Gréckokatolíckej Farnosti svätého archanjela Michala v Lomnom
ročník: VI.

17. júl 2022

číslo: 29

365 dni so svätou Faustínou
Ustavične som tonula v Bohu, Boh ma silne priťahoval k sebe. Chvíľami som si
neuvedomovala, že som na zemi (Denníček 142).
● Vidím, akoby Ježiš nemohol byť šťastný bezo mňa a ja bez neho. Aj keď dobre
chápem, že Boh je sám osebe šťastný a k svojmu šťastiu nepotrebuje nijaké
stvorenie. Jeho dobrota ho však prinútila, aby sa dával stvoreniu - a to s takou
nepochopiteľnou štedrosťou (Denníček 244).
● V tejto chvíli som hlbšie poznala tri božské osoby, ktoré budeme celú večnosť
kontemplovať, a po miliónoch rokov poznáme, že sme ešte len začali svoju
kontempláciu. Ó, aké veľké je Božie milosrdenstvo, že dáva človekovi takú veľkú
účasť na svojom božskom šťastí. Mojím srdcom však zároveň preniká aj veľká
bolesť, že mnoho duší pohrdlo týmto šťastím (Denníček 1439).
● Často počas svätej omše vidím vo svojej duši Pána, cítim jeho prítomnosť, ktorá
ma úplne preniká. Pociťujem jeho božský pohľad, veľa sa s ním rozprávam bez
slov. Viem, po čom túži jeho Božské Srdce, a vždy plním to, čo sa mu viac páči.
Šialene milujem Pána a cítim, že Boh miluje mňa (Denníček 411).
● Ježiš, moja Láska, dal mi dnes pochopiť, ako veľmi ma miluje, hoci je medzi
nami taká veľká priepasť: Stvoriteľ a stvorenie. A predsa do istej miery je tu
akoby rovnosť, láska vyrovnáva tú priepasť. On sám sa znižuje ku mne a robí ma
schopnou stýkať sa s ním. Ponorila som sa doňho, celkom som sa v ňom stratila.
A predsa, jeho láskavý pohľad dodáva mojej duši moc a silu. Uvedomuje si, že
miluje a je zvlášť milovaná (Denníček 815).
● Keď som videla, ako sa otec modlil, veľmi som sa zahanbila, že ja som sa po
toľkých rokoch v reholi nevedela tak nábožne a vrúcne modliť. Neustále ďakujem
Bohu za takýchto rodičov (Denníček 398).
● V týchto chvíľach, keď sa stretávam s Bohom v hlbinách svojho vnútra, cítim
sa taká šťastná, že to nedokážem vypovedať. Sú to krátke chvíle. Duša by
nezniesla, keby trvali dlhšie, muselo by dôjsť k odlúčeniu od tela. Hoci sú to
veľmi krátke okamihy, sila ktorou napĺňajú dušu, zostáva v nej veľmi dlho. (...)
Cítim stále jeho prítomnosť, bez akejkoľvek námahy duše, cítim, že som spojená
s Bohom tak tesne, ako sa spája kvapka vody s bezodným oceánom (Denníček
411).

LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok, 18. júl 2022
Svätý mučeník Emilián
Utorok, 19. júl 2022
Prepodobná matka Makrína, sestra Bazila Veľkého
17:00 Svätá liturgia (Bžany,sl.): † Ján, Júlia, Ján, Peter
18:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): † Martin s panachýdou
Menl. časti: sl. s. 381
ap. zač. 136 evanj. Mt zač. 57
Streda, 20. júl 2022
Svätý prorok Eliáš. Odporúčaný sviatok
16:00 Svätá liturgia (Kručov,sl.): * Helena s rodinou
17:15 Svätá liturgia (Lomné,sl.): * Jarmila, Adam, Vladimír
18:30 Svätá liturgia (Bžany,sl.): * na úmysel darcu
Menl. časti: sl. s. 382
ap. zač. 137 evanj. Mt zač. 60
Štvrtok, 21. júl 2022
Prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista a Ján, jeho spoluaskéta
17:00 Svätá liturgia (Kručov,sl.): † Helena (Kavalcová)
18:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): † Marcela (Tramitová)
Menl. časti: sl. s. 112
ap. zač. 138 evanj. Mt zač. 61
Piatok, 22. júl 2022
Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna
17:00 Svätá liturgia (Kručov,sl.): † Ján, Anna, Ján (Kavalcoví)
18:00 Svätá liturgia (Lomné,stsl.): † Ján, Margita, Anna
Menl. časti: sl. s. 384; stsl. s. 411 ap. zač. 139 evanj. Mt zač. 63
Sobota, 23. júl 2022
Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci
08:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): † Anna
17:30 Svätá liturgia (Valkov,sl.): * Slavomíra (Kopasová) s rodinou
Menl. časti: sl. s. 115
ap. zač. 108 evanj. Mt zač. 39
Nedeľa, 24. júl 2022
7. nedeľa po Päťdesiatnici.
Svätá veľkomučenica Kristína. Svätí mučeníci Boris a Gleb. Hlas 6.
08:00 Svätá liturgia (Bžany,stsl.): * o. Michal s rodinou
09:30 Svätá liturgia (Kručov,stsl.): * Slavomíra
11:00 Svätá liturgia (Lomné,stsl.): * za všetkých veriacich
Menl. časti: stsl. s. 104,413
ap. zač. 116 evanj. Mt zač. 33

DUCHOVNÝ ŽIVOT
Jo Croissant: Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca

Trápilo nás to; ale čo sme mohli robiť? Mysleli
sme, že by nebolo dobré zasiahnuť, ani vyvolať
prejav ľútosti tým, že zatelefonujeme profesorom
do školy alebo mamičkám jej kamarátok.
Niekoľkokrát sme sa o tom spolu s mužom
rozprávali; v tom čase sme si začali - zhodou
okolností - lepšie rozumieť; nachádzali sme si viac
času jeden pre druhého, a najmä začali sme si prejavovať nežnosť slovom aj inak.
Keď sme boli blízko pri sebe, keď sme sedeli na váľande alebo jeden druhému v
náručí, deti samy od seba prichádzali k nám pritúliť sa. Bola to práve naša nežná
blízkosť sŕdc i tiel, ktorá im kedysi dala život a dávala ho naďalej. Ani sme to
nejako jasne nezbadali, a naša najstaršia dcéra z toho postupne načerpala dosť síl,
aby vyšla zo seba. V júni nasledujúceho roku získala cenu za družnosť v triede.
Aká to bola pre nás radosť! Jej zmena sa rokmi utvrdila... a naša radosť trvá
naďalej. Nikola
Keďže sa moja rodina nemohla o mňa starať, ocitla som sa v kláštornom
penzionáte. Od tej chvíle som vychutnávala radosť, že sa niekto o mňa stará kvôli
mne. Malé potľapkanie po chrbte či pohladenie po vlasoch tíšilo môj veľký smäd
po láske, srdce sa mi trochu »vzpružilo«, ako keby som cítila: »Dotýkajú sa ma,
teda som!...« Boli to malé gestá, v ľudských očiach nepatrné, ale cenné pre srdce
úbožiaka a nadmieru vzácne pre Ježišovo srdce podľa slov: »Čokoľvek ste urobili
jednému z týchto mojich najmenších bratou, mne ste urobili« (Mt 25, 40).
V prvých rokoch ma najväčšmi dojalo gesto jednej sestričky, ktorá sa s vervou
pustila do môjho odvšivavenia. Ani na chvíľku som u nej nepocítila ten najmenší
odpor; naopak, jej trpezlivý, láskavý a radostný postoj mi umožnil neskôr
pochopiť slová: »Pretože si drahý očiam mojim a vzácny, i ja (a milujem; vydám
ľudí namiesto teba a národy za život tvoj. Neboj sa, veď ja som s tebou« (Iz 43,45).
Keď som mala dvanásť rokov, Pán ma zbavil samoty; poslal mi mladú
sestričku, ktorá bola odpoveďou na moju túžbu mať niekoho vedľa seba.
„Uzavretá ako svätostánok na dva západy,« povedal o mne kňaz; totiž skoro som
sa s ňou ani nezhovárala, hoci som ju v srdci volala »mojou mamičkou«. Ona
však pochopila, že jej prítomnosť ma napĺňa a upokojuje. Dovolila mi, aby som sa
jej každý deň po škole posadila k nohám, kým sa pripravovala na nasledujúce
vyučovanie. Bola hudobníčkou, pomohla mi objaviť krásu hudby a potom mi
otvorila aj svet kníh. Pomaličky som sa otvárala ako kvet na slnku. Michaela
Panenstvo
Láska je sestrou panenstva, ktorého silu a krásu musíme znovu objaviť. Zasa
jedno slovíčko, čo dráždi, pretože nepoznáme jeho hlboký zmysel a stotožňujeme

ho s frustráciou.
V rajskej záhrade boli Adam a Eva nahí, a nepociťovali
pri tom žiadnu hanbu. Čítame, že boli oblečení do svetla a
tak navzájom priehľadní. Po prvom páde toto svetlo
stratili, začali sa hanbiť za svoju nahotu a skryli sa.
Panenstvo obnovuje čistotu vo vzťahu medzi mužom a
ženou, a to nielen v manželstve, ale všade. Zbavuje hanby
a oblieka sa do cudnosti; vracia sexualite miesto, ktoré jej
určil Boh; sexualita je darom Božím, je krásna a dobrá,
preto na ňu diabol útočí s takou silou. Diabol sa opičí po
Bohu, napodobňuje, ale robí karikatúry. Božie svetlo,
ktoré nosíme v srdci, nás obnovuje v jednoduchosti a pretvára tak všetky naše
vzťahy; dáva nášmu vystupovaniu zdržanlivosť, čistotu a ušľachtilosť.
Panenstvo nie je obmedzením, ani amputovaním lásky. Naopak, práve láska
zúžená na pohlavnosť je ochudobnená, obmedzená a »amputovaná«.
(pokračovanie v budúcom čísle)

OZNAMY

● V stredu je odporúčaný sviatok Svätý a slávny prorok Eliáš.
● V utorok a vo štvrtok sa pri svätých liturgiách v Lomnom budeme trochu
venovať svätej Márie Goretti, ktorej ostatky budeme mať na verejnú úctu.
Všetkých srdečne pozývame.
● Budúcu nedeľu po svätých liturgiách budeme posväcovať autá. Môžete ich
pristaviť pred chrámom.
● Upratovanie v chráme v Lomnom má na zodpovednosť dvojica rodín: rodina
Barnová a rodina Jancurová. Tým, čo upratovali srdečne Pán Boh zaplať a tým,
čo nastupujú prajeme veľa síl.
● Svätá cirkev oznamuje, že sviatosť manželstva chcú prijať:
Dominik Šitár, rímskokatolík, bývajúci v Záhradnom, syn rodičov nebohého
Františka Šitára a Júlie rod. Kurucovej a Iveta
Calková,
gréckokatolíčka,
bývajúca v Lomnom, dcéra rodičov Jána Calka a Anny rod. Chovancovej. Dnes
sa ohlasujú po druhýkrát.
Daniel Čepa, narodený vo Svidníku, bývajúci v Duplíne a Katarína
Žolnerová, narodená vo Svidníku, bývajúca v Bžanoch. Dnes sa ohlasujú po
prvýkrát. Kto by vedel o nejakej zákonnej prekážke, pre ktorú by menovaní
nemohli prijať sviatosť manželstva, je to povinný oznámiť na farskom úrade.
● Mladých pozývame na letné stretnutia mládeže v Juskovej Voli, ktoré už
prebiehajú. Dátumy a vekové kategórie sú vonku na výveske. Prihlasovací
formulár je na stránke gmcbarka.sk. Tým, ktorí sa zúčastnia týchto stretnutí,
prispejeme z fondu pre mládež.
Gréckokatolícka cirkev, Farnosť svätého archanjela Michal,
Lomné 95, 090 33 Turany nad Ondavou, tel.: 054/749 12 55; 0905 507 681
o. Peter Olšavský, email: gkfu.lomne@gmail.com web: http://www.lomne.sk/-cirkev

Svätá Mária Goretti

Gréckokatolícka cirkev, farnosť
Lomné pozýva všetkých veriacich
verejne si uctiť vo farskom chráme
v Lomnom svätú Máriu Goretti,
patrónku cudnosti, obetí znásilnení,
dievčat, mládeže, dospievajúcich
dievčat, chudoby, čistoty
a odpustenia.

Program:

Utorok, 19. júl 2022
18:00 Svätá liturgia (o živote sv. Márie Goretti)
Eucharistická poklona, zástupné pokánie
Štvrtok, 21. júl 2022
18:00 Svätá liturgia (svedectvo odpustenia)
požehnanie s relikviami sv. Márie Goretti

Jej slová pri zomieraní:
„Z lásky k Ježišovi mu odpúšťam z celého srdca
a v nebi ho chcem mať pri sebe.“

Mathieu-Modeste Kpodehoto: 21 dní s archanjelom Michalom

11. deň: Vďaka bojovej sile svätého Michala Archanjela
získaj oslobodenie svojej duše, ktorú satan manipuluje,
aby ovplyvňoval tvoj život
Otec
Soyer,
inšpirovaný
svätým
Augustínom, povedal, že stratená alebo
zatratená duša je ako porážka pre svätého
Michala a konečné víťazstvo pre zlého
ducha. Podobne istý významný biskup sa o
našej smrti vyjadril, že je bojom medzi
svätým Michalom a démonom, pri ktorom
archanjel znásobuje úsilie na zahnanie
útokov nepriateľa našej spásy, pretože miluje naše duše a vie, že
vyvolení prispievajú v nebi k Božej sláve.
V 13. storočí svätý Pantaleón potvrdil, že funkcia ochrany
zomierajúcich, ktorá sa prisudzuje svätému Michalovi, je pradávne
privilégium a všetcii ho uznávajú. Tento názor predtým vyslovil svätý
Hieronym, keď povedal, že svätý Michal pomáha dušiam od ich
príchodu na zem, a predovšetkým v ťažkej hodine prechodu zo života
do večnosti.
Majme často na perách tú krásnu modlitbu, ktorú odriekal svätý
Anzelm každý deň pred slávením vznešenej obety svätej omše:
„Svätý Michal, Boží archanjel, nebeský ochranca, príď mi na pomoc
v hodine mojej smrti; buď mojou ochranou proti zlému duchu a
priveď moju dušu do nebeskej slávy.“
Svätý Anzelm hovorí o smrti jedného rehoľníka z kláštora v Bec,
kde bol opátom, ako satan skúšal trápiť tohto úbohého umierajúceho
tak, že mu pripomínal jeho hriechy a nedbanlivosti, ktorých sa
dopustil vo svojich rehoľných povinnostiach. Svätý Michal sa však
trikrát zjavil tomuto svätému
ätému mníchovi, utešil ho a démona umlčal
slovami, určenými pre duše oddané svätému Michalovi: „Vedz, že
nemáš žiadnu moc nad tými, ktorí sa ku mne utiekajú a sú pod mojou
ochranou.“

Len čo svätý archanjel vyslovil tieto slová, démon ušiel s
prenikavými výkrikmi a úbohý rehoľník zomrel v pokoji.
Priprav sa naplno vstúpiť do tohto boja
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Spytovanie svedomia: (Chvíľka ticha na uvedomenie si všetkého,
čo sa v tvojom živote nepáči Bohu.)
Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa
zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.
Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím
blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých i vás,
bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.
Pane Ježišu, zverujem sa do ochrany, ktorú mi zaručuje tvoja
predrahá krv vyliata na kríži na vykúpenie môjho života, a zriekam
sa satana a jeho skutkov. V Ježišovom mene zavrhujem a zväzujem
všetkých nositeľov temnoty, ktorí podnikajú zhubné kroky proti
mojej duši, aby ovplyvňovali môj život.
Boh k tebe dnes hovorí: „Povedz: Toto hovorí Pán, Jahve: Beda
tým, čo šijú na kĺb každej ruky obväzy a hotujú závoje na hlavu pre
každý vzrast, aby ulovili duše. Lovíte duše môjho ľudu a oživujete
duše pre seba? Znesväcujete ma u môjho ľudu za priehrštie jačmeňa
a za kúsok chleba, keď zabíjate duše, ktoré nemajú zomrieť, a
oživujete duše, ktoré nemajú žiť, keď luháte môjmu ľudu, ktorý
počúva lož. Preto takto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja som proti vašim
obväzom, ktorými lovíte duše ako vtáky, a postrhávam ich z vašich
ramien; a duše, ktoré ste ulovili, (duše) oslobodím ako vtáky.
Roztrhám vaše závoje a vyslobodím svoj ľud z vašej ruky, že nebude
viac korisťou vo vašej ruke. I dozviete sa, že ja som Pán. Pretože ste
klamstvom zronili srdce spravodlivého, ktoré som ja nezronil, a
upevňovali ste ruky zlosyna, aby sa nevrátil zo svojej cesty a
neudržal sa nažive, preto nebudete vidieť daromnosť ani veštby viac
nebudete veštiť. I vyslobodím svoj ľud z vašej ruky a dozviete sa, že ja
som Pán“ (Ez 13,18-24).

Rozjímanie: Čo pre teba znamenajú tieto slová, ktoré ti dnes Boh
hovorí? (Dopraj si toľko času, koľko potrebuješ, aby si dobre
premeditoval túto biblickú stať.)
Teraz pozvi Michala Archanjela do svojho dnešného boja
Svätý Michal Archanjel, pre tvoju bojovú silu ti Boh dal moc
oslobodiť duše, ktoré satan trápi.
Viem, že pre priateľstvo s tebou Pán pretvorí môj plač na radosť a
moju tmu na svetlo, ak ich ponesie š so mnou. Preto dnes pokorne
prichádzam prosiť o tvoju pomoc a príhovor, aby Kristova krv
prelomila reťaz a oslobodila moju dušu, ktorú satan drží, aby
ovplyvňoval môj život a vytváral mi prekážky každého druhu,
najmä... (Spomeň situáciu, za ktorú sa modlíš.)
Svätý Michal Archanjel, ochraňuj ma v mojich každodenných
bojoch (3-krát). Amen.
Nasledujú denné modlitby: Modlitba prevzatia moci nad satanom
a jeho služobníkmi a Modlitba k Márii, Kráľovnej bojov.
Tvoj sľub, ktorým dnes potešíš Božie srdce
Pane, dnes sľubujem... (ponúkni Bohu to, čo chceš a môžeš.)

