Gréckokatolíckej Farnosti svätého archanjela Michala v Lomnom
ročník: VI.

24. júl 2022

číslo: 30

365 dni so svätou Faustínou
● Na začiatku sa Boh dáva poznať ako svätosť. spravodlivosť. dobrota - čiže
milosrdenstvo. Duša toto všetko nespozná odrazu, ale len postupne, v zábleskoch,
keď sa Boh priblíži. A netrvá to dlho, lebo by nezniesla toto svetlo. Počas
modlitby duša pocíti záblesk svetla, ktorý jej znemožňuje modliť sa tak ako
doteraz. Môže sa namáhať, ako chce, a nútiť sa k predchádzajúcej modlitbe,
všetko bude zbytočné. Jednoducho, je nemožné, aby sa ďalej modlila tak ako
predtým, než dostala toto svetlo. Svetlo, ktoré sa dotklo duše, je v nej živé a nič
ho nemôže prehlušiť ani zatemniť. Ten záblesk poznania Boha priťahuje jej dušu
a rozpaľuje lásku k nemu (Denníček 95).
● Ó, Väzeň lásky, zatváram svoje úbohé srdce do tohto svätostánku, aby ťa
ustavične, dňom i nocou, adorovalo. Nič mi neprekáža v tejto adorácii, a hoci
budem fyzicky vzdialená, moje srdce je vždy s tebou. Nič nemôže prekážať mojej
láske voči tebe. Pre mňa neexistujú prekážky (Denníček 80).
● Všetky voľné chvíle strávim s božským Hosťom vo svojom vnútri. Budem si
dávať pozor na zachovávanie vnútorného i vonkajšieho ticha, aby si Ježiš
odpočinul v mojom srdci (Denníček 504).
● Moje srdce je živým svätostánkom, v ktorom sa prechováva živá hostia. Nikdy
som nehľadala Boha niekde ďaleko, ale vo vlastnom vnútri. V hlbinách vlastného
bytia prebývam so svojím Bohom (Denníček 1302).
● Cítim, že Boh je v mojom srdci. To, že cítim Boha v duši, mi vôbec neprekáža
pri plnení povinností. Ani vtedy, keď vybavujem najdôležitejšie záležitosti,
vyžadujúce pozornosť, nestrácam prítomnosť Boha v duši a som s ním úzko
spojená (Denníček 318).

9. Modlitba – vyprosovanie Božieho milosrdenstva

● Vlasť moja drahá, (...) Ó, keby si vedela, koľko modlitieb a obiet prinášam za
teba Bohu. Dávaj však pozor a vzdávaj Bohu chválu, Boh ťa povyšuje, si v jeho
očiach výnimočná, ale buď vďačná (Denníček 1038).
● Nech sa duša nachádza v akomkoľvek stave, má sa modliť. Musí sa modliť
duša čistá a pekná, lebo inak by stratila svoju krásu. Musí sa modliť duša, ktorá sa
usiluje o čistotu, lebo inak by ju nedosiahla. Musí sa modliť duša, ktorá sa práve
obrátila, lebo inak by opäť klesla.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok, 25. júl 2022
Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky
17:00 Svätá liturgia (Kručov,sl.): † Anna (Capová)
18:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): † Michal, Helena
Menl. časti: sl. s. 385
ap. zač. 142 evanj. Mt zač. 65
Utorok, 26. júl 2022
Sv. hieromučeník Hermolas a spoločníci. Svätá prep. mučenica Paraskeva
17:00 Svätá liturgia (Kručov,sl.): † Ján (Zeleňák)
18:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): * na úmysel darcu
Menl. časti: sl. s. 109
ap. zač. 144 evanj. Mt zač. 66
Streda, 27. júl 2022
Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón
17:00 Svätá liturgia (Kručov,sl.): † Alžbeta (Dzurjaninová)
18:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): † Marcela (Tramitová
Menl. časti: sl. s. 111
ap. zač. 145 evanj. Mt zač. 68
Štvrtok, 28. júl 2022
Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas
17:00 Svätá liturgia (Kručov,sl.): † Michal, Michal, Michal, Anna
18:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): † Mária, Ján
Menl. časti: sl. s. 112
ap. zač. 147 evanj. Mt zač. 69
Piatok, 29. júl 2022
Svätý mučeník Kallinik
17:00 Sv. liturgia (Kručov,sl.): † Mária, Mária, Ján, Juraj, Mária, Michal
18:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): * Marta
Menl. časti: sl. s. 114
ap. zač. 148 evanj. Mt zač. 71
Sobota, 30. júl 2022
Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci
08:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): † Ján
17:30 Svätá liturgia (Valkov,sl.): † Jozef
Menl. časti: sl. s. 115
ap. zač. 111 evanj. Mt zač. 47
Nedeľa, 31. júl 2022
8. nedeľa po Päťdesiatnici. Predprazdenstvo Vynesenia úctyhodného a
životodarného Kríža. Svätý a spravodlivý Eudokim. Hlas 7.
08:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): * za všetkých veriacich
09:30 Svätá liturgia (Bžany,sl.): * Mária (Guziová, 70 rokov)
11:00 Svätá liturgia (Kručov,sl.): * na úmysel darcu
Menl. časti: sl. s. 104
ap. zač. 124 evanj. Mt zač. 58

DUCHOVNÝ ŽIVOT
Jo Croissant: Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca

Panenstvo ponecháva pohlavnosti svoje miesto, prináša rozvoj, umožňuje vyjadriť
nežnosť a prejaviť celkom nezištnú lásku, ktorá napĺňa šťastím toho, kto ju dáva, i
toho, kto ju prijíma. Žena je od prírody zvodkyňou, má sklon k vábiacej, márnivej
láske. Ak sa tejto úzkoprsej lásky zriekne, stane sa cudnou, pretože už nič nebude
očakávať pre seba. Prítomnosť ženy nie je nikdy bez účinku, buď prináša jas,
alebo nepokoj. Stačí jej prítomnosť, a muži zmenia svoje správanie podľa toho, či
prebudí to najlepšie alebo najhoršie v nich.
Mnohé ženy ťažko znášajú hrubosť a vulgárnosť na pracovisku. Ak je žena
skutočne preniknutá Božím svetlom a láskou, ľahko dokáže vniesť zdržanlivosť
do vzťahov už len svojou prítomnosťou. Ak má čisté srdce, môže prebudiť smäd
po nevinnosti, ktorý je v srdci každého muža.
Veď svätý Peter hovorí: »(Ženy,) vaša ozdoba nech nie je vonkajšia... ale človek
skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch« (1 Pt 3,3-4).
Krása
Krása je súčasťou ženského pôvabu. Niet ani jednej ženy, ktorá by netúžila byť
peknou. Žena je pekná, jej krása však nespočíva v pravidelnosti čŕt, ale vychádza
z prítomnosti Boha v nej, z vnútorného svetla, ktoré rozjasňuje jej tvár. Krásny je
Boh v nás. Čo je pravdivé, je aj pekné, a pekné je, čo je dobré. Žena, ktorá je
dobrá, je aj pekná. »Bože, aké krásne na ňu pozerať, na jej pôvab, dobro, peknotu!
A pre tie vzácnosti, čo v nej sú, je každý hotový ju ospievať,« spievali stredovekí
trubadúri.
Keď sme pri slávení šabatu všetci zídení okolo stola, aby sme ďakovali Bohu a
spoločne sa tešili z jeho prítomnosti, krása tvárí až prekvapuje. Hovorí sa, že v ten
večer dostávame prídavok duše, čiže prídavok Božej prítomnosti, a na tvárach
bratov a sestier to vidno. Sú veľmi pekné. Aj tie »najškaredšie« žiaria, sú akoby
premenené. Svet dnes potrebuje svedectvo o tejto vnútornej kráse.
Nič tak nešpatí ženu, ako pohľad, ktorým sa na seba pozerá. Koľko úsilia
vynakladá, aby sa skrášlila, aby dobre vyzerala, prenasledovaná myšlienkou na
prvé vrásky a starnutie; a napokon ju i tak dostihne zub času. Na druhej strane nič
ju tak neokrášli, ako keď na nej spočinie Boží pohľad. „Pozeráš na mňa, a ja
opeknievam,« hovorí sa v jednej básni. Žena, ktorá cíti manželov láskyplný
pohľad, ktorá vie, že ju Boh miluje, vyžaruje krásu. Deti z Medžugoria položili
Panne Márii otázku: »Ako je možné, že si taká nádherná?« »Som krásna, pretože
milujem,« odpovedala. Aká veľkolepá odpoveď, aká vzpruha pre všetky, ktoré sa
zožierajú pocitmi menejcennosti a strachom zo starnutia.
II. Žena ako srdce rodiny
V službe jednoty
Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť. A ak sa
rodina vnútorne rozbije, taká rodina nebude môcť obstáť (porov. Mk 3,24-25).

Rodiny sú ako domčeky z karát, ak sa zakladajú na piesku sebeckej radosti a
osobného rozvoja. Keď príde búrka, nevydržia a škody sú hrozné, často
nenapraviteľné. A búrka dnes priam besnie. Diabol ako rozbíjač prichádza k nim,
aby rozdelil, čo Boh spojil, aby urobil muža a ženu navzájom nezávislými a
vzbudil ilúziu, že by sa mohli lepšie rozvíjať jeden bez druhého.
Sexuálna voľnosť, takzvané oslobodenie ženy spôsobili nevyliečiteľné zranenia
a naplnili srdcia trpkosťou. Nemožno sa beztrestne zahrávať so svojím telom,
srdcom a dušou, ani s telom, srdcom a dušou iných. Rodiny budované na skale,
ktorou je Božia prítomnosť, sú pevné domy s trvalými základmi, spočívajúcimi v
túžbe po uskutočňovaní Božej vôle a v nezištnom sebaobdarovaní druhému. Keď
nadíde búrka, odolávajú s vierou v Božie prísľuby, v očakávaní ich naplnenia a v
istote, že všetky veci prispievajú k dobru tým, ktorí milujú Boha. A po búrke je
láska pevnejšia.
»Ak chceme uzdraviť ľudstvo, musíme najprv uzdraviť rodinu; v zmätku
súčasných problémov je to jediná vec, ktorá je skutočne dôležitá; všetky ostatné
otázky, všetky ostatné kritické situácie ustupujú pred kritickou situáciou rodiny«
(kardinál Mindszenty).
Rodinu možno uzdraviť len cez ženu, pretože ona je strážkyňou a ochrankyňou
rodinného kozubu. V Talmude, ako sme videli, sa nazýva mužovým domom,
pretože muž, ktorý prebýval v lone matky, nachádza príbytok vo svojej žene.
Žena je srdcom rodiny a chráni jej jednotu. Okolo nej sa všetko usporadúva,
zjednocuje, zlaďuje a rozvíja.
(pokračovanie v budúcom čísle)

OZNAMY

● Dnes po svätých liturgiách budeme posväcovať autá. Môžete ich pristaviť pred
chrámom.
● Upratovanie v chráme v Lomnom má na zodpovednosť dvojica rodín: rodina
Štefaníková (Marika) a rodina Lechmanová. 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 tretíkrát. Sobáš bude budúcu sobotu o 15:30 hod.
Daniel Čepa, narodený vo Svidníku, bývajúci v Duplíne a Katarína
Žolnerová, narodená vo Svidníku, bývajúca v Bžanoch. Dnes sa ohlasujú po
druhýkrát. Kto by vedel o nejakej zákonnej prekážke, pre ktorú by menovaní
nemohli prijať sviatosť manželstva, je to povinný oznámiť na farskom úrade.
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

Mathieu-Modeste Kpodehoto: 21 dní s archanjelom Michalom
12. deň: Získaj mocný zásah svätého Michala Archanjela na zničenie
každého útoku satana proti tvojmu okoliu, ktorým chce zlomiť tvoje
nadšenie z úspechu
„Duchovia mi povedali, že neexistuje skutočný čarodejník, ktorý by bol
chudobný. Na prístup k bohatstvu však bolo treba priniesť najvyššiu obetu,
ktorá pozostávala zo zabitia ľudskej bytosti. Bola potrebná ľudská bytosť, aby
sa to vydarilo. Vzhľadom na to, čo odo mňa trpaslíci žiadali, dospel som k
tomu, že by bolo pre mňa náročné vyhovieť ich požiadavke. Môj školácky
problém ma znepokojil, preto som sa rozhodol vrátiť sa späť. Skonštatoval
som, že všetci členovia mojej rodiny boli pokrstení a často chodili do kostola.
Pokúsil som sa ich teda nasledovať s úmyslom zanechať svojich spoločníkov.
Jedného večera ma trpaslíci poriadne zmlátili. Cítili, že mi chýba nadšenie,
preto ma vovádzali do náročných situácií, aby som prijal ich ponuku.
Môj otec a jeho bratia pracovali v jednej firme, ktorú spolu založili. Keď si
moji bývalí spoločníci všimli, že táto firma by mohla pomôcť, aby sme sa
znovu dali dokopy, zorganizovali útok voči mojim príbuzným.
Príbuzní z otcovej strany už boli spojení s jedným klanom z nášho kraja.
Toto puto ničilo rodinu ochudobňovaním, hospodárskou suchotou,
znepriatelením a neporozumením. Zaiste nevedome sa niektorí zúčastňovali
na rituáloch, ktoré z nich robili zviazané osoby. A keďže boli zviazaní, bolo
jednoduché siahnuť na ich majetok, ale nie na ich život. Na to, aby sa dalo
siahnuť na ich život, bol najprv potrebný môj súhlas. Takto príbuzní z otcovej
strany videli, ako ich podnik krachuje bez toho, aby skutočne vedeli, čo sa
deje. Nič sa im nedarilo a bolo to ťažké.
V rodine z matkinej strany bolo vyslovených vera vzájomných prekliatí.
Najdôležitejšie však je, že všetky deti boli spútané zlou silou, ktorá
spôsobovala nešťastie, nezhody a neúspech. Vyrieklo sa nad nimi zaklínadlo,
aby sa nimi dalo manipulovať. Vedel som, že osoby, ktoré sa nachádzali v
mojom klane, pravidelne napádali mojich príbuzných z otcovej aj z matkinej
strany, ale bol som viazaný mlčanlivosťou. Zakaždým ma informovali
o činnostiach alebo útokoch zosnovaných proti mojim príbuzným.“
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 vera 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 pre drahá krv
vyliata na kríži na vykúpenie môjho života, a zriekam sa satana a jeho
skutkov. V Ježišovom mene zavrhujem a lámem každé negatívne spojenectvo,
ktoré ovplyvňuje členov mojej rodiny a ničí moje životné nadšenie pre úspech.
Boh k tebe dnes hovorí: „Tak v ktorýsi deň jeho synovia a dcéry jedli a pili
víno v dome svojho prvorodeného brata. Tu prišiel k Jóbovi posol a zvestoval:
Kým so záprahmi orali a oslice sa pásli vedľa, vpadli Sabejci, ulúpili ich a
paholkov pobili ostrím meča. Ja jediný som unikol, aby som ti to oznámil. On
ešte hovoril a už prichádzal iný a zvestoval: Pánov oheň padol z neba, spálil
ovce i valachov a pohltil ich. Ja jediný som unikol, aby som ti to oznámil. Aj
on ešte hovoril a už prichádzal iný a zvestoval: Chaldejci sa prihrnuli v troch
tlupách, prepadli ťavy, ulúpili ich a pastierov pobili ostrím meča. Ja jediný
som unikol, aby som ti to oznámil. Ani on ešte nedopovedal a už prichádzal
iný a zvestoval: Tvoji synovia a dcéry jedli a pili víno v dome svojho
najstaršieho brata. A hľa, od púšte sa strhla veľká víchrica, oprela sa o štyri
uhly domu, takže sa zrútil na deti a zahynuli. Ja jediný som unikol, aby som ti
to oznámil“ (Jób 1,13-19).
Rozjímanie: Čo pre teba znamenajú tieto slová, ktoré ti dnes Boh hovorí?
(Dopraj si toľko času, koľko potrebuješ, aby si dobre premeditoval tieto
biblické state.)
Teraz pozvi Michala Archanjela do svojho dnešného boja
Svätý Michal Archanjel, pre tvoju silu ti Boh dal moc ochraňovať mňa aj
moju rodinu proti satanovým útokom.
Viem, že pre priateľstvo s tebou Pán pretvorí môj plač na radosť a moju tmu
na svetlo, ak ich ponesieš so mnou. Preto dnes pokorne prichádzam prosiť
o tvoju pomoc a príhovor, aby pre svoju krv Kristus ochromil každý satanov
útok voči môjmu okoliu s cieľom zlomiť moje nadšenie z úspechu, najmä...
(Spomeň situáciu, za ktorú sa modlíš.)
Svätý Michal Archanjel, ochraňuj ma v mojich každodenných bojoch (3krát). 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.)

