Gréckokatolíckej Farnosti svätého archanjela Michala v Lomnom
ročník: VI.

31. júl 2022

číslo: 31

365 dni so svätou Faustínou
Musí sa modliť duša hriešna, obťažená hriechmi, aby mohla povstať. Niet duše,
ktorá by sa nemusela modliť, lebo každá milosť prichádza cez modlitbu
(Denníček 146).
● Stvoriteľ môj a Pane, tvoja dobrota ma posmelila rozprávať sa s tebou – tvoje
milosrdenstvo spôsobuje, že sa medzi nami stráca priepasť, ktorá delí Stvoriteľa
od stvorenia. Rozprávať sa s tebou, Pane, je rozkošou pre moje srdce, v tebe
nachádzam všetko, po čom môže zatúžiť moje srdce. Tu tvoje svetlo osvecuje môj
rozum a robí ho schopným čoraz lepšie ťa poznávať. Tu na moje srdce splývajú
potoky milostí, odtiaľ moja duša čerpá večný život (Denníček 1692).
● Nech duša vie, že na to, aby sa modlila a vy trvala v modlitbe, musí sa
vyzbrojiť trpezlivosťou a statočne prekonávať vonkajšie i vnútorné ťažkosti.
Vnútorné ťažkosti - znechutenie, suchopárnosť, ťažkopádnosť, pokušenia.
Vonkajšie - ľudská mienka, ceniť si chvíle, ktoré sú určené na modlitbu
(Denníček 147).
● Najviac svetla som dostala pri adoráciách. Konala som si ich každý deň pol
hodiny počas celého pôstu pred Najsvätejšou sviatosťou, ležiac tvárou dolu
a s rozpaženými rukami. V tom čase som poznala hlbšie seba i Boha (Denníček
147).
● Ježiš mi dal poznať, ako duša musí byť verná modlitbe napriek útrapám,
suchopárnosti a pokušeniam. Práve od takejto modlitby často závisí uskutočnenie
veľkých Božích zámerov. Ak v tejto modlitbe nevytrváme, prekazíme to, čo chcel
Boh vykonať cez nás alebo v nás (Denníček 872).
● Začula som v duši slová: Dcéra moja, rozjímaj nad týmito slovami: a keď
bol v úzkosti, ešte vrúcnejšie sa modlil. Keď som sa začala hlbšie zamýšľať,
dostala som do duše vera svetla. Poznala som, ako veľmi potrebujeme vytrvalosť
v modlitbe. Od takej ťažkej modlitby neraz závisí naša spása (Denníček 157).
● V živote sú chvíle, keď duša nachádza upokojenie len v hlbokej modlitbe.
Dôležité je, aby duše dokázali vydržať v týchto chvíľach v modlitbe (Denníček
860).
● Nesmieme Pána Boha v modlitbe nútiť, aby nám dal to, čo my chceme, ale
radšej sa podriaďovať jeho svätej vôli (Denníček 1525).

LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok, 01. august 2022
Vynesenie úctyhodného a životodarného Kríža. Siedmi svätí
makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar
17:00 Svätá liturgia (Kručov,sl.): † Ján, Helena, Michal
18:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): * Anna, Drahomíra s rodinou
Menl. časti: sl. s. 114
ap. zač. 125 evanj. Jn zač. 60
Utorok, 02. august 2022
Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka a archdiakona Štefana
16:30 Sviatosť zmierenia (Bžany)
17:00 Svätá liturgia (Bžany,sl.): * za členov spolku svätého ruženca
18:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): * Dominika, Tamara
Menl. časti: sl. s. 109
ap. zač. 152 evanj. Mt zač. 76
Streda, 03. august 2022
Prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust
07:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): † Cyril, Andrej, Anna (Medju)
17:00 Svätá liturgia (Kručov,sl.): † Zuzana, Štefan
18:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): * Mariana s rodinou
Menl. časti: sl. s. 111
ap. zač. 154 evanj. Mt zač. 80
Štvrtok, 04. august 2022
Siedmi svätí mladíci z Efezu. Svätá prepodobná mučenica Eudokia
16:30 Sviatosť zmierenia (Kručov)
18:00 Sv. lit. (Kručov,sl.): * čl.sp.sv.ruženca a ctit.BS; Euchar.poklona
Menl. časti: sl. s. 226
ap. zač. 155 evanj. Mt zač. 81
Piatok, 05. august 2022
Predprazdenstvo Premenenia Pána. Svätý mučeník Eusignios
16:30 Sviatosť zmierenia (Lomné)
18:00 Sv. lit. (Lomné,stsl.): * čl.sp.sv.ruženca a ctit.BS; Euchar.poklona
Menl. časti: stsl. s. 418
ap. zač. 157 evanj. Mt zač. 83*
Sobota, 06. august 2022
Sväté Premenenie Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.
Odporúčaný sviatok
08:00 Svätá liturgia (Lomné,stsl.): * na úmysel Bohorodičky; myrovanie
09:15 Svätá liturgia (Kručov,stsl.): * Katarína (15 rokov); myrovanie
10:30 Svätá liturgia (Bžany,stsl.): * na úmysel darcu; myrovanie
17:30 Svätá liturgia (Valkov,sl.): * z rodiny Štofovej; myrovanie
Menl. časti: stsl. s. 418
ap. zač. 65
evanj. Mt zač. 70

DUCHOVNÝ ŽIVOT

Nedeľa, 07. august 2022
9. nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý prepodobný mučeník Domécius. Hl. 8.
08:00 Svätá liturgia (Kručov,stsl.): * z rodiny Jána Chudého
09:30 Svätá liturgia (Lomné,stsl.): * za všetkých veriacich
11:00 Svätá liturgia (Bžany,stsl.): * o. Michal s rodinou
Menl. časti: stsl. s. 107,418
ap. zač. 128 evanj. Mt zač. 59
Jo Croissant: Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca

Všetko prichádza na svoje miesto, pretože ona utkáva vzájomné putá medzi
ostatnými, posiela deti k otcovi a otca k deťom; počúva, utešuje, povzbudzuje,
odpúšťa, zmieruje a každému vytvára priestor. Vlieva olej lásky a dobroty do
všetkých rodinných vzťahov. Byť pochopení a milovaní je veľká radosť! Stará sa
o šťastie každého a nemá pokoja, kým všetci nie sú úplne spokojní. »Každý má z
nej kúsok, a všetci ju majú celkom celú,« hovorí Vietor Hugo.
Žena, svetlo v dome
V prítmí kostola stačí maličká lampôčka, a nepotkneme sa. Ženy by mali byť
takýmito svetielkami všade tam, kde sú. Ak svietia, ak horia, čosi vôkol nich sa
zmení. Jediný liturgický úkon, ktorý sa v židovstve žiada od ženy, je zapáliť svetlo na šabat, aby muž mohol sláviť rodinnú liturgiu. Práve žena prináša svetlo vo
chvíli, keď sa schyľuje k tmavej noci. Pri jeruzalemskom chráme úlohou žien
bolo udržiavať večné svetlo v chrámovom nádvorí, ktoré im bolo vyhradené. A
očakáva sa od nás aj naďalej, že budeme lampami, ktoré svietia do tmy sveta a sú
zdrojom povzbudenia. Ako osvieti ranné slnko svet z výšin Božích, tak je ozdobou
pre dom pôvab dobrej ženy. (Sir 26, 21)
Lono každej ženy je povolané dávať život. Materstvom dostáva jedinečnú
milosť, ktorá ju určuje na špecifickú a nenahraditeľnú úlohu. Mužovo pôsobenie
na svet je viditeľné a uskutočňuje sa mimo neho; pôsobenie ženy sa deje v jej
vnútri neviditeľným spôsobom, ako keď sa v jej lone formuje dieťa. Stvorený svet
bol odovzdaný do rúk muža, preto pri bohoslužbe obetu prináša on: Každý
veľkňaz, vybratý spomedzi mužov, je ustanovený pre ľudí, aby ich zastupoval pred
Bohom, aby prinášal dary a obety za hriechy (Hebr 5,1). Je pochopiteľné, že
žena, ktorá tiež túži vykonať čosi pre Boha, môže sa tu cítiť ukrivdená. Ale aj ona
prináša svoj podiel, prináša obetu vo svojom vnútri, obetuje seba samu, bolesti
svojho srdca. Jej utrpenie sa stáva obetným darom.
»Muž je kňazom a žene bolo určené byť obetou,« hovorí Pierre de Craon v
Claudelovom »Zvestovaní Panne Márii«; a Gertrúda von Lefort dodáva:
„Tajomstvo rehoľného materstva sa tu približuje kňazskému tajomstvu
prepodstatnenia,“ to znamená, že pri sebaodovzdaní ženy, pri zjednotení jej obety
s Kristovou obetou uskutočňuje sa ozajstná vzájomná výmena, ktorou sa Boh
sprítomňuje; pre svet je to skutočná sila, schopná premieňať ho. V tomto zmysle
môžeme povedať, že žena je svojou podstatou zapojená do kňazskej služby.

»Ale žena spolu s celou Cirkvou sa spája s Kristom v
obeti. S ním aj Cirkev je kňazom i obetou, keď sa sama
úplne obetuje spolu s ním... Všetci Kristovi učeníci z
titulu svojho kráľovského kňazstva prispievajú k
eucharistickej obeti a vykonávajú svoje kňazstvo
prijímaním sviatostí, modlitbou a vďakyvzdávaním,
svedectvom svätého života, odriekaním a činorodou
láskou« (Lumen gentium, 10).
(pokračovanie v budúcom čísle)

OZNAMY

● Budúci týždeň je prvopiatkový. Sviatosť zmierenia bude vysluhovaná:
v utorok Bžany od 16:30 hod.; vo štvrtok Kručov od 16:30 hod.; v piatkoch
Lomné od 16:30 hod.
● Sviatosť zmierenia pre chorých bude vysluhovaná: v utorok Bžany od 16:00
hod.; vo štvrtok Kručov od 16:00 hod.; v piatkoch Lomné od 08:00 hod.
● V Kručove vo štvrtok a v piatok v Lomnom pri svätých liturgiách bude
zvonček pre mládež. Po svätej liturgii bude krátka Eucharistická poklona.
● V sobotu je odporúčaný sviatok Premenenie nášho Pána a Spasiteľa Ježiša
Krista. Po svätej liturgii budeme požehnávať hrozno, ktoré si môžete doniesť,
potom bude myrovanie.
● Budúcu nedeľu po svätých liturgiách bude zbierka Katechizácia a katolícke
školy. Účelom zbierky je pokryť nevyhnutné prevádzkové náklady a aktivity
školského úradu, katechetického úradu a oblastných katechetických stredísk
Prešovskej archieparchie, ako aj finančne pomáhať cirkevným školám pri
zaisťovaní náboženskej a mravnej výchovy detí a mládeže. Cirkevné školy vo
svojom pôsobení zdôrazňujú prepojenie vzdelávacej a výchovnej zložky, usilujú
sa o rozvoj žiakov a študentov nielen po intelektuálnej, ale aj duchovnej stránke.
Všetkým vopred Pán Boh zaplať.
● Budúcu nedeľu pred svätou liturgiou v Kručove a v Lomnom popoludní o 15:00
hod. pozývam všetkých členov spolku svätého ruženca na svätý ruženec, po
ktorom bude výmena tajomstiev.
● Upratovanie v chráme v Lomnom má na zodpovednosť dvojica rodín: rodina
Piskoríková (Darina) a rodina Kundrátová. Tým, čo upratovali srdečne Pán Boh
zaplať a tým, čo nastupujú prajeme veľa síl.
● Svätá cirkev oznamuje, že sviatosť manželstva chcú prijať:
Daniel Čepa, narodený vo Svidníku, bývajúci v Duplíne a Katarína
Žolnerová, narodená vo Svidníku, bývajúca v Bžanoch. Dnes sa ohlasujú po
tretíkrát. 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

13. deň: Pre mocnú ruku svätého Michala Archanjela zatvor
všetky vstupné brány nepriateľa do svojho života
Keď sa rozhodneme dať svoj život Bohu, musíme zakázať prístup
diablovi do svojho života. Musíme si uvedomiť, že keď zotrvávame v
nepoctivosti, klamstve, hneve, podráždenosti, keď zanedbávame pravdu,
ponechávame vo svojich životoch vstupné brány a trhliny, ktoré diabol
zneužíva, aby cez ne prenikol. Ak sa rozhodneme postaviť sa na stranu
Boha tak, že zavrieme dvere hriechu, diabol utečie, pretože neznesie
posvätený život. Keď hovoríme o nebezpečných povolaniach, ako sú
vojaci, hasiči, podmorskí potápači, títo ľudia zvyčajne pracujú v
bezpečnostných oblekoch, buď v nepriestrelnej, alebo ohňovzdornej veste.
Tesári logicky nosia prilbu, a predsa sa často mnohí robotníci usilujú
popierať a spochybňovať nosenie ochranných odevov. Ide však o ich
bezpečnosť. V živote kresťana je to rovnaké, Boh ťa chce vybaviť
duchovne. V Liste Efezanom sa hovorí: „Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste
mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale
s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so
zloduchmi v nebeských sférach“ (Ef 6,11-12).
Keď dávaš svoje srdce Pánovi, si takmer „nahý“, ak to tak môžeme
povedať, ťažko môžeš mať prilbu spásy. Boh ti nechce dať všetky zbrane
naraz, lebo by si s nimi nevedel hneď zaobchádzať a potrvá nejaký čas,
kým sa ich naučíš používať. A hoci ti Boh do tvojho života dá pomazanie
na napredovanie a dovolí, aby si bol rýchlejší, nenechá ťa uháňať vpred či
preskakovať etapy. Tvoja duchovná výzbroj má podľa Listu Efezanom
obsahovať: a) pravdu ako opasok, b) spravodlivosť ako pancier, c) obuv
pohotovosti, d) štít viery, e) prilbu spásy, f) meč Ducha g) celý sa zakryť
Ježišovou krvou, telo, dušu a ducha (porov. Ef 6,14-18).
Keď si nasadíš výzbroj, ktorú ti dáva Boh, diabol to vie a skôr či neskôr
tvárou v tvár všetkej tvojej výbave, ktorú ti Boh dal, sa dá na ústup a utečie
ďaleko od teba. Aleluja!
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 pre drahá
krv vyliata na kríži na vykúpenie môjho života, a zriekam sa satana a jeho
skutkov. V Ježišovom mene zavrhujem a lámem každé zhubné
spojenectvo, ktoré pôsobí v mojom živote a spôsobuje protivenstvá, strasti,
plač a súženie.
Boh k tebe dnes hovorí: „Lebo vzýval všemohúceho Pána a on dal silu
jeho pravici, aby porazil udatného bojovníka, a tak zvelebil silu svojho
národa“ (Sir 47, 6).
„Vydal som im rozkaz: Neotvárať jeruzalemské brány, až keď už hreje
slnko! Vráta treba zatvárať a zamykať závorami, kým tam ešte stoja! Majú
tiež stavať stráže z Jeruzalemčanov, každého na jeho stanovište, každého
oproti jeho domu!“ (Neh 7,3).
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 uzavrieť všetky
vstupné brány nepriateľa do môjho života a života mojej rodiny.
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 uzavrel všetky
vstupné brány protivenstva, strasti, plaču a súženia v mojom živote,
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.)

