Gréckokatolíckej Farnosti svätého archanjela Michala v Lomnom
ročník: VI.

11. september 2022

číslo: 37

365 dni so svätou Faustínou
● Boh sľúbil veľkú milosť - zvlášť tebe a všetkým, ktorí budú hlásať moje veľké
milosrdenstvo. Ja sám ich budem v hodine smrti brániť ako svoju chválu. Aj keby
hriechy duší boli čierne ako noc, ak sa hriešnik obráti k môjmu milosrdenstvu,
vzdáva mi najväčšiu slávu a je poctou môjmu umučeniu. Keď duša oslavuje moju
dobrotu, satan sa pred ňou trasie a uteká až na dno pekla (Denníček 378).
● S dušami, ktoré sa budú utiekať k môjmu milosrdenstvu a s dušami, ktoré
budú moje veľké milosrdenstvo oslavovať a hlásať ho iným, budem
zaobchádzať v hodine smrti podľa svojho nekonečného milosrdenstva
(Denníček 379).
● Duše, ktoré šíria úctu k môjmu milosrdenstvu, budem ochraňovať po celý
život ako láskavá matka svoje nemluvňa a v hodine smrti im nebudem
Sudcom, ale milosrdným Spasiteľom. V poslednej hodine nemá duša na
svoju obhajobu nič okrem môjho milosrdenstva. Šťastná duša, ktorá sa
počas svojho života ponárala do prameňa milosrdenstva, lebo ju nezasiahne
spravodlivosť (Denníček 1075).
● Všetky duše, ktoré budú zvelebovať moje milosrdenstvo, šíriť jeho úctu
a povzbudzovať iné duše k dôvere v moje milosrdenstvo, v hodine smrti
nezakúsia strach. Moje milosrdenstvo ich bude chrániť v tomto poslednom
boji (Denníček 1540).
● Išla som pred Najsvätejšiu sviatosť. Keď som sa ponorila do ďakovnej
modlitby, začula som v duši slová. (...) Vždy, keď mi budeš chcieť urobiť
radosť, hovor svetu o mojom veľkom a nepochopiteľnom milosrdenstve
(Denníček 164).
● Myslíš si, že si už dosť napísala o mojom milosrdenstve? To, čo si napísala,
je len jedna kvapôčka v oceáne. Som sama Láska a Milosrdenstvo samo,
neexistuje úbohosť, ktorá by sa mohla merať s mojím milosrdenstvom.
Žiadna úbohosť ho nemôže vyčerpať, lebo vo chvíli, keď sa dáva, stáva sa
väčším. Duša, ktorá dôveruje v moje milosrdenstvo, je najšťastnejšia, lebo ja
sám sa o ňu starám (Denníček 1273).
● Počas svätej hodiny som počula tieto slová: Vidíš moje milosrdenstvo voči
hriešnikom, ktoré sa v tejto chvíli zjavuje v celej plnosti.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok, 12. september 2022
Zakončenie Narodenia Bohorodičky. Svätý hieromučeník Autonomos.
17:00 Svätá liturgia (Kručov,sl.): † Ján, Mária; Moleben k Bohorodičke
18:00 Sv. lit. (Lomné,sl.): * Helena, Lukáš (30 rokov, Čečko); Moleben B.
Menl. časti: sl. s. 234
ap. zač. 202 evanj. Mk zač. 21
Utorok, 13. september 2022
Predprazdenstvo Povýšenia úctyhodného Kríža.
Pamiatka založenia chrámu vzkriesenia Krista.
17:00 Svätá liturgia (Kručov,sl.): † Michal, Michal, Michal, Anna
18:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): * Anna (Capová)
Menl. časti: sl. s. 239
ap. zač. 204 evanj. Mk zač. 22
Streda, 14. september 2022
Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom.
Odporúčaný sviatok. Pôst od mäsa.
16:00 Svätá liturgia (Bžany,sl.): † Miroslav (Popovič); myrovanie
17:15 Svätá liturgia (Lomné,sl.): * Ivor s rodinou; myrovanie
18:30 Svätá liturgia (Kručov,sl.): * Ján, Zlata (35. výročie sobáša),
Ján, Miroslava (10. výročie sobášam Leitneroví); myrovanie
Menl. časti: sl. s. 241
ap. zač. 125 evanj. Jn zač. 60
Štvrtok, 15. september 2022
Svätý veľkomučeník Nikita. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.
16:00 Svätá liturgia (Kručov,sl.): * Katarína s rodinou
17:00 Sv. liturgia (Bžany,sl.): † Anna (Demčová, týždenná) s panachýdou
18:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): † Anna, Michal
Menl. časti: sl. s. 244 (116)
ap. zač. 208 evanj. Mk zač. 25
Piatok, 16. september 2022
Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia
17:30 Sviatosť zmierenia (Kručov)
18:00 Sv. liturgia (Kručov,sl.): † Helena (Kavalcová, ročná) s panachýdou
Menl. časti: sl. s. 116
ap. zač. 210 evanj. Mk zač. 26
Sobota, 17. september 2022
Svätá mučenica Sofia a jej 3 dcéry Viera, Nádej a Láska
08:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): † Agnesa
17:30 Svätá liturgia (Valkov,sl.): * Teodor a rodičia
Menl. časti: sl. s. 241
ap. zač. 132 evanj. Mt zač. 97

DUCHOV
VNÝ ŽIVOT

Nedeľa, 18. september 2022
15. nedeľa po Päťdesiatnici.
as 6.
Prepodobný otec Eumenios Divotvorca. Hlas
08:00 Svätá liturgia (Lomné,stsl.): * za všetkých veriacich
10:30 Archijerejská sv. liturgia (Kručov,sl.);; posvätenie exteriéru chrámu
Menl. časti: stsl. s. 104,257 (103,241)
ap. zač. 176 evanj. Mt zač. 92
Rozprávanie ruského pútnika

Vyjadruje sa týmito slovami: „Pane Ježišu Kriste,
zmiluj sa nado mnou!“ Kto si osvojí tento vzdych,
zakúsi veľkú útechu a potrebu znova opakovať túto
modlitbu; po nejakom čase bez nej vôbec nebude
môcť žiť, bude mu vychádzať celkom spontánne
zo srdca. Či už chápeš, čo je ustavičná modlitba?“
„Chápem to veľmi dobre, otče. V mene Božom
Bo
naučte ma teraz, ako by som sa mohol dostať k takej modlitbe,“ zvolal som plný
radosti. „V tejto knižočke s nadpisom Filokalia uvidíme, ako by si sa mohol
naučiť túto modlitbu. Knižočka obsahuje úplnú a zvláštnu vedu o ustavičnej
vnútornej modlitbe vo výklade dvadsiatich piatich cirkevných otcov; táto
knižočka je taká užitočná a dokonalá, že sa pokladá za najlepšiu príručku
kontemplatívneho života a ako hovorí blahoslavený Nikefor, vedie k spáse bez
námahy a bolesti.“
„Vari je to vzácnejšia kniha ako Biblia?“ spýtal som sa ho. „Nie, nie je ani
vzácnejšia, ani svätejšia kniha ako je Biblia, ale obsahuje veľmi jasné vysvetlenie
všetkého, čo je v Biblii skryté pre slabosť nášho ducha, ktorého pohľad
nedosahuje takú výšku. Vysvetlím ti to príkladom. Slnko je majestátna, jasná a
úchvatná hviezda; ale nemôžeš sa naň pozerať voľným okom. Ak chceš
pozorovať túto kráľovnú hviezd a vydržať jej plamenný pohľad, musíš používať
umelé sklo, oveľa menšie a tmavšie než slnko. Tak isto aj Biblia je ako žiarivé
slnko a knižočka zvaná Filokalia je ako ten kúsok skla. Nože počúvaj, prečítam ti
krátky odsek o tom, ako sa možno modliť ustavičnú vnútornú modlitbu.“
Starec otvoril knižočku, vybral z nej tento úsek od svätého Simeona Nového
Zeológa, ako ho volajú, a začal čítať:
tať: „Ostaň sedieť v tichosti a samote, skloň si
hlavu a zatvor oči; dýchaj pomaly a spokojne; nazri obrazotvornosťou do hĺbky
svojho srdca a sústreď svoj rozum, totiž svoje myslenie od hlavy k srdcu. A
potom vyslov výrazne, ale potichu, alebo iba mysľou slová: Pane Ježišu Kriste,
zmiluj sa nado mnou! Usiluj sa zahnať každú inú myšlienku, buď trpezlivý a
často opakuj toto cvičenie.“
Potom mi to všetko starec vysvetlil príkladmi. Z knižočky sme si ešte prečítali
slová svätého Gregora Sinajského a blahoslaveného
aveného Kalista a Ignáca.
Všetko, čo sme čítali, mi starec vysvetľoval svojimi vlastnými slovami. Ja som

pozorne počúval a bol som priam uchvátený, usilujúc sa zapamätať si tie slová
čím presnejšie. Takto sme strávili celú noc a išli sme na rannú modlitbu úplne bez
spánku. Potom sa starec so mnou rozlúčil, požehnal ma a povzbudil, aby som sa
ešte k nemu vrátil počas štúdia modlitby, aby som sa úprimne a s jednoduchosťou
srdca vyspovedal, pretože by bolo márne púšťať sa do duchovných vecí bez
skúseného vodcu.
V kostole som zacítil vrúcnu horlivosť, ktorá ma nutkala pozorne študovať
vnútornú ustavičnú modlitbu. Prosil som Boha, aby mi v tom pomáhal. Potom sa
ma zmocnil strach, že asi bude veľmi ťažko navštíviť starca a vyspovedať sa u
neho, alebo si pýtať od neho radu. V hostinci ma predsa nenechajú dlhšie ako tri
dni a na okolí neďaleko pustovne niet nijakých budov. Ale našťastie som sa
dozvedel, že na štyri versty odtiaľ bola malá dedinka. Vybral som sa teda tam
hľadať nejaké miesto. Na moju veľkú radosť Pán Boh mi pomohol. Našiel som si
miesto záhradníka u jedného sedliaka pod podmienkou, že prežijem leto celkom
sám utiahnutý v chatrčí vzadu v zeleninovej záhrade. Vďaka Bohu, našiel som si
spokojný kútik. Takto som sa znovu pustil do štúdia a cvičenia vnútornej
modlitby odporúčanými prostriedkami. A medzitým som často navštevoval
spomenutého starca.
Celý týždeň som sa cvičil v samote svojej záhrady v štúdiu vnútornej modlitby,
presne konajúc podľa starcovej rady. Spočiatku som mal dojem, že všetko ide
dobre. Ale potom som zacítil v sebe veľkú ťarchu lenivosti, nudy a nepretržitej
ospalosti. (pokračovanie v budúcom čísle)

OZNAMY

● V pondelok po svätej liturgii (Kručov a Lomné) sa pomodlíme Moleben
k presvätej Bohorodičke.
● V piatok v Kručove bude cca 30 minút pred svätou liturgiou vysluhovať
sviatosť zmierenia, aby v nedeľu každý mohol prijať Eucharistického Krista.
● V stredu je odporúčaný sviatok Povýšenie úctyhodného a životodarného
kríža nad celým svetom. Pred svätou liturgiou vyložíme k úcte presvätý Kríž. Po
svätej liturgii bude myrovanie. V tento deň je pôst od mäsa.
● V sobotu po svätej liturgii v Lomnom sa pomodlíme Moleben
k blahoslavenému biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi.
● V nedeľu v Bžanoch svätá liturgia nebude, nakoľko v Kručove vladyka Peter
Rusnák bude sláviť archijerejskú svätú liturgiu, pri ktorej po svätí novú fasádu na
chráme a nové lavice. Všetci sme srdečne pozvaní. Časy a úmysly ďalších
svätých liturgií si dáme vedieť.
● Upratovanie v chráme v Lomnom má na zodpovednosť dvojica rodín: rodina
Šitárová a rodina Siváková. Tým, čo upratovali srdečne Pán Boh zaplať a tým, čo
nastupujú prajeme veľa síl.
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

Srdečne pozývame všetkých veriacich
na archijerejskú svätú liturgiu,
ktorú bude sláviť
vladyka Peter Rusnák,
apoštolský administrátor sede vacante
Prešovskej archieparchie,
spojenú
s posvätením nových lavíc a exteriéru
nášho Gréckokatolíckeho chrámu
v Kručove,
dňa 18. septembra 2022 (nedeľa),
so začiatkom o 10:30 hod.
„Ak Pán nestavia dom,
márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.
Ak Pán nestráži mesto,
nadarmo bdejú jeho strážcovia....“
(Žalm 127,1)

Mathieu-Modeste Kpodehoto: 21 dní s archanjelom Michalom

16. deň: Vďaka svätému Michalovi Archanjelovi,
vynikajúcemu stratégovi nebeskej armády,
získaj čo najlepšie nasmerovanie svojich životných plánov
„Ten, kto dovolí Kristovi vstúpiť do svojho života, nestratí nič, nič –
absolútne nič z toho, čo robí jeho život slobodným, krásnym a veľkolepým.
Nie! V tomto priateľstve sa len naširoko otvárajú brány života. Iba v tomto
priateľstve sa skutočne uvoľňujú veľké možnosti ľudského stavu. [...]
Drahí mladí: nebojte sa Krista! On neberie nič a dáva všetko. Ten, kto sa
mu odovzdá, dostane stonásobne viac. Áno, otvorte, otvorte úplne naširoko
brány Kristovi - a nájdete skutočný život.“
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 lámem každé zhubné nevedomé
puto duše a každé negatívne spojenectvo s mojimi zosnulými príbuznými:
starými otcami, starými matkami, otcom, matkou, strýkami, tetami, bratmi,
sestrami, krstnými otcami, krstnými matkami, duchovnými, šamanmi,
marabutmi.
Boh k tebe dnes hovorí: „Pred každým tvojím dielom nech predchádza
správne uváženie a pred každým výkonom pevný úmysel. Ničomné slovo
mení srdce; štyri výhonky z neho vyrastú: dobré a zlé, život a smrť a nad
nimi trvale vládne jazyk“ (Sir 37,20-21).
„Nech mi Boh dá hovoriť tak, ako si to želám, a tak myslieť, by to hodné
bolo toho, čo som dostal do daru, lebo on je nielen vodcom múdrosti, ale

aj upravovateľom mudrcov. Veď sme v jeho ruke my i naše reči, všetko
hĺbanie i každá zručnosť v práci“ (Múdr 7,15-16).
„Ja ti ukážem cestu múdrosti a povediem ťa po chodníkoch
spravodlivosti. Keď pôjdeš (po nich), nebude tvoj krok stiesnený, a keď
(nimi) pobežíš, nebudeš sa potkýnať. Priviň sa (pevne) k náuke a nepusť ju,
nerozlúč sa s ňou, bo ona ti (je) životom“ (Prís 4,11-13).
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 tvoje vlastnosti vynikajúceho stratéga
nebeskej armády ti Boh dal moc usmerňovať ľudí pri voľbe ich životných
plánov.
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 ma Duch Svätý usmernil pri voľbe
mojich životných plánov a aby som sa zbavil všetkých tieňov, ktoré
zatemňujú moje obzory, 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.)

