Gréckokatolíckej Farnosti svätého archanjela Michala v Lomnom
ročník: VI.

18. september 2022

číslo: 38

365 dni so svätou Faustínou
● Počas svätej hodiny som počula tieto slová: Vidíš moje milosrdenstvo voči
hriešnikom, ktoré sa v tejto chvíli zjavuje v celej plnosti. Pozri, ako málo si
o ňom napísala, je to len jedna kvapka. Rob, čo je v tvojich silách, aby
hriešnici poznali moju dobrotivosť (Denníček. 1665).
● Uvidela som umučeného Pána Ježiša, ale nebol pribitý na kríž. Bolo to ešte pred
ukrižovaním. Povedal mi: Ty si mojím srdcom, hovor hriešnikom o mojom
milosrdenstve. Pán mi dal vnútorne poznať celú priepasť svojho milosrdenstva
voči dušiam a poznala som, že to, čo som napísala, je naozaj len kvapka
(Denníček 1666).
● Ó, môj Ježišu, premeň ma na seba mocou svojej lásky, aby som bola hodným
nástrojom na hlásanie tvojho milosrdenstva (Denníček 783).
● Keď som písala vyššie uvedené slová, uvidela som Pána Ježiša, ako sa skláňa
nado mnou. Opýtal sa: Dcéra moja, čo píšeš? Odpovedala som: Píšem o tebe,
Ježišu, ako sa ukrývaš v Najsvätejšej sviatosti, o tvojej nepochopiteľnej láske a
milosrdenstve voči ľuďom. Ježiš mi povedal: Sekretárka môjho najhlbšieho
tajomstva, vedz, že si [vo] výnimočnej dôvernosti so mnou. Tvojou úlohou je
napísať všetko, čo ti dávam poznať o svojom milosrdenstve na úžitok duší,
ktoré pri čítaní týchto zápiskov pocítia v duši radosť a naberú odvahu
priblížiť sa ku mne (Denníček 1693).
● Ó, ako vrúcne túžim, aby tvoje milosrdenstvo oslavovala každá duša. ( ...) Viem
dobre, ó, Ježišu môj, že mám hovoriť dušiam o tvojej dobrote, o tvojom
nepochopiteľnom milosrdenstve (Denníček 598).
● Ó, Láska večná, túžim, aby ťa poznali všetky duše, ktoré si stvoril. Chcela by
som byť kňazom, aby som ustavične hovorila o tvojom milosrdenstve hriešnym
dušiam, ktoré upadli do zúfalstva. Keby som bola misionárom, niesla by som
svetlo viery do vzdialených krajín, aby ťa mohli poznať aj tieto duše. Túžila by
som sa pre ne úplne stráviť a zomrieť mučeníckou smrťou, akou si pre mňa a pre
ne zomrel ty. Ó, Ježišu, viem veľmi dobre, že môžem byť kňazom, misionárom,
kazateľom, môžem zomrieť mučeníckou smrťou skrze úplné seba obetovanie z
lásky k tebe, Ježišu, a k nesmrteľným dušiam (Denníček 302).
● Mojou najväčšou túžbou je, aby ťa duše poznali, že ty si ich večným šťastím,
aby uverili v tvoju dobrotu a oslavovali tvoje nekonečné milosrdenstvo (305)

LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok, 19. september 2022
Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont
17:00 Svätá liturgia (Kručov,sl.): † Ján (Zeleňák)
18:00 Sv. lit. (Lomné,sl.): † Marcela (Tramitová)
Menl. časti: sl. s. 241
ap. zač. 227 evanj. Lk zač. 10
Utorok, 20. september 2022
Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci
17:00 Svätá liturgia (Kručov,sl.): † Ján, Anna, Ján (Kavalcoví)
18:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): † Terézia; Moleben k sv. Jozefovi
Menl. časti: sl. s. 241
ap. zač. 230 evanj. Lk zač. 11
Streda, 21. september 2022
Zakončenie Povýšenia Kríža. Svätý apoštol Kodrat z Magnézie
17:00 Svätá liturgia (Kručov,sl.): * Mária (Zeleňáková, nar.)
18:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): * Ivana (Čečková, 30 rokov) s rodinou
Menl. časti: sl. s. 241
ap. zač. 231 evanj. Lk zač. 12
Štvrtok, 22. september 2022
Svätý hieromučeník Fókas
17:00 Svätá liturgia (Kručov,sl.): † Anna (Capová)
18:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): † Ján
Menl. časti: sl. s. 112
ap. zač. 232 evanj. Lk zač. 13
Piatok, 23. september 2022
Počatie úctyhodného proroka, predchodcu a krstiteľa Jána
Sobota, 24. september 2022
Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla
Nedeľa, 25. september 2022
16. nedeľa po Päťdesiatnici.
Prepodobná matka Eufrozína. Hlas 7.
08:00 Svätá liturgia (Kručov,stsl.): * Irena (Chudá, 65 rokov)
09:30 Svätá liturgia (Lomné,stsl.): * za všetkých veriacich
11:00 Svätá liturgia (Bžany,stsl.): * Monika s rodinou
Menl. časti: stsl. s. 105
ap. zač. 188 evanj. Lk zač. 17
Rozprávanie ruského pútnika

Oborili sa na mňa všelijaké myšlienky ako ťažké oblaky. Plný zármutku vybral
som sa k starcovi a vyložil som mu svoj duševný stav. Veľmi milo ma prijal a
povedal mi: „Drahý bratku, to je boj, ktorý vedie proti tebe temný svet, lebo
ničoho sa tak veľmi nebojí ako modlitby srdca. Usiluje sa ti robiť všelijaké

DUCHOVNÝ ŽIVOT

ťažkosti a vyvolať v tebe nechuť k modlitbe. Ale
nepriateľ to robí len podľa vôle a dovolenia Pána Boha,
v miere, ako nám to slúži na osoh. Nepochybne je ešte
treba, aby sa vyskúšala tvoja poníženosť: bolo by
zavčasu, keby si sa z priveľkej horlivosti dostal až na
prah srdca, lebo by bolo nebezpečenstvo, že upadneš do
duchovného lakomstva. Prečítam ti, čo o tomto predmete
hovoria cirkevní otcovia: Ak napriek všetkým svojim úsiliam, brat môj, nebudeš
môcť vstúpiť do oblasti srdca, ako som ti to odporúčal, urob, čo ti poviem, a s
Božou pomocou nájdeš, čo hľadáš.
Vieš, že rozum každého človeka je v prsiach... Tomuto rozumu odním teda
každú myšlienku (ak naozaj chceš, môžeš to urobiť) a opakuj: »Pane Ježišu
Kriste, zmiluj sa nado mnou!« Usiluj sa týmto vnútorným vzdychom nahradiť
každú myšlienku a po všetkom sa ti iste podarí otvoriť prah srdca, to je
skutočnosť, dokázaná skúsenosťou.
Vidíš teda, čo cirkevní otcovia učia o tomto prípade“, povedal mi starec. „Preto
prijmi túto radu s dôverou a usiluj sa, nakoľko len môžeš, odriekať Ježišovu
modlitbu. Hľa, tu máš ruženec, ktorý ti na začiatku pomôže vysloviť denne tisíc
modlitieb. Hovor teda ustavične, či stojíš, sedíš, ležíš alebo kráčaš: „Pane Ježišu
Kriste, zmiluj sa nado mnou!“ Opakuj to tichučko a pomaly, bez náhlenia.
A každý deň odriekaj presne tisíc modlitieb bez pridania alebo vynechania čo i
len jednej modlitby. Takto sa dostaneš k ustavičnej činnosti srdca.“
S radosťou som prijal tieto starcove slová a vrátil som sa domov. A potom som
sa presne a verne pustil do toho, čo som sa naučil. Za dva dni mi to bolo troška
ťažké, ale potom sa mi to stalo takým ľahkým, že keď som sa nemodlil nijakú
modlitbu, cítil som potrebu znova ju začať a hneď mi vychádzala z úst ľahko a
hladko, bez akéhokoľvek nátlaku od samého začiatku.
Porozprával som sa o tom so starcom, ktorý mi hneď nariadil odriekať šesťtisíc
modlitieb každý deň a povedal mi: „Buď bez starosti a usiluj sa len o to, aby si sa
verne pridržiaval počtu modlitieb, ktorý ti je predpísaný. Boh sa zmiluje nad
tebou.“ Za celý týždeň som ostal vo svojej pustovni a každý deň som odriekal
šesťtisíc modlitieb. Nestaral som sa o nič inšie na svete a nemusel som ani
bojovať proti zlým myšlienkam. Usiloval som sa len presne plniť nariadenie
starca. Ale čo sa stalo? Tak dobre som navykol na modlitbu, že keď som sa
zastavil, čo i len na chvíľku, cítil som v sebe prázdnotu, ako keby som bol čosi
stratil. Len čo som však pokračoval vo svojej modlitbe, znova som sa cítil ľahkým
a šťastným. Keď som sa stretol s niekým, nechcelo sa mi vôbec hovoriť. Túžil
som iba po samote. Neuplynul ani týždeň a ja som tak navykol na tú modlitbu, že
som sa ju chcel modlievať vždy.
Keď ma starec nevidel už desať dní, sám ma prišiel navštíviť, aby sa dozvedel o

mne nejaké novosti. Vysvetlil som mu, čo sa so mnou stalo. Keď ma vypočul,
povedal: „Už si navykol na modlitbu. Teraz, vidíš, musíš si udržať tento zvyk a
ďalej si ho upevňovať. Netrať čas a s Božou pomocou si urob predsavzatie
odriekať dvanásťtisíc modlitieb denne. Ostaň len v samote, vstávaj trošku
včasnejšie, chodievaj na odpočinok troška neskoršie a príď ma navštíviť dvakrát
za mesiac.“
Podrobil som sa nariadeniu starca. Prvý deň sa mi horko ťažko podarilo
pomodliť dvanásťtisíc modlitieb. Keď som ich skončil, už bol neskorý večer. Na
druhý deň som to urobil ľahšie s určitým pôžitkom. Najprv som cítil únavu, akési
stvrdnutie jazyka a zmeravenosť v čeľustiach, ale bez akéhokoľvek nepríjemného
pocitu. Potom som však zacítil slabú bolesť v ústach na podnebí, potom na palci
ľavej ruky, ktorou som držal ruženec. Potom sa mi rozohrialo celé rameno až po
lakeť, čo spôsobovalo príjemný pocit. A to všetko mi pomáhalo ešte lepšie
odriekať modlitbu. Takto za päť dní som verne odriekal dvanásťtisíc modlitieb a
so zvykom som si zároveň nadobudol aj radosť z modlitby a chuť do nej. Jedného
dňa zavčasu ráno som bol akoby prebudený modlitbou. Začal som si odriekať
svoje ranné modlitby, ale jazyk sa mi akosi pomiatol. Mal som iba jednu túžbu:
odriekať Ježišovu modlitbu. Sotva som ju však začal, cítil som sa veľmi šťastný.
Pery sa mi pohybovali akoby samy od seba a bez akejkoľvek námahy. Celý deň
som prežil v radosti. Bol som akoby odtrhnutý od všetkého a cítil som sa na
druhom svete. Bez ťažkosti som skončil dvanásťtisíc modlitieb pred koncom dňa.
Veľmi sa mi chcelo pokračovať v modlitbe, ale som sa neopovážil prekročiť
počet, ktorý mi uložil starec. V nasledujúcich dňoch som pokračoval vzývať
meno Ježiša Krista s veľkou ľahkosťou a bez akejkoľvek únavy.
Navštívil som starca a porozprával som mu všetko dopodrobna. Keď som
skončil, povedal mi: „Pán Boh ti dal túžbu po modlitbe a možnosť modliť sa bez
ťažkosti... To je prirodzený výsledok spôsobený cvičením a ustavičným úsilím
práve tak, ako keď troška pokrútime koleso a ono sa potom už samo krúti okolo
svojej osi. Ak má však ostať v pohybe, treba ho namastiť a znova ho zavše
pokrútiť. Teraz vidíš, akými podivuhodnými schopnosťami obdaroval Pán Boh,
priateľ duší, našu ľudskú prirodzenosť. (pokračovanie v budúcom čísle)

OZNAMY

● V pondelok pozývame všetkých na kurz Alfa, ktorý začína o 19:15 hod.
u otcov redemptoristov.
● V utorok po svätej liturgii v Lomnom sa pomodlíme Moleben k svätému
Jozefovi.
● Upratovanie v chráme v Lomnom má na zodpovednosť dvojica rodín: rodina
Čečková (Helena) a rodina Hricová. 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

Mathieu-Modeste Kpodehoto: 21 dní s archanjelom Michalom

17. deň: Pre nebeskú autoritu svätého Michala Archanjela
získaj zdroje (duchovné, finančné, ľudské...)
potrebné na svoj úspech
Práve Duch, po grécky „Pneuma“, dáva život a dych človeku. Hovorí k
nemu a vedie ho ako osoba. Áno, on je treťou osobou Svätej Trojice. Pravý
veriaci dokáže vnímať jeho prítomnosť a vie, že ho sprevádza na všetkých
kľukatých cestách. Pomáha mu v živote vždy uspieť a víťaziť, triumfovať
nad všetkými svojimi nepriateľmi. „Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili
ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete“ (1
Ján 4,4).
Samotný Duch je „Dunamis“, je v ňom sila – slovo „dynamit“ je
odvodené od „dunamis“ (sila po grécky). Dokáže vyháňať démonov,
uzdravovať chorých, zosielať Pánove milosti: „...ale keď zostúpi na vás
Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme í v celej
Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme“ (Sk 1,8).
Pozrime sa na apoštolov pri ich misii: „Apoštoli veľkou silou vydávali
svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká
milosť“ (Sk 4,33).
Pozrite sa, čo sa píše o Štefanovi, jednom zo siedmich diakonov, ktorých
vybrali na službu v Cirkvi. „Štefan, plný milosti a sily, robil veľké divy a
znamenia medzi ľudom“ (Sk 6,8). V Skutkoch apoštolov je Ježiš opísaný
takto: „Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou“ (Sk
10,38).
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 znehodnocuje môj život, môj majetok a môj potenciál.
Boh k tebe dnes hovorí: „A zasa iný je skleslý, potrebný pomoci; až
veľmi mu chybuje sila a má hojnosť biedy: ale Božie oko si ho dobrotivo
všíma, dvíha ho z jeho uponíženia a pozdvihuje mu hlavu. Mnohí sú nad
ním udivení a zvelebujú preto Boha. Dobré a zlé, život a smrť, chudoba
a zámožnosť sú od Boha. Múdrosť a vzdelanosť, ako aj znalosť zákona je
od Boha. Láska a správna cesta je (rovnako) od neho. Blúdenie (vo) tme je
vrodené hriešnikom; tí však, čo jasajú pri zlých činoch, zostarnú v zlom
Boží dar zostáva so spravodlivými, takže čo podnikne, vždy sa stretne so
zdarom“ (Sir 11,12-17).
„Sedem dní budeš sláviť sviatky Pána, svojho Boha, na mieste, ktoré si
vyvolí Pán, a Pán, tvoj Boh, ťa požehná na všetkej tvojej úrode a na
každom tvojom podujatí a ty sa budeš radovať“ (Dt 16,15).
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 nebeskú autoritu ti Boh dal moc
vyznačiť cestu úspechu ľuďom, ktorých stvoril na svoj obraz a na svoju
podobu.
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 mi Pán udelil zdroje nevyhnutné pre
môj úspech, ktorých nedostatok predstavuje prekážku na mojej ceste,
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.)

