Gréckokatolíckej Farnosti svätého archanjela Michala v Lomnom
ročník: VI.

13. november 2022

číslo: 46

365 dni so svätou Faustínou
● Uvidela som Pannu Máriu s obnaženou hruďou a vbodnutým mečom. Veľmi
žalostne plakala a zakrývala nás pred strašným Božím trestom. Boh na nás chce
dopustiť strašný trest, ale nemôže, lebo nás zakrýva Panna Mária. Moju dušu
prenikol hrozný strach. Ustavične sa modlím za [vlasť], moju drahú [vlasť], ktorá
je tak málo vďačná Panne Márii. Keby nebolo Panny Márie, naše námahy by
nestáli za veľa (porov. Denníček 686).
● Sladká Matka, spoj moju dušu s Ježišom, lebo iba vtedy vydržím všetky skúšky
a ťažkosti. Jedine v spojení s Ježišom budú moje malé obety milé Bohu.
Najsladšia Matka, poúčaj ma o vnútornom živote, nech ma meč bolesti nikdy
nezlomí. Ó, čistá Panna, vlej do môjho srdca statočnosť a stráž ju (Denníček 915).
● Čím viac nasledujem Pannu Máriu, tým hlbšie poznávam Boha. Ó, aká
nepochopiteľné túžba sa zmocňuje mojej duše. Ježišu, ako ma ešte môžeš
ponechávať v tomto vyhnanstve? Zomieram od túžby po tebe, každý tvoj dotyk
nesmierne zraňuje moju dušu. Prežívam lásku aj bolesť zároveň, ale nevymenila
by som bolesť, ktorú mi ty spôsobuješ, za žiadne poklady, lebo je to bolesť
nepochopiteľných slastí a tie rany spôsobuje duši milujúca ruka (Denníček 843).
● Uvidela som Pannu Máriu v nevýslovnej kráse. Povedala mi: Dcéra moja,
žiadam od teba modlitbu, modlitbu a ešte raz modlitbu za svet a zvlášť za
tvoju vlasť (Denníček 325).
● Uzrela som Pannu Máriu vo veľkom svetle, v bielom rúchu, bola prepásaná
zlatým pásom a po celom rúchu mala malé zlaté hviezdičky, aj manžety mala
vyložené zlatom v tvare trojuholníka. Mala zafírový plášť, zľahka prehodený, na
hlave mala zľahka prehodený priezračný závoj, vlasy rozpustené, krásne učesané
a zlatú korunu, ktorá mala na koncoch krížiky. Na ľavej ruke držala malého
Ježiška. Takto som Pannu Máriu ešte nevidela. Vtom sa na mňa láskavo pozrela a
povedala: Som Matkou kňazov. Potom postavila Ježiška na zem, pravú ruku
pozdvihla k nebu a povedala: Bože, požehnaj Poľsko, požehnaj kňazov
(Denníček 1585).
● Panna Mária ma poučila, ako sa mám pripraviť na sviatky narodenia Pána. (...)
Povedala mi: Dcéra moja, usiluj sa o tichosť a pokoru, aby si Ježiš, ktorý
ustavične prebýva v tvojom srdci, mohol oddýchnuť. Adoruj ho vo svojom
srdci, nevychádzaj zo svojho vnútra.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok, 14. november 2022
Svätý a všechválny apoštol Filip
Utorok, 15. november 2022
Sv. mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib. Začiatok Filipovky
16:30 Svätá liturgia (Kručov,sl.): † Anna, Mikuláš
17:30 Svätá liturgia (Lomné,sl.): * Anna (za dary Svätého Ducha)
Menl. časti: sl. s. 109
ap. zač. 279 evanj. Lk zač. 77
Streda, 16. november 2022
Svätý apoštol a evanjelista Matúš
Štvrtok, 17. november 2022
Svätý Gregor Divotvorca
16:30 Svätá liturgia (Kručov,sl.): † Mária, Michal, Alžbeta
17:30 Svätá liturgia (Lomné,sl.): * Gustáv; Moleben Gojdič
Menl. časti: sl. s. 112
ap. zač. 283 evanj. Lk zač. 80
Piatok, 18. november 2022
Svätí mučeníci Platón a Roman
16:15 Sv. liturgia (Kručov,sl.): † Anna (Capová, týždenná) s panachýdou
17:30 Sv. lit. (Lomné,sl.): † Marcela (Tramitová, ročná) s panachýdou
Menl. časti: sl. s. 114
ap. zač. 285 evanj. Lk zač. 82
Sobota, 19. november 2022
Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam
08:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): * Samuel, Alžbeta, Marián
Menl. časti: sl. s. 115
ap. zač. 205 evanj. Lk zač. 49
Nedeľa, 20. november 2022
Nedeľa Krista Kráľa. Predprazdenstvo Vstupu Bohorodičky
do chrámu. Prepodobný otec Gregor Dekapolita. Hlas 7.
08:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): * za všetkých veriacich; myrovanie
09:30 Svätá liturgia (Kručov,sl.): * Ján (Rusín, 60 rokov); myrovanie
11:00 Svätá liturgia (Bžany,sl.): * Peter (za pomoc v chorobe); myrovanie
Menl. časti: sl. s. 286
ap. zač. 250 evanj. Lk zač. 59*
Rozprávanie ruského pútnika

Predal som svoj dom, a keďže som žil sám, prihlásil som sa za lesného hájnika a
za plácu som žiadal len chlieb, nejakú prikrývku a zopár sviečok, aby som ich
zapálil počas modlitby.
Už desať rokov žijem na tomto mieste. Jedávam len raz cez deň, a to iba chlieb
a vodu. Každú noc pri prvom speve kohúta vstanem a až do rána robím úklony až

DUCHOVNÝ ŽIVOT

po zem s pozdravmi. Keď sa modlím, zapálim sedem sviec pred obrazmi. Keď
som cez deň na obchôdzke lesa, nosím na holom tele šesťdesiat funtové reťaze.
Nekľajem, nepijem pivo ani nijaký alkohol, nehádam sa s nikým; nikdy som
nemal styk so ženami a s dievkami. Na začiatku som bol celkom spokojný s
takýmto životom, ale teraz mi prichodia myšlienky, ktorých sa nemôžem striasť.
Pán Boh vie, či sa vykúpim zo svojich hriechov, ale tento život je pritvrdý. A
potom, či je naozaj pravda, čo sa hovorí v knihe? Ako sa môže človek vzkriesiť?
Po tých, čo zomreli pred sto alebo aj viac rokmi neostal ani prášok. A kto vie, či
je peklo alebo nie? Keď človek zomrie, spráchnivie a neostane po ňom ani stopy.
Tú knihu napísali možno pápeži alebo ich úradníci, aby nás sprostákov nastrašili a
aby sme sa im podriadili. Takto si žije úbohý človek bez útechy tu na zemi i na
druhom svete, lebo ani tam nič nebude. Načo je to teda dobré? Či by nebolo
možné dopriať si aspoň troška radosti, a to hneď? Takéto myšlienky ma
prenasledujú,“ poznamenal, „ale obávam sa vrátiť k svojmu starému remeslu.“
Veľmi som ho ľutoval a povedal som si: predpokladá sa, že len učenci a
intelektuáli sa stávajú voľnomyšlienkármi a neveria v nič, ale akú neveru si vedia
vybudovať naši bratia, jednoduchí sedliaci! Temný svet má istotne prístup ku
všetkým a azda najľahšie útočí práve na jednoduchých ľudí. Treba uvažovať,
nakoľko je to len možné, a posilňovať sa proti nepriateľovi Božím slovom. Aby
som trošku podoprel tohto brata a posilnil jeho vieru, vytiahol som z vrecka
Filokaliu a otvoril som ju pri 109. kapitole blahoslaveného Hesychia. Prečítal som
mu ju a vysvetlil som mu, že človek sa nezdržuje hriechu jedine zo strachu pred
trestami, lebo duša môže premôcť zlé myšlienky jedine strážením ducha a
čistotou srdca. To všetko sa dosiahne vnútornou modlitbou.
Ak sa niekto vydá na asketickú cestu nielen zo strachu pred pekelnými mukami,
ba dokonca ešte viac z túžby po nebeskom kráľovstve,“ pridal som, „cirkevní
otcovia prirovnávajú jeho činnosť k činnosti nájomníka. Hovoria, že strach pred
mukami je cesta otroka a túžba po odmene je cesta nájomníka. Ale Pán Boh chce,
aby sme prichádzali k nemu ako synovia a dcéry; chce, aby nás horlivosť a láska
nutkali k tomu, žeby sme sa dôstojne držali a boli s ním v duši a v srdci dokonale
zjednotení. Môžeš robiť, čo chceš. Môžeš sa celkom vysiliť, môžeš si uložiť
skúšky, ba aj tie najtvrdšie fyzické výkony, ak nemáš vždy Boha v duchu a
Ježišovu modlitbu v srdci, nikdy sa neoslobodíš od zlých myšlienok; vždy budeš
naklonený zhrešiť pri najmenšej príležitosti. Osvoj si teda, bratku, ustavičné
odriekanie Ježišovej modlitby; to ti bude ľahké v tejto samote. Čoskoro budeš
mať z toho úžitok. Hriešne myšlienky zmiznú, viera a láska k Ježišovi Kristovi sa
u teba objavia a potom pochopíš, ako sa mŕtvi môžu vzkriesiť a posledný súd sa ti
ukáže, čím v skutočnosti je. A v tvojom srdci bude toľko útechy a radosti, že sa
budeš tomu čudovať. Nebudeš cítiť nijakú únavu a nijaké znepokojovanie vo
svojom kajúcom živote.“

Potom som mu ešte vysvetlil, ako som najlepšie vedel, ako má odriekať
Ježišovu modlitbu podľa božského prikázania a učenia cirkevných otcov. Zdalo
sa, že si nežiadal nič iné a jeho nepokoj sa zmenšil. Potom som sa s ním rozlúčil a
vošiel do starej chatrče, ktorú mi ukázal.
Duchovné práce
Bože môj, akú radosť, akú útechu, aké vytrženie som pocítil, keď som prekročil
prah tohto príbytku, alebo lepšie povedané - prah tohto hrobu! Zdal sa mi ako
vznešený palác preplnený radosťou. So slzami radosti som ďakoval Pánu Bohu a
povedal som si: Dobre, v tomto tichu a pokoji treba teraz vážne pracovať a prosiť
Pána, aby mi osvietil rozum. Tak som veľmi pozorne začal čítať Filokaliu od
začiatku až do konca. Za určitý čas som dokončil čítanie a uvedomil som si
múdrosť, svätosť a hĺbku tejto knihy. Pretože sa v nej hovorí o mnohých veciach,
nemohol som hneď všetko pochopiť, ani sústrediť sily svojho ducha na jedinú
náuku o vnútornej modlitbe, aby sa došlo k spontánnej a ustavičnej modlitbe vo
vnútri srdca. (pokračovanie v budúcom čísle)

OZNAMY

● V utorok začína Filipovka – 40-dňový pôst pred Narodením Pána. Stredy
a piatky sa postíme od mäsa. Prehlbujme v sebe Božie Slovo, čítajme duchovné
knihy atď. Prajem požehnaný čas.
● Vo štvrtok po svätej liturgii v Lomnom sa pomodlíme Moleben
k blahoslavenému biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdčovi.
● Budúcu nedeľu je Nedeľa Krista Kráľa. Po svätej liturgii bude myrovanie.
● Do budúcej nedele sa môžu mladí prihlásiť, ak sa chcú zapojiť do Misijného
zrnka.
● Ešte dnes sa mladí môžu prihlásiť na stretnutie mládeže s vladykom Petrom
v Malcove.
● Kto by chcel prispieť na kvetinovú výzdobu chrámu v Lomnom na
odpustovú slávnosť, môžete tak urobiť u pani cerkovníčky Mamrošovej.
● Upratovanie v chráme v Lomnom má na zodpovednosť dvojica rodín: rodina
Piskoríková č. 23 a rodina Litvinová. Tým, čo upratovali srdečne Pán Boh zaplať
a tým, čo nastupujú prajeme veľa síl.
● Svätá cirkev oznamuje, že sviatosť manželstva chcú prijať: Matúš Šott,
rímskokatolík, narodený v Bardejove, bývajúci v Bardejovskej Novej Vsi
a Veronika Barnová, gréckokatolíčka, narodená vo Svidníku, bývajúca
v Lomnom. Dnes sa ohlasujú po druhýkrát. Kto by vedel o nejakej zákonnej
prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, je to povinní
ohlásiť na farskom úrade.
Gréckokatolícka cirkev, Farnosť svätého archanjela Michala
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