Gréckokatolíckej Farnosti svätého archanjela Michala v Lomnom
ročník: VI.

20. november 2022

číslo: 47

365 dni so svätou Faustínou
Adoruj ho vo svojom srdci, nevychádzaj zo svojho vnútra. Vyprosím ti,
dcéra moja, milosť takého vnútorného života, aby si, neopúšťajúc svoje
vnútro, plnila všetky svoje povinnosti ešte svedomitejšie (Denníček 785).
● Keď som zostala sama s Pannou Máriou, poúčala ma o vnútornom živote.
Hovorila mi: Skutočnou veľkosťou duše je milovať Boha a pokorovať sa
v jeho prítomnosti, celkom zabudnúť na seba a pokladať sa za nič, lebo Pán
je veľký, ale len v pokorných má zaľúbenie, pyšným sa vždy protiví
(Denníček 1711).
● Už od rána som cítila blízkosť najsvätejšej Matky. Počas svätej omše som ju
videla takú nádhernú, takú krásnu, že nemám slov, aby som mohla tú krásu aspoň
trošku opísať. Bola celá v bielom, prepásaná belasým pásom, plášť mala tiež
belasý, na hlave korunu. Z celej postavy vychádzal nepochopiteľný jas. Som
Kráľovná neba a zeme, ale najmä vaša Matka. Privinula si ma k svojmu srdcu
a povedala: Vždy spolucítim tebou (Denníček 805).
● Panna Mária mi povedala, aby som si počínala tak ako ona. Aj v radosti vždy
upierala oči na kríž. Povedala, že milosti, ktoré mi Boh dáva, nie sú len pre mňa,
ale aj pre iné duše (Denníček 561).
● Prežívam chvíle s najsvätejšou Matkou. Túžobne očakávam príchod Pána. Moje
túžby sú veľké. Túžim, aby všetok ľud poznal Pána, túžim pripraviť všetky
národy na prijatie vteleného Slova. Ó, Ježišu, daj, nech prameň tvojho
milosrdenstva vytryskne s väčšou hojnosťou, lebo ľudstvo je veľmi choré, a tak
viac ako inokedy potrebuje tvoje zľutovanie (Denníček 793).
● Spájam sa s Pannou Máriou a opúšťam Nazaret. Idem do Betlehema. Tam
budem tráviť sviatky narodenia Pána - uprostred cudzích ľudí, ale s Ježišom,
Máriou a Jozefom, lebo taká je Božia vôľa. Snažím [sa], aby som vo všetkom
splnila Božiu vôľu. Po smrti netúžim väčšmi ako po uzdravení. Celkom som sa
odovzdala jeho nekonečnému milosrdenstvu a ako malé dieťa žijem v najväčšom
pokoji. Snažím sa len o to, aby moja láska k nemu bola čoraz hlbšia a čistejšia,
aby som bola príjemná jeho božskému pohľadu (Denníček 795).
● Keď sme išli cez mesto, predstavovala som si, že to je Betlehem. Keď som
videla všetkých ľudí, ako sa ponáhľajú, pomyslela som si: kto dnes v tichosti a
sústredenosti rozjíma o tom nepochopiteľnom tajomstve?

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok, 21. november 2022
Vstup Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie,
vždy Panny do chrámu. Odporúčaný sviatok.
15:30 Svätá liturgia (Kručov,stsl.): † Anna (Capová), myrovanie
16:45 Svätá liturgia (Lomné,stsl.): † Jozef; myrovanie
18:00 Svätá liturgia (Bžany,stsl.): * Michal (uzdr.) a rodičia; myrovanie
Menl. časti: stsl. s. 298
ap. zač. 320 evanj. Lk zač. 54
Utorok, 22. november 2022
Svätý apoštol Filemon a spoločníci
16:30 Svätá liturgia (Kručov,sl.): † Ján (Kavalec, ročná) s panachýdou
17:30 Svätá liturgia (Lomné,sl.): † Božena, Andrej, Zuzana s panachýdou
Menl. časti: sl. s. 283
ap. zač. 286 evanj. Lk zač. 87
Streda, 23. november 2022
Svätí Amfilochios a Gregor
16:30 Svätá liturgia (Kručov,sl.): † Ján (Zeleňák)
17:30 Svätá liturgia (Lomné,sl.): † Ján a ost. z rod. s panachýdou
Menl. časti: sl. s. 283
ap. zač. 287 evanj. Lk zač. 90
Štvrtok, 24. november 2022
Svätá veľkomučenica Katarína. Svätý veľkomučeník Merkúr
16:30 Svätá liturgia (Lomné,sl.): * Anna (nar.) s rodinou
17:00 Žehnajúce modlitby (Vyšná Olšava)
Menl. časti: sl. s. 283
ap. zač. 289 evanj. Lk zač. 92
Piatok, 25. november 2022
Zakončenie Vstupu Bohorodičky. Svätí Kliment a Peter
15:30 Sv. liturgia (Bžany,sl.): † Ondrej (Majer,2.výr.zosnutia) s panach.
16:30 Sv. liturgia (Kručov,sl.): † Alžbeta (Dzurjaninová)
17:30 Sv. liturgia (Lomné,sl.): * Matúš a Veronika (za manželstvo)
Menl. časti: sl. s. 283
ap. zač. 290 evanj. Lk zač. 95
Sobota, 26. november 2022
Prepodobný otec Alypsios Stĺpnik. Posvätenie chrámu svätého
veľkomučeníka Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami svätej Sofie.
08:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): † Katarína
15:00 Sobáš (Lomné)
Menl. časti: sl. s. 115
ap. zač. 213 evanj. Lk zač. 51*

DUCHOVNÝ ŽIVOT

Nedeľa, 27. november 2022
25. (27.) nedeľa po Päťdesiatnici.
Svätý mučeník Jakub Perzský. Prepodobný otec Palladios. Hlas 8.
08:00 Svätá liturgia (Bžany,stsl.): * Jana (Kasardová, 50 rokov)
09:30 Svätá liturgia (Lomné,stsl.): * za všetkých veriacich
11:00 Svätá liturgia (Kručov,stsl.): * Ján (nar.) s rodinou
Menl. časti: stsl. s. 107
ap. zač. 233 evanj. Lk zač. 71
Rozprávanie ruského pútnika

Veľmi som však túžil po nej podľa božského prikázania, hlásaného Apoštolom:
„...usilujte sa o vyššie dary milosti!“ (1 Kor 12,31) a tiež „Ducha neuhášajte“ (1
Sol 5,19). Hoci som dosť uvažoval, predsa som nevedel, čo robiť. Nemal som
dosť inteligencie ani pochopenia, ani nikoho, kto by mi bol pomohol. Budem teda
unúvať Pána svojimi modlitbami, azda mi osvieti ducha. Takto som prežil deň v
modlitbe bez toho, žeby som sa bol zastavil čo len na chvíľku. Moje myšlienky sa
utíšili a spokojne som zaspal. Snívalo sa mi, že som bol v cele svojho starca.
Vysvetľoval mi Filokaliu slovami: „Táto svätá kniha je preplnená veľkou
múdrosťou. Toto je tajuplný poklad ponaučení o tajomných Božích plánoch. Nie
je prístupný na každom mieste a komukoľvek; obsahuje zásady podľa miery
každého, hlboké pre hlbokých duchov a jednoduché pre jednoduchých. Práve
preto vy, jednoduchí ľudia, nemáte čítať knihy cirkevných otcov podľa poriadku,
ako sú zaradené. To je dispozícia vlastná teológii; ale ten, čo nie je učený a túži
po tom, aby sa naučil vnútornú modlitbu vo Filokalii, musí zachovať nasledujúci
poriadok: 1) Nech si najprv prečíta knihu mnícha Nicefora (v druhej časti); potom
2) knihu Gregora Sinajského, a to celú, okrem krátkych kapitol; 3) Tri spôsoby
modlitby Simeona Nového Teológa a jeho rozpravu o viere; a konečne 4) knihu
Kalista a Ignáca. V týchto textoch možno nájsť úplné učenie o vnútornej modlitbe
srdca podľa schopnosti každého.
Ak by si chcel ešte úplnejší text, vezmi si zo štvrtej časti skrátenú vzorku
modlitby Kalista, carihradského patriarchu.“ A ja akoby som držal Filokaliu v
ruke, hľadal som označený citát, ale som ho nemohol nájsť. Starec obrátil
niekoľko strán a povedal: „Pozri, naznačím ti ho!“ A vzal zo zeme kúsok uhlíka a
urobil čiaru na strane oproti označenému textu. Pozorne som počúval všetky
starcove slová a usiloval som sa pevne a dopodrobna ich zadržať vo svojej
pamäti.
Potom som sa prebudil. Keďže ešte nebolo svetlo, zostal som ležať v posteli a
pripomínal som si všetko, čo som videl vo sne, a opakoval som si, čo mi povedal
starec. Zahĺbil som sa do uvažovania: „Pán Boh vie, či sa mi to zjavuje duša
môjho nebohého starca, alebo sú to azda len moje vlastné myšlienky, ktoré
nadobúdajú formu, lebo často a dlho myslievam na Filokaliu a na starca.“ Vstal
som z postele v takejto neistote ducha. Začínalo sa práve brieždiť. Zrazu vidím na

skale, ktorá mi slúžila ako stôl, Filokaliu otvorenú práve na strane, ako mi to udal
starec; bola tiež označená uhlíkovou čiarou presne tak, ako som to videl vo sne.
Ešte aj uhlík bol položený vedľa knihy. To ma prekvapilo, lebo som si
pripomenul, že včera večer tam kniha nebola. Položil som ju zatvorenú vedľa
seba pred odchodom na odpočinok. Rozpamätal som sa tiež na to, že na tej strane
nebolo nijakej značky. Táto skutočnosť vzbudila vo mne vieru v pravdu zjavenia
a uistila ma o svätosti spomienky na môjho starca. Začal som teda čítať Filokaliu
podľa označeného poriadku. Čítal som raz, potom ešte raz. Toto čítanie
rozplamenilo moju horlivosť a moju túžbu skúsiť v praxi všetko to, o čom som
čítal. Jasne som odhalil zmysel vnútornej modlitby, ďalej prostriedky, ako sa k
nej dostať a jej účinky. Pochopil som, ako potešuje dušu a srdce a ako možno
určiť, či to šťastie pochádza od Pána Boha, od prírody, alebo od ilúzie.
Usiloval som sa predovšetkým nájsť miesto srdca podľa učenia svätého Simeon
a Nového Teológa. Zažmúril som si oči a uprel svoj vnútorný pohľad smerom k
srdcu, usilujúc sa predstaviť si ho, že je na ľavej strane pŕs, a pozorne načúvajúc
jeho tlkotu. (pokračovanie v budúcom čísle)

OZNAMY

● V pondelok je odporúčaný sviatok Vstup našej presvätej Vládkyne,
Bohorodičky Márie, vždy Panny do chrámu. V tento deň, ako je zvykom,
budeme po svätej liturgii požehnávať deti. Potom bude myrovanie.
● Budúcu stredu je tzv. červená streda. V tento deň si svet pripomína tých, ktorí
pre svoju vieru trpia. Po svätej liturgii sa pripojíme spoločnou modlitbou
k celému svetu, aby Pán bol útočišťom každému, kto je utláčaný.
● Vo štvrtok bude svätá liturgia (Lomné) skôr, nakoľko vo Vyšnej Olšave budú
žehnajúce modlitby.
● Budúcu nedeľu pri svätých liturgiách bude jesenná zbierka pre charitu.
V tomto pôstnom čase Filipovky je hlavnou náplňou modlitba, pôst a almužna.
Vopred všetkým Pán Boh zaplať.
● Kto by chcel prispieť na kvetinovú výzdobu chrámu na odpustovú slávnosť
(Lomné), môžete tak urobiť u pani cerkovníčky Mamrošovej.
● Upratovanie v chráme má na zodpovednosť dvojica rodín: rodina Calková a
rodina Hospodárová (Ľudmila). 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 tretíkrát. Kto by vedel o nejakej zákonnej
prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, je to povinní
ohlásiť na farskom úrade. Sobáš bude budúcu sobotu tu v chráme o 15:00 hod.
Gréckokatolícka cirkev, Farnosť svätého archanjela Michala
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

Postavme sa za prenasledovaných kresťanov
Na Červenú stredu si celý svet pripomína tých, ktorí pre svoju vieru
trpia. Červená farba ako symbol mučeníctva upozorňuje na vážne
skutočnosti prenasledovania a diskriminácie.
Kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na
svete. Až 300 miliónov kresťanov na svete trpí pre svoju vieru.
Prenasledovanie a útlak kresťanov dnes vo viacerých častiach sveta
dosahuje úroveň genocídy. O tom, že kresťania sú najviac
prenasledovanou náboženskou skupinou na svete, sa hovorí málo, alebo
vôbec. V skutočnosti až každý 7. kresťan žije v krajine, kde čelí útlaku pre
svoje náboženstvo.
Prenasledovanie kresťanov má mnoho podôb.
Tam, kde sú kresťania menšinou, je sloboda vierovyznania často len
vetou na papieri. Zažívajú obmedzenia, nespravodlivosť, diskrimináciu v
práci, či v škole. Kvôli svojej náboženskej príslušnosti zažívajú tiež
nesmiernu núdzu a existenčnú krízu.
Každý deň zomrie kvôli svojej viere až 11 kresťanov.
Toto číslo je v niektoré roky radikálne vyššie – napríklad ak prebieha
násilná občianska vojna či cielené plienenie, kedy ich zomierajú
desaťtisíce. Mnohí kresťania položia život v snahe zachrániť iných –
keď strážia kostoly pred teroristami, či chránia svoje rodiny.
Bohužiaľ, v niektorých krajinách sú bežné priame útoky extrémistov na
kresťanské komunity. Situácia sa nezlepšuje. Štatistiky nadácie ACN
ukazujú, že až 70 % nábožensky motivovaných útokov je namierených
proti kresťanom.
Autoritárske režimy. Islamský extrémizmus. Etnický nacionalizmus.
Tieto fenomény spôsobujú útlak kresťanov prevažne v Afrike a v
krajinách Blízkeho východu. Následkom globálnej pandémie koronavírusu
sú v krajinách ako napríklad Pakistan, India, Sýria, Irak, či Burkina Faso,
Južný Sudán, alebo Mali diskriminovaní ešte viac. Tvoria
totiž najchudobnejšiu vrstvu obyvateľstva. S príchodom opatrení stratili
aj to málo, čo mali – aspoň nejakú prácu a spôsob obživy.

Modlitba
za trpiacich kresťanov
Nebeský Otec, prinášame dnes pred tvoju tvár tých, ktorí ťa
nemôžu slobodne vyznávať a trpia z lásky pre Tvoje Meno.
Prosíme ťa za našich bratov a sestry v Sýrii, ktorých vlasť je
zmietaná vojnou a chudobou a oni sú nútení zanechať svoje
domovy.
Modlíme sa za veriacich v Nigérii, kde sú kresťanské dediny
vyhladzované a ženy zotročované extrémistickými militantmi.
Vypočuj volanie svojich detí v Mozambiku. S prázdnymi
rukami utekajú z provincie Cabo Delgado, kde im hrozia únosy
a smrť a ich kostoly a domy sú demolované.
Zhliadni na Libanon, ktorý čelí obrovským krízam a napriek
tomu sa snaží poskytovať útočisko utečencom z iných krajín.
Daj im každodenný chlieb.
Navštív svoj ľud v Iraku, ktorý sa pomaly vracia späť na
Ninivské pláne. Pomôž im znova vybudovať domovy, ktoré
stratili v ohni nenávisti.
Prosíme ťa za tvoje deti v Pakistane. Aby už nemuseli trpieť
hrozby únosov, trestov smrti a sexuálneho zotročovania preto,
že milujú svojho Spasiteľa.
Daj útechu všetkým na celom svete, ktorí trpia núdzou alebo
sú rozličnými spôsobmi utláčaní pre svoje vierovyznanie.
Pokorne ťa prosíme o bezpečnosť, spravodlivosť a slobodu pre
všetky tvoje deti.
Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v
časoch súženia. Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú,
veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú. (Žalm 9,10-11)
Otče náš... Raduj sa... Sláva Otcu...

