
Hlas
Sedmopočetníkov

#2022.22                            24.10.2022
Kontakt: 
web:     http://www.grkattn.sk/oznamy/bohosluzby-prievidza
email:  grkatpd@gmail.com
mobil:  0903305298    (o. Jozef Durkot, správca farnosti)

Informačné okienko gréckokatolíckej farnosti v Prievidzi
dvojtýždenník

Slovíčko od svätých otcov: Sv. Maxim Vyznávač (o ohováraní), sv. Ján Zlatoústy (o súdení)

O ohováraní a našej reakcii naň: Ten a ten ťa ohovoril? Nemaj v nenávisti jeho, ale
ohováranie  a  démona,  ktorý  ho priviedol  k  ohováraniu.  Ak nenávidíš  ohovárača,
prisvojil si si nenávisť voči človeku, prestúpil si prikázanie, a čo on učinil slovom, ty
konáš skutkom. Pokiaľ prikázania zachovávaš, ukáž mu skutky lásky, pomôž mu ako
môžeš, aby si ho zbavil zlého.
Nie je väčšie utrpenie pre dušu ako ohováranie, nech už je jeho predmetom viera
alebo spôsob života. A nikto nie je schopný pohŕdnuť ohováraním, iba ten, kto upína
svoj zrak neochvejne len k Bohu. Ako veľmi sa budeš z duše modliť za toho, kto ťa
ohovoril,  tak  aj  Boh  poskytne  istotu  presvedčenia  tým,  ktorí  boli  pohoršení.
Neočierňuj  dnes  ako  nízkeho  a  zlého,  koho  si  včera  chválil  ako  poriadneho  a
oslavoval  ako  cnostného,  nemeň  svoju  lásku  k  nemu  za  nenávisť,  pretože  ťa
napomenul, a neospravedlňuj tým svoju nepriazeň voči nemu.

O súdení: Ako  budeš  môcť  zdvihnúť  ruky  k  nebu?  Ako pohnúť  jazykom? Ako
poprosiť  o  odpustenie?  I  keby  ti  Boh  chcel  odpustiť  tvoje  hriechy,  ty  sám  to
nepripustíš, pretože budeš pamätať na hriechy svojho blížneho. Že je krutý, neľudský
a násilník, a že si priamo koleduje o trest a odplatu?
A možno práve  preto  mu odpusť.  Okúsil  si  mnoho  bezprávia,  bol  si  okradnutý,
vypočul  si  si  urážky,  v  najdôležitejších  záležitostiach  si  bol  poškodený  a  chceš
vidieť, či tvoj nepriateľ bol podrobený trestu. I v tom prípade je pre teba odpustenie
užitočné. Pokiaľ proti nemu sám vystúpiš, sám ho potrestáš – či už slovami, činmi
alebo prekľatím jeho osoby -, Boh ho už viac trestať nebude, pretože si sa ty pomstil.
A nie len že ho Boh nepotrestá, ale bude od teba vyžadovať ospravedlnenie, pretože
si ním pohrdol. Ak ani medzi ľudmi nie je bezpečné brať pomstu do vlastných rúk,
tým viac je tomu tak, ak je sudcom Boh. Prenechaj to Bohu a on sám tu záležitosť
urovná oveľa lepšie,  než si  praješ.  Tebe Boh uložil  iba modliť sa za toho,  kto ti
ukrivdil. A rozhodnutie, ako je treba s ním naložiť, vyhradil sebe.



Bohoslužobný poriadok od 23.10.2022 do 6.11.2022

24.10. Pondelok 15:45 Liturgia Sv.  mučeník  Aretas  a  spoločníci.  Úmysel:
+Apolónia

26.10. Streda 18:30 Liturgia
v Piaristickom 
kostole

Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný.
(str. 292, antifóny predobraz.)

27.10. Štvrtok 7:45 Liturgia Svätý mučeník Nestor. Úmysel: +Magdaléna Gurská
29.10. Sobota 17:00 Liturgia Odchod  do  večnosti  nášho  prepodobnémo  otca

Abramia Archimadritu, rostovského divotvorcu. Sv.
mučenica Anastázia. Náš prepodobný otec Abramios
zatvárateľ. Úmysel: *Mária, Jozef, Jozef

29.10. Sobota 17:40 Večiereň Veľká večiereň na nedeľu
30.10. Nedeľa 10:30 Liturgia Nedeľa  21.  týždňa  po  Päťdesiatnici.  4.  hl.,  Sv.

mučeníci  Zénobios  a  jeho  sestra  Zénobia. (str.
144). Úmysel: *za veriacich farnosti

30.10. Nedeľa 16:30 Liturgia Handlová
31.10. Pondelok 15:45 Liturgia. Blažený hieromučeník Teodor Romža, mukačevský

biskup. Sv. apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci.
Sv. mučeník Epimach. (antifóny predobrazujúce, str.
296). Úmysel: *Paul s rod.

1.11. Utorok 15:45 Liturgia, 
panachýda s 
čítaním hramôt

Svätí  divotvorcovia a nezištníci  Kozma a Damián.
Menlivé časti z utorka (str. 155) a svätcom (str. 296).
Po liturgii bude panachýda s čítaním hramôt.
Úmysel: +za všetkych zosnulých

5.11. Sobota 17:00 Liturgia Sv. mučeníci Galaktión a Epistéma. 
Úmysel: *Paul s rod.

5.11. Sobota 17:40 Večiereň Veľká večiereň na nedeľu
6.11. Nedeľa 10:30 Liturgia Nedeľa 22.  týždňa po Päťdesiatnici.  5.  hl.,  Náš

otec  svätý  Pavol  Vyznávač,  konštantínopolský
arcibiskup. (str. 148) Úmysel: *za veriacich farnosti

6.11. Nedeľa 16:30 Liturgia Partizánske
Farské oznamy:

 V stredu 26.10. budeme sláviť našu liturgiu v piaristickom kostole o 18:30. Je to v
rámci výpomoci. Príďte aj vy rozozvučať spevom Piaristický kostol.

 Na podporný fond našej eparchie sa minulú nedeľu vyzbieralo 75 eur. Darcom Pán
Boh odplať.

 Adoptujte  si  svojho „strateného brata“  -  „Modlite  sa  za  tých,  čo  vás  urážajú  a
prenasledujú, aby ste boli  synmi svojho Otca“  (Mt 5,43-48).  Modlite sa za tých,
ktorí  urážajú  kresťanov  pre  ich  vieru.  Krátkou  modlitbou  1x  denne  si  adoptujte



svojho neznámeho „urážača a prenasledovateľa“.


