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Slovíčko od sv. Jána Zlatoústeho – na prvý list Korinťanom

Moje telo už nie je moje:  „Muž nech plní povinnosť voči manželke a podobne aj manželka voči
mužovi“ (1 Kor 7,3). Čo má na mysli týmto preukazovaním povinnosti? „Žena nemá právo nad
svojím telom“, (1Kor 7,4), ale je ako slúžkou, tak aj paňou manžela. A ak nevykonáš službu,
ktorá ti prináleží, potom si urazil Boha. Preto tiež Pavol nazval túto vec „dlžnou povinnosťou“,
aby  dal  jasne  najavo,  že  žiadny  z  manželov  už  nie  je  pánom nad  sebou  samým,  ale  sú  si
navzájom služobníkmi.
  Kedykoľvek uvidíš, ako ťa pokúša prostitútka, povedz si: „Moje telo nie je moje, ale mojej
manželky.“ To isté nech povie žena tým, ktorí chcú podkopávať jej cudnosť: „Moje telo nie je
moje, ale môjho manžela.“
  V tejto  veci  neexistujú žiadne výhody alebo nevýhody, kompetencie  obidvoch sú rovnaké.
Prečo? Pretože je reč o cudnosti. Pavol hovorí: „V ostatných veciach nech má muž väčší podiel.“
No nie tak, keď je reč o cudnosti. Muž nemá svoje vlastné telo pre seba a žena tiež nie. Tu nie sú
žiadne výhody, iba dokonalá rovnosť povinností.
   „Neodopierajte si jeden druhému, iba ak na čas so vzájomným súhlasom..“ (1Kor 7,5). Čo tým
chce povedať? Pavol tým hovorí: „Nech žena nie je zdržanlivá, pokiaľ si to muž nepraje a nech
nie je zdržanlivý ani muž, pokiaľ si to nepraje žena.“ Prečo? Pretože tento druh zdržanlivosti je
pôvodcom mnohých hriechov.  Často  sa  z  nej  totiž  zrodí  cudzoložstvo,  smilstvo  i  rozvrátené
rodiny. Ak chceš, skúmajme to na konkrétnom príklade. Máme ženu a muža. Žena je zdržanlivá,
hoc s tým manžel nesúhlasí. Čo sa stane, keď sa potom manžel bude oddávať smilstvu inde,
alebo keď smilniť nebude, ale bude trpieť, bude zmätený, bude spaľovaný túhou, bude bojovať
so sebou samým a žene tým prichystá mnohé trápenia? Aký úžitok z pôstu, zdržanlivosti a z
lásky rozlomenej vo dvoje? Vôbec žiadny.
Ako otvoriť manželke obzory spásy:  Apoštol Pavol sa pýta:  „Vari vieš, žena, či zachrániš
muža..?“ (1Kor 7,16). Čo na to odpovieme? Čo sa mňa týka, odpovedám, že ho bude môcť
zachrániť, a to tak, že i keď fyzicky ostane ženou, svoju prirodzenosť prekoná, a tak nadobudne
cnosti svätých. Nezíska ich iste tým, že sa bude krášliť, že bude žiť na vysokej nohe, že bude od
manžela stále žiadať peniaze alebo žiť v prepychu a rozhadzovačne. Získa ich vtedy, keď bude
schopná povzniesť sa nad každou situáciou, keď bude v sebe stelesňovať apoštolský život, keď
bude  dokazovať  rozumnosť,  sporiadanosť,  skromnosť  a  mnohú  znášanlivosť  a  keď  povie:
„Uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť.“ (1Tim 6,8). Zachráni svojho muža, keď
bude otvorene žiť evanjelium.



Bohoslužobný poriadok od 7.11.2022 do 20.11.2022

8.11. Utorok 15:45 Liturgia Odporúčaný  sviatok.  Zhromaždenie  k  veľvodcovi
Michalovi  a  ďalším  beztelesným  mocnostiam.
(str.298). Úmysel: *Amata

12.11. Sobota 16:00 Liturgia
(zmenený čas 
slávenia)

Odporúčaný sviatok. Svätý hieromučeník Jozafát,
polocký  arcibiskup.  Náš  otec  Ján  Milosrdný,
alexandrijský patriarcha. Úmysel: +Alžbeta a Ján

12.11. Sobota 17:00 Farský večer Stretnutie v pastoračnom priestore Bartolomej fary
13.11 Nedeľa 10:30 Liturgia

Zbierka na 
solidárny fond II

Nedeľa 25. týždňa po Päťdesiatnici. 6. hl.,  Náš
otec  svätý  Ján  Zlatoústy,  konštantínopolský
arcibiskup. (str. 149, 301).
Úmysel: *za veriacich farnosti

14.11. Pondelok 15:45 Liturgia Svätý  a  všechválny  apoštol  Filip.   (str.  303).
Úmysel: +Verona

16.11. Streda 7:45 Liturgia Svätý  apoštol  a  evanjelista  Matúš.  (str.  304).
Úmysel: +rod. Vrbova

19.11. Sobota 16:00 Liturgia Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam.
Úmysel: *Ružena

19.11. Sobota 16:40 Večiereň Veľká večiereň na nedeľu
20.11. Nedeľa 7:30 Liturgia Nedeľa  26.  týždňa  po  Päťdesiatnici.  7.  hl.,

Nedeľa  Krista  Kráľa.  Predprazdenstvo  Vstupu
Presvätej  Bohorodičky do chrámu.  Blažená sestra
Jozafáta Hordaševská, spoluzakladateľka sestier
služobníc.  (str.  311,  306,  irmos  miesto  Dôstojné)
Úmysel: *za veriacich farnosti

Farské oznamy:

 Nová internetová stránka našej farnosti: www.grkatpd.sk .
 Zmena času sobotných liturgií kvôli skorému stmievaniu –  o 16:00. 
 Zbierka na Solidárny fond II – nedeľa 12.11.2022. 
 Farský  večer  –  stretnutie:  v  najbližšiu  sobotu  v  priestoroch  Bartolomej  fary.

Program: skrátená modlitba večierne, idea: pripraviť pásmo kolied na vianočný čas,
hlavne pre nás, ale možno to ponúknuť aj v iných kostoloch v Prievidzi. Ak sa zvýši
čas, tak čítanie od svätcov s následnou diskusiou.

 Prišli kalendáre a členská kniha pre členov spolku Cyrila a Metoda – poplatok 5eur.
 20.11. v nedeľu bude liturgia ráno o 7:30, kvôli môjmu 
 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“.

Blahoželáme Martin meniny (11.11.), Klaudia meniny(17.11.)

http://www.grkatpd.sk/



