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Informačné okienko gréckokatolíckej farnosti v Prievidzi
dvojtýždenník

Slovíčko od sv. Jána Zlatoústeho o závisti, a od sv. Klementa Alexandrijského o rozprávaní a smiechu.

O závisti: Nič tak nerozdeľuje a nespôsobuje rozkol ako závisť a žiarlivosť – ťažká to choroba a
do istej miery aj horšia ako koreň všetkého zla: láska k peniazom.
Lebo ten, kto miluje peniaze, sa totiž teší, kedykoľvek sám niečo získa. Žiarlivý sa však raduje,
kedykoľvek  niekto  iný  niečo  nezíska,  vôbec  nie  vtedy  keď on  sám niečo  získa.  Za  vlastný
prospech považuje škodu iného, nie svoj blahobyt.
   Ty človek, závidíš ľuďom. A akého nájdeš odpustenia, čo uvedieš na svoju obhajobu, keď
rozochvetý s bledou tvárou hľadíš na blahobyt svojho brata, a pritom by si sa mal veľmi radovať
a jasať? Ak ho chceš napodobňovať, nebránim ti v tom. Napodobňuj ho, ale len aby si sa mu
vyrovnal v dobrej povesti – nie aby si ho zrážal – aby si sa mu vyrovnal, ale aby si sa osvedčil
rovnakou cnosťou. Toto je dobré súperenie – napodobňovať, nie viesť vojnu, nesmútiť pri šťastí
iných, ale smútiť nad vlastným zlom. Závisť robí presný opak: nedbá na vlastné zlo - nedostatky,
a je prebúdzaná a nepokojná šťastím druhých. Ani chudák sa totiž netrápi toľko svojou vlastnou
chudobou ako skôr bohatstvom svojho blížneho.

O rozprávaní: Keď sa  spolu  dvaja  rozprávajú,  nech hovoria  primerane hlasno.  Pri  blízkom
rozhovore kričia len šialenci, a k ľuďom stojacim obďaleč hovorí šepotom len hlupák, pretože ho
nebudú počuť.
   Zbavme  sa tiež ctižiadosti dosiahnuť prázdneho víťazstva v slovách, pretože tak dosiahneme
pokoj  v  duši,  ako o tom hovoria  výroky:  „Pokoj  tebe.“  (3 Jn  15)  a  „Neodpovedaj  skôr  ako
dopočúvaš, a nikoho v reči neprerušuj.“ (Sir 11,8).
   Nesmieme hovoriť ani dlho, ani bombasticky, ani tliachať, ani príliš v reči utekať, ani brblať,
akoby  sme  boli  pri  rozhovore  prenasledovaní.  U  prázdnoslovcov,  rovnako  ako  pri  starých
topánkach, je všetko opotrebované zlým stavom, okrem jazyka, aby škodil. 
   
O smiechu: Aj  smiech  je  treba  mať  pod kontrolou.  Lebo keď je  smiech  použitý  náležitým
spôsobom,  je  dôkazom  dobrých  mravov.  V opačnom  prípade  však  dokazuje  bezuzdnosť.  A
vôbec, čo je pre človeka prirodzené, to sa mu nemá brať, ale je nutné to používať umiernene a vo
vhodnej dobu. A tak hoci má človek dar smiechu, nech sa nesmeje bez prestania. Veď ani kôň,
pre ktorého je prirodzené rechtať (erdžať), nerechtá stále. Ako rozumom nadaní tvorovia musíme
pre seba nájsť správnu míeru tak, že odriekanie a napätie pri práci umiernene uvoľníme, ale nie
nemierne popustíme smiechom.



Bohoslužobný poriadok od 21.11.2022 do 4.12.2022

21.11. Pondelok 16:00 Liturgia, 
požehnanie detí po 
liturgii

Odporúčaný  sviatok. Vstup  našej  presvätej
Vládkyne,  Bohorodičky  Márie,  vždy  Panny  do
chrámu. (str. 308). 
Úmysel: *za členov rod. Halahyovej a Lukačovej

25.11. Piatok 7:45 Liturgia s 
panachídou

Zádušná svätá liturgia za zosnulého. Úmysel: 
+Martin Huba

26.11. Sobota 16:00 Liturgia Posvätenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja, 
ktorý je v Kyjeve pred bránami svätej Sofie.
Úmysel: *za dobrodincov, (*Ľudovít)

26.11. Sobota 16:40 Večiereň Veľká večiereň na nedeľu
27.11. Nedeľa 10:30 Liturgia

Zbierka Charitu II.

Nedeľa  27.  týždňa  po  Päťdesiatnici.  8.  hl.,  sv.
mučeník  Jakub  Perzský,  náš  prepodobný  otec
Palladios (str. 152).
Úmysel: *za veriacich farnosti

27.11. Nedeľa 16:30 Liturgia Handlová. Úmysel: +z rodiny Emílie K.
28.11. Pondelok 15:45 Liturgia Prepodobný mučeník Štefan Nový. 

Úmysel: +Apolónia
30.11. Streda 7:45 Liturgia Svätý  a  všechválny  apoštol  Andrej  Prvopovolaný.

Úmysel: *Milan
3.12. Sobota 16:00 Liturgia Svätý prorok Sofoniáš. 

Úmysel: *Anna, Milan, sr. Rafaela
3.12. Sobota 16:40 Večiereň Veľká večiereň na nedeľu
4.12. Nedeľa 10:30 Liturgia Nedeľa  28.  týždňa  po  Päťdesiatnici.  1.hl.,   Sv.

veľkomučenica  Barbora,  Náš  prepodobný  otec
Ján Damaský.  Úmysel: *za veriacich farnosti

4.12. Nedeľa 16:30 Liturgia Partizánske
Farské oznamy:

 Nová internetová stránka našej farnosti: www.grkatpd.sk .
 Zbierka na Charitu II – nedeľa 27.11.2022.
 V zbierke Solidárny fond našej eparchie sa vyzbieralo 88.5 eur. Pán Boh požehnaj.
 Možnosť kúpiť si kalendáre spolku Cyrila a Metoda (ešte 5 ks) 3 eur.
 6.11. čakáme na večernú liturgiu hosťa … :). Nech ho príde vítať čím viac detí.
 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 Dodatočne Mariánovi k narodeninám (17.11.),
k meninám: Emílii (24.11.), Kataríne (25.11.), Bibiáne (2.12.)

http://www.grkatpd.sk/

