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Informačné okienko gréckokatolíckej farnosti v Prievidzi
dvojtýždenník

Slovíčko o pokoji a miernosti (z knihy Nebeský rebrík od sv. Jána Klimaka)

   Rovnako ako voda, keď ju po troškách prilievame do ohňa, uhasí plameň, tak i slza skutočného
plaču dokáže zahubiť plameň hnevu a prchkosti. Preto rozprava o pokoji a miernosti nasleduje za
rozpravou o plači.
  Pokoj je neutíchajúca túžba pokoriť sa, rovnako ako majú ješitní ľudia nekonečnú túžbu po
chvále. Pokoj je víťazstvom nad prirodzenosťou a necitlivosť k urážkam, ktoré pochádzajú zo
zápasu v pote tváre.
   Tichosť je stav nehybnosti duše, ktorá zostáva rovnaká pri potupe i pri chvále.
  Na  počiatku  pokoja  stoja  mlčanlivé  ústa,  hoc  je  srdce  vzrušené.  Pokračovaním je  udržať
myšlienky v tichu, keď je duša vzrušená. Na konci je nehybný kľud na hladine duše aj napriek
tomu, že vanú nečisté vetry.
  Prchkosť je nevhodná vznetlivosť srdca. Zahorknutosť je nepríjemný nekľud usídlený v duši.
Hnev je ľahko sa meniaca nálada a duševná škaredosť.
  Keď sa objaví svetlo, mizne noc, rovnako ako pred vôňou pokory mizne každá zahorknutosť a
hnev. Niektorí ľudia so sklonom k hnevu sú nedbanliví v liečbe a starostlivosti o seba, pretože si
neuvedomujú, chudáci, čo bolo povedané: „náchylnosť k hnevu privádza človeka k pádu“.
  Rýchly pohyb mlynského kameňa dokáže v jedinom okamžiku rozomlieť viac zrna a plodov
duše, než pomalý pohyb iného kameňa za celý deň. Je preto treba dávať si veľký pozor. Oheň,
ktorý sa ľahko vznieti pri silnom závane vetra, spáli a zničí pláň srdca horšie, než oheň horiaci
stálym plameňom.
  Nemali by sme, priatelia, zabúdať ani na to, že démoni sa v istom okamihu rýchle vzďaľujú, aby
sme svoje  mocné vášne  prestali  strážiť,  mali  ich  za  bezvýznamné a  nakoniec nevyliečiteľne
ochoreli. 
  Rovnako ako sa ostrý a tvrdý kameň otĺka, rozbíja o ostatné kamene, a prichádza tak o svoje
ostré hrany, tvrdosť a surovosť, a získava okrúhly tvar, tak i príkra a hrubá duša, ktorá žije a stýka
sa s drsnými ľudmi, zakúsi buď vyliečenie svojich zranení trpezlivosťou, alebo utečie a spozná
tak svoju slabosť. Jej zbabelý útek jej túto slabosť ukáže ako v zrkadle. 
   Zúrivec je ako dobrovoľne posadnutý človek, ktorý v mimovoľnom záchvate padá a zvíja sa v
kŕčoch. Rozrušenie z hnevu sa vôbec nehodí ku kajúcnikovi, pretože obrátenie vyžaduje veľkú
pokoru. Hnev je však príznakom veľkej domýšľavosti. 
   Ak je pravda, že Svätý Duch je mier v duši, čo aj je, potom hnev je vzrušenie srdca. Nič tak
nebráni prítomnosti Svätého Ducha v nás ako hnev.



   Ak znakom najvyššej miernosti je byť prívetivý a s láskou sa chovať i k človeku, ktorý vás
dráždi, potom dôkazom najväčšej hnevlivosti je, keď človek i keď je sám, slovami a gestami
hrozí a zúri na nejakú neprítomnú osobu.

Bohoslužobný poriadok od 5.12. -  18.12.2022

6.12. Utorok 15:45 Liturgia Náš  otec  svätý  Mikuláš  Divotvorca,  arcibiskup
lykijskej Myry. (str. 315). Úmysel: *Miško

8.12. Štvrtok 15:30 Liturgia,
myrovanie

Prikázaný sviatok. Počatie presvätej 
Bohorodičky svätou Annou. (str. 317).
Úmysel: *za veriacich farnosti

10.12. Sobota 16:00 Liturgia Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf
Úmysel: *rod. Jeckelova

10.12. Sobota 17:00 Farský večer Farský večer – skrátená večiereň, film Ostrov.
11.12. Nedeľa 10:30 Liturgia Druhá  nedeľa  pred  Kristovým  narodením  –

svätých praotcov. 2.hl. (str. 144, 319).
Úmysel: *za veriacich farnosti

12.12. Pondelok 15:45 Liturgia Náš  prepodobný  otec  Spiridon  Divotvorca,
trimituntský biskup. Úmysel: +Apolónia

17.12. Sobota 16:00 Liturgia Svätý prorok  Daniel; traja svätí mládenci Ananiáš,
Azariáš a Mízael. 
Úmysel: *Miriam (poďakovanie)

17.12. Sobota 16:40 Večiereň Veľká večiereň na nedeľu
18.12. Nedeľa 10:30 Liturgia Nedeľa  pred  Kristovým  narodením  –  svätých

otcov. 3.hl.  (str. 145, 321)  
Úmysel: *za veriacich farnosti

Farské oznamy:

 V zbierke  na  Gréckokatolícku charitu  sa  vyzbieralo v PD a  Handlovej  spolu  105 eur.
Štedrým darcom Pán Boh odplať.

 10.12. sa znova stretneme na farskom večeri,  v pastoračnom priestore Bartolomej fary.
Podľa „nálady“ si pozrieme ruský film Ostrov (o bláznovi pre Krista).

 26.12. o 11:00: všetkých už teraz pozývame na gréckokatolícku liturgiu v Piaristickom
kostole na druhý sviatok Vianočný, po ktorej  bude nasledovať krátke pásmo kolied.  A
pozývame aj pripojiť sa k spevu (a nácvikom).

 Možnosť kúpiť si kalendáre spolku Cyrila a Metoda (ešte 3 ks) 3 eur.
 o. Rastislav Čížik - gréckokatolícky farár z Bratislavy, Staré mesto - vydáva knižne svoje

celoročné nedeľné homílie. Je možné si „dopredu zajednať“ u neho knihu za lepšiu cenu.
O.Rasťo, je veľmi dobrý a rozhľadený kazateľ a jeho homílie sú vynikajúce. 

 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 Lucke (k meninám 13.12.)




