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Informačné okienko gréckokatolíckej farnosti v Prievidzi
dvojtýždenník

Slovíčko o kráse stvorenia od sv. Gregora Naziánskeho

  Pohliadni taktiež na ryby kĺzajúce sa vodou, akoby vo vodnom živle lietali. Dýchajú vlastný
vzduch, náš ich ohrozuje na živote, tak ako my sme v nebezpečí vo vode.
  Pozoruj ich zvyky, vlastnosti, párenie, plodenie, ich veľkosť, krásu, ich záľubu v miestach, ich
túlanie, zhromažďovanie i odchody.
  A skúmaj tiež vtáčie druhy – spevavé i tie ostatné -, rozdielne tak tvarom tiel ako aj farbami.
Aký má pôvod ich spev a kde sa vzal?
  Kto dal cikáde do hrudi lutnu pre jej cvrlikavé spevy na konároch akonáhle ich slnko rozhýbe k
ich poludňajšiemu koncertu a ony rozozvučia háje a svojim hlasom sprevádzajú pocestných?
  Kto pomáha labuti spievať,  keď roztiahne krídla vo vánku a vytvára pieseň pripomínajúcu
píšťalu?
Nie je to najlepší dôkaz veľkoleposti Božieho diela?
  Obdivuj tiež prirodzenú inteligenciu tvorov nenadaných rozumom a vysvetli ju.
  Ako to, že vtáci sídlia na skalách, na stromoch, na steblách a pritom sú ich hniezda postavené
bezpečne, krásne a vhodne pre výchovu mláďat?
  Odkiaľ majú včely a pavúky svoju pracovitosť a umeleckú zručnosť?
  A pomlčím o mravčích skladiskách a hospodárnosti a zásobách potravy odpovedajúcich potrebe
v príslušnom čase, a o všetkom ostatnom, čo vieme zo skúmania mravčích ciest, o ich  vodcoch a
skvelej organizácii práce.
  Keď si prístupný takémuto uvažovaniu a osvojil si si tento vedný odbor, pozri sa tiež na rozdiely
u rastlín: ako majú dômyselne uspôsobené listy, a to tak, že je na ne veľmi príjemné hľadieť, a že
sú tiež užitočné pre svoje plody.
  Veď príroda ti predložila všetko – veci potrebné i veci pre potešenie – ako na spoločnej bohatej
hostine, aby si, keby už nič iného, poznal Boha z jeho dobrodenia a zmúdrel si skrze vedomie
svojej vlastnej nedostatočnosti. 

Bohoslužobný poriadok od 18.12.2022 -  1.1.2023

20.12. Utorok 15:45 Liturgia Predprazdenstvo  Narodenia.  Svätý  hieromučeník
Ignác Bohonositeľ. (str. 323, 156). 
Úmysel: *rod. Leferovičova

22.12. Štvrtok 7:45 Liturgia, 
panachýda

40-dňová liturgia za zosnulého. Menlivé časti 
liturgie za zosnulých. Sv. mučenica Anastázia. 



Úmysel: +Martin Huba
24.12. Sobota 15:00 Liturgia s 

večierňou sviatku 
Narodenia

Sobota pred Kristovým narodením. (str. 324)
Úmysel: *Mária (nar.) 
Zdržanlivosť od mäsa.

25.12. Nedeľa 10:30 Liturgia sv. 
Bazila Veľkého,
myrovanie

Narodenie  podľa  tela  nášho  Pána,  Boha  a
Spasiteľa  Ježiša  Krista. (str.  325).  Prikázaný
sviatok. Úmysel: *za veriacich farnosti

26.12. 
Pondelok

11:00 Liturgia
v Piaristickom 
chráme

Zhromaždenie  k  presvätej  Bohorodičke.
Poprazdenstvo Narodenia Ježiša Krista. (str. 330,
328). Prikázaný sviatok. Úmysel: *veriaci farnosti.

31.12. Sobota 15:00 Liturgia Ukončuje sa sviatok Narodenia. (str. 326)
Úmysel: +Anton Vereš

31.12. Sobota 15:40 Večiereň Veľká večiereň s lítiou pred sviatkom Obrezania
1.1. Nedeľa 10:30 Liturgia sv. 

Bazila Veľkého, 
myrovanie

Obrezanie  podľa  tela  nášho  Pána,  Boha  a
Spasiteľa Ježiša Krista. Nedeľa pred Osvietením.
Pamiatka  nášho  otca  svätého  Bazila  Veľkého,
arcibiskupa kapadóckej Cézarey. (str. 148, 336)
Úmysel: *za veriacich farnosti

Farské oznamy:

 23.12. a 24.12. (piatok a sobota) je zdržanlivosť od mäsa. Keďže 24.12. je v sobotu, pôst
sa ruší, no je nutné zachovať zdržanlivosť od mäsa.

 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.

 Možnosť kúpiť si kalendáre spolku Cyrila a Metoda (ešte 3 ks) 3 eur.
 V januári sa začne stretávanie sa nad slovami sv. Klimaka z knihy Nebeský rebrík – viac

info na našej webovej stránke v časti (Po rebríku). Stretnutia budú v nedele 19:00 – 20:00.
 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“.

 

   Christos raždájetsja!
   Slavite jeho!


