
Hlas
Sedmopočetníkov

#2023.1                           1.1.2023
Kontakt: 
web:     www.grkatpd.sk
email:   grkatpd@gmail.com
mobil:  0903305298    (o. Jozef Durkot, správca farnosti)

Informačné okienko gréckokatolíckej farnosti v Prievidzi
dvojtýždenník

Slovíčko o stvorení raja od Niketasa Stethatosa a o stvorení človeka od Gregora Nysskeho.

O duchovnom raji: Všetok viditeľný a zmyslami vnímateľný svet, mám na mysli, nebo a zem a
všetko v nich, bolo stvorené pre všetkých ľudí ako veľká rajská záhrada, a to ešte skôr než tá,
ktorá bola prichystaná a vysadená pre Adama v Edene. Potom, čo Boh stvoril všetko z nebytia,
založil na východe raj.
A pretože je obdarený prozreteľnosťou, vedel o Adamovom prehrešení,  a že bude vyhnaný a
Boží raj mu bude zatvorený. Preto pre nás, ktorí sme z neho mali vzísť, predom pripravil akoby
dokonalú a nevyčerpateľnú hostinu – tento viditeľný svet ako nejaký druhý raj. 
Pretože  máme dvojakú podstatu,  hostina  je  vnímateľná  zmyslami  a  rozumom. Zmyslová  zo
semien, plodov, štvornožcov i vtákov. Rozumová z pohľadu na všetky Jeho výtvory, ako hovorí
múdry Šalamún:  „Lebo z veľkosti a krásy stvorení sa úsudkom poznáva ich Stvoriteľ.“ (Mud
13,5).
V jeho strede je zasadený strom života a ďalší, zvaný strom poznania dobra a zla. Čo sú to za
stromy? Dávaj dobrý pozor: Strom života je sám Boh, tvorca všetkého v súlade s výrokom:
„Nezachveje sa, veď Boh je v jeho strede“ (Ž46,6). Strom poznania alebo poznania dobra a zla je
naša prirodzenosť a ľudské založenie. Človek je totiž schopný poznať dobro a zlo.

O stvorení človeka: Doteraz ešte neprišiel do sveta existujúcich vecí ten veľký a cenný tvor –
človek. Veď by nebolo správne, aby sa vládca objavil skôr než poddaní. Ale až potom, čo bolo
pripravené kráľovstvo, musel sa nutne objaviť i panovník, keď Stvoriteľ vesmíru prichystal akúsi
kráľovskú rezidenciu pre budúceho regenta.
Tou bola zem a ostrovy, more i nebo, ktoré sa nad nimi klenulo ako strecha. V tomto paláci bolo
uložené rozmanité bohatstvo. Bohatstvom myslím všetko stvorenie – rastliny, výhonky a všetko
obdarené zmyslami, duchom a dušou. A ak treba k bohatstvu môžeme pripočítať i  materiály,
ktoré pre akúsi krásu boli v ľudských očiach uznané za cenné – ako zlato, striebro a z kameňov
tie,  ktoré  ľudia  milujú.  A ich  hodnosť  bola  skrytá  do  záhybov  zeme  ako  do  kráľovskej
pokladnice.
A tak  Stvoriteľ  zjavil  svetu  človeka  –  ako  budúceho  pozorovateľa  pozemských  divov,  ako
budúceho vládcu, aby jeho užívaním (užívaním sveta) mal povedomie o tom, kto ich poskytuje, a
skrze krásu a veľkosť toho, čo vidí, aby vycítil nevýslovnú a neopísateľnú moc Stvoriteľa. Preto
bol človek privedený až ako posledný po stvorení, nie ako jeho posledný odpadok, ale aby bol od
samotného zrodenia pravým kráľom svojich poddaných.



Bohoslužobný poriadok od 2.1. - 15.1.2023

2.1. Pondelok 16:00 Liturgia s 
panachýdou

40-dňová liturgia za zosnulého. Menlivé časti 
liturgie za zosnulých. Úmysel: +Dmitro

5.1. Štvrtok 15:45 Večiereň s 
liturgiou sv. Bazila 
Veľkého

Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prepodobná 
Synkletika. Úmysel: *rod. Verešová.
Zdržanlivosť od mäsa s pôstom.

6.1. Piatok 10:30 Liturgia, 
veľké svätenie 
vody. Myrovanie

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a 
Spasiteľa Ježiša Krista. Veľké svätenie vody. 
Myrovanie. Prikázaný sviatok. (str. 341) 
Voľnica. Úmysel: *za veriacich farnosti

8.1. Nedeľa 10:30 Liturgia Nedeľa  po  Osvietení.  6.  hlas.  Náš  prepodobný
otec  Juraj  Chozebita.  Naša  prepodobná  matka
Dominika. Prepodobný Emilián Vyznávač. 
(str. 149, 342, 346). Úmysel: *za veriacich farnosti

11.1. Streda 15:45 Liturgia Náš  prepodobný  otec  Teodóz,  vodca  mníchov
spoločného života.  (str.  349).  Úmysel:  *za  žiakov
1.,2.,4. ročníka piaristickej školy.

14.1. Sobota 15:00 Liturgia Zakončenie sviatku svätých Bohozjavení. (Pamiatka
odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny,
osvietiteľky Gruzínska). (str.342)
Úmysel: +Apolónia

14.1. Sobota 15:40 Večiereň Veľká večiereň
15.1. Nedeľa 10:30 Liturgia 34.  nedeľa po 50tnici.  7.  hlas.  Naši  prepodobní

otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník. (str. 150)
Úmysel: *za veriacich farnosti

Farské oznamy:

 Vo štvrtok 5.1. (deň pred veľkým sviatkom) je nariadená zdržanlivosť od mäsa a pôst.
Pôst zavädzuje len ľudí od 15 do 60 rokov. Zdržanlivosť od mäsa platí pre všetkých.

 V piatok 6.1. je sviatok Bohojavlenia (Bohozjavenia) a teda je voľnica (nie je zdržanlivosť
od mäsa)

 Možnosť kúpiť si kalendáre spolku Cyrila a Metoda (ešte 3 ks) 3 eur.
 V januári 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“.

Všetkým Vám prajem požehnaný nový rok 2023. Aby ste sa nechali  naplniť
Božím pokojom a boli nástrojom Jeho milosti a slávy. Aby sa na Vás prvých
zjavila Jeho sláva, a aby ste Mu boli svedkami na každom mieste.


