
Hlas
Sedmopočetníkov
#2023.2                            15.1.2023

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

Informačné okienko gréckokatolíckej farnosti v Prievidzi
dvojtýždenník

Slovíčko od sv. Jána Zlatoústeho o trpezlivosti

   Zo  všetkého  najviac  je  nutné  vyhýbať  sa  zvedavosti,  a  to  ako  na  počiatku,  tak
kedykoľvek neskôr. Ak si  však takto priveľmi zvedavý, vyčkaj konca a sleduj, kam to
vedie, a nerozkrikuj sa a nevzrušuj sa už od začiatku.
   Keby niekto neznalý hľadel na zlatníka, ako najprv rozpúšťa zlato a miesi ho s popolom
a  slamou,  potom,  pokiaľ  by  nevyčkal  až  do  konca,  si  bude  myslieť,  že  zlato  prišlo
navnivoč.
   A keby zas niekto narodený a vychovávaný na mori, bez toho aby niekedy hocičo počul
o obrábaní pôdy, bol potom zrazu presídlený do vnútrozemia a videl by obilie uskladnené
v sýpkach a strážené dverami a petlicami a uskladnené v bezpečí pred vlhkosťou, a potom
by to  zrno  roľník  vyniesol  von,  rozosial  –  rozhádzal  do  vetra  a  nechal  ležať  na  poli
nestrážené pred okoloidúcimi, a nie že by to zrno chránil od vlhkosti, ale dokonca by ho
vydával blatu a bahnu, bez toho, aby ho niekto strážil, nepomyslel by onen človek, že to
obilie zahynie, a neodsúdil by také jednanie roľníka?
   To odsúdenie však nepramení z podstaty veci, ale z neskúsenosti a hlúposti toho, kto sa
dopustil zlého súdu a rozhodoval sa zbrklo hneď na začiatku. Veď keby počkal na leto,
videl by zvlnenú úrodu a naostrený kosák, a rozosiate obilie, ktoré zostalo bez dozoru,
zhnité, zničené, vydané na pospas blatu, predsa vyrástlo a rozmnožilo sa.
   Keď teda roľník čaká celú zimu, nehľadí na to, čo zakúša obilie v dobe mrazu, ale dbá o
to,  čo je mu k úžitku, o čo viac by bolo správne, aby si  ty,  kvôli  hospodárovi celého
stvorenstva (existencie) a našich duší čakal až na koniec.
   Nemyslím tým len ten koniec v súčasnom živote, ale i v budúcom. Spravovanie oboch
týchto životov smeruje k jednému cieľu – k našej spáse a sláve.

Bohoslužobný poriadok od 16.1.2023 do 29.1.2023

17.1. Utorok 15:45 Liturgia Náš  prepodobný  a  bohonositeľský  otec  Anton
Veľký. (ant.predobr., str. 352). Úmysel: Luděk s rod.

20.1. Piatok 7:45 Liturgia Odporúčaný  sviatok.  Náš  prepodobný  a
bohonositeľský  otec  Eutymius  Veľký.
(ant.predobr., str. 355). Úmysel: +Apolónia



21.1. Sobota 16:00 Liturgia Náš  prepodobný  otec  Maxim  Vyznávač.  Sv.
mučeník  Neofyt.  (str.  160)  Úmysel:  *BP  pre
mamu a dieťa - Marianka

21.1. Sobota 16:40 Večiereň Veľká večiereň na nedeľu
22.1. Nedeľa 10:30 Liturgia Nedeľa  35.  týždňa  po  50tnici.  O  Zachejovi.

8.hl.,  Sv.  apoštol  Timotej.  Sv.  prepodobný
mučeník Anastáz Perzský. (str. 152) 
Úmysel: *za veriacich farnosti. 
Zbierka na katechizáciu.

25.1. Streda 7:45 Liturgia Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský
arcibiskup. (ant.predobr., str. 356). 
Úmysel: +za duše v očistci

27.1. Piatok 15:45 Liturgia Prenesenie  úctihodných pozostatkov nášho otca
sv. Jána Zlatoústeho. (ant.predobr., str 301). 
Úmysel: *rod. Mariána

28.1. Sobota 16:00 Liturgia Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky. Prenesenie
pozostatkov  sv.  hieromučeníka  Ignáca
Bohonositeľa. (str. 160). Úmysel: *Anna Galová

28.1. Sobota 17:00 Farský večer (past.priestor fara Bartolomej)
29.1. Nedeľa 10:30 Liturgia Nedeľa  36.  týždňa  po  50tnici.  Nedeľa  o

mýtnikovi  a  farizejovi.  1.hl..  Začiatok
predpôstneho obdobia. (str. 143, 202) 
Úmysel: *za veriacich farnosti.

29.1. Nedeľa 16:30 Liturgia Handlová
Farské oznamy:

• 20.1. - piatok je odporúčaný sviatok a voľnica.
• 22.1. je vyhlásená zbierka na Katechizáciu
• 28.1.  -  v  sobotu  budeme  mať  farské  stretnutie,  pozývam  všetkých,  špeciálne

účastných spevu kolied z Piaristického kostola. Prosím, dajte vedieť svoju účasť.
◦ Predpokladaný program: posedíme, objednáme pizzu, film Ostrov, …

• Upozornenie  pre  veriacich: Biskupský  úrad  v  Banskej  Bystrici  upozorňuje  na
manipulatívne a  heretické  združenie  Spoločenstvo Božej  lásky – Škriavnik.  Toto
občianske združenie nemá cirkevné schválenie, ani ho nežiada, ani ho nechce. Už
roky pohŕda cirkevnou autoritou – miestneho biskupa aj farára.

• 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 Sáre (19.1.), Timotejovi (24.1.) k meninám


