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dvojtýždenník

Slovíčko o pozemských statkoch od sv. Augustína a sv. Grammaticusa

Augustín:   Chceš mať zlato a striebro? Ono je to dobrá vec, ale len keď sa užíva
dobre. A dobre ju nebudeš užívať, ak si ty zlý. Preto je zlato a striebro zlé pre zlých
ľudí a dobré pre dobrých. Nie že by zlato a striebro bolo dobré, pretože by robilo
ľudí dobrými, ale pretože dobrých ľudí odhaľuje.
   Túžiš po poctách? Je to dobrá vec, ale iba ak ich budeš užívať dobre. Koľkých ľudí
ich pocty priviedli do záhuby! Koľkým ľuďom pocty poslúžili k dobrým skutkom!
   Nech je teda každý strom dobrý. Pokiaľ zostane strom zlým, nech si nemyslí, že
môže priniesť dobré ovocie.  Dobrý plod prinesie  len dobrý strom.  Premeň svoje
srdce,  premení  sa  aj  tvoje  dielo.  Vykoreň  žiadostivosť,  pestuj  lásku.  Ako  totiž
„koreňom všetkého zla je láska k peniazom“ (1 Tim 6,10), tak koreňom všetkého
dobra je láska.
   Rozlišujme teda tie dobrá, pokiaľ sme toho schopní, pretože hovoríme o dobrých
stromoch. A nie je nič, o čom by mal ktokoľvek uvažovať, iba ak o tom, aby obrátil
zrak do svojho vnútra, zostúpil doň, preskúmal sám seba, hľadal sa, až by sa našiel. A
čo by sa nepáčilo, nech zahubí, a čo by sa páčilo, to nech si osvojí a pestuje.
  Ak potom človek zistí,  že v jeho vnútri  chýbajú statky, prečo by mal bažiť po
statkoch (dobrých veciach) z vonku? K čomu je dobrá plná truhla peňazí,  keď je
vedomie prázdne? Chceš vlastniť bohatstvo,  ale nechceš byť dobrý. A k čomu je
dobré to, čo niekto má, keď nevlastní toho, ktorý dal všetko?
   Usiluješ sa o dobro, ktoré ti nie je prístupné. Ver v Pána. V ňom budeš mať, po čom
túžiš.  Získaš to, až prídeš k Nemu, pretože budeš mať práve Jeho. Usilujete sa o
statky pominuteľné, usilujete sa o statky dočasné, o také, ktoré opustíme za života i
po  smrti.  Nehľadaj  ľudské  statky.  Hľadaj  predovšetkým  kráľovstvo  a  Božiu
spravodlivosť.
Defensor Grammaticus: Izidor povedal: „Zatiaľ čo boháči behom tohto klamlivého
života túžia po sláve prameniacej v moci, a po prebytku, v nečakanom okamžiku,
ktorý dopredu nepoznajú, sa ich náhle chopí smrť, pohltí ich priepasť a sú odsúdení k



trestu večných plameňov pekelných.“
   „Niektorých pyšných boháčov činí  túžba po majetku povýšenými. Chyba však
nespočíva v bohatstve, ale v úmysle, vina nie je vo veciach, ale v zachádzaní s nimi.“
  „S bohatstvom nakladajú dobre tí, ktorí používajú im zverený majetok k spásnym
účelom.  Zle  s  bohatstvom  nakladajú  tí,  čo  hoc  spravodliví,  súdia  za  účelom
nadobudnutia pozemského majetku, alebo kto dáva milodary kvôli túžbe po svetskej
sláve.“

Bohoslužobný poriadok od 27.2.2023 do 12.3.2023

27.2. Pondelok 15:45 Večiereň Pôstna večiereň
1.3. Streda 15:45 Liturgia 

VPD
(10  veršov:  streda  2.  týždeň,  str.  19  +
hieromučeník Teodot, str. 49)

4.3. Sobota 16:00 Liturgia, 
panachýda s 
čítaním hramôt

Sobota 2. týždňa Veľkého pôstu - Druhá zádušná
(str. 162) 
Úmysel: +za zosnulých

5.3. Nedeľa 10:30 Liturgia sv.
Bazila Veľkého

Nedeľa  2.týždňa  Veľkého  pôstu,  6.hl.,  Sv.
mučeník  Konón.  (str.  149,  210,  Z  teba
Milostiplná). Úmysel: *za veriacich farnosti
Zbierka - Gréckokatolícka charita Prešov

5.3. Nedeľa 16:30 Liturgia Partizánske
6.3. Pondelok 15:45 Večiereň Pôstna večiereň
11.3. Sobota 16:00 Liturgia, 

panachýda s 
čítaním hramôt

Sobota 3.týždňa Veľkého pôstu – Tretia zádušná.
(str. 162) 
Úmysel: +za zosnulých

12.2. Nedeľa 10:30 Liturgia sv.
Bazila Veľkého

Nedeľa 3. týždňa Veľkého pôstu – 
Krížupoklonná. Prepodobný otec a vyznávač 
Teofan Sigrianský, sv. otec Gregor Dialogos, 
rímsky pápež) 
Úmysel: *za veriacich farnosti

Farské oznamy:

• Farská rada – v blízkom čase (4.3. alebo 11.3. alebo … ) sa uskutoční farská rada.
Prosím všetkých, ak by ste mali nejaké nápady, poprípade pripomienky, aby ste ich
povedali členom farskej rady, aby sme sa spoločne zlepšovali a budovali našu malú
farnosť.

• Nasledujúce soboty budú znova Zádušné - za duše zosnulých. Ak chcete pridať mená
vašich zosnulých k zoznamu, môžete tak stále urobiť. Prosím vás, aby vaša účasť na
modlitbe cirkvi za vašich zosnulých neostala len pri „Dal/a som zapísať ich mená
(pred 3 rokmi)“.

Blahoželáme Alexandrovi k meninám (27.2.), Michalovi k narodeninám (7.3.)


