
Hlas
Sedmopočetníkov
#2023.6                            13.3.2023

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

Informačné okienko gréckokatolíckej farnosti v Prievidzi
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Slovíčko o almužne a o úžerníkoch od Sv. Bazila Veľkého

O almužne: Kedykoľvek hodláš v mene Pána poskytnúť pomoc žobrákovi, je to dar a súčasne
pôžička. Dar, pretože nemôžeš dúfať, že to splatí. Pôžička, pretože Pán sa ti zaňho štedro odmení.
On vzal od teba málo skrze chudobného a splatí ti za neho mnoho. „Kto má súcit s chudákom,
požičiava Hospodinovi, ten mu to oplátkou vráti“ (Pt 19,17). Nechceš si zaviazať Pána vesmíru
za túto platbu? Keby niektorý boháč v meste súhlasil, že ti zaplatí za iných, príjmeš jeho záruku?
Neprijmeš Boha ako ručiteľa  žobrákov? Daj  peniaze  nadarmo uložené,  bez  toho,  aby si  ich
zaťažoval úrokmi a bude to dobré pre oboch. Pre teba, že peniaze budú v bezpečí. Pre toho, kto
ich prijme, že bude mať úžitok z ich použitia.   Pokiaľ sa usiluješ o zisk, uspokoj sa so ziskom od
Pána.  On sám ti  za  chudobné bohato zaplatí.  Ľudomilné chovanie očakávaj  od naozajstného
ľudomila. Čo totiž prijmeš od chudobného, to bude známkou najväčšej neľudskosti. Profituješ z
nešťastia, peniaze vyberáš z cudzích sĺz, dusíš nahého, biješ hladného. Žiadne zľutovanie. Ani
myšlienka na to, že si s trpiacim jedného rodu. A taký zisk nazývaš ľudomilným? Beda tým, ktorí
hovoria horkému sladké a sladkému horké, a ktorí neľudskosť nazývajú ľudomilosťou (Iz 5,20).
Neoberaj z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy (Mt 7,16) ani z úrokov ľudomilnosť.
O pôžičkách a úrokoch (o úžerníkoch/bankách): Keď dostanú nažrať psi, skrotnú. Keď dostane
peniaze úžerník, ešte ho to rozdráždi. Neprestáva totiž štekať a žiada viac. 
  Hovorí  sa,  že  zajace  súčasne  rodia,  vychovávajú  a  znova  prichádzajú  do  iného  stavu.  I
úžerníkove peniaze sa v jednu chvíľu stávajú pôžičkou, vytvárajú zisk a pribúdajú. Ešte si ich
neprijal  do ruky a  už od teba  požadujú výťažok z  predchádzajúceho mesiaca.  A ten je  zase
požičaný a splodil ďalšie zlo a ono potom iné a tak to ide donekonečna. Preto si  tento druh
„nenasýtenosti“ (hamižnosti) zaslúži vlastné meno. Úrok totiž, podľa môjho názoru, získal svoje
meno preto,  že mnohonásobne plodí zlo.  (pozn.  v gréčtine slovo úrok – „tokós“ znamená aj
pôrod).  Odkiaľ  inak?  Nazýva  sa  to  totiž  úrok/pôrod  kvôli  bolestiam a  utrpeniu,  ktorým dal
vzniknúť v dušiach dlžníkov.  Ako totiž rodička zažíva bolestivé muky, tak má dlžník stanovený
deň splátky. Úrok z úroku – zlé dieťa zlých rodičov. Plody úrokov nech sú nazývané potomkami
zmijí. Hovorí sa, že zmija sa rodí, keď prehryzie brucho matky. Úroky sa rovnako rozmnožujú
potom, čo pohltili domy dlžníkov. Semená vydávajú svoje plody až po uplynutí určitej doby a
rovnako i živočíchy po čase privádzajú na svet dokonalých potomkov. Úrok sa však narodil dnes
a toho istého dňa začne plodiť. Tie zvieratá, ktoré sa skoro rodia, sa skoro prestanú rozmnožovať.
Avšak peniaze, ktoré majú pôvod v rýchlej pôžičke, nikdy neprestanú vytvárať ďalšie dlhy.
Nepokúšaj túto hroznú obludu.



Bohoslužobný poriadok od 13.3.2023 – 26.3.2023

13.3. Pondelok 15:45 Večiereň Pôstna večiereň
18.3. Sobota 16:00 Liturgia, 

panachýda s 
čítaním hramôt

Sobota  4.  týždňa  Veľkého  pôstu  -  Štvrtá  zádušná
sobota (str. 162) 
Úmysel: +za zosnulých

18.3. Sobota 17:30 Farský večer Nácvik spevov Paschálnej utierne Vzkriesenia.
19.3. Nedeľa 10:30 Liturgia sv. 

Bazila Veľkého
Nedeľa  4.  týždňa  Veľkého  pôstu  –  pamiatka
nášho  prepodobného  otca  Jána,  autora  spisu
Rebrík. 8.hl. (sv. mučeníci Chryzant a Dária)
(str. 152, 188, 212, Z teba Milostiplná). 
Úmysel: *za veriacich farnosti

21.3. Utorok 15:45 Večiereň Pôstna večiereň
22.3. Streda 15:45 Liturgia VPD Liturgia vopred posvätených darov

(PjV  na  12:  6x  streda  5.týždňa,  6x  od  Andreja
Krétskeho, Sláva: I teraz: Andrej Krétsky)

23.3. Štvrtok 17:30 Kánon sv. 
Andreja Krétskeho

Deň  Veľkého  kajúceho  kánona  svätého  Andreja
Krétskeho. Časť kajúceho kánona.
Miesto: Farský kostol sv. Bartolomeja

25.3. Sobota 16:30 Liturgia.
Prikázaný sviatok

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke
Márii, vždy Panne. 
Sobota 5. týždňa Veľkého pôstu – Akatistová
Miesto: Piaristický kostol Najsvätejšej Trojice

25.3. Sobota 17:40 Akatist Akatist k presvätej Bohorodičke. Miesto: Piaristi
26.3. Nedeľa 10:30 Liturgia sv. 

Bazila Veľkého
Nedeľa 5. týždňa Veľkého pôstu – pamiatka našej
prepodobnej matky Márie Egyptskej. 
Odovzdanie sviatku Zvestovania. 1.hlas. 
Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi.
(str. 143, 369, Z teba Milostiplná)
Úmysel: *za veriacich farnosti

Farské oznamy:

• V zbierke na gréckokatolícku charitu sa vyzbieralo 65,96 Eur. Pán Boh zaplať!
• 18.3.  sobota  – pozývam  o  17:30  na  špeciálny  farský  večer  –  budeme  si

cvičiť/spievať utiereň Vzkriesenia. Miesto stretnutia Bartolomej fara.
• 23.3. štvrtok o 17:30, pozývam vás na časť kajúceho kánona sv. Andreja Krétskeho,

ktorý sa uskutoční  v kostole sv.  Bartolomeja. Je to jedna z najkrajších kajúcich
modlitieb, vystihujúca celý charakter pôstu. Nebudeme ju brať celú (300 poklôn) ale
skrátenú.

• 25.3. sobota – liturgia a akatist bude v Piaristickom kostole. Prikázaný sviatok.

Blahoželáme Jozefom k meninám (19.3.), Mariánovi k meninám (25.3.)


