
Vaša Svätosť, najsvätejší patriarcha Irinej, 

Vaše Vysokopreosvätenosti a Preosvätenosti, 

prepodobný otec igumen monastiera Koviľ, 

drahí otcovia, bratia a sestry! 

V tomto roku si naša miestna Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku 

pripomína 1155. výročie príchodu sv. apoštolom rovných bratov Metoda a Cyrila na 

Veľkú Moravu. Ich Bohom požehnané dielo osvietenia slovanských národov svetlom 

Christovej Pravdy a hlásanie Svätého Evanjelia prinieslo hojné a krásne plody. 

Pravoslávna cirkev, ktorá ich pôsobením kedysi vznikla na terajšom území Čiech, 

Moravy a Slovenska, napriek tomu, že bola prvou spomedzi slovanských pravoslávnych 

Cirkví, takmer zanikla v dôsledku politických intríg a náboženského útlaku zo strany 

predstaviteľov západného kresťanstva a štátnej moci. 

Keď sa na začiatku 20. storočia v našich krajinách zrodilo hnutie za zjednotenie Slo-

vanov a návrat k národným tradíciám, bola to práve Srbská pravoslávna cirkev, ktorá pri-

jala pod svoj omofor a neskôr vysvätila pre česko-moravské a sliezske spoločenstvo pra-

voslávnych veriacich za biskupa Gorazda (Pavlíka), toho, ktorý podľa Christovho príkla-

du a slov za stádo, čo mu bolo zverené, položil svoj život, umučený nemeckými okupan-

tmi počas 2. svetovej vojny. 

Naša miestna Cirkev nikdy nezabudne ani na obetavých hierarchov Srbskej pravos-

lávnej cirkvi - záhrebského metropolitu Dositeja (Vasiča) a skopského metropolitu Josifa 

(Cvijoviča), ktorí spolu s vtedajším jeromonachom Justínom (Popovičom) pomáhali ob-

novovať úniou spustošené cirkevné obce na východnom Slovensku a Podkarpatsku. 

Napriek tureckému jarmu a vlastnej zložitej dejinnej ceste Srbská pravoslávna cirkev 

stála pri našej miestnej Cirkvi v najťažších okamihoch jej historického vývoja a výrazne 

napomohla k obnoveniu jej života. Preto je pre nás osobitne potešujúce, že napriek mno-

hým storočiam útlaku a prenasledovania, ktoré prežili obe naše miestne Cirkvi, podarilo 

sa nám zachovať vernosť odkazu našich sv. Otcov, a dnes tu stojíme spoločne v bratskej 

jednote svätej Sobornej a Apoštolskej Christovej Cirkvi. 

Ďakujem Jeho Svätosti patriarchovi Irinejovi za pozvanie navštíviť Srbskú pravosláv-

nu cirkev pri vzácnej príležitosti archijerejskej chirotónie igumena Koviľského monastie-

ra, zvoleného biskupa moháčskeho Isichija, ktorý sa zajtra pripojí k zboru jej biskupov. 

Ďakujem za milé prijatie nielen seba, ale i toho, ktorý ma sprevádza – arcibiskupa praž-

ského a českých krajín Michala. Rád by som Jeho Svätosti ako prejav našej vďaky, úcty 

a lásky venoval tento dar – patriarší kríž a dva enkolpiony. Z cele duše prajem Jeho Svä-

tosti pevnosť duševných a telesných síl po mnoho ďalších požehnaných rokov patriaršie-

ho slúženia Srbskej pravoslávnej cirkvi, jej zbožným kňazom, mníšstvu a veriacemu ľudu, 

ako aj vselenskému (celosvetovému) Pravosláviu! 

Is pollá éti, Agiótate! 


