
Vaša Svätosť, 

Vaše Vysokopreosvätenosti a Preosvätenosti, 

ctihodní otcovia, drahí bratia a sestry! 

Predovšetkým by som chcel vyjadriť svoju úprimnú vďaku Jeho Svätosti patriarchovi 

Irinejovi za pozvanie navštíviť Srbskú pravoslávnu cirkev a toto hlavné mesto kultúry Srb-

ska, prekrásny Nový Sad. 

Osobitne sa teším z toho, že v tento nedeľný deň som mal možnosť slúžiť sv. Liturgiu 

spoločne s hierarchami Srbskej pravoslávnej cirkvi tu v Katedrálnom chráme sv. Georgija 

Víťazonosca a zúčastniť sa na archijerejskej chirotónii Jeho Preosvätenosti Isichija, biskupa 

moháčskeho, igumena slávneho monastiera Sv. Archanjelov v Kovili, založeného podľa 

tradície samotným sv. Sávom Srbským. Tento monastier je osobitné miesto, na ktorom je 

zvláštnym spôsobom viditeľná a citeľná prítomnosť Božej blahodate. Viac ráz som mal 

možnosť navštíviť ho a aspoň na krátky čas žiť a modliť sa spolu s bratstvom, ktoré tam žije. 

Práve k týmto návštevám sa viaže i moje prvé stretnutie a neskoršia známosť a osobné 

priateľstvo s novorukopoloženým vladykom Isichijom. V tento deň jeho osobnej Päťde-

siatnice mu z hĺbky srdca prajem, nech ho po celý život sprevádza, usmerňuje a posilňuje 

blahodať Presvätého Ducha, ktorú dnes prijal skrze zloženie rúk svojich svätiteľov. 

Veľká je Božia blahodať, ktorá na ňom spočinula, ale neľahká je i služba, ktorá ho čaká. 

Ako novému archijerejovi Svätej Sobornej a Apoštolskej Christovej Cirkvi mu pri zachova-

ní a zveľadení dedičstva našich sv. Otcov prajem horlivosť apoštolov, smelosť mučení-

kov, trpezlivosť prepodobných, ako aj pokoru, lásku a cnosti všetkých ostatných svätých. 

Vaša Preosvätenosť! Ako prejav našej úcty a lásky dovoľte mi venovať Vám tento malý dar! 

Pri príležitosti archijerejskej chirotónie ich igumena chcem pozdraviť i bratov svätého 

Koviľského monastiera a popriať im hojnú blahodať a pomoc Božiu pri nesení Kríža mníš-

skej poslušnosti. Mnohí pútnici z Čiech a Slovenska, ktorí navštevujú posvätné miesta Srb-

ska a Grécka, v prvom rade zachádzajú do Koviľského monastiera. Láskavosť a vľúdnosť, 

príklad úprimnej modlitby a obetavej pokory – tieto a ďalšie cnosti koviľských bratov pri-

ťahujú a nadchýnajú českých a slovenských pútnikov. 

Vaša Svätosť! Ešte raz mi dovoľte za seba i toho, ktorý ma sprevádza – arcibiskupa praž-

ského a českých krajín Michala – poďakovať sa Vám za milé pozvanie a bratskú pohostin-

nosť. Nech Hospodin pre modlitby všetkých Svojich svätých ochraňuje a zveľaďuje všet-

kým Čechom a Slovákom tak drahú a blízku Srbskú pravoslávnu cirkev po mnoho dob-

rých rokov – na mnóhaja i blahája líta! 


