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Príhovor

Slovo na začiatku Nového roka
A máme tu ďalší rok, ktorý odchádza a
nastupuje nový rok, aby odišiel podobne
ako všetky predošlé roky. Neustále sa
prikladá deň ku dňu, mesiac k mesiacu,
rok k roku i pribúdanie času skracuje čas.
Neprestajne a rýchlo tečie rieka času a
ponáhľa sa k hranici, za ktorou už viacej
daný čas existovať nebude. My však nestojíme na brehu tejto rieky, aby sme boli
iba postrannými divákmi jej toku. Nie, my
po nej alebo spolu s ňou a v nej plávame
alebo sa pohybujeme aj sami tou istou
cestou dočasných premien k svojmu
koncu. Preto myšlienka o čase nie je nám
cudzia; ona sa týka veľmi podstatnej črty
v našom dočasnom živote – ak v každom
inom čase nás môže zaujímať hodnota
času, tým viac nás má zaujať teraz, keď
za tým účelom prichádzame aj do našich
chrámov, aby sme prosili Hospodina,
všemohúceho Držiteľa, o posvätenie a
požehnanie nastavajúceho nového roka.
Áno, žijeme v čase a preto aj veľa toho
vieme o čase. Vieme, že čas je pominuteľný, že treba si ho vážiť, alebo, ako hovorí
apoštol Pavel, treba ho vykupovať, lebo
dni sú zlé (Ef 5, 16), že „všetko má svoj
čas...“ (Kaz 3, 1-8), že „každá vec má svoj
čas i spôsob...“ (Kaz 8, 5-6), že stratený
čas nemožno vrátiť, že doba nám daného
času je krátka a to, čo má byť vykonané
počas nám daného času, má večnú hodnotu a že čas je nám daný iba na istý
čas a s časom musí ustúpiť svoje miesto
večnosti. No čo je to vlastne to dočasné,
prechodné? Keď sa pozeráme vôkol seba,
vidíme neustále premeny pred našimi
očami a z našich úst neustále počujeme:
teraz, včera, zajtra. Avšak ako je to, že je
01/2018

teraz alebo tento čas, tento okamih? Kde
sa podelo to, čo bolo včera alebo čo bolo
v čase? Odkiaľ príde to, čo bude zajtra
alebo čo bude v danom čase?
Kto by si myslel, že tieto otázky predstavujú iba akúsi prázdnu hĺbavosť, bol by
ďaleko od pravdy. Nie, tieto otázky privádzajú nás k veľmi závažnej pravde, takej
pravde, ktorá nás má viesť k využívaniu
nám daného a vzácneho času a riadiť sa
ním počas celého nášho života.
Preto sa pýtame, ako je to, že je teraz
alebo tento konkrétny čas? Zvykli sme
si svoje bytie, rovnako ako bytie celého
sveta definovať priestorom času – vidíme
seba i všetky iné veci ďaleko v minulosti i
upriamujeme svoj zrak ďaleko do budúcnosti. A medzitým reálne naše jestvovanie
– jeden okamih je ako jeden tenký pruh
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svetla uprostred hustej tmy noci. A pod
nami nieto pevného základu. A medzitým
my stojíme ako aj celý svet; my predstavujeme istú stálosť, istú pevnosť. Kto nás
drží v tejto hlbine ničotnosti? Kto nedovolí
obklopujúcej nás ničotnosti pohltiť nás?
Kto oddeľuje realitu minulosti a zachováva bytie pre prítomnosť, kto vnáša do
budúcnosti, ktorá ešte nie je, jestvovanie?
Odpoveď na to ako veriaci kresťania

máme poruke. Ten, kto nás stvoril, v kom
je prameň každého bytia, kto všetko drží
a živí. Áno, je to Boh a preto aj veríme, že
nič ani nikto ani jednu minútu nemôže
existovať bez pôsobenia v ňom všemohúcej sily Božej. Pritom nezabúdame
ešte dodať, že takto nemôže existovať
nielen tento veľký svet, ale ani nijaká
vec, ani nikto z nás osamote. Vyslovujúc
slovo všemohúci Držiteľ, niektorí zvykli si
myslieť, že On udržiava iba svet a my sme
udržiavaní svetom. Nie, svet nám nepomôže, on sám nemá v sebe pevnosti, sám
je celý ako kvapka z kade alebo ručička
na váhach. Zbytočne si mnohí vysoko
myslia o svete a jeho zákonoch, o prírode
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a jej silách, akoby v nich bolo čosi nedotknuteľné, nepopierateľné, neotrasiteľné
a pod rúškom vedy objavujú pre seba
modloslužobníctvo, ktoré je zhubnejšie
ako mytologické modloslužobníctva starobylých Grékov. Nie, nie zákonmi a silami
prírody udržiava sa život každého z nás,
ale Božou silou a mocou pôsobiacou v nás
Svätým Duchom. Áno, Hospodin je Ten,
čo drží všetko slovom svojej sily a slovom
svojej sily drží aj každého z nás.
Utvrďme túto myšlienku v našom
ume a vtlačme ju aj do srdca. Nad hlbinou ničotnosti drží nás vždy účinná sila
Božia, preto podľa Svätého Písma my
„žijeme, hýbeme sa a jestvujeme“ (Sk 17,
28). Odníme od nás Boh svojho Ducha,
odsunie svoju ruku a my budeme vyhladení a viac nebudeme spomínaní medzi
živými. Keď nás však drží Hospodin, On
sa nás aj dotýka. Nielen v mysli nás vidí;
nie, On sa nás aj dotýka ako ruka dotýka
sa ruky alebo ako vzduch sa dotýka tela.
Aké je to z jednej strany potešujúce, ale
z druhej strany súčasne aj strašidelné.
Potešujúce je cítiť, ako blízko každého
z nás je dobrotivý Otec nebeský svojou
prozreteľnosťou, ako starostlivý Hospodin vníma naše modlitby a prosby
a je pripravený nám pomáhať vo všetkých našich problémoch a ťažkostiach.
Strašidelné je pocítiť takúto blízkosť zo
strany Boha k Jeho stvoreniu - Čistého
nečistému, Dobrého zlostnému, Štedrého
skúpemu, Pokorného pyšnému, Sudcu
hriešnikovi. Či nie preto všemožne uteká
od nás pamätanie na Boha a Jeho k nám
blízkosť, že myšlienka o Jeho blízkosti je
nezlučiteľná s našou nečistotou srdca? No
ona tu je a ani zlé zabúdanie neodstráni
skutočnosť, ktorá sa tu prejavuje, ktorá
tu existuje. Áno, podľa Božieho zjavenia,
Odkaz
sv. Cyrila
a Metoda

Príhovor
Boh náš je „oheň stravujúci“ (5 Mjž 4, 24),
stravujúci všetko nečisté a hriešne. I vždy
On je blízko i utiecť pred Ním nieto kde.
To hryzenie svedomia, ktoré nás sužuje
za hriech, to je dotyk Svätého Boha, to je
Jeho spojenie s nami, to je Jeho slovo k
nám: prestaň hrešiť, kajaj sa! I nieto kde sa
skryť, aby sme nepočuli tento Jeho hlas.
Úkryt je iba jeden – úprimné pokánie. I
nebude pokoj, pokiaľ nebude pokánie. A
tak teda, keď veríme, že Boh nás udržiava
a dotýka sa nás, preto alebo buďme čistí,
alebo kajajme sa! Hľa, takéto poučenie
poskytuje nám prítomnosť!
My sa obraciame aj k minulosti a pýtame sa: kde sa podela naša minulosť? Kde
je to, čo bolo, čo sa stalo v priebehu roka,
mesiaca, týždňa, dňa, v priebehu času,
ktorý sme prežili a už sa nedá vrátiť? Pre
mnohých zdá sa, že to všetko je pohltené
ničotnosťou. Myslia si, že to, čo bolo, to už
nie je; nieto našich skutkov ani slov, nieto
súžení ani radostí, nieto ničoho, čo bolo
v našej duši a v našom srdci. A ani nás
samých tam nie je. I zdá sa, že je to tak.
A ako by sa mnohí potešili, keby mnoho
z toho, čo bolo pociťované, milované,
prežívané a privedené k
splneniu, navždy zmizlo
a nikdy viac sa nespomínalo. Pravda je však iná,
či sa nám to páči, alebo
nie. Nič nie je vyhladené,
nič nezmizne navždy, nič
z toho, čo bolo, neobracia
sa v ničotu, ani myšlienka,
ani slovo, ani želanie,
ani skutok. Hoci mnohé
myšlienky, slová, skutky
sú už zabudnuté, vytratili sa z pamäti, avšak
ony existujú, v plnosti,
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nezmizli, nestratili sa, sú uschované.
Náš život sa podobá na klbko nití. Nite
sa vrstva za vrstvou navíjajú a tak tvoria
klbko: my však vidíme iba vrchnú vrstvu,
hoci aj ostatné sú celé, ibaže sú prikryté.
A tak je to aj u nás: skutky sa prikladajú k
skutkom, myšlienky k myšlienkam, slová
k slovám, city k citom i utvárajú nás samých, našu dušu v tej podobe, ako ona
teraz jestvuje. Pamätné sú iba nedávne
skutky a tie, ktoré sa už prikryť nedajú, no
ani ostatné skutky nezanikajú, nestrácajú
sa, ale existujú – iba sú skryte vo vnútri
srdca a svedomia. Rozmotajme klbko a
uvidíme všetky nite a v tej podobe, ako
sú namotané.
Tak nastane čas, kedy všetko skryté vo
vnútri nás odkryje sa, vyjde najavo a bude
zjavné aj nám, aj všetkým. Jedni vtedy
budú prežívať radosť ako keď sa raduje
ten, kto našiel poklad skrytý na poli, ako
hovorí Christos (por. Mt 13, 44), alebo kto
našiel drahocennú perlu, odišiel, predal
všetko, čo mal, a kúpil ju (por. Mt 13,
46). Iný však ani len pozerať by nechcel
na mnoho z toho, čo sa vtedy odkryje
z jeho života, nechcel by sa pozerať, ale
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on sa bude musieť pozerať a sužovať sa,
a to budú vidieť aj iní – Boh, anjeli, svätí, i
znásobia jeho trýznenie i muky. Chcel by
odvrátiť svoje oči od seba i neodvráti ich,
chcel by utiecť a skryť sa, no kde utečie
a kde sa môže skryť pred sebou? Bude
volať: vrchy, padnite na mňa, pahorky,
prikryte ma (por. Lk 23, 30) pred tvárou
Sediaceho na tróne; no ani vrchy nepadnú, ani pahorky ho neprikryjú.
Čo teda máme robiť? Nevpúšťajme do
nášho vnútra nič nečisté a hriešne, -stanovme meradlo pre naše oči, ústa, ruky a
nohy a tiež meradlo tomu, čo zodpovedá
im v duši, myšlienkam, citom i želaniam,
aby z nich poskladaná klenotnica nášho
bytia (srdca a svedomia), bola vždy čistá,
svetlá a milujúca Boha, na radosť nám v
onen deň, deň Posledného súdu.
A čo máme robiť s tým zlom, ktoré
sme už vpustili do nášho srdca? Ak z
ľahkomyseľnosti, nedbanlivosti, zápalu a
vášne už bolo dopustené čosi zlé do nášho srdca, zavčasu sa postarajme odvrátiť
tú krajnosť, do akej nás postaví v čase
odkrytia všetkých našich skutkov. Čo je
urobené, to je urobené a čo je urobené
ako zlé, takým zlom aj navždy ostane a
urobiť ho dobrým nieto nijakej možnosti
z našej strany. Je iba jeden blahodatný
prostriedok, ako je možné vyhladiť zlý
skutok a vyhladiť ho tak, že tento sa
už nikdy nespomenie medzi ľudskými
skutkami (por. Iz 43, 25; 44, 22). A tým
prostriedkom je úprimné pokánie. Ono
vyhladzuje hriechy a viac sa spomínať nebudú. Preto aj my vyhlaďme naše hriechy
slzami pokánia a budeme čistí, aby sme
takí čistí ukázali sa na súde Božom. Keďže
teda vieme, že nič z dočasného nezaniká,
preto nedopusťme nič nečisté do nášho
vnútra, a ak sa už tak stalo, postarajme sa
6
B

to vyhladiť pokáním. Také je poučenie,
ktoré nám predkladá minulosť.
Nakoniec sa obraciame aj k budúcnosti a pýtame sa: čo máme ešte všetko pred
sebou? Čo nás očakáva v budúcnosti?
Otázka veľmi zaujímavá, aktuálna a živá.
No odpoveď na ňu nám nemôže dať ani
jeden stvorený rozum, teda človek. My
môžeme povedať, čo vyrastie z toho
alebo iného semena, no nemôžeme
povedať, čo bude s tým alebo iným človekom, hoci aj jeho budúcnosť sa z neho
ako zo semena roztvára, z toho, čím on je
teraz. Nemôžeme povedať, čo bude, lebo
do plánu jeho osudu vstupuje z jednej
strany jeho osobná sloboda, ktorú treba
rešpektovať, lebo tak to stanovil sám Boh,
a z druhej strany sú tu skutky (deje) Božej
prozreteľnosti, slobodnej a nezávislej,
avšak vždy spravodlivej a dobrotivej.
Odtiaľ takmer neustále vidíme aj pre nás
nevyspytateľné premeny i v účasti i v
charakteroch ľudí: dobrý človek padá, zlý
vstáva, bohatý stáva sa chudobným, chudobný bohatne, slávny prichádza o slávu,
neznámy vystupuje na piedestál slávy
– a to všetko deje sa pre nás neznámymi
cestami, takže nikto nemôže rozlúštiť, čo
mu pripravuje budúcnosť.
Ako veriaci kresťania vyznávame, že
každá naša útecha, každé naše uspokojenie pochádza od Boha, alebo inak
povedané, je v Bohu, v tom, že náš Boh je
nekonečná láska, že On je náš Boh a my
sme Jeho deti a preto nám chce jediné
dobro; no nielen že chce, ale aj všetko
robí tak, aby okúsili toto dobro a samotné svoje prozreteľné riešenia privádza k
splneniu. Ako dobrotivý Otec zahŕňa nás
svojou starostlivosťou, hľadá nás svojimi
dobrodeniami, napĺňa každým dobrom.
Matka môže zabudnúť na svoje dieťa, ale
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Hospodin na nás nikdy nezabudne. Či z
toho pre našu vieru nie je jasné, že všetko,
čo bude s nami, vychádza zo žehnajúcej
ruky Hospodinovej a bude nám vždy na
dobro? Hoci nič určité nevieme, čo nás
všetko čaká a čo je pred nami, ale jedno
vieme, že bude to, čo je Bohu milé, a sme
presvedčení, že s nami bude iba jediné
dobro. A tak namiesto toho, aby sme každému želaniu stanovili svoju budúcnosť,
urobíme najlepšie, keď si budeme želať
jedno – aby s nami sa dialo to, čo chce
Boh, a modlili sa za jedno – buď vôľa Tvoja,
Bože, nad nami! To je to najnádejnejšie
vodiace svetlo v temnote budúcnosti,
uzda pre naše neisté želania, zbytočné
obavy, bezútešné neistoty a také beznádejné situácie, keď sa ocitneme na pokraji
svojich síl a príde nám so spravodlivým
Jóbom povedať: „Veď ma postihlo to,
čoho som sa hrozil, a to, čoho som sa bál,
prichádza na mňa. Nemám pokoj, utíšenie ani oddych, ale prišlo zmätenie“ (Jób
3, 25-26). Ak sa držíme tejto kotvy nádeje,
hoci by sme kráčali aj temným údolím
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smrti, ako hovorí prorok Dávid, nebudeme sa báť zlého, lebo Boh je s nami (por.
Ž 22, 4) a bez strachu stretneme každé
súženie, veriac, že ono vychádza z Božej
lásky k nám pre naše očistenie ako ohnivý
stupienok k dokonalosti v kresťanskom
živote. Takto bez poblúdenia plynie život
človeka oddaného do Božej vôle, takto ho
ako za ruku vedie Boh k svojmu určeniu a
uspokojuje ho svojou láskou a pokojom.
Natíska sa otázka: Či azda nie preto nás
postihujú súženia, že nie je v nás dostatok
tejto oddanosti Bohu, že navzdory Božej
vôli vnášame do riešenia svojej účasti svoju vôľu a púšťame sa konať, keď patrilo by
sa všetko prenechať Božej prozreteľnosti?
Ponáhľame sa, keď patrilo by sa počkať,
alebo vyčkávame, keď patrilo by sa konať,
z ľahkomyseľnosti robíme chyby a podľa
nedobrých spôsobov volíme si nie túto
cestu života. Je však pravda, že dobrotivosti u Boha je nezmerateľná hĺbka a
On nezriedka preukazuje svoju priazeň
k nám tým, že dobrodením napravuje
naše chyby; inokedy urobíme taký krok,
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ktorý sa napraviť už inak nedá ako bolestivými zlomami. Aj to je súženie! A kto je
vinovatý?
Z druhej strany kvôli čomu nás postihujú súženia? Kvôli našim hriechom. Preto
zanechajme hriech a nebudú súženia a
nešťastia, ktoré sú istým trestom za ich
vykonanie. Ako príklad môžeme uviesť
dva prípady zo Starého Zákona. Kráľ
Chizkija ochorel na smrť. Keď mu prorok
Izaiáš oznámil rozhodnutie Hospodina,
že zomrie, tento sa obrátil tvárou k stene,
modlil sa Hospodinovi a hlasite sa rozplakal. A vtedy Boh zmenil svoje rozhodnutie
a k jeho veku pridal mu ešte 15 rokov (4 Krľ
20, 1-6). Mestu Ninive bol predpovedaný
pád za jeho hriešny život. Na slovo proroka Jonáša uverili Ninivčania, vyhlásili
pôst od najväčšieho až po najmenšieho
a obliekli sa do vrecoviny a popola. Keď
Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od zlej
cesty, nedopustil nešťastie, ktorým im bol
pohrozil (Jon 3, 1-10). Či nevidíme silu kajúceho sa obrátenia k Bohu? Či nevidíme
tú vodu, ktorá hasí oheň spravodlivého
súdu Božieho? Verme teda, že Boh pôsobí
v nás, súdiac podľa toho, ako sa správame
vo vzťahu k Nemu. Nečiníme pokánie,

trestá nás, činíme pokánie, miluje nás. A
tu je kľúč k objasneniu mnohých obratov
a zmien nie iba v našom osobnom živote!
Preto pamätajme, že celá budúcnosť je v
Božích rukách a preto sa snažme žiť neustále podľa Božích prikázaní, oddajme
seba v plnosti Jeho otcovskému vedeniu.
A aby sme odvrátili od seba Jeho spravodlivé tresty, vyjdime Mu v ústrety vyznaním
svojich hriechov, učiňme pred Ním úprimné pokánie, aby sme tak v oddanosti Bohu
žili podľa Jeho vôle, žili, podľa apoštola
Pavla, „tichým a pokojným životom v úplnej pobožnosti a statočnosti“ (1 Tim 2, 2).
Takéto poučenie nám poskytuje budúcnosť, poučenie čistoty a pokánia. A aké
iné poučenie môžeme očakávať od času,
keď cieľ samotného času je pokánie? My
sme stvorení pre život v raji. My sme však
zhrešili a boli sme vyhnaní na túto Zem
plnú súženia a nešťastia. Prečo? Aby sme
priniesli pokánie. Náš život na Zemi – to
je naša epitímia. A tomu, kto má epitímiu,
čo je mu vlastné? Nariekať, sužovať sa a
plakať nad svojimi hriechmi. Amen.
Prot. Peter Kormaník

V novom roku
S pomocou Božou sme zakončili starý rok a vstúpili do nového roku 2018.
Vážili sme si, čo sme v starom roku vykonali, dostali a ďakovali sme za všetko,
hlavne za dar života. Všetko sme ani nestačili zhodnotiť, ale čas beží, nedá sa
zastaviť, preto aj my sa musíme ponáhľať, aby sme nič nezmeškali.
Dnes s optimizmom a nádejou sa pozeráme v ústrety budúcnosti a robíme
si nejedno predsavzatie, len pritom nezabudnime prosiť Boha o pomoc, aby
sme sa stali dobrými a správnymi služobníkmi, ktorí nebudú postávať, ale
ani sa vyhovárať.
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Aby sme dobre vykonali
svoje úlohy ako občania
tejto našej vlasti i ako veriaci
svätej Pravoslávnej cirkvi, k
tomu je potrebné, aby prehovorili naše skutky a činy,
nie reči. Aby sme dokázali v
každom vidieť svojho brata,
aby sme boli dobrí otcovia rodín, milujúce matky,
poslušne deti, znášanliví a
milujúci ľudia bez hnevu a
zaujatosti. K tomu prosme
od Boha mier a pokoj svetu,
poklad, bez ktorého sa nedá
žiť a budovať.
Cesta nebude ani v tomto roku ľahká, ale hľadajme v
svojej usilovnej práci života
pomoc u Toho, čo chce, aby
sme všetci boli spasení a
prišli k poznaniu pravdy. Usilujme sa zbližovať sa v láske so všetkými a milovali
sa Božou láskou, žičili si, aby sme si nezávideli a neškodili. Prosme Boha, aby
nám dal zdravé ruky, nohy, rozum a otvorenejšie srdcia. Nech nás Boh všetkých
osvieti, vedie živým mocným slovom.
Miesto v nebeských príbytkoch sľuboval Boh tým, ktorí budú žiť na Zemi
podľa Jeho učenia, ktorí povznesú svoje mysle k Nemu, vyhodia zo seba pýchu
a nahradia ju pokorou, ktorí zhodia zo seba nenávisť a stanú sa láskavými, ktorí
zamenia sebeckosť žičlivosťou. Za tieto zmeny a premeny budú odmenení
všetci aj vo večnosti. Prosíme ešte Boha novoročnou modlitbou, aby Boh „vlasť
našu ochraňoval a oslávil, dlhý život, zdravie, dostatok zemských plodov a vlahu
dal nám. Na nás hriešnych služobníkov, všetkých príbuzných a blížnych našich,
ako pravdivý a najvyšší Pastier náš dohľadal, ochraňoval a na cestu spasenia
napravoval…“ No a k tomu už len všetkým nám prajem zdravie, šťastie tým
naším zemplínskym žičlivým vinšom: „Keľo jesc u morju pisku drobnoho, teľo
vám pytam od Boha zdravia dobroho“, a k tomu veľa Božieho požehnania.
Prot. ThDr. Štefan Horkaj
01/2018
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Ochridský prológ

1. Obrezanie Hospodina Boha a Spasiteľa nášho Isusa Christa. Na ôsmy
deň od narodenia bolo Božské Dieťa prinesené do chrámu a obrezané v súlade
so zákonom platným v Izraeli ešte od Abrahámových čias. Pri tejto príležitosti
Mu dali meno Isus, ako to archanjel Gabriel zvestoval Presvätej Deve. Starozákonné obrezanie je predobrazom novozákonného krstu. Obrezanie dokazuje,
že Christos na seba prijal telo ozajstné, ľudské a nie iba zdanlivé, ako to neskôr o Ňom učili heretici. Hospodin bol obrezaný aj preto, lebo chcel naplniť
celý zákon, ktorý On sám dal ľuďom cez prorokov a praotcov. Naplniac tento
predpis, ho vo svojej Cirkvi zamenil svätým krstom: „Lebo ani na obriezke ani
na neobriezke nezáleží, ale na novom stvorení“ (Gal 6, 15), hovorí apoštol. (V
cirkevnej bohoslužobnej praxi tento sviatok nemá ani predprazdenstvo ani
poprazdenstvo.
2. Sv. Vasilij Veľký, archiepiskop cézarejský. Narodil sa v čase panovania
cisára Konštantína. Ešte ako nepokrstený študoval 15 rokov v Aténach filozofiu,
rétoriku, astronómiu a všetky ostatné svetské vedy tej doby. Jeho školskými
druhmi boli Grigorij Bohoslov a Julián, neskorší cisár odpadlík. V zrelom veku
sa dal Vasilij pokrstiť v rieke Jordán spoločne so svojim bývalým učiteľom
Evulom. Bol asi desať rokov episkopom v Cézarei Kapadóckej a svoj pozemský
život naplnil ako 50-ročný od narodenia. Bol to veľký bojovník za Pravoslávie,
veľký lúč morálnej čistoty a horlivosti za vieru, veľký bohoslovecký um, veľký
10
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budovateľ a stĺp Božej Cirkvi – preto si Vasilij plne zaslúžil prívlastok Veľký.
Cirkevná bohoslužba ho nazýva včelou Christovej Cirkvi, ktorá verným nosí
med a heretikov bodá svojím žihadlom. Zachovali sa mnohé bohoslovecké,
apologetické, podvižnícke a kánonické diela tohto cirkevného otca a rovnako
aj liturgia, ktorá nesie jeho meno. Tá sa slúži desaťkrát do roka a to: 1. januára, v
predvečer Christovho Narodenia, v predvečer Bohozjavenia; vo všetky nedele
Veľkého pôstu okrem Kvetnej, na Veľký štvrtok a Veľkú sobotu. Vasilij pokojne
zosnul 1. januára v roku 379 a prešiel do nebeského kráľovstva.
Ty, ktorý zákon svetu a človeku si dal,
Ty, Zákonodarca, samotný pod zákonom si stál,
iných príkazom – seba dobrovoľne – si zviazal,
preto si sa na ôsmy deň telom obrezal.
Naplniac zákon, zamenil si ho novým,
obrezanie telesné zamenil si duchovným.
Aby sme nečisté vášne odrezali od seba,
a s duchom čistým hľadeli na Teba.
Vôľu tela duchom treba odseknúť a zúžiť,
vôľu Tvoju, Spasiteľu, duchom naplniť –
takému obrezaniu sa svätci naučili,
svoj ohnivý príklad pre nás zanechali.
Vasilij ohromný, ako žiarivý lúč,
takému obrezaniu pokolenia uč.
Sláva Vasilijovi, čo Tebe tak slúžil,
je Veľký, lebo kvôli Tebe sa pokoril a slzil.
Preto sa Veľkým stal, a Veľký aj ostal.
ÚVAHA
Prečo treba počúvať Cirkev a nie jedného človeka, ktorý uvažuje proti Cirkvi,
aj keby bol nazvaný najväčším mysliteľom? Lebo Cirkev založil Hospodin Isus
Christos a pretože ju neviditeľne vedie Svätý Duch Boží. A ešte preto, lebo
Cirkev označuje spoločenstvo svätých. Keď jeden povstane proti spoločenstvu svätých, to znamená, že nie je svätý, tak potom načo ho počúvať? Sv. Ján
Zlatoústy hovorí: „Cirkev je ohrada. Keď si vnútri, vlk nevojde, ale keď z nej
vyjdeš, zvery ťa chytia... Nevzďaľuj sa od Cirkvi: nič silnejšie ako Cirkev nie je.
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Je vyššia ako nebo, tvrdšia ako kameň, širšia ako zem, nikdy nezostarne a vždy
sa doplňuje mladými.“
ROZJÍMANIE
Aby som rozjímal nad obrezaním Hospodina Isusa, a to:
1.
nad Jeho slávou v nebeskom Kráľovstve, kde Mu cherubíni slúžia s
bázňou a chvením;
2. nad Jeho ponížením a pokorou pri obriezke, určenej pre hriešnikov;
3. aby som rozjímal nad svojím srdcom: nakoľko som ho obrezal od hriešnych myšlienok, nečistôt a vášní.
BESEDA

o tom, ako sa máme odkláňať od zla a činiť dobro
					„Uklonísja ot zlá i sotvorí bláho. (Odstúp
					
od zlého a čiň dobré.)“ (Ž 33, 15)

Týmito slovami je vyjadrená celá naša námaha, o ktorú sa máme snažiť tu na Zemi
a v zemi, t. j. na tejto materiálnej zemi a v tomto našom materiálnom tele. Čo má teda
byť našou snahou? Aby sme si navykli na dve veci. Prvú: odkláňať sa od zla a druhú: činiť
dobro. A o tom, čo je dobro a čo zlo nám hovorí naše svedomie, no nie úplne a jasne,
pretože je poškvrnené hriechom. Ale úplne a jasne nám o tom hovorí Christovo učenie.
Čo od nás žiada náš Hospodin, bratia? Žiada, aby tak, ako sú naše oltáre obrátené vždy
na východ, tak aj naše duše nech budú vždy obrátené k dobru. Aby sme zlo nechávali
za chrbtom, v tieni, v ponorení zabudnutia, v tme minulosti. A my, z roka na rok, zo dňa
na deň, aby sme prahli po dobre: aby sme mysleli na dobro, aby sme túžili po dobre,
aby sme hovorili o dobre, aby sme činili dobro. Hospodin hľadá staviteľov a nie ničiteľov.
Lebo kto buduje dobro, zároveň tým ničí zlo. Ale kto sa otočí k zlu, aby ho zničil, rýchlo
zabudne činiť dobro a stane sa z neho činiteľ zla.
„Zošklivujte si zlé, a pridržujte sa dobrého“ (Rim 12, 9), učí nás Christov apoštol. Nenáviď zlo, ale nie človeka, ktorý ho činí, lebo on je nemocný. Keď môžeš, lieč chorého,
ale nezabíjaj ho svojou nenávisťou. Drž sa dobra, ale len dobra, lebo dobro je od Boha
a Boh je pokladnica všetkého dobra.
Ó Hospodine, dobrý a všedobrý, nauč nás odkláňať sa od zla a činiť dobro kvôli Tvojej
sláve a nášmu spaseniu. Tebe je sláva a vďaka na veky. Amiň.
Sv. Nikolaj Srbský (Velimirovič)
Z knihy: Ochridský prológ
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Sväté Písmo a jeho užitočnosť
pre veriaceho človeka
Ctení čitatelia nášho mesačníka
Odkaz sv. Cyrila a Metoda! Počnúc
týmto číslom vám prinesieme niekoľko článkov o najvzácnejšej knihe,
akú ľudstvo má – Svätom Písme. A v
ňom sa zameriame na jednu knihu,
ktorú svätý Atanáz Veľký nazval
ako malú Bibliu v Biblii – na Knihu
žalmov.
No najprv niekoľko myšlienok
o samotnom Svätom Písme. Svätý
Ján Zlatoústy, ktorý slová Svätého
Písma nielen čítal alebo počúval,
ale podľa týchto slov aj skutočne žil
a svojimi objasňujúcimi kázňami k
tomu istému veľmi povzbudzoval aj
jemu zverený národ, o Biblii hovorí:
Prvé, čo je o Svätom Písme potrebné
vedieť, je to, že Sväté Písmo nie je
výtvorom len ľudského rozumu, no je to Božie slovo a je napísané vnuknutím,
pod inšpiráciou Svätého Ducha. Svedčí o tom Písmo samé, pretože „nevzniklo z
ľudskej vôle, ale svätí mužovia Boží hovorili nadchnutí Svätým Duchom“ (2Pt 1,
21). Preto sa knihy Svätého Písma nazývajú inšpirovanými a božskými. A z toho
dôvodu sú knihy Svätého Písma bezvýhradne spoľahlivé, pravdivé, správne a
spásonosné. Sväté Písmo je tak najdôveryhodnejšia písomnosť, akú ľudstvo má.
Ako suchá zem, nikým neobhospodarovaná, prináša len tŕnie a bodľač, no
zem obhospodarovaná rukami svojich obrábateľov kvitne, krášli sa a prináša
mnoho užitočných plodov, tak aj duša človeka, orosená Božími slovami, kvitne,
krášli sa a prináša mnohé plody Ducha. No duša ponechaná v suchote, v nevšímaní si jej potrieb a zriedkavo orosená, tá pustne, zarastá trávou a vydáva
mnoho tŕnia hriechov. A kde je tŕnie, tam sa nachádza aj všetka moc diabla.
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Čítanie alebo počúvanie Svätého Písma je veľká ochrana pred hriechom,
neznalosť Písma je veľká strmina a hlboká priepasť, veľká strata na ceste k
spáse. Táto neznalosť priniesla herézy – falošné učenia, priviedla človeka k
zvrátenému a necnostnému životu, prevrátila všetko naopak a doviedla ľudí
k neprirodzenému stavu.
V Písme nie je ani jedno slovo, ani jedna čiara, v ktorej by sa nenachádzalo
veľké bohatstvo. Preto treba k Písmu pristupovať inak, než k iným knihám,
pristupovať s prosbou o blahodaťou z nebies a snažiť sa získať posvätenie
Svätého Ducha. K pochopeniu obsahu Svätého Písma nie je potrebná ľudská
múdrosť, ale zjavenie Ducha, aby sme my, spoznajúc pravý zmysel napísaného,
mohli z Písma dostať veľký úžitok. Písmo preto netreba čítať povrchne, ale
obozretne a pozorne.
Mnohí dnešní ľudia, a, žiaľ, medzi nimi aj pravoslávni kresťania, podávajú na
vysvetlenie faktu, že vôbec nečítajú Sväté Písmo iba výhovorky o nedostatku
času, o nechápaní slov Svätého Písma, o zbytočnosti čítania a im podobné.
Žiaden čas, hovorí svätý Ján Zlatoústy, nemôže byť prekážkou k čítaniu Svätého
Písma – Božieho slova, veď čas bol daný človeku, aby ho rozumne usporiadal
– na modlitbu, prácu, odpočinok. Slová o nechápaní slov Svätého Písma, pokračuje svätiteľ, sú mnohokrát iba výhovorkou a prikrytím lenivosti. Ako chceš
pochopiť obsah Svätého Písma, ak ho nechceš ani len otvoriť a čítať z neho?
Tak zober Písmo, prečítaj si z neho, pochopené si zapamätaj a nepochopené si
prečítaj niekoľkokrát. Ak aj vtedy nebudeš schopný pochopiť prečítané, choď
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k múdrejšiemu, choď k učiteľovi, preber s ním nepochopené, hlavne preukáž
veľké úsilie a horlivosť. A Hospodin Boh, vidiac, že sa snažíš a vynakladáš toľko
námahy, aby si pochopil, neprehliadne tvoju neustálu snahu – ak ti to neobjasní
človek, vtedy ti to On sám bezpochyby odkryje.
Sväté Písmo, povieme v závere, je pre dušu pokrmom, ohradou a okrasou.
Pokrmom pre život duše, ohradou pre jej ochranu pred diablom a jeho služobníkmi a okrasou duše, ktorou jedinou sa môžeme zapáčiť Bohu. Preto sa
netreba vyhýbať slovám Svätého Písma, sú prameňom, nevyčerpateľným prameňom lásky, viery, nádeje, sily, povzbudení a ponaučení, lebo slová Písma sú
poklady skryté vo svete, a klenot ukrytý v Písme je Isus Christos – Spasiteľ sveta.
Protod. doc. ThDr. Ján Husár, PhD.

Poďakovanie Bohu za lásku…
Chceme sa poďakovať Pánu
Bohu za Lásku, ktorú nám dáva. Tiež
ďakujeme svätej veľkomučeníčke
Barbore za jej modlitby a príhovory.
Koncertom 3.12. 2017 sme v nedeľu
oslávili a vzdali úctu sv. vmčc. Barbore, patrónke baníkov, geológov,
dievčat, väzňov, umierajúcich a
ochrankyne pred náhlou smrťou.
7. výročie koncertu v Slovinkách s
názvom „ČAS“ znova odzrkadlilo
vieru všetkých účastníkov, ich lásku
k Bohu a k sv. veľkomučeníčke Barbore. Koncert bol tiež benefičný. Benefičná zbierka sa odovzdala účinkujúcim, hudobne talentovaným
deťom Marekovi a Karine Terézii
Smolkovým zo Zázrivej ako podpora
a pomoc v ich ďalšom vzdelávaní sa
v hudobno-umeleckej oblasti.
S pokorou ĎAKUJEME všetkým
Vám…
01/2018
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Z koncertu vyberáme niekoľko myšlienok:
„Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu:
Je čas narodiť sa i čas umierať, čas sadiť i čas vytŕhať zasadené;
čas zabíjať i čas uzdravovať;
čas búrať i čas stavať;
čas plakať i čas smiať sa;
čas horekovať i čas radovať sa;
čas odhadzovať kamene i čas zbierať kamene;
čas objímať i čas vyhýbať sa objímaniu;
čas hľadať i čas strácať, čas zachovať i čas odhadzovať;
čas roztrhať i čas zošívať, čas mlčať i čas hovoriť.
Čas milovať i čas nenávidieť, čas vojny i čas pokoja.
Akýže úžitok má ten, ktorý pracuje, z toho, že sa namáha?
Videl som ťažkú úlohu, ktorú dal Boh ľuďom, aby sa ňou umárali.
Všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc, len aby človek nevystihol
od počiatku až do konca dielo, ktoré Boh vykonal ( Kaz 3,1-11).
Áno všetko má svoj čas….nezastavíme ho….on plynie a my ho často chceme predbehnúť…Ponáhľame sa preto, lebo nepoznáme cieľ života, teda jeho zmysel. A ak aj počujeme pravdu, v čom je skutočný
zmysel, dostaneme strach. Prečo? Pretože nechceme počuť o jedinom pravom zmysle našej existencie,
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nášho pozemského života a novom narodení sa pre
večnosť. BOJÍME SA TOHO?... Keby len,… no všemožne
proti tomu bojujeme a snažíme sa nato vôbec nemyslieť.
Túto pravdu, ktorú Boh raz a navždy jasne zadefinoval, popierame a nahrádzame náhlivosťou za márnosťou sveta…
Popierame fakt, že v tomto čase žijeme iba preto, aby sme sa
pripravili na večnosť. Napriek tejto skutočnosti pred Božou
pravdou stále utekáme… Priznajme si a prijmime, že takto
zmýšľame a že sa každodenne snažíme násť nejaký iný zmysel života… ZBYTOČNE… Duša nebude nikdy spokojná, ak
jej nedovolíme spojiť sa jej duchovným Stvoriteľom, jej Otcom,
po ktorom túži. Inak sa bude ponáhľať… bez pokoja... do
väčšej a väčšej prázdnoty…
Kam sa to vlastne ponáhľame? A prečo nenachádzame
uspokojenie?
Môj dedko má 83 rokov. V živote nebol v zahraničí,
nemá mobil, pozerá len dva televízne kanály a počúva jednu
stanicu na svojom starom tranzistore. A napriek tomu mi
minule povedal, že prežil krásny život. Má množstvo spomienok, ktoré mu vyvolávajú úsmev na tvári. Vie sa tešiť
z pekného dňa, z vône dreva, s ktorým celý život pracoval,
zo svojich vnúčat, na ktoré je pyšný. Žil ťažký život, ale vážil si ho. To dnes vie málokto. Vo väčšine máme
infarkty už v päťdesiatke, rôzne druhy rakoviny a depresií. A možno by stačilo spomaliť…. Tvrdenie, že
sa to nedá, neobstojí... Ak budeme chcieť, dokážeme to… Ako prvé sa zamyslíme, koľko času venujeme
nepodstatným veciam… Skúsme si vypnúť mobil… Porozprávajme sa a hľaďme pritom priamo do očí...
Bože, Pane, všetci tí, ktorí Ťa odsudzovali na smrť, sa tiež veľmi ponáhľali.
A tým si nenechali čas na to, aby skúmali, či si vinný alebo nevinný.
Ako často dokážeme i my rýchlo vynášať svoj úsudok o druhom,
odsúdiť druhého, ohovoriť, zraniť.
Pomôž nám, Pane, aby sme dokázali zadržať každé tvrdé, nespravodlivé, ťaživé slovo,
ktoré by chcelo odsúdiť niekoho druhého.
Pane, nauč nás čakať, nech nekonáme prenáhlene,
ale vždy sa snažíme konať podľa Tvojej vôle,
nech sa snažíme poznať, čo v prítomnom okamihu od nás žiadaš.
Nech sa nikdy neponáhľame uskutočňovať len svoje vlastné plány,
ale nech denne počúvame Božiu vôľu!
01/2018
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Jedného dňa prišiel chlapec za svojím zaneprázdneným a vždy uponáhľaným otcom a spýtal sa ho, „Ocko, môžem sa ťa na niečo spýtať?“
Otec zdvihol hlavu, upriamil pozornosť na syna a odpovedal:
„Áno, jasné synak, pýtaj sa.“
A syn mu položil otázku:
„Ocko, koľko zarobíš v práci za hodinu?“
Otca táto otázka znepokojila a bolo vidieť, že má nahnevaný výraz v tvári.
Synovi na to odpovedal: „Do toho ťa nič, synak môj. A prečo sa ma vlastne
na to pýtaš?“
Syn odpovedal:
„Chcem len vedieť. Prosím ťa, povedz mi, koľko zarábaš na hodinu.“
Po dlhom rozmýšľaní mu otec nakoniec odpovedal:
“Zarobím 10 € za hodinu.“
Syn sklonil hlavu a zosmutnel, no v tom mu prebehla hlavou myšlienka a
spýtal sa otca znova: „Otec, požičal by si mi, prosím ťa, 5€?“
Otec mu na to veľmi nahnevane odpovedal:
„Ak si chceš požičať peniaze len preto, lebo si chceš kúpiť nejakú hlúpu
hračku alebo nejaký nezmyslel tak utekaj do izby a porozmýšľaj nad tým,
prečo si taký sebecký. Tvrdo pracujem každý deň, aby som zarobil peniaze a
ty ich chceš bezhlavo míňať.
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Chlapec zosmutnel ešte viac, sklonil hlávku a potichuk y odkráčal do svojej izby. Otec si sadol, začal premýšľať nad chlacovou
otázkou a čím viac nad ňou rozmýšľal, tým viac sa naňho hneval.
Ako si dovoľuje pýtať sa ma také otázky a ešte k tomu pýtať si peniaze na nejaké hračky. Po hodine sa otec upokojil a začal sa cítiť previnilo, že bol na svojho syna až príliš tvrdý. Začal premýšľať,
na čo môže potrebovať peniažky. Napadlo ho, že ich možno potrebuje na
niečo súrne. Otec sa vybral do izby za synom, otvoril dvere a spýtal sa ho, či
môže vstúpiť do vnútra. Synovi sa rozžiarili očká a s úsmevom odpovedal,
že môže. Otec povedal synovi:
„Prepáč, bol som na teba veľmi prísny, mal som v práci ťažký deň a preto
som na teba kričal. Rozhodol som sa, že ti tie peniažky požičiam.“
A dal mu peniaze. Chlapec sa nesmierne potešil a začal skákať od radosti.
Keď sa upokojil, vytiahol z pod postele svoje úspory a začal rátať. Otec zbadal,
že syn má už nejaké peniaze a v tom sa ho spýtal:
„Prečo si chcel odo mňa požičať peniaze, keď už nejaké úspory máš?
Na to mu syn odpovedal: „Lebo som nemal dosť a teraz už mám. Ocko,
spolu mám už 10 €. Môžem si kúpiť hodinu tvojho času? Prosím ťa, príď zajtra
skôr z práce, chcel by som sa s tebou hrať alebo sa s tebou aspoň navečerať.
Otec zostal ohromený a zároveň veľmi zahanbený.
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KRESŤANSKÁ RODINA

Negatívne činitele ovplyvňujúce život rodiny
Úlohy Cirkvi a dušpastiera 7.

Je nevyhnutne pripomenúť, že rodina
ako taká nedosahovala vždy a možno povedať, že ani dnes nedosahuje ani svojou
plnosťou a ani svojím rozsahom svoj vysoký
cieľ a určenie. Z času na čas vážne pokrivkáva a niekedy aj bolestne stoná. Dokonca sa
akoby niekedy zdalo, že sa morálne i fyzicky
rozkladá a kazí. Život v nej dosť často začína
nešťastne a zle, rozvíja sa obyčajne dramaticky a nezriedka sa končí veľmi tragicky
- roztrhnutím manželského zväzku alebo
nejakou inou ťažkou tragédiou (hlavne čo
sa týka detí). Vlastne aj samotné uzatváranie manželstva sa v niektorých prípadoch
koná veľmi neuvážene, ľahkomyseľne a bez
patričnej zodpovednosti za spoločný manželský život. Hoci by sme tu predpokladali
prístup na základe lásky, nie je to úplne tak.
Skôr sú to iné pohnútky, ktoré sa tu objavujú, a nedovoľujú obom partnerom pre
spoločný manželský život napĺňať základné
princípy manželského spolužitia. Medzi tieto pohnútky môžeme uviesť: vypočítavosť,
egoizmus, snahu po radostiach a pôžitkoch
osobného charakteru, po väčšom pohodlí
a pod. Samozrejme, že takto uzatvárané
manželstvá nenapomáhajú zdravému
rozvoju manželských zväzkov a z nich
plynúceho poslania a zámeru Stvoriteľa.
Úlohou Cirkvi a jej dušpastierov je v takýchto prípadoch správne orientovať mladých
ľudí pri vstupe do manželstva, viesť s nimi
besedy na tieto otázky, učiť ich poznávať
základné princípy rodinného života, aby
neboli zaskočení niektorými nezdravými
20
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zjavmi a vplyvmi prostredia, v ktorom žijú,
a spoločnosti, ktorá tiež svojím spôsobom
ich pozitívne alebo negatívne ovplyvňuje,
formuje a vychováva.
Z druhej strany netreba zabúdať ani na
niektoré vážne problémy, ktoré sú spojené
s materiálnym alebo ekonomickým postavením rodiny, a vplývajú svojím spôsobom
na nábožensko-mravný rast jej členov. Lebo
treba uznať, že čím je viac prebiehajúcich
zmien v spoločenskom živote, ktoré nútia
takmer všetkých v rodine pracovať v rôznych profesiách, na rôznych miestach a v
rôznej dobe, a čím viac existenčný boj a
smäd po pôžitkoch a radostiach pohlcuje
a odčerpáva životné sily človeka, tým je
menšia pravdepodobnosť i nádej, aby
rodina k plnej spokojnosti splnila svoje
vysoké určenie a nábožensko-mravné
povinnosti. Keď sa napríklad započúvame
do rozhovorov, ktoré vedú medzi sebou
členovia rodiny na vidieku i v meste, prevažujú otázky, ktoré sa týkajú živobytia
(stravovanie, výživa, bývanie), odievania,
vedenia domácnosti, práce na záhradke,
ale sú to aj čisto rodinné problémy, spory,
škriepky a pod.; ďalej sú to starosti s rozptýlením a zábavou po práci, kultúrne vyžitie,
čítanie kníh, návšteva divadiel, kín a pod.
Keď teda vezmeme do úvahy všetky tieto
činitele, ktoré tak alebo onak vplývajú na
ich život, na ich srdcia, myšlienky, skutky
a aj celkove na ich životné vzťahy, ľahko
môžeme odpovedať na otázku, v akom
vzťahu môže byť toto všetko k ich ideálu
Odkaz
sv. Cyrila
a Metoda

Poučenie
dokonalosti a svätosti, k postupnému
získavaniu duchovných návykov v ich kresťanskom živote. Ak sa tu prirátajú aj niektoré
vonkajšie prekážky v ich duchovnom živote,
ktoré sú dedičného pôvodu (telesné alebo
duševné), ďalej zlý príklad, rôzne pohorše-

nevhodné životné prostredie, sociálne
nevyhovujúce, nehygienické, prašné a
nedostatočne vybavené príbytky, márnotratné domácnosti, mravnú roztopašnosť,
alkohol, návykové látky dokonca u rodičov,
duševné nemoci, ale aj nepripravenosť

nia, nedbalosť a nespôsobilosť rodičov a
iných členov rodiny nábožensko-mravne
vplývať a vychovávať, možno hovoriť o istej
podobe dosť hlbokej krízy duchovného
života rodiny a často i tragickosti postavenia
rodiny nielen v podmienkach ľudského
spoločenstva, ale aj spoločenstva božskoľudského - Cirkvi1.
Súbežne s týmto všetkým, ak nie dokonca nerozlučne, ostáva spomenúť ešte

mladých rodičov na výchovu a zdravý život
detí. To všetko nielenže nahlodáva zdravý
vývoj a kresťanské smerovanie rodiny a jej
členov, ale negatívne pôsobí aj na ich potomstvo - deti, ktoré preberajú zlé návyky
svojich rodičov alebo vychovávateľov, a
tie nadobúdajú podobu rôznych nerestí,
vášní, egoizmu, neposlušnosti, vulgárnosti,
drogových a iných závislostí a pod. Tieto sa
rozvíjajú na pôde ich sebectva, na pôde ich
túžby po ľahkom a pohodlnom živote, po
neusporiadaných pôžitkoch a radostiach

1 Pozri DIMITROV, Chr., cit. dielo, s. 156. Porov.
IĽJIN, Ivan, cit. dielo, s. 182-192.
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– tešiť sa čo možno najviac zo života, avšak
nie zo života činorodého, síce pre nich príjemného, no pritom prázdneho, bezduchého. Stretávame prípady, kedy manželské
dvojice neželajú si mať deti, alebo ak áno,
tak iba jedno, najviac dve. Niektoré matky z
rôznych dôvodov po otehotnení neželajú si
priviesť potomka na svet, uchyľujú sa k potratom, teda k tomu, že vedome usmrcujú
počatý plod dieťaťa vo svojej útrobe, čím sa,
v duchu kánonov Cirkvi, dopúšťajú vraždy.
A to už hovorí o strašnom morálnom úpadku a rozklade rodiny2.
Keď sa na to všetko pozrieme zo strany viery
a princípov kresťanstva, môžeme smelo
povedať,
že takýmto
spôsobom
sa nenapĺňa
vlastné poslanie a určenie manželstva
a vychádza nazmar
aj idea a zámer Tvorcu
- rozmnožovať a zušľachťovať
život. Človek sa takto vedome stavia proti
Bohu, proti Jeho svätej vôli, svoj život robí
bezduchým a nespôsobilým pre tento
vysoký cieľ. Naša spoločnosť vynakladá
nemalé prostriedky na to, aby sa zlepšilo
fyzické zdravie detí, mládeže, manželov,
rodičov a všetkých ostatných členov rodiny (ide o zákony na ochranu detí, matiek,
mnohodetných rodín, pre boj s detskou
úmrtnosťou, proti potratom a pod.). Avšak
tieto kritériá sú iba materiálneho charakteru
a nepostačujú na to, aby chránili rodinu

pred zlom, aby ju liečili a upevňovali jej
zdravý rozvoj.
Cirkev, ktorá je povolaná chrániť duchovné hodnoty národa a ľudstva, považuje si za povinnosť bdieť nad zachovaním
rodiny a starať sa o jej zošľachťovanie
(zjemňovanie citov a mravov) a pozdvihovanie, pretože ona je živá bunka organizmu
národa a duchovného organizmu Božieho
kráľovstva tu na Zemi. Pre tento účel žiada
prísne chrániť kresťanské tradície, ktoré
zvečňujú život v rodine. Cirkev dobre vie, že
nieto pokroku bez dobre vychovanej a
v svornosti a blahobyte žijúcej rodiny, ako aj to, že
um a duša rodičov
a detí nachádza
harmonický
vývin a účelné upevňovanie iba v
kresťanskej
rodine. Tu
človek rastie a
vychováva sa v
duchovnosti, viere,
solidárnosti, bratstve a
vzájomnej pomoci. Tu získava
svoje prvé znalosti o pravej službe národu
a o tajomstvách Božieho kráľovstva, čím
vstupuje do najtesnejšieho zväzku s cirkevnou obcou. Preto kresťanská rodina zaujíma
také dôležité miesto (prvé po cirkevnej
obci) v dušpastierstve ani nie tak kvôli jej
pozitívnemu faktoru, ako skôr preto, aby sa
zdôraznili slabosti a nebezpečenstvá s ohľadom na duchovnú starostlivosť o ňu ako
objektu všeobecného dušpastierstva3.
(Pokračovanie)

2 Pozri DIMITROV, Chr., cit. dielo, s. 156-157.

3 Tamže.
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Jednotná Pascha pravoslávnych na Slovensku
V súvislosti s blížiacim sa začiatkom pôstneho obdobia, ktoré nás má pripraviť
na dôstojnú oslavu sviatku Paschy, nám dovoľte niekoľko slov a postrehov. Jednotná oslava najväčšieho a najvýznamnejšieho sviatku Pravoslávnej cirkvi – Svetlého
Christovho Zmŕtvychvstania bola aktuálnou otázkou už na I. všeobecnom sneme v
r. 325 n. l., keďže jednotlivé miestne Cirkvi ho sviatkovali v rôznych dátumoch. Svätí
Otcovia cítili potrebu, aby sa táto významná udalosť našej spásy oslavovala v celej
Cirkvi spoločne, a preto stanovili pre výpočet Paschy isté podmienky. Má sa sláviť po
židovskej Pasche, po jarnej rovnodennosti a po splne mesiaca. V súčasnosti jedine
dátum pravoslávnej Paschy spĺňa všetky tieto podmienky.
V Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku z rôznych príčin niektoré
cirkevné obce oslavovali namiesto pravoslávnej Paschy rímsko-katolícku. Uznesením
XII. miestneho snemu našej Cirkvi v r. 2007 bolo stanovené, aby sa cirkevné obce, ktoré
oslavovali Christovo Vzkriesenie spoločne s rímsko-katolíkmi, usilovali o návrat k sláveniu Paschy spoločne s ostatnými pravoslávnymi veriacimi na celom svete. V r. 2009
z požehnania Jeho Vysokopreosvietenosti Juraja, arcibiskupa michalovsko-košického,
začala sláviť pravoslávnu Paschu namiesto pôvodnej rímsko-katolíckej celá michalovskokošická eparchia. V minulom roku sa i prešovský arcibiskup Jeho Blaženosť metropolita
Rastislav na svojich duchovných obrátil listom z 31. mája 2017, v ktorom im podobným
spôsobom oznámil, že od budúceho roka neudeľuje žiadnej cirkevnej obci požehnanie na oslavu Paschy spoločne s rímsko-katolíkmi. Všetky pravoslávne cirkevné obce
na Slovensku tak s požehnaním svojich archijerejov v r. 2018 prvýkrát po mnohých
desaťročiach oslávia Svetlé Vzkriesenie Christa Spasiteľa v rovnakom termíne ako celý
pravoslávny svet a v súlade s kánonmi Pravoslávnej cirkvi.
Uvádzame aj plné znenie spomínaného listu metropolitu Rastislava všetkým duchovným Prešovskej pravoslávnej eparchie, ktorý mal byť prečítaný našim veriacim.
Prešov, 31. máj 2017
Drahý otče,
s ohľadom na uznesenie č. 2 XII. miestneho Snemu Pravoslávnej cirkvi v českých
krajinách a na Slovensku, konaného v Prešove 8. – 9. marca 2007, a zároveň uznesenie
č. 3 Eparchiálnej rady Prešovskej pravoslávnej eparchie z jej zasadnutia 6. apríla 2017 v
Prešove Vám týmto oznamujem, že
od r. 2018 všetky cirkevné obce Prešovskej pravoslávnej eparchie
majú požehnanie používať výhradne pravoslávnu (tzv. východnú) pascháliu
spolu s juliánskym, resp. novojuliánskym kalendárom.
S prosbou o modlitby
† Rastislav,
arcibiskup prešovský,
metropolita českých krajín a Slovenska
01/2018
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Rozhovor s ikonopiscom
Životopis
Zemcov Jurij Viktorovič sa narodil 31.
januára 1976 v rodine dedičných zbrojárov mesta Tula. V roku 1991 absolvoval
Tulskú detskú umeleckú školu pomenovanú podľa V.D. Polenova. V rokoch 1993
– 1998 študoval na TSPU L. N. Tolstoja na
Fakulte dejín, ktorú vyštudoval s vyznamenaním. Súčasne študoval ikonografiu
u učiteľa umeleckej školy Bohorodickej
školy Ščerbatych S.E, ktorého učil ikonografii archimandrita Zenon (Theodore) v
Pskovskom monastieri.
V rokoch 1998 – 2001 bol doktorantom-študentom, kde študoval filozofiu.
Výsledkom štúdia bola úspešná obhajoba práce na tému “Etika isichasma v
staroruskej ikonografii.” V roku 2002 po
výsledkoch obhajoby mu bol udelený
stupeň kandidáta filozofie.
Od roku 1999 do roku 2003 bol
pedagógom katedry filozofie TSPU. L.
N. Tolstoja. Od roku 2002 až dodnes je
pedagógom katedry teológie Tulskej
Humanitnej Univerzity. Od roku 2007 pôsobí ako docent oddelenia. Podieľal sa na
rade vedeckých konferencií, publikoval
na tému histórie a teórie kresťanského
umenia v zbierkach Katedry teologického
seminára mesta Tula a v iných mestských
a štátnych vydaniach.
Od roku 1994 pracuje ako ikonopisec
na cirkevných obciach a monastieroch.
Ikony, ktoré píše, visia v chrámoch a
monastieroch a taktiež v súkromných
zbierkach. V rokoch 2001, 2005 a 2007 vykonával objednávky chrámov a expozícií
múzea Kulikovho poľa.
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Pre výučbu a dosiahnuté výsledky
v oblasti ikonografie dostal medaily od
Ruskej pravoslávnej cirkvi Moskovského
patriarchátu, svätiteľa Inokentija Moskovskeho IV. stupňa, svätej blaženej Evfrosinie Kolupanovskoj III. stupňa, Zväzu Tulských svätých II. stupňa a taktiež Diplom
Tulskej humanitnej univerzity.
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Ako ste sa stali ikonopiscom?
Ikonopiscom som sa stal počas študentských rokov, keď som študoval na
katedre histórie Tulskej pedagogickej
univerzity, vtedy som začal písať ikony
pre Cirkev a veriacich Ruskej pravoslávnej cirkvi. Počas Veľkého pôstu v roku
1995 protojerej Vladimir Ščerbakov Bohoroždestvenskeho chrámu na Ržavce,
ktorý ma ešte rok pred tým zavolal pomáhať mu počas bohoslužieb, požehnal
mi, aby som mohol vykonávať ikonopisecké práce a prečítal modlitbu prijatia
za ikonopisca. Tento čin je v Erminii
alebo inštrukcii súčasného maliarskeho
umenia, zostavenom jeromonachom a
umelcom Dyonisiem Furnoagrafitom
v 1701 – 1733. V súčasnej dobe, pokiaľ
je mi známe, tento čin sa vykonáva nad
absolventami ikonografických škôl vo
vzdelávacích inštitúciách Ruskej pravoslávnej cirkvi Moskovskej metropolie.
No musím spomenúť, že ešte v staršom školskom veku ma zaujímali ikony,
obrazy ruskej klasiky (N.S. Leskov, Zapečatený anjel, I.S. Šmelev, Neupivajemaja
čaša)
Ktorú ikonu ste napísali ako prvú?
Ťažko povedať, pretože učňovských
prác bolo veľa, niektoré, ktoré som urobil samostatne v krúžku, mám doteraz
u seba doma. Napríklad ikonu proroka
Eliáša na púšti, ktorú som napísal cez
letné prázdniny v 10. ročníku a podaroval
svojej mame. A v krúžku bol prvou ikonou
Obraz Nerukotvorený.
Ako sa tvorí ikona?
Na začiatku si je potrebné dať cieľ,
aký obraz napísať. Pravidlom je, že
úlohu zadáva ten, kto si ikonu objednal.
01/2018

Niekedy sa stáva, že zákazník sa pýta
ikonopisca, akú ikonu treba napísať,
niekedy ikonopisec podľa svojho zváženia formuluje túto úlohu (pri tvorbe
ikonostasov a ozdobovaní chrámových
interiérov). Samozrejme, táto úloha
nevychádza len tak z mojej hlavy, ale
vychádza z tradícií Cirkvi. Pri tomto je
potrebné modliť sa, aby Hospoď dal
rozum a utvrdil pri vykonávaní práce
ikonopisu.
Potom sa vyberá alebo hľadá obraz. V
prvom prípade je závislosť výberu obrazu
obrovská a nová ikona je už zo zoznamu
existujúcich. V druhom prípade sa nová
ikona rodí z načrtnutých prác.
Ďalej sa objednáva alebo vyberá doska vhodných rozmerov. A keď je doska
hotová, tak sa začína písanie ikony.
Etapy maliarskych prác (nárys, pozlacovanie, práca farbami,…) sú podrobne
rozpísané v učebniciach a nad nimi sa
teraz pozastavovať nebudem. Zdôrazním, že každé zaoberanie sa ikonopisom
sa začína aj končí modlitbou a vždy sa
sprevádza obracaním sa k ikonám – k
starým aj kvalitným novým ikonám tých
ikon, ktoré aj tvoríme.
Kedy ste prišli k viere? Ešte pred
tým, ako ste sa začali zaoberať písaním ikon?
Áno, k viere som prišiel skôr. V skorom
detstve ma krstili, no vedomá viera začala prichádzať v 13. rokoch v čase osláv
tisícročia od pokrstenia Rusi. Mal som
nezabudnuteľné pocity zo Sväto-Trojickej
Sergejevskej Lavry, kde sme chodili spolu
s mamou a ujom. Spomínam si večerné
bohoslúženie v chráme, kde som nasledoval svoju babku.
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Zamyslenie sa
Čo pre Vás predstavuje dnešný štýl
ikonopisu?
Je možné hovoriť hlavne o dvoch
smeroch ikonopisu: akademický a kánonický. Prvý je orientovaný na európsku
živopis renesancie a ďalších periód, druhý na kresťanské umenie, ikonopis 6.-17.
storočia. V rámci druhého je množstvo
štýlov, škôl a mravov: skorobyzantský,
kominovský, paleologovský, moskovský
atď… V Ruskej cirkvi dnes prevláda druhý smer, v jeho rámci sú tvorené aj naše
práce. My píšeme v byzantskom štýle
10,-12. storočia, 14.-15 storočia, staroruský 14.-16. storočia. Mne sú najbližšie
paleologovský a postbyzantský štýl.
Pre písanie ikon je potrebný nejaký
špeciálny stav?
Kánonické рravidlá k ikonopisu,
sformulované Miestnym snemom Ruskej
cirkvi v roku 1551 (Stohlavom), nežiadajú
žiadny špeciálny stav, ktorý by bol výnimočný od ostatných verných kresťanov.
Ikonopisec by mal byť zákonne ženatý
alebo mníchom. Z literatúry o životoch

svätých vieme o svätých ikonopiscoch,
ktorí boli mníchmi, podvižníkmi a ich
osobná askéza sa prejavovala na práci
rúk. Tým nie menej, nejaký špeciálny stav
askézy nie je pre ikonopiscov potrebný.
Väčšina dnešných ikonopiscov ako aj
väčšina kňazov sú ženatí. Porovnal by
som stav ikonopisca so stavom kňaza,
nakoľko práca oboch je posvätná, obaja
sú účastníkmi v tvorbe svätyni. Trvalá
triezvosť, vnímanie, neviditeľný boj
– toto sú veci, ktoré sprevádzajú našu
prácu.
Čo by ste odkázali našim čitateľom
na Slovensko?
Vašim čitateľom by som chcel zaželať rast vo viere a upevnenie vernosti.
Vďaka nej sa Pravoslávie môže otvoriť
ako pokladnica blahodatných darov a
odhalení, ktoré sa stávajú viditeľnými
v kánonickom ikonopise, a to hlavne v
starom ikonopise.
Pripravil: Mgr. Jakub Surmik

Sú potrebné novoročné oslavy?
Všetko má svoj začiatok a všetko má aj svoj koniec. Jedni ľudia zomierajú, iní sa
zase rodia. Aj počas nášho života zažívame veľa začiatkov a koncov. Jedným z nich
je určite aj prelom starého a Nového roka. Stávame sa o rok starší, dávame si rôzne
predsavzatia, výzvy, želania... A hlavne Nový rok vo veľkom oslavujeme. Vedel by
však niekto odpovedať na otázku, prečo oslavujeme Nový rok? Ešte sa v ňom nič
zvláštne nestalo, nič dobré nám zatiaľ nepriniesol a ľudia tancujú, spievajú, strieľajú
drahú pyrotechniku a hlavne sa opíjajú. Bujaré oslavy Nového roka vošli do užívania
v Rímskej ríši s prvými pokusmi zavádzania 1. januára ako štátneho prvého dňa v
Novom roku ešte v roku 190 pred naším letopočtom. Dovtedy sa totiž logicky považoval za prvý deň v roku 1. marec. Logicky preto, lebo aj svet bol stvorený v jari,
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všetko ožíva, kvitne, rodí sa, rovnako ako pri stvorení sveta. Kresťania sa však nikdy
nemohli stotožniť s pohanskými oslavami Nového roka, lebo v Cirkvi sa rok začína
1. septembra. Tiež to má hlbokú logiku: kolobeh cirkevných sviatkov sa začína Narodením Presvätej Bohorodičky a to je práve v septembri, ale vtedy sa tiež končí leto,
zbiera sa úroda, čo je v roku taktiež veľkým medzníkom. Vo svetskom kalendári sa
september zachoval aspoň ako začiatok nového školského roka.
Dalo by sa teda povedať, že Nový rok v januári je uprostred sezóny a bez akejkoľvek logiky. Ale keď je to už tak, treba to rešpektovať, lebo my to nezmeníme. Čo však
zmeniť môžeme, je naše správanie sa počas novoročnej noci. Namiesto bujarých osláv
a opíjania sa, poprosme na začiatku roka Boha o Jeho požehnanie, aby nás počas
neho ochraňoval. Navštívme prvý deň v roku chrám, choďme na sv. Prijímanie. Veď 1.
januára je v kresťanských cirkvách sviatkom Obrezania Spasiteľa a východní kresťania
majú aj pamiatku významného svätca Vasiľa Veľkého. Takéto naše správanie bude
hodné skutočných kresťanov na rozdiel od tých osláv, ktoré vymysleli pohania.
Prot. Peter Soroka

Betlehemci v Kalnej Roztoke
Dňa 7. januára 2018 na samotný
sviatok Roždestva Isusa Christa do
našich príbytkov prinášali betlehemci
radostnú zvesť, sprevádzanú koledami
a vinšovačkami, ktoré majú davnú tradíciu a svoje miesto v srdci všetkých
veriacich cirkevnej obce. Aj koľadka „
Koly jasna zvizda z neba zasvitila....“
znela počas Roždestva Christovho v
pravoslávnych rodinách našej obce
Kalná Roztoka „časť Roztoka“. Znela
vďaka našim betlehemcom, ktorí sa
rozhodli, že svojím spevom a vinšami
spríjemnia sviatky Roždestva Isusa
Christa. Poďakovanie patrí: Mgr. Milanovi Kocovi, Michalovi Jankovi a „betlehemcom“ Marekovi Ocetníkovi, Rastislavovi
Ocetníkovi, Martinovi Rohunovi, Mariánovi Vajdovi, Petrovi Rohunovi, Jakubovi Ignácovi,
Marekovi Ocetníkovi ml., Matúšovi Škutkovi a Brankovi Škutkovi za krásne spríjemnenie
sviatkov Roždestva Isusa Christa.
PhDr. Anna Janková
01/2018
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Prazdnik sv. Nikolaja v Ubli
19. december, podľa juliánskeho kalendára, je už tradične zasvätený veľkému
svätcovi Nikolajovi Divotvorcovi, ktorému právom patrí veľká úcta ako jednému z
najslávnejších, ku ktorému sa modlíme o ochranu pred povodňou, chudobou alebo
pred akýmkoľvek nešťastím ,ale aj ako k patrónovi cestovateľov.
A inak to nebolo ani u nás, keď sa starí rodičia, rodičia a detičky v podvečer tohto dňa
stretli na večerni v Pravoslávnej cirkevnej obci Ubľa. Čakali na toho, kto vykonal mnoho
zázrakov a dlhé roky sa namáhal vo svojej biskupskej službe. Z dôvodu choroby mitr. prot.
Mgr. Juraja Sičáka večerňu slúžil jerej Mgr. Ľuboš Omaska z PCO Michajlov, ktorý sa na záver
večerne veriacim prihovoril a vyzdvihol veľkého svätca Nikolaja. Nemožno nespomenúť
zlatý klinec programu, ktorým bola koleda od súrodencov Riganových a taktiež samotný
príchod sv. Nikolaja medzi nás do chrámu... Svätý Nikolaj vyčaril úsmev na tvári všetkým
prítomným a veru boli to chvíle radosti, keď sa chrámom ozýval hlas prekrásnej piesne :
„ O kto, kto Nikolaja ľubit, tomu svjatyj Nikolaj na vsjakyj čas pomahaj!“.
Na záver sa chcem v súvislosti s blížiacimi Roždestvenskými sviatkami nášho Spasiteľa
a s príchodom konca roka aj touto cestou poďakovať mitr. prot. Mgr. Jurajovi Sičákovi
a jerejovi Mgr. Ľubošovi Omaskovi za ich obetavosť a svedomitosť, ktorú prejavujú k
našej pravoslávnej viere. Všetci im vyprosujeme od všemohúceho Boha duchovnú silu,
pevné zdravie, aby sa mohli aj v ďalších dňoch svojho života tešiť so svojimi rodinkami a
vytvárať aj naďalej duchovné hodnoty pre našu Pravoslávnu cirkev.
Jana Glogovská, PCO Michajlov

Roždestvenské vystúpenie v Pichnom
S Božou pomocou sme sa aj tohto roku dočkali sviatkov Christovho Roždestva.
Tak ako každý rok, aj tento sme sa rozhodli spestriť tieto sviatky našim veriacim vystúpením detí a mládeže v chráme.
Rozhodli sme sa, že si pripravíme krátky program. Po skončení bohoslužby v
nedeľu 7. januára naše deti vystúpili s básničkami a koľadkami. Na tento rok sme
si pripravili aj malé prekvapenie. Spolu s deťmi a ich mamičkami a babičkami sme
napiekli chutné medovníčky, pekne sme ich zabalili a rozdávali počas pomazovania
posväteným olejom veriacim v chráme. Všetci boli milo prekvapení a ešte s väčšou
radosťou odchádzali z chrámu. Aj počas pomazovania olejom deti a hlavne tie staršie
spievali koľadky, a k nim sa neskôr pridali aj ostatní veriaci.
Touto cestou chcem poďakovať najmä Bohu, že sme sa dožili sviatkov Jeho narodenia. Poďakovanie patrí všetkým deťom, ktoré vystupovali, a všetkým mamkám a
babkám, ktoré pomohli napiecť a ozdobiť medovníky. Verím, že aj touto cestou sme
mohli prispieť k slávnostnej atmosfére v chráme.
Christós raždájetsja – Slávite Jeho! 			
Matuška Mária
28
B

Odkaz
sv. Cyrila
a Metoda

Zo života Prešovskej eparchie

Snina - veselica pre deti a mládež

V sobotu 20. januára 2018 sa v Kultúrnom
dome Starina v Snine konal už 21. ročník tradičnej mládežníckej veselice, ktorú pripravilo Bratstvo pravoslávnej mládeže v Snine v spolupráci
s Pravoslávnou cirkevnou obcou v Snine.
Stretnutie otvoril o. Igor Kerekanič, duchovný správca cirkevnej obce. Po úvodnej
modlitbe všetkých účastníkov privítala Adriána Karľová, vedúca sninskej mládeže. Moderovania sa potom ujala naša mládežníčka Dianka
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Sidorová, ktorá sa zhostila tejto úlohy naozaj
bravúrne. Za pomoci Andrejky Bindzárovej
uvádzali jednotlivé bloky súťaží a tanečných
kôl, za čo im veľmi pekne ďakujeme.
Neodmysliteľnou súčasťou veselice je aj
náš vynikajúci DJ Jozef Fundák, ktorému takisto
patrí naše poďakovanie. Sme veľmi radi, že sme
na tomto ročníku mohli medzi sebou privítať aj
otcov duchovných Jaroslava Gubu (PCO Uličské
Krivé a Ruský Potok) a Miroslava Gubu (PCO Čabiny) spolu s ich mátuškami a detičkami. Ďakujeme
im za ich účasť a podporu, a dúfame, že sa im u
nás páčilo. Nechýbal, samozrejme, ani domáci o.
Michal Sivík s rodinkou. Celé poobedie sa nieslo
vo veselej atmosfére, deti sa poriadne vyšantili
a vychutnali si túto zábavu naplno.
V závere tohto podujatia bolo žrebovanie
tomboly, kde si výhercovia odniesli zaujímavé
ceny. Veríme, že sa nám s Božou pomocou podarí pokračovať v organizovaní tejto obľúbenej
akcie aj po ďalšie roky.
Mátuška Tatiana Kerekaničová
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Koncert od „...Vianoc do Nového roka...“
Aj tento rok zorganizovala Mestská
rada Združenia Rusínov a Ukrajincov
Slovenska zo Sniny v spolupráci s mestom Snina, Združením vysídlencov z
vodárenskej nádrže Starina v Snine a
Pravoslávnou cirkevnou obcou v Snine
koncert kolied a vinšov s názvom „Dobrý večer, štedrý večer... – Od Vianoc do
Nového roka“. Koncert konaný 14.1.2018
v kinosále kultúrneho domu v Snine
je na počesť pravoslávnych vianočných
sviatkov podľa juliánskeho kalendára a
jeho cieľom je osláviť a privítať na Zemi
novorodeného Spasiteľa Isusa Christa.
„Je to už dvanástykrát, čo naše združenie
organizuje koncert v čase pravoslávnych
Vianoc a keďže sa konal tento rok práve 1.
januára podľa juliánskeho kalendára, jeho
témou sú nielen koledy, ale aj novoročné
vinše, ktorými sa naši ľudia v Novom roku
pozdravovali,“ hovorí hlavný organizátor
podujatia Michal Ivanco, predseda Mestskej rady ZRUS v Snine.
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Autorom myšlienky zorganizovať takéto podujatie bol pred trinástimi rokmi
miestny pravoslávny duchovný prot. Mgr.
Igor Kerekanič: „Keď som tu prišiel na cirkevnú obec, nič podobné sa tu nekonalo, a
preto sme sa rozhodli zorganizovať koncert
pre našich veriacich, na ktorom vystúpil náš
cirkevný zbor, deti zahrali betlehemskú hru
a vystupovali aj žiaci ZUŠ v Snine. Táto naša
myšlienka sa zapáčila Združeniu Rusínov
a Ukrajincov Slovenska a tak bol tento
náš koncert s rovnakým názvom nultým
ročníkom a na ďalších už boli hlavným
organizátorom oni,“ povedal I. Kerekanič.
Aj tento rok boli medzi účinkujúcimi žiaci
ZUŠ Snina a Pravoslávny cirkevný zbor zo
Sniny, ale peknými koledami prišli prítomným zavinšovať aj folklórne skupiny, ako
Starinčanka, Zaričanka, Ubľanka, Beskyd
a Labirsky beťare. Moderátorkou večera
bola Mgr. Anna Bandurčinová, scenár a
réžiu mala Mgr. Irena Maliničová.
PS.
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Bohozjavenie v Osadnom

Pravoslávni veriaci v Osadnom, ktorí
sviatkujú podľa starého (juliánskeho)
kalendára, mali 6./19. januára sviatok
Bohojavlenia a Krstu Isusa Christa.
Bohoslužobné texty Pravoslávnej cirkvi
svedčia o tom, že je tento sviatok druhý
najväčší po Vzkriesení a teda významnejší ako Narodenie Isusa Christa. Jeden z
dôvodov je napríklad to, že pri Narodení
Christa sa na Zemi ukazuje Druhá Božia
Osoba, teda Boží Syn – Isus Christos, ale
pri Bohojavlení sú to všetky tri Božie
Osoby naraz (Boh Otec v podobe hlasu
z neba, Boh Syn ako krstiaci sa Christos a
Boh Duch Svätý v podobe zostupujúcej
holubice).
V rusínskom národe sa na tento
sviatok uchovala rovnaká tradícia ako
01/2018

na Narodenie Christa. Aj bohoslužobne
sú si tieto sviatky veľmi podobné. V ich
predvečer sa ráno slúžia tzv. Cárske
časy, potom Liturgia sv. Vasilija Veľkého
s večerňou, nasleduje Veľké povečerie a
utreňa. Pred Povečeriem sa Rusíni stretávajú za slávnostnou, ale pôstnou večerou
(tzv. „svjatyj večur“), ktorá je v predvečer
oboch sviatkov. Pokiaľ sa pred sviatkom
Narodenia Christa na nej stretávajú ľudia
vo veľkej miere, pred sviatkom Bohozjavenia sa táto tradícia kvôli pracovnej
vyťaženosti veriacich vytráca.
Pravoslávna cirkevná obec v Osadnom si tento smutný fakt uvedomuje
a preto už po ôsmykrát pripravila
spoločnú Bohojavlenskú večeru pre
všetkých obyvateľov obce. A tak sa dňa
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18. januára 2018 o 15.00 hod. stretlo v
osadnianskej sále na Obecnom úrade
veľa obyvateľov obce; starí aj mladí, chorí
aj zdraví, chudobní aj bohatí, pravoslávni
aj nepravoslávni. Všetci prišli, aby spoločne oslávili veľký sviatok, ale aj udržali
jednu z krásnych rusínskych tradícií.
Po spoločnej modlitbe boli prítomným
predložené tradičné jedlá: chlieb, cesnak,
med, kapustnica, pirohy, fazuľa a „mačanka.“ Po jedle si všetci radostne zaspievali
niekoľko kolied a mnohí odišli do chrámu
na Veľké povečerije, aby nedodržali len
tradície, ale predovšetkým vzdali úctu
Tomu, kvôli ktorému sa to všetko deje
– na Zemi zjavenému sa Bohu. Rovnako ako na minuloročnej, aj teraz bol
na večeri prítomný štáb televízie TA3,
ktorý okrem reportáže z večere natočil
aj 8 minútový rozhovor s miestnym duchovným správcom o význame sviatku
Bohozjavenia v Pravoslávnej cirkvi. Ten
bol v televízii TA3 vcelku odvysielaný na
samotný sviatok 19. januára.

Okrem Bohojavlenskej večere sa za
posledných niekoľko rokov podarilo v
Osadnom obnoviť aj tradíciu posväcovania vody na rieke, ktorú si mnohí veriaci
pamätali iba z dávnej minulosti. Pred
dvomi rokmi sme ešte vodu posväcovali
v chráme v nádobách a symbolicky na
rieke, ale minulý aj tento rok sme priniesli
nádoby k rieke a vodu sme svätili naraz
na jednom mieste. Z teologického hľadiska sa na tento sviatok voda posväcuje
preto, lebo pri páde Adama a Evy do
hriechy spolu s nimi padla aj príroda a
narušila sa dovtedajšia symbióza človeka
a prírody. Vstupom Spasiteľa do rieky Jordán sa vody a vzduch posvätili a navrátila
sa im pôvodná kvalita z Raja. Dnešným
posväcovaním vôd sa im taktiež vracia rajská podoba, čoho dôkazom je aj to, že sa
po posvätení v Pravoslávnej cirkvi voda
nekazí, aj keď sa do nej nič nepridáva. V
popoludňajších hodinách duchovný v
celej dedine posväcoval domy a tak svätú
vodu rozniesol do všetkých domácností.

Pravoslávne Vianoce 2018 v Košiciach
Folklórna skupina POĽANA JARABINA, ktorá postúpila do semifinále folklórnej
šou ZEM SPIEVA svojimi zvonivými hlasmi, dotvorila sviatočnú atmosféru vianočného
koncertu Pravoslávne Vianoce 2018.
Nie je príbeh ako príbeh. Ten náš nám v Katedrálnom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého vyrozprávali dňa 14.01.2018 na vianočnom
koncerte Pravoslávne Vianoce úžasní moderátori Rastislav Dura, čtec katedrálneho
chrámu, a Jasmína Dobríková.
Príbeh o putovaní mudrcov od východu do Betlehema. Príbeh pohanov, ktorí sa
prišli pokloniť novonarodenému Isusovi, a uznali ho za Kráľa. Príbeh tých, ktorí sa nevenovali Božiemu Zjaveniu. Príbeh astrológov, ktorí o Bohu nič nevedeli. Príbeh tých,
ktorí prišli a prejavili Dieťatku lásku a vieru. Príbeh tých, ktorí dali Novonarodenému
dary, na tú dobu mimoriadne hodnotné, a dávali sa len kráľom.
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Práve títo pohanskí mudrci už vzácnymi darmi dali najavo, že Ho pokladajú za Kráľa.
Poklonili sa Mu ako Spasiteľovi sveta. Svojím príchodom do Betlehema oznámili
svetu narodenie Spasiteľa ľudí. Svojím poklonením jasne vyznali nielen kráľovský,
ale aj Božský pôvod malého Isusa.
A tento príbeh nám okrem domáceho zboru pod umeleckým vedením PhDr.
Slávky Rudačkovej, PhD. pomohli umocniť a krásnu atmosféru dotvoriť: mužská
spevácka skupina Poľana z Košíc pod vedením Jaroslava Dirgu, VIENALA – spevácky
súbor z Markoviec pod vedením Andrey Siposovej, rodina Kormaníkových z Veľkého
Šariša, folklórna skupina POĽANA JARABINA z Jarabiny pod vedením PaedDr. Anny
Derevjaníkovej, PhD.
Nájdu sa aj medzi nami takí ľudia, ktorí by nechali všetko a išli za Isusom do
ďalekej zeme? Veď by to nemalo byť také ťažké. Sme kresťania, veríme v Božieho
Syna, veríme v Jeho narodenie, že tu bol na Zemi ako jeden z nás. Mudrci neverili,
a predsa sa vydali na cestu.
Buďme ako mudrci z Východu a darujme Mu zlato dobrých skutkov, kadidlo
modlitby a myrhu milosrdenstva a hojnosti lásky vo vzťahoch k blížnym. Buďme
ako traja mudrci, pretože príbeh o putovaní mudrcov od východu je aj naším príbehom. Všetci sme na ceste, nech patríme do akejkoľvek vekovej kategórie. V závere
našej životnej púte nás čaká stretnutie s večným Kráľom. S akým postojom pred Neho
predstúpime? Čo Mu odpovieme?
Zdroj: pravoslavieke.eu
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Vysoké cirkevné vyznamenania
priateľom srbského národa

Jeho Svätosť Irinej, srbský patriarcha, udelil 23. januára 2018 na Srbskej patriarchii
v Belehrade vysoké cirkevné vyznamenania bývalému podporučíkovi Gréckeho vojenského námorníctva Marinosovi Ricudisovi z Pireusu a zakladateľovi dobročinnej
organizácie „Solidarita s Kosovom“ z Francúzska Arnovi Gujonovi.
Na slávnosti za prítomnosti niekoľkých srbských archijerejov srbský patriarcha
Irinej na úvod povedal: „S veľkou cťou a radosťou, v mene Srbskej pravoslávnej cirkvi a
srbského národa, dnes ďakujem dvom junákom, hrdinom a rytierom za všetko, čo učinili
pre srbský národ, čím preukázali svoju lásku voči nášmu trpiacemu ľudu a vykonali veľký
skutok, ktorý nebude nikdy zabudnutý.“
Grécky občan Marinos Ricudis bol vyznamenaný rádom sv. cisára Konštantína za
to, že ako kapitán lode, ktorá priplávala do Jadranského mora a mala útočiť na Juhosláviu počas bombardovania alianciou NATO v roku 1999, ktorého súčasťou bolo aj
Grécko, odmietol rozkaz a odplával s loďou z Jadranského mora. Prv než tak učinil,
poradil sa so svojím duchovníkom, ktorý jeho rozhodnutie odobril. Zato bol 2 a pol
roka väznený a vytrpel si aj mnohé ďalšie problémy.
M. Ricudis v emotívnej ďakovnej reči okrem iného povedal: „Nie som hrdina ja, ale
srbský národ! Pre mňa a moju rodinu je veľkou cťou nachádzať sa na tomto mieste, lebo
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by som si nikdy nepomyslel, že sa po 18. rokoch, odkedy som odmietol zúčastniť sa na
vojne proti bratskému srbskému národu, dožijem vďaky srbského ľudu a zároveň mojich
pravoslávnych bratov. Naďalej si myslím, že nie som hodný toľkej cti, ktorú ste mi preukázali. Hodný je jej Váš ľud, jemu prvému patria všetky najvýznamnejšie vyznamenania.“
Ďalším oceneným bol Francúz Arno Gujon, ktorému patriarcha Irinej udelil rád sv.
Sávu prvého stupňa ako zakladateľovi dobročinnej organizácie „Solidarita s Kosovom“.
Táto organizácia takmer 20 rokov pomáhala Srbom v Kosove mnohopočetnou humanitárnou pomocou z Francúzska, aby im pomohla v neľahkej životnej situácii.
Arno Gujon, prekvapiac prítomných výbornou znalosťou srbského jazyka, poďakoval za vyznamenanie slovami: „Ďakujem Vám za preukázanú česť a rád sv. Sávu,
najlepšieho syna srbského národa a prvohierarchu svätej Srbskej Cirkvi... Toto vyznamenanie venujem všetkým obetiam v Kosove a Metochii od kosovského kniežaťa Lazara až
po Olivera Ivanoviča. Rovnako ho venujem hrdinom dnešných čias a to sú Srbi z Kosova a
Metochie, ktorí zostávajú vo svojich domovoch v nehumánnych podmienkach. Nie som
si istý, či som za 14 rokov práce niečo zmenil v ich životoch, ale viem, že oni zmenili môj
život, pohľad na svet a ukázali mi skutočný význam slobody a ako sa má za ňu bojovať.
Srbi zmenili môj život a preto im venujem toto vyznamenanie. Ďakujem aj mnohým
dobrodincom, ktorí nezabudli na staré zväzky mojej krajiny so Srbskom.“
Slávnostnou sálou Srbskej patriarchie zahrmelo z hrdiel desiatok prítomných
zvolanie: „Axios! Dostojin!“, ktorým sa ocenení zapísali do nekonečných dyptichov
veľkých a nezabudnuteľných hrdinov a dobrodincov srbského národa.
Zdroj: www.spc.rs

Blahoželanie
Drahý otec VASIĽ SVYDA!
Dňa 5.2.2018 ste sa dožili krásnych, Bohom
požehnaných 40 rokov. Je to významné obdobie
v živote človeka. V našej obci Petrová pôsobíte
11 rok a preto sa Vám aj touto cestou chceme
poďakovať za Váš ľudský prístup k veriacim a za
Vašu duchovnú podporu a posilňovanie vo viere.
Otec duchovný, prajeme Vám veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, rodinnej pohody, aby ste ďalšie
roky prežili v dobrote a Božej milosti. Nech Vás ešte
dlhé roky ochraňuje a žehná Vám i Vašej rodinke
milosrdný Hospoď Boh. Veríme, že i naďalej budete
pracovať pre blaho našej Pravoslávnej cirkvi v obci
Petrová.
Na mnohaja i blahaja lita!
01/2018
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Blahoželanie
Dňa 3. 1. 2018 sa dožíva krásneho okrúhleho
životného jubilea 50 rokov náš brat v Christu
MIROSLAV FENĎA z Pravoslávnej cirkevnej obce
Údol, okres Stará Ľubovňa.
Bratovi Miroslavovi chrám Boží prirástol k srdcu,
lebo bol vedený v láske k Presvätej Bohorodičke a
svoju lásku k domu Božiemu prechováva dodnes. Je
verný svätej Pravoslávnej cirkvi a od prvého dňa začatia výstavby nového pravoslávneho chrámu v obci
až do jeho skončenia sa preukázal aj každodennou
aktívnou pomocou, finančnými darmi a dobrými radami. Spolu s ostatnými veriacimi sa naďalej podieľa
na skrášľovaní, úprave chrámu a okolia okolo chrámu.
Za všetko čo prežil vďačí Hospodu Bohu.
Milý Miroslav, pri príležitostí Tvojho životného jubilea Ti prajeme veľa Božej milosti a
Božieho požehnania, aby Ťa ďalšou životnou cestou sprevádzalo všetko dobré a krásne,
aby Ti šťastie prialo a zdravie aby sa Ťa stále držalo. Nech Ťa všemohúci Hospoď Boh
a Presvätá Bohorodička ochraňujú od všetkého zlého a kniha Tvojho ďalšieho života
nech je naplňovaná šťastím a Božím požehnaním a všetkým, čo si od Hospoda Boha
praješ a v modlitbách prosíš. Nech Ťa Hospoď Boh blahoslaví
Na mnohaja i blahaja lita!
Jerej Mgr. Vasyl Rusanyuk
a pravoslávni veriaci obce Údol

Blahoželanie
Krásnych, Bohom požehnaných 80 rokov života sa
27. 10. 2017 dožila ANNA GLITOVÁ.
Drahá Anna!
Všetko najlepšie k Vášmu sviatku, veľa Božej blahodate, veľa zdravia, šťastia a veľa síl v ďalšom živote
prajú rodina a veriaci z PCO v Lukove. Zároveň pozdravujeme aj manžela Mikuláša Glitu, ktorý narodeniny
oslávil 11. 12. 2017.
Na mnohaja i blahaja lita!
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Rozlúčka s prot. Vasiľom Slivkom
Desiatky duchovných a množstvo veriacich sa zišli v utorok 4.
januára 2018 vo svidníckom chráme Sv. Trojice, aby vyprevadili na
poslednej ceste duchovného otca
prot. Vasiľa Slivku, ktorý v utorok
2. januára 2018 v skorých ranných
hodinách odovzdal vo veku 81
rokov svoju nesmrteľnú dušu Stvoriteľovi.
Po sv. Liturgii, ktorú slúžili duchovní z viacerých arcidekanátov
východného Slovenska, obrad pohrebu vykonal riaditeľ Úradu prešovskej pravoslávnej eparchie (ÚPPE)
– Eparchiálnej rady v Prešove mitr.
prot. Alexander Cap spolu s tajomníkom ÚPPE – Eparchiálnej rady v
Prešove pre pastoráciu a katechizáciu prot. Jánom Kuzanom, okresným
arcidekanom a duchovným správcom PCO Svidník mitr. prot. Jánom
Sovičom a ďalšími duchovnými.
Smútočnou kázňou sa k prítomným prihovoril arcidekan pre okresy Medzilaborce
a Stropkov mitr. prot. Ján Novák. Nekrológ prečítal tajomník ÚPPE – Eparchiálnej
rady v Prešove pre pastoráciu a katechizáciu prot. Ján Kuzan. Rozlúčkový príhovor k
pozostalej rodine predniesol mitr. prot. Ján Sovič.
Následne boli telesné ostatky o. Vasiľa uložené do zeme na cintoríne vo Svidníku.
Nekrológ
Zosnulý prot. Vasiľ Slivka sa narodil 19. februára 1936 v obci Driečna (okr. Stropkov).
Po absolvovaní ľudovej a meštianskej školy začal v roku 1953 študovať na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove. V III. ročníku štúdia bol 10. marca 1957 v Katedrálnom chráme v Prešove preosvieteným vladykom Dorotejom postrihnutý na čteca.
Po ukončení štúdií na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte nastúpil do civilného
zamestnania. V auguste 1965 sa oženil s Máriou Sirýovou, s ktorou spolu vychovali
dvoch synov.
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5. marca 1966 ho v biskupskej kaplnke v Prešove vladyka Nikolaj vysvätil za diakona
a na druhý deň, 6. marca 1966 v Katedrálnom chráme za kňaza.
Po chirotónii bol od 15. marca 1966 ustanovený za duchovného správcu obce
Ďačov v okrese Sabinov. Pôsobil tam do 16. júna 1968, kedy bol prinútený odovzdať
chrám predstaviteľom grécko-katolíckej cirkvi.
Jeho novým pôsobiskom sa od 15. novembra 1968 stala obec Pstriná v okrese
Svidník, s administráciou obcí Miroľa a Bodružal, kde pôsobil až do roku 1997. Od
1. októbra 1997 bol ustanovený za duchovného správcu pre obce Stročín a Nová
Polianka v okrese Svidník.
Tieto obce boli zároveň jeho poslednými pôsobiskami, pretože po dohode s ÚPPE
– Eparchiálnej rady v Prešove požiadal k 31. októbru 2014 o uvoľnenie z duchovenskej
činnosti z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu.
V duchovenskej činnosti pôsobil zosnulý prot. Vasiľ Slivka 48 rokov.
Počas svojej práce vo vinici Christovej bol postupne vyznamenaný právom nosenia
nabedrenníka počas bohoslužieb, právom nosenia zlatého náprsného kríža, titulom
protojerej a právom nosenia zlatého kríža s ozdobami.
Blažénnyj pokój i víčnaja jemú pámjať!
Zdroj: www.eparchiapo.sk
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Mzda vaša mnoha na nebesich...
Dňa 9. júla 2017 vo veku nedožitých
74 rokov odovzdala svoju nesmrteľnú
dušu Hospodinovi naša milovaná sestra v Christu Mária Štefániková, rod.
Vansáčová. Všetci, ktorí sme ju poznali, spomíname na ňu ako na človeka,
ktorý nám bol neobyčajne milý. Nikdy
nezabudneme na jej optimizmus a
radosť zo života a stretnutia s ľuďmi,
ktorú prejavovala veľmi úprimne a
spontánne. Z celého srdca milovala
Boha a Cirkev, ktorej slúžila do posledného dňa ako veriaca aj účtovníčka
Pravoslávnej cirkevnej obce v Spišskej
Novej Vsi. Svoju prácu vykonávala
vždy ochotne a veľmi obetavo. O jej
bezvýhradnej oddanosti Bohu svedčí
okrem mnohých iných skutočností aj
fakt, že bez vážnej príčiny nikdy nevynechávala bohoslužby. Dokonca aj v
posledný deň svojho života sa napriek
mnohým zdravotným ťažkostiam zúčastnila na bohoslužbách na chrámovom
sviatku v Levoči.
Obrad pohrebu sa konal dňa 12. júla 2017 za prítomnosti mitr. prot. prof.
ThDr. Milana Gerku, CSc. z cirkevnej obce Závadka, kde sa sestra Mária narodila a prežila svoje detstvo, ďalej mitr. prot. Mgr. Mikuláša Petrovku, ktorý
bol jej švagrom, a prot. Štefana Pružinského, ml., duchovného správcu PCO
v Spišskej Novej Vsi. Na pohrebnom obrade sa zúčastnili všetci jej najbližší
príbuzní, mnoho veriacich z rôznych cirkevných obcí, jej známych, bývalých
kolegov, kolegýň a známych.
V mene svojom a tiež všetkých veriacich našej cirkevnej obce jej aj touto
cesto ešte raz ďakujem za všetko, čo urobila pre nás a Christovu Cirkev, za
to, že sme ju mohli mať mnoho rokov medzi sebou a vyprosujem pre ňu od
Hospodina spásu a večný život v Nebeskom Kráľovstve.
Prot. Štefan Pružinský, ml.
duchovný správca a veriaci
PCO v Spišskej Novej Vsi
01/2018
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Výstava pravoslávnych ikon
Galerijné oddelenie
v S n i ns ko m k a š t i e l i
pripravuje v mesiaci
marec výstavu: s názvom IKONA - teológia vo farbách.
V spolupráci s Občiansk ym združením
IKONY v Žiline sa vo
v ýs t av ných p r i es to roch odprezentuje do
päťdesiat ikon zo 17.
a ž 19. s t o r o č i a . I d e
o č as ť z b i e r k y, k to rá sa začala rodiť od
roku 2016. Ikony sú z
rôznych oblastí k ra jín v ýcho dného ob radu. Súčasťou výstavy budú aj edukačné
programy. Dohodnutá
je prednáška s prof.
ThDr. Jánom Šafinom
PhD. a pre študentov
z a s e ko m e n t o v a n é
prehliadky.
Vernisáž výstavy:
Ikona - teológia vo farbách bude 7. marca
2018 o 17.00 hodine. Výstava potrvá do 31. 05. 2018.
Daniela Kapráľová, kurátorka kaštieľa v Snine
Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštaurovanie
oltárov, ikonostasov, obrazov a sôch. Pozlacovanie a postriebrenie
sakrálnych predmetov. Pokrývanie striech a veží.
Ponúkame zľavu, stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku.
Telefón: 035/6593 139, 0905 389 162
e-mail: reart007@gmail.com, www.reart.eu
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PROPOZÍCIE
výtvarnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl
pravoslávneho vierovyznania
Úloha: zobraziť udalosť zo života
môjho obľúbeného svätého (svätej)
Cieľ súťaže:
- oboznámiť sa so životmi svätých
Pravoslávnej cirkvi
- uvažovať o dnešných vzoroch
(idoloch) detí a mládeže
- vzbudiť záujem o napodobňovanie života svätých, vyvolať túžbu po
svätom živote
Kategórie: Súťaž je určená žiakom
1. - 9. ročníka ZŠ a žiakom 1. - 2. ročníka
SŠ. Práce budú hodnotené pre každý
ročník zvlášť.
Rozsah a technika: Jeden žiak
môže poslať jednu prácu (výkres A3
- A4), technika ľubovoľná.
Priebeh súťaže:
1. Triedne a školské kolá: organizujú učitelia náboženskej výchovy.
Najkrajšie práce odošlú doporučene
najneskôr do konca marca 2018 na adresu:
		
Úrad Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi
		
Odbor školstva
		
Bayerova 8
		
080 01 Prešov
Na zadnú stranu výkresu treba uviesť: meno a priezvisko autora
		
adresa školy, ročník, názov práce,
		
stručné zdôvodnenie svojho výberu
2. Metropolitné kolo: organizuje Odbor školstva a mládeže Úradu MRPC. Výtvarné práce ohodnotí odborná porota s udelením vecných cien do konca apríla 2018.
Výtvarná súťaž je organizovaná s požehnaním vladyku Rastislava, arcibiskupa
prešovského, metropolitu Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.
Mgr. Tatiana Kerekaničová, PhD.
tajomníčka Odboru pre školstvo a katechizáciu
		
ÚMRPC na Slovensku
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OZNAM

Prosíme všetkých čitateľov a prispievateľov, aby pri
korešpondencii s redakciou používali iba e-mail:

ocam@orthodox.sk

Na prednej strane obálky:
Michalovsko-košický arcibiskup JURAJ krstí syna
pravoslávneho duchovného.
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