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Drahí duchovní otcovia a milovaní bratia a sestry v Christu:
Christós raždájetsja, slávite Jehó!

Christos sa rodí, Boh sa stáva člo-
vekom, aby človek mohol mať účasť 
na Bohu. To, čo je pozemské, povzná-
ša Christova pokora. Boží Syn sa vydal 
hľadať a zachraňovať ľudí, čo zahynuli, 
aby ich spravil Božími synmi a dcérami. 
Nesmrteľný Boh berie na Seba smrteľné 
človečenstvo, aby spravil nesmrteľný-
mi i nás. Ako Syn Panny sa narodil Ten, 
Ktorý sa predvečne rodí z Otca. Na tróne 
spolu s bezpočiatočným Otcom zostáva 
Ten, Ktorý sa teraz ukladá do jaslí. Toto 
sú oslavné myšlienky, ktorými načrtli 
význam sviatku Božieho Narodenia naši 
svätí Otcovia.

Sviatok Christovho Narodenia nám 
každoročne pripomína udalosť, ktorá sa 
stala v Betleheme pred dvetisíc rokmi. 
Touto udalosťou sa začína príbeh Evan-
jelia, ktorý rozpráva o Božom diele spásy 
človeka. A toto dielo vnímame ako stre-
dobod ľudských dejín. V Cirkvi neustále 

dozrievajú jeho plody. Vďaka nim sa prostredníctvom svätých Tajín a účasti na celom 
tajomnom živote pravoslávnej Cirkvi zjednocujeme s Bohom. V Christovi máme totiž 
účasť na Jeho zbožštenom človečenstve i na Jeho Božstve. A tento neoceniteľný dar 
sa začína ľudstvu udeľovať pri betlehemskom vtelení Božieho Syna, pri narodení Bo-
hočloveka Christa, nášho Spasiteľa. Dokonané bude to, čo sa v Betleheme začalo, až 
o 33 rokov neskôr – na Kríži, potom Vzkriesením a následne pri Päťdesiatnici.

Ukazuje sa nám, akým vznešeným Božím stvorením je ľudská bytosť, ktorú Stvo-
riteľ kedysi stvárnil podľa Svojho obrazu a podoby. Dal človekovi dokonalé telo i 
nesmrteľnú dušu, aby žil súčasne vo dvoch svetoch – telom v materiálnom a svo-
jou dušou v duchovnom. Nad tým žasnú i anjeli. Vznešenosť stvoreného človeka 
sa ukazuje tým, že pre jeho záchranu sa Boh rozhodol vziať na seba človečenstvo, 
nemocné upadnutím do hriechu, a stať sa človekom bez toho, aby prestal byť Bo-
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hom. Pri betlehemských jasličkách preto 
žasneme nad Bohočlovekom, a zároveň 
nad Božím milosrdenstvom a Jeho sta-
rostlivosťou o človeka. Boh zostupuje 
za človekom do priepasti, do ktorej sa 
ľudstvo zrútilo svojimi hriechmi. Dnes 
sa v Betleheme Boží Syn vypravil za člo-
vekom, blúdiacim po vyprahnutej púšti 
svojej hriešnosti, aby k našim srdciam, 
žízniacim po večnom živote, zvolal: „Ak 
je niekto smädný, nech príde ku mne a 
nech sa napije“ (Jan 7, 37).

„Boh tak miloval svet, že dal svojho 
jednorodeného Syna, aby nezahynul 
nik, kto v neho verí, ale 
mal večný život,“ 
hovorí kňaz v 
modlitbách 
pri litur-
gii tieto 
neuve -
r i t e ľ n e 
veľkole-
pé bib-
lické slová 
(Jn 3,16). Je 
to najväčšia uda-
losť ľudských dejín. A 
Matka Cirkev nás volá, aby sme v 
Božom vtelení a v tom, že o ňom môže-
me vedieť a uveriť tak v „Boha, ktorý je 
láska,“ (1 Jn 4,16) našli to najlepšie, čo 
nás v živote postretlo.

„Božia láska k nám sa prejavila 
v tom, že Boh poslal na svet svojho 
jednorodeného Syna, aby sme skrze 
neho mali život“ (1 Jn 4, 9).

Pán Iisus je darom, ktorý ľudia do-
stali od svojho nebeského Otca. Práve 
nad obrazom Bohočloveka ležiaceho v 
jasličkách si s hlbokým dojatím uvedo-
mujeme, že je to ten najväčší dar, ktorý 

sme mohli dostať. Podobne ako žiadne 
množstvo drahých darčekov nemôže 
dieťaťu nahradiť milujúcich rodičov, tak 
človeku nemôže nič svetské nahradiť 
Božiu náruč. V nej Sám Stvoriteľ chce 
človeku zotrieť každú slzu, priviesť k pra-
meňom hojnosti a uzdraviť každú cho-
robu, zmierniť akékoľvek trápenie a žiaľ 
(Zjv 7,17 a 21,4). Boh hlboko do každého 
ľudského srdca vložil túžbu po tomto 
cieli ľudskej existencie. S ničím menším 
sa žiadny ľudský tvor nemôže natrvalo 
uspokojiť.

A práve tento dar je človeku daný 
v Betleheme, keď prichádza 

na svet Ten, Ktorý 
všetkým ľuďom 

otvorí cestu 
do dávno 

stratenej 
Božej ná-
ruče.

„A my 
sme videli 

a svedčíme, 
že Otec poslal 

Syna za Spasiteľa 
sveta“ (1 Jn 4, 14).

Božia láska k nám je tak nesmierna, 
že Stvoriteľ sa neštíti človeka, poškvrne-
ného a zhanobeného hriechmi. Naopak 
– v Betleheme a neskôr i na Kríži – uka-
zuje, že je pripravený spraviť čokoľvek, 
pristúpiť na všetko, len aby bol človek 
zachránený pred večnou záhubou. A tak 
pri Svojom vtelení z Panny Márie oblie-
kol na seba rúcho nášho človečenstva, 
berie na seba každého človeka, aby ho 
ako dobrý pastier na Svojich pleciach 
odniesol do nebeského ovčinca.

Zároveň nám už v Betleheme začína 
náš Pán ukazovať, ako sa kráča po ceste 

Posolstvo Posvätnej synody Posolstvo Posvätnej synody



01/2019     E5

Posolstvo Posvätnej synody Posolstvo Posvätnej synody

lásky, ktorou sa za nami vybral a ktorú máme nasledovať. Je to cesta obete, pokory a 
dobrovoľného poníženia. Touto cestou sa uberáme, ak žijeme v Christovi.

„Láska je v tom... že On nás miloval a poslal Svojho Syna ako obetu zmie-
renia za naše hriechy. Milovaní, keď si nás Boh tak zamiloval, aj my sa máme 
navzájom milovať. Boha nikto nikdy nevidel. Ak sa navzájom milujeme, Boh 
ostáva v nás a Jeho láska v nás dosiahla dokonalosť“ (1 Jn 4, 10-12).

Žijeme v dobe, kedy štátmi, spoločnosťami i celou ľudskou civilizáciou lomcujú 
búrky, nepokoje, zmätky a presadzovanie svojich názorov. Počujeme dokonca „rin-
čanie zbraňami“. Ako hovoril už sv. Paisij z Athosu – všetci sa cítime byť znalcami, 
profesormi, všetkému rozumieme a cítime sa byť oprávnení presadzovať svoje ná-
zory. Sme samoľúbi, povýšeneckí, ostro či dokonca nenávistne kritizujeme každého, 
kto nezdieľa naše postoje. To je úplne iná cesta než tá, ktorú nám ukázal Pán Iisus. 
Jeho tichá cesta pokory nás vedie do neba a k pokoju. Naše cesty povýšenectva a 
sebapresadzovania vedú svetské a žiaľ i cirkevné spoločenstvá k nepokoju a búrkam. 
Kiežby práve sviatky Christovho Narodenia nasmerovali naše zmýšľanie na pravú 
cestu pokoja. Veď teraz hľadíme na všemohúceho Boha, Ktorý leží ako bezbranné 
ponížené dieťa, akým sa dobrovoľne a z lásky stal. Keď Boh v jasliach odložil kvôli 
nám Svoju moc a zrušil spravodlivý trest, ktorý si zasluhujeme, tak my by sme sa 
mohli vzdať svojich „spravodlivých súdov“ a svojej domnelej nadradenosti nad blíž-
nymi. Pod dojmom sviatočnej spomienky na Boha, Ktorý sa stal Dieťaťom, zbavme sa 
pyšného názoru, že sme lepší ako iní ľudia. Boh nás miluje všetkých rovnako.

Milovaní, nech v nás tohtoročná oslava sviatku Christovho narodenia povzbudí 
radostnú vieru a túžbu po Christovom nebeskom Kráľovstve. Nech sa v našich srd-
ciach rozhorí plameň vďaky Spasiteľovi a odhodlanie nasledovať Ho na ceste obe-
tovania a pokory. Zmiernime svoj egoizmus a pýchu, aby sme prijali do duše dar 
Božieho pokoja. Určite potom zatúžime napodobniť Jeho lásku k nám svojou láskou 
zahŕňajúcou všetkých blížnych.

Christós raždájetsja!

† Rastislav
arcibiskup prešovský,

metropolita českých krajín a Slovenska

        † Michal                                        † Simeon
arcibiskup pražský a českých krajín                arcibiskup olomoucko-brniansky

         † Juraj         † Izaiáš
arcibiskup michalovsko-košický               biskup šumperský
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Svätý Ján Predchodca a Krstiteľ 
– kazateľ pokánia

Svätý Ján Predchodca a Krstiteľ stojí 
ako neobyčajná osobnosť na prahu me-
dzi Starým a Novým Zákonom. Bol posla-
ný od Boha „vydať svedectvo o svetle, aby 
všetci prostredníctvom neho uverili“ (Jn 
1, 7) „v pravé svetlo, čo osvecuje každého 
človeka“ (Jn 1, 9), t. j. v Christa Vykupiteľa. 
Svedčiť o svetle znamenalo aj pripravo-
vať cestu k prijatiu Vykupiteľa, cestu do 
sŕdc ľudí, ktorí do toho času prebývali 
v temnotách, no mali možnosť 
uvidieť veľké svetlo (por. Iz 
9, 1; Mt 4, 16). Poslaním 
svätého Jána  medzi 
národom bolo teda 
svedčiť o príchode 
dlho očakávaného 
Spasiteľa a dôstoj-
ne Mu pripraviť ces-
tu do ľudských sŕdc. 
A tak svätý Ján, 
horlivo plniac vôľu 
Božiu, „chodil po 
celom okolí Jordánu 
a hlásal krst poká-
nia na odpustenie 
hriechov“ (Lk 3, 3). 
„Kajajte sa, lebo sa 
priblížilo nebeské 
Kráľovstvo“ (Mt 3, 
2) – boli prvé slová 
sv. Jána, ktorými 
otvoril svoje verej-
né účinkovanie. Bol 
to bolestný výkrik 
jeho svätej duše 
nad trpiacou dušou 
vyvoleného náro-

da, ktorý sa topil vo vlastných hriechoch. 
„Kajajte sa!“ Zanechajte hriešny spôsob 
života a otvorte sa pre nový, čistý život 
v Bohu. Nech kajúcnosť poslúži vám ako 
prvá nevyhnutná podmienka pre prija-
tie Evanjelia – blahej zvesti o novom ži-
vote. Ale túto kajúcnosť neodkladajte na 
inokedy, ale konajte ju teraz, keď sa vám 
ozýva vaše svedomie a keď sa rozpomí-
nate na predošlé hriechy, ktoré vás ťažia 

a ktoré istotne sú už pozabudnu-
té. Pozmeňte svoje zmýšľanie, 

svoje slová i skutky; pri-
neste „ovocie svedčiace 

o vašom pokání“ (Lk 3, 
8). 

Ako prijímali po-
čúvajúci Židia tieto 
živé slová sv. Jána 
Predchodcu? Sv. 
evanjelista a apoštol 
Matúš o tom hovorí: 
„Vtedy prichádzali k 
nemu obyvatelia Je-
ruzalema, ba celého 
Judska a celého oko-
lia Jordánu. Vyznávali 
svoje hriechy a on ich 
krstil v rieke Jordán“ 
(Mt 3, 5-6). Hoci apoš-
tol Matúš poskytuje 
nám pozitívnu od-
poveď na prijímanie 
živého svedectva o 
Mesiášovi mnohých 
Židov, predsa len tre-
ba povedať, že medzi 
nimi našli sa aj takí, 
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ktorí síce počúvali Jánove slová o pokání, dokonca prichádzali a dávali sa krstiť, ale 
nekajali sa, teda nepretvárali svoj život na lepší a dokonalejší. Boli to hlavne farizeji 
a saduceji; farizeji, ktorí si mysleli, že pre spasenie je postačujúce formálne plnenie 
zákona, a saduceji, ktorí popierali zmŕtvychvstanie tiel, nesmrteľnosť ľudskej duše a 
teda aj posmrtnú odplatu ako aj existenciu anjelov a všetkých duchovných bytostí 
(Mt 22, 23; Sk 23, 8). Hoci aj sporili medzi sebou, predsa len v jednom sa zhodovali – 
tvrdili totiž, že sú synmi vyvoleného národa a že práve táto okolnosť ich oprávňuje 
vyvyšovať sa nad ostatnými ľuďmi. Často sa vychvaľujú svojím pôvodom od Abra-
háma, čo znamená, že ako členovia vyvoleného národa majú spásu vopred zaistenú 
bez akéhokoľvek ich osobného pričinenia. Svätý Ján Predchodca odhaľuje toto ich 
farizejské zmýšľanie  a prísne ich napomína: „Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako 
uniknúť pred budúcim hnevom. Prinášajte ovocie primerané pokániu a nemyslíte si, že 
si môžete povedať: Máme otca Abraháma. Lebo hovorím vám, že Boh môže stvoriť Ab-
rahámovi deti aj z týchto kameňov“ (Mt 3, 7-9). Teda nespoliehajte sa na rodopis Ab-
raháma, na svoje s ním fyzické potomstvo, ale premýšľajte ako deti Abraháma, ako 
dosiahnuť jeho vieru a svätosť a cez tieto aj duchovnú jednotu s ním. Žite tak ako sa 
patrí na potomkov Abrahámových a kajajte  sa, aby ste unikli spravodlivému hnevu 
Božiemu. 

Slovám sv. Jána Predchodcu: „Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské Kráľovstvo“ (Mt 
3, 2) pripisoval veľký význam aj sám Isus Christos, keď nimi začal svoje verejné účin-
kovanie (Mt 4, 17), a tak isto vhodne poslúžili  aj apoštolom v ich počiatkoch pri šírení 
Christovho Evanjelia (Sk 2, 38- 3, 19). A čo znamenajú pre nás, súčasných kresťanov? 
To isté, čo v čase ich zvestovania – bez pokánia ani my nemôžeme byť účastníkmi ne-
beského Kráľovstva. Ak po ňom túžime, musíme skúmať sami seba, či stojíme vo vie-
re (2 Kor 13, 5), či nie sme zaťažení voľajakým hriechom alebo hriešnou vášňou či žia-
dosťou. Lebo iba ten, čo sa predtým očistí od každej poškvrny tela a ducha, oslobodí 
sa od každého hriechu, môže žiť s Christom, cítiť Ho v sebe, cítiť Jeho lásku a každé 
dobro. Keď skutočne zatúžime po takomto spojení s Ním už tu na Zemi, nesmieme 
dopustiť, aby hlas sv. Ján Predchodcu a Krstiteľa bol pre nás iba hlasom volajúcim na 
púšti (por. Mt 3, 3), aby nebol pre nás iba prázdnou ozvenou, ale hlasom burcujúcim, 
ktorý by nás prebudil z duchovného spánku, a pomohol nám vstať z mŕtvych, aby 
nám podľa apoštola Pavla zažiaril Christos (por. Ef 5, 14). Ten Christos, ktorý je naším 
životom, radosťou, pokojom, cestou i útechou. Nuž teda pripravme Mu cestu k nám, 
otvorme Mu dvere nášho srdca, aby ho naplnil svojou blahodaťou, láskou, dobrom, 
nádejou i vierou. Odstráňme z neho všetko, čo by Mu bránilo vstúpiť doň – sebectvo, 
nečistotu, pokrytectvo a všetko, čo sa protiví Jeho svätej vôli! Premáhajme i každú 
hriešnu žiadosť, rodiacu sa zlobu, hnev i nenávisť! Prinesme teda ovocie svedčiace o 
našom pokání (por. Lk 3, 8).  

Prot. Peter Kormaník
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Príbeh Výklad Svätého Písma

Sväté Písmo a jeho užitočnosť pre 
veriaceho človeka – Štvrtý žalm (1. časť)

Príbeh o Božskom Dieťati Christovi
Keď Božská rodina utekala pred 

Herodesovým mečom do Egypta, na 
ceste ich prepadli zbojníci a chceli 
ich okradnúť. Spravodlivý Jozef vie-
dol somára, na ktorom boli nejaké 
veci a na ktorého si občas sadla Pre-
svätá Bohorodička so svojím Synom 
v náručí. Zbojníci chytili somára, aby 
si ho odviedli. Vtom prišiel jeden zo 
zbojníkov k Bohomatke, aby videl, 
čo to drží pri hrudi. Uvidiac Dieťa 
Christa, zbojník sa začudoval Jeho 
neobyčajnej kráse a s údivom pove-
dal: „Keby na seba zobral Boh ľudské 
telo, nebol by krajší ako toto dieťa!“ A 

tento zbojník nariadil svojim ostatným kumpánom, aby týmto pútnikom nič nebrali. 
Presvätá Deva, naplnená vďakou voči takémuto veľkodušnému zbojníkovi, mu po-
vedala: „Vedz, že ťa toto Dieťa raz dobre odmení za to, že si Ho dnes ochránil.“ 

Po tridsiatich troch rokoch visel ten zbojník za svoje zločiny ukrižovaný na kríži po 
pravej strane Christovho Kríža. Jeho meno je Dismaz a meno zbojníka po ľavej strane 
bolo Gestas. Keď Dismaz hľadel na nevinne ukrižovaného Hospodina Christa, poka-
jal sa zo všetkého zla vo svojom živote. A keď sa Gestas Hospodinovi rúhal, Dismaz 
Ho bránil hovoriac: On nikdy nespáchal nijaké zlo. Dismaz je teda ten blahomúdry 
lotor, ktorému Hospodin povedal: „Dnes budeš so mnou v raji“ (Lk 23, 41—43). A tak 
Hospodin daroval raj tomu, ktorý Ho v detstve ušetril.

Sv. Nikolaj Velimirovič

Štvrtý žalm obsahom pripomína predchádzajúci, v ktorom kráľ Dávid opísal svoj 
útek pred Absolónom a svoje ťažké životné rozpoloženie. Teraz kráľ chce posmeliť 
sám seba i svojich druhov ešte väčším oddaním sa do Božích rúk a v nádeji očaká-
vať Jeho pomoc. Hneď v úvode žalmu to vyjadril slovami, že len čo zvolal, hneď bol 
vypočutý. Štvrtý žalm je akýmsi predĺžením predchádzajúceho (podobne ako druhý 
žalm predlžením prvého), a tak jeho umiestnenie čiastočne prináša historickú konti-
nuitu, ktorá poväčšine v Knihe žalmov chýba. 
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V Pravoslávnej cirkvi, v jej bohoslužobnej praxi, je súčasťou prvej z dvadsiatich 
kafiziem a otvára tzv. druhú slávu prvej kafizmy. Takéto je jeho znenie:

Pал0мъ, д7.
1 Въ конeцъ, въ пёснехъ, pал0мъ дв7ду, 2 ВнегдA призвaти ми2, ўслhша мS 

бGъ прaвды моеS: въ ск0рби распространи1лъ мS є3си2: ўщeдри мS и3 ўслhши 
моли1тву мою2. 3 Сhнове человёчестіи, док0лэ тzжкосeрдіи; вскyю лю1бите суетY и3 
и4щете лжи2; 4 И# ўвёдите, ћкw ўдиви2 гDь прпdбнаго своего2. ГDь ўслhшитъ мS, 
внегдA воззвaти ми2 къ немY. 5 Гнёвайтесz, и3 не согрэшaйте, ±же глаг0лете 
въ сердцaхъ вaшихъ, на л0жахъ вaшихъ ўмили1тесz: 6 пожри1те жeртву прaвды 
и3 ўповaйте на гDа. 7 Мн0зи глаг0лютъ: кто2 kви1тъ нaмъ бlг†z; знaменасz 
на нaсъ свётъ лицA твоегw2, гDи. 8 Дaлъ є3си2 весeліе въ сeрдцы моeмъ: t плодA 
пшени1цы, вінA и3 є3лeа своегw2 ўмн0жишасz: 9 въ ми1рэ вкyпэ ўснY и3 почjю, 
ћкw ты2, гDи, є3ди1наго на ўповaніи всели1лъ мS є3си2.

Žalm, 4.
1 Na koniec, ako pieseň, žalm Dávidov. 2 Keď som vzýval, vypočul ma Boh mojej spravodlivos-

ti. V súžení si mi dal priestor. Zľutuj sa nado mnou a vypočuj moju modlitbu! 3 Synovia 
ľudskí!, dokedy budete ťažkého srdca? Prečo milujete márnosť a vyhľadávate lož? 4 Vedz-
te však, že Hospodin urobil divným svojho prepodobného. Hospodin ma vypočuje, len čo 
k Nemu zvolám. 5 Hnevajte sa, a nehrešte, o čom hovoríte vo svojich srdciach, (nad tým) 
trúchlite na svojich lôžkach. 6 Prineste obetu spravodlivosti a nádejajte sa na Hospodina. 
7 Mnohí hovoria: kto nám ukáže blahá? Na nás sa vyobrazilo svetlo Tvojej tváre, Hos-
podine! 8 Môjmu srdcu si daroval radosť: vďaka svojim plodom pšenice, vína a oleja sa 
rozmnožili. 9 V pokoji naraz zaspím aj odpočiniem si, pretože Ty, Hospodine, samotného 
si ma usadil v nádeji.

Štvrtý žalm má nadpis: Na koniec, ako pieseň, žalm Dávidov (v. 1) a je v poradí prvým 
žalmom, ktorého nadpis obsahuje aj iné než historické informácie či meno autora žalmu 
– poukazuje aj na spôsob jeho aplikácie: je ho potrebné spievať. Vychádzajúc z gréckeho 
textu žalmu (Septuaginta), výraz „na koniec“ podľa svätého Atanáza Veľkého znamená, 
že sa v žalme nachádza proroctvo o Isusovi Christovi, ktorý bude zakončením Zákona, 
proroctvo, ktoré sa uskutoční, keď nastane plnosť času (príchod Mesiáša).

Dobou napísania žalmu je obdobie unikania kráľa Dávida pred synom Absolónom, 
konkrétnejšie, keď sa nachádzal na pustatine Manaim a keď mal nedostatok potravín pre 
seba a svojich druhov. Tento nedostatok bol vyriešený darom od Dávidových prívržen-
cov. Kráľ sa v tomto žalme vykresľuje ako človek, ktorý sa nachádza v úzkostiach, svojich 
nepriateľov nazýva tými, ktorí milujú márnosti a hľadajú lož, poukazuje na nedostatok 
potravinových zásob medzi ľuďmi, ktorí s ním zdieľali útrapy, poukazuje na svoje vyhnan-
stvo, hovorí o ich zúfalstve, ale aj získaní obživy.

Celý štvrtý žalm má svoje bohoslužobné použitie v poriadku Veľkého povečeria, ktoré 
otvára, čím predznamenáva obsahovú líniu tejto večernej bohoslužby. Svojím obsahom 
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sa naozaj hodí na začiatok tejto bohoslužby, pretože každého modliaceho sa nastaví na 
myšlienky vzdávania vďaky a prosieb o ochranu v nasledujúce hodiny a dni. Tento žalm 
je žalmom o vedení človeka blahou Božou prozreteľnosťou, o vďačnosti za pomoc pri 
životných skúškach, o nádeji v úzkosti, o nezmyselnosti márností a túžbe po skutočnom 
blahu, preto ho zostavovateľ Veľkého povečeria umiestnil na začiatok tejto bohoslužby. 
Výnimka, kedy tento žalm nie je prvým v poradí, je v prvom týždni Veľkého pôstu, kedy 
sa pred neho vkladá kánon svätého Andreja Krétskeho a žalm 69. (Bože, na pomoc mi 
príď...).

Veľmi bohaté použitie má v pravoslávnych 
bohoslužbách siedmy verš štvrtého žalmu,  pre-
tože obsahuje myšlienku o svetle Božej tváre, 
ktoré sa na nás objavuje vtedy, keď sa snažíme 
plniť Božiu vôľu a žiť podľa Jeho prikázaní. Tento 
verš je použitý ako tzv. pričasten  vo všetky sviat-
ky vznešeného Christovho Kríža (Pozdvihnutie, 3. 
nedeľa Veľkého pôstu, Zjavenie Kríža, Vynesenie 
dreva čestného Kríža), ďalej ako stich (verš) me-
dzi stichirami stichovne (malej a veľkej večerne, 
ak sa koná bdenie) vo sviatok Nerukotvoreného 
obrazu, kde sa tie isté slová žalmu uvádzajú aj v 
prvej stichire na stichovni malej večerne: „Sviat-
kujeme žalmami, duchovne sa veseliac, hovoriac 
s Dávidom: Vyobrazilo sa na nás dnes svetlo Tvo-
jej tváre, Hospodine.“  Tento verš použil aj autor 
kondaku sviatku Bohozjavenia, ktorý hovorí: 
„Zjavil si sa dnes svetu a Tvoje svetlo, Hospodine, 
sa ukázalo nám...“

Štvrtý žalm je modlitbou Dávida, a v jeho osobe každého človeka za skoré vypočutie 
prosieb o pomoc a ochranu. Slovami tohto žalmu Dávid ešte viac posmeľuje sám seba i 
svojich druhov, zdôrazňuje, že sa treba ešte viac oddať do Božích rúk, pretože, ak Boh vidí 
jeho nevinu, istotne mu čoskoro príde na pomoc. Vždy sa snažil o spravodlivý život, hoci 
aj pochybil, preto teraz čaká zázračné pozdvihnutie zo stavu bez nádeje. Jeho modlitba 
bola vypočutá rýchlo: „Keď som vzýval, vypočul ma Boh mojej spravodlivosti.“

Hoci tento žalm poukazuje na veľkú úzkosť Dávida a jeho priateľov, zároveň pou-
kazuje aj na veľké odhodlanie a úplné oddanie sa do starostlivosti blahej Božej prozre-
teľnosti. Tento žalm je jedným z tých žalmov, v ktorých sa odkrýva učenie o vedení ľudí 
Božou prozreteľnosťou a má modlitebno-prosebný a zároveň ďakovný charakter. Máme 
sa ho modliť najmä vtedy, keď chceme poprosiť Boha o rýchlu pomoc a ochranu.

Protodiakon Ján Husár
Literatúra:
Псалти1рь. Москва2 2000. ISBN 5-7850-0077-7.
Афанасий Великий, св.: Толкование на псалми. Москва 2009. ISBN 978-5-9968-0002-5.
Иоанн Златоуст, св.: Беседы на псалмы. Москва 2003. ISBN 5-7429-0030-9.
Василий Великий, св.: Беседы на псалмы. Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 2000.
Псалтирь в святоотеческом изъяснении. Свято-Успенская Почаевская Лавра 1998. ISBN 5-86868-103-7.
Толковая Псалтирь с подстрочным комментарием и краткой историей. Москва 2006.

Ikona Bohozjavenia, počas ktorého 
sa čítajú úryvky zo 4. žalmu
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Nevyhnutnosť pastierskej služby v Cirkvi 5.
Pastieri Cirkvi sú ešte potrební ako    ob-

rancovia čistého, pravoslávneho učenia 
viery. Dokiaľ Cirkev zostáva bojujúcou, dotiaľ 
nikdy sa neodstráni nebezpečenstvo pre jej 
učenie zo strany pyšného a klamlivého umu 
či mylného ľudského zmýšľania. Doposiaľ ešte 
nebola taká doba, aby Božia Cirkev nebola 
napadaná, rozkladaná a otriasaná herézami a 
rozkolmi. No všetky takého druhu poblúdenia 
tak ako vznikali z neposlušnosti k učiteľstvu 
Cirkvi Bohom ustanovenému, tak sa vyvracajú 
a oslabujú jeho mocou. Je známe, že oddávna 
boli pastieri Cirkvi predstaviteľmi pravoslávne-
ho vyznania viery a keď niekto chcel poznať jej 
podstatu, vždy musel sa obrátiť k týmto vyšším 
osobám Cirkvi a počúvať, ako ju oni vyznávajú. 
No nezriedka sa stávalo, že niektorí buď z dô-
vodu osobnej nespokojnosti ohľadne pastierov, 
alebo z ľahkomyseľnosti, alebo z prílišnej seba-
dôvery nechceli presne nasledovať ich ústami 
zvestované vyznanie, alebo na neho zabúdali, 
alebo sa snažili ho vyvrátiť. V takom prípade 
už iba Sväté Písmo nemohlo ich zachrániť pred 
nesprávnymi názormi a poblúdeniami. Všetci tí, 
ktorí sa obracali k Písmu a nepočúvali svojich 
pravoslávnych pastierov a dokonca mali zámer 
(úmysel) usvedčiť ich z nepravoslávnych posto-
jov, prirodzene, že buď sami sa stávali vodcami 
heréz, alebo sa oddávali vedeniu už známych 
lživých učiteľov. Ešte vo svojej dobe sv. Gregor 
Teológ prísne karhal tých jedincov, ktorí, ako ich 
zobrazuje, „nemajú ani vlastnú mienku, ani nija-
ký vzor, zlý alebo dobrý, pre učenie o Bohu, ale 
sú pripravení počúvať každé učenie a každého 
učiteľa, aby zo všetkého vybrali lepšie a bezpeč-
nejšie a takýto výber zverujú sami sebe - zlým 
sudcom pravdy; a potom, prechádzajúc sa a 
vracajúc od jednej pravdepodobnosti k druhej, 
zaťažení a premáhaní učeniami rôzneho druhu, 
meniac mnohých učiteľov a mnohé diela ľahko-
myseľne roztrusujúc ako prach do vetra, a keď 

sa oslabí aj sluch, aj um (aká nerozvážnosť!), 
začínajú prejavovať rovnaký odpor ku každému 
učeniu a vtláčať do seba skazonosné pravidlo - 
vysmievať  a opovrhovať samotnú našu vieru 
ako čosi nepevné, čo nemá v sebe nič zdravé, 
robia nerozumný záver od učiacich k učeniu po-
dobne takému človeku, ktorý majúc pokazené 
oči alebo poškodené uši, obviňuje slnko alebo 
zvuky: prvé, že je temné a nesvieti a posledné, 
že sú slabé a nezvučné...“ (3. slovo, cit. dielo, s. 
627-628).

Keď apoštol Pavel prikazuje Títovi a pros-
tredníctvom neho aj každému pastierovi Cirkvi 
„pridŕžať sa pravého učenia podľa slova“, hovorí 
to z jedného vážneho dôvodu, aby bol „schop-
ný povzbudzovať v zdravom učení i usvedčovať 
odporcov“ (Tit 1, 9). A keď naozaj vzniká heréza 
a odtiaľ hrozí nebezpečenstvo pre Cirkev, koho 
najviac a najbližšie sa dotýka táto záležitosť, ak 
nie pastierov Cirkvi, ktorým sa ukladá za povin-
nosť zachovávať pravoslávie a šíriť ho,  a ktorým 
sa udeľujú k tomu potrebné prostriedky? Ak 
zmĺkne ich hlas posilňovaný autoritou pastier-
skej služby zverenej im zhora od Boha, čí hlas 
bude dôležitý a hodný úcty pre protivníkov? 
Dejiny kresťanskej Cirkvi v každej dobe predsta-
vujú vo svojich pastieroch nielen predstaviteľov 
viery a duchovnosti, ale aj ich ochrancov. Boli 
ťažké časy, keď pravoslávie bolo ochraňované 
iba hrdinskými činmi vyznávačov a odporcov 
nepravdy (lži), a keby aj oni zanikli, či by sa ne-
naplnila predpoveď Spasiteľa o Cirkvi, že ani 
„brány záhrobia ju nepremôžu“ (Mt 16, 18)?

 Ak pastieri Cirkvi sú potrební ako 
učitelia a ochrancovia Christovej viery, tak 
ešte viacej sú potrebnejší  ako vykonávatelia 
tajomstiev Christových. Hovoríme: „ešte viacej 
potrebnejší“ preto, lebo ich právo ako učiteľov 
viery a duchovnosti na niektorom stupni môže 
prináležať aj neposväteným na stupeň pastier-
stva, t. j. laikom - veriacim, ktorí osobitne môžu 
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zvestovať vieru a učiť seba vzájomne pravidlám 
duchovnosti; avšak vykonávať tajiny je výlučná 
povinnosť duchovných (posvätených) osôb, 
ktoré v tomto ohľade stávajú sa nevyhnutnými 
nástrojmi obnovujúcej sa Božej milosti. Posvät-
né deje vo všeobecnosti predstavujú spôsoby 
a prostriedky spojenia človeka s Bohom i Boha 
s človekom. Cirkevné bohoslužby všeobecne 
možno charakterizovať ako otvory alebo 
východy, cez ktoré vystupujú 
k Bohu naše modlitby a 
želania a cez ktoré ude-
ľujú sa nám od Boha 
milosti. Podľa slov 
Christových i slov apoš-
tolov každý môže a je povinný 
modliť sa ustavične a teda ino-
kedy aj bez svedkov. Avšak sú 
prípady, kedy aj pre obyčajnú 
prosbu je nutné prostredníctvo 
pastiera Cirkvi, kedy úspech 
modlitby prevažne závisí od 
horlivého prístupu k nej 
slúžiaceho kňaza. Tým 
nechceme povedať, že 
kde nieto kňazstva, ne-
môže byť ani modlit-
ba; lebo vieme, že aj 
v pohanskom svete, 
kde nieto pravého 
kňazstva, bola mod-
litba niektorých 
Bohom vypočutá. 
A iba na určených 
základoch či princí-
poch uznávame za 
nepochybné, že pre modlitby pred Bohom je 
inokedy nevyhnutné prostredníctvo pastierov 
Cirkvi. Bez tajín nemožno získať blahodatné 
dary; avšak uskutočňovateľmi tajín musia byť 
iba Bohom posvätené osoby. Taká je ich základ-
ná povinnosť, pre splnenie ktorej nikto sám  v 
sebe nemôže k nej pristúpiť. O tom sv. ap. Pa-
vel učí takto: „Každý veľkňaz, ktorý je spomedzi 

ľudí, je ustanovený pre ľudí vo veciach Božích: 
prinášať dary a obete za hriechy...  A nikto si sám 
nemôže vziať hodnosť, len ak ho Boh povolal ako 
Árona“ (Žd 5, 1-2, 4). Taký je zákon utvrdený sa-
motným Bohom s ohľadom na vykonávateľov 
tajín, zákon, ktorý od čias Árona sa nevyhnut-
ne zachováva v Božej Cirkvi a ktorému daň 
poslušnosti zaplatil sám Syn Boží. Lebo dejiny 

ukazujú na  to, že po tom, ako sám Boh po-
vedal Mojžišovi: „Privolaj k sebe 

spomedzi Izraelitov svojho 
brata Árona i s jeho synmi, 

aby mi konali kňazskú 
službu“ (2 Mjž 28, 1), od 

tých čias neprerušilo sa  v 
starozákonnej Cirkvi nástupníctvo 
Bohom vyvolených služobníkov, 
až kým nepovstal najvyšší Veľkňaz, 

ktorý prenikol nebesá, Isus Syn  Boží 
(Žd 4, 14). A čo je ešte naviac pozoru-

hodné, že dokonca aj tento božský 
Veľkňaz si neprisvojil, nevzal sám 

slávu byť Veľkňazom, ale touto 
slávou Ho poctil Ten, ktorý Mu 

povedal: „Syn môj si Ty, ja 
som Ťa splodil dnes... Ty si 
kňaz naveky na spôsob 

Melchisedeka“ (Žd 5, 
5-5). A keď Syn Boží 
prijal službu kňazstva 
podľa ustanovenia 

nebeského Otca, kto 
sa po tom všetkom 
opováži sám od   
seba prijať na seba 
vykonávanie tajín? Z 

toho teda plynie, že hlavnými a nevyhnutnými 
nástrojmi Božej milosti v diele spásy ľudstva 
zostávajú navždy pastieri Cirkvi, ktorých podľa 
apoštolského prikázania treba si ctiť (1 Tim 5, 
17-18; Žd 13, 7, 17 a iné) alebo o nich zmýšľať 
ako o služobníkoch Christových a šafároch ta-
jomstiev Božích (1 Kor 4, 1). (Pokračovanie)

Prot. Peter Kormaník)

Isus Christos - Hlava Cirkvi (ikona na vonkašej 
stene pravoslávneho chrámu v Nižnej Polianke)
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Na nebesiach je mnoho žiarivých hviezd, 
iskričiek Božieho rúcha, ale krajšie, svetlej-
šie, jasnejšie je slnko. Na pasienkoch a po-
liach je veľa voňavých kvetov, ale najkrajšia 
a najvoňavejšia z nich je ruža. Po Zemi tečie 
mnoho riek, jazier, potôčikov a všetky sa zlie-
vajú do bezhraničného, obrovského oceánu. 
Množstvo nádherných, žiarivých kameňov 
je ukrytých v zemských útrobách, no naj-
krajší, najžiarivejší a najčistejší je briliant. Aj 
v duchovnom svete sú na duchovných pa-
sienkoch hviezdy, drahé kamene a kvetiny 
- svätootcovské diela, bohoslužobné úkony 
a sväté tajiny, ktoré sa zlievajú do najhlbšej 
svätej tajiny- svätej Liturgie. 

Svätý Ján Zlatoústy hovorí, že svätá Litur-
gia je veľký, tajomný dar. Boží anjeli, ak je to 
možné vyjadriť naším ľudským jazykom, zá-
vidia nám ľuďom šťastie prijímať Božie Telo 
a Krv. Nespočetné množstvo anjelov prilieta 
tam, kde sa prináša Božia Obeta, s bázňou 
stoja pred svätým prestolom, zakrývajú si 
tváre a s vďačnosťou oslavujú veľké tajom-
stvo, ktoré sa tu vykonáva. Ó,  ako svätí otcovia hovorili o svätej Liturgii, akú mali 
pred ňou bázeň! 

Prví kresťania chápali, aké šťastie sa ukrýva v tajine Prijímania. Každý deň pristu-
povali k svätej Čaši - taký čistý bol ich život. Keď išli na ďalekú cestu, tak so sebou 
brali sväté Tajiny- spolu s krížikom ich ochraňovali na hrudi. Naši predkovia stále za-
čínali deň prítomnosťou na Liturgii a až po jej vystatí začínali svoju prácu. Takto si 
kresťansky naladení ľudia vážili svätú Liturgiu. 

Liturgia má mnoho názvov  - Paschou ju nazývali prví kresťania a otcovia Cirkvi. 
Svätý Ján Zlatoústy hovorí: ,,Kto prebýva na svätej Liturgii, ten sa začína podobať 
najmilšiemu Christovmu apoštolovi, ktorý spočinul na Jeho hrudi. Lebo Liturgia je 
Tajomná večera a my, prijímajúci sväté Tajiny, akoby sme spočinuli na Jeho srdci, po-
čujúc jeho tlkot.“ Druhé – Stolovanie, pretože sa nám tu predkladá Nebeský Chlieb,  
Oživujúce Christove Telo a Krv. Tretie – Eucharistia, vďakyvzdanie. Štvrté – Stretnutie, 
pretože v Tajomstve Prijímania vstupujeme na veľkolepé stretnutie s Christom, ktorý 
cez túto Tajinu preniká všetky časti nášho tela. Piate – obed, hostina, na ktorú Hos-
podin pozýva svojich služobníkov prostredníctvom svojich sluhov. 

Nebeský Chlieb 
Rozprávanie o svätej Liturgii

Autor príspevku - svjaščennomuče-
nik Serafim (Zvezdinskij)
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Starozákonní ľudia, proroci a spra-
vodliví videli tento dar iba v proroctvách, 
predobrazoch – a s akou veľkou bázňou 
k tomu pristupovali! V Biblii sa hovorí, že 
prorok Izaiáš mal zvláštne zjavenie: uvi-
del Hospodina sediaceho na vysokom 
Tróne. Trón obkolesovali serafíni, ktorí 
mali šesť krídel: dve na lietanie, dvomi 
si zakrývali nohy a dvomi si s  chve-
ním zakrývali svoje tváre 
neprestajne spievajúc: 
„Svätý, svätý, svä-
tý je Hospodin 
mocností, plná 
je všetka zem 
Jeho slávy...“  
S úctivým 
s t r a c h o m 
prorok vy-
kríkol: „Beda 
mi, som stra-
tený, lebo 
som mužom 
nečistých perí... 
Potom priletel ku 
mne jeden zo serafínov 
a v ruke mal žeravý uhlík, 
ktorý vzal kliešťami z oltára, dotkol sa mi 
úst a riekol: Ajhľa, tento sa dotkol tvojich 
perí a zmizla tvoja vina, tvoj hriech je 
odpustený...“ (Iz 6, 3-7). V tomto zjavení 
sú kliešte, podľa výkladu sv. otcov, - ruky 
Devy, ktorá prijala Božieho Syna. Tieto 
ruky sa naťahujú k nám. Žeravý uhlík – 
sväté Tajiny, svojím plameňom uhášajú 
naše neprávosti. Takto učia a predpove-
dajú proroci. A my si to  nevieme vážiť, 
medzi nami sú takí, ktorí nepristupujú k 
Čaši. Otec Ján Kronštadtský vraví: „Ak si 
vypočul svätú Liturgiu, kľakni si na zem 

a ďakuj Bohu, že ti daroval také veľké 
šťastie“.      

Na nebi je jasné Slnko spravodlivosti, 
večné, nikým nestvorené, vyžarujúce a 
rozlievajúce večné svetlo. Týmto Slnkom 
je Boh Otec. Od toho Slnka vychádza 
nádherný, taký ako Slnko, nekonečný, 
večný Lúč, všetko tvoriaci a posilňujúci. 

Tento Lúč je Boží Syn. Tento Božský 
Lúč, lúč tajomného svetla, 

zapálil na Zemi tajom-
nú lampadu.  Na-

plnil ju olejom 
- svojou svätou, 

čistou Krvou. 
Táto lampa-
da je svätá 
Liturgia. Za-
pálil ju Boží 
Syn počas 

posledných 
dní svojho 

p o z e m s k é h o 
života. Prvýkrát 

sa táto lampada za-
pálila počas Tajomnej 

večere. 
Svätí evanjelisti a svätí otcovia opisu-

jú prvú Liturgiu takto: deväť bohoslužieb 
vykonal Ten, ktorý ju slúžil a bol zároveň 
aj Obetou tejto prvej Liturgie, - Spasiteľ 
umyl nohy učeníkom a posadil sa s nimi. 
Ďalej sa hovorí: Christos vzal chlieb... On 
zobral chlieb do svojich najčistejších rúk, 
ale zobral aj teba, hriešna duša, teba vzal 
svojimi najčistejšími, najsvätejšími ruka-
mi. Keď zobral chlieb, svoj zrak sklonil k 
nebu, k Otcovi, vzdal Mu vďaku, ukázal 
Mu hriešnu dušu, ktorú zobral, akoby 
hovoril: „Beriem túto dušu, kupujem ju, 
ale nie za zlato ani za brilianty, ja ju vy-



01/2019     E15

Liturgika Liturgika

kupujem svojou Krvou, mukami na krí-
ži“. Ďalej je napísané: Christos požehnal 
chlieb,  očakávajúc svoju smrť na kríži. 
Na chlebe urobil znamenie kríža. Hospo-
din vzdal vďaku a lámal chlieb. Nie, On 
nelámal chlieb, ale svoje Telo rozlomil...
Potom rozdal chlieb učeníkom, a počas 
toho povedal slová, ktoré sa stále opaku-
jú na Liturgii: Vezmite, jedzte... Pite z nej 
všetci...Tieto slová ešte doplnil o nežnú, 
láskavú radu: Toto robte na moju pa-
miatku. 

Tento Nový Zákon ustanovený Spa-
siteľom Christom priniesol obrovskú 
radosť do života ľudí. Prijímajúc Telo a 
Krv Christa sa ľudia začleňovali do Božej 
prirodzenosti, prvýkrát vstúpil do domu 
ich duše Hospodin. Ľudská duša sa stala 
Božím chrámom. Ó, aké veľké, bezhra-
ničné šťastie! Prví nasledovníci Christa 
nezabudli na Jeho posledné slová: „Toto 

robte na moju pamiatku.“ A už devät-
násť storočí sa na Zemi prináša Nekrva-
vá Obeta. Počas tohto obdobia nebolo 
jediného dňa, kedy by sa neslúžila svätá 
Liturgia. A nezastaví sa, pokiaľ bude svet 
svetom. Aj v časoch antichrista sa bude 
slúžiť Liturgia, aj v posledný deň sveta, 
keď anjeli zoberú na Súd všetkých ľudí, 
živých, aj tých, ktorí vstanú z hrobov, a 
v tento deň sa bude slúžiť svätá Liturgia 
iba na nebi. 

Liturgia je posilňujúci prameň, osvie-
žujúci, ktorý vyviera z rebra ukrižované-
ho Isusa. Liturgia je zlatý most, cez ktorý 
možno prejsť do večného života.  

Do štvrtého storočia poriadok svätej 
Liturgie a jej piesne určoval každý bis-
kup pre svoju pastvu. Prví kresťania boli 
takí silní duchom, tak vrúcne sa modlili, 
že ich modlitba trvala celú noc a v čase 
modlitby nepoznali únavu. No po čase 
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140 rokov od narodenia misionára návratu 
nášho ľudu do sv. Pravoslávia
(venované pamiatke vladyku Josifa Cvijoviča)

sa táto modlitba ochladzovala a kvôli ľudskej slabosti zostavil sv. Vasiľ Veľký kratší 
poriadok Liturgie. Svätý Ján Zlatoústy k nemu ešte doplnil piesne. 

Pred začiatkom Liturgie kňaz, ktorý sa obliekol, si umýva ruky so slovami 25. žal-
mu: „Umývam si ruky v nevinnosti...“ Umývať ruky pred prinášaním obete vyžadovala 
nielen potreba, ale aj želanie pristúpiť k Bohu s čistým srdcom. Umývanie rúk je podľa 
sv. Cyrila Jeruzalemského znamením nevinnosti pred odsúdením  za hriechy.  

Svätá Liturgia má tri časti. Prvá sa nazýva proskomídia; je to grécke slovo, ktoré 
znamená prínos. Ešte za čias Mojžiša Hospodin ustanovil, aby k Nemu veriaci necho-
dili bez obety. Toto pravidlo prísne dodržiavali prví kresťania a namiesto zvierat pri-
nášali chlieb a víno. Proskomídia je posvätená spomienke na Christovo Narodenie. A 
tak ako sa Christos narodil v pokore, tak sa proskomídia slúži v oltári pri zatvorených 
kráľovských dverách. Počas proskomídie sa spomínajú aj Christove utrpenia, no iba 
v predobrazoch, ako ich videl spravodlivý Simeon Bohopríjemca. 

Pred slúžením svätej Liturgie kňaz, ktorý si uvedomuje svoju bezmocnosť, hrieš-
nosť, pociťuje bázeň pred tou veľkou službou, ku ktorej pristupuje, a obracia sa k 
Hospodinovi s modlitbou, aby mu pomohol. Už od večera sa pripravuje k slúženiu 
a v chráme by sa mal vo svojej mysli so všetkými zmieriť, odpustiť všetkým všetko.

Svjaščennomučenik Serafim (Zvezdinskij)
Podľa knihy: Chlib Nebesnyj - 

Propovidi o Božestvennoj liturgii 
spracovala: Petra Kahancová

Zaujímavé sú i spomienky vladyku 
Josifa na školské roky. Dôvodom jeho 
„školovania“ bola jedna epizóda z otcov-
ho života. Ten raz prišiel rozčarovaný a 
nervózny zo súdu šomrúc, že medzi ním 
a jeho volom nie je žiaden rozdiel. Vyčí-
tal svojmu nebohému otcovi, že ho ne-
poslal do školy a on teraz – aj keď vidí, je 
vlastne slepý, lebo  nevie čítať. Ak mu aj 
niečo dajú podpísať, on nevie čo vlastne 
podpisuje, a tak by vraj mohol hocikomu 
podpísať, že mu je dlžný sto dukátov. Vý-
sledkom tohto šomrania, zlosti a nespo-

kojnosti bolo vyhlásenie, že hoci on bude 
holý a bosý chodiť, ale svojich synov dá 
do školy. Túto rodičovskú starostlivosť o 
budúcnosť a šťastie svojich detí si vlady-
ka Josif po celý život nesmierne vážil. V 
listoch svojej dcére veľmi pekne opisuje 
celú žiacku etapu svojho života od času, 
ako v lete strážil ovce a po večeroch ho 
učiteľ učil z „bukvára“, cez čas, ktorý trávil 
u svojej tety, až po svoje štúdium v Uži-
ci. Prvá veta, ktorú z „bukvára“ prečítal, 
bola: „Isus Christos je Syn Boží.“ Celý ži-
vot spomínal, že hoci vtedy veľmi nechá-
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pal jej význam, cítil nevysloviteľnú slasť, 
keď ju vyslovil, a preto túto vetu často 
opakoval. Humorne pôsobia najmä spo-
mienky, ako ho negramotný otec skúšal 
z čítania a mladý Josif, ktorému to sprvu 
išlo ťažko, si všakovaké vety vymýšľal, 
len aby otca uspokojil. No i otec mu 
raz prešiel cez rozum. Keďže Josifovou 
slabosťou bolo kúpanie, a to aj v čase, 
keď sa mal učiť (ako mladý svjaščennik 
si potom od plávania odvykal), otec ho 
chcel svojským spôsobom od toho od-
naučiť. Keď ho znova po istom čase pri-
šiel pozrieť do Užice a mladého školáka 
nenašiel pri knihe, ale opäť s chlapcami v 
rieke, otcovi došla trpezlivosť, prikradol 
sa ku brehu, zobral jeho oblečenie a mo-
hol ten potom za ním nahý bežať, kričať, 
prosíkať a sľubovať. Ale výsledok 
kúry odvykania bol viac-menej 
úspešný, hoci, samozrejme, po-
istený bolestivým výpraskom. 

S veľkou úctou sa vladyka 
Josif vyjadroval o svojom 
dobrom učiteľovi Jankovi z 
Počegy. Tu je aspoň zopár 
jeho slov: „Mal som ne-
skôr veľkých a slávnych 
vychovávateľov, uče-
ných a milých, ale iba 
Janko mi vždy v srd-
ci ležal a nikto ho 
nemohol vytisnúť z 
mojej duše. A keď 
som sa neskôr stal 
duchovným, ba 
až profesorom, 
vždy som s 
veľkou rados-
ťou, úctou a 
s y n o v s k o u 

láskou i oddanosťou mu sladko ruku 
bozkával.“ 

Pri všetkom tom krásnom, čo o škole 
a mladých časoch vladyka Josif hovoril, 
mal na niektoré veci aj kritický pohľad. 
Tak trochu vytýkal vtedajšiemu systému 
(a vytkol by to asi aj tomu dnešnému), že 
všetkému učil (ako je zem okrúhla, ako 
sa otáča a pod.), ale o praktickom živote 
ani slovo. Preto „mnohí i vtedy i teraz vy-
šli zo školy bez najmenšieho pochope-
nia vážnosti života“. 

Čo sa týka Cvijovičovho života v Bo-
hosloviji, za zmienku snáď stojí fakt, že 
prijímacie skúšky na prvýkrát neurobil 
kvôli hudobnému sluchu. Na opravný 
termín sa dobre naučil dve – tri cirkevné 
piesne, a tak komisia uznala, že nie je až 

taký hudobne hluchý, aby sa hoci s 
vynaloženým úsilím nenaučil „cer-
kovnoje pjenije“. Mladý Josif sa 
ho nielen naučil, no tak sa v ňom 
zdokonalil, že neskôr pomá-

hal i spolužiakom s 
týmto predmetom. 
O tomto úspechu 

hovoril ako o dôka-
ze, že námahou a 

dobrou vôľou 
sa všetko dá 

naučiť a zís-
kať. Študij-
né úspechy 
tešili najmä 
vladykovho 
otca, ktorý 
bol celý bla-
žený, keď v 
chráme po-
čul a videl 
svojho syna 
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čítať, spievať, podávať kadidlo a pod., 
akurát nevedel pochopiť, „prečo ho v 
škole ešte držia, keď už vie všetko, čo po-
povi treba.“

Dosť podrobne sa vo svojich život-
ných spomienkach Josif Cvijovič venuje 
téme ženenia. Keďže vyrastal v starom 
patriarchálnom prostredí, také boli i vte-
dajšie zvyky. Sám to  opisuje takto: „Za 
česť matky, sestry, svokry by sme dali 
hlavu, ale ak by nás niektorá v dome, 
či stojac na ulici neprivítala – beda jej. 
Mame, babke, tete sme ruku bozkávali, 
ale na modlitbe a sláve  vždy pred nimi 
stáli. Muž chodil vždy prvý a žena niekoľ-
ko krokov pozadu. My mladí sme sa nie-
kedy štítili, keď sme videli, že muž mladej 
žene ruku bozká. Bolo to pre nás poníže-
nie mužskej dôstojnosti. Pre nás bol už 
tento stratený, stál pod ženinou papu-
čou.“  Opisujem to kvôli tomu, aby som 

poukázal na vtedajší poriadok a zvyklos-
ti. Preto ani nie je veľmi prekvapujúce to, 
čo ďalej opisuje vladyka Josif. Istého dňa 
prišiel za ním jeho mladší brat s prosbou, 
aby mu dal požehnanie na svadbu. „Tvo-
je je prvenstvo a bez tvojho dovolenia sa 
nesmiem oženiť. Kedy ty dokončíš svo-
je školy a oženíš sa, neviem, ale nám je 
potrebná ženská ruka v dome. Mamka je 
už stará a nevládze. Hriech je, aby sme ju 
starú trápili. Povediac to, trikrát sa predo 
mnou poklonil. Keď som mu celý doja-
tý dal požehnanie a objal ho, brat sa mi 
znova trikrát poklonil, pobozkal mi ko-
leno, hruď a ruku a takto celý rozžiarený 
v tvári poďakoval slovami: „Odpusť tak 
ako aj Boh odpúšťa!“

Pre dnešného človeka môže byť 
zvláštnym i poučným spôsob, ako si 
mladý bohoslovec vyberal svoju budúcu 
nevestu. V prvom rade musel spoznať 

jej matku, lebo sa pred-
pokladalo, že mnohé 
vlastnosti zdedí i budú-
ca „popadija“. Za zmien-
ku stojí i otcov pohľad 
na danú vec, keď podľa 
jednej ženy duchovné-
ho odporúčal i budúcu 
nevestu: „Dieťa, ak táto 
dievčina, ktorú chceme 
v Božom mene vypýtať 
pre teba, bude aspoň 
spolovice ako   táto 
pani, jej sestra, vezmeš 
ju, hoc by bola na jedno 
oko slepá.“

Či už mal mladý bo-
hoslovec šťastie alebo 
vkus, rodinná idyla ne-
trvala dlho. Oženil sa 
hneď po dokončení ško-

Uprostred sedí vladyka Josif a nad ním stojí 
prep. Justín Popovič, ktorý bol u nás spolu s ním na misii
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ly v júli 1902. V máji 1904 sa im narodila prvá dcéra a v septembri 1905 jej sestra, 
ktorá však žila iba mesiac. Zanedlho po nej odišla do večnosti i manželka Mileva. 
Veľkou oporou pre mladého vdovca, toho času už duchovného a otca jednej dcéry, 
bola rodina nebohej ženy. Vladyka Josif sa so zvláštnou úctou a obdivom vyjadroval 
o svojom svokrovi svjaščennikovi Simovi. Hoci, ako hovoril, bol veľmi jednoduchý a 
skromný, ale zato ideálny a čestný človek, majúci bázeň pred Bohom a celý posvä-
tený svojej službe. Zbožnosti ako aj ľudovému liečiteľstvu sa neskorší vladyka učil 
práve od neho a vždy vyzdvihoval to, s akou oddanosťou a náboženským ohňom 
modlitby čítal a veriacim rady dával. Veľmi dojímavým je opis vladyku Josifa, ako v 
jednu nedeľu ho pred Liturgiou videl modliť sa samotného. Tento úprimný vzťah a 
skutočné modlitby, spojené s pevnou vierou, ktoré pripomínali biblického Jakuba, 
ako bojuje s nebom, prekrývali všetky ľudské nedostatky Josifovho svokra. Medzi 
ľuďmi požíval takú vážnosť, že dedinskí gazdovia nič robiť nezačínali, neženili sa a 
nevydávali, nepredávali a nekupovali, ak by sa predtým s popom Simom o tom ne-
poradili. Dobré rady do života však dával aj svojmu zaťovi. Vladyka spomína, ako sa 
raz pochválil, že za jeden krst dostal viac peňazí, ako on – pop Sima za päť. Vtedy 
mu jeho svokor dal najavo, že úcta ľudí k duchovnému sa nemeria peniazmi, ale 
tým, že sa veriaci podelia o to, čo majú (syr, mäso, ...), so svojím svjaščennikom. „Ak 
by si niekde po ceste zablúdil, hneď by si prišiel na to, že peniaze ťa nenakŕmia a 
ťažko takému národu, kde mladí duchovní na peniaze myslia.“ Vladyka tento príbeh 
podrobne opísal svojej dcére s prosbou, že ak sa jej syn rozhodne byť duchovným, 
nech mu ho prečíta. Nádherné spomienky sa však zachovali i na vladykovu svokru. 
Hovoril, že to bola anjelská, nehnevlivá duša a byť niekoľko dní v jej blízkosti značilo, 
k rajskej bráne sa priblížiť. Za pozornosť stojí i fakt, že v tejto duchovenskej rodine 
sa venovali aj výchove dievčat – sirôt, aby ich pripravili na poctivý manželský život 
a naučili ich všetkým dôležitým prácam. Vladyka to vysoko hodnotil a tvrdil, že bez 
dobre vychovaných dedinčaniek nie je možný dobrý rozvoj dediny. (Pokračovanie)

Prot. Peter Savčak

Neodsudzujme!

Náš Spasiteľ Isus Christos nám jasne povedal: „Nesúďte, aby ste neboli súdení. 
Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou meriate, takou bude 
vám namerané“ (Mt  7, 1-2). Krátko, múdro, výstižne. No my to zväčša aj tak nechá-
peme a vo veľkom sa pohoršujeme nad skutkami svojich blížnych, kolegov, priate-
ľov, rodinných príslušníkov, ale tiež cirkevných či štátnych predstaviteľov. Pritom si 
neuvedomujeme, že každá naša reakcia vyvolá protireakciu. Neplatí to predsa len vo 
fyzike. Priznám sa, že sa mi už často splnilo krásne porekadlo: „V čom odsúdiš, v tom 
poblúdiš!“ Keď som sa v duchu nad niekým pohoršil, onedlho som veľmi podobne 
zhrešil aj ja. Isus Christos hovorí pravdu, musíme zakrývať hriechy blížnych a Boh 
potom zakryje tie naše. Srbský svätec 20. storočia sv. Nikolaj Velimirovič hovorí, aby 
sme tri veci neskúmali príliš do hĺbky: 1. Boha, pokiaľ nemáme tvrdú vieru. 2. Hrie-
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chy blížneho, pokiaľ nepreskúmame svoje vlastné. 3. Zajtrajší deň, pokiaľ neuzrieme 
jeho svitanie. Tým chcel povedať, aby sme sa snažili byť pokorní pred Bohom a všet-
ko nechávali na Jeho vôľu. Prílišná sebaistota človeka vzďaľuje od Boha. Preto Boh 
chce, aby sme neodsudzovali blížnych, lebo On vie, že tým nám stúpne vlastné ego, 
staneme sa pyšnými a po pýche obyčajne nasleduje pád. 

Jeden mních žil celý život v monastieri, ale nepatril k tým najzbožnejším. Na smr-
teľnej posteli sa však usmieval. Keď sa jeho spolubratia pýtali, prečo sa teší, keď je 
kúsok od smrti a jeho skutky počas života neboli najideálnejšie, odpovedal im: „Je 
pravda, že som nebol vzorovým mníchom a počas života som urobil mnohé hriechy. 
Avšak ani raz som počas celého života nikoho neodsúdil, a tak sa nádejam na Božie 
slová, že ani On nebude súdiť mňa“. 

Dávajme však pozor, aby sme neupadli do opačného extrému. Nemyslíme si, že 
keď nebudeme odsudzovať blížnych, máme zabezpečenú cestu do neba. Ten istý 
Boh, ktorý povedal, aby sme neodsudzovali, povedal aj, aby sme blížnych milovali, 
aby sme nekradli, necudzoložili, aby sme sa modlili, postili atď. Je to teda celková 
mozaika našej spásy, ktorú máme budovať. Prikrývajme teda hriechy ostatných, aby 
Boh prikryl naše.

Prot. Peter Soroka

Svätý Nikolaj Planas
Život a dielo svätého kňaza Nikolaja 

Planasa, svätého našich dní, je veľmi vý-
stižným príkladom pravdivého života pod-
ľa Christa každého svedomitého veriaceho 
človeka a obzvlášť každého dobrého kňa-
za.

Jeho rodiskom bol krásny ostrov Na-
xos, ktorý zrodil už viacerých svätých. 
Narodil sa v roku 1851. Jeho rodičmi boli 
kapitán Joannis a Augustína. Boli to láska-
ví, dobrotiví a zbožní ľudia, podobne ako 
mnohí iní na tomto ostrove. Vlastnili ob-
chodnú loď, s ktorou sa plavili do Smyrny, 
Konštantínopola (Istanbula) a dokonca aj 
do Alexandrie v Egypte. V jednej zo svojich 
budov mali aj maličkú kaplnku zasvätenú 
svätému Nikolajovi Myr-lykijskému.

Svätý Nikolaj Planas bol už od svojho 
detstva svätým dieťaťom. Väčšinu svojho 
času trávil v ich rodinnom domovom chrá-
me. Býval tam mnoho hodín, spieval čo 
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vedel a nosil pri tom často na sebe namiesto 
kňazského felónu nejakú plachtu, aby sa po-
dobal na kňazov. Raz spieval tak slávnostne, 
že vyvolal údiv u okoloidúcich ľudí. 

Celý jeho detský život bol predzvesťou 
jeho budúceho života a správania v dospe-
losti. Už v detstve prijal z Božej blahodate silu 
konať zázraky. Tak napríklad na veľkú diaľku 
vedel o stroskotaní ich lode na mori a pove-
dal o tom rodičom. Stalo sa to v jeden zimný 
večer, keď sedeli doma pri krbe. Nikolaj zrazu 
povedal otcovi: „Otec, v tejto chvíli sa potopila 
naša loď “Evangelístria” mimo mesta“. Vystra-
šený otec povedal svojej žene: „Žena moja, o 
čom hovorí to dieťa?” Syn vysvetlil svoje tvr-
denie slovami, že „všetky deti sú predvídavé” a 
rodičia sa zakrátko dozvedeli, že predpoveda-
ná udalosť sa naozaj stala.

Svoje prvé vzdelanie získal od svojho 
deda, otca svojej matky, kňaza Georgija Melis-
sourga, pri ktorom sa naučil čítať svätý Žaltár. 
Spolu s dedom chodil na sväté Liturgie, ob-
sluhoval vo svätom Oltári a prijímal živú vodu 
blahodate Svätého Ducha z bohoslužieb. 

Keď mal svätý Nikolaj štrnásť rokov, zomrel 
jeho otec. Jeho matka a sestra sa presťahovali 
do Atén, kde s nimi odišiel aj Nikolaj. Usadi-
li sa medzi chrámom svätého Jána v štvrti 
Plaka a chrámom sv. Panteleimona Ilissou 
(podľa niekdajšej rieky Ιλισός, Ιλισσός alebo 
Ειλισσός), kde žilo veľa námorníkov. So svojou 
sestrou rozdali otcov pomerne veľký majetok. 
Časť z neho požičali jednému chudobnému, 
ktorý im ho nikdy nevrátil. Tak Nikolaj zostal 
po celý svoj ďalší život chudobným člove-
kom. Vo veku sedemnástich rokov vstúpil 
na naliehanie svojej matky do manželstva s 
Elenou Proveleggiosovou z ostrova Kýthira. 
Narodilo sa im jedno dieťa, syn Joannis. Jeho 
manželka krátko na to zomrela. 28. 7. 1879 
bol Nikolaj vysvätený za diakona vo svätom 
chráme Christovho Preobrazenia v aténskej 
štvrti Plaka. 2.3.1885 bol vysvätený za kňaza 

a ustanovený za duchovného pri chráme sv. 
Panteleimona Ilissou. Pri tomto chráme, ako aj 
pri chráme sv. Jána na ulici Vouliagménis slú-
žil každý deň. Druhý spomínaný chrám patril 
vtedy veľmi chudobnej cirkevnej obci, ktorú 
tvorilo len osem rodín.

Svätý Nikolaj bol Božím človekom, bol 
služobníkom Najvyššieho (Boha), neúnav-
ným uctievateľom Svätej Trojice. Vďaka svojej 
zbožnosti, neopísateľnej dobrote, extrémnej 
nezištnosti, jednoduchosti, žiarivému kňaz-
skému správaniu a morálke, nenapodobiteľ-
nej vážnosti, pokore, láske k bohoslužbám a 
ďalším cnostiam si získal veľkú úctu v národe. 
Vážili si ho všetci, vysoko postavení aj obyčajní 
ľudia. 

Nikdy nemiloval bohatstvo a nedržal u 
seba žiadne peniaze. Všetko, čo mu dali, okam-
žite prežehnal a dal chudobným. Prispieval na 
živobytie jedenástim rodinám vdov a sirôt. 
Celé roky im posielal finančné príspevky pre 
deti, až kým ich deti nedosiahli vek štrnástich 
rokov. Mladým diakonom finančne pomáhal 
počas štúdia a mladým manželským párom 
pomáhal uhradiť prvé výdavky v manželstve. 
Finančne a duchovne podporoval všetkých, 
ktorí to potrebovali. V slúžení bol neúnavný. 
Viac ako pol storočia každý deň slúžil svätú 
Liturgiu, ktorá spolu s inými prípravnými bo-
hoslužbami (Utreňa atď.) trvala od 8.00 ráno 
do 15.00 poobede. Napriek dĺžke bohoslužieb 
do konca sa snažili vydržať aj početné matky 
s malými deťmi, aby neodišli bez blahoslove-
nia. Chlapci, ktorí obsluhovali pri Liturgiách, 
prichádzali do chrámu skoro ráno, aby boli v 
oltárnej časti chrámu ako prví a stihli si oblie-
cť stichar skôr, než prišiel o. Nikolaj. Poslúchali 
jeho pokyny a nevadila im dĺžka slúženia svä-
tej Liturgie, pretože sa im páčilo, že pri o. Niko-
lajovi pociťovali neopísateľný pokoj a istotu. 
Niekedy sa stávalo, že deti videli svätého Niko-
laja ako sa počas slúženia vznáša nad zemou. 
Niektoré sa zľakli a utekali povedať rodičom o 
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tom, čo videli. Rodičia aj deti sa potom s ešte 
väčšou vierou zúčastňovali na slúžení svätej 
Liturgie a ďakovali Bohu za požehnanie na-
chádzať sa v blízkosti takého svätého kňaza. 

Liturgie, ktoré slúžil o. Nikolaj, boli neo-
pakovateľné. Počas nedieľ a veľkých sviatkov 
slúžil vo svojom chráme, počas ostatných dní 
rád navštevoval rôzne malé kaplnky Atén, kde 
slúžil svoje pravidlo. Často slúžil vsenočné 
bdenia v kaplnke proroka Jeliseja (Elizeusa) 
na ulici Areos v aténskej štvrti Plaka. Počas 
týchto bdení veriaci pociťovali veľké blahoslo-
venie a blahodať. Bohoslužobné texty pri jeho 
slúžení najčastejšie čítali a spievali významní 
grécki spisovatelia Aléxandros Papadiamántis 
a Aléxandros Moraitídis, ktorí mali o. Nikolaja 
veľmi radi. Alexandros Papadiamántis o sv. 
Nikolajovi povedal nasledujúce slová: „Je naj-
pokornejší z kňazov a najjednoduchší z ľudí. 
Je hodný lásky…, cnostný a dôstojný prvého 
blaženstva Spasiteľa”, ktoré znie: „Blažení sú 
chudobní v duchu”.

O. Nikolaj bol skromný a striedmy vo 
všetkých svojich prejavoch a vyjadreniach. 
Jeho bohatstvom, pokladom a centrom ži-
vota bol liturgický život našej Cirkvi. Bol 
človekom modlitby a jeho život bol 
službou viery a lásky. Neustále sa 
modlil a miloval všetkých ľudí. 
Bol veľkým pôstnikom. Po-
čas celých Veľkých pôstov 
(Štyridsiatnice) sa postil 
aj od oleja. Pred sviat-
kom Vozdviženija 
Kresta (Pozdvihnu-
tia Kríža) sa postil 
dva týždne a pred 
sviatkom archan-
jela Michala a os-
tatných anjelov sa 
postil týždeň. Bol 
jednoduchý, veľ-
mi šikovný a vý-
stižný vo svojich 

odpovediach, spájal jednoduchosť s vážnos-
ťou, dôverčivosť so svätosťou. Neštudoval na 
univerzitách, ani na cirkevných školách, ani na 
lýceách alebo gymnáziách. Pravdepodobne 
neukončil ani jeden ročník vtedajšej základnej 
školy. Ovládal však vynikajúco múdrosť Božiu. 

Jeho vzhľad robil dojem na mnohých ľudí. 
Jeho pohľad ich upokojoval, jeho kázeň dojí-
mala aj veľmi vzdelaných vedcov. Keď ho ľu-
dia stretli na ulici, ženy sa zbožne prežehnali, 
muži spomalili krok, aby ich mohol predbeh-
núť, vozy sa zastavovali a deti pribiehali, aby 
poprosili blahoslovenie. Ľudia jeho prítom-
nosť v hlavnom meste považovali za česť a 
ctili si ho ako svätého. Keď prišiel do chrámu, 
nastal šum, väčšina prítomných sa snažila po-
bozkať mu ruku, alebo sa aspoň dotknúť jeho 
riasy (kňazského odevu). Na každej Liturgii 
sa modlil za veľké množstvo ľudí (približne 
3000), ktorých mená boli napísané na stov-
kách papierikov. 

Boh oslávil svätého Nikolaja 
aj prostredníctvom konania 
zázrakov. Jeho zázraky sú ne-

spočetné. Na jeho modlitby Boh 
uzdravil chorých, vyhnal démo-

nov, predpovedal budúcnosť, 
vyriešil ťažké problémy, dával 

dobré rady. Sám odmietal 
pripustiť, že robí zázraky. 

Zázraky, ktoré sa v jeho 
prítomnosti diali, po-
važoval za prirodze-
nú vec, ktorej príči-
nou je Boh. 

Raz sa mu stalo, 
že do chrámu nikto 
nepriniesol prosforu 
na slúženie. Keď zis-
til, že v celom chrá-
me sa nenachádza 
ani jedna prosfora, 
poprosil dve veriace, 
aby išli niekde nejakú 
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prosforu pozháňať. Keď sa vrátili s prázdnymi 
rukami a blížil sa čas slúženia Liturgie, pretože 
utreňa sa už blížila ku koncu, so slzami úpen-
livo prosil Boha pred ikonou ukrižovaného 
Christa, aby ho po rokoch každodenného slú-
ženia Liturgie nenechal bez Eucharistie. Keď sa 
otočil, uvidel uprostred prestola ležať čerstvú 
prosforu. Vyšiel pred cárske dvere a ukázal ju 
ľuďom so slovami: „Pozrite, deti moje, aké zna-
menie nám dal Boh” a potom pokojne pokra-
čoval v slúžení, akoby sa nestalo nič zvláštne. 
Zázraky považoval za prirodzenú súčasť života 
človeka. 

V roku 1920, keď počas sviatku Christovho 
narodenia slúžil sv. Liturgiu v chráme sv. Jána 
na ulici Vouliagménis, dal sv. Prijímanie okrem 
iných veriacich aj jednej žene s dieťaťom na 
rukách, ktorá sa volala Júlia. Keď Júlia pristú-
pila k sv. Nikolajovi, takmer jej vypadlo dieťa z 
rúk. Pani, ktorá stála pri Júlii, jej povedala: „Dá-
vaj pozor, čo sa ti stalo?” Júlia jej odpovedala: 
„Vidím otca, ako stojí na oblaku”.

V roku 1923 jeden jeho duchovný syn, 
ktorý bol dovtedy úplne zdravý a aktívny, 
utrpel prasknutie zapáleného slepého čreva. 
Sv. Nikolaj sa za neho vrúcne modlil, no večer 
povedal príbuzným: „Eliáš zomrie, povedal mi 
to sv. Ján a sv. Panteleimon”. Keď sa ho pýtali, 
ako sa to stalo, odpovedal: „Počas slúženia sv. 
Liturgie som za prestolom uvidel sv. Jána a sv. 
Panteleimona, ktorí mi povedali: „Odovzdali 
sme tvoju prosbu Vládcovi Christovi, ktorý 
nám povedal, že (Eliáš) zomrie. Také bolo roz-
hodnutie zhora, ktoré mi oznámili”. 

Veriaci v chráme ho videli slúžiť spoločne 
so svätým kňazom-mučeníkom Fokom. Slúžil 
aj spoločne so svätým Nektáriom Pentapol-
ským, starcom Filotejom Zervakosom a an-
jelmi. Anjel mu tiež pomohol nestratiť v noci 
správnu cestu.

Po prežitom svätom živote, ktorý bol prí-
nosom a obetou Bohu, prišiel čas, aby aj on 
ako človek zanechal tento svet a bol prive-
dený do večného a pravého života. Nastúpila 

Nedeľa o márnotratnom synovi 28. 2. 1932. 
V tento deň svätý Nikolaj poslednýkrát slúžil 
svätú Liturgiu na pozemskom svätom presto-
le. Po svätej Liturgii stratil vedomie. Jeho ve-
riaci a priatelia sa o neho postarali, no napriek 
všetkej starostlivosti nedokázali zvrátiť vývoj 
jeho zdravotného stavu. O desiatej večer 2. 
3. 1932 sa prežehnal znamením čestného Krí-
ža, zašepkal modlitby a povedal: „Svoju cestu 
som skončil. Sláva Tebe, Bože!  Božia blahodať 
nech vás blahosloví (žehná)…” a zanechal ten-
to svet. Ráno preniesli jeho sväté ostatky do 
chrámu sv. Jána na ulici Vouliagmenis, kde slú-
žil. Počas troch dní k nemu mohli prichádzať 
ľudia a uctiť si jeho ostatky. Prejavy úcty ľudí 
boli nevídané a ich množstvo nespočetné. 
Tisíce ľudí prišli z údolia Attiki, aby pozdravili 
súčasného svätého! 29. 8. 1992 najsvätejšie 
a zázračné ostatky svätého Nikolaja Planasa 
umiestnili do striebornej rakvy, ktorá sa v sú-
časnosti nachádza na pravej strane chrámu sv. 
Jána. 

Naša svätá Cirkev (t.j. Cirkev v Grécku) vy-
hlásila svätého Nikolaja Planasa za svätého 
v roku 1992. Jeho život nech nás oduševní 
a jeho sväté modlitby nech nás upevnia vo 
viere. Pamiatku svätého Nikolaja Planasa Cir-
kev slávi 15. (2). marca. Druhým dňom jeho 
pamiatky je prvá septembrová nedeľa, ktorá 
je zasvätená pamiatke zboru piatich svätých 
ostrova Naxos (jedným z nich je aj sv. Niko-
dým Agiorita, čiže Svätohorský). Nech máme 
všetci blahoslovenie svätého Nikolaja!

Spracoval prot. Štefan Pružinský, ml.

Použitá literatúra: 
ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ, Αλέξανδρος, αρχιμ.: Άγιος 

Νικόλαος Πλανάς. Dostupné na internete: https://
www.monastiriaka.gr/agios-nikolaos-planas-
-n-48321.html

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙ, έκδ. Ιερά Μονής 
Χρυσοπηγής 1997. 

ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΣ. Μετόχι Ιεράς Μονής Πεντέλης. 
Dostupné na internete: http://www.xfe.gr/index.
php/2014-03-07-16-12-56/122-2
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ANKETA
Je správne ak veriaci človek sleduje televíziu, alebo je lepšie ak ju obmedzí 

úplne, či predsa občasné pozeranie vybraných programov mu skôr pomôže...?

Protojerej Miroslav Humeník, 
dušpastier pre Lomné, Bžany, Kručov
Všetkého veľa škodí. Tu platí, že tak ako voda či oheň je 

dobrý sluha, ale zlý pán. Tak aj tu pri televízii môže človek na-
dobudnúť zlé návyky, názory, aj hriechu sa priučiť. Ten bude 
sladký, ale príde čas, že bude neznesiteľne horký v ústach a 
ešte horkejší v živote. Treba sa v takýchto veciach poradiť so 
svojím duchovným otcom. 

Jerej Viliam Kimák,
duchovný správca Dolhone a Vápeníka 
Dnes je televízor a televízia takmer v každej do-

mácnosti. Televízia ponúka tu najlacnejšiu zábavu a 
je jasné, že ponuka väčšiny televíznych programov je 
nekresťanská a nemorálna. Preto je dobré, ak kresťan 
pozerá televízor čo najmenej, snaží sa ho obmedzo-
vať napríklad pozeraním morálnych a duchovných re-
lácií, až dôjde do stavu, že ho prestane pozerať úplne. 
No a čas, ktorý strávil pri televízii alebo na internete, 
začne využívať na modlitbu, čítanie Svätého Písma a 
na čítanie duchovnej literatúry. 

Protojerej Ján Pajkoš,
duchovný otec v meste Svidník 

Z vlastnej skúsenosti viem napríklad, že na in-
ternete sa nachádzajú ikony a medzi ne tam nie-
kto dodá ešte kadejaké iné obrázky. Tak ako sa v 
Evanjeliu píše o hospodárovi, ktorý zasial pšenicu. 
V noci ale prišiel diabol a zasial kúkoľ. Samozrej-
me, že sa aj v týchto televíznych programoch a na 
internete nájde kúkoľ. Lepšie človek spraví, ak te-
levíziu nebude pozerať vôbec. 

Spracovala: Jana Savčáková 
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Psychologická pomoc veriacemu človeku 
V Evanjeliu od 

Lukáša je príbeh, 
ktorý poznáme z 
chrámu, a ktorý sa 
často číta na Boho-
rodičné sviatky, je 
to príbeh o dvoch 
sestrách Marte a 
Márii. Obidve sestry 
sú veľmi podobné a 
zároveň rozdielne, 
obidve veľmi chcú 
poslúžiť Christovi, 
hoci to robia od-
lišným spôsobom. 
Kým prvá sestra je 
praktická a snaží sa 

o to, aby počas návštevy Christa všetko správne fungovalo, druhá uprednostní veci 
duchovné pred ostatnými, venuje sa návšteve, ako hovorí Christos, vybrala si lepší 
podiel, ktorý sa jej nevezme. V určitom okamihu to vyzerá, že si vzájomne odporujú, 
alebo robia úplne opačné veci. Napokon celé svoje úsilie vďaka Christovi spoja a ani 
jedna už nerobí nič zbytočne. Pokiaľ by sme hľadali biblickú metaforu pre vzťah me-
dzi psychológiou a teológiou, príbeh o týchto dvoch sestrách by sa hodil asi najviac. 

Aj psychológia aj teológia sa usilujú o to isté - pomôcť človeku. Každá to robí však 
svojím spôsobom. Pre teológiu je pomoc človeku predovšetkým duchovná, pomáha 
mu byť obrazom Boha, zosúladiť si svoj život so zámerom Stvoriteľa. Psychológia 
má pohľad na človeka praktický, pomáha mu v riešení aktuálnych životných problé-
mov. Veľmi dobre tento rozdiel vystihol Viktor Frankl. Teológia sa usiluje o záchranu 
duše človeka a psychológia o zbavenie človeka utrpenia, ktoré mu spôsobuje nejaký 
problém. 

V podstate, to čo obidve robia, sa nemusí vylučovať, pokiaľ psychologická pomoc  
umožní človeku viac sa venovať svojmu vzťahu s Bohom. Naopak je to v prípade, 
pokiaľ psychologická pomoc pripraví človeka o vieru alebo sa budú  zanedbávať 
duchovné potreby. Psychológia môže byť užitočnou aj z toho dôvodu, že jej jazyk 
dnešný človek veľmi dobre pozná. Mnohé témy, ktorým sa psychológia venuje, či už 
vyhorenie, depresia, konflikty, zasahujú do života veriaceho človeka, dokonca nieke-
dy až natoľko, že na duchovný život už nezostáva síl.  

Duchovná skúsenosť svätých otcov nám hovorí, že viera v Christa má v sebe všet-
ko, čo potrebuje človek pre svoje uzdravenie, je jednoduchá a zrozumiteľná, platná v 
každom období dejín. To však neznamená, že v rámci duchovnej starostlivosti sa vy-

Isus Christos s Martou a Máriou
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lučuje psychologický prístup. Svätí otcovia veľmi často pomáhali nielen modlitbou, 
ale dobrou praktickou radou, čo bolo veľmi užitočné. Skôr je nebezpečné oddeliť od 
seba teologický prístup od psychologického. 

Svojho času to urobil švajčiarsky psychológ Carl G. Jung, mimochodom syn pro-
testantského kňaza. Ten dospel k záveru, ktorý otriasol západným kresťanstvom, keď 
povedal, že v dnešnej dobe sa kresťanský pohľad na život vyčerpal. Tvrdil to na zák-
lade krízy, akú západné kresťanstvo prežívalo a z pozorovania seba a svojich klien-
tov, pre ktorých viera v Christa už neprinášala úľavu a uzdravenie. Jung urobil mylný 
záver, keď krízu viery človeka odvodzoval od viery ako takej a hľadal problém vo 
vierouke. Príčinu treba hľadať, ako znie názov jeho jednej knihy, v Duši moderného 
človeka. Práve v nej sa za posledných sto rokov veľa zmenilo.   

Veľmi krásne už na začiatku 20. storočia poukazuje na tieto zmeny jeden ruský 
metropolita, ktorý vo svojom denníku uviedol veľmi dôležitú skutočnosť. Ako de-
vätnásťročný, keď prišiel študovať do hlavného mesta na duchovnú akadémiu, videl 
po prvýkrát neveriaceho človeka. Celý svoj dospievajúci život metropolita žil v pros-
tredí, v ktorom pomery v rodine, vzdelanie a životný štýl neodporovali kresťanským 
princípom, ale boli nimi napĺňané. Viera v Boha bola niečím prirodzeným a problé-
my, s ktorými sa stretol on a jeho rodina, sa dali jednoduchšie riešiť prostredníctvom 
Evanjelia. Môže si dnešný človek trúfnuť tvrdiť niečo podobné, keď aj vo veriacich 
rodinách nábožensky vedené deti sa často stretávajú s rozpormi vo výchove?  

Duša moderného človeka zďaleka nie je taká jednoduchá ako v minulosti. Prob-
lémy a ochorenia, ktoré trápia súčasného človeka, sú v mnohom úplne iné ako tie, čo 
tu boli ešte pred sto alebo viac rokmi. Dejiny nám ukazujú, že ochorenia sú odrazom 
spoločenských pomerov v človeku, ktoré človek vytvára a menia sa spolu s nimi. Ra-
kúsky psychiater Sigmund Freud, ktorý žil na prelome 19. a 20. storočia, vravieval, že 
za utrpenie jeho pacientov môže rigidná morálka vyhasínajúcej monarchie, ktorá 
im nič nedáva, iba berie. Všetky tie ochorenia a problémy sú odrazom prostredia, v 
ktorom človek vyrastá, žije a ktoré ho formuje. 

Problémy komplikujú a sťažujú možnosť človeku prijať a žiť podľa Evanjelia. Preto 
človek často vo svojom živote ani nedochádza k životu duchovnému, respektíve ne-
žije ho tak ako by možno žiť chcel. Pravoslávny mních a psychológ Evmenij (Poristy) z 
vlastnej skúsenosti hovorí o tom, že drvivú väčšinu toho, čo ako duchovný otec riešil 
s ľuďmi boli problémy psychického charakteru a vzťahové problémy. Preto využitie 
psychologickej pomoci a istého poradenstva vníma ako veľmi užitočné. Pomáhalo 
mu to odlíšiť čo je čo, kedy sa treba vyslovene venovať psychike a kedy treba upria-
miť viac pohľad na Boha. Pomoc by nemala nahrádzať vieru alebo jej odporovať, 
mala by podporovať duchovný život, pomáhať odbúravať prekážky, ktoré človek v 
živote má. Podľa protojereja Andreja Lorgusa, pokiaľ pohľad na psychológiu bude 
ako na pomocníčku, jej služieb nikdy nebude dosť.   

Prot. Andrej Nikulin
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Sv. novomučeník Stanko Ostrožský

Na Slovensku máme veľa mužov a žien s menom Stanislav a Stanislava, ktorí 
si možno myslia, že nemajú nebeského ochrancu – svätca s ich menom. Opak je 
však pravdou, v Čiernej Hore je totiž svätec menom Stanko, ktorý bol za Christa 
umučený neďaleko známej srbskej svätyne Ostrog. Čiastočka jeho sv. mošči (os-
tatkov) sa dokonca nachádza v košickom katedrálnom chráme. Prečítajte si člá-
nok o jeho živote a úcte k nemu medzi Srbmi. 

V Životopisoch svätých sa o sv. novomučeníkovi Stankovi nachádza iba krátky 
zápis o svätom Stankovi Pastierovi, ktorý je zaznamenaný sv. abbom Justínom Popo-
vičom v čase, kedy Stankove sv. mošči spočívali v Hornom Ostrogu. 

„Chlapca Stanka, ktorý pásol ovce v nikšičskom kraji Čiernej Hory, zabili Turci pri 
ovciach za kresťanskú vieru 15. septembra 1712. Jeho sväté a neporušené ostatky 
– dve posvätné detské ručičky, spočívajú v Hornom Ostrogu v chrámiku Čestného 
Kríža, kde sa podvizal sv. Vasilij Ostrožský. O Stankovej mučeníckej smrti existuje u 
Hornom Ostrogu – v rakvičke, kde spočívajú jeho sväté a neporušené ruky“  (Archi-
mandrita dr. Justín Popovič, Životopisy svätých na apríl, Belehrad, 1973, s. 456).

To, čo história pozná a čo sa vzťahuje k 
roku utrpenia sv. Stanka, ktorý sa v Životopi-
soch uvádza, je to, že Turci v roku 1712 spá-
lili Bjelopavliče, čo zahŕňalo aj určitý počet 
podostrožských dedín, odkiaľ, podľa lokálnej 
tradície, pochádzal sv. novomučeník Stanko. 
Podľa uvedených výskumov jestvuje celá rada 
lokálnych zápisov o sv. Stankovi. V niektorých 
z nich sa sv. Stanko  opisuje ako „sväté dieťa“ 

   obdarené neobyčajne blahodatnými darmi a v 
niektorých ako pastierik, ktorý chcel ochrániť 
svoje stádo oviec pred Turkami, ktorí plienili 
dobytok, a tak zahynul. Medzi povesťami je aj 
jedna, ktorá hovorí o Stankovom odmietaní 
prestať sa žehnať, keď mu to Turci prikazovali. 
To sa udialo v čase spomínaného vypálenia 
Bjelopavliče, v ktorej Turci rezali a zabíjali ľudí 
a niektorých z nich sa snažili internovať do 
okolia Sarajeva v centrálnej Bosne, aby ich 
tam násilne previedli na islam. Keďže sa sv. 
Stanko nechcel nechať poturčiť a žehnal sa 

od strachu, Turci mu nariadili, aby s tým prestal. Ale keďže v tom on pokračoval, Turci 
mu najprv odsekli ruky a potom ho spálili vo Velej Pečine, na pohorí Nezbroj, ktoré 

Sv. novomuč. Stanko Pastier
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sa nachádza nad podostrožskou dedinou Podvrače. Podľa tradície boli v tejto jaskyni 
spálení aj tí ľudia, ktorí nestihli včas utiecť a našli v nej útočisko pred Turkami. Ale keď 
ich Turci objavili, v tejto Velej jaskyni ich spálili a s nimi aj sv. Stanka. Obyvatelia dedi-
ny neskôr našli jeho sväté a neporušené ruky v Ostrogu, kde sa dodnes nachádzajú. 
Postupne sa kult sv. Stanka medzi ľuďmi šíril a ukázala sa potreba vybudovať chrám, 
zasvätený práve jemu, kde by sa aj pochovali jeho sväté a neporušené ruky.

Chrám sv. novomučeníka Stanka sa začal stavať s požehnaním Jeho Vysokopre-
svietenosti Amfilochija, metropolitu čiernohorsko-prímorského, 1. júna 2003, a po-
svätený bol na slávu Božiu 18. decembra 2004. Pri príležitosti posvätenia chrámu 
doň boli prinesené ostatky sv. novomučeníka Stanka a posmrtné ostatky 27 členov 
Hlavného štábu Kráľovskej armády vo Vlasti za Čiernu Horu, Boku, Hercegovinu a 
Stari Ras, ktorí boli zavraždení bratskou rukou 18. októbra 1943. Tento chrám sa na-
chádza nad Dolným ostrožským monastierom a v ňom sú uložené svätcove neporu-
šené ostatky, pred ktorými sa modlia a klaňajú mnohí kresťania z celého sveta hľa-
dajúci pomoc a požehnanie sv. novomučeníka Stanka, ktorého svätými modlitbami 
nech sa Hospodin zmiluje a spasí celý Christa milujúci národ.

V chráme sv. Stanka sa koná aj krstenie verného národa. Metropolita čiernohor-
sko-prímorský a igumen ostrožského monastiera vladyka Amfilochie ustanovil svia-
tok sv. Stanka na 18. decembra, kedy sa tu každoročne schádza veľa veriacich.

Svätý novomučeník Stanko je aj ochranca detí. Cirkevný zbor z mesta Nikšič ne-
sie jeho meno už od roku 1993.

V monastieri Ostrog sa dnes podvizava aj mních Stanko, ktorý dostal mníšske 
meno práve podľa novomučeníka Stanka.

Pripravuje sa aj bohoslužba a Akafist sv. Stankovi, ktorý napísala monachyňa 
Olympiáda Kadič a pri tejto príležitosti zverejňujeme prvý kondak z tohto Akafistu a 
modlitbu sv. Stankovi:

 

Chrám sv. novomuč. Stanka v Ostrogu
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Kondak 1
Čo to žiari na Ostrogu slávnom?
Či je slnko, či sú hviezdy žiarivé?
Nie je to ani slnko, ani hviezdy žiarivé,
Ale Cirkev Stanka mučeníka, 
Zjavila nového Christovho vojaka,
čo sa Christa nezriekol,
ale rukami veselo prežehnával,
preto mu ich Turci odsekli
a Hospodin ich neporušenými zachoval,
aby sme spievali s Božími anjelmi:
Raduj sa, mučeník Stanko, mladé dieťa (alebo: mladý pastier),
Baránok Boží, za vieru Christovu  zabitý!

Modlitba svätému novomučeníkovi Stankovi Ostrožskému
Svätý Stanko, Christov novomučeník, ktorý sa spolu s betlehemskými deťmi teraz 

na nebi blažíš a so sebastijskými mládencami sa raduješ, s efezskými mládencami ve-
lebíš a s momišičskými žiakmi veselo oslavuješ a s nespočetnými deťmi sveta, ktoré 
trpeli s Christom, veselo spievaš, prosíme Ťa, my nehodní, pomôž aj nám, aby sme 
zostali pokorní Christovi učeníci a aby sme sa ocitli v nebeskom Kráľovstve Božích 
detí vďaka Tvojim modlitbám. Amin. 

Pripravil: Alexander Vujovič,
profesor Bohoslovia sv. Petra Cetinského

a redaktor Katechetického programu rádia Svetigora

Modlitebný „Silvester“ v Nižnej Polianke
31. december je takmer na celom svete spájaný s koncom starého a začiatkom 

nového kalendárneho roka. Podľa gregoriánskeho kalendára je už po Vianociach a 
tak mnohí často veľmi bujaro oslavujú príchod Nového občianskeho roka. Na Slo-
vensku je v tento deň v kalendári meno Silvester, a preto si na konci roka ľudia zvyk-
núť želať veselého Silvestra, aby čo najkrajšie oslávili príchod Nového roka. 

My pravoslávni sme však iní, lebo aj samotný Isus Christos o nás hovorí, že nie 
sme z tohto sveta (pozri Jn 15, 19) a tak sa aj správame inak ako tento svet. Či sviatku-
jeme podľa juliánskeho alebo gregoriánskeho kalendára, bujaré silvestrovské oslavy 
u nás nemajú miesto. Podľa nového kalendára je totiž sviatok Obrezania Hospodi-
novho a sv. Vasilija Veľkého, na ktorý by sme sa mali pripraviť už od večera, aby sme 
mohli na sv. Liturgii pristúpiť k sv. Čaši. Tým pádom sa vylučuje dokonca aj pripíjanie 
šampanským o polnoci, keďže práve vtedy nám začína eucharistický pôst.
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Podľa starého kalendára si môžeme dovoliť ešte menej. Je to pôstne obdobie a 
na 1. január nepripadá žiaden veľký sviatok. Navyše ak sa pozrieme nato, že cirkevný 
Nový rok sme začali už 1. septembra, taktiež tu niet čo oslavovať. 

Na druhej strane je táto noc často plná hriechu a hýrenia. K tomu všetkému pom-
pézne ohňostroje, petardy, hlasná hudba, tance... Kresťansky zmýšľajúci človek má 
mnohokrát chuť sa niekde schovať, aby sa tá noc čím skôr skončila.

S Božou pomocou sa už pred 19. rokmi podarilo nájsť jednu z alternatív týmto 
neraz bujarým oslavám Nového roka a skupina pravoslávnych veriacich sa začala 
stretávať počas silvestrovskej noci v chráme na celonočných modlitbách. Bolo tomu 
tak aj tento rok v Nižnej Polianke, kde prišlo niekoľko desiatok ľudí, aby spolu s via-
cerými duchovnými slúžili Paraklis k Presvätej Bohorodičke, Akafist k Najsladšiemu 
Isusovi, utreňu a sv. Liturgiu, na ktorej väčšina prítomných pristúpila k sv. Eucharistii. 

Prítomní veriaci si počas noci mali možnosť vypočuť tri kázne duchovných, vy-
spovedať sa, pomodliť sa, ale predovšetkým vyhnúť sa davovej psychóze z oslavy 
Nového roka. Ako bolo na konci povedané jedným zo slúžiacich duchovných, „v 
dnešnú noc sme do tohto chrámu neprišli nič oslavovať, ale organizovaním tých-
to celonočných bdení chceme dať alternatívu ľuďom, ktorí chcú stráviť túto noc v 
modlitbe.“

Paradoxné je, že na 1. január podľa juliánskeho kalendára pripadá sviatok sv. 
mučeníka Bonifatija, ku ktorému sa mnohí ľudia modlia s prosbou od zbavenia sa 
alkoholizmu. Tento svätec bol totiž hriešnik žijúci v nezákonnom vzťahu so svojou 
domácou a tá ho poslala do Ázie po ostatky sv. mučeníkov, ktoré chcela mať ako aký-
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si talizman. Keď Bonifatij videl utrpenia kresťanov a obrovskú Božiu blahodať, ktorá 
sa pri ich mučení diala, aj on vyznal, že je kresťan, aj keď dovtedy sa ku kresťanstvu 
nehlásil. Bol strašne mučený, zabitý a prinesený svojej panej, ako jej to sám pred 
odchodom zo žartu predpovedal. Aglaida prijala jeho sv. ostatky, postavila nad nimi 
chrám a do konca života žila v pokání. 

Aj príklad sv. Bonifatija by nás mal viesť k tomu, aby sme sa snažili vyhýbať hrieš-
nym oslavám Nového roka a radšej vyhľadávať modlitbu a Božiu prítomnosť, či už 
máme juliánsky, alebo gregoriánsky kalendár. A keď už chceme príchod Nového 
roka osláviť aj podľa štátneho kalendára, vari to nie je lepšie urobiť v chráme pri 
modlitbe, spoveďou a Prijímaním, ako krikom, tancom, opilstvom či nebezpečnou 
pyrotechnikou? Rozhodnime sa správne.

Prot. Peter Soroka

На западї Словакії сьме святковали 
праздник св. Николая цїлый тыждень

Єден з найкрасшых праздників 
– св. Николая, тот рік припав на 
середу (19. 12.) і так сьме собі го на 
западї Словакії припоминали цїлый 
тыждень. Братїславскы дїточкы 
дістали солодку несподїванку в 
Храмі св. Ростислава вже в недїлю 
– 16. 12. Но і дїточкы в тырнавскім 
Храмі св. Тройцї ся із своїх подарунків 
потїшыли в недїлю 23. 12.

Св. Николай, архієпіскоп 
Мірлікійскый, є добрі знамый по цїлїм 
світї. Як повів отець Йосиф Гаверчак, 
настоятель парохії в Братїславі, „вже 
ёго мено приносить потїху, поданя і 
духовне выздоровлїня про молячіх 
ся“. Як было дале повіджено в 
проповідї, св. Николай стерав слызы 
терплячім, роздавав маєток бідным, 
просто быв чоловіком правдивой 
віры і свої чіны окрасив глубоков 
покоров, што го вынесло до 
Господа Бога. І зато му отець Йосиф 
адресовав много свойств: Божый 
чоловік, строїтель Хрістовых тайн, 

Икона св. Ніколая в братіславскі церкві
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стовп Церькви ці світло про богабойного чоловіка. В закінчіню нам одказав, же 
тоты чесноты можуть i нас довести до Господа Бога.  

Подобно глубокы думкы адресовав віруючім i отець Мірослав Крутьскый з 
Тырнавы. Тот підкреслив, же „Николай є святым і великым чоловіком“, котрый 
жыв в часі, коли Церьков боёвала з герезами, но про нёго было характерістічне, 
же „преквітав любвов ку Богу і чоловіку“. З Охрідьского проґласу сьме ся дізнали, 
же на I. Нікейскім соборі вдарив геретіка Арія і быв позбавленый архієрейского 
стану, покы ся вызначным єпіскопам не появив сам Господь Бог. Як припомянув 
отець Мірослав, св. Николай „многораз поміг людям в бідї, жебы їх сохраняв, а 
помагать і днесь“. На основі того акцентовав: „Хто говорить, же любить Бога, но 
ненавидить ближнїх, є кламарь“. 

Кедьже на памятку ёго щірости собі даваме дары, i до храму в Тырнаві 
завітав Николай і принїс нашым найменшым подарункы. Але то не было лем 
так, задарьмо, выслужку собі мусили заслужыти будь заспіванём колядкы, або 
стишком ці молитвов. І так в храмі в Трнаві прозвучали наприклад: О хто, хто, 
Николая любить, Отче наш, але i Tichá noc, svätá noc ці Mikuláš, Mikuláš.

Святый Николаю, моли Бога о нас!
Йосиф Бадіда

Празднік св. Ніколая в Трнаві
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,,Svjatiteľu otče Nіkolaje, moli Boha o nas!“
V Liptovskom Mikuláši – sám svätiteľ, čudotvorec Nikolaj nám pomáhal, náhrad-

né priestory (sv. cerkovcu) v Dome Matice slovenskej si vybral. 
Ešte v roku 2018, 3. 

novembra sme na deň 
,,Dimitrijevskej soboty“ 
prvú sv. Liturgiu s Božou 
pomocou i so strachom 
Božím, nakoniec s veľkou 
radosťou odslúžili. Dob-
rým sv. slovom – jereji - 
otec duchovný Vladimír 
i otec duchovný Peter 
nás povzbudili i posilnili 
(všetkých spolu nás bolo 
cca 30 ľudí). Navzájom 
sme sa zoznámili, pote-
šili, pohostili – päť hodín sme spolu strávili. Veríme, že aj Tí usopší, ktorých sme v 
modlitbách spomínali, tiež sa s nami radovali.

Tak ako aj naši pravoslávni kresťania zo sesterských obcí – Spišská Nová Ves, Po-
prad, Závadka, Prešov, Stropkov, Svidník, Zbudská Belá, Driečna, Suchá, Bodružal, 
Bardejov, Kečkovce, Roztoky, Sukov, Čabiny, Smolník, Havaj, Žilina, Holič... nás pod-
porili i podporia od Komárna, Bratislavu, cez Osadné po Novú Sedlicu... Ako otec 
duchovný spomínajú ,,po vsjudu pravoslávnych christian“, aby sme sa navzájom s 
pokorou modlili, svoje srdcia čistili i Hospoda Boha na veky slávili.

I sám vladyka Rastislav nám blahoslovil, sv. kadidlo nám podaroval (keď všetko 
s ním otec duchovný okurujú, vždy si naňho pomyslíme, že ho máme od Neho (vla-
dyku). Nech mu Hospoď Boh dá zdravíčko i duchovných síl, aby nás všetkých dobre 
s Bohom viedol a za všetko mu ďakujeme! Máme nádej u Hospoda Boha, že nám 
raz posvätí i sv. cerkovcju, ktorá bude zasvätená sv. Nikolaju Čudotvorcu (a možno k 
nám príde ešte skôr). V dome Matice slovenskej veľké kánonicke priestory máme, tak 
vás všetkých pozývame. Milosrdný Boh nám poslal dvoch duchovných otcov – jereja 
Vladimíra z Popradu (ktorý nám už predtým sv. Paschu svätil) i jereja Petra z Ľubice 
(od ktorého tiež dobré kázne počúvame). Kantorujú mátušky Lenka i Valika s detič-
kami. Dve malé Marínky sa u nás stretávajú, trochu poihrajú, sv. tajiny pričaščajú a 
kresťania sa s láskou na nich pozerajú. 

Otcovia duchovní – prenosnú svätú cerkovcju so sebou vždy privážajú, rýchlo 
prestol, stojany, analoj zmontujú, biele plátno na čelnú východnú stranu pripevňujú, 
sväté ikonky podávajú i poklon sv. Nikolaju dajú – svätú Liturgiu začínajú. 

Celý Dom Matice slovenskej modlitbou i svätenou vodičkou posvätili, všade 
okúrili, aby sme sa dobre modlili. I čtec Maroš Hopta z Humenného nás s vrúcnou 
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modlitbou prišiel podporiť. My mu budeme blahodariť, by dobre s Bohom mohol žiť. 
Daniel s pokorou všetko dobre obsluhuje, on vie, že pred Božou tvárou stojí a vyslu-
huje. Naposledy – dvaja cirkevní vojaci (zo Spišskej Soboty) sa k nemu pridali – všetci 
svorne sviečky držali! 

Pri ikonke svietnik so sviečkami sa rozsvecuje, brat v Christu Štefan z Liptovského 
Hrádku ho obsluhuje. Svietnik máme od brata v Christu Vitalija – to je chvála Bohu 
dobrá família, od nich najmladšieho pravoslávneho člena Maximka máme (v 2018. 
roku sa narodil i otec duchovný Vladimír v Poprade ho pokrstil), i za všetko Bohu slávu 
vzdávame. Rodinka sestry v Christu Kvetky sa so zdravotným vozíčkom vždy tiež sa 
do cerkvi ponáhľajú – modlitbou duchovnú silu zbierajú. Nechválime sa, iba sv. Niko-
laja naďalej prosíme, aby sme úprimnou modlitbou láske k Bohu i Prečistej Deve Márii 
i všetkým svätým sa priúčali a navzájom sa radi mali. 

Vo sviatok v Liptovskom Mikuláši – 19.12.2018 – sám sv. Nikolaj potichučky mesto 
obchádzal a nám do tohto domu vrece dobrôt zhodil. „Ó, svätiteľ archiepiskop Nikolaj 
– vždy tu s nami prebývaj! Pros za nás Hospoda Boha – tak nám pomáhaj! My ťa zato 
i modlitbičkou (od matušky Helenky zo Stropkova) proslavíme, lebo ťa veľmi ľúbi-
me!“ Ďakujeme vedeniu i primátorovi mesta Liptovského Mikuláša ako aj riaditeľovi 
Domu Matice slovenskej, že nám s láskou poskytli tieto náhradné priestory. Veríme, 
že v mestách, kde sa konajú sv. Liturgie sa pomaly celé mesto posväcuje. Daj mnoho-
milostivý Bože, nech Tvoj mier v nich panuje! 

S Božou pomocou by sme sa po štedrej večeri znovu mali zísť i nočnú svätú Litur-
giu slúžiť – malého Isuska do svojích sŕdc vložiť. Prečistú Devu Máriu i Isuska s modlit-
bou privítať i tak nový 2019. rok začať – Hospodu Bohu za všetko ďakovať.

Nech všetko vždy bude na slávu Božiu, Christos raždajetsja!

Galina a Mária z Liptovského Mikuláša
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 50 rokov od vysviacky za kňaza – 
blahoželanie mitr. prot. Ladislavovi Bilému

„Stal som sa služobníkom Evanjelia z milosti Božej“ 
( Ef 3, 7)                                                            

Drahý  duchovný otec Ladislav! Tieto slová sv. 
apoštola Pavla Efezanom Vás oslovili pri výbere ci-
tátu zo Svätého Písma na pamätnú ikonku z Vašej 
vysviacky za kňaza. Isteže len niektorí z nás sa môžu 
pochváliť pamätnou ikonkou z Vašej vysviacky, ale 
takmer všetci sme od Vás dostali ikonku pred dvad-
siatimi rokmi, pri príležitosti 30. výročia od vysviac-
ky za kňaza s tým istým textom.

Keď sa mi do rúk doma dostane táto ikonka, 
nedá mi nepozrieť sa na zadnú stranu a pri čítaní 
tohto textu ma napadá otázka: „Ako sa mladý člo-
vek, ktorý stojí pred vážnym životným rozhodnutím 
– vybrať si svoje budúce povolanie – rozhodne stať 
kňazom v období silnej ateizácie spoločnosti? Ako 
povedať pred spolužiakmi: „Ja chcem byť kňazom“. 
Pričom väčšina mladých ľudí sa ani nevie rozhod-

núť, čo ďalej. Ľudský rozum hovorí - nie je to možné, ale my kresťania veríme, že 
čo nie je možné u ľudí, je možné u Boha. Áno, takéto rozhodnutie je jedine darom 
milosti Božej. 

Drahý duchovný otec, ešte jedna vec stojí za zamyslenie na tejto ikonke.  Dátum 
vysviacky 17.11.1968. Pre našu krajinu to bolo ťažké obdobie - po auguste 1968. 

Ale bolo to veľmi ťažké obdobie aj pre našu Cirkev, pretože nastalo prenasledo-
vanie Pravoslávnej cirkvi, pravoslávnych kňazov, ale aj veriaci to nemali ľahké, o čom 
sa dnes málo hovorí a málo vie. Svedkovia týchto dní pomaly vymierajú a mladý 
človek o tom málo vie.  Naša spoločnosť je zaplavená informáciami o prenasledova-
ní uniatskej cirkvi a pritom naša Pravoslávna cirkev bola v období komunistického 
režimu zneužitá a poškodená a my ako veriaci cítime potrebu vzniesť požiadavky 
na naše najvyššie orgány o ospravedlnie sa našej Cirkvi, aby aj naša spoločnosť, v 
ktorej žijeme, pochopila, že nie sme  výplodom komunistov, ale že sme Christovou 
Cirkvou, že vyznávame vieru sv. bratov Cyrila a Metoda. Vonkajší svet vie, čo je to pra-
voslávie, orthodoxia, len na Slovensku, hlavne na východe s tým majú mnohí prob-
lém. O týchto udalostiach, o prenasledovaní kňazov by ste dokázali napísať knihu aj 
na základe Vašich prežitých skúseností. Ale ani toto zložité obdobie Vás neodradilo 
od Vášho rozhodnutia. Hlboko sa sklaniame pred Vami, ale aj pred našou mátuškou 
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Helenou, ktorá sa rozhodla stať manželkou pravoslávneho kňaza. Vysviackou ste sa 
totiž ako kňaz nestáli iba nejakým zamestnancom Cirkvi, ktorý si odrobí svoje, ale 
okrem toho, že máte svoju rodinu, ste sa prvorado dali úplne a celkom do služby 
Christovi-Bohu a ľuďom, aby ste nám mohli sprostredkovať  milosť Božiu  a pomáhať 
nám v dosahovaní plnosti kresťanského života - podotýkame  v pravej Cirkvi Chris-
tovej. Zaiste  nebolo to ľahké, pretože to bolo obdobie oddeľovania oviec od kozlov.     

Drahý otec, ďakujeme, že ste sa rozhodli počas svojej dušpastierskej činnosti viesť 
svoju pastvu vo Svätom Duchu a pravde podľa slov ap. Pavla, ktorými napomína Ti-
motea: „Timotej, zachovaj, čo ti bolo zverené. Vyhýbaj sa bezbožným  prázdnym rečiam 
a  falošnému učeniu, ktoré sa lživo nazýva poznaním. Niektorí, čo sa k nemu priznávajú, 
zblúdili od viery“ (1 Tim 6, 20-21).

Drahí bratia a sestry! Všetci soborne chváľme Pána nášho Hospoda za to, že povo-
lal otca Ladislava do tejto kňazskej služby.

Gabriela Husková, 
predsedníčka kurátorského zboru PCO Trebišov

Blahoželanie s. Júlii Bilej - prvej kantorke 
PCO Trebišov – 89 rokov života

Pri tejto príležitosti by sme chceli pozdraviť  s. Júliu Bilú -  prvú kantórku nášej 
PCO v Trebišove, ktorá  je zároveň aj  matkou nášho duchovného otca Ladislava Bi-
lého.  

Drahá naša babka, veľa ste nás ako kantorka naučili a ďakujeme Vám za Vašu dl-
horočnú službu nášmu Hospodu Bohu na našej cirkevnej obci. Svojho syna ste ako 
kantorka sprevádzala počas takmer celej jeho kňazskej služby. Byť matkou pravo-
slávneho kňaza Vám zaiste prinieslo veľa radosti, ale aj veľa sĺz. Ale Hospoď Boh Vám 
doprial dostatok milosti, aby ste to spoločne s manželom zvládli. Teraz, keď už Vám 
zdravotné problémy neumožňujú sa venovať kantorovaniu naplno, stále sa tešíme, 
keď Vás vidíme v chráme a môžeme s Vami spoločne spevom sláviť Hospoda Boha. 
Ďakujeme Hospodu Bohu za to, že jeseň svojho života prežívate napriek podlome-
nému zdraviu šťastne, v láske, v kruhu svojej rodiny, ktorá napĺňa s radosťou piate 
prikázanie  z Desatora:  „Cti svojho otca a svoju matku, aby si žil dlho v krajine, ktorú 
Ti dá Hospodin, tvoj Boh“ (2 Mjž 20, 12). Najkrajším príkladom starostlivosti o vlastnú 
matku je Isus Christos, ktorý v poslednej chvíli, keď už pribitý na kríži zbadal svoju 
matku, ako Boh a človek napĺňa toto prikázanie a okamžite ju  zveruje do rúk svojmu 
učenikovi (pozri Jn 19, 23-27).

Prežiť starobu uprostred svojich deti, vnukov a pranukov, žiaľbohu, v dnešnej 
dobe už nie je úplne bežné. Preto vyprosujeme veľa zdravia a síl  Vášmu synovi otco-
vi Ladislavovi a jeho manželke našej matuške Helene, ktorí sa o Vás vzorne spoločne 
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starajú, a vytvorili Vám podmienky vo vlastnom dome, aby ste sa u nich cítili ako 
doma čo najlepšie. Je výnimočné a radostné dožiť sa sedemdesiatky a mať možnosť 
pohladiť ruky svojej matky. To je veľký dar, za ktorý patrí vďaka Bohu.   

Drahá naša babka, tohto roku ste v auguste oslávili  Bohom požehnaných 89 ro-
kov života. My Vám prajeme do ďalších dní, nech láska, šťastie, pokoj a dobrota sú aj 
naďalej naplňou Vášho života. Prajeme si, aby sme sa tešili z Vašej prítomnosti ešte 
mnoho rokov a nech sa na Vás i na nás všetkých naplnia slová kráľa Dávida: „Aké je 
dobré a milé, keď sú bratia spolu...! Tam udeľuje Hospodin požehnanie naveky“ (Ž 134, 
1-3). Na mnohaja i blahaja lita!

                                     
      Veriaci PCO Trebišov

Blahoželanie k životnému jubileu kňaza

Dňa 14. januára slávime v 
našej Pravoslávnej cirkvi je-
den z najvýznamnejších sviat-
kov – Obrezanie Hospodne 
i sv. Vasilija Velikaho. Pre nás 
má však tento deň ešte jeden 
osobitný význam, pretože 14. 
januára pred tridsiatimi rokmi 
sa nám, Helene a Miroslavovi 
Pavlenkovým, s Božou pomo-
cou narodil náš jediný spo-
ločný syn, ktorému sme dali 
meno Miroslav. Dnes je z ma-
lého Mirka dospelý muž, ktorý 
poslúchol Boží hlas a vydal sa 
na neľahkú cestu služby Bohu 
a ľudom.

Jerej Mgr. Miroslav Pavlenko od raného detstva rád chodil do chrámu – ako 
sa u nás hovorí – do „cerkvi“. Lásku k Bohu mu okrem nás, rodičov, vštepovali aj du-
chovní otcovia. Bol a je veľkým obdivovateľom nebohého otca prot. Petra Cupera. 
Neprekvapilo nás, keď sa po skončení strednej školy rozhodol stať učeníkom Christa. 
Po ukončení štúdia na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v 
Prešove bol dňa 24. 02. 2013 v chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove vysvätený 
za diakona. Už o tri týždne neskôr, teda 3. marca 2013, v chráme Pokrova Presvätej 
Bohorodičky v rodných Potôčkoch bol Jeho Blaženosťou Rastislavom vysvätený za 
kňaza. Krátko po kňazskej vysviacke sa stal duchovným správcom v Kaplnke sv. Ni-
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kolaja v Detskom domove v Medzilaborciach. Ako duchovný dokáže v tomto zariade-
ní rozdávať nielen lásku k deťom, ktorú pretavuje do mnohých skutkov, ale aj vyčariť 
radosť a úsmev na detských tvárach.

Počas štúdia sa zoznámil s milou dievčinou Adriánou Šiketovou, s ktorou  dňa 1. 
10. 2011 prijal svätú tajinu manželstva v pravoslávnom chráme v Cejkove. Dnes sa te-
šia z dvoch krásnych synov, Irineja a Alexeja, ktorí babke a dedkovi robia veľkú radosť.

Drahý náš synku Mirku – otče Miroslave,
pri príležitosti tvojich 30. narodenín Ti chceme zaželať veľa Božej blahodate, rodin-

nej lásky a spokojnosti, ale aj  trpezlivosti, ktorú vo svojej ťažkej, ale Bohu milej službe 
potrebuješ. Do ďalších rokov života Ti  vyprosujeme hojnosť darov Svätého Ducha, 
pevné zdravie, pokoj v duši, veľa síl a duchovnú vytrvalosť. Nech Ťa Hospodin sprevá-
dza na ceste životom a Presvätá Bohorodička nech Ťa ochraňuje svojím omoforom „na 
mnohaja i blahaja lita!“

Mama a oco Pavlenkovi,
matuška Adriána, deti Irinej a Alexej,

súrodenci Ľubica, Marián, Janka s rodinami
a pravoslávni veriaci v Potôčkoch a Vojtovciach

Blahoželanie mátuške Helenke Cuperovej

Radi ju máme, lebo aj ona nás rada má 
- naša drahá matuška Helenka, 23. januára 
86. narodeniny oslávi. 

Nech ju sám Hospoď Boh – za všet-
ko, čo pre nás robí, blahosloví. Lebo ona 
Ho rada má, každým dňom hneď za rána 
(pred šiestou hodinou) sa do sv. cerkvi po-
náhľa. Prečistú Devu Máriu i za nás všet-
kých prosí - by sme dobre s Bohom žili i 
navzájom sa ľúbili.

Keď o 16:00 hod. zas zvony prekrás-
ne zazvonia, mátuška Helenka z ,,kelijky" 
otca Petra (Cárstvo jemu nebeské) na sv. 
modlitbu sa chystá. 

Svjata cerkovcja i modlitba - to je jej 
duchovná potrava, len s ňou je zdravá.

Tam svoje vnúčatá, pravnúčatá poráta, 
sviečky zapaľuje, prázdniky prázdnuje, nad každým rozdumuje... 

I doma chvála Bohu sama sa obsluhuje. Keď k nej zájdeme aj hostinu pripravuje. 
Hríby - máčanku, kapustničku i fazuľku, buchtičky na púť do Ladomirovej. Pravnúča-
tám bobaľky v pôstiku, dá nám aj medíku. Orechov nasuší - porozdeľuje. 
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Dvakrát do týždňa nám zatelefonuje. Ona s nami smúti i sa raduje. Všetkých nás 
usmerňuje. S hnevom sa nestotožňuje. Priame, láskavé - no hlavne pravdivé slovo 
pre každého z nás má. To je zasa mátuška Helenka!

Mati Boža - Prečistá Devo Mária - ochraňuj ju pod svojím Pokrovom i daj jej mi-
losrdný Bože dobré zdravíčko. Aby sme sa spolu naďalej tešili, všetko v láske mali i s 
láskou robili i Hospoda Boha blahodarili.

„Na mnohaja, blahaja lita Vám mátuško Helenko!
Toho 23. januára, každý tam, kde sa nachádzame, Vám zo srdca zaspievame, lebo 

Vás radi máme.

Vaša duchovná rodina Galina a Mária s rodinou z Liptovského Mikuláša
(Bo aj naša mamka Mária v ten istý deň narodeniny mala, ale už nie je medzi nami)

Liptovský Mikuláš 27.12.2018

Благожелання ку 70. народенинам

6. януара 2019 ся исполнит 
70 років од народжіня нашой 
найдорогійшой мамкы Любви 
Сороковой, род. Ореничовой. З той 
нагоды бы зме ї хотіли заблагожелати.

Дорога наша мамко! Ты єс 
ся своїм родичом народила як 
найкрайшый дарунок, якый могли 
ку святу Рождества Исуса Христа 
достати. Але як єс ся с Исуском 
вєдно народила, так єс с ним мусила 
и велё страдати, чи переносити во 
своїм жывоті нелегкы скушкы. В 
селі Залісся на далекі Україні, где єс 
пережыла скоро 30 молодых років, было ти дано тяжко робити уж од дітинства 
а робота тя тримат при жывоті до днешніх дни. С Твоїм мужом Петром вам на 
Україні небыло дожычено мати довгы рокы діти и так сте ся вєдно с Твоїма 
родичами вернули назад на Словенско, где они и наш тато мали коріня. А так, 
як Тебе Бог благословил Твоїм родичом по року од приходу на Україну, так Тоби 
было благословене по року од приходу на Словенско породити сына Петра, 
вымоленого од Господа Твоём мамком Мариём. По трох рокох ся вам народила 
и дівка Люба а тоты рокы были найрадостнішыма во вашым жывоті.

Но по велики радости пришли и часы жалю и трапіння. Перше одышла до 
вичности наша дорога бабка и Твоя мамка Мария, с котром єс пережыла пид 
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Milá mátuška Danka Džugano-
vá, ďakujeme v prvom rade Hospodu 
Bohu, že nám s duchovným otcom Mi-
chalom dal dar vo Vašej osobe. Ďaku-
jeme Vám za Vašu milotu a srdečnosť, 
ďakujeme Vám za Váš krásny spev, 
ktorým nás ako kantorka sprevádzate 
pri bohoslužbách. Ďakujeme Vám za 
Vašu ochotu a organizačné schopnosti 
pri všetkých akciách, ktoré sa konajú v 
našej cirkevnej obci, pri návštevách, pri 
skrášľovaní chrámu.

Milá mátuška, k Vášmu okruhlému 
životnému jubileu Vám želáme veľa 
Božej blahodate, zdravia, šťastia, lásky, 
nech sa Vám splní všetko, čo si želáte.

Nech Hospoď Boh a Prečistá Diva 
vypočujú naše prosby a ochraňujú Vás 

i celú Vašu milú rodinku na  mnohaja i blahaja lita.
Veriaci PCO v Strážskom

Blahoželanie k okruhlému jubileu

єдном стрихом цилый жывот. Но найвекша рана Тя засагла в року 1997, кедь 
єс мусила робити погриб нашому 53 рочному татови. Зостала єс сама на двоє 
незаопатреных дітей с хворым отцом, нашым дідком в постелі, о котрого ся 
тоже требало старати. До тепер Тя обдівуєме и барс красні Ти дякуєме, же єс то с 
Божом помочом звладла, обидвоє єс нас выштудовала и поробила нам свадьбы. 
Бог Тя зато одминил може и тым, же маш сына и зятя попа, што значит, же ся за 
Тебе будеме всегда молити. Докинця и тепер, коли бы зме ся Ти мали за вшытко 
одвдячити, Ты нам непереставаш помагати и мы зато барс красно дякуєме и 
выпросуєме од Господа Бога благословеніє мицне здоровя а голoвні, жебы єс 
была иши довго, довго с нами. На многая и благая літа!

Сын прот. Петер Сорока
и дівка Люба Крутска

с родинами
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Blahoželanie k jubileu

Ikona, to je vyjadrená modlitba vo farbe; 
jej hlavným poslaním je napomáhať v mod-
litbe. Jazykom línií a farieb ikona odkrýva 
učenie Cirkvi. Ikonopisectvo  požehnal sám 
Isus Christos svojím nerukotvorným obra-
zom. Ikona má pomôcť prebudiť duchovné 
cítenie v človeku. Ikony píše skúsený ikono-
pisec, ktorý sa drží kánonov, pravidiel a tra-
dícií starých majstrov.

 Pred vami je teraz možnosť objednať si 
originálnu písanú ikonu.

Prijímame objednávky telefonicky, no 
ešte lepšie elektronickou poštou.

Kontakt: 0944 398 104
E-mail: lapa1978@ukr.net.

Ponuka originálnych 
písaných ikon

Životnou cestou už 90 rokov kráča hlboko veriaca 
žena, matka, babka i prababka Terézia Dicová, rod. 
Derevjaníková, z obce Jarabina.

Narodila sa 28.11.1928 v mnohopočetnej rodine, 
ktorá sa jej stala oporou aj v jej ďalšom živote. Napriek 
ťažkému osudu a strate svojho muža  ešte v mladom 
veku s pokorou vychovávala tri deti, ktorým vštepova-
la lásku k Bohu a blížnym, Pravoslávnej cirkvi  a úctu k 
ľudským hodnotám. 

Pracovala na poľnohospodárskom družstve v Jarabine, pričom zdolávala neľahké 
situácie a zdravotné ťažkosti.  Duchovnú radosť a útechu nachádzala v chráme na 
bohoslužbách, čo ju napĺňalo šťastím a pokojom. Je to človek, ktorý celý život slúži 
Bohu a svojím spevom pomáha pri kantorovaní už viac ako 50 rokov. Za všetko, čo v 
živote prežila, ďakuje Hospodu Bohu.

Našej jubilantke do ďalších dní života želajú veriaci, kurátorský zbor a správca cir-
kevnej obce od Boha veľa milostí, zdravia, dostatok duchovných a telesných síl, aby 
aj naďalej mohla každú nedeľu chodiť do chrámu a so svojimi najbližšími prežívať 
príjemné chvíle naplnené radosťou a láskou.

Veriaci PCO Jarabina



B42 Odkaz
sv. Cyrila 
a Metoda

Vydáva:	 Metropolitná	rada	                      
																	Pravoslávnej	cirkvi	na	Slovensku

Adresa redakcie: 
		 Baye	ro	va	8,	080	01	Prešov

Telefón: 051/77	24	736,	0940	600	501
E-mail:	 ocam@orthodox.sk
Web:	 www.orthodox.sk

Zodpovedný redaktor:	Prot.	Peter	Soroka
Jazyková úprava:	Prot.	Peter	Kormaník

Vychádza	12-krát	do	roka.

Tlač:	 Tlačiareň	svidnícka,	spol.	s	r.	o.
	 čat.	Nebiljaka	121/18,	089	01	Svidník

Roč	ný	príspevok	6,- € + poštovné 6,- € 
polročný	príspevok	3,- € + poštovné 3,- €
Účet:	IBAN:	SK810900 0000 0000 96292967
BIC:	GIBASKBX

Objednávky na odber:
Úrad	Me	tro	po	lit	nej	rady	Pravoslávnej	cirkvi
Bayerova	8,	080	01	Prešov
Tel.	č.:	051/7724	736
E-mail:	mrpc@orthodox.sk
Každá	pravoslávna	cirkevná	obec.

Povolené EVPT 167/2008 z 27. 11. 2008.
Číslo indexu: EV 173/08.

01 
19

Odkaz
sv. Cyrila 
a Metoda

Zapov¡t
sv. Kirila  
¡ Meçod¡ä

OBSAH - U‹glavle+n;e

POSOLSTVO POSVÄTNEJ SYNODY
PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI V ČESKÝCH KRAJINÁCH A NA 
SLOVENSKU CHRISTOVO NARODENIE 2018/19 .................3

Svätý Ján Predchodca a Krstiteľ – kazateľ pokánia
(Prot. Peter Kormaník)............................................................................6

Príbeh o Božskom Dieťati Christovi
(Sv. Nikolaj Velimirovič)..........................................................................8

Sväté Písmo a jeho užitočnosť pre veriaceho človeka 
– Štvrtý žalm (1. časť)
(Protodiakon Ján Husár).......................................................................8

Nevyhnutnosť pastierskej služby v Cirkvi 5.
(Prot. Peter Kormaník) .........................................................................11

Nebeský Chlieb. Rozprávanie o svätej Liturgii
(Spracovala: Petra Kahancová).............................................................13

140 rokov od narodenia misionára návratu nášho 
ľudu do sv. Pravoslávia
(Prot. Peter Savčak ).............................................................................16

Neodsudzujme!
(Prot. Peter Soroka)..............................................................................19

Svätý Nikolaj Planas 
(Prot. Štefan Pružinský ml.).................................................................20

Anketa
(Pripravila: Jana Savčaková)................................................................24

Psychologická pomoc veriacemu človeku
(Prot. Andrej Nikulin)............................................................................25

Sv. novomučeník Stanko Ostrožský 
(Prof. Alexandar Vujovič)......................................................................27

Zo života prešovskej eparchie........................................30

Životné jubieá...................................................................35

OZNAM: Týmto si vás dovoľujeme informovať, že 
z nariadenia ÚMR PC sú blahoželania a posmrtné 
spomienky s výnimkou pravoslávnych duchovných 
spoplatnené sumou 7 eur. Reklamy a pozvánky na 
zárobkové akcie (zájazdy, tábory a pod.) sú spoplatnené 
sumou 10 eur za pol strany a 20 eur za celú stranu.
V prípade záujmu môžete svoju reklamu umiestniť  
aj na našu internetovú stránku orthodox.sk. Cena 
dohodou.

Na prednej strane obálky:  
Sviatok Narodenia Isusa Christa 
v Nižnej Rybnici.
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