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Návšteva vikára moskovského patriarchu 
vladyku Paramona v prešovskom katedrálnom chráme

Milí čitatelia! Prosíme vás o zasielanie fotografií z akcií na vašich cirkevných obciach na emailovú adresu: 
ocam@orthodox.sk alebo poštou na adresu redakcie. Ďakujeme.

Vladyka Juraj v Aténach
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Sviatok
Bohozjavenie ako obraz kresťanskej osobnosti 

človeka

Sviatok Bohozjavenia spolu so 
Vzkriesením Isusa Christa a Zostú-
pením Svätého Ducha patrí medzi 
dôležité piliere liturgického a dog-
matického života Cirkvi. V tomto 
sviatku sa naplno otvára pravda o 
Bohu Trojici, akú nepoznal Starý 
Zákon. Neodmysliteľnou súčasťou 
tohto sviatku okrem Spasiteľa Isusa 
Christa, ktorý sa prišiel krstiť na rie-
ku Jordán, je aj ten, kto Ho pokrstil, 
Ján Krstiteľ. Práve kvôli nemu tento 
sviatok nielen zjavuje Boha, ale aj 
predstavuje človeka takým, akým 
ho chce vidieť Evanjelium. 

Ján Krstiteľ je nám dobre zná-
my zo strán Svätého Písma a o jeho 
pôsobení sa zmieňuje aj židovský 
historik Jozef Flavius. Podľa Flavia 
mnohí Židia spájali prehru Hero-
desovej armády s popravou Jána, 
ktorú ten vykonal zo strachu pred 
jeho narastajúcou popularitou a vplyvom. Ján 
Krstiteľ sa v čase svojho pôsobenia považoval 
za duchovnú autoritu a vyhľadávaného učiteľa, 
prichádzali za ním zástupy, bol obľúbený medzi 
obyčajnými ľuďmi, mal aj svojich stúpencov a 
žiakov, pre ktorých bol sám považovaný za naj-
väčšieho proroka, ba až Mesiáša. Pre mnohých 
ľudí jeho osoba vyvolávala veľa otázok, o čom 
nasvedčujú aj niektoré texty Evanjelia. Evanje-
lista Ján Teológ píše o Židoch vyslaných z Jeru-
zalema, ktorí sa prišli spýtať Jána, kto je. Pýtali 
sa ho: „Čo teda? Si Eliáš?“ Povedal: „Nie som. — Si 
azda ten prorok?“ Odpovedal: „Nie“ (Jn 1, 21). Bla-
žený Augustín o Jánovi hovoril, že bol natoľko 
významný, že ho pokojne mohli považovať za 
Christa. Dokonca niektorí z jeho učeníkov mu s 
istým pohoršením hovorili o Christovi: „Rabbi, aj 

Ten, čo bol s tebou za Jordánom, a ty si mu vydal 
svedectvo, tu krstí a všetci idú k nemu“ (Jn 3, 26). 
Alebo rovno vyčítali Christovi: „Prečo sa my a 
farizeji často postíme, a Tvoji učeníci sa nepostia?“ 
(Mt 9, 14) Ale napriek tomu v momente prícho-
du Christa Ján akoby sám začína ustupovať do 
pozadia a svoju prácu prenecháva Spasiteľovi.  

Keď sa pozrieme na Jána a Christa z pohľa-
du bežného ľudského uvažovania, tak ich vzťah 
by sa mohol pokojne nazvať ako konkurenčný. 
Podobne to vnímali niektorí učeníci, na čo Ján 
veľmi rázne reagoval: „Človek si nemôže prisvo-
jiť nič, ak mu to nebolo dané z neba. Vy sami ste 
svedkami, že som povedal: Ja nie som Mesiáš, 
ale som poslaný pred Ním. Ženích je ten, kto má 
nevestu. A ženíchov priateľ, ktorý je pri ňom a po-
čúva ho, veľmi sa raduje zo ženíchovho hlasu. A 
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táto moja radosť je úplná“ (Jn 3, 27-29). Zároveň 
vysvetľuje aj pôvod takého uvažovania u nich. 
„Kto prichádza zhora, je nad všetkých. Kto je zo 
zeme, patrí zemi a hovorí po zemsky. Kto prichá-
dza z neba, je nad všetkých“ (Jn 3, 31). 

Práve v takom protiklade svetského zmýšľa-
nia, aké mal Predchodca Christa, sa otvára nový 
pohľad na osobnosť človeka a na vzťah medzi 
človekom a Bohom, na vzťah medzi tým, čo je 
naše ľudské, to, čo tak silne obhajujeme, a čo 
je to Božie, čo sa občas veľmi ťažko prijíma. 
Nakoniec, ako to vidíme vo sviatku, je to 
vzťah medzi pravdou človeka a pravdou 
Božou. Dnešný svet nás presne učí 
tomu, že máme ísť za svojou 
pravdou, za svojím videním 
veci a realizovať sa. Evanje-
lium, naopak, zdôrazňuje 
niečo úplne iné ako realizá-
ciu seba, ktorá nutne vyústi 
do individualizmu, a ktorý sa 
pokojne môže prejavovať aj v 
duchovnej rovine, kedy Chris-
ta nahrádzame sebou. Po-
tom sa pre človeka stáva pr-
voradým ukázať svoje Ja a 
svoju unikátnosť. Navonok 
sa to môže prejavovať aj v dobrých skutkoch 
a dodržiavaní morálnych zásad, a pritom to s 
vierou v Boha nemusí vôbec súvisieť. Také zdô-
razňovanie svojej výnimočnosti a vyčleňovanie 
sa spomedzi iných ľudí nevedie ku spojeniu s 
nimi, ale ešte ku väčšiemu oddeleniu sa od nich. 
V hľadaní svojej pravdy sa človek  stáva viac a 
viac podozrievavý, vidí ukryté nástrahy a viac sa 
vzdiaľuje od iných. Ako hovoril sv. Vasilij Veľký: 
„Zlo sa neprotiví iba dobru, ale aj samo sebe“.    

Namiesto sebarealizácie Evanjelium hovo-
rí o poslaní človeka a o jeho slúžení, v ktorom 
osobná pravda ustupuje pravde Božej. Príklad 
Jána otvára nový pohľad na osobnosť človeka, 
ktorá sa vôbec nestráca v sebazaprení a jednote 

s Bohom, ale, naopak, zbavuje sa individualiz-
mu, ktorý obmedzuje jej skutočnú krásu a silu. 
V krátkom dialógu medzi Jánom a Spasiteľom 
je ukrytá jedna z veľkých múdrostí Evanjelia. 
Kresťanstvo nezakladá sa na pravde jednotlivca 
bez ohľadu na to, akýkoľvek bezúhonný a múd-
ry by bol, ale na „každej pravde, ktorá pochádza 
od Boha“ (Mt 3, 15). Ján bráni tomu, aby vlastná 
pravda, vlastné ľudské videnie veci, hoci aj veľ-
mi logické, zvíťazilo nad tým, čo vidí a chce Boh. 

Preto Ján ustupuje zo svojho a krstí Spa-
siteľa, hoci si uvedomuje, že „ja 
by som sa mal Tebe dať pokrstiť, 

a Ty prichádzaš ku mne?“ 
(Mt 3, 14). Nepresadzo-

vať svoju pravdu, ale 
napĺňať svoje poslanie, 
ktoré je u každého je-
dinečné a výnimočné, 
je vysvetlenie toho, čo 
urobil Ján Krstiteľ. 

Človek bežne po-
kladá za základ svojej 
osobnosti to, čo nás od-

lišuje od iných ľudí. Ale 
v duchovnom zmysle 
slova osobnosť člo-

veka je to, čo sa otvára v prekonaní tohto vy-
čleňovania sa spomedzi iných. Osobnosť ako 
obraz Boha v človeku sa môže naplno prejaviť 
iba vtedy, keď naň dopadajú pramene Božieho 
svetla. Ján to sám vyjadril slovami: „On musí rásť 
a ja sa musím umenšovať“ (Jn 3, 30). Podobne 
aj sv. apoštol Pavol píše: „Už nežijem ja, ale žije 
vo mne Christos“ (Gal 2, 20). V týchto slovách je 
ukrytý vrchol  prorockej služby Jána Krstiteľa, 
ktorý je pre Cirkev príkladom jeho veľkosti a pre 
kresťanov podstatou viery v Christa. O Jánovi 
Krstiteľovi to povedal aj  sám Christos: „Amen, 
hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, 
nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ“ (Mt 11, 11).

Prot. Andrej Nikulin

Sviatok
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Sväté Písmo a jeho užitočnosť pre 
veriaceho človeka – Štvrtý žalm (2. časť)
O obsahu tohto žalmu svätý Ján Zlatoústy hovorí, že prorok Dávid v ňom opísal 

príklad človeka, ktorého modlitbu Boh istotne vypočuje, t.j. človeka spravodlivého, 
ktorý prináša pravé obety – spravodlivosť, pokánie, skrúšenosť srdca, rozjímanie nad 
svojimi myšlienkami, slovami aj skutkami. Naopak, od človeka pyšného, arogantné-
ho a namysleného modlitba vypočutá nebude. Napriek tomu, hovorí ten istý svä-
tec, modlitbu má však prinášať každý človek a prosiť v nej aj o to, aby sa stal hodným 
vypočutia.

Hoci tento žalm neponúka na prvý pohľad veľa ponaučení, svätí Otcovia v ňom 
pri použití historického a mravoučného výkladu popísali viacero východísk k správ-
nemu vzťahu človeka k Bohu, k vzťahu Boha k človeku, ku kvalite a spôsobu modlit-
by, k správnym životným hodnotám a podobne.

Štvrtý žalm môžeme podľa obsahu rozdeliť nasledovne: Nadpis (v. 1); Modlitebné 
vďakyvzdanie a prosba (v. 2); Výzva na pokánie, rada zamyslieť sa nad sebou (v. 3–6); 
Dôvera v Boha a Jeho pomoc a nádej na záchranu (v. 7–9).

Každému človeku sa stávajú nešťastia, prichádzajú útrapy, ktoré pochádzajú buď 
z ohovárania, nešťastných udalostí, či rôznych nebezpečenstiev. Tieto útrapy priná-
šajú človeku smútok, skľúčenosť srdca, človek sa dostáva do stavu, keď sám nevie, 
čím a ako by obmäkčil tú ťažobu na svojej duši. Často potom môže skĺznuť do sties-
nenosti, dokonca až do zúfalstva. No takýto stav býva len u tých, ktorí sa neobraca-
jú k Bohu s modlitbou. Veriaci človek, ktorý sa za každých okolností svojho života 
odovzdá blahej Božej prozreteľnosti a v modlitbách sa obracia na Boha, dostáva 
od Neho vždy útechu a uspokojenie. Ten, kto pociťoval veľký smútok, no obrátil sa 
horlivo s modlitbou k Bohu, istotne pocítil do srdca prichádzajúcu radosť. A tak ako 
smútok vyvoláva pocit skľúčenosti, úzkosti, tak radosť navracia voľnosť, uvoľnenie – 
človek akoby sa oslobodil z tesných pút k širokému priestoru. Táto radosť pochádza 
od Boha, z Jeho blahodate, ktorá napĺňa srdce človeka počas modlitby. Prorok Dávid 
poznal všetky tieto duchovné stavy: rozličné utrpenia, smútok, žiaľ aj hlbokú skrúše-
nosť srdca počas modlitby, aj blahý stav duše – radosť, ktorá prichádza po oslobode-
ní sa od útrap a pokušení. Nie množstvo slov obmäkčí Boha, no čistá duša, z ktorej 
pramenia dobré skutky. Boh si želá, aby sme sa Mu oddali a dôverovali Mu, ob-
zvlášť nás vníma, keď Ho prosíme, nie cez druhých, ale sami. Dávid tu hovorí o Bohu 
svojej spravodlivosti, t.j. o Bohu, ktorý vidí, pozná jeho spravodlivosť, on sa ňou ne-
chváli. Poškvrnený a nehanebný človek, hoci by prosil aj tisíckrát, nebude úspešný, 
pretože nemá so sebou to, čo môže obmäkčiť Boha. Boh Dávida nezbavil utrpenia, 
no dal mu priestor, t.j. posilnil znášať ho, pretrpieť ho veľkodušne. Nič neprináša duši 
taký úžitok ako utrpenie či smútok, ktoré odvádzajú, odpútavajú človeka od život-
ných starostí a vyťahujú ho z lenivosti, pretože „súženie vytvára vytrvalosť“ (Rim 5, 3).
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Boh dopúšťa na svojich svätých aj rozličné utrpenia, no po skúške ich znovu 
oslávi a dokonca aj v čase ich súžení ich obdarúva útechou. Toto nás učí svojimi 
slovami prorok Dávid, že práve vo svojom veľkom súžení dostal od Boha najviac po-
moci a útechy. Podobne Boh hovoril aj svätému Pavlovi: „Stačí ti moja blahodať, lebo 
moja sila sa dokonáva v slabosti“ (2Kor 12, 9). Svätý Atanáz Veľký dodáva, že Boh Dá-
vida nielen pozdvihol a vytiahol z ohromných útrap, no pomohol mu aj počas nich 
tým, že mu dal všetko, čo bolo potrebné na prekonanie ťažkých životných skúšok 
(dal mu priestor ich prekonať). Jednou z nich bol aj hlad, ktorý musel znášať, keď bol 
spolu so svojimi druhmi v pustatine Manaim a keď mu Boh poslal priateľov, ktorí 
doniesli dostatok základných potravín pre všetkých. Dávid bol v podobnom rozpo-
ložení ako traja mládenci v ohnivej babylonskej peci či prorok Daniel v jame s levmi, 
dopĺňa Atanáz.

„Zľutuj sa nado mnou a vypočuj moju mod-
litbu!“ – Spravodlivý človek nevie byť bez 
modlitby. Keď je v núdzi či blahobyte, keď 
žne plody svojej modlitby, i tak stále prináša 
modlitby, pretože vie, aký úžitok majú pre 
neho modlitby. Prorok týmito slovami ešte 
viac prosí, aby bol Boh k nemu milosrdný, a 
ak by sa stalo, že upadne znova do pokušení, 
aby neprehliadol ním prinášanú modlitbu.

Svätý Ján Zlatoústy hovorí, že prorok ten-
to žalm nevyslovil iba preto, aby sme vedeli, 
že on bol vypočutý, ale aby sme sa naučili, 
ako môžeme byť vypočutí, keď budeme pri-
volávať Boha, byť vypočutí rýchlo a ešte pred 
ukončením modlitby dostať to, o čo prosíme. 
Nie mnoho slov robí z Boha ochotného vypo-
čuť nás, no čistota nášho života. Preto tým 
ľuďom, ktorí žijú poškvrnene a myslia si, že 
mnohými slovami urobia Boha milosrdným, hovorí: „Hoci znásobíte modlitby, nevy-
počujem vás, keď vystriete ruky, svoje oči od vás odvrátim“ (Iz 1, 15). Ten, kto sa modlí, 
musí disponovať neochvejnou vierou, vtedy dostáva to, o čo prosí. Ten, kto k Bohu, 
ktorý miluje spravodlivosť, prichádza so spravodlivosťou, neodíde, aby nedostal, o 
čo prosí, ale ten, kto k Nemu pristúpi bez nej, alebo je poškvrnený skutkami protivia-
cimi sa spravodlivosti, ten, hoci by prosil tisíckrát, nebude úspešný, pretože nemá pri 
sebe to, čo dokáže Boha urobiť milostivým. No my často nepoznáme úžitok z mod-
litby, pretože ju nekonáme horlivo a podľa Božích rád a prikázaní. Ak sa chystáme 
hovoriť s niekým, kto je vyššieho postavenia než my, tak sa na to patrične pripravíme 
a až potom vstupujeme do rozhovoru, no keď prichádzame k Bohu, zvyčajne sa do-
statočne nepripravíme – síce pripravíme svoj zovňajšok, no keď pokľakneme, naša 
myseľ pokračuje v blúdení po svete. Ak by sme pristúpili k Bohu s patričnou zbož-
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nosťou, tak, ako sa patrí, vtedy by sme ešte predtým, než dostaneme to, o čo prosí-
me, spoznali, aký veľký úžitok máme z modlitby. Človek, ktorý sa naučil rozprávať sa 
s Bohom tak, ako sa má, stáva sa anjelom – jeho duša sa zbavuje okov tela, jeho um 
sa povznáša na nebo a tam sa usídľuje, vtedy prehliada pozemské, stavia sa pred 
samotný kráľovský trón, hoci by bol úplne chudobný, obyčajný človek či nevzdelaný. 
Boh nepotrebuje krásne reči či vznešené a múdre slová, no chce krásnu dušu. Keď 
takáto duša prednesie Bohu lahodné slová, dostane všetko, o čo prosí.

Protodiakon Ján Husár
Literatúra:
Псалтирь. Москва 2 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.

Nevyhnutnosť pastierskej služby v Cirkvi 7.

Vzniká však otázka: Neoslabuje sa 
nevyhnutnosť pastierov, ktorí ude-
ľujú dary milosti, tou okolnosťou, že 
mnohí z nich nedôstojne vykonávajú 
svoju službu? Táto myšlienka znepo-
kojovala v minulosti mnohých. A nie je 
tomu inak ani teraz, keď niektorých núti 
odmietať prijatie darov milosti udeľova-
ných rukami kňazov. Podnet či dôvod k 
pochybnosti spočíva v tom, že každý, kto 
nežije podľa Božieho Zákona, ten nemô-
že nielen získavať nové, ale ani chrániť 
získané dary milosti. Odtiaľ donatisti vo 
svojej dobe usudzovali, že kňazi pochyb-
ného správania nemôžu disponovať dar-
mi milosti, a nemajúc milosti, nemôžu 
ich ani udeľovať. Nehodný služobník, 
hovorili, nepatrí k Cirkvi: ako teda bude 
vykonávať a udeľovať tajiny Cirkvi? Túto 
mienku si privlastnili aj niektoré here-
tické sekty v tom zmysle, že  kňazov 
netreba považovať za pravých kňazov, 
lebo mnohí z nich podľa svojho života sú 
nehodní byť služobníkmi milosti a preto, 
stanovujúc bezúhonný život vyššie od 

posvätenia cirkevného na kňazskú hod-
nosť, snívajú s klamným prospechom 
zaobísť sa aj bez kňazstva. Proti tomu-
to pohľadu treba poznamenať, že (zlý) 
nerozumný život pastiera nemôže byť 
rozhodujúcou prekážkou k spáse iných. 
Božia milosť sa vylieva v tajine kňaz-
stva na pastiera a v ostatných tajinách 
na kresťanov prostredníctvom pastiera, 
nezávisle od jeho správania. My neho-
voríme to, že Boží služobník koná dobre, 
keď svoje dielo vykonáva nedbanlivo a 
bez potrebnej nábožnosti. On je vinný 
a podlieha Božiemu súdu, avšak nie za 
to, že akoby ničil svojím zlým rozpolo-
žením dielo milosti, ale za to, že ako zlý 
a neverný služobník nevykonával svoje 
dielo tak, ako ho mal konať. Odtiaľ vy-
plýva aj tá skutočnosť, že akokoľvek by 
správanie pastiera bolo pohoršujúce, 
pokiaľ však v pastierskej službe nemá zá-
kaz vydaný cirkevnou mocou (správou), 
naďalej ostáva skutočným, účinným 
nástrojom Božej milosti. „Nezriedka sa 
stáva, uvažuje sv. Ján Zlatoústy, že vod-
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covia žijú pohoršujúco a zle a podriadení 
sú u nich dobrí a striedmi, že veriaci žijú 
zbožne a kňazi nečestne, a ak by milosť 
všade hľadala dôstojných, tak odtiaľ by 
vyplynulo, že ani krst by nejestvoval, ani 
prijímanie Tela Christovho, ani prínos 
vykonaný kňazmi. Naopak, teraz aj pro-
stredníctvom nehodných kňazov Boh 
zvyčajne účinkuje, a predsa však milosť 
krstu neznižuje sa životom kňaza. Toto 
vám hovorím  nie preto, aby ktokoľvek 
z vás, skúmajúc veľmi starostlivo život 
kňaza, nepohoršil sa ohľadne toho, čo sa 
uskutočňuje v tajinách. Lebo k tomu, čo 
sa tu predkladá, človek nevnáša nič svo-
je: všetko sa deje pôsobením Božej sily, a 
on (kňaz) vás iba uvádza do tajomstiev... 
Ak Boh pre dobro svojho národa pre-
hovoril kedysi prostredníctvom oslice 
a Balaáma, človeka nečestného (4 Mjž 

22, 28), to tým viac teraz prostredníc-
tvom kňaza. Lebo čo nerobí Boh pre 
našu spásu? Čo nehovorí? Prostredníc-
tvom koho neúčinkuje? Ak kedysi pros-
tredníctvom Judáša Boh pôsobil a pro-
stredníctvom tých, ktorí prorokovali a 
zázraky konali a jednako budú zavrhnutí 
(Mt 7, 23), to tým viac účinkuje prostred-
níctvom kňazov“ (cit. dielo, s. 540-541). 
Je pravda, že zlé skutky Božieho služob-
níka vyvolávajú zlý dojem na zúčastňu-
júcich sa na diele Božom; avšak aj v ta-
kom prípade tajiny a Božie slovo, tieto 
nevyhnutné prostriedky spásy, zostáva-
jú v plnej sile, pričom škodí si sama duša, 
ktorá obracia pozornosť ani nie tak na 
silu milosti, ako skôr na nemoc (slabosť) 
služobníka tajiny.  (Pokračovanie)

Prot. Peter Kormaník
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Nebeský Chlieb 
Rozprávanie o svätej Liturgii

Druhá časť svätej Liturgie je Liturgia katechumenov. Na-
zýva sa tak preto, lebo na nej mohli byť prítomní tí, ktorí sa 
pripravovali na svätý Krst. Na začiatku Liturgie  kňaz ohlasu-
je Kráľovstvo Božieho Syna - Kráľovstvo nie  pozemské, kto-
ré je založené na násilí a útlaku,  ale ohlasuje sa Kráľovstvo 
pokoja, požehnané Kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha. 
Pozemské kráľovstvo je dočasné, ale Kráľovstvo, ktoré ohla-
suje kňaz, je večné. Za týmto zvolaním nasleduje veľká ekte-
nia. Po nej sa začínajú spievať antifony, ktoré kedysi spievali 
striedavo dva zbory. Každý antifon je sprevádzaný tichou 
modlitbou kňaza. Antifony sú piesne prorokov, ktorí sa prišli 
pokloniť Narodenému, ktorý ich zachráni od večných utr-
pení. Prvý antifon sa oddeľuje od druhého malou ekteniou. 
Druhý antifon sa končí piesňou, ktorú zostavil byzantský ci-
sár Justinián Veľký: „Jednorodený Synu...“ Časť Liturgie od „Jednorodený Synu...“ do 
malého vchodu zobrazuje pozemský život Hospodina Isusa Christa do Jeho zjavenia 
sa národu. Malý vchod zobrazuje Krst a začiatok kázania Spasiteľa. Pred tým sa spie-
vajú blaženstvá, ktoré nám ukazujú, akými duchovnými kvalitami by sa mali vyzna-
čovať nasledovníci Christa. 

Pri malom vchode sa nesie svieca, ktorá pripomína Hospodinovho Predchodcu 
– Jána. Evanjelium pripomína samotného Spasiteľa. Po malom vchode sa spievajú 
tropáre a kondaky sviatku. Hneď za tým sa spieva Trojsvätá pieseň – pieseň anjel-
ských mocností pred Božím Trónom. Táto pieseň oslavuje Svätú Trojicu. Nasleduje 
čítanie Apoštola ako spomienka na kázanie učeníkov, a čítanie Evanjelia – kázanie 
samotného Isusa Christa. 

Čítaním Evanjelia sa končí Liturgia katechumenov a začína sa Liturgia verných. 
Túto časť Liturgie mohli počúvať iba verní, pokrstení. Preto sa pred začiatkom tejto 
časti hovorí  ektenia katechumenov, ktorí v tomto momente odchádzali z chrámu. 
Dnes má táto časť pre nás iný význam: mali by sme nazrieť do svojho srdca, či je pri-
pravené na prijatie prichádzajúceho Christa. Mali by sme zanechať všetky myšlienky, 
všetko pozemské, aby sme stretli Kráľa Slávy. 

Podľa súčasného poriadku Liturgie nasleduje príprava k eucharistickému obe-
tovaniu. Tu patria modlitby verných, obrad veľkého vchodu, prosebná ektenia a jej 
modlitby a Symbol viery. Veriaci by v tejto chvíli mali stáť s osobitou bázňou, k čomu 
ich nabádajú slová Cherubínskej piesne. V tejto chvíli by mali v modlitbe prichádzať 
ku Christovi všetci, ktorých duch je zdrvený ťažkosťami, a všetci, ktorým sa zdá ich 
životný kríž ťažký. Sv. otcovia hovoria, že modlitba takých ľudí v tomto čase nepo-
chybne prichádza k Bohu.      

Svjaščennomučenik 
Serafim (Zvezdinskij)



B10 Odkaz
sv. Cyrila 
a Metoda

Liturgika

Po spomínaní všetkých kresťanov počas prenosu darov kňaz vchádza do oltárnej 
časti a pokladá dary na prestol. Tento moment symbolizuje položenie Christa do hro-
bu a zapečatenie kameňom. Veriaci v tom čase zobrazujú apoštolov a myronosice, 
plačúce pri zapečatenom hrobe a smútiace za svojím Učiteľom. 

Zvolania: „Štedrosťou Tvojho jednorodeného Syna...“,  „Pokoj všetkým“,  „Milujme 
jeden druhého...“ a spievanie Symbolu viery po bozku pokoja hovoria o vzájomnej 
láske a vnútornom pokoji, o vzájomnom zmierení a odpustení. Zvolanie „Hore maj-
me srdcia“ a odpoveď veriacich: „Máme ich k Pánu“ hovoria o tom, že  pred začiat-
kom najvážnejšieho momentu v Liturgii sa máme mysľou povzniesť hore – k výši-
ne, vymaniť sa od všetkého pozemského, povzniesť naše srdcia, spoločne sústrediť 
všetky hnutia našej duše k Bohu, povzniesť sa dušou i umom k Nemu, k vyššiemu 
nebeskému svetu, k prestolu Najvyššieho.

Nasleduje Eucharistický kánon, ktorý sa delí na šesť častí. Prvá časť- oslávenie. 
Oslavujeme, ďakujeme Bohu za Jeho milosť k nám – „Vzdávajme vďaku Pánovi“. Dru-
há časť – Serafínska pieseň. Láska serafínov je plamenná, horúca... A títo plamen-
ní služobníci Boha neprestajne oslavujú, spievajúc: „Svätý, svätý, svätý je Hospodin 
mocností, plná je všetka zem Jeho slávy...“ Hospodin mocností znamená Boh vojska, 
lebo stvoril nebeské vojsko. Boh osobitne požehnáva a ochraňuje tých, ktorí bojujú 
v Jeho mene so svojimi vášňami, s diablom, so zlým a cudzoložným svetom. Tretia 
časť Eucharistického kánona – prinášanie Darov. Začína sa slovami „Vezmite, jedzte...“ 
Obeta za naše hriechy sa uskutočňuje na Kríži. On pokrýva všetky naše neprávosti; 
tento Jeho plášť sa rozprestiera nad celým hriešnym svetom, ktorý leží v zle. Štvrtá 
časť kánona – posvätenie Darov. Nastáva vo chvíli, keď kňaz vyslovuje slová: „A učiň 
tento chlieb...“ Tento moment svätej Liturgie je začiatkom celého pozemského živo-
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ta, je osou životného kolesa. Od tejto chvíle na oltári už nie je položený chlieb a víno, 
ale samotné Prečisté Telo a samotná Prečistá Krv Christova a kňaz sa hlboko skláňa 
pred touto Svätyňou. Je strašným zjavením Božieho Vykupiteľa na oltári v chráme. 
Vo chvíli posvätenia Darov sa posväcujú veriaci a predložené dary. 

Na Zemi nie je nič drahšie ako svä-
tá Liturgia. Jedine kvôli svätej Liturgii 
dáva zem svoj plod – chlieb, ktorý 
jeme – sú to omrvinky z Božieho stola. 
Ak by nebolo  svätej Liturgie, slnko by 
prestalo svietiť a zem by nevydávala 
svoje plody. 

Jeden starec – askéta videl ohni-
vé more: vlny sa vzpínali a búrili. Na 
druhej strane brehu bol prekrásny sad. 
Odtiaľ prichádzal spev vtákov a bolo 
cítiť vôňu kvetov. Askéta počul hlas: 
„Prejdi cez toto more“. No prejsť nebo-
lo možné. Starec dlho stál a rozmýšľal, 
ako prejsť a znovu začul hlas: „Vezmi si 
dve krídla, ktoré dala svätá Eucharis-
tia: jedno krídlo – sväté Christovo Telo, 
druhé krídlo – Jeho Oživujúca Krv. Bez nich, aká veľká by bola námaha, nie je možné 
dosiahnuť nebeské Kráľovstvo.“ Vďaka tomu Mária Egyptská, ktorá sa namáhala šty-
ridsaťsedem rokov, získala to, že pri modlitbe sa vznášala vo vzduchu a prosila starca 
Zosimu, aby mohla prijať Sväté Životodarné Tajiny.  A takýchto príkladov je mnoho. 

Svjaščennomučenik Serafim (Zvezdinskij)
Podľa knihy: Chlib Nebesnyj - 

Propovidi o Božestvennoj liturgii 
spracovala: Petra Kahancová

Boh myslí na všetkých
Počas pravoslávnych sviatkov Bohozjavenia sa mi stal zaujímavý prípad, s ktorým 

by som sa s vami chcel podeliť. Vždy tvrdím, že sa nám na svete nič nedeje náho-
dou a všetko má svoj význam, ktorý často pochopíme hneď a mnohokrát možno 
ani nikdy. Hlavným hrdinom môjho príbehu bol susedov pes Puňťo. Keď som sa v 
predvečer Bohozjavenia vracal zo spoločnej bohojavlenskej večere, ktorá sa konala 
v sále obecného úradu, z rieky som začul tiché kňučanie. Aj keď som sa na chvíľu 
pozastavil, hneď som nato zabudol, lebo na dedine v obkolesení lesov takéto zvuky 
nie sú neobvyklé. Bolo to asi okolo 17.00 hod. Potom som slúžil Veľké povečerie v 
Osadnom, utreňu v Hostoviciach a asi o 22.15 hod. som vošiel autom do garáže, keď 
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som dostal esemesku od Kataríny Klek-
nerovej, reportérky TV JOJ, ktorá sa ma 
pýtala, či by bolo možné prísť ráno na-
točiť svätenie vody na rieke, ako sme to 
mali vo zvyku v predošlých rokoch. Šiel 
som sa teda pozrieť na rieku Udavu, či 
by sme sa vôbec pre množstvo snehu k 
rieke dostali. Udava bola celá zasneže-
ná a vodu v nej nebolo ani vidieť. Keď 
som však náhodou zasvietil pod most, 
zazrel som tam niečo hnedé. Zľakol 
som sa, že je to nejaká zapadnutá srn-
ka, ktorých tu veľa chodí aj za bieleho 
dňa. Bol to však môj psí sused Puňťo, 
ktorý ležal v snehu na rieke a ledva hý-
bal labkami. Zrejme spadol z mosta, 
alebo sa tam dostal iným spôsobom, 
každopádne však nemohol kvôli vyso-
kému snehu vyliezť a bol to práve on, 
koho som tam poobede počul kňučať. 
Neváhal som, a aj keď bola hlboká noc, 
utekal som zobudiť suseda a psíka sme 
horko-ťažko z rieky vytiahli. Až pri za-

spávaní som si uvedomil, aký je Boh všemilostivý a o každého sa stará. Veď keby 
som od pani Katky nedostal esemesku, na rieku by som sa pozerať nešiel a Puňťa by 
som tam nenašiel. Boh však myslí aj na to najmenšie a najslabšie svoje stvorenie a 
snaží sa mu pomôcť. O čo viac potom myslí na nás ľudí, zvlášť keď ho prosíme o po-
moc! Tento príbeh sa však, žiaľ, neskončil happy endom, lebo sused mi na druhý deň 
povedal, že Puňťo o polnoci uhynul. Nad tým som sa teda pozastavil ešte viac. Veď 
Boh ma o Puňťovi „informoval“ už o 17.00 hod. a ja som to ignoroval. Keby som ho 
vypočul vtedy, určite by dnes žil. Ponaučenie z toho príbehu môže byť teda také, aby 
sme nebrali volanie o pomoc na ľahkú váhu, aj keď ide len o zviera, na pomoc nás 
totiž volá Boh. Často ani nevieme, ako sa môžeme stať nástrojom v Božích rukách a 
poslúžiť dobrej veci. Majme teda otvorené srdcia a načúvajme Božím slovám.

Prot. Peter Soroka

Zasnežená rieka Udava pri pravoslávnom 
chráme v Osadnom

Ani hovorenie, ani písanie tých najpovznášajúcejších bohosloveckých 
kázní nám nebude na osoh, pokiaľ nebudeme Evanjelium zavádzať 

do svojho života.
Sv. Grigorij Bohoslov
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140 rokov od narodenia misionára návratu 
nášho ľudu do sv. Pravoslávia
(venované pamiatke vladyku Josifa Cvijoviča)

Vladyka Josif bol teda vychovaný v 
blahočestnom prostredí srbskej dediny, 
kde si ľudia stáročiami od Turkov mučení 
uvedomovali, že sa môžu zachrániť iba 
Božou milosťou, jednotou a vzájomnou 
láskou, a preto boli tak religiózni, morál-
ni, vytrvalí v modlitbe a trpezlivosti, ako 
máloktorý národ vo svete.  K tejto dedi-
ne a k tomuto národu priľnul natrvalo a 
hovoril, že si dedinu tak vášnivo zamilo-
val, že sa z tejto choroby nevylieči ani pri 
všetkých mestských doktoroch. Nečudo, 
veď tu vládol i akýsi slobodný poriadok i 
harmónia zároveň. V mnohých domoch 
bolo vždy jedno miesto rezervované pre 
pútnikov, hrubé slová a nadávky nebolo 
počuť, strava bola zdravá a úcta k blíž-
nemu, a najmä k Hospodu Bohu, veľká. 
Bola tu akási zdravá pokora i zdravá hr-
dosť zároveň, pokora, ktorá odmietala 
maskovanú pýchu a hrdosť, ktorá ne-
znášala falošnú pokoru. To, ako sa tieto 
vlastnosti zžili s vladykom Josifom, ilu-
struje i nasledujúci príklad. 

Keď sa v roku 1920 po chirotónii za 
bitoľského episkopa išlo na jeho intro-
nizáciu do Bitoľa, prechádzalo sa koňmi 
cez vrchy. Na jednom mieste vladyka 
spadol a zlomil si ruku. Bolo to to isté 
miesto, kde sa kedysi počas vojny za-
smial z jedného mŕtveho Bulhara, le-
žiaceho tam v akejsi smiešnej polohe. 
Práve to miesto sa mu „vypomstilo“, ale 
vladyka zakalený junáckym duchom sti-
sol zuby a šiel ďalej, lebo v chráme sv. 
Dimitrija ho čakalo množstvo ľudí. Pred 

vchodom do chrámu ho vítal jeden z ta-
mojších duchovných, ktorého vladyka 
dobre poznal z čias okupácie ako pri-
sluhovača okupantov. Tento svjaščennik 
pri dverách chrámu hovoril „slavoslovia“ 
vladykovi Josifovi, ktorý ho istý čas po-
čúval, ale keďže ho ruka veľmi bolela, v 
jednom momente prerušil duchovného 
rieknuc mu: „Dosť, otče! To, čo si povedal 
– mne, a to čo si myslel – tebe!“

Podobných úsmevných, no zároveň 
poučných príbehov je zo života vladyku 
Josifa veľmi veľa. V Srbsku vyšla vo via-
cerých vydaniach celá knižná publikácia 
s názvom Anekdoty zo života metropoli-
tu skopského Josifa (Cvijoviča) aj s jeho 
krátkou biografiou. Za všetky spome-
niem aspoň jeden. O vladykovi bolo zná-
me, že nemá rád nijaké podlizovanie sa a 
prehnanú úctu. Obzvlášť na to bol aler-
gický pri bohoslužbách, čo však niekedy 
vyvolávalo aj komické situácie. Istý du-
chovný počas veľkého vchodu, namiesto  
predpísaných slov: „Archijerejstvo tvo-
je da pomjanet Hospoď Boh...“ chcel 
povedať trochu vznešenejšie a použil 
namiesto „tvoje“, „Archijerejstvo Vaše“. 
Vladyku, ktorého takéto poklonkovanie 
vôbec nenadchlo, ho rázne upozornil 
slovami: „Nie, archijerejstvo Vaše, ale ar-
chijerejstvo tvoje..!“ Zmätený duchovný 
sa rýchlo opravil a odvetil: „Archijerej-
stvo moje da pomjanet Hospoď Boh..“ 
Josif, aby to však už ďalej nenaťahoval, 
povedal blahosklonne: „Dosť! Archije-
rejstvo i Vaše, i tvoje, i moje..“ Na konci 
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iba poznamenám, že z ekleziologického 
(cirkevného) hľadiska to celkom pekne 
vystihol.

Triezvy pohľad mal vladyka i na ná-
rodné či cirkevné problémy alebo sme-
ry. Za všetky aspoň jeden. Hoci vladyka 
sa sám hlásil k rusofilom, videl aj druhú 
menej lesklú stránku ruskej mince a za-
chovali sa jeho veľmi triezve ocenenia 
ruského cirkevného života. Nasledujúc 
sv. Petra Cetinského, hovoril: „Netreba 
sa príliš vzďaľovať od Ruska, to je nebez-
pečné. Ale netreba sa ani veľmi priblížiť. 
I to je nebezpečné!“ Takáto bola jeho 
múdrosť – a právom. Veď Srbi majú svoju 
históriu, svoj národ, svoj charakter, svo-
ju identitu. Nie je ani grécka, ani ruská, 
ani prozápadná, ani provýchodná. Srb je 
svoj na svojom. A je to i Východ i Západ, i 
nad Východom i Západom , ako to hovo-
ril sv. vladyka Nikolaj (Velimirovič), pria-
teľ a spolupracovník metropolitu Josifa. 

Na záver snáď ešte jeden prekrásny 
príklad z vladykovho života. Bolo vše-
obecne známe, že ako mladý duchovný 
pomáhal ľuďom a učil ich všetkému, 
čo im mohlo pomôcť. Naučil ich 
orať železným pluhom, propago-
val ovocinárstvo, školstvo, rozvíjal i 
budoval vtedajšiu infraštruktúru. Po 
mnohých rokoch, keď už bol met-
ropolitom skopským, dostal raz od 
svojich bývalých farníkov krásny dar. 
Bola to krabica plná jabĺk s ceduľkou 
vo vnútri. Na nej bol nápis: „S nami 
si ich sadil, s nami ich aj uží-
vaj. Tak je to správne.“ Na 
svojich farníkov však 
ani potom neza-
budol, po-

mohol im vybudovať školu, nový chrám 
i cestu.

To, čo tu bolo doposiaľ povedané a 
napísané, považujem iba za akýsi úvod 
do života a diela vladyku Josifa. Nie sú 
tu spomenuté mnohé vážne udalosti z 
jeho života, ktoré sa týkajú tak Srbskej, 
ako aj našej miestnej Cirkvi. Zaiste by 
si to vyžadovalo serióznu monografiu 
alebo aspoň obšírnejšiu štúdiu. To, čo 
je tu spomenuté, si však kladie iný cieľ 
ako odhaliť históriu a poukázať na de-
jinné súvislosti. V prvom rade by malo 
pomôcť pochopiť to, čo pomohlo vla-
dykovi Josifovi stať sa takým, akým bol. 
Veď každého človeka formuje jeho ro-
dina, detstvo, škola či mladé roky. A tie 
jeho mu pomohli vybudovať zdravú a 
krásnu lásku k národu, jednoduchosť i 
čestnosť v správaní a nesebeckú službu 
Cirkvi i vlasti. To, čo miloval nadovšetko 
vo svojom národe – sv. Pravoslávie – to 
túžil odkryť aj iným a preto je jeho meno 
doposiaľ späté s obnovou Pravoslávia 
tak v Čechách, ako aj na Slovensku a 

Podkarpatskej Rusi. No ne-
stačí na takýchto velikánov 
iba spomínať. Najväčším 
v y j a d - rením úcty k 
ním za- iste bude, ak 

i c h „Bohoľubi-
je a ro-
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doľubije“ budeme nekompromisne pre-
sadzovať vo svojom živote aj my – ich 
dnešní nasledovníci. Veď držíme pluh na 
tej istej nive, ktorú orali aj oni. Ak nám 
teda nie je ľahostajné misijné pôsobenie 
Cirkvi medzi naším ľudom, nemôžeme 
zabudnúť na tých, ktorí nás učili prvé 
modlitby, tých, ktorí nám dávali prvé 
duchovné rady, na tých, s ktorými sme 
ako deti v chráme spievali naše sladké 
„Hospodi pomiluj“, skrátka na náš ľud, 
medzi ktorým sme sa narodili, ktorý nás 
duchovne vychoval a ktorý na našom 

krásnom Slovensku sväté Pravoslávie aj 
zachoval. Povyšovať sa nad týmto Božím 
ľudom, ktorého filozofiou bolo „bez Boha 
ani do poroha“ by bolo nielen hriechom, 
ale aj stratou historickej i jednoducho 
povedané ľudskej pamäte. Preto nech 
modlitby vladyku Josifa a všetkých, ktorí 
vždy s láskou slúžili Bohu i ľuďom a nikdy 
nie funkciám a hodnostiam, viere a nie 
ideológiám, večnej Cirkvi a nie dočasným 
spolkom, nám v tejto službe pomáhajú. 

Prot. Peter Savčak

Дай мі, Боже, розум
о святым писати -

жебы єм и Тобі
могла дякувати.

Але і охоты
тото вытворіти -
подля заповіді

повсякденно жыти.

Дай мі к тому память -
нич незабывати,

най ся діти тїшать
же то знать писати.

А внуці повідять:
"Таку память в такім віку?"

- Не каждому дано тото
чоловику.

А дякую тоже
тобі Божа Мати,
же я стара мoжу
ши роздумувати.

   Дякую Ті Боже
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Най нихто невідит,
што ту написано -

но Тобою, Господи,
буде высказано.

Той талант творити
од Господа Бога -

с ним спокійно жыти,
с ним рівна дорога.

Мелания Германова,
Палота

Sme dospelí a sme ľudia?

Každý z nás si už určite v živote mnohokrát položil otázku, či je už dospelý, alebo 
posudzoval, či jeho deti ako aj ľudia okolo neho už dospeli. O tom, či sme ľudia, sa 
tiež mnohokrát zamýšľame najmä v zložitých životných situáciách, keď treba preja-
viť svoju ľudskosť. 

Kritériom dospelosti v našom 
štáte je vek 18 rokov. Práve s týmto 
číslom som sa nedávno stretol, keď 
som v nedeľu čítal príbeh zo Svätého 
Písma, v ktorom mala jedna žena „du-
cha neduživosti“ a 18 rokov trpela, „... 
bola zhrbená a nemohla sa ani tro-
chu narovnať“  (Lk 13, 11). Vo výklade 
tohto príbehu sa vysvetľuje, že číslo 
18 má symbolický charakter: obsahu-
je 10 Božích prikázaní, ktoré dal Boh 
cez Mojžiša židovskému národu v 
Starom Zákone a číslo 8 symbolizuje 
večnosť ako deň po siedmych dňoch 
stvorenia sveta. Nie nadarmo sa v 
matematike pre vyjadrenie nekoneč-
na používa symbol ležatej osmičky. Z 
toho vyplýva, že dospelý je ten, kto 
dodržiava Boží zákon (10 Božích pri-
kázaní) a v svojom pozemskom živo-
te myslí a koná tak, aby nezabudol na 
večnosť a získal večný život. Ikona proroka Mojžiša, ktorý od Boha 

dostáva 10 Božích prikázaní
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S touto večnosťou je spojená aj naša ľudskosť, naše človečenstvo. Pomenovanie 
človeka v starom archaickom slovanskom jazyku je „ČELOVIK“ a v množnom čísle sa 
tento tvar nemení „čelovici/čeloviki“. Toto slovo sa skladá z časti tváre, ktorú mno-
hokrát používame a ukazujeme na ňu ako na centrum nášho rozumu a myslenia 
– ČELO, a tiež zo slova, ktoré označuje VEK – VIK, t.j. večnosť. Človek je skutočným 
človekom, keď vo svojom živote používa svoj rozum a myšlienky tak, že stále myslí 
na večnosť. 

V súvislosti s tým, že myslíme na večnosť a na kritériá, ktoré ako veriaci poznáme, 
nie je možné, aby sme konali niečo, čo sa prieči nášmu Stvoriteľovi a dôvodom, pre 
ktoré nás stvoril. Božie „prikázania“ sme od Boha dostali nie ako rozkazy, ale ako od-
porúčania, alebo lepšie povedané ako dobré rady – odkazy, aby sme získali večnosť. 
Práve preto, keď myslíme na večnosť, tak nie je možné, aby sme ich ignorovali a žili 
podľa svojej vôle a nie podľa Božej vôle.

Zamyslíme sa aspoň trochu na tým, čo nám skúsení ľudia odkázali ako dedičstvo, 
keď vysvetľovali hĺbku a symboliku Biblie, Svätého Písma, knihy kníh, Evanjelia - dob-
rej radostnej zvesti nielen pre náš dočasný pozemský život, ale najmä pre večnosť.

Prot. Michal Džugan

 Slovenský film „Premenenie“ o Počajevskej lavre
– rozhovor s jeho tvorcom a režisérom Erikom Prausom

Dokumentárny film, ktorý práve spra-
covávate, je z prostredia Počajevskej lavry 
na Ukrajine. Čo Vás podnietilo k výberu 
námetu tohto diela?

Dostal som tip na Počajevskú lavru od 
svojho kolegu v televízii. Najprv sme mali 
za cieľ nakrútiť krátkometrážny 
film o histórii a zaujímavostiach 
pútnického miesta. Po obhliad-
ke sme sa rozhodli tento ná-
met rozšíriť o životné príbehy 
mníchov. Prišla nám veľmi silná 
obeta svetského života jed-
notlivca v prospech života pre 
Boha. 

Sväto - Uspenská lavra 
nachádzajúca sa na vrchu 

počajevskej hory je duchovným centrom 
pravoslávneho národa západnej Rusi. 
Tento starobylý mužský monastier pre-
slávený čudotvornou ikonou Bohorodičky 
je pod jej záštitou. Zjavila sa tu mníchom, 
zanechajúc na skale odtlačok svojej sto-

Režisér Erik Praus s jedným z protagonistov počas nakrúcania filmu
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py, z ktorého vyteká liečivá voda. Na 
tomto svätom mieste viedli asketický ži-
vot i prep. Jov a prep. Amfilochij, ktorých 
sväté ostatky sa tu chrá-
nia. Film má trvanie 80 
minút. Aký je zámer a 
skladba filmu?

Zámerom filmu je 
ľudská premena alebo 
ľudské premenenie. 
Aj film je tak zložený, 
že sa skladá z troch 
častí, troch ľudských 
príbehov. Dali sme 
do popredia člove-
ka ako jednotlivca. 
Obrazom mníš-
skych životov rozprávame život monastiera. 
Minulosť – život vo svetskom svete. Preme-
na – prechod zo svetského života do života 
v monastieri. Poslednou a najväčšou časťou 
je súčasnosť – život jednotlivca, ale aj celku 
v monastieri.

Projekt ste realizovali na Ukrajine, 
pričom bolo potrebné dať dokopy štáb, 
vycestovať, nadviazať spoluprácu, zozná-
miť sa s prostredím... Celkovo bolo pre Vás 
natáčanie náročné?

Celkom áno. V rannej fáze nám pomohli 
s realizáciou dobrí ľudia z východného Slo-
venska, kde by som vyzdvihol a zároveň sa 
poďakoval honorárnemu konzulovi pánovi 
Obickému a hlavne duchovnému otcovi Já-
novi Rusínovi, ktorý s nami niekoľkokrát ces-
toval do Počajeva, kde nám veľmi pomohol. 
Okrem toho na našich zdĺhavých cestách ma 
uviedol svojimi nesmiernymi znalosťami do 
histórie a fungovania kresťanstva. Potom už 
nastal klasický zdĺhavý proces získavania fi-
nančných prostriedkov. Samotné nakrúcanie 
prebiehalo až na pár výkyvov v pohode. Hor-

šie na tom je tá cesta tam a späť. Ukrajinské 
cesty sa ukázali v tom „najlepšom svetle“ a pri 
niekoľko hodinových vyčkávaniach na hrani-

c i a c h som si zaspomínal na 
staré „dobré“ časy, keď 

sme ešte neboli 
členmi eurozóny.

Film kladie 
dôraz na morál-
no - duchovné 
hodnoty a preží-
vanie osobného 
vnútorného vzťa-
hu k Bohu. V čom 
vnímate túto je-
dinečnosť?

Viete, obeta svetského života pre spo-
ločenstvo pravoslávnych a život pre Boha 
je v dnešnom svete veľmi jedinečná, hlavne 
ak nás obklopuje množstvo materiálnych a 
spoločenských lákadiel. Ale nie každému sa 
dostane tej cti sa stať mníchom. Aby ste si 
nemysleli, že niekto chce spasiť svoju dušu, 
tak všetko zanechá a stane sa mníchom. Otec 
Gabriel (jeden z protagonistov) mi povedal, 
že na to, aby sa stal človek mníchom, aby sa 
všetkého vzdal na celý život, potrebuje Božie 
zvolanie. Ak ho nemá, vydrží v monastieri 
nejaký čas a vráti sa späť. Čiže tam musí pre-
behnúť niečo zhora, aby sa to jeho poslanie a 
jeho premena naplnila. Mních obetuje všet-
ky svetské vymoženosti, dokonca sa vzdáva 
svojho mena a svojej svetskej rodiny, aby 
prijal novú rodinu. Tá nie je pokrvná, ale rodi-
na po duchu. Samotný život mníchov je celý 
postavený na kresťanských hodnotách, pre-
žívaní osobného vnútorného vzťahu k Bohu.

Zaznamenať svedectvo životných prí-
behov si vyžaduje dôveru k režisérovi, 
vstup pred kameru, zachytenie autentic-

Počajevskí mnísi - protagonisti filmu Premenenie
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kej reality. Aká bola v tomto smere spolu-
práca?

Na začiatku, ako pri všetkom, musí nastať 
spoznávanie na oboch stranách. Je to veľmi 
dôležitá fáza, pri ktorej môže celý nápad pad-
núť, alebo, naopak, rozvinúť sa obojstrannou 
spoluprácou. Obojstranná dôvera a spoločný 
cieľ dáva veciam dobrý smer. Najskôr som vy-
svetlil náš zámer vladykovi Vladimírovi z Po-
čajeva, ktorý nám blahoslovil a otvoril dvere 
do monastiera. Potom sme oslovili  mníchov, 
ktorých som už pri počiatkoch mal vytipo-
vaných, takže v konečnom dôsledku to bola 
jasná voľba. Po hlbších rozhovoroch súhlasili 
s nakrúcaním. Spolupráca bola s nimi veľmi 
dobrá, museli sme sa však prispôsobovať 
chodu monastiera a ich povinnostiam. Jedi-
ným zádrhom bola rečová bariéra, ktorá to 
niekedy komplikovala, čo sme vyriešili sprie-
vodcom.    

Monastiersky život plynie odlišne 
ako ten svetský, čo Vás osobne zaujalo na 
spôsobe života bratstva i samotných mní-
chov?

Viete, v monastierskom živote jednotliv-
ca sa nič nemení. Nemá-
te nejaké ciele, ako my 
v bežnom živote, ktoré 
chcete dosiahnuť, napr.: 
hromadenie majetkov, 
získanie slávy… Je to 
uzavretý svet s vlastný-
mi pravidlami a rozdele-
nou hierarchiou. Väčšina 
mníchov neprichádza 
do styku s okolitým dia-
ním. Niektorí ani nepri-
chádzajú do kontaktu 
s peniazmi. Človek tam 
síce starne, ale po du-
chu rastie. Rozvíja sa na 

duchovnej úrovni. S pokrvnou rodinou sa 
kontaktujú sem tam, ale to je všetko. Pre nás 
bežných ľudí môže byť taký život nepocho-
piteľný. 

Skutočné ľudské príbehy preniknuté 
duchovnou premenou, obetovaním sa, 
môžu byť v dnešnej dobe „iskierkou“ pre 
osobný duchovný začiatok každého z nás. 
Čím môže tento film osloviť slovenských 
divákov?

Zámerom filmu nie je niečo kázať. Z prí-
behu jednotlivých postáv, z kresťanstva, kto-
ré lemuje film, môže načerpať divák niečo, čo 
ho obohatí. Či pôjde o poznanie nejakého 
spoločenstva, teritória, alebo ho to duchov-
ne zasiahne, to je len na divákovi. Ak to nie-
komu pomôže v duchovnom rozvoji, bude-
me len radi. V každom prípade bude film pre 
nás v niečom exotický. 

V akom časovom horizonte je pláno-
vané sprístupnenie filmu divákom?

Film by sme chceli premiérovo uviesť už 
tento rok. Na filme je však stále veľa práce s 
dokončením, tak uvidíme...

Filmový štáb s aktérmi filmu Premenenie v Počajevskej lavre
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Aké dojmy vo Vás zanechal pobyt v Počajev-
skej lavre? 

Bola to pre mňa v mnohých ohľadoch silná skú-
senosť. Jednak práca na filme v zahraničí, či obo-
hatenie na historicko – kresťanskej úrovni. Bola to 
aj veľmi silná duchovná skúsenosť. Som za to po-
čajevskému bratstvu, všetkým spolupracovníkom, 
audiovizuálnemu fondu a RTVS veľmi vďačný.

Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor a praje-
me Vám úspešné uvedenie filmu. 

 Rozhovor pripravila Eva Kahancová

Nám vyšlo v sobotu - modlitbu, robotu - 
nemyslíme na hlúpotu

Skoro ráno pred šiestou hodinou i detičky s matuškou vstávajú, 
na čele s otcom duchovným Štefanom. Do veľkého auta sa pousádzajú 
každú druhú sobotu zo Spišskej Novej Vsi do Rimavskej Soboty cestujú, 

na svätú Liturgiu sa radujú.
Cesta tmavá, dlhá kľukatá... modlitba na perách začatá. 

Lesík lístie zo stromov zhadzuje, 
stádo sŕn sa pri ceste zhromažďuje. 

I statný jeleň k vodičke smeruje.
Svätá Cirkev náhradné priestory, jedna malá na miestnom úrade. 

V nej malý nádherný ikonostasík. Kresťania z Rimavskej Soboty sa v dobrom 
chválili, že im ho otcovia duchovní posvätili (otcovia duchovní Pavol, Jakub).

Po stenách nádherné ikony, všetko tam majú, moje oči len pozerajú...
Na čas sme prišli i pripravili útulnú nádhernú cerkovcu - sviečkami rozsvietili.

Kresťania - rodičia s detičkami vstúpili.
Spoločne sme sa modlili - Hospoda Boha slávili.

Dievčatká - Marínka, Pavlínka pekne spievali.
Kresťania z Rimavskej Soboty - sa tiež pridali.

Otec duchovný Štefan s láskou nádej, radosť nám do sŕdc vlial.
I cerkovný vojak Štefan (už únavu prekonal, predtým ťažký deň on mal) 

pekne mu s radosťou posluhoval. 
Vonku slniečko už nás čakalo,

tiež sa s nami radovalo.
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Pizzou sme sa posilnili i vodičkou zapili, zase serpentíny sme prekonávali i príro-
dou sa kochali.

V polovici cesty v lesíku sme sa zastavili,
potôčik preskočili, prasknutú lávku trošku napravili.

Päťročná Pavlínka – radosť mala, každú bylinku prezerala,
lístky i zvláštne stebielka zozbierala,
so sestričkou i bračekom sa ihrala.

I so svojím ockom, ktorý ju na rukách ponosil – sa radovala,
no keď sa na ostružinkách popichala, 

hneď za mamkou utekala.
AKO DOBRE POZERAŤ NA BOŽIU RODINKU.

Podvečer večerňu sme už v Spišskej Novej Vsi slúžili,
Hospoda Boha, Prečistú Divu Máriu so svätými

i za krásny Boží deň sme blahodarili.
„SLAVA TOBI HOSPODI, SLAVA TOBI!“

PCO Spišská Nová Ves – Rimavská Sobota, 20.10.2018

Môjmu telu je potrebné iba veľmi málo z toho, čo dáva tento svet, ale 
moja duša potrebuje oveľa viac než jej môže ponúknuť celý vesmír.

Sv. Nikolaj Velimirovič
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Zo života Pravoslávnej cirkevnej obce vo 
Világoch (Svetliciach)

(Článok z časopisu Pravoslavnaja Karpatskaja Rus)

Drahí čitatelia nášho mesačníka, v tomto čísle Vám prinášame preklad jedného z 
článkov z dvojtýždenníka Pravoslavnaja Karpatskaja Rus. Okrem popisovania uda-
lostí z bývalého monastiera v Ladomirovej, z návštev srbských pravoslávnych epis-
kopov, nachádzame v ňom aj správy z jednotlivých cirkevných obcí. Jednou z bášt sv. 
Pravoslávia v Medzilaboreckom okrese bola aj obec Svetlice, v článku spomínanej 
podľa historického názvu – Világy. Aj tu, v medzivojnovom období, bolo čulé pravo-
slávne hnutie, podporované vysťahovalcami z Ameriky. Jeden z listov, ktoré napísali 
rodáci v „starom kraju“ počas Roždestvenského pôstu, uverejňujeme v preklade v na-
sledujúcom znení:

Od pravoslávneho výboru v obci Világy
Váženej redakcii novín Pravoslav-

naja Karpatskaja Rus!
Prosíme redakciu, aby dala do 

novín fotografiu našej világskej  
pravoslávnej cerkvi, a taktiež našu 
korešpondenciu, aby naši milovaní 
bratia a sestry v Amerike videli, na 
čo skladali svoje centy do obce Vilá-
gy. Pravoslávna cerkov za ich centy 
je už postavená.

Chvála Pánu Bohu za Jeho lásku, 
že nám pomohol postaviť náš veľký 
a krásny chrám. A taktiež ďakuje-
me našim dobrosrdečným bratom 
v Amerike, ktorí pracovali pre našu 
cerkov – Simeonovi, Ivanovi, Dimit-
rijovi, Nikolajovi Ivancovým a všet-
kým darujúcim, ktorí darovali na náš svätý pravoslávny chrám vo Világoch.

Milí bratia a sestry Američania, nejeden náš nepriateľ pokúšal Vás i nás, že všetky Vaše 
dary sú márne a daromné, že Ivancoví zbierajú pre seba, a čo sa im zachce, to aj urobia. 
A tak urobia aj s Vašimi darmi. 

Ivancovým dokonca písali zo starého kraju (východného Slovenska – pozn. preklada-
teľa) ich nepriatelia, že nám posielajú peniaze, a my zase tak robíme, že nič z toho nebu-
de. A to všetko len preto, aby sme neverili Ivancovým a oni nám. Aby naši nepriatelia z 
nás taký úžitok mali, aby sme nič dohromady, spoločne nič neurobili.

Pravoslávna cerkov vo Világoch (Svetliciach), 1930
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No tak ako pokúšal satan nášho Spasiteľa a Hospodin ho od seba odohnal, tak aj my 
sme odohnali svojich pokušiteľov a nepriateľov. A vidíte, milí bratia a sestry, milujúci Boh 
dáva svojim verným mnohokrát tak,  že oni sami nevedia, odkiaľ im pomáha, tak dušev-
ne, ako aj telesne.

Veď predsa vidíte, naši drahí bratia a sestry, pred sebou svätú matku – Pravoslávnu 
cerkov. Veď je naozaj postavená a dokončená.

Ešte raz Vás pekne prosíme, pokračujte vo Vašich daroch a my, ako sme už spomínali, 
na Vás budeme spomínať ako na – ktitorov i sozdatelej i blahoukrasitelej svjataho chrama 
seho..., da pomjanet Hospoď Boh vo Carstviji svojem.

Chrám je už hotový, „na poriadku“, no nie je však úplne ustrojený. Len toľko, čo sme 
kúpili dva kríže za 2400 Kčs, jeden procesijný kríž za 600 Kčs, dvoje rizy za 1000 Kčs, ka-
didlo za 350 Kčs, ladanicu za 50 Kčs, kropidlo za 45 Kčs, naprestolný kríž za 140 Kčs, biele 
košele (podrizniky) na bohoslužby – 170 Kčs. Na toto všetko nám od samého začiatku 
poslali peniaze bratia  Simeon a Ivan Ivancoví.

Brat Ivan Ivanco v Amerike bol taký dobrosrdečný, že nám poslal 14000 Kčs na pre-
stol, 575 Kčs na sedemsvietnik, 300 Kčs na podsvietniky, 150 Kčs na svetlá. Našiel sa aj 
dobrodušný brat Michal Kušnír a on nám poslal 3300 Kčs.

Teraz sme objednali od firmy Akkord 800 - kilový zvon, lebo už 3 roky sme bez zvonu 
a nie je ako ľudí zvolať do cerkvi a ani zosnulému zazvoniť. Preto sme dali takýto zvon od-
liať, žeby aj Olšinkovčania počuli a vedeli, kedy prísť do Világ na bohoslužby, a aby budil 
našich bratov, ktorí nepoznajú svätú Pravoslávnu cirkev, jej vieru a pravdu.

Takto sa aj lúčime, bratia a sestry, s Vami a ďakujeme Vám za Vaše dary a vinčujeme 
Vám šťastné a radostné sviatky. S nami Boh.

Za výbor podpísaný: predseda – Peter Šteco, Nikolaj Ivanco, Štefan Glezo, Foma Sim-
ko, Ján Kačur, Michal Jurčo, Ján Ivanco. 

Pripravil jerej Miroslav Humenský; 
preložené z časopisu Pravoslavnaja Karpatskaja Rus, č. 5, roč. IV, s. 3, rok 1931

Arcibiskupa Juraja prijal metropolita 
Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Onufrij

Michalovsko-košický arcibiskup Juraj bol 24. januára 2019 prijatý Jeho Blaženosťou 
Onufrijom, metropolitom kyjevským a celej Ukrajiny, v jeho rezidencii vo Sväto-Uspenskej 
Kyjevo-pečerskej lavre. Na stretnutí sa zúčastnil aj baryševský episkop Viktor, vikár Kyjevskej 
metropolie.

Arcibiskup Juraj odovzdal blaženejšiemu vladykovi slová podpory hlavného predstaviteľa 
Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, prešovského arcibiskupa Rastislava. 
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Jeho Blaženosť Onufrij a michalovsko-ko-
šický arcibiskup Juraj zhodnotili aktuálny stav 
Pravoslávia v súčasnom svete. 

Ako informoval Zväz pravoslávnych no-
vinárov (SPŽ), vladyka Juraj 24. januára 2019 
spolu s baryševským episkopom Viktorom a 
perejaslav-chmeľnickým episkopom Dioniso-
jom vzdali pamiatku prep. Teodosijovi Veľké-
mu slúžením spoločnej sv. Liturgie v chráme 
prep. Teodosija Pečerského vo Vzdialených 
peščerách Kyjevo-pečerskej lavry. 

Ako povedal arcibiskup Juraj, „spoločné 
slúženie archijerejov Ukrajinskej pravoslávnej 

cirkvi a Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku demonštrovalo jednotu Cirkví.“
Vo svojom príhovore po bohoslužbe arcibiskup Juraj zdôraznil: „Dnes sme spolu prijali sv. 

Christove tajiny a takýmto spôsobom sme ukázali, že sme jednou Cirkvou, že sme všetci jedno 
v Christovi. Som veľmi vďačný blaženejšiemu metropolitovi Onufrijovi a námestníkovi mo-
nastiera vyšgorodskému a černobyľskému metropolitovi Pavlovi za možnosť slúžiť na tomto 
svätom mieste a rovnako tak milým spolubratom – archijerejom, baryševskému episkopovi 
Viktorovi a a perejaslav-chmeľnickému episkopovi Dionisojovi, lebo slúžiť s Vami bola veľká 
radosť a požehnanie“.

Podľa jeho slov veriacim Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi je teraz ťažko, ale my sme jedno v 
Christovi. „Držte sa a vedzte, že Christos je medzi nami,“ vyzval hierarcha.

Okrem toho odovzdal veriacim Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi požehnanie hlavného 
predstaviteľa Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, prešovského arcibiskupa 
Rastislava.

Ako informuje SPŽ, pred časom metropolita Rastislav oznámil, že modlitebne podporuje 
UPC a veľmi súcití s bratskou Ukrajinskou pravoslávnou cirkvou.

Zdroj: http://news.church.ua, http://spzh.news/ru, http://.orthodox.sk

Ukrajinský metrop. Onufrij s vl. Jurajom
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Metropolita Rastislav sa stretol s moskovským 
patriarchom Kyrillom

31. januára 2019 sa v pat-
riaršej a synodálnej rezidencii 
Danijilovho stavropigiálneho 
monastiera v Moskve uskutoč-
nilo stretnutie Jeho Svätosti Ky-
rilla, patriarchu moskovského a 
celej Rusi, s Jeho Blaženosťou 
Rastislavom, arcibiskupom pre-
šovským, metropolitom čes-
kých krajín a Slovenska.

Zo strany Ruskej pravosláv-
nej cirkvi sa na stretnutí zúčast-
nili predseda Oddelenia von-
kajších cirkevných vzťahov Moskovského patriarchátu, volokolamský metropolita Ilarion, 
bronnický episkop Paramon, protojerej Nikolaj Balašov, zástupca OVCV, protojerej Nikolaj 
Liščeňuk, predstavený Zastupiteľstva Ruskej pravoslávnej cirkvi v Karlových Varoch, proto-
jerej Igor Jakimčuk, tajomník OVCV pre medzipravoslávne vzťahy.

Delegáciu Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku tvorili: pražský arci-
biskup Michal, michalovsko-košický arcibiskup Juraj, archimandrita Serafim (Šemiatov-
ský), predstavený Zastupiteľstva  Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku 
v Moskve jeromonach Alexander (Haluška), tajomník Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi v 
českých krajinách a na Slovensku v Moskve, a osobný tajomník metropolitu archidiakon 
Maxim (Durila).

Patriarcha Kyrill srdečne privítal blaženejšieho metropolitu Rastislava a jeho delegáciu, 
ktorá prišla do Moskvy pri príležitosti 10. výročia jeho intronizácie za hlavného predstavi-
teľa Ruskej pravoslávnej cirkvi a poukázal na bratský vzťah Moskovskej patriarchie s Pravo-
slávnou cirkvou v českých krajinách a na Slovensku. 

«Stále, keď sa spolu stretneme, máme možnosť prebrať otázky, ktoré zaujímajú obidve 
naše Cirkvi, a spoločne pouvažovať o cestách, po ktorých  sa dnes uberá Pravoslávna cir-
kev. Každá miestna Cirkev má svoje problémy a spoločnosť s bratom viac pomáha hľadať 
odpovede na otázky, ktoré zaujímajú každého z nás,“ povedal Jeho Svätosť Kyrill.

Patriarcha vyjadril spokojnosť s činnosťou Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi v českých 
krajinách a na Slovensku v Moskve, ktoré, podľa jeho slov, zohráva dôležitú úlohu v rozvoji 
vzťahov dvoch Cirkví a koordinácii spoločných činností a informovanosti.

«Nemôžem nespomenúť aj to, že činnosť Zastupiteľstva Ruskej pravoslávnej cirkvi v 
Karlových Varoch je rovnako veľmi prospešná okrem iného aj kvôli formovaniu správneho 
chápania Ruskej pravoslávnej cirkvi v krajinách jurisdikcie Vašej Cirkvi. Všetko to napomáha 
utuženiu tých správnych bratských vzťahov,“ zdôraznil patriarcha Kyrill vzácnemu hosťovi.
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«V súčasnosti celá plnosť Pravoslávnej cirkvi prechádza veľkými skúškami spojenými v 
prvom rade s geopolitickými zmenami, ktoré sa udiali na území našich štátov,“ –  skonšta-
toval patriarcha Kyrill.

Ako ďalej poznamenal, politický faktor vždy určitým spôsobom vplýval na cirkevný ži-
vot a ani dnes sa nedá povedať, že geopolitický kontext nijako nevplýva na pozíciu Cirkvi 
a na vzájomné cirkevné vzťahy. «Žiaľ, cítime to obzvlášť silno v súvislosti s tým, čo sa dnes 
deje na Ukrajine. Som presvedčený, že veľa o tom viete, lebo na území Slovenska žije veľa 
Ukrajincov a šíria sa k Vám správy, informácie o problémoch, ktoré dnes prežíva Ukrajinská 
pravoslávna cirkev,“ –  povedal predstaviteľ Ruskej cirkvi.

«Nehľadiac na tieto ťažkosti, Cirkev aj na Ukrajine funguje v plnej miere svojich síl, – 
dosvedčil svätejší vladyka. – Skúšky, ktoré dnes podstupujú veriaci podrobení diskriminá-
cii – určite ste počuli o odoberaní chrámov, o násilí, ktoré sa deje na veriacich ľuďoch – od 
nich vyžadujú vyznávanie v duchu kresťanov starobylej Cirkvi, aby tak zostali verní svojej 
Cirkvi, kánonickému poriadku a vzopreli sa dobre organizovanej a štátom podporovanej 
rozkolníckej činnosti na Ukrajine“.

Jeho Svätosť spomenul, že okrem ťažkej religióznej situácie na Ukrajine jestvujú aj ďal-
šie nejednoduché otázky, ktoré dnes trápia svetové Pravoslávie. 

«V cirkevnej histórii nebolo ľahkých čias. Každá epocha so sebou nesie nové výzvy a 
nové problémy, na ktoré musí každá miestna Cirkev reagovať. A my spoločne, ako jedna, 
svätá, všeobecná a apoštolská Cirkev musíme mať možnosť odpovedať na výzvy a ťažkosti, 
s ktorými sa stretávajú pravoslávni kresťania,“ – zakončil svätejší patriarcha Kyrill.

Blaženejší metropolita Rastislav pozdravil predstaviteľa Ruskej pravoslávnej cirkvi s 10. 
výročím od jeho intronizácie: „Významné jubileum, ktoré oslavujete, je nielen Vaším jubile-
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om, ale aj jubileom celej Ruskej pravoslávnej cirkvi a má význam pre celé svetové Pravoslá-
vie,“ – zdôraznil blaženejší vladyka.

«Za 10 rokov Vášho patriaršieho slúženia sa Ruská pravoslávna cirkev pod Vaším vede-
ním dobre vyrovnala s vonkajšími výzvami – aj v politickej, aj v cirkevnej situácii. Chcel by 
som, aby udalosti, ktoré sa dnes dejú na Ukrajine, nezatienili hlavný dôvod, kvôli ktorému 
sme sa tu dnes zišli – jubileum Vašej intronizácie. Z celého srdca a v mene celej našej Cirkvi 
Vás pozdravujem a verím, že pastierska múdrosť, otcovská láska a starostlivosť, ktoré sú 
Vám vlastné, pomôžu Vám zvládnuť všetky problémy,“ – povedal blaženejší metropolita 
Rastislav.

Na konci stretnutia si obe strany vymenili spomienkové darčeky.

Zdroj: https://mospat.ru, http://.orthodox.sk

10 rokov od intronizácie moskovského 
patriarchu Kyrilla

Oslavy 10. výročia miestneho 
snemu Ruskej pravoslávnej cirkvi 
a uvedenia na patriarší trón Jeho 
Svätosti Kyrilla, patriarchu mos-
kovského a celej Rusi, sa začali 
slávnostným ceremoniálom v 
dvorane Štátneho kremeľského 
paláca 31. januára 2019. 

Na slávnosti sa okrem prezi-
denta Ruskej federácie Vladimíra 
Putina a Jeho Svätosti patriarchu 
Kyrilla zúčastnili aj vysoké dele-
gácie miestnych pravoslávnych 
Cirkví, z ktorých niektoré boli za-
stúpené ich najvyššími predstavi-
teľmi a to: Jeho Svätosťou Jánom, 
patriarchom antiochijským a celého Východu, Jeho Svätosťou Irinejom, patriarchom 
srbským, Jeho Blaženosťou Rastislavom, metropolitom českých krajín a Slovenska, a 
Jeho Blaženosťou Tichonom, metropolitom americkým a kanadským.

Na koncerte sa zúčastnili aj zástupcovia iných konfesií, zahraničných delegácií 
a predstavitelia politického, kultúrneho a regionálneho života ako aj diplomatické 
zbory. 

Najprv bol premietnutý dokumentárny film Cesta (v origináli Путь) a potom sa 
k prítomným prihovoril prezident Vladimír Putin, ktorý pozdravil patriarchu Kyrilla 
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pri príležitosti jeho intronizácie a poželajúc mu pevné zdravie a mnoho úspechov v 
archipastierskej práci, dokončil: „Nech Vaše modlitby ochraňujú Ruskú pravoslávnu 
cirkev a našu vlasť“.

So slávnostným príhovorom potom vystúpil aj Jeho Svätosť patriarcha Kyrill.
Nasledoval sviatočný koncert. Na pódium prišiel 700 členný spoločný zbor Rus-

kej pravoslávnej cirkvi. Tento zbor pozostáva z 24 detských, miešaných a mužských 
zborov, medzi ktorými sú Moskovský synodálny zbor, Zbor Sretenského mužského 
monastiera a ďalšie kolektívy. Prezentované boli diela D. Alemanova, V. Zinovjeva, S. 
Rachmaninova, P. Česnokova, archimandritu Matfeja (Mormyľa), G. Spiridova, I. Du-
najevského, T. Chrenikova, S. Tulikova, A. Molitu.

Po slávnostnom programe bola v priestoroch katedrálneho chrámu Christa Spa-
siteľa pripravená recepcia.

Na druhý deň, 1. februára 2019 pokračovala slávnosť svätou Božskou Liturgiou 
v katedrálnom chráme Christa Spasiteľa v Moskve, ktorú s patriarchom Kyrillom a 
spomínanými hlavnými predstaviteľmi štyroch miestnych pravoslávnych Cirkví a ich 
delegácií slúžili aj zástupcovia alexandrijskej, jeruzalemskej, gruzínskej, rumunskej, 
bulharskej, poľskej autokefálnej cirkvi, ako aj stáli členovia Posvätnej synody Rus-
kej pravoslávnej cirkvi, či autonómnych Cirkví z Ukrajiny, Moldavska, Kazachstanu, 
Uzbekistanu, Bieloruska, Lotyšska, Estónska, Japonska a ďalších krajín. 

Na sv. Liturgii sa zúčastnil aj apoštolský nuncius v Ruskej federácii arcibiskup 
Celestino Miliore, delegácia Arménskej apoštolskej cirkvi, delegácia Svetovej rady 
cirkví, delegácia Národnej republiky Číny.
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Medzi prítomnými boli aj štátni a regionálni politici, predstavitelia štátnych a ve-
rejných organizácií Ruska. 

V chráme Christa Spasiteľa sa modlili aj igumeni a igumenie monastierov, pracov-
níci synodálnych cirkevných ustanovizní, duchovní a predstavitelia pravoslávnych 
mládežníckych organizácií.

Bohoslužobnú slávnosť znásobil aj Patriarší zbor pri katedrálnom chráme Christa 
Spasiteľa (dirigent: I. B. Tolkačov) a mníšsky zbor Svätej Trojice-Sergejevskej lávry (di-
rigent archim. Gleb Koževnikov). 

Priamy prenos bohoslužby vysielali televízne stanice „Spas“ a „Sojuz“ ako aj ofici-
álna internetová stránka Ruskej pravoslávnej cirkvi patriarchia.ru.

Na suhubej ekténii boli prednesené prosby za jednotu Pravoslávnej cirkvi a 
ochránenie Cirkvi pred rozdelením a rozkolmi. Modlilo sa aj za zdravie a mnoho ro-
kov patriarchu Kyrilla a ten potom prečítal modlitbu za mier na Ukrajine. 

Vozhlasy a ekténie na Božskej Liturgii zazneli v cirkevnoslovanskom, arabskom a 
anglickom jazyku.

Pred sv. Prijímaním sa s kázňou prítomným prihovoril viedenský a budapeštian-
sky arcibiskup Antonij.

Na konci sv. Liturgie pozdravil patriarchu Kyrilla antiochijský patriarcha Ján a k 
desaťročnici mu na pamiatku podaroval patriaršie žezlo vyrobené v Damasku.

Blaženejší Onufrij, metropolita kyjevský a celej Ukrajiny, prečítal patriarchovi Ky-
rillovi pozdravný list v mene členov Posvätnej synody Ruskej pravoslávnej cirkvi a 
podaroval mu ručný kríž a komplet s dvomi panagiami a náprsným krížom. Následne 
sa Jeho Svätosť patriarcha Kyrill obrátil k prítomným v chráme s archipastierskou 
rečou. 

Zdroj: patriarchia.ru, orthodox.sk
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V deň sviatku sv. Nikolaja 19. decembra 
2018 sme sa po roku znova stretli v Detskom 
domove v Medzilaborciach, aby sme spolu 
oslávili sviatok nášho ochrancu, poďakovali 
mu za pomoc a spolu s deťmi sa potešili. Po 
sviatočnej utreni v kaplnke nasledovala sláv-
nostná archijerejská sv. Liturgia, ktorú spolu 
s vladykom Rastislavom slúžili miestny du-
chovný správca jer. Miroslav Pavlenko, mitr. 
prot. Michal Hrustič a archidiakon Maxim 
(Durila), za účasti našich detí, našej riaditeľky 
PhDr. Dagmar Hučkovej, MBA, zamestnancov 
a veriacich.

Počas sv. Liturgie vyznamenal metropo-
lita Rastislav o. Miroslava Pavlenka právom 
nosenia nabedrenníka. Poďakoval mu za šesť 
rokov duchovenského pôsobenia v Detskom 
domove.

Po čítaní Evanjelia sa v kázni o. Miroslav 
prihovoril deťom a prítomným slovami starca 

Nikolaja Gurianova, ktoré sú výstižné pre svet, v ktorom žijeme. Ľudí, ktorí za ním prichádzali, totiž 
usmerňoval slovami: „Kde sa žije prosto, tam je anjelov zo sto, ale kde zložito, tam niet ani jedného”.

„Mnohokrát sme si v dnešnom svete natoľko skomplikovali život, že rozmýšľame o mnohých 
veciach, ktoré nás len zbytočne zaťažujú a každodenne odvracajú od Boha. Mnoho ráz si na Neho 
v priebehu dňa nespomenieme ani len na päť či desať minút. Ateisti nedokážu pochopiť, ako môžu 
kresťania veriť v Boha a zázraky, ktoré sú prejavom Božej blahodate. Istý človek sa usiloval postih-
núť Boha svojím rozumom. Raz, keď kráčal po brehu mora, uvidel hrať sa tam malé dieťa. Spravilo 
si v piesku jamku, odbiehalo k moru, naberalo vodu a prelievalo ju do svojej malej jamky. Spýtal sa 
ho: „Čo to robíš?" „Chcem preliať vodu z mora do tejto jamky". „Ale veď to sa nedá..." To malé dieťa 
bol anjel, ktorého Boh poslal, aby onomu človekovi vysvetlil, že tak ako nemôžeme obrovské more 
preliať do malej jamky, tak ani ľudským rozumom nemôžeme pochopiť Božiu veľkosť. Len viera nás 
môže priviesť k Bohu. Jedine prostota nášho kresťanského života nám môže pomôcť získať spásu. 
Sv. Nikolaj Divotvorca je príkladom takejto prostoty duchovného života. Jediné, o čom rozmýšľal, 
bolo to, ako pomôcť druhým. Pomáhajme preto jeden druhému, nečakajme na to, aby nás niekto 
k tomu vyzval. Pomáhajme tak, ako pomáhal on," povedal v kázni o. Miroslav.

V závere sv. Liturgie sa prihovoril i vladyka Rastislav. „Dovoľte mi pozdraviť Vás všetkých s chrá-
movým sviatkom íže vo svjatých otcá nášeho Nikolája, archiepískopa Mír Likíjskich, Čudotvórca! 
Aké milé a dobré by bolo, keby sme my kresťania nasledovali príklad našich svätých, keby sme ich 
oslavovali svojím životom, lebo to je asi tá najlepšia oslava, akú im môžeme venovať – najťažšia, ale 
zároveň i najkrajšia a najsprávnejšia. Každý svätý vynikal inak. Niektorí sa mnoho postili, iní sa dlho 

Chrámový sviatok v  detskom domove 
sv. Nikolaja v Medzilaboraciach
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Svätý Nikolaj  v Ľubici

V predvečer sviatku svätého 
Nikolaja sa aj veriaci Pravo-
slávnej cirkevnej obce v Ľubici 
zhromaždili na večerni s lítijou, 
aby oslávili pamiatku tohto 
svätca. V duchu posolstva svä-
tého Nikolaja sme nezabudli 
ani na našich najmenších a po 
večernej bohoslužbe nasledo-
val program, na ktorom sa im 
rozdávali sladké balíčky. Ako 
prejav vďaky zaspievalo každé 
dieťa nejakú duchovnú pieseň 

či prednieslo báseň. Toto krásne stretnutie sme ukončili pôstnym pohostením, ktoré 
pripravili naše veriace ženy. 

V nasledujúcu nedeľu po sviatku svätého Nikolaja sme sa rozhodli aj my podeliť 
s dobrami, ktorými nás Boh požehnáva, a preto sme v chráme zorganizovali zbierku 
pre deti v pravoslávnych misiách v Afrike. S Božou pomocou a vďaka štedrosti veria-
cich sa celkovo podarilo vyzbierať sumu 260,- €, ktoré putovali na účet organizácie 
Light of Africa, ktorá funguje pod správou pravoslávneho patriarchu v Alexandrii.

Ďakujeme Bohu, že aj keď možno v malej miere, no mohli sme pomôcť tam, kde 
je to veľmi potrebné. Veď v duchu slov svätého apoštola Pavla je potrebné dar hod-
notiť nie podľa jeho veľkosti, ale podľa ochotného srdca (2 Kor 8,12).

Veriaci PCO v Ľubici

modlili, ale sv. Nikolaj vynikal v každej cnosti - v pôste, v modlitbe i v dobrých skutkoch. Všetkým sa 
snažil pomôcť nielen dobrým slovom či radou, ale i materiálne. Preto ho Boh poctil takou slávou, že 
niektorí ho poznajú dokonca skôr ako Christa či Bohorodičku. I tu v Detskom domove - keď sa spo-
menie sv. Nikolaj, každý vie, že to je ten, čo prináša darčeky," uviedol vo svojom príhovore vladyka.

Po ukončení sv. Liturgie sa v sále detského Domova konal slávnostný program. V jeho úvode 
riaditeľka Detského domova PhDr. Dagmar Hučková, MBA, privítala primátora mesta Ing. Vladisla-
va Višňovského, vzácnych hostí, zástupcov organizácií a priateľov, s ktorými Detský domov spolu-
pracuje. Zároveň vyslovila vrúcne poďakovanie všetkým za podporu a pomoc Detskému domovu. 
Nasledovalo veľmi milé vystúpenie detí Detského domova, po ktorom nás navštívil „sv. Nikolaj", 
ktorý v mene vladyku Rastislava a primátora mesta Medzilaborce odovzdal deťom sladké balíčky.

Po programe sa konala slávnostná recepcia, ktorá zavŕšila oslavy 24. výročia založenia Detské-
ho domova i samotného sviatku.

Mgr. Eva Kahancová
sociálna pracovníčka Detského domova sv. Nikolaja V Medzilaborciach
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Roždestvo Isusa Christa vo Vernári
V sobotu 22. 12. 2018 sa v pravo-

slávnom chráme Narodenia Presvätej 
Bohorodičky uskutočnil Roždestvenský 
koncert – Kračún na Vernáru. Toto, už tra-
dičné podujatie usporiadala obec Vernár 
v spolupráci s pravoslávnou a gréckoka-
tolíckou komunitou v tejto obci. Program 
moderoval Ján Jankov Šefránik. Vystúpili v 
ňom deti z Materskej škôlky Vernár, ženy z 
Folklórneho súboru Vernár (ďalej len FS), 
Detský FS Maguráčik z Kežmarku, ženy z 
FS Šumiac, sestry Uhlárove, a Horehron-
skí chlopi z obcí Vernár, Telgárt, Šumiac a 

Pohorelá. Vo svojich vystúpeniach účinkujúci zobrazili zvyky a tradície našich predkov, ktoré boli 
v období sviatku Narodenia Isusa Christa, konca a začiatku kalendárneho roka. V koľadkách, rož-
destvenských piesňach a vo vinšoch sme počuli a videli, ako naše staré mamy a starí otcovia pre-
žívali tento čas roka. Taktiež sme sa mohli zamyslieť aj nad našou vierou v Boha a aj nad naším 
životom, ktorý veľmi často podlieha zvykom konzumnej spoločnosti a rýchlemu tempu tejto doby. 

Николай в Орябині

В нашому храмі в Орябині 
ми привітали Николая вже 16 
грудня. У попередні роки наші 
зустрічі проходили в будинку 
культури, де, крім молодших 
школярів, виступали з колядками 
фольклорна група «ПОЛЯНА», а 
також старші учні середніх шкіл, 
декотрі тепер є вже студентами  
університетів і час їм не дозволяв 
прийти. Ми вирішили зустрітися 
на цей раз в храмі.

Насамперед відбулася вечірня, потім діти привітали Николая колядкою «О кто, кто, 
Николая любить», віншували і показали, як знають молитися. В приємній духовній атмосфері 
прозвучали також колядки «Во страні Юдейськой», «Скинія всезлатая», «Нова радость стала» 
та інші. Николай був дуже задоволений прекрасним співом, молитвами дітей. Всім їм приніс 
солодкі подарунки.

На кінець священик митр. прот. Юрій Чокина подякував присутнім батькам і дітям, що 
прийшли до храму і зустрічали у такій великій кількості  день святителя Николая.

Жанета Штефаник, Орябина
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Рождество Хрістово у Выдрани

Православны віруючі у Выдрани ся в 
недїлю 6. януара 2019, в предвечур єдного 
з найкрасшых свят рока, Рождества Ісуса 
Хріста, зышли па Великым повечерії з 
літіёв. По Святім вечурі, якый провели в 
кругу найблизшых, пришли до храму св. 
Архангела Михаила, жебы вєдно із своёв 
церьковнов родинов єдногласно заспівали 
тот красный святочный тропар: „Рождество 
Твоє Хрісте Боже наш, возсия мирови 
свит разума: в нем бо звиздам служащийі, 
звиздою учахуся, Теби кланятися Солнцу 

правды, і Тебе видїти с высоты востока: Господі слава Тебі“. 
В сам Різдвяный день (7. януара) вшыткых в славностній атморесферї привітав отець Йосіф 

Балберчак, настоятель выдраньского храму. Самособов к тому была добра прічіна – перед 
2018 роками ся наш Спаситель став чоловіком, жебы дав людям надїю на вічный жывот. Як 
повів отець Йосіф, через Народжіня Ісуса Хріста ся вытварять сполоченство з Господом Богом, 
котре нас освободжує од вшыткого што нас на тій Земли звязує: „матеріално днесь маєме 
достаток, но духовно ся нам треба укріпити“. Дале отець Йосіф продовжовав пояснёванём 
основы святой літурґії, котра репрезентує цїлый жывот Ісуса Хріста. Жертвеник представлює 
вертеп, де ся Хрістос народив, вход з Євангеліом є Хрістова проповідь, на престолї, як на 
Хрістовім гробі, ся проводить евхарістія а причастя є наша участь на воскресіню Ісуса Хріста. 
Якраз властнов участёв на святій літурґії в храмі, нас Господь Бог втїгує до свого жывота, бо 
церьков є ёго тїло а мы сьме ёго конечностями. 

Пообідї вже продовжовала выдранска молодеж з навщівами єднотливых родин, де 
приносили радостну новину о народжіню Ісуса Хріста через нашы колядкы. О тот красный 
звычай ся того року постарали: Роланд Ґуба і Матїй Луташ як пастырї, Мирослав Ґалан як дїдо, 
Александра Гнаткова і Адріяна Ґаланова были ангелами а Рене Ґуба грав чорта. 

Všetci sme v našom chráme, ktorý bol beznádejne plný, zažili príjemné chvíle, ktoré nás obohatili a 
inšpirovali do ďalších dní. Na konci si všetci prítomní spolu zaspievali pieseň Tichá noc.

V utorok 25. 12. 2018, vo sviatok Roždestva Isusa Christa, po sv. Liturgii vystúpili v pravosláv-
nom chráme vo Vernári deti s pásmom, ktoré zobrazilo betlehemskú koľadku (hru), s ktorou sa v 
minulosti chodilo do jednotlivých domov. V nej sa zobrazila udalosť Narodenia Isusa Christa v mes-
te Betleheme, jej chápanie a vnímanie našimi predkami. Deti zavinšovali všetkým prítomným veria-
cim veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a veľa úspechov do Nového roku 2019. V uvedenom 
programe sme videli pravý – duchovný význam tohto sviatku. Chcem sa najprv poďakovať našim 
deťom za ich milé vystúpenie, ktoré spestrilo tento vianočný čas, a taktiež p. Jarmile Ondrušovej za 
nacvičenie a vedenie tohto pásma. 

Prot. Mgr. Jozef Nemčík, PhD., správca PCO Vernár
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Sviatok Narodenia Isusa Christa - sviatok pokoja, lásky, nádeje a radosti už tradične po 
ôsmykrát 13.01.2019 oslávili v katedrálnom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. 
Jána Milostivého v Košiciach ľudia dobrej vôle zblízka i zďaleka na vianočnom koncerte 
Pravoslávne Vianoce 2019.

Pozvanie na koncert 
prijali:

Mihaľovski heligon-
kare,

Pravoslávny chór Sv. 
Trojice vo Svidníku pod 
umeleckým vedením o. 
Miroslava Humeníka,

Spevácky cirkevný 
zbor pri Pravoslávnom 
chráme sv. Cyrila a Me-
toda v Humennom pod 
umeleckým vedením Mi-
kuláša Surgenta,

Pravoslávny mládežnícky zbor sv. apoštola Andreja Prvozvaného pod umeleckým ve-
dením Michaely Momotovej.

Pravoslávne Vianoce 2019, 
vianočný koncert

Прекрасны слова нам отець Йосіф адресовав і на Собор Пресятой Богородіцї (8. януара) 
коли повів, же „і мы маєме можливость Ісусу Хрісту приносити дары як троє царї з выходу“. 
Самособов нашы дарункы мають быти головно духовны, то значіть, же „місто золота добры 
дїла, місто ладану молитва а місто міра милосерность і любов к близкым“. Но а в третїй 
святочный день (9. януара) нам отець Йосіф, подля взору св. Першомученика Штефана, 
одказав, же „ся не треба бояти людей, котры бы нищіли наше тїло за Ісуса Хріста, бо на нашу 
душу не мають досяг, но страшна є хвіля, коли выконуєме зло а Бога ся притім не боїме“. 

Тогорічне Різдво было особливе не лем по довшім часї великым множеством нападаного 
снїгу, но ай історічно першым в кодіфікованім русиньскім языку написаным і переданым 
Посолством Священого Сіноду Православной Церькви в Чеськых землях і на Словакії.

Няй каждый рік свято Рождества Ісуса Хріста приносить покій в душі і родинї не лем 
Выдраньчанам, но і вшыткым богабойным хрістіанам.  

Хрістос раждаєт ся! Славіте Єго!
Автор: Йосіф Бадида 

Языкова коректура: Зденка Цітрякова
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Blahoželanie k jubileu
Dňa 17.2.2019 sa naša sestra v Christu Helena Pružinská, 

rodená Kravčáková, z Pravoslávnej cirkevnej obce Údol, dožíva 
krásnych Bohom blahoslavených 70 rokov. 

Sestra Helena od útleho detstva dostávala od svojich rodi-
čov príkladnú kresťanskú výchovu a bola vedená v láske k troj-
jedinému Bohu a k zbožnej úcte k Prečistej Dive Márii.  Láska 
k Bohu a Pravoslávnej cirkvi ju sprevádza počas celého jej do-
terajšieho života. Za všetko dobré, čo v živote prežila, za chvíle 
príjemné, ale aj zložité, vďačí Hospodu Bohu, ako aj za to, že jej 
ukázal tú správnu cestu posilňovanú Svätým Duchom.

Je verná svätému Pravosláviu, ktoré vždy chránila a obraňovala. Svoju vernosť preukázala 
aj tým, že od prvého dňa začatia výstavby nového pravoslávneho chrámu v obci až do jeho 
skončenia pomáhala nie len finančnými darmi a dobrými radami, ale aj svojou fyzickou prácou. 
Sestra Helena je veľmi aktívnou členkou PCO Údol aj dnes, miluje chrám, podieľa sa spolu s os-
tatnými veriacimi na jeho skrášľovaní a úprave a nikdy v ňom nechýba. 

Svojou povahou a úprimným srdcom vnáša do rodiny pokoj a pohodu. Nepriaznivo a bo-
lestivo jej život minulý rok poznamenal odchod manžela Michala do večnosti. Avšak láskou k 
Bohu a blížnym a podporou svojich najbližších dokázala prekonať aj tieto ťažké chvíle. Spolu s 
nebohým manželom vychovali tri dcéry, pre ktoré žije a s ktorými sú si vzájomnou oporou. 

Milá sestra v Christu Helena, pri príležitosti tohto krásneho životného jubilea Ti do ďalších 
rokov života vyprosujeme od Hospoda Boha pevné zdravie, veľa duchovných síl, lásky a rodinnej 
pohody. Nech Ťa Presvätá Bohorodička svojím omoforom ochraňuje od všetkého zlého a kniha 
Tvojho ďalšieho života nech je naplňovaná šťastím a Božím požehnaním a všetkým, čo si od 
Hospoda Boha praješ a v modlitbách prosíš.

Na mnohaja i blahaja lita!
Prot. Mgr. Vasyl Rusanyuk

a pravoslávni veriaci obce Údol

Nechýbal ani domáci Zbor Katedrálneho chrámu Zosnutia Bohorodičky a sv. Jána Mi-
lostivého v Košiciach pod umeleckým vedením Slávky Rudačkovej.

Boh poslal na svet Syna, aby zmieril človeka s Bohom, aby zmieril ľudí medzi sebou. 
Aby sa medzi sebou nevraždili a nezabíjali. Boh prináša na tento svet POKOJ A LÁSKU, 
dáva ľuďom NÁDEJ na lepšiu budúcnosť, dáva ľudstvu večnosť v Božom Kráľovstve, dáva 
človeku nádej na vyliečenie duše a tela. 

Sviatok Narodenia Isusa Christa nám všetkým pripomína, že sa máme radovať zo spá-
sy. Radovať sa z toho, že túžba sa stala skutočnosťou: Boh nám daroval Lásku, Radosť, 
Pokoj a Nádej.

Preto radujme sa a rozdávajme pokoj a lásku vôkol seba!
Mgr. Slávka Rudáčková
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Anotácia: 
Knižka prináša život kňaza - mučeníka 

a vyznávača Konštantína Alexejeviča Go-
lubjova, Bogorodského protojereja; naro-
dil sa v roku 1852 v dedinke Baranovka.

Keď mal Konštantín dvadsaťštyri ro-
kov, pocítil, že má dar misionárskej služby. 
Vstúpil do saratovského Bratstva svätého 
Kríža a s požehnaním saratovského a ca-
ricinského biskupa Tichona bol poslaný 
ako misionár bratstva do rodnej dedinky 

Baranovka, ktorej obyvatelia boli pod silným vplyvom starovercov (častejšie staro-
obradníkov). Konštantín Alexejevič bol presvedčený, že od Cirkvi sa odpadá iba vte-
dy, keď niet cirkevného kázania a skutočného vzdelávania. Preto pri cirkevnej obci 
založil školu, ktorá bola vôbec jeho prvou založenou. Mladému misionárovi pomáhal 
správca miestnej cirkevnej obce M. Vasiľjev a podporovala ho aj voľská samospráva.

Podrobnosti popravy otca Konštantína sa dozvedáme zo správy člena Celoruské-
ho cirkevného miestneho snemu z rokov 1917 – 1918 V. P. Šeina, neskôr novomuče-
níka archimandritu Sergeja, ktorý bol zastrelený v roku 1922 spoločne s mučeníkom 
Benjamínom, metropolitom petrohradským a gdovským. V správe budúceho mu-
čeníka čítame tieto slová o smrti otca Konštantína: „Pri poprave v Bogorodsku otca 
Konštantína Golubjova jeho vrahovia popravili iba jednou ranou a ešte živého ho 
hodili do jamy a zasypávali zemou. Nešťastný otec v jame zdvíhal hlavu a prosil, aby 
ho odpravili. Jeho dcéra, ktorá tam tiež bola, na kolenách s plačom prosila, aby jej 
otca nepochovávali živého, no nič nepomáhalo. Zločin bol dotiahnutý do úplného 
konca“.

Nová kniha
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Svedkovia popravy spomínali, že spolu s otcom Konštantínom bola popravená 
aj žena, ktorá sa ho nebojácne zastávala, a vojak, ktorý odmietol vykonať rozsudok 
smrti. Ich telá boli hodené do tej istej jamy. Podľa svedectva staršej dcéry protojereja, 
Márie Konštantínovny, rozsudok vykonal nejaký Belov. Je zrejmé, že vraha trápilo 
svedomie. Zavraždený otec Konštantín sa mu totiž viackrát zjavil. Raz, keď Belov zba-
dal svoju ženu, ktorá do domu vošla s rozpustenými vlasmi, v záchvate šialenstva, 
mysliac si, že je to zastrelený kňaz, strelil a zabil aj svoju vlastnú ženu. Potom zastrelil 
aj sám seba.

Mnoho desaťročí bolo miesto posledného odpočinku otca Konštantína na okraji 
borovicového lesa za mestským štadiónom mesta Bogorodsk. Bolo uctievané zbož-
nými obyvateľmi, hoci bezbožníci nie raz zrovnávali malú mohylu, snažiac sa tak zni-
čiť všetky viditeľné znaky, ktoré by svedčili o tom, kde je mučeník pochovaný. No du-
chovné deti a ctitelia otca Konštantína znovu a znovu to miesto obnovovali. Na jeho 
hrob prinášali kvety, ikony, sviečky a slúžili tam panychídy za zabitého protojereja.

Protojerej Konštantín Golubjov bol v roku 1996 zapísaný medzi svätých ako lo-
kálny svätý v moskovskej eparchii. Do zboru svätých novomučeníkov a ruských vy-
znávačov bol pričlenený na jubilejnom archijerejskom sneme Ruskej pravoslávnej 
cirkvi v auguste r. 2000.

Stále je možné si objednať aj pre-
došlé tituly ako napr.:

Uzrel som Sväté Svetlo Christovho 
zmŕtvychvstania (knižka pre mládež a do-
spelých o blahodatnom ohni), cena 2.50 
€, nad 50 ks  2,30 €.

Poučné slová - abba Dorotej, cena 3,00 
€, nad 50 ks  2.40 €.   

Modlitby rodičov za deti (s poučením 
od Pestova), cena 2,00 €, nad 50 ks 1.60 €.

Poučné slová - Dve kázne biskupa 
Euzébija Alexandrijského - O tom, že kto 
je chorý, nech ďakuje Bohu, a o Jóbovi - O 
dni Pána, cena  2,00 €, nad 50 ks 1.90 €.

Bohorodička, piráti a hady, čo zachrá-
nili monastier (knižka pre deti a mládež o 
zázraku v Kefalónii), cena 2,50 €, nad 50 
ks, 2.40 €.

Všetky tituly si môžete objednať na: 
pazicky.anton@gmail.com.
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Rozlúčka s prot. Andrejom Glogovským

Množstvo duchovných a veriacich z viacerých arcidekanátov Prešovskej eparchie 
vo štvrtok 10. januára 2019 v сhráme Sv. Trojice vo Svidníku vyprevadilo na posled-
nej ceste duchovného správcu Pravoslávnej cirkevnej obce Šarišské Čierne prot. An-
dreja Glogovského, ktorý v piatok 4. januára 2019 odovzdal vo veku 71 rokov svoju 
nesmrteľnú dušu Stvoriteľovi.

Zádušnú sv. Liturgiu a obrad kňazského pohrebu viedol riaditeľ ÚPPE ER v Pre-
šove mitr. prot. Alexander Cap. Kázňou sa k prítomným prihovoril duchovný správca 
Pravoslávnej cirkevnej obce Medvedie jer. Marián Derco, ktorý vyzdvihol osobnosť o. 
Andreja a jeho pevnú vieru, ktorú preukázal obzvlášť v pohnutých rokoch povojno-
vých dejín našej miestnej Cirkvi. Rozlúčkový príhovor predniesol arcidekan pre okres 
Svidník a miestny duchovný správca mitr. prot. Ján Sovič. Nekrológ prečítal tajomník 
ÚPPE ER v Prešove pre pastoráciu a katechizáciu prot. Ján Kuzan.

Telesné ostatky prot. Andreja Glogovského boli uložené do zeme na cintoríne vo 
Svidníku.

Nekrológ
Zosnulý prot. Andrej Glogovský sa narodil 23. októbra 1947 v roľníckej rodine v 

obci Kalná Roztoka v okrese Snina.
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Po absolvovaní národnej školy v rodnej obci a meštianskej školy v obci Klenová 
nastúpil v roku 1964 na Pravoslávnu bohosloveckú fakultu v Prešove do jednoroč-
ného prípravného kurzu a po jeho absolvovaní postúpil do prvého ročníka fakulty. 
Štúdium na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte úspešne ukončil v roku 1969.

27. júla 1968 na konci tretieho ročníka štúdia sa oženil s Irenou Bukajovou, s kto-
rou spoločne vychovali dvoch synov.

23. októbra 1968 vo štvrtom ročníku štúdia ho preosvietený vladyka Nikolaj v 
kaplnke Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie vysvätil za diakona a 14. novembra 
toho istého roku ho v kaplnke Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove vysvätil 
za kňaza.

Prvou cirkevnou obcou, na ktorej pôsobil od 1. decembra 1968, bol Šapinec v 
okrese Svidník. Od 1. júla 1969 bol ustanovený za duchovného správcu cirkevnej 
obce Osadné v okrese Snina. Od 1. októbra 1981 bol ustanovený za duchovného 
správcu cirkevnej obce Mikulášová v okrese Bardejov. Od 1. júna 1997 bol ustanove-
ný za duchovného správcu cirkevnej obce Šarišské Čierne a zároveň poverený admi-
nistráciou cirkevnej obce Dubová, a to do 10. júna 2004 a potom znova od 22. mája 
2011 do 1. januára 2014. Duchovným správcom Pravoslávnej cirkevnej obce Šarišské 
Čierne zostal až do posledného dňa svojho pozemského života.

V duchovenskej činnosti pôsobil zosnulý prot. Andrej Glogovský 51 rokov.

Počas svo-
jej práce vo vi-
nici Christovej 
bol postupne 
v yznamenaný 
právom nosenia 
nabedrenník a 
počas bohoslu-
žieb, právom 
nosenia zlatého 
náprsného kríža, 
titulom proto-
jerej a právom 
nosenia zlatého 
kríža s ozdoba-
mi.

Blažénnyj pokój, i víčnaja jemú pámjať!

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
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Nekrológ

Vo štvrtok 25. októbra 2018 odovzdal vo veku 84 rokov svoju 
nesmrteľnú dušu Stvoriteľovi duchovný otec mitr. prot. Michal 
Pirchala, ktorého prišlo na poslednú cestu vyprevadiť množstvo 
duchovných a veriacich v sobotu 27. októbra 2018 v сhráme sv. 
Sedmopočetníkov v Sukove pri Medzilaborciach. Následne Jeho 
telesné pozostatky boli uložené do zeme na cintoríne v Medzila-
borciach.

Zosnulý prot. Michal Pirchala sa narodil 31. októbra 1933 v 
obci Šarišské Jastrabie v okrese Stará Ľubovňa.

Po absolvovaní ľudovej a meštianskej školy ostal v rodnej obci 
pomáhať rodičom pri práci na gazdovstve. V rokoch 1953 a 1955 
absolvoval základnú vojenskú službu a v roku 1957 začal študovať 
na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove. Počas štúdia sa 
26. júla 1959 oženil s Máriou, rodenou Frankovou, s ktorou spolu 
vychovali jedného syna. V treťom ročníku štúdia ho preosviete-
ný vladyka Dorotej v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra 
Nevského v Prešove 16. apríla 1961 vysvätil za diakona a 21. mája 
1961 za kňaza.

Po vysviacke bol od 1. júla 1961 ustanovený za duchovného správcu v obci Šarišské Čierne 
v okrese Bardejov. Od 1. septembra mu bola pridelená i administrácia obcí Cernina a Andre-
jová.

Druhým jeho pôsobiskom sa od 15. novembra 1962 stala obec Rafajovce v okrese Vranov 
nad Topľou. V roku 1968 po silnom nátlaku zo strany grécko-katolíkov v tejto obci bol nútený 
uvoľniť farskú budovu a v októbri toho istého roka sa odsťahoval k rodičom do Hunkoviec.

Následne bol od 1. decembra 1968 ustanovený za duchovného správcu v obci Krásny 
Brod v okrese Medzilaborce.

Pôsobil tam do 31. decembra 2000, keď z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu požiadal 
o uvoľnenie z pracovného pomeru.

Začiatkom roku 2007 požiadal o obnovenie pracovného pomeru na dohodu a bol tak 
ustanovený od 9. februára 2007 za duchovného správcu v obci Palota v okrese Medzilaborce, 
kde pôsobil do 31. decembra 2008. Táto obec bola jeho posledným pôsobiskom. Po dohode s 
vedením Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie – eparchiálnej rady v Prešove už nepožiadal 
o predĺženie zmluvy zo zdravotných dôvodov.

V duchovenskej činnosti pôsobil zosnulý prot. Michal Pirchala 47 rokov. Počas svojej práce 
vo vinici Christovej bol postupne vyznamenaný právom nosenia nábedrenníka počas boho-
služieb, právom nosenia zlatého náprsného kríža, titulom protojerej a právom nosenia zla-
tého kríža s ozdobami. V roku 1995 pri posviacke chrámu v Krásnom Brode vladyka Nikolaj 
vyznamenal otca Michala Pirchalu právom nosenia mitry a titulom mitroforlný protojerej.

Blažénnyj pokój i víčnaja jemú pámjať!
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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

„So  svjatymi upokoj Christe, dušu raba tvojeho, idiže 
nisť  bolizň, ni pečaľ, ni vozdychanie, no žizň bezkoneč-

naja.“

V sobotu 26. januára 2019 pri sv. modlitbách jeleopo-
mazania odovzdal svoju dušu Hospodu Bohu dlhoročný 
kurátor Pravoslávnej cirkvi v Gerlachove vo veku nedoži-
tých 90. rokov Michal Piter-Bučko.

Narodil sa 25. júna 1929 v Gerlachove, okr. Bardejov, 
kde spolu s manželkou vychovali  4 deti.

Bol to dobrý, starostlivý a pracovitý človek. Pri oprave starého chrámu a výstav-
be nového chrámu bol hlavným organizátorom. Miloval chrám, a pokiaľ mu zdravie 
dovoľovalo, vždy bol prítomný na bohoslužbách. Nech mu Boh bude dobrým od-
meniteľom.

S nebohým sa prišli rozlúčiť mnohí veriaci. Pohrebný obrad vykonal miestny du-
chovný mitr. prot. Juraj Jura dňa 28. januára 2019.

Blažennyj pokoj i vičnaja jemu pamjať.

Veriaci PCO Gerlachov
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