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Metr. Rastislav sa stretol s moskovským patriarchom Kyrillom

Ukrajinský metropolita Onufrij prijal arcibiskupa Juraja

Delegácia našej miestnej Cirkvi sa zúčastnila na 10. výročí od
intronizácie moskovského patriarchu Kyrilla

Vladyka Juraj slúžil sv. Liturgiu v kyjevských peščerách

Sviatok

Ochridský prológ
2./15.2. Sritenie (Privítanie) Hospodinovo. Na štyridsiaty deň po Christovom narodení priniesla Presvätá Deva svojho Božského Syna do jeruzalemského chrámu, aby Ho podľa zákona zasvätila Bohu a seba očistila (3Mjž
12, 2 – 7; 2Mjž 12, 2). Aj keď ani jedno, ani druhé nebolo potrebné, aj tak
nechcel Zákonodarca narušiť svoj zákon, ktorý dal cez svojho služobníka a
proroka Mojžiša. V tom čase v chráme slúžil podľa poradia veľkňaz Zachariáš,
otec svätého Jána Krstiteľa. On Presvätú Bohorodičku v chráme nepostavil na
miesto vyhradené pre ženy, ale pre panny. Pri tejto príležitosti sa v chráme
objavili dve zvláštne postavy: starec Simeon a Anna, dcéra Fanuelova. Spravodlivý starec zobral Mesiáša na ruky a povedal: „Teraz prepúšťaš služobníka svojho, Vládca..., lebo moje oči videli Tvoje spasenie (pieseň spievaná na
večerni: „Nýni otpuščáješi rabá Tvojehó Vladýko..., jáko vídista óči mojí spasénije Tvojé...)“. Ďalej svätý Simeon o Christovi povedal: „Hľa, tento je určený mnohým v Izraeli na pád a na povstanie.“ Anna, ktorá od mladosti slúžila
Bohu v chráme pôstom a modlitbou a sama spoznala Mesiáša, oslavovala
Boha a zvestovala Jeruzalemčanom o príchode dlho Očakávaného. A farizeji,
ktorí boli v chráme a všetko videli a počuli, sa nahnevali na Zachariáša, že po-
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stavil Bohorodičku na miesto pre panny a všetko povedali Herodesovi. Keď
sa Herodes presvedčil, že to je ten nový Kráľ, o ktorom mu hovorili mudrci z
východu, hneď poslal vojakov, aby Isusa zabili. Medzitým však Božská rodina
na rady Božieho anjela opustila mesto a vydala sa na cestu do Egypta. Deň
Sritenija bol slávený už od samého počiatku, ale jeho slávnostné svätenie sa
začalo až od roku 544 v časoch kráľa Justiniána.
Keď sa zima približuje k jari,
starec Simeon sa šťastne tvári:
stretol sa on s dlho Očakávaným,
prorokmi Prorokovaným.
Jeho – baňu, ktorá má každé bohatstvo nebeské blahé,
on uvidel ako dieťa - nahé.
A takto Simeon rečie:
Môjmu životu nadišiel večer.
Tento leží, aby mnohých zosadil,
či zodvihol, takto duch hovoril.
Starcovo proroctvo sa stalo pravidlom,
Stal sa Isus mierou, ale aj meradlom.
Prameň šťastia, pokoja a radosti,
ale aj terč sváru a zlomyseľnosti.
Jedných dvíha a druhých borí,
raj aj peklo ľuďom otvorí.
Nech si každý vyberie, čo mu srdce volá,
do raja s Christom! Naše srdce si to želá.

ÚVAHA
Hovoriac o postupnom šírení a oslavovaní Christovho narodenia, svätý Ján Zlatoústy hovorí: „Keď sa
nádherné a ušľachtilé ovocné stromčeky posadia do
zeme, onedlho dosiahnu veľkú výšku a budú preplnené plodmi. Tak je to aj s týmto dňom.“ Takto je to aj s
dňom Sritenija Hospodinovho. Od počiatku sa tento
deň spomínal medzi kresťanmi, ale sviatočne sa začal
sláviť až v čase cisára Justiniána. V tom čase v krajine
zavládol veľký mor a denne zomieralo vyše 5000 ľudí.
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Vtedy sa udialo aj strašné zemetrasenie v Antiochii. Keď cisár videl ľudskú
nemohúcnosť pri týchto udalostiach, po dohode s patriarchom nariadil pôst
a modlitbu v celej krajine. Na samotný sviatok Sritenija sa konali veľké procesie po mestách a dedinách, aby sa Hospodin zľutoval nad svojím národom.
A Hospodin sa aj naozaj zľutoval a mor i zemetrasenie zrazu prestali. Stalo
sa to v roku 554. Z toho dôvodu sa od toho času Sritenije začalo oslavovať
ako veľký Hospodsko-bohorodičný sviatok (sviatok, v ktorý sa oslavuje nejaká udalosť zo života Hospodina Isusa Christa alebo Presvätej Bohorodičky.
Strom sa časom rozrástol a začal prinášať hojné plody.
ROZJÍMANIE
Aby som rozjímal nad Hospodinom Isusom ako zdravím, a to:
1. ako zdravím našej mysle, lebo Ním zdravo rozmýšľame;
2. ako zdravím nášho srdca, lebo Ním zdravo pociťujeme;
3. ako zdravím našej vôle, lebo Ním zdravo pôsobíme;
4. ako zdravím rodiny, Cirkvi, školy, národa a každej ustanovizne.
BESEDA
o vodcovstve Ducha Svätého
					
					
					
					
					

„Isús že ispólň Dúcha Svjáta vozvratísja ot
Jordána: i veďášesja Dúchom v pustýňu
dníj četýridesjať. (Isus, plný Ducha Svätého, vrátil sa od Jordánu a Duch vodil ho
po púšti štyridsať dní.)“ (Lk 4, 1)

Vidíte, bratia, čo znamená byť naplnený Duchom Božím Svätým? Bez Ducha Božieho je človek naplnený starosťami o to, čo a ako. A s Duchom Božím
je človek bez týchto starostí. Lebo vtedy samotný Duch človeka smeruje kadiaľ má chodiť a čo má robiť. Človek sa stáva neomylným v smerovaní a svojej
práci, lebo je neomylný Duch, ktorý ho vodí a nasmeruje. Nemôže človek
správne chodiť a správne činiť, pokiaľ mu to všemocný a vševidiaci Duch nepovie. Ktokoľvek sa neriadi Duchom Božím Svätým, ten sa riadi svojím vlastným duchom alebo duchom zlým, démonickým, kvôli čomu je nemohúci,
nazlostený, zarmútený, hnevlivý a beznádejný. My síce nemôžeme precítiť
Ducha Božieho v plnosti ako Christos Hospodin, ale Ho môžeme získať na02/2018
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toľko, nakoľko to potrebujeme, aby sme vedeli kam, čo a ako. Podľa čistoty srdca sa tu Duch nasťahuje a zo srdca potom riadi človeka. Preto Cirkev
tak často opakuje túto modlitbu Svätému Duchu: „Carjú nebésnyj, Utíšiteľu,
Dúše ístiny!... Priidí i vselísja v ný! (Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy!...
Príď a usídli sa v nás!)“ Bože, Duchu Svätý, Tebe je sláva a vďaka na veky. Amin.
Sv. Nikolaj Srbský (Velimirovič)

Sväté Písmo a jeho užitočnosť pre
veriaceho človeka – Kniha žalmov
Kniha žalmov je jednou z najúchvatnejších kníh Starého Zákona. Jej obsah siaha, obrazne povedané,
od východu na západ, od severu
na juh, od zeme k nebu.
Je to hlas človeka, modlitba
a pieseň, pokojný prístav, útecha a nádej. Je
daná všetkým, čo sa
s dôverou obracajú na
Boha.
Nemožno
nesúhlasiť so slovami
svätého Jána Zlatoústeho, ktorý Písmo
prirovnáva k prameňu živej vody, do
ktorej, keď sa človek ponorí, stane sa
a bude vždy zelený a dobre rodiaci
strom cností. A
Kniha žalmov je takou obzvlášť.
Bez akýchkoľvek
pochybností je možné
povedať, že Kniha
žalmov je pre
pravoslávneho
kresťana najdrahocennejšou knihou Starého Zákona. Kniha žalmov
je knihou modlitieb pri všetkých
okolnostiach ľudského života – v smútku, v bezvýchodiskovosti, v strachu i
utrpeniach, v pokání,
v slzách, v radosti i šťastí,
v čase vďačnosti i vzdávania chvály a slávy Bohu.
Žaltár (csl: Psaltir) je preto
náš pomocník a ochranca v
každej životnej situácii, v každom životnom šťastí či nešťastí.
Kniha žalmov je najpoužívanejšou knihou Starého Zákona od počiatku svojej
existencie a v bohoslužobnej praxi i mimo nej to platí aj v súčasnosti. Veď bez žal6
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mu (viacerých, jedného alebo časti, t.j. veršov) si dnes nevieme predstaviť žiadnu
pravoslávnu bohoslužbu, ani osobnú domácu modlitbu.
Kniha žalmov je tiež najobľúbenejšou knihou. Je najlepším priateľom i sprievodcom života každého veriaceho človeka. Veď každý jej žalm, každý verš sa ako
vodopád ponára do hlbín čitateľovho veriaceho srdca. Prečo? Lebo žalmy, to nie
sú iba prostá poézia, ktorá zapôsobí na zmysly tela, sú to predovšetkým vrúcne
modlitby, ktoré oslovia zmysly našej duše. Kniha žalmov sa nedá čítať. Knihu žalmov, t.j. žalmy je potrebné modliť sa. Žalmy nemožno iba čítať, žalmy je potrebné
vnútorne prežívať, modliť sa ich. Kniha žalmov je v tomto unikátna a jedinečná.
Text, ktorý začal vznikať pred vyše tritisíc rokmi, je dnes živý povzdychmi miliónov
sŕdc. Podáva duchovnú skúsenosť z generácie na generáciu od doby Mojžiša, cez
Dávida, Isusa Christa a mnohých askétov a veriacich až po dnes. Či je možné toto
povedať o niektorej inej knihe?
Kniha žalmov prebúdza v človeku modlitebnú túžbu duše, pocit kajúcnosti,
vďačnosti Bohu a Jeho neustáleho oslavovania. Žiadne iné knihy Písma neoslavujú Boha tak ako Kniha žalmov, preto je veľmi užitočná pre dušu. Oslavuje Boha
spoločne s anjelmi, vychvaľuje a ospevuje Ho ohromným hlasom a napodobňuje
anjelov. Kniha žalmov je blízka každému človeku, nie je výtvorom umenia, nám
cudzieho a nezrozumiteľného, je to naša kniha a kniha o nás samých. Dávidove
žalmy – to sú piesne našej duše; jeho modlitebné vzdychy a náreky – to sú hlasy a
náreky nášho ducha, ktorý je drvený naším hriechom a skľúčený vášňami a pokušeniami. Okrem toho, kde môžeme nájsť pre seba lepšie obrazy modlitieb, prosieb,
vďačnosti, zbožnosti, chvál a osláv Boha, ak nie práve v Dávidových žalmoch?
Kniha žalmov je akoby celé Sväté Písmo v skrátenej podobe. Na svete niet knihy tak poučnej, ako je Kniha žalmov. Všetko, čo človek potrebuje v duchovnom
význame, to všetko nájde práve v nej. Je to pokladnica, z ktorej môže každý človek
pre seba načerpať útechu, potešenie i posilnenie vo všetkých životných situáciách.
Žalmy sú školou múdrosti a pravej zbožnosti.
Všestrannosť použitia Knihy žalmov, jej vonkajšia lahodnosť pri prednese spätá
s vnútorným krásnym a spásonosným obsahom, robia túto biblickú knihu jedinečnou a podľa mnohých svätých otcov nevyhnutnou pre každého človeka, ktorý sa
rozhodol kráčať po ceste k Stvoriteľovi. Je podľa nich tou, ktorá dokáže z každého
človeka, v akomkoľvek stave by sa nachádzal, urobiť milovníka Božích prikázaní a
Jeho blahej prozreteľnosti a starostlivosti. Veď po prečítaní Knihy žalmov len blázon môže povedať: Boha niet (Ž 13, 1).
Protod. doc. ThDr. Ján Husár, PhD.
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Obdobie prípravy na Veľký pôst
V Pravoslávnej cirkvi jestvuje niekoľkotýždňová príprava na veľmi dôležité obdobie roka – Veľký pôst. Ten je pre nás taký významný, že všetky bohoslužby počas neho sú zapísané v jednej osobitnej knihe, ktorá sa volá Trioď
pôstna.
Ak otvoríme túto knihu, prvé, čo tam nájdeme, nebude poriadok bohoslužieb v prvý deň Veľkého pôstu. Je to totiž jediný pôst v roku, na ktorý sa
duchovne, ale aj telesne pripravujeme už štyri nedele vopred.
V tieto nedele sa číta na Liturgii konkrétne Evanjelium,
ktoré nás pripravuje na
pôst. Prvou je nedeľa o
Mýtnikovi a farizejovi. Jej
duchovný odkaz je pokora
a pokánie. Čítanie z Evanjelia porovnáva chválenkárstvo (aj keď s vďakou
Bohu) zbožného farizeja
a obrovskú pokoru hriešneho mýtnika. Za vzor tu
Christos dáva mýtnika, ktorý
si uvedomoval svoj hriech a
prosil Boha o odpustenie. Veľkopôstne obdobie teda začína hľadaním a modlitbou o pokoru, ktorá je začiatkom pravého pokánia.
Do prípravy patrí aj voľnica (cirkevné dovolenie jedenia nepôstnych jedál
živočíšneho pôvodu v stredu a piatok), ktorá trvá celý nasledujúci týždeň.
Voľnica je pre človeka potrebná na uvoľnenie sa pred takým, duchovne aj
telesne, ťažkým obdobím.
V druhej prípravnej nedeli je čítanie z Evanjelia podobenstva o márnotratnom (bludnom) synovi. Podobenstvo, spoločne s piesňami tohto dňa,
pred nami odhaľuje uskutočnenie pokánia ako návrat človeka z vyhnanstva.
Nasleduje zádušná sobota pred Mäsopustnou nedeľou, na ktorej sa modlíme za našich zosnulých. Prax pamiatky za zosnulých pochádza ešte od
čias apoštolov. Dôvod, prečo je táto zádušná sobota práve teraz, je spojený s prichádzajúcou nedeľou a jej témou posledného súdu. Deň pred touto udalosťou „Cirkev, ako Matka, sa zaujíma o všetkých verných zosnulých a
prosí spravodlivého Sudcu, aby im preukázal svoju milosť v deň otvoreného
zodpovedania sa z vykonaných skutkov“ (Synaxár na Mäsopustnú sobotu).
Vzhľadom na prichádzajúci pôst je zároveň naša medziľudská povinnosť
myslieť na blížnych či už sú živí, alebo zosnulí.
Mäsopustná nedeľa nesie názov hlavne podľa toho, že ešte naposledy
dovoľuje (pripúšťa) jesť mäso. Cirkev nás takto začína pripravovať veľkému
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úsiliu, ktoré od nás bude očakávať o sedem dní neskôr. V túto nedeľu je Evanjelium o poslednom súde, na ktorý by mal každý kresťan myslieť stále.
Nedeľa pred pondelkovým začiatkom Veľkého pôstu sa volá Syropustná
alebo aj Adamovým vyhnaním z raja. Je to zhrnutie celej prípravy na pôst.
Človek bol stvorený pre raj a spoločenstvo s Bohom. Kvôli hriechu sa však
existencia človeka na Zemi stáva vyhnanstvom. Christos Spasiteľ nám otvára
bránu Kráľovstva a Cirkev robí z nášho života putovanie k nebeskému domovu. Preto sa podobáme Adamovi, ktorý bol z raja vyhnaný kvôli hriechu.
Hlavnou témou je odpustenie, ako je táto nedeľa často nazývaná. V
monastieroch, ale aj v cirkevných obciach je po nedeľnej večerni vo zvyku
odpustenie si jeden druhému, aby sme do pôstu vstúpili s čistou dušou. V
sobotu si Cirkev pripomína všetkých prepodobných Otcov a askétov, ktorí
sú nám v pôste príkladom. Všetky bohoslužby v sobotu večer a v nedeľu sú
prípravou na pôst. Majú kajúcny charakter a vykresľujú nám ho v krásnom
obraze. Večer sa chrámy prezliekajú do tmavej farby (fialovej alebo bordovej)
a tento deň je posledným, kedy sa ešte môžu jesť mliečne jedlá a vajíčka. Od
pondelka totiž už začína Veľký pôst.
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KRESŤANSKÁ RODINA

Úloha rodičov a iných členov rodiny
pri budovaní zdravých základov rodiny 8.
Veľkú oporu dušpastier pre nábožensko-mravnú ochranu a pôsobenie na rodinu nachádza v tých
osobách, ktoré sú ako prvé povolané
byť hlavnými nositeľmi výchovného
pôsobenia v nej. Týmito osobami sú
rodičia a iní členovia rodiny ako aj
samotný duch nábožensko-mravnej
tradície a, pochopiteľne, aj prostredie rodiny. Takto rodičia, ak nie sú
odlišného vierovyznania (zmiešané
manželstvo), sú nepochybne najlepšími učiteľmi a vychovávateľmi
svojich detí v nábožensko-mravnej
oblasti v ranom i neskoršom veku.
V tomto smere môžu urobiť veľmi
veľa a ich úloha v porovnaní dokonca so školskou výchovou je oveľa
dôležitejšia, pretože je osobnejšia,
preniknutá hlbokým citom vzájomnej lásky, obojstrannej závislosti a
rešpektu a aj preto, lebo začína veľmi
skoro - od kolísky dieťaťa a pokračuje
vlastne až do smrti človeka. Toto svoje poverenie dostali rodičia (matky a
otcovia) podľa biblického a kresťanského učenia priamo od Boha, od
samého Tvorcu. Sú tými, ktorí ako
prví mocným pôsobením dávajú do
pohybu Božie struny v ľudskej duši.
Sú tými, ktorí prebúdzajú schopností svojich detí a živia ich pre ich ďalší
10
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rast náboženských schopností a síl.
Rodičia najlepšie nielen môžu, ale aj
musia kontrolovať duchovný život
svojich detí až do ich plnej dospelosti cez dobrovoľnú poslušnosť Christu
(Ef 4, 13). Pritom nezabúdajú na to,
že ľudstvo je a bude také, v akom duchu jeho členov formujú tak rodičia
v rodine, ako aj učitelia v škole. Oni
sú tí, ktorí tvoria dejiny a civilizáciu.
Sú tiež tými, ktorí buď napomáhajú,
alebo zdržiavajú prenikanie a víťazstvo Božieho Kráľovstva na Zemi. Od
ich želania alebo neželania, vedomosti alebo nevedomosti závisí ďalší
život ich detí, život plnohodnotný a
blahodatný. No, žiaľ, veľmi často aj
u kresťanských rodičov stretávame
neochotu, neželanie i nevedomosť a
niekedy, ako už bolo poznamenané,
aj čisto egoistické a prospechárske
ciele .
Vediac dušpastier o takýchto tendenciách, jeho úlohou je požadovať
od rodičov veľkú múdrosť, lásku,
obozretnosť i takt pri výchove a pôsobení na ich synov a dcéry s ohľadom
na veľké duchovné nebezpečenstvo
pre nich; ide o „kritickú dobu“ (od 15.
do 21. roku života), dobu vnútorného boja a sklamaní, pochybnosti a
dokonca konfliktov s vierou, Cirkvou
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a kresťanským spôsobom života.
Cieľom všetkých pastierskych prezieravých a rozumných opatrení a
rád smerom k rodičom musí byť to,
aby v ich prostredí, v tejto skutočne
bolestnej a prelomovej dobe pre ich
deti, nebolo čosi, čo by ich odtiaľ odhodilo, odvrhlo alebo vyhnalo a aby
sa neocitli mimo rodiny ako „márnotratní synovia“. A keď sa na nešťastie

jeho prejavoch a etiku svojho povolania (ide tu predovšetkým o povolanie kresťana, por. Ef 4, 1-3). Úloha
ochrancu a nositeľa nábožensko-mravného života sa v tomto prípade
a v tejto dobe rozdeľuje medzi rodičov - matku (najmä čo sa týka dcér)
a otca (hlavne ohľadne synov). A keď
jeden z nich chýba alebo je z rôznych
dôvodov neprítomný, druhý má ho v

niečo také stane, pastieri ako duchovní otcovia za účinnej pomoci rodičov trpezlivo a s láskou pomáhajú
im vracať sa z cesty ich duchovného
blúdenia a dobrodružstva k svetlému a teplému duchovnému krbu v
rodine. Rodičia sú tí, ktorí majú vystríhať, chrániť a radiť iniciatívnym
zámerom svojich detí a napomáhať
im v tom, aby konali v súlade s nábožensko-mravnými princípmi, aby do
hĺbky spoznávali život vo všetkých

plnej miere zastúpiť. A to sa týka tak
výchovy, ako aj pôsobenia na nich.
Bez istého vplyvu nemôžu byť
ani zvyšujúci aktéri domáceho prostredia. K nim patria obyčajne všetci
ostatní členovia rodiny: starí rodičia
otca a matky (dedo a babka), súrodenci a iní, ktorí s nimi žijú v spoločnej
domácnosti, ale aj duch, tradícia a samotné prostredie v rodine. Spočiatku,
v prvých rokoch života detí, na prebúdzanie ich náboženských a iných

02/2018

   11

E

Poučenie
dispozícií a schopností obyčajne pôsobí najbližší okruh rodiny. Postupne
však dobré a užitočné zdroje rozvoja
náboženského života u nich majú získavať aj od starších súrodencov, od
ďalších domácich členov rodiny, ako
aj zo samotného rytmu rodinného a
cirkevného života, z mravov, zvykov a dokonca zo samotného
bydliska a jeho prostredia.
Je však pritom nevyhnutné, aby u všetkých
týchto faktorov bolo
cítiť vplyv vlastných
rodičov, otca a v
nemalej miere aj
matky, ak nie viac,
a taktiež aj Cirkvi
prostredníctvom
jej
dušpastierov.
Títo všetci sa musia
čo najlepšie starať
o nich a uplatňovať
rozmanité prostriedky
a metódy na ochranu
a ďalší správny a zdravý
rozvoj ich ľudskej osobnosti
v nábožensko-mravnom ohľade
spolu s bežným duchovným životom
rodiny v rytme všeobecného, v ročnom kruhu cirkevného života. Lebo
hoci nepriaznivé sú v mnohých prípadoch odrazy súčasného ekonomického a spoločenského života na rodinu
- v tom zmysle, že ju rozptyľuje alebo
zhromažďuje pospolu iba na nejaký
čas (na spánok alebo na prijatie pokrmu), predsa len jej duchovný život tu
12
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celkom nevymizol. Má dokonca celý
rad možností, ktoré dušpastier môže
využívať pri obnove a posilňovaní
rodiny ako domácej Cirkvi. Napriek
mnohým nepriaznivým podmienkam
a vplyvom musí sa nájsť čas (a koľko
ho človek využíva pre mnohé iné menej závažné veci?) aj pre modlitbu a pre štúdium a praktické
aplikovanie kresťanských
princípov v každodennom živote členov
rodiny.
Kresťanská
výučba sa nemá uzatvárať sama do seba,
ďaleko od svetla, od
atmosféry
života
ako celku. Pre deti i
všetkých dospelých
má byť preniknutá
činorodým životom,
má odrážať život vo
všetkých jeho prejavoch. Deti, ktoré vidia
reálny život starších v
jeho rôznych vzťahoch a
z rôznych strán, ľahko a celkom prirodzene budú cítiť tiež
prejav tohto života na sebe, jeho realitu, a dajú sa viesť jeho správnymi
cestami. Budú považovať aj domácu
modlitbu za celkom prirodzenú a nenútenú. Svojich rodičov budú sprevádzať do chrámu bez akéhokoľvek
násilia a zároveň budú chápať svoju
zodpovednosť ako členov Cirkvi.
Prot. Peter Kormaník
Odkaz
sv. Cyrila
a Metoda
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BOŽSKÁ LITURGIA
Liturgia vopred posvätených Darov
Pôvod, osobitosti a čas slúženia

Drahí bratia a sestry, prišiel pôst,
čas modlitby, pokánia a prípravy na
svetlý sviatok Christovho Vzkriesenia. Počas tohto obdobia slúžime
na našich cirkevných obciach večernú Liturgiu vopred posvätených
Darov. Väčšina z nás nepozná ani
meno zostaviteľa tejto svätej Liturgie, nehovoriac o jej histórii či pôvode. Nasledujúce riadky z pera Jeromonacha Nafanaila sú preto určené
všetkým nám, ktorí sa chceme o tejto svätej Liturgii čosi dozvedieť.

V bohoslužobnom živote Pravoslávnej cirkvi zaujíma osobitné
miesto Liturgia vopred posvätených
Darov, ktorá sa slúži vo svätú Štyridsiatnicu. Osobitnosť tejto Liturgie je
v tom, že počas jej slúženia nedochádza k posväteniu eucharistických
02/2018

Darov. Na prijímanie sa predkladajú
Sväté Dary už posvätené na poslednej plnej Liturgii v nedeľu. Príčinou
takéhoto slúženia sú na jednej strane staré cirkevné zákazy slúžiť plnú
Liturgiu počas bežných pôstnych dní
v týždni, na strane druhej potreba
kresťanov často prijímať.
Poriadok Liturgie vopred posvätených Darov sa postupne historicky
vyvíjal a formoval. Podľa historických
zdrojov od konca siedmeho do začiatku ôsmeho storočia.
Ustálený poriadok Liturgie podobného typu v starých časoch počas histórie
Cirkvi mohol nebyť kvôli rôznym príčinám. Tertulián si všimol, že všetky staré bohoslužobné poriadky sa zachovali
predovšetkým používaním a
v ústnej tradícii. Svätý Vasiľ
Veľký taktiež svedčí o ústnej
tradícii kresťanských bohoslužieb: „Na čo netreba ani pozerať
nekrsteným, to nie je dobré podávať
ani v písomnej podobe.” Týmto spôsobom Liturgia vopred posvätených
Darov, lepšie povedané, prijímanie
skôr posvätených Darov, hoci aj existovala v starej Cirkvi, no nebola sfor   13
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movaná písomne do samostatného
bohoslužobného poriadku.
Zdroje
Liturgie vopred
posvätených
Darov začínajú
zvykom starých
kresťanov chrániť posvätené
sväté Dary u
seba doma a prijímať ich. Takéto
samoprijímanie, ktoré existovalo v Cirkvi,
bolo výsledkom
prenasledovaní
kresťanov zo strany pohanov. Svätý
Vasiľ Veľký v liste k Kesarii, žene istého patrícia, so súhlasom hovorí o
tejto starej tradícii. Nie je vôbec nebezpečné, píše, ak niekto počas prenasledovaní, pri nedostatku kňazov
alebo slúžiacich, v nevyhnutnosti
prijíma Prijímanie svojou rukou. Zbytočné by to bolo aj dokazovať, pretože táto dlhotrvajúca obyčaj to v tomto prípade aj potvrdzuje. V Apológii
svätého Justína Mučeníka sa hovorí,
že po zavŕšení bohoslužby diakoni
rozdávali jednu časť svätého Chleba
veriacim v chráme a druhú odnášali
domov tým, ktorí nemohli byť prítomní pri konaní svätej Eucharistie.
Kliment Alexandrijský dovoľoval, po
prelomení eucharistického Chleba,
každému z národa odniesť si niektorú Jeho časť domov pre samoprijíma14
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nie. Tertulián svedčí o samoprijímaní
ako o bežnom každodennom jave. S
ukončením prenasledovaní sa však
obyčaj samoprijímania neukončila.
Naopak, získala širšie využitie. Starí
kresťania pridávali osobitý význam
tajomstvu Prijímania a preto často
prijímali. Prebývajúc niekedy ďaleko od chrámu, v púšti alebo horách,
podvižnici (askéti) mnísi chránili Prijímanie pri sebe v kélii a prijímali vtedy, keď to považovali pre seba za nevyhnutné. Svätiteľ Grigorij Bohoslov
v jednom smútočnom slove hovorí,
že raz jeho sestra dostala uzdravenie
zo svojej choroby prijatím svätých
Darov doma. Svätý Vasiľ Veľký mal
nad prestolom darochraniteľnicu v
podobe holubice, do ktorej odkladal
časť svätej Eucharistie.
V Konštantínopolskej cirkvi mali
také darochraniteľnice aj veriaci.
Niektorí ich vyrábali z drahocenných
kovov a zdobili. Ale v čase Trullského
snemu sa niektorí z kresťanov začali s nedostatočnou úctou správať k
chráneniu svätých Tajín. V spojitosti s týmto Trullský snem svojím sto
prvým pravidlom zakázal prijímať a
chrániť sväté Prijímanie v darochraniteľniciach. No samoprijímanie pokračovalo. V životopise prepodobnej Feoktisty (+ 881) sa hovorí, že
prijímala sama z darochraniteľnice.
V pätnástom storočí Simeon Solúnsky hovorí o samoprijímaní mníchov,
ktorí chránili sväté Dary v darochraniteľniciach. Pritom dokonca priOdkaz
sv. Cyrila
a Metoda
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pustil, že aj laici, ak je to potrebné,
môžu dávať prijímať zomierajúcim.
Samoprijímanie prešlo od Grékov k
južným Slovanom a do ruskej Cirkvi,
kde sa vyskytovalo do sedemnásteho
storočia. No to už boli, hoci i časté, no
nie rozšírené prípady. Domáce samoprijímanie skôr posvätenými Darmi
sa nahradilo chrámovým. Existujú dôvody domnievať sa, že sa tento zvyk
naposledy upevnil v časoch antiochijského patriarchu Sevira (465-538). V
Konštantínopole bol prijatý poriadok
Liturgie vopred posvätených Darov
v tom čase, keď katedru patriarchu
obsadil patriarcha Anfim (535), nasledovník názorov Sevira Antiochijského. Ustanoveniu Liturgie vopred
posvätených Darov v cirkevnej praxi
prispel tiež boj Cirkvi s nestorián-
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stvom. Nestoriáni považovali eucharistický Chlieb za Christove Telo iba v
deň zavŕšenia Eucharistie a Prijímania, nechaný na ďalší deň stáva sa
podľa nich obyčajným chlebom. Neskôr, keď sa Liturgia vopred posvätených Darov stala vlastníctvom celej
Pravoslávnej cirkvi, pápež Gregor
Veľký ju uviedol do bohoslužobnej
praxe rímskej cirkvi. Týmto vyznal
pravdivé učenie, že po smrti Christa
Spasiteľa Jeho Telo ostáva oživujúcim Telom Bohočloveka.
Autorstvo Liturgie vopred posvätených Darov je sporná otázka.
V starých časoch sa v rukopisoch
pripisovala sv. Jánovi Zlatoústemu,
sv. Vasiľovi Veľkému, sv. Epifánovi
Cyperskému, sv. Germanovi, patriarchovi konštantínopoloskému, a tak-
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tiež apoštolom Jakubovi, Petrovi a
Markovi. Konštantínopolský patriarcha Michail Anchial je tvorcom tradície, ktorá bola vo východnej Cirkvi, že
Liturgia vopred posvätených Darov
bola do Ríma prenesená svätým Gregorom: „V mnohých z našich kníh,
píše patriarcha Michail, hovorí sa a
traduje, že svätý Gregor Dvojeslov
odkázal uskutočňovať tento posvätný poriadok slúženia u Rimanov.“
V súčasnosti v služebníkoch Ruskej pravoslávnej cirkvi Liturgia vopred posvätených Darov sa uvádza
pod menom svätého Gregora Dvojeslova.
Tiež treba si všimnúť, že zvyk
napojiť vopred posvätený Chlieb
zbožšťujúcou Krvou nie je veľmi starý. Neznámy autor, ktorý patril ku
Konštantínopolskej cirkvi, píše: „Videl som na mnohých miestach, že
jeden kňaz, pred odložením vopred
posvätených svätých Darov, napájal ich prostredníctvom lyžice Krvou
Hospodinovou, a takto ich uchovávajú. Iní nič také nerobia, pretože sú
toho názoru, že Chlieb, ktorý už bol
premenený na Christovo Telo, stačí
na to, aby premenil víno, ktoré sa podáva spolu s ním v čase Prijímania, na
Krv, a dal posvätenie prijímajúcim.“
Čas slúženia Liturgie vopred posvätených Darov Cirkev nakoniec určila v roku 961 na Trullskom sneme. V
52. pravidle snemu sa hovorí: „Počas
všetkých dní pôstu svätej Štyridsiatnice, okrem sobôt a nedieľ a svätého
16
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dňa Zvestovania, nech sa neslúži iná
svätá Liturgia ako Liturgia vopred
posvätených Darov.” O tom sa vraví aj
v 48. pravidle Laodicejského snemu.
S rozšírením jeruzalemských ustanovení, Liturgiu vopred posvätených
Darov slúžia v Ruskej cirkvi v stredu
a piatok prvého až šiesteho týždňa (okrem piateho) Veľkého pôstu,
a počas 5. týždňa ešte aj v štvrtok.
Počas Strastného týždňa sa táto Liturgia slúži v pondelok, utorok a stredu. Okrem toho jej slúženie je dané
počas sviatku chrámového svätého
a taktiež v deň nájdenia hlavy Jána
Krstiteľa – 24. februára a na deň pamiatky štyridsiatich mučeníkov Sevastijských – 9. marca. No ak prvý z
týchto sviatkov pripadne na pondelok prvého týždňa, tak sa mu služba
prenáša na syropustný týždeň, ak na
akýkoľvek iný pôstny deň tohto týždňa, tak sa bude táto služba slúžiť v
syropustnom týždni alebo v sobotu
prvého týždňa pôstu.
Nech dobrotivý Hospoď Boh požehná našu námahu a modlitbami
svätého Grigorija nám daruje duševný pokoj a radosť. Ako sa píše v
zaambonovej modlitbe tejto svätej Liturgie, nech nám Boh pomôže
bez odsúdenia sa dočkať a pokloniť
svätému Christovmu Vzkrieseniu.
Jeromonach Nafanail,
inok Trojicko-Sergievoj Lavry.
Preložil a upravil: Mikuláš Pružinský
Odkaz
sv. Cyrila
a Metoda
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Sv. apoštolom rovný Cyril,
učiteľ Slovanov
14./27. februára si Pravoslávna
cirkev uctieva pamiatku svätého
apoštolom rovného Cyrila, ktorý
spolu so svojím bratom, svätým
Metodom, priniesli na naše územie
pravú vieru a položili základy nášho
písomníctva. No pred tým, ako prišli
na Veľkú Moravu, horlivo svedčili o
pravej Christovej viere aj medzi inými národmi.
V meste Solún v Macedónii žil
vážený a bohatý veľmoža menom
Lev. Jeho ženu volali Mária. Žil veľmi
zbožne, dodržiavajúc všetky Božie
prikázania. Mali 7 synov – najstaršieho volali Metod a mladšieho zasa
Konštantín, v mníšstve Cyril.
Sv. Metod najprv slúžil, podobne
ako jeho otec, vo vojenskej službe.
Po 10 ročnej službe vojvodcu, poznajúc márnosť tohto sveta, zriekol
sa všetkých pozemských vecí, zanechajúc vojvodstvo, stal sa mníchom
na hore Olymp.
Konštantín, ktorý sa vyznačoval
dobrou pamäťou a rozumom, získal
výborne vzdelanie. dokonca svojou
múdrosťou predbehol všetkých svojich rovesníkov. Študoval gramatiku
a Homéra, geometriu, dialektiku, filozofiu. Okrem toho študoval aj rétoriku, aritmetiku, astronómiu, hudobné
umenie a vo všeobecnosti všetky os02/2018

tatné grécke vedy. Okrem gréckeho
ovládal viacero jazykov.
Snažil sa byť pokorný, rozprával sa
s tými, od ktorých chcel prijať poučenie, a vyhýbal sa tým, ktorí ho mohli
zviesť na zlo. Jedným slovom sa snažil zmeniť pozemské na nebeské a žiť
s Bohom.
Približne v čase, keď patriarcha
Ján začal prenasledovať uctievačov
ikon, prišli do Konštantínopolu poslovia od Agarov – Saracéni, pýšiac
sa svojou veľkou silou, poslali svojich
poslov do Carihradu s listom, v ktorom rúhali sa Svätej Trojici.
   17
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Ako vy, kresťania, – písali Saracéni
– hovoríte, že Boh je Jeden, no pritom Ho rozdeľujete na troch: Vyznávate Otca, Syna a Ducha? Keď to dokážete vysvetliť, pošlite nám takých
mužov, ktorí by s nami mohli hovoriť
o viere a presvedčiť nás.
V tom čase mal Konštantín 24
rokov. Cár spolu s patriarchom zvolali snem, na ktorý bol povolaný Konštantín a povedali mu:
„Počuješ, Konštantín, čo hovoria
agarani na našu vieru? Ak si ty služobníkom a učeníkom Svätej Trojice,
choď a presláv Hospodina. A Boh,
Tvorca každého diela, oslavovaný v
Trojici, Otec, Syn a Svätý Duch, dá ti
blahodať a silu v slovách, ukáže ťa
ako druhého Dávida, ktorý s troma
kameňmi porazil Goliáša, a potom ťa
bezpečne vráti späť k nám.“
Keď to počul Konštantín, povedal:
Som rád, že idem svedčiť za kresťan-

18
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skú vieru. Čo by mohlo byť pre mňa
lepšie: zomrieť alebo žiť v záujme
Svätej Trojice?
Konštantína spolu s dvoma diakonmi poslali k Saracénom. Prišli
priamo do hlavného mesta saracénskeho kniežatstva - Samara, ktoré sa
nachádza v blízkosti rieky Eufrat a v
ktorom žilo saracénske knieža Amirmuša. Tu videli čudné a odporné veci,
ktoré robili, aby sa vysmiali z kresťanov žijúcich na týchto miestach.
Na príkaz Saracénov, na vonkajšej
strane dverí, kde žili kresťania, boli
zobrazené obrazy démonov. Týmto
chceli ukázať na to, že kresťania sú
im odporní ako démoni. Hneď ako k
nim prišiel Konštantín, Saracéni, ktorí
ukazovali na démonov, sa ho opýtali: môžeš ty filozof pochopiť, čo tieto
vyobrazenia hovoria? Vidím obrazy
démonov – povedal Konštantín, a
myslím si, že tu žijú kresťania. Dé-

Odkaz
sv. Cyrila
a Metoda
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moni nemôžu žiť spolu s kresťanmi
a tak utekajúc od nich, nachádzajú
sa mimo domu. Tam, kde nie je toto
zobrazenie na vonkajšej strane dverí,
zjavne žijú démoni vo vnútri domu.
Z takejto odpovede boli zaskočení a
nemohli nič povedať.
Saracéni pozvali Konštantína na
obed do paláca. Bolo tam aj veľa
vzdelaných ľudí, skúšajúc Konštantína, pýtali sa ho:
Prorok Mohamed priniesol správne učenie od Boha a obrátil mnohých ľudí. Všetci my sme rovnako
pevní v jeho zákone a nemeníme
nič. Vy, kresťania, ktorí dodržiavate
Christov zákon, jeden verí tomu tak
a druhý žije inak, ako sa mu zachce.
Medzi vami sú mnohí učitelia, ktorí
učia rozdielne. Máte mníchov, ktorí nosia čierne oblečenie a vedú iný
spôsob života. Aj tak sa všetci nazývate kresťania.
Dostal som dve otázky – odpovedal blažený Konštantín. O kresťanskej viere a o kresťanskom zákone,
alebo v čo veria kresťania a ako naplňujú svoju vieru v živote. Prv rozpoviem o viere. Náš Boh je ako morská
hlbina – nezmerateľnej šírky a hĺbky,
nepochopiteľný ľudským rozumom
a nevysloviteľný ľudskými slovami,
ako hovorí o Ňom svätý prorok Izaiáš: „Ród že jehó któ ispovísť?“(Kto sa
stará o Jeho údel?) (Iz 53, 8). Na základe toho aj náš učiteľ svätý apoštol
Pavel hovorí: „O, hlubiná bohátstva
i premúdrosti i rázuma Bóžia! Jáko
02/2018

neispýtani súdove jehó, i neizslídovani putié jehó.“ (Ó, hĺbka Božieho
bohatstva, múdrosti a poznania! Aké
nepochopiteľné sú Jeho súdy a aké
nevyspytateľné Jeho cesty) (Rim 11,
33). V túto hlbinu vchádzajú mnohí,
ktorí chcú získať Boha, a tí, ktorí sú
silní mysľou a dostali pomoc od samotného Hospodina, bezpečne plávajú v mori nepochopiteľnosti Boha.
Tí, ktorí sú slabí umom pre prílišnú
sebaistotu, prichádzajú o pomoc Božiu a napriek nebezpečenstvu utopenia, chcú plávať cez túto hlbinu v
deravých loďkách, topia sa a padajú
do heréz i poblúdenia, alebo s ťažkosťami ostávajú na jednom mieste
znepokojovaní neistotou a pochybnosťami. Preto mnohí (ako vy hovoríte) z kresťanov sa líšia vo viere.
To je to, čo som povedal o viere,
ale o skutkoch viery poviem nasledovne: Zákon Christa nie je nejaký
iný, ale ten, ktorý dal Boh Mojžišovi
na vrchu Sinaj. Náš Hospodin povedal: „Nemníte, jáko priidóch razoríti
zakón, ilí proróki: nepriidóch razoríti, no ispólniti.“ (Nemyslite si, že som
prišiel zrušiť zákon alebo prorokov.
Neprišiel som zrušiť, ale naplniť)
(Mt 5, 17). Pre dokonalejší život nám
Hospodin dal radu, žiť čistým panenským životom a plniť skutky, ktoré
vedú do života večného skrze tesnú
cestu. Hospodin nás však nenúti násilne. Boh stvoril človeka medzi nebom a zemou. Rozumom a myslením
sa človek odlišuje od zvierat, hne   19
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vom a žiadostivosťou sa odlišuje od
anjelov. Boh dal človeku slobodnú
vôľu, aby robil to, čo zachce, k čomu
sa bude približovať, s tým bude mať
i kontakt. Alebo bude Božím pracovníkom v spoločenstve so sv. anjelmi,
alebo bude podobný nerozumnému
20
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dobytku, keď bez akejkoľvek zdržanlivosti bude vykonávať všetky telesné želania. Tak ako Boh stvoril človeka a dal mu slobodnú vôľu, takisto si
želá, aby sme spásu nedosiahli násilím. Hovorí: „Ášče któ chóščet po mní
ití, da otvéržetsja sebé i vózmet krést
svój i po mní hrjadét“ (Ak niekto chce
ísť za mnou, nech zaprie sám seba,
vezme svoj kríž a nasleduje ma) (Mt
16, 24). Jedni z kresťanov kráčajú
životom cnostne v čestnom manželstve, druhí snažiac sa pripodobniť svojím životom anjelom, kráčajú
úzkou cestou. Preto kresťania vedú
odlišný život.
Vaša viera a zákon - pokračoval
Konštantín, - nevyžaduje žiadnu námahu. Nie je ako more, ale skôr ako
malý potok, ktorý môže bez problémov preskočiť každý, veľký a malý.
Vo vašej viere a vo vašom zákone nie
je nič božského a inšpirovaného, ale
iba ľudské zvyky a zemské zmýšľanie,
ktoré sa dá ľahko naučiť. Koniec koncov, váš zákonodarca Mohamed vám
nedal žiadne ťažko dosiahnuteľné
prikázania, dokonca vás neodvrátil
od hnevu a žiadostivosti, ale všetko dovolil. Náš Christos Spasiteľ tak
neurobil. On sám, najčistejší, zdroj
všetkej čistoty, túži, aby aj Jeho služobníci žili v svätosti, odďaľujúc sa
od všetkých žiadostivostí dosiahli tak
Kráľovstvo nebeské, v ktoré „neímat
vníti vsjáko skvérno“ (nevojde doň
nič nečisté) (Zj 21, 27). Podobne Konštantín obhajoval pred Saracénmi
Odkaz
sv. Cyrila
a Metoda
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Boha v troch Osobách
hovoriac: nehanobte
Presvätú Trojicu. Naučili sme sa Ju vyznávať od dávnych prorokov, ktorých uznávate
aj vy a držíte sa spolu
s nimi obriezky. Učia
nás, že Otec, Syn a
Duch sú tri Osoby jednej podstaty. Tak ako
slnko, ktoré je stvorené Bohom na obraz
Svätej Trojice, sa skladá z kruhu, svetlého
lúča a teploty. Tak vo
Svätej Trojici slnečný
kruh je podoba Boha
Otca. Tak ako kruh
nemá začiatku ani konca, tak je aj Boh bez počiatočný a nekonečný. Tak ako
od slnka pochádza svetelný lúč a teplota, tak od Boha Otca sa rodí Syn a
vychádza Svätý Duch. Takýmto spôsobom slnečný lúč, osvecujúci celý svet,
je podoba Boha Syna, zrodeného od Otca a prejavujúceho sa v celom svete.
Teplota vychádzajúca zo slnka spolu so svetelným lúčom je podoba Ducha
Svätého, ktorý spolu s rodiacim sa Synom predvečne vychádza od Otca, hoci
v čase sa posiela ľuďom Synom. Tak ako sa slnko skladá z kruhu, lúča a teploty, nerozdeľuje sa na tri slnká, aj keď každý z týchto predmetov má vlastné
osobitosti, jedno je kruh, druhé zasa lúč a tretie teplota, ale napriek tomu nie
sú to tri slnká, tak i Presvätá Trojica aj keď má tri Osoby: Otca, Syna i Svätého
Ducha, sa nerozdeľuje Božstvo na troch bohov, ale je jeden Boh.
Svojou veľkou múdrosťou, ktorou bol blažený Konštantín obdarený od
Hospodina, obraňoval pravú vieru nielen pred Saracénmi, ale aj pred Chazármi a takto spoločne s bratom Metodom, nadejúc sa na pomoc Božiu, sa
postarali o šírenie pravej Christovej viery medzi národmi.
Daruj aj nám, všemohúci Hospodine, modlitbami svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda takú svätú múdrosť, neoblomnosť a pevnosť vo viere,
akú mali naši svätí vierozvestovia.
Milan Petrisko
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Nie vždy je možné spravodlivo
súdiť druhých podľa seba
(o domýšľavosti)
Niekedy sa stáva, že duchovne žijúci ľudia, ktorí sú ovenčení rôznymi
cnosťami, ktoré sa páčia Bohu, prichádzajú do rozpakov, keď vidia ľudí
okolo seba, ktorí sú tiež vo svojom
duchovnom živote zbožní, ale podľa
ich osobnej mienky menej ako oni.
Niekedy sú v rozpakoch a rozmýšľajú, prečo oni nie tak ako my asketicky nezápasia? Prečo nenesú také
duchovné podvihy, aké nesieme my?
Prečo nežijú tak, ako žijeme my? Prečo to robia inak ako my? Za čo ich
považujú spravodliví? Takéto súdenie je chybné, pretože je spojené s
hriechom domýšľavosti. Pretože nie
len vonkajšími podvihmi a skutkami,
ktoré sú viditeľné očami, sa oslavuje
Boh, ale aj vnútornými duchovnými
zápasmi, ktoré nikto nevidí, iba Boh.
Pritom nie je potrebné žiadať od
všetkých rovnaký duchovný zápas,
pretože nie každému sú dané rovnaké prostriedky, sila a spôsob, akým
ich nesie.
Raz jeden z hlavných rímskych generálov samotného cisára zanechal
svet kvôli Bohu a usídlil sa v egyptskej púšti, vezmúc so sebou jedného
sluhu. V púšti v skýte prežil 25 rokov
a svojím životom si zaslúžil osobitnú
22
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úctu egyptských púštnych otcov. Jeden z nich sa rozhodol, že ho chce vidieť a získať od neho úžitok pre svoju
dušu. Raz prišiel k nemu a s láskou
si začal prezerať jeho kéliu. Čo tento
mních uvidel, keď vstúpil do kélie?
Uvidel starca odetého do mäkkého
oblečenia a obutého do topánok.
Uvidel posteľ, pokrytú kožou a s vankúšom. Keď to hosť uvidel, priviedlo
ho to do pokušenia. Generál, teraz už
egyptský starec, prikázal dať na stôl
teplé jedlo a pohár vína. Keď to uvidel hosť, ešte viac padol do pokušenia a v duchu starca vo svojej domýšľavosti odsudzoval. Z tejto návštevy
nemal žiaden úžitok a celý sklamaný
a smutný odišiel domov. Prozorlivý
(jasnozrivý) starec pochopil, čo sa
stalo a preto poslal za ním svojho
sluhu, aby sa vrátil. Keď sa mních
vrátil späť k starcovi, ten sa ho spýtal:
„Odkiaľ si, otče? Z Egypta, odpovedal
mních. A z akého mesta? Ja som jednoduchý človek, žil som na dedine. A
na čom si spal, akú posteľ si mal? Spal
som na zemi, odpovedal mních, nemal som posteľ. Aké jedlo si jedol a
pil si vôbec niekedy víno? Jedol som
iba suchý chlieb a pil iba vodu. Víno
som nikdy nepil. A vo vani si sa niekeOdkaz
sv. Cyrila
a Metoda
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dy kúpal? Okrem rieky som nijaký iný
kúpeľ nepoznal, odpovedal mních.
Ja som ťa vypočul, teraz vypočuj ty
mňa, povedal starec mníchovi. Ja pochádzam z Ríma a bol som blízkym
priateľom cisára. Hosť pri týchto slovách zbystril pozornosť. Opustil som
tento svet, kvôli Bohu som zanechal
bohatstvo i slávu a prišiel som sem do
tejto púšte. V Ríme som vlastnil obrovský prekrásny dom, mal ohromné
bohatstvo a teraz ako vidíš žijem v
úbohej chatrči. Moja posteľ bola zo
zlata a bola pokrytá drahými látkami,
a teraz mám iba túto biednu posteľ
pokrytú kožou. Nosil som drahé oblečenie a teraz mám iba toto jedno.
Na obed sa u mňa podávali všelijaké jedlá, a teraz jem iba túto biednu
zeleninu a pijem tento malý pohár
vína. V Ríme som mal množstvo sluhov a teraz mám len tohto starca,
ktorého mi Boh nechal, aby mi slúžil.
Aj hudbu som pravidelne počúval a
môj sluch pravidelne oblažovali trúby, husle, harfy a teraz spievam iba
žalmy. Preto neprichádzaj do pokušenia kvôli mne.“ Vtedy mních povedal: „Beda mi za moje odsúdenie a
domýšľavosť! Ja od veľkej biedy, ktorou som predtým trpel, som prišiel k
pokoju, a ty od pokoja si prišiel k trápeniu a od veľkej slávy a bohatstva
k pokore a chudobe!“ Potom opustil
starca s veľkým poučením pre svoju
dušu, stal sa jeho priateľom a často
ho navštevoval.
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Kto z týchto dvoch ukázal viac
sebazaprenia a duchovného zápasu
pre Boha? Starec alebo jeho hosť?
Vidíme, že starec, ktorý bol prozorlivý (jasnozrivý), naplnený Svätým
Duchom. Hoci mal aj mäkké oblečenie, posteľ pokrytú kožou a pil víno.
Mních, ktorý ho navštívil, nič z toho
nemal, a nepoznal ani čo je obuv,
ani posteľ. Preto netreba súdiť podľa
seba druhých. Boh dáva rôzne dary
každému človeku. Preto aj Boh bude
súdiť človeka podľa toho, čo dostal a
ako s tým naložil.
Mgr. Ján Pilko, PhD.
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Modliť sa môžeme všade,
nielen v chrámoch
(Slovo svätého Jána Zlatoústeho o poslušnosti tých, ktorí sa
kdekoľvek modlia s vierou)
Mnohí kresťania vravia: „Rád by
som sa pomodlil, ale nemám čas
navštíviť Boží chrám; raz kvôli práci,
inokedy kvôli rodine“. Čo na to povedať? Samozrejme, dôvody bývajú
rôzne. Stáva sa, že človek nemôže
ísť do chrámu kvôli práci alebo z
dôvodu, že sa stará o chorého člena
rodiny, ktorého nemá s kým nechať
doma. Niekoho zase nechce do chrámu pustiť rodina. Čo robiť v takomto prípade? Akiste človek zostane
doma, aby nevyvolal nenávisť a nespôsobil tak nezhody v rodine. Sú aj
rôzne iné prekážky, pre ktoré niektorí ľudia nemôžu chodiť do chrámu.
Sú však závažné prekážky, pre ktoré
človek nemôže navštevovať Boží
chrám, dôvodom na to, aby sa človek
v krajnom prípade nemohol pomodliť doma alebo na akomkoľvek inom
mieste? Isteže nie, hocikde sa môžeme pomodliť. A nie je pravda ani to,
že človek nemá na modlitbu čas. Veď
ak má človek zaneprázdnené ruky,
môže sa modliť ústami; ak má zaneprázdnené ústa, môže sa pomodliť v
myšlienkach a srdcom. Boh vypočuje
každú z týchto modlitieb a príjme ju
ako modlitbu v chráme.
24
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Sv. Ján Zlatoústy hovorí: „Apoštol
Pavol sa nemodlil v chráme, ale vo
väzení. Keďže mal nohy zamknuté
do klady a nemohol si kľaknúť, modlil sa poležiačky. Jeho modlitba však
bola naplnená vierou, a preto ňou
premohol väzenie, oslobodil ňou
väzňov a obrátil väzenského strážcu
na Christovu vieru. Ani Ezechiáš sa
nemodlil v chráme, kľačiac na kolenách, ale poležiačky, pretože bol pre
chorobu pripútaný na lôžko. Keďže
však prosil Boha vo vrúcnej a láskyplnej modlitbe, odvrátil tým spravodlivé Božie rozhodnutie o smrti
a predĺžil si život a taktiež vyprosil
celému mestu ochranu pred nepriateľmi. Zločinec, ktorý bol ukrižovaný,
dosiahol nebeské Kráľovstvo len pár
slovami. Jeremiáš sa modlil v zarastenej rokline, no Boh ho vypočul. Boh
vyslyšal aj modlitbu Jonáša v útrobách veľryby. Aj iní, či už v minulosti
alebo v súčasnosti, vďaka modlitbe
získali Božiu pomoc a odvrátili tak
nebezpečenstvá, ktoré im hrozili.
Bratia, nehľadajme preto ustavične aj
my miesto na modlitbu a výrečne sa
nevyhovárajme, ale tak, ako sa modlila kanaánska žena: „Zmiluj sa nado
Odkaz
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mnou, Pane, Syn Dávidov! Moja dcéra je hrozne posadnutá démonom“
(Mt 15, 22), i my vyslovujme v modlitbe slová: „Hospodine, zmiluj sa nado
mnou“. Hoci je to krátka modlitba,
preniká až do hĺbky Božej ľudomilnosti. A kde je Božia
milosť,
tam
je blaho.
Bratia,
nech
s t e
kde koľvek,
h o vorte
slová:
„Hospodine, Isuse Christe, zmiluj sa nado
mnou hriešnym“. Ak tieto slová nemôžete vysloviť ústami, hovorte ich
vo svojich myšlienkach, v srdci. Boh
počuje aj takúto modlitbu. A počuje
aj modlitbu tých, ktorí mlčia. Takto
si v sebe postavíte chrám, a preto
si nebudete musieť hľadať miesto
na modlitbu. Keď Mojžiš vyviedol
Izraelitov z Egypta, pred sebou mal
more a za sebou faraóna so svojím
vojskom. Uprostred reptajúcich Izraelitov sa zrejme nemohol pomodliť.
Ale Hospodin mu povedal: „Prečo voláš ku mne o pomoc?“ (2 Mjž 14, 15).
Traja mládenci sa modlili v ohnivej
peci a ich modlitba zahasila plameň
v peci, rozviazala im putá, vyviedla
02/2018

ich z pece živých a oslávila ich. Jób
sa modlil k Bohu na smetisku a Hospodin mu prejavil svoje milosrdenstvo. Preto, ak vás postihne nešťastie,
obráťte sa na Boha a modlite sa k
Nemu, aby vás zbavil toho nešťastia.
Boh je všade a vždy je pri
nás. Ak aj našu modlitbu nevyslovíme nahlas,
povie nám:
„Tu som!“.
Ani nestihneme
dokončiť našu
modlitbu
a On nám už
poskytne úľavu a
zbaví nás strašného
trápenia.
Ako vidíme, hocikde môžeme dosiahnuť spásu. Náš Boh je vševediaci,
preto počuje naše modlitby kdekoľvek; a keďže je všade, príjme našu
modlitbu odvšadiaľ. Ak teda niektorí
ľudia vravia, že sa nemôžu modliť,
lebo nemajú možnosť ísť do chrámu,
nehovoria pravdu. Je predsa toľko
miest, kde vôbec nie sú Božie chrámy. Avšak len blázon môže tvrdiť, že
ľudia sa tam nemodlia a neusilujú
sa o svoju spásu. V prvopočiatkoch
kresťanstva v niektorých krajinách
neboli takmer žiadne chrámy, napriek tomu ľudia sa tam nepretržite
modlili v domoch alebo aj v podzemí. Bratia, modlite sa všade, kam
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vás Hospodin zavedie. Ak máte možnosť navštíviť Boží chrám, urobte tak,
pretože v chráme je mimoriadna Božia prítomnosť. Možno sa naozaj práve
v chráme, či už pod vplyvom ostatných modliacich sa, alebo vplyvom zbožnej bohoslužby, pomodlíte úprimnejšie a vrúcnejšie. Ak však nemáš možnosť
navštíviť chrám, „vojdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k
svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti
odplatí“ (Mt 6, 6). Amin.
Zdroj: МОЛИТЬСЯ МОЖНО НЕ В ОДНИХ ХРАМАХ, НО И ВЕЗДЕ (Слово,
Святаго Иоанна Златоустаго...) In: ПРОЛОГ в поучениях на каждый день
года. Составил протоиерей Виктор Гурьев.
Z ruštiny preložil:
Mgr. Marek Chovanec, PhD.

Správy z pravoslávnych cirkví
Jeruzalemsky patriarchát
Znovuotvorenie Monastiera sv. Jána Krstiteľa v Bethabare
Historický svätý monastier sv. Jána Krstiteľa v oblasti Bethabara vo východnom Jerichu, na západnom brehu rieky Jordán, je od 16. januára 2018
znovu otvorený ako Pravoslávny svätostánok Jeruzalemského patriarchátu.
Podľa cirkevnej tradície a Evanjelia je táto oblasť považovaná za miesto krstu nášho Pána Isusa Christa sv. Jánom Predchodcom - Krstiteľom, ako aj za
miesto prechodu Izraelitov cez rieku Jordán, keď ich viedol Jošua, aby ich
ochránil pred nepriateľmi. Takisto sa traduje, že v blízkosti bola zachovaná
jaskyňa, kde prebýval sv. Ján Krstiteľ.
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Svätý Monastier sv. Jána Krstiteľa dala postaviť sv. Helena (325-335), taktiež je sv. Helena tradične považovaná za vlastníka monastiera. Monastier bol
niekoľkokrát zničený a rekonštruovaný. V súčasnosti monastier prešiel úspešnou rekonštrukciou pod záštitou Jeruzalemského patriarchátu.
Moskovský patriarchát
Posvätenie prvej pravoslávnej kaplnky na Islande
V polovici januára bola v Reykjaviku posvätená dočasná kaplnka sv. Nikolaja Divotvorcu na mieste, kde je plánovaná výstavba prvého pravoslávneho
chrámu na Islande.
Na bohoslužbe, po ktorej bol posvätený kríž, ktorú slúžil miestny duchovný prot. Timothy Zolotousky (moskovský patriarchát), sa zúčastnili členovia
pravoslávnej komunity a veľvyslanec Ruskej federácie na Islande Anton Vasiliev. Otec Timothy považuje postavenie kaplnky za významný medzník pre
pravoslávnu komunitu na Islande a poďakoval ambasáde Ruskej federácie
na Islande za dlhodobú podporu. Veľvyslanec zvýraznil fakt, že na úspešnosti
tohto počinu sa podieľala celá pravoslávna komunita a vyzdvihol prácu o.
Timothyho hlavne pri upevňovaní ruskej diaspóry na Islande. Cirkevná obec
sv. Nikolaja má viac než 600 oficiálnych členov. Zároveň ubezpečil, že ambasáda bude naďalej pokračovať v pomoci pri organizovaní spolupráce s islandskými úradmi ako aj pri získavaní prostriedkov na výstavbu chrámu.
Mesto Reykjavik vyčlenilo v roku 2011 pozemok na výstavbu prvého pravoslávneho chrámu na Islande. Chrám bude postavený v centre mesta, s
výhľadom na prístav Reykjaviku, a takto bude viditeľný pre tých, ktorí budú
prichádzať do mesta na lodi.
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Bulharský patriarchát
Historický Železný chrám v Istanbule znovuotvorený po rekonštrukcii
(7.1.2018)
Turecký prezident a bulharský premiér sa zúčastnili na znovuotvorení historického Železného chrámu v Istanbule po sedem rokov trvajúcej rekonštrukcii. Na slávnostnom otvorení turecký prezident Recep Tayyip Erdogan
poznamenal, že 120-ročný Chrám svätého Štefana (Sveti Stefan) je jediným
chrámom vybudovaným zo železnej konštrukcie.
Bulharský chrám v tváre kríža bol postavený na brehu istanbulského Zlatého rohu v roku 1898 z 500 ton prefabrikovaných železných komponentov
dovezených z Rakúska.
„Je povinnosťou štátu zabezpečiť, aby sa každý mohol slobodne modliť“,
povedal Erdogan, dodajúc, že Turecko za posledných 15 rokov podporilo obnovu viac než 5000 artefaktov.

Nový metropolita vidinský
Posvätná synoda Bulharskej pravoslávnej cirkvi zvolila 4. februára 2018
biskupa Daniela za nového metropolitu vidinského. Metropolita Daniel obsadí katedru, ktorá bola uvoľnená po smrti metropolitu Dometiana v septembri 2017.
Metropolita Daniel sa narodil 2. marca 1972 v meste Smolyan, kde navštevoval školu pred svojím odchodom na Sofijskú univerzitu v roku 1996,
28
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kde chcel študovať anglický jazyk. V roku 1997 však prestúpil na teologickú
fakultu.
V roku 1999 bol podstrihnutý za mnícha a teologickú fakultu ukončil v
roku 2002. V roku 2004 bol poslaný do Roženského monastiera a v roku 2006
bol tam ustanovený za archimandritu.
Za biskupa bol vysvätený v roku 2008 a vymenovaný za vikára metropolitu nevkropského. O dva roky neskôr bol ustanovený za vikára metropolitu
Spojených štátov amerických, Kanady a Austrálie.
K Bulharskej pravoslávnej cirkvi sa hlasí okolo 86 percent obyvateľov.
Grécka pravoslávna cirkev
Arcibiskup Hieroným požehnal pamätník na počesť svätého novomučeníka Juraja z Janiny
Svätý Juraj, ktorý bol Turkami mučený a obesený 17. januára 1838 v Janine kvôli tomu, že nekonvertoval na islam, a následne kanonizovaný (glorifikovaný) Posvätnou synodou Ekumenického patriarchátu 19. septembra
1839, bol vybraný za patróna prezidentskej
stráže. Svätý Juraj je na svojej ikone oblečený v tradičnej fustanelle (biela skladaná
škrobená sukňa), ktorá je súčasťou odevu
Evzonov (Poznámka: Evzonos, alebo Evzoni
je názov pre historickú elitnú ľahkú pechotu
a horskú jednotku gréckej armády. Dnes sú
to členovia Proedriki Froura (prezidentskej
stráže). V Aténach strážia hrob Neznámeho
vojaka (Άγνωστος Στρατιώτης), Helénsky
parlament a Prezidentský palác) prezidentskej stráže. Fustanella Evzonov sa podobá
na škótsku sukňu, je ušitá z 30 metrov dlhej
bielej látky, s údajne 400 záhybmi označujúcich 400 rokov Otománskej nadvlády.
Ako arcibiskup počas slávnosti povedal: „Fustanella je symbolom gréckeho
zápasu a nadobudnutia slobody“. Na tejto udalosti sa zúčastnil aj prezident
republiky Prokopis Pavlopoulos, ktorý poznamenal, že „svätý novomučeník
Juraj bol umučený práve kvôli tomu, že nezmenil svoju vieru, nevzdal sa svojej viery. Toto je pre prezidentskú stráž výsostne dôležité, pretože ukazuje, čo
je úlohou prezidentskej stráže od počiatku.
Pripravila: Mgr. Iveta Apostu
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Púť po Svätej zemi
S Božou
pomocou a
s požehnaním vladyku
Rastislava,
arcibiskupa
p re š ovs k é ho, metropolitu českých krajín a
Slovenska, sa
nám aj tento
rok podarilo
zorganizovať
Púť po Sv.
zemi, ktorú
každoročne
organizuje
Pravoslávna
cirkevná obec v Pstrinej v zastúpení mitr. prot. Mgr. Michala Rošiča a Cirkevnej obce sv. Jána Bohoslova v meste Bialystok v zastúpení prot. Mgr. Mareka
Wawreniuka. Tento rok sme však cestovali s malou zmenou, lebo sme neleteli
spolu jedným lietadlom ako každoročne z letiska vo Varšave, ale poľská skupina v počte 21 pútnikov letela z Varšavy a naša skupina 27 pútnikov letela
z Košíc.
Na letisku v Tell Avive nás čakala matuška Miriam, ktorá pochádza z Poľska
a už viac ako 30 rokov žije v Izraeli v Hornenskom monastieri, ktorý spravuje
Ruska duchovná misia, ktorej hlavným predstaviteľom je archimandrita Alexander (Jelisov), ktorý študoval na našej Pravoslávnej bohosloveckej fakulte
v Prešove. Matuška Miriam nás sprevádzala počas celého pobytu a objasňovala a ukazovala, kde sa čo udialo v tejto oblasti sveta, ktorú si vybral Boh za
svoj spásonosný príchod na Zem.
Po príchode do hotela nás už čakali veriaci z Poľska s o. Markom a po raňajkách a ubytovaní sme začali našu púť po miestach, kde sa odohrávali dejiny starozákonného a novozákonného národa.
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Ako inak sa dá začať púť, ak nie návštevou Hrobu nášho Spasiteľa, Golgoty a hlavného centra našej spásy. Všetci s „malou dušičkou“ a modlitbou na
perách a slzami na očiach sme prosili nášho Spasiteľa, aby nám nedôstojným
dovolil vojsť do Jeho hrobu, dotknúť sa kamennej dosky, na ktorej Ho pomazávali, vyjsť na Golgotu, kde Ho ukrižovali za naše hriechy. No Boh aj tu
ukázal svoju dobrotu a milosrdenstvo a prijal nás a dovolil, aby sme mohli
navštíviť aj iné čudesné miesta, na ktorých sme po výklade matušky Miriam
čítali Evanjelium v slovenskom a poľskom jazyku, ktoré sa týkalo konkrétneho miesta.
V miestach, ktoré sme ďalej navštívili, bol aj Betlehem, kde sa náš Spasiteľ
narodil, kde Ho Bohorodička povila a kam sa Mu prišli pokloniť traja mudrci.
Na rieke Jordán sme slúžili Veľké posvätenie vody a s pomocou o. Michala
sme sa trikrát ponorili, aby sme posvätili svoje telo a očistili od každodenných nečistôt.
Hlavnou aktivitou, ktorú každoročne absolvujeme, je takzvaná krížová
cesta po známej trase Via Dolorosa. Je to trasa, ktorá simuluje trasu Christovej
cesty od Jeho väzenia cez miesto, kde Ho mučili, cez každé Jeho zastavenie
až po Golgotu a Boží hrob. Samozrejme, že za tie roky sa táto trasa zmenila a
hlavne sa zmenilo mesto; Golgota bola niekedy za hradbami mesta a teraz je
v podstate v centre a väčšiu časť cesty po krížovej ceste lemujú stánky s tovarom od výmyslu sveta, ale úprimne za seba môžem povedať, že počas krížovej cesty tieto okolnosti nevnímate, ale sústreďujete sa na svoj cieľ pokloniť
sa Božiemu hrobu. Ďalšou výnimočnou udalosťou je nočná bohoslužba v
Božom hrobe. S požehnaním jeruzalemského patriarchu Theofila III. sme sa
zúčastnili na polnočnom slúžení pri hrobe Spasiteľa, kde sme mohli pristúpiť
k sv. Prijímaniu. Liturgiu slúžili aj naši duchovní a Boh požehnal, že o. Michal
a o. Marek boli vybraní slúžiť priamo v Hrobe.
Boli sme sa pokloniť pri hrobe patriarchu Abraháma, Sáry a iných
starozákonných otcov v Hebrone, hrobu kráľa Davida, miestu Tajomnej
večere Isusa Christa s apoštolmi, Getsemanskú záhradu, hrob Presvätej
Bohorodičky, miesto Nanebovstúpenia, miesto Zvestovania, kde mladá
Mária prijala úlohu stať sa Matkou Boha.
Veľkou radosťou bolo prechádzať po brehu Genezaretského jazera, byť
na mieste, kde Isus Christos nasýtil veľké zástupy ľudí, kde povolal apoštolov,
miesto, kde po svojom vzkriesení jedol rybu s apoštolmi a trikrát skúšal lásku
sv. Petra ako aj iné sväté miesta. Veľkým zážitkom bolo vyjsť pešo na Horu
Pokušenia, kde bol vzatý Syn Boží diablom, aby Ho pokúšal. Zadívali sme sa
na strom, na ktorý sa vyšplhal Zachej, aby videl Spasiteľa a boli sme aj v jeho
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dome. Bola nám daná možnosť jesť „Petrovu rybu“; je to pochutina Galilejskeho kraja pomenovaná po sv. Petrovi.
Svoju púť sme zavŕšili Vsenočným bdením v chráme Ruskej duchovnej
misie, ktoré slúžil archimandrita Alexander spolu s našimi duchovnými.
S akým dojatím sme pricestovali, tak s omnoho väčším sme odchádzali,
lúčenie s poľskými pútnikmi bolo smutné, ale radosť z prítomnosti Božej bola
väčšia – cítili sme sa ako apoštoli na Olivovej hore, odkiaľ sa Christos vzniesol,
oni sa tešili, lebo vedeli, že On je stále s nimi a tak aj my sme naplnení Jeho
milosťou.
Púť do Svätej zeme je vec, ktorú by mal absolvovať každý pravoslávny
kresťan. Veď zažiť atmosféru miest, kde náš Spasiteľ Isus Christos chodil, robil
zázraky, okúpať sa v rieke, v ktorej sa dal pokrstiť, sú neopísateľné pocity.
Počas týždňovej púte (od nedele 28.01.2018 do nedele 04.02.2018) sme
toho stihli celkom dosť. Nikdy sa však nedá stihnúť vidieť a prežiť úplne všetko, všetky monastiere, všetky svätyne a hlavne všetky miesta, ktoré sa spomínajú či už v Starom, alebo v Novom Zákone.
Veľmi ma teší, že každoročne je záujem o takúto púť a že ľudia sa neboja
a obetujú svoj čas aj financie a vydajú sa na takéto významné miesta pre nás
pravoslávnych kresťanov najcennejšie.
Verím, že aj v budúcom roku sa nájdu ozajstní kresťania, ktorí sa odhodlajú ísť uctiť si miesta, kde žil a za naše spasenie trpel a vstal z mŕtvych náš
Spasiteľ.
Čtec Mgr. Matúš Rošič
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Návšteva vikára moskovského patriarchu
V uplynulých dňoch navštívil Slovensko Jeho Preosvietenosť Paramon,
biskup bronický, vikár Jeho Svätosti Kirilla, patriarchu moskovského a celého
Ruska. V sobotu 27. januára 2018 sa v priestoroch ÚPPE ER v Prešove stretol
s Jeho Blaženosťou Rastislavom, arcibiskupom prešovským a metropolitom
českých krajín a Slovenska, za prítomnosti riaditeľa úradu, tajomníka úradu
a tajomníkov jednotlivých odborov. Po privítaní a spoločnom rozhovore sa
všetci prítomní zúčastnili na slávnostnej sobotňajšej večerni v Katedrálnom
chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove.
V nedeľu 28. januára 2018 Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský
a metropolita českých krajín a Slovenska, spolu s Jeho Vysokopreosvietenosťou Michalom, arcibiskupom pražským a českých krajín, a Jeho Preosvietenosťou Paramonom, biskupom bronickým, slúžili slávnostnú nedeľnú sv.
Liturgiu. Spolu s nimi slúžili predstavený Zastupiteľstva Ruskej pravoslávnej
cirkvi v Karlových Varoch prot. Nikolaj Liščeňuk, tajomník Zastupiteľstva Pravoslávnej Cirkvi českých krajín a Slovenska v Moskve jeromonach Alexander
(Haluška), archimandrita Simeon, sprevádzajúci vladyku Paramona, ako aj
viacerí duchovní Prešovskej pravoslávnej eparchie.
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Duchovnú atmosféru tohto modlitebného zhromaždenia nádherným
spevom dotváral spevácky zbor pod vedením dirigentky Mgr. Tatiany Švajkovej, PhD.
Ako povedal v závere sv. Liturgie vladyka Rastislav, Nedeľou mýtnika a
farizeja sa v Pravoslávnej cirkvi začína predpôstne obdobie. Obdobie pôstu
je pre mnohých nielen obdobím telesnej zdržanlivosti, ale predovšetkým duchovnej obrody – úprimného pokánia a plaču nad svojimi hriechmi.
„Dnešná nedeľa nám však priniesla i veľkú duchovnú radosť. Duchovnú
radosť z prítomnosti medzi nami dvoch môjmu srdcu veľmi blízkych a milých
vladykov – arcibiskupa pražského a českých krajín vladyku Michala a biskupa
bronického vladyku Paramona, ktorý je vikárom Jeho Svätosti Kirilla, patriarchu moskovského a celého Ruska," uviedol vladyka Rastislav a poďakoval sa
im za spoločné modlitby.
„Kiež by sme v duchovnom živote viac nasledovali príklad mýtnika ako farizeja. Evanjeliový príbeh o nich sa v túto nedeľu číta každý rok a my sa vždy,
keď ho počúvame, automaticky štylizujeme do polohy mýtnika, ale pravda
je taká, že veľakrát sa vo svojom živote správame presne ako farizej. Veď si
len položme ruku na srdce - kto z nás sa nepovažuje za čosi výnimočné, tak
ako sa považoval farizej z Evanjelia? „Ďakujem Ti, Bože, že nie som taký, ako
iní ľudia - hriešnici, smilníci, zlodeji, vrahovia a všetci ostatní..." Koľkí z nás to
možno nepovedia nahlas vo svojich slovách, ale kdesi v hĺbke srdca si úprimne myslia, že sú lepší ako tí druhí..." povedal vladyka.
„Využime nastávajúce obdobie pôstu a pokánia na to, aby sme v sebe rozbili falošnú predstavu o svojej výnimočnosti, bezúhonnosti či dokonca svätosti. Rozbime ju slzami pokánia, rozbime ju modlitbou a pôstom. Nájdime
skrúšenosť a pokoru pred Bohom, ale predovšetkým nájdime lásku. Pretože
kým človek vo svojom srdci nenájde lásku k Bohu a tým, čo sú okolo neho,
dovtedy si nemôže byť istý svojou spásou," doplnil vladyka.
Keďže vo štvrtok 25. januára 2018 sa vladyka Rastislav dožil 40 rokov, pri
príležitosti okrúhleho životného jubilea ho pozdravil vladyka Michal, ktorý
mu zaželal, aby ho Boh, Presvätá Bohorodička a sv. knieža Rastislav žehnali a
ochraňovali po mnohé a dobré roky.
Pozdrav od Jeho Svätosti Kirilla, patriarchu moskovského a celého Ruska,
prečítal vladyka Paramon, ktorý zaželal vladykovi Rastislavovi všetko najlepšie do ďalších rokov i v mene bratstva Donského monastiera, ktorého je námestníkom, ako aj svojom.
Pozdrav od predstaveného Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska pri Moskovskom patriarcháte archimandritu Serafíma (Šem34
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jatovského) a spoločenstva veriacich pri chráme sv. Nikolaja v Koteľnikách
v Moskve prečítal tajomník Zastupiteľstva jeromonach Alexander (Haluška).
Nakoniec vladyku s dňom jeho štyridsiatin pozdravil i duchovný správca
Katedrálneho chrámu a tajomník ÚPPE ER mitr. prot. Michal Švajko.
„Aj keď ste kvôli svojej skromnosti a pokore dávali najavo, že nie je potrebné Vaše životné jubileum nejako pripomínať či oslavovať, Bohu bolo „uhódno" takto. On požehnal tento deň a spravil to takým, akým sa Mu páčil. Preto
mi dovoľte, aby som Vás v mene duchovných a veriacich Prešovskej pravoslávnej eparchie čo najsrdečnejšie pozdravil a poďakoval sa Vám za všetko,
čo ste doposiaľ pre nás a našu spásu vykonali. Sv. bratia Cyril a Metod nám
priniesli vzácny dar viery a Vy ste vstúpili do ich služby. Vedomí si toho, že ste
pokračovateľom ich misie – lebo Cirkev má vždy misijný charakter a vždy má
vydávať živé svedectvo o Bohu a Jeho prítomnosti v našom živote - dúfame
a veríme, že nás Boh cez Vaše modlitby bude viesť k spáse. Želám Vám, aby
ste mali takú silu, takú odvahu a takú pokoru, s akou Spasiteľ vystúpil na Kríž,
lebo len s nimi mohol povedať: „Dokonané je". Nech Vám Boh žehná a nech
Vás ochraňuje pri dobrom zdraví v plných duchovných a telesných silách na
mnóhaja i blahája líta!", zaželal vladykovi o. Michal.

Víťazi výtvarnej súťaže z Ruska v Prešove
V sobotu 3. februára 2018 Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský a
metropolita českých
krajín a Slovenska,
prijal v priestoroch
ÚPPE ER v Prešove
návštevu z Ruskej
pravoslávnej cirkvi.
Každoročne
sa
v rámci celocirkevnej roždestvenskej
konferencie v Rusku
uskutočňuje výtvarná súťaž pod názvom Krása Božieho sveta. Jej víťazi navštívia ako pútnici jednu z miestnych pravoslávnych Cirkví. V tomto roku ich
kroky smerovali k nám.
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Jeromonach Trifon, pracovník Synodálneho oddelenia pre školstvo a katechizáciu Ruskej pravoslávnej cirkvi, a tri mládežníčky – víťazky minuloročnej súťaže, ktorých práce boli vyhodnotené ako najlepšie - Irina, Jana a Mária
pri stretnutí darovali vladykovi Rastislavovi ikonu sv. veľkomučenice Paraskevy, ako aj dve knihy – prezentácie najlepších výtvorov v tejto súťaži.
Vladyka Rastislav vyjadril radosť nad tým, že sa rozhodli navštíviť práve
našu miestnu Cirkev a oboznámil ich so životom pravoslávnych v Čechách a
na Slovensku.
Po stretnutí s metropolitom mládežníci navštívili Pravoslávny kňazský seminár PU a prezreli si pamätihodnosti mesta Prešov. V popoludňajších hodinách sa presunuli do Košíc, kde ich sestra Jozefína Polakovičová v rámci
prehliadky mesta oboznámila s jeho históriou.
V nedeľu 4. februára 2018 sa hostia zúčastnili na sv. Liturgii v Katedrálnom
chráme sv. Jána Milosrdného v Košiciach. V najbližších dňoch ešte navštívia
českú časť našej miestnej Cirkvi.
Pri organizácii cesty a programu ruských mládežníkov pomáhali aj tí naši
z Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS.
Jeromonach Alexander (Haluška)

Stretnutie s veľvyslankyňou Helénskej
republiky na Slovensku
V nedeľu 28. januára 2018 sa Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský a
metropolita českých krajín a Slovenska, stretol s Jej Excelenciou pani Louisou Marinakis, mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Helénskej republiky v SR.
Na stretnutí, ktoré sa konalo v priestoroch ÚPPE ER v Prešove, bol prítomný i honorárny konzul Helénskej republiky na Slovensku prof. Ing. Libérios Vokorokos, PhD.,
ktorý je zároveň dekanom Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, ako aj zástupca vedúceho misie Nikolaos Fouyas.
Pani veľvyslankyňa sa zaujímala o život Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách
a na Slovensku a načrtla možnosti spolupráce pri zabezpečovaní bohoslužobného
života gréckych komunít v Bratislave a Košiciach.
V pondelok 29. januára 2018 popoludní sa vladyka Rastislav na pozvanie pani
veľvyslankyne zúčastnil na otvorení honorárneho konzulátu v Košiciach, ktorého
priestory na jej požiadanie posvätil.
Zdroj: www.eparchiapo.sk
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Uchovávame tradíciu
Príjemná a pokojná atmosféra pred Roždestvom sprevádzala náš tradičný každoročný program NIKOLAJ v kinosále Kultúrneho domu v Jarabine.
V tomto roku tento deň pripadol na nedeľu 17.12.2017.
Najskôr sa prítomným prihovoril o. mitr. prot. Juraj Čokina, ktorý zdôraznil dôležitosť takýchto podujatí, aby sa tradícia uchovala pre mladšiu generáciu.
V programe vystúpili žiaci z tunajšej základnej školy, ktorí sa prezentovali vinšmi,
koledami, starší žiaci a študenti vystúpili so scénkami s témou Betlehem. Boli naozaj
presvedčiví a dokázali upútať každú vekovú kategóriu nielen scénkami, ale príjemne
prekvapili aj spevom známej koledy.
Započúvali sme sa taktiež do kolied v podaní speváčok folklórnej skupiny Poľana.
Nakoniec Nikolaj, ktorý pozorne sledoval celý program, rozdal všetkým deťom
sladké balíčky, o. duchovný srdečne poďakoval všetkým účinkujúcim a prítomným
za účasť. V družnej debate sme posedeli pri teplom čaji, voňavých medovníčkoch a
rôznych dobrotách, ktoré sme si sami pripravili.
						
PhDr. Žaneta Štefaniková

Nový antimins
v košickom
katedrálnom chráme
Dňa 10.2.2018 na počesť pamiatky
svmuč. Charalampa, biskupa magnézijského vysokopreosvätený vladyka Juraj
slúžil božskú Liturgiu pri ostatkoch tohto
svätca ranej Cirkvi v katedálnom chráme
Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána
Milostivého v Košiciach. Do daru pre tento
chrám doniesol nový antimins, do ktorého boli uložené ostatky mučeníkov z rímskych katakomb Generosusa a Severina
a svätého vyznávača kňaza Alexija Tótha
(jedného z patrónov Michalovsko-košickej
eparchie). Nech sa títo svätci prihovárajú k
Hospodínovi za spásu nás všetkých.
Zdroj: www.pravoslavieke.sk
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Dňa 16. februára sa dožil protojerej
Mgr. Juraj Cuper Bohom požehnaných
80 rokov svojho života.
Drahý otče duchovný! V tento Bohom
požehnaný krásny deň Vám chceme aj
my zablahoželať k Vášmu sviatku. Neľahký ste život mali vo svojej dušpastierskej službe, ale chvála Bohu krásneho
životného jubilea 80 rokov ste sa dožili.
Preto aj my Vám z celého srdca chceme
popriať hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, pokoja, aby ste mohli ešte ďalej pokračovať vo svojej dušpastierskej službe,
kázať Božie slovo a tešiť sa zo svojej krásnej rodinky. Nech Vás, otče duchovný Juraj, aj Vašu mátušku, žehná a chráni ešte
spolu dlhé roky Presvätá Bohorodička svojím omoforom na mnohaja i blahaja lita Vám zo srdca praje a od Isusa Christa vyprosuje rodina Mačugová zo
Starej Ľubovne.
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Kontakt:
Masarykova 15, 080 01 Prešov		
Tel.: 051/ 7721 216			
e-mail: helena.kuzanova@unipo.sk
Termín podania prihlášky (Bc., Mgr.) do:			
Termín podania prihlášky (PhD.) do:			
Termín podania prihlášky (2. kolo pre Bc., Mgr.) do:		

www.unipo.sk/pravoslavna-bohoslovecka-fakulta
www.unipo.sk
31. 3. 2018
31. 5. 2018
15. 8. 2018

Poplatok za prijímacie konanie:
tlačená prihláška - 30 €
				elektronická prihláška - 20 €			
Banka:			Štátna pokladnica
Variabilný symbol:		106004
Konštantný symbol:		 0558
Účet:				7000081324/8180
IBAN: 				SK70 8180 0000 0070 0008 1324
BIC, SWIFT: 			
SPSRSKBA
Adresa na zaslanie poplatku i prihlášky: Pravoslávna bohoslovecká fakulta
				
Prešovskej univerzity v Prešove
				
Masarykova 15, 080 01 Prešov
Akreditované študijné programy:			
FŠ
T
charitatívna a sociálna služba
(1. stupeň)
D/E
Bc.
charitatívna a sociálna služba
(2. stupeň)
D/E
Mgr.
pravoslávna teológia (spojený 1. a 2. stupeň)
D/E
Mgr.
charitatívna a sociálna práca
(3. stupeň)
D/E
PhD.
pravoslávna teológia
(3. stupeň)
D/E
PhD.
				
Rigorózne konanie v študijných odboroch:				
pravoslávna teológia		ThDr.		20
sociálna práca			PhDr.		30

R
3/4
2/3
5/6,5
4/5
4/5

PP
40/50
40/50
20/30
1/10
1/10

Výška školného v externej forme štúdia je stanovená nasledovne:
pravoslávna teológia		
spojený 1. a 2. stupeň (Mgr.)
výška školného
200,- € / ročne
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3. stupeň (PhD.)
výška školného:
charitatívna a sociálna služba		
1. stupeň (Bc.) 		
výška školného:
2. stupeň (Mgr.)
výška školného:
charitatívna a sociálna práca		
3. stupeň (PhD.)
výška školného:

990,- € / ročne
500,- € / ročne
600,- € / ročne
990,- € / ročne

2. Podmienky prijatia a informácie o prijímacom konaní
Uchádzači si prihlášku na vybraný študijný program podávajú na adresu fakulty. Podmienky pre prijatie zahraničných uchádzačov sú rovnaké
ako pre občanov Slovenskej republiky.
Podmienky prijatia pre 1. stupeň štúdia (Bc.) a spojený 1. a 2. stupeň (Mgr.): Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium 1. stupňa
(Bc.) a spojeného 1. a 2. stupňa (Mgr.) vysokoškolského štúdia v zmysle § 52 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je maturitnou skúškou ukončené stredoškolské štúdium.
K prihláške je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis, overenú kópiu maturitného vysvedčenia, fotokópie ročníkových vysvedčení, resp.
posledné polročné vysvedčenie zo strednej školy. Uchádzač, ktorý doposiaľ nevykonal maturitnú skúšku a nemôže o jej vykonaní v prihláške uviesť
príslušné údaje, predloží doklad o jej vykonaní dodatočne, najneskôr v termíne stanovenom fakultou. Pokiaľ uchádzač tento doklad nepredloží,
nemôže byť prijatý na štúdium. Ústrižok o zaplatení príslušného poplatku spojeného so zabezpečením prijímacieho konania je potrebné nalepiť
na tretiu stranu prihlášky (poplatok uchádzači uhradia poštovým peňažným poukazom typu U; nebudú akceptované prihlášky bez dokladu o
úhrade poplatku).
Podmienky prijatia pre 2. stupeň štúdia (Mgr.): Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium 2. stupňa (Mgr.) vysokoškolského štúdia
v zmysle § 53 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je štátnou skúškou ukončené štúdium 1.
stupňa (Bc.) vysokoškolského štúdia v príslušnom, resp. príbuznom študijnom programe.
K prihláške je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis, overenú kópiu bakalárskeho diplomu a výkaz o vykonaných skúškach a zápočtoch
za 1. až 3. ročník štúdia potvrdený príslušnou fakultou. Uchádzač, ktorý doposiaľ nevykonal bakalársku štátnu skúšku a nemôže o jej vykonaní
v prihláške uviesť príslušné údaje, predloží doklad o jej vykonaní dodatočne, najneskôr v termíne stanovenom fakultou. Pokiaľ uchádzač tento
doklad nepredloží, nemôže byť prijatý na štúdium. Ústrižok o zaplatení príslušného poplatku spojeného so zabezpečením prijímacieho konania je
potrebné nalepiť na tretiu stranu prihlášky (poplatok uchádzači uhradia poštovým peňažným poukazom typu U; nebudú akceptované prihlášky
bez dokladu o úhrade poplatku).
Podmienky prijatia pre 3. stupeň štúdia (PhD.) budú zverejnené na webovej stránke fakulty v marci 2018 v sekcii veda a výskum.
Prijímacie konanie – forma a obsah:
1. stupeň štúdia (Bc.) a spojený 1. a 2. stupeň (Mgr.) – bez prijímacích pohovorov na základe dosiahnutých študijných výsledkov na strednej
škole a celkového výsledku maturitnej skúšky.
2. stupeň štúdia (Mgr.) – bez prijímacích pohovorov na základe dosiahnutých študijných výsledkov v 1. stupni vysokoškolského štúdia (vážený študijný priemer počas štúdia, výsledný priemer štátnej skúšky).
Termíny:
Zaslanie maturitného vysvedčenia: 		
do 15. júna 2018
Zaslanie diplomu alebo potvrdenia o vykonaní štátnej skúšky:
do 02. júla 2018
3. Uplatnenie absolventov
Absolventi študijného programu pravoslávna teológia sa uplatnia ako kňazi Pravoslávnej cirkvi, katechéti, osvetoví pracovníci, administratívni pracovníci (na všetkých stupňoch cirkevnej, vzdelávacej a výchovnej práce), v oblastiach, kde sa vyžaduje tvorivý prístup a schopnosti organizačnej, výchovnej a výskumnej práce, koordinátori sociálnej a charitatívnej starostlivosti o občanov rôznych sociálnych skupín v zariadeniach, ktoré
sú v správe cirkvi, v armáde SR ako vojenskí duchovní.
Absolventi študijného programu charitatívna a sociálna služba majú možnosť uplatniť sa na trhu práce ako sociálni pracovníci schopní vykonávať činnosť v duchovno-sociálnej oblasti vzťahujúcej sa na rezorty spadajúce do kompetencií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva
kultúry SR.
Doc. ThDr. Miroslav Župina, PhD., prodekan pre vzdelávanie
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OZNAM
Prosíme všetkých prispievateľov, aby svoje články posielali
na e-mail: ocam@orthodox.sk

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

Na prednej strane obálky:
Sv. Prijímanie v katedrálnom chráme v Prešove
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