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POZVÁNKA NA POSVIACKU CHRÁMU DO HOLÍČA
Srdečne pozývame duchovných otcov a širokú pravoslávnu verejnosť- všetkých, ktorým to 
možnosti dovolia, na slávnostnú posviacku nového chrámu zasväteného Počájevskej ikone Matky 
Božej a svätým Cyrilovi a Metodovi v Holíči s týmto programom:

Sobota 28.4.2018: 16.00 - Floriánska kaplnka na miestnom cintoríne - prinesenie sv. moščí  
metropolitom Rastislavom a chod okolo nového chrámu; 17.00 - Vsenočné bdenije s posvätením 
prestola.
Nedeľa 29.4.2018: 8.45 - privítanie metropolitu Rastislava; 9.00 - slávnostné otvorenie chrámu; 
9.30 - sv. archijerejská Liturgia s posvätením chrámu, ktoré vykoná Jeho Blaženosť Rastislav, 
arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska.

Bude pre nás veľkým potešením, ak radosť po 5 ročnej námahe stavebných prác budeme zdieľať 
spoločne s vami, veď mnohí ste boli štedrými darcami a pamätali ste na nás v modlitbách.
Chrám stojí na vŕšku neďaleko rieky Moravy, v miestach misijnej činnosti solúnskych bratov, 
čo nám pripomína, že v Čechách, na Morave i na Slovensku sme jedna miestna Církev spájajúca 
bratské národy, a preto posviacka bude pamätným historickým momentom.

Dopravné spojenie je najlepšie vlakom cez Bratislavu a Kúty.
Možnosti ubytovania v Holíči i v Skalici, prípadne v Hodoníne.  
Adresa chrámu: ul. Hurbanova (lokalita za miestnym cintorínom).
Informácie na tel. č.: 034/668 52 84, 0918 941 124
Tešíme sa na Vašu účasť! 

Jerej Jakub Jacečko a pravoslávni veriaci PCO Holíč



Oslavy svetového dňa BPM - SYNDESMOS v Bardejove

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  slúžil sv. Liturgiu v chráme sv. veľkomučeníka 
Pantelejmona v aténskom predmestí Pefki, Grécko

V chráme sv. Pantelejmona pod freskou štyroch 
novodobých gréckych svätých: Paisija Sväto-
horca, Porfýria Kavsokalyvitu, Jakuba (Tsali-
kisa) z Euboie a Athanasia Chamakiotisa.
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Prvá nedeľa Veľkého pôstu je Ne-
deľou Pravoslávia, nedeľou jeho osla-
vy a pripomenutia víťazstva jedinej 
pravej správnej ortodoxnej (pravo-
slávnej) viery nad nesprávnymi a ne-
spásonosnými učeniami – herézami. 
Hoci je to prvá Nedeľa pôstu a zdalo 
by sa, že by mala svojím obsahom 
pokračovať v pôstnom kajúcnom 
duchu, je i nie je tomu tak. V Nede-
ľu Pravoslávia si totiž pripomíname 
nielen víťazstvo pravej viery, ale aj 
tých, ktorí pre jej ochranu a odovzda-
nie v čistote pre ďalšie generácie 
prišli mučenícky o svoj život, alebo 
sa nesmierne namáhali v slovných 
či písomných dišputách (dialógoch, 
konfrontáciách), alebo vlastným ži-
votom svetu ukázali, čo v skutočnosti 
Pravoslávie je.

Slovo synaxár je gréckeho pôvo-
du a v byzantskej epoche sa takto 

nazývali zbierky krátkych poučení o podstate cirkevných sviatkov a zo životopisov 
svätých, ktoré sa čítali počas bohoslužieb. Mali výsostne poučný charakter s cieľom 
priblížiť najmä historické okolnosti, osobitosti a význam sviatku či svätca. V súčasnej 
Pôstnej trióde sa nachádzajú synaxáre Nikifora Kallista a ich umiestnenie sa ustálilo 
na utreni po kondaku po šiestej piesni kánona.

Čo nám teda hovorí synaxár tejto nedele? Už z nadpisu vyplýva, že ide o spo-
mienku na definitívne obnovenie uctievania svätých ikon, t.j. na víťazstvo nad iko-
noboreckou herézou. Ide o udalosť z februára roku 843, kedy v Byzancii vládla cisá-
rovná Teodora, jej maloletý syn Michal III., a patriarchom v Konštantínopole bol svätý 
vyznávač Metod. Než sa tak stalo, predchádzalo tomu obdobie vlády byzantského 
cisára Leva III. Sýrskeho (717–741). Ten síce zachránil Konštantínopol pred moslim-
skými Arabmi, no známejší je tým, že začal ostrý boj proti uctievaniu svätých ikon. S 
touto činnosťou cisára nesúhlasil vtedajší patriarcha German I., ktorého cisár vyhnal 
a na jeho miesto ustanovil Anastázia, ktorý s jeho ikonoborectvom súhlasil. Takto 
začal otvorený zápas proti úcte k ikonám i voči tým, ktorí ikony uctievali. Po mrzkej 
smrti Leva na trón prichádza jeho syn Konštantín V. Kopronym (741–775), ešte horší 

Sviatok

Prvá nedeľa Veľkého pôstu – Nedeľa 
Pravoslávia - synaxár
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prenasledovateľ uctievateľov ikon. Keď zomie-
ra, na trón prichádza jeho syn Lev IV. Chazar 
(775–780), ktorý už nebol k ikonám nepriateľ-
sky naklonený a na konštantínopolskú katedru 
vrátil patriarchu – uctievača ikon. Po jeho smrti 
trón pripadá jeho manželke cisárovnej Irene a 
ich synovi Konštantínovi VI. Obaja, vedení pat-
riarchom Tarasiom, zvolávajú VII. všeobecný 
snem (787) a Christova Cirkev opätovne pri-
jíma (rozumej ako návrat k pôvodnej a správnej praxi) sväté ikony – nastáva prvé 
obnovenie uctievania ikon. Keď Konštantín zomrel a neskôr aj jeho matka Irena, na 
trón sa dostáva bývalý minister financií Nikifor I. (802–811). I ďalší dvaja cisári boli k 
ikonám naklonení pozitívne, no keď sa na trón dostal cisár Lev V. Arménsky, začalo sa 
nové kruté prenasledovanie uctievačov ikon a ich ničenie – Christova Cirkev tak opäť 
prišla o svoju okrasu. To pokračovalo aj za panovania ďalších dvoch byzantských ci-
sárov Michala II. a Teofila (829–842). Práve za Teofila bolo prenasledovaných mnoho 
svätých otcov za ich úctu voči svätým ikonám.

V roku 843 sa na byzantský trón dostáva cisár Michal III., no keďže je maloletý, 
vládnutia sa ujíma jeho matka cisárovná Teodora. Podľa svedectiev mala cisárovná 
sen, v ktorom videla Prečistú Bohorodičku s Bohomládencom na rukách a obkrúže-
nú svätými anjelmi. V sne videla aj svojho muža Teofila, ktorý trpel kvôli svojmu iko-
noboreckému presvedčeniu. Keď sa prebudila, hneď podišla s ikonou Bohorodičky k 
svojmu veľmi chorému manželovi a položila ju na neho, modliac sa k Nej so slzami. 
Teofil sa pred svojou smrťou zmenil, vyznal, že uctievanie ikon je správne a keď mu 
ich Teodora priniesla, sklonil sa a pobozkal ich. Zakrátko cisár Teofil zomiera.

Po smrti cisára Teofila na príkaz cisárovnej boli oslobodení všetci, ktorí boli vy-
hnaní či väznení pre svoju úctu k ikonám. Z patriaršieho prestola bol zvrhnutý iko-
noborecký patriarcha Ján VII. Gramatik a na jeho miesto bol ustanovený Metod I., 

ktorý si predtým mnoho vytrpel, dokon-
ca ho aj pochovali zaživa. Počas týchto 
udalostí dostal od Boha zjavenie jeden 
askéta na hore Olymp – Joannikij Veľký. 
Prišiel k nemu ďalší veľký askéta Arsakij 
a povedal mu: „Boh ma k tebe poslal, aby 
sme spolu šli do Nikomédie k prepodob-
nému mužovi Izaiášovi a dozvedeli sa od 
neho, čo je Bohu milé a pre Cirkev správ-
ne“. Keď teda prišli k Izaiášovi, dozvedeli 
sa, že sa blíži koniec prenasledovateľom 
ikon a že majú ísť k cisárovnej Teodore a 
patriarchovi Metodovi a povedať im, aby 
vyhnali všetkých bezbožníkov a priniesli 

Sviatok Sviatok

Cisárovná Teodora

Tak ako sv. Otcovia kedysi, nesie-
me ako pravoslávni kresťania na 
svojich pleciach zodpovednosť za 
zachovanie čistoty pravoslávnej 

viery aj my v sučasnosti  za jej odo-
vzdanie ďalším generáciám.  

(Metropolita Rastislav)
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Bohu obetu vzdávajúc úctu vyobrazeniam Božej tváre a svätého Kríža. A tak sa po-
brali do Konštantínopolu. Tam patriarchovi a ostatným oznámili všetko, čo mali. Po-
tom sa patriarcha s Bohom vyvolenými pobral k cisárovnej, ktorá ich prijala pokorne, 
pretože bola naozaj zbožná a milovala Boha. Vybrala svoj medailón s vyobrazením 
Bohorodičky a pobozkala ho pred všetkými prítomnými so slovami: „Ten, kto sa tým-
to ikonám neklania a nebozká ich ako je správne, ale ctí ich ako modloslužobník, ako 
uctievač bôžikov, a neuctieva ich z lásky ako vyobrazenia prvoobrazu, nech bude 
anatéma! “. Otcovia sa veľmi zaradovali, no ona ich ešte prosí o modlitbu za jej muža 
Teofila. Spočiatku odmietali, no keď videli vieru cisárovnej, obmäkčili sa. Patriarcha 
Metod zhromaždil do Veľkého Božieho chrámu (rozumej Agiu Sofiu) veriaci národ, 
duchovenstvo, biskupov a dostavil sa aj sám. Prítomní boli aj znamenití Christovi 
vojaci Joannikij, Arsakij i Navkratij z Olympu, učeníci prepodobného Teodora Studi-
tu, a mnohí ďalší. V chráme začali celonočné modlitby za Teofila, modlili sa jedným 
duchom so slzami a horlivosťou. Toto všetko sa dialo počas prvého týždňa Veľkého 
pôstu a prítomná na modlitbách bola aj samotná cisárovná. Kvôli veľkej námahe a 
vyčerpaniu cisárovná v piatok nadránom zaspala. I zazdalo sa jej, že stojí pri stĺpe 
kríža a vidí hučiaci dav ľudí, ktorí nesú rôzne mučiace nástroje. Medzi ľuďmi spoznala 
svojho muža Teofila, spútaného, a tak sa vybrala za nimi. Keď došli k Medenej bráne, 
videla tam nejakého Muža, ktorý sedel pred ikonou Christa a pred ktorého postavili 
aj jej muža Teofila. Cisárovná sa sklonila k jeho nohám a prosila ho kvôli cisárovi. A 
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Moleben v Nedeľu Pravoslávia, slúžený duchovnými bardejovského arcidekanátu 
po nedeľnej večerni v Bardejove
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on hneď ako otvoril ústa povedal: „Veľká je tvoja viera, žena. Vedz, že kvôli tvojej vie-
re a slzám, a tiež kvôli prosbám a modlitbám mojich služobníkov a kňazov, dávam 
odpustenie tvojmu mužovi Teofilovi.“ Tým, čo ho priviedli, povedal: „Rozviažte ho 
adajte ho jeho žene“. Cisárovná ho teda vzala a odchádzajúc, veselila sa a radovala. 
Tu jej sen skončil.

Počas konania modlitieb za cisára vzal patriarcha Metod pergamen a napísal na 
neho mená všetkých cisárov – heretikov, zapísal tam aj meno Teofila a položil ho 
pod svätý prestol. No počas piatku i on vidí anjela ako vchádza do chrámu a ten mu 
povedal: „Boli vypočuté tvoje modlitby, biskup, a cisárovi Teofilovi bolo odpustené, 
viac sa s tým neobracaj k Bohu!“ Patriarcha si chcel overiť, či jeho videnie bolo pravé, 
zišiel zo svojho miesta a vzal svoj pergamen. Keď ho rozvinul, zistil, že Boh úplne 

vymazal meno Teofila zo zoznamu. 
Cisárovná sa preto veľmi zaradovala 
a dala príkaz zhromaždiť do Veľké-
ho chrámu národ s krížmi a svätými 
ikonami, aby chrám dostal opäť svo-
ju okrasu a aby sa všetci dozvedeli o 
novom zázraku.

Zakrátko sa do chrámu zhro-
maždil všetok ľud, prišla aj cisárov-
ná so svojím synom. Vykonali litiju a 
potom slávnostný sprievod so svä-
tými ikonami, krížami a Evanjeliom 
spievajúc „Hospodi pomiluj!“ Po 

návrate do chrámu poslúžili božskú 
Liturgiu a po jej ukončení vyvolení 

bohabojní muži pozdvihujú sväté ikony, vymenúvajú všetkých zbožných a správne 
vyznávajúcich, a, naopak, anatemizujú všetkých, ktorí sa protivili uctievaniu svätých 
ikon. Od toho času bolo svätými vyznávačmi ustanovené oslavovať tento sviatok 
každoročne, aby sme už nikdy viac neupadli do tejto bezbožnosti (ikonoborectva). 
Nemenný obraz Otca, modlitbami Tvojich vyznávačov, zmiluj sa nad nami! Amen.

Prvá nedeľa Veľkého pôstu, nedeľa Pravoslávia. Nedeľa všetkých nás. Nedeľa, 
v ktorej my všetci môžeme načerpať nové odhodlanie a silu zachovať presne tú 
istú vieru, akú nám odovzdali svätí bratia Cyril a Metod, akú nám odovzdávali ďalší 
pastieri Cirkvi a ich nasledovníci, tú vieru, akú nám odovzdali naši dedovia, babky, 
otcovia a matky. Môžeme sa tak aj my všetci zaradiť do zástupu svätých vyznávačov 
Pravoslávia, za ktorých sa budú modliť budúce generácie pravoslávnych veriacich v 
deň Nedele svätého Pravoslávia.

Protodiakon Ján Husár
Literatúra:
Триодь постная. Т. 1. Москва 2002. ISBN 5-94625-013-2.
Синаксари Постной и Цветной триодей. Москва 2009. ISBN 978-5-7429-0393-2.

Sviatok Sviatok

Metropolita  Rastislav číta kánon sv. Andreja 
Krétkeho v prvý týždeň Veľkého pôstu
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Modlitba za utvrdenie v pravoslávnej viere
„Podáj, ó Hóspodi Bóže, svjatúju Tvojú lásku, 

i ne otvratí ot nás Svjatáho Tvojehó Dúcha, ukri-
pí nás v víri, kotóruju čérez Sýna Tvojehó Iisúsa 
Christá prijáli jesmý jáko da ju jedinomýslenno 
ispovím préd vsím svítom, i postojánno soder-
žim, dáže do koncá víkov, i rádije smérť, i jakija 
nibuď múki preterpím, néželi ot pravoslávnyja 
víry otstupím. 

Prizrí, o Mílostivyj Hóspodi, i na ťich, kotóriji 
ot pravoslávnaho počitánija zabludíli, i ot spasí-
teľnyja víry otdalílisja otverní i napraví ich, o síľ-
nyj Bóže! Na púť pravoslávnaho ispividánija da 
búdet jedinomýslije v ľudéch, jákože jésť sojedi-
nénije v svjatých Tvojích, Amíň.“

Modlitebník „Chľíb dúši“ z roku1904,
 ktorý zostavil rusínsky buditeľ Alexander V. Duchnovič

Sv. 40 mučeníkov sebastijských
(9./22. marec)

Všetci títo boli vojaci v rímskej armáde, ale pevne verili v Hospodina Isusa. Keď 
nastalo prenasledovanie v časoch cisára Licinija, boli predvedení na súd pred voj-
vodcu, ktorý im pohrozil, že im odoberú vojenskú hodnosť. Nato jeden z nich, me-
nom Kandid, povedal: „Nielen vojenskú hodnosť, ale zober si aj naše telá, lebo nám 
nie je nič drahšie a vzácnejšie, ako náš Christos Boh.“ Potom vojvodca nariadil, aby 
svätých mučeníkov kameňovali. No keď sluhovia na kresťanov hádzali kamene, tie 
sa vracali a padali na nich samých, takže ich silno doudierali. Jeden kameň padol voj-
vodcovi do tváre a polámal mu zuby. Mučitelia, zlí ako zvery, zviazali svätých muče-
níkov, hodili ich do jazera a navôkol postavili stráže, aby nikto neušiel. Bol silný mráz 
a na jazere sa vytváral ľad okolo tiel mučeníkov. Aby bolo utrpenie silnejšie, mučitelia 
nahriali a osvetlili na brehu jazera kúpeľ na dohľad zmrznutým trpiteľom, aby tak 
ľahšie oklamali niektorého z nich zriecť sa Christa a uznať rímske modly. A naozaj, 
jeden sa nechal oklamať a vyšiel z vody do nahriatej miestnosti. Ale hľa, v noci sa na 
nebi zjavila neobyčajná žiara, ktorá zohriala vodu v jazere aj telá mučeníkov a s ňou 
z neba zišlo 39 vencov nad hlavy mučeníkov. Uvidel to jeden strážca z brehu, vyzlie-
kol sa, vyznal meno Hospodina Isusa a vošiel do jazera, aby bol aj on dôstojný toho 
štyridsiateho venca namiesto zradcu. A naozaj na neho zišiel ten posledný veniec. 

Sviatok Sviatok
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Na druhý deň bolo celé mesto udivené, 
keď uvidelo mučeníkov ešte živých. Vte-
dy zlí sudcovia nariadili, aby im dolámali 
hnáty a hodili ich telá do vody, aby ich 
kresťania nezobrali. Na tretí deň sa mu-
čeníci zjavili miestnemu episkopovi Pet-
rovi a vyzvali ho, aby pozbieral a vybral z 
vody ich ostatky. Episkop so svojím klé-
rom prišiel počas temnej noci k jazeru a 
uvidel na vode svietiace ostatky muče-
níkov. Každá kosť, ktorá bola oddelená 
od ich tiel, vyplávala na povrch a svietila 
ako svieca. Ostatky pozbierali a dôstojne 
pochovali. Ich duše odišli k Hospodinovi 
Isusovi, ktorý za nás všetkých bol muče-
ný a vstal z mŕtvych so slávou. Čestne tr-
peli a boli korunovaní nepominuteľnou 
slávou v roku 320.

Mučeníci na jazere, mrazom spútaní,
silno držiac svätú vieru, nádejou osvetlení.

Zvolali k milému Bohu: Ty, čo svet si ohromil,
strašnou obeťou i vzkriesením, ó, Ty nás oživ!
Teba slávi nebeská klenba aj každé stvorenie,

 slávia Ťa priepasti, ohne, krúpy, sneh, ľad aj plamene!
Ty si pomohol Tvojmu sluhovi, veľkému Mojsejovi, 

aj Isusovi Navinovi, potom Jelisejovi. 
Aby prirodzenosť vody pokorili, by sa ona rozostúpila,

aj teraz verným svojim pomôž, by sa sláva Tvoja obnovila.
Nedovoľ mrazu, aby bol silnejší ako duša v človeku,
aby sme my štyridsiati neboli predmetom smiechu.

Lebo Ty to môžeš, ak chceš, veď nad všetkým vládneš, 
 ľad na žiaru a žiaru na ľad, kedy chceš premeniť zvládneš.

Mráz nás žerie ako zlý zver pre kresťanskú vieru – 
Ó, pomôž, nech slávime meno Tvoje od zeme až k nebu!

Mučeníci na jazere, spútaní sú mrazom,
Božím svetlom z nebies, zohratí boli razom, - 
Slávne padlo a povstalo štyridsať mučeníkov,

na strach, úžas a hanbu zlých neverníkov.

 Z knihy sv. Nikolaja Velimiroviča, Ochridský prológ

Sviatok Veľký pôst



03/2018     E9

Sviatok Veľký pôst

OZNÁMENIE

Tento rok sa podľa juliánskeho kalendára pravoslávnej Paschálie prekladá svia-
tok sv. 40 mučeníkov sebastijských zo štvrtka 9./22. marca 2018 na utorok 
7./20. marca 2018. Je to z dôvodu prvého bdenia „Andrejevho stojanija“, ktoré sa 
slúži v stredu 8./21. marca 2018. 

Poriadok bohosluženia 40 mučeníkov sebastijských je nasledovný: 
V pondelok na večerni: Na „Hospodi vozvach“ stichiry na 6: Triodi 3 a mučení-

kom 3 (z Minei 9. marca), „Sláva“: mučeníkom (prvá stichira z Minei), „I nyni“: dog-
matik hl. 2.: „Préjde síň zakónnaja“. Vchod s kadidlom. „Svite tichij“. Čtenija: Triodi s 
prokimenmi. Potom 3 čtenija mučeníkom. „Spodobi Hospodi“, Prosebná ekténia. Na 
stichovni stichiry z Triodi, „Sláva“: mučeníkom, „I nyni“: „Bohoródice Ty jesí lóza...“ Po 
„Nýni otpuščáješi“ tropár mučeníkom, „Sláva i nyni“ voskresen bohorodičen: „Havriílu 
viščávšu“. Suhuba ekténia. Po vozhlase: „Premúdrosť“, Ľud: „Blahosloví“, Jerej „Sýj bla-
hoslovén...“ Ľud: „Utverdí Bóže...“ Jerej: „Nebésnyj Carjú...“, modlitbu sv. Efrema Sýrskeho 
s 3 poklonmi (bez malých poklonov) a „Vsesvjatája Trojce...“, Ľud: „Búdi ímja Hospód-
ne...“, „Sláva i nyni“ a 33. žalm. Jerej: „Premúdrosť“, Ľud: „Dostójno jesť..“ do slov: „...i Má-
ter Bóha nášeho...“ (vrátane). Jerej: „Presvjatája Bohoródice spasí nás.“ Ľud: „Čestníjšuju 
cheruvím...“ Jerej: „Sláva Tebí Christé Bóže...“ Ľud: „Sláva i nýni, Hóspodi pomíluj, Blaho-
sloví“. Jerej: „Otpust“.

V utorok na Liturgii vopred posvätených Darov: Kafizma 19. Na „Hospodi vozvach“ 
stichiry na 10: Triodi 6 a mučeníkom 4 (z „Hospodi vozvach“ na večerni v samotný deň 
sviatku večer), „Sláva“: mučeníkom („Proróčeski úbo“), „I nyni“: krestobohorodičen z 
Minei. Vchod s Evanjeliom. „Svite tichij“. Čtenija: Triodi s prokimenmi. Po „Da isprávit-
sja...“ poklony a prokimen, Apoštol, Aliluja a Evanjelium mučeníkom. Pričasten. „Vkú-
site i vídite...“ a „Rádujtesja právedniji...“

Veľký pôst a jeho význam pre kresťana
Tento rok začali pravoslávni veriaci požehnaný čas Veľkého pôstu, čas odriekania 

a duchovného zápasu v pondelok 19.2. Toto obdobie je nazývané aj Štyridsiatnicou, 
aj keď všetkých dní pôstu je presne štyridsaťosem. Je tomu tak preto, lebo v Pravo-
slávnej cirkvi sa tento pôst skladá zo Štyridsiatnice (tá končí v piatok pred Kvetnou 
nedeľou), potom sú dva slávnostné dni (Lazarova sobota a Kvetná nedeľa) a nasledu-
je tzv. Strastný týždeň, ktorý je špecifickým obdobím. Práve toto obdobie je ďalšou 
z významných častí v roku, kvôli čomu je Veľký pôst taký dôležitý. Ak by sme mali 
porovnať obdobie Štyridsiatnice a Strastného 
týždňa, mohli by sme povedať, že prvé obdobie 
je čas, kedy ideme na stretnutie s Bohom my, 
a Strastný týždeň je čas, kedy ide na stretnutie 

„Radujte sa v nádeji. V súžení buďte 
trpezliví, v modlitbe vytrvalí.“  

Rim 12, 12
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Boh s nami. Ide k nám cez utrpenia, väze-
nie, Tajomnú večeru, Golgotu, zostúpenie 
do pekiel, až nakoniec k Pasche, kde ruší 
všetky brány, ktoré nás od Neho odďaľujú.

Po celý ten čas sa zdržiavame od mäsa 
a všetkých živočíšnych výrobkov (mlieka, 
syra, vajec) a keďže je tento pôst zo všet-
kých najstrohejší, ryby v ňom jeme iba po-
čas dvoch sviatkov a stravu s olejom zväč-
ša iba v sobotu a nedeľu. Pôst však nie je 
cieľom, ale iba prostriedkom k dosiahnu-
tiu nebeského Kráľovstva. Boh od nás ne-
potrebuje, aby sme sa postili, ale pôst nám 
dal preto, aby nám pomohol k získaniu 
Svätého Ducha, ktorý nás tam dovedie. Čo 
sa týka konkrétne Veľkého pôstu, ten tiež 
nie je najhlavnejší a tiež to je iba prostrie-
dok – cesta k Pasche. Ide však o to, aby sme 
správne vedeli tento prostriedok využiť.

Pôst je teda nevyhnutný pre náš du-
chovný život. Ale kvôli čomu konkrétne? „Pôst má (ako zriekanie sa určitých druhov 
jedál) tri základné významy, ktoré nás – veriacich nabádajú k jeho dodržiavaniu. Prvý 
význam pôstu je všecirkevná solidárnosť, poslušnosť Cirkvi a tá nám požehnáva v da-
nom čase postiť sa. Druhý význam je v dosiahnutí lepšej nezávislosti duše od tela, čo 
pomáha zľahka uhasiť zvyšok sexuálnej energie v tele. A tretí význam pôstu je zdržia-
vanie sa aj v prejedaní. Ako raz povedal jeden starec: „Jesť treba toľko, aby sa ti chcelo 
modliť, ak vstávaš spoza stola.“ Lebo ak vstávame s pocitom, že sa nám o Bohu nechce ani 
rozmýšľať, znamená to, že sme sa prejedli.“ hovorí pravoslávny teológ Andrej Kurajev.  

Pôst ako taký začal existovať súbežne so stvorením človeka. Prvá zmienka o 
pôste, ktorý Boh človeku dal, znela: „Zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale 
zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť“ (1Mjž 2, 16 – 17). Prvý pôst dal Boh 
človeku ako veľmi dôležitú vec, takú dôležitú, že v prípade, keby ju porušil, istotne 
zomrie. Teda už v Starom Zákone Boh ukázal človeku, že pôst má pre neho veľmi vý-
znamné miesto. Boh dobre pozná nás ľudí a vie, že nám „zakázané ovocie najlepšie 
chutí,“ preto nám pre svoje zdokonaľovanie sa dal, aby sme sa postili. Tu sa pomaly 
dostávame k otázke významu pôstu. Človek, v zmysle slov apoštola Pavla, je duch, 
duša a telo, preto aj pôst si vyžaduje každá jeho časť osobitne: telo, duša aj duch. 
Pre telo je dôležité zdržiavanie sa od jedál živočíšneho pôvodu; pre dušu je dobré 
pokorenie svojich vášní, pocitov a emócií; pre ducha je najdôležitejšie bojovať so 
svojimi hriechmi, predchádzať novým hriechom, seriózne a zbožne rozmýšľať nad 

svojím životom. „Pôst krotí naše vášne 
a dáva uzdu našim zlozvykom. Bdením 

Veľký pôst Veľký pôst

„Nesúďte, aby ste neboli súdení.“ Mt 7, 1
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sa zmäkčuje srdce, ochraňuje sa čistota mys-
le a strácajú sa nehodné predstavy,“  – hovorí 
svätý Ján Lestvičnik. Zdržanlivosť napomáha 
človeku nielen v telesnom, ale aj v duchovnom 
snažení. Na druhej strane však nestačí iba to. 
Človek, ktorý sa postí od jedla, musí očisťovať 
aj svoju dušu a ducha. Ako hovorí spomínaný 
sv. Ján Lestvičnik, „postiť sa iba telesne a ne-
chať nezadržateľným svoj jazyk, odsudzovať a 
urážať ľudí, lepšie by bolo nepostiť sa.“ Preto Boh dal prvým ľuďom tento telesný 
pôst, ktorý ich mal viesť k duchovnému napredovaniu a dokonalosti. Sv. Vasiľ Veľký 
však hovorí: „Chráň sa toho, aby si pôst trávil obyčajným zdržiavaním sa od jedla. 
Tí, ktorí sa zdržujú od jedla a správajú sa hlúpo, podobajú sa diablovi, ktorý aj keď 
nič neje, aj tak neprestáva hrešiť.“ Teda zdržiavanie sa od jedla nás má viesť aj k zdr-
žanlivosti v hriechu. Tým, že od pôstu oslabne naše telo, majú oslabnúť aj naše váš-
ne. Preto je nemožné nepostiť sa telesne a snažiť sa iba o duchovný pôst. Nikoho 
by totiž nenapadlo jesť mäso a tvrdiť, že krotí svoje vášne, lebo sa postí duchovne. 

Keď sa znovu vrátime k prvým ľuďom a stromu poznania dobra a zla v raji, jas-
ne je tu vidieť fakt, že ich pád bol spôsobený zjedením plodu zo zakázaného stro-
mu, teda porušením pôstu. Za tento čin boli Adam a Eva vyhnaní z rajskej záhrady 
a dôsledkom ich hriechu bolo vzdialenie sa od Boha aj celého ľudského pokole-
nia. Malo to až také následky, že samotný Isus Christos prišiel o niekoľko tisíc ro-
kov na Zem, aby vrátil človeka späť do raja. Obyčajné porušenie pôstu teda spô-
sobilo najväčšiu tragédiu v histórii ľudstva. Preto je pôst taký dôležitý a potrebný.

Počas Veľkého pôstu sa v pravoslávnych chrámoch značne menia aj bohoslužby. 
Tie odrážajú praktický život. Nebolo by normálne, keby sme sa telesne tvrdo postili a 
v chráme by sa spievali radostné piesne a naopak. Ak má Cirkev sviatok, má ho prak-
ticky aj liturgicky; ak Cirkev smúti, smúti prakticky aj liturgicky. Pôst je čas pokánia. 

Preto celý poriadok bohoslužieb je kajúcny, monotónny (prevlá-
dajú čítania žalmov), robia sa poklony, bohoslužby sú dlhé, svetla 
v chráme je menej, oblečenie duchovného a chrámu je tmavé, ná-
pevy sú smutné atď. Tak sa správame aj v bežnom živote: postíme 
sa telesne, nejeme určité druhy jedál, odopierame si rôzne druhy 
zábavy (televízia, rádio, veselice, vtipkovanie, manželské spoluži-
tie...), viac sa doma modlíme, robíme viac dobrých skutkov, nepi-
jeme alkohol, robíme viac poklôn, snažíme sa lepšie vychádzať s 
priateľmi aj nepriateľmi. Usilujeme sa byť lepšími a urobiť viac pre 
svoje spasenie. Ak sa všetko toto podarí prepojiť, náš pôst padne 
na úrodnú pôdu a prinesie nám plody spasenia.

        
  Prot. Peter Soroka

Veľký pôst Veľký pôst

Keď sa postíte, netvárte sa za-
chmúrene ako pokrytci. Predstie-
rajú skormútenú tvár, aby ľudia 

videli, že sa postia. Veru, hovorím 
vám: Už majú svoju odplatu.“  

Mt 6, 16 
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Dvaja Lazárovia v čítaní z Evanjelia 
v 6. týždeň Veľkého pôstu

Šiesty týždeň Veľkého pôstu okrem Kvetnej nedele je v Pravoslávnej cirkvi zame-
raný najmä na smrť, pohreb a vzkriesenie Christovho priateľa Lazára. Mnohí veriaci 
si možno ani nevšimnú, že počas tohto týždňa sa cirkevné piesne a hymny venujú aj 
inému Lazárovi z Lukášovho Evanjelia o boháčovi a Lazárovi. Skôr než si objasníme, 
prečo je tomu tak, pozrime sa na obe Evanjeliá. Z Písma sa dozvedáme, že boháč si 
užíval pozemský život, nevšímajúc si chudobného Lazára, ktorý ležal pri boháčovej 
bráne plný vredov, ktoré mu lízali 
psy. Avšak po smrti sa to mení a 
zatiaľ čo Lazár leží v lone Abrahá-
movom, boháč zakúša utrpenie a 
preto prosí Lazára, aby si namočil 
prst a ovlažil mu ústa na zmierne-
nie utrpenia. No Abrahám boháčovi vraví, že to nie je možné, lebo je medzi nimi 
neprekonateľná vzdialenosť a že boháč teraz dostáva to, čo si zaslúžil za počínanie v 
pozemskom živote. A tak boháč prosil Abraháma nech aspoň vráti späť na svet Lazá-
ra, aby varoval boháčových bratov nech zmenia svoj život, aby sa nedostali na toto 
miesto utrpenia. Nato mu Abrahám odpovedal, že bratia majú Mojžiša a prorokov, 

tých nech počúvajú. No boháč naďalej naliehal, že ak k nim príde niekto 
z mŕtvych, určite sa budú kajať. A Abrahám mu nato odvetil slová, 

ktoré asi nečakal: „Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria, ani 
keby niekto z mŕtvych vstal.“    

Na príklade boháča a Lazára vidíme, že hoci smrťou človek, 
resp. duša opúšťa pozemské telo, po smrti človek nie je iba du-
šou, ale vystupuje ako osoba, veď predsa duša nemá ruku, ktorá 
by namočila prst a ovlažila ústa. No hlavnou ideou tohto podo-

benstva je fakt, že po smrti sa budeme zodpovedať a budeme 
súdení za svoje skutky počas pozemské-

ho života. Boh Otec dal moc vykonať 
súd nad ľudským pokolením Christo-
vi, lebo On je Syn človeka, ktorý zažil 
na vlastnej koži, čo je to byť chudob-
ný, odmietnutý, posmievaný, trpiaci, 
vzkriesený. Preto sa stal Sudcom sve-
ta, Sudcom, ktorého súd je spravod-
livý, lebo nehľadá svoju vôľu, ale vôľu 
Otca.   

Je potrebné podotknúť, že po-
dobenstvo o boháčovi a Lazárovi sa 

„Ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú  sa 
presvedčiť ,ani keby niekto vstal z mŕtvych“ 

Lk 16, 31

tých nech počúvajú. No boháč naďalej naliehal, že ak k nim príde niekto 
z mŕtvych, určite sa budú kajať. A Abrahám mu nato odvetil slová, 

ktoré asi nečakal: „Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria, ani 
keby niekto z mŕtvych vstal.“    

Na príklade boháča a Lazára vidíme, že hoci smrťou človek, 
resp. duša opúšťa pozemské telo, po smrti človek nie je iba du-
šou, ale vystupuje ako osoba, veď predsa duša nemá ruku, ktorá 
by namočila prst a ovlažila ústa. No hlavnou ideou tohto podo-

benstva je fakt, že po smrti sa budeme zodpovedať a budeme 
súdení za svoje skutky počas pozemské-

ho života. Boh Otec dal moc vykonať 
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často zvykne interpretovať ako ukážka toho, čo sa deje s dušou po smrti, no takýto 
výklad nie je úplne správny. Treba mať na pamäti, že v tomto podobenstve vystupu-
je Abrahám, Lazár a boháč, no nie je tam žiadna zmienka o Bohu. Ďalším faktom je, 
že toto podobenstvo nám vykresľuje posmrtný stav človeka ešte pred vzkriesením 
Christa, kedy všetci zomrelí sa stále nachádzali v kráľovstve smrti v tzv. Šeole, očaká-
vajúc Mesiáša. Spravodliví boli vo vrchnej časti Šeolu, t.j. v lone Abraháma a hriešni-
ci zakúšali utrpenie v spodnej časti Šeolu, takže bola medzi nimi veľká vzdialenosť. 
Avšak keď Christos podstúpil vykupiteľskú smrť na kríži, vtedy zišiel do podsvetia, 
kde porazil smrť a vytiahol zo Šeolu všetkých spravodlivých Starého Zákona, počnúc 
Adamom a Evou. Títo všetci, čo túžobne čakali na Vykupiteľa sa dočkali, opustili Šeol 
a vstúpili do slávy Mesiáša. My kresťania veríme, že ľudia, ktorí teraz umierajú, už 
nie sú väznení v Šeole čakajúc na Spasiteľa. Oni svojou smrťou opúšťajú tento svet, 
stretávajú sa s Christom a vstupujú do konečných realít sveta, aj keď ľudia žijúci na 
Zemi tam ešte nie sú. 

Teraz sa pozrime na iného Lazára, ktorého 
smrť a vzkriesenie sú taktiež zakomponované 
do bohoslužobných textov šiesteho veľkopôst-
neho týždňa. O tomto Lazárovi máme zmienku 
v Evanjeliu podľa sv. Jána, kde sa píše, že bol 
priateľom Christa, pochádzal z Betánie a jeho 
sestry boli Marta a Mária. Jedného dňa Lazár 
ochorel a keď sa to dozvedel Christos, tak po-
vedal: „Táto choroba nie je na smrť, ale na Bo-
žiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn."  O 
niekoľko dní Lazár zomrel a keď nastal správny 
čas, Christos riekol svojim učeníkom: „Náš pria-
teľ Lazár spí, ale idem ho zobudiť.“  No Christos 
nemal na mysli spánok, ale smrť. Keď tam pri-
šli, Lazár už bol štvrtý deň mŕtvy a jeho telo sa 
začalo rozkladať a páchnuť.  Christos požiadal 
ľudí, aby odvalili kameň od hrobu, no nevošiel 
dnu, ale mocne zvolal: „Lazár, poď von!“   a tým 
ho vzkriesil.

Je potrebné mať na pamäti, že Christos vzkriesil Lazára pred zrakmi Židov, ktorí 
prišli utešovať sestry Lazára. Títo na vlastné oči videli ako Lazár po štyroch dňoch vy-
chádza z hrobu obviazaný pohrebným plátnom a preto ihneď išli farizejom oznámiť, 
čo sa stalo. Avšak s farizejmi to nepohlo, ba práve naopak. Ešte viac ich to utvrdilo v 
tom, že musia Christa zabiť,  lebo žiarlili na Jeho moc, ktorou koná zázraky, žiarlili, že 
za Ním idú zástupy, ktoré v Neho uverili. Dokonca sa rozhodli zabiť nielen Christa, ale 
aj nevinného Lazára, lebo kvôli nemu mnohí Židia uverili v Christa.  Vzkriesenie La-
zára nielenže neprinieslo pokánie u farizejov a vodcov izraelského národa, ale malo 
na nich presne opačný účinok a zapríčinilo, že sa ich srdcia zatvrdili ešte viac a stali 
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sa ešte väčšími otrokmi hriechu a 
duchovnej slepoty. Táto ich reakcia 
a postoj je potvrdením slov, ktoré 
adresoval Abrahám boháčovi v Lu-
kášovom Evanjeliu: „Neuveria, ani 
keby niekto z mŕtvych vstal.“   

A práve preto počas šiesteho 
týždňa Veľkého pôstu nám Cirkev predkladá piesne a hymny o dvoch Lazároch, aby 
sme nad nimi rozjímali a hľadali ich spojitosť. Lebo to, čo nám Cirkev predkladá a 
spôsob, akým to uskutočňuje, má hlboký význam, kedy možno na prvý pohľad ne-
súvisiace veci dávajú po hlbšom skúmaní zmysel. Piatkový večer pred Lazárovou so-
botou nám ukončuje štyridsať veľkopôstnych dní a pred nami je slávny vstup Chris-
ta do Jeruzalema a Strastný týždeň. V tento piatkový večer okrem iného spievame: 
„Zavŕšili sme štyridsať dní, ktoré občerstvili naše duše, mocne zvolajme: Raduj sa 
Betánia, domov Lazára, Raduj sa Marta a tvoje sestry! Zajtra príde Christos, aby svo-
jím slovom oživil vášho brata. A keď nenásytný Hádes začuje Jeho hlas, zatrasie sa, 
nahlas zastoná a užasnutý Šeol navráti Lazára v pohrebných látkach. Mnoho Židov 
sa na Neho príde pozrieť s palmami a vetvičkami. A hoci otcovia na Neho hľadia so 
zlomyseľnou závisťou, deti Ho oslavujú slovami: Blažený Ten, čo prichádza v mene 
Pánovom, ten Kráľ Izraela!“

Žiaľ, aj dnes sú 
mnohí ľudia du-
chovne slepí, kto-
rým nehovorí nič 
Boží zákon a ani 
svedomie. Sú ne-
všímaví voči Bohu 
a blížnym, lebo 
majú radšej tmu 
ako svetlo.   Chris-
tos môže kriesiť 
mŕtvych, môže 
byť ukrižovaný, 
mŕtvy, vstať z mŕtvych a oslávený, no ich to neobráti, ich sa to nedotkne a ani nijak 
nenadchne. Preto sa modlime, nech nám nikdy nezatvrdne srdce, ale nech je vždy 
otvorené pôsobeniu Božej blahodate, aby mohlo prinášať mnohonásobnú úrodu a 
ovocie Sv. Ducha. 

Fr. Thomas Hopko 
Zdroj: http://www.ancientfaith.com/podcasts/hopko/great_lent_week_6

„Četverodnévna vozdvíhl jesí drúha Tvojehó Chris-
té, i Mártino i Marijíno rydánije utolíl jesí, poka-
zúja vsím, jáko Tý jesí soveršájaj božéstvennoju 

síloju...“ (stichíra z útreni Právednaho Lázarja)
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Sväté Písmo a jeho užitočnosť pre 
veriaceho človeka – Kniha žalmov (2. časť)

Kniha žalmov, nazývaná tiež Žaltár, patrí medzi knihy Svätého Písma Starého Zá-
kona. A preto hovoriť o Knihe žalmov vo všeobecnosti, či zvlášť o niektorom žalme 
alebo jednotlivom výroku žalmistov, je potrebné hovoriť ako o knihe svätej a Bo-
hom inšpirovanej. Kniha žalmov patrí v našej Biblii medzi tzv. poučné knihy Starého 
Zákona alebo tiež vyučujúce, pretože sa z nej môžeme naučiť rozumnosti a pravej 
múdrosti. V tejto časti kníh Starého Zákona jej patrí druhé miesto hneď po knihe 
o spravodlivom Jóbovi. Celá kniha žalmov pozostáva zo 150 cirkevno-bohoslužob-
ných piesní, ktoré kvôli bohoslužbám máme podelené do 20 kafiziem.

Napriek tomu, že použitie Knihy žalmov je všestranné, používa sa na bohosluž-
bách i mimo nich, predsa len je pre mnohých čitateľov alebo poslucháčov na mno-
hých miestach nejasná a nepochopiteľná – nepochopiteľná kvôli svojskému štýlu 
jazyka, obraznosti výrazov v nej, kvôli hĺbke myšlienok a aj kvôli nie vždy správnemu 
prekladu. Všetkých 150 žalmov, ako je známe, bolo poeticky zostavených a napísa-
ných v hebrejskom jazyku. Z tohto jazyka boli neskôr preložené do gréckeho jazyka 
(3. st. pred Christom), ešte o dlhšiu dobu z gréckeho jazyka do cirkevnoslovanského 
(7. st. po Christovi) a ešte neskôr do súčasných jazykov. A tak je výborné, že sa v 
našej cirkevnej tradícii objavili mnohé komentáre, ktoré do najmenšej podrobnosti 
objasňujú každý verš, každé slovo Knihy žalmov. Touto činnosťou, t.j. objasňovaním 
slov Knihy žalmov, sa zaoberali napr. sv. mučeník Hippolit, Origenes, sv. Vasilij Veľký, 
sv. Ján Zlatoústy, sv. Gregor Nysský, blažený Theodorit, bl. Hieroným, bl. Augustín a 
mnohí iní. 

Vo všeobecnosti existujú dva názory o tom, kto bol autorom žalmov, ktoré sa 
v súčasnosti nachádzajú v Knihe žalmov. Podľa mienky jedných, najmä starobylých 
kresťanských otcov a cirkevných učiteľov, napr. sv. Gregora Nysského, sv. Ambróza 
Milánskeho, sv. Jána Zlatoústeho, bl. Augustína, bl. Theodorita, Eufimija Zigabena 
a iných, autorom všetkých žalmov bol kráľ a prorok Dávid. Podľa názoru druhých 
starobylých exegétov Knihy žalmov, napr.  Origena, sv. Atanáza Alexandrijského, sv. 
Vasilija Veľkého, bl. Hieronýma, cirkevného historika Eusébia Cézarejského a ďalších 
a tiež väčšiny súčasných exegétov, boli autormi žalmov okrem Dávida aj iné oso-
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by, ktoré žili v rozličných dobách starozákonnej Cirkvi. 
V nadpisoch žalmov sa uvádza okrem mena Dávida aj 
Mojžiš, Asaf, Šalamún, synovia Kóreho, Eman, Etam, Ag-
geus a Zachariáš. Kráľ Dávid je aj napriek tomu duchov-
ným otcom celej Knihy žalmov, pretože stál na počiatku 
jej bohoslužobného používania.

Novozákonná Cirkev prijala do svojich bohoslužieb 
používanie žalmov od starozákonnej Cirkvi. Základ 
tomu položil samotný Isus Christos, ktorý po Tajomnej 
večeri spolu so svojimi učeníkmi zaspieval chválospev. 
Apoštol Pavol kázal používať žalmy ako najdôstojnejší, 
najvhodnejší a najlepší prostriedok kresťanskej modlit-
by a na poučenie Božím slovom. V súčasnosti existuje 
v Pravoslávnej cirkvi „poriadok Žaltára, ako sa má pred-
nášať počas celého roka“. Podľa tohto poriadku je ročný 
kruh bohoslužobného použitia kafiziem rozdelený na 
štyri periódy. Prvá perióda zahŕňa obdobie od nedele 
Antipaschy (Tomášovej) až do 21. septembra (prepuste-

nie sviatku Pozdvihnutia Christovho Kríža). Druhá perióda zahŕňa obdobie od 22. septembra 
do 19. decembra. Tretia perióda zahŕňa obdobie od 20. decembra do syropustného týždňa. 
Štvrtá perióda zhŕňa svätú Štyridsiatnicu. Nakoniec, v Strastnom, t.j. Veľkom týždni, sa všetky 
kafizmy Knihy žalmov prečítajú na utreni a časoch už do štvrtku a od tohto štvrtku až do so-
boty pred Antipaschou sa z Knihy žalmov nečíta. Len na Veľkú sobotu sa na utreni spieva celá 
17. kafizma s prípevmi.

Čítať Knihu žalmov aj doma mimo 
spoločných bohoslužieb odporúčali také 
významné osobnosti cirkevnej histórie, 
ako sv. apoštol Pavol, sv. Ján Zlatoústy, sv. 
Vasilij Veľký, sv. Efrém Sýrsky, sv. Ján Kron-
štadtský, sv. Arsénij Kapadocký a blažený 
svätohorský starec Paisij. O svätom Ticho-
novi Zadonskom jeho kelejník svedčí, že každú polnoc vychádzal pred kéliu a spieval sväté 
žalmy. Keď mal pochmúrne myšlienky, spieval žalmy, keď bol smutný, spieval tiež. Nikdy a 
nikde neodchádzal bez Knihy žalmov a vedel ju takmer celú naspamäť.

Aby sa Kniha žalmov stala viac pochopiteľnou, od nasledujúcej časti vám budeme priná-
šať objasnenie jednotlivých žalmov.

Protodiakon Ján Husár
Literatúra:
Псалтирь. Москва 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.
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Čítanie Svätého Písma otvára oči duše. Vari ne-
máš čas? Čítaj aspoň pol hodiny denne. Očistenie 
a osvetlenie, ktoré čítajúc Sväté Písmo nadobud-

neš, bude sa posilňovať po celý deň a noc. 
(Starec Efrem Katunakijský)
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Dôležitosť spoločnej rannej a večernej 
modlitby všetkých členov rodiny
Vďaka Božej milosti a svedomitému 

prístupu dušpastierov k otázkam živo-
ta veriacich kresťanov v Cirkvi máme 
ešte také rodiny (a malo by ich byť stále 
viac, dokonca sa žiada povedať, že každá 
kresťanská rodina má sa o to usilovať), 
ktoré chránia, zachovávajú a podporujú 
vo svojom prostredí modlitebný a v is-
tom zmysle aj bohoslužobný život. Tento 
sa začína už na počiatku dňa – po pre-
budení zo spánku a po vykonaní rannej 
toalety. S takou istou spoločnou modlit-
bou (celej rodiny) sa završuje večer toho 
dňa. V týchto a podobných prípadoch 
modlitby, ktorou vyprosujeme od Boha 
všetko nevyhnutné pre náš duchov-
ný a telesný život, alebo Mu ďakujeme 
za prejavené milosti a blahá, môžu byť 
okrem určených mod-
litieb aj modlitby voľ-
ne vyslovované alebo 
improvizované. Tak sa 
mnohokrát vyhneme 
mechanickosti či for-
málnosti pri modliteb-
nom prejave. Takáto 
modlitba nielenže spá-
ja prevažnú časť nášho 
života a jeho potreby s 
Bohom, ale ona samot-
ná sa vnútorne stáva 
hĺbavejšou a úprimnej-
šou. Je pritom jasné, že 
tým vôbec nechceme 
odstrániť potrebu už 

ustálených a Cirkvou prijatých a od-
porúčaných modlitieb, alebo dokonca 
potrebu presne stanoveného modliteb-
ného poriadku počas rannej a večernej 
„rodinnej bohoslužby“. Lebo samotný 
poriadok tvorí a upevňuje cenné mod-
litebné zvyky, ktoré zanikajú súčasne s 
pozemským jestvovaním človeka. 
To isté platí aj počas stolovania, pred a 

po každom jedle, 
aby všetci členovia rodiny sa modlili nie 
zo zvyku, ale preto, lebo si uvedomujú 
svoju závislosť na Bohu, na Jeho daroch, 
za ktoré treba ustavične ďakovať. Modlit-
by počas stolovania by sa nemali vyslo-
vovať mechanicky, ale úplne vedome a 
slobodne. Aby k podobným skresleniam 
a nesprávnym prístupom nedochádzalo, 
je úlohou aj dušpastiera oživovať a zin-
tenzívňovať tieto zbožné obyčaje, ob-

Kresťanská rodina 9.
Blahodatné prostriedky budovania rodiny (1)
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jasňovať ich zmysel pri každej vhodnej 
príležitosti a  rôznym spôsobom. Veriaci 
kresťania by mali vedieť, že vyprosova-
ním Božieho požehnania pri každom 
jedle vyjadrujú z jednej strany ako členo-
via rodiny vďaku za získané od Boha dary 
a blahá života a zo strany druhej želanie 
pričleniť počas každého stolovania do 
svojho rodinného krbu aj neviditeľného 
Hosťa, Božieho Ducha, Pôvodcu a Darcu 
každého pozemského dobra a „každého 
dokonalého daru“ (Jk 1, 17). Namieste 
je aj takéto poučenie a vyznanie. „Aký 
je to pokrm, ktorý prijímame? Je to dar 
nebeského Otca, ktorý nám dáva každý 
deň bez žiadnych zásluh z našej strany, 
jedine zo svojho milosrdenstva. Akože, 
sadajúc za stôl, nespomenieme Toho, 
kto nás živí? Ako nepocítime a nevyslo-
víme sa pred Ním takto: „Nič, Pane, niet 
u nás naše, no všetko máme od Teba. Ty, 
starajúc sa o nás, posielaš nám všetko 
potrebné pre náš život. Udeľ požehna-
nie na užívanie Tvojho daru, požehnaj 
na Tvoju slávu a s úžitkom pre nás“. Takto 
sme povinní vyznávať svoju závislosť na 
Bohu, takto sme povinní svedčiť o tom, 
že cítime Jeho milosrdenstvo k nám“ .

Takto pokrm každého člena i celej 
rodiny prestáva byť iba obyčajným a do-
časným uspokojením apetítu, ale získava 
duchovný a nábožensko-výchovný cha-
rakter. Lebo spoločne vyjadrená myš-
lienka členov rodiny počas stolovania o 
skutočnej Božej prítomnosti v ich kaž-
dodenných radostiach a potrebách už 
pridáva nový zmysel ich myšlienkam, ci-
tom, slovám, skrátka celému životu. „Kto 
pamätá na Boha, miluje Ho, ten nemôže 
zabudnúť na Neho pri požívaní Jeho da-
rov, ten sa nebude hanbiť povzniesť k 
Nemu modlitbu, hoci by sa tu s ním nikto 
nemodlil. „Keď sa pomodlite k Bohu pred 
stolom i za stolom, buďte v modlitebnej 
dispozícii, s myšlienkou na Christa, a tak 
aj myslíte, že s vami je Christos neviditeľ-
ne prítomný“ .

Veľmi priaznivo a výchovne pôsobí 
rodinná modlitba počas choroby nie-

ktorého člena rodiny. 
V takýchto prípadoch sa zdraví mod-

lia za chorých pred zapálenou sviecou a 
svätou ikonou slovami modlitieb urče-
ných pre tento účel. Vtedy sa dosť často 
stáva, že človek sa modlí aj svojimi vlast-
nými slovami, ktoré mu núdza i daný 

Pastierské bohosloviePastierské bohoslovie
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moment vnukajú a našepkávajú. Tento 
vnútorný modlitebný život rodiny sa 
ešte viacej povzbudzuje a upevňuje ich 
návštevou a účasťou na bohoslužbách v 
chráme, najmä svätej Liturgie (buď spo-
ločne, alebo individuálne). 

Netreba azda pripomínať, ako veľmi 
silne výchovne vplýva na všetkých 
členov kresťanskej rodiny nedeľa a 
sviatok so svojimi bohoslužbami. 
Už pred samotným sviatkom, ako to 

donedávna bolo zvykom na niektorých 
našich dedinách, že keď večer zaznel hlas 
zvonu, v mnohých kres-
ťanských rodinách pod-
ľa starého zbožného 
zvyku či tradície zane-
chávali veriaci kresťania 
prácu a pripravovali sa 
na dôstojné stretnutie 
sviatočného dňa. Vtedy 
cítili, že nastupuje iný, 
nie obyčajný deň, ale 
deň venovaný modlitbe 
a odpočinku, deň zasvä-
tený Bohu a Jeho osla-
ve. Stredobodom tohto 
modlitebného záujmu 
boli a neustále budú cirkevné bohosluž-
by a kázeň, na ktorých rodičia a deti sa 
zúčastňujú svojimi úprimnými a sústre-
denými modlitbami a tiež zbožným po-
čúvaním a pozorným správaním. Modli-
tebná atmosféra sa potom prenáša aj do 

rodinných príbytkov, kde v kruhu rodiny 
vedú rozhovor o vypočutých modlit-
bách, piesňach a o kázni, keď vzájomne 
rozoberajú dané otázky a objasňujú ich 
obsah s aplikáciou na ich život. Je dobré, 
ak sa rodičia a iní členovia rodiny zdržia-
vajú od každej hrubej nekonštruktívnej 
kritiky ako nevhodnej a neslušnej, hoci 
možno aj oprávnenej a nahlas vyslove-
nej samotnými mladými veriacimi. Práve 
mladý človek musí skúmať a cítiť lásku k 
osobám a nariadeniam Cirkvi a vyhýbať 
sa negatívnej a deštruktívnej kritike. Na-

miesto nej je lepšie predložiť a posúdiť 
otázku: čo my môžeme a máme urobiť, 
aby aj naším prispením sa zlepšil a na-
pravil kritizovaný stav vecí.

(Pokračovanie)
Prot. Peter Kormaník 

„V sobotu večer, keď sme dokončili všetku prácu, schádzali sme sa na modlitbe k Bohu. Keď 
bolo vonku pekne, modlili sme sa vonku pred domom. Nebo posiate hviezdami sme mali ako 
chrámovú klenbu a mesiac ako ikonu. Žehnali sme sa a modlili hľadiac do zeme a pozdvihu-
júc naše oči pod hviezdy. Modlitba sa skončila hlbokým poklonom a hlasným: „Amiň.“ Keď si 
na to dnes spomínam, cítim v nej viac zbožnosti, pokory a duševného pokoja ako som cítil vo 

všetkých veľkých chrámoch v Európe či Amerike.“ (sv. Nikolaj Velimirovič)
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 На зачатку нашой статї бы 
сьме хотїли увести, же ю непишеме як 
становиско цїлой Православной  Церькви. 
Погляды в нїй обсягнуты сі не нарокують 
на неомылность. Через тоты шорикы бы 
сьме хотїли скорше выядрити погляды 
многых православных  священиків, котры 
служать меджі карпаторусиньскыма 
вірниками, люблять свій народ а голосять 
му Хріста і Ёго Евангеліє. Небуде то лем 
научный погляд, протоже тота тема ся 
тыкать найвеце народа а так не мож 
выхабити і ёго думкы, назоры, пропозіції. 
Но дотыкать ся заєдно і Церькви, котра все 
народу нелем служыла, але го і духовно 
вела, підкріплёвала і выховлёвала. 

Много раз є Православній Церькви 
вытыкане, же є барз ,,конзерватівна и 
непружна, застарїла і скостнатїла“ а 

то ай у вопросї богослужобного языка. 
Вытыкать ся ї, же непоможе Русинам 

розвивати свій язык і по литургични 
странки, а же ся барз тримать застарїлого 

церьковного языка. 
Велё раз ся іде аж до 
такых екстремів, же ся  ї 
приписуе тзв. ,,четверо-
-язычна єресь“ (святый 
Кірілл и Мефодій мусили 
почас своёго жывота 
боёвати з несправным 
учінём (єресов), котре 
твердило, же Бога мож 
ославлёвати лем трёма 
языками (єврейскым, 

ґрецькым и латиньскым), в котрых была 
написана таблічка на Христовім Крестї. 
Дакотры обвинюють Православну 
Церьков, же ку тым трём языкам придала 
четвертый церьквовно-славяньскый, а 
остатнї языкы в літурґії не признає). Тоты 
выядріня суть нелем непідложены, 
але абсолутнї неправдивы і 
недобронамірны, што не треба ани барз 
доказовати. Найлїпше їх може вывернути 
самотна історія і жывот Православной 
Церькви а  то нелем во світї, але і на нашых 
землях. Тото, же в каждім языку і меджі 
каждым народом можеме прославляти 
Бога, мать Православіє глубоко закорїнене 
во своїй совісти и сознании. Хто бы 
учів інакше, учів бы єресь – то значіть, 
несправне учіня, котре Церьков одмітать 
як дашто чудже єй животу і думаню. 
Докінця і в назві многых автокефалных 
(самостатных) православных 
Церьквей є загорнута назва народа, 
меджі котрым она дїє (наприклад: 
Грецька православна церьков, 

Cirkevnoslovanský jazyk Cirkevnoslovanský jazyk

ПРАВОСЛАВНЫ РУСИНЫ НА СЛОВАКІЇ І 
ВОПРОС ЇХ БОГОСЛУЖОБНОГО ЯЗЫКА

(лекція на научным семінарі карпаторусиністікы)
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Булгарьска православна церьков, 
Україньска православна церьков 
Московского патріархату, Японьска 
автономна церьков а т. д.). З наукового 
боку зась вызерать як прімітівно-
-наївне тверджіня, же церьковно-
-славяньскый язык быв четвертым 
богослужобным языком, протоже 
Правослaвна Церьков на выходї уж 
давно перед ним хосновала літурґічны 
тексты в армяньскім, ґрузіньскім і 
многых далшых языках, также о даякім 
,,четвероязычнім блудї“ неможе быти 
бісїда. Докінця богослужобны выданя 
єдной помістной Церькви суть много 
раз выдаваны паралелнї  веце языками. 
Чоловікови стачіть прийти холем на 
Пасху до многых православных храмів і 
чув бы, як на Літурґії священикы чітають 
Св. Євангеліе в розлічных языках. 

Проблем зато не є у вопросї, ці ся 
може в языку даного народа служыти 
свята Літурґія ці іншы молитвословія, 
бо одповідь є ту ясна – може! Но вопрос 
звучіть інакше: 

Што нам хоснованя народного 
языка принесе, а што возьме; 

што тым здобудеме, а што тым 
стратиме? 

Накілько мать народный язык 
овпливнёвати язык богослужобный, а з 
другого боку, накілько богослужобный 
язык роздїлює і накілько споює народы 
і народности, котры жыють на єдній 
теріторії?

Кідь говориме  лем  о єднім народї (або 
народности без властной державы) – о 
Русинах, они суть традічно  вірниками 
православной, або ґрекокатолицькой 
церькви. Попозерайме ся тогды 
на богослужобный язык з погляду 
єдного народа  (або народности) 

і двох церьквей – православной і 
ґрекокатолицькой. На самый перед 
мушены сьме конштатовати, же 
православны священици мають іншу 
сітуацію, іншы церьковны погляды 
а много раз і іншы проблемы, як 
ґрекокатолицькы священици. А так 
то, што може быти добре з погляду 
грекокатолицькых священиків і 
вірників, немусить быти аж таке 
добре або докінця може быти 
шкодливе з погляду православных 
священиків і вірників Православной 
Церькви. В русиньскім руху актівны 
ґрекокатолицькы священици 
нераз акцентують, же русиньскый 
богослужобный язык є якбы міцным 
муром перед аґресівнов словакізаціёв.  
Но з погляду многых православных 
священиків  ужываня русиньского 
языка в богослужобній практіцї 
Православной Церькви бы 
процес агресівной  словакізації 
лем спустило. В православных 
храмах словакізація іщі не набрала 
такы розміры і є скорше вынятком, 
як правилом, а то ай дякуючі 
церьковнославяньскому языку, в якім 
ся веде богослужиня. Знаме, же на 
дакотрых нашых парохіях бы многы 
радо чули одправы по словацькы і 
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арґументують довкола повторёванов 
фразов - ,,veď my nie sme Rusnáci“ або 
,,tu už je Rusnákov veľmi málo“. А праві 
церьковнославяньскый язык може 
быти тыж добрым арґументом, же ту 
нихто зо Словаків насилно Русинів 
неробить. Тот язык не народный, 
але богослужобный, то значіть, не 
патрить лем єдній народности, але 
вшыткым Славянам. Він є урченый так 
Русинови як і Словакови, Росіянови як і 
Українцёви, Сербови як і Македонцёви... 
Є правдов, же на Словакії го затримали 
по многы стороча якраз Русины, але 
незатримали го лем про себе. Наопак, 
через хоснованя того языка сі можуть 
утримати свою народну ідентіту без 
того, жебы ю внучовали другым. Тот 
язык їх споює з іншыма славяньскыма 
народами, але заєдно помагать остати 
самым собов. Як бы сьме перешли на 
русиньскый богослужобный  язык, 
такой бы ся чули голосы з другой 
страны, же і Словаци хотять мати свій 

літурґічный язык, што бы мало тяжкы 
асімілачны дослїдкы. 

Церьковнославяньскый язык є 
про многых Русинів, котры суть 

в преважно словеньскім окружіню 
(Кошіцї, Вранов, Стражске...) нераз 
єдиным споюючім елементом з їх 

народностёв, з їх русиньскыма 
родічами, котры їх одмала учіли 

молитвы в тім языку, 
з їх дїдом – Русином, котрый свята 
называв по церьковному - ,,Успение, 
Благовищение, Богоявление...“, з їх 
родным селом, в котрім жыли Русины, а 
тоты Русины в церькви співали старым 
церьковным языком. Тот язык може 
быти про них часто нелем споюючім 
елементом, але часто і повзбуджінём, 
надхнутём. Як бы сьме мы – православны 
Русины перешли на русиньскый язык, в 
містах і в многых селах (а буде їх чім дале тым 
веце) бы мали такой арґумент про словенчіну, 
а нашы люде бы аж тогды стратили своє 
властне і стали бы ся жертвов асімілації. 

Cirkevnoslovanský jazyk Cirkevnoslovanský jazyk

Ручно писана часть книгы Апостол из православной церкви в Старині з року 1654
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В церьковнім жывотї є народность 
важным, но не першорядным атрібутом. 
Так як мать здраве родолюбство позітівный 
вплив на жывот Церькви, так перегнаный а 
нездравый націоналізм мать дештруктівны 
учінкы. Церьков все была із своїм народом, 
стояла при нїм в ёго найтяжшых часах, а 
про свій народ приношала тоты найвекшы 
жертвы. Руколапным доказом є історія 
балканьскых народів в часї турецького 
утиску. Ту ся коло храмів і монастырїв 
крутив цїлый народный жывот, ту ся люде 
учіли чітати і писати, ту ся плановали і 
зачінали народны повстаня, ту ся і лїчіли 
раны з боїв, кормили сироты, скрывали ся 
родолюбы, учіла ся народна історія, хоць ся 
за то платило превеликов цїнов. А хоць то 
была цїна найвекша – цїна жывота многых 
владыків, священиків, монахів; цїна спалїня, 
знічіня, заарештованя або перетворїня в 
штось інше многых монастырїв і церьквей, 
ай так ю Церьков з любви ку свому народу 
платила. Но попри тім все настояла на тім, 
жебы народ, за котрый переносила жертвы 
нїґда не чув ненависть проти другому, жебы 
быв все готовый нелем одпустити, но і 
братьскы обяти другый народ а нїґда ся над 
другым народом не перевышовав. 
Церьков є тота, котра за помочі Хріста 

давать людей довєдна, котра граны 
обрушує, народны раны обвязує, а не 

ятрить. Православна Церьков каждый 
народ приводжать ку Господу 

без того, жебы го повышовала над 
остатнїх, або перед остатнїма понижовала. 
Хочеме підкреслити, же як на еднім 
боцї Православна церьков помагать 
народу, меджі котрым практізує свою 
душпастырьску місію, так на другім боцї 
ся выгыбать тзв. ,,етнофілетізму“, котрый 
одсудила як єресь. Праві тото етнофілетьске 
– перегнане привязаня ся ку єдному народу 

робило і робить меджі православныма 
немалы проблемы. За вшыткы спомяну 
сучасну церьковну сітуацію на Українї, 
де тзв. ,,Киевский патриархат“ або 
тзв. ,,Українська автокефальна церква“ 
зміцнюють народностны непокої, ставляють 
своє віросповіданя нераз барже на 
націоналных прінціпах, як на хрістіаньскых, 
а суть часто поплатны політіцї, котра мать 
прадалеко од хрістіаньского етносу і етосу. 

А зато Православна Церьков дбать, жебы 
єй богослужобный язык, народностный 
поломінь (поломинь народностного 
сознания, усвидомлиня) ани не угашав, ани 
го нероздував до ватры, котра бы спалила 
вшытко коло себе. Сьме пересвідчены, же 
меджі Славянами є на то найвгоднїшый 
праві церьковнославяньскый язык. При 
ёго ужываню ся ниякому народу не внучує 
ніч чудже, але народ неприходжать ани о 
ніч своє. Церьковнославяньскый язык бы 
сьме могли прирівнати ку шаху, котрый 
мать певнї становлены правила, но кажда 
партія э фурт інша. 

Славяньскый церьковный язык мать 
тыж становлены правила, но меджі 

каждым народом ся высловлює інакше. 
Мы повіме ,,Господи помилуй“  Росіян 
„Ґосподи помилуй“, мы говориме ,,і во вікы 
віков“, Булгары ,,веки веков“, Сербы ,,вйеки 
вйеков“ і под. Буква ять - э є модерно 
повіджено так флексібілна, же днеська 
маме много высловностей той буквы в 
розлічных славяньскых языках. Тоты суть 
в сузвуку с даным языковым подручом, але 
нестрачають при тим свий универзалный 
славянскый а передовшыткым церковный 
характер. /Покрачуваня/

Прот. Петро Савчак
До кодификованого русинского языка 

управила:  ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД.
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V dnešnej modernej a pretechnizovanej spoločnosti súčasný človek nemá vôbec žiadny 
problém dostať sa ku informáciám akéhokoľvek druhu. Či sú to správy ohľadom cirkvi, politi-
ky alebo hocičoho iného. Ak sa na tieto tvrdenia pozrieme optikou Pravoslávnej cirkvi, zistí-
me, že v priebehu 20. storočia, nie vždy tomu tak bolo. Počas Rakúsko-Uhorského cisárstva, 
akákoľvek zmienka o sv. Pravosláví bolа potrestaná. Prejavy prostého veriaceho ľudu boli 
potlačované. Niektorí sa kvôli svojmu rozhodnutiu dostali až pred súdne tribunály, ktoré ich 
„priestupky“ následne chceli „napraviť“. 

Po rozpade cisárskeho Uhorska vzniká nový štát, Československá republika, a tá je vo 
veciach náboženských trochu zhovievavejšia a dáva priestor, aj keď malý, veriacim na to, aby 
svoje náboženské presvedčenie slobodne vyznávali. Do tohto prostredia prichádzajú ute-
čenci, ktorým prestal vyhovovať boľševizmus aj s jeho stránkami- hlavne potlačovaním sv. 
Pravoslávia. Boli to hlavne cirkevní hodnostári (kňazi, mnísi), ale aj ruská inteligencia. Práve 
títo utečenci vytvárajú v Československu, konkrétne na území Slovenska, prvú pravoslávnu 
kníhtlačiareň, ktorá bola súčasťou monastiera sv. Jóva Počajevského v Ladomirovej. Samotná 
história tejto tlačiarne je veľmi zaujímavá, pretože prvé roky fungovania tlačiarne sú späté s 
menom Juraj Lažo, ktorý bol významným politickým dejateľom a dokonca sa stal senátorom 
v senáte Československej republiky.

Tento človek mal na starosti prvé roky vydávania akýchkoľvek tlačovín v tlačiarni, a až 
neskôr bola tlačiareň prevezená zo Svidníka do Ladomirovej a tu to mal na starosti už ar-
chimandrita Vitalij (Maximenko), zakladateľ pravoslávnej misie v Ladomirovej. Táto pravo-
slávna tlačiareň sa stala známou po celom pravoslávnom ruskojazyčnom svete a zásobovala 
emigrantov z Ruska ruskojazyčnou literatúrou. Okrem jednorazových vydaní, či už to boli 
Služebníky, Evanjeliá a mnohé iné, bratia monastiera vydávali aj jedno významné pravosláv-
ne periodikum – Pravoslavnaja Karpatskaja Rus. 

„Noviny zvýšili nárok na tlačiarenskú prácu misie, no vynaloženú námahu bohato vyna-
hradil význam, ktorý toto periodikum malo pre celý ruský emigrantský i pravoslávny svet. No-

História História

Noviny „PRAVOSLAVNAJA 
KARPATSKAJA RUS“ (1928-1944)

Hlavička titulnej strany novín, ktoré pred 90. rokmi začali vychádzať na Slovensku
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viny Pravoslavnaja Karpatskaja Rus vznikli ako 
cirkevno-národný orgán pravoslávneho hnutia 
na Podkarpatskej Rusi a východnom Slovensku. 

Prvý výtlačok časopisu Pravoslavnaja Kar-
patskaja Rus vyšlo 17. apríla v roku 1928. Prvým 
šéfredaktorom bol Vsevoloď Kolomacký (neskôr 
archimandrita Andrej). Časopis bol 2 týždenník, 
čiže vychádzal dvakrát v mesiaci. V časopise 
boli uverejňované rôzne správy, ktoré sa týkali 
sviatkov v tých ktorých mesiacoch, ale ako naj-
hodnotnejšie by sme mohli považovať tzv. „Visti 
iz staroho kraju“. Pod týmto názvom boli uverej-
ňované články, ktoré sa týkali územia Prešovskej 
Rusi, Podkarpatskej Rusi a Lemkovščiny, v ktorých sa uverejňovali správy o návrate miestnych 
obyvateľov do lona sv. Pravoslávia a ich ďalšom životnom príbehu. Keďže tento časopis odo-
berali aj vysťahovalci v Amerike, práve im boli venované tieto správy. Na základe týchto správ 
aj títo vysťahovalci pomáhali svojim rodinám a cirkevným spoločenstvám tým, že organizo-
vali zbierky v Amerike na podporu pravoslávneho hnutia. Cieľom tohto magazínu bolo osve-
covať hnutie Pravoslávia na Karpatskej Rusi a východnom Slovensku, dávať rady cirkevnému 
národu vo viere a živote a brániť Pravoslávie a pravoslávnych od útokov a urážok.  Rozsah 
časopisu boli 4 strany. 

Prečítajte si ukážku z druhého čísla novín „Pravoslavnaja Karpatskaja Rus“ vydaných v 
Ladomirovej na Slovensku v roku 1928. Jedným z prvých článkov, ktorý sa venoval dianiu na 
Slovensku, bol aj článok, ktorý obsahoval správu zo zhromaždenia v Medzilaborciach.

Na Prešovčine je viac ako 1000 pravoslávnych rodín
1. apríla 1928 na zhromaždení v Medzilaborciach boli predstavitelia z 26 obcí. V ich správach 

bolo ukázané, koľko pravoslávnych veriacich ich poslalo na samotné zhromaždenie. 
Z okr. Stropkov
Ladomirová – 56 rodín, Vagrinec – 28 rodín, Krajné Čierne – 25 rodín, Medvedie – 27 rodín, 

Krajná Porúbka – 27 rodín, Korejovce – 15 rodín, Vyšný Orlík – 44 rodín, Cernina – 10 rodín.
Z okr. Bardejov
Becherov – 68 rodín, Hrabské – 43 rodín,
Z okr. Snina
Stakčín – 1186 duší, Jalová – 145 duší, Telepovce (Osadné) – 550 duší, Uličské Krivé – 25 rodín
Z okr. Medzilaborce
Krásny Brod – 50 rodín, Rokytovce – 20 rodín, Borov – 45 rodín, Medzilaborce – 37 rodín, Ol-

šinkov – 42 rodín, Čabalovce – 25 rodín, Sterkovce (dnes časť Čabaloviec) – 28 rodín, Valentovce 
– 2 rodiny, Ňagov – 31 rodín, Kalinov – 100 rodín, Világy (Svetlice) – 23 rodín, Vydraň – 13 rodín. 

V spomenutých obciach je zorganizovaných 11 prichodov (farností).

Jerej Mgr. Miroslav Humenský, PhD.

História História

Práca v ladomírovskej tlačiarni



B26 Odkaz
sv. Cyrila 
a Metoda

HistóriaHistória

Jednou z významných osobností ži-
júcich v Ladomirovskom monastieri pre-
podobného Jóva Počajevského na Slo-
vensku bol aj otec archimandrita Sávva 
(Konštantín Petrovič Struve 11. 10. 1900 
- 13.03. 1949). Pochádzal z rodiny ruských 
emigrantov. Jeho otec Peter Bernhardo-
vič Struve bol ekonóm, filozof, historik, 
publicista, politický pracovník. Spočiatku 
bol zapáleným marxistom, blízkym Leni-
novým kolegom, emigroval z politických 
dôvodov - Lenin dal príkaz ho zavraždiť. 
Z marxistu sa stal účastníkom liberálneho 
hnutia, smeroval ku konzervativizmu, až 
sa nakoniec stal presvedčeným monar-
chistom. Pochopil, že reformy sa majú 
robiť nenásilnou formou. V emigrácii sa 
stal významnou osobnosťou združujúcou 
osobnosti ako Berďajev, Bulgakov, Frank a 
mnohých ďalších. Vydával noviny Vozrož-
denie, Rusko, Rusko a Slovanstvo, zborník 
Ruská myseľ. Jeho syn Konštantín mu vo 

vydávaní a písaní článkov aktívne pomáhal. Študoval teológiu v Paríži na Sergejev-
skom inštitúte, kde vydával noviny Sergejevské lístky, ktoré boli vydávané vo väčšom 
náklade než otcove noviny. 

V roku 1930 po 5 mesiacoch poslušníctva bol Konštantín Petrovič podstrihnutý 
za diakona v chráme Miľkovského monastiera v Srbsku. Ako spomína otec Sávva, 
„približne o tri mesiace ma otec Joan zavolal za oltár a pred Božím prestolom mi 
povedal: „Je vôľa Božia, aby ste odcestovali k otcovi Vitalijovi do Karpát“. O tri mesia-
ce som pricestoval do Karpát do Ladomirovej. Od toho času som neprestal ďakovať 
Bohu, že ma priviedol k tejto západnej vetvičke ruského národa, s ktorou som zrástol 
duchovne a nechcel by som sa s ňou rozlúčiť až do smrti“.

Ladomirovčan Nikolaj Hvozda (24.12.1924 - 03.09.2010) bol pamätníkom Lado-
mirovského monastiera v čase jeho najväčšieho rozkvetu ako aj zániku. Poznal všet-
kých bratov, ruských emigrantov ako aj domácich trudnikov. A práve preto nechaj-
me hovoriť jeho spomienky:

Od 7 do 14 rokov som žil v monastieri s vladykom metropolitom Lavrom (1928 
- 2007), bývalým Vasiľom Škurlom. Spolu nás do seminárie chodilo 33, avšak mnohí 

SPOMIENKA NA DOBRÉHO PASTIERA
Archimandrita Savva (Struve)
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odišli pre svoje záujmy. Život mníchov bol veľmi ťažký. Keď prišiel Roždestvenský 
alebo Paschálny pôst, viac času trávili v chráme. Na obed jedli len dva zemiaky va-
rené v šupke a dve lyžičky surovej kapusty. Potom mali do 13. 00 hod. oddych a 
potom šli zase do chrámu do desiatej, do jedenástej večer. Prácu mali rozdelenú. 
Napríklad otec Vladimír pílil drevo a vykuroval kélie. Pece boli postavené z kameňa, 
nie z kachieľ. Jedna pec vykurovala dve kélie. Každý mních mal svoju kéliu, spali len 
čisto na doskách. Niektorí mali ustlaný len koberec a ako vankúš im slúžili odrezky 
z kníh namiesto peria. Žili takmer až pustovnícky. Mali týždenný rozvrh povinností. 
Ráno alebo večer po modlitbe prichádzali k moščam. Pobozkali ich a otec Serafim im 
k hlave priložil tŕňovú korunu. V chráme stáli podľa hodnosti od archimandritu, cez 
jeromonacha, poslušníka a trudnika. Každý sa poklonil, objali sa a navzájom prosili 
jeden od druhého odpustenie, ak si navzájom niečo spôsobili. Toto sa dialo každé 
ráno a večer. Ja a Vasiľ Škurla sme chodili pomáhať do tlačiarne falcovať  knihy.“   
Na otázku, ktorého mnícha si najviac pamätá, pán Nikolaj odpovedá: „Nebožtíka otca 
Savvu si nielen pamätám, ale si ho vážim a nikdy naňho nezabudnem ako aj iní ľudia. 
Bol to človek, ako sa píše v sv. Evanjeliu: „…Dobry pastyr dušu polahajet za ovcy: A 
najemnik, uvidit volka ubižit, a volk ovcy raspuhaje…“ (Jn 10, 11). Tak aj on. Hoci bol 
mních, ale on odtiaľto neodišiel. Spolu s nebožtíkom Vargom počas strašnej streľby 
slúžil v drevenej cerkvi.  Neodišiel z cerkvi, pretože svjaščennik nemôže opustiť pres-
tol, keď začne slúžiť sv. Liturgiu. Keď sme odchádzali z domu s jednou kravou, stretli 
sme ich cestou k mostu na Vagrinec prichádzať z cerkvi. Na moste som si spomenul, 
že som doma nechal trochu masti a tak som sa vrátil naspäť. Otec Sávva s nebožtí-
kom Pavlíkom slúžili v našom dome moleben.“ Po evakuácii Ladomirovej otec Sávva 
istý čas ostal v dedine a potom ich dobehol v Giraltovciach. Spolu prespali u rodiny 
Sučkovych v Kukovej a na druhý deň išli do Fintíc. On presne vedel, kde bývajú naši 
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ľudia: V Chmeľove, v Pušovciach, vedel kde boli ľudia z Porúbky, Medvedieho, z Kraj-
ného Čierneho. „Ja som mal koňa, ktorého som kúpil na fronte, a chodil som tam 
s ním slúžiť. Rímsko - katolíci nám v kostole nedovolili slúžiť, iba evanjelici… Otec 
Sávva býval vo Finticiach pri Prešove. Celý čas bol s ľuďmi a duchovne ich posilňoval.“

Po vojne sa otec Sávva naspäť vrátil do Ladomirovej. Neporušený ostal stáť len 
chrám a hostoprijemnica, ktorú neskôr obyvatelia rozobrali a použili ako materiál 
pre stavbu svojich domov. Dedina bola spustošená vojnou. V našom chráme Nemci 
ukryli protilietadlové delá a na dnešnej fare sídlil nemecký generál. Steny chrámu 
boli zadymené od ohňa, ktorý si tam kládli Nemci. Po vojne nebolo súceho človeka, 
ktorý by mohol pracovať ako vedúci krajského úradu národného výboru v Ladomi-
rovej a tak do ľudovo povedanej funkcie notára zvolili otca Sávvu. V tejto funkcii 
pôsobil od 4. februára do 24. júla 1945. Ako sa v tejto funkcii cítil otec Sávva? „On sa 
potom veľmi kajal, robil poklony, veľmi preto trpel.“ Povedal pánovi Nikolajovi Hvoz-
dovi nasledujúce slová: „Znaješ što, Nikolaj, ja moh dajaku ženščinu, abo koho nibuď 
obraziť, ja nezrobil dobri.“ Svedomie ho preto veľmi trápilo. „Počas vojny v našom 
dome otec Sávva preväzoval ranených partizánov, ktorí chodili po lesoch. Ja som 
stál vonku a dával pozor, keby išli Nemci alebo niekto.“ Keď už bol otec Sávva slabý, 
povedal mi: „Nikolaj, chcel by som Ti niečo dať, ale vidíš, že ja nič nemám. Ale vieš čo, 
mám tu jeden obrázok svätého Nikolaja. Tomu sa modli, v tomto obrázku je veľká 
blahodať, on Ti pomôže, jemu sa modli, pros ho a on Ti pomôže.“

Dňa 20. apríla 1948 duchovný správca obce Ladomirová, otec Michal Kurjatnik, 
spolu s pánom Nikolajom Hvozdom a pánom Miňom z Mestiska, na aute priviezli 
chorého otca Sávvu z Borova na faru do Ladomirovej. Otec Michal bol kedysi po-
slušníkom v monastieri prepodobného Jóva. Pán Hvozda na túto udalosť spomína 
nasledovne: „Keď sme ho vyzuli z čižiem, poodpadávali mu z nôh kusy tela. Lýtko sa 
mu obracalo okolo nohy, taký bol chudý. Nikdy však nevzdychol ani nezajojčal. Vo 
Svidníku bol po vojne prvý primár Machálek, ktorý bol dobrý chirurg a ten mu chcel 
nohu odrezať, ale sa bál, lebo o. Sávva mal slabé srdce…“

4. novembra 1948 odišiel pán Hvozda na vojenskú službu do Humenného. Po 
krátkom čase mu mama písala, že otec Sávva je ťažko chorý a nevie, či nezomrie. 
Hospodin Boh dal tak, že pán Nikolaj prišiel na dovolenku 12. marca 1949, neskoro 
večer tesne pred polnocou. „Zohrieval som sa na peci a mama mi povedala, že otec 
Sávva už dlho nevydrží. Keď som to počul, o jednej v noci som skočil do topánok a 
utekal k nemu. Začal som búchať na dvere a otec Sávva ma počul. Bol tam aj otec 
Kurjatnik (ten ma nepočul) a otec Ignatij (Čokina), ktorý mi prišiel otvoriť, a povedal: 
To ste vy Nikolaj? Poďte, pretože otec Sávva nemôže zomrieť, len Vás neustále spo-
mína „Nikolaj, Nikolaj“. Vošiel som do jeho kélie a sadol som si na stoličku pri posteli. 
Bol taký chudý, že mu ani pery nezakrývali zuby a nemohol rozprávať. Chytil ma za 
ruku a stále mi niečo ukazoval. Nevedel som, čo chce. Potom som zistil, že chcel, aby 
som mu odkryl nohy. Časť nohy mu odhnila, lýtko sa mu otáčalo okolo kosti. Ani raz 
nezajojkal, nezaplakal, ani sa nikomu nesťažoval. Potom pozeral raz na mňa, raz na 
stenu a tak Bohu oddal dušu držiac ma za ruku. Ja som si však myslel, že zaspal a po-
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maly som ruku vytiahol a odišiel. Ráno po mňa prišiel otec Ignatij  a oznámil, že otec 
Sávva sa upokojil.“    

„Otec Michal Kurjatnik mi poslal telegram a tak som prišiel na pohreb. Keď sa 
ma náčelník posádky opýtal: Kto Ti zomrel? Odpovedal som: Jeden farár. A čo Ty s 
farárom? Ja som otca nemal a on mi bol ako otec. Staral sa o mňa viac ako môj otec, 
ktorý odišiel do Argentíny a dodnes som ho nevidel. Každý deň ma mal na očiach a 
staral sa o mňa.“

V y s o k o p r e o s v ä t e n ý 
exarcha metropolita, vla-
dyka Jeleferij, prikázal za 
zosnulého otca archiman-
dritu Savvu slúžiť pohreb 
so svätou Liturgiou vopred 
posvätených Darov otcovi 
archimandritovi Andrejovi 
(Kolomackému) v stredu 16. 
marca 1949. S otcom archi-
mandritom Sávvom sa pri-
šlo rozlúčiť veľké množstvo 
duchovenstva z celej epar-
chie, množstvo veriacich 
z Ladomirovej, Vagrinca, 
Krajného Čierneho a mno-

hých druhých dedín. Po pohrebe bol prečítaný závet, ktorý si otec Sávva pripravil: 
„…Prosím o odpustenie mne hriešnemu a zatratenému, ak moja smrť spôsobí ko-
musi z mojich príbuzných, duchovných detí a bratov spolupastierov utrpenie alebo 
smútok. Pred Bohom som veľký hriešnik, ale pred Vlasťou a celým Slovanstvom som 
nezhrešil, pretože podľa svojich síl som slúžil obyčajnému národu počas vojny aj po 
nej…“  

Rozlúčku v mene dedinčanov celého okresu pri mohyle povedal vedúci kancelá-
rie Miestneho ľudového výboru Ivan Humenik: „Žil si s nami v čase mieru, aj v ťažkých 
dňoch Druhej svetovej vojny si ostal s nami, povzbudzujúc nás svojimi pastierskymi 
radami a modliac sa s nami Hospodu Bohu o zbavenie od nešťastí a trápenia. Tu sme 
sa naučili, čo je to pravá kresťanská duša. Človeka a pastiera s takou dušou v našich 
časoch, vo všeobecnosti a najmä v našom okolí nebolo…“

Obraciam sa na vás, čitateľov Odkazu sv. Cyrila a Metoda, s prosbou o pomoc pri 
hľadaní ľudí, ktorým otec Sávva pomohol akýmkoľvek spôsobom. Všetky zozbierané 
svedectvá chcem uverejniť vo svojej dizertačnej práci venovanej osobe a činnosti otca 
archimandritu Sávvu (Struve). Kontaktujte ma prosím na: marian.derco@gmail.com 
alebo 0915 651199. Spasi Hospodi!

Jerej Mgr. Marián Derco

Pohreb archimandritu Savvu (Struve) v Ladomírovej
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Pokánie a spoveď
Čo znamená slovo pokánie?
Ako napovedá aj samotné slovo, pokánie zna-

mená úplnú zmenu života, zrieknutie sa hriechu 
celým srdcom, zmenu spôsobu myslenia. To zna-
mená, že celou našou bytosťou by sme mali pocí-
tiť, že cesta, po ktorej kráčame, nikam nevedie a v 
dôsledku toho zatúžime po návrate. Mali by sme 
pocítiť, že žijeme v stodole, mimo nášho otcovské-
ho domu a mali by sme si povedať:

– Kam idem? Zbláznil som sa? Môj otec má pa-
lác, kde sa všetci veselia a ja sa nachádzam v tomto 
bahne?

Potom sa rozhodneme pre návrat, aby sme 
opäť vošli do otcovského domu, aby sme sa zmie-
rili s Bohom Otcom a s našimi bratmi.

Grécke slovo μετάνοια (metánia), ktoré sa 
do slovenčiny prekladá ako pokánie, je zložené z 
dvoch slov μετά + νοώ (metá + noó), čo znamená 
neskôr pochopiť.

Nektarios Antonopoulos
Čo je spoveď?
Aby pokánie človeka bolo skutočné, musí ho sprevádzať svätá spoveď. Spoveď je tajom-

stvo, ktoré dal sám Pán. Keď po zmŕtvychvstaní Christos prvýkrát stretol svojich učeníkov, po-
vedal im: „Prijmite Svätého Ducha; ktorým odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im; ktorým zadrží-
te, zadržia sa im“ (Jn 20, 22 – 23).

Ako vidíme, Pán dal moc odpúšťania hriechov svojim učeníkom. Toto právo odovzdali 
apoštoli (pozri Sk 19, 18) aj svojim nástupcom. Odpúšťanie hriechov sa uskutočňuje pros-
tredníctvom Božej blahodate a cez naše pokánie. Kňaz pri spovedi len potvrdzuje úprimnosť 
nášho pokánia a odpúšťa nám hriechy. Toto tajomstvo je sväté a tajné a kňaz nikdy nemôže 
prezradiť hriechy spovedajúceho sa človeka.

Pokánie a spoveď človeka
Spoveď nie je ľahká vec. Je potrebné rozhodnutie a sila. Hľa, prečo sa mnohí ľudia ne-

spovedajú, hoci sa kajajú za spôsob života, ktorý prežili. Diabol dovoľuje človeku vykonávať 
mnohé náboženské povinnosti, okrem pokánia a spovede, pretože vie, že všetko ostatné nie 
je prospešné, ak neexistuje úprimné pokánie a spoveď.

Mnohí ľudia majú rôzne výhovorky, len aby zostali ďaleko od spovede. Mnohí tvrdia, že 
svoje hriechy hovoria pri modlitbe pred ikonou. Všetko toto je vyhýbanie sa spovedi, pretože 
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ktorý chorý človek o svojej chorobe hovorí pred obrazom lekára alebo do telefónu? Lekár 
musí vidieť a počuť chorého človeka, aby mu vedel pomôcť.

Iní zase tvrdia, že sa hanbia povedať pred duchovníkom to, čo vykonali. Pýtam sa: Ktorý 
chorý sa hanbí ukázať svoje nahé telo lekárovi? Keď hrešíme, diabol nám berie pocit hanby, 
ale keď sa máme zachrániť, prináša nám tento pocit.

Všetko toto svedčí o tom, aké dôležité je pokánie a spoveď človeka. Je potrebné hrdinské 
rozhodnutie, ktoré uskutoční človek, keď naozaj chce dosiahnuť spásu, keď sa chce oslobodiť 
od hriechu, ktorý ho vedie do zatratenia, do pekla.

 P. Panagiotidis 
Zápas kresťana
Po pokání a návrate človeka k Bohu začína zápas. Mnohí kresťania ohraničili kresťanský ži-

vot pokáním, spoveďou a zachovávaním určitých náboženských povinností. Kresťanský život 
je však neustály zápas. Christos hovorí: „Usilujte sa vchádzať tesnou bránou.“(Mt 7, 13). Apoštol 
Pavol píše: „Bojuj dobrý zápas viery.“(1Tim 6, 12).

V tomto svete veriaci človek duchovne zápasí. Je to najušľachtilejší zápas, ku ktorému je 
človek volaný tu na Zemi. Dnes väčšina kresťanov duchovne nezápasí a platí o nich to, čo 
povedal Pán biskupovi sardskej Cirkvi: „Máš meno, že žiješ a si mŕtvy.“ (Zj 3, 1) Väčšina z nich 
duchovne zomrela, prestala duchovne zápasiť, dohodla sa s nepriateľom.

Jedným dôvodom, pre ktorý kresťan zápasí, je to, že teraz má nepriateľov. Jeho nepriatelia 
sú svet, telo, diabol. Nepriateľom človeka nie je sused, ani jeho brat. Nepriateľom človeka je 
len diabol, ktorý prostredníctvom nich pôsobí. On nás nenávidí, bojuje proti nám, chce našu 
smrť. Pán ho nazval „vrahom človeka“. Nepriateľom je ešte svet, ktorý nás obklopuje. Ten proti 
nám bojuje a chce nás mať pre seba. Nepriateľmi sú aj telo, naše ja, naše vášne a slabosti. Ak 
veriaci kresťan chce žiť Christov život, je volaný postaviť sa na odpor všetkým týmto nepria-
teľom.

Múdry lekár
Istý človek bol v nemocnici a stále odkladal spoveď. Lekár, ktorý bol kresťanom, mu chcel 

dať užitočné poučenie, preto po rannej vizite položil lieky na stôl a chcel odísť. Pacient sa ho 
opýtal:

– Pán doktor, kedy mi predpíšete lieky?
– Možno o mesiac, – odpovedal lekár.
– Ako to! Veď bez liekov môžem zomrieť, – vykríkol vystrašený pacient.
– Tak ich začnite užívať od nasledujúceho týždňa.
– Pán doktor, – protestoval pacient, – veď ja sa nasledujúceho týždňa nemusím dožiť.
– Keď sa budete cítiť veľmi zle, zoberte lieky zajtra, – povedal lekár.
– A je možné, – prosil pacient, – aby som lieky začal brať ešte dnes?
– Vidíte? Tak je to aj so spoveďou. Nesmiete ju odkladať, pretože zajtrajška sa nemusíte 

dožiť, – s úsmevom mu vysvetlil lekár.
 

Ján Zozuľak
Zdroj: www.pravoslavnekrestanstvo.sk

 

Poučenie Poučenie

Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštaurovanie 
oltárov, ikonostasov, obrazov a sôch. Pozlacovanie a postriebrenie  

sakrálnych predmetov. Pokrývanie striech a veží. 
Ponúkame zľavu, stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku. 

Telefón: 035/6593 139, 0905 389 162
e-mail: reart007@gmail.com, www.reart.eu
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Myšlienky starca Porfýrija
BOŽSKÉ PRIJÍMANIE  NIE ZO ZVYKU
„Buď pozorný, nechoď na sväté prijímanie zo zvyku. Zakaždým pristupuj k  tomu-

to Tajomstvu tak, ako keby si to robil po prvýkrát a zároveň, ako keby to bolo tvoje 
posledné prijímanie pred smrťou“.

PRÍJEMNÁ VÔŇA SVÄTÉHO PRIJÍMANIA
V poslednej dobe, keď otec Porfýrij už 

nebol schopný ísť do chrámu, požiadal 
ma, aby som mu po svätej Liturgii priniesol 
sväté prijímanie do jeho izby (kélie). Bolo 
by dobre vidieť, ako sa starec chystal prijať 
Sväté Telo a Krv Pána Isusa Christa. S akým 
chvením a láskou pristupoval ku kalichu. 
Raz mi povedal, že Telo a Krv Pána Isusa 
Christa príjemne vonia. Pochopil som, že 
on zacítil túto vôňu. 

Otec Porfýrij vždy odporúčal veriacim, 
aby častejšie pristupovali k tajinám našej Cirkvi.

POKLONY - SÚ NAŠE DOBROVOĽNÉ OBETY
Otec Porfýrij nám radil, aby sme počas modlitby, ak nám to sily dovolia, robili po-

klony. Hovoril: „Keď sa modlíte, robte podľa možnosti vašich síl aj poklony. Samozrej-
me, budete unavení. Ale keď je modlitba sprevádzaná dobrovoľnou obetou, stáva sa 
pre Boha príjemnejšou a je viac účinnejšia“.

NAMIESTO POKLÔN
Jedného dňa nám starec povedal: „Prednedávnom som dostal stacionárny 

bicykel, aby som na ňom cvičil v izbe (kélii). Požiadal som o radu kardiológa, ktorý mi 
povedal, že mierne cvičenie na tomto trenažéri by bolo pre mňa užitočné. Zobúdzam 
sa medzi 2. a 3. hodinou ráno. Moja myseľ je jasná a začínam svoje modlitbové 
pravidlo. Potom, namiesto toho, aby som robil poklony, neprestajne sa modlím a 
cvičím na bicykli“.

VÁŠNE
Raz mi otec Porfýrij povedal nasledujúce podobenstvo - alegóriu o odtínaní váš-

ní: „U nás,  — povedal, — moje dieťa, máme záhradu. Na jednej časti rastú kvety a 
na inej časti divé tŕnie. Je tam aj prameň dobrej vody. A tak, keď budeme zavlažovať 
kvety, — oni budú dobre rásť. A divé tŕnie, ktoré zostane bez vody, uschne.

To isté sa deje aj v živote. Ak budeme neustále robiť dobré skutky, naše zlé návy-
ky budú pomaličky odumierať. Starý človek, ktorý je v každom z nás, zalezie do svo-
jej nory a už nás viac nebude znepokojovať. To sa však dá dosiahnuť iba nepretržitou 
modlitbou a odvážnym bojom za cnosti“.

Pripravil: Martin Bankov

Poučenie Zahraničie
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Správy z pravoslávnych cirkví
Antiochijský patriarchát
Mínomety zasiahli opäť okolie sýrsko-pravoslávnej katedrály v Damasku
V Sýrii stále neutícha vojnové násilie. Mínometná streľba, ktorá v pondelok za-

siahla centrum Damasku, si vyžiadala minimálne dvoch mŕtvych a troch zranených. 
Ozbrojenci kontrolujúci východnú časť mesta ostreľovali okolie sýrsko-pravoslávnej 
Katedrály svätého Juraja, v blízkosti ktorej skupina ruských dobrovoľníkov rozdelila 
balíčky pomoci miestnym obyvateľom.

Ako komentovala agentúra Fides, udalosť dosvedčuje, že aj popri oficiálnych vy-
hláseniach a poklese záujmu medzinárodných agentúr, konflikt v Sýrii naďalej po-
kračuje a zasahuje aj hlavné mesto. Historická časť Damasku, v ktorej sú sústredené 
kostoly a centrá patriarchátov, bola len nedávno cieľom raketových útokov a ostre-
ľovania vychádzajúceho z predmestia Ghūta, ktoré si 22. januára vyžiadali 9 mŕtvych 
a viac ako 20 zranených, hlavne z radov žiakov v blízkosti školy.

Zdroj: www.tkkbs.sk
Alexandrijský patriarchát
Prvý pravoslávny monastier otvorený v Južnej Afrike (Hartbeespoort)

Jeho Blaženosť Teodor II, pápež a 
patriarcha alexandrijský a celej Afri-
ky, pricestoval 19. januára do Južnej 
Afriky na oslavy 50. výročia založenia 
eparchie Mysu Dobrej nádeje (1968-
2018). Počas tejto misijnej cesty 
zároveň navštívil Namíbiu a Keňu.  
Patriarcha v sprievode metropoli-
tu Damaskina, johannesburského a 
pretórijského, a biskupa Nikodima 
nitrianskeho takisto navštívil novovy-
budovaný Monastier sv. Nikolaja Di-

votvorcu, Nektária Agínskeho a Paisija Atoského  blízko mesta Hartbeespoort.
Prvý monastier v Južnej Afrike bol vybudovaný vďaka úsiliu metropolitu Serafima 

(v tom čase johannesburského, v súčasnosti eparchiálneho biskupa zimbabwianske-
ho a angolského) v púšti, a od hlavného mesta je vzdialený asi hodinu cesty autom. V 
súčasnosti je tam 5 mníšok a duchovným otcom tohto svätého obydlia je archiman-
drita Apostol Apostolakis, ktorý zriadil dva ďalšie ženské monastiere v Keni a Tanzánii. 

Počas svojej návštevy patriarcha Teodor oficiálne ustanovil matku Ortodoxiu za 
prvú predstavenú juhoafrického monastiera.  Vo svojej kázni patriarcha zdôraznil, 
že mníšstvo „nie je pohŕdanie svetom,  ale nabádanie k jeho premene – premene  v 
Christovi a na spásu“.

Pripravila: Mgr. Iveta Apostu
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Oslavy svetového dňa Bratstva 
pravoslávnej mládeže

15. február je deň, kedy Pravoslávna cirkev slávi sviatok Sritenija Hospodňa. Tento sviatok si 
zvolila pravoslávna mládež vo svete za deň, kedy sa mladí budú stretávať a oslavovať. Bratstvo 
pravoslávnej mládeže na Slovensku je občianske združenie s takmer 30 ročnou tradíciou u nás, 
no je tiež členom svetového spoločenstva s názvom Syndesmos. A preto aj na Slovensku sa 
každoročne vo februári konajú Oslavy svetového dňa pravoslávnej mládeže, vždy v inom mes-
te. Tohto roku sa členovia a priaznivci Bratstva zišli 17. februára v Bardejove.

Oslavy začali v ranných hodinách, kedy v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Bar-
dejove (spodný chrám) začala archijerejská svätá Liturgia. Viedol ju blaženejší vladyka Rastislav, 
arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska. Spolu s ním slúžil mitr. prot. Ján 
Lakata, správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Bardejove, jerej Ivo Petrovaj, duchovný PCO v 
Bardejove, mitr. prot. Peter Griga, predstavený pravoslávneho chrámu karpatoruských svätých 
v Užhorode - časť Pidlipniky, mitr. prot. Ivan Biloruský z Klenovej, mitr. prot. Boris Hrustič z Uliča, 
jeromonach Alexander Haluška z Moskvy, jerej Peter Polakovič zo Starej Ľubovne, jerej Miro-
slav Pavlenko z Medzilaboriec, archidiakon Maxim Durila, diakon Matúš Spišák z Košíc a diakon 
Daniel Omaska z Prešova. Prítomní boli tiež mitr. prot. Peter Humeník z Humenného, mitr. prot. 
Vladimír Spišák z Košíc, prot. Michal Džugan zo Strážskeho a prot. Andrej Nikulín z Kurova. Li-
turgiu spieval domáci Pravoslávny cirkevný zbor sv. Serafíma Sarovského. 

V kázni sa veriacim prihovoril jeromonach Alexander Haluška, viceprezident BPM na Slo-
vensku pre zahraničie a tajomník Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi  v českých krajinách a na 
Slovensku v Moskve. Vyzdvihol dôležitosť a veľký prínos Bratstva pre život mládeže nielen v 
minulosti, ale i v súčasnosti, ako i jeho významné miesto v našej miestnej Cirkvi. 

V závere Liturgie nový prezident BPM na Slovensku Lukáš Polakovič odovzdal vladykovi 
Rastislavovi, mitr. prot. Jánovi Lakatovi a mitr. prot. Petrovi Grigovi ikony a poďakoval sa nielen 
im, ale všetkým prítomným za to, že prijali pozvanie a spoločne vytvorili krásnu duchovnú at-
mosféru. 

Následne sa program presunul do jedálne 5. základnej školy, kde bol pre všetkých pripra-
vený obed a pohostenie. Po posilnení sa ako prvý prihovoril otec Ivan Biloruský a v prezentácii 
mladej generácii predstavil začiatky Bratstva. Po ňom sa do programu zapojila bardejovská 
mládež, ktorá pripravila pre všetkých spoločne vedomostný kvíz. Víťazná skupina získala sladkú 
odmenu v podobe torty, za ktorú ďakujeme pani Márii Hukaľukovej. 



03/2018     E35

Z domova Z domova

Ďalší v poradí vystúpili mládežníci z Nižnej Polianky so srbskými duchovnými piesňami 
a veselou scénkou. Po nich si slovo zobral ešte raz otec Biloruský. Všetci sme mali možnosť 
vrátiť sa do táborových čias a zaspievať si staré-známe hity. Prihovoril sa i otec Peter Griga z 
Ukrajiny, ktorý k nám prišiel s mátuškou a mládežníčkami z Užhorodu a Perečina. Napokon sa 
predstavila mládežnícka skupina zo Spišskej Novej Vsi veľmi originálnym spôsobom, pretože si 
na tento deň pripravili krátky film s duchovným poučením, natočený veriacimi z ich cirkevnej 
obce. Spoločná fotografia na záver bola bodkou za Oslavami. 

Chceme vyjadriť úprimné slová vďaky všetkým, ktorí sa pričinili akýmkoľvek spôsobom k 
zorganizovaniu tohto podujatia. V prvom rade mestu Bardejov a primátorovi MUDr. Borisovi 
Hanuščákovi, ktorí v značnej miere materiálne podporili akciu, riaditeľke 5. základnej školy 
Mgr. Milene Kravcovej za poskytnutie priestorov. Ďakujeme aj všetkým veriacim, ktorí zabez-
pečili pohostenie, kvetinovú výzdobu v chráme a tiež nové putovné plátno pre Bratstvo. V 
neposlednom rade patrí vďaka aj bardejovským mládežníkom, ktorí sa poctivo a zodpovedne 
venovali príprave Osláv. 

Zišlo sa nás v Bardejove okolo 150 ... Sláva Bohu za krásny deň, spoločný čas v modlitbe i 
zábave! 

Zdroj: https://pco-bardejov.webnode.sk/

Slúženie sv. Liturgie v obci Bodružaľ
Dnešná sv. Liturgia v novom drevenom chráme sv. Petra a Pavla v obci Bodružaľ 

bola výnimočná. Keďže otec Michal Rošič priniesol zo Svätej zeme myro z ostatkov 
(mošči) sv. Sávu Posväteného, rozhod-
li sme sa takto slávnostne vstúpiť do 
obdobia Veľkého pôstu. Priniesli sme 
aj mošči (ostatky) lekárov sv. Kozmu a 
Damiána a ďalšie mošči, ktoré má otec 
Michal. 

Po Liturgii sa všetci veriaci na kole-
nách modlili, aby im Boh pomohol pri 
všetkých prekážkach počas Veľkého 
pôstu. Na záver Liturgie otec Michal 
pomazal všetkých veriacich myrom z 
ostatkov na čelo, oči, uši, hruď a ruky. 

Na samotný záver Liturgie boli posvätené autá veriacich, aby ich Boh ochraňoval 
pri ich cestách autami. Ďakujeme každému, kto dnes nelenil a z blízka aj z ďaleka sa 
prišiel s nami poradovať a pomodliť a želáme každému veľa duchovných síl, lásky 
a porozumenia  v období nastupujúceho Veľkého pôstu, aby sme o 40 dní mohli 
spoločne privítať zmŕtvychvstanie nášho Spasiteľa Isusa Christa. 

Mgr. Matúš Rošič
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V prvú nedeľu Veľkého pôstu - Nedeľu Víťazstva Pravoslávia vladyka Rastislav v kázni počas ar-
chiejerejskej Liturgie v katedrálnomo chráme v Prešove poukázal na to, že dni Veľkého pôstu nám 
majú pripomínať nielen štyridsaťdňový pôst Spasiteľa pred začiatkom Jeho verejného pôsobenia, 
ale aj štyridsaťdňové pôsty, ktoré v dobách pred Jeho príchodom vykonali viacerí Boží služobníci, 
predovšetkým proroci Mojžiš a Eliáš. „Možno práve preto bola kedysi prvá nedeľa Veľkého pôstu v 
Konštantínopole a všade na východe nedeľou Všetkých svätých prorokov na čele s Mojžišom, a až 
neskôr sa stala Nedeľou Víťazstva Pravoslávia," vysvetlil vladyka.

Proroci upierali svoj duchovný zrak ku Christovi, ktorý prišiel, naplnil ich proroctvá a starozmluv-
nej Cirkvi dal Nový závet. Dejinami sveta začala putovať Cirkev novozmluvná.

„Že to nebolo ľahké putovanie, dôkazom toho je práve táto prvá nedeľa Veľkého pôstu, ktorá 
je síce Nedeľou Víťazstva Pravoslávia, ale zároveň i pripomienkou všetkého, čo tomuto víťazstvu 
Pravoslávia nad herézami predchádzalo. Po Liturgii dnešného dňa je zvykom čítať tzv. Synodik, kde 
okrem viacnásobných „Víčnaja pámjať!" a „Mnóhaja ľíta!" budú vyslovené i viaceré tzv. anatémy na 
tých, ktorí prekrúcali pravdu, odovzdanú Christom cez apoštolov svojej Cirkvi - anatémy na tých, 
ktorí sa usilovali pravoslávnu vieru transformovať, či lepšie povedané zdeformovať. Je veľmi dôleži-
té, aby sme správne chápali, čo toto slovo znamená. Niektorí sa totiž nazdávajú, že ide o prekliatie, 
a niekedy to tak i prekladajú: „Nech sú prekliati", ale to nie je pravda. Etymologicky je ekvivalentom 
gréckeho slova „aná-thema" slovanský výraz „voz-ložénije, voz-lóh" – ponechanie, venovanie čoho-
si komusi. Obe slová – grécke i slovanské – presne vystihujú podstatu danej veci. Keď hovoríme 
niekomu – anatéma, znamená to – to, čo robíš alebo hovoríš, nie je správne, a Boh nech to súdi a 
ukáže. Mnohokrát si my kresťania, pyšní na svoju pravoslávnu vieru, prisvojujeme právo súdiť iných. 
Pravda je však taká, že žiaden človek nemá právo súdiť, jedine Boh. Preto i sv. Otcovia tých, čo pre-
krúcali Christove slová a deformovali pravoslávnu vieru – heretikov – nepreklínali, ale odlučovali 
od Christovej Cirkvi a ponechávali na súd Boží. Nedeľa Víťazstva Pravoslávia nám nemá pripomínať 
len pohnutú cirkevnú minulosť a tú skutočnosť, že za zachovanie pravoslávnej viery bolo potrebné 
zápasiť a bojovať, ale rovnako má náš duchovný pohľad upriamiť i na budúcnosť Cirkvi. Veď my sme 
pokračovateľmi diela našich sv. Otcov. Zaraďujeme sa do nekonečného zástupu Božích svedkov, 
na čele ktorého stoja oni a my sa k nim pripájame. Aj my tak ako oni vo svojej dobe nesieme ako 
pravoslávni kresťania na svojich pleciach zodpovednosť za zachovanie čistoty pravoslávnej viery 
a za jej odovzdanie ďalším generáciám. To je asi najdôležitejší odkaz Nedele Víťazstva Pravoslávia. 
Nech Pravoslávie zvíťazí nielen v našom osobnom živote – pričiňme sa i o to, aby premenilo svet. 
Práve k tomuto sme ako pravoslávni kresťania povolaní – pravou vierou premeniť podľa Boha seba 
i svet," dodal vladyka.

Po zaambonovej modlitbe archidiakon Maxim (Durila) prečítal úryvky zo Synodiku.

Redakčne upravené podľa zdroja: 
Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

Urývky z kázne metropolitu Rastislava 
v Prvú nedeľu Veľkého pôstu
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Moleben v Nedeľu Pravoslávia v Bardejove
Veľký pôst - to nie je len obdobie zrieknutia sa rôznych druhov jedál, telesnej 

zdržanlivosti, či zamýšľaním sa nad sebou a svojimi hriechmi. Je to aj obdobie, kedy 
nám Pravoslávna cirkev dáva možnosť zúčastňovať sa na rôznych bohoslužbách, 
ktoré sa počas roka neslúžia. Takým ,,netradične“- tradičným slúžením bol aj mole-
ben v Nedeľu Pravoslávia, ktorý sa slúžil v Bardejove v prvú nedeľu Veľkého pôstu – 
v nedeľu Víťazstva Pravoslávia. Do chrámu sv. Cyrila a Metoda sa zišli kňazi a veriaci 
z užšieho aj širšieho okolia, aby spoločne v jednote oslávili Víťazstvo Pravoslávia.

Aj keď nasledujúce slová možno budú znieť prehnane, je ťažko opísať slovami 
krásu a hlboký zážitok, ktorý človek prežil počas slúženia molebnu. Spievali sa rôz-
ne piesne a prosby, čítalo sa sväté Evanjelium či state o tom, že nech je udelená 
anatéma (odlúčenie od Cirkvi) na každého človeka, ktorý neprijíma učenie svätých 
otcov a samotnej Cirkvi. Všetkým, ktorí bojovali za Pravoslávie, a už nie sú medzi 
nami, im sa zaspievala „Vičnaja pamjať“, ale taktiež sa zaspievalo aj „Mnohaja lita“ 
všetkým, ktorí žijú a aj v súčasnosti svojím životom obhajujú pravú vieru.

Keď otcovia duchovní a všetci prítomní spolu spievali „Viruju vo jedinaho Boha 
Otca....“, ich spev sa niesol chrámom takou krásou a silou, ako keby práve predstu-
povali pred nepriateľa a chystali sa do boja za sväté Pravoslávie.

Počas molebnu sa k národu Božiemu prihovoril jeden z prítomných otcov, ktorý 
vravel o herézach a o ich pretrvávaní, o kráse ikon a ikonoborectve a o jednote 
Cirkvi. Pretože len v jednote je sila a len spolu môžeme zvíťaziť nad zlom, lebo ne-
priateľ chodí okolo nás a sladkými rečami či ľahkou cestou sa nás snaží získať. Vravel 
ešte mnoho ďalších srdcu a duši lahodiacich slov, ktoré posilnili v tomto pôstnom 
období určite každého jedného prítomného veriaceho.

Na záver sa poďakoval a 
prihovoril aj otec Ján Lakata 
so svojimi spomienkami, pri 
ktorých sa tisli slzy do očí, keď 
vravel, že boj o Pravoslávie 
nebol len v minulosti, ale pre-
trváva do dnešných čias, lebo 
nepriateľ chodí okolo ako ,,lev 
rykajuščij“.

Preto nech je pre nás táto 
prvá nedeľa Veľkého pôstu 

ako štít na obranu pred zlom a posilní nás v správnej viere. Daj, Bože, nech sa toto 
krásne slúženie molebnu svätého Pravoslávia, ktorý sa slúžil už druhý rok v Barde-
jove, stane neodmysliteľnou súčasťou a tradíciou nielen pre Bardejov a jeho okolie, 
ale nech sa rozšíri do všetkých krajov našej Cirkvi.

Mgr. Ľubomíra Kosová
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Rokovanie najvyšších predstaviteľov 
kresťanských cirkví na Slovensku 

Stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v SR sa uskutočnilo 13. 
februára 2018 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne. Pravoslávnu 
cirkev na Slovensku zastupoval Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, met-
ropolita českých krajín a Slovenska, v sprievode prot. Mgr. Ladislava Bilého, kancelá-
ra Úradu Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku.

Stretnutie sa začalo v kaplnke kňazského seminára pobožnosťou, ktorú mal arci-
biskup Stanislav Zvolenský, predseda KBS. Na úvod pracovného rokovania sa okrem 
neho prihovoril generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, predseda Ekume-
nickej rady cirkví v SR.

Cieľom stretnutia predstaviteľov 
Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej 
cirkvi augsburského vyznania, Gréc-
kokatolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi, 
Reformovanej kresťanskej cirkvi, 
Cirkvi bratskej, Evanjelickej cirkvi me-
todistickej, Bratskej jednoty baptis-
tov, Starokatolíckej cirkvi, Apoštolskej 
cirkvi na Slovensku, Cirkvi adventistov 
siedmeho dňa a Ústredného zväzu 
židovských náboženských obcí v SR 
bolo hovoriť o problematike ochrany 
manželstva a rodiny a vypočuť si prednášky pozvaných odborníkov. 

Prednášku o rizikách medzinárodného práva a Európskeho parlamentu pre ná-
boženské hodnoty predniesla JUDr. Jana Michaličková, PhD., z Oddelenia legislatívy 
a európskych záležitostí KBS. Mgr. Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a ro-
dinnú politiku prednášal na tému tzv. Istanbulského dohovoru a poukázal na jeho 
možné riziká. JUDr. Marica Pirošíková z Ministerstva spravodlivosti SR, zástupkyňa 
SR pred Európskym súdom pre ľudské práva, predniesla prednášku s názvom Súdny 
aktivizmus: Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Po prednáškach 
nasledovala diskusia, v ktorej prednášatelia odpovedali na otázky z pléna.

Na záver pracovného stretnutia na najvyššej úrovni bolo prijaté spoločné vyhlá-
senie. Arcibiskup Stanislav Zvolenský sa následne poďakoval pozvaným odborní-
kom za kvalitné prednášky a predstaviteľom cirkvi za prijatie pozvania na spoločné 
rokovanie. Generálny biskup Miloš Klátik poďakoval za zorganizovanie stretnutia a 
predniesol záverečnú modlitbu. 

Podujatie pripravila KBS v spolupráci s Ekumenickou radou cirkví na Slovensku. 

Podľa www.ecav.sk spracovala redakcia

Vyhlásenie
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Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví 
v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru

Moderná doba, zmeny v pohľade na človeka a spôsob života, veľký dôraz na individualizmus, osobný rozvoj a osobné 
záujmy – to všetko prinieslo so sebou aj negatívne javy, medzi ktoré patria rozličné prejavy násilia, a to aj vo vzťahoch medzi 
najbližšími, teda v rodinách.

Ako kresťania veríme, že Boh stvoril všetkých ľudí rovných v dôstojnosti. Každý človek je jedinečný, Boh chce z nás 
mať jednu rodinu, v ktorej sa navzájom dopĺňame. Násilie nikdy nie je vhodnou cestou na riešenie problémov. Je dobré, že 
si tieto pravdy v spoločnosti stále viac uvedomujeme a prispôsobuje sa tomu aj naša legislatíva, čo možno len oceniť. Pri 
dosahovaní ideálov je však rovnako dôležité, aké prostriedky si  pritom zvolíme. Účel nesvätí prostriedky a nie každá cesta 
vedie k vytýčenému cieľu.

Aj preto so znepokojením sledujeme iniciatívy, ktoré smerujú k ratifikácii kontroverzného dohovoru Rady Európy,  tzv. 
Istanbulského dohovoru. 

Istanbulský dohovor vidí koreň domáceho násilia aj v zaužívaných „rolách“ mužov a žien, ktoré nazýva stereotypný-
mi, a žiada na riešenie tohto problému ustúpiť od špecifických čŕt biologicky danej ľudskej prirodzenosti muža a ženy v 
prospech tzv. rodovej rovnosti. Pojem „rod“ pritom definuje ako „súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, 
činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov“ (čl. 3, písm. c).  Dohovor vyžaduje, 
aby odsúdeniahodné „stereotypné roly“ (čl. 12, ods. 1), ako aj zavádzanie „nestereotypných rodových rolí“ (čl. 14, ods. 1) 
posudzovala nejasne definovaná „skupina expertov“ (čl. 66), nadradená aj národným parlamentom. Dohovor, ak sa bude 
aplikovať, zásadným spôsobom zasiahne do legislatívy, výchovy a vzdelávania vo všetkých signatárskych štátoch, pričom „k 
žiadnemu ustanoveniu dohovoru nie sú prípustné žiadne výhrady“ (čl. 78. ods. 1), okrem niekoľkých nepodstatných výni-
miek. Nemáme dôveru, že vyjadrenia expertov budú pravdivé a napomôžu účinne predchádzať domácemu násiliu. Skôr sa 
obávame šírenia genderovej a protirodinnej agendy.

Téma násilia v rodine si žiada komplexný prístup. Môže sa totiž týkať nielen žien, ale aj ďalších zraniteľných osôb. Každé 
násilie charakterizuje neúcta k ľudskej dôstojnosti, ktorá je ako dar od Boha nedotknuteľná.

Kresťanské cirkvi v Slovenskej republike sa hlásia k rovnosti pohlaví. Sme za ochranu žien pred akýmkoľvek násilím, 
nemôžeme však súhlasiť s ideológiami, ktoré rovnosť prezentujú ako rovnakosť a prichádzajú až k popretiu rozdielov medzi 
mužmi a ženami. Prirodzeným vzťahom muža a ženy nie je konflikt, ale povolanie k harmónii a vzájomnému doplňovaniu 
sa v Božom diele manželstva a rodiny.

Tolerovať možno slabosť, nie však lož. Sme pevne presvedčení, že existuje nemenná pravda o človeku, o identite muža 
a ženy, a túto pravdu my ako ľudia neurčujeme, len objavujeme. Zároveň tvrdíme, že sme schopní jej poznania, presne tak, 
ako sme pri zachovaní zdravého úsudku schopní poznania pravdy o manželstve, ktoré je zväzkom jedného muža a jednej 
ženy. 

My, predstavitelia kresťanských cirkví, obraciame sa týmto vyhlásením na všetkých občanov Slovenskej republiky a ve-
rejných predstaviteľov, aby sme potvrdili, že podporujeme úsilie o efektívne riešenie problému domáceho násilia. Zároveň 
vyhlasujeme, že viaceré tézy, ktoré v tejto súvislosti ponúka tzv. Istanbulský dohovor, považujeme za prejavy genderovej 
ideológie. Z tohto dôvodu sa obraciame na vládu Slovenskej republiky, aby stiahla podpis Slovenska pod týmto dohovorom.

Urobme, čo je v našich silách, pre účinnú ochranu všetkých osôb ohrozených násilím, ale rovnako aj na podporu zdra-
vých manželstiev a rodín. 

Prosíme dobrotivého Pána, aby nám dal silu obstáť v tomto úsilí: aby sa s každým človekom zaobchádzalo spravodlivo, 
na základe nemennej pravdy o mužovi a žene, ktorí sú stvorení na Boží obraz.

V Badíne 13. februára 2018
Toto vyhlásenie schválili a podpísali predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Gréc-

kokatolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi, Reformovanej kresťanskej cirkvi, Cirkvi bratskej, Evanjelickej cirkvi metodistickej, Bratskej 
jednoty baptistov, Starokatolíckej cirkvi, Apoštolskej cirkvi na Slovensku a Cirkvi adventistov siedmeho dňa.
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Pozvánky na Jeleopomazania
17.3.2018 - Pravoslávny chrám sv. Cyrila a Metoda v Humennom
08:00 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, 9:30 Jeleopomazanie
24.3.2018 - Pravoslávny chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Trebišove
08:00 Jeleopomazanie - Soborovanie,10:00 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
24.3.2018 - Pravoslávny chrám Vzniesenia Isusa Christa v Sobranciach
08:00 Jeleopomazanie - Soborovanie ,10:00 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
24.3.2018 - Pravoslávny chrám Roždestva Presvätej Bohorodičky v Oľšavke
07.00 Svätá tajina pokánia (spoveď), 8.00 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, 10.00 Je-

leoosvjaščenije s Jeleopomazaním.
30.3.2018 - Katedrálny chrám Zosnutia Presv. Bohorodičky a sv. Jána Milostivého
15:00 Jeleopomazanie - Soborovanie, 16:45 Modlitby k sv. Prijímaniu,  17:30 Li-

turgia Preždeosvjaščennych Darov (Vopred posvätených Darov)
31.3.2018 - Pravoslávny chrám Zostúpenia Sv. Ducha v Stakčíne
07.00 Svätá tajina spovede, 8.00 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, 9.30 Jeleopomazanie.
4.4.2018 - Katedrálny chrám sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach 
16:00 Jeleopomazanie - Soborovanie. 

Spomíname
 Sestra Helena Blanárová zo Strop-

kova zomrela 7. februára 2018 vo veku 91 
rokov. Ďakujeme za jej dlhý život Hospodu 
Bohu. Do cerkvi, keď mohla, „letela“ každé 
ráno na bohoslužby. Svojím spevom oslavo-
vala svojho Stvoriteľa v Pravoslávnej cirkvi.

 Posledné roky svojej životnej púte 
prežila so svojimi dcérami Helenkou a Ma-
rienkou, ktoré sa s veľkou láskou starali o 
svoju mamku. Veľká vďaka patrí jej dcéram, 
ktoré svoju mamku nasledujú v modlitbách 
v cerkvi. Spomína aj syn Ján, ktorého mala 
veľmi rada. A spomínajú aj jej dve kamarát-
ky Heleny. 

 Našej zosnulej Helene nech dá 
Hospoď Boh večné odpočinutie. Vičnaja jej 
pamjať!

   HC

Pozvánky
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Позванка на бдения
Православна церковная община во 

Варадки позыват Христолюбиве священство 
и благовирный народ на „АНДРЕЕВО 
СТОЯНИЕ“ в середу 21.3.2018 о 18.00

а всеночне богослужение в честь 
ПОХВАЛЫ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ

в пятницу 23.3.2018 о 20.30 до храму 
Покрова во Варадки.

Duchovné stretnutie v Ladomírovej
Christa milujúci národ srdečne pozývame 18. marca 2018 do 

pravoslávneho chrámu v Ladomirovej na duchovné stretnutie 
venované 69. výročiu usnutia otca archimandritu Sávvu (Struve). 

Program: 
15:00 hod. večerňa s panychídou na hrobe otca Sávvu
16:00 hod. spomienkový príspevok venovaný životu o. Sávvu
16:30 hod. duchovná beseda s pohostením na fare  
Otče Sávvo, moli Boha o nas!
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