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ďakujeme.

Sviatok Sritenija Hospodinovho v Prešove

Košický katedrálny zbor na festivale duchovného umenia Svetlo
duše Východ - Západ v Košiciach

Vyučovanie náboženstva v sninskom chráme sv. Rastislava

VIENALA z Markoviec na festivale duchovného umenia Svetlo
duše Východ - Západ v Košiciach

Veľký pôst

Nedele Veľkého pôstu
Prvá nedeľa - Pravoslávia
„Syn môj, daj mi
hovorí Hospodin“ (Pr 23, 26)

svoje

srdce!

Pôst znamená oslabovanie spojenia
srdca so svetom a posilňovanie spojenia
s Bohom. Zapamätaj si to a mysli na to v
prvú nedeľu Veľkého pôstu.
Posilňovanie spojenia s Bohom vytvára veselosť v srdci. Preto sa v cirkevných knihách na počiatku pôstu číta:
„Hľa, nastal veselý čas pôstu!“
Mysli predovšetkým na Boha, lebo
Boh myslí predovšetkým na teba. Rovnako ako pastier myslí aj na jednu stratenú ovečku viac ako na zvyšok celého
stáda, tak aj tvoj Boh myslí na teba, ktorý
sa strácaš v hriechu, viac ako na všetkých
anjelov na nebi.

Myslieť na Boha neznamená skúmať
Božie bytie, ale skúmať a zisťovať, čo vyžaduje Boh od človeka.
Stvoriteľ uložil základ života do srdca.
V srdci sa život rodí, rozrastá a nesie do
hrobu, ba až za hrob. Čo je z človeka, o
ktorom hovoria: je múdry, ale bez srdca!
Boh od neho nebude žiadať múdrosť, ale
srdce. Lebo je povedané: „Božie bláznovstvo je totiž múdrejšie ako ľudia“ (1Kor 1,
25).
Blaho je tým, ktorí sa od svojej mladosti nezaľúbili do žiadnej smrteľnej a
pominuteľnej krásy, ale do svojho Stvoriteľa, ktorého moc nevädne a krása sa
nemení! Na ich lásku Boh odpovie stonásobnou láskou a ich srdce pritúli k svojmu srdcu.
Druhá nedeľa
„Pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z
neho vychádza život“ (Pr 4, 23)

Ikona Prvej nedele Veľkého pôstu
03/2019

Keď si v sebe v prvú nedeľu Veľkého
pôstu utvrdil poznanie, že tvoje srdce
patrí tvojmu Bohu a Otcovi a rázne si
sa rozhodol, že Mu ho dáš, tak sa v tejto druhej nedeli nauč brániť svoje srdce.
Nauč sa chrabrému boju za nepoškvrnenosť a čistotu svojho srdca, aby si ho
mohol ponúknuť ako protidar Tomu, kto
ti ho daroval.
Osvetli svoje srdce vierou, posilni ho
nádejou, zahrej ho láskou, pookiadzaj
ho modlitbou, umy ho slzami, nakŕm ho
Christovou krvou a drž ho pozdvihnuté
k nebu ako zapálenú lampadu. Iba tak
sa pokojne dočkáš prechodu z tohto
pozemského sveta do sveta nebeského,
bez hriešnych úškľabkov a hryzenia sve  
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Veľký pôst
domia. Preto si v túto druhú nedeľu Veľkého pôstu často opakuj otcovu radu:
Pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z
neho vychádza život.
Tretia nedeľa - Krestopoklonná
„Nech nehorlí tvoje srdce proti hriešnikom, ale vždy radšej za bázeň pred Hospodinom...“ (Pr 23, 17)
V túto tretiu nedeľu
Veľkého pôstu rozprestri svoje srdce, aby
z neho vyšla každá
závisť. Vieš, ako
premúdry Pavel
hovorí Korintským: „Otvorene sme k vám
hovorili svojimi
ústami a naše
srdce sa rozšírilo pre vás“ (2Kor
6, 11). Tam, kde
je závisť, ústa sa
stiahnu a nehovoria k blížnemu, aj
srdce sa stiahne, je v
kŕči a zmenšuje sa.
Pouvažuj, o koľko tisícov zločinov menej by bolo
v tvojej vlasti, keby zmizla nenávisť
človeka k človeku? A o koľko menej zvady, súdenia а intríg? A o koľko menej
povstaní, vojen, prelievania krvi а demolácií vo svete – keby len nebolo závisti!
Pozor, aby si sa nenechal oklamať.
Závisť nechodí pod svojím skutočným
menom. Ani jedna poškvrna a ani jedna
vášeň nechodí pod svojím skutočným
menom: smilstvo pod menom lásky,
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lakomstvo pod menom sebazáchovy,
hazardné hry pod menom zábavy, opilstvo a popíjanie pod menom lásky k
spoločnosti a závisť pod menom spravodlivosti a rovnoprávnosti. A samotná
závisť sa predstavuje ako vzbura proti
nespravodlivosti a nerovnoprávnosti. Ó,
syn môj, dávaj pozor, aby si sa nenechal
oklamať. Každý zločinec klopúc na dvere
volá: ja som tvoj dobrodinec a
priateľ! Chráň sa, aby ťa
jeho hlas neoklamal
a neotváraj svoje
dvere.
Nech bude
pre teba táto
tretia nedeľa Veľkého
pôstu šťastnou. Nech
ti
blahý
Boh pomôže, aby sa
tvoje srdce
úplne vyprázdnilo od
závisti. Aby si
vyliečený od
zloby a nezlobný
ako baránok, pristúpil v túto nedeľu
a poklonil sa Čestnému
Krížu, na ktorom bol za teba
ukrižovaný Baránok Boží.
Štvrtá nedeľa
„Zo srdca totiž vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá a rúhania. To sú veci,
ktoré človeka poškvrňujú... (Mt 15, 19)
Odkaz
sv. Cyrila
a Metoda

Veľký pôst
V túto štvrtú nedeľu Veľkého pôstu pamätaj na strašné, ale presné slová
tvojho Spasiteľa o srdci, ktoré neriadi
Boh a čo z takéhoto srdca vychádza. Pamätaj a pamätajúc buď zdesený.
Srdce je prameň a ústa sú potok. A že
je to tak, o tom svedčí Vševediaci, ktorý
telom chodil po Zemi, slovami: „Lebo
ústa hovoria to, čím je naplnené srdce“
(Mt 12, 34). Náš jazyk je teda náš posol
srdca. Aká sláva v srdci, taká sláva aj na
jazyku, aké zlo v srdci, také zlo aj na jazyku. To, čo je v srdci, prelieva sa a vylieva
aj z úst.
Hlboké je ľudské srdce, povedal prorok. Ó, Bože, aké je hlboké ľudské srdce!
Do srdca človeka sa zmestí všetko, a ono
jediné do Teba, Bože náš. Aj anjelská
čistota, aj pekelná nečistota môže nájsť
príbytok v ľudskom srdci. Barometer ľudského srdca má stupnicu od dna pekla
až do vrchu nebies.
Preto ti je povedané: Hlavné, čo si
chráň, je tvoje srdce, lebo z neho vyviera život. Vyviera život, keď si ho ochrániš; ale bude vyvierať iba uvedené
zlo, keď si ho neochrániš.
Tak sa teda celý oddaj Bohu a povedz
mu v modlitbe:
Otče, do Tvojich
rúk odovzdávam
svoje
srdce. Urob
si z môjho
srdca čo
chceš, aby
z neho vychádzali
dobrémyšlienky, život,
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manželská vernosť a svätá láska, úcta k
cudziemu majetku, skutočné svedectvo,
sláva a chvála Tvojmu svätému menu.
Amin.
Piata nedeľa
„Poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho
Syna, ktorý volá: „Abba, Otče“ (Gal 4, 6)
Počas tejto piatej nedele Veľkého
pôstu ponúkneš svoje srdce Bohu. A keď
sa tvoja duša upokojí, Boh ti pošle Ducha Svätého, aby prijal tvoje srdce. Aby
sa usídlil do tvojho srdca a aby ho prevzal a obsadil.
Podľa čoho pocítiš, že skutočný Boží
Duch vošiel do tvojho srdca? Je to ľahké
a jednoduché, hovoria tí, čo v sebe nosia ducha. Podľa radosti a útechy, ktorá
sa rozleje po celom tvojom bytí. Podľa
pokoja a tichosti vo tvojom srdci. Podľa
sily, moci a svetlosti v tebe. A hlavne
podľa toho, že budeš môcť hovoriť Bohu inak ako: Otče!
Preto bude žehnať túto nedeľu Veľkého pôstu a budeš
žehnať tým Božím svätcom, ktorí ustanovili
pôst. A budeš vďačný matke Pravoslávnej cirkvi, že
ťa naučila pôstu. Lebo uvidíš profit z
pôstu a pôst
bude ospravedlnený
pred tvojím
umom.
Sv. Nikolaj
Velimirovič
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Pastierské bohoslovie

Nevyhnutnosť pastierskej služby v Cirkvi 8.
Nevyhnutnou podmienkou pre získanie spasiteľnej milosti zo strany prijímajúceho je viera. Avšak pri plnení tejto podmienky aj mravne zlý človek neuškodí, rovnako ako aj naopak,
mravne dobrý nepomôže, keď u veriacich nieto viery; lebo nie cnosť pastiera uskutočňuje
spásu, ale túto daruje Boh podľa miery viery. „Bolo by dokonca nespravodlivé, poznamenáva
sv. Ján Zlatoústy, ak by pristupujúci s vierou, z dôvodu cudzej nemravnosti získal nejakú škodu
pre seba prijatím tajín spásy“ (cit. dielo, s. 541). A tak, hoci pastieri nie sú rovnakí medzi sebou
čo sa týka ich života, všetci slúžia nevyhnutnými nástrojmi Božej milosti a v udeľovaní jej darov sú všetci medzi sebou rovní (rovnakí). Túto myšlienku nám odkrýva sv. Gregor Teológ, keď
uvažuje o vykonávateľoch tajiny krstu. V jeho dobe mnohí z pripravujúcich sa k tejto tajine
nechceli ju prijať od nedokonalých podľa života kňazov a vo svojich rozmaroch boli vyberaví
pri voľbe krstiteľa. Svätý Gregor sa k nim obracia so slovom plným usvedčujúcej sily: „Nehovor:
mňa musí krstiť biskup a pritom metropolita a Jeruzalemčan, prípadne hocikto z ľudí vznešených, lebo je nebezpečné, aby moja vznešenosť bola ponížená krstom, alebo hoci aj kňaz,
ale neženatý, človek zdržanlivého a anjelského života, lebo je neznesiteľné, ak sa znesvätím
v čase očistenia. Neprenikaj do vierohodnosti kazateľa alebo krstiteľa. U nich je iný Sudca,
skúšajúci aj neviditeľné. K tvojmu očisteniu je každý dôstojný viery; len aby bol z počtu tých,
ktorí na to dostali moc, neboli verejne odsúdení a nie sú odcudzení od Cirkvi. Nesúď sudcov
ty, ktorý požaduješ uzdravenie; nerozoberaj prednosti tých, ktorí ťa očisťujú. Hoci jeden pred
druhým je lepší alebo stojí nižšie, avšak každý je vyššie od teba. Uvažuj tak: dva prstene - zlatý
a železný a na obidvoch je vyrytá kráľovská tvár a obidvomi sú vtlačené pečate do vosku. Čím
sa líši jedna pečať od druhej? Ničím! Rozoznaj látku na vosku, ak si zo všetkých najmúdrejší!
Povedz, ktorý je odtlačok železného a ktorý zlatého prsteňa? A prečo sú rovnaké? Lebo, hoci
látka je odlišná, avšak v tvare nie sú rozdiely. Tak aj krstiteľom u teba nech je hocikto. Lebo
hoci by jeden druhého prevyšoval v spôsobe života, sila však krstu je rovnaká“ (cit. dielo, s.
541-542). Takýmto spôsobom samotná vlastnosť modlitieb a tajín kresťanskej Cirkvi vyžaduje,
aby pre ich uskutočňovanie boli posvätení osobitní Bohom ustanovení kňazi (služobníci). Ak
v obradovej stránke kresťanskej Cirkvi z toho titulu, že je ustanovená Bohom, všetko sa má
diať podľa poriadku a slušne (1 Kor 14, 40), tak je nevyhnutné, aby boli aj osobitné posvätené
osoby, ktoré by podľa im uloženej povinnosti boli tými, ktorí neustále zachovávajú Bohom
ustanovený poriadok.
V každodennom živote pozorujeme, že keď nejaké dielo neleží na zodpovednosti nikoho
a ujímajú sa ho všetci, koná sa veľmi zle, alebo dokonca sa vôbec nekoná, pretože každý ako
mohol sa na neho podujal, tak podľa práva môže sa ho aj vzdať, môže ho odmietnuť. Podobné
by sa mohlo stať aj s našou vonkajšou bohoslužbou: spočiatku možno mnohí by pristúpili k jej
vykonávaniu s plnou svedomitosťou, časom však všetci by k nej ochladli, stratili o ňu záujem
alebo aspoň ľahostajne by ju začali vykonávať iba preto, že pre všetkých stala by sa dostupnou
a to znamená obyčajnou, všednou. Preto sv. Gregor Teológ, želajúc poukázať na nevyhnutnosť
Bohom ustanovených služobníkov Cirkvi - kňazov, s pochybnosťou sa pýta: „Kde a kým by sa
u nás vykonávala tajomná a hore vyvyšujúca bohoslužba, ktorá u nás všetko prevyšuje a je
6
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hodná úcty, ak by nebolo ani kráľa, ani kniežaťa, ani kňazstva, ani obete, ani toho všetkého,
čoho ako veľmi dôležitého boli pozbavení nepokorní v starobylosti za trest za veľké hriechy“
(cit. dielo, s. 543).
Na záver určite dobre padne pre naše duchovné povzbudenie niekoľko myšlienok vynikajúceho pastiera - sv. Jána Zlatoústeho, ktorý nielenže zreteľne a presvedčivo hovorí o nevyhnutnosti pastierskej služby v Cirkvi, ale ešte naviac vyzýva pastierov Cirkvi, aby žili tak, aby
sa nehanobilo meno Božie, aby sa títo nehnali za ľudskou slávou, ale všetko činili bez reptania a bez pochybovania, zachovávali patričnú mieru vo všetkom, boli bezúhonní a úprimní
uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia a zachovávali slovo života (Fil 2, 14-16).
„Veď na to nás On (Christos) ustanovil, píše svätý Ján, aby sme boli podobní jasným hviezdam,
aby sme sa stali učiteľmi iných (t. j. pohanov), aby sme sa stali kvasom, aby sme chodili medzi
nimi ako anjeli, ako dospelí muži medzi deťmi, aby od nás dostali požehnanie. Nebolo by treba kázne, keby sa náš život takto skvel. Nebolo by treba učiteľa, keby sme sa mohli preukázať
takýmito skutkami. Nie, nebolo by už pohanov, keby sme boli ozajstnými kresťanmi, keby sme
zachovávali Christove prikázania, keby sme trpezlivo znášali nespravodlivosť a prenasledovanie, keby sme požehnávali tých, čo nás preklínajú, keby sme konali dobro tým, čo nám zle
robia. Nikto nie je natoľko skazený, žeby neprestúpil s radosťou k našej viere, keby sme všetci
konali tieto cnosti. Hľa, jediný Pavel toľkých obrátil! Keby sme mu boli všetci podobní, koľko
svetov by sme obrátili! Hľa, počet kresťanov je väčší než počet pohanov. Ale kým v hocakom
umení jeden majster vie naraz aj sto žiakov vyučiť, medzi nami je to opačne: učiteľov je viacej
než žiakov a predsa ani jeden neprestúpi k nám. Žiaci totiž pozerajú na cnosť učiteľov. Ale keď

Pomázavanie sv. olejom a rozdávanie antidoru duchovnými vo Varadke
03/2019
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vidia v nás tie isté žiadosti, ten istý smäd po moci a sláve ako u ostatných, ako môžu obdivovať
ostatných kresťanov? Všade vidia pozemské zmýšľanie a správanie sa. My sa klaniame peniazom práve tak ako oni, alebo ešte oveľa viac. My sa bojíme smrti ako oni. My sa bojíme chudoby tak ako oni. My znášame chorobu práve tak netrpezlivo ako oni. Milujeme moc a slávu tak
ako oni. Trápime sa, aby sme sa stali bohatými ako oni. Sme oddaní poverám ako oni. Akože
teda majú prísť k viere? Prostredníctvom zázrakov? Nedejú sa nijaké! Prostredníctvom nášho
príkladu? Ten je zlý. Prostredníctvom našej lásky? Po tej niet ani stopy. A preto sa budeme zodpovedať nielen za svoje hriechy, ale aj za záhubu iných ľudí. A tak aspoň teraz sa spamätajme
a začnime bedliť, ukážme na Zemi nebeský život, hovorme: „Naša otčina je v nebesiach“ (Fil 3,
20) a konajme duchovné hrdinstvá na Zemi“ (Tvorenija sv. Ioanna Zlatousta, tom 11, kniga 2,
SPB 1905, s. 687-688).
Koľko nádherných myšlienok nám poskytuje sv. Ján Zlatoústy a hoci uplynulo už veľa storočí od doby, kedy žil a pastiersky sa „podvizal“ za šírenie blahej zvesti do celého sveta, jeho
pastierske odkazy sú pre nás všetkých, tak pre pastierov, ako aj pre veriacich stále živé a aktuálne a preto prijímajme ich ako hlboko poučné slová, ale čo je pre nás všetkých podstatné,
skúsme ich prenášať do nášho každodenného života, aby sme v zmysle slov sv. apoštola Pavla
„boli múdri na dobré, ale neprístupní zlému“ (Rim 16, 19), alebo ako nás ten istý apoštol vyzýva
podobnými slovami, aké adresoval svojmu učeníkovi Timotejovi: „Buď vzorom veriacich v reči,
správaní, láske, v duchu, vo viere a v mravnej čistote... Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život,
do ktorého si povolaný a pred mnohými svedkami vyznal si dobré vyznanie“ (1 Tim 5, 12; 6, 12).
Prot. Peter Kormaník

O pravom poslaní človeka
„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v
Neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16). Tieto slová ohlasujú, aký je Boh: Boh je darca darov, Boh je láska, ktorá sa obetuje za nás a našu spásu. A tu sa vynára otázka, ktorá prišla na um
azda každému človeku: Kto som ja, prečo som tu, aká je moja úloha a poslanie v tomto svete?
Odpovede na tieto otázky môžeme nájsť okrem iného aj na prvých stránkach Biblie, kedy Boh
pri tvorení človeka povedal: „Utvorme človeka na náš obraz a podľa našej podoby“ (Gn 1, 26).
Z uvedeného vyplýva, že sme stvorení Bohom, sme stvorení z lásky, lebo Boh je láska (por. 1
Jn 4, 8). Boh nás nestvoril, aby sme Mu boli podriadení ako otroci, ale aby sme žili v spoločenstve s Ním, mali podiel na Jeho láske a aby sme boli odrazom Boha a Jeho lásky vo svete. Boh
vytvoril v raji záhradu a umiestnil do nej človeka, aby tam žil spolu so svojím Stvoriteľom. Sv.
Ján Damaský vraví, že rajská záhrada bola pokladnica radosti a Edén žiaril svetlom, bol plný
čistého vzduchu, kvetov rozmanitých vôní, bola to nádhera presahujúca všetku krásu a toto
nádherné miesto bolo dôstojným domovom pre človeka stvoreného na Boží obraz a podobu,
domovom, v ktorom človek mal rásť podľa Božej podoby. Avšak prví ľudia, mysliac si, že budú
ako Boh, sa dali oklamať a poslúchli ľstivé slová diabla. Výsledkom bolo, že človek sa zrazu ocitol zmätený a stratený, lebo stratil pôvodné spojenie s Bohom, a tým stratil aj vedomie o tom,
kto je a aké je jeho skutočné poslanie. Pád Adama a Evy sa často chápe ako priestupok, resp.
porušenie Božieho príkazu, no má to oveľa hlbší význam, lebo týmto aktom nastala strata
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skutočnej identity človeka. Čím viac času uplynulo od pádu našich prarodičov, tým viac ľudia
zabúdali, na čo sú stvorení a aké je ich privilégium dané Bohom. Žiaľ, ani príchod Božieho
Syna na túto Zem mnohými ľuďmi nepohol a ostali chladnými voči ponuke Boha na spásu a
návrat k Bohu.
Treba zdôrazniť, že to isté poslanie, aké mal človek v raji, máme aj my, ľudia 21. storočia:
žiť v spoločenstve lásky s Bohom a byť nositeľmi tejto lásky. Avšak je badateľné, že v dnešnej
dobe sa rozširuje v ľudských srdciach chlad voči Bohu a spoločnosť glorifikuje hodnoty, ktoré
sú často v rozpore s Božími zákonmi. Tento svet nás často vie strhnúť svojimi lákadlami ďaleko
od Otca, a často si ani neuvedomujeme, ako ďaleko sme sa vzdialili od raja, od nášho domova, od nášho skutočného poslania. Preto Cirkev ako múdra matka vediac o slabosti svojich
detí, sa snaží osvietiť dušu a myseľ človeka a navrátiť ho naspäť na cestu k Otcovi. Počas roka
sú ustanovené pôstne obdobia, aby sa človek mohol stíšiť, popremýšľať nad svojím životom,
upriamiť svoju pozornosť na veci božské, a s kajúcnym srdcom sa vydať tým správnym smerom. Je potrebné spomenúť, že posledné dve nedele pred začiatkom Veľkého pôstu väčšina
veriacich vníma ako signál pre postupné vzdanie sa konzumácie určitých druhov pokrmov.
No teologický význam týchto nedieľ je posledný súd a vyhnanie človeka z raja. V predvečer
Veľkého pôstu sa na večerni v bohoslužobných textoch spieva: „Ó vzácny raj, neprekonateľný
svojou krásou, svätostánok vybudovaný Bohom, nekonečná radosť, sláva ctihodných, radosť
prorokov, domov svätých! Šumom lístia pros Tvorcu všetkého, aby mi otvoril bránu, ktorú som
zatvoril svojou neposlušnosťou, a aby mi daroval radosť, ktorú som mal v sebe, keď som tam
prebýval.“ Aj z týchto kajúcnych slov je zrejmé, že veľkopôstna cesta je cestou návratu do

Ikona vyhnania prvých ľudí z raja
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strateného raja, je cestou znovuobjavenia skutočného poslania človeka a uvedomenia si, kto
sme a kam smerujeme.
Ako už bolo spomenuté, Boh nás nestvoril, aby sme trpeli, pracovali v pote tváre a umierali, ale aby sme žili večne, aby sme zažili Božiu lásku, boli odrazom tejto lásky vo svete. Boh túži,
aby sme sa navrátili k Nemu a prebývali s Ním v neprekonateľnej nádhere, radosti, spokojnosti
a sláve. No diabol, ten otec lži, sa nás snaží oklamať podobne ako Adama a Evu našepkávajúc nám, že tento svet patrí nám a je tu na to, aby odzrkadľoval našu vlastnú slávu a nie slávu Boha, ktorý to všetko stvoril a ktorému patrí celý kozmos vrátane človeka. Mnohí tomuto
klamstvu uverili a mylne sa domnievajú, že sú vládcovia sveta, všetko im patrí a snažia sa
nahonobiť čo najväčšie statky a bohatstvo. Drancujú prírodu, vykorisťujú ľudí, pozerajúc len
na svoj prospech a zisk. Takéto sebecké a chamtivé zmýšľanie ich vzďaľuje od ich Stvoriteľa, od
ich skutočného poslania a stávajú sa iba čistými konzumentmi a spotrebiteľmi. Apoštol Pavol
nás vystríha, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu, ale aby sme sa premenili obnovením našej mysle a znovu objavili, čo je dobré, milé a dokonalé (por. Rim 12, 2) a dodáva, že celé
stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie synov Božích (por. Rim 8, 19).
Boh nás stvoril ako psychosomatické bytosti, do fyzického sveta, aby sme nielen duchovne, ale aj fyzicky cez naše zmysly mali účasť na Božej sláve a kráse. Narodením Bohočloveka
Christa bol naveky zmenený čas, priestor a celý kozmos. V tú noc, keď vtelený Syn Boží ležal
v jasliach v Betleheme, užasnuté anjelské chóry spievali Bohu na slávu. V tú noc sa obnovil
vzťah medzi Bohom a človekom, v tú noc sa ľudské a božské zjednotilo v novonarodenom
Christovi. Mnohí ľudia možno snívajú o tom, aké by to bolo sedieť spolu s pastiermi na lúke v
tú neopakovateľnú noc a počuť spev anjelov, alebo priniesť tomu narodenému Dieťatku dary
a pokloniť sa Mu. Aj keď nevieme vrátiť čas a preniesť sa do vtedajšieho Betlehema, aj my
máme možnosť zažiť podobné chvíle, keď kňaz na začiatku Liturgie zvolá tie anjelské slová:
„Sláva Bohu na výsostiach a na Zemi pokoj, v ľuďoch zaľúbenie“ (Lk 2, 14), a okolo oltára a po
celom chráme sa schádzajú myriady anjelov a spolu s veriacimi prespevujú Bohu na slávu.
Každú Liturgiu sa mystickým spôsobom opakuje tá betlehemská noc, no Christos sa nám už
nesprítomňuje v podobe malého dieťatka, ale v podobe chleba a vína v tajine Eucharistie.
Počas Liturgie sa Slovo stáva telom, neviditeľné sa stáva viditeľným, nedotknuteľného sa
dotýkame, a Christos spolu s Božím kráľovstvom sú medzi nami. Treba dodať, že počas Liturgie sa posväcuje nielen človek a celý kozmos, ale aj čas ako stvorená veličina naberá nový a
posvätný zmysel, lebo vtedy sme mysticky vyvádzaní z tohto pozemského sveta a privádzaní do večnosti, kde Boh prebýva. Liturgia sa dá pripodobniť k obnovenej a otvorenej rajskej
záhrade, kde máme možnosť byť účastní na Božských daroch a takto byť v spoločenstve s
Bohom. Koľkí z nás kresťanov si však pri vstupe do chrámu uvedomujú, že na Liturgii mysticky
vstupujeme do raja, aby sme naplnili to povolanie, ktoré nám bolo od počiatku dané Bohom,
t.j. aby sme boli účastníkmi a nositeľmi Božej dobroty, štedrosti a lásky k nám? Treba pripomenúť, že do chrámu sa nejdeme predviesť v krásnych šatách alebo poklebetiť so známymi,
nejdeme si tam splniť akúsi povinnosť, zúčastniť sa na rituále, ale ideme predovšetkým oslavovať Boha, vystúpiť do raja, kde nám bude ponúknutá možnosť zúčastniť sa na Božskej hostine,
kde pokrmom je náš Spasiteľ Isus Christos.
10
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Žiaľ, stáva sa, že na bohoslužbe nikto z veriacich okrem kňaza neprichádza k Eucharistii,
aby sa posvätil týmto pokrmom nesmrteľnosti... Treba sa zamyslieť nad dosť rozšíreným zvykom medzi veriacimi, že stačí prísť k Eucharistii aspoň na dva najhlavnejšie cirkevné sviatky
v roku. Boh od nás nečaká zázraky a oceňuje každé úsilie človeka rásť vo svätosti, no takýto
prístup veriacich k tajine Eucharistie v mnohom napovedá, v akom duchovnom stave sa nachádzajú mnohí veriaci tretieho tisícročia. Je namieste zdôrazniť, že Eucharistia nie je magická
tajina, ktorá z nás ihneď urobí svätých, no ak k nej pristupujeme s bázňou, pokorou, kajúcnym
srdcom a láskou k Christovi, potom Eucharistia je liekom, ktorý lieči a
očisťuje naše telo a dušu, Eucharistia je tajinou, ktorá nám pomáha premáhať hriech a vášnivé náklonnosti v nás, Eucharistia nám vlieva do duše Boží pokoj a radosť.
Tak ako raj bol kedysi miestom spojenia človeka
s Bohom, v tomto svete plní toto poslanie Cirkev,
ktorú založil Christos, a ktorú nezničia ani brány
pekelné (por. Mt 16, 18). Cirkev je liečebňa, kde
ľudia obnovujú vzťah so svojím Stvoriteľom, Cirkev je miesto, kde sa spája nebo a zem, a my, podobne ako Adam v raji, používame svoje zmysly:
hmat, čuch, sluch, zrak a chuť, aby sme boli účastní
vzťahu s Bohom. Všetky tajiny Cirkvi slúžia človeku, aby obnovil spojenie s Bohom, a poopravil
svoj náhľad na život, Boha a svet. Ak obnovíme
svoje pravé človečenstvo, potom olej, chlieb, víno,
vodu a aj náš život budeme dávať ako obetu a vďaku Bohu. Treba mať na pamäti, že tak ako kňazi, aj
my laici máme veľké poslanie v Cirkvi, lebo počas
Liturgie sa prihovárame u Boha za celý svet, sme
kráľovským kňazstvom, bez ktorého nie je možná
Liturgia. Niekedy možno prídu dni, kedy nám bohoslužba
akosi zovšednie a stane sa z nej niečo mechanické a automatické, kedy zabúdame na to, aké nevýslovné a tajomné svet presahujúce veci sa odohrávajú na Liturgii.
Preto pri vstupe do chrámu sa snažme mať na pamäti,
že vstupujeme na posvätnú pôdu, na sväté miesto a do
prítomnosti živého Boha, podobne ako Mojžiš, keď stál na hore Sinaj. No nemajme prílišný
strach, ale majme zdravú bázeň a najmä radosť, že môžeme stáť vo svätostánku pred Bohom,
a za pomoci Jeho blahodate a sv. tajín sa s Ním môžeme spájať a byť v tomto svete odrazom
Jeho dobroty a lásky k nám.
Fr. Stephen Rogers
http://www.ancientfaith.com/specials/gods_gardens/the_garden_of_purpose
http://www.ancientfaith.com/specials/gods_gardens/the_garden_of_participation_and_
the_garden_of_promise
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„Jeden je Boh a jeden Prostredník medzi
Bohom a ľuďmi - človek Christos Isus“ (1 Tim 2, 5)
Keď sa zamýšľame nad tým, ako sa tieto slová apoštola Pavla napĺňajú v Cirkvi,
konkrétne v živote nás veriacich, nemôžeme nespomenúť, akým spôsobom prichádza k nám Isus Christos a ako prebýva
medzi nami, nemôžeme nespomenúť, že
je to okrem iných blahodatných možností
práve svätý chrám, ktorý nás spája s Ním,
chrám, ktorý On sám pomenoval „domom
modlitby“ (Mt 21, 12), kde denne
počúvame Jeho božské slová
o pravde, láske, odpúšťaní a spravodlivosti,
teda o všetkom
tom, o čom učil
ešte počas svojho prebývania
na Zemi. Jeho
slová sú i dnes
živé a aktuálne,
i dnes sa ako v
zrkadle odráža
v nich osobnosť
človeka v jeho pozitívach i negatívach.
Vniknime spoločne so
zbožným duchom do tejto
Jeho blahej zvesti, zvesti Evanjelia a otvorme svoje srdcia k jeho prijatiu. Tu sa nám Isus Christos svojou blahou
zvesťou predstavuje ako milosrdný Otec,
ktorý volá všetkých pútnikov týmto životom často obťažených a klesajúcich pod
bremenom životných ťažkostí, volá ako
Ten, ktorý podľa proroka Izaiáša, „niesol
naše nemoci, vzal na seba naše bolesti“ (Iz
53, 4; Mt 8, 17), volá nás láskavo a pokorne: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate
12
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a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť“ (Mt
11, 28). Inokedy je to prísny hlas Pána nášho života, ktorý vyžaduje od nás, svojich
nasledovníkov, plné sebazaprenie: „Kto
chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mk 8, 34), pripadne uprednostnenie lásky k Nemu pred
všetkým iným: „Kto miluje otca alebo matku
viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje
syna alebo dcéru viac ako mňa, nie
je ma hoden. Kto neberie na
seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden“ (Mt 10, 37-38).
Druhý raz Ho zas
vidíme ako tichého a pokorného Učiteľa
a Vodcu, ktorý
ukazuje cestu
života a ohlasuje slovo pravdy:
„Ja som cesta,
pravda i život. Nik
nepríde k Otcovi, ak
nejde cezo mňa..., pretože bezo mňa nemôžete
nič urobiť“ (Jn 14, 6; 15, 5). Sám
plný pokory a tichosti učí nás pokore a
poníženosti: „Vezmite na seba moje jarmo
a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje
duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno
ľahké“ (Mt 11, 29-30). Na stránkach Evanjelia sa k nám Isus Christos prihovára aj
ako prísny žalobca pokrytectva, bezprávia a zloby: „Beda vám, zákonníci a farizeji,
pokrytci! Podobáte sa obieleným hrobom,
Odkaz
sv. Cyrila
a Metoda
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ktoré sa zvonku zdajú pekné, ale vnútri sú
plné umrlčích kostí a všelijakej nečistoty. Tak
aj vy sa zdáte ľuďom spravodlivými, zatiaľ čo
vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti“ (Mt
23, 27-28). Je to tiež Christos, ktorý sľubuje blahoslavenstvo chudobným v duchu,
plačúcim, tichým, hladným a smädným po
spravodlivosti, milosrdným, čistého srdca,
tvorcom pokoja, prenasledovaným pre
spravodlivosť a všetkým, na koho budú
všetko zlé lživo hovoriť (Mt 5, 3-12), ale z
druhej strany aj karhá hrozivým „beda“ boháčov, potom tých, ktorí sú teraz nasýtení,
ktorí sa teraz smejú a ktorých všetci ľudia
chvália (pozri Lk 6, 24-26). Raz vidíme Isusa
Christa ako milosrdného Vykupiteľa hriešnikov, ktorým, ak činia pokánie, odpúšťa
hriechy: „Dúfaj, syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy“ (Mt 9, 2), druhý raz zas hrozí večným
zatratením nekajúcim sa hriešnikom: „Ak
nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete“ (Lk
13, 5). Náš Spasiteľ ako Pán slávy volá svojich vyvolených do večnej radosti a blahoslavenstva: „Poďte, požehnaní môjho Otca,
zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené
od založenia sveta“ (Mt 25, 34). No nad nekajúcimi sa hriešnikmi hrozný Sudca vynáša spravodlivý rozsudok: „Odíďte odo mňa,
zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom“ (Mt 25, 41).
Okrem toho vo svätom chráme sa
uskutočňuje samotné tajomstvo nášho
vykúpenia, kde je prinášaná tá istá obeť,
ktorú priniesol na Golgote za hriechy sveta
náš Spasiteľ, prinášané je to isté prečisté
Jeho Telo za nás lámané na odpustenie
našich hriechov a tá istá prečistá Jeho Krv,
vyliata za odpustenie našich hriechov, keď
On samotný aj dnes nás volá k svojmu božskému stolu slovami: „Vezmite, jedzte, toto
je moje telo... Pite z neho (kalicha) všetci! Veď
toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylie03/2019

va za mnohých na odpustenie hriechov“ (Mt
26, 26-28). A keď počujeme tieto Christove
slová, vyznávame, že táto tajomná obeť –
Telo a Krv Božieho Syna - je pravdivý chlieb
života a nápoj nesmrteľnosti, čo sám Spasiteľ nám neustále pripomína slovami:
„Amen, amen, hovorím vám: Ak nebudete
jesť telo Syna človeka a piť Jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije
moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v
posledný deň. Veď moje telo je pravý pokrm
a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a
pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom“ (Jn
6, 53-56).
Buďme preto vždy vnímaví ku všetkému, čo sa uskutočňuje vo svätom chráme,
čo sa tu hovorí, čo sa spieva, káže a prináša. So zbožným srdcom, so skrúšeným a
pokorným duchom, ale i Božím strachom
a vierou prinášajme svoje modlitby pri
uskutočňovaní tak veľkej a strašnej obete,
obete zmierenia a spásy. Neponechávajme
príliš dlho svoju dušu o hlade a smäde, bez
chleba života a nápoja nesmrteľnosti. Neostávajme príliš dlho bez spojenia s Hospodinom a Vládcom nášho života, aby sme
sa nedostali do osídiel nášho protivníka
– diabla, ktorý nás, podľa apoštola Petra,
„obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by
zožral“. Preto nás apoštol žiada: „Vzoprite sa
mu pevní vo viere, vedomí si toho, že také isté
utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich
bratov vo svete“ (1 Pt 5, 8-9).
Teraz, keď sú nám dokorán otvorené
dvere Božieho milosrdenstva, keď nad
nami je rozprestretý akoby pokrov trpezlivosti nebeského Otca, keď bez zábran
môžeme vchádzať do Božej svätyne a pred
tvár nášho Spasiteľa prinášať svoje vyznávanie z hriechov a úprimné pokánie a keď
sa stávame účastníkmi Tela a Krvi Christovej na odpustenie našich hriechov a večný
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život, nuž práve teraz aj ten najväčší hriešnik môže získať odpustenie a zmierenie s
Bohom. „Avšak príde čas, hovorí sv. Eliáš
Miňatijský, keď sa navždy zatvoria dvere
Božieho milosrdenstva, a vtedy, aj keď budeme volať: „Pane, pane, otvor nám!“, Christos nám odpovie ako tým nerozumným
pannám z Evanjelia: „Amen, hovorím vám,
nepoznám vás“ (Mt 25, 11-12).
Buďme preto neustále naplnení vierou
a pevným presvedčením, že náš milovaný
Spasiteľ i po svojom telesnom odchode
k Otcovi nezanechal nás ako siroty, ale je
s nami podľa svojho prisľúbenia (Mt 28,
20) a prebýva s nami vždy, všade a nerozlučne. Je len na nás, aby sme sa od Neho
neodďaľovali mysľou, srdcom či hriešnym
životom, aby sme nevytvárali medzi nami
a Ním akúsi neviditeľnú priepasť svojimi
hriechmi a neprávosťami. Buďme vždy naplnení živou a oduševnenou vierou, posil-

ňovaní a vyzbrojovaní pevnou a nezištnou
láskou a nádejou, že Isus Christos svojím
nanebovstúpením otvoril nám dvere večného blahoslavenstva. Verme, že z výsosti
nebies v každom čase a neustále sa k nám
prihovára, o čom jasne hovoria aj nasledujúce Jeho slová: „Zostaňte vo mne a ja vo
vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať
ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči,
tak ani vy, ak nezostanete vo mne“ (Jn 15, 4).
A nakoniec prijmime Ho ako najvzácnejšieho Hosťa, aby sme mohli s Ním stolovať
nielen v týchto pozemských podmienkach,
ale aj vo večnosti: „Hľa, stojím pri dverách a
klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí
dvere, vojdem k nemu, budem stolovať s ním
a on so mnou. Toho, kto zvíťazí, posadím so
mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a
zasadol som so svojím Otcom na Jeho trón“
(Zj 3, 20-21).
Prot. Peter Kormaník

Sväté Písmo a jeho užitočnosť pre
veriaceho človeka – Štvrtý žalm (3. časť)
Po modlitebnom vďakyvzdaní (v. 2)
nasleduje Dávidova výzva na pokánie
a rada zamyslieť sa nad sebou (v. 3–6).
Vo výklade svätého Jána Zlatoústeho
nájdeme otázku: Koho prorok nazýva
synmi ľudskými (v. 3)? Či iba ľudí žijúcich
poškvrnene a naklonených k zlu? A vari
my nie sme ľudskými synmi? Veď podľa
prirodzenosti sme všetci synmi ľudskými (t.j. ľuďmi), no podľa blahodate sme
predsa aj Božími synmi. A tento dar Božieho synovstva budeme mať dokonalý
vtedy, keď v sebe uchránime Boží obraz
zachovávaním prikázaní, cnostným životom, pretože tí, ktorí sa stali Božími
14
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synmi podľa blahodate, musia vyjadrovať tento obraz svojím životom.
Kráľ Dávid sa pýta: „Dokedy budete
ťažkého srdca?“ Prorok tak nazval Absolónových spojencov, no vo všeobecnosti takto môžeme nazvať všetkých
ľudí krutého kamenného srdca, ľudí pripútaných k zemi a s kamennou mysľou
(nepokorných). Srdce človeka je ľahké,
túži po výšinách, po dobre, no my ho zaťažujeme vášňami, náruživosťami a poškvrnami. Čím viac hrešíme, tým je srdce
ťažšie a smeruje k zemi (tiahne ho k pozemským veciam). Čo znamená tvrdosť,
ťažkosť srdca? Je to symbolický opis
Odkaz
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človeka telesného, pripútaného k zemi, beské telesá a pod.), alebo cez udalosti a
náklonného k zlu, vášnivého, zvrátené- okolnosti v živote Božích služobníkov (i
ho rozkošou a pôžitkami. Čo môže srdce celých národov). Takýmto služobníkom,
(dušu) urobiť ľahkým? Predsa cnostný zo života ktorého sa môžeme mnohéživot. Taký, v ktorom sa nebudeme pri- mu naučiť o Bohu a Jeho skutkoch, je aj
pútavať k dočasným veciam a priväzo- prorok Dávid. Boli nimi aj Noe, Abrahám,
vať svoje nohy k niečomu, čo nás bude Izák, Jakub, Jozef, Jób, Daniel a mnohí
ťahať smerom dolu. Ak k niektorému z ďalší.
hmotných predmetov, ktoré padajú na„Hnevajte sa, a nehrešte, o čom hovodol pre svoju tiaž, priviažeme vec ľahkú, ríte vo svojich srdciach, (nad tým) trúchlinič jej nepomôže, pretože tiaž premô- te na svojich lôžkach“. Svätý Vasilij Veľký
že ľahkosť. Preto, kto má nohy oťažené v úvahách o tomto verši hovorí, že po
zlými želaniami, tomu nemôžu pomôcť skončení dňa sú potrebné vďaky za to,
ostatné časti tela, hocijako ľahké by boli. čo sme cez deň dostali, alebo čo sme
Ak sa tak deje s hmotnými vecami,
úspešne naplnili. No potrebné je aj
tým viac so srdcom. Preto ho nevyznanie z toho, čo sa nám nerobme ťažkým, aby nezahypodarilo, v čom sme sa previnili,
nulo, nepotopilo sa ako koráb,
či už vedome, alebo nevedoktorý nesie nadmernú záťaž.
me, či slovami, skutkami alebo
„Vedzte však, že Hospodin
v samotnom srdci, za to všetko
urobil divným svojho prepodobmáme Boha prosiť modlitbou.
ného. Hospodin ma vypočuje, len
Rozpamätanie sa na minulé je
čo k Nemu zvolám“. Svätý Ján
veľmi užitočné, aby sme znovu
Zlatoústy vidí v tomto verneupadali do podobných
ši poučenie o tom, ako
hriechov. Preto je v Písje možné poznávať
me povedané, že o
Boha. Hovorí, že Dáčom hovoríte vo svovid to robí najlepším
jich srdciach, o tom
a
najzrozumiteľna svojich lôžkach
nejším spôsobom,
rozjímajte,
prepostaviac samého
mýšľajte a z toho
seba do pozorkonajte pokánosti. Písmo honie. Verš má
vorí o možnosti
dve časti a obe
poznania Boha
časti sú dvomi
a Jeho prozreprostriedkami
teľnej blahej
k tomu, ako
starostlivosti
smerovať svoj
Sv. Ján Zlatoústy
o svet a čloživot k čistoveka prostredníctvom Zjavenia alebo te, k spravodlivosti a tak k svätosti. Prvé
stvoreného bytia. V druhom prípade to sú ochranné – preventívne, druhé sú
raz robí cez harmóniu v stvorení (cez ne- očistné – odstraňujúce dôsledky. Dávid
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Sväté Písmo
odporúča používať oba. Hnevajte sa, a
nehrešte je prostriedok ochranný a o čom
hovoríte vo svojich srdciach, (nad tým)
trúchlite na svojich lôžkach je prostriedok
očistný. Hnev, ktorý je tu spomenutý,
je hnevom namiereným voči hriechu a
jeho pôvodcovi. Človek nevykoná iba
ten hriech, ktorý doslova znenávidí,
inak bude do neho upadať neustále.
„Obetujte obetu spravodlivosti“ – Čo
to znamená? Je to výzva, že máme hľadať spravodlivosť, usilovať sa o ňu, konať spravodlivé (dobré) skutky. Je to
najväčší dar pre Boha. Takáto obeta je
Bohu príjemná, žertva veľmi milá, dar,
ktorý nepozostáva zo zabitia oviec či
dobytka. V tomto výraze nachádzame
predobraz života v Cirkvi – namiesto
krvavých obiet sa požadujú duchovné
obety, t.j. spravodlivo vedený život. Táto
obeta spravodlivosti nevyžaduje peniaze, nôž, obetný stôl, oheň, nepremieňa sa na dym, zápach a popol, ona sa
uskutočňuje srdcom, ktoré ju prináša.
Pre takúto cnosť nie je potrebné bohatstvo, chudoba nie je prekážkou, netreba
zvláštne miesto, ani nič podobné, no
kdekoľvek sme, všade ju môžeme prinášať – sami môžeme byť kňazom, obetníkom, nožom aj obetou, hovorí svätý Ján
Zlatoústy.
„Naraz zaspím aj odpočiniem si“ –
Spať a pritom si odpočinúť nie je to isté,
pretože sú takí, ktorí síce spia, no bez odpočinutia a ráno sa budia unavení a strhaní. Je to dôsledkom ich života – trápia
sa, starajú sa o zbytočnosti, naháňajú sa
za márnosťami, rozptyľujú svoju myseľ
na mnohé daromnosti, nevedia sa odpútať od svojej telesnosti. Odpočinutie v
spánku je dar od Boha.
16
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Záver žalmu opisuje kráľovu dôveru
v Boha, Jeho pomoc a aj nádej na záchranu (v. 7–9). Kto svojím spravodlivým
životom získal milosť a blahosklonnosť
Boha, ten v Ňom má dobrého ochrancu, nezdolateľného pomocníka a dostáva od Neho veľkú pomoc a podporu. Kto
má Boha za svojho pomocníka, koho by
sa mal báť? Nikoho. Aj toto je nemenej
dôležitá cnosť – nádejať sa na Boha. Spolu so spravodlivosťou žiada prorok od nás
aj túto cnosť – dôverovať Bohu, úfať v
Neho, spoliehať sa na Neho, nespoliehať
sa na nič svetské (pozemské), no strániť
sa takých vecí a priľnúť k Bohu. Veci pozemské sú ako sny a tiene, ba ešte menej
– objavujú sa a zas miznú (strácajú sa),
no nádej na Boha je večná, nemení sa,
prináša dokonalú bezpečnosť a má moc
urobiť nepremožiteľným toho, kto ju má.
Obsah štvrtého žalmu môže slúžiť
ako poučenie o veľkej hodnote dôvery
v Boha a úplného odovzdania sa človeka Božej vôli. Aj náš Spasiteľ v Evanjeliu
povedal: „Blažení, čistí srdcom, lebo tí
Boha uvidia, blažení, ktorí plačú, lebo dostanú útechu“ (Mt 5, 29).
Protodiakon Ján Husár
Literatúra:
Псалтирь. Москва2 2000. ISBN 5-7850-0077-7.
Афанасий Великий, св.: Толкование на
псалми. Москва 2009. ISBN 978-5-9968-0002-5.
Иоанн Златоуст, св.: Беседы на псалмы.
Москва 2003. ISBN 5-7429-0030-9.
Василий Великий, св.: Беседы на псалмы.
Московское
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Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры 2000.
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5-86868-103-7.
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с
подстрочным
комментарием и краткой историей. Москва
2006.
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Veľký pôst

Pravý čas na pokánie
Sme na začiatku veľmi špecifického obdobia cirkevného roku. Obdobia,
ktoré kresťanov viac volá do chrámov,
vyzýva k zdržanlivosti od jedál, väčšej
starostlivosti o svoju dušu, o spasenie. Je
to obdobie Veľkého pôstu, obdobie pokánia. Pokánie je krásne slovo! Mení sa
naša myseľ, mení sa náš pohľad na veci,
mení sa náš spôsob rozmýšľania, srdce
aj vzťah k životu, inak hľadíme na svet,
aj na život, stáva sa z nás nový človek.
Pokánie znamená prerod, obnovenie
našej duše, akoby sme vracali čas späť a
začínali odznova, stali sa novými ľuďmi a
obrátili novú stranu v našom živote. Aby
sme na ňom napísali niečo nové, mažeme staré a začíname život
od počiatku.
Ale v nás niet pokánia! Dokonca ani teraz
nemáme pokánie,
pokiaľ toto čítame, ale sami v
sebe hovoríme: „Čo mi
práve teraz niečo
hovorí o
pokání?
M á m
toľko
p r á ce, potrebujem utekať po deti, aby som
ich vyzdvihol zo školy, potrebujem ísť
nakúpiť, potrebujem ísť k lekárovi a vôbec mám toľko práce, že vôbec neviem,
kde mi hlava stojí! Máme tak málo času,
toľko toho musíme urobiť, že nestíhame
ani to, čo je nevyhnutné. A tento nám tu
hovorí, aby sme sa kajali! Čo máme robiť,
03/2019

aby sme sa pokajali? Neviem, o čom rozprávaš“. Čo teda znamená pokánie?
Svätý Ján Lestvičník hovorí, že to, čo
vôbec nestíhaš urobiť, to, načo vôbec
nemáš čas – práve to je vec, na ktorú sa
ťa bude Christos pýtať, či si spravil; to
je jediné, z čoho sa budeš zodpovedať
pred Bohom; to jediné bude od tvojej
duše Christos v Súdny deň žiadať. Spolu s láskou, so všetkým dobrom, ktoré
od nás Hospodin očakáva..., so všetkými
cnosťami, ktoré krášlia dušu a naše životvorné bytie, - so všetkým tým sa nás
bude pýtať, či sme mali pokánie.
Vo Veľkom pôste, bratia a sestry,
je ten pravý čas na pokánie!
Zatnime zuby a urobme
maximum pre svoje
spasenie. Žiadna
zdržanlivosť od
jedla, žiaden
dobrý
skutok,
žiadna
poklona
či modl i t b a
doma aj
v chráme
nevyjde
nazmar. Teraz máme
priestor na každý duchovný podvih, tak
to využime, aby sme radostne doputovali k radostnému dňu svetlého Christovho Zmŕtvychvstania.
Archimandrita Andrej Konanos
(redakčne upravené a doplnené)
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Koniec fašiangov, začína sa Veľký pôst
pred Paschou
Končia sa fašiangy, čas plesov, balov a maškarných plesov. Po tomto veselom, hlučnom a
zábavnom čase nastáva z príkazu sv. Cirkvi a aj starej Tradície kresťanstva u nás Veľký pôst.
Nejeden z nás si kladieme otázku ako prežiť Veľký pôst, aby to bolo osožné nášmu telu, ale aj
nášmu duchu. Treba povedať, že je našou dávnou tradíciou, že Veľký pôst je prípravou na našu
kresťanskú Paschu, na slávnostné Vzkriesenie Isusa Christa, na Veľký deň. S tým je spojené aj
tradične naše obrátenie, pokánie, naša premena. Nemali by sme zabúdať, že pôst má nám
k tomu dopomáhať. V pôste máme sami pozerať na seba. Pozrieť sa do svojho vnútra a na
svoju minulosť, aj keď veľmi nerádi to činíme. Stáva sa nám, že len na telo myslíme a na svojho
ducha zabúdame. Veľmi veľa sa namáhame, aby sme si zabezpečili každodenné potreby od
jedla, šatstva až po bývanie, ale svojej duše sa málo venujeme.
V pôste sa treba niečoho zdržiavať. U nás je tradíciou zdržiavať sa
mäsitých jedál, ale pre vegetariána
to ani nie je veľké zdržiavanie sa,
ale možno zdržať sa alkoholu, televízie, počítača by bolo oveľa ťažšie.
Zdržiavanie sa aj hlučných zábav,
návštevy, vysadávania v reštaurácii
a pohostinstvách. Treba sa pousilovať prežiť čas pôstu aj v tichosti,
lebo som čítal, že najväčšie úspechy
a objavy sa rodili a vznikali v tichosti. Zdržiavanie sa mäsitých jedál je aj z toho dôvodu, aby si
naše telo od mäsa odpočinulo a doplnilo si zásoby k zdraviu aj inými jedlami, dôležitými pre
náš organizmus. Je to dobré, že je tomu tak. A keď budeme chcieť sa niečoho zriecť v pôste,
zaprieť sa od niečoho, podľa tradície sú to jedlá, ale môže to byť aj iné - alkohol, prázdne
slová, klebety. Poznám ľudí, ktorí sa zdržiavajú v pôste od alkoholu, ale tak by to mohlo byť
aj od cukru, ktorí začali naši predkovia užívať v 13. storočí. Hlavne treba sa nám zdržiavať od
hriechu. Nemalo by to byť ako príťaž, ale ako radosť, že môžeme sa niečoho zdržiavať a že Boh
nám dožičil dožiť sa Veľkého pôstu. Chceme sa postiť zdravo, kde nejde o odmietanie našej
telesnosti, ale o povznášanie nášho ducha. V našom pôste máme ukázať, že my sme pánmi
situácie. Bývame vystavení skúške, ale tým posilňujeme svoju vôľu. Spájame sa s Bohom, aby
sme sa pozdvihli k Bohu. Každý pôst uvoľňuje v nás veľké sily prirodzené aj nadprirodzené.
Pôst učí povstávať z vlastných hriechov. Na Zemi je bežná vec, že človek ak padne, musí
vstať, ak zablúdi, musí sa vrátiť späť. Ľudia robia veľkú chybu, ak na toto zabúdajú, že Boh
môže odpúšťať. Obrátenie je možné, ale nutne vedie k tomu, čo neradi robíme, k odpúšťaniu,
kajúcnosti a k tomu, že sa vraciame späť. Nový život môže žiť len nový človek, v ktorom pôsobí
Svätý Duch.
Prot. ThDr. Štefan Horkaj
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Liturgia vopred posvätených Darov
Liturgia vopred posvätených Darov má
v našom bohoslužobnom živote významné miesto a slúži sa v priebehu týždňa vo
Veľkom pôste. Jej neslúženie cirkevnú obec
veľmi ochudobňuje, ale slúženie Liturgie sv.
Jána Zlatoústeho namiesto nej je neprípustné a dovolíme si povedať, že je to porušenie
cirkevných kánonov.
Ak chceme dôležitosť Liturgie vopred
posvätených Darov pochopiť, musíme si najprv uvedomiť, čo je to Veľký pôst. Je to obdobie pred najväčším sviatkom Pravoslávnej
cirkvi – Vzkriesenia Isusa Christa, ktoré nás
má pripraviť na dôstojné prijatie a oslavu
tohto sviatku. Veľký pôst je čas, kedy máme
vynaložiť maximálne duchovné aj telesné
úsilie na očistenie svojej duše od hriechu. Je
to čas tvrdého odriekania sa určitých druhov jedál, zosilnenej modlitby, úprimného pokánia a všetkých ďalších podvihov a
cností, ktoré nás majú čo najviac vzdialiť od
hriechu a priblížiť k Bohu.
A keďže naša Cirkev každú udalosť v roku
(radostnú či pôstnu) vyjadruje aj vo svojich
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bohoslužbách, charakter týchto našich pravoslávnych bohoslužieb je vo Veľkom pôste
v mnohom zmenený: modlitby sú oveľa dlhšie, majú kajúcny charakter, je tu viac poklôn
a všetko, čo je v bohoslužbe slávnostné a radostné, sa presúva na sobotu a nedeľu, počas
ktorých si od pôstu trochu oddýchneme. Nie
však tak, že môžeme jesť čokoľvek, ale okrem
radostnejších bohoslužieb v našej strave môžeme používať olej.
Vrcholom všetkých našich bohoslužieb je Eucharistia. To je to najradostnejšie,
čo sa v Cirkvi odohráva. Ostatné bohoslužby
majú modlitebný, kajúcny, poučný a oslavný
charakter a preto sú pre nás základom. Avšak
Eucharistia ako „Tajomstvo Tajomstiev“ tvorí
zavŕšenie bohoslužobného cyklu. Práve z
dôvodu oslavného charakteru Liturgie
(radosť zo Vzkriesenia) sa Eucharistia podľa našich cirkevných pravidiel v priebehu
týždňa vo Veľkom pôste nevykonáva! Hovorí o tom už aj 49. pravidlo Laodikejského
snemu: „S výnimkou soboty a nedele sa vo
Veľkom pôste nesmie prinášať chlieb (άρτον
προσφέρειν).“ Je
tomu tak preto,
lebo Liturgia je
čas radosti z Christovho Vzkriesenia,
ktorú
napríklad
v
Jeruzalemskej
cirkvi oslavovali veriaci počas Veľkého
pôstu práve cez víkend a je to tak aj
dodnes. Ak by niekto slúžil Liturgiu
Jána Zlatoústeho
či Vasilija Veľkého
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počas týždňa vo Veľkom pôste, akoby žil
mimo Cirkvi. Akoby preňho boli bohoslužby
iba „divadlo“ pre ľudí. Možno si niekto povie:
„Čo také zlé urobím, keď sa Bohu pomodlím
na Liturgii Jána Zlatoústeho za zomrelým
počas týždňa vo Veľkom pôste?“ Ale v Cirkvi
má všetko svoj poriadok a keď je čas pokánia a pôstu, nie je predsa čas na radosť
zo Vzkriesenia. Liturgia nie je len obyčajná
modlitba či nejaké predstavenie v peknom
oblečení za sprievodu pekných spevov. To je
skutočné prežívanie smrti a Vzkriesenia Isusa
Christa, to je skutočná premena chleba a vína
na Telo a Krv Christa, to je posledná a najdôležitejšia časť bohoslužobného dňa. Keď raz
Cirkev povedala, že sa tu Eucharistia vykonávať nemá, tak je to tak. Ona nám
to nedala na zváženie,
ani nám to
neodporúča (v bohoslužobných
knihách
často nájdeme odporúčania na
niektoré bohoslužobné
časti, ktoré
sú na zvážení duchovného), ona nám to doslovne zakazuje. Tak ako nám to zakazuje vo
Veľký Piatok, v stredu a piatok syropustného
týždňa, tak ako nám zakazuje slúžiť aj Liturgiu vopred posvätených Darov v sobotu a
nedeľu Veľkého pôstu či prvé dva dni Veľkého pôstu (čo dodržiava hlavne monastierska
prax), tak nám zakazuje vykonávať Eucharistiu v priebehu týždňa Veľkého pôstu.
Namiesto toho sa v minulosti slúžili ostatné bohoslužby, ako utreňa, časy, večerňa, ktoré sa spájali. Ale aby veriaci v tom
čase nezostali bez Prijímania, Cirkev im
20
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to dovolila v stredu a piatok na večerni.
Teda v prvých storočiach veriaci prijímali
sväté Christove Dary aj cez týždeň vo Veľkom pôste, avšak tieto Dary boli zo soboty
alebo nedele. Až v 6. storočí sa objavuje tzv.
Liturgia vopred posvätených Darov, ktorá sa
stala náhradou za Liturgie Jána Zlatoústeho a Vasilija Veľkého. Je to vlastne večerňa s
prekrásnymi kajúcnymi modlitbami a piesňami k Prijímaniu, ktorej zostavenie sa
pripisuje rímskemu pápežovi sv. Grigorijovi Dvojeslovovi, ale aj sv. Grigorijovi
Bohoslovovi či iným cirkevným otcom.
Ani na nej sa však nesmie vykonávať
epikléza (Eucharistia) a veriaci prijímajú pripravené vopred (v sobotu alebo v
nedeľu) posvätené Dary. Táto
Liturgia bola zostavená
len kvôli tomu, aby
veriaci mohli aj
počas
týždňa
prijímať svätú
Eucharistiu. Aj
túto
Liturgiu
však typikon
odporúča slúžiť iba v stredu
a piatok. Avšak
nezakazuje to v
ostatné dni, okrem spomínaného pondelka
a utorka v prvom týždni, ako sa to píše aj v
Triodi pôstnej: „Ne prijáchom bo tvoríti preždeosvjaščénnuju, dáže do srédy, za jéže postítisja po predániju vsemú brátstvu – Nie je
prijaté vykonávať Liturgiu vopred posvätených
Darov až do stredy, lebo sa podľa tradície má
postiť celé bratstvo“, čo zodpovedá mníšskemu spôsobu bohoslužby. Aj tu teda platí, že
Eucharistia je vyvrcholením bohoslužobného dňa. Preto by sa táto Liturgia mala slúžiť
poobede a veriaci by, samozrejme, nemali
jesť ani piť od polnoci, ako pred každým PriOdkaz
sv. Cyrila
a Metoda

Veľký pôst
jímaním. V našich podmienkach by bolo tiež
najlepšie túto Liturgiu slúžiť poobede, teda
aspoň na poludnie, aby si veriaci uvedomili,
že je to predsa len večerňa s Eucharistiou, avšak pokiaľ by malo dôjsť k tomu, žeby prijímajúci veriaci nechceli a možno i nemohli
dodržať eucharistický pôst od polnoci,
považujeme za vhodnejšie slúžiť ju ráno,
lebo zdržanlivosť pred prijatím Prečistého Tela a Krvi Christa je dôležitejšia, ako
čas slúženia tejto Liturgie. Je však potrebné veriacich viesť k väčšiemu duchovnému
podvihu. Ohľadne eucharistického pôstu v
našich Služebníkoch sa pre duchovných o
tom píše: „Ot polúnošči že konečno ne podobájet vkusíti česohó: ášče že i málo čtó vkusít ot
brášen i pítij po polúnošči, nikákože da dérznet
liturgísati, zané ot polúnošči déň jestéstvennyj
načinajetsja – Od polnoci však nesmie jesť nič.
A aj keď aspoň trochu niečo zje alebo sa napije
po polnoci, nech sa neopováži slúžiť Liturgiu,
lebo od polnoci sa začína skutočný deň.“ To
sa, samozrejme, týka aj veriacich a je jedno,
či ide o Liturgiu vopred posvätených Darov,
alebo nejakú inú. Tu ide o Prijímanie.
Treba ešte poznamenať, že na tejto Liturgii sa podľa cirkevných pravidiel nepriná-

šajú modlitby za zomrelých. Tieto sa prenášajú na soboty. Je tomu tak práve kvôli
strohému pôstu a kajúcnemu charakteru Liturgie. Najdôležitejšie na modlitbe za zosnulých je vyberanie čiastočiek na proskomídii
a keďže tu proskomídia nie je, lebo Dary sú
pripravené v sobotu alebo v nedeľu, na tieto
dni sa prenášajú aj modlitby za zosnulých. V
našej praxi sa však aj v pôstnom čase prinášajú modlitby za zosnulých (prípady výročia
zosnulých, pohreby a pod.) bez vyberania
čiastočiek na proskomídii.
Presný postup prípravy a aj slúženia Liturgie vopred posvätených Darov je opísaný v Služebníku a tak ako sa veriaci naučili
spievať Liturgiu Jána Zlatoústeho, môžu sa
naučiť aj Liturgiu vopred posvätených Darov.
Jej slúženie záleží len na duchovnom. Ak to
nevie on, nech sa opýta kolegu, len nech sa
Bohu nerúha vykonávaním iných Liturgií (sv.
Eucharistie) počas týždňov Veľkého pôstu a
nech slúži to, čo predpisuje Cirkev. Veď táto
Liturgia je taká prekrásna, že veriacim sa
hneď zapáči – to vieme z vlastnej skúsenosti
a praxe.
Táto problematika je tak dôležitá, že si
vyžaduje náš správny postoj
k tejto veci. Neide tu totiž o
nejaké maličkosti, ale o to
najdôležitejšie, čo v Cirkvi
máme – Eucharistiu. A keď
sv. Otcovia zostavili špeciálnu Liturgiu, len aby sa v
pôste nevykonávala Eucharistia, asi to má nejaký význam, prečo by sme to mali
dodržiavať. Vážme si preto
naše bohoslužobné bohatstvo a prácu našich svätých.
Prot. Peter Soroka
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SPOMÍNAME
70 rokov od usnutia otca Savvu
Tak ako je na lúke mnoho rôznych rastlín, kvetov, trávy, buriny, byliniek, ale aj rodiacich a nerodiacich stromov, tak podobne je to aj s človečenstvom. Nájdu sa ľudia podobní dobre rodiacemu
stromu či bylinke, ako aj nerodiacemu stromu alebo
burine. Medzi ľudí, ktorí sa podobajú dobre rodiacemu stromu, patril aj nebohý otec archimandrita
Savva (Struve) z Ladomirovej.
Narodil sa 11. októbra 1900 v Petrohrade. Pochádzal z rodiny významného ruského akademika,
ekonóma, politika a filozofa Petra Bernhardoviča
Struveho.
Práve v tieto dni, 13. marca 2019, je tomu už 70
rokov, odkedy od nás a našich predkov do večnosti
odišiel otec archimandrita Savva (Struve).
Sedemdesiat rokov je dlhý čas a zdalo by sa, že
pamiatka naňho úplne vybledne a vymizne. Opak
je však pravdou. Aj tohto roku sa zídeme, prídeme k
jeho hrobu, pomodlíme sa za jeho dušu. V príspevkoch, ktoré odznejú v chráme v Ladomirovej, si pospomíname a oživíme pamiatku na nášho
ladomirovského podvižníka. Potešujúci je fakt, že o osobu otca Savvu a jeho pamiatku sa začínajú zaujímať aj v samotnom Rusku a západnej Európe. Pracuje sa na knihe a jej podkladom
budú doposiaľ neuverejnené listy a archívne materiály chronologicky spracované pánom A.
K. Klementievom.
Spomienky na otca Savvu sú, sláva Bohu, ešte do dnešných dní v našom národe stále živé.
Pani Mňahončáková z Vagrinca spomínala na svojho švagra Juraja Mňahončáka, bývalého
riaditeľa gymnázia v Prešove. „Dostal zápal trojklanného nervu ako 13-ročný, skrútilo mu celkom ústa aj oko. Ležal v kuchyni na kanapke. O. Savva sa chodil nad ním modliť viac ako rok,
chodil k nemu každý deň, nakoniec vyzdravel.
O. Savva mu povedal, že sa uzdraví, že všetko bude dobré, ba dokonca, že sa aj vyučí. A
skutočne. Švagor spomínal, že sa nad ním veľmi modlil. O pár rokov sa z neho stal učiteľ a
oženil sa. Pred modlitbami nedokázal rozprávať a na oko vôbec nevidel.
Spomínal, že to bol veľmi dobrý človek. Pri sebe vždy nosil fotku otca Savvu. Hoci bol v
komunistických časoch riaditeľom, raz do roka v lete sa chodil vyspovedať do Ladomirovej.
Zomrel v 2012 vo veku 86 rokov.“
Pani Mňahončáková je obyčajná veriaca žena. Pri rozhovore spomínala, že „viackrát som
pri hrobe otca archimandritu Savvu cítila zvláštnu vôňu, ktorú nebolo cítiť nikde inde.“
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Pani Mária Simčáková spomína na udalosti, ktoré jej vyrozprávala jej mama:
Po pôrode druhej dcéry v roku 1944 dostala otravu krvi. Domáci zavolali otca Savvu, ktorý
sa modlil vo vedľajšej izbe, a lekára. Ten jej pichol 5 injekcií a povedal, že len čo bude povyše
dediny pri kríži, mama už nebude žiť. Doktor odišiel a všetci začali plakať, pretože si mysleli,
že mama umrie. Mama sa opýtala: „Prečo plačete, keď je mi už lepšie?“ Potom sa im narodilo
ešte jedno dieťa.
Rodičia boli zbožní ľudia. Mama bola mimoriadne nábožná, otec tiež. Otec bol bojovník. V
roku 1968 ho chceli zabiť, keď sa vo Vagrinci podpisovali kto je gréckokatolík, kto pravoslávny.
Naša celá rodina po otcovi aj mame bola pravoslávna. Mama sa pýtala deda: „A teraz čo?“
Dedo odpovedal: „Akí sme boli, takí aj budeme.“
Počas vojny išli ľudia do lesov, otec ich mamy - dedo Herman robil richtára obce Vagrinec.
Zišli sa k ním susedia a prišiel k ním aj otec Savva, ktorý ich odprevadil do lesa, do časti zvanej
Kyjovec. Tam prešiel okolo každého bunkra pomodliac sa s ikonou Božej Matky Počajevskej.
Potom odišiel späť k Ladomirovčanom do časti lesa zvaného Pod dolinou, ktorí žili taktiež v
bunkroch. Napriek všetkému mal rád miestnych ľudí, že ostal a prežíval s nimi všetky útrapy
vojny.
Otec Savva mal koníka - kobylku a spolu s Nikolajom Hvozdom išli do Krásneho Brodu.
Koník bol chudý. Počas cesty sa zastavili a neďaleko bola kopa sena. Nikolaj Hvozda zobral z tej
kopy a chcel dať kobylke, aby sa trošku posilnila. Otec Savva mu povedal: „Nie je to potrebné
robiť, ty sa nestaraj, oni sa o to postarajú. Netreba brať nič, čo je okolo cesty.“ Prišli do Krásneho
Brodu, vyšla akási babka. Priniesla plachtu sena pred koňa a bolo postarané.
Jedna maliarka údajne neprávom strašne nadávala otcovi Savvovi. Po jeho smrti začala
opravovať rozpis chrámu. Nemohla naniesť farbu na stenu, hoci sa o to viackrát pokúšala.
Urobila ťah štetcom, ale farba sa steny vôbec nechytala. Až keď sa opakovane vyspovedala a
pomodlila na hrobe otca Savvu, dostala „blahoslovenie zhora“ opraviť poškodený ikonopis na
stenách chrámu, v ktorom sa otec podvizal.
Vďaka otcovi Savvovi sa zachovala ikona Bohorodičky Počajevskej, ktorá sa spúšťa z ikonostasu v Ladomirovej. Vybral ju z rámu a nosil so sebou na hrudi počas prechodu fronty.
Vojaci počas vojny povyberali ozdobné kamene z rámu mysliac si, že majú hodnotu.
Pred smrťou otec Savva prosil, aby mu priniesli vodu z jednej studničky z lesa povyše Ladomirovej, v časti zvanej Ščob. Napadol sneh a ľuďom sa nechcelo ísť tak ďaleko, preto mu
priniesli inú. On odpovedal: „To nie je tá voda, druhú ste mi dali.“
Po veľkých útrapách vojny, neustálej misijnej práci s národom Božím, po podvihu pôstu a
vďaka fyzickému vyčerpaniu z nedostatočne liečenej tuberkulózy, prichádza deň odchodu z
tohto pozemského sveta. 13. marca 1949 odišiel modlitebník, vnímavý k ľudskému utrpeniu,
človek s obrovskou láskou k svojim blížnym a posledný archimandrita monastiera v Ladomirovej otec archimandrita Savva (Struve) do večnosti. Prosím, spomeňme ho vo svojich modlitbách.
Otče Savvo, moli Boha o nas hrišnych!
Jerej Mgr. Marián Derco
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Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov
kresťanských cirkví

Badín 4. marca (TK KBS) Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne
bol v pondelok 4. marca 2019 dejiskom historicky druhého stretnutia najvyšších
predstaviteľov kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských
obcí v SR. Zúčastnil sa na ňom aj predseda vlády SR Peter Pellegrini. Najvyšší predstavitelia cirkví na stretnutí prijali vyhlásenie, ktoré prinášame v plnom znení.
Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví
Slovensko patrí ku krajinám, kde si mnoho ľudí dobre uvedomuje význam manželstva a rodiny a zároveň vie rozpoznať škody, ktoré spoločnosti spôsobuje genderová ideológia. Oceňujeme všetky kroky, ktoré napomáhajú dobru rodín a manželstiev.
My, predstavitelia kresťanských cirkví, chceme pripomenúť, že genderová ideológia je pseudovedeckou „náukou“, podľa ktorej sa ľudská bytosť rodí ako pohlavne
neutrálna. Pohlavie a rod sú v nej úplne oddelené, rod v ponímaní tejto ideológie
je len kultúrnym konštruktom. Z tohto hľadiska je sexuálna identita ľudskej osoby
v spoločnosti vyhlasovaná iba za kultúrny produkt, ktorý vraj nemá nijaký základ v
ľudskej prirodzenosti.
Upozorňujeme na úlohu, ktorú pri šírení genderovej ideológie zohráva manipulácia s jazykom. Deje sa to napríklad vtedy, ak namiesto otca a mamy hovoríme o
rodičovi jedna a rodičovi dva; ak termínom manželstvo označujeme aj iné spolužitie
ako spolužitie muža a ženy; keď namiesto jednoznačného pojmu „násilie v rodinách“
hovoríme o takom násilí, ktoré je podmienené alebo vyvolané rodom. Je vecou spravodlivosti, aby sa realita a pravda neprekrúcali.
Zavedením danej ideológie do legislatívy tieto snahy nekončia. Ich cieľom je
ovplyvniť vzdelávací proces, aby občania považovali za normálne tvrdenia, ktoré
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genderová ideológia hlása. Sme presvedčení, že z etickej a náboženskej výchovy
nemožno vylúčiť výchovu k zodpovednému manželstvu, rodičovstvu a duchovným
hodnotám, na ktorých naša spoločnosť bola historicky vybudovaná.
Genderovú ideológiu prekonáme len jej jednoznačným odmietnutím, návratom ku kresťanskej antropológii a účinnej rodinnej politike. V Kristovom evanjeliu a
kresťanskej teológii nachádzame pravdu o ľudskej láske. Máme vážne obavy, že sa v
našej krajine nedostatočne prihliada na spoločenskú hodnotu manželstva, rodičovstva a rodiny. V manželstve medzi jedným mužom a jednou ženou, ktoré smeruje ku
vzniku rodiny, by sme mali byť schopní rozpoznať najdôležitejšie hodnoty pre spoločnosť: nenahraditeľný dar ľudského života, rovnosť v dôstojnosti muža a ženy - a
chápať ich odlišnosť ako dobro.
Z týchto dôvodov sa obraciame na predstaviteľov verejného života a na všetkých
ľudí dobrej vôle, aby sme tak v legislatíve, ako aj vo vzdelávacom procese odmietli
každý prejav genderovej ideológie. Zároveň potvrdzujeme stanovisko spred roka,
v ktorom sme vyjadrili naše presvedčenie o nevyhnutnosti odmietnuť Istanbulský
dohovor, ktorý zneužíva tému násilia na šírenie genderovej ideológie.
Slovenská republika by si mala nielenže zachovať zvrchovanosť v ústavnom definovaní hodnôt rodiny, manželstva a rovnosti medzi mužmi a ženami, ale svojimi
stanoviskami aktívne ovplyvňovať smerovanie vývoja celej Európskej únie. Žiadame
teda, aby na rokovania v inštitúciách Európskej únie alebo v iných orgánoch medzinárodných organizácií boli za Slovensko vysielaní delegáti a zástupcovia schopní
jasne deklarovať nesúhlas Slovenskej republiky s takto chápanou genderovou ideológiou a nepripustiť zasahovanie do týchto hodnôt, potvrdených našou ústavou.
https://www.tkkbs.sk
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Prezentácia Ochridského prológu
Slovákom v Srbsku
Slovenský preklad najvýznamnejšieho diela sv. Nikolaja Velimiroviča Ochridský prológ so životopismi svätých, básňami, úvahami,
rozjímaniami a besedami na každý
deň v roku uzrelo svetlo sveta po
90. rokoch od jeho prvého vydania
v srbskom jazyku v novembri minulého roku. Tisíc kusový náklad sa
pre veľký záujem slovenských čitateľov rozpredal v priebehu šiestich
týždňov aj vďaka prezentáciám tejto knihy v niekoľkých slovenských
mestách (Prešov, Komárno, Bratislava, Žilina, Košice, Snina). Dielo v slovenčine dostal aj srbský patriarcha
Irinej, ktorý prijal autora slovenské- Autor slovenského vydania odovzdáva na
ho prekladu prot. Petra Soroku 15.
Srbskej patriarchii v Belehrade Ochridský
decembra 2018 na Srbskej patriarprológ patriarchovi Irinejovi, 15.12.2018
chii v Belehrade. Poďakoval autorovi
za propagáciu tejto významnej srbskej knihy slovenským čitateľom a zaželal veriacim na Slovensku aj v Čechách veľa duchovnej inšpirácie pri jej čítaní.
Informácia o vydaní tohto srbského diela v slovenskom preklade sa dostala aj
do srbských cirkevných a svetských médií, z ktorých sa o nej dozvedeli aj Slováci
žijúci v Srbsku. Aj keď sú prevažne evanjelického náboženstva, prejavili záujem o
prezentáciu knihy aj v ich komunite. Tak sa v nedeľu 17. februára 2019 v Slovenskom
dome v Báčskej Palánke konala prezentácia knihy Ochridský prológ v slovenskom
jazyku, ktorú zorganizovala Pravoslávna cirkevná obec v Báčskej Palánke, Slovenská
evanjelická farnosť a. v. v Báčskej Palánke a miestny odbor Matice slovenskej. Na
prezentácii sa zúčastnili prekladateľ diela prot. Peter Soroka a prekladateľ básní a
odborný korektor prot. Peter Savčak, ktorí prišli do Srbska túto knihu predstaviť prevažne Slovákom evanjelického vierovyznania.
Na začiatku podujatia moderátorka prítomných privítala v slovenskom a srbskom jazyku a oslavnú pieseň v podobe tropára sv. vladykovi Nikolajovi zaspieval
Zbor školy cirkevného spevu „Sv. Ján Damaský“ z Nového Sadu, pod vedením jeromonacha Jeroteja, spolubrata monastiera Kovilj. O osobe sv. vladyku Nikolaja Velimiroviča prítomným porozprával prot. Peter Savčak, ktorý vyjadril radosť, že o tomto
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veľkom Božom služobníkovi hovorí príslušníkom dvoch bratských
národov: slovenského
a srbského, ktoré v minulosti aj dodnes veľmi
dobre vychádzali a vzájomne sa podporovali
tak na Slovensku, ako aj
v Srbsku.
Hlavný prekladateľ
knihy prot. Peter Soroka v predstavení knihy
hovoril o prekladateľskej práci, ktorá vôbec nebola jednoduchá a trvala viac ako 5
rokov. Otec Peter sa počas prekladania stretol s mnohými slovami, ktoré sa v modernom srbskom jazyku už dnes nepoužívajú a hlavne s turcizmami a bulharizmami.
Pomoc pri preklade nachádzal na Srbskom veľvyslanectve v Bratislave.
Večer doplnilo čítanie z Ochridského prológu sviatku Sritenija (Stretnutia) Hospodinovho, ktorého bohoslužobné sviatkovania práve trvalo. Časti z knihy v slovenčine čítal jerodiakon Ermolaj, spolubrat monastiera Kovilj, ktorého materinským jazykom je slovenčina. Jeho prednes sprevádzal zbor Školy cirkevného spevu „Sv. Ján
Damaský“ spevom liturgických a duchovných piesní, ktoré napísal aj sv. vladyka
Nikolaj.
V závere programu bola diskusia, počas ktorej prekladatelia odpovedali na mnohé otázky aj o živote pravoslávnych na Slovensku. Neoficiálny program pokračoval
v priestoroch Pravoslávnej cirkevnej obce v Báčskej Palánke slávnostnou večerou v
bratskej atmosfére a za spevu srbských aj slovenských národných piesní do neskorej
noci.
Druhé, opravené vydanie tohto diela si môžete zadovážiť na Úrade Metropolitnej rady
Pravoslávnej
cirkvi
v Prešove (Bayerova
8), v skriptárni Pravoslávnej bohosloveckej
fakulty PU v Prešove
(Masarykova 15), ale aj v
internetovom obchode
www.duchovne-knihy.sk.
Zdroj: www.tavor.rs
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Srbský Slovák sa stal jeromonachom
Srbská pravoslávna cirkev
Jeho Vysokopresvietenosť Irinej, episkop
bačský, slúžil na Mäsopustnú nedeľu, 3. marca 2019, svätú archijerejskú Liturgiu v kaplnke svätých athoských otcov v svätoarchanjelskom monastieri v Kovilji. Spolu s ním slúžil
aj preosvietený Isychije, episkop mahačský, s
mníšstvom a duchovenstvom báčskej eparchie. Počas svätej Liturgie vladyka Irinej rukopoložil mnícha Kozmu (Rančiča) za jerodiakona a predstavený koviljského monastiera
vladyka Isychije vysvätil jerodiakona Ermolaja (Turčana) za jeromonacha. Otec Ermolaj
je slovenského pôvodu a v monastieri Kovilj
je od roku 2002. Tento mních a očný lekár je
veľmi dobre známy aj našim pútnikom zo
Slovenska, keďže hovorí výborne po slovenJeromonach Ermolaj (Turčan)
sky a tak je v Kovilji sprievodcom a kontaktnou osobou všetkým, ktorí tento monastier navštevujú. V duchovenskej službe mu
želáme veľa duchovných a telesných síl s Božím blahoslovením.
Vo svojom archipastierskom príhovore episkop báčsky zdôraznil, že Hospodin
ľudí spasí súdiac svojím spôsobom, podľa
svojej
nesmiernej
lásky a aj keď súdi –
s tou istou láskou –
ľudí spasí.
- Nádej na božskú
spravodlivosť
prevyšuje každý pojem o spravodlivosti. Jestvujú ľudia,
ktorí by Boha chceli
merať našou mierou
a nanútiť Mu našu
spravodlivosť, aby
bol viac menej nemilosrdný a pomstychtivý, ako sme my. Ale
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On taký podľa svojej prirodzenosti nie je. Naopak. Práve dnešný deň, celé bohoslužby, nás povolávajú na presný opak toho – na lásku, na odpúšťanie, na zmierenie, na
pokoru pred Bohom aj pred blížnymi. Slovo o Strašnom súde je slovo o spravodlivom súde lásky. Boží súd je prijímanie našej slobody, ktorú On daroval, prijímanie
nášho výberu, ktoré nikdy nebráni prijatiu nášho úsudku o Ňom a o sebe. Spasiteľ,
kvôli svojej nesmiernej láske od nás vyžaduje, aby sme vrátili aspoň trochu lásky. A
táto láska sa ukazuje a prejavuje ako bratská láska, - uviedol vladyka Irinej v kázni po
prečítaní úryvku z Evanjelia.
Vladyka Irinej tiež povedal, že jediný spôsob života, možný a hodný pre človeka,
ako boholikého (podobajúceho sa na Boha) a christolikého (podobajúceho sa na
Christa) bytia, je život v láske a podľa lásky. Akýkoľvek iný spôsob života je neprirodzený. Človek, ak vie iba o sebe – nie je normálny, čokoľvek by si o sebe myslel. To
neznamená, že Boh čaká v nejakej duchovnej nástrahe ako „starý mäsiar“ z niekdajších srbských epických básní, ako nejaký strohý kat a pomstiteľ. Nie, On si želá, aby
boli všetci spasení. To, čo si Boh želá, čo On pripravil predtým, než bol svet stvorený,
tvoriac svet, je, aby boli všetci v radosti a láske spasení v Jeho Kráľovstve. Boh nie je
nikdy pôvodcom zla a nikdy si neželá smrť, ani smrť nestvoril pre žiadne bytie, ktoré
stvoril, - vysvetlil vladyka Irinej vo svätoarchanjelskom monastieri Kovilj.
Spracované podľa zdroja: http://www.eparhija-backa.rs

Novovysvätený otec Ermolaj udeľuje veriacim tajinu Eucharistie
03/2019
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Zimný tábor pravoslávnej mládeže z
Prahy na Slovensku
Tohtoročné polročné prázdniny boli
o to výnimočnejšie, že
českí veriaci ich strávili
s bratmi a sestrami zo
Slovenska, s členmi
miestnej Pravoslávnej
cirkvi.
30. januára sa
pravoslávna mládež
z Pravoslávnej cyrilo-metodskej školy z
Prahy vybrala na dlho
očakávaný zimný tábor na Slovensko. Cieľom bolo nielen spoznávanie slovenskej
krajiny, nádhernej tatranskej prírody, ale aj vidieť pravoslávne chrámy a poznať život
pravoslávnych veriacich pod Tatrami.
Prvou zastávkou bola obec Vernár, kde sa výletníci ubytovali vo večerných hodinách po dlhej ceste vlakom. Nasledujúci deň začali rannými modlitbami a potom už
patril lyžovaniu, sánkovaniu. Slniečko krásne svietilo, počasie bolo ako z rozprávky,
deti nechceli z kopca ani odísť. Výlet však nebol len o oddychu a zábave. Po večeri už
bol pre deti pripravený ďalší program. Večer bol duchovný. Navštívil nás protojerej
Vladimír Kocvár so svojou rodinou (duchovný správca PCO Poprad). Po zaujímavej
prednáške o tom, čo sú čotky, aký majú zmysel a ako sa používajú, nasledovala pre
deti zaujímavejšia časť – mohli si to aj prakticky vyskúšať. Deťom sa to veľmi páčilo.
Večer sa ukončil spoločnými večernými modlitbami.
Piatok (1.2.) patril túre do Vysokých Tatier. S Božou pomocou a láskou sa podarilo uskutočniť krásnu myšlienku a to spojiť veriacich troch cirkevných obcí – Praha,
Poprad, Ľubica. Spoločný výstup bol zo Starého Smokovca na Hrebienok, kde po
náročnej túre mohli všetci obdivovať ľadové sochy, kaplnku Tatranského ľadového
dómu, či vyšantiť sa v snehu, ktorého bolo veru neúrekom. Rozhodne veľkým adrenalínovým zážitkom bola sánkovačka cestou späť dole do Smokovca. Deň ešte
nekončil a pokračoval návštevou chrámu v Poprade. Najväčšiu radosť všetkým urobili pravé slovenské bryndzové halušky, ktoré pripravili veriaci PCO Poprad. Po celodennej túre každému veľmi dobre padli. Po chutnom jedle deň ukončili večerňou. V
závere otec Vladimír všetkým poďakoval, vyjadril nádej, že takáto spolupráca bude
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pokračovať. Vyslovil peknú myšlienku, že deti sú naša prítomnosť, preto je potrebné
sa im venovať teraz, viesť ich k láske k Bohu, chrámu, sebe navzájom. A tak sa stanú
našou budúcnosťou.
Sobotné ráno (2.2.) začalo sv. Liturgiou v chráme vo Vernári (sviatok Sritenije Hospodne), kde nás privítal protojerej Jozef Nemčík (správca PCO Vernár). Pokračovalo
sa lyžovaním, sánkovaním.
Na bohatom programe počas pobytu na Spiši sa podieľali aj veriaci PCO Ľubica.
Poobede sa už cestovalo do Ľubice, kde sme sa spoločne stretli na večernej bohoslužbe. Nasledovala spoločná fašiangová zábava, na ktorú sa už všetci tešili. Veriaci
PCO Ľubica s láskou pripravili bohaté a chutné pohostenie. Počas tanečnej zábavy
sa uskutočnili rôzne súťaže, vyhodnocovali sa masky a každý si odniesol milý darček – slovenskí veriaci darčeky z Prahy, českí veriaci darčeky zo Slovenska. Všetkých
potešil aj program, ktorý si pripravili českí mládežníci v podobe rôznych tancov a
piesní. Večer rýchlo zbehol aj vďaka družným rozhovorom pri nadväzovaní nových
priateľstiev.
V samotnú nedeľu (3. 2.) sme sa zhromaždili pri eucharistickej čaši, na sv. Liturgii v ľubickom chráme, ktorú slúžili miestny duchovný Peter Dobrík a z českej časti
Cirkvi protojerej Milan Bilý (bývalý správca PCO Ľubica), jerej Vasil Čerepko, protodiakon Valerij Samoliuk.
Na záver sme vyjadrili vďaku Hospodinovi Bohu, že sa spoločná akcia podarila
uskutočniť a rovnako tak aj nádej, že naše cezhraničné stretnutia budú do budúcna
pokračovať. Po sv. Liturgii nasledoval chutný obed a nevyhnutne nastal aj čas rozlúčky, s prianím požehnanej cesty domov, do Čiech.
Všetkým, ktorí
akoukoľvek formou
pomáhali s prípravou, organizáciou,
programom tábora,
patrí obrovské poďakovanie. Od Hospodina vyprosujeme, nech to všetkým
oplatí Na mnohaja i
blahaja lita!
Ďakujeme
za
príjemne strávené
chvíle! V našich srdciach ostávajú krásne spomienky.
Matuška Ivana, matuška Valéria

03/2019

   31

E

Zo života michalovsko-košickej eparchie

Festival duchovného umenia Svetlo duše
Východ - Západ v Košiciach
V Košiciach sa v piatok 1. marca uskutočnil 2. ročník festivalu duchovného umenia Svetlo
duše Východ - Západ formou večera duchovnej hudby a kolektívnej výstavy slovenských ikonopiscov „Chvíľa večnosti“.
Program začal v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho duchovným koncertom Zboru Katedrálneho Chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého z Košíc a rómskeho
speváckeho zboru Vienala z Markoviec. Obidva zbory sa venujú prevažne interpretácii liturgickej a duchovnej hudby a vedie ich dirigentka PhDr. Slávka Rudačková, PhD.
Zbor
Katedrálneho
chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána
Milostivého v Košiciach
zaspieval liturgické spevy,
cirkevné a duchovné piesne v cirkevnoslovanskom a
gréckom jazyku a kompozície skladateľov ako Rimskij-Korsakov, Solovjev, Allemanov, Dileckij.
Zbor začal svoju činnosť
v roku 2007. Viedol Liturgie
pri chrámoch, vystupoval
Účinkujúce zbory v závere koncertu
na koncertoch Festivalu
sakrálneho umenia v Košiciach, pri chirotónii a intronizácii Jeho Vysokopreosvietenosti Juraja, arcibiskupa michalovsko-košického, v zahraničí napríklad na Medzinárodnom festivale
duchovnej piesne na Cypre.
Zbor VIENALA z Markoviec zaspieval liturgické piesne Iže cheruvimy, Jelicy vo Christa,
chválospev Alliluia, cirkevnú pieseň Hospodi pomiluj, Hospodi prosti, Objatija otča Trojicko-Sergijevoj Lavry a Ozzana. Nádherné piesne obohatené o špecifický rómsky mélos dojali poslucháčov k slzám.
Súbor má názov podľa troch kresťanských cností VIEry, NÁdeje a LÁsky - VIENALA. Založil
ho v roku 1998 pravoslávny duchovný prot. Mgr. Vladimír Spišák, ktorý chcel poznať myslenie mladých Rómov a priviesť ich do chrámu. Ľubozvučnými rómskymi, sakrálnymi a inými
skladbami sa zbor prezentoval na mnohých vystúpeniach doma aj v zahraničí.
Duchovný večer pokračoval v Centre spirituality vernisážou výstavy „Chvíľa večnosti“, ktorá predstavila reprezentatívny výber z tvorby 12. významných slovenských ikonopiscov - Emílie Dankovčíkovej, prot. Jozefa Balberčáka, Miroslava Kosu, Petra Komišáka, Rastislava Timka,
Róberta Demka a ďalších. 70 diel rôznych ikonopiseckých škôl tvoria tabuľové maľby, kríže,
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ripidy, triptichy. Sú vyhotovené prevažne klasickou technikou vaječnej
tempery na dreve a zlatené 23 3/4
karátovým zlatom. Vernisáž výstavy
bola obohatená o popularizačnú
prednášku ikonopisky Mgr. Emílie
Dankovčíkovej, ktorá prítomným
priblížila stručnú históriu ikonopisu,
techniku, symboliku a teológiu ikon.
Koncert aj vernisáž výstavy mali
vrelú odozvu u početných poslucháčov a návštevníkov, milovníkov
Jeden z vystavovateľov - pravoslávny ikonopisec duchovného umenia. Podujatie zorMIroslav Kosa
ganizovalo združenie ResArtis a Centrum spirituality Východ - Západ Michala Lacka v Košiciach.
Výstava ikon potrvá do 24. apríla, otvorená bude každý utorok a štvrtok od 15:00 do 17:00.
Olga Sedrovičová
Foto: Kornel Rokický

Ikona mučeníka Tarzícia v košickom chráme
V diakoniku našej košickej katedrály
bude v blízkej dobe uložená nová ikona
autorky Radmily Luketić zo srbského Belehradu s ostatkami sv. mučeníka Tarzícia,
ochrancu všetkých, ktorí prisluhovali pri
bohoslužbách.
Chlapec Tarzícius, ktorý bol akolytom
(biskupom ustanovený pomocník v oltári)
rímskej církevnej obce, bol v dobe jedného z mnohých krutých prenasledovaní
kresťanov v 3. storočí (pravdepodobne za
vlády cisára Valeriána) poverený, aby zaniesol Eucharistiu odsúdeným kresťanom
do väzenia. Cestou ho zastavili jeho vrstovníci, ktorí sa ho snažili donútiť, aby im
ukázal, čo to tak starostlivo schováva pod
plášťom. Keď chlapec odmietol, ukameňovali ho k smrti.
03/2019
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Telo sv. mučeníka bolo s úctou uložené pôvodne v katakombách sv. Kalixta v
Ríme, neskôr boli sväté ostatky prenesené do chrámu San Silvestro in Capite.
Sv. rímsky biskup Damasus I. (+384) zostavil krátku báseň v latinčine, ktorú nechal pripevniť na hrob mučeníka. Časť z nej je vpísaná aj do rámu našej ikony:
Tarsicium sanctum Christi sacramenta gerentem
cum male sana manus premeret vulgare profanis,
ipse animam potius voluit dimittere caesus
prodere quam canibus rabidis caelestia membra.
Keď nepríčetný dav nútil svätého Tarzícia,
nesúceho Christove tajiny, aby ich vystavil zneucteniu,
nechal sa radšej zabiť, než aby vydal nebeské Telo besným psom.
Pamiatka sv. mučeníka Tarzícia sa slávi vždy 15./28.8., teda na slávnosti Usnutia
Presvätej Bohorodičky, ktoré je aj jedným z dvoch patronátnych sviatkov našej košickej katedrály.
O ikonu sv. mučeníka sa budú v Košiciach starať práve prisluhujúci, ktorí sa pred
ňou budú schádzať ku krátkej prípravnej a následne aj ďakovnej modlitbe k výkonu
svojej posvätnej služby.
Arcibiskup Juraj

Ostatky sv. Rozálie v Košiciach
24. februára 2019 boli v košickej
katedrále sv. Jana Milostivého uložené
sv. ostatky prepodobnej Rozálie (Ruženy) /*1130, +4.9.1170/, veľkoschimnej
mníšky zo Sicílie, ochrankyne mesta
Palermo, pustovníčky, divotvorkyne,
patrónky proti moru a ďalším nákazlivým epidémiám.
Aj keď žila v dobe po Veľkom rozkole, Sicília sa však vtedy ešte nachádzala
v silnom byzantskom (teda pravoslávnom vplyve), ako o tom svedčia dobové
pramene. Najstaršie dochované zobrazenia znázorňujú sväticu grécko-taliansko-normanského pôvodu práve v oblečení velkoschimnej gréckej mníšky. K
tejto skutočnosti sa bez zábran hlási aj Ikona sv. Rozálie s ostatkami v košickom
katedrálnom chráme
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súčasná rímskokatolícka sicílska historiografia.
Samotné meno Rozália (v sicílskom dialekte
Rusulia či Rusalia) sa môže vzťahovať viac než k
ružiam, tradične so sväticou spojovaným (tzv.
ľudová etymológia), k starému latinskému výrazu pre Letnice (sviatok Zostúpenia Svätého
Ducha - Päťdesiatnica) a s nimi súvisiacou zádušnou sobotou, typickou pre pravoslávny typikon (pozri náš ľudový výraz "Rusadľe", bežný
aj u latinofonných pravoslávnych Rumunov).
Ostatky prepodobnej pustovníčky boli nájdené v jaskyni ("zatvoru"), kde zosnula a kde
bol po stáročia zachovávaný jej kult, na základe zjavenia v r. 1624; v r. 1625, keď boli ostatky
v slávnostnom sprievode nesené po Palerme,
ustala na príhovor sv. Rozálie strašná morová
epidémia.
Od toho okamžiku sa úcta k nej ako patrónke proti moru rýchlo šíri celou Európou, ba i
Najstaršia dochovaná ikona sv. Rozálie
za jej hranice; morové stĺpy s jej vyobrazením
z 12. stor. (sv. Rozália je vpravo hore)
nájdeme aj na Slovensku.
Keď v r. 1710 ustala v Košiciach morová
epidémia, bol za hradbami mesta založený
malý pútnický barokový kostolík na počesť
svätice, okolo ktorého sa usadili pustovníci
a neskôr tu vyrástol jeden z najmalebnejších
košických cintorínov, kde okrem iného očakávajú druhý príchod Christa mnohí pravoslávni Košičania.
S Božou pomocou by sme radi konali každoročne prvú či druhú sobotu v septembri
malú pešiu púť z našej katedrály na košickú
Rozáliu (asi 0,7 km) s ikonou a ostatkami svätice, ktorej pamiatka sa oslavuje vždy 4.9. Na
samotnom mieste sa bude slúžiť sv. Liturgia a
zádušné bohoslužby.
Autorkou košickej ikony sv. Rozálie, mníšky a divotvorkyne, je ikonografka Radmila Luketić z Belehradu.
Arcibiskup Juraj
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V týchto dňoch sa dožíva naša sestra
Anna Kimáková krásnych okrúhlych 80
rokov. Narodila sa 23. 2. 1939 v dedinke
Driečna ako jedna z 8 dievčat.
Vydala sa do Pstrinej, ale za prácou
sa presťahovali do Stropkova. Vychovali
dvoch synov a už teraz je viacnásobná
prababka. Na zaslúžený dôchodok sa
vrátili do Pstrinej. Jej nebohý manžel
okrem iného pôsobil aj ako dlhoročný
aktívny kurátor v cerkvi v Pstrinej.
Naša sestra Anna, napriek pokročilému veku a horšiemu sluchu, je stále čulá,
okrem každodenných povinností okolo
domácnosti zaujíma sa o dianie nielen v obci, ale i vo svete , veľa číta. Veľmi sa teší
na pobožnosti, a nielen svojím spevom chce chváliť Hospoda Boha.
Nech Ti žehná Hospoď Boh , prajeme Ti veľa zdravia, nech Ťa neopúšťa Tvoja čulosť,
aby si ešte dlho bola oporou nielen svojim synom, ale aj Cirkvi v Pstrinej.

Životné jubileum
31. januára sa v našej cirkevnej obci Pichne dožila krásneho životného jubilea 90.
rokov naša sestra Anna Džupinková. Sestra Anna nemala ľahký život, v pomerne
mladom veku prišla o manžela. Vychovala štyri deti: troch synov a jednu dcéru. Žiaľ,
jedného zo synov už pochovala.
Sestra Anna patrí k našim verným veriacim. Aktívne sa zúčastňuje na každej bohoslužbe. Dokonca aj vo svojom veku chodí pomáhať upratovať chrám, v lete dokonca sadí stromčeky v lesnej škôlke. Je plná energie, radosti a chuti do života. Aj
napriek neľahkým životným situáciám nikdy nezanevrela na Boha, stále sa k Nemu
obracia vo svojich modlitbách.
Vyprosujeme u Hospoda Boha pre našu sestru Annu hlavne veľa zdravia, šťastia a
lásky. Nech ju Presvätá Bohorodička chráni na každom kroku a nech ešte veľa rokov
je medzi nami.
Na mnohaja i blahaja ľita!
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„Rodičia, vy ste apoštolmi svojich dietok“
(sv. Ján Zlatoústy)

Šťastná je v tieto dni naša mamka,
babka, prababka a dlhoročná kantorka v
chráme Roždestva Presvätej Bohorodičky v
Cejkove, Anna Šiketová, lebo sa 21. marca
2019 dožíva Bohom požehnaných 90 rokov
svojho života.
Od detstva bola svojimi rodičmi vedená v láske k trojjedinému Bohu a Presvätej
Bohorodičke a tak jej Boží chrám prirástol k
srdcu a stal sa neoddeliteľnou súčasťou jej
života až do dnes.
Počas svojho života prežívala rôzne
chvíle, niektoré krásne, iné menej. Ako
malé dievča prežila druhú svetovú vojnu.
Potom si našla svojho manžela Gejzu Šiketa, s ktorým vychovala 6 detí.
Počas ťažkého obdobia, kedy pravoslávnym boli odoberané chrámy, ostala verná
pravoslávnej viere a keď prenasledovanie pominulo, bola nápomocná aj počas výstavby nového chrámu, do ktorého jej šikovné ruky ušili chrámové oblečenia, ktoré
tento chrám ešte viac skrášlili.
Hovorí sa: „Kto spieva, dvakrát sa modlí.“ A ona svojím hlasom, ktorý dostala ako
dar od Boha, spolu so svojím manželom kantorovala a do dnešných dní stále obohacuje bohoslužby svojím spevom o príjemný duchovný zážitok.
Pre kňaza je veľkou pomocníčkou a pravou rukou, pre veriacich príkladom v návšteve chrámu a istotou v liturgickom speve.
Je to človek, ktorý sa po celý život v dobrom aj v zlom obracia v modlitbách k
Bohu.
Za svoju vernosť a oddanosť Bohu a rodine bola obdarovaná veľkým počtom
vnúčat a pravnúčat.
Pri príležitosti tohto Bohom požehnaného jubilea, ktorého ste sa dožili, Vám chceme
v prvom rade poďakovať za výchovu a materinskú lásku, za Vašu pomoc, za to všetko,
čo ste pre nás robili a robíte a že ste nám vždy boli dobrým vzorom. A preto Vám vyprosujeme od všemohúceho Boha a Presvätej Bohorodičky hlavne veľa Božej blahodate,
zdravia a lásky.
V modlitbách Váš syn Ladislav s rodinou, Vaša dcéra Anna s rodinou, syn Jozef s rodinou, syn Mikuláš s rodinou, dcéra Katarína s rodinou a všetky vnúčatá a pravnúčatá
Vám posielajú kyticu bozkov.
Na mnohaja i blahaja lita!
03/2019
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Duchovné stretnutie v Ladomirovej
Christa milujúci národ srdečne pozývame na duchovné
stretnutie 24. marca 2019 do pravoslávneho chrámu sv.
archistratiha Michaila v Ladomirovej venované 70. výročiu
usnutia otca archimandritu Sávvu (Struve) (*11.10.1900 Petrohrad +13.03.1949 Ladomirová).
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 vo farskej budove.
Otče Sávvo, moli Boha o nas!

Позванка на бденія
Православна церковная община во
Варадкі позыват Христолюбиве священство
и благовірный народ на „АНДРЕЕВО
СТОЯНИЕ“ в середу 10.4.2019 о 18.00
а всеночне богослуженiе в честь
ПОХВАЛЫ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ
в пятницу 12.4.2019 о 20.30 до храму
Покрова во Варадкi.

Ikona, to je vyjadrená modlitba vo farbe;
jej hlavným poslaním je napomáhať v modlitbe. Jazykom línií a farieb ikona odkrýva učenie
Cirkvi. Ikonopisectvo požehnal sám Isus Christos svojím nerukotvorným obrazom. Ikona má
pomôcť prebudiť duchovné cítenie v človeku.
Ikony píše skúsený ikonopisec, ktorý sa drží
kánonov, pravidiel a tradícií starých majstrov.
Pred vami je teraz možnosť objednať si originálnu písanú ikonu.
Prijímame objednávky telefonicky, no ešte
lepšie elektronickou poštou.

Ponuka originálnych
písaných ikon

Kontakt: 0944 398 104
E-mail: lapa1978@ukr.net.
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Štúdium na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte PU
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Prešovskej univerzity v Prešove
Podmienky prijímacieho konania
pre akademický rok 2019/2020
Kontakt:
Masarykova 15, 080 01 Prešov		
Tel.: 051/ 7724 729			
e-mail: helena.kuzanova@unipo.sk
Termín podania prihlášky (Bc., Mgr.) do:			
Termín podania prihlášky (PhD.) do:			
Termín podania prihlášky (2. kolo pre Bc., Mgr.) do:		

www.unipo.sk/pravoslavna-bohoslovecka-fakulta
www.unipo.sk
31. 3. 2019
15. 6. 2019
15. 8. 2019

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

FŠ
D/E
E
D/E
D/E

T
Bc.
Mgr.
Mgr.
PhD.

Vysvetlivky: FŠ – forma štúdia, D – denná, E – externá, T – udelený akademický titul,
R – štandardná dĺžka štúdia v rokoch, PP – predpokladaný počet prijatých

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

PP
40/50
50
20/30
2/10

Rigorózne konanie v študijných odboroch:				
pravoslávna teológia		ThDr.		20
sociálna práca			PhDr.		30
Výška školného v externej forme štúdia je stanovená nasledovne:
pravoslávna teológia
spojený 1. a 2. stupeň (Mgr.)
výška školného
300,- € / ročne
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Štúdium na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte PU
3. stupeň (PhD.)
výška školného:
charitatívna a sociálna služba		
1. stupeň (Bc.) 		
výška školného:
2. stupeň (Mgr.)
výška školného:

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

2. Podmienky prijatia a informácie o prijímacom konaní
Uchádzači si prihlášku na vybraný študijný program podávajú na adresu fakulty. Podmienky pre prijatie zahraničných uchádzačov sú rovnaké
ako pre občanov Slovenskej republiky.
Podmienky prijatia pre 1. stupeň štúdia (Bc.) a spojený 1. a 2. stupeň (Mgr.): Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium 1. stupňa
(Bc.) a spojeného 1. a 2. stupňa (Mgr.) vysokoškolského štúdia v zmysle § 52 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je maturitnou skúškou ukončené stredoškolské štúdium.
K prihláške je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis, overenú kópiu maturitného vysvedčenia, fotokópie ročníkových vysvedčení, resp.
posledné polročné vysvedčenie zo strednej školy. Uchádzač, ktorý doposiaľ nevykonal maturitnú skúšku a nemôže o jej vykonaní v prihláške uviesť
príslušné údaje, predloží doklad o jej vykonaní dodatočne, najneskôr v termíne stanovenom fakultou. Pokiaľ uchádzač tento doklad nepredloží,
nemôže byť prijatý na štúdium. Ústrižok o zaplatení príslušného poplatku spojeného so zabezpečením prijímacieho konania je potrebné nalepiť
na tretiu stranu prihlášky (poplatok uchádzači uhradia poštovým peňažným poukazom typu U; nebudú akceptované prihlášky bez dokladu o
úhrade poplatku).
Podmienky prijatia pre 2. stupeň štúdia (Mgr.): Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium 2. stupňa (Mgr.) vysokoškolského štúdia
v zmysle § 53 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je štátnou skúškou ukončené štúdium 1.
stupňa (Bc.) vysokoškolského štúdia v príslušnom, alebo príbuznom študijnom programe.
K prihláške je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis, overenú kópiu bakalárskeho diplomu a výkaz o vykonaných skúškach a zápočtoch
za 1. až 3. ročník štúdia potvrdený príslušnou fakultou. Uchádzač, ktorý doposiaľ nevykonal bakalársku štátnu skúšku a nemôže o jej vykonaní
v prihláške uviesť príslušné údaje, predloží doklad o jej vykonaní dodatočne, najneskôr v termíne stanovenom fakultou. Pokiaľ uchádzač tento
doklad nepredloží, nemôže byť prijatý na štúdium. Ústrižok o zaplatení príslušného poplatku spojeného so zabezpečením prijímacieho konania je
potrebné nalepiť na tretiu stranu prihlášky (poplatok uchádzači uhradia poštovým peňažným poukazom typu U; nebudú akceptované prihlášky
bez dokladu o úhrade poplatku).
Podmienky prijatia pre 3. stupeň štúdia (PhD.) budú zverejnené na webovej stránke fakulty v marci 2019 v sekcii veda a výskum.
Prijímacie konanie – forma a obsah:
1. stupeň štúdia (Bc.) a spojený 1. a 2. stupeň (Mgr.) – bez prijímacích pohovorov na základe dosiahnutých študijných výsledkov na
strednej škole a celkového výsledku maturitnej skúšky.
2. stupeň štúdia (Mgr.) – bez prijímacích pohovorov na základe dosiahnutých študijných výsledkov v 1. stupni vysokoškolského štúdia
(vážený študijný priemer počas štúdia, výsledný priemer štátnej skúšky).
Termíny:
Zaslanie maturitného vysvedčenia: 		
do 15. júna 2019
Zaslanie diplomu alebo potvrdenia o vykonaní štátnej skúšky:
do 05. júla 2019
3. Uplatnenie absolventov
Absolventi študijného programu pravoslávna teológia sa uplatnia ako kňazi Pravoslávnej cirkvi, katechéti, osvetoví pracovníci, administratívni pracovníci (na všetkých stupňoch cirkevnej, vzdelávacej a výchovnej práce), v oblastiach, kde sa vyžaduje tvorivý prístup a schopnosti organizačnej, výchovnej a výskumnej práce, koordinátori sociálnej a charitatívnej starostlivosti o občanov rôznych sociálnych skupín v zariadeniach, ktoré
sú v správe cirkvi, v armáde SR ako vojenskí duchovní.
Absolventi študijného programu charitatívna a sociálna služba majú možnosť uplatniť sa na trhu práce ako sociálni pracovníci schopní vykonávať činnosť v duchovno-sociálnej oblasti vzťahujúcej sa na rezorty spadajúce do kompetencií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva
kultúry SR.
Spracoval: doc. ThDr. Miroslav Župina, PhD.,
prodekan pre vzdelávanie
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Vychádza 12-krát do roka.

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

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

Na prednej strane obálky:
Pravoslávny chrám sv. ap. Petra a Pavla v
Kojšove.

Ročný príspevok 6,- € + poštovné 6,- €
polročný príspevok 3,- € + poštovné 3,- €
Účet: IBAN: SK810900 0000 0000 96292967
BIC: GIBASKBX
Objednávky na odber:
Úrad Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi
Bayerova 8, 080 01 Prešov
Tel. č.: 051/7724 736
E-mail: mrpc@orthodox.sk
Každá pravoslávna cirkevná obec.
Povolené EVPT 167/2008 z 27. 11. 2008.
Číslo indexu: EV 173/08.

42
B

Odkaz
sv. Cyrila
a Metoda

