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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



Spomienka na archimandritu Savu Struve v Ladomírovej

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

Vladyka Juraj  v katedrálnom chráme v Podgorici, Čierna Hora
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	 Хrт0съ	воскрeсе!		 	 Вои1стинну	воскрeсе!
Christos vstal z mŕtvych!  V pravde vstal z mŕtvych!

Drahí duchovní otcovia, v Christu milovaní bratia a sestry!

Воскrніz	дeнь,	и3	просвэти1мсz	торжеств0мъ,	и3	дрyгъ	дрyга	њб8и1мемъ.
рцeмъ	брaтіе	и3	ненави1дzщымъ	нaсъ,	прости1мъ	вс‰	воскrніемъ.

Vzkriesenie Iisusa Christa z mŕtvych je najväčšou udalosťou v dejinách ľudstva a 
celého stvorenstva. Je to víťazstvo Bohočloveka nad smrťou, zrušenie podsvetia, po-
čiatok iného, nového, večného života – «и3н0гw	житіS	вёчнагw	начaло» (Paschálny 
kánon, 7. pieseň). V Christovom Vzkriesení je zakódovaný zmysel a poslanie človeka. 
Cez Christovu obeť a Vzkriesenie sa človek v Cirkvi stáva účastným na Bohoľudskej 
prirodzenosti Iisusa Christa.

V Christovom Vzkriesení bolo vzkriesené celé ľudstvo a ľudskej prirodzenosti bola 
vrátená nesmrteľnosť. Pravda, dočasná smrť ako usnutie zostáva a má svoj zmysel, 
ale bola navždy odstránená beznádejnosť umierania, pretože ľudskej prirodzenosti 
je daná moc vzkriesenia práve premožením smrti v Osobe Christa (sv. Ján Zlatoústy, 
Komentár na list Židom, homília 17, 2).

Christova obeť na Kríži, Jeho krv zmyla všetky naše hriechy. Ak chceme byť účast-
ní na živote s Christom, je nutné aj to, aby sme v spolupráci s Christom odpustili 
tým, ktorí nám ublížili, alebo nás nenávidia. Práve k tomu nás vyzývajú slová piesne 
«и3	 ненави1дzщымъ	 нaсъ	 прости1мъ	 вс‰	 воскrніемъ». Majme na pamäti, že hriech 
je priepasťou nielen medzi ľuďmi, ale i medzi Bohom a človekom. Bez odpustenia 
našim blížnym nie je možné prežívať ozajstnú radosť z Christovho Vzkriesenia, lebo 
nie sme v tesnej jednote s Bohom, ktorý je Láska (1 Jn 4, 8). 

A preto dnes, keď sa celá Cirkev i stvorenstvo tešia z víťazstva lásky nad zlom, 
zamyslime sa hlbšie nad sebou, či nám niečo nezoslabuje našu radosť z prežívania 
týchto krásnych a duchovne bohatých dní. 

V Katechetickom slove sv. Jána Zlatoústeho sme počuli, že aj ten, kto prišiel na 
hostinu v poslednú chvíľu, sa má tešiť rovnako, ako ten, kto prišiel na začiatku, lebo 
hostina je pripravená pre každého. Pre všetkých – tých, čo sa postili, ale i tých, čo 
sa nepostili – je pripravené spoločné kráľovstvo, lebo z Christovho Hrobu vyviera 
odpustenie našich hriechov.

Nepozerajme na hodnoty, ktoré nám ponúka svet okolo nás, ale vnímajme 
hodnoty, ktoré nám Christos Svojím Utrpením a Vzkriesením pripravil – t. j. večný 

Posolstvo Posvätnej synody k Pasche 2018

POSOLSTVO
Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku

PASCHA CHRISTOVA 2018



B4 Odkaz
sv. Cyrila 
a Metoda

život. Ak sa budeme tešiť z Christovho víťazstva, z Christovho Vzkriesenia, budeme 
sa i zbavovať pút pozemského konzumu života. A po týchto krásnych paschálnych 
dňoch zistíme, že hodnota nášho života môže byť trochu iná, než o akú sme sa usi-
lovali pred Veľkým pôstom a Svätou Paschou. Spoznáme to vtedy, ak vo víre každo-
denného zhonu a povinností sa aspoň na chvíľu pozastavíme a prehodnotíme cestu, 
po ktorej kráčame.

Sviatok Christovho Vzkriesenia je slávnosťou víťazstva Božieho Syna nad našimi 
hriechmi a zlom. A je zároveň aj výzvou k prehodnoteniu našich hodnôt, lebo ak 
sme donedávna vynakladali veľké úsilie o získanie materiálnych statkov, moci, slávy, 
postavenia, či o to, aby sme prežili v ťažkej situácii, tak dnes pri hrobe vzkrieseného 
Christa vidíme, že blaho, po ktorom túži naša duša, dostávame zadarmo. 

Cirkev nás vyzýva, aby sme si očistili duchovné zmysly: «њчи1стимъ ч{вствіz, 
и3 ќзримъ непристyпнымъ свётомъ воскресeніz хrтA блистaющасz» – „očisťme si 
zmysly a budeme vidieť Christa žiariaceho v neprístupnom svetle vzkriesenia“. Bez 
vnútorného pozastavenia sa a duchovného umytia nebudeme vidieť pravé svetlo 
Christovho vzkriesenia. Nedokážeme sa posilniť novým životodarným nápojom, pra-
meniacim z hrobu Christovho vzkriesenia, a nespoznáme jeho pravú hodnotu. Tieto 
sviatky budú pre nás síce príjemnou, ale len formálnou záležitosťou.

Duchovní otcovia, bratia a sestry!
Radujme sa z toho, čo nám pripravil Spasiteľ. Lebo v tejto radosti lepšie spozná-

me, že Christovo vzkriesenie je pre nás najväčšou životnou istotou. Ak sme v Christu 
zomreli, s Christom budeme žiť naveky (Rim 6, 8). Veď v Christa sme pokrstení, v 
Christa sme oblečení (Gal 3, 27), a v Christovi, v Jeho Tele – vo Svätej Cirkvi sme zjed-
notení.

	 Хrт0съ	воскрeсе!	 	Вои1стинну	воскрeсе!
Christos vstal z mŕtvych!  V pravde vstal z mŕtvych!

† Rastislav
arcibiskup prešovský,

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

                 † Juraj              † Izaiáš
 arcibiskup michalovsko-košický  biskup šumperský

Posolstvo Posvätnej synody k Pasche 2018 Sviatok
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Veľký pôst alebo tzv. Štyridsiatnica 
sa pravoslávnym kresťanom liturgicky 
končí v piatok 6. týždňa Veľkého pôstu. 
My však vieme, že do samotnej Paschy – 
Vzkriesenia Isusa Christa je to ešte viac 
ako celý týždeň, počas ktorého sa naďa-
lej zdržiavame od nepôstnych pokrmov. 
Od nasledujúceho dňa, 
kedy Spasiteľ vzkriesil 
z mŕtvych svojho 
priateľa Lazára, 
už chronologic-
ky prežívame s 
Christom všet-
ky udalosti, kto-
ré sa Mu udiali. 
Toto obdobie 
je úplne odlišné 
od Štyridsiat-
nice. Počas nej 
sme zápasili so 
svojím telom aj 
dušou, telesne 
aj duchovne 
sme sa snažili 
urobiť čo naj-
viac pre svoje 
spasenie, robili 
sme poklony, 
kajali sme sa zo svojich hriechov. Od La-
zárovej soboty sme sa však začali zamýš-
ľať nad obrovskou láskou, ktorú Boh pre-
javil voči nám ľuďom. Kto to kedy videl, 
aby dovtedy niekto vzkriesil z mŕtvych 
človeka, ležiaceho v hrobe celé štyri dni! 
Ako hovoria bohoslužobné texty „smer-

ďašča – zapáchajúceho“. Toto dokáže iba 
všemocný Boh. Preto Ho ľudia tak vele-
bili, keď prichádzal do Jeruzalema, preto 
trhali palmové listy a kládli ich pod Jeho 
nohy, preto spievali pieseň „Osanna, bla-
hoslovén hrjadýj vo ímja Hospódne“. Ani 
si neuvedomovali, že to všetko robia v 

zhode s dávnymi proroctvami. A 
mnohí z nich pritom prišli 

iba, aby videli vzkriese-
ného Lazára. 

Ale Spasiteľ 
Christos dobre ve-
del, že tí istí ľudia, čo 
Ho dnes ospevujú, 
o pár dní budú kri-
čať Pilátovi „Raspní 
jehó!“ No napriek 
tomu z veľkej lásky 
k nám, hriešnym ľu-
ďom prichádza do 
Jeruzalema, aby sa 
dal za nás obetovať. 
Aj keď Ho predtým 
Jeho verný apoštol 
Peter upozorňoval, 
aby tam nešiel. On 
však vedel, že z Pet-
ra hovorí diabol a 

povedal mu: „Choď za mnou satan“. Už 
v stredu počas Christovej modlitby ten 
istý apoštol, ktorý chcel Christa „ušetriť“ 
utrpenia, spí spolu s ďalšími apoštolmi 
v Getsemanskej záhrade a aj keď sa ne-
skôr navonok snažil „brániť“ Isusa tým, 
že odsekol ucho jednému z vojakov, čo 

Posolstvo Posvätnej synody k Pasche 2018 Sviatok

Od Kvetnej nedele 
po Vzkriesenie Isusa Christa
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prišli Christa zajať, o chvíľu zbabelo ute-
ká a zapiera svojho Učiteľa. A Christos? 
Ten trpí veľkňazove urážky, mlčí, keď sa 
mal možnosť obhajovať, znáša údery, 
bičovanie aj tŕňovú korunu. Aj keď sa 
ako pravý človek modlil k Bohu, aby 
od Neho vzal tento kalich, teraz 
ako pravý Boh všetko hr-
dinsky trpí. Trpí to až na 
Golgotu, kde si vynáša 
kríž, trpí priklincova-
nie, trpí to všetko nie 
kvôli sebe, lebo On 
nič zlé neurobil. 
Trpí to kvôli našim 
hriechom, ktoré 
sa spolu s Ním 
pribíjajú na Kríži 
a spolu s Ním aj 
zomierajú. Hľa, 
aká obrovská 
obeta! Nikto ni-
kdy nepriniesol 
ani neprinesie 
väčšiu obeť od 
tejto! To všetko 
Boh urobil z tej naj-
väčšej a najdokona-
lejšej lásky, ktorou 
nás On tak nesmierne 
miluje. Všemocný Boh 
po najsmutnejšom dni v 
roku Veľkom Piatku dokonca 
zostupuje do pekiel, kde na Neho 
netrpezlivo čakal Adam a Eva s ďalšími 
spravodlivými patriarchami Starého Zá-
kona. Berie ich a otvára im aj všetkým 
nám dvere do Nebeského kráľovstva. 
On Adamovi s Evou a aj celému ľudské-
mu rodu nielenže odpustil pád do hrie-
chu, ale dokonca nás vracia tam, odkiaľ 
sme sa sami vyhnali – do Raju. Preto je 

nedeľa Zmŕtvychvstania Isusa Christa 
pre nás taká významná a preto je ten-
to sviatok najväčší v celom cirkevnom 
roku. To všetko sa udialo po židovskej 
Pasche, ktorou si Židia pripomínajú od-

chod z Egypta. To je aj dôvod, prečo 
je absolútne nevyhnutné, aby 

pravoslávni veriaci dodržia-
vali podmienky slávenia 

Paschy a oslavovali ju 
po židovskom sviatku 

Pesach, ktorý tento 
rok vyvrcholil 7.4. 

 Tento sviatok 
by sme teda ne-
mali obmedziť 
iba na sviatok 
jari a posväte-
nie jedál. Tie 
p o s v ä c u j e m e 
iba preto, lebo 
sme ich po celý 
pôst nejedli. Pre 
toho, kto ešte 
v sobotu večer 
ochutnával z je-

dál, ktoré gazdiná 
kládla do košíka na 

posvätenie, je to úpl-
ne jedno, či ich konzu-

muje posvätené alebo 
neposvätené, chutiť mu 

budú aj tak rovnako. No ten, 
kto sa celý pôst zdržiaval, tomu 

nebudú chutiť iba posvätené jedlá, ale 
pre takéhoto človeka bude dôležitejšia 
ako jedlo práve radosť zo zmŕtvychvsta-
lého Spasiteľa. Z takejto radosti má člo-
vek oveľa väčší osoh ako len z posväte-
ných jedál. Christos voskrese!

Prot. Peter Soroka

Sviatok Sviatok
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Sviatok Sviatok

Blahozvestovanie Presvätej Bohorodičke 
(25.3./7.4.)

Keď sa Presvätej Deve naplnilo jedenásť 
rokov prebývania a slúženia pri jeruzalem-
skom chráme a štrnásť rokov od jej narode-
nia - teda keď vstúpila do pätnásteho roku 
života, oznámili jej kňazi, že podľa zákona 
už viac nemôže ostať pri chráme, ale je po-
trebné, aby sa zasnúbila a vstúpila do man-
želstva. No akým veľkým prekvapením pre 
všetkých kňazov bola odpoveď Presvätej 
Devy, že Ona sa zasvätila Bohu a chce ostať 
pannou do smrti, nevstupujúc s nikým do 
manželstva. Vtedy podľa Prozreteľnosti a 
vnuknutia Božieho, veľkňaz Zachariáš, otec 
Predchodcu,  dohodnúc sa s ostatnými kňaz-
mi, zhromaždil dvanásť mužov bez žien z 
rodu Dávidovho, aby jednému z nich zverili 
Devu Máriu na ochranu jej panenstva a sta-
rostlivosti o ňu. Zasnúbili ju so starým Joze-
fom z Nazaretu, ktorý bol aj jej príbuzným. 
V jeho dome pokračovala Presvätá Deva v 
takom istom živote, ako v chráme Šalamúnovom, tráviac čas čítaním Svätého Pís-
ma, v modlitbách, rozjímaním o Bohu, pôste a ručných prácach. Z príbytku takmer 
nikdy nevychádzala, ani sa nezaoberala svetskými vecami a udalosťami. Všeobecne 
sa s málokým rozprávala, a nikdy bez osobitej potreby. V dome najviac prebývala s 
dvomi Jozefovými dcérami. No keď nadišiel čas predpovedaný prorokom Danielom 
a keď Boh uznal za vhodné naplniť svoje prisľúbenie dané vyhnanému Adamovi a 
prorokom, zjavil sa veľký archanjel Gabriel v izbe Presvätej Devy, a to, ako píšu nie-
ktorí posvätení spisovatelia, v okamihu, keď Ona práve držala otvorenú knihu pro-
roka Izaiáša a rozmýšľala o jeho veľkom proroctve: „Hľa, Deva počne a porodí syna“, 
zjavil sa jej Gabriel v archanjelskej žiare a povedal jej: „Radujsja Blahodatnaja, Hos-
poď s Toboju!“ A ostatné po poriadku, ako sa píše v Evanjeliu Božieho Lukáša. S tou-
to archanjelskou blahou zvesťou a so zostúpením Svätého Ducha na Prečistú Devu 
sa začína spása ľudí a obnova stvorenia. Históriu Nového Zákona otvoril archanjel 
Gabriel slovami: „Radujsja,“ oznamujúc týmto, že Nový Zákon značí radosť pre ľudí i 
celé stvorenstvo. Preto sa aj Blahozvestovanie považuje za veľký a radostný sviatok.

Sv. Nikolaj Srbský (Velimirovič)
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Sväté Písmo a jeho užitočnosť pre 
veriaceho človeka – Prvý žalm (1. časť)

Keď sa atlét postaví na štart svojho behu, vie, že keď dôjde do cieľa ako prvý, 
dostane veniec víťazstva. Keď sa zbožný kresťan začíta do Knihy žalmov, hneď pri 
štarte zistí, čo dostane, keď dobehne do cieľa svojho pozemského behu života – je 
to blaženosť. Ale na rozdiel od športovca je jedno, na akom mieste dobehne, vždy 
bude odmenený vencom večného života, ak počas behu zachoval všetky evanje-
liové „pravidlá“.

Prvý žalm v bohoslužobnej praxi Pravoslávnej cirkvi otvára týždenný cyklus tzv. 
kafizmových čítaní , ktorý sprevádza pravoslávne bohoslužby počas celého liturgic-
kého roka. Keďže týždenný cyklus začína v sobotu večer na večerni, prvá kafizma a 
aj prvý žalm je umiestnený do obsahu tejto večernej bohoslužby. Použitie prvého 
žalmu hneď v úvode týždenného cyklu je potvrdením veľkého významu jeho po-
učného a inšpirujúceho obsahu a tak sa veriacemu človeku hneď na začiatku pre-
dostiera cesta a cieľ jeho života – blaženosť, ale aj varovanie pred opustením tejto 
cesty a poukázanie na jej neblahý koniec – zánikom. Takéto je jeho znenie:

Pал0мъ	дв7ду,	а7.		
1	Бlжeнъ	мyжъ,	и4же	не	и4де	на	совётъ	нечести1выхъ,	и3	на	пути2	грёшныхъ	

не	 стA,	и3	 на	 сэдaлищи	губи1телей	не	 сёде: 2	но	въ	зак0нэ	гDни	в0лz	є3гw2,	
и3	въ	зак0нэ	є3гw2	поучи1тсz	дeнь	и3	н0щь. 3	И#	бyдетъ	ћкw	дрeво	насаждeное	
при	и3сх0дищихъ	в0дъ,	є4же	пл0дъ	св0й	дaстъ	во	врeмz	своE,	и3	ли1стъ	є3гw2	не	
tпадeтъ:	 и3	 вс‰,	 є3ли6ка	 ѓще	твори1тъ,	ўспёетъ.	  4	Не	тaкw	нечести1віи,	 не	
тaкw:	но	ћкw	прaхъ,	є3г0же	возметaетъ	вётръ	t	лицA	земли2. 5 Сегw2	рaди	не	
воскрeснутъ	нечести1віи	на	сyдъ,	нижE	грBшницы	въ	совётъ	првdныхъ. 6	Ћкw	
вёсть	гDь	пyть	првdныхъ,	и3	пyть	нечести1выхъ	поги1бнетъ.

Žalm Dávidov, 1.
1 Blažený muž, ktorý nechodil na zhromaždenie bezbožných, na ceste hriešni-

kov nestál a v spoločnosti s rúhajúcimi sa nesedel, 2 no v Hospodinovom Zákone 
má záľubu a Jeho Zákonom sa bude poúčať deň aj noc. 3 A bude ako strom vysade-
ný pri prameňoch vôd, ktorý vo svojom čase vydá svoj plod a jeho list neodpadne. A 
vo všetkom, čo bude robiť, uspeje. 4 Nie tak bezbožní, veru nie: (tí budú) ako prach, 
ktorý vietor rozmetá z povrchu zeme. 5 Preto bezbožní nebudú vzkriesení na súd, 
ani hriešnici na zhromaždenie spravodlivých. 6 Pretože Hospodin pozná cestu spra-
vodlivých a cesta bezbožných zanikne.
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V prvom žalme sa vyobrazuje blahý stav spravodlivých v pro-
tiklade so zúfalým stavom bezbožných. Táto myšlienka je podľa 
sv. Otcov príčinou toho, prečo je tento žalm umiestnený ako 

prvý, ako úvodný do ostatných žalmov, ako ich 
počiatok, pretože blaženosť je základ aj začiatok 
učenia o mravnom živote ľudí a patrí iba ľuďom 
spravodlivým, t.j. ochotne a dobrovoľne napĺňa-
júcim Boží Zákon. Prvý žalm obsahuje usvedče-

nie hriešnych a nečestných ľudí a radí neustále sa 
oddávať Božiemu Zákonu, ktorý odďaľuje človeka 

od spoločenstva so zlom. Tento žalm sa javí zákla-
dom všetkých žalmov, pretože usmerňuje všetkých 
ľudí ku konaniu Bohu milých cností a približuje ich k 

blahám večného života, preto začína blaženstvom. 
Kráľ Dávid, podľa slov sv. Atanáza, kladie v prvom žalme 

počiatok proroctva o Isusovi Christovi, ktorý sa mal narodiť z jeho 
potomstva (por. Mt 1, 1). Preto hneď v úvode blahoslaví toho, kto v 
Neho úfa, nádeja sa na Neho a riadi sa Jeho Zákonom. Blaženými 
teda nazýva tých, ktorí nechodili podľa rady bezbožných, nestáli 
na cestách hriešnikov a nesedeli v kruhu rúhajúcich sa. Keďže 
spomedzi židovského národa sa proti Spasiteľovi pozdvihli tri 
skupiny ľudí: knižníci (znalci Písma), farizeji a zákonníci – tu sú 
nazvaní bezbožnými, hriešnikmi a rúhajúcimi sa (vysmievačmi, 
posmešníkmi).

Prvý žalm je začiatkom a základom všetkých žalmov. Ospe-
vuje sa v ňom blažený, jediný, silný nový Adam, silný muž 
skutkom a slovom – Isus Christos, ktorý povedal: „Zišiel som 

z neba, aby som nekonal moju vôľu, ale vôľu Otca, ktorý ma poslal“ 
(Jn 6, 38). V ňom každý človek nachádza poučenie a povzbudenie ku konaniu cnos-
tí, v ňom máme priblíženie k Bohu-Otcovi a radu, aby sme získali blaženosť večného 
života. Isus Christos je ako strom pri vode svätého krstu a veriaci v Neho budú Jeho 
telom ako vetvy a listy na tomto Strome života: „Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto 
ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť“ 
(Jn 15, 5).

Protodiakon Ján Husár
Literatúra:
Псалти1рь.	Москва2 2000. ISBN 5-7850-0077-7.
Афанасий Великий, св.: Толкование на псалми. Москва 2009. ISBN 978-5-9968-0002-5.
Иоанн Златоуст, св.: Беседы на псалмы. Москва 2003. ISBN 5-7429-0030-9.
Василий Великий, св.: Беседы на псалмы. Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 2000.
Псалтирь в святоотеческом изъяснении. Свято-Успенская Почаевская Лавра 1998. ISBN 5-86868-103-7.
Толковая Псалтирь с подстрочным комментарием и краткой историей. Москва 2006.
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Kresťanská rodina 10.
Blahodatné prostriedky budovania rodiny (2)

Veľký duchovný a nábožensko-výchovný význam majú pre kresťanskú rodinu 
ešte niektoré významné dni a sviatky počas cirkevného roka. Tým, že sa rodičia a 
ich deti cez svätý krst stali členmi mystického Tela Christovho - Cirkvi, otvárajú sa im 
veľké možnosti plného kresťanského života a tým aj účasti a spoločenstva na živo-
te Isusa Christa a Jeho Cirkvi. Toto sa deje osobitným spôsobom počas cirkevného 
roka, predovšetkým na veľké cirkevné sviatky, ako sú: Uvedenie do chrámu Presvä-
tej Bohorodičky, ktorý môžeme považovať za sviatok kresťanskej rodiny, predvečer 
(navečerije) sviatku Narodenia Christovho a Bohozjavenia a veľké posvätenie vody 
(pokiaľ je ešte zaužívané svätenie domov), Zvestovanie Presvätej Bohorodičke, Lazá-
rova sobota, Kvetná nedeľa, Strastný týždeň s veľkým Štvrtkom a veľkým Piatkom, 
Vzkriesenie Christovo s tajomnou paschálnou nocou, sv. Juraj Veľkomučeník, Päťde-
siatnica, sv. Cyril a Metod, sv. apoštol Peter a Pavel a iní. 

Okrem toho Cirkvou ustanovené pôstne obdobia v roku s povinnosťou dôstojné-
ho (cez pôst, pokánie a spoveď) prijímania eucharistických darov, ako aj pôst každý 
týždeň v stredu a piatok (s vylúčením niekoľkých týždňov a dní v roku bez pôstu) v 
podstate nielen zachovávajú a chránia naše telesné a duševné zdravie, ale aj udržia-
vajú v bdelosti a posilňujú naše náboženské a cirkevné vedomie, cvičia a upevňujú 
vôľu pri získavaní potrebných návykov v zdržanlivosti a disciplíne. 

Takto samotná Cirkev svojimi bohoslužbami, nariadeniami a celým svojím živo-
tom počas roka a tiež svojou dušpastierskou činnosťou rozprestiera svoj blahodatný 
vplyv i pôsobenie  na každú kresťanskú rodinu, aby ju všemohúci Boh žehnal a po-
máhal jej v jej veľkej misii pri pokračovaní, zošľachťovaní a zdokonaľovaní ľudského 
pokolenia a pri budovaní Božieho kráľovstva na Zemi. Pod jej blahodatným vedením 
môžu všetci jej veriaci kresťania zo dňa na deň,  z hodiny na hodinu duchovne rásť a 
stále viac sa približovať k cieľu a ideálu kresťanskej rodiny, povedané slovami apoš-
tola Pavla, „až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža 
dospelého, k miere veku plnosti Christovej“ (Ef 4, 13).1 

Ako najvhodnejšie prostriedky a metódy, ktoré dušpastier môže uplatňovať a vy-
užívať jednak ako ochranu pred všetkými  nebezpečenstvami, ktoré ohrozujú pev-
nosť a samotnú existenciu kresťanskej  rodiny, a jednak pre utvrdenie samotného 
zámeru či cieľa stanoveného pred ňu už od počiatku samotným Tvorcom - Bohom, 
môžu slúžiť už spomínané všeobecne platné cirkevné ustanovenia, nariadenia a 
disciplinárne povinnosti pre veriacich kresťanov počas celého cirkevného roka. Ta-
kými sú nasledujúce momenty:  

a) kresťanská bohoslužba, 
b) zachovávanie a posvätenie nedieľ a sviatočných dní, 

1 Pozri Dimitrov Chr., cit. dielo, s. 160
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c) uvádzanie veriacich kresťanov do nábožensko-historického a duchovno-mys-
tického zmyslu cirkevnej doby a života, 

d) hlbšie a podstatné chápanie veľkých kresťanských ideí a zoznamovanie s nimi 
veriacich kresťanov formou cirkevných kázní, bratských besied v predvečer týchto 
cirkevných období, pôstov a sviatkov, 

e) tiež uskutočňovanie a napĺňanie čistých a dobrých vzťahov medzi manželmi, 
rodičmi a deťmi, starými rodičmi a ostatnými členmi rodiny. 

Aby toto všetko 
mohol dušpastier do-
sahovať, z jeho stra-
ny je nevyhnutná ne-
ustála a systematická 
starostlivosť o každú 
rodinu, starostlivosť, 
ktorá by napomáhala 
zmenšovať, prípadne 
úplne odstraňovať 
vzájomné nedoro-
zumenia v rodinách, 

rôzne pokušenia v týchto vzťahoch, pohotovo odstraňovať aj objavené nebezpečen-
stvá, ťažkosti a prekážky v nich, napomáhať im v plnení ich kresťanských povinností 
a vo všeobecnosti aj každej užitočnej praktickej činnosti v živote. Mnohé príležitosti 
pre túto širokú a všeobecnú dušpastiersku prevenciu pastiera poskytovanú veriacim 
kresťanom treba hľadať pri osobných stretnutiach s nimi, pri návštevách všetkých 
rodín bez rozdielu, ktoré tvoria cirkevnú obec, a to tak v radostiach (meniny, naro-
deniny a pod.), ako aj v zármutku, v chorobách a v iných súženiach; deje sa to vyko-
návaním svätých tajín – krst, pomazanie myrom, manželstvo, pomazanie olejom a 
iné, a iných posvätných úkonov - pohreb, posvätenie vody, posvätenie domu a iné.

O potrebe týchto dušpastierskych návštev a stretávaní sa s rodinami v ich príbyt-
koch a tiež o ich úžitku a duchovnom význame nepriamo hovorí sám Isus Christos, 
keď pred vyslaním svojich apoštolov „k ovciam strateným z domu izraelského“ (Mt 
10, 6) dáva im nasledujúce pokyny a súčasne aj varovania: „A keď budete vchádzať 
do domu, pozdravte ho a povedzte: Pokoj domu tomuto!; a ak ten dom bude hoden 
toho, nech spočinie na ňom váš pokoj; ak však nebude toho hoden, nech sa váš po-
koj navráti k vám“ (Mt 10, 12—14). Pri týchto hoci aj krátkych návštevách veriacich 
kresťanov by sa mal dušpastier zoznámiť s ich duchovným životom, s ich potrebami i 
problémami, kladnými i zápornými črtami, ktoré ich tešia alebo sužujú, samozrejme, 
do takej miery, do akej to dovolí toto duchovné zblíženie a vzájomná dôvera. Za ob-
jekt svojej návštevy mal by dušpastier vyberať tie príbytky a rodiny, ktoré sú smäd-
né nie po vode, ale po Božom slove, ako to predpovedal už starozákonný prorok 
Ámos, „po počúvaní Hospodinových slov“ (8, 11), po slovách večného života, ako sa 
zas vyslovil svätý apoštol Peter (Jn 6, 68). A potom týmto hostiteľom, ktorí podobne 
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ako Marta prejavia svoju starosť a znepokojenie tým, že poslúžia jemu a iným hos-
ťom svojimi materiálnymi blahami, napr. vkusným pohostením, nech toto stretnutie 
poslúži po duchovnej stránke, ako to vidíme v prípade Márie, sestry Marty,  počas 
návštevy Isusa Christa v ich dome, kedy sám Isus Christos cez dušpastiera odhalí im 
v besede, modlitbe, alebo pri posvätení oleja, vody a pri iných úkonoch „iba jedno 
potrebné“ (Lk 10, 42).

Dokonca každé obyčajné stretnutie s veriacimi kresťanmi cirkevnej obce môže 
dušpastier využiť na to, aby títo rozmýšľali a hovorili o Bohu, o svojich povinnostiach 
voči duši, voči blížnym, hovorili o Božej pravde, spravodlivosti a súde (odmene) v živo-
te, o najvyšších hodnotách, aby sa povzbudzovali, utešovali a nepriamo poučovali, t.j. 
aby od dušpastiera postupne získavali možno spočiatku len badateľné, ale nenútené 
vysvetlenie jednej či druhej životnej otázky v duchu kresťanského ponímania. Lebo 
skutočne, ako píše jeden pastorológ, „ľudská duša dokonca mimo rozumu a pamäti 
má schopnosť všímať si a osvojovať vzťah k životu iného človeka, obzvlášť toho, komu 
verí”.2 A tak teda, keď dušpastier navštívi kresťanskú rodinu a modlí sa s ňou, z jednej 
strany obnovuje jej život, obnovuje samotnú tajinu manželstva, neustále zatemňo-
vanú v jej „domácej Cirkvi“, zatemňovanú v rodine mnohými roztržkami, urážkami, 
nedorozumeniami a vzájomnými nepochopeniami. Z druhej strany toto všetko za-
paľuje lásku veriacich kresťanov k pastierovi, ich želanie vidieť ho, stretnúť sa s ním, 
pohovoriť si s ním, aby sa posilnili a osvietili a spolu s ním aj pomodlili. 

Takto sa táto láska časom mení na blaženosť tak pre duchovné stádo, ako aj pre 
dušpastiera. V tomto zmysle sú celkom zrozumiteľné a oprávnené slová sv. Jána Kron-
štadtského v jeho knihe „Môj život v Christu“: „Spasiteľ môj najsladší! Ty si vystúpil 
na slúženie ľudskému pokoleniu, nielen v chráme si kázal slovo nebeskej pravdy, ale 
obchádzal si mestá a dediny, nikoho sa nestránil, ku všetkým si prichádzal do ich do-
movov, obzvlášť k tým, u ktorých si svojím božským zrakom videl úprimné pokánie. 
Takže nesedel si doma, ale bol si v spoločenstve lásky so všetkými. Daruj aj nám mať 
toto spoločenstvo s Tvojimi ľuďmi, aby sme sa my, pastieri, neuzatvárali pred Tvojimi 
ovcami v našich domoch ako v zámkoch alebo väzeniach, vychádzajúc iba na slú-
ženie v chráme alebo na treby v domoch, podľa jednej povinnosti a iba naučenými 
modlitbami. Nech sa otvárajú naše ústa v duchu viery a lásky pre slobodné slová s 
našimi veriacimi! Nech sa odkrýva a upevňuje naša kresťanská láska k dobrým de-
ťom cez živé, slobodné a otcovské besedy s nimi! Ó, akú sladkosť si utajil Ty, Vládca, 
Láska naša bezhraničná, v duchovnej, láskou zohriatej duchovnej besede so svojimi 
duchovnými deťmi, aká blaženosť! A ako ja nemám bojovať na Zemi všetkými silami 
za túto blaženosť? A ona predstavuje len slabé zárodky, iba akúsi podobu nebeskej 
blaženosti lásky! Preto obzvlášť miluj spoločenstvo dobročinnosti tak materiálnej, 
ako aj duchovnej. „Nezabúdajte na dobročinnosť a  zbierky“ (Žd 13, 16).3  

Prot. Peter Kormaník
(Pokračovanie)

2 Svjaščenoslužiteľ, cit. dielo, s. 55.
3 Kronštadskij, Ioann, sv., cit. dielo, s. 146-147.
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V náboženskej a svetskej literatúre sa 
často stretávame s výrazmi duchovný a 
duševný život. Čo znamenajú tieto pojmy, 
aký je medzi nimi rozdiel, čo majú spoloč-
né? Treba povedať, že tu neide o synony-
má, aj keď ich bežne takto používame. 
Obidva pojmy majú spoločné to, 
že poukazujú na vnútorný 
svet človeka, ktorému sa 
v súčasnosti často ho-
vorí psychika (gréc-
ky psyché – duša). 
Psychika spolu 
s telom tvoria 
úplného člove-
ka alebo, ako je 
to napísané vo 
Svätom Písme, 
živú dušu (nefeš). 
V stvorení člove-
ka podľa Biblie je 
však jeden dôležitý 
moment, kedy Stvo-
riteľ vdychuje do člo-
veka dych života, ktorý ho 
oživuje a ktorému Sväté Písmo 
hovorí duch (ruach). Boh týmto zároveň 
vyjadruje svoj osobitný vzťah k človeku. 
Aj človek svoj vzťah k Bohu prejavuje svo-
jím duchovným životom, to, čo k Bohu 
cíti, ako Ho vníma, aké miesto a význam v 
našom živote Boh má. Duchovný život je 
mierou nášho priblíženia sa k Bohu. Keď 
hovoríme o psychike človeka, myslíme na 
vzťah človeka k iným ľudom, čo k nim cíti-

me, postoje a hodnoty, ktoré v živote pre-
ferujeme. Psychika človeka vyjadruje náš 
vzťah k samým sebe a vlastnému životu, 
jednoducho k tomuto svetu. Psychika sú 
aj emócie, ktoré si neuvedomujeme, ale 
ktoré môžu v značnej miere ovplyvniť 

náš život. 
Pravoslávne učenie o 

človeku hovorí o jed-
note duchovného 

života a psychiky 
človeka, a preto je 
nesprávne ich od 
seba oddeľovať. 
Všetko, čo sa 
odohráva v psy-
chike človeka: 
emócie, postoje 
aj naše hodno-

ty, vzťahy s inými 
ľuďmi vplývajú 

na náš duchovný 
život. Môžeme to vi-

dieť v mnohých príbe-
hoch zo Svätého Písma. 

Spomeňme napríklad apošto-
la Petra a jeho strach, kvôli ktorému sa 

zriekol Christa, alebo hnev, kvôli ktorému 
fyzicky ublížil jednému vojakovi z chrá-
movej stráže, keď bránil Christa. Rovna-
ko duchovný život, viera človeka v Boha 
vplýva na našu psychiku a vzťahy s inými 
ľuďmi. Veľmi dobre je to vidieť na príkla-
de Zachea, ktorý po stretnutí s Christom 
zmenil svoj postoj k ľudom a prestal im 
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ubližovať (Lk 19, 8). Vzťah s Bohom a 
vzťahy k blížnym vzájomne súvisia. „Keď 
niekto hovorí: Milujem Boha, a nenávidí 
brata, je luhár, lebo kto nemiluje brata, 
ktorého videl, ako môže milovať Boha, 
ktorého nevidel?“ (1Jn 4, 20) 

Svoj duchovný život človek vníma aj 
cez to, čo sa odohráva v jeho psychike. 
Psychické poruchy, konflikty a iné prob-
lémy zasahujú do duchovného života. 
Na jednej strane silná viera môže pomôcť 
vyriešiť a odstrániť mnohé problémy, na 
druhej strane samotné problémy môžu 
prekážať duchovnému životu. Problémy 
nielen zamestnávajú našu pozornosť, ale 
aj často odoberajú čas a energiu, ktoré by 
človek venoval duchovnému životu. Vo 
Svätom Písme sa hovorí, aby sme sa to, čo 
nás trápi, vyrušuje a zaťažuje, snažili vy-
riešiť a nenechávali nevyriešené. „Keby si 
teda prinášal dar na oltár a tam by ti prišlo 
na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, 
nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď, 
najprv sa zmier s bratom a potom príď a 
obetuj svoj dar“ (Mt 5, 23-24).

Aj keď vnútorný svet človeka je jed-
notný. hovoríme o zvrchovanosti du-
chovného života nad psychickým. Svätý 
Teofán Zatvornik tvrdil, že človek je du-
chovnou, psychickou a telesnou jed-
notou. Duchovný život má podporiť a 
zabezpečiť jednotu organizmu. Pokiaľ si 
telo a psychika nárokujú na splnenie svo-
jich požiadaviek, problém sa začína, keď 
to robia izolovane, bez ohľadu na svoje 
duchovné potreby. Duchovný život je 
niečím, čo sceľuje človeka, pomáha lepšie  
si uvedomiť vlastný život, umožňuje po-
zrieť na seba inak. 

Duchovný život dáva duchovné vy-
svetlenie tomu, ako vznikajú mnohé 

problémy v živote človeka. V tomto zmys-
le ako príklad môže byť príbeh o hriechu 
prarodičov v raji.  Keď Adam a Eva odstú-
pili od Boha a porušili prikázanie, zmenil 
sa im vlastný život. Začali si navzájom ro-
biť výčitky, obviňovať sa, hľadať chyby je-
den v druhom. Prepadával ich pocit stra-
chu, hanby, zmenil sa im celkový pohľad 
na svet. Spokojnosť a radosť zo života vy-
striedali výčitky a smútok. Ako spievame 
na večernej bohoslužbe pred začiatkom 
Veľkého pôstu: „Sadol Adam oproti raju 
a oplakával svoju nahotu,“ a to, ako bol 
oklamaný a okradnutý. Pokánie a uvedo-
menie svojej hriešnosti sa tak stáva ces-
tou približovania sa k Bohu a obnovenia 
a návratu pôvodnej duchovnej jednoty 
človeka. 

Prot. Mgr. Andrej Nikulin, PhD.
pravoslávny duchovný a psychológ
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Далшый довод, чом ся православны 
Русины так певно тримлють 
церьковнославяньского языка, є тот, же 
хоць сьме самостатны, нехочеме быти 
осамочены. Нас в Словакії так мало, 
же є про нас барз важне усвідомити сі, 
же патриме до єдной великой родины 
славяньскых церьквей, котра мать і 
якесь сполочне духовне ,,есперанто“. 
Богослужіня в тім языку є про нас міцно 
близке, ці ся одправлять в Москві, Софиї, 
Подгорицї, або в Братїславі. Православный 
священик – Русин може єднак ,,комфортно“ 
служыти так в Боснї і Герцеґовинї, як в 
Польші або на Українї, а притім каждый 
подля ёго высловности буде знати, же 
є Русин. Таксамо є барз приємне, кідь 
в нашых церьквах можуть послужыти 
Сербы, Росіяне, ці іншы православны 
священици, а люде їх розумлять. Но суть 
ту і дость важны практічны доводы. Так 
як колись ся до нашых храмів довозили 
богослужобны книжкы споза граніць, 
так і теперь ся в богослужобній практіцї 
хоснують преважнї книжкы выдрукованы 
за граніцями. Переходом на русиньскый 
язык бы сьме пришли о велику часть того 
богатства богословія, котре є в повности 
заховане в Октоіхах, Мінеях на каждый 
місяць, Тріодах, Часословах, Служебниках... 
Уведеме на ілустрацію два приклады. Кідь 
сьме з нашыма вірниками перебывали в 
єднім монастырю недалеко Косова, нашы 
люде ся барз надхли особов св. Петра 
Коришского, котрого нерозложене тїло в 
монастырьскій скалній церькви лежыть уж 

столїтя. Містный іґумен тогды подаровав 
каждому ікону з тропарём (=боголужобнов 
піснёв) написаным по сербскы. Тогды єден 
наш священик містным монахам повів, же 
про нас є тот тропарь непоужытельный. 
,,Як бы сьте го написали по 
церьковнославяньскы, тот тропарь 
можеме співати нелем мы в Карпатах, 
але і хоцькотрый чоловік в Петроградї, 
Білорусії ці будьде. Такым способом 
бы ся почливость ку вашому святому 
могла природно шырити і в тых кончінах, 
з котрых ку вам люде приходжають, но 
через хоснованя сербского языка сьте 
самы о тоту можность пришли.“ Хвала Богу 
при нашій другій навщіві нам уж роздавали 
іконы з церьковнославяньскым тропарём. 

Подобнї то было і при навщіві Святой 
горы Афон. Навщівили сьме многы 
надгерны византійскы монастырї, были 
на храмовім празднику і „цїлонічнім бдінії“ 
в єднім з них, навщівили сьме таксамо 
духовни скушеного монаха - ,,старця“, 
лемже вшытко то звучало в нам чуджім 
ґрецькім языку. Но як сьме вступили 
першый раз до сербского монастыря 
Хиландар і чули першы слова св. Літурґії 
,,Благословено Царство...“ знали сьме, же 
сьме дома а же хоць нас дїлять стовкы 
километрів а многы граніцї, маме і ту на тій 
святій земли дашто своє, єднаке, як у нас 
дома. 

Сьме прото пересвідчены, же 
церьковнославяньсый язык нелем 
помагать ку здравому церьковно-
-народному формованю, но вытварять 

ПРАВОСЛАВНЫ РУСИНЫ НА СЛОВАКІЇ 
І ВОПРОС ЇХ БОГОСЛУЖОБНОГО ЯЗЫКА /2/

(лекція на научным семінарі карпаторусиністікы)
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штось близке і про тых, котры до 
нашых церьквей прийдуть а суть іншых 
славяньскых народностей. А так на 
западній ці середнїй Словакії може штось 
своє учути нелем Русин з выходу, но і Серб 
або Булгар, котры ту уж натырвало, або 
дочаснї жыють. А при богослужіню може и 
Українец и Рус чувствовати, же наперекир 
штвави политики походжають з едного 
славянского кориня а патрять ку соби. 

Далшым важным фактором є то, 
як ся на хоснованя русинького языка 
позерають рядовы православны віруючі. 
З дотеперішнїх скушеностей сьме пришли 
ку заключіню, же нашы вірници нечують 
потребу рїшати вопрос хоснованя 
свого материньского языка в церькви 
і ініціатіва з боку священиків бы лем 
розбила єдноту людей православной 

віры. Стрїтили сьме ся векшынов з 
одмітавыма або неґатівныма реакціями. 
Напроти того, віруючі, котры были при 
погробах або іншых богослужінях, ся 
высловлёвали, же хоц веце розуміли, 
але было то опроти церьковному языку 
якесь приземне, недуховне, про них 
то было незвычайне і неприятельне. 
Хотять мати такы богослужіня, якы 
мали їх родічі і прародічі... Я сам єм 
сі то глубоко усвідомив, кідь пришла 
пропозіція служыти панахіду на гробі 
народного будителя Александра 
Павловіча по русиньскы. Не доказав єм сі 
ани представити, жебы тоту панахіду єм не 
служыв і не співав так, як то служыв і співав 
почас свого жывота сам о. Павловіч. Про 
нёго быв тот язык святый і красный, в нїм 
ся молив за своїх русиньскых віруючіх, в 

Триодь Постна з року 1734 из православной церкви в Старини



04/2018     E17

Cirkevnoslovanský jazykCirkevnoslovanský jazyk

нїм їх хрестив, вінчав, ховав. Хоць так як 
ёго взор Александер Духновіч, цїлый 
свій жывот посвятив народному і 
духовному возроджіню Карпаторусів, 
язык церькви не міняв. Праві наопак, 
народный язык обогачовав церьковным 
языком, протоже як ёго так і Духновічовы 
творы суть повны слов перебратых із 
церьковного языка. 

Мусю повісти, же русиньскы переклады 
суть тяжко приятельны про Русинів на 
Словакії ай з іншых прічін. Традічны 
назвы суть замінены іншыма, котры про 
нашых вірникив звучать недостойно –,,як 
на полю“. Стрїтили сьме ся з назвами як 
,,Одрубаня головы Иоана Крестителя“, 
ці ,,Одотнутя честной головы св. Иоана 
Крестителя – Опередника“, на што нашы 
люде реаґують словами ,,одрубати голову 
можете качцї, а одотнути можете конарь, 
але у нас было фурт ,,Усикновение головы 
Иоанна Крестителя або людово Главо-
-усикы.“ Стрїтили сьме ся і з назвами, 
котры награджають стары заужываны і 
похопительны назвы як ,,Богоявление, 
Успение...“ новыма – нетрадічныма як 
,,Боговыявлїня, Заснутя...“ , котры сі народ 
тяжко освоїть, акурат може скорше забыти 
стары заужываны назвы. Но найвекшым 
проблемом є термінолоґія, котра выядрює 
духовный і віроучный погляд на дану 
річ. За вшытко уведу холем приклад 
,,Преображение“, котрый є во своїй 
русиньскій формі ,,Подобозміна“ 
подля нас іщі гіршый, як нещастный 
словеньскый переклад ,,Premenenie“. 
Перемінила ся наприклад в приповідцї 
жаба на прінцезну, кідь ю прінц поцїловав, 
но не Ісус Хрістос на горї Фавор. Він остав 
тым істым Хрістом, як і передтым, акурат 
ученици ,,такова сияния лица Твоего 

нетерпяще, и свитлости риз Твоих“ і 
,,показав учеником Твоим славу Твоего 
Божества...“ . О ниякій ,,Подобозмини“  – 
змінї подобы ту не може быти ани бісїды. 
Каждый знать, же і мы сьме сотворены на 
,,образ и подобие Боже“ а ту суть назвы 
Преображение а Подобозміна во великім 
контрастї. 

Но проблем термінів іде іщі дале. 
На зміны заужываной термінолоґії суть 
православны вірници барз чутливы. Чом? 
Протоже ся в історії мінили і православным 
ся внучовали нераз замірно. А за змінов 
назвы слїдовала і зміна віроучіня, котре 
почас тырваня унії діставало што-раз 
яснїшы латинізачны контуры. Робило ся то 
свідомо і плановито, а так днї в календарю 
ся стали тзв. ,,приказаныма святами“ 
подля римского взору. В церьковнім 
Зборнику, котрый благословив уніатьскый 
пряшівскый єпископ Штефан в 1916 
роцї – тзв. ,,Кизаковім Зборнику“ з ясным 
мадярізачным впливом є в місяцёслові 
уведжене під 9-ым декемвриём - ,,Zacsati-
je szv. Annö, jehda zacsat preszv. Bohorod.“ 
– значіть назва, котра ся поужывала во 
вшыткых православных богослужобных 
книжках. Но як посмотриме до Сборника 
з 1975 року, з благословлїнём ординаря 
Иоана Гірку, змінила ся і дата з 9-го на 8-го 
децембра, но што є главне, змінила ся 
назва і цїлы літурґічны тексты. Уж ту іде не о 
,,Зачатие св. Анны“, але о тзв. ,,Neporóčnoje 
začátije Presv. Bohoródicy“, што є во великім 
розпорї з восточнов доґматіков, а прото 
ся мусили змінити і тексты в честь нового, 
нашым народом непознаного а нашым 
людём чуждого западно-латиньского 
праздника. /Покрачуваня/

Прот. Петро Савчак
До кодификованого русинского языка 

управила:  ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД. 
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Záhadné udalosti každodenného života

Veriaci človek vtedy hreší, keď 
nemá čo robiť, keď nemá, ako sa ho-
vorí, nič na práci. Keď pracuje, nemá 
čas ani myslieť na hriech a nie to 
ešte aj robiť hriech. Preto ako veria-
ci by sme vždy mali hľadať spôsoby, 
ako robiť niečo užitočné, a tak aby 
sme nepadali do hriechu.

V roku 1968 a po tomto roku sa 
na našich cirkevných obciach a fili-
álnych obciach udialo veľa nepek-
ných a nekresťanských udalostí, za 
ktoré sa dnes už mnohí aj hanbia, 
aj ľutujú, čo je dobré znamenie; 
keď však ešte predsa len zostali aj 
takí, čo sa za to nehanbia a neľutujú, je to veľká škoda, lebo veriaci už tu na Zemi 
musí ospravedlniť svoje chyby a hriechy vo sv. pokání. Preto je potrebné si tieto uda-
losti pripomenúť a zapamätať, aby sme sa ich viac nedopúšťali a nedovolili aj iným 
ich konať. Je pravda aj to, že zlý duch si vždy nájde spôsob ako veriaceho kresťana 
pokúšať a zvádzať. 

V spomínanom období na mnohých miestach, vlastne takmer všade, až na pár 
výnimiek, v našich cirkevných obciach a filiálnych obciach sme sa my pravoslávni 
veriaci ocitli v postavení, že sme nemali kde slúžiť bohoslužby, a tak sme slúžili na 
rôznych miestach, ktoré sme si narýchlo pripravili, v domoch na asanovanie, gará-
žach, hasičských zbrojniciach, bývalých krčmách, kultúrnych domoch, a ešte aj dnes 
slúžime v Domoch smútku. Ale aj tieto miesta mnohým prekážali, lebo nechceli, aby 
Pravoslávna cirkev slúžila niekde svoje bohoslužby. Na jednej našej cirkevnej obci, 
keď duchovný slúžil bohoslužby na fare, jedna nepravoslávna veriaca chodila ko-
pať do dverí počas bohoslužieb. Dokonca sa opovážila trhať bohoslužobné rúcho na 
pravoslávnom duchovnom a vykrikovala a priala mu v tom kriku smrť zhorením, že 
treba ho poliať naftou a zapáliť. No treba povedať, že mnohí si v tom čase veľa dovo-
ľovali voči pravoslávnym duchovným a aj veriacim. Pravoslávny duchovný tej veria-
cej hovoril, prečo mu takú smrť praje. Ona na to zase len vykrikovala. A potom sa to 
stalo a je nám ľúto, že jej syn obhorel. Žije, ale je poznačený popálením na celý život. 
Dotyčná veriaca zase pravoslávnym veriacim vytýkala, že je naša viera nedobrá, lebo 
„Váš farár preklial našu rodinu.“ Naši pravoslávni veriaci jej hovorili a odpovedali, že 
nie on, ale „Ty si mu priala a chcela ho poliať naftou a zapáliť. To Vy ste ho preklínali, 
nie on Vás.“

HistóriaHistória

Modlitba pred divotvornou ikonou Presvätej 
Bohorodičky „Klokočovskej“ v Nižnej Rybnici
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Za starých čias, ako čítame v dejinách sv. Cirkvi, keď prenasledovali kresťanov, 
vždy a za všetko obviňovali kresťanov. Cisár Nero, ktorý veľmi prenasledoval kres-
ťanov, dokonca dal zapáliť mesto Rím a obvinil za tento čin kresťanov. Tak to bolo 
aj v rokoch 1968 u nás na Slovensku, že za všetko zlé boli vinní len a len pravoslávni 
veriaci.

Jeden veriaci mi hovoril, že aj jeho bili pri deložovaní pravoslávneho duchovného 
v ich cirkevnej obci. „Bol som z toho aj v nemocnici a prestavte si, že ešte aj tam som 
nemal pokoja. Bol tam jeden nesympatický ošetrovateľ a ešte aj tam brojil proti Pra-
voslávnej cirkvi a veriacim. Pokúšal ma aj tam.“

Poznáme veľmi veľa takých prípadov, že pravoslávny duchovný so svojimi ve-
riacimi sa za neho modlili a nie jeden ráz a namiesto toho, aby bol povďačný, že 
sa mu dostalo uzdravenia od Boha, ten chcel ublížiť pravoslávnemu duchovnému. 
Vykrikoval vo svojej horlivosti pred verejnosťou, že čo mu urobí, no nebolo to ľudské 
správanie a nie to ešte kresťanské. To sa stalo v pondelok a o pár dní sa to stalo jemu, 
čo chcel urobiť on, čím chcel on ublížiť.

Dávajme si pozor, lebo ublížiť sa dá všelijako, nielen na tele, ale aj na duši, materi-
álne aj duchovne. Ublížiť môžeme našou rukou, naším jazykom, ale aj falošným sve-
dectvom. Tu ľudská zloba vie byť v spolupráci so zlým duchom veľmi vynaliezavá a 
vie škodiť svojmu blížnemu všelijakým spôsobom. Lenže všetko sa toto potom vracia 
späť k tomu, kto to vysiela, želá a praje svojmu blížnemu. Aj v tom je tá záhada, ktorú 
neraz nevieme dobre pochopiť a porozumieť jej. Sväté Písmo hovorí slovami Isusa 
Christa, aby sme štedro dávali, lebo akou mierou meriame, takou mierou sa dostane 
aj nám. „Ale milujte svojich nepriateľov, dobro robte, požičiavajte a nič za to nečakaj-
te! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho. Lebo On je dobrý aj k 
nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako 
je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebu-
dete súdení. Neodsudzujte a nebudete 
odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. 
Dávajte a dajú vám, mieru dobrú, natla-
čenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do 
lona. Lebo akou mierou budete merať 
vy, takou sa nameria aj vám“ (Lk 6, 35 – 
38). Ak zlé meriame iným, zlé sa nameria 
aj nám. Ak budeme merať iným dobro, 
dobro sa nameria aj nám. Tak merajme 
len a len dobro našim blížnym. Zlo zďa-
leka obchádzajme a nikomu ho nepraj-
me, ani našim najväčším nepriateľom, 
tak potom zlo nepostihne ani nás. Túto 
filozofiu môže každý pochopiť.

Prot. ThDr. Štefan Horkaj
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Metropolita Lavr (občianskym me-
nom Vasiľ  Škurla) sa narodil 1. januára 
1928 v obci Ladomirová pri Svidníku. 
V tom období táto obec bola jedným 
z dôležitých centier obnovenia Pravo-
slávnej cirkvi na Slovensku, po jej dlho-
ročnom útlaku a snahy o jej likvidáciu 
po Užhorodskej únii roku 1646.

Do  tohto  procesu značným po-
tenciálom sa zapájal aj pravoslávny 
monastier sv. Jova Počajevského v La-
domirovej. Jeho obyvatelia, t.j. mnísi 
svojou rôznorodou duchovno-osveto-
vou a kultúrnou  činnosťou všestranne 
podporovali šírenie a upevnenie pravo-
slávia nie iba v regióne Prjaševščina, ale 
aj v širšom európskom priestore. 

Zakladateľmi tohto monastiera 
(1924) boli ruskí emigranti, ktorí boli 
nútení opustiť svoju vlasť  po boľševic-
kej revolúcii roku 1917 a ateistickej po-
litike sovietskej vlasti. A bolo ich okolo 
päť miliónov.  Za hranicami v emigrácii 

vytvorili svoju novu cirkev s centrom v Srbsku v Sremských Karlovciach (RPCZ).  Lado-
mirovský monastier  sa stáva významným duchovným centrom ruského zahraničia. 

V takom prostredí sa formoval svetonázor mladého Vasiľa Škurlu. Po skončení ľu-
dovej školy v rodnej obci navštevoval meštiansku školu vo Svidníku. A  svoj voľný  čas 
trávil v monastieri. Od útleho detstva žil monastierskym životom. Spolu s mníchmi 
vstaval o 4. hod. ráno, zúčastňoval sa na niekoľko hodinových bohoslužbách, dôsled-
ne vykonával od neho požadované povinnosti.  Veľmi rád čítal.

Do života monastiera a mladého Vasiľa neblahým spôsobom zasiahla druhá sve-
tová vojna.  S blížiacim sa frontom mníšska ladomirovská komunita  v jeseni roku 
1944 monastier opustila. Zo strany sovietskych bezpečnostných orgánov hrozilo im 
veľké nebezpečenstvo. Misijné Bratstvo cez Nemecko a Švajčiarsko odišlo do Sväto-
-Trojického monastira v Jordanville, USA. So súhlasom rodičov s nimi odišiel aj šest-
násťročný  Vasiľ Škurla.

Metropolita Lavr – náš slávny krajan.
Pri príležitosti 90. výročia od jeho narodenia a 10. výročia jeho úmrtia
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V novom monastieri pokračovala životná cesta 
mladého chlapca. V roku 1948 vladyka Vitalij 
(zakladateľ ladomirovského monastiera, v tom čase 
už biskup) prijal ho do mníšskeho stavu s menom 
Lavr.  Súčasne pokračoval v štúdiu na seminári 
Sväto-Trojického monastiera. Už počas štúdia Lavr 
vyučoval niektoré spoločenskovedné predmety v 
nižších ročníkoch.  Postupne Lavr prešiel všetkými 
stupňami mníšskej hodnosti – od radového člena 
až po  archimadritu.  V roku 1967 Synoda Ruskej 
pravoslávnej cirkvi v zahraničí vysvätila archimadritu 
Lavra za biskupa Manhatenského. Súčasne on desať 
rokov vykonával funkciu tajomníka Svätej synody.  V 
roku 1981 vladyka Lavr bol povýšený na arcibiskupa 

a zároveň sa stal predstaveným 
Sväto-Trojického monastiera 
v Jordanville. Tiež vykonával 
funkciu rektora seminára, 
zodpovedného redaktora 
periodických a knižných 
vydaní a pod. 

V októbri 2001 v New Yorku 
na mimoriadnom Archijerej-
skom sobore vladykovi Lavrovi 
udelili najvyšší duchovný titul  
metropolitu  a stal sa hlavou 
Ruskej pravoslávnej cirkvi v za-
hraničí.  Metropolita Lavr  bol 
prvým metropolitom, ktorý ne-
pochádzal z ruského prostre-
dia, ale z našej Prjaševščiny. To 
mu umožňovalo slobodnejšie 
sa pohybovať  vo svojom mys-
lení a činoch.  Za roky pôso-
benia v najvyšších cirkevných 
funkciách  vladyka dôkladne 
prenikol do vzájomných vzťa-
hov medzi vzťahmi Cirkvi Mos-
kovského patriarchátu a RPCZ.  
Postavil sa na čelo zjednocova-
cieho procesu, ktorý nebol jed-

Študent Vasiľ Škurla, 1947

Novovysvätený episkop Lavr, 1967
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noduchý.  Zahraničná cirkev, ktorá má svoje eparchie  v západnej Európe, Austrálii,  v 
severnej a južnej Amerike   a Ázie,  v tejto otázke vôbec nebola jednotná.

Vo vnútri zahraničnej cirkvi sa sformovali dva názorové prúdy. Jeden bol   za  dia-
lóg a zbližovanie s Moskovským patriarchátom a druhý bol kategoricky proti.  Aj 
napriek tomu, že po páde komunizmu vzťahy štátu a cirkvi sa kardinálne zmenili. Na 
ich adresu vladyka Lavr povedal: „My nesmieme dopustiť, aby principiálna nezmie-
riteľnosť ku zlu bezbožného komunizmu  prerástla do nenávisti k ľudu, ktorý mal to 
nešťastie žiť v tom hroznom systéme“. V dôsledku jeho namáhavej presvedčovacej 
práce a modlenia došlo k postupnému zbližovaniu oboch odvetví tej istej Pravosláv-
nej cirkvi. Jeho vyvrcholením sa stalo podpísanie Aktu o kánonickom spoločenstve  
17. mája 2007 v chráme Christa Spasiteľa v Moskve. Za moskovský patriarchát Akt 
podpísal patriarcha Alexij II. a za RPCZ vladyka Lavr za prítomnosti prezidenta RF 
Vladimíra Putina, okolo 150 duchovných a tisícky veriacich.  Pre veriacich tento Akt 
znamená vzájomné priznanie svätých Tajín a pocit príslušnosti k jednému národu, 
nedelenému na „bielych“ a „červených“, ktoré trvalo 90 rokov. Navždy vošiel do dejín 
Ruska. 

Metropolitovi  Lavrovi  nebolo súdené dlho sa tešiť z úspechu, ktorému odovzdal 
veľa síl a zdravia. V deň Slávností Pravoslávia  16. marca 2016 odišiel do večnosti. 

Metropolita Lavr, Vladimír Putin a patriarcha Alexij počas podpisu aktu o 
kánonickom  spoločenstve v chráme Christa Spasiteľa v Moskve, 17. múja 2007



04/2018     E23

Osobnosť Osobnosť

Vladyka Lavr sa vždy cítil súčasťou národa v jeho rodných Karpatoch, národa rus-
kej pravoslávnej viery.  Nikdy nezabudol na svoju rodnú Ladomirovú a Prjaševšinu. 
Využíval každú možnú príležitosť na jej návštevu. Udržiaval úzke kontakty s viacerý-
mi našimi duchovnými, najmä s prot. Petrom Cuperom v Stropkove a prot. Jánom 
Lakatom v Bardejove. Posielal do rodného kraja náboženskú literatúru, kalendáre, 
vydávané v Jordanville. Ale aj podľa miery možnosti poskytoval materiálnu výpo-
moc pri výstavbe nových chrámov v rôznych cirkevných ovciach v kritických  90. 
rokoch. Stretával sa osobne aj s vladykom Nikolajom.

V prejavoch, ktoré odzneli na rozlúčke s vladykom Lavrom, sa vyzdvihovali dve 
jeho charakterové vlastnosti  - húževnatá pracovitosť, vďaka ktorej sa vypracoval do 
najvyššej cirkevnej hodnosti, a neobyčajná humánnosť, vďaka ktorej si vyslúžil u ve-
riacich lásku a obľubu. Vladyka celý svoj život venoval slúženie Bohu a Pravoslávnej 
cirkvi.

Z jeho životných vyznamenaní uvádzame iba lokálne.  
17. decembra 2008 na slávnostnom zhromaždení PSK bola mu udelená Cena Pre-

šovského samosprávneho kraja za rok 2007 „In memoriam“ za osobitný prínos pri 
zjednotení Ruskej pravoslávnej cirkvi.

9. septembra 2012 v jeho rodnej obci, na chráme sv. Michala, v ktorom bol vlady-
ka pokrstený,  bola odhalená pamätná tabuľa.

A v roku 2014 pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky  o Ladomirovej  
obecný úrad  mu udelil Pamätnú medailu „In memoriam“.

PhDr. Michal Škurla

Metropolita Lavr - kniha roka 2017
Prešovského samosprávneho kraja

Prešovský samosprávny kraj vyhlásil prvý ročník súťaže o naj-
lepšiu knihu, ktorá vyšla v roku 2017. V dvoch kategóriách, beletria a 
odborná literatúra bolo prihlásených celkovo 45 titulov. Do hlasova-
nia sa prostredníctvom hlasovacích lístkov, facebooku a googlu za-
pojilo 1562 hlasujúcich, ktorí udelili 2149 hlasov (hlasovalo sa zvlášť 
v každej kategórii). 

Pravoslávnym veriacim na Slovensku urobila radosť už nominá-
cia knihy Michala Škurlu Metropolita Lavr o najvyššom predstavite-
ľovi Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraničí, ktorý pochádzal z obce 
Ladomirová, okr. Svidník. Hlasujúci ocenili knihu 345 hlasmi a tak 
v kategórii odborná literatúra získala prvé miesto a stala sa knihou 
roka 2017 Prešovského samosprávneho kraja. 

Autorovi srdečne blahoželáme a prajeme mu veľa ďalších krás-
nych diel na slávu Božiu a pre dobré meno svätej Pravoslávnej cirkvi.

Redakcia
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Prežívajme pekne a krásne dni svojho života

Každé ráno sa začína rozvidnievať, slnečné lúče sa tla-
čia z východu a ohlasujú nový deň. Ako keby sa nás pýtali, 
aký bude ten dnešný. Ľudia sa náhlia do práce. Tak to býva 
každé pracovné ráno. Niektorí sa ponáhľajú, iní idú spo-
kojnejšie. Každý tým svojím smerom a cestičkou. Tí, čo sa 
poznajú, ba stane sa, že aj menej známi sa pozdravujú. Iní 
nevšímavo prechádzajú okolo seba.

Koľko pekných pohľadov dá sa vidieť každý deň a zažiť 
ich. Tak práve ako aj nepekných a nepríjemných. Raz je to z 
našej nepozornosti a nevšímavosti, inokedy ako keby sme 
nemali dobrú náladu či chuť do života. Za všetkým je to 
vždy človek, ja a my. Pekný pohľad a zážitok hneď z rána 
nás vie povzbudiť, že začal sa pekný deň aj pre mňa, lebo 
som videl zavčas rána pekný obraz a zažil niečo pekného 
a príjemného. Kiež by tak bolo každé ráno. Takých obrazov 
a zážitkov keby bolo vždy bez prestania vidieť na každom 

mieste a stále v našom meste, aj na celom svete a to nielen ráno, ale celý deň, každý deň, dokiaľ 
svet svetom bude stať.

V jednej piesni sa spieva: „Zahoď svoje starosti a pozri sa, aký je krásny deň.“ Každý deň môže 
byť krásny, ktorý nám dožičil Boh sa dožiť, aj ten dnešný. A každý deň je aj krásny, aj keď by 
slnko nesvietilo, ale by pršalo a či by bola hmla. Každý deň je krásny na to, aby sa človek narodil 
a aby sme robili dobro. Každý deň môže svietiť duchovné slnko. Duchovné slnko bude nám 
svietiť vždy vtedy, keď s radosťou a úprimnosťou budeme konať dobro a rozdávať radosť. Treba 
nám využiť na to každý deň a čas. Tak sa aj hovorí, že čas sú peniaze a to nielen pre tento život, 
ale aj pre večný, lebo v tomto čase môžeme získať aj večný život. Pekný deň bude vždy vtedy, 
keď sa budeme posväcovať a zbožšťovať, robiť dobro, čo je aj našou kresťanskou povinnosťou. 
Aj vtedy, keď nás postretne skúška či zármutok v dnešný deň a iné dní. Všetko  treba prežiť s 
trpezlivosťou. S trpezlivosťou sa dá napredovať v našej práci, aj v duchovnom živote. Myslíme 
si, že deň bude pekný len vtedy, ak v ňom bude bohatstvo hmotných vecí. Život svedčí, že pre 
mnohých to nebolo šťastím. To ich práve odviedlo od Boha a stali sa nešťastní. Aj keď budeme 
musieť prežiť skúšky a utrpenia, aj to budú pekné dni. Treba povedať, že práve ony otvárajú v 
srdci potôčiky dobroty a naučia nás tomu, čo jasajúce srdce nás nenaučí. Hovorí sa, že skúška je 
často pre človeka ako oheň železu, mnoho napraví a narovná. Vavrínové vence sa vždy rodili na 
krvavom čele. Homér slepý písal básne, Beethoven hluchý napísal najkrajšiu svoju 9. symfóniu, 
Dostojevský až po svojej Golgote napísal román Zločin a trest. Preto sv. apoštol Pavel píše: „Jedni 
neste bremená druhých, a tak naplníte Christov zákon“ (Gal 6, 2).   A tak každý deň môže byť 
pekný a krásny, bude taký, aký ho my chceme mať a aký ho aj  my urobíme.

Prot. ThDr. Štefan Horkaj
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22. marca uplynul rok od blaženého od-
chodu k Hospodinovi ukrajinského hierachu 
vysokopreosvieteného Nifonta, metropo-
litu luckého a volyňského, ktorého poznali 
mnohí naši duchovní aj veriaci zo Slovenska. 
Vladyka Nifont vo svojej eparchii dlhé roky s 
veľkou láskou prijímal našich pútnikov a Slo-
vensko aj sám osobne navštívil.

Je to neuveriteľné, ale tento rok v augus-
te uplynie už 20 rokov, ako sme so zborom 
Sv. Trojice zo Svidníka po prvýkrát navštívili 
ukrajinské mesto Luck a tak nadviazali prvý 
kontakt s vladykom Nifontom a jeho vtedaj-
ším archidiakonom (dnes archimandritom) 
Alipijom, ktorého mama pochádza z rusín-
skej dediny Udoľ. Bolo to presne 8. augusta 
1998 v predvečer sviatku veľkomučeníka 
Pantelejmona, kedy sme počas večerných 
bohoslužieb dorazili k pokrovskému chrámu 
v Lucku. Vladyka Nifont nás na konci 
bohoslužby privítal tak srdečne 
a otcovsky, že sme hneď pocí-
tili obrovskú lásku a vrúcnosť, 
ktoré z neho vyžarovali. Jeho 
zbožnosť ako aj zbožnosť 
veriaceho národa bola ne-
prehliadnuteľná a vtláčala 
nám slzy do očí. 

Vladyka Nifont hlá-
sal Christa, žil Christom 
a radoval sa z Jeho 
Vzkriesenia každý 
deň. Nikdy neza-
budnem, ako po 
koncerte, ktorý 
sme odspieva-
li v sále pred 

stovkami veriacich, vladyka vystúpil a pri-
hovoril sa prítomným slovami: „Veľmi pekne 
Vám ďakujeme za tento prekrásny koncert, 
ktorým ste nás nesmierne duchovne obo-
hatili. Na jazyk mi prichádza iba jedno slovo, 
ktorým by sa moje pocity dnes dali opísať. Je 
to slovo, ktoré večne žije a dovoľte, aby som 
Vám ho povedal „CHRISTOS VOSKRESE!“ – za-
kričal hromovo vladyka na začiatku augusta a 
dav ľudí mu ešte hromohlasnejšie odpovedal 
„VOISTINU VOSKRESE!“

Bolo mi cťou u vladyku Nifonta tráviť aj 
neskôr viacero týždňov, takže som ho poznal 
relatívne blízko. Na eparchii sme s ním obe-
dovali a večerali, rozprávali sa so študentami 
Volyňskej duchovnej seminárie, duchov-
nými, mníchmi, učiteľmi, kuchárkami. Od 
každého sme však počuli iba jedno: „Takého 
dobrého vladyku sme tu ešte nemali.“ Bol na 

jednej strane veľmi vzdelaný, ale na 
strane druhej dokázal úplne pri-

rodzene rozprávať s obyčajnou 
babičkou z chrámu. Bol aj veľ-
mi skromný. Raz po nejakom 
bohoslúžení, keď ho veriaci 
ako obyčajne odprevádzali z 
chrámu až na eparchiu, kde 
býval, po záverečnom „Is 
polla eti despota!“ a jeho 
požehnaní vladyka Nifont 
ľuďom zo schodov zvolal: 

„Želám Vám všetkým 
dobrú noc a nech 

Vás Boh za Vaše 
modlitby od-

mení nebes-
kým Kráľov-

Spomienka na zosnulého volyňského 
vladyku Nifonta
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stvom. A mne hriešnemu nech dopraje ležať 
aspoň pod Vašimi nohami.“

Raz sme autom prechádzali cez Luck a 
zastavili sme sa pri chráme, aby sme pozdra-
vili našich známych. Bol obyčajný pracovný 
deň, podvečer a bolo tesne pred začiatkom 
večerných bohoslužieb. Jednému z našich 
duchovných sa zo stretnutia s vladykom 
zapamätal takýto obraz: „Vladyka s dlhou 
bielou bradou v podrjasniku a veste bez 
rukávov sedí na lavičke pred chrámom ako 
starý dobrý deduško. Prichádzajú k nemu 
po požehnanie okoloidúci veriaci, staré bab-
ky, mladí ľudia, ale aj deti. On sa k nim otcov-
sky prihovorí a povzbudí v každodennom 
živote.“ Keď sme sa tam zjavili my, okrem 
požehnania a milého rozhovoru ho najviac 
zaujímalo, či sme už jedli. Aj keď sme hladní 
neboli a chceli sme ísť do chrámu na večer-
ňu, naša odpoveď ho vôbec nezaujímala a 
už posielal nejakú dievčinu, aby oznámila 
kuchárke na eparchii, že nás treba čo najskôr 
„pokormiti“.´Takýto bol vladyka Nifont...

Pozrime sa bližšie kto to bol volyňský 
metropolita Nifont:

Vlastným menom 
Vasilij Andrejevič So-
loducha sa narodil 5. 
októbra 1948 v obci Ha-
lyna Voľa vo Volyňskej 
oblasti. Chlapec zostal 
od 2 rokoch sirotou a 
vychovávala ho jeho 
babka a teta, ktoré mu 
však pri všetkej snahe 
nemohli plne nahra-
diť lásku rodičov. Preto 
bol najobľúbenejším 
miestom malého Va-
siľka hrob jeho matky 
na cintoríne, kde si 
chodil vylievať horkosť 

svojho sirotstva. Druhým miestom, kde 
trávil chlapec veľa času, bol miestny pra-
voslávny chrám. Aby si mohol Vasiľ zarobiť 
na cestu do školy v susednej dedine, musel 
od mlada začať pracovať. V roku 1967 bol 
povolaný na vojenskú službu do Novgo-
rodu. Keďže bol skladníkom, mohol každý 
deň chodiť do mesta a navštevovať chrám, 
práve počas vojenskej služby sa rozhodol 
stať duchovným. Po službe v armáde začal 
v roku 1969 pracovať v Breste a pripravovať 
sa na štúdium v bohosloveckom seminá-
ri. Na jeho prekvapenie bol už v roku 1970 
prijatý na Moskovský duchovný seminár, 
kde sa v tom čase na jedno miesto hlásilo 7 
uchádzačov. Tu sa rozhodol pre mníšstvo a 
tento stav prijíma 20. marca 1974 s menom 
Nifont a krátko nato ho patriarcha Pimen 
vysvätil za diakona. Ako študent Moskov-
skej duchovnej akadémie bol jej rektorom 
archiepiskopom Vladimírom vysvätený 26. 
februára 1977 za jeromonacha. Po absolvo-
vaní štúdií odchádza otec Nifont na rodnú 
Volyň, kde pôsobí ako duchovný v dedine 
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Rudka Kozinska. Zvesť o horlivých kázňach 
nového kňaza sa medzi ľudom rýchlo rozšíri-
la a do malej dedinky sa začali schádzať ľudia 
nielen z blízkeho okolia, ale aj z Lucka, Bresta, 
ba dokonca z Moskvy. Aby sa k nemu ľudia 
jednoduchšie dostali, otec Nifont vybavil, aby 
sa vlak zastavoval pri ich dedine. 

20. marca 1990 bol archimandrita Nifont 
vybraný za chmeľnicko-kamenecpodoľského 
episkopa a na druhý deň bol v Kyjeve vysvä-
tený. Na tejto katedre však vladyka strávil iba 
2 roky. V lete 1992 sa stala Volynská oblasť 
miestom aktívneho pôsobenia rozkolníkov 
z tzv. Kyjevského patriarchátu, ktorý oblast-
né orgány podporovali. Preto sa im podarilo 
obsadiť a odobrať pravoslávnym katedrálny 
chrám v Lucku spolu so sídlom eparchie a du-
chovného seminára. To bolo dôvodom, prečo 
Posvätná synoda Ukrajinskej pravoslávnej 
cirkvi Moskovského patriarchátu poslala 
vladyku Nifonta na túto katedru. Bol to 
správny krok, lebo vladyka Nifont ako ro-
dák z Volyne dokázal upokojiť situáciu a 
svojou skromnosťou už počas prvých me-
siacov získal autoritu u hodnostárov ako aj 
medzi vlastnými. Pravoslávnym zostal iba 
jeden chrám Pokrova Presvätej Bohorodič-
ky a sídlo eparchie bolo v malom domčeku 
pri ňom, kde bola aj jeho skromná kélia. 
Podarilo sa mu však zachovať bohoslovec-
ký seminár a z jedného chrámu na začiatku 
je dnes v oblastnom meste Luck 15 cirkev-
ných obcí. Obnovoval aj staré monastiere, 
posvätil desiatky nových chrámov a vysvä-
til do nich rovnaký počet duchovných. Za 
svoju obetavú prácu bol v roku 1993 po-
výšený na archiepiskopa a v roku 2013 na 
metropolitu. 

Najväčším vyznamenaním však pre 
vladyku bola láska jeho duchovných detí, 
ktoré k nemu prichádzali z celej Ukrajiny, 
Ruska, Bieloruska a ďalších krajín. Noco-

vali na eparchiálnom úrade v spomínanom 
domčeku, kde bola aj vladykova skromná ké-
lia. Pre každého, kto vladyku poznal, zostane 
v pamäti jeho skromnosť vo všetkom: v býva-
ní, obliekaní, jedení. 

Keďže sa vladyka oddával službe Bohu a 
ľuďom, zabúdal na vlastné ťažkosti a choroby. 
V posledných rokoch bolo pre neho ťažké pl-
niť všetky povinnosti, a preto bol 18. októbra 
2016 oslobodený od správy nad Volyňskou 
eparchiou, v ktorej čele stál 24 rokov, a stal 
sa duchovným správcom Pokrovského chrá-
mu. K Hospodinovi vladyka odišiel 22. marca 
2017.  Na pohrebných obradoch sa zúčastnilo 
20 archiejerejov. Jeho ostatky boli pochova-
né v jeho rodnej dedine Halyna Voľa pri hrobe 
jeho matky.

Prot. Peter Soroka

OsobnosťOsobnosť
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Modlitebný vzdych 
k prepodobnej Márii Egyptskej

Dávno to už bolo, alebo nie tak dávno? 
To  otec Peter Cuper (Kráľovstvo mu nebeské),
mi Ťa na modlitebnú pamiatku podaroval
i sám vo svojich veľkých modlitbách u Hospoda Boha vyprosoval,
by jastrabovi z pazúrov som vypadla – sa vymanila
a do poznania duchovnej Pravdy – vpadla, sa navrátila.

Na dlho som ťa prepodobná mati Mária, 
do šuplíka odložila
i naďalej som podľa svojho žila...
Videla si sa mi vtedy taká „čudneňka, chudobneňka,“
až sv. otec Makarij ma z toho vyviedol 
– AKÁ SI TY „SVJATEŇKA!“
Štyridsať rôčkov za Jordánom v púšti si žila,
aby si i nás svojou svätosťou a trpezlivosťou 
žiť naučila.

Každý týždeň v Pravoslávnom kalendáriku 
je veľa sv. mučeníkov a sv. mučeníc.
Prosím vás sv. mučeníci i môjmu srdcu blízki 
– Xénia Peterburgská i Matróna Moskovská, 
mučenica Galina i teba prepodobná 
mati Mária Egyptská.
Naďalej sa modlite Bohu za nás aj za mňa hriešnu.
Aká je najhlbšia hĺbka v mori? Koľko kvapôčok je v ňom???
Dajte nám... Dajte mi, prosím, svätí služobníci z vášho žitia – 
KVAPÔČKU Z VAŠEJ KVAPÔČKY – by moje more hriechov umyli, 
by som nebola viac vzdialená od „Božička,“
len s Ním nech sa teší moja hriešna dušička.

A už dávno, alebo nie tak dávno? 
No hlavne, že si pri mne prepodobná mati Mária Egyptská – 
moja krásna, svätá, služobnica Božia a modlitebnica.

Sestry z Liptovského Mikuláša
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Zomrel starec Dobri Dobrev -
svätec súčasnosti

13. februára 2018 v 104. roku svojho pozemského života odišiel k Hospodino-
vi bulharský podvižník Dobri Dobrev, ktorý bol žobrákom na uliciach bulharského 
hlavného mesta Sofia a zároveň najväčším sponzorom v celej histórii katedrálneho 
chrámu sv. Alexandra Nevského. 

V dnešnej konzumnej dobe máme pocit, že dosiahnuť svätosť má problém člo-
vek žijúci v monastieri a už vôbec nie niekto, kto žije v bežnom živote. Bulharský 
starec „deda“ Dobri Dobrev však spôsobom svojho života všetkých presvedčil, že 
skrze skutočnú a nezištnú lásku k Bohu a blížnym človek môže dôjsť k spaseniu, ba 
dokonca aj iných k nemu môže privádzať. 

Narodil sa 20. júla 1914 v dedinke Bajlovo asi 25 km od hlavného mesta Bulhar-
ska Sofia, kde takmer každý deň najprv pešo a neskôr autobusom dochádzal žobrať. 
Pre seba si však nenechával vôbec nič a všetky milodary daroval na obnovu chrámov 
a monastierov. A neboli to malé sumy: na katedrálny chrámy sv. Alexandra Nevského 
v Sofii podaroval v prepočte 20 tis. eur a na chrámy a monastiere to boli ďalšie tisíce 
eur, o ktorých málo kto vedel. Celkovo sa hovorí, že Cirkvi podaroval vyše 40 tis. eur. 
Na otázku, prečo to robí, povedal skromne: „Milujte Boha a obracajte sa k Nemu. Len 
On nám dáva lásku. Mladosť a peniaze pominú, priateľstvom si nikdy nemôžete byť 
istí, krása je len na pár rokov, život je veľmi krátky. Buďte si istí len pravdou a láskou. 
A to je Boh.”

Dedo Dobri prežil ťažký život, stratil manželku, vo vojne prišiel o jedno ucho, mal 
štyri deti, z ktorých dve prežil. Jeho krajania z dediny hovoria, že desiatky rokov cho-
dieval žobrať do Sofie, či je zima alebo letná horúčava, nebál sa, že zostane hladný, 
že ho vysmejú alebo pourážajú. Nemal problém pobozkať ruku dieťaťu, ktoré do 
jeho kovovej šálky hádzalo mincu. 

Z jeho tváre žiarila dobrota a skromnosť. 
Bol pripravený diskutovať o Bohu s okoloi-
dúcimi a takto šíriť vieru a lásku k Bohu. Na 
druhej strane nechcel, aby ho bohatí ľudia 
zachránili pred chudobou, naopak, on chcel 
zachrániť ich dušu. Nestaral sa o svoje blaho, 
ale vždy hľadel na blaho blížnych, aj preto 
mal veľmi rád siroty a často pomáhal sirotin-
com. 

Svoj rodný dom dávno zanechal potom-
kom a sám žil v malej chudobnej komôrke na 
dvore dedinského chrámu sv. Cyrila a Meto-
da. Bol ako pravý askéta – aj keď mal posteľ, 
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najradšej spal na zemi, nechcel 
využívať žiadne vymoženosti mo-
dernej civilizácie. Na jeho stole bol 
krajec chleba a kúsok paradajky, 
čo mu umožnilo prežiť daný deň. 

Vo svojom autentickom oble-
čení – starých topánkach a kabáte 
s dlhými bielymi vlasmi a šedou 
bradou starec na mnohých pô-
sobil akoby prišiel z minulosti. 
Pripomínal pre Bulharov najuctie-
vanejšieho podvižníka prep. Jána 
Rýľskeho. Akoby tu tento svätec v 
podobe starca Dobriho preskočil z minulosti, kedy panovali dobré mravy, milosrd-
nosť a viera kresťanov mala zdravé základy. 

Keď sa na jeho spôsob života pozeráme, zdá sa nám, že všetky Božie zákony pre-
menil na realitu a prax. U nás na rozdiel od neho prevláda sebeckosť, peniaze, moc a 
prestíž; o duchovnosti iba hovoríme alebo píšeme a po ľudských dušiach šliapeme. 
On všetky nazbierané peniaze venoval Cirkvi a my ich míňame na luxus: kávu, ciga-
rety, dovolenky a ďalšie zbytočnosti, bez ktorých sa dá prežiť. 

Nech všemilostivý Boh odmení tohto svätého človeka Nebeským kráľovstvom a 
nám pomôže, aby sme si aspoň z jeho lásky k Bohu a ľuďom zobrali príklad.

Pohrebné obrady Dobriho Dobreva sa konali 15. februára 2018 za účasti bulhar-
ského patriarchu Neofita. 

     
Výroky starca Dobriho Dobreva: 

- Nech sa ľudia nenechajú oklamať po-
zemskými a dočasnými vecami, nech sa dr-

žia Boha a neodkláňajú sa od Neho k diablovi!
- Rodinu si treba vážiť, aj rodičov, lebo toto 

od nás chce náš Otec Boh. Buďte dobrými, 
modlite sa a verte. Boh vás prijme, vypočuje 

vaše modlitby a odpovie vám. 
- Jestvujú ľudia, ktorí nepoznajú dobro, 

ani Boha a nepália sviečky. To diabol takto 
núti ľudí neveriť v Boha a neprichádzať do 
Jeho domu.  

- Zlo, ktoré konáme, nás bude súdiť, keď 
odídeme hore, k Bohu. A On od nás chce, aby sme sa pokajali, lebo On je dobrý a milos-
tivý. On nám odpustí a poteší sa nášmu pokániu. 

Podľa www.pravoslavie.ru a www.prezenu.joj.sk spracovala redakcia

Osobnosť Zo zahraničia
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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

Arcibiskup Juraj v Čiernej Hore a na Cypre.
 330 rokov od umučenia momišičských mučeníkov

Michalovsko-košický arcibiskup Juraj slúžil 24. marca 2018 svätú archijerejskú Liturgiu s 
Amfilochijom, arcibiskupom ceniňským, metropolitom čiernohorsko-prímorským, a početným 
duchovenstvom na podgorickom predmestí Momišiči v Čiernej Hore počas spomienky na 330 
rokov od umučenia momišičských mučeníkov. 

Po prečítaní Evanjelia vladyka Juraj v kázni povedal, že v dnešný deň sa neoslavujú obete, 
ale naši bratia, ktorí takto svedčili o svojej viere. „Aj vy všetci, čo ste tu dnes prišli, ste plodom 
ich obete. Lebo keby oni netrpeli za svoju vieru, či by bolo toto sídlisko teraz kresťanské, vari by 
vaši predkovia, ktorí videli ich utrpenie, zostali verní pravoslávnej kresťanskej viere? To vie iba 
Boh,“ povedal vladyka. 

Po svätej Liturgii povedal metropolita Amfilochije, že dnešné liturgické stretnutie je veľmi 
dôležité a že sa veľmi teší z prítomnosti zástupcu cyrilo-metodskej Cirkvi v českých krajinách a 
na Slovensku. 

„To, čo sa tu udialo pred 330 rokmi, ten Boha a brata zabíjajúci zločin, žiaľ, pokračuje aj v 
súčasnosti...“, povedal metropolita Amfilochije a poukázal tiež na 19. výročie od začiatku bom-
bardovania Čiernej Hory letectvom NATO. „Deťom zabránili pripomínať si bombardovanie, 
ktoré sa začalo práve v dnešný deň, ale deti vyšli do ulíc v bielych tričkách a policajti, ktorí ich 
vyháňali symbolizujúc tým zločin, ktorý sa začal v dnešný deň (24. marca) v roku 1999“, riekol 
čiernohorský metropolita.

Rovnako vyhlásil, že tento zločin sa dá ospravedlniť iba pokáním nositeľov organizácie 
NATO a je pokračovateľom 600 ročného zločinu v Kosove a Metochii. „Aj zločin, ktorý sa tu 
udial pred 330 rokmi, je rovnaký démonický, Boha a brata zabíjajúci duch, ktorý tu spálil dvoch 
duchovných a štyridsať detí,“ podčiarkol vladyka Amfilochije. Povedal, že tento satanský duch 
vedie dnes k bombardovaniu Sýrie a Ukrajiny, ako aj svätého mesta Kyjev.

V 5. nedeľu Veľké-
ho pôstu vladyka Juraj 
slúžil svätú Liturgiu v 
katedrálnom chráme 
Vzkriesenia Isusa Chris-
ta v Podgorici. V kázni 
sa prítomným prihovo-
ril slovami: „Pokánie je 
úplná zmena zmýšľania 
a zmena nášho života. 
Je to nový pohľad na 
svet, na seba a na svo-
jich bratov a sestry. Táto 
zmena zmýšľania je pro-
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ces, ktorý trvá a naplňuje sa podľa Božej milosti skrze očistenie nášho srdca Svätým Duchom. 
Napĺňa sa v Isusovi Christovi – Bohočlovekovi naším ochristovením, naším obožením. Takýmto 
spôsobom sa stávame v Isusovi Christovi Božími deťmi, lebo v našich žilách nám prúdi Jeho Krv, 
ktorú pijeme v tajine sv. Eucharistie“, vysvetlil vladyka Juraj. 

 Michalovsko-košický arcibiskup Juraj navštívil v Čiernej Hore aj ženský monastier Čeli-
ja Piperska a od svojho hostiteľa metropolitu Amfilochia dostal ako dar sv. ostatky prep. Simeo-
na Dajbabského a epatrachiľ od ostatkov sv. Vasilija Ostrožského.

Podľa zdroja: www.mitropolija.com spracovala redakcia

Cyperský arcibiskup Chrysostom oslávil 
40 rokov biskupskej služby

S požehnaním Jeho Blaženosti Rastislava, arcibiskupa 
prešovského, metropolitu českých krajín a Slovenska, som 
zastupoval našu miestnu Cirkev na oslavách 40. výročia 
biskupskej chirotónie najvyššieho predstaviteľa Cyperskej 
pravoslávnej cirkvi, Jeho Blaženosti Chrysostoma II., arci-
biskupa Novej Justiniány a celého Cypru.

Stredobodom osláv bola slávnostná všepravoslávna 
sv. Liturgia, slúžená veľmi príhodne na prvú veľkopôstnu 
nedeľu 25.2.2018 (Víťazstvo Pravoslávia) v chráme Božej 
Múdrosti v hlavnom meste Cypru v Lefkosii. Na eucharistic-
kej bohoslužbe, pri ktorej spoluslúžila väčšina cyperských 
biskupov spolu so zástupcami všetkých autokefálnych 
pravoslávnych cirkví, okrem Jeruzalemského patriarchátu, 

predsedali Jeho Blaženosť Teodor II., patriarcha alexandrijský a celé Afriky, Jeho Bla-
ženosť Ján X., patriarcha antiochijský a celého Východu, a oslávenec, Jeho Blaženosť 
Chrysostom II., arcibiskup Novej Justiniány a celého Cypru. V popoludňajších hodi-
nách v ten istý deň sa za účasti všetkých pozvaných hostí - predstaviteľov miestnych 
pravoslávnych cirkví - konal mimoriadny Snem Cyperskej pravoslávnej cirkvi, zvola-
ný pri príležitosti jubilea jej najvyššieho predstaviteľa.

Autor tohto článku pri slávnostnej večeri prečítal pozdravný list Jeho Blaženosti 
Rastislava jubilantovi a odovzdal mu dar od nášho metropolitu - ikonu sv. kniežaťa-
-vyznávača a obnoviteľa Pravoslávia Alexija Tótha, rodáka z dnešného Slovenska, s 
vloženou čiastočkou jeho svätých ostatkov.

V utorok 27.2.2018 som bol prijatý Jeho Blaženosťou Chrysostomom II. v jeho 
rezidencii v Lefkosii na osobné oficiálne stretnutie vo veľmi priateľskej atmosfére, 
pri ktorej sme hovorili o aktuálnych otázkach pôsobenia Pravoslávnej cirkvi v našich 
krajinách a vo svete.

Juraj, arcibiskup michalovsko-košický
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Správy z pravoslávnych cirkví
Rumunská pravoslávna cirkev
Medzinárodné stretnutie pravoslávnej mládeže v Rumunsku
V dňoch 6. – 9. septembra 2018 sa v Sibiu (Rumunsko) už po piatykrát stretnú 

mladí pravoslávni ľudia. Témou tohtoročného stretnutia je „Jednota. Viera. Národ“. 
Podľa oficiálnej webstránky „cieľom stretnutia, ktoré sa uskutoční v Sibiu, je poskyt-
núť mladým ľuďom rámec, v ktorom by mohli nájsť vzory a získať životné skúsenosti,  
zažiť pocit jednoty s ostatnými mladými ľuďmi tak z Rumunska, ako aj zo zahraničia, 
zdieľať kresťanské pravoslávne hodnoty a učiť sa, ako prinášať Christovo posolstvo 
vo svojich komunitách.  Viac informácií na stránke ito2018.ro

Ruská pravoslávna cirkev
Ruská pravoslávna cirkev pripravuje program pre predškolské vzdelávanie 

na základe tradičných morálnych hodnôt
Program bude testovaný v pravoslávnych materských školách v Smolensku, Ke-

merove a Nižnom Novgorode. Jednou z úloh je stanoviť , do akého rozsahu môže byť 
program použitý v štátnych materských školách alebo zriadených inými  denominá-
ciami.  Snahou je vytvorenie programu nie exkluzívne náboženského charakteru, ale 
spočívajúceho na tradičných morálnych hodnotách.

Albánska pravoslávna cirkev
V Albánsku začínajú rekonštruovať  starobylé chrámy

Mnoho krásnych sta-
robylých chrámov a mo-
nastierov, pochádzajúcich z 
byzantskej doby, dotvárajú-
cich hornatú krajinu Albán-
ska, chátra  v dôsledku ich 
zanedbávania počas dlhých 
rokov.

Pred I. svetovou vojnou 
Albánsko bolo turecké a po 
druhej sa stalo socialistic-
kým. Jeden z najnásilnejších 
režimov padol v roku 1990, 

avšak počas vlády Envera Hoxhu v rokoch 1944-1985 chrámy postupne upadali. Chrá-
my a mešity boli často úmyselne ničené a objekty náboženského umenia prenášané 
do štátnych múzeí.

Niektoré budovy, aj keď neboli zničené, neboli však ani zachovávané a jedinečné 
fresky takto vymizli zo stien. Experti sa obávajú, že teraz je posledná šanca ochrániť 
kultúrne pamiatky.
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Jedným z takýchto chrámov je Chrám sv. Atanásia v meste Leshnice, kde sa pre-
padla strecha a južná stena sa zrútila v máji. 

Albánske ministerstvo kultúry zaviedlo v novembri  vstupné do niektorých pra-
voslávnych chrámov a monastierov, nie však do mešít a chrámov iných denominá-
cií. Ikony a posvätné nádoby boli takisto rozhodnutím vlády prenesené do štátnych 
múzeí. Pravoslávni to považujú za kampaň na vyhubenie gréckej menšiny v krajine. 
Snem Albánskej pravoslávnej cirkvi oficiálne požiadal úrady o navrátenie premiest-
nených predmetov.

Pripravila: Mgr. Iveta Apostu

Chirotónia a chirotesia v prešovskej katedrále

Blaženejší metropolita Ras-
tislav vysvätil v katedrálnom 
chráme sv. kniežaťa Alexandra 
Nevského za diakona brata Ľu-
boša Savčaka z Medzilaboriec, 
študenta 4. ročníka Pravoslávnej 
bohosloveckej fakulty PU v Prešo-
ve. Chirotónia sa konala 11. febru-
ára 2018 na Mäsopustnú nedeľu 
a po sv. Liturgii vladyka Rastislav 

vyjadril svoju radosť z toho, že sa brat Ľuboš rozhodol skloniť svoju hlavu na prestol a prijať 
diakonskú službu „Otec Ľuboš, nech Vám blahodať Sv. Ducha, ktorú ste prijali cez položenie rúk 
archijereja, pomôže, aby sa diakonská služba, ktorú ste dnes vzali na svoje plecia, stala pre Vás 
užitočným jarmom a ľahkým bremenom, o ktorom hovorí Christos vo svojom Evanjeliu (Mt 11, 
29). Nech Vás sprevádzajú modlitby a požehnanie prvého spomedzi diakonov a mučeníkov – sv. 
Štefana, ako aj veľkých archidiakonov Lavrenta a Eupla. Dovoľte mi, Vám a Vašej rodine podľa 
tela i nám ako Vašej duchovnej rodine z celého srdca zaželať Božiu pomoc, blahodať a požeh-
nanie, ako aj dobré zdravie a všetko, čo je potrebne k spáse na mnóhaja i blahája líta," zaželal 
novorukopoloženému diakonovi i všetkým prítomným vladyka.

25. februára 2018 – v prvú tohtoročnú nedeľu Veľkého pôstu – Nedeľu Víťazstva Pravoslá-
via – prežívali veriaci prešovskej cirkevnej obce veľkú radosť. Z rúk Jeho Blaženosti Rastislava, 
arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska, prijal postrih na čteca a chi-
rotesiu na hypodiakona dlhoročný kantor Katedrálneho chrámu sv. kniežaťa Alexandra Nevské-
ho MDDr. Dávid Švajko. Sv. Liturgiu, ktorú vladyka slúžil za asistencie duchovného správcu ka-
tedrálneho chrámu mitr. prot. Michala Švajka, archidiakona Maxima (Durilu) a diakona Daniela 
Omasku, spevom sprevádzal nový hypodiakon a členovia speváckeho zboru pod vedením 
dirigentky Mgr. Tatiany Švajkovej, PhD. 

Spracované podľa zdroja: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
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Spomienka na archimandritu Sávu Struveho 
v Ladomirovej

V nedeľu 18. marca 2018 sa v chráme sv. archanjela Michala v Ladomirovej usku-
točnilo duchovné stretnutie pri príležitosti 69. výročia usnutia archimadritu Sávu 
(Struveho) (nar. 11. októbra 1900 v Petrohrade – zom. 13. marca 1949 v Ladomirovej).

Podujatie zorganizoval miestny duchovný správca prot. Pavol Kačmár v spolu-
práci s jer. Mariánom Dercom, duchovným správcom cirkevných obcí Medvedie a 
Krajná Porúbka, ktorý sa dlhodobo venuje životu o. Sávu, ako aj pôsobeniu Ruskej 
misie v Ladomirovej.

Večerňu slúžil prot. Peter Savčák, duchovný správca cirkevných obcí Vyšná a Niž-
ná Polianka, Varadka a Hrabské. Po nej jer. Marián Derco i na základe zahraničných 
prameňov priblížil život o. Sávu, jeho pôsobenie a nové skutočnosti, ktoré o ňom 
počas svojho výskumu zistil.

„Chceme, aby sa aj takýmto spôsobom naši veriaci a nielen oni dozvedeli o vý-
znamnej osobnosti – o. Sávovi Struvem, ktorý pôsobil v Ladomirovej. Bol to veľmi 
skromný, vzdelaný a zároveň hlboko veriaci človek, za ktorým prichádzali s prosbou 
o pomoc a modlitby mnohí ľudia z okolia. O jeho živote by mala v najbližších týž-
dňoch vyjsť publikácia, ktorá bude, ako pevne verím, ďalším kamienkom do mozaiky 
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duchovného bohatstva, akú predstavoval Monastier prep. Jóva Počajevského v La-
domirovej," povedal o. Marián Derco.

Arcidekan pre okres Bardejov a duchovný správca cirkevnej obce Bardejov mitr. 
prot. Ján Lakata sa s prítomnými podelil o svoje zážitky z detstva a osobnú skúsenosť 
s o. Sávom a mníchmi, ktorí žili v Ladomirovej. Spomenul svoje detstvo, kedy bol 
ako malý chlapec ťažko chorý. Bezradní rodičia pozvali na návštevu o. Sávu, aby sa 
nad ním pomodlil. Ten im dal okrem iného i lieky, ktoré mu pomohli vyzdravieť. Toto 
stretnutie v ňom zanechalo hlboký dojem a spomína naň dodnes.

Po prednáške, ktorej súčasťou bola i ukážka dobových fotografií, prítomní du-
chovní spolu s veriacimi vykonali na hrobe o. Sávu krátku panychídu.

Podujatie bolo zakončené besedou vo farskej budove, na ktorej sa zúčastnil prot. 
Štefan Pružinský ml., duchovný správca cirkevnej obce Spišská Nová Ves.

Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

Zo života michalovsko-košickej eparchieZo života prešovskej eparchie

Soborovanie  v Oľšavke
V sobotu 24.03.2018 na počesť 

sviatku Pochvaly Presvjatoj Bohoro-
dicy sme sa zišli v chráme Roždestva 
Presvjatoj Bohorodicy v Oľšavke, aby 
sme oslávili tento sviatok a zároveň 
aby sme boli účastní na sv. Tajine So-
borovania (Jeleosvjaščenija). Po Li-
turgii, ktorú slúžil o. Pavol Kačmár z 
Ladomirovej spolu s o. Slavomírom 
Hudákom z Vyšného Orlíka a miest-
nym správcom o. Dušanom Skoncom, 
bolo posvätené kolivo (varená pšenica 

s medom, orieškami a inými pochutinami).  Následne na to sme začali slúžiť služ-
bu na posvätenie oleja a pomazania nemocných. Okrem spomínaných duchovných  
túto prekrásnu bohoslužbu slúžili:  arcidekan o. Ján Novák z Výravy, dekan o. Pavol 
Bobák zo Stropkova, o. Alexander Zalevskij z Medzilaboriec, o. Vasile Constantine 
Schirta zo Zbudskej Belej  a o. Sergej Tomčuk z Havaja. Príjemným prekvapením bolo 
pohostenie pred chrámom zo strany veriacich z Oľšavky. Chcel by som poďakovať 
všemohúcemu Bohu, Božiemu ľudu, spolu slúžiacim kňazom za tento prekrásny du-
chovný zážitok. Pevne verím, že táto tradícia, ktorá sa opakuje už po tretíkrát, bude 
úspešne pokračovať aj naďalej a k tejto prekrásnej a potrebnej sv. Tajine bude pri-
chádzať čoraz viacej veriacich. Amin. 

Jerej Dušan z Oľšavky
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Požehnanie kleriky (podrjasníka)

Krsty detí duchovných

V druhú veľkopôst-
nú nedeľu (sv. Gregora 
Palamu) sa v katedrál-
nom chráme sv. Cyrila 
a Metoda v Michalov-
ciach konal akt požeh-
nania kleriky (podrjas-
níka) pre bohoslovca 
Michalovsko-košickej 
pravoslávnej eparchie 
Antona Stanislava 
Sorokáča, študenta 2. 

ročníka Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Z po-
žehnania Jeho Vysokopreosvietenosti Juraja boli v katedrále zároveň vystavené k 
úcte veriacim sväté ostatky veľkého Otca Cirkvi sv. Gregora Palamu, solúnskeho ar-
cibiskupa, divotvorcu.

M i c h a l o v s k o -
-košický arcibiskup 
Juraj pokrstil v so-
bota 10. 3. 2018 v 
Bežovciach  malé-
ho Maxima, syna 
o. Nikifora Miloša 
Surmy, duchovného 
správcu Pravosláv-
nej cirkevnej obce v 
Bežovciach. V stredu 
21. 3. 2018  v Šamu-
dovciach vladyka 
vykonal modlitby 
katechumenátu pre 
malého Jána, syna o. 
Patrika Hrica a jeho 

manželky Veroniky.Modlitby v Šamudovciach Krst v Bežovciach
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Krásne životné jubileum 80 rokov 
prot. Mgr. Juraja Cupera

V roku 1938 16. februára v obci 
Vagrinec okr. Svidník sa manželom 
Jánovi a Márii Cuperovým narodil ako 
tretí v poradí syn z dvojičiek, ktorému 
dali meno Juraj. Vždy mu vštepovali 
lásku k Bohu, preto sa  rozhodol študo-
vať na PBF v Prešove.

   V roku 1964 ako čerstvý absol-
vent bohosloveckej fakulty dostal cir-
kevnú obec Brezničku a ďalšie obce 
Veľkrop, Potôčky a Vojtovce. Neskôr v 
roku 1970 odišiel do Humenného, kde 
za jeho pôsobenia sa začal stavať nový 
chrám. V decembri roku 1992 bolo 
jeho nové pôsobisko  na Biskupskom 
úrade v Prešove, kde počas štrnástich 
rokov jeho pôsobenia vykonával aj pastiersku činnosť v Starej Ľubovni. Rovnako tam 
za jeho pôsobnosti si veriaci postavili nový Boží chrám.

  Na jeseň  v roku 2006 bol vymenovaný na pridelenú cirkevnú obec v Žiline, kde 
pôsobí do teraz.

 Drahý náš otec Juraj! Pravoslávni veriaci prichádzajú s kyticou kvetov k Vášmu ju-
bileu a hovoria Vaše slová: „Keď veríme v Hospoda Boha, táto viera nás povzbudzuje 
k tomu, aby sme životom kráčali po správnej ceste, lebo nebo a zem sa pominú, ale 
láska k Tebe, Bože, sa nepominie.“ Pri príležitosti Vášho jubilea, drahý otec Juraj, Vám 
ďakujeme a vyprosujeme do ďalších plodných rokov života múdrosť, pevné zdravie, 
veľa síl, duchovnú vytrvalosť a ochranu Panny Márie. Pre nás veriacich prosíme o 
dar úcty, vernosti a oddanosti, aby sme s radosťou počúvali Vaše slová a žili podľa 
nich. Nielen podaním ruky a úprimnými slovami, ale aj svojimi modlitbami pre Vás 
prosíme u Boha milosť, aby Vás naďalej sprevádzal na ceste životom, dar dobroty a 
srdečnosti.

Ku gratulácií sa pripája manželka Anička a syn Juraj s rodinou  a štyrmi vnúčatami.

Na mnohaja i blahaja lita! 

Pravoslávni veriaci obce Žilina
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Životné jubileum – 70 rokov
Dňa 8. apríla 2018 sa Bohom požeh-

naných 70 rokov dožíva naša sestra v 
Christu Helena Pavlenková, rod. Fec-
kaničová, z obce Potôčky.

Sestra Helena sa narodila v malej 
dedinke Makovce na východnom Slo-
vensku. Od detstva bola vychovávaná 
v láske k trojjedinému Bohu, zbožnej 
úcte k Presvätej Bohorodičke a svoju 
lásku k chrámu a svätému pravosláviu 
prechováva dodnes. Vernosť k Pravo-
slávnej cirkvi zachovávala v dobrých aj 
zlých časoch, keď našim veriacim boli 
odoberané chrámy a museli sa uspo-
kojiť s náhradnými bohoslužobnými 
priestormi. Aj o tie sa v obci Potôčky 
s veľkou láskou starala, aby čo najviac 
pripomínali chrám. Sestra Helena sa 
spoločne s ostatnými veriacimi aktívne podieľala na výstavbe nového chrámu tak 
finančnými darmi, ako aj varením jedla pre pracovníkov, a ak si to situácia vyžado-
vala, neváhala priložiť svoje ruky k práci. Aj po postavení chrámu zasväteného Po-
krovu Presvätej Bohorodičky sa naďalej aktívne stará o jeho čistotu a skrášľovanie.

Jej aktívnosť nespočíva iba vo fyzickej námahe a práci, ale aj v duchovnej, keď 
pomáha pri speve počas bohoslužieb. Boh, vidiac jej lásku i starostlivosť, požeh-
náva jej syna Miroslava, ktorý nielen pokračuje v jej oddanej službe, ale pokorne 
prijíma Božie volanie a stáva sa kňazom. V súčasnosti pôsobí ako duchovný správ-
ca v Detskom domove sv. Nikolaja v Medzilaborciach.

Za všetko to Vám, naša sestra Helena, zo srdca ďakujeme a prajeme hojnosť 
Božej blahodate, pevné zdravie, veľa duchovných i telesných síl, aby ste naďalej 
mohli dlhé roky oslavovať Boha svojou nezištnou službou na Božiu slávu a pre 
spásu Vašej nesmrteľnej duše. Na mnohaja i blahaja lita!

Prot. Miroslav Župina
a pravoslávni veriaci obcí Potôčky a Vojtovce

 

Blahoželanie
Sv. apoštol Ján Bohoslovec hovorí, že Boh je láska a aby sme význam a veľkosť 

tej lásky pochopili, tak nám dal človeka, ktorý je verným príkladom Jeho lásky, dal 
nám mamu. Tak ako Boh miluje každého z nás, tak aj mama miluje svoje deti celým 
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svojím srdcom, stará sa o nich, aby mali všetkého dostatok, vystríha ich pred nebez-
pečenstvom, čaká na návrat svojho dieťaťa s otvorenou náručou, odpúšťa prehrešky, 
teší sa z radostí a plače v starostiach. A taká je aj naša mama Helena Pavlenková, 
ktorá tento rok na sviatok svetlého Christovho vzkriesenia slávi krásnych 70 rokov.

Milá mama! Počas tých 70 rokov sa v Tvojom živote striedali svetlé dni s tými 
tmavými, ale Ty verne si stála s vierou vo vzkrieseného Christa. Vychovala si štyri deti, 
nebolo to ľahké, lebo prišiel čas, kedy si na to bola sama, keď Ti pri nehode zahy-
nul manžel, ale Hospoď Boh Ťa nenechal samu a poslal Ti pomocnú ruku, Tvojho 
druhého manžela Miroslava, s ktorým tento rok osláviš 30 spoločných rokov man-
želstva. Vychovávala si nás v pravoslávnej viere, učila si nás prvé modlitby, vodila nás 
do chrámu, keď to len bolo možné, učila si nás, že Boh má mať v našom živote prvé 
miesto, že máme byť za všetko Bohu vďační. A my sme Bohu v dnešný deň vďační za 
Teba. Ďakujeme Mu, že nám poslal takého strážneho anjela, ktorý sa za nás dňom i 
nocou modlí.

    Dovoľ nám, aby sme aj Tebe vyjadrili naše úprimné poďakovanie za lásku, vý-
chovu, každé milé prijatie, trpezlivosť, obetavosť a v neposlednom rade za Tvoje 
modlitby za nás, Tvoje deti, vnúčence a pravnúčence.

    
Pevné zdravie Ti u Boha vyprosuje Tvoj manžel Miroslav, deti Ľubica s rodinou, Marián s 

rodinou, Jana s rodinou a jerej Miroslav s rodinou.

Blahoželanie
 Krásnych Bohom požehnaných 70 rokov života sa 3. 

marca 2018 dožil brat v Christu Pavol Hrabčák z PCO Ľutina. 
Brat Pavol je aktívnym členom rady PCO. Dlhé roky obetavo 
vypomáha pri bohoslužbách a každoročne sa podieľa na prí-
prave a priebehu chrámových slávnosti. Veľakrát svoj voľný 
čas venuje práci pri oprave chrámu, jeho údržbe a zveľaďo-
vaní. Pomocnú ruku podá vždy každému, kto o ňu prosí, či 
už radou alebo prácou. Je dobrým manželom, starostlivým a 
obetavým otcom. Spolu s manželkou Annou vychovali dvoch 
synov a jednu dcéru, ktorí sú tiež nápomocní pri bohoslužbách v chráme a pri zveľa-
ďovaní chrámu a jeho okolia. 

 Nášmu jubilantovi sa aj touto cestou chceme za všetko poďakovať a do 
ďalších rokov vyprosujeme od Hospoda Boha pevnú vieru, dobré zdravie, rodinnú 
pohodu a veľa Božej blahodate. Presvätá Bohorodička nech ho ochraňuje svojím 
svätým omoforom po všetky dni jeho života.  Mnohaja i blahaja lita!

   
  Mitr. prot. Mgr. Dmitrij Paster,

duchovný správca a veriaci PCO Ľutina a Hanigovce
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Nekrológ
23. marca 2018 vo veku 95 rokov života odovzdala Stvori-

teľovi svoju nesmrteľnú dušu mamka, babka, prababka a ses-
tra vo Christu Mária Lokajová, rod. Pulščáková. 

Nebohá sa narodila v obci Ľutina, kde prežila celý svoj ži-
vot. Spolu s nebohým manželom Jánom Lokajom vychovali 
štyri deti – jednu dcéru a troch synov. 

Najťažším obdobím v jej živote bolo, keď jej manžel odišiel 
do večnosti. Ako sama hovorila: „Len s Božou pomocou som to 
zvládla.“ Aj deti jej boli veľmi nápomocné. 

Bola skromná, pracovitá a milá žena, ktorá milovala Boha, chrám, bohoslužby, 
ktoré pravidelne navštevovala, kým jej to zdravotný stav dovoľoval. Milovala cirkev-
noslovanský obrad a svojím spevom a modlitbami duchovne obveseľovala srdcia 
všetkých nás. Bola členkou speváckeho zboru, ktorý založil nebohý  prot. Vasiľ Solo-
vjev, a členkou rady našej PCO Ľutina. 

S nebohou sa prišli rozlúčiť veriaci, rodina a známi. Pohrebný obrad vykonali: mitr. 
prot. prof. ThDr. Milan Gerka, CSc., mitr. prot. Mgr. Sergej Cuper, prot. ThDr. Vladimír 
Kocvár, PhD. a jerej Miroslav Humenský, PhD., ktorý predniesol smútočnú kázeň. S 
nebohou sa rozlúčil domáci duchovný mitr. prot. Mgr. Dmitrij Paster. 

Prosíme vo svojich modlitbách Isusa Christa: „So svjatymi upokoj, Christe, dušu 
raby Tvojeja Marii, idiže nisť bolizň, ni pečaľ, ni vozdychanije, no žizň bezkonečnaja“!

Blažennyj pokoj i vičnaja jej pamjať!
Mitr. prot. Mgr. Dmitrij Paster

 a veriaci PCO Ľutina

Blahoželanie
Dňa 15. februára 2018 na sviatok „Sritenije Hospodne“ sa dožil 

krásneho Bohom požehnaného životného jubilea 80 rokov náš brat 
v Christu Andrej Kocvár. Je dlhoročným kurátorom PCO Hanigovce. 
S láskou sa stará o chod chrámu, je to pracovitý a skromný človek. Aj 
napriek skúške vo viere neodstúpil od pravej viery Christovej a ostal 
verný svätému pravosláviu. Je dobrým manželom a starostlivým ot-
com. Spolu s manželkou Oľgou vychovali šesť detí, ktorým sa snažili 

dať nielen vzdelanie, ale učili ich láske k Bohu a k blížnym. Za všetko, čo pre Cirkev a 
v živote urobil, vďačí Bohu. 

Drahý brat Andrej, pri príležitosti Vášho životného jubilea sa vám touto cestou 
chceme poďakovať za vykonanú prácu a zo srdca Vám prajeme veľa duchovného 
i telesného zdravia, lásky, vzájomného rodinného porozumenia, aby ste ešte dlhé 
roky prežili v pokoji, Božej milosti a Presvätá Bohorodička nech Vás ochraňuje svojím 
svätým omoforom po všetky dni Vášho života.  Na mnohaja i blahaja lita!
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