POZVÁNKA
Bratia a sestry, v mene Pravoslávnej cirkevnej obce Bardejovské
Kúpele Vás pozývame na posviacku nového chrámu
svätého veľkomučeníka a liečiteľa Panteleimona s programom:
Sobota 25. mája 2019 :
17:00 hod. Vsenočné bdenije s posvätením oltára
Nedeľa 26. mája 2019 :
8:45 hod. Privítanie biskupov
9:00 hod. Posviacka nového chrámu
9:30 hod. Svätá archijerejská Liturgia

Nikolaj LAKATA,
duchovný správca s matuškou

Prosíme vás o zasielanie fotografií z podujatí na vašich cirkevných obciach, ktoré nám môžete posielať na emailovú adresu:
ocam@orthodox.sk. Uverejnené budú na obálke nášho časopisu. Vopred
ďakujeme.
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Panychída na hrobe otca Savvu (Struve) v Ladomirovej,
24.3.2019

Archijerejská svätá Litturia v Zemplíne, 9.3.2019

Posviacka zvonov v Zemplíne, 9.3.2019

Sviatok

Lazárova sobota a Kvetná nedeľa
Šiesty týždeň Veľkého pôstu
„Blažení čistí srdcom, lebo oni uvidia Boha“
(Mt 5, 8)

suje u prvých a skutočných kresťanov
takto: „Lebo Boh, ktorý povedal: „Nech z
temnôt zažiari svetlo!“, zažiaril v našich
srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Isusa Christa“ (2
Kor 4, 6). Budeš sa radovať a tvoja radosť
nebude mať mieru ani koniec. Lebo táto
svetlosť božského ducha vo tvojom srdci
osvetlí všetko v tebe aj okolo teba; brilantne osvetlí dokonca aj smrť a hrob,
takže neuvidíš smrť ani hrob, ale len živého Boha, svojho Otca, večný život, nekonečný, víťazonosný, všemocný.

V tomto šiestom týždni Veľkého pôstu, keď začuješ Evanjelium o vzkriesení
Lazára z mŕtvych, pozbieraj a usporiadaj
svoje myšlienky, aby si mal čisté srdce,
ktoré vidí Boha. Vyskúšaj čistotu svojho srdca pri tomto zázraku vzkriesenia
štvordňovej mŕtvoly. Nečisté srdce v tejto udalosti neuvidí Boha ani Boží zázrak,
ale bude vykrikovať svoju teóriu o hypnóze, sugescii a ďalších čaroch, ktoré naLazárova sobota
dobudli ich vedeckú podstatu. A ty, keď
tu nebudeš vidieť Boha v podobe VzkrieNa jednom mieste neďaleko Jeruzasiteľa Christa a Boží zázrak
lema, ktoré sa volalo Betánia, žil
vo vzkriesení Lazára,
jeden človek menom Lazár,
to znamená, že máš
ktorého Hospodin Chrisešte nečisté srdce.
tos miloval a bol Jeho
Ale v žiadnom
priateľom. Lazár mal
prípade nezúfaj.
dve sestry, Martu a
Keď si úprimMáriu. Keď raz
ne želáš mať
Christos
odišiel
čisté
srdce
ďaleko, Lazár ťaž– Boh je Darko ochorel. Sesca všetkého
try rýchlo poslali
dobra – dá ti
po
Hospodina
ho. NepochyChrista. Ale pokiaľ
buj – Boh ti dá
Hospodin prišiel,
čisté srdce a
Lazár už zomrel
tvojej radosti
a bol pochovaný.
nebude miery
Keď sestry uvideli
ani konca.
Hospodina ChrisVtedy sa
ta ako prichádza,
v tebe udeje
uplakané Mu vyten prekrásšli oproti a poveny vnútorný
dali: Hospodine,
zázrak, ktorý
keby si tu bol, náš
Ikona Vzkriesenia Lazára
apoštol opibrat by nezomrel.
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Sviatok
Christos im povedal, že Lazár vstane z
mŕtvych. Keď Hospodina Christa priviedli na cintorín, nariadil, aby otvorili
hrob, kde Lazár ležal. Lazárove sestry mu
povedali, aby to nerobil, lebo Lazár leží
v hrobe už štyri dni. Ale Hospodin opäť
povedal, aby hrob otvorili. Keď tak urobili, Hospodin Christos sa pomodlil k Bohu
a zvolal: „Lazár, vyjdi von!“ Lazár vyšiel
von a medzi národom nastalo obrovské
užasnutie. Tento zázrak sa rozniesol všade a mnohí Židia uverili v Christa.
Lazárova sobota je radostný sviatok
srbských detí. Oblečené do nových šiat
so zvončekmi a za spevu všetky deti
vychádzajú na Kvetnú nedeľu ako na
stretnutie s Christom a spievajú známu
cirkevnú pieseň:
„Obščéje voskresénije, préžde Tvojejá
strásti uvirjájaj, iz mértvych vozdvíhl jesí
Lázarja, Christé Bóže, tímže i my jáko ótrocy pobídy známenija nosjášče, Tebí pobidíteľu smérti vopijém: osánna vo výšnich,
blahoslovén hrjadýj vo ímja Hospódne“ .
(Už pred svojím utrpením, Christe Bože,
dokázal si pravdivosť viery vo všeobecné
zmŕtvychvstanie, lebo si vzkriesil Lazára.
Preto aj my spolu s jeruzalemskými deťmi
nesieme ratolesti ako znamenia víťazstva
a k Tebe ako Víťazovi nad smrťou voláme:
Hosana na výsostiach. Požehnaný, ktorý
prichádza v mene Hospodinovom, pozn.
prekl.).

hoslavený, ktorý prichádza v mene Hospodinovom. Zvlášť deti sa Hospodinovi
Christovi radovali a pozdravovali Ho.
Hospodin, vojdúc do Jeruzalema,
vošiel do jeruzalemského chrámu, našiel tam neporiadok, čo Ho nahnevalo a
všetkých obchodníkov, ktorí tu predávali, z chrámu vyhnal.
Takémuto slávnostnému privítaniu
Christa v Jeruzaleme sa neradovali židovskí duchovní. Dohovárali sa, ako by
Christa zajali a zabili, lebo šiel za Ním
celý národ.
Sviatok, keď Hospodin vošiel do Jeruzalema, sa nazýva Kvetná nedeľa a
sviatkuje sa týždeň pred Zmŕtvychvstaním.
Na samotný tento sviatok kňaz posväcuje vetvičky vŕby a pravoslávni tieto
vetvičky nesú do svojich domácností a
kladú ich k ikonám.
Na Kvetnú nedeľu v roku 1815 knieža Miloš II. zorganizoval povstanie proti
Turkom. Boh pomohol a Srbsko sa od
Turkov oslobodilo.
Sv. Nikolaj Velimirovič

Christov vstup do Jeruzalema
Na druhý deň po vzkriesení Lazára vyrazil Hospodin Christos na oslovi
do Jeruzalema. Keď sa ľud dopočul, že
Christos prichádza do Jeruzalema, všetci
vyšli von z mesta, aby Ho privítali. Pred
Hospodina Christa hádzali kvety a spievali: Hosanna Synovi Dávidovmu. Bla4
B

Christov vstup do Jeruzalema
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Strastný týždeň

Dni Strastného týždňa
Strastný týždeň
„Miluj Hospodina, svojho Boha, celým svojím srdcom“ (Mt 22, 37)

Tento týždeň nasleduj stopám trpiaceho Hospodina Christa a buď neustále
na Jeho strane oproti Jeho sudcom a
mučiteľom. A miluj Ho celým svojím srdcom.
Duchovne sa prenes do tých dní a
udalostí, bozkávaj Jeho oblečenie a nevzďaľuj od Neho svoje srdce. Keď začuješ, že Jeho prenasledovatelia zašepcú:
je vinný, ty im zakrič do uší: má pravdu!
Miluj Toho, kto teba miluje celým svojím
srdcom!
Keď Ho Židia fackujú, ty vystri svoju
ruku na obranu i prijmi facku namiesto
Neho. Keď Ho opľúvajú, ty povedz: Prejavujúci opovrhovanie pľuvaním, čo budete pľuť jeden druhému do tváre, keď si
na Ňom miniete všetky svoje sliny, celý
svoj obsah?
Keď sa Pilát pýtal mlčiaceho Hospodina: čo je pravda, ty vyznaj a povedz:
Hľa, On je živá a vtelená Božia Pravda.
Keď Ho rímski vojaci šľahajú, ty stoj vedľa neho a povedz zverom: Synovia vlčice,
veční nositelia smrti, nešľahajte Životonosného Božieho Baránka, ktorý núka
život vášmu kráľovstvu smrti.
Choď za Ním ulicou bolesti a pridržiavaj Jeho Kríž spolu so Simonom Kirenejským; a spolu s blaženou Veronikou
utieraj Jeho tvár od prachu a krvi; a spolu
s myronosicami plač a prines Mu pohár
studenej vody na Jeho vysušené ústa
a ochlaď Mu rozpálené čelo. Oddaj Mu
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celé svoje srdce a bozkaj Ho celým svojím srdcom v čase Jeho poníženia.
Veľký Pondelok
„A bratia žiarlili na Jozefa... a predali ho za
dvadsať strieborných Izmaelitom, ktorí ho odviedli do Egypta“ (1Mjž 37. kap.)

V dnešných piesňach a poučeniach
Pravoslávna cirkev poukazuje na krásneho Jozefa ako predobraz nášho Spasiteľa
v Jeho utrpení. Jozef trpel kvôli závisti
svojich bratov. Žiarliví bratia predali Jozefa obchodníkom za 20 strieborných.
Ale podľa Božej prozreteľnosti sa stal
Jozef v otroctve veľký a slávny. A ako
taký počas rokov hladu nakŕmil svojich
bratov a zachránil ich aj ich manželky a
deti od smrti hladom. Takto on doslovne
naplnil Christove slová: kto do teba kameňom, ty doňho chlebom, aj keď tieto
slová vtedy ešte neboli svetu povedané.
On potom presťahoval svojich bratov, aj
svojho otca do Egypta a cez to určil celý
ďalší priebeh izraelskej histórie. Nie on,
ale Boh. Lebo Hospodin ochraňuje spravodlivého od všetkých ťažkostí a oslavuje ho v každom čase.
Potomkovia tých istých bratov, ktorí
chceli Jozefa zahubiť, pripravovali záhubu aj Božieho Syna. Závisť praotcov voči
lepšiemu od seba sa preniesla aj na prapotomkov. Jeden z nich predal svojho
učiteľa za 30 strieborných. A všetci spolu
Ho predali pohanom na odsúdenie rovnako tak, ako ich praotcovia predali pohanom mladého Jozefa. Podobnosť popri odlišnosti v zámere je naozaj veľká.
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Strastný týždeň
Kvôli tejto podobnosti dnes Cirkev spomína Jozefov osud. Aby všetkým nám
ukázal, aká dlhotrvácna je otrava závisti.
Ako sa táto otrava prenášala z otca na
synov počas sto pokolení, od Jozefa do
Hospodina Christa.
Veľký Utorok
„Vtedy sa Kráľovstvo nebeské bude podobať desiatim pannám“ (Mt 25. kap.)

ani čakať pokiaľ sa nájde. Vtedy Kráľovstvo nebeské už nebude ani ako hádzanie siete a lovenie rýb. Lebo aj tu sa musí
čakať. A vtedy sa nebude na nikoho čakať ani vyčkávať. Lebo vtedy sa Slnko
zatmie a Mesiac nevydá svetlo, hviezdy
budú padať z neba a nebeské mocnosti
sa zachvejú. A vtedy sa zjaví na nebi znamenie Syna človeka. Všetky kmene Zeme
budú nariekať a uzrú Syna človeka prichádzajúceho na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou (Mt 24, 30). Tam vtedy Kráľovstvo nebeské nemôže byť ako
v iných podobenstvách a prirovnaniach;
ale bude ako desať panien, ktoré si ľahnú
spať, pokiaľ sa o polnoci nezobudia na
krik: „Se ženích hrjadét! (Hľa, ženích prichádza!)“ Pod spaním sa tu chápe smrť.
A ako číslo desať označuje plnosť čísel,
tak sa pod desiatimi spiacimi pannami
môžu rozumieť všetci zomrelí pred príchodom Sudcu. Všetci budú teda zobudení, aj múdri, aj nerozumní. Lebo krik
bude veľký
a hrozný.

V dnešných čítaniach, poučeniach a
piesňach nám Cirkev predkladá Christovo upozornenie proti hrdosti. Včera proti
závisti, dnes proti hrdosti. Ak je závisť
otrava, hrdosť je dokonalé bláznovstvo.
Aj preto Christos nazval tých druhých
päť panien nerozumnými. „Vtedy sa
Kráľovstvo nebeské bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v
ústrety ženíchovi. Päť z nich bolo rozumných a päť nerozumných.“ Vtedy! Vtedy
už Kráľovstvo nebeské viac nebude ako
semeno, ktoré seje Rozsievač, a semeno
rastie a prináša plody. Vtedy už nebude čas ani siať, ani čakať. Kráľovstvo
nebeské už vtedy nebude ani ako
droždie, ktoré sa dáva do
cesta a čaká sa pokiaľ
celé cesto nevykysne. Vtedy už
nebude žiadne
čakanie. Vtedy
Kráľovstvo
nebeské už
nebude ani
ako
perla,
ktorú hľadá
obchodník.
Vtedy sa už
nedá hľadať
Ikona podobenstva o desiatich pannách
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Strastný týždeň
A keď všetci mŕtvi vstanú z hrobov, všetci pôjdu na stretnutie so Ženíchom Christom po tme. Po tej naozaj
najtemnejšej tme. Lebo nebude svietiť
ani Slnko, ani Mesiac, ani hviezdy, ako
je predpovedané. V tej čiernej a hustej
tme bude spravodlivým dušiam svietiť
ich spravodlivosť, evanjeliová spravodlivosť, pod ktorou sa chápu všetky cnosti
a všetky dobré skutky. Lampa ich duše
bude plná oleja a táto lampa im bude
svietiť, keď pôjdu na stretnutie so Synom
Božím.
Veľká Streda
- Predostrela hriešnica svoje vlasy pred
Tebou, Hospodine, vystrel Judáš ruky nezákonným; táto, aby prijala odpustenie,
a tento, aby prijal strieborniaky (Cirkevná
pieseň)
V dnešných čítaniach, poučeniach
a piesňach nám Cirkev ukazuje príklad
jednej hriešnej ženy, ktorá s vierou v
Syna Devy Márie prijala spasenie. Všetkým vám je známe ako sa to udialo. Ja
len v krátkosti zopakujem príbeh: nejaký malomocný farizej pozval Hospodina
Isusa na obed. Bol tu aj Judáš. Keď boli
za stolom, odrazu vošla do domu jedna
žena, známa hriešnica z mesta. Doniesla
nádobu drahocenného oleja, podišla odzadu k Isusovi, rozpustila si svoje vlasy,
kľakla si a začala voňavým olejom umývať Hospodinove nohy, olejom a slzami,
a vlasmi ich utierala. Vtedy sa k slovu
dostali dvaja páni: malomocný domáci a
lakomý Judáš. Malomocný domáci si výsmešne v duchu pomyslel o Isusovi: Keby
bol tento prorok, vedel by aká žena sa ho
dotýka, lebo je hriešnica. A na druhej strane Judáš, mimomanželský syn nejakej
04/2019

inej hriešnice podľa tradície – vtelenie
lakomého smilstva svojho rodu, ale aj
on samotný bol ponorený do finančného apetítu svojho pokolenia – nahnevane zvolal: Prečo sa tento olej nepredal za
tristo grošov a nerozdajú sa chudobným?
Takto teda proti kajúcnej žene povstali
dvaja nahnevaní hriešnici: jeden farizej,
celý malomocný telom aj dušou, a druhý
zradca, ktorý za 30 strieborných predal
svojho Učiteľa. Ale od oboch získavame
po jednom drahocennom svedectve, od
malomocného – že hriešnikov nikto tak
neobviňuje ako hriešnik, a od zradcu –
že bol olej, ktorý táto hriešnica vyliala na
Isusove nohy, bol skutočne veľmi drahocenný. Podľa Judáša stál tristo grošov. A
Judáš bol odborník, aby to dokázal oceniť! Hospodin pokarhajúc oboch ako si
zaslúžili, obrátil sa k rozplakanej kajúcnej
žene a blaho jej povedal: „Odpúšťajú sa ti
hriechy... Tvoja viera ťa zachránila. Choď v
pokoji!“ (Lk 7, 37; Jn 12, 4)
Hľa, zázrak nad zázrakmi! Hľa, radosť,
ktorej sa radujú nebeskí anjeli a z ktorej
peklo plače!
Príďte k Nemu preto všetci vy, hriešnici a hriešnice, slobodne s pokáním a slzami. Prineste Mu obeť zo svojho hriešne
nadobudnutého majetku ako táto veľká
kajúcnica. Nech zavonia vaša obeť ako
drahocenný olej. A každý dobrý skutok v
Jeho mene predstavuje pred Ním drahocenný olej, aby voňal ako najvoňavejšia
aróma.
Veľký Štvrtok
„Kto je moje telo a pije moju krv, má
večný život a ja ho vzkriesim v posledný
deň“ (Jn 6, 54)
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Strastný týždeň
V dnešný deň vystrojil Spasiteľ sveta
hostinu, ktorá neprestáva. V tom je sláva
tohto dňa. Hľa, už má 2000 rokov ako ju
vystrojil a táto stále trvá; nebola ešte vôbec prerušená a nikdy sa neskončí, až do
konca sveta. Od stvorenia sveta nebola
nikdy vystrojená zázračnejšia hostina,
ani v Raji, ani na Zemi. Ani v Raji naši prarodičia nevideli takú ohromnú hostinu a
o to menej ich potomkovia mimo Raja. V
Raji bol strom života, z ktorého keby niekto jedol, mal by večný život. Adamovi a
Eve nebolo zakázané jesť z toho stromu,
ale oni z neho aj tak nejedli. Ochutnali
však ovocie zo zakázaného stromu, ale
z dovoleného stromu života, z ktorého
sa večne žije, neochutnali. Keď potom
zhrešili a jedli zo zakázaného stromu poznania dobra a zla, vtedy im Boh
zakázal jesť zo stromu života,
aby ako hriešnici nežili večne.
Tento strom života uprostred
Raja bol predobraz Hospodina Christa.
Ó,
bratia
moji,
aké
je
všetko
ohromné,
čo činí náš
Stvoriteľ!
Aká ohromná je Jeho
moc a Jeho
láska sa nám
zdá byť ešte
ohromnejšia.
Podľa
tejto svojej
ohromnej
lásky On ako
nežná matka privinul
8
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na prsia svojich hladných ľudských synov, aby ich nakŕmil svojou krvou. Podľa
tejto svojej ohromnej lásky, On ako zdravý brat preniesol svoju zdravú krv na
svojich chorých bratov. A hľa, počas 20.
storočí to činí neustále a nezunovalo sa
Mu to; a bude to činiť do konca sveta a
nikdy to nebude ľutovať. Naopak, len čo
sú ľudia hladní, chorí, hriešni a chudorľaví, On im o to rýchlejšie a starostlivejšie
núka svoju krv zo svojej hostiny lásky, zo
svojej svätej hostiny, ktorá odkedy bola
prestretá, nikdy sa ešte neskončila ani sa
nevyprázdnila.
Veľký Piatok
„Jeden z vojakov mu prebodol kopijou
bok, odkiaľ hneď vyšla krv a voda“
(Jn 19, 34)
Hľa, toto je deň, ktorý je celý
nocou.
Neprítomnosť Slnka na
nebi a neprítomnosť rozumu a srdca na Zemi urobilo
z tohto dňa najčernejšiu a
najstrašnejšiu noc v kolobehu
času.
Svojou hroznou tmou a strašidelnosťou dodnes
straší ľudí. Až
dodnes po 20. storočiach prináša vzrušenie a trasenie do
miliónov ľudských
duší. Sám osebe je
tento deň dokonalým svedectvom,
že Ten, ktorému je
Odkaz
sv. Cyrila
a Metoda

Strastný týždeň
zasvätený, nie je obyčajný človek, ale Boh. Lebo takýto hrozný deň nepatrí človeku,
ale Bohu.
Ó, aký je hrôzostrašný tento deň, ak je to vôbec deň a nie noc bez svetla z neba
aj zo Zeme! Národy sa po celé stáročia trápili s tým, aký názov dajú tomuto dňu.
Zamyslite sa len, ako sa národy trápili okolo mena tohto dňa. Náš národ ho nazýval
Veľký Piatok. Na juhu sa nazýva Strašný Piatok. Nemci ho volajú: Smutný Piatok. Francúzi ho nazývajú Svätý Piatok. Angličania mu dali meno: Dobrý Piatok. A všetky tieto
mená, osobitne aj dokopy, zodpovedajú obsahu tohto dňa.
Dokonca mu zodpovedá aj pomenovanie: Dobrý Piatok. Lebo nakoľko by tento
deň nebol naplnený hriechom, tmou a strachom, je to spásonosný deň pre ľudský
rod. Ľudská nerozumnosť chcela zničiť jediného Záchrancu a zatvoriť jediné dvere
ľudského spasenia, ale všemocný Boh obrátil smrť na život, zničenie na vzkriesenie,
hanbu na slávu a namiesto jedných zatvorených dverí otvoril druhé. Ale o tomto
božskom preobrátení sa bude hovoriť pozajtra, na svetlý deň Zmŕtvychvstania.
Sv. Nikolaj Velimirovič

Veľký piatok
Milujúci Boh z lásky stvoril tento svet,
o ktorom vedel, že ho človek obdarený
slobodnou vôľou premení na miesto
utrpenia a smrti. Boh ho stvoril aj za tú
cenu, že na to, aby mohol byť tento padlý svet obnovený a aby mal ľudský rod
možnosť na uzdravenie, spásu, večný život, na to bude potrebné nielen vtelenie
Božieho Syna, ale aj Jeho ukrižovanie.
Už od samého začiatku Cirkvi boli ľudia,
ktorí deformovali jej vierouku, popierali
kríž a Christa ako Boha, vraviac, že On
dostal iba to, čo si zaslúžil. No my, kresťania, veríme, že Ten, kto trpel a zomrel na
Golgote na kríži bol vtelený Boží Syn, bol
to Boh s tou istou Božskou prirodzenosťou ako Boh Otec, a s tou istou ľudskou
prirodzenosťou ako človek. Dôkazom
toho, že na kríži nebol bežný človek bolo
aj to, že ani príroda sa nemohla pozerať na ukrižovanie jej Stvoriteľa, a preto
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sa slnko zatmelo, skaly pukali a zem sa
triasla (por. Mt 27, 45.51).
Keď premýšľame nad Veľkým piatkom a Bielou sobotou, treba dodať, že
počas celého Strastného týždňa nás bohoslužobné texty postupne duchovne
pripravujú na tento unikátny okamih,
kedy Boh Otec obetoval svojho milovaného Syna za nás hriešnikov. Nad zosnulým Christom sa v Pravoslávnej cirkvi
čítajú rôzne starozákonné proroctvá,
žalmy, Evanjeliá a taktiež bohoslužobné hymny napr.: „Kvôli záchrane Adama
si zišiel na Zem, a keď si ho tu nenašiel,
šiel si ho hľadať do záhrobia.. Život spí a
peklo sa trasie... Nebeský zástup užasol,
keď Ťa videl medzi zosnulými... Ó Život,
ako môžeš zomrieť a byť v hrobe?“ Tieto
cirkevné hymny vznikli pod inšpiráciou
Svätého Ducha a vyjadrujú duchovnú
hĺbku tejto udalosti, avšak ľudským ro   9
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zumom nie je možné v plnosti preniknúť
do tajomstva dobrovoľnej smrti Božieho
Syna. Do určitej miery to môže pochopiť iba srdce a duša očisteného človeka,
kedy v úplnej tichosti a mlčaní sa naše
mlčanie stretne s mlčaním Christa na kríži a v hrobe. Každý kresťan by mal v tieto
dni odhodiť svetské starosti, zmĺknuť a
s bázňou rozjímať, lebo umučený Boží
Syn, ten Pán pánov a Kráľ kráľov leží mlčky v hrobe. Počas týchto dní v duši zvykneme prechovávať hnev voči tým, ktorí
Ho dali ukrižovať, no netreba zabúdať, že
aj my, kresťania, mnohokrát križujeme
Christa svojimi hriechmi a neprávosťami
spáchanými voči našim blížnym.
Pred mnohými rokmi, ešte ako mladý kňaz, som bol navštíviť v nemocnici
ťažko chorého muža, ktorý hrozne trpel,
preto som ho chcel povzbudiť a dodať
mu silu v jeho utrpení. A tak som mu
hovoril o utrpeniach Christa. Tento muž
mi na to povedal: „Otče, Christos určite
strašne trpel, no bolo to iba niekoľko hodín, jedno popoludnie a potom už bol
tomu koniec. Avšak ja tu už ležím dlhé
tri roky v hrozných bolestiach.“ A tak mu

vravím: „Steve, ty si človek, no Christos je
Boh, vtelený Boží Syn a to, čo On pretrpel na Golgote, no nielen tam, ale aj počas celého pozemského života, keď už
od kolísky na Neho striehli a snažili sa Ho
zahubiť, a počas Jeho verejného účinkovania Ho vodcovia národa odmietali,
vysmievali sa Mu, vraveli, že má v sebe
diabla. A On sa pritom z celej sily snažil
zachrániť človeka. A čím viac preukazoval ľuďom lásku, tým viac Ho vodcovia
nenávideli, čím viac dokazoval svoju
Božskosť, tým viac Ho považovali za bohorúhača, až napokon Ho vydali do rúk
Rimanom na najhoršiu a najpotupnejšiu
možnú smrť. A dodal som: „Steve, tvoje
veľké utrpenie a utrpenie všetkých ľudí
v tejto nemocnici a všetkých nemocniciach na svete, plus utrpenie všetkých
ľudí od stvorenia sveta až po jeho koniec sa ani zďaleka nedajú porovnať s
utrpením a bolesťou Christa, lebo Ten,
ktorý trpel, je vtelený Boh, ktorý nikdy
nezhrešil a nemusel zomrieť na kríži,
lebo Jeho utrpenie bolo dobrovoľné. No
ukrižovaný Christos netrpel len fyzicky,

Isus Christos v hrobe - nástenná ikona z pravoslávneho chrámu v Humennom
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ale aj duševne, lebo okrem našich telesných bolestí vzal
na seba aj všetok hriech
celého ľudstva. Tak ako
rodič prežíva vo svojom vnútri bolesť, keď
jeho dieťa trpí, podobne aj ľudomil Christos,
hoc už v nebi oslávený,
znáša spolu s nami náš
smútok, bolesti a strádania tohto života, a bude tak
konať až do konca sveta.“
Na mieste je otázka, či bola potrebná
takáto vysoká cena za našu spásu. Svätí
otcovia vravia, že spása človeka sa nemohla uskutočniť inak, jedine tak, ako
sa to udialo na hore Golgota. To potvrdil aj samotný Christos pred utrpením:
„Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám
povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu
som prišiel” (Jn 12, 27). Boží Syn ako jediný mohol spasiť tento svet, lebo je jeho
tvorcom (por. Kol 1,16), no spasiť ho mohol jedine cestou kríža, aby sa v plnosti
ukázala nekonečná láska Boha k svetu
a človeku. Na druhej strane, ukrižovanie Bohočloveka Christa predstavuje to
najväčšie odmietnutie Boha a Jeho lásky
k človeku, kedy všetky národy sa spojili proti Božiemu Mesiášovi (por. Ž 2, 2)
a dokonca aj všetci apoštoli, okrem sv.
Jána, Ho opustili. Visiac na kríži Christos
„objal“ všetky dimenzie sveta, vzdal sa
úplne svojej moci, ponížil sa až na smrť,
a aj keď v nepredstaviteľnej agónii tela
a duše zvolal k svojmu Otcovi, že prečo
Ho opustil, nakoniec sa k Nemu obrátil s
dôverou: „Do tvojich rúk porúčam svojho ducha“ (Lk 23, 46). Takto Christos ako
04/2019

ženích dal svoj život za život
sveta a za nás, svoju nevestu, aby ju mohol priviesť
späť do domu Otca.
Ukrižovanie, smrť,
zmŕtvychvstanie
Christa je pre pravoslávnych
veriacich
najdôležitejšou udalosťou v histórii ľudstva
a na planéte Zem. Bol to
Boží plán spásy skrytý od
vekov v Bohu (por. Ef 3, 9-11).
Táto golgotská udalosť, keď Stvoriteľ
sveta šiel mlčky ako baránok na zabitie
je dodnes škandálom pre Židov, moslimov a bláznovstvom pre filozofujúcich
Helénov a pohanov, ako aj pre mnohých
dnešných ľudí. Avšak apoštol Pavel vraví,
že „čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh,
aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných;
čo je svetu neurodzené a čím pohŕda,
to si vyvolil Boh“ (1 Kor 1, 27-28). Ako
už bolo spomenuté, padlý stav človeka
bolo potrebné napraviť a iba vtelený
Boží Syn to mohol vykonať cestou kríža,
smrti a odpustenia tým, ktorí Ho ukrižovali. Christos ako pravý Boh nám na
kríži ukázal a dokázal, že Boh je láska a
že nás všetkých miluje, a taktiež Christos
ako pravý Človek dokázal lásku človeka
k Bohu, ktorému dôveruje a miluje Ho až
na smrť. A tak zdanlivá porážka Christa
na kríži je v konečnom dôsledku víťazstvom, lebo Christos ako Život a premožiteľ smrti vstáva z mŕtvych a všetkým,
ktorí Ho milujú, dáva večný život.
Fr. Thomas Hopko
Preložil a upravil: Bohuznámy
Zdroj: https://www.ancientfaith.com/
podcasts/hopko/great_and_holy_friday
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Pieseň pokánia
Beseda Sofoniáša, biskupa turkestanského, pri čítaní Veľkého kánona
prepodobného Andreja Kretského
„Duša moja, duša moja, vstaň, prečo spíš?“ Vstaň, moja úbohá duša! Ty si usnula a
spíš veľmi dlho a tvrdo. Telesné žiadosti a vášne uspali ťa a zmocnili sa teba. Hriech
zatemnil v tebe Boží obraz, oslabil tvoje sily, pripravil ťa o spravodlivosť. Ty nepracuješ Hospodinovi „s bázňou a trasením“ (Fil 2, 12), nezachovávaš Jeho sväté prikázania,
no prilepiac sa k svetu a telu, otrocky im slúžiš a žiješ v žiadostiach neobrezaného
srdca. V tebe nieto dýchania Ducha blahodate. Necítiš v sebe ani myšlienky svätých,
ani city zbožných, ani snahy duchovných, ty nepočúvaš hlas svedomia, výzvy Cirkvi,
presvedčenia viery. Tvoja bezstarostnosť, tvoja ľahostajnosť sú viditeľné vo všetkých
tvojich skutkoch a počínaniach, ty si krajne nedbanlivá v skutkoch svätých a Božích –
nedbanlivá až do ignorovania a zabúdania toho, že „prekliaty, kto s nedbalosťou koná
dielo Hospodinovo“ (Jer 48, 10).
Žiaľ, na teba už nepôsobia ani utešujúce prísľuby Evanjelia, ani strašlivé hrozby Zákona. Preto vstaň, moja úbohá duša, dokedy budeš spať? Tvoje postavenie je
biedne, je hodné plaču. Ak by si vyšla z bezvedomia a ak by tvoje vnútorné oko
vyjasnilo sa do videnia duchovného sveta, ty by si sa zhrozila, keby si uvidela, aké
vojsko temných síl ťa obkľučuje, ako títo už zamýšľajú sláviť víťazstvo nad tebou a

Počas čítania Veľkého kánona prep. Andreja Krétskeho sa robia zemné poklony
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ako tešiac sa tlieskajú a radujú sa z tvojej záhuby, považujúc ťa za svoju korisť – korisť
smrti a pekla: vstaň, prečo spíš?
Či nie je ti známe, že čím dlhšie spíš a čím neprebudenejší je tento chorobný
spánok, tým neodvratná je tvoja večná záhuba? Áno, a či teba uspôsobeného pre
blaženú večnosť na nebi, v kruhu svietiacich anjelov, či ty bezstarostne nachádzaš sa
v potupnom zajatí duchov tmy a pekla? Či sa ti patrí veseliť sa hanebnými okovami
otroctva, ktorými nepriateľ obložil tvoju šiju? Či ty, ktorý máš dôstojnosť podobnú
Bohu, máš sa plaziť v prachu, pred pominuteľným telom a zlým svetom a obšťastňovať sa tými vidinami, ktorými sa usilujú oni predĺžiť tvoj škodlivý spánok: vstaň, prečo
spíš, koniec sa blíži!
Tvoja smrtiaca ľahostajnosť k svojmu osudu je neobjasniteľná. „Prečo má bezbožník“, ktorý koná neprávosť, „pohŕdať Bohom a myslieť v srdci: Trestať nebudeš!?“ (Ž 9,
34). „A hovoria, nevidí to Hospodin a nepozoruje Boh Jákobov“ (Ž 93, 7). Nehovoríš to
aj ty v utajenosti svojho sebaklamu? Ale to by znamenalo nepoznať Božiu pravdu a
prikladať hriechy k hriechom.
Vedz teda, hriešna duša, že ak Božia spravodlivosť ešte neporáža teba krivoprísažnú, ak mocný prst Všedržiteľa nedáva do pohybu hromy svojho hnevu za tvoje
neprávosti a nestravuje tvoju pamiatku od zeme živých, tak je to preto, že Vševidiaci
nehľadí na tvoju nehanebnú nahotu a aj preto, že Christos, tvoj Spasiteľ, až doposiaľ
prikrýval pred spravodlivosťou Božou a prikrýva tvoju hanbu a nehoráznosť rúchom
svojich zásluh. Ó, ako On je dobrý a zhovievavý k tebe v očakávaní tvojho prebudenia! Nuž čo? Myslíš si, že to vždy tak bude? Myslíš si, že Božej zhovievavosti nie je a
nebude konca? No ak niekto tak myslí, tak ty tak nesmieš myslieť.
Spomeň si, či nie ty sama počula si aj predtým pri čítaní tohto kánona, ako spravodlivosť a hnev Boží pozdvihovali v istých dobách samotné živly sveta, aby zotreli
z tváre zeme každý hriech a každú nepravdu? Či si nepočula, ako tí, čo smilnili v čase
Noácha nemilosrdne boli zahubení vo vodách potopy, a hriešnici Sodomy náhle spálení strašným ohňom? Či si aj ty predtým nepočula a nepoznala, ako nebeský trest
rozpútal sa nad bezbožnými Dátánom a Abírámom a nad celou skupinou Korácha,
ktorí boli pohltení zemou a zostúpili živí do pekla (4 Mjž 26, 9-10)? A či teraz nebolo
čítané to isté, aby tebe bolo vnuknuté, že svätá pravda Božia žije naveky a že táto
vždy strašne porážala a poráža nekajúcich. Pomyslí si, či nemôže táto poraziť aj tvoju
hriešnosť, keď pri toľkej zhovievavosti, volajúcej teba na pokánie, budeš nedbanlivý
o seba a spať neprebudene a nekajúcne?
Napokon, na čokoľvek by si myslela, je nepochybné, že čím viac je Boh zhovievavý k hriešnikom teraz, očakávajúc pokánie, tým viac On prejavuje i spravodlivosť
nebeskú i neznesiteľný hnev pri odmene za neprejavenú kajúcnosť: „Alebo či pohŕdaš bohatstvom Jeho dobrotivosti, trpezlivosti, zhovievavosti a nevieš, že dobrota Božia
ťa vedie k pokániu? Ale ty vo svojej zatvrdnutosti a nekajúcnosti srdca zhromažďuješ si
hnev, keď príde deň hnevu a zjaví sa spravodlivý súd Boha“ (Rim 2, 4-5). Vstaň, úbohá
duša, vstaň, koniec sa blíži.
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Hoci strašný a neznesiteľný je hnev nebeskej hrozby na hriešnikov, avšak ty, moja
duša, neboj sa toho pri myšlienke o obrátení sa k Hospodinu: Christos, tvoj Spasiteľ,
zľutuje sa nad tebou! On aj teraz je krotký a pokorný v srdci, ako aj vždy; aj teraz volá
k sebe všetkých, ktorí sa namáhajú a sú preťažení, aby uľahčil im ich bremeno, uspokojil ducha, zachránil ich dušu. Nech budú mračné a purpurové tvoje hriechy, nech
budú krvavé a červené, ak veríš v Christa, Božieho Syna, a keď činíš pokánie zo svojich
hriechov, sužuješ sa, plačeš a modlíš sa k Nemu o zmilovanie, vtedy aj tebe ako evanjeliovej hriešnici, budú odpustené všetky previnenia, hoci by boli akékoľvek ťažké.
Či nie kvôli tomu On, Boží Syn, prichádza na tento svet, či nie preto trpel, prelievajúc
svoju krv na kríži, aby všetky hriechy sveta od nečistých myšlienok až po zabitie Christa, zmyl a očistil svojou božskou krvou: i ušetrí ťa Christos Boh, všade prebývajúci a
všetko napĺňajúci.
„Dušepoleznyj sobesednik“, 1899, mart.
Prevzaté z knihy: Kto jesť istinno kajuščijsja? Pesň pokajanija

Theosis – cieľ kresťanského života
Naša doba je naplnená rôznymi výzvami, ktoré volajú po zmene. Z úst politikov
počúvame, že je potrebný návrat k nejakým hodnotám, hľadajú hodnoty pre svoj
program a sľubujú napĺňanie týchto hodnôt. Počujeme, že tá ekonomická kríza, ktorá otriasa svetom, je predovšetkým krízou hodnôt morálky. Počúvame o kríze rodiny,
vzťahov, o kríze v školstve. Všade nachádzame problémy, o ktorých vieme, že nastali
len preto, že sme upustili od určitých hodnôt. Cirkev takisto veľmi nahlas hovorí o
potrebe novej evanjelizácie, o potrebe nanovo zvestovať Christa kresťanom v Cirkvi.
Toto všetko nám ukazuje, že niečo nie je v poriadku, že niečo sa vytratilo v priebehu
minulého storočia a týchto rokov z ľudskej spoločnosti, vytratili sa hodnoty a ideály.
A že je tomu tak aj v Cirkvi, to zistíme veľmi jednoducho, keď sa spýtame kresťanov:
„Čo pre teba znamená byť kresťanom?“ a uvidíme, že 95% z nich odpovie, že to znamená byť dobrým, konať dobré skutky a milovať blížneho. Je to akýsi princíp morálnych zásad, ktoré sa ľudia úprimne snažia vniesť do svojho života. Problémom však
je, aký limit pre to dobro si sami stanovujú a čo v ich srdci predstavuje pojem dobra
a lásky k blížnemu. Sociálny aspekt života je veľmi dôležitý, no nie je cieľom nášho
života, takisto ako nie je cieľom veľa a sústredene sa modliť alebo ohlasovať Boha vo
svete. Toto všetko sú dobré veci, no sú to len prostriedky na ceste nášho snaženia.
Otcovia Cirkvi vravia, že cieľom nášho života je zbožštenie (gr. theosis), t.j. úplná
premena a pripodobnenie sa Bohu, je to účasť človeka na živote Svätej Trojice. Zbožštenie je proces premenenia a návrat k pripodobneniu sa Bohu, kde celá ľudská podstata sa má stať účastnou života trojjediného Boha. Človek je obdarovaný milosťou,
aby sa stal tým, čo je Boh vo svojej prirodzenosti. Sv. Atanáz vraví, že Boh sa stal človekom, aby sa človek mohol stať Bohom. Toto je teda cieľ nášho života, čo dosvedčujú aj slová Christa: „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec, ktorý je v nebesiach“ (Mt
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5,48). Nám sa môže zdať,
že dokonalosť je nemožná, ale čo nie je možné
človeku, je možné Bohu
(por. Lk 18, 27). Je pre nás
potrebné vstúpiť do procesu, ktorého zavŕšením
je theosis. Avšak nie je to
o absolvovaní hodín náboženstva, ani o získavaní akademických titulov,
nie je to o čítaní príbehov,
ktoré nám vtisnú slzy do
očí. Tento proces je náročný, no každý jeden z
kresťanov je pozvaný vydať sa na túto úzku a tŕnistú cestu k dosiahnutiu zbožštenia.
Ako teda začať? Musíme vychádzať z toho, čo sa odohralo na prvých stránkach
Biblie, kedy naši prarodičia stratili raj a podobnosť s Bohom. Celé ľudstvo sa ocitá v
stave, kedy je náš život oddelený od toho pôvodného stavu, pre ktorý nás Boh chcel
mať. Celkom prirodzene nás ťažkosti života a naše vášne a náklonnosti zaslepujú.
Môžeme povedať, že následkom vyhnania z raja je strata videnia tohto božského
pôvodu a stavu, ktorý sme mali v raji, je to slepota vidieť duchovné veci, je to stav,
kedy svojimi rozhodnutiami často spôsobujeme veľmi veľa bolesti sebe i druhým.
Tento stav je podobný stavu márnotratného syna, ktorý sa rozhodol odísť a prehýriť
svoje dedičstvo, až kým sa nedostal na dno ľudskej biedy. A potom prišiel dôležitý
okamih, keď on vstúpil do seba, uvedomil si, v akom stave sa nachádza a vycítil, že
môže to zmeniť jedine, keď sa vráti domov k Otcovi. A tak vstal a dal sa na návrat. To
je ten stav, keď si duša uvedomí, že musí ísť domov, že sa musí vrátiť.
Jeden mních, ktorý v dnešnej dobe vstúpil do monastiera, vraví: „Odišiel som zo
sveta, kde som bol obklopený všetkým: jedlom, informáciami, pohodlím, internetom atď. Bol som obklopený týmto svetom. Keď som vstúpil do monastiera, všetko
toto padlo. Bolo to akoby som sa stal úplne iným človekom.“ Tento okamih, keď človek vstúpi do seba, uvedomí si nesprávnosť svojho života a zatúži vrátiť sa, to je iba
začiatok cesty k zbožšteniu. Svätí Otcovia nazývajú tento počiatočný stav procesom
očisťovania, kedy človek sa usiluje spoznať svoje vášne, tvrdo voči ním bojovať, je to
proces, kedy človek skúma svoje myšlienky a zavrhuje tie, ktoré nie sú dobré. Je to
stav, kedy človek bojuje s tým starým človekom v sebe, ktorý je zahľadený do seba,
ktorý je zviazaný s týmto svetom a jeho hodnotami. Proces očisťovania je proces,
kedy sa premieňame, kedy zahadzujeme všetko to nečisté v nás. Je to askéza, t.j.
boj s vášňami, hriešnymi náklonnosťami, zlými myšlienkami. V tomto boji človek má
možnosť využívať sviatosti Cirkvi a to najmä spoveď a časté sväté prijímanie. Popri
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tom sa taktiež posilňujeme modlitbou, pôstom, čítaním sv. Otcov a Svätého Písma.
Toto očisťovanie musí byť taktiež zamerané na pomoc a skutky milosrdenstva voči
blížnym. Boh sám nám pomáha pri tomto návrate domov, no je tu potrebné veľké
odriekanie a veľká disciplína, no ak skutočne milujeme Boha, tak potom je to niečo
prirodzené, čo by malo byť súčasťou nášho života.
Druhým stupňom je osvietenie, keď človek
sa očistil od hriechov a vášní, a jedinou jeho
vášňou v srdci je milovať Boha a byť s Bohom.
Vtedy sa v človeku vynára pôsobenie Svätého Ducha, ktorý napĺňa jeho srdce a celé jeho
bytie a u človeka sa objavujú mnohé dary,
ktoré slúžia na dobro a budovanie Cirkvi a na
jeho ďalšiu cestu k zbožšteniu. Je zaujímavé,
že mnohí svätci, ktorí boli obdarovaní týmito
darmi, ich využívali, keď to bolo potrebné, no
nikdy sa nimi nevystatovali a pokorne vraveli, že sú len obyčajní hriešnici, ktorí potrebujú
Božie milosrdenstvo. Oni si boli vedomí, že aj
v tomto stave si musia strážiť myšlienky, aby
neskĺzli do pýchy, uspokojenia, a tým by prišli
o všetko. Oni sa považovali za tých najmenších v Božích očiach, ktorí sa potrebujú ešte
veľa namáhať, veľa modliť a duchovne rásť,
Vyhnanie prvých ľudí z raja
aby sa priblížili k Bohu.
Tretím a posledným stupňom je zbožštenie človeka, návrat do raja, návrat do
pôvodného stavu, je to nadobudnutie podobnosti s Bohom, ktorá tu na Zemi je ešte
v nedokonalej forme, no v plnosti zažiari vo večnom živote. Toto je cesta kresťana,
na ktorú sa má každý z nás vydať. Téma zbožštenia človeka je veľmi obsiahla a toto
zamyslenie má poslúžiť k zamysleniu a impulzu, kedy začneme hľadať a učiť sa viacej o tejto ceste. Existuje veľa literatúry, ktorá o tom hovorí. Treba dodať, že tak ako
nie všetci sme schopní zabehnúť rovnako rýchlo 100 metrov, tak isto nie všetci sme
schopní dosiahnuť tú istú duchovnú výšku. Každý dostal od Boha určité dary, pričom
niektorí ľudia dostali viac a iní menej, no každý je obdarovaný a povolaný tieto dary
rozvíjať.
Týmto zamyslením som chcel apelovať a poukázať, že zotrvanie na akejsi veľmi
nízkej duchovnej úrovni, kedy hovoríme, že sme kresťania a budeme konať dobro
a byť dobrým podľa vlastných limitov je málo a nedáva to pravdivý obraz, o čom je
vlastne kresťanstvo. Lebo kresťanstvo je o úplnej premene človeka, o jeho pripodobnení sa Bohu a o jeho účasti na živote Najsvätejšej Trojice.
Zdroj: https://uloz.to/!bOMtIm67lPaw/zbozstenie-mp3
Upravil: Bohuznámy
16
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Sväté Písmo a jeho užitočnosť pre
veriaceho človeka – Piaty žalm (1. časť)
Piaty žalm je modlitbou kráľa Dávida. Napísal ho tesne pred povstaním syna
Absolóna, o ktorom hovorili predchádzajúce dva žalmy. Kráľ Dávid sa stále nachádzal v Jeruzaleme a mal možnosť pravidelne prichádzať do svätostánku na osobnú
modlitbu. Práve z tohto jeho dobrého zvyku vzišli slová piateho žalmu. Tento žalm
sa odporúča modliť vtedy, ak človek chce poprosiť o Božiu pomoc a ochranu, o to,
aby rozpoznal správnu cestu a dobré konanie, o to, aby sa cez deň vyhol nástrahám
diabla a bezbožných ľudí.
V bohoslužbách Pravoslávnej cirkvi je súčasťou prvej z dvadsiatich kafiziem a je
súčasťou tzv. druhej slávy prvej kafizmy. Takéto je jeho znenie:
Pал0мъ, є7.
1
Њ наслёдствующемъ, pал0мъ дв7ду, 2 Глаг0лы мо‰ внуши2, гDи, разумёй звaніе
моE. 3 Вонми2 глaсу молeніz моегw2, цRю2 м0й и3 б9е м0й: ћкw къ тебЁ помолю1сz,
гDи. 4 Заyтра ўслhши глaсъ м0й: заyтра предстaну ти2, и3 ќзриши мS: 5 ћкw бGъ
не хотsй беззак0ніz ты2 є3си2: не присели1тсz къ тебЁ лукaвнуzй, 6 нижE пребyдутъ
беззакHнницы пред8 nчи1ма твои1ма: возненави1дэлъ є3си2 вс‰ дёлающыz беззак0ніе,
7
погуби1ши вс‰ глаг0лющыz лжY: мyжа кровeй и3 льсти1ва гнушaетсz гDь. 8 Ѓзъ же
мн0жествомъ млcти твоеS вни1ду въ д0мъ тв0й, поклоню1сz ко хрaму с™0му твоемY,
въ стрaсэ твоeмъ. 9 ГDи, настaви мS прaвдою твоeю, вр†гъ мои1хъ рaди и3спрaви пред8
тоб0ю пyть м0й. 10 Ћкw нёсть во ўстёхъ и4хъ и4стины, сeрдце и4хъ сyетно, гр0бъ
tвeрстъ гортaнь и4хъ, љзы6ки свои1ми льщaху. 11 Суди2 и5мъ, б9е, да tпадyтъ t мhслей
свои1хъ: по мн0жеству нечeстіz и4хъ и3зри1ни |, ћкw преwгорчи1ша тS, гDи. 12 И# да
возвеселsтсz вси2 ўповaющіи на тS, во вёкъ возрaдуютсz, и3 всели1шисz въ ни1хъ:
и3 похвaлzтсz њ тебЁ лю1бzщіи и4мz твоE. 13 Ћкw ты2 блгcви1ши првdника, гDи, ћкw
nрyжіемъ бlговолeніz вэнчaлъ є3си2 нaсъ.
Žalm, 5.
1

Na koniec, o dedičke, žalm Dávidov. 2 Hospodine, všimni si moje slová, pochop moje volanie.

Vnímaj hlas mojej modlitby, Kráľu môj a Bože môj, lebo k Tebe sa pomodlím, Hospodine.
Zrána vypočuj môj hlas: zrána predstúpim pred Teba a Ty ma uzrieš. 5 Lebo Ty si Boh,
ktorý nechce nezákonnosť, neusídli sa pri Tebe ten, čo koná zákerne, 6 ani bezbožníci neobstoja pred Tvojimi očami: znenávidel si všetkých, ktorí konajú nezákonnosť. 7 Zahubíš
všetkých, ktorí hovoria lož; muža krvi a ľstivého sa hnusí Hospodin. 8 No ja vďaka Tvojej
veľkej milosti vojdem do Tvojho domu a pokloním sa Tvojmu svätému chrámu v Tvojom
strachu. 9 Hospodine, usmerni ma svojou spravodlivosťou, kvôli mojim nepriateľom naprav moju púť pred Tebou. 10 Lebo v ich ústach niet pravdy, ich srdce je márnivé, ich hrdlo
je ako otvorený hrob, svojimi jazykmi podvádzali. 11 Súď ich, Bože, nech zanechajú svoje
myšlienky; kvôli množstvu ich nečestností ich odvrhni, lebo Ťa rozhorčili, Hospodine. 12
3
4
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Nech sa rozveselia všetci nádejajúci sa na Teba, naveky sa zaradujú a Ty sa v nich usídliš;
Tebou sa budú chváliť všetci tí, ktorí milujú Tvoje meno. 13 Lebo Ty, Hospodine, požehnávaš spravodlivého, keďže priazňou ako zbraňou si nás ovenčil.
Piaty žalm má nadpis: Na koniec, o dedičke, žalm Dávidov (v.1). Slovo na koniec
(nachádza sa v gréckom texte) hovorí podľa svätých otcov o dobe naplnenia sa starozákonných prisľúbení o Mesiášovi. Slovo o dedičke je zas poukázanie na obsah žalmu. Hovorí sa v ňom o dedičke – Cirkvi a dedičstve, t.j. o údele v nej zjednotených
veriacich. Žalm je hlasom kráľa Dávida, no v jeho hlase je zosobnený aj hlas Cirkvi
založenej Christom, ktorého bol Dávid predkom i predobrazom. Tento žalm mnohí exegéti považujú za modlitbu voči nepriateľom (aj nepriateľom Cirkvi), ktorú je
potrebné prinášať Bohu počas takých skúšok, ktoré nám pripravujú naši protivníci.
Žalm je teda napísaný v dobe pripravovaného Absolónovho povstania do doby
úteku Dávida z Jeruzalema. To je vidieť najmä z opisov nepokojov, ktoré v tom čase
povstali medzi Židmi – jeho nepriatelia chceli vykonať protizákonný prevrat, odstrániť zákonného a Bohom ustanoveného kráľa (v. 6), poburovali proti Dávidovi národ
šírením lží a ľstivými prísľubmi (v. 10), pričom sa pripravoval násilný puč s preliatím
krvi (v. 7). Dávid však chodil do svätostánku a modlil sa pred Bohom za Jeho zásah voči porušovateľom Zákona a aj za nápravu svojej cesty pred Ním (v. 9). Obsah

Kráľ Dávid prenáša archu zmluvy do Jeruzalema
18
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žalmu tak poukazuje na dobu počiatku Absolónovho povstania, keď bol Dávid ešte
v Jeruzaleme a videl súvislosť medzi začínajúcimi nepokojmi a svojím niekdajším
priestupkom (vražda Uriáša a smilstvo s Betšabe). Žalm je modlitbou, v ktorej kráľ
prosí Boha o neustále vedenie, o sprevádzanie cestou spravodlivosti a o odsúdenie
nečestných ľudí za ich bezcharakterne vedený život a ich protizákonné skutky (v.
8–11).
Piaty žalm je kvôli svojmu univerzálnemu charakteru, najmä v otázkach prosieb
o vypočutie modlitby, jej pochopenie zo strany Boha, prosieb o nápravu a ochranu,
používaný veľmi často – ak nie citovaný priamo, tak parafrázovaný tematicky. Celý
žalm našiel svoje bohoslužobné použitie v poriadku tzv. Prvého času (aj tzv. Prvého
cárskeho času pred sviatkami Narodenia Christa, Bohozjavenia a Veľkého piatku),
kde otvára trojžalmie a udáva obsahové zameranie tejto rannej bohoslužby. Svojím
obsahom sa naozaj hodí na začiatok tejto bohoslužby, pretože prvé, čo by mal každý
veriaci človek ráno urobiť, je poprosiť Boha o sprevádzanie a ochranu počas dňa,
o pomoc v prípadných ťažkostiach a o rozpoznanie dobrého a zlého konania. Žalm
nám svedčí o tom, že samotný kráľ Dávid za svoju prvú “povinnosť“ v novom dni
považoval modlitbu.
Časť aj téma piateho žalmu sú často použité aj vo svätej Liturgii. Slová tohto žalmu sú súčasťou tzv. vchodových modlitieb, ktoré sa slúžiaci modlia pred vstupom
do oltárnej časti pred ikonostasom. Ide o 8. až 13. verš počnúc slovami: „Vojdem do
Tvojho domu a pokloním sa Tvojmu svätému chrámu v bázni pred Tebou“ až do konca
žalmu. Obsahovo sú to snáď najvhodnejšie slová, ktorými kňaz prosí o pomoc pri
vykonávaní svätej tajiny Eucharistie – vyjadruje svoju pokoru, bázeň pred Bohom,
svoje odhodlanie viesť bohumilý život, aby sa aj prostredníctvom toho zjavilo na
ňom a prítomných veriacich Božie požehnanie a prejav Jeho blahovôle k nám.
Literatúra:
Псалтирь. Москва2 2000. ISBN 5-7850-0077-7.
Афанасий Великий, св.: Толкование на псалми. Москва 2009. ISBN 978-5-9968-0002-5.
Иоанн Златоуст, св.: Беседы на псалмы. Москва 2003. ISBN 5-7429-0030-9.
Василий Великий, св.: Беседы на псалмы. Московское 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.

Namiesto toho, aby sme začali od seba, my vždy
chceme naprávať iných a seba vynechávame.
Keby každy začal od seba, všade by bol pokoj!
Starec Tadej
(@duhovnepouke)
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Cyrilo – metodské dedičstvo a
bohoslovecká terminológia

Sv. Cyril a Metod s humenským chrámom
Vďaka svätým solúnskym bratom
majú možnosť verní našej miestnej
Cirkvi, ako aj všetky slovanské národy už
vyše 1150 rokov čerpať z hlbokej studne
„pravoslávneho bohatstva bohoslovia“.
A práve toto pravoslávne bohoslovie
bolo vyjadrované rôznymi spôsobmi
od bohoslužobnej hymnografie cez
ikonografiu, hagiografické texty, architektúru, kaligrafiu, až po bohosloveckú
terminológiu. Tej poslednej sa podľa
môjho názoru v našom prostredí venu20
B

je veľmi málo pozornosti. Cieľom tohto
príspevku nie je rozanalyzovať príčiny,
vyhľadať vinníkov alebo plakať nad „rozliatym mliekom“. Skôr tu ide o snahu v
dobrom slova zmysle rozvíriť hladinu
terminologickej stagnácie práve vodou z cyrilo-metodských prameňov,
odstrániť nepravoslávne názory a vyčistiť zahatané prítoky tak súčasného,
ako aj toho „tradičného bohosloveckého jazyka“. Ale najprv snáď naspäť k
prameňom.
V úvode pokladám za nutné uviesť,
že Pravoslávie si vždy všímalo terminológiu, dokonca si dovolím povedať, že zo
všetkých kresťanských denominácií sa
jej venovalo najviac. Veď už aj povrchný
pozorovateľ si všimne, že v našich bohoslužobných textoch je mnoho „odborných“ termínov, prevzatých slov či „zdomácneného“ názvoslovia, a to v oboch
bohoslužobných jazykoch našej miestnej Cirkvi – češtine i cirkevnej slovančine. Nevyhne sa im ani radový veriaci,
ktorý si nevie modlitby predstaviť nielen
bez známych hebraizmov, ako alliluja,
amiň, osanna.., či „technických“ výrazov,
ako antifón, ekténia, akafist, kafizma...
Stačí otvoriť tzv. ľudový „Sborník“ a hneď
sa človek stretne s takými vyjadreniami
ako „...jedín jesť Sýn, suhúb jestestvóm, no
ne ipostásiju“ a mnohé ďalšie, nehovoriac už o odborných výrazoch, ako exapostilarij, anafora, anamnéza, diptichy a
iné. Odborným názvom sa nevyhol ani
sv. vladyka Gorazd, ktorý sa v českých
liturgických prekladoch všemožne snažil
jazykovo sprístupniť bohatstvo východu
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jednoduchému českému veriacemu, a to
po tisícročnej západnej porobe. Napriek
tejto snahe a jednoduchosti nájdeme v
jeho „Lidovom Sborníku“ vety podobného rázu ako „...podložil jsem pod troparové melódie (mimo prokimeny a stichiry)
všecky ostatní texty...“.
Už z vyššie uvedeného je úplne jasné,
že naši vierozvestcovia mnohé termíny
ponechali. No už menej sa hovorí o tom,
že táto dvojica so svojimi spolupracovníkmi niektoré termíny nielen prekladala do slovanského jazyka, ale dokonca
vytvárala vlastnú terminológiu. Dôkazom toho je aj starý slovanský názov pre
ostatky svätých, ktorým sa v slovanskom
cirkevnom prostredí hovorí „sväté mošči“, hoci presnejší preklad z gréčtiny by
bol už spomínaný názov, „ostatky“, prípadne „pozostatky“. Čo sa však skrýva za
takýmto názvom? Pre objasnenie vyššie
uvedeného musíme otvoriť
aj literatúru iného
zamerania ako
sú jazykovedné
alebo prekladové slovníky.
V prvom rade je
nutné siahnuť
aj po ha-

giografickej a historickej literatúre, lebo
práve životopisy sv. Cyrila a Metoda,
ako aj dejinné pozadie ich života a misie
nám môžu čosi napovedať.
Je historickým faktom, že cesta solúnskych bratov na Veľkú Moravu nebola ich jedinou cestou. Veď na ňu prinášali
aj plody svojich predošlých ciest, akými
boli napríklad ostatky veľkého svätca ranej Cirkvi sv. mučeníka Klimenta, episkopa rímskeho. Neboli to však iba ostatky
dávno zomrelého človeka, ale predovšetkým ostatky svätca, cez ktoré sa prejavovala Božia moc. Hoci toto telo bolo
takmer 800 rokov pod morom, prejavilo
sa na ňom, ako aj na telách iných Božích
svätcov to, čo je zachytené v bohoslužobných textoch slovami: „Pobiždajutsja
jestestva ustavy...“ (= Prekonané sú zákony
prírody). Hagiografická literatúra je plná
príbehov viažucich sa k ostatkom prepodobných, mučeníkov, apoštolov, svätiteľov a dokonca aj tých, ktorých mená
a životy neboli známe, ale Boh odkryl
ich svätosť práve cez ich nerozložené a
divotvorné telá. Za tisícky takýchto príkladov, neprestávajúcich ani v našich
časoch, uvediem aspoň časť básne viažucej sa k spomínanému
Klimentovi

Nájdenie moščí sv. Klimenta Rímskeho (Minológia cisára Vasilija II., X. storočie)
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za tvorcov slovanskej bohosloveckej
terminológie.
Ich práca je inšpirujúca ešte aj v ďal„Keď ho umorili, duša do raja letela,
ších rovinách. Na jednej strane ponecháa hlbina morská bola skrýšou tela,
vali vážne a takmer v celom vtedajšom
Ak osem storočí len zub času hlodá,
kresťanskom svete známe termíny, ako
rozpadne sa všetko, hoc prikryla to
už spomínané osanna, alliluja, amíň...,
voda.
hoci aj tie trochu prispôsobili slovanKlimentovo telo však celé ostalo,
skému vkusu i výslovnosti. Na strane
lebo ono o Christovi ešte svedčiť malo. druhej sa však snažili o preklady, ktoré
Svätý Cyril, svätý Metod ho z mora
by starým Slovanom pomohli pochopiť
vybrali,
podstatu, význam či duchovný zmysel
na misiu ku Slovanom Klimenta zomnohých gréckych termínov a slov. Dôbrali.
kazom toho nie sú iba knižné diela, ale
aj ikonografia, kde na miesto nám tak
Ak sa preto na slovo „mošči“ pozrie- známeho nápisu „Mitera Theú“ = MP θY
me aj z jazykového aj z duchovného a na ikonách Bohorodičky stojí slovanský
misijného hľadiska, odpoveď sa rysuje nadpis „Mati Boža“ = МТ&И БЖ&А. Presama. V základe slova „mošči“ je slovo to som v tomto kontexte veľmi rád, že
„mošč“, čo sa prekladá ako moc alebo naša fakulta si nechala slovanský názov
sila. A práve o to pri
„Bohoslovecká“
misijnej práci medzi
na rozdiel od osSlovanmi išlo. Bolo
tatných,
ktoré
potrebné poukázať, že
používajú názov
nejde iba o pozosta„teologická“, čím
tok mŕtveho človeka,
tak trochu zneale o telo, prípadne
hodnocujú prejeho kúsky či kosti, cez
kladateľskú práktoré Boh prejavuje
cu slovanských
svoju moc. Aj preto
apoštolov. Ale aj
sa vyhli doslovnému
v našich radoch
prekladu a zaviedli
však máme renový výraz pre realitu
zervy, preto by
duchovnej skúsenosti,
možno bolo viac
ktorú cez daný termín
vhodné, aby sa
chceli Slovanom prijednotlivé katedblížiť. A keďže takýchry nevolali napr.
to príkladov by sa dalo
„Katedra prakticnájsť oveľa viac, sväkej a systematictých bratov môžeme
kej teológie“, ale
právom považovať
radšej slovansky
Ikona Bohorodičky vo Varadke s
„Katedra praknápisom „Mati Boža“
Rímskemu a cyrilo – metodskej misii z
diela Ochridský prológ:
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Pravoslávna terminológia
tického a systematického bohoslovia“. kan – prvý desiatnik“, ale o väčšej obeti,
Spomínam to aj preto, lebo práve boho- úsilí a snahe činiť dobro – blaho. Možno
slovecká fakulta s jej katedrami by mala by bolo dobré zamyslieť sa aj nad tým,
byť akýmsi ukazovateľom a pozdvihova- prečo naša Pravoslávna cirkev východteľom aj nášho ľudového či cirkevného ného, gréckeho obradu začala siahať po
jazyka. V prostredí našej miestnej Cirkvi
západných a latinských názvoch, ktoré
je to obzvlášť žiadúce, inak bucharakterizujú jej predstaviteľov.
deme nekriticky preberať
Veď aj terminológia by mala byť
cudzie termíny, ktoré vyakýmsi odlišovacím znakom, a
jadrujú aj Pravosláviu cutak by som odporučil namiesto
dzie zmýšľanie.
západného „arci“ radšej poUkážem to na príklade
užívať grécky variant „archi“
slovenskej časti našej Cirkvi,
aj pri slovách ako archidiakon,
kde bolo iba zopár roarchimandrita, archiepiskop. Veď
kov dozadu bežné
až neprirodzene by znelo slovo
počuť od starších
arcimandrita.
duchovných terAk už hovoríme o odlimín „blahočinnyj;
šovaní, možno ešte jedblahočinný“. Išlo
na inšpirácia z našej
o duchovného v
sesterskej Srbskej praokrese, ktorý bol
voslávnej cirkvi. Tam
akýmsi „vedúcim“
totiž používajú oba
pre
ostatných
názvy aj „episkop“ aj
duchovných, bol
„biskup“ ako pomôcspojkou
medzi
ku pre konfesionálne
eparchiou a okresodlíšenie. Episkop
mi alebo krajmi.
je iba pravoslávny
Dnes sa toto beža biskup iba rímSvmuč. Gorazd, episkop český a moravskone užívané slovo
skokatolícky, takže
sliezsky
zamenilo
právsa môžeme v novinicky a chladne znejúcim „arcidekan“. nách napríklad dočítať, že „Pravoslávni
V preklade by tento termín znel „prvý episkopi sa v Záhrebe stretli s chorvátskydesiatnik“, čo je skôr termín vhodný pre mi biskupmi“. To, že slovo episkop nie
armádu a velenie, ako pre Cirkev, kto- je nijaké nóvum, dosvedčujú aj slovné
rá by nemala šíriť povely a príkazy, ale spojenia bežne zaužívané v slovenskom
Evanjelium = blahú zvesť. A práve starý jazyku ako „episkopálna cirkev, episkopát
slovanský pravoslávny názov „blahočin- (nie biskupát)“ atď. Koniec koncov saný“ v plnosti vystihuje, ba zaväzuje k motný vladyka Gorazd sa neraz podpitomu, čo by mal človek v takejto funkcii soval ako episkop Gorazd, alebo Gorazd
vykonávať, a to v prvom rade „činiť dob- episkop český a moravsko – sliezsky. (Poro“. Každá funkcia v Cirkvi nie je totiž o kračovanie)
Prot. Peter Savčak
prvenstve, ako to hovorí termín „arcide04/2019
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Metropolita Orest Čorňak – prvý episkop
Americkej karpatoruskej pravoslávnej eparchie
Drahí naši čitatelia! Už pár mesiacov
v našom mládežníckom časopise Istina
vychádza nádherná rubrika „Naši vo svete“, v ktorej sú nám predstavovaní naši
rodáci, ktorí sú mimo Slovenska. Možno
sa nám bude zdať, že až v modernej histórii Slovenska naši rodáci odchádzajú
za hranice a je to „niečo nové“. Opak je
však pravdou. Mnoho našich krajanov
už pred 1. sv. vojnou odchádzalo do
Ameriky za lepším životom. Veľa z nás
pozná osobu sv. Alexeja Tótha, rodáka
zo Slovenska, ktorého kanonizovala
Pravoslávna cirkev v Amerike. No pre
mnohých z nás je neznáma osoba metropolitu Oresta (Čorňaka).
Metropolita Orest Čorňak sa narodil 11. júla 1883 v Ortuťovej, v rodine
rusínskeho uniatskeho kňaza Jána Čorňaka a jeho ženy Márie. Základnú školu ukončil v Bardejove, neskôr nastúpil
na kráľovské gymnázium v Prešove. Po
absolvovaní gymnázia nastúpil na gréckokatolícky kňazský seminár v Prešove.
Po skončení seminára sa 17. júla 1906
oženil s Jolandou Molčányiovou a stal
sa nádejným kandidátom na kňaza. 28.
augusta toho istého roku bol v katedrálnom chráme v Prešove, biskupom Jánom Vályiim, vysvätený za kňaza. Jeho
prvým pôsobiskom sa stala obec Osturňa, na ktorej slúžil ako kňaz 2 roky.
Kvôli mnohým Rusínom, ktorí odišli do Ameriky za prácou, vyvstala otázka ich
duchovného života, v „novom kraji“, a preto 17. novembra 1906 odcestoval do Ameriky aj o. Orest Čorňak spolu s ostatnými duchovnými. Slúžil na cirkevných obciach
Burnside, Chicago – štát Illinois, Cleveland – štát Ohio, Duquesne – štát Pennsylvania. V priebehu 13 rokov (1911 – 1946) bol kňazom v chráme sv. Jána Krstiteľa v
Bridgeporte – štát Connecticut.
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V priebehu 30. rokov o. Orest Čorňak viedol hnutie proti gréckokatolíckemu biskupovi Vasiľovi Takáčovi, ktorý podľa vatikánskych dekrétov, odmietal vysväcovať
ženatých kandidátov za kňazov. Po mnohých sklamaniach zo strany uniatskej cirkevnej vrchnosti sa dňa 6. februára 1936 uskutočnilo v Pittsburghu veľké cirkevné zhromaždenie, na ktorom bol o. Orest Čorňak vybraný za administrátora novej eparchie.
V r. 1937 ovdovel. Dňa 23. novembra 1937 sa stovky delegátov a kňazov opäť stretli v
Pittsburghu a jednomyseľne vybrali Oresta Čorňaka za episkopa. Taktiež bolo prijaté
rozhodnutie prejsť pod jurisdikciu Konštantínopolského patriarchátu.
Dňa 18. septembra 1938 bol zvolený Posvätnou synodou Konštantípolského
patriarchátu za episkopa agatonikejského a bol poverený správou novoutvorenej
Americkej karpatoruskej pravoslávnej eprachie. Chirotóniu na episkopa uskutočnili: metropolita sardijský Herman (Afanasiadis), metropolita irinopolský Konstantin
(Alatopulos) a metropolita laodikejský Dorotej (Georgiadis). V r. 1950 episkop Orest
preniesol centrum novej eparchie do Johnstownu – štát Pennsylvania, kde bol postavený katedrálny chrám Christa Spasiteľa. Dňa 1. januára 1966 mu bola udelená
hodnosť metropolitu. Zosnul dňa 17. februára 1977 v Bridgeporte – štát Connecticut.
Najdôležitejšie medzníky v živote metropolitu Oresta Čorňaka:
- založil kánonickú autonómnu Americkú karpatoruskú pravoslávnu eparchiu
pod jurisdikciou Konštantínopolského patriarchátu;
- v roku 1940 založil seminár Christa Spasiteľa, aby mohlo byť vychovávané pravoslávne duchovenstvo;
- zaslúžil sa o vznik mládežníckej eparchiálnej organizácie A.C.R.Y;
- zasadil sa o vydávanie eparchiálneho časopisu – The Church Messenger;
- systematizoval program nedeľných cirkevných škôl;
- stal sa priekopníkom v používaní anglického jazyka pri bohoslužbách, ale aj pri
zachovaní karpatoruského systému osmohlasnika so všetkými jeho osobitosťami;
- začal s každoročnými púťami do katedrálneho chrámu Christa Spasiteľa a do
pravoslávneho seminára v Johnstowne.
Milí čitatelia nášho Odkazu, nezabúdajme vo svojich modlitbách aj na osobu
metropolitu Oresta Čorňaka, ktorý je velikánom pre pravoslávnych veriacich v Amerike. Bol mužom viery a veľkých skutkov. Nezabúdajme na to, že pochádzal z malej
rusínskej dedinky Ortuťová, a kde na hrobe jeho rodičov až donedávna bol nápis v
cyrilike. Nezabúdajme na vieru našich predkov.
Pripravil jerej Miroslav Humenský
z anglického originálu His Eminence Orestes (Chornock)

Prv než niečo poviete, porozmýšľajte, či vaše slová
alebo skutky nezarmútia Boha alebo vášho blížneho.
Prepodobní optinskí starci
04/2019
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Nová kniha

Kniha o Ruskej pravoslávnej cirkvi
v totalitnom režime
Život Ruskej pravoslávnej cirkvi v totalitnom režime približuje nová publikácia od autora prof. ThDr.
Alexandra Capa, CSc. Vydalo ju Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove. Publikácia zachytáva i
život patriarchu Tichona (Belavina).
„Po páde totalitného režimu sme mali možnosť
veľa počuť i čítať o prenasledovaní rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku či v iných
socialistických štátoch, ale o prenasledovaní pravoslávnych veriacich sa takmer nikdy veľa nehovorilo.
Azda Pravoslávna cirkev nemala svojich mučeníkov
v 20. storočí? Je možné, aby totalitný režim, ktorý
bojoval proti viere a Bohu, podporoval práve Pravoslávnu cirkev? Christova Cirkev vo svojich 2000 ročných dejinách žila a pôsobila v mnohých politických
zriadeniach, počnúc otrokárskym, feudálnym, monarchistickým, fašistickým, komunistickým či demokratickým. Jej hlavnou úlohou nebolo vyjadrovať sa
k správnosti či nesprávnosti daného politického systému, ale v podmienkach, aké boli, mala pracovať
na spasení ľudí. Mnohokrát v tejto súvislosti, možno
z neznalosti alebo úmyselne, bola Pravoslávna cirkev označovaná za cirkev komunistickú či
boľševickú, ktorá spolupracovala s totalitným režimom,“ hovorí autor knihy Alexander Cap.
Podľa jeho slov možno bola takto pomenovaná preto, že pôsobila na teritóriu, kde oficiálnou a štátnou ideológiou bol socializmus na čele s komunistickou stranou ako napr. ZSSR.
„Samozrejme, že takéto politicky orientované otázky boli a sú zadávané tými, ktorým nie je
Pravoslávna cirkev príliš sympatická a hľadia na ňu svojskými očami ako na čosi cudzorodé,
neznáme a teda aj nepriateľské,“ tvrdí Cap.
Ako povedal, dodnes sa na Slovensku nevie o prenasledovaní Ruskej pravoslávnej cirkvi.
„Išlo o boľševický terorizmus v 20. storočí, ktorý mal za následok desiatky miliónov obetí.
Značná časť týchto obetí boli členovia práve Pravoslávnej cirkvi. Je zaujímavé, že o týchto
obetiach sa dodnes veľa nehovorí. Fakty pomaly odkrývajú dokumentárne filmy, vytiahnuté
z uzamknutých trezorov, ale aj diela novodobých historikov, politológov a teológov, zaoberajúcich sa dejinami ZSSR a totalitným režimom. Mali by nútiť aj nás, aby sme sa nad daným
obdobím zamysleli,“
Kniha v 13. kapitolách hovorí o živote novomučeníka a vyznávača Tichona, o pravoslávnych monastieroch a odkrývaní ostatkov svätých či boľševickom terore v praxi a niektorých
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Recenzia
brutálnych popravách likvidovaných klerikov a mníchov Ruskej pravoslávnej cirkvi. Jedna z
kapitol približuje pohľad Alexandra Solženicyna a jeho pohľad na Ruskú pravoslávnu cirkev v
20. storočí a v ďalšej sa autor zaoberá otázkou, či bude Ruská pravoslávna cirkev kanonizovať
Ivana Hrozného a Grigorija Rasputina.
Knihu je možné zakúpiť si na dobierku v e-shope shop.unipo.sk alebo v Univerzitnej
predajni Prešovskej univerzity na ulici 17. novembra v Prešove za 11,90 eur.

Recenzia na knihu Nesvätí svätci
Niekoľko poznámok ku Ševkunovej knihe

ŠEVKUNOV, Tichon: Nesvätí svätci a iné príbehy. Trnava: Dobrá kniha 2018, 480.
Preklad: Mgr. Ján Savčak.
Vydavateľstvo Dobrá kniha v Trnave urobilo neobyčajný počin, vydalo knihu Tichona Ševkunova:
Nesvätí svätci a iné príbehy. Neobyčajnosť je v tom, že
katolícke, jezuitské vydavateľstvo vydalo knihu pravoslávneho biskupa, Putinovho poradcu, významného
tvorivého ruského publicistu s darom hĺbavého pohľadu a jedinečnou literárnou akríbiou.
A urobilo dobre.
Predmetom Ševkunovej knihy je pravoslávny
monastier „ako aký“ v svojej bytostnej existencii, ale
predovšetkým zaľudnený osudmi desiatok mníchov.
Úvodom treba upozorniť, že slovenský prekladateľ
ponechal v texte ruskú pravoslávnu terminológiu (monastier, cerkev, báťuška, sobor, vladyka, jeromonach,
poslušník, prosforňa ai.), ktorú vysvetľuje v poznámkach na konci knihy (vyše sto pojmov), načo sa však dá
rýchle zvyknúť a čitateľovi to nerobí problémy. Zvyšuje
sa tým autenticita a charakter opisovaného milieu.
Tichon Ševkunov sa na začiatku vyznáva, ako sa vlastne dostal do monastiera a čo v ňom
prežíval. Pôvodne nebol veriaci, krst prijal ako 24 ročný vysokoškolák (1984) a už o dva roky
vstúpil do Psovskopečerského monastiera, ktorý jediný sovieti ponechali. Spolu vstúpili šiesti, s podobným osudom ako on. Všetkým sa objavil fascinujúci nádherný svet, plný lásky a
radostných objavov Božej prítomnosti a sily. Tento radostný nadhľad je prítomný v celej knihe, dokonca aj pri opisoch tvrdých skúšok noviciátu (čistenie kanálov, opatrovanie dobytka)
i neskoršieho zaradenia ako kňazov do správy od civilizácie vzdialených opustených dedinských cirkevných obcí.
Nasleduje riava medailónov niekoľko desiatok spolubratov mníchov (i zopár laikov), spätých s monastierom: otec Ján, otec Gabriel, otec Tichon (i jeho relikvie), otec Rafael a i., ale
predovšetkým medailón Augustín sú malé romány. Okrem perfektných opisov ich vnútor04/2019
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ného sveta, niekedy veľmi zložitých situácií autorovi neuniká dramatickosť a drží čitateľa v
neustálom napätí, čo je pri takejto forme duchovnej literatúry prekvapivé. A obdivuhodné.
Ševkunov uvažuje aj nad zmyslom rehoľného života. Jeho kázeň (311-313) pri príležitosti
prijatia nového mnícha je centrom knihy - zdôrazňuje predovšetkým vernosť Bohu v zachovaní sľubov a veľmi kriticky hodnotí odchod z rehole, čo sa u pravoslávnych teológov chápe
takmer ako vylúčenie z Cirkvi, vrátane nemožnosti cirkevného pohrebu. Nie je to však len
prísnejšie pravoslávne hľadisko, veď tento kritický postoj vyjadril u katolíkov aj sv. Ignác: Keby
som mal na dosah ruky zlato celého sveta, nepodporil by som ani halierom toho, kto z vlastnej
viny opustil rehoľu (Iskry sv. Ignáca. 2016, 80).
Tajomstvo Christovej Cirkvi prežilo sovietsky režim – Brány pekelné ju nepremôžu. Ševkunov netají tú hroznú ekonomickú biedu obdobia socializmu i po ňom, hovorí však o nej
s maximálnou úctou k svojmu štátu i ľudu, ale práve v týchto nenávistných podmienkach si
Rusko zachovalo vieru ako poklad, uchránilo a rozvinulo ju. A človek akoby stíchol v obdive
pred jej žiarivými formami.
„Každý pravoslávny kresťan môže vyrozprávať vlastné evanjelium...“ končí Ševkunov. Jemu
sa to podarilo. Vďaka mu zato a vďaka aj Dobrej knihe, že nám toto rozprávanie sprostredkovala.
						

Prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc.
Trnavská univerzita

Уваженіє у скорботі, гніві і нужді
Да возлюбить нас Господь за віру до нёго у нашых каждоденных прошеніях
своїма простыма скромныма словамі: „Боже, помож, Господи змилуйся, Святый
поддержи мя, Вседержітелю, мою віру словом, ділом і помышленієм.“
Дай силу і міц мої молитві, котру ня научила моя небога мама.
Всевышні, посилний і уховай мою память, штобы я незабыла, кому вдячу
за свій жывот, чія я дітина, хто моя родіна, але головне жебым каждоденно
(рано і вечур) незабыла положыти на себе рукотворный крест трёма пальцямі і
сокрушенно выгварити: „Отче наш, Богородице Діво, Под Твою мілость.“
А у хвороті і немощі: „Святый посити і ісцили немощі нашя, імене Твоєго
ради.“
Вірю, Господи, же то лем Твоя Свята заслуга, же я, 81 річна, мам таку память і
знам написати так глубокы хритиянскы думкы – слова.
Дякую Ті зато, Ісусе Сыне Божый, же хоць єм і на возику, дал єс мі спокій,
терпеливість, незавідіти ходящім, нерептати на свій осуд, але статочні жыти
подля Твоїх заповідей, бо
ТЫ МОЯ НАДІЯ, ТЫ МОЇ КРОКЫ –
БУДИ ЗО МНОЮ ШІ ДОВГЫ РОКЫ.
Мелания Германова, Габура

28
B

Odkaz
sv. Cyrila
a Metoda

Zo zahraničia

Príbeh o starcovi Josifovi, ochrancovi pilotov
Mních Josif Vigliotis (obyvateľ Vigly – ťažko prístupná časť Sv. Hory Athos) sa narodil v Korinte v kňazskej rodine. Pri krste dostal meno Christo. Ako mladý často navštevoval Veľkú Lávru na Svätej Hore Athos, kde v roku 1983 prijal mníšstvo. Krátko nato
zosnul starec v kélii sv. Minasa na nedostupnej Vigle. Igumen Veľkej lávry sa rozhodol
poslať tam mladého mnícha Josifa, aby na samotnom okraji Svätej Hory nezhasla
lampáda.
Onedlho sa stal
z otca Josifa skutočný pustovník. Keďže
bol dobrý spevák, čas
od času odchádzal
na sviatočné bdenia
mimo Sv. Hory, aby
svojím spevom okrášlil slávnosť sviatku. Raz
sa stalo, že tak spieval
v chráme v Skirose,
kde sa z dôvodu sviatku organizovali aj letecké dni na neďalekom letisku. Ako sa tak svätohorský mních prechádzal po letisku,
prišiel k nemu jeden pilot so slovami, že sa na neho často díva z neba. Zmätenému otcovi Josifovi vysvetlil, že sa jeho kélia na Vigle nachádza na kóte, ktorú piloti nazývajú
Medzník a že on často patroluje nad tou kótou. Vždy, keď prelietal nad týmto bodom,
videl mnícha, ktorý niečo robí okolo svojej kélie. Keď sa lúčili, pilot mníchovi sľúbil, že
mu nabudúce zakýva krídlami lietadla, aby vedel, že je to on.
A naozaj, kedykoľvek mních začul zvuk lietadla, vychádzal zo svojej kélie a často
videl ako ho pilot pozdravuje otáčaním lietadla. Priateľstvo tých dvoch trvalo až do
jedného dňa, keď otec Josif zobral zástavu Svätej Hory, postavil sa na okraj priepasti
a kývajúc ňou pozdravoval svojho priateľa. Onedlho si to všimli aj iní piloti, ktorí stále
častejšie nalietavali nad kéliu, aby otec pozdravil aj ich. Dnes to už nie je priateľstvo,
ale nepísané pravidlo každého pilota, ktorý letí v blízkosti Vigly, že musí povinne preletieť a „zobrať požehnanie“ od mnícha. Ochrancami vzduchoplavcov Grécka sú sv.
archanjeli, ale od pilotov často začujete, že ich ochrancom je aj otec Josif Vigliotis.
Niektorí piloti svojho priateľa a ochrancu dokonca navštívili v jeho nedostupnom
obydlí a priniesli mu rôzne pilotské suveníry. Takto otec Josif dostal aj pilotskú uniformu s nápisom „Josif Monach“. Občas sa k pilotom pripoja aj moreplavci, takže aj oni
trúbia z mora, až kým mních Josif nevyjde so zástavou v ruke, či už je grécka, alebo
svätohorská. Ak sú v kélii aj nejakí hostia, aj oni sa pripájajú k mníchovi s malými zástavami v rukách.
Onufrij Chilandarec
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Študentská veselica
22. februára sa v Prešovskej
FAMILY HALL konal už 23. ročník
študentskej veselice. Okrem nás,
mládežníkov, svojou účasťou nás
potešili aj viacerí otcovia duchovní s matuškami či absolventi našej
Pravoslávnej bohosloveckej fakulty
v Prešove. Už od začiatku sa ples
niesol v príjemnej, veselej atmosfére, plnej priateľských stretnutí.
O zábavu sa starala hudobná skupina Carmen zo Svidníka a plesom
nás sprevádzali naši dvaja mládežníci Veronika Derevjaníková a Andrej Kostelník.
Po počiatočnej modlitbe, vynikajúcom hlavnom jedle a prvom tanečnom kole nás
navštívil tanečný súbor Stropkovčan zo Stropkova, ktorý nás vskutku uchvátil svojím tanečným či speváckym umením. Povzbudení ich vynikajúcim výkonom sme sa
opäť pustili do tanca aj my. Ani sme si nestihli uvedomiť ako prišla polnoc a s ňou
aj tombola. Tá bola plná skvelých cien, za ktoré by sme sa aj touto cestou chceli poďakovať sponzorom. Po tombole a ďalšom kole tancovačky sme sa síce vyčerpaní,
ale zato plní radosti a s príjemným pocitom rozlúčili a odobrali do svojich domovov.
Za krásne strávený večer chceme poďakovať v prvom rade Hospodu Bohu a taktiež organizátorom. Už teraz sa tešíme na budúci ročník.
Účastníci veselice

Oslavy 1150. výročia zosnutia sv. Cyrila v Ľubici
Dňa 26. 02. 2019, v predvečer
1150. výročia zosnutia sv. Konštantína Filozofa - Cyrila, učiteľa
Slovanov, sa v Pravoslávnej cirkevnej obci v Ľubici uskutočnilo pre
nás hneď niekoľko významných
udalostí. Prvou bolo spoločné slúženie Akafistu svätým, apoštolomrovným Cyrilovi a Metodovi, ktorý
slúžil prot. ThDr. Vladimír Kocvár,
PhD. spolu s miestnym duchovným správcom jer. Mgr. Petrom
Dobríkom. Následne program pokračoval v spoločenskom dome
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Cultus, kde prebehlo slávnostné uvedenie - prezentácia knihy Život a dielo našich prepodobných otcov Metoda a Konštantína, zvaného Cyrila. Otec Kocvár nás
vo svojej prednáške oboznámil s osobou
a dielom svätiteľa Dimitrija Rostovského,
autora veľkolepého duchovného diela
Životy svätých, zvaných aj Četji-Mineji.
Naše stretnutie bolo obohatené troma
dramatizovanými vstupmi, ktoré brali
inšpiráciu z uvedených spracovaní životov slovanských vierozvestcov, a ktoré
si pre nás pripravilo Ochotnícke divadlo
pri Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku. Otec Dobrík vo svojom príhovore
priblížil zrod myšlienky na vydanie časti
tohto výnimočného diela.
Na záver nemohlo chýbať ani pohostenie, ktoré pripravili veriaci PCO v Ľubici, a ktoré aj ukončilo naše stretnutie.
Na prezentácii sa zúčastnili duchovní a
veriaci rôznych denominácií nielen z Ľu-

bice a Kežmarku, ale aj z okresov Poprad
a Spišská Nová Ves.
Všetkým, ktorí prispeli k publikácii
knihy, ako aj k jej úspešnej prezentácii,
vrelo a úprimne ďakujeme.
Veriaci PCO v Ľubici

O. archimandrita Savva
– spomienkové stretnutie v Ladomirovej - 24. marec 2019
Vedeli ste, že na Slovensku máme malinký „Počajev“?
Ladomirová. Pre mnohých veriacich vzácna dedinka, ktorá
v sebe nesie z ge- nerácie na generáciu silné duchovné
posolstvo... Duchovný zápas, sebaobetovanie, namáhavú prácu,
vrúcne modlitby, silu bratstva
prep. Jova Počajevského,
veľkú osobnosť o. Savvu
(Struve)...
V nedeľu popoludní - druhú nedeľu Veľkého
pôstu, kedy modlitebné
spomíname na sv. Gregora Palamu, zišli sa veriaci v
Panychída pri hrobe o. Savvu v Ladomirovej
04/2019
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chráme sv. archanjela Michala
v Ladomirovej znova na spomienkovom stretnutí, tentoraz
70 rokov od zosnutia o. archimandritu Savvu. Duchovný
správca cirkevnej obce o. Pavol
Kačmár prítomných srdečne
privítal a oboznámil s programom. Nasledovala večerná
bohoslužba, po ktorej boli prezentované príspevky kázní o.
Petra Savčáka z Varadky, o. Michala Begu z Medzilaboriec a o.
Mariána Derca z Medvedieho.
Po odznení príspevkov sa veriaci mali možnosť pokloniť kópii Počajevskej ikony Bohorodičky, sv. moščam z hlavy
sv. Jána Krstiteľa, moščam sv. vlm. Panteleimona, prep. Jova Počajevského, sv. Nektária Eginského, čiastočke z Kríža Christovho a ďalším svätyniam. Napokon pri hrobe
o. Savvu duchovní otcovia za účasti veriacich spoločne slúžili panychídu a posvätili
kolivo. Bolo veľmi milé, že na tomto duchovnom stretnutí nechýbali ani deti, ktoré
priniesli na hrob o. Savvu červené ruže. Po občerstvení pokračovala tradičná beseda
na fare, kde o. Marián Derco predstavil fotografie z ladomirovského monastiera a z o.
Savvu. Prítomným sa prihovoril i o. Štefan Pružinský zo Spišskej Novej Vsi spontánnymi príkladmi o živote mladých, ktorí sú pokračovaním našich životov.
Vďaka a sláva
Hospodu Bohu za
tak krásny a duchovne naplnený deň, za
vzácne stretnutia, rozhovory, radosť, ďalej
tým, ktorí sa „potrudili“ na jeho príprave a
v neposlednom rade
i všetkým ľuďom, ktorí prišli, aby si uctili
pamiatku o. Savvu.
Odovzdávajme tieto
vzácne okamihy ďalším generáciám, na
večnú „pamiatku v
rod i rod“!
-ek-
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Moleben na počesť víťazstva Pravoslávia
V prvú nedeľu Veľkého pôstu sa o 15.
hodine v našom bardejovskom chráme
zišli viacerí duchovní arcidekanátu so
svojimi veriacimi. Stalo sa tak preto, aby
sme sa všetci spoločne pomodlili moleben, v ktorom si pripomíname víťazstvo
Christovej Cirkvi nad herézami. Stretnutie
sme začali slúžením pôstnej večerne s poklonami, ktorú slúžili jereji Ivo Petrovaj a
Daniel Omaska. Po jej skončení sa ostatní
duchovní, menovite prot. Nikolaj Lakata,
prot. Peter Savčak, prot. Peter Bobak, prot.
Vasiľ Svyda a prot. Andrej Nikulin postavili
do stredu chrámu a začali slúžiť už samotný moleben. Cirkev od svojich počiatkov
musela zápasiť s nepriateľmi vonkajšími i
vnútornými. Posledným veľkým bojom bola heréza „ikonoborectva“, ktorá zakazovala úctu k ikonám a jej „bojovníci“ narobili mnoho zla. V roku 787 bol zvolaný 7. Všeobecný snem do mesta Nicey, kde bola táto heréza odsúdená za nesprávnu a úcta k
ikonám obnovená. Od tých čias sa slúži v prvú nedeľu Veľkého pôstu tento moleben,
aby sme dnes ani my – pravoslávni nezabudli na boje, ktoré pre nás vybojovali svätí
otcovia na týchto snemoch.
Jerej Ivo Petrovaj
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Posviacka zvonov v Zemplíne
V sobotu 9. marca 2019 sa konalo v skýte sv.
Mojseja Uhrína v obci Zemplín slávnostné posvätenie zvonov. Posviacke predchádzala slávnostná archijerejská Liturgia, ktorú viedol Jeho
Vysokopreosvietenosť Juraj, arcibiskup michalovsko-košický, spolu s duchovným správcom
otcom igumenom Serafimom Fedíkom za účasti duchovných otcov a veriacich.
Po Liturgii a posvätení zvonov sa vladyka
Juraj prihovoril prítomným:
„Zišli sme sa dnes na tomto mieste naplnenom modlitbami a duchovným zápasom, na
mieste, kde odteraz budú znieť zvony. Takto
budú zvolávať na bohoslužby, vyprevádzať
zomrelých, ale predovšetkým vítať nových kresťanov do Božieho kráľovstva. Napokon budú
ohlasovať radostnú zvesť, že Christos zomrel a vstal z mŕtvych“, dodal vladyka, ktorý
zároveň pozdravil všetkých duchovných, prítomných zo všetkých kútov sveta i pána
starostu obce. Napokon srdečne pozdravil i veriacich maďarskej národnosti, pretože
je to ich miesto, kde sa môžu schádzať. V závere svojho prejavu sa vladyka Juraj prítomným prihovoril s nastupujúcim obdobím pôstu týmito krásnymi slovami:
„Priatelia, požehnaný a radostný pôst Vám prajem! Aby nebol smutný, ale radostný a aby nás PREMENIL..., či už sme silní, alebo slabí. Nech tým pôstnym obdobím prejdeme tak, aby sme dokázali niesť kríž s nádejou, že po kríži prichádza
Vzkriesenie. Paschálnu noc symbolizovanú tým krásnym hlaholom zvonov nech privítame tak, aby sme boli inými ľuďmi, novými,
radostnými ľuďmi, PREMENENÝMI ľuďmi...
Ľuďmi, ktorí dokážu žiť v nádeji, nevzdávajú sa, ktorí dokážu zápasiť a neboja sa,
pretože
vedia, že „keď je Pán s nimi,
kto je proti ním?“ Ľudia,
ktorí vedia ohodnotiť
svoje sily i svoje slabosti a predovšetkým
s dôverou a pokorou
pristupovať do otvorenej Božej náruče. Takými kiež by
sme boli! „Otče
náš“ je potrebné
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sa modliť... Slová
modlitby
„abba“
v aramejčine, ktoré naučil Spasiteľ
svojich učeníkov,
znamenajú doslova otecko - vzťah
dieťaťa a rodiča.
Aby sme mali takú
dôveru, že sa nebudeme báť nazývať
Boha oteckom! Kiež
sa dostaneme skrze
pôstnu dobu, skrze
PREMENU svojho
Igumen Serafim víta v skýte sv. Mojseja vladyku Juraja
života,
spôsobu
uvažovania, premýšľania, skrze očistenie srdca, prostredníctvom svätých tajín Cirkvi,
no predovšetkým účasťou na sv. Eucharistii k tomu, aby Pán PREMENIL našu myseľ,
srdce, celé bytie, aby sme sa mu naučili dôverovať a skutočne Ho nazývať oteckom.
Nech nám tieto zvony budú predzvukom paschálnej radosti, že Christos
zomrel a vstal z mŕtvych!!! My sme pozvaní, aby sme vstávali z mŕtvych spolu s Ním.“
Slová z kázne vladyku Juraja, ktoré odzneli 9. marca 2019 na slávnostnom posvätení zvonov v obci Zemplín.
Spracovala: Mgr. Eva Kahancová
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Životné jubileum

Blahoželanie k 50. narodeninám
Dňa 11. marca 2019 sa dožíva krásneho životného
jubilea 50 rokov náš brat v Christu Jaroslav Rohun z
Kalnej Roztoky. Je známy svojou pracovitosťou a usilovnosťou. Dôkazom toho je, že je nápomocný pri oprave a zveľaďovaní chrámu. Preto aj touto cestou by sme
chceli zablahoželať a úprimné poďakovať za vykonanú
príkladnú prácu pre blaho našej Pravoslávnej cirkvi v
Kalnej Roztoke (časť Roztoka). Do ďalších rokov jemu
i jeho celej rodinke prajeme Božie požehnanie, pevné
zdravie, veľa lásky, rodinnú pohodu, veľa duchovných a
fyzických síl. Na mnohaja i blahaja lita!
Rodina Janková

Životné jubileum
Prekrásneho, Bohom požehnaného životného jubilea
70 rokov sa 25. apríla 2019 dožíva naša veriaca sestra v
Christu Justína Kormaníková, rod. Dudjáková, v obci
Jarabina.
V našej pravoslávnej obci je dlhoročnou členkou kurátorského zboru a pokladníčkou. Aktívne sa zúčastňuje
na nedeľných, sviatočných a každodenných bohoslužbách. Je veľkou oporou a pomocníčkou pri skrášľovaní a
zveľaďovaní chrámu. Obetavo sa stará o výmenu, pranie
a prezliekanie oblečenia v chráme, ktorý jej prirástol k
srdcu a stal sa neoddeliteľnou súčasťou jej života. S manželom Vasiľom spolu vychovali dve deti a tešia sa štyrom vnúčatám.
Pri tejto príležitosti jej do ďalšieho života prajeme veľa duchovného a telesného
zdravia, lásky, rodinnej pohody. Vyprosujeme od Hospoda Boha veľa milosti, energie
a síl.
K blahoželaniu sa pripája duchovný správca mitr. prot. Mgr. Juraj Čokina s matuškou, kurátorský zbor a všetci veriaci Pravoslávnej cirkevnej obce Jarabina.

Nezabúdaj, že Boh ťa vidí, keď trpíš.
On sleduje dokonca aj tĺkot tvojho srdca.
Takže ťa nenechá bez útechy a Jeho otcovskej ochrany.
Starec Efrem (@duhovnepouke)
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„So svjatými upokoj, Christe, dušu raby Tvojeja...“
S hlbokým žiaľom veriaci Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom prijímali správu, že Hospodin si do večnosti povolal dňa 11. februára 2019 v skorých ranných hodinách sestru Annu Kucikovú, rodenú Džuganovú, členku Pravoslávnej cirkevnej rady v Humennom.
Nebohá sa narodila 23. 03. 1945 v Sukove ako jedna zo štyroch
detí v rodine duchovného. Ako dieťa duchovného už od útleho veku
bola vedená láske k Bohu a Pravoslávnej cirkvi, ktorú si zachovávala
počas celého svojho pozemského života. Dlhé roky bola členkou
cirkevnej rady našej cirkevnej obce, a tiež členkou Speváckeho zboru pri pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom. Rada
chodila do Božieho chrámu a aktívne sa zapájala do kantorovania.
Veľkú zásluhu mala aj na výstavbe nového pravoslávneho chrámu.
Pomáhala v rámci svojich možností radou, manuálnou prácou, pri
upratovaní chrámu, opodstatnenou kritikou, povzbudením a tešila sa z každého duchovného
úspechu našej cirkevnej obce.
V deň pohrebu, 13.02.2019, sa s nebohou prišli rozlúčiť veriaci, rodina, členovia cirkevného
zboru a známi. Pohrebné obrady vykonali: mitr. prot. Mgr. Peter Humeník, miestny duchovný,
a synovec nebohej mitr. prot. prof. ThDr. Alexander Cap, CSc., riaditeľ Prešovskej pravoslávnej
eparchie.
Vyprosujeme od všemohúceho Boha a spravodlivého Sudcu, aby aj jej adresoval svoje slová: „Poďte, požehnaní môjho Otca, vezmite ako dedičstvo Kráľovstvo, ktoré je vám pripravené
od stvorenia sveta“ (Mt 25, 34). Vičnaja jej pamjať!
Duchovný PCO Humenné

Posmrtná spomienka
V pondelok v skorých ranných hodinách 25. marca 2019 odovzdal svoju nesmrteľnú dušu Hospodinu Bohu náš dlhoročný kurátor Pravoslávnej cirkvi v Gerlachove Michal Tomčík vo veku nedožitých 82 rokov.
Nebohý sa narodil 11.8.1937, so svojou manželkou Máriou prežil 59 rokov spoločného manželského života a vychovali syna Michala. Bol pracovitý a starostlivý otec rodiny i kurátor tak pri starom,
ako aj pri novom pravoslávnom chráme. Nikdy neopúšťal chrám a
na sv. bohoslužbách bol vždy prítomný. Ešte aj v nedeľu, deň pred
svojou smrťou, bol na sv. Liturgii a klaňal sa životodarnému krížu
Hospodinovmu spolu s nami.
Nech sám Hospodin Boh odmení ho za jeho lásku a vernosť v nebeských príbytkoch, aby Christovu Paschu, večnú na nebesiach, slávil v nebesnom Jeruzaleme.
So svjatymi upokoj, Christe, dušu raba tvojeho... i sotvori jemu blaženyj pokoj i vičnuju pamjať.
04/2019
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Súťaže
PROPOZÍCIE

výtvarnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl
pravoslávneho vierovyznania
Úrad metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku vyhlasuje v šk. roku 2018/2019
výtvarnú súťaž pre žiakov základných a stredných škôl pravoslávneho vierovyznania na tému:
"Pravoslávny chrám ". Úloha: vyrobiť 3D model (maketu)
pravoslávneho chrámu
Ciele súťaže:
* oboznámiť sa s architektúrou pravoslávnych chrámov
* rozvíjať tvorivosť a manuálne zručnosti detí
* uvedomiť si, aké miesto má chrám v našom živote
* motivovať a podporiť k pravidelnej návšteve chrámu
Rozsah a technika: Jeden žiak môže poslať jednu prácu, technika ľubovoľná.
„Kraslica“. Úloha: vyzdobiť vyfúknuté vajíčko
Ciele súťaže:
* oboznámiť sa so vznikom tradície zdobenia vajíčok
* rozvíjať tvorivosť a manuálne zručnosti detí, cvičiť trpezlivosť
* pripomenúť si evanjeliové príbehy, spojené s veľkopôstnym a paschálnym obdobím
* uvedomiť si, prečo je Pascha sviatok sviatkov
* motivovať k pôstu a podporiť k primeranej príprave na najväčší kresťanský sviatok
Kategórie: Súťaže sú určené žiakom 1. - 9. ročníka ZŠ a žiakom 1. - 2. ročníka SŠ. Práce budú hodnotené pre každý ročník
zvlášť.
Rozsah a technika: Jeden žiak môže poslať najviac tri kraslice,
technika ľubovoľná.
Priebeh súťaží:
1. Triedne a školské kolá: organizujú učitelia náboženskej výchovy. Najkrajšie práce
odošlú na adresu: Úrad metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi, Odbor školstva, Bayerova 8,
080 01 Prešov najneskôr do konca apríla 2019. Práce treba označiť: meno a priezvisko, adresa
školy, ročník.
2. Metropolitné kolo: organizuje Odbor školstva Úradu MRPC. Výtvarné práce ohodnotí
odborná porota s udelením vecných cien „Kraslica“ do konca mája 2019 a „Pravoslávny chrám“
do konca júna 2019.
Výtvarné súťaže sú organizované s požehnaním Jeho Blaženosti Rastislava, arcibiskupa
prešovského, metropolitu Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

Mgr. Tatiana Kerekaničová, PhD.
tajomníčka Odboru pre školstvo a katechizáciu
Úrad metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku
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OZNAM: Týmto si vás dovoľujeme informovať, že
z nariadenia ÚMR PC sú blahoželania a posmrtné
spomienky s výnimkou pravoslávnych duchovných
spoplatnené sumou 7 eur. Reklamy a pozvánky na
zárobkové akcie (zájazdy, tábory a pod.) sú spoplatnené
sumou 10 eur za pol strany a 20 eur za celú stranu.
V prípade záujmu môžete svoju reklamu umiestniť
aj na našu internetovú stránku orthodox.sk. Cena
dohodou.

Na prednej strane obálky:
Veľký Piatok v Košiciach, 2018
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