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Odkaz
sv. Cyrila 
a Metoda

Mesačník Pravoslávnej cirkvi  
na Slovensku

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 

POSVIACKA CHRÁMU V HOLÍČI



Pascha Christova 2018 v Prešove

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.

Chrámový sviatok v Byšte
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Po svojom slávnom Vzkriesení sa 
náš Spasiteľ Isus Christos ešte štyrid-
sať dní zjavoval svojim apoštolom, ho-
voriac s nimi o tajomstvách Božieho 
kráľovstva, posilňujúc v nich vieru vo 
svoje Vzkriesenie a prikazujúc im ísť 
do celého sveta hlásať sv. Evanjelium.  

Pred mnohými rokmi otec Sergej 
Bulgakov, významný pravoslávny teo-
lóg, pomenoval jednu zo svojich kázní 
na Voznesenije Isusa Christa názvom 
„Radosť z rozlúčky“. Keď sa zamyslíme 
nad týmito slovami, ktoré súvisia so 
slovami Christa v Evanjeliu o predpo-
vedaní svojej smrti, že sa musí na čas 
rozlúčiť so svojimi učeníkmi a stať sa 
pre nich nedostihnuteľným, že ide čas, 
keď odíde navždy k svojmu Otcovi, sa 
tieto slová pre nás zdajú čudné. Chris-
tos sa modlil za svojich učeníkov k 
svojmu Otcovi a prosil Ho, aby mali pl-
nosť Jeho radosti v sebe. Ako je mož-

né, že pri rozlúčke so Spasiteľom, s ktorým chodili, pracovali, počúvali Jeho slová, sa 
majú rozlúčiť a pritom nebyť smutní, ale radostní? 

Takáto radosť sa nezískava ľahko. Kvôli tomu, aby sme mohli prežívať Christovu 
radosť, je potrebné zbaviť sa závislosti od pozemského a pominuteľného sveta. Spo-
meňme si na to, ako sa Christos zjavoval po svojom Vzkriesení svojim apoštolom. 
Keď sa Christos zjavil Márii Magdaléne pri samotnom hrobe, ona bola tak pohrúžená 
do svojho žiaľu, že ani nespoznala svojho Učiteľa a Spasiteľa. No keď ju Christos oslo-
vil menom „Mária“, to slovo došlo až do hĺbky jej duše a padla k Jeho nohám. 

A dnes Christos vystúpil na nebo. Takého Christa, akého vidíme v Jeho Evanjeliu, 
už vidieť nebudeme. V Evanjeliu sa nám odkryl ako Boh a ako skutočný človek. Tá 
blízkosť, ktorá bola medzi Ním a Jeho učeníkmi, pozemská družba odišla do úzadia, 
a ako hovorí apoštol Pavol, Christa už nepoznáme podľa tela, ale Ho poznáme du-
chom.

Odchádzajúcc od svojich učeníkov, Christos im povedal: „Nenechám vás sirotami. 
Pošlem vám Ducha Utešiteľa, ktorý vychádza od Otca, On vás uvedie do celej prav-
dy...“

Sviatok

Christovo Vznesenie sa na nebo  
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A dar Svätého Ducha nám dáva Božou silou možnosť dotknúť sa, posvätiť sa 
tomu, čo náleží len Božiemu Synovi, ktorý sa stal Synom ľudským. Jeho Vzkriesenie 
bolo zázrakom v Jeho bohoľudskom osude, no naša patričnosť Christovi je darom 
Svätého Ducha. To, že sme boli pokrstení, to, že prijímame Telo a Krv Isusa Christa a 
ďalšie Tajiny. To, čo robil On, je možné i pre nás. Človek v plnom zmysle tohto slova, 
človek, ktorý dosiahol plnú mieru svojho človečenstva – no nie zemský človek, ale 
človek nebeský, človek je vtedy v plnosti človekom, kedy sa tak zjednotí s Bohom, že 
on je v Bohu a Boh v ňom. 

A naša radosť spočíva v tom, že Christos sa vzniesol na nebo a vzal so sebou to 
telo, ktoré Mu ľudstvo a matka zem podarovala cez Božiu Matku. Teraz sa tajomstvo 
človeka nachádza v hlbinách a útrobách Božieho tajomstva, Božej Tajiny. My sme sa 
s Ním nerozlúčili, lebo Duchom Svätým sme sa stali nerozlučnými s Christom, a keď 
vidíme, že vystúpil na nebo, aj my sa tešíme spolu s Ním, lebo bolo porazené všetko 
to, čo robilo človeka cudzím voči Bohu. Teraz sme s Bohom svoji, rodní. Teraz sa mô-
žeme radovať Christovou radosťou, nielen nad Jeho víťazstvom, ale kvôli tomu, že po 
Vznesení sa na nebo sa zmenil vzťah človeka a Boha, už nie sme sluhami Božími, ale 
sme Jeho deťmi, synmi a dcérami Božími.         

Prot. Mgr. Marián Kovaľ

Tento slávny a víťazonosný  svätec sa narodil v Kapadokii ako syn bohatých a 
zbožných rodičov. Jeho otec trpel za Christa a matka sa presťahovala do Palestíny. 
Keď Juraj vyrástol, odišiel do armády, kde vo svojich dvadsiatich rokoch získal hod-
nosť tribúna a ako taký bol priradený do služby k cisárovi Diokleciánovi. Keď tento 
cisár začal strašné prenasledovanie kresťanov, Georgij pred neho predstúpil a od-
vážne vyznal, že aj on je kresťan. Cisár ho hodil do väzenia a prikázal, aby mu dali 
nohy do klady a na hruď položili ťažký kameň. Potom nariadil, aby ho priviazali na 
koleso, pod ktorým boli dosky s veľkými klincami a aby ho takto krútili, pokiaľ sa 
celé jeho telo nestane jednou krvavou ranou. Potom ho zakopal do priekopy, takže 
mu trčala iba hlava, tam ho nechal tri dni a tri noci. Napokon mu cez nejakého čaro-
dejníka dal smrtonosný jed. Avšak pri všetkých týchto mučeniach sa Georgij nepre-
stajne modlil k Bohu a Boh ho na veľké počudovanie prítomných hneď uzdravoval 
a zachraňoval pred smrťou. Keď dokonca modlitbou vzkriesil aj nejakého mŕtveho, 
vtedy mnohí prijali Christovu vieru. Medzi nimi bola aj cisárova manželka Alexandra, 

Sviatok Sviatok

Svätý veľkomučeník 
Georgij (Juraj) Víťazonosec 

23. apríl / 6. máj
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hlavný žrec Atanasij, roľníci Glikerij, Valerij, Donat a Terina. Nakoniec cisár odsúdil 
Georgija aj svoju manželku Alexandru na sťatie mečom. Blažená Alexandra zomrela 
na popravisku ešte pred sťatím a svätý Georgij bol sťatý v roku 303. Zázraky, ktoré 
sa udiali na Georgijovom hrobe, sú nespočetné. Spočítať sa nedajú ani jeho zjavenia 
vo sne či mimo neho mnohým, ktorí ho spomenuli a prosili jeho pomoc, odvtedy až 
do dnešného dňa. Georgijovi, rozohnenému láskou ku Christovi, nebolo ťažké kvôli 
tejto láske všetko zanechať: aj hodnosť, aj bohatstvo, aj cisárovu úctu, aj priateľov, aj 
celý svet. Za túto lásku ho Hospodin odmenil vencom nevädnúcej slávy na nebi aj 
na zemi a životom večným vo svojom Kráľovstve. Hospodin mu ešte daroval aj silu a 
moc pomáhať v biedach a ťažkostiach všetkým tým, ktorí ho oslavujú a privolávajú 
jeho meno. 

Svätý Georgij na vysokom koni,
od jaštera dievča zachráni,

znamenie kríža na kopiji mal,
svätou zbraňou nepriateľov porážal.

Tou zbraňou i jaštera premohol
a otcovi dievča zdravé vrátiť mohol.
Dobrotou samotného Boha zadlžil,

vencom slávy sa mu Boh oddlžil.

Svätý Georgij so srdcom štedrým, 
celé bohatstvo rozdal biednym.

Nestál o svetskú slávu, ani cisársku 
odmenu,

kvôli Christovmu víťaznému  menu.
Prijal strádanie, k mukám sa postavil 

smelo,
kvôli spaseniu duše, pokoril si telo.

Dobrotou samotného Boha zadlžil,
vencom slávy sa mu Boh oddlžil.

Georgij svätý, čo víťazstvo nám prináša,
aj teraz chodí s kopijou, ktorej kríž je okrasa.

Trestá viny a pravdu bráni,
kto ho s vierou volá, toho dodnes chráni.

Kto s duševným pokáním a pokorou ho prosí,
tomu Georgij svätý rýchlu pomoc nosí.

Georgij Boha dobrotou zadlžil, 
vencom slávy sa mu Boh oddlžil.

Sv. Nikolaj Srbský (Velimirovič)

Sviatok Sviatok
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Blaženosťou pre človeka je snaha o 
pripodobenie sa Bohu, pretože jediný sku-
točne blažený je mocný Kráľ kraľujúcich a 
Hospodin panujúcich – Isus Christos (pozri 
1Tim 6, 15). Kráľ a prorok Dávid svoje žalmy 
začal blaženstvom, nasledujúc tým svojho 
potomka a zároveň Vládcu Spasiteľa Chris-
ta, ktorý svoje slová k učeníkom začal tiež 
blaženstvom, hovoriac: „Blažení 
chudobní duchom, lebo 
tých je nebeské Kráľov-
stvo“ (Mt 5, 3). Vládca 
náš Isus Christos je 
ako človek Dávidov 
syn, o čom hovorí 
Evanjelium: „Kniha 
rodokmeňa Isusa 
Christa, Syna Dávi-
dovho, Syna Abrahá-
movho“ (Mt 1, 1), ale 
ako Boh je Dávidov Hos-
podin a Stvoriteľ; a o t o m 
hovorí aj samotný D á v i d : 
„Povedal Hospodin môjmu Hospodinovi: 
seď po Mojej pravici...“ (Ž 109, 1). 

Blažený muž – Dávid nazýva blaženým 
muža a o žene mlčí. Je to preto, že obe 
pohlavia majú rovnakú prirodzenosť. Ako 
hovorí sv. Vasilij Veľký: rovnaká cnosť pre 
muža aj ženu, pretože, ako je povedané v 
Prvej Mojžišovej knihe: „A stvoril Boh člo-
veka, podľa Božieho obrazu ho stvoril, ako 
muža a ženu ho stvoril“ (1Mjž 1, 27).

Bezbožný, hriešny, rúhajúci sa – Bez-
božný je každý človek, ktorý je vnútorne 
oddelený, odlúčený od Boha, ktorý žije 

takým spôsobom, ktorý nie je v súlade 
s prikázaniami Božieho Zákona a je ne-
vďačný. Hriešny je každý človek, ktorý 
upevňuje svoje nemúdre vnútorné rozpo-
loženie zodpovedajúcimi mu vonkajšími 
skutkami. Rúhajúcim sa je každý radca zla 
a vlastne človek, ktorý nielenže sám postu-
puje nerozumne, zle, ale robí si posmech 

zo spravodlivého a čestného života. 
Preto Dávid blahoslaví toho, 

kto nekráčal cestou spolu s 
bezbožnými, kto neprijal 

radu hriešnikov a uteká 
pred zvrátenosťou rú-
hajúcich sa.

Nechodil, nestál, 
nesedel – Tieto slo-
vesá poukazujú na tri 

stupne osvojovania si 
zla: 1. myšlienka (vnútor-

né osvojenie si hriechu), 2. 
skutok (hriech, ktorým škodí 

sám sebe), 3. otvorený boj proti 
pravde (hriech, ktorým škodí všetkým na-
okolo). Kým človek premýšľa (chodí), môže 
hriešnu myšlienku rýchlo opustiť (odísť), 
ak sa s ňou začne pohrávať (začne stáť), 
vtedy sa už zakoreňuje do jeho života a 
prejavuje aj skutkami (osvojí si konanie 
hriechu), no keď sa s ňou aj vnútorne úpl-
ne stotožní (zasadne), vtedy sa zbaviť za-
koreneného hriechu (zlozvyk) je už veľmi 
namáhavá a dlhotrvajúca cesta. Aj blaže-
ný Theodorit zvýrazňuje, že prorok Dávid 
nielen spomenul najprv cestu (chodenie), 
potom státie a potom sedenie, ale aj nao-

Sväté Písmo Sväté Písmo

Sväté Písmo a jeho užitočnosť pre 
veriaceho človeka – Prvý žalm (2. časť)
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pak, presne vedel, že myšlienka, dobrá či 
zlá, najprv prichádza, potom sa sformuje 
(ustáli sa) a napokon získa pevnosť a stá-
losť (usadí sa natrvalo). Preto prorok radí 
nevpúšťať do mysle žiadnu nečestnú a 
hriešnu myšlienku a tak nepristupovať k 
žiadnemu protizákonnému skutku. Ale k 
získaniu dokonalosti v cnostiach nestačí 
iba utekať od poškvrny, pretože je napí-
sané: „Unikaj pred zlom a konaj dobro“ (Ž 
33, 15), a aj prorok Izaiáš hovorí: „Prestaňte 
konať zlé skutky. Naučte sa konať dobro“ 
(Iz 1, 16-17).

Ako učí prvý žalm, sú dve cesty, obe si 
navzájom protirečia, sú rozdielne. Je cesta 
široká, priestranná a cesta úzka a namáha-
vá. Dvaja sú aj sprievodcovia a každý chce 
človeka obrátiť k sebe. Na ceste rovnej a 
miernej je sprievodcom luhár – diabol, 
ktorý prostredníctvom pôžitkov vlečie za 
sebou nasledovníkov do zatratenia, do 
záhuby. Na ceste, ktorá nie je rovná, ale 
ťažká, je sprievodcom dobrý anjel, ktorý 
cez namáhavosť získavania a osvojovania 
si cností, vedie za sebou nasledovníkov 
k blaženému koncu. Život hriešnikov je 
naplnený všetkými pôžitkami terajšieho 
veku. Život spravodlivých však do pozor-
nosti dáva len blahá budúceho veku. 

Deň aj noc – kresťanom je človek nie-
len na určitú časť dňa, týždňa, roka či svoj-
ho života, keď sa ním svätým krstom stane, 
mal by si uvedomiť, že kresťanstvo sa pre 
neho stáva spôsobom života, neustálym 
nesením kríža s nádejou na vzkriesenie. 
Teda niet času, kedy by sme sa nemali ria-
diť Božím Zákonom, niet času na nepreja-
vovanie lásky k blížnemu, niet času na ne-
konanie pokánia a podobne. Kresťanstvo 
je náš život a náš život je kresťanstvo.

A bude ako strom – Sväté Písmo často 
prirovnáva človeka k stromu. Prorok to 

robí aj na tomto mieste. Dobré či zlé plody, 
plodnosť alebo neplodnosť sú prirovnania, 
ku ktorým možno jednoducho prirovnať 
život človeka a jeho konanie. Ako hovo-
rí samotný Christos: „Každý dobrý strom 
rodí dobré ovocie, kým planý strom rodí 
zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé 
ovocie, ani planý strom rodiť dobré ovo-
cie“ (Mt 7, 17-18). A to povedal o faloš-
ných prorokoch, pred ktorými sa máme 
chrániť. Dobre známe je podobenstvo o 
neplodnom figovníku. Aj v ňom Christos 
figovníkom poukázal na ľudí, ktorých ži-
vot neokrášľovali skutky milosrdenstva 
– skutky podľa Hospodinových prikáza-
ní tak, ako figovník neokrášľovalo to, čo 
ho robí krásnym i užitočným – plody  (Lk 
13, 6-9). Svätý Ján Zlatoústy radí všetkým 
nám kresťanom, aby sme sa stali plodným 
olivovníkom, aby  sme zakvitli skutkami, 
okrášlili sa lístím a plodmi, pretože listy sú 
naše slová a plody naše skutky, t.j. obraz 
nášho života. Nech naše slová budú vzne-
šené a spôsob života plodný, pretože, ako 
hovorí prorok, zbožnému človeku ani list 
neodpadne. Hriechom sa stávame nahými 
ako Adam, vierou a skutkami podľa Hospo-
dinovho Zákona sa pokrývame hojným lís-
tím a mnohými plodmi ako blažení a svätí 
u Hospodina.

Protodiakon Ján Husár

Literatúra:
Псалтирь. Москва 2 2000. ISBN 5-7850-

0077-7.
Афанасий Великий, св.: Толкование на 

псалмы. 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.

Sväté Písmo Sväté Písmo
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Hriech je duchovným vysvetlením 
toho, čo sa odohráva medzi človekom 
a Bohom, a ako to vplýva na dušu člo-
veka. Duchovným nebezpečenstvom 
hriechu je to, že narúša ľudskú priro-
dzenosť, rozbíja ju a robí ju náchylnou k 
telesným a duševným poruchám. Preto 
dôsledky hriechu môžeme pozorovať v 
prejavoch našej psychiky. 

Sme zvyknutí na to, 
že hriech spájame iba 
so skutkom. Keď sme 
niečo urobili zlé, je 
to hriech, keď sme 
nič neurobili, nie je 
to hriech. Je to ale 
príliš povrchný 
a zákonnícky 
pohľad. Chris-
tos vo svojom 
Evanjeliu ho-
vorí, že hriech 
sa rodí v srdci 
človeka ako 
záľuba v nie-
čom, čo Boh 
nemá rád, a 
čo človeka 
od Boha 
odvádza (Mt 5,28). V tejto súvislosti je 
hriech stav človeka, jeho duše a mysle, 
pri ktorom sa človek v rôznej miere začí-
na Bohu vzďaľovať. „Hriech je, že neveria 
vo mňa“, vraví Christos v Evanjeliu podľa 
ap. Jána (Jn 16,9). Evanjelium nehovorí 
o hriechu ako o niečom abstraktnom, 

ale poukazuje priamo na jeho praktický 
dopad.

Podľa svätého Maxima Vyznávača 
sa hriech najviac prejavuje v myslení 
človeka, a to ako neschopnosť rozo-
znať pravú podstatu vecí a správne o 
veciach usudzovať. Prejavuje sa to tak, 
že veciam a situáciám okolo nás začína-
me pripisovať iný význam, ktorý nás k 

nim viac pripútava a 
často robí na nich 

závislými. Človek 
stráca schopnosť 
reflektovať svoje 
myslenie a zvoliť 

si medzi viacerými 
možnosťami tú 

správnu. Príkla-
dom sú praro-
dičia Adam a 
Eva, ktorí, keď 
prijali poku-
šenie, ani na 
okamih sa ne-
zamysleli nad 
inou možnos-
ťou, ani na 

o k a m i h 
si nepo-

ložili otázku, a čo keď sa mýlime? Pre-
mýšľanie nad tým, čo urobili prišlo až 
neskôr s pokáním. Pozorovať a poznať 
v sebe hriech ešte ale neznamená nad 
ním zvíťaziť. 

Človek je schopný pozorovať v sebe 
hriech aj ako poruchu vôle. Svätý ap. Pa-
vol to výstižne popisuje slovami: „Lebo 

Kresťanská psychológia v živote veriacich.
Psychológia hriechu.  Psychologický pohľad na duchovnú skúsenosť

Sv. prarodičia Adam a Eva
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nie to robím čo chcem, ale konám to, čo 
nenávidím... Ale keď robím, čo nechcem, 
nie ja to robím, ale hriech, ktorý prebý-
va vo mne“ (Rim 7, 15, 20). Apoštol po-
pisuje dopad hriechu ako určitú stratu 
sebaovládania a rozpoltenosť. Hovorí o 
hriechu ako o niečom, čo sa nachádza v 
človeku ako skutočnosť.        

Hriech má ešte jednu vlastnosť - za-
necháva svoje dôsledky v celej prirodze-
nosti človeka, dáva o sebe vedieť, aj keď 
človek s ním bojuje cez pokánie. Svätý 
Atanáz Veľký o tom hovoril, že pokánie 
zbavuje človeka hriechu, ale neuzdravu-
je ľudskú prirodzenosť. Hriech sa vracia 
v podobe myšlienok a spomienok. Je 
to dobre vidieť v životoch svätých napr. 
svätej Márie Egyptskej, ktorej Boh od-
pustil hriechy, a ktorá ešte dlhý čas po 
svojom obrátení bojovala so spomien-
kami, ktoré ju vracali do minulosti. Vy-
svetlenie takého stavu prináša moderná 
psychológia. 

U človeka sa hriech prejavuje v sprá-
vaní cez vášne a závislosti. Ako to funguje 
nám vysvetlil známy ruský fyziológ, me-
nej známy ako mních Alexej Uchtomskij. 
Objasnenie ako také správanie vzniká on 
nazval dominantou od slova dominovať 
(prevládať). Dominanty si človek vytvá-
ra sám, a to prostredníctvom správania, 
ktorým reaguje na nejakú potrebu, či už 
telesnú, psychickú alebo duchovnú. Celý 
problém spočíva v tom, že každá potre-
ba sa môže uspokojiť rôznym spôso-
bom, a aký spôsob si človek zvolí, závisí 
od jeho morálnej a celkovej vyspelosti. 
Mnohým potrebám človek nerozumie, 
nechápe ich a ako dôsledok volí zlé pro-
striedky. Napr. potreba jesť ešte nemusí 
súvisieť s hladom, človek často je nie pre 
to, že má hlad, ale z iných dôvodov, napr. 

zo stresu. Opakovaným správaním člo-
vek uspokojuje potrebu, ale aj vytvára 
dominantu, a to znamená, že v budúc-
nosti sa také správanie bude opakovať. 
Dôležitým u dominanty je jej prevaha, 
čím je dominanta silnejšia, tým sa člo-
veku častejšie opakuje správanie a záro-
veň sa potláča iná dominanta, a teda iná 
aktivita. Napríklad potrebujem ísť niečo 
robiť, ale nemôžem sa odpútať od toho, 
čo momentálne robím. Dominantným 
správaním sa môže stať čokoľvek, ale 
najlepšie je celý proces vidieť na ľud-
ských závislostiach. Na začiatku sa každá 
závislosť spája s nejakou potrebou, ktorú 
človek uspokojuje. Postupne sa vytvorí 
dominanta, a tak človek už neuspokoju-
je potrebu, ale dominantu. Napríklad na 
začiatku konzumácie alkoholu je vždy 
veľa dôvodov prečo sa pije, na konci, keď 
je človek závislý, vždy iba jeden – uhasiť 
alkoholický smäd. 

Princíp dominanty platí vo všetkých 
oblastiach života človeka, aj v duchov-
nej. Ako príklad môžeme uviesť modlit-
bu, ktorá  je podľa Porfiria Kavsokalivitu 
najväčším blahom a darom od Boha. 
Najprv sa človek o modlitbu usiluje, hľa-
dá pre ňu dôvod a čas, posúva iné čin-
nosti, aby sa modlitba stala pravidlom. 
Potom sa modlitba stáva podobnou dý-
chaniu, nikdy sa nezastavuje. Ako vraví 
kráľ Šalamún: „Ja spím, no srdce moje 
bdie...“ (Veľp 5,2). Môžeme to prirovnať 
ku skúsenosti, o ktorej povedal ap. Pavol 
v liste Galatským: „Už nežijem ja, ale žije 
vo mne Christos“ (Gal 2,20). 

Aké praktické závery môžu byť z toho 
pre nás užitočné? Človek má od mlados-
ti chrániť svoju dušu, všetko, čomu sa na-
učíme, dobrému aj zlému, zostáva v nás. 
Dominanta je ako chronické ochorenie, 
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kedykoľvek môže dať o sebe vedieť, najmä keď to nečakáme. Prekonať dominantu 
môže iba iná silnejšia dominanta, preto keď chceme, aby sme niečo prestali robiť, 
začnime robiť niečo iné, čo nám, samozrejme, bude dávať zmysel. Dominanty ovlá-
dajú správanie človeka, ale človek nezostáva pasívnym pozorovateľom. V tomto ce-
loživotnom boji vyhráva aj to, k čomu sa človek napokon prikloní. Je to ako v starom 
indiánskom podobenstve. Starý otec vysvetľoval vnukovi o živote a vravel, že 
v každom človeku bojujú medzi sebou dobrý a zlý vlk. Vnuk sa opýtal dedka, 
ktorý z nich napokon zvíťazí? Na to mu starý otec odpovedal: „Predsa ten, kto-
rého ty kŕmiš“. 

Prot. PhDr. Andrej Nikulin, PhD.
pravoslávny duchovný a psychológ

ПРАВОСЛАВНЫ РУСИНЫ НА СЛОВАКІЇ 
І ВОПРОС ЇХ БОГОСЛУЖОБНОГО ЯЗЫКА /3/

(лекція на научным семінарі карпаторусиністікы)
Православна традіція была і є чутлива на вшыткы реформы, протоже і 

просты віруючі мали велику почливость ку вшыткому, што было посвячене 
Богу. То ся тыкать нелем языка, но і архітектуры, співу, обряду, іконопису, ітд. Все 
ся снажили, жебы тото ,,про Бога“ было дакус взнешенїше і одлишовало ся од 
каждоденного, поземского. Прото владыкови повіли радше по грецькы – ,,кир“ 
a не ,,пан“, хоц то в основі значіть тото саме. Священика з митров назвали радше 
,,митрофорный протоєрей“ а не ,,шапку носящій першый піп“, хоц є то тыж тото 
саме, а докінця овелё зрозумілїше. Церьковный язык тримали о то веце, же 
доказав лїпше выядрити даны реалії. Наприклад, слово ,,бракосочетание“ на 
роздїл од понятя манжелство выядрює глубоку віру Церькви, же ся при тій св. 
Тайнї давать довєдна то, што другому ,,бракує“ – а то мужови – жена, а женї 
– муж, протоже чоловік быв сотвореный як муж і жена. На обяснїня церьковной 
термінолоґії бы требало веновати самостатну роботу, так як і вопросу вызнаму 
церьковнославяньского языка. Но обмеджиме ся холем на єдну позначку. 
Про Православну церьков є вопрос захованя церьковнославяньского языка 
вопросом великого значіня. Доволиме сі повісти, же про православных 
Русинів на Словакії є омного важнїше заховати сі тот язык, як про іншы 
славяньскы народы, котры суть во векшости православныма, а прото сі 
заховали і в модерных языках холем православну термінолоґію, і восточну 
лоґіку, і вызнам богослужобного языка.

Кус інакшу сітуацію мають Лемкы в Польші, котрым ся нераз внучовало 
україньске прямованя і україньска бісїда в їх церьквах, а так хоснованя 
русиньскых прекладів было якымесь благым протестом і оборонов їх церковно-
-народного жывота, подобно як то роблять і дакотры ґрекокатолицькы 
священици на Словакії, де ся зась з боку священноначалія преферує словенчіна.

Cirkevnoslovanský jazyk Cirkevnoslovanský jazyk
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Увели сьме, же векшына православных Русинів є за захованя 
церьковнославяньского языка, а писати о тім бы ся дало овелё веце і овелё 
одборнїше. Но на заключіня бы сьме хотїли декларовати, якы суть нашы 
погляды на хоснованя церьковнославяньского языка меджі нашым народом. В 
першім рядї го треба любити, спознавати і веновати ся му так, як і людём, 
котры го поужывають. Є потребне выховлёвати як богословцїв, так і канторів 
(дяків) і рядовых віруючіх, жебы тому языку розуміли, чітали і высловлёвали го 
з почливостёв (úctou). То ся, хвала Богу, на многых містах і робить (канторьскы 
курзы, де є загорнуте і выучованя церьковнославяньского языка), но резервы 
суть іщі великы. Є потребне, жебы ся люде дізнали і історічны условія, 
євангельске і духовне намірїня єднотливых богослужобных текстів, котрыма 
оспівуєме дану удалость. Наприклад, кондак ,,Взбранной Воєводи...“ добрї 
непохопиме в будьякім перекладї, кідь не спознаме історічны звязи захраны 
Константинополя Пресвятов Богородіцов, або стихіры преподобному не 
порозумиме, кідь не познаме євангельску прічту о мудрім купцёви. Прото 
робота з церьковным языком мусить быти вузко препоєна з роботов з 
вірюючіма, котры в Церькви жыють ай з Божественнов правдов, котру 
Церьков голосить. 

Церьковнославяньскый язык 
треба подавати в такій формі, жебы 
быв нашым людём чім близшый. То 
значіть, поужывати высловность, 
котра є приятельна про карпатьскых 
Русинів. Помічником може быти і 
препис до азбукы або латинкы, але 
ідеалом бы мало остати і надале 
хоснованя кириликы. Тота бы 
каждопаднї мала остати на іконах і 
офіціалных выданях Служебників. 

Мало зрозумілы слова мож 
наградити іншыма похопителнїшыма 
церьковнославяньскыма словами, або 
їх в текстї холем вызначіти і під чаров 
увести їх приятельнїшый і нашому 
народу зрозумілїшый варіант. Роблять 
то уж давно і остатнї православны 
церькви, як во выданях Євангелія, 
Псалтыря і другых богослужобных 
книжок. За многы приклады уведу 
означены слова з псалму 118: ,,аз же 
поглумлюся“, котры суть означены а 
під чаров уведженый еквівалент ,,аз 

Cirkevnoslovanský jazyk Cirkevnoslovanský jazyk

Рукопис Евангелия з року 1609, котрый 
ся находит в Универзитни библиотеки в 

Братислави
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же размышляти буду“ . Далшов можностёв суть паралелны двойязычны выданя,  
або выданя церьковнославяньскыма буквами з паралелным переписом до 
латинікы, котры помагають вірникам лїпше похопити або сі помалы освоёвати 
церьковный язык. Выданя тзв. Синаксарів або Пролоґів, ці Жывотів святых бы 
ся мали на богослужінях чітати языком подобным тзв. ,,язычию“, то значіть, 
народному языку, до котрого суть вкладаны церьковнославяньскы і іншы общо 
познаты слова славяньскых народів. Мали бы сьме так тексты урчены не на 
молитву, но на поучіня, котры народный язык не одвергають, але обогачують, 
онебеснюють і поздвигують. Взором в тім нам можуть быти і нашы народны 
будителї. 

Проповідї бы ся мали выголошовати 
подобным способом, а даный языковый 
діалект обогачовати церьковныма 
термінами. І Александер Павловіч так 
обогачовав свої стишкы писаны переважно 
маковицькым діалектом, а любили їх чітати 
так у Вублї, як в Ужгородї або в Краснім Бродї. 

З погляду Православной церькви 
найважнїше є вести народ ку Хрісту, котрый 
го тримать в почливости ку отцёви і матери 
(єдна з Божых заповідей) а через них і ку 
народу, з котрого они походжають, і ку языку, 
котрым тот народ бісїдує. На другім боцї му 
хрістіаньска совість не дасть перерости до 
нездравого націоналізму, котрый скуточный 
церьковно-народный жывот лем деформує. 
Вшытко ту уведжене поважуєме лем за 
маленьку одробинку, котров бы сьме хотїли 
приспіти до діалоґу о духовно-народнім возроджіню нашого карпаторуського 
народа. Тїшиме ся, же меджі нашыма людми суть многы, котры ся єднотливым 
аспектам народного руху можуть веновати одборно, професіонално і людьскы, 
а так нам священикам – душпастырям оставать веце часу на то найважнїше, 
а то пробудити душу нашого народа. Кідь буде она жыва і здрава, легше буде 
заодїти народне тїло до красной одежды културы і языка. Дай Боже, жебы ся тот 
народно-духовный діалоґ выдарив, або церьковно повіджено, ,,да усладится 
Господеви бесида наша“. Няй каждый на своїм полю служить Церькви і народу, 
як найлїпше може, і формами, якы ся му відять найпроспішнїшы, жебы сьме 
вшыткы подля слов нашых будителїв ,,розвивали ся, приносили плод, а любили 
Бога и свой народ“.

Прот. Петро Савчак
До кодификованого русинского языка управила:  

ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД. 

Pastierske bohoslovieCirkevnoslovanský jazyk

Русинскый будитель 
Александер Павлович
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Hoci si jasne uvedomujeme aj 
skutočnosť, že Spasiteľ neustále bu-
doval a aj teraz buduje medzi nami 
svoj príbytok – Cirkev a miluje nás 
a je nám stále oddaný celým svojím 
srdcom a preto aj my máme opätovať 
Jeho lásku a oddanosť, realita je taká, 
že dosť často žijeme a konáme tak, 
akoby medzi nami Christa nebolo, 
akoby medzi nami Christos nežil, 
hoci nám stále hovorí: „Ajhľa, ja som s 
vami po všetky dni, až do konca sve-
ta“ (Mt 28, 20), akoby nejestvovalo 
toto tajomné spojenie medzi nami a 
Ním, hoci ono tu stále je, najmä cez 
svätú Eucharistiu, čo Christos tiež 
potvrdzuje slovami: „Kto je moje telo 
a pije moju krv, zostáva vo mne a ja 
v ňom“ (Jn 6, 56). Preto aj na nás sa 
môžu vzťahovať slová sv. Jána Pred-
chodcu a Krstiteľa: „Ale medzi vami 
stojí Ten, ktorého vy neznáte“ (Jn 1, 
26). Aj s takouto realitou sa môže-
me stretnúť v cirkevnej obci, s realitou často slabého alebo aj povrchného prístu-
pu k zásadným otázkam duchovnosti a blahodatného života v Christu. Je preto na 
dušpastierovi, aby odkrýval svojim duchovným deťom tajomstvo lásky i viery, od-
krýval im Isusa Christa, ktorý pre každého človeka stal sa  cestou i pravdou i životom 
(porov. Jn 14, 6). 

Z druhej strany samotný  duchovný život človeka vyžaduje už od raného det-
stva katechézu alebo vyučovanie s cieľom osvojovania si základov kresťanských 
právd. K tomu nás vedú aj vážne dôvody, totiž, že obzvlášť v tomto období života, v 
období raného detstva, je človek oveľa vnímavejší a prístupnejší celému radu von-
kajších vplyvov, ktoré môžu na neho pôsobiť pozitívne, ale aj negatívne. Neskôr jeho 
predstavy a myšlienky získavajú už určitý obraz, jeho zmysly a vôľa sa pohybujú po 
pevných cestách a získané návyky sa stávajú jeho druhou prirodzenosťou.

Pastierske bohoslovieCirkevnoslovanský jazyk

Kresťanská rodina.
Živosť kresťanskej katechézy 11.

Isus Christos posiela apoštolov učiť národy
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Je však nevy-
hnutné, aby až do-
vtedy jeho duchov-
né schopnosti a sily 
(um, city, vôľa) boli 
usmerňované a roz-
víjané v súlade s 
cieľom kresťanského 
života. Sväté Písmo 
nás učí,  že len čo 
Boh obdaril človeka 
rozmanitými dar-
mi a schopnosťou 
žiť plnohodnotný 
duchovný život, vy-
tvoril aj priaznivé 
podmienky pre jeho 
rozvíjanie, pre roz-

víjanie jeho duchovného života prostredníctvom jednotlivých zmyslov a organov. 
A aby toto všetko, tieto nábožensko-mravné schopnosti u neho vydali primerané 
ovocie, je nevyhnutné ustavične veriacich kresťanov katechizovať, katechizovať celú 
cirkevnú obec. Toto katechizovanie na veriacich kresťanov má taký vplyv, ako 
slnečné svetlo na rast a vývoj rastlín. Je preto celkom prirodzené, že aj rodina, 
aj Cirkev sú povolaní k tomu, aby urobili všetko pre vhodné a správne napĺňanie 
potreby katechizovania. Obzvlášť sa táto potreba pociťuje počas tzv. „kritickej doby“ 
mladosti, kedy treba viac ako inokedy upevňovať vieru a mravné princípy u mladých 
ľudí. Vtedy aj rodičia, aj dušpastier sú povinní koordinovane a seriózne bedliť a starať 
sa o to, aby nenastalo zastavenie alebo dokonca nesprávne smerovanie v duchov-
nom živote mladých ľudí, ktorí sú ustavične vystavení veľkým nebezpečenstvám, ná-
strahám i pokušeniam. Ak tejto výchove chýbajú zdravé náboženské a mravné 
princípy, v skorom čase sa prejavia negatívne a zhubné plody takejto výchovy 
a osvety. A preto spoločnou snahou rodičov i dušpastiera musí byť ustavičná starosť 
o to, ako ochrániť mladých ľudí pred zhubným vplyvom okolia, ale aj pred ohňom 
vášní, ktoré tak často a nemilosrdne doliehajú na duše i telá mladých ľudí a ničia v 
nich všetko dobré a zdravé. Na tieto otázky vo svojej činnosti nezabúda ani naša 
Cirkev, ktorá usiluje o vhodnú a správne orientovanú podporu či pomoc rodine pri 
výchove všetkých jej členov, no najviac mladého pokolenia práve formou nábožen-
sko-mravnej výchovy a výučby, berúc pritom do úvahy charakter a podmienky doby, 
jej potreby a možnosti. 

(Pokračovanie)

Prot. Peter Kormaník

Pastierske bohoslovie Blahodátny oheň

Prot. Peter Humeník pred ikonostasom v pravoslávnom 
chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom
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Pastierske bohoslovie Blahodátny oheň

Deň pred pravoslávnou Paschou, na 
Veľkú sobotu v Jeruzaleme do Božieho 
hrobu, ktorý sa nachádza pod kaplnkou 
uprostred chrámu Christovho Vzkriese-
nia, zostupuje tzv. blahodatný oheň. Za 
prítomnosti tisícov veriacich z celého 
sveta pravoslávny jeruzalemský patriar-
cha vstupuje do kaplnky Božieho hrobu 
so zväzkom 33 sviec (podľa počtu rokov 
Christovho pozemského života) a po 
jeho modlitbe schádza z neba oheň, kto-
rý mu ich zapaľuje. Prvé minúty po svo-
jom zostúpení blahodatný oheň, alebo 
ako ho nazývajú miestni – sväté svetlo 
– vôbec nepáli. V priamom televíznom 
prenose možno vidieť, ako si ľudia týmto 
ohňom „umývajú“ tvár alebo nad ním dr-
žia ruky a napriek tomu neutrpia žiadne 
popáleniny. Tento oheň je potom rozvá-
žaný do celého sveta, aby ním boli zapá-
lené sviece a lampady v chrámoch počas 
paschálnych bohoslužieb.

Podľa historických záznamov sa po-
čiatky zostupovania blahodatného ohňa 
datujú do r. 162, kedy sa počas boho-
služieb v Jeruzaleme chrámové lampy 
zapálili samé od seba i napriek tomu, 
že v nich nebol olej. Aj v ďalších storo-
čiach píšu rôzni cirkevní spisovatelia 
a očití svedkovia o blahodatnom ohni 
ako o veľkom zázraku, ktorý sa v chráme 
Christovho Vzkriesenia deje každoročne. 
Niekedy sa stávalo, že pravoslávnemu 
patriarchovi zakazovali vstúpiť do Chris-
tovho hrobu, napr. počas križiackych 
výprav alebo neskôr v dobe tureckého 
jarma. Ten sa však modlil spolu s veria-
cimi pred chrámom a blahodatný oheň 
vtedy zostúpil na stĺp vstupných dverí a 

zapálil sviece prítomných. Dodnes je na 
tomto stĺpe vidieť prasklinu po ohni. Od-
vtedy pravoslávnym nikto nebránil, aby 
sa modlili za zostúpenie blahodatného 
ohňa priamo v Christovom hrobe.

Prevoz blahodatného ohňa z Jeruza-
lema na Slovensko zabezpečuje skupina 
dobrovoľníkov, ktorí preň dochádzajú na 
letisko v rumunskom Satu Mare a starajú 
sa o jeho rozvoz do rôznych kútov nielen 
východného, ale aj stredného a západ-
ného Slovenska (Bratislava, Komárno, 
Trnava a inde) – všade tam, kde žijú ko-
munity pravoslávnych veriacich.

Tento rok sme sa k nim pridali a 
7.4.2018, v sobotných popoludňajších 
hodinách sme vyrazili na štvorhodinovú 
cestu pre túto veľkú svätyňu. Na letisko 
sme síce dorazili včas, ale keďže tento 
rok zišiel oheň v Jeruzaleme o niečo skôr, 
lietadlo s ohňom práve pristávalo a my 
sme sa len rýchlo pridali k davu rumun-
ských kňazov a veriacich, ktorí sa poná-
hľali k pristávacej dráhe. Oheň priviezli 
z Bukurešti dvaja kňazi a dvaja laici a 
miestni ich s veľkou radosťou privítali. Aj 
keď po rumunsky v našej skupine rozu-
mel iba duchovný otec Ján Rusín, ktorý 
nás viedol, napriek tomu sme všetci cítili 
obrovskú radosť nielen z blahodatného 
ohňa, ale aj z nadchádzajúceho najväč-
šieho cirkevného sviatku Vzkriesenia 
Isusa Christa. Prítomní Rumuni hlasne 
trikrát zaspievali najradostnejšiu pie-
seň Paschy „Christos a înviat! – Christos 
voskrese!“ a pobrali sa na bohoslužby do 
svojich chrámov. My sme sa spojili s na-
šimi krajanmi zo západného Slovenska, 
ktorí niesli oheň do Budapešti, Komárna, 

Do Rumunska po Blahodatný oheň



B16 Odkaz
sv. Cyrila 
a Metoda

OsobnosťBlahodátny oheň

Bratislavy, Viedne a Brna a taktiež sme si 
po prvýkrát v roku zaspievali prekrásny 
paschálny tropár „Christos voskrese!“ v 
našom jazyku. 

Keďže je známe, že tento svätý oheň, 
ktorý schádza z neba, prvé minúty vôbec 
nepáli, hneď na letisku som chcel otes-
tovať, ako je to po niekoľkých hodinách. 
Bolo asi pol jedenástej v noci, tento rok 
oheň zišiel okolo pol druhej popoludní 
a po priložení ruky nad plameň som cí-
til oveľa slabšie pálenie ako pri bežnom 
ohni. Je to naozaj zázračný svätý oheň.

Do nášho auta sme dostali dva 
transportné lampáše, aby sme mali is-
totu, že v prípade zhasnutia jedného z 
nich budeme si môcť odpáliť z druhého. 
A skutočne to mohlo, lebo po rozbitých 
cestách maďarskými dedinami nám je-
den lampáš naozaj zhasol. To však nebol 
až taký problém, aký mali naši kolegovia 
po ceste z Budapešti. 30 km pred Komár-

nom im totiž zhasli všetky tri lampáše a 
oni sa museli vrátiť po dvoch tretinách 
cesty späť do Budapešti.

Po šťastnom príjazde na Slovensko 
nás prví záujemcovia o blahodatný oheň 
čakali tesne za hranicou a naša ďalšia 
zastávka bola v pravoslávnom chráme 
v Trebišove. Tam nás čakal nielen miest-
ny duchovný s veriacimi, ale ďalší „nosi-
či“ ohňa do rôznych kútov východného 
Slovenska (smer Košice, Prešov, Svidník, 
Stropkov, Medzilaborce). Našou úlohou 
však bolo dopraviť oheň do Osadného, 
odkiaľ bol odvezený do Sniny a Stakčína. 
To sa nám s Božou pomocou nadránom 
podarilo a tak mohli pravoslávni veria-
ci aj v našom regióne osláviť „Velikdeň“ 
jedným z najväčších dôkazov našej vie-
ry, blahodatným ohňom, ktorý používali 
počas svojich paschálnych bohoslužieb.

Prot. Peter Soroka

Pútnici zo Slovenska, ktorí na letisku v Satu Mare (Rumunsko) vyzdvili Blahodátny oheň
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V januári roku 2018 sa jeden z najstarších 
klerikov Tuľskej metropolie Ruskej pravosláv-
nej cirkvi (RPC) – archimandrita Nikon (Kone-
všij) dožil 90 rokov. Narodil sa ešte v časoch 
Československa, bol Rusín. Vtedy si ani ne-
vedel predstaviť, že jeho životná cesta bude 
úzko spätá s ďalekým Ruskom. V ťažkých so-
vietskych časoch sa mu podarilo obnoviť ne-
jeden chrám a tiež stál pri obnove celého mo-
nastiera – starej svätyni Tuľskej zemi, Belevskej 
Vvedenskej Makarievskej Žabinskej pustovni.

Tento starý monastier bol postavený v 
roku 1585, počas vlády cára Fedora Ioanoviča 
Romanova, na základe ním darovanej gramo-
ty, ktorá bola daná jednému zbožnému star-
covi Onufrijovi, čo zostavili belevskí pisári Ni-
kita Grigorevič Rževský s kolegami. Po ťažkých 
rokoch smutného obdobia bolo potrebné ob-
noviť spálený Poliakmi v roku 1615 monastier, 
čoho sa ujal  starec Makárij, meno ktorého 
monastier nosí do dnešných dní. V 20. storočí 
nastali  pre monastier aj bratov v ňom nové 
skúšky a to v prvom desaťročí sovietskej vlády, 
a tiež počas doby Veľkej vlasteneckej vojny. 
Počas bojov o mesto Beljev, pri ktorom sa mo-
nastier nachádza, pod streľbami artilérie boli 
zasiahnuté chrámy a budovy monastiera. Na 
konci 20. storočia sa predstaveným monastie-
ra stal človek, ktorý bol zodpovedný a skúsený 
vďaka rokom, čo slúžil Cirkvi – archimandrita 
Nikon (Konevšij). Jeho zodpovednosť za všet-
ky prijaté riešenia bola obrovská, lebo práve 
tieto riešenia  sa ukázali veľmi dôležitými pri 
obnove monastiera.

Otec Nikon hovorí, že si vždy bral príklad 
zo svojho duchovného pomocníka a učiteľa – 
archimandritu Iova (Kundri – Zakarpatského 

starca),  teraz už kanonizovaného Pravosláv-
nou cirkvou. Vážil si ho pre jeho pracovitosť, 
jednoduchosť vzťahov, milosrdenstvo, mier-
nosť – spomína predstavený Žabinskeho mo-
nastiera. Životná cesta samého archimandritu 
Nikona je taktiež príkladom pre mnohých 
služobníkov Cirkvi. Narodil sa v roku 1928 v 
dedine Drahovo, ktorá sa nachádza neďaleko 
od Chustu v Podkarpatskej Rusi. Pochádzal z 
mnohodetnej rusínskej rodiny, v nej vyrástli 
dvaja bratia a päť sestier. Jeho otec Ivan Fjo-
dorovič bol kurátorom Sväto-Archanjelsko-
-Mihajlovského monastiera v dedine Draho-
vo-Zabroď. Ivan Fjodorovič, ako aj mnohí ďalší 
Rusíni, odišli na začiatku 20. storočia za prácou 
do Ameriky. Pracoval v bani, prijal každú i ťaž-
kú prácu. Po svojom návrate na Podkarpatskú 

Rusín v Rusku 
90 rokov od narodenia archimandritu Nikona (Konevšij)
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Rus sa oženil s pravoslávnym dievčaťom – An-
nou Ivanovnou Roškovou. Jedna myšlienka 
zostávala v hlave Ivana Fjodoroviča  počas prá-
ce v Amerike a  aj po návrate do Podkarpatska 
– obnoviť monastier v rodnej karpatskej dedi-
ne. Čoskoro mohol vykonať svoje želanie. Vzal 
svoje úspory a v roku 1934 kúpil pozemky, kde 
tristo rokov predtým stál mužský pravoslávny 
monastier. Tieto pozemky dal Cirkvi a pokra-
čoval v obnove starého monastiera. Vasilij, ako 
volali otca Nikona, pásol v monastieri ovce a 
ako vedel, tak pomáhal v hospodárstve. Praco-
val už od detského veku, privykajúc k práci a 
poslušnosti, ktoré sú dôležité v mníšskom ži-
vote. No skoro pre Podkarpatsko nastali ťažké 
časy. 18. marca 1939 prišli do Zakarpatska ma-
ďarské vojská. Nezávislosť Zakarpatska, ako 
autonómnej časti Československa, bola zniče-
ná a teritórium odobraté Maďarskom. V týchto 
neľahkých podmienkach bolo pravoslávnemu 
obyvateľstvu veľmi ťažko.

Vasilij (budúci otec Nikon) napriek tomu v 
1942 po skončení školy prišiel do Sväto-Trojic-
kého monastiera v dedine Chust-Gorodi-
lovo. Už po skončení vojny sa jeho učite-
ľom stal archimandrita Iov (Kundrja), v 
tom čase jeromonach, predstavený 
monastiera. Tu v skyte sa Vasi-
lij učil majstrovstvu žalmistu, 
spieval v chóre, pomáhal v 
oltárnej časti. Spolu s ním 
tam boli jeho domáci, 
Rusíni, budúci služob-
níci Tuľskej epar-
chie: protojerej 
Serafim Chlan-
ta, protoje-
rej Michail 
C h l a n t a , 
schiarchi-
mandrita 
I s a a k i j 

(Motyľ), protodiakon Ioann Berdar. Všetci ne-
skôr slúžili v Pravoslávnej cirkvi v ďalekom 
Rusku… V roku 1950 bol Vasilij Konešnij pod-
strihnutý za mnícha. V roku 1956  po ukončení 
Moskovského duchovného seminára sa chcel 
vrátiť do rodného rusínskeho kraja, ktorý po 
vojne pripadol pod správu Ukrajinskej soviet-
skej socialistickej republiky. Otec Nikon chcel 
pokračovať vo svojom slúžení doma, ale po 
chruščovskom prenasledovaní Cirkvi v Zakar-
patsku nebola možnosť ho prijať do bratstva 
alebo mu vydeliť cirkevnú obec. Otec Nikon 
bol poslaný do Jaroslavskej eparchie, kde slú-
žil ako kňaz a spolu slúžiaci v chrámoch Ugliča, 
Ljubimova aj v katedrálnom sobore Jaroslavľa.

Na jeseň v roku 1957 bol prevedený do 
Tuľskej eparchie, tam bol spolu slúžiacim v 
rôznych chrámoch a od roku 1991 sa stal ria-
diacim staviteľom a námestníkom Sväto-Vve-
denskej Makarievskej Žabinskej pustovne. 
Vtedy Serapion, metropolita Tuľský a Beljev-
skij, určil za predstaveného Sväto-Trojického 

chrámu Beljeva  archimandritu Nikona, aby 
sa uchopil tejto funkcie. V Žabyni v 

Znamenskom chráme a v Makariev-
skom chráme, v ktorom sa počas 

sovietskeho obdobia nachádza-
la škola, boli zničené okná, tie 

zakryli doskami, na stenách 
bolo vidno zničené tehly 

a schody boli zarastené 
trávou. Kaplnka nebola 

a celkovo nič tam ne-
zostalo. Len studňa 

mala krištáľovú 
vodu, na tú ľu-

dia nikdy ne-
zabudli.

P r v é 
bohosluž-
by v mo-
n a s t i e r i 

OsobnosťOsobnosť
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slúžil otec Nikon v Znamenskom chráme, kde 
bol urobený ikonostas s fotografiami ikon. 
Bohoslužby sa konali počas nedieľ a sviatkov. 
No po otvorení monastiera v ňom kvôli mno-
hým príčinám nebolo bratstva. Nebol tam ani 
chrám pre každodenné modlitby a nebolo 
tam ani kde žiť… Vernými pomocníkmi otca 
Nikona pri obnove monastierskych budov sa 
stali jeho príbuzní Rusíni, ktorí spolu s archi-
mandritom prekonali mnoho prekážok. Do 
monastiera prichádzali pracovať aj predstavi-
telia bývalých dvorjanských rodov, známych 
obchodných mien, potomkovia zabudnutých 
beljevských kozákov, ktorých predkovia stráži-
li hranice svojej domoviny. Ich všetkých, pod-
ľa slov archimandritu Nikona,  spájala láska k 
svojmu kraju, k rodnému ohnisku. Želanie ob-
noviť pravoslávny monastier bolo obrovské. 
Monastieru pomáhala už aj obnovená Optin-
ská pustovňa, kde sa starec Ilij (Nozdrin) modlil 
za obnovenie jeho obľúbenej Žabynskej pus-
tovne. Pomaličky sa obnovil monastier, chrá-
my monastiera opäť začali dvíhať svoje hlavy, 
postavila sa ubytovňa, budovy pre bratov, 
kúpeľ pri prameni. Čoraz viac veriacich prichá-
dzalo k svätému prameňu a aj k moščam (os-
tatkom) svätého Makarija. Od roku 2000 sa bo-
hoslužby konali denne. Zvýšil sa počet bratov 
aj pomocníkov monastiera a 4. februára 2001, 
v deň osláv pamäti prepodobného  Makarija, 
sa uskutočnila prvá bohoslužba v Makariev-
skom chráme. Po mnohých rokoch bol v ten 
deň tiež uskutočnený  prvý mníšský podstrih.

V roku 2008 sa začali vo Vvedenskom chrá-
me reštauračné práce, z neho v sovietskych ča-
soch ostalo len niekoľko holých stien. Vveden-
ský chrám bol hlavným chrámom monastiera, 
preto aj jeho obnovenie sa stalo symbolom 
obnovenia nového života monastiera. Práce 
sa konali celý rok a v lete  v roku 2010 bola 
celá budova so strechou úplne pripravená na 
osadenie kupol a krížov. 4. decembra 2011 bol 

chrám slávnostne posvätený Aleksiom, met-
ropolitom Tuľským a Efremovským, a Serafí-
mom, biskupom Beljevským a Aleksínskym.

Dnes monastier vedie aktívnu pastiersku, 
vzdelávaciu a misionársku činnosť medzi oby-
vateľstvom.

Spolu s modlitebným slúžením bratstvo 
vykonáva v širokom monastierskom hospo-
dárstve celý rád poslušnosti. Ide o uprato-
vanie a kúrenie v priestoroch, starostlivosť o 
teritórium a tiež účasť pri stavebných prácach, 
príprava sena a zeleniny – všade je potrebné 
priložiť ruku k dielu. Monastier má svoj kravín, 
vtáctvo, včelín, ovocné sady, záhradu a v krás-
nom monastierskom jazere plávajú ryby.

Monastierska jedáleň slúži nielen pre mo-
nastier, ale aj mnohým návštevníkom a veria-
cim. V monastieri je taktiež neveľká knižnica s 
fondom, ktorý pozostáva zo svätootcovských 
textov a kníh cirkevnej histórie.

Obnovenie starého Vvedenského chrámu 
bolo zázrakom, skutočným zázrakom, ktorý 
môžeme všetci vidieť. Sláva Bohu, Presvätej 
Vládkyni našej Bohorodičke a prepodobnému 
Makarijovi, že my všetci môžeme byť svedka-
mi týchto zázračných udalostí – hovorí otec 
Nikon. Otec Nikon doteraz  nesie poslušnosť 
námestníka starého monastiera Tulskej a Be-
levskej zemi. Nezabúda na rodné Zakarpatsko, 
ktoré volá po starom názve Podkarpatskej 
Rusi, pamätajúc čas mladosti. Nehľadiac na 
svoj vysoký vek, každý rok prichádza do rod-
ného kraja pokloniť sa moščam svojho du-
chovného otca a učiteľa, starca Iova (Kundri), 
ktorému, ako hovorí otec Nikon, je zaviazaný 
za výber svojej životnej cesty, nevyspytateľnej 
cesty Božej.

Maksim Chlanta, 
učiteľ Tuľskej štátnej univerzity, historik, 

teológ, výskumník v oblasti histórie Cirkvi, 
potomok podkarpatských Rusínov.

Preklad Mgr. Jakub Surmik



B20 Odkaz
sv. Cyrila 
a Metoda

Zamyslenie Vyznanie

Často v chráme počujeme 
alebo v Biblii čítame Christo-
ve slová, ktoré si často ani ne-
všimneme a ak áno, tak sa nám 
zdajú byť nezrozumiteľné. Ako 
máme chápať slová: „Buďte 
ako deti?“ Ako sa môže dospe-
lý človek správať ako dieťa? 
Je predsa zodpovedný, živí sa 
svojou prácou. Na druhej strane 
deti sú bezstarostné, musia sa 
o ne postarať iní, nemajú žiad-
nu zodpovednosť. Náš Spasiteľ 
nám však chcel povedať, aby 
sme neboli nároční, ale skromní 
a jednoduchí ako deti. Minule 
som si všimol ako sa môj jeden 

a pol ročný syn dokázal niekoľko minút hrať s obyčajnou gumkou do vlasov. Obzeral si ju 
z každej strany, naťahoval, hádzal na zem a zároveň ju dvíhal svojimi malými ručičkami. 
Niečo podobné od nás chce aj Boh: aby sme sa vedeli tešiť obyčajným malým veciam, neo-
čakávali a hlavne nežiadali od života veľa, prepych, komfort... 

Pred nejakým časom som navštívil jedno veľmi zaujímavé miesto v Srbsku. Je to pustov-
ňa sv. Sávu Srbského vysoko v horách, kde sa už vyše 800 rokov chodili modliť mnísi, ktorí 
v čase Veľkého pôstu vyhľadávali samotu a bližšiu prítomnosť Boha. Neskôr tu aj niektorí 
mnísi zostali bývať dlhodobo. V skale vytesaná štvorposchodová murovaná stavba s kapln-
kou, studňou a zvonicou je akoby „prilepená“ pod útesom a zároveň nad hlbokou priepas-
ťou. Dostať sa tam dá iba peši ťažko dostupným úzkym chodníkom. Nie je tu elektrina a kúri 
sa iba drevom v pieckach. Po príchode na toto miesto som si uvedomil, ako málo človeku 
treba k prežitiu na tejto zemi, ak sa snaží byť čo najbližšie Bohu. Tu zabudnete na obľúbené 
seriály v televízii, nechýba vám ani mobil, internet či kulma na vlasy. Na druhej strane sa sú-
streďujete na Boha, modlitbu a boj s démonmi. Keď sme sa rozplývali nad týmto miestom, 
mnísi nám opisovali, ako sa tu človek cíti, keď zájde slnko. „Odrazu sa bojíš všetkého, po-
čuješ rôzne zvuky, vidíš zvláštne tiene, uvedomuješ si, že si v tejto pustatine odkázaný iba 
na Boha, ako je dieťa odkázané na pomoc rodiča,“ zdôveril sa mi jeden z mníchov, ktorý 
tu strávil noc. „Keď nebudete ako deti, nevojdete do nebeského Kráľovstva,“ povedal náš 
Spasiteľ Isus Christos, a preto buďme skromní a jednoduchí ako deti.

Prot. Peter Soroka

„Buďte ako deti!“

Ikona Isusa Christa s deťmi a apoštolmi
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Božie zázraky v súčasnosti
Tento text pôvodne vznikol ako list, ktorý som osobne 

napísal mojej priateľke Jane Gubovej, ktorá sa chcela dozve-
dieť, čo ma viaže so sv. Nektárijom Eginským a načo sú mi 
ďakovné molebny, ktoré sa slúžia sv. Nektárijovi Eginskému. 
V tomto článku sa čitateľ bude mať rovnako možnosť zo-
známiť s Božími zázrakmi, ktoré sa v mojom živote stali, ako 
aj zázrakmi, ktoré sa z Božej milosti udiali mojim blízkym 
priateľom. 

Jana má cez internet dávno zoznámila s duchovným 
Olegom Kakacijom z Ukrajiny. Priatelili sme sa a často sme si 
písali. Jedno nedorozumenie v dopisovaní s ním ma donú-
tilo, aby som sa začal učiť ruský jazyk a za pomoci priateľov 
som sa ho naučil za 2 roky. Raz som sa mu posťažoval na svoje zdravie. Ako násle-
dok cerebrálnej paralýzy som v nohách od kolien po konce prstov na nohách nemal 
cirkuláciu a táto časť môjho tela bola vždy chladná, dokonca aj v lete. Otec Oleg sa 
rozhodol slúžiť 40 dní sv. Liturgie, kde bude spomínať iba moje meno. Po slúžených 
40 Liturgiách sa cirkulácia objavila v dolnej časti mojich nôh a odvtedy sú moje nohy 
stále teplé. 

Jeden čas som mal tremory tváre. Tremory sú nedobrovoľné trasenia svalov. Aj 
keď trvajú veľmi krátko, tremory na tvári sú veľmi nepríjemné. V mojom prípade pre-
stali po mesačnom každodennom čítaní akafistu sv. Matróne Moskovskej.

Po modlitbe sv. Nektarijovi Eginskému, ktoré boli každodenné počas dvoch me-
siacov, a modlitbe, aby sa niečo zmenilo v mojom živote, neočakávane som dostal 
2000 dolárov, ktoré som využil na návštevu Moskvy s mojou mamou. Obišli sme 
všetky svätyne v Moskve a jej okolí, čo mi prinieslo veľkú pokoru, ktorá každodenne 
trvá, i skoro nikdy nestrácam trpezlivosť a pokoru.

V nasledujúcom roku 2014 som začal študovať dvojročné magisterské štúdium. 
Bohatý človek, ktorý mi sľúbil materiálnu pomoc, mi oznamuje, že ma nemôže fi-
nancovať a tak moja rodina zozbierala peniaze, aby som odišiel do Moskvy a mohol 
zaplatiť prvý ročník. Moja matka sa ma pýtala, ako by mi mohla pomôcť, ale ja som 
jej odpovedal, že nijako, jedine, aby sa modlila k sv. Nektarijovi. Vďaka jej modlitbám 
som úspešne ukončil magistratúru, vyriešil všetky problémy okolo platenia druhého 
ročníka a mojej matke sa podarilo dať postaviť pomník môjmu otcovi, ktorý zomrel 
krátko po mojom odchode na štúdium. Pokiaľ som bol na magisterskom štúdiu, ani 
raz som neochorel a odmietol som očkovanie proti chrípke. Dôvod tohto zázraku je, 
že raz týždenne dvaja duchovní slúžili ďakovný moleben sv. Nektarijovi. Jeden z nich 
je kňazom na mojej cirkevnej obci a druhý na jednej dedine v Rusku.

Boško Jovanovič



B22 Odkaz
sv. Cyrila 
a Metoda

Vyznanie Svätec

Modlitebná pomoc starca Efréma Arizonského je veľká. Písal som mu niekoľko-
krát a vždy sa vyriešili problémy, ktoré som mu v liste opisoval. Hľa, niekoľko prí-
kladov: nechceli ma prijať na denné štúdium, lebo som invalid. Aby ma prijali za 
riadneho študenta, bojoval som rok a pol a nič sa nedialo. Napísal som o tom starcovi 
Efrémovi a po jeho modlitbe sa všetko začalo pomaly hýbať ako som chcel a podari-
lo sa mi úspešne urobiť prijímacie pohovory a neskôr som po mnohých problémoch 
ukončil magistratúru a stal sa prvým invalidom, ktorý úspešne ukončil MGIMO (Mos-
kovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov).

Jedna moja blízka priateľka bola tehotná a čakala svoje druhé dieťa. Keďže bolo 
tehotenstvo komplikované a ťažké, hospitalizovali ju v nemocnici. Po niekoľkých 
dňoch jej lekári povedali,  že nech ide domov a čaká na spontánny potrat, lebo jej 
nevedia pomôcť. Ja som o jej probléme napísal starcovi Efrémovi a po jeho modlitbe 
moja priateľka porodila druhého syna, živého a zdravého. 

Starec si trpezlivo prečíta každý list, ktorý príde do jeho rúk a vždy sa pomodlí 
za to, čo sa v liste píše. V minulosti na listy aj odpovedal, ale už to nerobí, lebo mu 
prichádza obrovské množstvo listov. Keď je list napísaný po grécky, hneď mu ho dajú 
a keď je po anglicky, preložia mu ho do gréčtiny. 

O sv. Jánovi Šanghajskom som sa 
dozvedel úplne náhodou, keď som si 
o ňom prečítal článok. Po tom som si 
zaumienil, že sa o ňom a Ruskej zahra-
ničnej cirkvi dozviem, čo sa dá. Želal 
som si mať jeho ikonu a posvätený olej 
z lampady nad jeho svätými ostatka-
mi. Trvalo mi dosť dlhý čas nájsť kňaza 
zo San Francisca, ktorý mi posvätený 
olej poslal. O tri mesiace som mal ne-
príjemný zdravotný problém, koža na 
vnútornej strane môjho stehna bola 
fialová a žiaden liek mi nepomáhal. 
Keď prišiel olej, moja matka ho položi-
la pri mojej posteli. Keď som sa nasle-
dujúce ráno zobudil, moja koža bola 
uzdravená.

Všetko to, čo som Ti napísal, píšem 
preto, lebo je potrebné, aby sa hovo-
rilo o Božích zázrakoch a tiež preto, 
lebo ako vieš, všetky problémy, ktoré 
sa nám stávajú, prichádzajú preto, aby sme preukázali svoju vieru. 

Pozdravujem a prajem všetko dobré od Hospodina.

Boško Jovanovič, Kragujevac, Srbsko 

Sv. Ján Šanghajský a San Franciský
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V noci z 13. na 14. februára 1996 slúžil vtedy 18 ročný 
vojak Eugenij Rodionov spolu s troma mládencami na če-
čensko-ingušskej hranici na životne dôležitej ceste, ktorú 
často využívali i banditi. Ich stanovište nebolo nijako opev-
nené. Jednotka tu bola presunutá len pred mesiacom. Keď 
sa ku stanovišťu prihnala sanitka rýchlej pomoci, mladí 
vojaci zrejme netušili, že je plná po zuby ozbrojených ban-
ditov. Chlapci boli zajatí. Začalo sa kruté trojmesačné zaja-
tie, na ktorého konci bola neľudská vražda. Za prítomnosti 
predstaviteľa OBSE neskôr vypovedal jeden z banditov, 
ako to všetko prebiehalo. Evgenij mal na krku krížik, ktorý 
nikdy neodkladal a práve to vzbudzovalo veľkú zúrivosť 
banditov. Nútili ho, aby krížik dal dole – to znamená od-
riekol sa Christa. Každý deň mu hovorili:  „Môžeš žiť, len daj 
dole kríž, prijmi našu vieru a všetko trápenie skončí“. Ani 
nie v devätnástich rokoch, bez rodičov, bez veliteľov sa 
chlapec musí sám rozhodnúť...

Bol prehováraný, potom trýznený, ponižovaný. Za ne-
ochvejné odmietnutie dať dole kríž bol nakoniec 23. mája 
1996, v deň svojich narodenín, ktoré pripadali na deň pravoslávneho sviatku Nanebovstúpenie 
Isusa Christa, zvlášť krutým spôsobom zavraždený. Spolu s ním odmietli prijať mohamedánstvo 
a zaprieť svoju vieru ešte traja vojaci: Igor, Andrej a Alexander.  Boli tiež umučení. Zdalo by sa, že 
stačilo málo - dať dole z krku kríž.  Svedectvá z iných podobných miest nám popisujú i také situácie: 
raz dvaja vojaci nevydržali. Povedali si: „Môžeme zaprieť tu v zajatí a po návrate domov... To je ale 
len prvý krok. Druhý krok – prinútili ich zastreliť ostatných zajatcov. Skutočne ich zastrelili. Pred te-
levíznou kamerou sa potom jeden z nich odriekol matky a potom už len dodal: „Už nemám matku 
– len Alaha“.

Ľuba Vasilevna Rodionová, Jevgeniova matka, prešla všetkými stupňami pekelných múk. Aby 
získala synovo telo, zaplatila čečenským poľným veliteľom ohromné peniaze. 23. augusta 1996 boli 
telá všetkých štyroch exhumanované. Jevgeniovu hlavu matke vrátili za ďalšie peniaze 6. novembra 
v deň sviatku ikony Presvätej Bohorodice „Všetkých trpiacich radosť“.

Telo matka priviezla do vlasti 20. novembra 1996 v deň pamiatky mučeníkov Melitinských. Tí 
boli vojaci kresťania rímskej armády. Za odmietnutie zriecť sa Christa boli sťatí. Jeden z týchto tri-
dsiatich vojakov nosil meno Jevgenij.

Jevgenij Rodionov bol pochovaný pri chráme Nanebovstupenia Isusa Christa v obci Satino-
-Ruské v Moskovskej oblasti.

V lete 1999 pri nálete na ruskú pohraničnú hliadku bol brat Chojchorojeva, vraha Jevgenija, 
presne na tom mieste, kde bol zajatý Jevgenij spolu s troma vojakmi. Na jeseň prišla správa o smrti 

Nový mučeník za Christa Eugenij

Fotografia Eugenija Rodionova



B24 Odkaz
sv. Cyrila 
a Metoda

História História

samotného Chojchorojeva. 23. augusta 1999 (presne o tri roky a tri mesiace po smrti Jevgenija) bol 
zabitý spolu so svojimi kumpánmi v bitke medzi čečenskými banditmi v Groznom.

Na Jevgenijovom hrobe stojí dvojmetrový kríž, horí lampada. Peniaze na kríž venovali dobrí 
ľudia. Keď ho stavali, prišlo mnoho ľudí. Pani Rodionová sa tomu veľmi divila: „Prečo títo ľudia prišli? 
Žeňa predsa nebol žiadny hrdina, ako je obecne chápané. Nevykonal žiadne mimoriadne činy. Sám 
si dobrovoľne vybral smrť. Náhle prichádzajú ľudia k hrobu, klaňajú sa krížu a hovoria, že nie pre 
Žeňu, ale pre nich samých to má hlboký význam... Jedna žena prišla z ohromnej diaľky, aby sa tu 
poklonila, keďže jej vlastný syn padol v Čečensku. V deň sviatku 23. mája sa tu zhromaždilo mnoho 
kňazov. Prišiel sa pokloniť i veterán Veľkej vlasteneckej vojny. Dal dole svoje vyznamenanie „Za od-
vahu“ a položil ho na náhrobok“.

Čo dnes dáva silu matke mučeníka Jevgenija žiť ďalej? Sama o tom hovorí: „Áno, je pre mňa 
ťažké, že syn zahynul. Ale to, že sa prejavil ako opravdivý syn svojej vlasti, nezriekol sa Christa, pravo-
slávnej viery, mňa utešuje... Neviem, čo by som prežívala, keby sa rozhodol inak“. O. Dimitrij Dudko 
k tomu dodáva: „Jevgenij Rodionov bol zavraždený, ale nie zabitý. Naveky bude žiť v Kráľovstve ne-
beskom. Preto nemusíme trúchliť. Poďakujme jeho matke a poprajme jej zdravie a mnoho síl niesť 
kríž. Kríž ťažký, ale spasiteľný. Ním zvíťazíme“.

                                                  
Z českého jazyka preložil Š. Horkaj:

Hlas pravoslaví 10/11, 2002, s. 16-17)

Episkop Josif na Prešovskej Rusi

Drahí čitatelia Odkazu sv. Cyrila a Metoda, opäť Vám prinášame článok z novín Pravoslavnaja 
Karpatskaja Rus o dianí v histórii našej miestnej Pravoslávnej cirkvi.

10./23. mája 1931 v sobotu navštívil mesto Prešov pravoslávny episkop – exarcha Pravoslávnej 
Karpatoruskej mukačevskej eparchie – preosvietený vladyka Josif. 

Na stanici vladyku privítal zakladateľ Pravoslávnej Misie na Prešovskej Rusi – archimandrita Vita-
lij a prof. A. D. Grigorijev. Vladyka prišiel na Slovensko v sprievode protosynkela (osobného tajomní-
ka) jeromonacha Justína (Popoviča - dnes sv. prepodobný Justín Čelijský, pozn. prekl.) o 18.40 hod. 
a hneď, priamo zo stanice, sa pobrali do budovy starého Kolégia, kde vo veľkej sále bolo všetko pri-
pravené na slúženie večerne. Pri vchode do budovy bol oblečený do archijerejskej mantie a počas 
spievania „Dostojno jesť“ vyšiel po schodoch, kde už ho privítal duchovný správca cirkevnej obce o. 
Vasilij Solovjev so slovami: „Po prvýkrát po 300 rokoch episkop Pravoslávnej cirkvi navštevuje toto 
historické mesto, aby sa pomodlil spolu s pravoslávnymi veriacimi“. 

Po týchto slovách sa vladyka pobral na špeciálne pripravené vyvýšené miesto a v bohoslužob-
ných rúchach slúžil večerňu, spolu s archimandritom Vitalijom (Maximenkom), jeromonachom 
Justínom a jerodiakonom Jóvom. Spev viedol chór pod vedením o. Vasilija Solovjeva. Na konci ve-
černe vladyka pozdravil všetkých prítomných. Po skončení večerne sa odobrali do domu I. A. Rich-
tera, kde si predstavitelia pravoslávnej cirkevnej obce uctili drahého hosťa skromnou večerou. Na 
druhý deň ráno vladyka Josif odišiel do najbližšej pravoslávnej obce, do Ľutiny. Už o 9. hodine ráno, 
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spolu so svojimi kňazmi, prišli procesie z 
iných obcí (Hanigovce, Milpoš, Venécia, t.j. 
časť Lukova), ktoré spolu s ľutinskou cir-
kevnou obcou zorganizovali grandióznu 
procesiu s množstvom chorúhv.  Zhromaž-
denie veriacich čakalo vladyku na začiatku 
obce s nápisom: „Vítame Vás, preosvietený 
vladyko“. Okrem zhromaždených veriacich 
prišli aj veriaci z Prešova a o niekoľko minút 
už bolo vidieť automobil, v ktorom sedel 
vladyka Josif.

Duchovenstvo vystúpilo naproti vla-
dykovi a po vzájomnom privítaní, prijatí  
požehnania a bozkávania kríža priviedli 
vladyku k procesii, kde ho privítal o. Andrej 
Cuglevič a predseda kurátorského zboru 
Pravoslávnej cirkevnej obce v Ľutine. Deti 
privítali episkopa Josifa chlebom a soľou a 
taktiež drahého hosťa privítali aj ľutinské 
ženy, z ktorých mnohé od radosti plakali.

Vladyka Josif odpovedal všetkým, ktorí 
ho privítali, a neskrýval svoju radosť z toho, 
koľko ľudí bolo osvietených pravým svet-
lom Christovej pravdy, ktorá už od apoštol-
ských čias sa neporušená chráni vo svätej, 
východnej, Pravoslávnej Christovej Cirkvi. 
Poprosil aj o to, aby sme nezabúdali na 
tých, ktorí nás nenávidia, na zblúdilé oveč-
ky Christovho stáda, našich bratov a taktiež 
vyzýval k láske a modlitbe za nich.

Slávnostný pochod sa tiahol cez celú obec a veriaci sa pobrali smerom ku chrámu. Okrem tých-
to veriacich chceli preosvieteného vladyku vidieť aj nepravoslávni veriaci. Vladyka ich žehnal krí-
žom, zdravil ich známym pozdravom: „Sláva Isusu Christu“, a tak vl. Josif napĺňal svoje slová kázne 
pri privítaní aj skutkami.

Na hore, pri samotnom chráme, vladyku s procesiou privítal krížom duchovný správca cirkevnej 
obce. Počas zvonenia zvonov episkop Josif vošiel do chrámu, kde, po oblečení do bohoslužobného 
rúcha a čítaní časov, sa začala Božská Liturgia. Krásny chrám nedokázal pojať všetkých veriacich a 
po zaambonnej modlitbe vladyka predniesol kázeň o kresťanských cnostiach. Okolo hodiny trvalo 
pomazávanie posväteným olejom, po ktorom vladyka porozdával deťom krížiky a starším knižky.

Z chrámu sa národ procesiou vybral do domu duchovného správcu, kde vladyku Josifa a veria-
cich čakala bratská trapeza (t.j. pohostenie), počas ktorej sa episkop Josif zoznamoval zo životom 

Vladyka Josif, episkop bitoľský
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svojej duchovnej pastvy. Tých, ktorí pretr-
peli rôzne príkoria od inoslávnych, sa vla-
dyka Josif snažil upokojiť svojím láskavým 
slovom. 

„Majúc vždy pred sebou obraz nášho 
Spasiteľa, budeme vždy znášať útrapy a 
príkoria, aby sme mohli byť príkladom pre 
našich menších bratov vo viere, ktorí ešte 
prebývajú v  tme“, povedal vladyka Josif.

Po krátkom oddychu preosvietený vla-
dyka Josif, v sprievode protosynkela (osob-
ného tajomníka) jeromonacha Justína a dr. 
Židovského, odišiel do Prešova, a neskôr 
do Brna, kde bol pozvaný na posviacku 
nového pravoslávneho chrámu sv. Václava 
Českého.

Tých pár hodín modlitebného spolo-
čenstva so svojím arcipastierom ostanú v 
pamäti pravoslávnych Ľutinčanov na celý 
život. Na mnohaja ľita, Vladyko!

Podľa novín „Pravoslavnaja Karpatskaja 
Rus, č. 5/1931“ spracoval:

Jer. Mgr. Miroslav Humenský, PhD. 
Procesie pred pravoslávnym chrámom v 

Ľutine, 1931

MYŠLIENKY STARCA PORFÝRIJA
Starec, som nahnevaný...
Raz som povedal starcovi:
— Starec, v poslednej dobe ľahko upadám do hnevu. 
— Hnev — je dobrý... (Pomyslel som si, že žartuje a prerušil som ho). 
— Dobrý?!
— Pravdaže! Hnev do nás vložil Boh! Je to nerv duše. Je to moc. Boh nám ho 

dal, aby sme boli nahnevaní a odrážali naše vášne, diabla. Vtedy správne používame 
hnev. Odoberáme túto moc satanovi a odovzdávame ju Christovi. Všetky svoje sily a 
túžby zameraj nato, aby si sa úplne oddal Christovi. 

Často sa ma zmocňuje zármutok...
— Často sa ma zmocňuje zármutok, starec.
— Prečo tráviš celý deň zatvorený vo svojom dome?
— A čo mám robiť?
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K Eucharistii nemožno pristupovať 
bez prípravy

(Slovo sv. Jána Damaského o prijímaní Christovho Tela)

Sv. apoštol Pavol hovorí, že k prijímaniu svätých tajín nemô-
žeme pristupovať bez prípravy: „Nech teda 

skúma človek sám seba a tak je z chleba a 
pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozo-
znáva telo, je a pije si odsúdenie“ (1Kor 11, 
28 – 29).

V čom by mala spočívať príprava na pri-
jímanie svätých tajín? 

Sv. Ján Damaský takto uvažuje o príprave: 
„Mnohí prijímajú Christovo Telo len zo 
zvyku a nie tak, ako by Ho mali prijímať 
– s čistou mysľou a čistým srdcom v čase 

svätého pôstu alebo v paschálnom období. 
Najdôležitejšie je pristúpiť k Eucharistii po tom, ako 

sme v čistote prežili svätý pôst a očistili si svedomie, 

— Choď na exkurzie, do hôr... To prináša veľký úžitok.

Hľadajú pomoc aj u psychiatrov...
Mnohí mladí ľudia "zamotaní" vo východných náboženstvách a rôznych sektách 

sa obrátili s prosbou o pomoc na otca Porfýrija. Ako sami svedčili, vďaka požehnaniu 
starca (prežehnal ich znakom kríža) a zachovávaniu jeho rád boli uzdravení nielen z 
duchovných, ale aj z fyzických chorôb. Mnohí z týchto mladých ľudí najprv hľadali 
pomoc u psychiatrov, ale to im neprinieslo žiadnu úľavu. Skutočnú pomoc našli len 
u otca Porfýrija.

Okamžite prestaň fajčiť...
Jednému človeku starec povedal: "Fajčenie neprináša žiadny úžitok. Naopak, je 

to príčina rakoviny a iných chorôb. Okamžite prestaň fajčiť!"  
— Ako mám prestať fajčiť? Robil som veľa pokusov, ale všetko bolo márne.
— Kedykoľvek sa ti zachce fajčiť, povedz: "Hospodi, pomiluj mja". Obrátenie sa v 

modlitbe ku Christovi — to je riešenie akéhokoľvek problému, ktorý vzniká v našom 
živote. Vidíš, dokonca aj tento krásny papagáj, ktorý žije v mojej izbe, sa naučil hovo-
riť: "Hospodi, pomiluj mja". 

Pripravil: Martin Bankov
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pretože neočistení nie sme hodní okúsiť Christovu hostinu. Majme na pamäti, že už 
v Starom Zákone ľudia prinášali Bohu obetu so strachom, pričom sa predtým očis-
ťovali. Telo a Krv Christa, pred ktorými sa chvejú aj anjeli, však my prijímame svojimi 
poškvrnenými rukami a bez strachu. Napriek tomu, že my kresťania poznáme čas 
prijímania, nepripravujeme sa naň. Popremýšľajme, sotva by sme so smradľavými 
ústami mohli pristúpiť k pozemskému vladárovi. Azda s nimi môžeme pristúpiť k ne-
beskému Kráľovi, všemohúcemu večnému Bohu? Vari nepočúvame slová znejúce v 
chráme? „Katechumeni, vzdiaľte sa! Všetci, ktorí nečinia pokánie, nech nepristupujú 
k Eucharistii!“. Nech teda pristupujú k svätému prijímaniu len hodní a nehodní nech 
k nemu nepristupujú, pretože si tak prijímajú sväté tajiny na súd, odsúdenie a muky. 
Kňaz zvoláva: „Sväté svätým!“, aby k prijímaniu pristúpili len tí, ktorí sú svätí. Teda 
nielen čistí, ale svätí. „Preto ktokoľvek by nehodne jedol chlieb alebo pil kalich Pána, 
previní sa proti telu a krvi Pána“ (1Kor 11, 27).

V rámci prípravy na sväté pri-
jímanie by sme mali pristupovať 
k svätým tajinám s čistou mysľou 
a čistým srdcom, v čistote dodr-
žiavať pôst, očistiť sa pokáním a 
napokon so strachom pristúpiť k pri-
jímaniu.

To však nie je všetko. Nemali by 
sme zabúdať na to, že k prijímaniu 
máme pristupovať s láskou a vierou, 
ako nás k tomu nabáda svätá Cirkev: 
„Pristúpme s vierou a láskou, aby 
sme boli účastníkmi večného živo-
ta“, pretože to je najdôležitejšie. Pri 
príprave na prijímanie podľa spo-
menutých zásad tak nezabúdajme 
na vieru a lásku. Počas pristupo-
vania k prijímaniu si každý z nás v v 
srdci hovorme: „Verím, Hospodine, a 
vyznávam, že Ty si skutočne Christos, Syn živého Boha, ktorý si prišiel na svet spasiť 
hriešnikov, z ktorých prvým som ja. Idem k Tebe s láskou, pretože Ty si za mňa prelial 
svoju prečistú Krv, zmieril si ma s Tvojím Otcom a oslobodil si ma od hriechu, preklia-
tia a smrti!“. Ak pristupujeme k Hospodinovmu kalichu s týmito slovami, prijímame 
sväté Tajiny nie na súd alebo odsúdenie, ale na odpustenie hriechov a večný život. 
Amiň. 

Zdroj: БЕЗ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НЕЛЬЗЯ ПРИСТУПАТЬ К ПРИЧАЩЕНИЮ СВЯТЫХ ТАИН (Слово 
Иоанна Дамаскина о причащении Тела Христова) In: ПРОЛОГ в поучениях н каждый день года. 

Составил протоиерей Виктор Гурьев. Свято-Успенская Почаевская Лавра: Почаев, 2013. С. 454 
– 455.

Z ruštiny preložil Mgr. Marek Chovanec, PhD.
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Arcibiskup Juraj v Aténach

V Nedeľu Antipaschy 
15.4.2018, kedy sv. Pra-
voslávna cirkev oslavuje 
pamiatku sv. apoštola To-
máša, slúžil michalovsko-
-košický arcibiskup Juraj 
s požehnaním ich Blaže-

ností Jeronýma II., arcibiskupa aténskeho a celého Grécka, a Rastislava, arcibiskupa 
prešovského, metropolitu českých krajín a Slovenska, slávnostnú svätú Liturgiu pri 
príležitosti chrámového sviatku na cirkevnej obci sv. apoštola Tomáša v hlavnom 
meste Grécka. Liturgiu s vladykom slúžili miestni duchovní spoločne s dvoma kňaz-
mi Alexandrijského patriarchátu. 

V homílii po Evanjeliu arcibiskup poukázal na nutnosť dotknúť sa spásonos-
ných rán zmŕtvychvstalého Bohočloveka v tajinách Cirkvi, aby mohli byť uzdravené 
naše vnútorné zranenia a zároveň napravené často hlboko zranené vzťahy s našimi 
bratmi a sestrami. „Dotknutím sa rán Christa - Víťaza nad smrťou, hriechom a zlom, 
teda osobným stretnutím so zmŕtvychvstalým Christom v spoločenstve Cirkvi, v taji-
nách, v modlitbe, v bratoch a sestrách, sa prehlbuje naša viera a dôvera Bohu, že sme 
stvorení k životu a radosti," poznamenal arcibiskup Juraj.

Správy z pravoslávnych cirkví

Grécka pravoslávna cirkev
V nedeľu Vzkriesenia Christovho v tesalonickom Posvätnom kráľovskom patriar-

chálnom a stavropigiálnom monastieri Vlatadon na večernej bohoslužbe už po 13-
krát zaznelo Evanjelium aj v slovenskom jazyku. 

Každý rok sa Evanjelium o Vzkriesední číta v čo najväčšom počte jazykov, aby sa 
táto radosť dostala do celého sveta. Študenti a kňazi bývajúci vo Vlatadone počas 
štúdia teológie na Aristotelovej univerzite čítali stať vo svojom jazyku. Zo Slovákov v 
ňom bývali počas štúdií doc. ThDr. Štefan Šak, PhD., doc. ThDr. Miroslav Župina, PhD., 
doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD., Mgr. Anton Pažický. Slovenský jazyk bol jedným 
spomedzi 15 jazykov (helénsky, latinský, cirkevnoslovanský, srbský, rumunský, an-
glický, francúzsky, nemecký, taliansky, ruský, turecký, poľský, slovenský, v pondskom 
nárečí a jazyk Homérovej doby). Po bohoslužbe sa k prítomným Slovákom toho roku 
pridal i študent, absolvent českej univerzity, Helén.  

Zdroj: https://www.facebook.com/Veľvyslanectvo Slovenska v Grécku
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Guatemala
V tichej dedinke Aguacate v Guatemale prežívali pravoslávni veriaci Strastný 

týždeň. Pôvodom Mayovia cez obrady vnímali silu Christových pášií. Prežívajúc dl-
hodobé utrpenia, Christovo utrpenie nabralo pre nich nový, plný význam. Len pred 
niekoľkými rokmi prežili svoje „utrpenie aj vzkriesenie“. 

Invázna armáda krutej diktatúry, známej svojimi genocídnymi činmi voči pôvod-
nému obyvateľstvu, ich napadla ako očakávali. Veriaci sa zhromaždili vo svojom ma-
lom chráme, aby modlitebne prijali to, čo predpokladali, že bude ich zánikom. Ako 
komunita sa rozhodli neodísť zo svojej krajiny, ale prijať všetko, čo príde.  Starší oby-
vatelia dediny povedali vodcom armády: „Robte s nami čo chcete, my z našej dediny 
neodídeme“.  Ozbrojení vojaci sa zľutovali a odišli bez boja. Veľký piatok sa tak pre 
nich stal vzkriesením, dôkazom ich odvahy a presvedčenia, že Božia láska premôže 
všetko zlo. 

Ruská pravoslávna cirkev, Filipíny
Horlivosť filipínskych pravoslávnych veria-

cich sa ukázala na Paschu, keď veriaci cirkevnej 
obce sv. Vincenta Lerinského na ostrove Minda-
nao slávili svetlé Christovo Vzkriesenie v chráme, 
ktorý vlastnými rukami vybudovali za 3 týždne.

Sväté paschálne bohoslužby slúžil duchovný 
otec Stanislav Rasputin z petrozavodskej a ka-
relijskej eparchie. Svätá Liturgia bola slúžená v 
cirkevnoslovanskom, anglickom a cebuanskom 

(austronézsky dialekt, ktorým rozpráva okolo 21 miliónov ľudí na Filipinách) jazyku. 
Po Liturgii o. Stanislav pozdravil veriacich pri príležitosti Sviatku Sviatkov a odovzdal  
im paschálne dary od arcibiskupa Sergeja. Chór z Ukrajiny im pripravil malý koncert, 
po ktorom veriaci aj hostia zasadli k slávnostnému jedlu. 

V roku 2015 mnoho kresťanských komunít na ostrove Mindanao, sformovaných 
začiatkom 20. storočia, prešlo do jurisdikcie Moskovského patriarchátu. V nasledujú-
cich rokoch sa pokračovalo v katechizácii Filipínčanov, bohoslužby slúžili kňazi Rus-
kej pravoslávnej cirkvi, budovali sa nové chrámy a bohoslužobné a duchovné texty 
boli prekladané do miestneho jazyka Cebuano. Administrátorom pre cirkevné obce 
východnej a juhovýchodnej Ázie, vrátane Filipín, bol vymenovaný arcibiskup Sergej v 
októbri 2016. Arcibiskup Sergej oživil iveronskú cirkevnú obec v Manile, ktorá vznikla 
v roku 1934, a vyslal stáleho duchovného do hlavného mesta Filipín. V súčasnosti tam 
vzniká duchovno-vzdelávacie centrum v meste Davao. 

Konštantínopolský patriarchát,  Austrália
3. apríla tohto roku zasiahol grécky pravoslávny chrám sv. Panteleimona v pobrež-

nom meste Glenelg North v južnej Austrálii veľký požiar, zanechajúc tak veriacich bez 
miesta pre bohoslužby Strastného týždňa a samotnej Paschy. Veriaci však hovoria 
o zázraku, lebo v chráme ostal plameňom neporušený zlatý relikviár, v ktorom sú 
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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

uložené čiastočky svätých ostatkov 
sv. Panteleimona, patróna chrámu. 
„V oltári bolo všetko veľmi obhore-
né a jediná vec, ktorá ostala nepo-
rušená, bola malá zlatá schránka s 
relikviami. Nebolo na nej ani zrnko 
popola“, povedal predseda cirkev-
nej rady Nick Kapolos. Napriek po-
škodeniu a strate sa veriaci snažia 
udržať si vieru. „Povedali sme si Slá-
va Tebe Bože  ... aspoň niečo sa zachránilo. Kresťanská viera je založená na nádeji 
a ja som si osušil slzy a som odolnejší. To je to, čo naša viera robí,“ povedal ďalej p. 
Kapolos. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Miestna katolícka cirkev ponúkla pravo-
slávnym svoje priestory na slúženie paschálnych bohoslužieb.

Gruzínská pravoslávna cirkev
Gruzínci znovu vyjadrili svoju lásku a dôveru Jeho Svätosti Ilijovi II., katholikoso-

vi-patriarchovi Gruzínska, keď priniesli viac než 1000 detí, aby boli pokrstené a stali 
sa krstnými deťmi patriarchu.

Masový krst sa konal už po 53- krát v nedeľu žien myronosíc v Katedrálnom chrá-
me Sv. Trojice v Tbilisi. Predošlý masový krst sa konal 21. januára, keď bolo pokrste-
ných 708 deti. Jeho Svätosť má takto po tomto poslednom krste 35 000 krstných 
detí.

Prvým masovým krstom, konajúcim sa 19. januára 2008, patriarcha Ilija spustil 
svoju iniciatívu na zvýšenie zúfalej demografickej situácie v Gruzínsku, zapríčinenej 
vysokou mierou potratov. Takéto masové krsty sa konajú štyrikrát do roka. Patriarcha 

osobne krstí deti a stáva sa 
krstným otcom tretieho a 
ďalšieho dieťaťa zosobáše-
ných pravoslávnych man-
želov. 

Jeho Svätosť, najdôve-
ryhodnejšia osoba Gruzín-
ska, sa prihovoril svojmu 
rastúcemu národu kázňou, 
v ktorej uviedol: „Nech Pán 
ochraňuje moje krstné deti 
a zároveň ich rodičov a sú-
rodencov. Boh žehnaj celé-
mu Gruzínsku“.
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Vyhlásenie Ekumenického patriarchátu k 
samostatnosti Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi

Svätá synoda Ekumenického patriarchátu vydala komuniké z pravidelného zasadnutia, v 
ktorom bolo uvedené, že ako "skutočná matka Cirkev" Ukrajiny sa rozhodla začať dialóg a ko-
ordináciu so svojimi sesterskými autokefálnymi pravoslávnymi cirkvami v otázke vytvorenia 
samostatnej Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi.

Vyhlásenie prichádza v reakcii na osobnú výzvu ukrajinského prezidenta Petra Porošenka 
k ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi za zjednotenú, autokefálnu ukrajinskú pravo-
slávnu cirkev. Toto vyhlásenie bolo zaslané s podporou Najvyššej rady, ukrajinského parla-
mentu a hierarchov dvoch ukrajinských schizmatických pravoslávnych cirkví, "Kyjevského 
patriarchátu" a "Ukrajinskej autokefálnej pravoslávnej cirkvi".

Vyhlásenie ekumenického patriarchátu znie:
"V súlade s Božskými a posvätnými kánonmi, rovnako ako so stáročným cirkevným po-

riadkom a Svätou tradíciou, sa ekumenický patriarchát zaoberá zachovaním všepravoslávnej 
jednoty a starostlivosti o ortodoxné cirkvi na celom svete - najmä ukrajinskej pravoslávnej 
cirkvi, ktorá prijala spásonosnú kresťanskú vieru a svätý krst z Konštantínopolu." 

Na základe toho sa v Konštantínopole rozhodli úzko komunikovať a koordinovať túto zá-
ležitosť udelenia autokefality so svojimi sesterskými pravoslávnymi cirkvami.

Prezident Porošenko uviedol, že v ideálnom prí-
pade sa všetky ortodoxné cirkvi, vrátane Ruskej pra-
voslávnej cirkvi, zjednotia v názore ohľadne udelenia 
autokefality cirkvi na Ukrajine.

"Toto je jediný spôsob, ako sa aspoň s istotou očis-
tiť od hnevu a hriechov spáchaných ruskou armádou, 
propagandistami a niekedy, bohužiaľ, ruskými kňaz-
mi na území Ukrajiny," zdôraznil Porošenko a dodal, 
že nikto vrátane patriarchu Kirilla nemá právo vetovať 
rozhodnutie Ekumenického patriarchu.

V rozhovore prezident Porošenko charakterizo-
val tlak na vytvorenie nezávislej ukrajinskej cirkvi ako 
záležitosť národnej bezpečnosti. Vyhlásenie na ofici-
álnej stránke prezidenta uvádza, že "toto je otázka národnej bezpečnosti a našej obrany v 
hybridnej vojne, pretože Kremeľ považuje Ruskú pravoslávnu cirkev za jeden z kľúčových ná-
strojov ovplyvňovania Ukrajiny. Preto som veľmi odhodlaný konať v tejto záležitosti a postaviť 
sa proti všetkým, ktorí budú brániť ukrajinským národným záujmom."

Poslanci poslaneckého klubu Opozičný blok a ďalší protestovali proti Porošenkovmu za-
sahovaniu do cirkevných záležitostí a poslali svoju vlastnú výzvu patriarchovi Bartolomejovi, 
aby nepodporil iniciatívu ukrajinského prezidenta. Stanovisko kánonickej Ukrajinskej pravo-
slávnej cirkvi tiež zdôrazňuje, že ukrajinský štát nemá právo prijímať takéto vyhlásenia, nakoľ-
ko ústava štátu oddeľuje cirkev od štátu.
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Predstaviteľ Nikolaj Danilevič, zástupca vedúceho odboru vonkajších cirkevných vzťahov 
Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, komentoval na svojej osobnej stránke na Facebooku, že hoci 
Ekumenický patriarchát zodpovedá za panortodoxnú jednotu, nebude podnikať žiadne kro-
ky, ktoré by narušili túto jednotu, a preto "veriaci Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi môžu byť 
pokojní".

Prímasi a hierarchovia ďalších miestnych pravoslávnych cirkví po celom svete stáli na stra-
ne kánonickej Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu a zároveň proti schiz-
matikom, ktorí rozdeľovali Cirkev a ľud proti sebe.

Nedávno sa jeruzalemský patriarcha Teofil III. podelil o jeho názor, že Boh si vybral metro-
politu Onufrija z Kyjeva, aby prekonal schizmu v Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi.

Zdroj: https://www.facebook.com/PCO.Kosice/
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Vyjadrenie pravoslávneho antiochijského 
patriarchu Jána X. k bombardovaniu Sýrie

Odsudzujeme akúkoľvek možnú americkú agresiu voči nášmu ľudu," 
hovorí duchovný vodca Antiochie. 

Antiochijský patriarcha Ján X. odsúdil Trumpove unáhlené tweety o 
Sýrii. Vyhlásenie, ktoré odsudzuje hrozby prezidenta USA o intervencii v 
Sýrii, bolo uverejnené na oficiálnej FB stránke Antiochijského patriar-
chátu. Ako odpoveď na tweety prezidenta a na rastúce globálne na-
pätie, patriarcha Ján X. uviedol krátke vyhlásenie:

,,Odsudzujeme nedávne americké vyhlásenia a hrozby 
pre Sýriu založené na nepodložených obvineniach z použí-
vania zakázaných zbraní. Odsudzujeme akúkoľvek možnú 
americkú agresiu voči našim ľuďom, ktorá spôsobí ďalšie 
zničenie krajiny a regiónu.

Odkaz patriarchu na "nepodložené obvinenia z po-
užívania zakázaných zbraní" reflektuje vyhlásenie gene-
rálneho tajomníka pre obranu USA, Jima Mattisa, v kto-
rom uznal, že USA v súčasnosti nemajú žiaden dôkaz o 
tom, že sýrska vláda stojí za chemickým útokom, vedia iba to, že sa chemický útok vôbec stal.

Vo výpovedi pred Výborom pre ozbrojené sily Mattis varoval pred príliš rýchlym útokom na Sý-
riu a vyhlásil, že USA a ich spojenci "nemajú dôkazy", že sýrsky režim napadol svojich vlastných ľudí. 
Navyše ešte nie je dokázané, že sa takýto útok dokonca vyskytol, aj keď osobne verí, že to urobil. 
"Verím, že došlo k chemickému útoku a hľadáme dôkazy," uviedol Mattis.

Ďalej poznamenáva, že ani práca vyšetrovacieho tímu neprinesie závery, kto je za údajným úto-
kom: "Nebudeme vedieť, kto to urobil. Iba, že sa to stalo. To je miesto vyšetrovania, na ktorom sa 
teraz nachádzame, " povedal Mattis výboru.

Zdroj: https://www.facebook.com/PCO.Kosice/
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Posviacka chrámu v Holíči
Aj keď sa niekedy Pravoslávna cirkev označuje ako východná a na Slovensku sa 

najviac veriacich hlási k Pravoslávnej cirkvi práve na jeho východe, v posledných de-
saťročiach rastie počet pravoslávnych veriacich i na strednom a západnom Sloven-
sku. Keďže sv. bratia Cyril a Metod priniesli pravoslávnu kresťanskú vieru a byzantský 
liturgický obrad na Veľkú Moravu, ktorej centrum bolo na území dnešnej Moravy a 
západného Slovenska, možno povedať, že Pravoslávie na západnom Slovensku nie 
je čímsi novým, len sa tu po mnohých storočiach vracia.

Po celom západnom Slovensku sú roztrúsené komunity tzv. reoptantov z Ukraji-
ny, ktorí sa vrátili do vlasti po niekoľkých desaťročiach vysídlenia z východného Slo-
venska. Práve títo pred 24 rokmi prišli i do mesta Holíč na hranici Slovenska a Mora-
vy. S veľkou láskou a obetavosťou za nimi dochádzali kňazi z východného Slovenska 
(napr. mitr. prot. Milan Gerka, archim. Vasilij Sadvarij a ďalší), ktorí im vysluhovali pra-
voslávne bohoslužby. Zbožnosť a záujem Holíčanov o duchovný život umožnil zria-
denie cirkevnej obce. Jej prvým duchovným správcom sa stal prot. Mikuláš Rusič. Po 
ňom začal v Holíči pôsobiť jer. Jakub Jacečko. V časoch najťažších, keď si pravoslávni 
v Holíči hľadali miesto, kde by mohli vykonávať svoje bohoslužby, veľmi ústretovo 
sa k ním zachovala holíčska rímsko-katolícka farnosť sv. Martina, ktorá im umožnila 
po mnoho rokov užívať kaplnku sv. Floriána na miestnom cintoríne. V roku 2013 sa 
s Božou pomocou podarilo zadovážiť pri miestnom cintoríne pozemok, na ktorom 
po piatich rokoch usilovnej práce a vrúcnych modlitieb vyrástol nový pravoslávny 
chrám, zasvätený Počajevskej ikone Presvätej Bohorodičky a sv. apoštolom rovným 
Cyrilovi a Metodovi.

Posviacka tohto novopostaveného chrámu, ktorá sa uskutočnila v dňoch 28. – 29. 
apríla 2018, sa stala veľkou udalosťou nielen pre bratislavský arcidekanát (je to za-
tiaľ tretí pravoslávny chrám v tomto regióne), ale i pre dve východoslovenské mestá 

– Stropkov a Svidník, 
odkiaľ pochádza du-
chovný správca holíč-
skej cirkevnej obce jer. 
Jakub Jacečko a jeho 
mátuška Jana. Aj preto 
sa z východu krajiny v 
sobotu ráno vypravili 
do Holíča dva autobu-
sy veriacich, ku ktorým 
sa zo západu z Českej 
republiky pripojil jeden 
autobus z Prahy.
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Už v sobotu 28. apríla 2018 v poobedňajších hodinách sa v Holíči zišlo množstvo 
veriacich, aby sa zúčastnili na prenesení ostatkov svätých z cintorínskej kaplnky do 
nového chrámu. Prenesenie ostatkov vykonal Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup 
prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska spolu s Jeho Vysokopreosvie-
tenosťou Michalom, arcibiskupom pražským a českých krajín, množstvom duchov-
ných a veriacimi. Posviacka prestola nového chrámu sa začala počas sobotnej večer-
ne. Spev veriacich viedli Anna Derevjaníková, mátuška Helena Kuzanová a mátuška 
Jana Jacečková.  Nasledovala voskresná utreňa a po nej večera pre všetkých vytr-
valcov.

V nedeľu 29. apríla 2018 ráno 
bola po privítaní metropolitu Ras-
tislava pred novým chrámom sym-
bolicky prestrihnutá páska. Urobil 
tak miestny duchovný správca jer. 
Jakub Jacečko, primátor mesta Ho-
líč Zdenko Čambal a majiteľ firmy, 
ktorá zrealizovala stavbu, Ján Do-
vičák. Pred začiatkom sv. Liturgie, 
ktorú spolu s metropolitom Rasti-
slavom slúžil arcibiskup Michal, 26 
duchovných a 2 diakoni, sa uskutočnilo pomazanie stien chrámu sv. myrom, pokro-
penie sv. vodou a okiadzanie, čím sa zavŕšil obrad posviacky, ktorý sa začal v sobotu 
večer. Niekoľko stoviek veriacich svojím spevom opäť vytvorilo nádhernú duchovnú 
atmosféru. Počas malého vchodu bol o. Jakub Jacečko vyznamenaný právom nose-
nia zlatého kríža a povýšený do hodnosti protojereja.

V kázni sa k prítomným prihovoril mitr. prot. Sergej Cuper, ktorý najprv vysvetlil, 
čo znamená hriech a aké desivé sú jeho prejavy, a potom sa zamyslel nad poraze-
ným z nedeľného Evanjelia a tým, ako ho po uzdravení Spasiteľ upozornil, aby viac 
nehrešil. Potom poukázal na to, že nám ľudom boli pre očistenie a zbavenie sa od 
hriechu dané sv. chrámy a zdôraznil, ako veľmi ich my veriaci potrebujeme. Následne 
vyzdvihol zásluhy o. Jakuba pri stavbe chrámu a miestnym veriacim povedal: „Rov-
nako ako v 9. storočí cisár Michal poslal na Veľkú Moravu to najlepšie, čo vtedy mal – 
sv. bratov Cyrila a Metoda, tak sme vám aj my z východu v osobe otca Jakuba poslali 
na západ to najlepšie, čo sme mali.“ Na záver poďakoval Holíčanom za ich zbožnosť 
a vytrvalosť pri stavbe chrámu.

Po sv. Liturgii sa k zhromaždeným prihovoril metropolita Rastislav, ktorý vyjadril 
radosť nad dobre vykonaným dielom, no pri tom upozornil, že posviackou chrámu 
sa nič nekončí, ale práve naopak – začína práca na spasení svojej duše. Osobitne 
udelil tri ďakovné hramoty: predstaviteľom rímsko-katolíckej farnosti sv. Martina v 
Holíči za prenájom kaplnky na vykonávanie pravoslávnych bohoslužieb, primátorovi 
mesta Holíč za pomoc a podporu pri stavbe nového chrámu a pravoslávnym veria-
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cim v Holíči za realizáciu stavby chrámu. Okrem toho na základe prosby a odporúča-
nia o. Jakuba Jacečka udelil ďalších 45 hramôt rôznym ďalším dobrodincom.

Vladyka Michal vyznamenal o. Jakuba Jacečka medailou Pražskej pravoslávnej 
eparchie a okrem neho sa k prítomným prihovoril i veľvyslanec Ruskej federácie v 
SR Alexej Leonidovič Fedotov a primátor mesta Holíč Zdenko Čambal. Ako povedal: 
„Pred 24 rokmi prišli do nášho mesta presídlenci z Ukrajiny, ktorí u nás našli svoj 
nový domov. Priniesli si so sebou i svoju vieru a my sme si uvedomili, že vyznávajú 
a uznávajú rovnakých svätých ako my. Sme radi, že v našom meste stojí nový pra-
voslávny chrám, zasvätený práve sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorí v týchto končinách 
hlásali kresťanskú vieru.“

Ako poslední vystúpili miestni holíčski pravoslávni veriaci, ktorí sa poďakovali o. 
Jakubovi Jacečkovi za veľkú obetavosť, ktorú pri výstavbe holíčskeho chrámu preja-
vil: „Otec Jakub bol úspešný lekár, ale aby sa mohol naplno venovať svojim kňazským 
povinnostiam, vzdal sa lekárskej praxe a v priebehu piatich rokov sa venoval výhrad-
ne výstavbe chrámu,“ dosvedčil jeden z holíčskych veriacich a zároveň spolužiak 
otca Jakuba z Lekárskej fakulty MUDr. Alexander Zakuťanský. Veriaci sa o. Jakubovi 
a mátuške Jane poďakovali recitovaným slovom i piesňou o Presvätej Bohorodičke.

Na záver sa všetkým poďakoval o. Jakub Jacečko, ktorý takisto pozdravil vzác-
nych hostí, akými boli predstavitelia veľvyslanectiev Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, Srb-
ska, Bulharska a Grécka, poslanec Národnej rady SR Peter Marček, sudca Najvyššieho 
súdu SR JUDr. Štefan Harabin a ďalší. Posviacka chrámu bola zakončená pomazaním 
veriacich sv. olejom, po ktorom nasledoval slávnostný obed pre pozvaných hostí v 
holíčskom zámku, a občerstvenie bolo pripravené v areáli chrámu i pre všetkých os-
tatných. Popoludní sa všetci účastníci slávnostnej posviacky nového chrámu v Holíči 
rozišli do svojich domovov v duchovnej radosti.

Prot. Peter Soroka
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Chrámový sviatok v Byšte
V nedeľu 29.4.2018 navštívil michalovsko-košický arcibiskup Juraj cirkevnú obec Byšta, kde spoločne 

s duchovnými a veriacimi (nielen) trebišovského arcidekanátu oslávil chrámový sviatok sv.veľkomučeníka 
Juraja Víťaza. V tamojšom chráme je s požehnaním vladyku uložená čiastočka svätých ostatkov tohto 
významného svätca ranej Cirkvi.

Eucharistickú Liturgiu spoločne s arcibiskupom Jurajom slúžili mitr. prot. Mgr. Vasil Bardzák, PhD., 
protopresbyter Konštantínopoľského patriaršieho trónu a protosynkel michalovsko-košickej eparchie, 
duchovný správca cirkevných obcí Brezina a Byšta, mitr. prot. Mgr. Ladislav Bilý, kancelár Úradu Metro-
politnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, duchovný správca v Trebišove, prot. Mgr. Peter Bzik, PhD., 
duchovný správca v Pozdišovciach, jer. Mgr. Radoslav Pajsij Lupjan, správca cirkevných obcí v Cejkove a 
Kašove, a archidiakon Mgr. Matúš Spišák.

V svojej homílii po Evanjeliu sa vladyka Juraj zamýšľal nad významom mučeníctva. „Za životopismi 
svätých a za ich oslávenou podobou na ikonách sú skryté skutočné a reálne osudy ľudí ako my, s ich 
starosťami, radosťami a očakávaniami od života“, povedal michalovsko-košický arcibiskup. „Predstavme 
si, že by niekto držal nôž na krku našich milovaných, a pritom by stačila iba jedna veta - zriekam sa svojej 
viery v Christa, aby sme ich i seba zachránili. Ako by sa každý z nás zachoval?" Vladyka Juraj poukázal na 
aktuálnosť takýchto otázok a rozhodnutí aj v dnešnej dobe, najmä pre kresťanov na Blízkom Východe. „Čo 
je zdrojom sily pre človeka, aby si zachoval svoju vieru tvárou v tvár besniacej ľudskej nenávisti a fanatiz-
mu, aby sa dokázal pre Christa zrieknuť aj toho najdrahocennejšieho, čo má, teda svojho života?" pýtal 
sa vladyka. „Iba osobná skúsenosť stretnutia s Ukrižovaným a Zmŕtvychvstalým Bohočlovekom Isusom 
Christom a dotyk Božej milosti vedú človeka k plnosti dôvery Bohu, takže sa nebojí prekročiť hranicu is-
toty svojej biologickej existencie, pretože v svojej vnútornej, Bohom darovanej slobode odmieta poprieť 
pravdu o tom, kým skutočne je - Božím dieťaťom stvoreným k plnosti života v Bohočloveku, bez strachu 
zo smrti", poznamenal arcibiskup Juraj. „Takúto osobnú skúsenosť, dôveru a istotu nadobúdame pri na-
čúvaní Božiemu slovu v Svätom Písme, pri rozhovore s Bohom v modlitbe, a najmä pri stretnutí s Božím 
Synom v tajomstve Eucharistie, slávenom podľa pravoslávnej tradície iba v spoločenstve bratov a sestier, 
ktoré Duch Svätý zjednocuje v bohoľudský organizmus Cirkvi“, povedal arcibiskup.

Na záver svätej Liturgie, počas ktorej väčšina prítomných prijala eucharistické Dary, bol vykonaný 
tradičný sprievod okolo chrámu s modlitbou za živých i zosnulých duchovných, veriacich a dobrodincov 
cirkevnej obce Byšta. Nakoľko svätá Pravoslávna cirkev si počas tohtro dňa pripomínala aj pamiatku sv. 
Vasilija, zacholmského episkopa a ostrožského divotvorcu, bolo posvätené kolivo a prerezaný slávský ko-
láč. Arcibiskup michalovsko-košický Juraj posvätil aj obnovený kríž pri byštianskom chráme, na opravu 
ktorého získali finančné prostriedky deti a mládež byštianskej cirkevnej obce pri kolede.

Na samotný záver duchovnej 
slávnosti protosynkel o. Vasil Bardzák 
zablahoželal v mene veriacich 
a duchovných trebišovského 
arcidekanátu o. Ladislavovi Bilému, 
ktorý pred nedávnom oslávil 
krásnych 70 rokov života, a odovzdal 
mu darčekový kôš.
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Blahoželanie
1. apríla 2018 sa dožíva 70 rokov svojho pozem-

ského života mitr. prot. Mgr. Ladislav Bilý, duchov-
ný správca Pravoslávnej cirkevnej obce Trebišov a 
kancelár Úradu metropolitnej rady Pravoslávnej 
cirkvi na Slovensku. V mene zamestnancov úradu 
mu úprimne želáme veľa duchovných síl, Božej po-
moci a ochrany, aby v pevnom zdraví mohol ešte 
dlhé roky viesť svoje duchovné stádo a spravovať 
najvyšší úrad Pravoslávnej cirkvi na Slovensku na 
slávu Všemocného Hospoda Boha.

Redakcia

Drahý mitroforný protojerej Ladislav!

Zastaviť by sme chceli čas, čo neúprosne plynie, 
aby sa mohla táto chvíľa zachovať. 

K Vášmu sviatku blahopriať úprimne 
a za všetko ďakovať.                                                                    

Jak vzácnym človekom ste pre nás, to nevieme vysloviť.
Za dobrotu a lásku i za náš chrám i za to, 

že sa máme kde my, pravoslávni Trebišovčania, 
ale aj všetci, čo po nás prídu, duchovne posilňovať.

Za to Vám od Hospoda Boha chceme hlavne zdravie a spasenie vyprosovať.
Keď kruté chvíle žitia Vám z toho najvzácnejšieho zo zdravia vzali, 

veríme, že sme aj my vtedy boli pre Vás oporou tak, 
ako Vy ste oporou nám v našich radostiach i utrpení.

Keď slávite svoju 70-tku, my Vaši najvernejší k tomuto sviatku prajeme Vám veľa 
zdravia, 

mnoho síl, aby ste nám ešte dlho žili. 
Dožiť sa 70-teho "rána" je veľký dar od nášho Pána.

Preto len to najkrajšie a najužitočnejšie 
chceme Vám pri Vašom jubileu od Hospoda Boha priať.

Nech láska, šťastie, zdravie a dobrota sú náplňou Vášho života.
Nech Boh žehná Vaše kroky, dopraje Vám dlhé roky.

To Vám všetci Vaši prajú, čo Vás veľmi radi majú.
Na mnohaja i blahaja lita! 

Vaši veriaci PCO Trebišov
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Blahoželanie
17. apríl je dňom narodenia nášho kantora a  člena kurátor-

ského zboru brata v Christu Vladimíra Mikulaniča. Tohto roku 
sa dožíva  svojich okrúhlych 50. narodenín.  Vďaka jeho náma-
he, hudobnému sluchu a hlasovým dispozíciám vnímame naše 
bohoslužby ako príjemný duchovný zážitok. A za to mu patrí 
veľká vďaka.

Sme  radi, že svoj vzťah a cit  k hudbe, ktorý má ako dar od 
Hospoda Boha, kreatívne pretvára do nádherných  cirkevných 
spevov. 

Do ďalších dní jeho života mu želáme  hojnosť zdravia, lásky 
a Božej milosti, tak potrebnej na ceste k spáse. Nech má veľa duchovných  i fyzických 
síl a čaká ho ešte mnoho rokov spokojného rodinného života. Veríme, že  prirodzený 
a melodický prejav jeho modlitby bude i naďalej skrášľovať naše chrámy. 

Želáme mu, aby mal  pevnú vieru ako jeho patrón sv. apoštolom rovný knieža 
Vladimír a v srdci  nepretržitú radosť zo služby Hospodu Bohu.

Na mnohaja i blahaja lita!
PCO Sobrance

Blahoželanie
Dňa  12. apríla 2018 oslávila svoje životné jubileum 50 

rokov Anna Trudičová z Petrovej, okr. Bardejov. Narodila 
sa ako piate dieťa svojim rodičom Anne a Petrovi Chovan-
covým. Svätú tajinu manželstva prijala s  Jánom Trudičom 
dňa 31. mája 1986. Žije v rodičovskom dome v Petrovej, 
kde sa s manželom radujú zo svojich detí a vnúčat.

Počas ťažkého obdobia, kedy pravoslávnym boli 
odobraté chrámy, ostala verná pravej viere, bola nápo-
mocná počas výstavby chrámu, pri jeho dokončení aj pri 
jeho zveľaďovaní. Boh ju obdaroval veľkými darmi, ako 
je spev a chuť do práce. Niekoľko rokov bola kantorkou 
a starala sa o poriadok  v chráme. Zanechala za sebou 
kus práce, ktorú obetovala pre blaho Pravoslávnej cirkvi, 
nech ju Hospoď Boh odmení.

„Do ďalších rokov Tvojho života Ti želáme veľa zdravia, lásku, radosť, Božie požeh-
nanie. Ďakujeme Ti za výchovu, materinskú lásku, za pomoc a za všetko, čo pre nás 
spolu s otcom robíte. Mnohaja i blahaja ľita!“

Manžel Ján, dcéra Jana, dcéra Katarína s rodinou,
dcéra Alena s manželom, syn Peter
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POZVÁNKA DO LADOMIROVEJ
Pravoslávna cirkevná obec v Ladomirovej vás srdečne pozýva 

na posvätenie nového prestola 
a chrámu po rekonštrukcii

Program:
Sobota - 19. mája 2018
15.30 h - Prinesenie moščí Jeho Blaže-

nosťou Rastislavom, arcibiskupom prešov-
ským a metropolitom českých krajín a Slo-
venska, sprievod okolo chrámu, posvätenie 
prestola a celonočné bdenie.

Nedeľa - 20. mája 2018
8.30 h - Privítanie Jeho Blaženosti Rasti-

slava, arcibiskupa prešovského a metropoli-
tu českých krajín a Slovenska.

9.00 h - Slávnostná archijerejská sv. Litur-
gia s posvätením chrámu po rekonštrukcii.

 Blahoželanie
„Myronósicy žený, útru hlubokú, aromáty vzémša, Hospódňa 

hróba dostihóša...“
Takéto ženy myronosice sa nachádzajú pri každom chrá-

me, nevynímajúc ten náš – čabinský. A prvá z nich – pani He-
lena Kantuľaková sa práve tejto jari dožila krásnych 70-tych 
narodenín. Podobne ako i prvá medzi myronosicami, sv. Mária 
Magdaléna, prichádza v každej voľnej chvíli v tichosti ku hro-
bu Christa, aby sa oň postarala. Skrášľuje príbytok Boží tak, aby 
bol čistý a dôstojne pripravený na každú nedeľu i počas sviat-
kov. Je dušou cirkevnej obce – vernou, oddanou a snaživou. 

Možno sa na ňu spoľahnúť v každej chvíli i za každých okolností. Spolu so svojím 
manželom nikdy neodmietnu pomoc, ba dokonca mnohokrát sami premýšľajú, ako 
by vylepšili a zrenovovali či už interiéry chrámu a farskej budovy, ako aj ich exteriéry, 
za čo im úprimne ďakujeme.

V mene všetkých veriacich jubilantke okrem pevného zdravia a  mnoho rokov 
života tu medzi nami želáme a vyprosujeme u Hospodina to najdôležitejšie, aby po-
dobne ako sv. Mária Magdaléna mohla raz uzrieť Christa v Jeho sláve v Kráľovstve 
nebeskom.

Duchovný a veriaci PCO Čabiny
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Dňa 10. apríla 2018, vo veku 87 rokov, odišiel k Pánovi Emílios Antónios Tachíaos, eme-

ritný profesor Teologickej fakulty Aristotelovej univerzity v Tesalonikách.
Prof. Tachíaos je považovaný za jedného z najväčších odborníkov na históriu slovan-

ských cirkví,  Slovanov a cyrilo-metodskú problematiku. Patrí medzi najuznávanejších 
svetových odborníkov v tejto oblasti. Od roku 1966 
vyučoval na Teologickej fakulte Aristotelovej uni-
verzity v Tesalonikách cirkevné dejiny Slovanov 
a ich literatúru. Neskôr pôsobil aj ako šéfredaktor 
časopisu slovanských štúdií – slavistickej ročenky 
Cyrillomethodianum. Bol dlhoročným predsedom 
Helénskeho združenia slovanských štúdií, zástup-
com Grécka v Medzinárodnom výbore slavistov. V 
roku 1976 sa stal zakladajúcim členom Medzinárod-
ného združenia pre štúdium slovanských kultúr. Stal 
sa aj zahraničným členom Srbskej akadémie vied a 
umení, čestným doktorom vied Univerzity v Sofii, 
parížskeho Inštitútu pravoslávnej teológie a pravo-
slávneho teologického seminára sv. Vladimíra v New 

Yorku. Prednášal na univerzitách v USA, Kanade, Rakúsku a v mnohých ďalších krajinách. 
Stretával sa aj s odborníkmi zo Slovenska. V roku 2011 prof. Tachíaos stál pri založení Centra 
štúdií kultúrneho dedičstva Cyrila a Metoda v Tesalonikách. Aj na dôchodku bol verejne 
činný a publikoval. Vo svojej bohatej publikačnej činnosti sa zaoberal hlavne byzantsko - 
slovanskými historickými a kultúrnymi vzťahmi. Napísal 21 kníh, publikoval 70 vedeckých 
článkov. Medzi jeho najznámejšie diela patria knihy Cyril a Metod, Dejiny slovanských pra-
voslávnych cirkví, Pramene cirkevných dejín pravoslávnych Slovanov, Slovanské rukopisy v 
ruskom monastieri sv. Pantelejmona na sv. hore Athos, publikácia o živote a diele Cyrila a 
Metoda a mnohé ďalšie. Venoval sa tiež prekladom z ruštiny. Za svoje celoživotné dielo si v 
roku 2013 prevzal v Bratislave Medzinárodnú cenu Slovenskej akadémie vied za vynikajúce 
dielo v oblasti vied o spoločnosti a kultúre.

Prof. Tachíaos spolupracoval aj so slovenskými odborníkmi. Snažil sa prehĺbiť spoluprá-
cu s Pravoslávnou bohosloveckou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove. Z nej spolupra-
coval so svetoznámym odborníkom, prof. Alexandrom Avenáriom. Mnohé slovanské témy 
sú dodnes neprebádané. Preto v snahe nadchnúť a získať pre štúdium slovanstva aj ďalších 
odborníkov a študentov, daroval knižnici PBF PU prostredníctvom vtedy ešte študenta Vla-
dimíra Kuzana cenné odborné publikácie o slovanských liturgických rukopisoch. Za Sloven-
skú republiku vyjadrila úprimnú sústrasť veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Aténach pani 
Iveta Hricová a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky zaslalo veniec na rozlúčku s ním. 

 Nech milostivý Boh dá večný odpočinok jeho duši!
Mgr. Anton Pažický
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