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Kanonizácia svjaščenomučeníka (kňaza-
mučeníka) Stanislava (Nasadila)

V pravoslávnom katedrálnom chráme 
Usnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána 
Milostivého v Košiciach sa v nedeľu 9. júna 
2019 konala slávnostná kanonizácia svjašče-
nomučeníka Stanislava (Nasadila), ktorého 
týmto Pravoslávna cirkev v českých kraji-
nách a na Slovensku zapísala medzi 
svojich svätých a v cirkevnom 
kalendári mu určila deň pa-
miatky 20. júna, kedy bol 
odvlečený do koncen-
tračného tábora.

Novomučeník 
kňaz Stanislav (Na-
sadil) sa narodil 20. 
októbra 1907 v Lošti-
ciach na Morave. 
Študoval pravosláv-
nu teológiu v Srem-
ských Karlovciach 
a Bitolji v Juhoslávii 
(1923 – 1928). Ako 
pravoslávny kňaz 
slúžil v Ličkej Jesenici 
v dnešnom Chorvát-
sku. V roku 1941, 
počas Druhej sveto-
vej vojny, sa spolu 
s  tisíckami pravoslávnych Srbov, ale aj Ró-
mov, Židov a chorvátskych antifašistov, stal 
obeťou ustašovského fašistického režimu, 
nakoľko aj napriek zastrašovaniu odmietol 
opustiť svojich veriacich a vrátiť sa do protek-
torátu Čechy a Morava alebo odísť do Srbska. 
So svojim nadriadeným, hornokarlovačským 
episkopom Savom Trlajičom, bol zajatý a 
mučený zo strany ustašovského vojnového 
zločinca Josipa Tomljenoviča a neskôr bol za-

vraždený v koncentračnom tábore v Gospiči. 
Jeho telo bolo hodené do spoločného hrobu 
v Šaranovej jame v Jadovne. 

Na pozvanie miestneho archijereja, Jeho 
Vysokopreosvietenosti Juraja, archiepisko-
pa michalovsko-košického, sa už v pred-

večer slávnosti, 8. júna 2019, zišlo v 
košickom katedrálnom chráme 

niekoľko archijerejov, ako aj 
väčší počet duchovných a 

veriacich. Veľkú večerňu 
s litiou slúžil miestny 
duchovný správca prot. 
Vladimír Spišák s ďalší-
mi domácimi aj zahra-
ničnými duchovnými. 
Čestné miesto na ar-
chijerejskom tróne pri-
padlo braničevskému 
episkopovi Ignatijovi, 
dekanovi Pravoslávnej 
bohosloveckej fakulty 
v Belehrade. Vo svojom 
bohoslovecky obsaž-
nom príhovore vlady-
ka Ignatije hovoril o 
význame mučeníctva 
v kontexte vzťahu člo-

veka k Bohu a ľudí medzi sebou. Práve muče-
níctvom dosvedčujeme plnosť spoločenstva 
s Christom. Ono totiž najviac dosvedčuje 
našu lásku k Bohu, keďže kvôli Nemu muče-
níci obetovali to najcennejšie, čo mali, teda 
svoj život. Christos, ktorý jediný prekonal 
brány smrti, pominuteľnosti a nadvlády hrie-
chu, je zárukou toho, že v spoločenstve s Ním 
nebude mať smrť trvalej moci ani nad nami. 
Po večerni slúžili prítomní archijereji a ducho-
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venstvo poslednú panychídu za svjaščenika 
Stanislava, ako je to v predvečer kanonizácie 
svätca zvykom. 

Následne prítomným o živote Stanislava 
Nasadila porozprával historik Mgr. Jiří Vidlička 
z Olomouca, ktorý o svätcovi zozbieral množ-
stvo archívnych dokumentov a informácií. 
Podelil sa aj o vlastný zážitok, ktorý preňho 
osobne dosvedčil Stanislavovu svätosť: „Keď 
som hľadal informácie v archíve Olomoucko-
-brnenskej eparchie, mal som medzi obrov-
ským množstvom archívneho materiálu veľký 
problém nájsť niečo, čo by sa týkalo otca Sta-
nislava Nasadila. Keď som po dlhom a neúspeš-
nom prehľadávaní rôznych krabíc nenašiel nič 
relevantné, začal som sa k nemu modliť, že ak 
je jeho vôľa, aby sme sa o ňom niečo dozvedeli, 
nech mi pomôže nájsť tú správnu krabicu. Hneď 
prvá, ktorú som vzal do ruky a pritom vyzerala, 
že v nej o ňom určite nič nebude, bola plná prá-
ve informácií o tomto svätcovi. Považoval som 
to za Boží zázrak“.

S ďalšou prednáškou vystúpila srbská 
ikonografka Radmila Nestorovič z Belehradu, 
aby porozprávala o zobrazovaní novodobých 
srbských svätých na pravoslávnych ikonách a 

tiež o tom, ako vznikala kanonizač-
ná ikona sv. Stanislava a prečo na 
nej zobrazila jednotlivé elementy. 
Spomenula aj veľké počty srbských 
mučeníkov z radov episkopov, du-
chovných a veriacich Srbskej pravo-
slávnej cirkvi počas Druhej svetovej 
vojny.

Na druhý deň, v nedeľu 9. júna, 
slúžil svätú archijerejskú Liturgiu 
Jeho Blaženosť Rastislav, archiepis-
kop prešovský, metropolita českých 
krajín a Slovenska, spolu so záhreb-
sko-ľubľanským metropolitom Porfí-
rijom, pražským archiepiskopom 
Michalom, przemyślsko-gorlickým 
archiepiskopom Paisijom, báčskym 

episkopom Irinejom, braničevským epis-
kopom Ignatijom, buenosairesským a juž-
no-stredoamerickým episkopom Kyrilom, 
mochačským episkopom Isychijom, šumper-
ským episkopom Izaiášom a domácim archie-
piskopom michalovsko-košickým Jurajom 
ako aj duchovenstvom zo Slovenska, Čiech, 
Poľska, Srbska, Čiernej Hory a Chorvátska. 

V kázni sa po Evanjeliu prihovoril báčsky 
episkop Irinej slovami: „Vo svätom Evanjeliu 
od Jána, ktorého úryvok sme práve počuli Spa-
siteľ svojim verným učeníkom hovorí: „Vy ste 
moji priatelia!“ Nenazývam vás viac sluhami, 
ale mojimi priateľmi“. Ďalej Spasiteľ pokračuje, 
že ako ľudia tohto sveta prenasledovali Jeho, 
tak budú prenasledovať aj Jeho učeníkov. Oba 
tieto odkazy nášho Spasiteľa sa sprítomnili 
na príklade jedného obdivuhodného Božieho 
následovníka, ktorým je svjaščenomučeník 
Stanislav Nasadil, ktorý je aj priateľ Boží podľa 
svojich cností, aj mučeník za Christa, ktorý svoj 
život položil za svojich blížnych a za svoje du-
chovné stádo. Nejestvuje väčšia láska ako táto. 

V našej Pravoslávnej cirkvi je láska a jedno-
ta medzi všetkými nami základný spôsob exis-
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tencie a života. Pramení to zo svätej Liturgie, 
lebo prijímame jedno Telo Hospodina Christa a 
zjednocujeme sa s Hospodinom. Táto jednota je 
prameňom všeobecnej jednoty Cirkvi vo svete. 
Liturgia nie je prostriedok, ktorým dosiahne-
me jednotu Cirkvi, ale je to cieľ a účel, lebo len 
vo svätej Liturgii skutočne zažívame jednotu 
Cirkvi. Hospodin je Jeden vo Svätej Trojici, a pre-
to my všetci, aj keď sme rozdielni ako osoby, ako 
národy a možno aj ako kultúry, aj tak sme jedno 
v Bohočloveku Hospodinovi Christovi. 

Po Hospodinovi, ktorý nás zjednocuje, v 
Jeho mene a Jeho blahodaťou nás zjednocujú 
aj svätí Boží nasledovníci, Jeho priatelia, ako 
ich On sám nazýva. Jednota, o ktorej nám oni 
svedčia a darujú, sa týka všetkých pravosláv-
nych. Ale my si aj tak všímame isté historické di-
menzie, ktoré v nás vyvolávajú zvláštne pocity 
radosti a vďaky Hospodinovi. Vy všetci poznáte 
historické a duchovné zväzky medzi Srbskou 
Cirkvou a Vašou Cirkvou v českých krajinách a 
na Slovensku. Naši veľkí duchovní učitelia, me-
dzi nimi sú už aj oslávení Boží následovníci, boli 
duchovní pastieri Vašich predkov v čase medzi 
dvoma svetovými vojnami. Rovnako tak aj sy-
novia Vašich bratských národov, slovenského 

a českého, žili v našej krajine a tam svedčili o 
svojej pravoslávnej viere a ako svätci a muče-
níci ukázali, čo znamená byť Christov priateľ. 
Najväčším príkladom toho je práve svjaščen-
nomučenik Stanislav, ktorého dnes oslavujeme 
ako svätého. Pôvodom bol Čech, ale slúžil ako 
duchovný v Srbskej pravoslávnej cirkvi, v jednej 
eparchii, ktorá sa nachádza v Chorvátsku. V 
čase Druhej svetovej vojny vládol v Chorvátsku 
hrozný, satelitný nacistický režim, ktorý okrem 
iného prenasledoval pravoslávnych Srbov, 
Rómov, Židov a antifašistických Chorvátov. 
Výsledkom tohto zločineckého systému vlády 
bolo umučenie troch našich episkopov, stoviek 
kňazov a státisícov ľudí, ktorí trpeli iba preto, 
lebo boli pravoslávnej viery. Napriek všetkej tej 
neľudskosti však mučitelia preukázali aj jednu 
malú stopu ľudskosti. Ľuďom, ktorí nepochá-
dzali z tých krajov, povedali, že môžu odísť, lebo 
sú cudzinci. To povedali aj našim episkopom, 
ale oni to odmietli slovami: „My sme tu so svoji-
mi duchovnými deťmi a nemôžeme ich opustiť.“ 
Rovnako tak postupoval aj svjaščennomuče-
ník Stanislav. On mohol opustiť svoju cirkevnú 
obec aj svojich veriacich a mohol prežiť. Mohol 
povedať, že nie je Srb alebo Žid, ale že je Čech 
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a mohol odísť, ale ani on nechcel opustiť svoje 
duchovné deti a zaplatil zato svojím životom 
dosvedčiac, čo znamená byť kňazom Christovej 
Cirkvi. Preto ho Hospodin preslávil, aby sme sa 
k nemu dnes po prvýkrát obracali s modlitbou. 

Poviem aj niečo, čo aj u mňa osobne vzbu-
dzuje pocit radosti a nadšenia. Po prvé je to 
to, že môj predchodca, svätý a veľký vladyka 
Irinej (Čirič) rukopoložil otca Stanislava do sta-
vu diakona a kňaza. Po druhé, že je tu s nami 
dnes podľa Božej prozreteľnosti aj pravnuk o. 
Stanislava, monach Paisij z monastiera Kovilj v 
našej báčskej eparchii. 

Takto teda Hospodin oslavuje svojich pra-
vých priateľov a pozýva všetkých nás, aby sme 
činili všetko vo svojom živote tak, aby sme sa aj 
my stali Jeho priateľmi, ako sú nimi svätci a ako 
ním je svjaščennomučeník Stanislav. Hospodin 
preto prišiel v ľudskom tele, preto zoslal Sväté-
ho Ducha a preto jestvuje Jeho Cirkev, aby sme 
my všetci mohli byť obožení Jeho blahodaťou. 
Takto svätí Boží nasledovníci, mučeníci a ostat-
ní svätí nie sú pre pravoslávnych kresťanov ne-
jakými nadľudskými bytosťami. Sú rovnako ako 
my ľudia z mäsa a krvi, ale milovali Hospodina 
Christa a sami sa stali jedno s Ním, ako je aj On 

jedno s Otcom. Takto aj svätý svjaščennomu-
čeník Stanislav, na prvý pohľad skromný, bez-
významný duchovný z provincie, bude od dnes 
preslávený po celom svete a v celej Pravoslávnej 
cirkvi ako svätec. On a jemu podobní sú skutoč-
nou slávou a chválou vašej miestnej Cirkvi, ale 
aj Cirkvi sobornej-všeobecnej v celku.“

Po Božskej Liturgii, na ktorej sa zúčastnilo 
množstvo domácich aj zahraničných veria-
cich, sa konal slávnostný akt kanonizácie svja-
ščennomučeníka Stanislava, keď bolo pre-
čítané a všetkými prítomnými archijerejmi, 
duchovnými a veriacimi podpísané uznesenie 
Posvätnej synody našej miestnej Pravoslávnej 
cirkvi o vyhlásení kňaza-mučeníka Stanislava 
za svätého. Uznesenie rovnako podpísal aj 
priamy potomok svätca, jeho pravnuk Paisij, 
brat srbského monastiera Kovilj. 

Blaženejší metropolita Rastislav potom 
požehnal veriaci ľud ikonou svjaščennomu-
čeníka Stanislava, počas čoho zbor spieval 
jeho tropár v cirkevnoslovanskom jazyku. 
Po druhýkrát zbor spieval tropár po srbsky a 
ikonou ľud požehnávali srbskí archijereji met-
ropolita Porfirije a episkop Ignatije. Napokon 
zaznel tropár aj v českom jazyku a ľud ikonou 
požehnali arcibiskupi Michal a Juraj.

Po posvätení slávskeho koláča, ktorý vla-
dykovia rezali na viacerých miestach v chrá-
me aj pred ním, sa blaženejší metropolita 
Rastislav poďakoval hlavnému organizátorovi 
arcibiskupovi Jurajovi, duchovenstvu a veria-
cim Michalovsko-košickej pravoslávnej epar-
chie, že sa podujali zorganizovať toto krásne 
modlitebné stretnutie, čo si vyžadovalo veľkú 
námahu a finančné zabezpečenie. Nech im to 
modlitbami sv. Stanislava Boh vynahradí.

Svjatyj svjaščennomučeniče Stanisla-
ve, moli Boha o nas!

Kanonizácia svätého
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Vzniesenie sa Hospodinovo
Čitanie z Evanjelia na Hospodinovo 

vzniesenie sa:
A kým oni to hovorili, On sám zastal 

uprostred nich a povedal im: Pokoj vám! 
Ale oni zdesení a prestrašení sa domnie-
vali, že vidia ducha. I povedal im: Čo ste 
zmätení a prečo máte v srdci pochybnos-
ti? Pozrite si moje ruky a nohy, že som to 
ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa, 
veď duch nemá telo a 
kosti, ako vidíte, že ja 
mám. Keď to pove-
dal, ukázal im ruky a 
nohy. A keď tomu 
od radosti ešte 
neverili a 
divili sa, 
p o v e d a l 
im: Máte 
tu niečo 
na zjedenie? I podali Mu kus 
pečenej ryby a plást včelieho medu. Vzal si 
a jedol pred nimi. Potom im hovoril: Toto 
sú moje slová, ktoré som vám hovoril, 
kým som bol ešte s vami, že sa musí na-
plniť všetko, čo je o mne napísané v Moj-
žišovom zákone, u prorokov a v žalmoch. 
Vtedy im otvoril myseľ, aby rozumeli Pís-
mam, a povedal im: Tak je napísané a tak 
musel Christos trpieť a na tretí deň vstať 
z mŕtvych, a v Jeho mene musí sa kázať 
pokánie na odpustenie hriechov všetkým 
národom, počnúc od Jeruzalema. A vy ste 
svedkami toho. Hľa, ja vám pošlem za-
sľúbenie svojho Otca. Vy však zostaňte v 
meste, kým nebudete vyzbrojení mocou z 
výsosti. Potom ich vyviedol von až k Betá-
nii. I pozdvihol svoje ruky a požehnal ich. 
A vtom, keď ich žehnal, odstúpil od nich a 
vznášal sa na nebo. A oni sa Mu klaňali a 

s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. 
A celý čas boli v chráme, chválili a velebili 
Boha. Amin (Lk 24, 36-53).

Čitanie z Apoštola na Hospodinovo 
vzniesenie sa:

Keď sa zišli, spýtali sa ho: „Hospodine, 
chceš azda v tomto čase obnoviť kráľov-

stvo pre Izrael?“ On im odpovedal: „Nie 
j e vašou vecou poznať časy 

alebo chvíle, ktoré určil 
svojou mocou Otec. 

Teraz však na vás zo-
stúpi Svätý Duch, 

vy dostanete 
Jeho moc 
a bu-
dete mi 
s v e d k a -

m i v Jeruzaleme, 
v celom Judsku i Samárii, až po kraj 
zeme.“ Po týchto slovách sa pred ich očami 
vzniesol hore, až im ho vzal oblak z dohľa-
du. A kým uprene hľadeli k nebu, ako od-
chádza, zrazu pri nich zastali dvaja muži v 
bielom rúchu a povedali: „Muži galilejskí, 
čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Isus, 
ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, 
ako ste ho videli odchádzať do neba.“ Po-
tom sa vrátili do Jeruzalema z vrchu, ktorý 
sa volá Olivový a je blízko Jeruzalema, vo 
vzdialenosti sobotnej cesty (Sk 1, 3-12).

Vzniesenie sa Hospodinovo zo Zeme 
na nebo je pre ľudí také prekvapujúce, 
ako aj Jeho zídenie z neba na Zem a 
narodenie v tele pre anjelov. Veď pred-
sa, ktorá udalosť z Jeho života nepred-
stavuje jedinečnú novinku a jedinečné 
prekvapenie pre svet? Preto si ani ne-
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pomyslí povedať, že vzniesenie Hospo-
dinovo nebolo potrebné! Ak aj všetci 
Židia museli popri všetkej svojej zlobe 
priznať a zvolať: „Všetko robí dobre“ (Mk 
7, 37), ako potom ty, ktorý si pokrstený v 
Jeho mene, máš veriť, že všetko, čo On 
činil je dobré, premyslené, zariadené, 
premúdre? Aj Jeho vzniesenie je teda 
rovnako tak dobré, premyslené, zariade-
né, premúdre ako aj Jeho vtelenie, ako 
aj Jeho pokrstenie, ako aj Jeho 
preobrazenie, alebo ako 
Jeho zmŕtvychvsta-
nie. „Pre vás je 
lepšie keď od-
ídem“, pove-
dal Hospo-
din svojim 
u č e n í k o m 
(Jn 16, 7). 
Vidím, ako 
On všetko 
riadi a robí, 
čo je pre 
ľudí najlep-
šie? Každé 
Jeho slovo a 
každý Jeho 
počin má 
za cieľ naše 
dobro. Jeho 
vzniesenie 
p o c h á d z a 
z preziera-
vého dobra 
pre všet-
kých nás. 
Keby to tak 
nebolo, On by sa nevniesol. 

On sa vzniesol so svojím zmŕtvych-
vstalým telom, ktoré ľudia umŕtvili a 

zakopali do zeme, a požehnával ich ru-
kami, ktoré ľudia doráňali klincami. Ó, 
požehnaný Hospodine, aká preveľká je 
Tvoja milosť! S požehnaním začala histó-
ria Tvojho príchodu na svet, s požehna-
ním sa aj skončila. Keď archanjel Gabriel 
zvestoval Tvoj príchod na svet, pozdravil 
Presvätú Bohomatku slovami: Raduj sa, 
blahodatná, požehnaná si medzi žena-
mi! A teraz, keď sa Ty lúčiš s tými, ktorí Ťa 

prijali, vystieraš svoje prečisté ruky 
i zasýpaš ich požehnaním. 

Ó, najpožehnanejší 
medzi ľuďmi! Ó, bla-

hodatný prameň 
požehnania! Po-

žehnaj aj nás, 
ako si požeh-
nal svojich 
apoštolov!

Aj my chvá-
lime a dobrore-
číme Hospodi-
na, ktorý nám 
svojím vznie-
sením otvoril 
um, aby sme 
videli cestu a 
cieľ nášho ži-
vota. Chválime 
a dobrorečíme 
Otca, ktorý na 
našu lásku k 
Synovi odpo-
vedá svojou 
láskou a spo-
lu so Synom 
sa usídľuje do 

každého, kto dodržiava a vyznáva Hos-
podinove prikázania.

Sv. Nikolaj Velimirovič

Inoka Vzniesenia sa Hospodinovho z mon. 
Stavronikita, Svätá Hora Athos
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Zostúpenie Svätého Ducha na apoštolov

Keď prišiel deň 
Letníc, boli spolu na 
jednom mieste. Tu 
zrazu povstal zvuk z 
neba, ako keď sa prud-
ký vietor valí, a napl-
nil celý dom, v ktorom 
sedeli. I ukázali sa im 
rozdelené jazyky akoby 
z ohňa, usadili sa na kaž-
dého z nich a Duch Svätý 
naplnil všetkých, takže 
začali hovoriť inými ja-
zykmi, ako im Duch dá-
val hovoriť. A boli vtedy v 
Jeruzaleme Židia, zbožní 
mužovia zo všetkých ná-
rodov pod nebom. A keď 
povstal ten zvuk, zbehlo 
sa mnoho ľudí a žasli, že 
počuli apoštolov hovo-
riť každý vo svojej reči. 
I užasli všetci a divili sa 
hovoriac medzi sebou: 
Či, hľa, všetci títo, ktorí 
hovoria, nie sú Galilejci? 
Ako ich teda počujeme 
(hovoriť) každý vo svojej 
reči, v ktorej sme sa narodili. Partovia, Mé-
dovia, Elamiti a obyvatelia Mezopotámie, 
Judska, Kappadokie, Pontu, Ázie, Frýgie, 
Pamfylie, Egypta a krajov Líbye pri Kyréne, 
prechodne bývajúci Rimania, Židia a pro-
zelyti, Kréťania a Arabi, počujeme ich vo 
svojich rečiach hovoriť veľké veci Božie? A 
všetci žasli a bezradne sa spytovali medzi 
sebou: Čo to má znamenať? Ale iní sa po-
smievali hovoriac: Opili sa mladým vínom! 
(Sk 2, 1-13).

Keď sa seme-
no zaseje, malo by 

na neho pôsobiť 
teplo a svetlo, aby 

vyrástlo.
Hospodin Isus 

Christos zasial naj-
blahorodnejšie (na-
vyberanejšie) semeno 
na poli tohto sveta. 
Musela na neho zísť 
sila Ducha Svätého, aby 
to semeno zahriala a 
osvetlila, aby úspešne 
rástlo. 

Všetko tak, ako je 
predpovedané, tak sa 
aj deje. Duch Svätý bol 
sľúbený, Duch Svätý aj 
zostúpil. Kto iný mo-
hol sľúbiť zostúpenie 
všemocného Ducha na 
Zem, ak nie Ten, ktorý 
vedel, že Ho Ten Duch 
počúvne a zostúpi? A 
voči komu mohol vše-
mocný Duch preukázať 

takúto svoju okamžitú poslušnosť, ak nie 
voči Tomu, ku ktorému mal dokonalú lás-
ku?

Ó, bratia, akou nevysloviteľnou rados-
ťou sa Duch Svätý raduje, keď nájde čisté 
a otvorené duše, ktoré po Ňom prahnú! 
S obrovskou radosťou sa v nich usídľuje 
a obdarúva ich svojimi bohatými darmi. 
Vchádza do nich ako oheň, aby spálil 
aj posledné klíčky hriechu; ako svetlo, 
aby ich osvetlil netmavnúcou nebeskou 

Ikona Zostúpenia Sv. Ducha 
v chráme sv. Cyrila a Metoda 

v Humennom



B10 Odkaz
sv. Cyrila 
a Metoda

Sviatok

svetlosťou; ako teplota, aby ich zohrial 
božskou teplotou lásky, ktorou sa hrejú 
nesmrteľné armády anjelov v Božom krá-
ľovstve. („Ako lampa, aj keď je plná oleja 
a aj keď má knôt zostá-
va temná, keď 
sa nezapáli, 
tak je aj 
d u š a 

zhasnutá a temná, pokiaľ sa jej nedotkne 
svetlo a blahodať Svätého Ducha“. Sime-
on Nový Bohoslov. Slovo 59.) On obdaro-
val darom jazyka svojich apoštolov ako 
prvých a v tom čase najpotrebnejším 
svojím darom. Ale neskôr na nich podľa 
potrieb apoštolskej služby vylial aj ďalšie 
dary: dar divotvorstva, dar prorokovania, 
dar múdrosti, dar výrečnosti, dar trpezli-
vosti, dar vnútorného pokoja, dar istoty 
viery a nádeje, dar lásky k Bohu a lásky 
k človeku. Duch Svätý hojne a radostne 
tieto dary rozdával nielen apoštolom, ale 
aj ich následníkom a všetkým svätým v 
Christovej Cirkvi do dnešného dňa, všet-
ko však podľa ľudskej potreby a čistoty.

Oslavujúc dnešný deň ako sviatok 
Svätého Ducha, ktorý sa z nekonečnej 

lásky voči Hospodinovi Synovi, s neko-
nečnou radosťou a poslušnosťou rozho-
dol zostúpiť na Zem a vziať do svojich 
všemocných rúk dielo ľudskej spásy, spo-

menieme si v piesňach 
vďačnosti aj na 

P r e s v ä t ú 
D e v u 

M á -
riu, 

na ktorú Hospodin Duch Svätý zostúpil 
ešte skôr ako na apoštolov. Na apošto-
lov Hospodin Duch zostúpil ako na Cir-
kev, ako na jednomyseľné spoločenstvo 
svätých, ale na Bohomatku zostúpil ako 
na osobitne vybranú osobu. Duch Svätý 
zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa za-
tieni, zvestoval archanjel Gabriel Presvä-
tej Deve. A ona mocou Ducha Svätého 
porodila najlepší plod, z ktorého vonia 
nebo a Zem a ktorým sa kŕmia všetci ver-
ní od počiatku do konca. Ó, Presvätá a 
Prečistá Bohomatka, zora a kolíska nášho 
spasenia, náš vzor v pokore a poslušnos-
ti, naša ochrankyňa a modlitebkyňa pred 
Božím prestolom, modli sa za nás nepre-
stajne spolu so svätými apoštolmi.

Sv. Nikolaj Velimirovič

Ikona Svätej Trojice v monastieri Djunis (Srbsko); autor: Adonis Stergiou
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„Ajhľa, ja som s vami po všetky dni až do 
konca sveta“ (Mt 28, 20)

Spasiteľ Isus Christos v predvečer svojich 
utrpení svojim apoštolom povedal: „Vyšiel som 
od Otca a prišiel som na svet; a znova opúšťam 
svet a idem k Otcovi“ (Jn 16, 28). Táto zvesť v srd-
ciach  apoštolov vyvolala veľmi hlboký smútok. 
Keď však potom apoštoli sami sa stali očitými 
svedkami vyplnenia Christovej predpovede o 
rozlúčke s nimi a Jeho vystúpení do nebeskej 
otčiny, vtedy, ako nám to približuje sv. apoštol 
a evanjelista Lukáš, navracali sa z hory Olivo-
vej  do Jeruzalema „s veľkou radosťou“ (Lk 24, 
52). Natíska sa otázka či skôr dve otázky: Pre-
čo smútili apoštoli ešte pred rozlúčením 
s Christom a prečo 
sa tešili po Jeho na-
nebovstúpení? V pr-
vom prípade preto, že 
uvažovali iba ľudsky, 
mysliac si, že navždy sa 
budú musieť rozlúčiť 
so svojím Učiteľom, po-
dobne ako aj my uvažu-
jeme, keď sa  lúčime so 
svojimi blízkymi príbuznými zosnulými, mylne 
sa domnievajúc, že oni akoby pre nás už vôbec 
nejestvovali. V druhom prípade zas preto, že od 
Neho samotného sa dozvedeli, že On aj po svo-
jom vystúpení k Otcovi, tým, že sa stal pre ich 
oči neviditeľným, nielenže sa s nimi nerozlúči a 
ich nezanechá, ale, naopak,  bude s nimi pre-
bývať vždy a všade podľa svojho posledného 
prísľubu: „Ajhľa, ja som s vami po všetky dni až 
do konca sveta“ (Mt 28, 20). 

Po vypočutí tohto radostného prisľúbenia 
apoštoli, nehľadiac na viditeľnú rozlúčku s ich 
Pánom, ako sme už spomínali, „s veľkou rados-
ťou“ sa vrátili do Jeruzalema, ako im to Christos 
prikázal, očakávajúc zostúpenie Svätého Du-

cha (Sk 1, 4). A práve táto posvätná radosť 
navždy stala sa neoceniteľným bohatstvom 
ich spojenia s Christom, nevysychajúcim 
prameňom útechy v ich ďalšom živote. Nik-
to, ba ani nijaká sila nemohla ich odlúčiť od 
tejto svätej a obživujúcej radosti, radosti v Pá-
novi. Akokoľvek sa im zdalo, že sú sami a bez 
pomoci ako baránky medzi vlkmi (Lk 10, 3), 
akýkoľvek počet nepriateľov či prenasledova-
teľov by ich obkolesoval, v akýchkoľvek, podľa 
apoštola Pavla, „nebezpečenstvách na riekach, 
v nebezpečenstvách hroziacich  od zbojníkov, v 
nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpe-

čenstvách od pohanov, 
v nebezpečenstvách v 
meste, v nebezpečen-
stvách na púšti, v nebez-
pečenstvách medzi faloš-
nými bratmi, v námahe a 
lopote, často v bdeniach, 
o hlade a smäde, často v 
pôstoch, v zime a v naho-
te“ (2 Kor 11, 26-27) by 

sa nachádzali, vždy sa radovali v Pánovi. Svoju 
každodennú misiu napĺňali nezištnou službou 
svetu – obetovaním sa zvestovaniu Christov-
ho Evanjelia. Radovali sa aj v pokušeniach i v 
iných rôznych nebezpečenstvách či úkladoch; 
radovali sa znášajúc príkoria i súženia, zloreče-
nia i poníženia, osočovania i prenasledovania 
od Židov i pohanov; tešili sa aj vtedy, keď im 
prišlo trpieť za svojho Učiteľa, Pána a Vládcu, 
uvedomujúc si svoje veľké a sväté poslanie na 
Zemi. Každý z nich si bol vedomý aj toho, že tak 
v týchto utrpeniach, ako aj v iných nástrahách 
tohto sveta neustále s nimi prebýva Christos 
podľa svojho prisľúbenia a že keď s Ním a za 

Вознeслсz є3си2 во слaвэ хrтE 
б9е нaшъ, рaдость сотвори1вый

ўченикHмъ њбэтовaніемъ 
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Neho trpia, s Ním budú aj oslávení, ako nám to 
pripomína apoštol Pavel (Rim 8, 17).

Toto božské prisľúbenie o neviditeľnom 
prebývaní Isusa Christa medzi apoštolmi sa 
vzťahuje aj na nás, súčasných kresťanov, súčas-
ných učeníkov Christových. A tak ako nezane-
chal sirotami svojich apoštolov (Jn 14, 17), tak 
nezanecháva a nikdy nezanechá ani nás, ak, 
pravda, my sami Ho neopustíme a nebudeme 
sa od Neho vzďaľovať svojím duchom, mysľou 
i srdcom. Tak ako Christos posilňoval svojich 
apoštolov v čase ich utrpení či prenasledovaní 
a prichádzal k nim prostredníctvom svojej bož-
skej pomoci, všemohúcej podpory a blahodat-
nej útechy, tak prichádza aj k nám a dáva nám 
pocítiť svoju božskú lásku, silu, útechu, radosť. 

Kedy a ako Christos prichádza k nám? Ako 
Pán a Vládca všetkého, ktorému „je daná všetka 
moc na nebi aj na Zemi“ (Mt 28, 18), ako večný 
a božský Veľkňaz, „ktorý prenikol nebesia“ (Žd 4, 
14), ako všemohúci náš Obhajca pred Bohom 
Otcom, prichádza k nám počas celého nášho 

života, na jeho počiatku, pokračovaní, na jeho 
sklonku i ukončení, ako o tom píše sv. apoštol 
Pavel: „On dáva všetkému život, dych a všetko. 
On z jedného predka stvoril celé ľudské pokolenie, 
aby obývalo celý povrch zeme, vymedzil ľuďom 
čas a hranice bývania, aby hľadali Boha, či by Ho 
nejako nenahmatali a nenašli, hoci od nikoho 
z nás nie je ďaleko. V Ňom žijeme, hýbeme sa a 
sme“ (Sk 17, 25-28). 

Isus Christos, sediac po pravici Boha 
Otca, prihovára sa za celý svet, za veriacich 
v Neho, ale prihovára sa aj tých hriešnikov, 
ktorí Mu často zlorečia a protivia sa Jeho 
svätej vôli tým, že nedodržujú Jeho svätý 
Zákon. Christom uprosovaný nebeský Otec 
aj týchto miluje a obdarováva hojnými darmi, 
keď „dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad 
dobrými a zosiela dážď na spravodlivých aj ne-
spravodlivých“ (Mt 5, 45). Na Jeho príhovory 
Otec nebeský ako milosrdný Sudca trpezlivo 
čaká na hriešnikov, nad ktorými visí Damok-
lov meč spravodlivého súdu, čaká, že sa obrá-
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tia, aby mohli nasledovať večný život, pretože, 
ako hovorí sám Boh prostredníctvom proroka 
Ezechiela, „ako žijem – znie výrok Hospodina, 
Pána – nemám záľubu v smrti bezbožného, ale 
v tom, že sa bezbožný odvráti od svojho spôso-
bu života a bude žiť. Odvráťte sa, odvráťte od 
svojich zlých spôsobov života!“ (Ez 33, 11). Na 
Jeho príhovory Otec nebeský milostivo prijí-
ma všetky prosby a želania svojich verných. Od 
Neho, „zhora od Otca svetiel“  pochádza „každý 
dobrý údel a každý dokonalý dar“ (Jk 1, 17). Na 
Jeho príhovory poslal Otec nebeský na tento 
svet Svätého Ducha a v Ňom a s Ním všetky 
bohatstvá, hojnosť blahodate a milosrdenstva 
a všetky blahodatné prostriedky  k nášmu du-
chovnému osvieteniu, obnoveniu, posväteniu 
a spáse. Bez tohto všemocného prihovárania 
sa Božieho Syna bol by v tom momente každý 
hriešnik zahubený večnou smrťou podľa ono-
ho ustanovenia Božej pravdy, daného ešte v 
raji: „Lebo v deň, v ktorom by si z neho (zo stromu 
poznania dobra a zla) jedol, určite zomrieš“ (1 Mjž 
2, 17). Bez týchto príhovorov Syna Božieho za 
nás hriešnych už dávno by ani tento svet, ktorý 
„je v moci Zlého“ (1 Jn 5, 19), nejestvoval.

Keď teda, milovaní bratia a sestry, nehľa-
diac na našu hriešnosť, sa ešte tešíme z tohto 
života a pevného zdravia v ňom, vedzme, že to 
sám Christos ako jednorodený Syn Boží svojimi 
príhovormi pred svojím Otcom obhajuje nás a 
pomáha nám, pomáha tým, že posilňuje a oži-
vuje v nás ducha viery svojou všemocnou silou 
a milosťou. Oplývame hojnosťou darov života? 
Je naša cesta vystlaná kvetmi radosti a šťastia? 
Nuž vedzme, že je to dar lásky nebeského Otca, 
posielaný z výsosti na príhovory za nás Božie-
ho Syna. Prežívame snáď chvíle plné bolesti a 
trápenia? Vedzme, že to nie je žezlo hnevu či 
hromženia spravodlivého Sudcu, ale trest lás-
ky Otcovej, ktorou týmto spôsobom nás chce 
pritiahnuť k Jeho jednorodenému Synovi, o 

čom nás presviedčajú aj slová Písma: „Syn môj, 
neodvrhuj Pánovu výchovu a nezarmucuj sa pre 
Jeho karhanie, lebo Pán karhá toho, koho miluje, 
ako otec syna, ktorého má rád“ (Pr 3, 11). Áno, 
ako hovorí apoštol Pavel, „tým, že nás súdi Pán, 
vychováva nás, aby sme neboli odsúdení so sve-
tom“ (1 Kor 11, 32). Vybrali sme si spomedzi ľudí 
dobrých priateľov a ochrancov? Vedzme, že to 
sú dobrí anjeli a ochrancovia, ktorých nám po-
siela sám Christos, „Syn človeka, ktorý prebýva v 
nebi“ (Jn 3, 13). Nenávidia nás alebo snáď aj ško-
dia nám ľudia zlí a neprajní? Nezúfajme preto 
a nereptajme! Isus Christos, sediac po pravici 
Otca, pozerá z neba aj na nás ako pozeral na 
kameňovanie diakona Štefana (Sk 7, 54-56), a 
ak vidí, že svoj kríž nesieme s pokorou, plní vie-
ry a lásky k svojmu Spasiteľovi, s oddanosťou 
do Jeho vôle, s nádejou na Jeho božskú pomoc, 
On nás bude žehnať v našom utrpení, znásobí 
naše slabé sily a pripraví nám veniec slávy. 
„Nepýtaj sa, hovorí jeden svätý, napodobujúc 
Christom uzdraveného slepca: „A kto je to, Pane, 
aby som v Neho veril?“ (Jn 9, 36), lebo ty vidíš a 
sám na sebe cítiš Jeho božskú silu a múdrosť, 
Jeho všemohúcnosť a dobrotivosť“.

To je iba zlomok toho všetkého, čo nám po-
skytuje sv. Evanjelium pre správne vnímanie ži-
vota a spasiteľného diela Isusa Christa, ktorý sa 
nám tu predstavuje vo svojej plnej moci a sláve, 
v láske i milosrdenstve, v pokore i trpezlivosti, 
s božskou pravdou i súdom. Evanjelium nám 
odhaľuje v plnosti aj Jeho vôľu, v plnení ktorej 
je naše šťastie, radosť i večná spása. V ňom sa 
nám rysuje aj pravá cesta života, ktorou je pod-
ľa Neho On sám  (pozri Jn 14, 6) a ktorá vedie 
do večného života, do večného Kráľovstva 
Božieho, ktoré podľa ap. Pavla „nie je jedenie a 
pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu 
Svätom“ (Rim 14, 17).

Prot. Peter Kormaník
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Sväté Písmo a jeho užitočnosť pre 
veriaceho človeka – Piaty žalm (3. časť)
Keď prorok Dávid vyznal Božiu svätosť 

a spravodlivosť Jeho súdu (v. 5–7), vyjadru-
je vďačnosť Božej prozreteľnosti, ktorá ho 
usmerňuje životom (v. 8–9) a aj radosť spra-
vodlivých, pretože veria v definitívne víťaz-
stvo nad zlom (v. 12–13). Opisuje však aj Bo-
žích nepriateľov (v. 10–11).

Prečo Boží nepriatelia neobstoja pred Bo-
hom? Prečo ich čaká súd a odsúdenie? Prečo 
neprijmú odev pokánia? Odpoveď na tieto 
otázky dáva desiaty a jedenásty verš piateho 
žalmu. Boh miluje pravdu, lebo 
sám je Pravda. Pro-
rok tu však hovorí, 
že v ústach Jeho ne-
priateľov niet pravdy. 
Ich slová sú plné 
nadutosti, pýchy 
a pokrytectva. 
To je aj príčina, 
prečo prosí o 
pomoc proti ne-
priateľom: pretože 
nerozmýšľajú o ni-
čom inom, len o tom, 
aby človeka oklamali 
a pretože nie je ľahké 
ujsť pred ich nástrahami. Hovorí, že 
v ich ústach niet pravdy, no iba lož, záker-
nosť a faloš – jedno hovoria, iné si myslia. 
Ich srdce je márnivé, celkom zvrátené, lebo 
premýšľajú naničhodne, roztopašne, no naj-
mä zákerne voči blížnemu. Ich hrdlo je ako 
otvorený hrob, t.j. ich ústa (jazyk), ktorými 
vyslovujú slová z hrdla, sú podobné otvore-
nému hrobu. Ich vnútro, teda srdce, v kto-
rom sú ukryté ich želania a myšlienky, je ako 

smradľavé ostatky. Cez ich hrdlo nevychádza 
slovo zdravé a spasiteľné, no Boha urážajúce 
alebo blížnemu škodiace. Nepriatelia neho-
voria len klamstvá, no aj slová ľstivé, pretože 
pod rúškom dobra prajú zlo – intrigujú, aby 
dosiahli svoj cieľ. Svätý Ján Zlatoústy vyzýva, 
aby sa človek nestal podobným otvoreným 
hrobom, ale pokladniciam. Rozdiel medzi 
nimi je taký, že kým hrob ničí to, čo do neho 
vložia, pokladnica to chráni. Teda aj my sa 
máme stať pokladnicou pravdy, spravodli-

vosti, múdrosti a lásky, aby sme naši-
mi slovami neprinášali sebe 
a blížnym smrť, no život.

Počnúc dvanástym 
veršom kráľ Dávid uvá-

dza príčinu, prečo Boha 
prosí, aby vykonal 
súd nad nepriateľ-

mi a uskutočnil nad 
nimi svoj spravodlivý 
rozsudok. Plod tohto 
súdu bude prospešný 
pre všetkých zbož-

ných ľudí. Radosť 
spravodlivých zna-

mená definitívne víťazstvo nad 
zlom. Akoby hovoril: Bože, ak mi preu-

kážeš pomoc v boji proti mojim nepriateľom, 
tak Tvoja dobročinnosť nebude užitočná len 
mne, no rozšíri sa na celú Tvoju Cirkev a na 
všetkých, ktorí Ťa milujú. A cez toto sa ešte 
viac utvrdia vo viere a preslávia Tvoje meno. 
Nie záhuba nepriateľov, no Tvoja prozreteľ-
nosť naplní veselosťou veriacich v Teba a dá 
im večné potešenie. Oni sa presvedčia, že Ty 
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v nich prebývaš, chodíš s nimi a robíš ich po-
sväteným chrámom.

„Tebou sa budú chváliť všetci tí, ktorí milujú 
Tvoje meno“ – Spravodliví spoznali pravého 
Boha a len na Ňom vybudovali svoju nádej. 
V prorockom zmysle sa tu hovorí, že kresťania 
natoľko milujú Christa, že sa Christom chvá-
lia, ako hovorí apoštol Pavol: „A ja sa nechcem 
chváliť ničím iným, iba ak Krížom Hospodina 
nášho Isusa Christa, ktorým je svet ukrižova-
ný mne a ja svetu“ (Gal 6, 14). V historickom 
zmysle verš hovorí o radosti Dávidových spo-
jencov, ktorí, vidiac neúspech nepriateľov a 
stroskotanie ich plánov, zaradujú sa a chvá-
liť sa budú Bohom spravodlivosti – jediným 
svojím skutočným Spojencom a Ochrancom.

„Lebo Ty, Hospodine, požehnávaš spra-
vodlivého, keďže priazňou ako zbraňou si nás 
ovenčil“ – V záverečných slovách žalmu pro-
rok vyslovuje príčinu večnej radosti spravod-
livých, ktorá je dôsledkom Božej blahovôle, 
priazne k nim. Objasňuje: Ty, Bože, večný a 
spravodlivý Sudca od vekov, od stvorenia 
sveta si blahosklonný k svojim vyvoleným, 
ktorí sa na Teba nádejajú a milujú Ťa, ukázal 
si im svoju milosť, žehnáš im, dávaš svoju 
blahodať, ochraňuješ akoby nejakým silným 
štítom, svojou pomocou. Tvoja priazeň im 
slúži namiesto zbrane, ako vencom sa ňou 
skrášľujú. Tento veniec je spletený z milosti, 
spravodlivosti, blahodate a slávy.

Záverečný verš piateho žalmu je vyjadre-
ním veľkej viery v Božiu pomoc, ktorú pro-
rok práve teraz obzvlášť potrebuje. Svoju reč 
obracia k Bohu, hovorí ju od seba samého, 
no tieto slová sú v duchovnom zmysle zá-
roveň slovami všetkých spravodlivých, ktorí 
cítia dennodenne Božiu pomoc a ochranu. 
No Boha milujúci a cnostiam oddaní ľudia 
sú zväčša odsudzovaní a vysmievaní, preto 
prorok, posilňujúc ich duše, hovorí, že Vládca 

anjelov ich chváli a preslávi. Božie zaľúbenie 
slúži spravodlivému namiesto zbrane. Veľké 
blaho je byť Bohu príjemným.

Z obsahu piateho žalmu je možné vidieť 
rozličné stavy a činnosti ľudskej prirodzenosti 
a blahodate v ľudských srdciach. Oni sú tak 
navzájom opačné a pritom je medzi nimi tak 
malý rozdiel, že pochopiť to môže len du-
chovne živý a vnútorne posvätený človek. 
Prirodzenosť slúži telu a utešuje sa (uspoko-
juje) telesnými pôžitkami, no blahodať chce, 
aby bol povýšený duch. Medzi zákonitosťami 
tela a ducha je neustály zápas – čo chce je-
den, toho sa druhý stráni. Nádherne o tom 
hovorí svätý Tichon Zadonský: „Telo sa chce 
pýšiť, hrdiť sa, nadúvať a povyšovať sa, no duch 
chce byť pokorný. Telo chce slávu, česť a pocty, 
no duch toto nechce. Telo chce oddychovať, no 
duch chce byť ostražitý, bdieť a namáhať sa. 
Telo chce veselosť, hostiny, no duch chce zdr-
žanlivosť, pôst a pokánie. Telo chce pomstu, no 
duch milovať nepriateľov, konať im dobro. Telo 
chce vziať cudzie pre seba, no duch chce svoje 
rozdať núdznym. Telo chce ukojiť svoje žiados-
tivosti, no duch chce čistotu. Telo chce napĺňať 
svoju vôľu, no duch vôľu Božiu. Preto telo a 
duch neustále zápasia.“1

Protodiakon Ján Husár
Literatúra:
Псалтирь. Москва2 2000. ISBN 5-7850-0077-7.
Афанасий Великий, св.: Толкование на псалми. 

Москва 2009. ISBN 978-5-9968-0002-5.
Иоанн Златоуст, св.: Беседы на псалмы. Москва 2003. 

ISBN 5-7429-0030-9.
Василий Великий, св.: Беседы на псалмы. Московское 

Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 2000.
Псалтирь в святоотеческом изъяснении. Свято-

-Успенская Почаевская Лавра 1998. ISBN 5-86868-103-7.
Толковая Псалтирь с подстрочным комментарием и 

краткой историей. Москва 2006.
Ilustračný obrázok: Ikona v srbskom monastieri Ma-

nasija: „Duše spravodlivých sú v Božej ruke a muky sa ich ne-
dotknú“ (Múd 3, 1).

1 Citované podľa: Разумовский, Г.: Объяснение 
священной Книги псалмов. Москва 2006. ISBN 
5-7429-0120-8.
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Prvá svätá spoveď v Pravoslávnej cirkvi
V našom cirkevnom časopise sme 

boli v minulých rokoch v tomto ob-
dobí zvyknutí na fotografie a články 
z prvých svätých spovedí na našich 
cirkevných obciach. S blahoslovením 
metropolitu Rastislava sme sa v re-
dakcii rozhodli, že to viac uverejňovať 
nebudeme. V tomto článku sa pokúsim 
vysvetliť, aký sme nato mali dôvod. 

V prvom rade treba povedať, že v 
pravoslávnom svete sa prvá svätá spo-
veď nekoná takýmto slávnostným spô-
sobom a keď sa na to pozrieme bližšie, 
tak na samotnú spoveď sa až taký dôraz 
nekladie ani u nás. Všetky fotografie z 
tzv. prvej svätej spovede na našich cir-
kevných obciach sú z nedeľnej Liturgie, 
kde deti pristupujú k sv. Prijímaniu oble-

čené takmer ako nevesty a ženísi. Podo-
zrivo tým pripomíname rímskokatolícke 
prvé sväté Prijímanie, ktorého vonkajšie 
prejavy sa, žiaľ, vyskytujú aj u nás. V ko-
nečnom dôsledku sa až v posledných ro-
koch medzi nami udomácnil názov tejto 
udalosti ako „Prvá svätá spoveď“, lebo 
donedávna to mnohí z nás nazývali 
„Prvé sväté Prijímanie“, čo je v Pravo-
slávnej cirkvi veľmi nelogické, keďže 
k svätému Prijímaniu naše deti pristu-
pujú od krstu. Teda to, čo v rímskoka-
tolíckej cirkvi považujú za prirodzené a 
normálne, u nás nemá žiadnu logiku, ba 
dokonca je v rozpore s pravoslávnou 
vieroukou. Totiž rímskokatolícke deti 
od malička až do „prvého svätého Prijí-
mania“ k nemu nepristupujú. Pristúpia k 

Ikona Isusa Christa s deťmi na stene chrámu Svätej Trojice vo Svidníku

Učenie Cirkvi
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nemu slávnostne až potom ako čisté 
nevesty a ženísi. U nich je to teda naozaj 
prvé sväté Prijímanie a celá táto ceremó-
nia s ozdobenými kostolmi, bielymi šata-
mi, darčekmi od krstných rodičov a pod. 
má svoje opodstatnenie. 

U nás pravoslávnych je to však inak. 
Keďže naše deti považujeme za pl-
nohodnotných členov Cirkvi od ich 
pokrstenia, udeľujeme im aj svätú 
Eucharistiu od samého začiat-
ku. Účasťou na Prijímaní 
potvrdzujeme ich člen-
stvo v Cirkvi. Aj preto 
sa sväté Prijímanie 
v cirkevnoslovan-
skom jazyku nazý-
va „Pričaščenije“, 
čo podčiarkuje 
našu účasť na 
tajinách a živo-
te Cirkvi. Slo-
vo „Prijímanie“ 
môže do istej 
miery znieť ego-
isticky, lebo ho-
vorí iba o osob-
nom prijatí Tela 
a Krvi Christa, 
ale „Pričaščeni-
je“ je oveľa širšie 
a všeobecnej-
šie, lebo vyjadruje 
členstvo v Cirkvi, ktoré-
ho stredobodom je účasť na Tele a Krvi 
nášho Spasiteľa Isusa Christa. Je teda 
jasné, že deti by mali k svätej Čaši pristu-
povať od svojho krstu, čo je potvrdené aj 
liturgickými textami: „Dáruj tomú i pečáť 
dára Svjatáho i Vsesíľnaho, poklaňájema-

ho Tvojehó Dúcha, i pričaščénije Svjatáho 
Tíla, i čestnýja Króve Christá Tvojehó“.

V našom prostredí však nastáva kvô-
li ceremónii prvej spovede jeden veľ-
ký problém. Deťom sa po nástupe do 
školy často zakáže pristupovať k Čaši 
až do spomínanej ceremónie, ktorá je 
obvykle v druhom alebo treťom ročníku 
dieťaťa. Mnohé deti sú z toho zmätené, 

prečo odrazu nemôžu prijímať Telo a 
Krv Christa? Nie sú toho 

hodné? Rodičia odpove-
dia, že musia čakať do 

prvej svätej 
spovede. Ale 
prečo? Veď 
v prvom 
či druhom 
ročníku die-
ťa neprestá-
va byť čle-
nom Cirkvi, 
prečo by 
n e m o h l o , 
rovnako ako 
ostatní čle-
novia Cirkvi, 

byť účastné na Chris-
tových tajinách? Nor-
málne by to malo byť 
tak, že dieťa chodí k 
sv. Čaši plynule až do 
času, kedy rodič, príp. 

duchovný neuzná za vhodné, aby sa 
dieťa začalo spovedať. Oni najlepšie 
vedia, kedy si dieťa uvedomuje hriech 
a nemusí to byť len v jarnom alebo let-
nom období. Rodič, resp. krstný rodič by 
sa mal s dieťaťom porozprávať o hriechu 
a postupne ho pripravovať na svätú spo-
veď. Nemusí to nechať iba na duchovné-
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ho, ktorý deťom hovorí o Eucharistii na 
príprave pred prvou svätou spoveďou. 
To mimochodom považujem za veľmi 
prospešnú a potrebnú prax duchovných, 
lebo keď sa táto príprava dobre zvládne, 
na povedomie deti aj rodičov o Cirkvi to 
môže mať pozitívny dopad. 

Na jednu vec však treba dbať a u nás 
sa, žiaľ, nato zabúda. Prvá svätá spoveď 
nesmie prerušiť pristupovanie dieťaťa 
k sv. Pričaščeniju. Ňou iba začína ďalšia 
fáza duchovného života a síce spoveď, 
ale to neznamená, že teraz dieťa bude 
chodiť k Čaši len dva razy v roku. Jeho 
účasť na Eucharistii má pokračovať 
rovnako ako doteraz, ibaže so spove-
ďou.

Takto by to malo ideálne fungovať a 
teraz skúsme pomenovať našu situáciu a 
čo by na nej bolo treba vylepšiť. Ako sme 
už spomínali, u nás zväčša chodia deti k 

Čaši až do školopovinného veku, potom 
na Prijímanie nechodia, pristúpia k prvej 
svätej spovedi a Prijímaniu, od rodiny 
dostanú hodnotné darčeky a potom 
obyčajne chodia na Prijímanie párkrát 
do roka. Máme tu však aj také deti, kto-
ré nechodia do cerkvi vôbec, rodičia ich 

prihlásia na prvú spo-
veď, zopár krát sa zúčast-
nia na príprave, ktorú 
vedie kňaz, vyspovedajú 
sa, pôjdu na Prijímanie 
(často je to u nich naozaj 
prvé sväté Prijímanie) a 
potom sa znova v chrá-
me ukážu, keď sa idú 
sobášiť, teda tiež v tom 
lepšom prípade, lebo 
dnes už ani svadby veľ-
mi nie sú v móde. Tento 
spôsob nemôžeme pod-
porovať, lebo prvá svätá 
spoveď má potom úplne 
opačný charakter ako 
má mať. Spoveď má byť 
o uvedomení si hrie-
chov a o pokání, a nie o 
obchode detí s rodičmi 

(ja pôjdem na prvú spoveď a rodič mi 
zato dá darčeky). Pri takomto spôsobe 
dávame do popredia samotné deti a nie 
ich pokánie. Veď práve spoveď by mala 
formovať človeka, že nie on je stredo-
bodom, ale náš Spasiteľ Isus Christos, ku 
ktorému sa približujeme skromnosťou, 
jednoduchosťou a pokorou. Musíme 
preto deti viesť k cirkevnému životu s 
plnou zodpovednosťou a hlavne pra-
voslávnym spôsobom.

Napokon, a to je možno aj hlavný dô-
vod, prečo sme sa rozhodli neuverejňo-
vať články a fotografie z prvých svätých 
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spovedí, je to vnútorná udalosť každej cirkevnej obce. Nemalo by to byť nič výni-
močné, ale niečo, čo je v súzvuku s normálnym životom na cirkevnej obci. Načo po-
sielať fotografie do časopisu z detí v bielych šatách a oblekoch, keď svätá Eucharistia 
sa udeľuje na každej sv. Liturgii? Alebo sa pochválime koľko veľa detí sme v chráme 
mali a potom na druhú nedeľu sa tu objaví len máloktoré z nich? Koľko z nich pôjde 
k Čaši aj na ďalšiu nedeľu? Veľmi radi by sme, naopak, privítali fotografie z vašich 
chrámových sviatkov, na ktorých nebudú chýbať ani deti, veď to je skutočná 
slávnosť na cirkevnej obci. Bolo by totiž veľkou tragédiou, keby tieto deti boli iba 
na fotografiách v časopise, ale reálne by každú nedeľu v chráme chýbali. A keby 
všetky tie deti z uverejnených fotografií z prvých spovedí boli v nedeľu v chrá-
me, určite by dnes naše cerkvi neboli poloprázdne. 

Ešte jedno vysvetlenie, bratia a sestry. Ja nie som proti slávnostnej prvej svätej 
spovedi. Len tomu treba dať správnu formu a úroveň. Poznám prípady, že vďaka tej-
to ceremónii mnohí rodičia detí pristúpili k svätej Eucharistii po viacerých rokoch a 
mnohí sa vďaka tomu stali praktizujúcimi veriacimi. Všetko teda má svoje plusy aj mí-
nusy a duchovný na svojej cirkevnej obci najlepšie vie, čo pomôže jeho veriacim 
k pravidelnej účasti na bohoslužbách v chráme. Len, ako bolo vyššie uvedené, 
treba dávať pozor, aby sa nestratila podstata tejto udalosti. Ide tu o prvé vyznanie 
hriechov našich detí a naozaj neviem, aké miesto majú v tomto procese biele šaty 
dievčat a obleky chlapcov v nedeľu počas sv. Liturgie. Načo v nedeľu ozdobovať 
chrám, keď spoveď je v sobotu večer? Načo objednávať na nedeľu kameru a fo-
tografa, no fotku ako sa naše dieťa po prvýkrát spovedá aj tak nemáme? Stáva sa 
z toho komerčná záležitosť a to je najväčšia chyba. Chápem, všetko je to pod 
vplyvom rímskokatolíckych prvých svätých Prijímaní, ale ako už bolo uvedené, to, čo 
je pre nich pochopiteľné a normálne, je pre nás nepravoslávnou a neraz aj škodlivou 
praxou. 

Na záver mi dovoľte uviesť príklad, ktorý funguje nielen v zahraničí, ale aj na nie-
ktorých našich cirkevných obciach. Dieťa od narodenia chodí každú nedeľu na Priča-
ščenije a keď má asi tri roky, postupne prestáva ráno jesť, trochu neskôr aj piť, čo pre 
neho vôbec nie jednoduché, ale tým si odmalička uvedomuje vážnosť Eucharistie 
(samozrejme, pred Liturgiou by nemali jesť ani piť aj jeho rodičia, keďže by tak-
tiež mali pristupovať k Eucharistii). Asi v siedmich až deviatich rokoch sa prvýkrát 
vyspovedá, je to zväčša v sobotu večer. Môžu prísť aj jeho krstní a starí rodičia či prí-
buzní a dať si spoločnú večeru alebo na druhý deň slávnostný obed. Dieťa pôjde ako 
každú nedeľu na sv. Prijímanie a v tom by malo pokračovať vždy. Od toho času by 
malo začať čítať aj modlitebné pravidlo z modlitebníka, ale nie odrazu všetky 
modlitby, ale postupne, aby si nato zvyklo. Možno niekomu z vás tento príklad 
pomôže, možno s tým niektorí nesúhlasíte, ja však verím, že takýmto postupným 
spôsobom, hlavne neprerušením prístupu k Čaši, sa dá vybudovať v deťoch zvyk 
a pocit potreby častého prijímania Tela a Krvi nášho Spasiteľa Isusa Christa, k čomu 
nás na každej svätej Liturgii vyzývajú slova: „So strachom Božijim i viroju pristupite“.

Prot. Peter Soroka
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Niektoré črty vonkajšieho a vnútorného 
života človeka 1

Život človeka má dve smerovania: jedno navonok pre svet a druhé do vnútra – do hĺbky jeho 
ducha, povedané inými slovami - život pre Boha, pre spoločenstvo s Ním. Sú ľudia, ktorí by si želali 
svoje prednosti alebo dokonalosti odhaliť svetu, ukázať ich navonok, aby od všetkých zožali obdiv, 
uznanie, pochvalu a slávu. Pokiaľ im tieto prednosti chýbajú, snažia sa ich pridať zvonku, hoci treba 
povedať, že tieto nepatria do ich prirodzeného prejavu a závisia viacej od samotného umenia ako 
ich získať. Ak ani toto sa im nedarí napĺňať z dôvodu nedostatku prostriedkov i spôsobov, tak sa 
aspoň utešujú sladkými rečami predstavujúc si, čím by chceli byť v skutočnosti. Hovoríme, že život 
takýchto ľudí je obrátený k svetu – k vonkajšku. – Je však aj iný typ ľudí, ktorí chcú byť nenápadní 
medzi ostatnými, chcú ostať pre svet neznámi; usilujú sa skrývať svoje prednosti pred zrakom a 
pozornosťou sveta. Koho z týchto dvoch typov ľudí máme uprednostniť? Ktorý z nich stojí vyššie a 
je hodný pochvaly? 

Netreba si myslieť, aby kto-
koľvek, kto zachováva zdravé 
myslenie a uznáva hlas pravdy, 
odvážil by sa otvorene hovoriť 
o prevahe vonkajšieho živo-
ta nad vnútorným a začal by 

vychvaľovať blahá viditeľné a 
dočasné pred neviditeľnými a 
večnými, zemné pred nebes-
kými. Preto si myslíme, že na 
začiatku tohto nášho rozjíma-
nia nie je nevyhnutné obha-
jovať zas posledne menované 
– večné pred prvými – dočas-
nými. Keď však sústreďujeme 
našu pozornosť na vnútornú 

dispozíciu, na vnútorné rozpoloženie človeka a vnikáme do samotného snaženia jeho ducha a sme-
rovania života, nemôžeme nepostrehnúť, že nejeden dáva prednosť blahám vonkajším – svetským 
pred vnútornými a duchovnými. Kto z nás môže povedať o sebe, že je úplne oslobodený od ná-
klonnosti k svetu, k jeho krásam, radostiam a pôžitkom? Kto z nás neupiera svoj zrak, nesústreďuje 
svoje srdce na toto videnie sveta i nie je zaujatý ním viacej alebo menej? A to znamená, že mnohým 
z nás chýba vnútorné presvedčenie o prevahe vnútorného života nad vonkajším, chýba nám jasný 
názor na krásu a prednosti ducha, ktoré prevyšujú každú krásu navonok, krásu vonkajšieho sveta. 
Odtiaľ môžeme vidieť nielen celú vážnosť nami skúmanej témy, ale aj ťažkosť v jeho odhalení. Lebo 
čo znamená odhaliť tajomstvo duchovného života človeka, predstaviť pred zrakom všetkých jeho 
neporovnateľnú slávu, prinútiť ho milovať tak, aby k nemu boli nasmerované umy a srdcia ľudí? 

Monastier Simonopetra na Svätej Hore Athos, kde sa 
mnísi snažia o duchovné zdokonalenie ďaleko od sveta
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Znamená toľko, ako zatriasť  vo svojom základe životom sveta, potriasť jeho obyčaje a pravidlá i 
spôsoby života, odstrániť jeho pôžitky a radosti, vyvolať všeobecný prelom  v práci a činnostiach 
ľudí v súčasnej dobe. Je možné čosi také? My veriaci veľmi dobre si uvedomujeme, dokonca mô-
žeme poznať i vidieť všetku silu Božieho i nášho nepriateľa diabla, vládcu zla a lži, o ktorom Isus 
Christos v prítomnosti Židov hovorí: „Vaším otcom je diabol a chcete plniť žiadosti svojho otca. On bol 
od počiatku vrahom ľudí a nestál v pravde, lebo v ňom niet pravdy. Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu 
je vlastné, pretože je luhár a otec lži“ (Jn 8, 44). Práve proti nemu je nasmerované naše slovo, aby sme 
sa vyhli jeho neodolateľnému vplyvu na nás všetkých a na každého z nás individuálne, aby naše 
mysle sa vzopreli proti jeho pôsobeniu na nás, proti jeho vládnutiu, ako nám to výstražne pripomí-
na apoštol Peter: „Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho 
by zožral; vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že takéto isté utrpenia sú údelom vášho bratstva po 
celom  svete!“ (1 Pt 5, 8-9).  Čím viac náš protivník, náš nepriateľ  vládne v tomto svete nad srdcami 
ľudí, tým sa javí väčšia potreba usvedčovať jeho násilie, čím je viac topiacich sa vo vlnách vášní a 
žiadostí sveta, tým cítime hlbší, silnejší súcit nad nešťastnými obeťami tejto duchovnej potopy, tým 
úprimnejšie rodí sa u nás želanie prejaviť hynúcim pomoc, ak nie pomoc vždy a nie pre všetkých 
rozhodne spoľahlivú a užitočnú, tak aspoň pre niekoho a v pravý čas upotrebiteľnú. 

Zo skúsenosti vieme, ako silne a podmanivo pôsobí na nás svet, aká hlboká a neudržateľná 
je k nemu naša náklonnosť. Na túto skutočnosť pôsobenia sveta na človeka, sveta, ktorý celý „je 
v moci Zlého“ (1 Jn 5, 19), upozorňoval Isus Christos svojich apoštolov,  keď im hovoril: „Ak vás svet 
nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho; keďže 
nie ste zo sveta, ale ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí“ (Jn 15, 18-19). A následne v 
tom pokračovali aj apoštoli, ktorí tiež veľmi horlivo upozorňovali na začiatku rodiaceho sa kresťan-
stva na nenávisť sveta voči tým, ktorí sa s vernosťou i oddanosťou venovali slúženiu Bohu. Apoštol 
a evanjelista Ján nám o tom zanechal jasné slová: „Milovaní...nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak 
niekto miluje svet, nieto v ňom lásky k Otcovi. Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha 
života, nie je z Otca, ale je zo sveta. Svet však hynie, aj jeho žiadosť (hynie), ale ten, kto koná Božiu vôľu, 
zostáva na veky“ (1 Jn 2, 7,15-17). Pritom si nemôžeme neuvedomovať či nevnímať všetku márnosť 
takéhoto smerovania nášho ducha, nemôžeme nepotešiť umom tých, ktorí až natoľko zapôsobili 
umom a múdrosťou, že zavrhli túto skvelú a hlučnú vidinu sveta a posvätili seba vnútornému stí-
šeniu a mlčanlivosti duchovného života, skrytému pred všetkými. Skrytý život obrátený do svojho 
vnútra prevyšuje vonkajší život tým, že v ňom je vysoká dôstojnosť a táto vedie človeka k ozajstnej 
vznešenosti. Pritom ozajstná vznešenosť našej prirodzenosti nespočíva vo vonkajšku, ale v duchu; 
vonkajšok má svoju cenu potiaľ, pokiaľ v ňom prejavuje sa hĺbka ducha. Bez toho vonkajší vzhľad, 
zovňajšok hoci by bol veľmi skvelý a veľkolepý, nie je viac ako jedna lákavá prázdnota, ktorá rýchlo 
stráca svoj lesk a zaujímavosť pred naším zrakom a čoskoro prestáva nás udivovať; lebo iba duch 
má pred sebou stálu, nevyčerpateľnú príťažlivosť pre naše vedomie a city. Ozajstná vznešenosť náš-
ho ducha má cieľ sama v sebe, preto táto nemá potrebu zjavovať sa navonok, ani v najmenšom 
nehľadá pozornosť iných, lebo sama v sebe obsahuje veľké blahoslavenstvo. Tá dôstojnosť, ktorá je 
obrátená navonok, do vonkajšieho sveta, a teda k vnímaniu iných a je podporovaná mienkou ľudí, 
údivom sveta, je klamná a prázdna, lebo sama v sebe je ničím a jestvuje iba pre zrak postranných 
(cudzích). (Pokračovanie)

Prot. Peter Kormaník
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Православіе въ Угерской долинѣ
Zo života Pravoslávnej cirkevnej obce Zemplínska Široká – Rebrín

Dňa 2. júna 1929 sa v Rebríne, polože-
nom pri ústí plodorodnej Užskej doliny, 
uskutočnila pravoslávna slávnosť posväte-
nia mramorového kríža a zvona.

Ján a Anna Šamudovskí, dozvediac sa, 
že ich krajania sa vrátili do sv. pravoslávia, 
poslali z Ameriky 5000 Kčs, aby Rebrínča-
nia postavili na mieste, kde bude stáť pra-
voslávna cerkov – mramorový kríž. A tak-
tiež samotní gazdovia z Rebrína zozbierali 
40000 Kčs a doviezli 850 kg zvon. 

Na posvätenie prišli: igumen Izského 
monastiera – archimandrita Matfej (Vaka-
rov), z Ladomirovej – archimandrita Vitalij 
(Maximenko) a z Medzilaboriec o. Vasilij 
(Solovjev). Na túto pravoslávnu slávnosť 
sa zišlo množstvo ľudí nie len z okolitých 
dedín, ale aj z ďalších obcí z celej micha-
lovskej doliny. 

Večer bola slúžená večerňa a ráno utre-
ňa s posvätením vody. Pred Liturgiou bol 
posvätený nádherný mramorový kríž – dar 
Šamudovských. Potom nasledovala Litur-

gia a posvätenie zvona. Celé miesto, kde bola slúžená Liturgia, bolo plné ľudí a ne-
vedno odkiaľ, objavili sa aj stánky s medovníkmi, sladkosťami a iné.

Uniatskí kantori z okolitých obcí z celého hrdla spievali spolu s Rebrínčanmi, a 
jeden z nich dokonca čítal aj apoštol. Po skončení Liturgie posvätenie zvona vyko-
nal práve igumen Izského monastiera – archimandrita Matfej (Vakarov), pri ktorom 
národ vyzberal 5000 Kčs. 

Po skončení všetkých bohoslužieb Rebrínčania pohostili všetkých hostí bez roz-
dielu ich vierovyznania. Mnoho sa o tejto udalosti hovorilo, mnoho pochvál bolo po-
čuť na adresu horlivých Rebrínčanov, že ukázali okolitým obciam tú dobrú a správnu 
cestu, a taktiež okolité obce prisľúbili pomoc pri stavbe pravoslávnej cerkvi. Mnohí 
hostia ostali aj na večerňu a spolu s pravoslávnymi spievali večerňu sv. apoštolom 
rovným Konštantínovi a Helene.

Vidiac takúto horlivosť u Rebrínčanov, ktorí sa vrátili k svätému pravosláviu, nedá 
mi nespomenúť tých, ktorí ohovárali a smiali sa z tých, ktorí sa navracali k svojej 

Mramorový kríž z roku 1929 
pred pravoslávnym chrámom v 
Rebríne (dnes Zemplínska Široká)
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pradedovskej viere. Týmto ľuďom 
zároveň odpovedáme. Poučte sa od 
Rebrínčanov, ktorí sa tak družne na-
vrátili do otcovského, apoštolského 
pravoslávia a ako sa postavili za stav-
bu svojho vlastného chrámu.

Dovoľte osobitne spomenúť 
miestnych Rebrínčanov a ich čel-
ných predstaviteľov – A. Mejerníka, 
Pupáča a bratov Kudráčových. 

Sláva Vám, Rebrínčania, rozum-
ný a horlivý národ.

Preložil a upravil jerej Miroslav Humenský
z časopisu Pravoslavnaja Karpatskaja Rus, roč. II, čís. 12, s. 1

„Rebrinskí obyvatelia grécko východného 
pravoslávneho vierovyznania, 23. mája 

1929“ - nápis na kríži v Rebríne.

Duchovný pôst 
(Slovo o pôste, ohováraní a odsudzovaní)

24. júna 2019 začína pravoslávnym kresťanom Petropavlovský pôst. Po čase 
duchovnej radosti zo sviatkov Christovej Paschy, Vzniesenia a Zostúpenia Sväté-
ho Ducha prichádza opäť čas zdržanlivosti, duchovného upokojenia a väčšej sú-
stredenosti na Boha. Prečítajme si zopár riadkov o pôste.

Niektorí prostí kresťania si myslia, že pôst by mal spočívať len v zdržanlivosti v 
jedle a pití alkoholických nápojov. Prikázanie 
pôstu podľa nich znamená len nejesť počas 
pôstu mäso, ryby či olej a nepiť víno. Avšak 
nie je to tak. Samozrejme, je potreb-
né postiť sa telesne. Telesný pôst 
by však mal byť nepochybne 
spojený s duchovným pôstom. Učí 
nás tomu aj svätá Cirkev: „Bratia, 
postiac sa telesne, posťme sa aj 
duchovne“.

Čo je to duchovný pôst a 
prečo je potrebný?

Svätí otcovia ho definujú na-
sledujúco: „Keď sa postíš, preja- Počas pôstu je dobré viac sa modliť (ilustračný obrázok)
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vuj to svojimi skutkami. Ako? Zmiluj sa nad chudobným človekom, nezáviď šťastné-
mu, nehľaď na ženu, ktorá žiari krásou. Neposť sa pokrytecky; posť sa očami, srdcom, 
ušami, rukami, všetkými svojimi zmyslami... Zadrž svoje ruky, aby si neprivlastnili to, 
čo im nepatrí; zadrž svoje nohy, aby nechodili na miesta zábavy; uchráň svoje uši 
pred počúvaním ohovárania a lži. Nech sa tvoje ústa postia zdržanlivosťou v odsu-
dzovaní iných“.

Bratia, toto je podstata duchovného pôstu. Duchovný pôst je nevyhnutný, pre-
tože bez neho telesný pôst stráca význam. Veď, ako nám hovorí blažený Hiero-
nym, aký zmysel má vysiľovať si telo zdržanlivosťou, keď naša duša zahorela pýchou? 
Akú pochvalu dostaneme za bledosť z pôstu, keď v skutočnosti bledneme od závisti? 
V čom je cnostné nepiť víno, keď sa opíjame hnevom a nenávisťou? Odriekanie si 
mäsa a rýb neznamená nič, ak ohováraním požierame telo svojho blížneho. 

Posťme sa teda telesne aj duchovne, zosúlaďme vonkajšie a vnútorné preja-
vy nášho pôstu. Očisťme si telo striedmosťou, zbavme rozum daromných myšlienok 
a vykoreňme zo svojho srdca nečestné túžby. Potlačme v sebe počas ubíjania tela 
pôstom aj neduhy, ako sú hnev, zlá žiadostivosť, chamtivosť spojená s obohacova-
ním sa a podobné zlo. Ak si telo zdobíme telesným pôstom, svoju dušu si ozdobme 
cnosťami, ako milosrdenstvo, krotkosť, pokora, zmierenie sa s nepriateľmi a rozdáva-
nie milodarov. Pretože toto je skutočný pôst, ktorý je príjemný Bohu, a teda pre nás 
spasiteľný. Amiň.

Z ruštiny preložil Mgr. Marek Chovanec, PhD.
Zdroj: ПОСТ ДУХОВНЫЙ. (Слово о посте, клевете и осуждении.) In: ПРОЛОГ в поучениях на каждый день 

года. Составил протоиерей Виктор Гурьев. Свято-Успенская Почаевская Лавра: Почаев, 2013. С. 488 – 489.

Putovanie po Kosove 1

Do Srbska už chodím viac ako 20 rokov, 
ale doposiaľ sa mi nepodarilo dostať do du-
chovnej aj historickej kolísky srbského ná-
roda – Kosova. Preto som len na obrázkoch 
mohol obdivovať duchovné, architektonic-
ké a ikonografické poklady, ktoré sa v tejto 
časti Srbska nachádzajú. Koncom roka 2000 
som dokonca bol na zozname pútnikov, ktorí 
mohli zo Srbska vycestovať v kolóne v obrne-
ných transportéroch na monastiersky sviatok 
do Vysokých Dečan; strach rodiny o môj život 
mi však v tomto „dobrodružstve“ zabránil. 

V polovici mája tohto roku sme sa traja 
duchovní a jeden civil s Božou pomocou 
vybrali do Kosova, aby sme pripravili du-
chovno-poznávací zájazd pre pútnikov zo 

Slovenska. Priznám sa, že som voči tejto ces-
te cítil veľký rešpekt a hlavou mi behali rôz-
ne myšlienky. Keď sme odbočili ku hranici z 
miesta, po ktorom som predtým mnohokrát 
prechádzal, zmiešané pocity sa stupňovali. 
Colníci na hranici boli milí, ale na kosovskej 
strane sme hneď pocítili, že ideme do zvlášt-
neho, mnohými krajinami (vrátane Sloven-
ska) neuznaného štátu. Mladý Šiptar (názov 
pre kosovských Albáncov) od nás vyžadoval 
zakúpenie poistenia pre auto, čo nás dosť 
prekvapilo, keďže už aj Ukrajina minimálne 
15 rokov akceptuje naše zelené karty. Komu-
nikoval s nami po anglicky, lebo mladí obyva-
telia Kosova už srbský jazyk neovládajú. Aké 
smutné, ešte pred niekoľkými rokmi to bola 
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neoddeliteľná časť Juhoslávie so štátnym ja-
zykom srbochorvátskym a dnes tu s mladými 
musíte rozprávať po anglicky, ale ani to im 
veľmi nejde. 

Keďže sme hranice prešli na severe Koso-
va, hneď za ňou cestu 
lemovali srbské vlaj-
ky nielen v mestách a 
obciach, ale aj medzi 
nimi. Mysleli sme si, 
že je nejaký štátny 
sviatok, no tu je to 
takto po celý rok. 
Tento región je totiž 
obývaný prevažne 
srbskou menšinou a 
aj v kosovskej polícii 
sú mnohí srbskí prí-
slušníci. Ako sme sa 
však dozvedeli, toto 
územie je vlastne 
všetkých a zároveň 
nikoho. Geografic-
ky sú v Kosove, ale 
prakticky ich pod-
poruje Srbsko. Od 
začiatku bombardo-
vania v roku 1999 tu 
napríklad neplatia 
za elektrinu, „niet 
komu“, hovoria. Ďal-
šia kuriozita, ktorá sa 
týka celého Kosova, 
sú telekomunikácie. 
Za hranicami nám 
prišla sms: „Vitajte v 
Slovinsku!“. To je však 1000 km západnejšie. 
Kosovčania však nechceli používať srbskú 
predvoľbu +381, tak požiadali Slovincov, aby 
im poskytli svoju +386. Teraz už síce majú 
svoju +383, ale nikto nevie, ktorá kedy fun-

guje. Pevné linky totiž stále idú cez +381. Pre 
nás z Európskej únie však vzniká problém, či 
voláme v rámci únie, keďže Slovinsko je jej 
členom, alebo ako mimo EÚ, lebo Kosovo ani 
Srbsko tam nepatrí. Na túto otázku sme však 

odpoveď nezistili. 
Prvou našou za-

stávkou bol chrám 
sv. Vasilija Ostrož-
ského v mestečku 
Leposavič. Nád-
herná cerkov v pre-
krásnom parku so 
sochou zosnulého 
patriarchu Pavla bola 
postavená len pred 
niekoľkými rokmi. 
Ešte nedokončený 
rozpis chrámu však 
pôsobil veľmi úhľad-
ne a profesionálne. A 
drevený vyrezávaný 
ikonostas s krásnymi 
byzantskými ikonami 
bol taktiež skvostný. 
Zaujímavá bola iko-
na na stene pred 10 
rokmi zosnulého pat-
riarchu Pavla so svä-
tožiarou, aj keď ešte 
nie je kanonizovaný. 
To svedčí o veľkej 
úcte Srbov v Kosove 
ku svojmu bývalému 
dlhoročnému rašsko-
-prizrenskému vlady-

kovi. 
Monastier Banjska
Prvý monastier, čo sme navštívili, sa volá 

Banjska a nachádza sa ešte v severnej časti 
Kosova na kopci pod krásnym lesom. Na za-

Chrám sv. Vasilija Ostrožského (hore), 
socha zosnulého patriarchu Pavla v 
parku pre týmto chrámom (vľavo dole) 
a patriarchova ikona na stene chrámu 
(vpravo dole), Leposavič, severné Kosovo.
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čiatku 14. storočia ho dal postaviť srbský kráľ 
Štefan Uroš II. Milutin podľa vzoru cárskej 
lávry v Studenici. V 16. stor. počas turecké-
ho jarma ho však dal sultán zbúrať a takmer 
úplne zborený monastiersky chrám bol v 19. 
stor. pretvorený na mešitu. V roku 1939 bol 
čiastočne zakonzervovaný a v roku 1990 zre-
konštruovaný. Dnes tu žijú dvaja mnísi, ktorí 
sa zaoberajú výrobou piva. Predaj monastier-
skeho piva zabezpečuje chod monastiera. 

V tento deň sme pred sebou mali ešte 
veľa kilometrov a tak sme po ochutnaní Banj-
skeho piva pokračovali v ceste ďalej. Náš prvý 
kontakt s väčšinovým kosovským obyvateľ-
stvom nastal v meste Kosovská Mitrovica. 
Toto mesto je riekou rozdelené na srbskú a 
albánsku časť. Balkánsky ruch a neohľadu-
plné šoférovanie po úzkych uliciach bolo v 
oboch častiach rovnaké, po prejdení mosta, 

ktorý obe etnické časti spája, však srbské 
vlajky vystriedali kosovské, americké a albán-
ske, pravoslávne chrámy nahradili mešity a 
častejšie sme stretli ženy, oblečené v dlhých 
moslimských šatách. Ako sme sa neskôr do-
zvedeli, takto sa tu za Juhoslávie ženy nikdy 
neobliekali, ale po jednostrannom vyhlásení 
nezávislosti Kosova tu začali prúdiť veľké pe-
niaze z ázijských moslimských krajín a ženy, 
ktoré chodia takto oblečené, dostávajú údaj-
ne 400 eur mesačne. Nie je to teda vo viere, 
ale v peniazoch, údajne...

Tu sme natrafili na ďalší problém, ktorý 
nás sprevádzal cestou po celom Kosove. Veľ-
mi zlé, alebo žiadne značenie na cestách a 
v mestách. Museli sme sa na každom kroku 
vypytovať na cestu okoloidúcich a v tomto 
meste sme využili aj služby kosovskej po-
lície. Aj keď sme mali trochu obavy ako nás 

Chrám v monastieri Pečská patriarchia, kde sú dodnes intronizovaní srbskí patriarchovia.
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budú miestni ako pravoslávnych 
duchovných vnímať, všetci k nám 
boli veľmi milí a ochotní. Starší od-
povedali po srbsky, ale mladší ľudia 
skôr lámanou angličtinou. 

Po nájdení správnej cesty sme 
sa vydali na juh Kosova do tzv. 
Metochie. Naši priatelia v Srbsku 
nás poučovali, že Kosovo sa nikdy 
nesmie nazývať samé, vždy treba 
hovoriť Kosovo a Metochia, lebo 
práve tá je dôkazom, že je táto ob-
lasť Srbska metochom (teda vlast-
níctvom monastierov) a Albánci 
na ňu nemajú vlastnícke právo. V 
Srbsku je preto často používaný aj 
skrátený názov „Kosmet“.

Išli sme nádhernými hora-
mi vo vysokej nadmorskej výške, 
lesy, lúky, dedinky, pastva pre oči. 
Prednedávnom sa tu však urputne 
bojovalo, práve tu začala svoju čin-
nosť teroristická organizácia  tzv. 
Kosovská oslobodenecká armáda, 
známa pod skratkou UCK. Proti nim 
musela pred vyše 20 rokmi zakročiť 
Juhoslovanská polícia, lebo UCK 
útočila na Srbov v Kosove, aby vyprovokova-
la konflikt. To sa im aj podarilo, a kvôli obrane 
svojich obyvateľov bola Juhoslávia bombar-
dovaná letectvom NATO za údajnú genocídu 
albánskeho obyvateľstva z Kosova. Genocída 
však bola práve na strane Srbov, lebo oni boli 
nútení opustiť svoje domovy a odsťahovať sa 
do vnútrozemia. Tento zámer mocných sveta 
sa však začal už v čase komunizmu, keď prezi-
dent Tito nevedno prečo, sťahoval do Kosova 
a Metochie Albáncov a vrážal tam obrovské 
peniaze ako do zaostalého regiónu. Keďže 
títo mali veľa detí, pomaly sa tam rozpínali, za 
domy platili Srbom veľa peňazí a tých, ktorí sa 
nedali nahovoriť na predaj, doslova vyhnali z 

domovov. Predstavte si, že máte dom a príde 
k vám Albánec s prosbou, aby ste ho ubyto-
vali, alebo mu len dovolili, aby si postavil na 
malej časti vášho pozemku domček. Potom 
má váš nájomník veľa detí a nakoniec vás z 
vášho domu vyženie, lebo ich je viac ako vás. 
To sa stalo v celom Kosove a Metochii. 

Pečská patriarchia
Naša krásna cesta, na ktorej špatili akurát 

novodobé pamätníky teroristom z UCK, nás 
doviedla až do väčšieho mesta Peč, pri kto-
rom sa nachádza významný srbský monastier 
Pečská patriarchia. V meste už nie sú žiadni 
Srbi a počuli sme, že Šiptari sú tu veľmi agre-
sívni. Vraj je tu naozaj tak horúco protisrbské 

Pritvor chrámu v Pečskej patriarchii, z ktorého sa 
vstupuje do troch samostatných chrámov pod 

spoločnou strechou.
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ako v peci (peć zo srb. = pec). Smerovali sme 
do jedného z najvýznamnejších srbských 
monastierov zo začiatku 13. stor., ktorý patrí 
do zoznamu kultúrnych pamiatok svetové-
ho dedičstva UNESCO. Na naše prekvapenie 
sme však v meste nenašli ani jednu hnedú 
dopravnú značku, ktorá by nás k monastieru 
navigovala. Bolo tu však množstvo hnedých 
tabúľ k moslimským mešitám, pamätníkom 
a múzeám. Keď sme prešli celé mesto a vy-
pytovali sa na každej odbočke, nakoniec sme 
dorazili k vysokému plotu s rampou, kde se-
del kosovský policajt, ktorý nás popri búrlivej 
rieke Pečská Bystrica pustil do areálu mo-
nastiera. Bolo tam nádherne, obnovené mo-
nastierske budovy boli v nevídanom súlade 
s ruinami tých bývalých a monumentálnym 
netypickým chrámom. Zvláštne na ňom bolo 
to, že to boli vlastne tri chrámy pod jednou 
strechou spojené pritvorom (babincom). 

Všetko to tam bolo rozpísané prekrásnymi 
freskami z 13.-16. stor. Staršia mníška nám v 
každom chráme ukazovala hroby srbských 
patriarchov, ktorí tu boli pochovávaní až do 
18. stor. Tento monastier má pre Srbov veľký 
význam, lebo bol od roku 1346 sídlom srb-
ských patriarchov a dodnes sa tu konajú ich 
oficiálne intronizácie. Keďže je toto miesto 
od roku 2004 pod UNESCOm, navštevuje ho 
obrovské množstvo turistov. Aj počas našej 
návštevy tam bol autobus nejakých Aziatov 
a nemecký manželský pár. Žasli sme nad vy-
sokou úrovňou služieb pre turistov. K dispo-
zícii je mníška, ktorá ovláda angličtinu, ale 
návštevníci majú k dispozícii aj slúchadlá s 
popisom číslami označených častí chrámu 
v niekoľkých jazykoch. Samozrejme, dajú sa 
tu kúpiť aj rôzne suveníry a ručné výrobky 
sestier za európske ceny. Mníška, ktorá turis-
tov sprevádza, nám povedala, že v posled-
nom čase tu začali chodiť aj školské výlety. 
Takto majú možnosť šiptarským deťom roz-
povedať o histórii Kosova a Metochie. V škole 
ich vraj totiž zavádzajúco učia, že tieto srbské 
monastiere vlastne postavili Šiptari a Srbi im 
ich vzali. Hľa, takto sa prekrúca história.

Aj keď nám jeden pracovník v Pečskej 
patriarchii veľmi podrobne opísal, ako sa 
dostať do neďalekého monastiera Vysoké 
Dečany a rozlúčil sa s nami slovami: „Nemáte 
kde zablúdiť“, nám sa to aj tak podarilo a na 
ďalšiu cestu sme sa museli v Peči vypytovať 
domácich. Prechádzali sme úzkymi uličkami, 
kde bola na každom kroku mešita. Všimli sme 
si názvy ulíc ako „ulica NATO“, ale aj tu boli na 
každom kroku americké a albánske vlajky. V 
meste Dečany sme znova nenatrafili ani na 
jednu smerovú tabuľu, ktorá by ukazovala 
cestu k nášmu ďalšiemu cieľu. (Pokračovanie)

Prot. Peter Soroka
Fresky v jednom z chrámov Pečskej patriarchie
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Ocenenie vladyku Juraja v Taliansku

S požehnaním blaženejšieho met-
ropolitu Rastislava viedol v sobotu 18. 
mája 2019 arcibiskup Juraj sv. Liturgiu 
v deň pamiatky prep. Nikolaja Gréka 
(+ zač. 11. storočia) v meste Guardia-
grele v talianskom regióne Abruzzo. S 
vladykom Jurajom slúžil preosvietený 
Atanasie, biskup Bogdanie, vikár Ru-
munskej pravoslávnej eparchie pre Ta-
liansko a viacerí rumunskí pravoslávni 
kňazi z okolitých cirkevných obcí za 
hojnej účasti pravoslávnych veriacich 
zo stredného Talianska. Po sv. Liturgii, 

slúženej v taliančine, rumunčine a gréčtine bol za účasti primátora mesta a ďalších 
predstaviteľov politického a kultúrneho života regiónu posvätený a rozlomený sláv-
sky koláč. Vladyka Juraj získal od Asociácie sv. Nikolaja Gréka cenu za rozvíjanie hod-
nôt pravoslávnej duchovnosti.

V nedeľu 19.5.2019 michalovsko-košický arcibiskup Juraj predsedal sv. Liturgii v 
rumunskej Pravoslávnej cirkevnej obci sv. muč. Sergeja a Bakcha v talianskom meste 
Lanciano. S vladykom slúžil miestny kňaz o. Konštantín. Cirkevné spoločenstvo je tu 
malé, ale žije dynamickým životom.

Vladyka Juraj na chrámovom sviatku 
v monastieri sv. Nikolaja na Pelevom 

brijegu (Čierna Hora)

Jeho Vysokopreosvietenosť Amfilochije, archiepiskop cetinjský, metropolita čier-
nohorsko-prímorský, slúžil s Jeho Vysokopreosvietenosťou Jurajom, arcibiskupom 
michalovsko-košickým, a duchovenstvom svätú archijerejskú Liturgiu v monastie-
ri sv. Nikolaja na Pelevom brijegu neďaleko Podgorice (Čierna Hora) pri príležitosti 
chrámového sviatku tejto svätyne, Prenesenia moščí sv. Nikolaja, ktorý sa oslavuje 
22. mája.

V liturgickej kázni metropolita Amfilochije povedal, že sme všetci pozvaní piť z 
vody nesmrteľnosti, ktorou sa víťazí nad smrťou a pominuteľnosťou, a Duch Svätý 
je Ten, ktorý posväcuje všetky vody a cez vodu v tajine svätého krstu preobrazuje a 
posväcuje nás a všetky pozemské národy. Vladyka ďalej povedal, že z tejto vody več-
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ného a nepominuteľ-
ného života sa napil aj 
náš svätý otec Nikolaj, 
ktorému je zasvätený 
tento chrám, ako aj 
všetci svätí, ktorí sa 
Bohu zapáčili počas 
vekov.

Vladyka zdôraznil, 
že dnes na Pelevom 
brijegu sa nezišli iba 
ľudia z Čiernej Hory, 
ale aj arcibiskup Juraj, 
ktorý prináša požeh-
nanie sv. bratov Cyrila 
a Metoda a požehnanie svjaščennomučenika Stanislava, ktorý bol spolu s 50 srbský-
mi duchovnými hodený do jamy v Jadovne v roku 1941. Vladyka oznámil, že v naj-
bližších dňoch sa bude v Košiciach na Slovensku konať jeho kanonizácia. Podľa jeho 
slov o sobornosti a zviazanosti Božej Cirkvi všetkých národov Zeme počas vekov, ale 
aj v našom čase a na tomto mieste, ako aj v šírom okolí svedčí aj dnešná prítomnosť 
Teofila z Kolumbie, sestier mníšok z Ruska a bratov Číňanov, ktorí v Čiernej Hore 
stavajú diaľnicu.

Hovoriac o svätom Nikolajovi, metropolita povedal, že okolo jeho svätých ostat-
kov, ktoré sú uložené v talianskom Bari, sa schádzajú nielen Taliani, ale všetci kresťa-
nia, ako aj tí, ktorí obnovujú tento chrám a tento svätý monastier, ktorý bol opuste-
ný, ale s Božou pomocou sa obnovil.

Po Liturgii sa konal chod okolo chrámu a potom bol požehnaný slávsky koláč 
prinesený na počesť a 
pamiatku prenesenia 
ostatkov sv. Nikolaja 
Myrlikijského, ktoré-
ho oslavou obyvatelia 
neďalekej obce Brato-
nožiči pokračujú v tra-
dícii svojich predkov 
schádzania sa na tom-
to mieste. 

Vesna Devič
Jovan D. Radovič

Zo života prešovskej eparchie
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Nový chrám sv. veľkomučeníka 
Panteleimona v Bardejovských Kúpeľoch

Bardejovské Kúpele 
skrášľuje nový pravo-
slávny chrám, zasväte-
ný sv. veľkomučeníkovi 
Panteleimonovi. V ne-
deľu 26. mája 2019 ho 
posvätil Jeho Blaženosť 
Rastislav, arcibiskup 
prešovský a metropolita 
českých krajín a Sloven-
ska, za asistencie Jeho 
Vysokopreosvietenos-
ti Michala, arcibiskupa 
pražského a českých 
krajín, a Jeho Vysokopreosvietenosti Paisija, arcibiskupa przemyślsko-gorlického. 
Sv. Liturgiu spoločne s nimi slúžili viacerí duchovní za účasti veriacich z blízkeho a 
širokého okolia. Boli prítomní i zástupcovia miestnej samosprávy a Bardejovských 
Kúpeľov a.s.

Počas malého vchodu metropolita Rastislav pri príležitosti posvätenia nového 
chrámu udelil okresnému arcidekanovi mitr. prot. Jánovi Lakatovi právo nosenia 
druhého kríža a duchovnému správcovi cirkevnej obce prot. Nikolajovi Lakatovi prá-
vo nosenia kríža s ozdobami.

Kázňou sa k veriacim prihovoril vladyka Paisij, ktorý poukázal na evanjeliové 
stretnutie Samaritánky s Christom. „Prišli sme tu dnes ako Samaritánka k prameňu – 
k Bohu. Prišla k Prameňu živej vody, ako sme o tom počuli vo sv. Evanjeliu. Keď prišla 
Samaritánka k studni, aby si načerpala vodu, stretáva Christa – Prameň živej vody, 
ktorú  – hriešnicu – žiada, aby sa Mu dala napiť. Zmätená nevedela, ako sa zachovať 
– podobne i my dnes na tomto svätom mieste. Kto by bol pred pár rokmi povedal, že 
tu bude prameň živej vody? Chrám je totiž prameňom živej vody. K tomuto prameňu 
prichádzame tak ako Samaritánka. Zhovárame sa tu s Bohom tak ako kedysi ona o 
vzkriesení a večnom živote, ale aj o našom živote na Zemi. Život na Zemi – to je viera, 
nádej a láska. Sú v ňom momenty, kedy prichádzajú i plač i slzy, ale všetko pokrýva 
Premúdrosť Božia,“ povedal v kázni vladyka Paisij.

Duchovnú atmosféru modlitebného zhromaždenia svojím spevom dotváral spe-
vácky zbor Katedrálneho chrámu sv. kniežaťa Alexandra Nevského pod vedením 
Mgr. Tatiany Švajkovej, PhD., ktorý si v tomto roku pripomína 10. výročie svojho za-
loženia.
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„Posvätenie nového 
chrámu je pre Cirkev 
vždy veľkou a nezabud-
nuteľnou udalosťou, 
pretože ľudia spoločný-
mi silami postavili nový 
Boží dom. Pred narode-
ním Iisusa Christa mali 
Židia iba jeden chrám v 
Jeruzaleme a ako sa píše 
vo Svätom Písme, v ob-
laku v ňom prebýval sa-
motný Boh. Jedine tam 
mohli prinášať obete a 

iba tam sa Mu mohli klaňať. Nie je náhoda, že v sedemdesiatych rokoch nášho leto-
počtu, počas židovského povstania proti Rimanom, bol spomínaný chrám zbúraný 
a dodnes nebol obnovený. Hospodin Boh už neprebýval v židovskom chráme, ale 
namiesto toho je prítomný v našich srdciach. Pri každom premenení chleba a vína 
na prečisté a najsvätejšie Telo a Krv samotného Spasiteľa a pri každej sv. Eucharistii 
sa zjednocujeme so samotným Bohom. Cez Sväté Písmo nám Christos hovorí: „Kto je 
moje telo a pije moju krv, prebýva vo mne a ja v ňom“ (Jn 6, 56). Hospodin Boh je tak-
tiež prítomný v chráme, v ktorom prijímame prečisté Telo a drahocennú Krv Christa. 

Drahí bratia a sestry, drahý otec Nikolaj, nech je tento nový svätostánok Božím 
svetlom na Vašej ceste k spáse a pokojným prístavom v rozbúrenom mori tohto po-
zemského života,“ povedal vo svojom príhovore vladyka Michal.

 Metropolita Rastislav vo svojom záverečnom príhovore skonštatoval, že prvá sv. 
Liturgia, slúžená 
na novoposvä-
tenom prestole 
v novopostave-
nom chráme, je 
tým najkrajším 
a najlepším po-
ďakovaním sa 
Bohu za zavŕšené 
dielo. „Po Ňom 
by som sa chcel 
poďakovať Vám, 
drahí vladyko-
via, za česť, ktorú 
ste nám svojou 
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dnešnou prítomnosťou preukázali, i za radosť, ktorú ste nám svojou účasťou na 
slávnostnej posviacke nového chrámu v Bardejovských Kúpeľoch priniesli,“ povedal 
vladyka Rastislav. So slovami poďakovania sa metropolita Rastislav obrátil i k miest-
nemu duchovnému správcovi prot. Nikolajovi Lakatovi a okresnému arcidekanovi 
mitr. prot. Jánovi Lakatovi. Vyzdvihol a ocenil ich úsilie a námahu pri výstavbe no-
vého chrámu.

„Nech sa tento chrám stane pre Bardejovské Kúpele novým prameňom - nie 
materiálnym, hmotným, ale duchovným prameňom popri všetkých ostatných chrá-
moch, ktoré sa tu nachádzajú. Verím, že ľudia, ktorí prichádzajú do Bardejovských 
Kúpeľov za telesným zdravím, tu budú nachádzať aj duchovné uzdravenie,“ dodal 
vladyka a na požiadanie duchovného správcu cirkevnej obce dobrodincom, ktorí sa 
pričinili o výstavbu chrámu, venoval ďakovné hramoty.

Novoposvätenému chrámu metropolita Rastislav venoval ikonu s čiastočkou 
ostatkov sv. veľkomučeníka Panteleimona, ktorá bude v tomto chráme uložená a 
vystavená k verejnej úcte.

Miestny duchovný správca prot. Nikolaj Lakata pozdravil vzácnych hostí – pred-
staviteľov mesta Bardejov, vedenie Bardejovských Kúpeľov, sponzorov, dobrodincov 
i všetkých prítomných. Ako zdôraznil vo svojom príhovore – v tohtoročnú poslednú 
májovú nedeľu bol posvätený prvý pravoslávny chrám v kúpeľnom meste na Slo-
vensku.

„Nový chrám v tejto oáze zdravia a oddychu skrášľuje nielen nás kresťanov, ale i 
celé kúpele, preto si ho mnohí i fotografujú. Chrámy slúžia na to, aby sme prinášali 
plody duchovného života, aby z nás vypudzovali zlo a nepravdu. Ako hovoria sv. 
otcovia, chrám je pre kresťana „ako rozprestreté objatie Božej lásky, otvorené dvere 
k Božiemu milosrdenstvu, a ten, ktorý doňho vchádza, sa stáva Božím synom podľa 
blahodate,“ povedal 
o. Nikolaj a násled-
ne priblížil históriu 
výstavby chrámu. V 
závere svojho prí-
hovoru odovzdal 
prítomným vlady-
kom spomienkové 
dary.

Po skončení sv. 
Liturgie sa konalo 
pomazanie veria-
cich požehnaným 
olejom.

Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
Foto: Francko Lakata, Antonín Žižka, Jozef Mačejovský
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Spomienka na obete a bojovníkov proti 
zlu v 2. svetovej vojne

8. mája 2019 sa v Trenčíne uskutočnila spomienková akcia, počas ktorej sme si pripomenuli voj-
nové hrôzy, nevinné obete fašizmu a osoby bojovníkov proti zlu. Podujatie organizoval klub Arbat 
Trenčín a Ruská asociácia Berega Trenčín. Na akcii sa zúčastnili nie len predstavitelia Veľvyslanectva 
Ruskej federácie, občianskych organizácií, ale tiež i duchovní a mládež.

Počas pietneho aktu na trenčianskej Brezine, pri pamätníku umučených odporcov fašizmu, vy-
stúpil plk. v. v. Jaroslav Balocký, duchovný evanjelickej cirkvi a. v., v minulosti príslušník ekumenickej 
duchovnej služby ozbrojených síl SR, ktorý dojímavým spôsobom oslovil prítomných. Vo svojom 
príhovore, mimo iného uviedol:

„Dnes, pri hroboch umučených, chceme spo-
mienkou na dni minulé i v smutných udalostiach 
nájsť ducha pravdy, ktorý svedčí o tom, že konflikty 
medzi národmi nikdy nevyriešia problémy tak, aby 
porazený národ nemyslel na odvetu. Národy si mu-
sia uvedomiť, že len uznanie autority Božej vôle vie 
do ich spolunažívania vniesť spravodlivosť, pokoj a 
mier...  Nesmieme zabúdať, že základom pokoja me-
dzi ľuďmi a mieru na Zemi nie je právo silnejšieho a 
spravodlivosť vyššie postaveného, ale láska Božia v 

Kristovi nám zjavená. Táto sa v človeku pretavuje do skutkov konaných pre pomoc a záchranu ne-
vinne trpiacich, pre pokoj medzi národmi a mier na Zemi... Dnes je svätou kresťanskou povinnosťou 
všetkých nás, všemožne brániť ťažko získanú slobodu pred všetkým, čo by ju chcelo zničiť a pred 
každým, kto by jej chcel uškodiť.“ Na záver svojho príhovoru účastníkom pietneho aktu udelil po-
žehnanie a poďakoval za ich účasť na tomto podujatí.

Poďakovanie patrí členom KVH Polom, ktorí zabezpečili čestnú stráž, čestné    salvy z dela a 
prítomnosť dobového obrneného vozidla. Svojou účasťou prispeli k dôstojnému priebehu celej 
akcie a takto oslovili aj ľudí, ktorí nemali informáciu o akcii, ale nachádzali sa v blízkosti a prilákali 
pozornosť.

V trenčianskom kultúrnom centre Dlhé hony prebehla Spomienka na bojovníkov proti zlu. Boli 
pripomenuté osudy partizánov a vojakov, bojujúcich na všetkých frontoch druhej svetovej vojny 
a pochádzajúcich z nášho kraja. Nie iba slovami, taktiež i výstavkou kópií dobových dokumentov. 

Počas Spomienky oslovil účastníkov i jerej Marek Kundis, duchovný správca Pravoslávnych cir-
kevných obcí Piešťany a Brezová pod Bradlom. 

Nielen v príhovore k účastníkom Spomienky, ale i v rozhovore pre TV Považie, vyzdvihol potre-
bu neustále pripomínať mladým ľudom, že dnešný mierový život bol vykúpený obrovskými obe-
ťami našich predkov. 

Pripomenul súčasné znovuzrodenie a nárast popularity nacistickej a fašistickej ideológie. Pou-
kázal na rozdiely medzi skutočným vlastenectvom a národovectvom na jednej strane a nacizmom 

Zo života prešovskej eparchie
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na strane druhej. Odporúčal všetkým hľadať východiská pri riešení problémov súčasnosti na zákla-
de posolstva Božieho slova, učenia Isusa Christa, úcty jedného národa voči druhému, rešpektovaní 
pravdy o našej minulosti a poučenia sa z nej. 

Svoje vystúpenie ukončil spevom piesne „Večnaja pamjať“, počas ktorej bola zapálená svieca na 
pamiatku padlých, alebo dnes už zosnulých bojovníkov proti zlu. 

Podujatie bolo doplnené obsiahlym kultúrnym programom. Zneli básne, piesne a boli premiet-
nuté i doplňujúce obrazové informácie.

Všetci, čo sa podieľali na dôstojnom priebehu celej akcie, tí, čo prispeli svojimi finančnými a 
osobnými príspevkami a napomohli k tomu, aby takáto akcia prebehla, to vykonali bez nároku na 
ocenenie. Tým všetkým patrí poďakovanie najväčšie. 

Prosím o vaše modlitby, za všetkých nevinne trpiacich. Tiež za tých, čo v sebe našli silu a vybojo-
vali pre nás mier a možnosť slobodne si zvoliť budúcnosť. 

Marián Mitánek

Už po 14-krát sa uskutočnila v sobotu 
18.5.2019 v Detskom domove sv. Nikolaja 
v Medzilaborciach tradičná akcia Prednes 
duchovnej poézie, prózy a spevu, ktorú 
organizuje naša mládežnícka skupinka. Po 
molebni v kaplnke, ktorý slúžil prot. Alexan-
der Zalevskyj, kde sme sa všetci pomodlili 
za dobrý priebeh akcie, sa to všetko zača-
lo. Každý z účastníkov mohol ukázať, čo si 
pripravil buď v speve, alebo v poézii či v 
próze. Súťažiaci predniesli svoje príspevky 

v slovenskom, rusínskom, ukrajinskom a iných jazykoch. Veľmi nás potešilo, že sme mali zastúpené 
všetky vekové kategórie. Príspevky hodnotila porota v zložení PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD., 
ktorá bola zároveň jej predsedníčkou, o. Peter Bačovčin a o. Jaroslav Guba. 

Do detského domova prišli ukázať svoje talenty ľudia z rôznych miest a obcí, ako sú Košice, 
Humenné, Klenová a iné. Po chutnom guľáši nasledovalo vystúpenie byzantských piesní v podaní 
bohoslovcov Nikolaja Pružinského a Milana Petriska. Tak ako povedala predsedníčka poroty, hod-
notenie bolo veľmi náročné. Preto sa stalo, že sme mali zastúpené dve tretie, druhé alebo prvé mies-
ta. Taktiež sa porota rozhodla oceniť niektorých účastníkov zvláštnou cenou poroty. Výhercovia boli 
odmenení bohatými vecnými darmi. Prednes zakončili slová nášho duchovného otca Alexandra 
Zalevského, ktorý sa poďakoval každému kto prišiel a pomohol s prípravou podujatia, účinkujúcim 
a najmä našim sponzorom. Týmto sa chceme poďakovať každému kto prišiel a na budúci rok sa 
tešíme aj na mnoho nových tvárí!

Alexander Hričko

Prednes duchovnej poézie, prózy a spevu v 
Medzilaborciach
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Exkurzia do Hvezdárne a planetária v Prešove

Jedným z najzaujímavejších podujatí 
organizovaných Občianskym združením 
– Serafím je nepochybne realizácia akcie s 
názvom „Spoločne bližšie k hviezdam“, kto-
rú sme organizovali začiatkom mája pre 
žiakov druhého stupňa Základnej školy 
Slovinky. Akciu sme pripravili v spolupráci s 
katechétom pravoslávneho náboženstva a 
predsedom predstavenstva združenia ThDr. 
Markom Beňom a katechétkou rímskokato-
líckeho náboženstva Mgr. Annou Rybárovou. 

Plánom našej exkurzie bolo navštíviť Františkánsky kostol sv. Jozefa v Prešove, kde prítomných pri-
vítal a kostolom sprevádzal brat Tomáš. Počas veľmi zaujímavej prednášky nás zaviedol do kaplnky 
relikvií, kde sme mali možnosť vzhliadnuť viac ako 450  relikvií svätcov a blahoslavených, ktoré sú 
prístupné k úcte i širokej verejnosti.

Hlavným cieľom našej cesty bola aj návšteva Hvezdárne a planetária v Prešove. Po duchov-
nom nasýtení sme sa ocitli v neobyčajnom svete plnom záhad, tajomných zákutí vesmíru, hviezd, 
súhvezdí a neprebádaných častí našej galaxie. V prednáškovej sále hvezdárne sme si so zatajeným 
dychom pozreli film o slnečnej sústave. Žiaci prostredníctvom pútavého výkladu získali predstavu 
o otáčaní Zeme, na názornom exponáte  lepšie pochopili príčiny striedania dňa a noci, aj ročných 
období vôbec. Dozvedeli sa poznatky o Slnku a jeho planétach, o Mesiaci a jeho fázach, o jedineč-
nosti pozemskej prírody a života na nej. V planetáriu sme sa na chvíľu preniesli do kozmického 
priestoru a stali sa jeho súčasťou. Usadili sme sa v pohodlných kreslách a ocitli „v náručí“ vesmíru. 
Na umelej oblohe sme fascinovane pozorovali hviezdy, ich zoskupenia, hľadali súhvezdia Orión, 
Pegas či „Veľkú medvedicu“.

Naše túlavé topánky smerovali na Pravoslávny kňazský seminár Prešovskej univerzity v Prešove. 
V chráme sv. evanjelistu Jána Bohoslovca, ktorý je pýchou kňazského seminára, ako aj Prešovskej 
univerzity, Pravoslávnej cirkvi a mesta Prešov sa prihovoril rektor seminára prof. ThDr. Milan Gerka, 
CSc., ktorý vyzdvihol bohatstvo tohto chrámu ako dielo obrovskej duchovnej aj kultúrnej hodnoty 
v podobe ikon, ktorými je celý chrám rozpísaný. „Na Pravoslávnom kňazskom seminári pokračuje 
ďalší vzdelávací proces praktických cvičení z liturgiky, homiletiky, typikonu, cirkevnej slovenčiny a 
cirkevného spevu. Hlavným poslaním kňazského seminára je duchovná príprava bohoslovcov pre 
kňazské poslanie. Oboznámili sme sa s tým, že študenti bohosloveckej fakulty sa podieľajú aj na 
charitatívnej a kultúrnej činnosti v detských domovoch, nemocniciach či domovoch dôchodcov,“ – 
povedal rektor vo svojom príhovore.

Spoločne sme sa presunuli na obed do priestorov jedálne, kde sme nasýtili svoje hladné brušká 
a potom  sme sa vybrali na cestu domov. Exkurzia sa všetkým veľmi páčila a domov sme sa vrátili 
plní zážitkov, dojmov a nových vedomostí.

OZ Serafim

Zo života michalovsko-košickej eparchie
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ANTIPASCHA 2019

Christos voskrese! 
V košickej katedrále sv. Jána 

Milostivého, patriarchu alexan-
drijského, sa v dňoch 3. - 4. mája 
2019 uskutočnila mládežnícka 
akcia pod názvom Antipascha. 
Začala sa piatkovou večerňou, po 
ktorej nasledovala voľná diskusia 
mládežníkov. Prezident Bratstva 
pravoslávnej mládeže na Sloven-
sku – SYNDESMOS Lukáš Polako-
vič priblížil novým mládežníkom 

činnosť bratstva na našom území a 
jeho hlavnú úlohu. V sobotu ráno 
sa konala slávnostná Liturgia, kto-
rej predsedal vladyka Juraj. Pri prí-
ležitosti Antipaschy boli prinesené 
do stredu chrámu ostatky svätého 
mučeníka Tarzícia, svätého apoštola 
Tomáša a svätého mučeníka Efré-
ma z Nea Makry. Po svätej Liturgii 
nasledovala beseda na tému vášne 
a cnosti. Na besede sa zúčastnil vla-
dyka Juraj, otec B. Hrustič, otec V. Spišák a otec diakon M. Spišák, ktorí nám pora-
dili ako bojovať s vášňami a ako rozvíjať svoje cnosti. Prostredníctvom formulára, 

ktorý bol prístupný ši-
rokej verejnosti skoro 
mesiac, nám prišlo 29 
otázok k tejto téme ako 
aj mnoho iných otázok. 
Vladyka spolu s otcami 
zodpovedali na všetky 
položené otázky. Téma 
bola veľmi zaujímavá a 
veľa sme sa dozvedeli. 
Určite sa zúčastníme na 
tejto akcii aj budúci rok. 

Michaela Tokarčíková
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Chrámový sviatok v Ruskom Hrabovci

5. máj 2019 - V prvú nedeľu 
po Pasche sa stretli veriaci z Rus-
kého Hrabovca ako aj ďalších 
okolitých obcí paschálnou ra-
dosťou naplnenej a požehnanej 
slávnosti v miestnom chráme 
sv. veľkomučeníka Juraja, aby 
oslávili svoj chrámový sviatok.

V tento deň zavítal do tejto 
cirkevnej obci aj vysokopre-
osvietený vladyka Juraj, arcibis-
kup michalovsko - košický, aby 
v spoločenstve duchovenstva a 
veriacich slávil sv. Eucharistiu a 

takisto posvätil rozpis - freskovú výzdobu tunajšieho chrámu.
Spolu s vladykom Jurajom spoluslúžili duchovní sobraneckého arcidekanátu - 

sobranecký arcidekan ekonóm Dušan Nikodím Tomko z cirkevných obcí Nižná Ryb-
nica a Koňuš, ekonóm Ivo Ozimanič z cirkevných obcí Choňkovce a Podhoroď, jerej 
Miloš Nikifor Surma z cirkevných obcí Bežovce a Blatné Remety a miestny duchovný 
správca ekonóm Vasilij Lembey.

Vladyka Juraj vo svojej homílii hovoril o pravdivosti žitia svojej viery, o jej radost-
nom nesení do tohto sveta, ktorý podobne ako v čase života a mučeníckej smrti sv. 
Juraja, si vyžaduje od veriacich podvih vyznávačstva či nekrvavého mučeníctva v 
každodennom živote.

Na záver slávnosti vlady-
ka Juraj poďakoval veriacim 
cirkevnej obci, darcom a 
dobrodincom chrámu, ktorí 
sa pričinili o nádherný rozpis 
chrámu, a ako je už zvykom v 
michalovsko - košickej epar-
chii, bolo posvätené aj kolivo 
a požehnaný slávsky koláč, 
ktorý pri pomazovaní posvä-
teným olejom bol rozdáva-
ný veriacim. Sláva Bohu za 
tento požehnaný deň!

 
Jer. Nikodím (Dušan Tomko)

Zo života michalovsko-košickej eparchie
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Chrámový sviatok v Koňuši

12. máj 2019 - V nedeľu 12. mája 2019 sa v 
chráme sv. žien Myronosíc v Koňuši zišli miestni 
pravoslávni veriaci, ako aj z vedľajších cirkev-
ných obcí, aby oslávili svoj chrámový sviatok.

Slávnostnú sv. Liturgiu slúžil správca Pravoslávnych cirkevných obcí Bežovce a 
Blatné Remety jerej Miloš Nikifor Surma, ktorý sa v kázni prihovoril zhromaždenému 
spoločenstvu v chráme. Spolu s ním slúžil správca miestnej cirkevnej obce o. eko-
nóm Dušan Nikodím Tomko.

V závere slávnostných bohoslužieb koňušského chrámového sviatku, po požeh-
naní koliva, poďakovaní všetkým, ktorí sa pričinili o tento Bohom požehnaný deň, 
pomazávaní posväteným olejom a chodom okolo chrámu s čítaním Evanjelia, pany-
chídou za zosnulých cirkevnej obce, ako aj prosbami za živých, bol posvätený nový 
poklonný kríž pred koňušským chrámom.

Veľké poďakovanie pri rea-
lizácii postavenia nového kríža 
patrí donorom nového kríža - ro-
dine Faťolovej z Tibavy a rodine 
Kravcovej z Malcova, ako aj os-
tatným kurátorom, ktorí priloži-
li ruky k tomu, aby sa nový kríž 
mohol vztýčiť a posväcovať naše 
rodiny, cirkevnú obec, obec Ko-
ňuš, ako i celé okolie. Sláva Bohu 
za všetko!

Jer. Nikodím (Dušan Tomko)
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Pozvánka

POZVÁNKA na Levočskú púť do Levoče
Pravoslávna cirkevná obec v  Levoči pozýva všetkých pravoslávnych kresťanov na Levočskú púť 

na počesť sviatku Položenia rúcha Presvätej Bohorodičky vo Vlacherni, ktorá sa uskutoční v dňoch 
13. – 14. júla 2019 s týmto programom: 

Sobota: 13. 7. 2019
19:00 hod.   posvätenie vody   
20:30 hod.   Veľké povečerie
23:00 hod.   molbeny a panychidy
23:30 hod.   molben k Presvätej Bohorodičke

Nedeľa: 14.7. 2019
09:00 hod.  Slávnostná sv. Liturgia

Všetci veriaci PCO Levoča sa vrúcne tešíme na vaše modlitby a účasť na tejto púti. Duchovní 
budú slúžiť v modrom bohoslužobnom rúchu, ktoré si prinesú so sebou.

Duchovný správca PCO Levoča

POZVÁNKA chrámový sviatok v Stropkove
Srdečne pozývame otcov duchovných a všetkých veriacich na chrámový sviatok na po-

česť Položenija rizy Presjatyja Bohorodicy do Stropkova v dňoch 13.-14.7.2019.
Program:
Sobota: 13. 7. 2019
17.00 hod. posvätenie vody pri studničke
18.00 hod. panychída pri hrobe o. Petra Cupera
18.15 hod. veľká večerňa
19.45 hod. Akafist k Počajevskej ikone Materi Božoj
21.00 hod. prestávka
22.30 hod. Akafist Kirillu i Mefodiju
24.00 hod. molitvy ku sv. Pričaščeniju

Nedeľa: 14.7. 2019
1.00 hod. molebny a panychídy
3.00 hod. prvá sv. Liturgia
4.30 hod. prestávka
6.00 hod. polnočnica
6.30 hod. Akafist Položenija rizy Presvjatyja Bohorodicy
7.30 hod. utreňa
9.00 hod. slávnostná sv. Liturgia.
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OZNAM
Premiéra filmu o Počajevskej lavre Volanie

S radosťou Vám 
oznamujeme, že slo-
venský dokumentárny 
film režiséra Erika Prau-
sa „Volanie“ (Premene-
nie) z prostredia Poča-
jevskej lavry (UA), bude 
uvedený na festivalo-
vej premiére ART FILM 
FEST v Košiciach dňa 
15. júna 2019 o 18.00 
hod. v kine Úsmev.

„Počajevská lavra je 
mystické miesto. Traja 
mnísi sa tu zbavili traumatizujúcej minulosti, tu nachádzajú svoj pokoj a zmysel ži-
votného naplnenia. Človek by sa mal ponoriť do svojho vnútra, aby objavil a pocho-
pil význam vecí podstatných pre život. Duchovný život nie je len výsadou vyvole-
ných veriacich, je to potenciál každého človeka. Vždy je tu príležitosť na premenenie, 
na nový začiatok“.

Autorský a realizačný tím filmu:
Réžia, Námet, Scenár: Erik Praus, Kamera: Peter Kováč, Strih: Peter Harum, Zvuk: 

Michal Džadoň, Hudba: David Kollár, Produkcia: Filmpark production (SK), Produ-
cent: Peter Neveďal, Koprodukcia: RTVS, Podpora: Audiovizuálny fond.          

Mgr. Art. Erik Praus (1979)
Vyštudoval Akadémiu umení v Banskej Bystrici (Bc.) a Vysokú školu múzických 

umení v Bratislave (Mgr. Art.), réžiu dokumentárneho filmu. V roku 2008 počas štúdia 
získal so svojím filmom Recyklátor cenu za Najlepší dokumentárny film a prémiu lite-
rárneho fondu na festivale Áčko. Jeho absolventským filmom bola snímka Muzikanti 
(2011). Dokumentárny debut Zem, ktorá hľadá svoje nebo o obci Pohorelá (tvorený z 
úcty k predkom a svojej rodine) mal premiéru na MFFK Febiofest 2016, kde sa stretol 
s veľkým úspechom. Príbeh horehronskej obce cez autentické osudy jej obyvateľov 
je sociálno-ekonomickou reflexiou spoločnosti a dotýka sa tém zmyslu bytia, vzťahu 
k minulosti a k vlastnej zemi. Na 19. ročníku MFF Etnofilm Čadca film získal „Bronzo-
vého Turoňa“ za presvedčivé zobrazenie a inšpiratívne spracovanie života súčasnej 
dediny a jej problémov a Cenu študentskej poroty za pútavé spracovanie témy. Za 
réžiu autorského dokumentu mu bola udelená výročná národná cena roku 2016 - 
Tvorivá prémia za filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu. 
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