
Zapov¡t
sv. Kirila  
¡ Meçod¡ä

Roč. LXIV/2018     ISSN 0139-9012 

 7/2018

Odkaz
sv. Cyrila 
a Metoda

Mesačník Pravoslávnej cirkvi  
na Slovensku

ZBIERKA NA STAVBU CHRÁMU V NITRE
 Drahí dôstojní otcovia, drahí veriaci cirkevných obcí, drahí sympatizanti Pravoslávia!

 S blahoslovením Jeho Blaženosti Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolitu 
českých krajín a Slovenska, si Vás v mene Pravoslávnej cirkevnej obce Nitra dovoľujeme 
osloviť a požiadať o pomoc.

 Naša cirkevná obec 
v Nitre vznikla v roku 2010 
na žiadosť pravoslávnych 
veriacich, ktorí žiadali du-
chovného našej Cirkvi, 
aby mohli žiť pravoslávnu 
vieru vo svojom meste v 
plnej miere s náležitými 
bohoslužbami i vysluho-
vaním svätých Tajín. Počas 
8 rokov pôsobnosti sme 
vystriedali 3 bohoslužob-
né priestory. Na posled-
ných 5 rokov sme ukotvili 
vo veľmi malej kaplnke na 
Mestskom cintoríne v Nit-

re o rozmere 3x7m, ktorú nám prenajala Rímsko-katolícka cirkev za 300€ ročne. No rokmi 
sa nám kaplnka stala tesnou a preto sme sa rozhodli posunúť vpred. Veriacich na západ-
nom Slovensku neustále pribúda a to najmä migráciou ľudí z východného Slovenska, Ukra-
jiny, Ruska, Bieloruska, Srbska, Rumunska i iných pravoslávnych krajín. V meste Nitra sa 
otvára momentálne automobilka Jaguar Land Rover, kde majú pracovať stovky ľudí práve 
z týchto krajín. Rozhodli sme sa preto v Nitre s Božou pomocou postaviť náš vlastný chrám. 
 Ak sa ponoríme hlbšie do histórie našej Cirkvi a jej skutočného počiatku na našom 
území, tak prídeme až k odkazu našich apoštolom rovných bratov, svätých Cyrila a Metoda 
a ich žiakov: Gorazda, Klimenta, Nauma, Angelária, Sávy, ktorí neúnavne bojovali i pracovali 
na misii šírenia Pravoslávia a slúžení bohoslužieb v cirkevnej slovančine na našom území.  
Naša cirkevná obec je zasvätená práve svätým Sedmopočetníkom a aj náš budúci chrám 
bude niesť ich meno. Preto veríme v dôležitosť výstavby pravoslávneho chrámu v Nitre 
a považujeme jeho realizáciu za návrat k odkazu svätých vierozvestcov i ich učeníkov na 
územie Slovenska. 
 Naša cirkevná obec po dlhej snahe získala pozemok na jeho stavbu a jediné, čo 
chýba k jeho realizácii sú  financie. Preto si Vás dovoľujeme s pokorou osloviť a požiadať o 
pomoc zbierkou na tento účel. Nech Hospoď Boh odmení každého darcu mnohonásobne.

Jerej Mgr. Lukáš Nováček
Číslo účtu: 
SK91 0900 0000 0051 4210 1934 (Meno príjemcu: Pravoslávna cirkevná obec Nitra)
www.pravoslavnacirkevnitra.sk



Prvá svätá spoveď v Gerlachove

Prvá svätá spoveď v Snine

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

Prvá svätá spoveď v Klenovej

Prvá svätá spoveď v Markovciach
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Ján Krstiteľ bol synom Zachariáša a 
Alžbety. Už jeho počatie a narodenie bolo 
neobyčajné. Jeho otec prvokňaz Zachariáš 
a matka Alžbeta boli dlhé roky bezdetní. 
Už v starom veku ani nedúfali, že môžu 
mať dieťa, tak sa s tým zmierili. Pri vykoná-
vaní bohoslužby v jeruzalemskom chráme 
sa stala neobyčajná udalosť, Zachariášovi 
sa zjavil anjel a zvestoval mu, že jeho mod-
litba je Bohom vyslyšaná a že jeho manžel-
ka mu porodí syna, ktorému dá meno Ján 
– v preklade Božia milosť.  

Povedal mu, že bude na radosť mno-
hým, bude veľký pred Bohom a Duchom 
Svätým bude naplnený ešte v útrobe 
svojej matky. On mnohých zo synov izra-
elských má obrátiť k Bohu, lebo predíde 
pred Ním v moci Eliášovej.

Zachariáš týmto slovám 
neuveril, chcel od 
anjela nejaké 
znamenie. 
Opono-
v a l , 
ž e 

už je starý a aj  jeho manželka, tak predsa 
nemôžu mať dieťa. Anjel mu riekol, že je 
archanjel Gabriel a je poslaný od Boha, aby 
mu to zvestoval. Pretože zapochyboval o 
pravdivosti jeho slov a chce znamenie, tak 
bude nemý, kým sa proroctvo nenaplní a 
dieťa sa nenarodí. 

Keď sa Zachariáš vrátil domov do 
Chebronu, jeho manželka za nejaký čas 
naozaj počala a tajila to päť mesiacov. V tej 
dobe počala aj Mária, matka Božia, po šies-
tich mesiacoch po tejto udalosti a prišla na 
návštevu k Alžbete a pri zvítaní sa počula 
Alžbeta ako sa jej dieťa v útrobe zaradova-
lo pri stretnutí s Mesiášom. Tak sa naplni-
lo ďalšie proroctvo vyrieknuté anjelom o 
stretnutí sa dieťaťa so samotným Bohom, 
že bude naplnený Duchom Svätým v útro-

be svojej matky.  
Pri jeho samot-

nom narodení 
bola tiež ne-

obyčajná 
u d a -

losť. 

Sviatok

Narodenie sv. Jána Krstiteľa
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Po narodení mu chceli dať meno Zachariáš 
po otcovi, pýtali sa otca na meno, podali 
mu kúsok dosky, na ktorú napísal, že meno 
dieťaťa bude Ján, a vtedy sa stal zázrak, 
lebo sa mu otvorili ústa a začal velebiť 
Boha.

Rodičia mali veľmi veľkú radosť z naro-
denia svojho syna, boli veľmi vďační Bohu 
za tento veľký dar v ich starom veku, neroz-
mýšľali ani o tom, ako dieťa vychovajú vo 
svojom starom veku, ale boli vďační Bohu, 
že aj na nich spočinula Božia milosť. V ich 
dobe ľudia bezdetných považovali za ľudí 
hriešnych. Ani sami rodičia si neuvedomo-
vali, aké dieťa priviedli na svet. 

Po narodení Isusa Christa Herodes dal 
pozabíjať všetky deti do dvoch rokov v 
Betleheme a jeho okolí, tak matka Alžbeta 
zobrala dieťa a utekala s ním do hôr, kde 
príroda ukryla dieťa s matkou a takto die-
ťa zachránila od smrti. Prvokňaz Zachariáš 
bol zabitý vojakmi v  jeruzalemskom chrá-
me.

Ján žil na púšti až do tridsiatich rokov, 
kedy sa naplnilo ďalšie proroctvo od ar-
chanjela Gabriela, že príde hlas z púšte, 
ktorý bude vyzývať ľudí, aby sa pokajali, 
lebo sa približuje Kráľovstvo nebeské. Ži-
vot sv. Jána sa už od narodenia spájal so 
životom Isusa Christa.

On bol ten, ktorý mal pripraviť cestu 
pred Spasiteľom. Preto v tento deň slávi 
naša Cirkev narodenie sv. Jána ako pred-
chodcu pred Christom, proroka, ktorý 
zvestoval príchod Christa, pripravoval ná-
rod na tento príchod a krstil samotného 
Christa. Podľa Christových slov je najväčší 
medzi narodenými zo ženy. 

Preto mu patrí česť a sláva na veky ve-
kov. Amen.

Mitr. prot. Mgr. Ján Biloruský

Sviatok Sviatok
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Rozdielni i rovnakí.
Sv. apoštoli Peter a Pavol

Odlišnosť i rovnakosť. Snáď aj takéto slová by sme mohli priradiť jedným z naj-
známejších apoštolov, ktorých si s nesmiernou radosťou každý rok pripomíname už 
od samotného vzniku a pôsobenia Cirkvi. Obľúbenosť a úctu k týmto svätým apoš-
tolom môžeme zaiste pozorovať aj naprieč dejinami od ich samotného pôsobenia 
až do dnešných dní, či už v obľube dávania týchto mien svojim potomkom, alebo aj 
v počte chrámov, ktoré sú zasvätené práve týmto dvom svätým.

O živote a práci svätých apoštolov Petra a Pavla by sme určite mohli napísať ne-
spočetné množstvo strán, avšak teraz by sme radi poukázali práve na ich odlišnosť 
a zároveň i rovnakosť v ich životnom diele a ich nadčasovom odkaze pre ostatné 
generácie.  

Aj napriek tomu, že títo dvaja apoštoli sú v Cirkvi oslavovaní spoločne, alebo sú 
veľmi často zobrazovaní na ikonách spolu, v bratskej láske, ich životné príbehy sú 
diametrálne odlišné. Vieme, že apoštol Peter bol obyčajným rybárom zo skromných 
pomerov, zatiaľ čo apoštol Pavol bol rímskym občanom s vysokým spoločenským 
postavením. Ten prvý bol bez vzdelania a ten druhý so vzdelaním na akademickej 
úrovni. Jeden pôsobil v každodennej manuálnej práci medzi svojou rodinou a blíz-
kymi a ten druhý zastával vysoký úrad, ktorý mal vplyv na širokú verejnosť. Peter 
miloval ľudí a bál sa Boha, preto jeho morálny a ľudský kredit bol jeho okolím vysoko 
vážený. Pavol, naopak, ľudí triedil podľa rôznej príslušnosti a nesprával sa k nim rov-
nako a „kresťanského“ Boha spočiatku z celej duše nenávidel, ako aj Jeho stúpencov. 
Peter miloval Christa, a aj keď zlyhal a zriekol sa Ho, dostal druhú šancu a patrične ju 
využil. Pavol Christa nenávidel a nechával ľudí pre Jeho meno väzniť a zabíjať ich, no 
i on dostal druhú šancu, na ceste do Damasku, a využil ju. Peter privádzal ľudí skrze 
svoju prirodzenú duchovnú autoritu odvádzajúcu od Christa, no Pavol, po svojom 
obrátení využíval na privádzanie ľudí k Bohu hlavne svoju nesmiernu múdrosť na-
dobudnutú skrze vzdelanie, avšak sprevádzanú Božou blahodaťou. Peter odovzdáva 
svoju dušu v pokore na kríži dolu hlavou a Pavol, ako pravý rímsky občan, sťatím 
hlavy. 

A v čom je ich rovnakosť? Ich rovnakosť spočíva v nájdení tej správnej cesty, cesty 
k samotnému Bohu. Boh, láska k Bohu, láska k ľuďom sa stáva spojivom, ktoré sa ne-
skôr stáva tak cestou, ako aj cieľom ich pozemského života. Obaja sa snažili vysvetliť 
ľuďom, aj keď každý svojím spôsobom, že jedine spojenie sa, zjednotenie sa človeka 
s Bohom skrze nezištnú lásku, skutočnú modlitbu a hlavne prebývanie v jednote 
skrze svätú Eucharistiu má pre človeka zmysel, pokiaľ chce zostať v Božej priazni, 
ktorá má a bude pokračovať v prebývaní v Jeho blízkosti tak po telesnej smrti, ako 
aj po naplnení vekov. 
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 A aký je ich odkaz pre nás ostatných? 
Nie je problém v odlišnosti nás samotných, 
jeden od druhého. Rozmanitosť ľudí v ich 
vzhľade, ich povahách, zmýšľaniach, schop-
nostiach atď. je darom, avšak je len na nás 
samotných ako a na čo to všetko využijeme. 
Veď niet dvoch identických ľudí na svete, 
každý je jedinečný ako je jedinečný aj jeho 
životný príbeh. Niekto do vienka dostane 
už na počiatku mnoho dobrého, ktoré ho 
formuje správnym smerom ako Peter, a nie-
kto musí prejsť dlhou, možno aj strastiplnou 
cestou ako Pavol, aby sa na ten správny 
smer dostal. Mnohí z tých druhých si mož-
no želajú byť Bohom oslovení ako Pavol 
na ceste do Damasku,  aby vedeli ako ďalej 
pokračovať. No málokto, či tí, alebo tamtí, si 
spolu uvedomujeme, že Boh k nám hovorí 
veľmi často, rôznymi spôsobmi, len problém 

je často v nás, lebo nie sme schopní alebo aj ochotní počuť tento hlas kvôli nášmu 
hriechom zatemnenému životu.

Prot. Peter Bzik

Počas vlády byzantského imperátora Leva Veľkého (457-574), bratia Kandid a Galbus, blízki 
imperátorovi, odišli do Palestíny, aby sa poklonili svätým miestam. V malej osade blízko Nazareta 
prenocovali u jednej starej Židovky. Táto zbožná žena ich prijala vo svojom dome. Bratia zistili, že 
v dome sa nachádza oddelená izba, v ktorej svietilo množstvo sviečok, horelo kadidlo a vychádza-
la odtiaľ príjemná vôňa. Práve v tejto izbe sa ukrývala veľká svätyňa, rúcho Presvätej Bohorodičky. 
Pred izbou sedelo množstvo nemocných. Keď to bratia uvideli, začudovali sa tomuto nezvyčajné-
mu obrazu. Domnievali sa, že je to nejaký židovský rituál. Počas stolovania sa opýtali zbožnej ženy, 
čo sa nachádza v izbe a prečo je tam toľko nemocných. Spočiatku sa žena zdráhala odpovedať, ale 
zázraky, ktoré sa tam diali, jej nedovolili mlčať. Presvätá Bohorodička tesne pred svojím zosnutím 
podarovala svoje rúcho jednej zbožnej Židovke – panne. Kázala jej opatrovať jej rúcho a táto úloha 
sa odovzdávala v ich rode iba zbožnej panne.

Rúcho Presvätej Bohorodičky bolo bratmi Kandidom a Galbiom prevezené do Konštantínopo-
la. Patriarcha Genadij a imperátor Lev, len čo sa dozvedeli o tejto zvesti, išli a poklonili sa sv. rúchu. Vo 
Vlacherne, neďaleko mora, bol postavený nový chrám na počesť Presvätej Bohorodičky. 2. júla 458 
patriarcha Genadij s náležitou úctou a poctou preniesli sväté rúcho do Vlachernského chrámu. Ne-
skôr bol do chrámu privezený aj Bohorodičkin omofor a časť jej opasku. Od tohto času Bohorodička 

Sviatok Sviatok

Položenie rizy Presvätej Bohorodičky
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ochraňovala mesto od nepriateľských útokov. Bolo tomu tak aj počas obliehania Konštantínopola  
Peržanmi v roku 677,  Arabmi  roku 717 a inými nepriateľmi, ktorí sa pokúšali vyplieniť a spustošiť 
ich krajinu. 

S rúchom Božej Matky sú spojené mnohé zázraky, o ktorých sa dozvedáme v spisoch o his-
tórii Konštantínopola. V roku 860 flotila ruského kniežaťa Askolda obsadila brehy Čierneho mora 
a Bosporu a obsadila hlavné mesto Byzancie. Nebezpečenstvo rástlo každou hodinou viac a viac. 
Celú noc sa imperátor Michal III. modlil na kamenných schodoch Vlachernského chrámu. Bolo 
prijaté rozhodnutie zachrániť všetky svätyne chrámu, ale hlavne rizu Bohorodičky, ktorá sa tam 
ochraňovala, aby neboli zničené a znesvätené. Po molebne, na ktorom bolo celé mesto s rizou Mat-
ky Božej, vykonali procesiu okolo mestských hradieb a koniec tejto rizy ponorili do vôd Bosporu 
a potom ju preniesli do chrámu sv. Sofie v centre Konštantínopola. Nebeská Kráľovná obmäkčila 
vojenskú nevraživosť ruskej flotily  a za krátky čas začali opúšťať miesta, ktoré obsadili. Dokonca po 
nejakom čase sám knieža Askold prijal krst a stal sa zbožným kresťanom a taktiež aj mnohí vojaci z 
jeho družiny.

2. júla čudotvornú rizu Matky Božej slávnostne vrátili do Vlachernského chrámu. Na pamiatku 
týchto udalostí bolo patriarchom Fótiom ustanovené každoročné oslavovanie sviatku Položenia rú-
cha Bohorodičky. Úcta k tomuto sviatku bola aj u kresťanov na našom území. Svedčia o tom aj mno-
hé pútnické miesta na Slovensku a chrámy, ako Levoča, Veľký Šariš, Gaboltov a podobne. Aj keď 
tieto miesta sú v súčasnej dobe katolícke, za povšimnutie stojí história, z ktorej sa dozvedáme, že 
napríklad v Levoči bola kaplnka postavená už v roku 1247 ako prejav vďaky Matky Božej, ktorá za-

chránila životy mnohých pred vpádom 
Tatárov, ktorí pustošili naše územie, ale 
aj mesto Levoča, a do dnešných dní sa 
na týchto miestach konajú 2.7. veľké 
slávnosti a púte na počesť Bohorodičky. 

Pravoslávny monastier v meste Ko-
márno je tiež zasvätený sviatku Polože-
nia rúcha a taktiež aj pravoslávne chrá-
my v Stropkove a Levoči. 

Prosme v svojich modlitbách Matku 
Božiu, aby ochraňovala svojou presvä-
tou rizou a omoforom aj našu Cirkev a 
krajinu, aby nikdy neprestala horieť v 
srdciach veriacich ľudí úcta a vďaka za 
Jej láskavú a veľkú pomoc, ktorú preu-
kazuje všetkých verným, ktorí z hĺbky 
srdca volajú v svojich modlitbách k 
Nej, aby prinášala svoje sväté modlitby 
nášmu trojjedinému Bohu za nás hrieš-
nych a nehodných.

Jer. Miroslav Krutský
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Výklad Svätého Písma

Sväté Písmo a jeho užitočnosť pre 
veriaceho človeka – Druhý žalm (1. časť)

Po prvom žalme, ktorý je vstupnou bránou, vchodom či úvodom k ostatným žalmom a ktorý 
otvára starozákonné učenie poučných kníh o ceste zbožnosti a spravodlivosti smerujúcej k Hospo-
dinovi, nasleduje žalm, ktorý je podľa mnohých biblistov obsahovo príbuzný a tvorí s prvým žal-
mom jeden celok. A tak ako kráľ Dávid blaženstvom začal (1, 1), tak blaženstvom aj končí (2, 12). 
Autorom druhého žalmu je kráľ Dávid a jeho autorstvo je možné priamo dokázať cez text knihy 
Skutkov apoštolských 4, 25-26, kde apoštol Peter hovorí: „Ty si skrze Ducha Svätého povedal ústami 
nášho otca Dávida, svojho služobníka: „Prečo sa búria národy, a ľudia snujú daromné plány? Pozem-
skí králi povstali a vladári sa spolčili proti Hospodinovi a proti Jeho Pomazanému“ (2, 1–2). Tento 
žalm bol napísaný po prenesení archy zmluvy Dávidom na horu Sion, v siedmom roku jeho vlád-
nutia.

Druhý žalm je súčasťou prvej kafizmy, ktorá sa číta na sobotnej (tzv. voskresnej) večerni. V ob-
dobí Veľkého pôstu sa okrem sobotnej večerne číta prvá kafizma aj v stredu na utreni. Celý žalm sa 
ešte používa na tzv. časoch Veľkého piatku, kedy sa ako druhý v poradí číta na prvom čase (hodinke) 
a svojím obsahom zodpovedá téme a obohacuje bohoslužby strastného piatkového dňa. Mnohé 
verše z neho sú použité často počas bohoslužieb Strastného týždňa. Takéto je jeho znenie:

Pал0мъ дв7ду, в7.
1Вскyю шатaшасz kзhцы, и3 лю1діе 

поучи1шасz тщє1тнымъ; 2Предстaша цaріе 
зeмстіи, и3 кн‰зи собрaшасz вкyпэ на гDа 
и3 на хrтA є3гw2. 3Раст0ргнемъ ќзы и4хъ и3 
tвeржемъ t нaсъ и4го и4хъ. 4Живhй на нб7сёхъ 
посмэeтсz и5мъ, и3 гDь поругaетсz и5мъ. 5ТогдA 
возгlетъ къ ни6мъ гнёвомъ свои1мъ и3 ћростію 
своeю смzтeтъ |:  6 Ѓзъ же постaвленъ є4смь 
цRь t негw2 над8 сіHномъ, гор0ю с™0ю є3гw2, 7 

возвэщazй повелёніе гDне. ГDь речE ко мнЁ: 
сн7ъ м0й є3си2 ты2, ѓзъ днeсь роди1хъ тS: 8проси2 
t менє2, и3 дaмъ ти2 kзhки достоsніе твоE, 
и3 њдержaніе твоE концы2 земли2: 9ўпасeши 
| жезл0мъ желёзнымъ, ћкw сосyды 
скудє1льничи сокруши1ши |. 10И# нн7э, цaріе, 
разумёйте, накажи1тесz вси2 судsщіи земли2. 
11Раб0тайте гDеви со стрaхомъ, и3 рaдуйтесz 
є3мY со трeпетомъ. 12Пріими1те наказaніе, 
да не когдA прогнёваетсz гDь, и3 поги1бнете 
t пути2 првdнагw, є3гдA возгори1тсz вск0рэ 
ћрость є3гw2: бlжeни вси2 надёющіисz нaнь.

Žalm Dávidov, 2.
1 Prečo sa búria národy a ľudia snujú daromné plá-

ny? 2Povstali pozemskí králi a vladári sa spolčili proti 
Hospodinovi a proti Jeho Pomazanému. 3 „Roztrhnime 
ich okovy a zvrhnime zo seba ich jarmo“. 4Žijúci na 
nebesiach sa nad nimi zasmeje a Hospodin ich poníži. 
5Vtedy k nim prehovorí v hneve a svojou zúrivosťou ich 
zmätie. 6Ja som Ním ustanovený za kráľa nad Sionom, 
Jeho svätou horou, 7oznamovať Hospodinovo naria-
denie. Hospodin mi povedal: „Ty si môj Syn, ja som Ťa 
dnes zrodil. 8Žiadaj si odo Mňa a dám Ti národy ako 
Tvoje dedičstvo a končiny zeme do Tvojho vlastníctva. 
9Budeš ich pásť železnou palicou, ako hlinené nádo-
by ich rozbiješ.“ 10A tak, králi, umúdrite sa, poučte sa 
všetci sudcovia zeme! 11Slúžte Hospodinovi s bázňou a 
s chvením sa pred Ním radujte. 12Prijmite ponaučenie, 
nech sa nerozhnevá Hospodin, a keď zídete z cesty 
spravodlivého, náhle vzbĺkne Jeho zúrivosť. Blažení sú 
všetci tí, ktorí v Ňom majú nádej.

Výklad Svätého Písma
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Druhý žalm sa dá objasniť historickou aj alegorickou 
metódou – doslovne aj duchovne. Ak použijeme prvú 

metódu, v druhom žalme sa opisuje história o ne-
úspešnom povstaní nepriateľov proti Božiemu poma-
zanému, t.j. kráľovi Dávidovi. Panovanie kráľa Dávida 
bolo obdobím neustálych vojen. Najsilnejšou vzbu-

rou proti nemu bolo povstanie zjednotených 
síl Sýrčanov a Ammóncov. Môžeme predpo-
kladať, že v žalme opísané povstanie národov 
proti Dávidovi bolo práve v čase jeho vojny so 
spomenutými národmi. Hlavný obsah žalmu je 

zasvätený odkrytiu prísľubu, ktorý bol daný Bo-
hom kráľovi Dávidovi o budúcej vláde nad celým 
svetom. Tento prísľub, ako je vidno z Kráľovských 
kníh (2Kr 7, 12-16), bol Dávidovi daný cez proro-
ka Nátana a patril nie priamo Dávidovi, ale jeho 
Potomkovi, kráľovstvo ktorého bude večné – 
teda Isusovi Christovi. Príčinou neúspechu po-
vstania zjednotených národov bola ohromná 
Božia pomoc a záštita a tiež Boží prísľub, že moc 
tohto pomazaného sa rozšíri až do posledných 
končín zeme, preto aj jeho mocné panovanie 

nad Sionom bude neochvejným. Celý obsah žalmu však nie je možné vzťahovať na 
osobu kráľa Dávida a jeho dobu. Kráľ Dávid dostal prísľub o Potomkovi z jeho rodu, 
ktorého moc bude nezdolateľná a večná. Týmto Potomkom bol prisľúbený Mesiáš. 

Ak použijeme druhú metódu výkladu – alegorickú (duchovnú), obsahom tohto 
žalmu je proroctvo o príchode Christa – Božieho Syna na svet a Jeho zavládnutí nad 
celým svetom. Žalm taktiež obsahuje proroctvo o odpore a povstaní Židov, kráľov, 
kniežat a všetkých národov proti Christovi, no povstaní márnom a daromnom. Ako 
hovorí sv. Tichon Zadonský, takýmto spôsobom vysvetľovali tento žalm svätí apoš-
toli aj učitelia Cirkvi.  Jedným z týchto otcov Cirkvi je aj blažený Theodorit Kýrsky, 
ktorý hovorí, že kráľ Dávid, zakončiac prvý žalm spomenutím bezbožných, tým is-
tým otvára aj svoj druhý žalm, učiac, že predtým spomenutý koniec bezbožných 
zastihne aj tých, čo sa so zúrivosťou búria proti Spasiteľovi – kráľov a kniežatá, Židov 
aj pohanov. Dávid v druhom žalme predpovedá utrpenie Isusa Christa podľa člove-
čenstva, no aj Jeho Kráľovstvo. Taktiež predpovedá aj povolanie pohanov a oplakáva 
nevernosť Židov.

Protodiakon Ján Husár
Literatúra:
Псалтирь. Москва 2 2000. ISBN 5-7850-0077-7.
Афанасий Великий, св.: Толкование на псалми. Москва 2009. ISBN 978-5-9968-0002-5.
Иоанн Златоуст, св.: Беседы на псалмы. Москва 2003. ISBN 5-7429-0030-9.
Василий Великий, св.: Беседы на псалмы. Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 2000.
Псалтирь в святоотеческом изъяснении. Свято-Успенская Почаевская Лавра 1998. ISBN 5-86868-103-7.
Толковая Псалтирь с подстрочным комментарием и краткой историей. Москва 2006.
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Podľa podmienok a možností miest-
neho charakteru môže dušpastier vy-
užívať viaceré formy katechizovania 
cirkevnej obce, ako napr. pravidelné 
nedeľné alebo letné biblické besedy, 
prázdninový čas počas zimy, jari alebo 
leta pre kratšie vieroučné (katechetic-
ké) cykly. Môže to byť napr. katechizo-
vanie v spojení s nedeľnou, sviatočnou 
alebo inou večernou bohoslužbou (ve-
čerňa, celonočné bdenie) a iné. Pokiaľ 
je nedostatok takýchto a iných mož-
ností nie z viny samotného dušpastiera, 
ostáva nedeľa ako najvhodnejší čas pre 
katechizovanie cirkevnej obce, ako to 
vyžaduje už spomenuté 10. pravidlo VII. 
všeobecného snemu a tiež na základe 
55. pravidla apoštolského a 19. pravidla 
VI. všeobecného snemu. 

V takom prípade katechetické be-
sedy vykonávané pred spoločenstvom 
cirkevnej obce môžu sa spestrovať pod-
ľa obsahu, metódy rozpracovania, ná-
zornosti a pod. Napr. každá prvá a tretia 
nedeľa môžu byť besedou na všeobec-
ne dostupné témy, t.j. podľa poriadku 
pravoslávneho kresťanského katechiz-
mu, požadované a vítané všetkými 
kresťanmi bez rozdielu, druhá a štvrtá 
nedeľa - o kresťanskej rodine, o jej ná-
božensko-výchovných povinnostiach, 
nebezpečenstvách a požiadavkách v 
súčasnosti (špeciálne pre matky, pre 
rodičov, snúbencov, manželov a pod.), 
prípadne by sa tieto témy zamerali na 
apologetické nábožensko-filozofické, 
sociálne a iné otázky. Už akokoľvek 

by sme sa k tomu postavili‚ akékoľvek 
možnosti, spôsoby či metódy by sme 
uplatňovali a využívali pri pravidelnom 
(hlavne v chráme) alebo školskom vyu-
čovaní vierouky, musíme, a je najvyšší 
čas, uvedomiť si, že náboženská výcho-
va a učenie, alebo katechizovanie, resp. 
rekatechizovanie mládeže a dospelých 
je dielom tak kňaza cirkevnej obce ako 
dušpastiera a učiteľa, ako aj celej cirkev-
nej obce. Aj jemu ako dušpastierovi Isus 
Christos práve tak dnes, ako kedysi ap. 
Šimonovi - Petrovi hovorí: „Šimon, syn 
Jonášov, či ma miluješ?... Pás mojich 
baránkov!... Pás moje ovečky” (Jn 21, 
15-17). 

Takto silou lásky k Christu a od-
danosti (vernosti) dielu kresťanského 
apoštolátu prostredníctvom katechizo-
vania a kázní sám On - najvyšší Pastier 
Isus Christos ukazuje či predkladá vyrie-
šenie veľkej otázky o dušpastierovi - ka-
techétovi, o jeho príprave a najvážnej-
šej vlastnosti, ktorá znamená ozajstný 
kríž, a o katechizovaní cirkevnej obce v 
súčasnosti. Lebo tak ako vždy, aj teraz 
prvým spoločným a hlavným učiteľom 
vierouky, obrazne povedané, podivu-
hodným oknom, cez ktoré prechádza-
jú lúče kresťanských náboženských a 
mravných právd, aby dosiahli svoju 
jasnosť a výraznosť pri formovaní duší 
veriacich detí, mládeže a dospelých, je 
a navždy ostáva kňaz alebo dušpastier 
cirkevnej obce. Ten musí mať stále na 
pamäti, že jeho osobná, osobitná a 
najťažšia povinnosť daná Christom a 

Kresťanská rodina.
Niektoré formy katechizovania cirkevnej obce 13.

Pastierske bohoslovie
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Cirkvou je starostlivosť o katechetickú 
výučbu kresťanského Božieho ľudu a 
prostredníctvom nej aj príprava všet-
kých s najväčšou svedomitosťou a hor-
livosťou pristupovať k dôstojnému prijí-
maniu  svätých tajín (sviatostí) a k ešte 
plnšiemu a lepšiemu osvojeniu si nábo-
ženských a mravných právd kresťanskej 
viery, aby vždy konali a žili v súlade s 
nimi. Za tým účelom do samotného 
katechizovania cirkevnej obce ako or-
ganickej časti samotného dušpastier-
stva a aj do cirkevnej obce je dušpastier 
povinný vnášať duch Christovho svetla, 
zhovievavosti a trpezlivosti vo svojich 
vzťahoch ku všetkým, tak k tým, ktorí 
sa učia, ako aj k tým, ktorí učia - svojim 
spolupracovníkom. Všetkých má zahr-
novať svojou starostlivosťou, láskou a 
modlitbou. 

Z druhej strany ako katechéta ne-
smie sa obmedzovať iba na šablónovi-

tý,  viac-menej bezfarebný a nevýrazný 
program, ktorý možno hodiny katechi-
zovania predstavujú, ale má usilovať 
o to, aby bol pre svojich poslucháčov 
blízkym, živým a hlavne zaujímavým 
človekom, ktorý rozumie ich dušiam a 
neutláča ich (hodinovou) psychológiou 
obyčajného učiteľa. Aj tu, podobne 
ako je to uplatňované všade inde vo 
vzťahu k veriacim kresťanom, musí byť 
dušpastier pre svojich veriacich učite-
ľom ozajstného duchovného života, 
musí im ukazovať správne cesty a kroky 
pre jeho realizáciu. Musí vedieť prejavo-
vať porozumenie, ochotu a súcit a živo 
odpovedať na ich duševné hnutia‚ zá-
žitky‚ záujmy, snahy i túžby. Jeho hodi-
na nesmie byť obyčajnou hodinou, ale 
skôr malým katechetickým „krúžkom“, 
alebo besedou s nimi. Dušpastier musí 
vedieť, že nezaujímavá, prípadne ne-
správnymi alebo nevhodnými metóda-

Pastierske bohoslovie

Mitr. prot. Peter Humeník s deťmi a mládežníkmi počas poznávacieho výletu 
vo Svidníku  a na Dukle
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mi realizovaná náboženská výučba (ka-
techizovanie) môže znechutiť a niekedy 
aj odvrátiť poslucháčov od viery na celý 
život. Hoci občas, hlavne pri pravidel-
nom katechizovaní mladého človeka, 
môže udeliť aj nejaké známky, avšak 
mal by byť viac vedený nie abstraktnými 
dôvodmi pre znalosti, ako skôr psycho-
logickou dôvtipnosťou pre duchovný 
úžitok a ľahšie usmernenie, zlepšenie 
úspechu a napravenie pri nedostatoč-
nom správaní katechizovaných. Preto 
znovu opakujeme, že pre katechizova-
ných každá hodina katechétu musí byť 
nie obyčajná, ale výnimočná, ktorá sa 
nepodobá iným hodinám, kde sa viacej 
vyžaduje iba vonkajšia disciplína a von-
kajšie vedomosti. Preto v tejto súvislosti 
je oprávnený úsudok jedného ruské-
ho pastorológa, ktorý hovorí: „Kultúra 
pastierskej školskej pedagogiky vyža-
duje veľkú reformu ducha a metód“  .

Čo sa týka samotného organizo-
vania katechizácie cirkevnej obce v 
takomto duchu, dušpastier môže si vy-
hľadať a pripraviť pomocníkov spome-
dzi veriacich kresťanov (mužov a žien, 
bohoslovcov, bývalých katechétov ale-
bo kňazov – obzvlášť v meste), ak je to 
potrebné a nevyhnutné. V niektorých 
miestnych pravoslávnych Cirkvách je 
tento spôsob katechizovania bežný 
a prináša svoje ovocie. U nás sa dnes 
viacej priestoru v tomto ohľade venuje 
každému duchovnému správcovi cir-
kevnej obce, na bedrách ktorého leží 
náboženská výchova a katechizovanie 
národa počínajúc od elementárnych 
vedomostí a poznatkov cez vnútorné 
spojenie s pravoslávnou bohoslužbou 

a aktívnou účasťou na činnosti a službe 
cirkevnej obce. 

Nevylučuje sa tu ani možnosť čin-
nosti katechétov, ktorých bohoslovec-
ká fakulta pripravila na toto slúženie v 
Cirkvi. Takto spolu s kňazom - kateché-
tom alebo iba katechétom sa aj veriaci 
kresťania stávajú v pravom slova zmysle 
apoštolmi, aby tak napĺňali ideu vše-
obecného dušpastierstva a katechetic-
kého apoštolátu podľa vôle samotného 
Isusa Christa: „Choďte teda, čiňte mi 
učeníkmi všetky národy..., a učiac ich  
zachovávať všetko, čokoľvek som vám 
prikázal“ (Mt 28, 19-20) a v duchu his-
tórie Christovej Cirkvi na všetky časy (aj 
keď pre ňu neraz ťažké). Tiež iné slová 
Isusa Christa len potvrdzujú povinnosť 
tejto služby vo vzťahu k deťom a mla-
dým ľuďom: „Nechajte deti a nebráňte 
im prichádzať ku mne, lebo takým patrí 
nebeské Kráľovstvo“ (Mt 19, 14). Preto 
na všetkých, ktorí by tak alebo onak, 
vedome alebo nevedome, z nedbalos-
ti alebo slabej vôle prekážali uskutoč-
neniu tohto Božieho zámeru, zámeru 
Božej, svätej vôle, uskutočneniu základ-
ného katechizovania členov cirkevnej 
obce vo všetkých vekových kategóri-
ách, právom sa vzťahujú už od počiatku 
kresťanstva varovné a súčasne stroho 
odsudzujúce slová nášho najvyššieho 
Pastiera Isusa Christa: „Pre toho, kto by 
zviedol na hriech jedného z týchto ma-
lých, čo veria vo mňa, by bolo lepšie, 
keby mu zavesili na krk oslí žarnov a po-
topili ho do morských hlbín“ (Mt 18, 6; 
Lk 17, 2) .

Prot. Peter Kormaník
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Psychické choroby u ľudí vždy vyvolávali najprotirečivejšie pocity a vzťah k nim 
nebol nikdy jednoznačný. Vplyv na to mali historické a kultúrno-spoločenské pod-
mienky. Boli obdobia v dejinách, kedy vzťah ku psychicky chorým bol celkom prija-
teľný, prejavy choroby sa brali ako isté duchovné posolstvo z iného sveta a dotyčný 
vyvolával rešpekt a bázeň. Boli aj také obdobia, kedy sa chorý považoval za menej-
cenného a vyvolával skôr odpor a opovrhovanie. Veľmi často sa pod to podpisovala 
neznalosť príčin psychických ochorení. Vďaka súčasnej medicíne sa nám odhaľujú 
mnohé súvislosti medzi tým, ako funguje náš mozog, a ako vplýva na náš psychic-
ký život. V mnohých prípadoch jednoznačná odpoveď na príčinu ochorenia sa aj 
tak nedá presne určiť. Jedno je isté, psychické choroby sa týkajú celej prirodzenosti 
človeka a zasahujú do telesnej, psychickej a duchovnej oblasti života človeka. Preto 
sa snažiť uchopiť ich iba z jedného uhla pohľadu môže byť nepostačujúce a neúčin-
né. Vidíme to na príklade dnešnej psychiatrie, kde prevláda jednoznačný somatický 
faktor a chýba možno menšie nahliadnutie do duchovnej oblasti. Žiaľ, stále existuje 
predstava, že duchovný pohľad na psychické choroby je predvedecký, a preto aj ich 
vysvetľovanie je magické, napr. v otázkach posadnutosti. 

Svätootcovská literatúra je bohatá na knihy, v ktorých môžeme nájsť popis a vy-
svetlenie mnohých chorôb ľudskej duše. Svätí otcovia, ako píše pravoslávny teológ 
a patrológ Jean-Claude Larchet, rozlišovali psychické choroby, ktorých príčinou boli 
buď duchovné vášne, alebo vplyv zlých duchov, ale aj choroby, ktoré vznikali v dô-
sledku ochorenia organizmu. Kým v prvých dvoch 
typoch sa liečba týkala najmä duchovnej oblasti a 
liečiť ju mal kňaz, pri poslednom type sa liečba oča-
kávala od lekára a kňaz mal pomôcť znášať dôsled-
ky choroby a duchovne podporiť takého človeka. 

Svätí otcovia sa nebránili poznatkom vtedajšej 
medicíny, o čom svedčia názory niektorých z nich 
na psychické ochorenia. Napríklad biskup Neme-
sios z Emesy, známy svojím dielom O prirodzenosti 
človeka, niektoré z porúch vnímania spájal s poru-
chou mozgových komôr. Sv. Gregor Naziánsky sa 
tiež domnieval, že niektoré poruchy mozgu môžu 
spôsobovať poruchy myslenia a vnímania a ovplyv-
ňovať jeho prirodzený priebeh. Rovnako sv. Ján 
Zlatoústy bol toho názoru, že niektoré odchýlky 
organizmu od normálneho fungovania ovplyvňuje 
psychické funkcie človeka. Aby sa dal lepšie pocho-

Psychické ochorenia z pohľadu duchovnej 
tradície Cirkvi

Pravoslávny teológ a patro-
lóg Jean-Claude Larchet
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piť vzťah medzi poruchou v organizme a psychikou človeka, jeho dušou, sv. Gregor 
Naziánsky ich prirovnával ku vzťahu medzi hudobným nástrojom a hudobníkom. Nie-
kedy sa podľa neho hudobník nevie prejaviť kvôli tomu, že je poškodený hudobný ná-
stroj. Pokiaľ príčinu ochorenia budeme vnímať takým spôsobom, odporúčaná liečba 
má uzdraviť alebo aspoň posilniť telo a pomôcť duši bojovať s chorobou.      

Čo je pre kresťanské učenie o človeku typické, že svätí otcovia si boli vedomí vply-
vu porúch organizmu na psychický prejav ochorenia, ale nikdy nestierali hranice me-
dzi organizmom a dušou (psychikou človeka). Toto je veľmi dôležitý moment, ktorý 
pomáha pochopiť liečbu a starostlivosť o ľudí s týmito ochoreniami. Súčasný medicín-
sky pohľad na psychické ochorenia príliš redukuje duševné zdravie na telesné, čo spô-
sobuje, že liečba psychických porúch je podmienená prevažne medikamentóznou 
intervenciou. Svätí otcovia však vysvetľujú dôležitú skutočnosť. Podľa nich psychické 
poruchy, ktoré sú spôsobené organizmom človeka, nemusia postihovať psychické a 
duchovné funkcie. To znamená, že človek napriek chorobe môže vykazovať zdravé 
prvky svojej duše, ktoré je vidieť v jeho vzťahu k Bohu a iným ľudom. Človek si môže 
uvedomovať svoje ochorenie, prijímať ho ako istú formu kríža a duchovne si ho niesť.  

Najlepšie tento duchovný zápas môžeme pozorovať u ľudí počas ústupu choroby. 
Takým príkladom je život známeho ruského spisovateľa Nikolaja Gogoľa. Tento zná-
my spisovateľ sa okrem svojich poviedok a noviel venoval aj duchovnej poézii. Jeho 
kniha „Premýšľania o božskej Liturgii“ je príkladom hlbokého duchovného cítenia a 
prežívania, ktoré vyjadril ako svoj vnútorný vzťah ku viere v Boha, ktorá pre neho v 
živote veľa znamenala. Málokto vie, že popritom spisovateľ trpel veľmi ťažkou psy-
chickou poruchou, ktorá mu v čase jej zhoršovania sa spôsobovala nemalé utrpenia 
a problémy. Kvôli tomu, že jeho ochorenie v tom čase nebolo správne vysvetlené, 
nebola mu ani poskytnutá správna liečba. Záchvaty depresie, ktoré sa Gogoľ naučil 
predvídať, spôsobovali jeho plné vyradenie z obvyklého života. Spisovateľ nevládal 
vykonávať to, čo predtým bolo pre neho samozrejmosťou. Choroba mu uberala sily, 
ktoré vzápätí prosil u Boha a hľadal aj podporu svojich blízkych kamarátov. Jeho du-
chovný otec Matvej (Matúš) sa veľmi často cítil bezradne pre jeho ochorenie. Veľmi 
často s poľutovaním konštatoval, že je veľká škoda, že neexistuje liek, ktorý by mu 
pomohol zmierniť jeho stav, a tým aj útrapy. V čase, kedy ochorenie ustupovalo, sa 
spisovateľ okrem literárnej tvorby venoval aj duchovým veciam, bol liturgicky aktív-
nym, navštevoval monastiere, veľmi rád chodil do Optinskej pustovne. Otec Matvej 
bol svedkom toho, ako Gogoľ bojoval so svojou chorobou, ako striedavo víťazil nad 
svojím ochorením. Bolo vidieť, ako to zdravé, čo mal vo svojej duši, prerážalo cez opo-
nu ochorenia, a ako potreboval chorý pomôcť zdolať túto prekážku.

Práve na boj duše človeka s chorobou upozorňujú svätí otcovia pri starostlivosti o 
ľudí, ktorých sužuje psychické ochorenie. 

(Pokračovanie)
Prot. PhDr. Andrej Nikulin, PhD.,

pravoslávny kňaz a psychológ

Nič to zato.
Na rebríčku hodnôt zdravie prvé,

bohatstvo a šťastie sú naše deti milé.
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Vyznanie
Každý príbeh má svoj začiatok a koniec.

Človek narodí sa a umiera.
O jeho životnú púť Boh sa postará.

Detské roky, sama krása,
Život rozkvitnutej lúke podobá sa.
Roky naplnené radosťou
sú už dávno minulosťou.

Jar odišla, prišlo leto.
Veľa sme si naložili,
zvládli sme to?
Jedni veľa, druhí menej,
zvyšok ako tak.
Čo už, Boh riadil život náš.

Život nie vždy ideálny, aký sme ho chceli mať,
i keď veľká snaha bola, nevyšlo to tak.

Nič to zato.
Na rebríčku hodnôt zdravie prvé,

bohatstvo a šťastie sú naše deti milé.

Odišlo aj leto, je tu jeseň.
Aj tá má svoje čaro

a my k tomu potrebujeme už len tak málo:
úctu, lásku, porozumenie,

to, čo nás pri srdci vždy zohreje.

Staroba mnohým naháňa hrôzu a strach.
Kto sa o nás postará, o ten zvyšok žitia čas?

V živote sme boli schopní neuveriteľných vecí,
keď išlo o naše milované deti.
Je priama úmera našich detí?

Každý za seba nech to prehodnotí.

Všetky cesty žitia k smrti vedú.
Sme starí, chorľaví, 

v ľudských očiach ničím.
Sme už vonku z hry.

Život pomaly sa vytráca,
mnohým srdce krváca.

I keď viera v Boha, v Jeho lásku
dávala nám silu žiť,

nechceme v starobe na ťarchu iným byť.
Nesmúťme preto,

všetko je tak, ako má byť.

Anna Ocetníková,
Kalná Roztoka
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Pravoslávie na území dnešného Slovenska 
v stredoveku 2

Pravdou zostáva to, čo píše P. Spišiak vo svojej  knižočke Chváľme Pána: „A tak Slováci účin-
kovaním sv. Cyrila a Metoda prijali sv. vieru s Liturgiou slovienskou. Liturgia slovienska, čiže 
slovenská, rozšírila sa po celej Veľkomoravskej ríši a nezanikla ani po jej rozpadnutí. Maďarský 
panovník sv. Štefan bol korunovaný korunou, kde je cyrilský nápis: ,,Genzobic kráľ". Ďalším dô-
kazom je kráľovsky plášť, ktorý vyšívali mníšky baziliánky vo vesprímskom kláštore. Na plášti je 
vyšitý ikonostazion, na ktorom sú vyobrazení svätí podľa východného obradu s cyrilským nad-
pisom: ,,Bože, uščedri ny i blahoslovi ny i prosvieti lice svoje na ny i pomiluj ny! Budi, Hospodi, 
milosť tvoja na nas, nynie i vo veky!"

Všeobecne až do panovania Ka-
rola Róberta (14. st.) môžeme sto-
povať užívanie gréckeho obradu v 
reči staroslovenskej na celom území 
bývalého Uhorska… Na Slovensku 
náš obrad bol ešte v 13. storočí, lebo 
Jakub z Farkašoviec, biskup spišský, 
slúžil Andrejovi III., kráľovi uhorskému, 
bohoslužby slovanským jazykom. O 
tomto biskupovi poznamenáva Bár-
dossy a Wagner, že bol ,,graeci ritus" 
(gréckeho obradu). Aj nitrianskeho 
biskupa Bystrika ešte v 11. st. (1047) 
umučili a zabili, lebo bol východného 
obradu. Preto mal veľa nepriateľov.6 
Aj sv. Beňadika na Skalke pri Trenčíne 
zavraždili a hodili jeho telo do Váhu 
podobne ako sv. Bystrika, ktorí nená-
videli východný cyrilo-metodský ob-
rad a vieru. Neboli to žiadni bezbožní 
zbojníci, veď zbojníci nikdy neboli takí 
hlúpi, aby nevedeli, že pustovník nemá ani zlato, ani peniaze a ani žiadne iné pozemské cen-
nosti, o ktoré by ho mohli olúpiť. Ale aj takto sa  ničilo pravoslávie na Slovensku. Úlohou bolo 
preťahovať z východnej Pravoslávnej cirkvi do západnej latinskej a latinizovať ich. A keď sa to 
nedalo, tak pristupovali aj k takýmto činom. Uzatvorenie únie bola krajná núdza, keď veriaci a 
duchovní nechceli prijímať západnú cirkev a latinský obrad, tak zvolili úniu na lepšie riešenie 
latinizácie pravoslávnych veriacich Slovanov. Ešte je dobre, že otec slovenskej historiografie  F. 
V. Sasinek napísal to, čo tu už od neho bolo citované v článku Trudoviny…v roku 1864 v novi-
nách Slovesnosť, čo vychádzali v Skalici a ktoré vydával spolu s duchovným latinského obradu 
Andrejom Radlinským.

Nitriansky biskup Bystrík, zavraždený za 
pravoslávny východný obrad
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Veľmi často a zvlášť v poslednom čase u nás sa píše o asimilácii národnosti, etnika, menšín 
a podobne; Rómovia sa hlásia za Slovákov, Maďarov a robia sa z toho veľké závery. Ešteže každé 
násilie je nesprávne a neľudské, ani nekresťanské. Ale nechcú mnohí počuť ani slovo na Slo-
vensku a v Európe o asimilácii pravoslávnych veriacich, že sa na nich páchali a páchajú nekres-
ťanské neprávosti, že sa im likviduje viera, obrad a tradícia. Už Maďari urobili z pravoslávnych 
„görök kelety“ a rekatolicizácia urobila z nich uniatov a potom Mária Terézia z uniatov urobila 
„görök katolikus“. Títo pravoslávni tu stále strácali svoje pozície. Nebudem ich tu vymenúvať 
ako ich obmedzovali a utláčali, ba utláčali aj uniatov, lebo z nich čím skôr chceli mať latiníkov. 
Teda utláčali tak pravoslávnych, ako aj uniatov. To je pravda a tvrdiť, že to nie je pravda, je zavá-
dzanie našej verejnej aj svetovej histórie. To bol a je určitý zámer a cieľ.

Treba aj dnes ukazovať našim mladým veriacim a aj iným, aby si ich milovali a vážili si ich. 
Ukazovať ako si majú vážiť a milovať svoju vlasť. Nám pravoslávnym netreba pachtiť po cu-
dzom. Nám treba poznávať svoje rodisko, svoju vlasť, svojich predkov. Staré pamiatky u nás 
svedčia, že naši slovanskí predkovia sú tu od starodávna a svedčia o tom nielen hrady a staro-
dávne hradiská, ale aj všetky archeologické nálezy. Národnosti, ktoré sa tu dnes nachádzajú, 
prichádzali neskôr, tak Maďari, ako aj Nemci, Taliani a iní.

Cirkevný dejepis nás učí, že skoro po smrti sv. Cyrila a Metoda vypuklo tu na Veľkej Mo-
rave hrozné prenasledovanie ich žiakov a prednejších kňazov východného, pravoslávneho a 
slovanského obradu vyhnali z Veľkej Moravy. Títo, návodom nemeckých latinských kňazov, boli 
všelijako  trýznení, bičovaní a zo zeme vyhnaní. 7

Ostrihomskí a jágerskí biskupi s feudálmi, ktorí tu panovali, ako aj krajinské snemy a králi 
všetko možné robili, aby v týchto stranách pravoslávny staroslovanský obrad udusili. V tejto 
horlivosti sa vyznačil Vladislav (1081 - 1095) tak, že sa dodnes divíme, že po takom prenasledo-
vaní ešte sú tu zvyšky po staroslovanskom pravoslávnom obrade a po Pravoslávnej cirkvi, že 
sa vôbec tu mohli zachovať. Neraz zabúdame, že všetky možnosti tohto sveta sú oproti tomu 
márne, ako hovorí Písmo Sväté.

Veľké škody aj tu napáchali Tatári a mnohé cennosti starých pamiatok po Pravoslávnej cirkvi 
sa tu zničili, tak ako aj samotných veriacich pozabíjali. Zostali dodnes historické povesti po Tatá-
roch. Zostali spomienky tu dlho na to, ako hladom zomierali a dlho hovorili: ,,Hana poď von, už 
psohlaví odišli", ako vábili Tatári ľudí z dier a keď vyšli, tak ich pozabíjali.

Keď prišli husiti, všade zakladali kalich, protestantizmus. Archívy a vizitácie nám svedčia, že 
tu obyvatelia boli staroslovanskej Cirkvi východnej (ruskej).8 Svedčia o tom staré chrámy a ich 
patrocínia - sv. Mikuláša, sv. Andreja, sv. Juraja, sv. Michala, pečate, cirkevne náradie, maľby v 
chrámoch a kaplnkách nám poukazujú na staroslovanský pôvod na pravoslávie a to v obciach 
Muráň, Štítnik, Ochtina, Polomka, Vladov, Bystrá, Revúca, Tisov, Chyžné, Šivetice, Dlhá Lúka, Po-
horela, Šumiac, Telgárt a iné na staroslovanský pravoslávny obrad.

V roku 1643 v Šumiaci bol evanjelický kazateľ Prihradný, ktorý žaloval, že v Šumiaci je mno-
ho ,,schizmatikov" staroslovanskej, starej viery, ktorí sa pridržiavajú starého kalendára. Seniorát 
nad nimi vyniesol súd a menoval ich ,,nebulones schizmatici" a platiť im nič nechceli. V roku 
1684 si Šumiačania povolali pravoslávneho kňaza Bajtku. (Pokračovanie)

Literatúra: 
6. Sasinek, V. F.: Tamže, č.44/1864, s. 440-441.
7. Sasinek, V. F.: Tamže, č. 45/1864, s.701-702 a 705.
8. Korec, Ch. J.: Tamže, s. 97.

Prot. ThDr. Štefan Horkaj
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V tomto roku 17.7.2018 uplynie 100 rokov od 
rituálnej vraždy svätej cárskej rodiny. Celé Rusko si 
bude kajúcne pripomínať tento deň. V príspevku, 
ktorý Vám predkladáme, chceme upriamiť Vašu 
pozornosť na osobnosť sv. cára - mučeníka Niko-
laja II., na sv. cároviča Alexija a sv. cárovnú Oľgu.  
Osobnosť posledného ruského cára si vysoko vážil 
svätiteľ Ján Šanghajský a San-Franciský. Preto by 
sme príspevky venované svätej cárskej rodine za-
čali práve kázňou svätiteľa Jána.

Svätiteľ Ján Šanghajský a San-Franciský a 
sv. cár muč. Nikolaj II. (4. / 17. júla)

„Som absolútne presvedčený, že osud Ruska, 
môj osobný osud a osud mojej rodiny  sa nachádza 
v rukách Boha, ktorý ma ustanovil na to miesto, na 
ktorom sa nachádzam. Nech by sa čokoľvek udialo, 
skloním sa pred Jeho vôľou s vedomím toho, že nik-
dy som nemal inú myšlienku než slúžiť krajine, ktorú 
mi On zveril“ - tieto slová panovníka Nikolaja Alexan-
droviča možno považovať za krédo celého 
jeho života. Od detstva vychovaný v 
atmosfére vysokej pravoslávnej du-
chovnosti, panovník počas celého 
svojho života niesol v sebe úprimnú 
vieru v Prozreteľnosť Božiu a svedčil 
o Christovi „až do smrti“. Bol ver-
ným synom Cirkvi a stelesňoval 
v sebe ideál pravoslávneho cára, 
ukazujúc všetkým osobný príklad 
zbožnosti.

Pravoslávny svetonázor panov-
níka sa vypestoval od detstva nielen 
vďaka jeho hlboko veriacim rodičom 
- imperátorovi Alexandrovi III. a pa-
novníčke Márii Fe-
odorovne, ale 
formoval sa 
prostred-
níctvom 
celého 

systému výchovy a vzdelávania následníka, v ktorej 
dôležitú úlohu zohrával óber-prokurátor Posvätnej 
synody K. P. Pobedonoscev. Idey o posvätnom cha-
raktere cárskej moci, o ruskom cárovi ako ochrancovi 
pravoslávnej viery a o ruskom štáte, vybudovanom 
na pevných základoch pravoslávia, sa stali najdôleži-
tejšími v svetonázore imperátora Nikolaja II. 

Obdobie panovania imperátora Nikolaja II. sa vy-
značovalo mnohými významnými úspechmi. Rýchly-
mi tempami sa rozvíjala ekonomika, zdokonaľovalo 
sa zákonodarstvo, veda a kultúra zažívali nebývalý 
rozkvet. Ale najdôležitejšími duchovnými udalosťa-
mi sa obohatil cirkevný život. Bol predmetom osobi-
tého záujmu panovníka. 

V období rokov 1894-1912 bolo v Rusku posta-
vených 7546 chrámov (nerátajúc veľký počet kapl-
niek a modlitebných domov) a bolo otvorených 211 
nových mužských a ženských monastierov. Taktiež 
sa postavilo 17 chrámov v zahraničí. Skoro polovica 
všetkých monastierov ruského impéria bola založe-
ná v období panovania panovníka Nikolaja II. a počet 
chrámov taktiež významne vzrástol. Veľký rast počtu 
chrámov a monastierov priviedol nielen k upevne-

niu pravoslávnej viery, ale aj k nebývalému 
rozkvetu cirkevného umenia: chrámového 

staviteľstva, ikonopisectva, cirkevného 
spevu a hudby. Svoju činnosť rozširovali 
aj ruské duchovné misie v zahraničí.

Práve v období panovania Nikolaja 
II. sa začali prípravné práce k zvolaniu 
sobora, vznikla idea o obnovení hod-
nosti patriarchu v Rusku, ktorá sa usku-

točnila až v roku 1917. Nakoniec bola vy-
hlásená sloboda vierovyznania,  ktorá platila 
aj pre staroobradníkov. Aj za tým všetkým  

stojí zbožný život panovníka.
Ale jednou z najdôležitejších 

sfér duchovného 
života bola 

bezo spo-
ru kano-
n i z á c i a 
svätých. 

100 rokov od umučenia ruskej cárskej rodiny
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Veď svätí – naši prosebníci pred 
Hospodinom, ich kanonizácia 
zohráva veľmi veľký význam pre 
upevnenie viery. Počas 20 rokov 
panovania Nikolaja II., od roku 
1896 po rok 1916, bolo kanoni-
zovaných 7 svätých. A aké sú to 
mená! Veľký askéta a podvižník 
prepodobný Serafim Sarovský. 
Sväté kňažné, ktoré dali príklad 
nesmiernej zbožnosti – Jevfrosi-
nija Polocká a Anna Kašinská, pat-
riarcha Jermogen, hierarchovia, 
ktorí sa preslávili svätým životom, 
duchovní osvietenci, ktorí spravili 
tak veľa pre rozvoj svojich epar-
chií. Stali sa nehasnúcou slávou 
Ruskej pravoslávnej cirkvi.

Hospodin obdaroval pa-
novníka Nikolaja Alexandroviča 
zriedkavým rodinným šťastím, 
ale nevyliečiteľná choroba následníka trónu priniesla rodičom ťažké skúšky, ktoré znášali so skutočnou kres-
ťanskou pokorou. Existuje veľa svedectiev o proroctvách venovaných panovníkovi. Posolstvo mnícha Ábela, 
prepodobného Serafima Sarovského,  proroctvá svätého spravodlivého otca Jána Kronštadtského, ktorý sa 
staral duchovne o cársku rodinu, a taktiež  proroctvá ďalších podvižníkov upevňovali panovníka v  jeho viere a 
v odhodlanosti pokračovať v  službe monarchu. 

„Máme cára spravodlivého a zbožného života. Bohom je mu zoslaný ťažký kríž utrpení ako svojmu vyvo-
lencovi a milovanému dieťaťu“ – hovoril svätý spravodlivý otec Ján Kronštadtský.

Niekoľko týždňov pred pádom impéria, keď mu  mnohí hovorili o zložitej situácii v krajine, odpovedal: “Na 
všetko je vôľa Božia. Narodil som sa 6./19. mája, v deň pamiatky sv. Jóva (Jóba trpiteľa). Som pripravený prijať 
svoj osud“. Zriekal sa trónu, ako si myslel, pre blaho Ruska, po tom, ako pochopil, že nemá viac možnosť pokra-
čovať v plnení svojich povinností monarchu. A toto sa práve stalo ešte jedným z jeho duchovných podvihov. 
Pretože odísť z trónu, nedržiac sa silou  za  moc, o to viac moc monarchu, moc od Boha – to je údel nemnohých. 
V svetových dejinách bolo toho schopné len malé množstvo jednotlivcov. V zrieknutí sa trónu panovníka Niko-
laja II. sa prejavili jeho hlboká viera, pevná vôľa a obrovská odvaha. 

Takisto pokorne celá cárska rodina kráčala v ústrety svojej smrti v Jekaterinburgu. Panovník zostal v svojej 
krajine, so svojím národom, ktorý ho zradil, a až do samotného dna vypil čašu utrpení za Rusko a za Christa. 
Pravoslávna viera ho upevňovala počas všetkých mesiacov väznenia a hanobenia. 

 Svätiteľ Ján Šanghajský si nesmierne vážil a miloval cársku rodinu. V svojej prekrásnej kázni „Pamiatke mu-
čeníkov“ hovorí: „Nikolaj Alexandrovič stelesnil v sebe najlepšie črty cárov, ktorých poznal, miloval a uctieval 
si ruský národ.“

Cár - mučeník sa najviac podobal na cára Alexeja Michajloviča, Najpokojnejšieho (Tišajšij), ale prevyšoval 
ho svojou nezvyčajnou krotkosťou. Rusko poznalo Alexandra II., Osloboditeľa, ale cár Nikolaj II. oslobodil ešte 
viac ľudí z bratského slovanského plemena. Rusko poznalo Alexandra III., Mierotvorcu, ale Panovník Nikolaj II. 
sa neobmedzoval len starostlivosťou o mier počas jeho panovania, ale spravil veľký krok k tomu, aby všetky ná-
rody v Európe a na celom svete žili mierumilovne a riešili vzájomné nedorozumenia mierovou cestou. Z tohto 

História História

Ruská svätá cárská rodina Romanovovcov
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dôvodu dal zvolať Háagsku konferenciu. Rusko sa nadchýnalo Alexandrom I. a nazývalo ho Blahoslaveným za 
to, že oslobodil Európu od cudzorodej vlády jedného človeka. Panovník Nikolaj II. v podmienkach oveľa ťažších 
povstal proti takému istému pokusu iného človeka rozprestrieť svoju moc na jemu cudzí, podľa krvi a viery, 
slovanský národ, a v jeho obrane prejavil odvahu a výdrž, ktorá nepoznala kompromisy. Rusko poznalo Petra 
I., ale keby sme si pripomenuli všetky reformy Nikolaja II., nevedeli by sme, komu máme dať prednosť, pričom 
reformy posledného boli uskutočnené oveľa pozornejšie, premyslenejšie a bez výkyvov. Gosudar Vserossijský 
(Panovník Celoruský) - on prvý a jediný bol cárom všeruským. Jeho vnútorný, duchovný a mravný obraz bol 
natoľko prekrásny, že dokonca aj boľševici, keď ho chceli očierniť, mu mohli zazlievať len jedno - zbožnosť.

Bol vzorom bezúhonnosti (celomudrija) a hlavou vzorovej pravoslávnej rodiny, vychovával svoje deti k 
pripravenosti slúžiť ruskému národu a k budúcej práci a podvihu. Bol veľmi pozorný k potrebám a prosbám 
svojich poddaných. Chcel si jasne a blízko predstaviť ich prácu a slúženie. Všetkým je známy prípad, keď prešiel 
sám niekoľko kilometrov v plnej výzbroji vojaka, aby lepšie a bližšie pochopil podmienky služby vojakov. Cho-
dil vtedy úplne sám a tým sa jasne vyvracajú reči ohováračov, ktorí hovoria, že sa bál o svoj život. Keď Peter I. 
povedal: „... A o Petrovi povedzte, že nie je mu drahý život, len aby žilo Rusko“, tak o panovníkovi Nikolajovi Ale-
xandrovičovi môžeme povedať, že to skutočne splnil. Niektorí hovoria, že bol dôverčivý, ale veľký Otec Cirkvi, 
sv. Grigorij Veľký, hovoril, že o čo čistejšie je srdce,  o to je dôverčivejšie.

Čo však dalo Rusko svojmu čistému srdcom, milujúcemu ho viac než svoj vlastný život, panovníkovi?
Odplatilo sa mu ohovára-

ním. Bol veľmi morálny - začali 
hovoriť o jeho nemravnosti. 
Miloval Rusko - začali hovoriť o 
zrade. Dokonca aj ľudia blízki 
panovníkovi opakovali tieto oso-
čovania, rozprávali jeden druhé-
mu rôzne nepravdivé rozhovory. 
Pod vplyvom zlého úmyslu jed-
ných a slabosti druhých sa tieto 
klebety rozšírili a začala chlad-
núť láska k cárovi. Potom začali 
hovoriť o nebezpečenstve pre 
Rusko a posudzovať spôsoby 
oslobodenia sa od tohto nee-
xistujúceho nebezpečenstva a 
v mene akoby spásy Ruska - sa 
snažili o odstránenie panovníka. 
Vypočítavá zloba spravila svoje: 
oddelila Rusko od svojho cára a 
v strašnú minútu v Pskove zostal 
sám.

Vášeň sa však nikdy ne-
uspokojí, keď dosiahne svoj cieľ, 
vzplanie ešte viac. Nastala radosť 
tých, kto chcel odstránenie pa-
novníka. Ostatní mlčali. Nasle-
dovalo väznenie panovníka a 
nasledujúce udalosti už boli ne-
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vyhnutné. Keď necháte človeka v klietke so zvieratami, skôr či neskôr ho roztrhajú. Panovník bol zabitý a Rusko 
mlčalo. Nebolo počuť ani námietky, ani protest, keď sa stalo toto strašné zverstvo, a toto mlčanie je veľkým 
hriechom ruského národa, ktoré sa stalo v deň sv. Andreja Krétskeho,  autora Veľkého kajúceho kánona, ktorý 
sa číta počas Veľkého pôstu.

V Jekaterinburgskej pivnici bol zabitý panovník Ruska, zbavený ľudskou zlobou cárskeho venca, ale ne-
zbavený Božou pravdou svätého myropomazania.

 Celý ruský národ je vinný v preliatí krvi svojho cára. Jedni zabili, druhí súhlasili so zabitím, a tým vykonali 
nie menší hriech, a tretí tomu nezabránili. Všetci sú vinní a skutočne musíme povedať: „Krv jeho je na nás a 
na deťoch našich“. Zrada, narušenie prísahy vernosti cárovi Michailovi Feodorovičovi a jeho následníkom bez 
označenia ich mien, pasívnosť a skamenenie, necitlivosť - z toho si ruský národ uvil veniec, ktorým ovenčil 
svojho cára.

Veľký hriech je pozdvihnúť ruku na Božieho Pomazanníka. Keď kráľovi Dávidovi priniesli zvesť o zabití Sau-
la, prikázal zabiť  posla, hoci on sám sa nezúčastnil na vražde, ale sa len poponáhľal priniesť zvesť a pripísal sebe 
zabitie kráľa. Ani najmenšia účasť na zločine, na tomto veľkom hriechu, nezostáva nepomstená.

Pamätajme na to, že tento veľký hriech zavraždenia cára bol spravený v deň sv. Andreja Krétskeho, ktorý 
nás volá k hlbokému pokániu. Pamätajme na to, že milosť Božia je nekonečná a niet takého hriechu, ktorý by 
nebolo možné omyť pokáním. Ale naše pokánie musí byť úplné, bez ospravedlnenia, bez vyhovárania sa, s 
odsudzovaním seba a celého zlého skutku od samotného jeho začiatku. 

Po zachránení cárskej rodiny v Borkách bola napísaná ikona s menami svätých, mená ktorých nosili členo-
via cárskej rodiny. Možno príde čas, keď nie ich nebeskí patróni, ale samotní cárski mučeníci budú zobrazení na 
ikonách na pamiatku spomínanej udalosti .

Tento strašný zločin musí byť „vykúpený“ vrúcnym uctievaním cára-mučeníka a oslávením jeho podvihu“. 
Svätiteľ Ján vyzýval ruských ľudí ku kanonizácii sv. cára-mučeníka: „Pred poníženým, oklebeteným a umu-

čeným sa Rusko musí skloniť..... Vtedy sa cár-mučeník s horlivou modlitbou obráti k Bohu a jeho modlitba za-
chráni ruskú zem. Nevinne preliata krv obnoví Rusko a ožiari ho novou slávou!“ 

Tento radostný čas nastal. Splnili sa slová prepodobného Serafima Sarovského: „Cára, ktorý ma preslá-
vi, preslávi Boh“. Tak sa aj stalo. Najprv v roku 1981 Ruská pravoslávna cirkev v zahraničí na podnet Srbskej 
pravoslávnej cirkvi kanonizovala sv. cársku rodinu za ich mučenícky podvih a svätý život a za množstvo zá-
zrakov, ktoré sa dejú vďaka modlitbám k svätej cárskej rodine. Neskôr, v roku 2000, kanonizovala sv. cárskych 
mučeníkov aj Ruská pravoslávna cirkev Moskovského patriarchátu. 

Na mieste zverského zabitia cára-mučeníka Nikolaja II. a jeho zbožnej rodiny bol v Jekaterinburgu po-
stavený prekrásny  „Chrám na Krvi“. Na mieste Ganinej jamy, kde boli zničené sväté ostatky cárskej rodiny, bol 
postavený monastier sv. cárskych mučeníkov. Najprv tam bol vybudovaný len jeden drevený chrám, ale počet 
pútnikov na toto sväté miesto sa dennodenne zväčšoval: prichádzal sem patriarcha, archijerejovia, kňazi, mnísi 
aj obyčajní veriaci. Prichádzajú sem aj celé cirkevné obce so svojimi otcami duchovnými a zbormi so želaním 
slúžiť na tomto svätom mieste sv. Liturgiu. Pútnici tu obzvlášť radi slúžia nočné sv. Liturgie. Pre množstvo pút-
nikov bolo potrebné postaviť postupne aj ďalšie chrámy.... teraz ich počet dosiahol 7. Pomerne často sa stáva, 
že sa tu počas pracovného dňa  slúži 5 svätých Liturgií!

Myrotočivé ikony sv. cára-mučeníka, množstvo uzdravení a iných zázrakov, ktoré sa v Rusku dennodenne 
odohrávajú vďaka modlitebnej pomoci sv. cárskych mučeníkov, svedčia o tom, že sv. cár-mučeník Nikolaj II. aj 
teraz nekonečne miluje svoj ľud národ a neustále prosí pred prestolom Božím o jeho spásu a ochranu.

Svjatyj carju-mučeniče strastoterpče Nikolaje, moli Boha o nas!
- pokračovanie -

Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof. 
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Cesta k dokonalosti
Na prvých stránkach Biblie je opísaný proces stvorenia sveta a človeka. Boh tvoril väč-

šinu stvorenia príkazmi: Buď svetlo.., Buď obloha..; Zem, vyžeň trávu.. atď. A za tým nasle-
dovalo: „A stalo sa tak” (1 Mjž 1, 8, 9, 11 15). Pri stvorení človeka sa situácia mení, kedy Boh 
netvorí príkazom: „Buď človek!”, ale osoby Svätej Trojice, takpovediac „premýšľajú a radia 
sa” slovami: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby!” (1 Mjž 1, 26). Z celé-
ho tvorstva iba človek bol stvorený na obraz a podobu Boha, no prvý človek nebol ihneď 
dokonalý a mal sa postupne učiť, zdokonaľovať a pripodobňovať sa svojmu Stvoriteľovi. 
Práve preto za stvorením človeka nenasledovali slová: „A stalo sa tak“, lebo proces transfor-
mácie od človeka ako živej bytosti až po človeka dokonalého nebola a nie je jednorazová 
a rýchla záležitosť, ale je to dlhodobý Boží „projekt”. 

Človek bol stvorený ako muž a žena, avšak Eva nebola stvorená ihneď s Adamom. Boh 
vedel, že nie je dobré byť človeku samému, no chcel, aby na to prišiel Adam. Preto Boh dal 
najprv Adamovi úlohu pomenovať zvieratá, aby počas toho zistil, že zvieratá tvoria pár, a 
aby si prvý človek uvedomil, že on nemá pomocníčku pre seba. Takto postupne Boh učil 
Adama o potrebe iného človeka, a až potom na neho dopustil hlboký spánok a stvoril z 
neho Evu. Adam a Eva mali zušľachťovať a starať sa o stvorený svet a cez vzájomnú lásku sa 

Ikona stvorenia človeka
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mali učiť milovať nielen seba, ale aj Stvoriteľa, mali sa učiť zriekať v prospech toho druhého 
a takto postupne cez lásku a obetu sa mali pripodobňovať Bohu. O láske medzi mužom a 
ženou je napísané: „Preto muž opustí matku a otca a priľne k svojej žene“ (1 Mjž 2, 24), no 
málokedy sa to dodržiava v ľudskej spoločnosti, lebo po svadbe väčšinou nevesta opúšťa 
rodičovský dom a pripája sa k mužovi. Apoštol Pavol tento verš komentuje ako obraz Chris-
ta, ktorý opúšťa nebeský rodičovský dom, aby sa pripojil k svojej neveste – Cirkvi.  Otcovia 
Cirkvi vravia, že tak ako Adam je obrazom Christa, Adamov spánok je predobrazom Christo-
vej smrti, a tak ako z Adamovho boku vznikla Eva, tak aj z rany na Christovom boku vznikla 
matka živých a Christova nevesta – Cirkev.  

Vieme, že Adam a Eva nerástli v dokonalosti, ale, žiaľ, padli, museli opustiť raj, no Boh 
na nich nezanevrel a prisľúbil im Vykupiteľa. Tento prísľub sa naplnil príchodom Bohočlo-
veka Christa, ktorý nám svojím životom, učením a najmä svojou dobrovoľnou smrťou na 
kríži ukázal, čo znamená byť skutočným človekom, t.j. človekom poslušným Bohu Otcovi, 
človekom obety a lásky k druhým. Christos je nielen pravý Boh, ale je aj prvou dokonalou 
ľudskou osobou v histórii ľudstva. Preto môžeme povedať, že „projekt“, resp. proces tvorby 
človeka sa zavŕšil až na Golgote, kedy umučený Christos vyriekol slová: „Dokonané je!” (Jn 
19,30). Je pozoruhodné, že aj Pontský Pilát spoznal v doráňanom Christovi ozajstného člo-
veka, keď ešte pred ukrižovaním povedal o Ňom pred davom v Jeruzaleme: „Hľa, človek!“ 
(Jn 19, 5).  

Ak Christos je pravým obrazom človeka a horizontom, ku ktorému máme kráčať, tak 
z toho vyplýva, že my sa ešte len máme stať pravými ľuďmi. Podľa apoštola Pavla Adam 
je prototypom Toho, ktorý má prísť (Isusa Christa) a podobne aj my, potomkovia Adama, 
ak chceme byť skutočnými ľuďmi, musíme rásť do Christa. V 15. kapitole listu Korintským 
Pavol načrtáva rozdiel medzi Adamom a Christom, keď rozlišuje medzi dychom života a ži-
votodarným Duchom: „Prvý človek, Adam, sa stal živou bytosťou; posledný Adam oživujú-
cim Duchom. Ale nie je prv duchovné lež živočíšne, až potom duchovné” (1 Kor 15, 45-46). 
Podobne ako Adam, aj my prichádzame na tento svet ako živé bytosti, no nemáme v sebe 
pravý život, resp. oživujúceho Ducha. 

Boh stvoril človeka pre život a nie iba pre existenciu. Christos prišiel na Zem a odhalil 
nám pravý život, ktorý sme stratili. V Christovi nie je ani najmenšia stopa smrti, iba dokonalá 
láska k Bohu a človeku. On je večný Syn, a Boh Otec je Christov život. Christov život ničí smrť 
a Jeho láska a túžba po Bohu a človeku má za následok, že nakoniec dobrovoľne zomiera 
na kríži a schádza medzi zosnulých, kde prináša život. Pravý život je túžba po živote, ktorý 
je v Bohu. Avšak ak túto túžbu namierime iným smerom než na Boha, míňame pravý cieľ, čo 
sa stalo aj Adamovi a Eve v raji. Život je iba v Bohu, a všetko, čo nežije v Bohu je už fakticky 
vnútorne mŕtve, aj keď navonok to ešte existuje. Je to podobné ako odtrhnuté kvety, ktoré 
sú naoko ešte krásne, ale vnútorne už nemajú v sebe život.

Biologická smrť sa týka všetkých ľudí bez rozdielu majetku, postavenia, veku, pohlavia 
či rasy, národnosti. A práve smrť je tou bránou, cez ktorú Christos priniesol svetlo večného 
života do záhrobia a porazil večnú smrť. Svojím zmŕtvychvstaním nás Christos nielen oslo-
bodil od strachu zo smrti, ale nám aj ukázal, že prechod od dychu života k životodarnému 
Duchu, t.j. k pravému životu sa uskutočňuje jedine cez obetu a „umieranie“ pre blížnych. 

Poučenie Poučenie
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Ak nežijeme len pre seba, pokorne berieme svoj kríž, každodenne umierame svojmu egu, 
vzdorujeme hriechu, vášňam a žijeme pre Evanjelium a blížnych, potom život, čo žijeme, 
ten život Ducha, nemôže byť dotknutý a zničený smrťou, lebo sme do neho vstúpili práve 
cez „umieranie“ tomuto svetu, hriechu a obetou pre blížnych. Takto sa pripodobňujeme 
Bohu a máme už tu v tomto pozemskom svete účasť na novom živote Ducha, ktorý už nie 
je iba samovoľným dýchaním.  

No treba dodať, že aj keď už v tomto živote žijeme život v Christu, život cnostný a na-
plnený Božou blahodaťou, aj tak jedného dňa zomrieme a budeme musieť prejsť cez brá-
nu smrti. Smrť odhalí o každom z nás, kde je naše srdce. Ak sa v terajšom živote naučíme 
milovať Boha a žiť podobne ako Christos, ktorý nám ukázal ako vyzerá Boží život, potom 
budeme zomierať v pokoji v rukách Božích. Smrť nebude naplnená strachom a zúfalstvom 
z toho, že človek opúšťa tento svet, ale, naopak, smrť bude pre nás ziskom podobne ako 
pre apoštola Pavla.

Na druhej strane pre ľudí spútaných s týmto dočasným svetom, majetkami, peniazmi, 
ktorých jediné potešenie tela a duše spočíva v slastiach a lákadlách tohto sveta, bude smrť 
veľmi bolestivá, lebo smrťou opúšťajú to jediné, na čom im záležalo, čo ich napĺňalo a robi-
lo ich šťastných. Vieme dobre, aké ťažké je vzdať sa starých zlozvykov a návykov, ktoré sme 
si vybudovali počas života. Z tohto dôvodu si aspoň trochu môžeme predstaviť, aké hrozné 
bude umierať a fakticky vzdať sa terajšieho života pre takých ľudí. Je smutné, že väčšina 
terajšej spoločnosti čoraz menej hľadá životodarného Ducha, a smrť je pre ňu definitívnym 
koncom. Preto je snaha čo najviac oddialiť hodinu smrti a vedci bádajú, ako predĺžiť život 
človeka čoraz vyspelejšou zdravotnou starostlivosťou a márnou snahou o nesmrteľnosť. 

„Prach si a na prach sa obrátiš“ (1 Mjž 3, 19), boli slová adresované Adamovi pri vyhnaní 
z raja. Prvý človek Adam bol stvorený z hliny a nakoniec sa v okamihu smrti do zeme aj 
navrátil. No my, potomkovia Adama, nevstávame z hliny, ale sa rodíme do tohto sveta. „Od-
nímaš im dych a hneď hynú a vracajú sa do prachu, a keď zošleš svojho ducha, sú stvorené“ 
sú slová žalmu spievaného na večerni, z ktorých vyplýva, že až po smrti z nás Boh vytvorí 
také stvorenie, resp. takého človeka, akým v skutočnosti sme v Jeho očiach. Inými slovami, 
prach a hlina nie je naším začiatkom, ale až koncom, ktorý je zároveň aj vstupom do več-
nosti. Hlinou sa stávame až keď sme uložení do zeme a potom tú hlinu vezme Boh do svo-
jich rúk a buď z nej vyformuje ľudskú bytosť hodnú pre večný život, alebo ju so smútkom 
zanechá, lebo je neužitočná a neforemná. Záleží len na nás, či ten prach a hlina, na ktorú sa 
raz premeníme, bude zušľachtená a formovateľná, alebo bude neužitočná a plná kameňov, 
z ktorej ani pri najlepšej snahe sa nedá nič vyformovať. Je len na nás, či využijeme potenciál 
stať sa Božími deťmi, pravými ľuďmi a účastníkmi pravého a večného života. Spôsob, ako na 
to, nám ukázal Bohočlovek Christos, vtelený Boží Syn, ktorý je cesta, pravda a život, a ktorý 
povedal: „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48). 

Fr. John Behr: Preložil a upravil: Bohuznámy
Zdroj: http://www.ancientfaith.com/specials/holy_conversation_marriage_and_sexuality/

male_female_and_the_human_person_part_1
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Poučenie Zo zahraničia

Medzinárodný festival pravoslávnej kultúry 
a národného umenia „Tradície  Svätej Rusi“

V dňoch 11. – 13. mája 2018  v dedine Vjatskij Posad Orlovskej oblasti v Rusku  
sa organizoval 1. medzinárodný festival  pravoslávnej kultúry a tradičného remesla 
„Tradície Svätej Rusi.“ Festival organizovalo miestne Duchovno – pravoslávne kul-
túrne centrum, s požehnaním Jeho Svätosti Kirilla,  patriarchu moskovského a celej 
Rusi, a schiarchimandritu Iliju (Nozdrina), duchovníka Jeho Svätosti.

S blahoslovením predstaviteľa Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slo-
vensku archimandritu Serafíma (Šemjatovského) sa na tomto podujatí zúčastnil ta-
jomník Zastupiteľstva našej Cirkvi v Moskve, jeromonach Alexander (Haluška).

12. mája svätú Liturgiu slúžili preosvietený Ján, biskup domodedovský, a pre-
osvietený Alexij, biskup mcenský. Spolu s nimi slúžili schiarchimandrita Ilija (Nozdrin), 
klerici hostia a predstavitelia z Grécka, Srbska, Slovenska, Sýrie, Bieloruska, Ukrajiny 
a iných krajín. Na Liturgii boli prítomní aj vysokopostavení hostia štátnej správy a 
regionálnych orgánov. 

Pozvaní hostia sa tiež zúčastnili na festivale a večer slúžili spolu s preosvieteným 
vladykom Jánom vsenočné bdenie pred nedeľným dňom.

V nedeľu 13. mája 2018 v chráme Sritenija Hospodňa v dedine Vjatskij Posad slú-
žil svätú Liturgiu biskup domodedovský Ján spolu s duchovenstvom zo zahraničia 
a miestnym klérom. Sviatočnú kázeň predniesol jeromonach Alexander (Haluška).

Jeromonach Alexander (Haluška),
tajomník Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi 

v českých krajinách a na Slovensku v Moskve
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Návšteva generálneho biskupa Evanjelickej 
cirkvi a. v. na Slovensku v Rusku

V dňoch 26. - 30. apríla 2018 Sankt-Peterburg a 
Moskvu navštívil generálny biskup Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania na Slovensku a zároveň 
predseda Ekumenickej rady cirkví na Slovensku pán 
Miloš Klátik so sprievodom. 

V Sankt-Peterburgskej duchovnej akadémii hos-
tí privítal a prijal rektor duchovných škôl, vysokopre-
osvietený Amvrosij, arcibiskup petergofský.

30. apríla 2018 v Moskve delegáciu na čele s ge-
nerálnym biskupom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku privítal jeromonach Ale-
xander (Haluška), tajomník Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi  v českých krajinách a na Slovensku. Hostia 
navštívili chrám svätiteľa Nikolaja v Koteľnikach, pri ktorom sídli moskovské Zastupiteľstvo Pravoslávnej 
cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Boli oboznámení s históriou chrámu a poslaním Zastupiteľstva. 
Po príjemnom rozhovore a šálke čaju hostia navštívili katedrálny chrám Christa Spasiteľa a iné cirkevné 
pamätihodnosti. Potom hostí prijal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v 
Ruskej federácii pán Peter Priputen.

Jeromonach Alexander (Haluška),
tajomník Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi  v českých krajinách a na Slovensku v Moskve

Vladyku Juraja prijal 
alexandrijský pápež a 
patriarcha Theodor II.
V nedeľu 24.6.2018 sa michalovsko-košic-

ký arcibiskup Juraj, sprevádzaný archimandri-
tom Serafimom (Šemjatovským), zúčastnil na 
svätej Liturgii a prijímal božskú Eucharistiu v 
patriaršom monastieri sv. Savu Posväteného v 
starobylom egyptskom meste Alexandria. Bož-
skej Liturgii predsedal z patriaršieho trónu Jeho 
Blaženosť Theodor II., pápež a patriarcha Alexandrie a celej Afriky, ktorý neskôr prijal vladyku Juraja 
na osobnú audienciu, pri ktorej mu michalovsko-košický arcibiskup odovzdal pozdrav Jeho Bla-
ženosti Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolitu českých krajín a Slovenska. Okrem iného 
obidvaja pravoslávni hierarchovia hovorili o aktuálnych otázkach života Pravoslávnej cirkvi.

Arcibiskup Juraj sa v Alexandrii v týchto dňoch z rozhodnutia Posvätnej synody našej autoke-
fálnej Cirkvi spoločne s archimandritom Serafimom zúčastňuje na vedeckej konferencii, venovanej 
odkazu alexandrijského a neskôr konštantínopolskeho patriarchu svjaščenomučenika Cyrila Luka-
risa.                       Zdroj: orthodox.sk
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Synedrium o životě a díle alexandrijského, 
posléze konstantinopolského patriarchy 

sv. mučedníka Cyrila Lukarise
Slavnostní svatou Liturgií v den památky mučednické 

smrti sv. patriarchy Cyrila Lukarise, které za spoluslouže-
ní představitelů téměř všech autokefálních pravoslavných 
církví předsedal ve středu 27.6.2018 alexandrijském katedrál-
ním chrámu Zvěstování přesv. Bohorodičce Jeho Blaženost 
Teodor II. papež a patriarcha Alexandrie a celé  Afriky, byl 
ukončen program vědecké konference o životě, díle a odka-
zu alexandrijského, posléze konstantinopolského patriarchy 
Cyrila Lukarise, jehož jméno zapsala Alexandrijská církev v r. 
2009 do seznamu svatých. 

Konference, které předsedal metropolita pergamský prof. Jannis Ziziulas (Kon-
stantinopolský patriarchát), se z rozhodnutí Posvátného synodu naší církve zúčast-
nili arcibiskup michalovsko-košický Juraj a archim. Serafim Šemjatovský, kteří rovněž 
s alexandrijským papežem Teodorem II. sloužili sváteční eucharistickou Liturgii.

Výstupem konference o osobnosti sv. patriarchy Cyrila Lukarise je komuniké, kte-
ré bude v nejbližších dnech zveřejněno v českém překladu.

Arcibiskup Juraj

Episkopská chirotónia mohačského 
vladyku Isychija v Srbsku

V katedrálnom chráme sv. Georgija Víťazonosca v srbskom meste Nový Sad sa v 
nedeľu 24. júna 2018 konala chirotónia predstaveného monastiera Kovilj, archiman-
dritu Isychija (Rogiča) na episkopa mohačského, vikára bačskej eparchie. Keďže má 
vladyka Isychije dlhoročné priateľské kontakty s vladykami, duchovnými aj veriacimi 
našej miestnej Pravoslávnej cirkvi, na jeho chirotónii sa zúčastnil aj Jeho Blaženosť 
Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska, v  sprievode 
Jeho Vysokopresvietenosti Michala, arcibiskupa pražského a českých krajín, a osob-
ného tajomníka metropolitu Rastislava archidiakona Maxima (Durilu). Zo Slovenska 
boli na slávnosti prítomní aj prot. Peter Savčak z Varadky a prot. Peter Soroka z Osad-
ného. 

Poriadok chirotónie sa začal v predvečer nedeľného dňa 23.6.2018 tzv. „Nareče-
nijem“, kedy si kandidát na episkopa v chráme sadá za jeden stôl s ostatnými archije-
rejmi Pravoslávnej cirkvi. Archimandrita Isychije, zvolený episkop mohačský, zobral 
najprv požehnanie od srbského patriarchu Irineja, nášho metropolitu Rastislava a 
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ďalších asi 30 vladykov Srb-
skej pravoslávnej cirkvi, aby 
s nimi následne sediac za 
spoločným stolom zjedol 
pripravenú prosforu a vy-
pil pohár vína. Po večerni, 
ktorú slúžil práve narečený 
vladyka Isychije, sa konala 
slávnostná večera, na kto-
rej sa prítomným prihovoril 
metropolita Rastislav. Poďa-
koval srbskému patriarchovi 
Irinejovi a miestnému báč-
skému episkopovi Irinejovi 
za vrelé pozvanie na túto 
vzácnu a radostnú udalosť 
Srbskej pravoslávnej cirkvi a 

okrem iného povedal: „Keď sa na začiatku 20. storočia v našich krajinách zrodilo hnu-
tie za zjednotenie Slovanov a návrat k národným tradíciám, bola to práve Srbská pra-
voslávna cirkev, ktorá nás prijala pod svoj omofor... Napriek tureckému jarmu a vlast-
nej zložitej dejinnej ceste Srbská pravoslávna cirkev stála pri našej miestnej Cirkvi v 
najťažších okamihoch jej historického vývoja a výrazne napomohla k obnoveniu jej 
života. Preto je pre nás osobitne potešujúce, že napriek mnohým storočiam útlaku 
a prenasledovania, ktoré prežili obe naše miestne Cirkvi, podarilo sa nám zachovať 
vernosť odkazu našich sv. Otcov, a dnes tu stojíme spoločne v bratskej jednote svätej 
sobornej a apoštolskej Christovej Cirkvi“.

V samotný deň chirotónie slúžili sv. Liturgiu okrem srbského patriarchu, nášho 
metropolitu a 22 ďalších vladykov Srbskej a Ruskej pravoslávnej cirkvi aj archiman-
driti významných srbských monastierov ako aj duchovní z prešovskej a báčskej epar-
chie spolu so štyrmi diakonmi.

Večerné sobotné aj ranné nedeľné bohoslužby sa v súlade s bohoslužobným 
poriadkom  niesli v duchu sviatku Zostúpenia Sv. Ducha na apoštolov. Je to preto, 
lebo v tento deň Duch Svätý skladaním rúk prítomných archijerejov vysväcuje nové-
ho „nadzierateľa – episkopa“ Cirkvi. Prvú časť sv. Liturgie spieval zbor Katedrálneho 
chrámu sv. Georgia v Novom Sade a od „Iže cheruvimy“ zbor monastiera sv. archan-
jelov z Kovilja spolu so študentmi Školy cirkevného spevu svätý Ján Damaský pod 
vedením jerodiakona Jeroteja. 

Do chrámu prišlo množstvo veriaceho ľudu, aby bol svojimi modlitbami účastný 
na tejto veľkej udalosti pre Christovu Cirkev. Okrem najbližšej rodiny a priateľov vla-
dyku Isychija sa na bohoslužbách zúčastnili aj predstavitelia samosprávy, kultúrneho 
života, médií a iných náboženských denominácií. 

Narečenije vladyku Isychija (vpravo), vikára báčskeho 
episkopa Irineja (vľavo), v predvečer chirotónie.
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Srbský patriarcha Irinej zaželal novorukopoloženému mohačskému episkopovi 
Isychijovi všetko dobré od Hospodina, aby s láskou a vierou viedol jemu zverené 
Christovo stádo. Pred odovzdaním archijerejského žezla do jeho rúk povedal: 

„Dnes sa opakuje a obnovuje svätá Päťdesiatnica. Duch Svätý, ktorý si kedysi 
vybral apoštolov a nadchol ich Božou blahodaťou, aby sa stali učiteľmi celého ľud-
ského rodu, dostali dar, aby pravdu, ktorú Hospodin Christos zjavil svojím slovom a 
životom, zvestovali ľudskému rodu; Ten istý Duch Svätý, ktorý kedysi z rybárov učinil 
apoštolov, teraz si vybral a vysvätil nového episkopa, nášho drahého brata Isychiju, 
aby sa stal zvestovateľom blahej evanjeliovej zvesti... Drahý vladyko, prijmi toto žez-
lo, aby si pásol Tebe zverené Christovo stádo. Poslušným nech bude na pomoc a po-
silnenie, neposlušných a nepokorných veď napomínaním a krotkým vychovávaním 
v Christovi Isusovi našom Hospodinovi“.

Nasledoval príhovor novoin-
tronizovaného episkopa, Jeho 
Presvietenosti Isychija, ktorý zdô-
raznil, že so strachom a bázňou 
vníma posvätné veci, ktoré sa 
dnes dejú. „Moje srdce je naplne-
né radosťou aj chvením, lebo som 
Božou prozreteľnosťou, blahou 
vôľou a milosťou stal sa dôstojný 
tejto, rozum presahujúcej a ne-
vysloviteľnej tajiny episkopskej 
hodnosti. Mnohokrát a mnohými 
spôsobmi som bol počas svojho 
života obdarovaný nespočetnými 
Božími dobrodeniami a blahodat-
nými darmi Jeho Cirkvi. Vďaku a 
Božiu slávu zato vzdávam Jedné-
mu v Trojici Bohu, Otcovi, Synovi a 
Svätému Duchu, Darcovi všetkého 
dobra, že svojou nevysloviteľnou 
poníženosťou zhliadol na moju 
nehodnosť a zaželal si, aby som ja, 
najmenší a najslabší medzi bratmi, bol hodný tohto požehnaného slúženia. Rovnaká 
božská blahodať, ktorá vždy uzdravuje nemoci a dopĺňa nedostatky, spolu s Vaši-
mi váženými hlasmi, bratia archijereji, a kladením Vašich požehnaných rúk na moju 
úbohú hlavu, moju  poníženosť a nehodnosť ustanovila ma na episkopskú službu, 
pozývajúc ma, aby som rozmnožil a priniesol plameň duchovnej pokladnice, ktorú 
som bohato zdedil od vznešených a svätých osobností, ktoré svojím étosom posvä-
covali a preslávili posvätný svätoarchanjelský monastier Kovilj aj našu miestnu svä-
tosávsku Cirkev,“ uviedol vladyka Isychije.

Srbský patriarcha Irinej odovzdáva mitru 
počas chirotónie episkopa Isychija.
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Na slávnostnom obede - „trapeze lásky“ v hoteli Sheraton v Novom Sade sa ako 
prvý prihovoril miestny báčsky vladyka Irinej, ktorého „pomocníkom v episkopskej 
službe“ sa novovysvätený vladyka Isychije stal. V krátkosti zhrnul históriu koviľské-
ho monastiera a jeho snahu o obnovenie mníšskeho života v ňom. Povedal, že po 
jeho duchovných deťoch a terajších vladykoch Porfírijovi, Fotijovi, Andrejovi a ne-
bohom Jeronýmovi prišiel do Koviľa ako prvý záujemca o mníšstvo práve vladyka 
Isychije. Vyjadril potešenie, že sa Koviľ stal veľkým duchovným centrom nielen báč-
skej eparchie, ale aj celej Srbskej pravoslávnej cirkvi, keďže za 27 ročnú existenciu od 
obnovenia dáva Cirkvi už piateho episkopa. Vladyka Irinej poďakoval za prítomnosť 
na dnešnej slávnosti aj viacerým prítomným hosťom a priateľom monastiera Koviľ. 
Medzi nimi aj nášmu metropolitovi Rastislavovi a duchovným zo Slovenska, ktorí za 
posledných 20 rokov už do Koviľa nechodia len na návštevu, ale sú tu už ako doma. 

Jeho slová potvrdil aj blaženejší metropolita Rastislav, keď vo svojom príhovo-
re povedal: „Pri príležitosti archijerejskej chirotónie ich igumena chcem pozdraviť i 
bratov svätého Koviľského monastiera a popriať im hojnú blahodať a pomoc Božiu 
pri nesení Kríža mníšskej poslušnosti. Mnohí pútnici z Čiech a Slovenska, ktorí na-
vštevujú posvätné miesta Srbska a Grécka, v prvom rade zachádzajú do Koviľského 
monastiera. Láskavosť a vľúdnosť, príklad úprimnej modlitby a obetavej pokory – 
tieto a ďalšie cnosti koviľských bratov priťahujú a nadchýnajú českých a slovenských 
pútnikov“.

Zdroj: orthodox.sk

Zľava: metropolita Rastislav, episkop Isychije a arcibiskup Michal
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Posvätenie prestolnej rizy vo Vyšnej Jedľovej
V Nedeľu sv. žien myronosíc 22. apríla 2018 

Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský 
a metropolita českých krajín a Slovenska, po-
svätil v chráme sv. Kozmu a Damiána vo Vyšnej 
Jedľovej novú prestolnú rizu. Slávnostnú sv. 
Liturgiu spolu s ním slúžili miestny duchovný 
správca jerej Peter Bačovčin, okresný arcidekan 
mitr. prot. Ján Sovič, prot. Pavol Kačmár a jerej 
Slavomír Hudák.

„Slová dnešného Evanjelia nás vracajú k 
udalostiam Veľkého piatku. To isté Evanjelium 
sa číta na Utreni sv. Strastí, ale tam sa končí slo-
vami o ženách, ktoré stáli a zďaleka sa dívali na 

to, ako Christa snímajú z Kríža a Jeho mŕtve Telo ukladajú do hrobu. Dnes sme si vypočuli i rozprávanie o tom, 
čo nasledovalo. Ženy, ktoré vo veľký sobotný deň židovskej Paschy podľa Mojžišovho zákona dodržali príkaz o 
odpočinku, sa v nedeľu skoro ráno náhlia k Christovmu hrobu, aby dokončili to, čo v piatok nestihli. Chcú do-
končiť Christov pohreb. Chcú pomazať Jeho Telo myrom – drahými voňavými masťami – a takýmto spôsobom 
Mu prejaviť úctu ako svojmu Dobrodincovi," povedal v kázni vladyka.

„Keď bol Christos zajatý, apoštoli sa rozutekali. Pod Krížom zostal jediný z apoštolov – Ján, Christova Matka 
Mária a práve dnes spomínané ženy. Muži, ktorí sa tak radi pýšia svojou odvahou a silou, sa rozutekali. Slabé 
a bojazlivé - tak sa zvykne hovoriť - ženy zostali stáť pri Christovom Kríži a potom sa ako prvé ponáhľali i k 
Jeho hrobu. Láska a úcta, ktorú pociťovali voči Christovi, spôsobila, že zabudli na strach z rímskych vojakov, na 
veľkosť kameňa, ktorý bolo potrebné odvaliť, i na všetko ostatné. Vybrali sa dokončiť to, čo v piatok nestihli. 
Pre ich lásku a vernosť im bola darovaná tá najväčšia radosť - najprv od anjela a potom od samotného Christa, 
ktorý sa im zjavil, si vypočuli zvesť o Jeho Zmŕtvychvstaní. „Christós voskrése!" - tieto dve slová, ktoré zvestovali 
apoštolom, sa stali základom našej kresťanskej viery," zdôraznil vladyka.

V závere sv. Liturgie vladyka vyznamenal členov Rady Pravoslávnej cirkevnej obce Vyšná Jedľová za záslu-
hy o rozvoj cirkevnej obce hramotou. Miestny duchovný správca jer. Peter Bačovčin vladykovi ako prejav úcty 
a poďakovanie za návštevu cirkevnej obce v mene veriacich odovzdal drevorezbu erbu obce Vyšná Jedľová.

Ing. Peter Micenko

Nemali by sme zabudnúť
Aj keď si myslíme, že sa na našom území bojovalo už dávno a sme presvedčení, že vojnu už 

nezažijeme, nemali by sme zabúdať... Na večnú pamiatku padlým spoluobčanom a všetkým 
vojakom, najmä sovietskej armády, ktorí oslobodili našu vlasť, sme 8. 5. 2018 neďaleko obecné-
ho úradu v obci Čabiny pri pamätníku slúžili panychídu. 

Sprievodným slovom sme zvýraznili hrdinstvo tých, ktorí zomreli, aby my sme  mohli žiť. 
Tých, ktorí ubránili svoj národ a pomohli oslobodiť aj ten náš. Ďakujeme o. Miroslavovi Pavlenko-
vi z Detského domova v Medzilaborciach a jeho veriacim, ktorí sa k nám Čabinčanom s radosťou 
pridali. Ruskému národu, rumunskému národu, našim vojakom a partizánom i všetkým padlým:  
„Víčnaja pámjať!" i Kráľovstvo nebeské!

Jerej Miroslav Guba
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Chrámový sviatok v Krásnom Brode a 
chirotesia na hypodiakona

Chrámový sviatok na počesť Zostúpe-
nia Svätého Ducha oslávili v Krásnom Brode 
v nedeľu Všetkých svätých dňa 3.6.2018. Na 
slávnosť zavítal blaženejší vladyka Rastislav 
so svojím sprievodom. Vladyku privítal ku-
rátor Milan Libak srdečným príhovorom a 
staroslovanským zvykom chlebom a soľou. 
Na začiatku sv. Liturgie vladyka Rastislav 
podstrihol za čteca a hypodiakona Milana 
Libaka. Po chirotesii sa začala archijerejská 
Liturgia. Na nej sa zúčastnili arcidekan o. Ján 
Novak, o. Vladislav Kerecman, o. Miroslav 
Pirchala, o. Michal Bega, o. Michal Hrustič, o. 
Alexander Zalevský, o. Jozef Balberčak, o. Mi-
roslav Pavlenko, o. Miroslav Guba, archidia-
kon Maxim (Durila) a hosť z Užhorodu o. Alexander Jurina. Kázeň predniesol o. Miroslav Guba, ktorý hovoril o 
histórii Zostúpenia Sv. Ducha a o nedeli Všetkých svätých ako aj o čudotvornej ikone Krásnobrodskej Presvätej 
Bohorodičky, ktorá mala v nedeľu sviatok. 

Po pomazávaní a rozdaní ikonky Presvätej Bohorodičky Krásnobrodskej pre prítomných veriacich sa 
uskutočnila obchôdzka okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií. Na konci Liturgie vladyka Rastislav povzbudil du-
chovným slovom všetkých prítomných veriacich a zároveň zaželal veľa zdravia a duchovnej sily do ďalšieho 
stretnutia. Nakoniec prot. Vladislav Kerecman poďakoval Hospodu Bohu za pekné počasie a vladykovi Rasti-
slavovi, ktorý nás poctil svojou návštevou, všetkým duchovným otcom s ich rodinami, taktiež mládežníkom 
Syndesmosu z Medzilaboriec, ktorí spolu s o. Alexandrom Zalevským uskutočnili púť na chrámový sviatok do  
Krásneho Brodu, a  tiež všetkým       duchovným  a veriacim, ktorí sa na tejto slávnosti zúčastnili. 

Na záver bolo pripravené pohostenie s občerstvením pre všetkých prítomných veriacich. Takisto by sme 
chceli všetkých, ktorí sa prišli pomodliť a osláviť každoročne náš chrámový sviatok, pozdraviť a zaželať im - 
nech Presvätá Bohorodička ochraňuje ich svojím omoforom a pokrovom.  Mnohaja i blahaja lita! 

Mit. prot. Mgr. Vladislav Kerecman,
čtec Mgr. Milan Libak a veriaci Krásneho Brodu

Chrámový sviatok v Medzilaborciach
Dňa 27.5.2018 sa uskutočnil v chráme Zostúpenia Sv. Ducha v Medzilaborciach chrámový sviatok. 

Na slávnostnej Liturgii sa zúčastnili duchovní: mitr. prot. Ján Novák, mitr. prot. Michal Bega, mitr. prot. 
Michal Hrustič, mitr. prot. Vladyslav Kerecman, miestny správca cirkevnej obce prot. Alexander Za-
levskyj, prot. Vasiľ Schirta, jerej Jozef Balberčák, jerej Miroslav Pavlenko. Po svätej Liturgii nasledovalo 
vystúpenie detí a mládeže s následným posvätením novo zakúpenej Počajevskej ikony Bohorodičky. 

Vďaka patrí nášmu otcovi duchovnému, celému kurátorskému zboru, kantorom i všetkým veria-
cim, ktorí sa podieľali na organizácii slávnosti a pripravili bohaté pohostenie pre všetkých prítomných.

Alexander Hričko
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Sobošská veselica
V jeden výnimočný deň, prvý júnový piatok, sa v kultúrnom dome v Soboši uskutočnil už druhý 

ročník Sobošskej veselice s malými mládežníkmi. Začiatok podujatia sme otvorili večerňou v chrá-
me sv. Kozmu a Damiána, v ktorom sa všetkým prítomným prihovoril miestny duchovný o. archi-
mandrita Serafím (Melnyk).

V chráme sme poprosili Hospoda Boha o silu a pomoc počas celého večera a následne sa všetci 
účastníci presunuli do kultúrneho domu. Po usadení prítomných sa vo svojom otváracom príhovo-
re opäť prihovoril o. archimandrita Serafím, ktorý poďakoval za hojnú účasť a následne predniesol 
prípitok. K účastníkom veselice sa prihovorila aj hlavná organizátorka a mamička nápadu p. Renáta 
Gullová.

Moderovania sa zhostil Nikolaj Pirchala a okrem toho vynikal aj na parkete. Dievčatá Schirtove 
na spestrenie zaspievali známu pieseň „Aliluija“ tak krásne ako to všetci poznáte, no boli i takí, čo 
vynikali v tanci. 

Po privítaní a otvorení veselice nasledoval úvodný tanec. Do tanca prítomným celý večer hral 
Vladimír Pasnišin. 

Keďže deň veselice tohto roku vyšiel na Deň detí, v príhovore o. Serafím vyzdvihol dôležitosť 
zdravej výchovy detí založenej na kresťanských hodnotách. Prekvapením pre ne bol balónikár, kto-
rý deťom kreoval rôzne výtvory z balónov, ako srdiečka, zvieratká, dievčatám koruny na hlavu a i.

V podvečerných hodinách nasledovala detská tombola, ktorá nie jednému špuntovi rozjasnila 
očká na tvári.

Po večeri nasledovalo žrebovanie tomboly. Výhry z nej potešili mnohých a tiež prispeli k dobrej 
nálade a zábave. Všetkým známym i neznámym sponzorom patrí nesmierna vďaka. Po odovzda-
ní všetkých cien tanečná zábava pokračovala do skorých ranných hodín. Členovia a sympatizanti 
nášho združenia ďakujú za príjemný večer plný zábavy a relaxu. Vďaka Bohu, že sme sa takto mohli 
stretnúť na takomto milom podujatí a spolu sa porozprávať, upevniť priateľstvá a vytvoriť jedno 
družné spoločenstvo.  

Zdroj: http://new.ozserafim.sk, https://bpmorthodox.sk
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Výlet ZŠ Slovinky v Prešove
Tak ako už býva zvykom, odmenou za 

celoročnú snahu žiakov sú každoročné 
koncoročné výlety. V piatok 25. mája sme 
sa so  žiakmi  pravoslávneho náboženstva 
zo ZŠ Slovinky 71 spoločne s riaditeľkou 
školy a vyučujúcim pravoslávneho nábo-
ženstva vybrali na exkurziu do 3. najväč-
šieho mesta na Slovensku – Prešova.

Najprv sme so žiakmi navštívili Solivar, 
ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, 
jednou z najvýznamnejších technických 
pamiatok na Slovensku. Tu sme obdivo-
vali technológiu čerpania a varenia soli 
zo soľanky pochádzajúcej zo 17. storočia. 
Prehliadka bola zaujímavá tým, že jednot-

livé expozície tvoria technické objekty na čerpanie a varenie soli zo soľanky. Navštívi-
li sme šachtu Leopold, četerne (rezervoáre soľanky), hutu, varňu a komory, v ktorých 
soľ skladovali. Žiaci mohli na návrší neďaleko šachty vidieť aj turňu – zvonicu, ktorá v 
starších časoch plnila funkciu klopačky. Klopaním na dosku sa oznamoval  baníkom, 
resp. zamestnancom erárneho podniku začiatok pracovnej doby.

Po viac ako hodinovej exkurzii sme sa vybrali do nákupného centra, kde sa žiaci 
rozpŕchli do jednotlivých obchodov „prevetrať“ aj svoje peňaženky.

Naše túlavé topánky smerovali na Pravoslávny kňazský seminár Prešovskej uni-
verzity v Prešove. V chráme sv. Jána Bohoslova, ktorý je pýchou seminára, školy, na-
šej Cirkvi a mesta Prešov, sa prihovoril špirituál o. Dimitrij, ktorý vyzdvihol bohatstvo 
tohto chrámu ako dielo obrovskej duchovnej aj kultúrnej hodnoty v podobe ikon, 
ktorými je celý chrám rozpísaný. „Preto každý, kto do chrámu vstúpi, akoby došiel do 
odlišného sveta, do pravého Božieho príbytku posväteného modlitbami veriacich 
ľudí“, povedal o. Dimitrij vo svojom príhovore. V Pravoslávnom kňazskom seminári 
pokračuje ďalší vzdelávací proces praktických cvičení z liturgiky, homiletiky, typiko-
nu, cirkevnej slovenčiny a cirkevného spevu. Hlavným poslaním kňazského semi-
nára 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.

Spoločne sme sa presunuli na obed do priestorov jedálne, kde sme nasýtili svoje 
hladné brušká a potom  sme sa vybrali na cestu domov.

Verím, že žiaci, ktorí sa zúčastnili na tejto exkurzii, si so sebou odniesli aspoň štip-
ku vedomostí, plno zážitkov a dobrý pocit.

Zdroj: http://new.ozserafim.sk

Zo života prešovskej eparchie
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Medzilaborce: Dňa 6. mája 2018 v nedeľu o Samaritánke sa v chráme  Zostúpe-
nia Sv. Ducha konala prvá svätá spoveď. Po dlhej príprave deti po prvý raz pristúpili 
k sv. Tajine pokánia a prijali Telo a Krv Isusa Christa.

„Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľov-
stvo“ (Mk 10,14). Tieto slová Christos adresuje hlavne rodičom, aby nebránili svojim 
deťom spoznávať pravú lásku, ktorú nám dáva samotný Spasiteľ. 

Prípravy na sv. Liturgiu sa začali už v piatok upratovaním a výzdobou chrámu a v 
sobotu už nasledovala spoveď detí a rodičov. V samotný slávnostný deň sv. Liturgiu 
slúžili prot. Alexander Zalevskyj a jerej Dušan Skonc. Po prijatí sv. Eucharistie nasle-
dovali príhovory otcov duchovných a detí. 

Želáme našim deťom, aby im tento nezabudnuteľný deň ostal navždy v ich srd-
ciach a vyprosujeme im veľa zdravia a Božej milosti.

Alexander Hričko

Gerlachov: Dňa 3. júna 2018  v nedeľu „Vsich svjatych“ na sv. Liturgii   pravosláv-
ny chrám bol preplnený veriacimi, lebo naše deti po náležitej príprave pristúpili k sv. 
tajine pokánia a sv. Prijímaniu. Isus Christos hovorí: „Ak nebudete ako deti,  nikdy ne-
vojdete do nebeského Kráľovstva“ (Mt 18, 3). Preto „nechajte deti prichádzať ku mne 
a nebráňte im“ (Mk 10, 14). Slová Christove povedané na kázni pripomínajú rodičom 
neustálu povinnosť brať so sebou aj deti na bohoslužby a pamätať na povzbudivé 
slová z Evanjelia, ktoré vždy boli, sú a budú aj do budúcnosti pre veriacich posilne-
ním viery, lásky a vďačnosti Hospodu Bohu za „každý dobrý údel a každý dokonalý 
dar“, ktorý „pochádza od Otca svetiel“ (Jk 1, 17). Deti sú takým nevýslovným darom, 
ale i prítomnosťou a budúcnosťou Christovej Cirkvi. A rodičia za tento dar, dar deti 
majú veľkú zodpovednosť, ktorá sa má napĺňať okrem iného aj spoločnou účasťou 
so svojimi deťmi aj na bohoslužbách.

Ďakujeme za duchovne a radostne prežitý  tento pekný nedeľný deň.
Správca cirkevnej obce J. Jura

Klenová: Dňa 3. júna 2018 pristúpili k prvej svätej spovedi v chráme Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky v Klenovej deti z miestnej cirkevnej obce, v počte 9 detí. Po-
čas celého roku na hodinách náboženskej výchovy  boli pripravovaní k tomuto dňu 
svojou katechétkou. Deň 2.06. bol dňom veľkých príprav zo strany rodičov, uprato-
vanie a výzdoba cesty ku  chrámu a samotného chrámu. 

V nedeľňajší deň deti s rodičmi prichádzali do chrámu a deti pristupovali k svätej 
tajine spovedi. Tento deň bol veľmi vzácny ako pre deti, ich rodičov, krstných rodičov 
a príbuzných, ale aj pre celú cirkevnú obec.

Na konci slávnosti dostali pamätný list ako spomienku na tento deň.

                                                                      Mitr. prot. Mgr. Ján Biloruský

Prvá svätá spoveď
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Po stopách dedičstva
Každá časť nášho Slovenska ukrýva 

v sebe skvost, ktorý je charakteristický 
pre danú oblasť. Skvostom východného 
Slovenska sú zaiste unikátne drevené kos-
tolíky, ktoré sú jedinečné a nikde vo svete 
sa podobné architektonické pamiatky ne-
nachádzajú. 

Vďaka dotácii od mesta Michalovce 
mohli aj žiaci SOŠ sv. Cyrila a Metoda v 
Michalovciach študijného odboru pro-
pagačná grafika obdivovať nádherné de-
dičstvo otcov, navštíviť drevené chrámy v 
Inovciach, Ruskej Bystrej, Uliči a Jalovej a z 
odborného výkladu sprievodcov sa dozvedieť veľa zaujímavých informácií o histórii týchto pamiatok. Každý 
z drevených chrámov je výnimočný niečím iným, ale všetky majú interiér rovnako členený na tri základné 
časti, a to na predsieň (babinec), chrámovú loď a svätyňu oddelenú od chrámovej lode ikonostasom. Pre 
žiakov to bol nezabudnuteľný zážitok. 

Cieľom projektu bolo na odbornom výcviku zhotoviť maketu dreveného chrámu z Jalovej.
Môžeme byť hrdí na to, čo všetko vytvorili naši predkovia. Tieto kultúrne a duchovné pamiatky si právom 

zaslúžia našu ochranu a starostlivosť, aby sme mali čo odovzdať našim deťom ako nádherné dedičstvo otcov.
Ing. J. Javorská

6. ročník Festivalu študentského remesla v Kežmarku
V podtatranskom meste Kežmarok sa 8. júna 2018 konal 6. ročník 

Festivalu študentského remesla, pod záštitou p. prezidenta SR Andre-
ja Kisku. Súčasťou festivalu, ktorý bol zameraný na 16. a 17. storočie, 
boli ukážky prác žiakov, predvádzanie remesiel tradičnými technikami 
v dobových kostýmoch, bohatý kultúrny program a tematické súťaže.

Do súťaže v odbore kaderník sa zapojila aj Stredná odborná škola 
sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. Dámsky historický účes pre obdo-
bie barok vytvorila žiačka našej školy Barbora Jakubová a umiestnila 
sa v rámci škôl z celého Slovenska na krásnom 2. mieste. K celkovému 
umiestneniu vo veľkej miere prispela profesionálna práca MOV Mgr. 
Beáty Hricíkovej, kvalitné prevedenie účesu žiačky Barbory Jakubovej 
a náležitý výber modelky Nikolety Voroňakovej, ktorá bravúrne vy-
zdvihla celkovú snahu všetkých a charakter požadovanej témy.

Na festivale sa zúčastnili aj žiaci z iných odborov našej školy, kde 
si mali možnosť sami overiť, že odborná úroveň práce našich žiakov je 
na vysokej úrovni a konkurencie schopná a na svoje výsledky môžeme 
byť pyšní.   

Bc. Eleonóra Žeňuchová
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Blahoželanie
 Dňa 28. mája 2018 sa dožil 85 rokov života otec mit. prot. Mgr. Jána Choma, 

protopresbyter konštantinopolského trónu. Na túto udalosť nezabudli ani jeho prí-
buzní a rodáci z jeho rodnej obce Zboj, aby sa z tejto radosti mohli spolu s ním pote-
šiť, pozvali ho na chrámový sviatok v deň Sošestvija sv. Ducha. Pri sv. Liturgii, ktorú 
spoluslúžil v miestnom chráme, poďakoval za pozvanie a vyjadril vďaku za milý dar 
k jeho narodeninám. Podobné prekvapenie pre otca Jána bolo i pozvanie v samotný 
deň jeho narodenín do cirkevnej obce Hažín, kde začínal svoju dušpastiersku službu 
na Nive Christovej. V tejto obci v pravoslávnom chráme prijal i sviatosť kňazstva (chi-
rotóniju) a bol ustanovený za správcu tejto cirkevnej obce. Cesta, ktorou sa vybral 
nasledovať Spasiteľa Iisusa Christa, je dlhá a bola často kľukatá i hrboľatá. Veril, že 
na tejto ceste neostáva sám a s pomocou Toho, ktorého si vyvolil, a pod ochranou 
Matky Božej dôjde do úspešného cieľa. Na tento deň bude určite dlho spomínať.  Na 
pamiatku dostal ikonu sv. Rodiny, aby pod jej ochranou ešte mohol prežiť ďalšie roky 
v Božom požehnaní v kruhu blízkych a svojej rodiny.  Do ďalších rokov želáme otcovi 
Jánovi veľa zdravia a Božieho požehnania na mnohaja i blahaja lita.

 
Veriaci a správca PCO Hažín 

– mitr. prot. Mgr. Ladislav FEDOR, arcidekan okresu Michalovce

Srbskí folkloristi na sv. Liturgii v Košiciach
V piatok 22.6.2018 

sa tridsaťčlenná sku-
pina mladých srb-
ských folkloristov 
zúčastnila na archije-
rejskej svätej Liturgii v 
katedrálnom chráme 
sv. Jána Milostivého 
v Košiciach. Mladí ta-
nečníci a tanečnice z 
mesta Valjevo vystu-
pujú v týchto dňoch 
v Košiciach a okolí v 
rámci Artfestu. Svätá 
Liturgia bola slúžená 

v srbskom a cirkevnoslovanskom jazyku. V jej závere arcibiskup Juraj pozdravil v 
srbčine vzácnych návštevníkov a v krátkosti ich zoznámil s históriou našej miestnej 
Cirkvi ako aj s pamätihodnosťami košickej katedrály. Po bohoslužbe cirkevná obec 
pozvala hostí k skromnému pôstnemu občerstveniu. 

Zdroj: www.orthodox.sk
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 „Múžije tákožde, vkúpe živúšče so svojími ženámi po razúmu, 
jako nemoščnéjšu sosúdu ženskómu vozdajúšče čésť, jáko i snasléd-
nicy blahodatnyja žízni, vo jéže ne prekreščátisja molítvam vášim“            
(1 Pt 3,7).

Tak aj vy muži nažívajte rozumne so svojimi ženami, pamätajúc, 
že sú krehkou nádobou; preukazujte im úctu, pretože sú spoludedič-
kami blaženého života“ (1 Pt 3,7).

Šťastna je v toty dni manželka, mamka, babka, dovhoročna kantorka 
v našim chrami, Mária Kormošová, bo ša 13. jula 2018 doživat požehna-
nych 65 rokiv svojho života. 

Je jedna z mnohych žen oddanych svužbi v Pravoslavnej cerkvi v Barivcoch.  Aj v tych najťažšich skuš-
kach života, pri ochrani viry svojich rodičiv zaujava furt pevnyj a rozhodnyj postoj a s Božom pomočom 
ša jej podarivo zviťazity nad krivdom i nepravosťom. Dnejska ša tišime z jej hovosu, kotryj zvučit v našim 
chrami, z jej aktivnoho pristupu ku problemim, kotry ša dajut s pomočom Vsevyšňaho furt vyriešity. 

Svužbu Bohu a ľuďom vidit v každej roboti, kotra ju zoceľije a davat nadij na prebyvaňa v Carstvi 
Božim.

Doroha naša kantorko, do ďalšoho života Vám vyprosijeme veľo zdravička, radosti a duchovnoho 
šťasťja v osobnym i rodinnym životi, veľo Božej milosti a sil. Buďte i nadalej tou, kotra ľubit Hospoda Boha 
a Joho svjatu Pravoslavnu cerkov!

Vo zdraviji i spaseniji na mnohaja i blahaja ľita.
 Virujušči Pravoslávnоj cirkevnоj obščiny v Barivcoch

Благожеланя ку юбилею
29. июна 1938 ся в селї Нанково на Закарпатю 

народила в биднї родинї православного священика 
Георгия Шутка дївка Елисавета. Дїтей в родинї было велё, 
но родичом барс залежало на тым, жебы їх дїти были 
штудуваны. Зато Елисавета приходит до Пряшова, где 
успишно скинчила Педаґоґичный факултет и стала ся 
вчительком. Тяжко сама выховавала двох сынив, але єй 
любов ку ближнїм ї дала силы помагати и иншым людем. 
На осинь своёго жывота ся настягувала до Гостовиц, где 
як вчителька зачинала. Бог ю ту послал прави в часи, коли 
православны вирующи соби хотїли поставити церков. 

Панї Мгр. Елисавета Дурданова из великой любви ку Господу свої циложывотны 
успоры дарувала на ставбу церкви и до днешнїх дни є єй найвекшом даркинём. 

Ку єй 80. Народенинам бы сме ї зато хотїли пожелати велё здоровя и Божой 
помочи, жебы так, як она помогла Церкви, най ї Господь Бог всегда помагат на 
Многая и благая лїта! 

Прот. Петер Сорока
и православны вирующи села Гостовици
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Životné jubileum
Dňa 21. júla sa dožíva svojich Bohom blahoslovených 80 ro-

kov života náš brat v Christu Jozef Kaliňák z Pravoslávnej cirkev-
nej obce Vyšná Jedľová. 

Brat Jozef spolu so svojou manželkou Máriou vychovali  tri 
deti, dvoch synov a jednu dcéru. Svojim deťom už od malička 
vštepovali lásku k Bohu a svätému Pravosláviu. Náš jubilant je dl-
horočným kurátorom našej cirkevnej obce. Počas ťažkého obdo-
bia, kedy boli pravoslávnym veriacim odoberané chrámy, zostal 
verný Pravoslávnej cirkvi, bol nápomocným a riadiacim členom 
pri výstavbe nového pravoslávneho chrámu vo Vyšnej Jedľovej.

Dovoľte, drahý brat Jozef, aby sme Vám pri príležitosti  život-
ného jubilea poďakovali za vykonanú prácu pre blaho našej cirkevnej obce a do ďal-
ších rokov prosíme od Hospoda, aby Vám dal veľa zdravia, lásky, pokoja a sily. Nech 
Boh vedie Vaše kroky a vypočuje Vaše úprimné prosby a modlitby, aby ste ešte dlho 
prichádzali do svätého chrámu. Na mnohaja i blahaja lita!

Jerej Peter Bačovčin, 
správca PCO a celý kurátorský zbor

Blahoželanie
Dňa 22. 6. 2018 sa dožíva krásneho okrúhleho životného 

jubilea 80 rokov náš brat v Christu Ján REŠETÁR z obce Šariš-
ské Jastrabie, okres Stará Ľubovňa.

Bratovi Jánovi chrám Boží od detstva prirástol k srdcu, 
lebo bol vedený v láske k trojjedinému Bohu, k zbožnej úcte 
k Prečistej Dive Márii a svoju lásku k domu Božiemu precho-
váva dodnes. Za všetko dobré, čo v živote prežil, za chvíle prí-
jemné, ale aj zložité, vďačí Hospodu Bohu, ako aj za to, že mu 
ukázal tú správnu cestu posilňovanú Svätým Duchom. 

Svojou rozvážnou povahou vnáša do rodiny pokoj a po-
hodu. Spolu s manželkou vychovali dve deti, pre ktoré žije. 

Nepriaznivo a bolestivo jeho život pred rokom poznamenal odchod manželky do 
večnosti. Avšak láskou k Bohu a blížnym dokázal prekonať aj tie najťažšie chvíle vdo-
veckého života.   

Touto cestou vyprosujeme pre nášho oslávenca od všemohúceho Hospoda Boha 
všetko len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody a Božej blahoda-
te. 

Milý Ján, nech Presvätá Bohorodica ochraňuje Teba a celú Tvoju rodinu svojím 
omoforom. Na mnohaja i blahaja lita!

Jerej Mgr. Vasyl Rusanyuk
a pravoslávni veriaci obce Údol
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POZVÁNKA
Vedenie Úradu eparchiálnej rady Michalovsko – košickej 

pravoslávnej eparchie v Michalovciach a Pravoslávna cirkev-
ná obec v Nižnej Rybnici

si Vás dovoľujú pozvať na 
celoeparchiálne duchovné slávnosti, 

konané na počesť 
ZOSNUTIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY 

pred kópiou divotvornej 
klokočovskej ikony Matky Božej v Nižnej Rybnici.

Tieto slávnosti sa uskutočnia v dňoch 18. – 19. augusta 2018
za účasti Jeho Vysokopreosvietenosti vladyku JURAJA, 
duchovenstva a veriacich michalovsko - košickej eparchie.

Počas slávnosti budú k poklone vystavené sv. ostatky sv. spravodlivých rodičov 
Bohodičky Joakima a Anny a sv. prepodobných Zosimu a Jakuba, tumanských divo-
tvorcov.

* * * * * * * * * *
PROGRAM CELOEPARCHIÁLNYCH SLÁVNOSTÍ:
Sobota 18.08.2018
12: 00 hod. Začiatok púte z Klokočova do duchovného Nového Klokočova – Niž-

nej Rybnice 
17: 00 hod. Privítanie pútnikov, mariánske piesne
17: 45 hod. Privítanie vladyku Juraja
18: 00 hod. Vsenočné bdenie
21: 30 hod. Jeleopomazanie – pomazanie chorých
23: 30 hod. Akafist sv. Zosimovi a Jakubovi, tumanským divotvorcom
Nedeľa 19.08.2018
00: 00 hod. Kánon a modlitby k sv. Prijímaniu
01: 00 hod. Sv. Liturgia 
03: 00 hod. Moleben o zdravie a Božie požehnanie, panychídy 
05: 00 hod. Časy – Prvý a Tretí
06: 00 hod. Akafist sv. spravodlivým rodičom Bohorodičky, Joakimovi a Anne; 

mariánske piesne
08: 30 hod. Privítanie vladyku Juraja
09: 00 hod. Slávnostná archijerejská Liturgia s chodom okolo chrámu, čítaním 

Evanjelií a lámaním slávskeho koláča.
Nech Všemilostivý Boh, na príhovor Presvätej Bohorodičky, ktorá cez Svoju Klo-

kočovskú ikonu na nás vylieva prehojné Božie milosti, i všetkých svätých sa nad 
nami zmiluje a spasí nas!



07/2018     E41

Pozvánky Pozvánky



B42 Odkaz
sv. Cyrila 
a Metoda

Vydáva:	 Metropolitná	rada	
 Pravoslávnej	cirkvi	na	Slovensku

Adresa redakcie: 
		 Baye	ro	va	8,	080	01	Prešov

Telefón: 051/77	24	736,	0940	600	501

E-mail:	 ocam@orthodox.sk
Web:	 www.orthodox.sk

Zodpovedný redaktor:	Prot.	Peter	Soroka
Jazykový redaktor:	Prot.	Peter	Kormaník

Vychádza	12-krát	do	roka.

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

Roč	ný	príspevok	6,- € + poštovné 6,- € 
polročný	príspevok	3,- € + poštovné 3,- €
Účet:	IBAN:	SK810900 0000 0000 96292967
BIC:	GIBASKBX

Objednávky na odber:
Úrad	Me	tro	po	lit	nej	rady	Pravoslávnej	cirkvi
Bayerova	8,	080	01	Prešov
Tel.	č.:	051/7724	736
E-mail:	mrpc@orthodox.sk
Každá	pravoslávna	cirkevná	obec.

Povolené EVPT 167/2008 z 27. 11. 2008.
Číslo indexu: EV 173/08.

07 
18

Odkaz
sv. Cyrila 
a Metoda

Zapov¡t
sv. Kirila  
¡ Meçod¡ä

OBSAH - ЗMІСТ

Narodenie sv. Jána Krstiteľa
(Prot. Ján Biloruský)...............................................................................3

Rozdielni i rovnakí. Sv. apoštoli Peter a Pavol 
(prot. Peter Bzik)....................................................................................5

Položenie rizy Presvätej Bohorodičky
(Jer. Miroslav Krutský)..........................................................................6

Sväté Písmo a jeho užitočnosť pre veriaceho človeka 
– Druhý žalm (1. časť)
(Protodiakon Ján Husár).......................................................................8

Kresťanská rodina. Niektoré formy katechizovania 
cirkevnej obce 13.
(Prot. Peter Kormaník) .........................................................................10

Psychické ochorenia z pohľadu duchovnej tradície 
Cirkvi
(Prot. PhDr. Andrej Nikulin, PhD.).........................................................13

Vyznanie
(Anna  Ocetníková)...............................................................................15

Pravoslávie na území dnešného Slovenska 
v stredoveku 2
(Prot. ThDr. Štefan Horkaj)................................................................... 16

100 rokov od umučenia ruskej cárskej rodiny
(Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof.).................................. 18

Cesta k dokonalosti
(Fr. John Behr) .....................................................................................22

Správy zo zahraničia..................................................................25

Zo života prešovskej eparchie........................................31

Zo života michalovsko-košickej eparchie....................36

Životné jubileá.................................................................37

Pozvánky...........................................................................40

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

Zároveň vás prosíme, aby ste nám všetky svoje príspevky 
posielali výlučne v elektronickej podobe na našu e-mailovú 
adresu: ocam@orthodox.sk. Ďakujeme za pochopenie.

Na prednej strane obálky:  
Chirotónia mahačského episkopa Isychija, vikára 
bačskej eparchie, 24.6.2018, Nový Sad, Srbsko.
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