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 duchovného našej Cirkvi,
aby mohli žiť pravoslávnu vieru vo svojom
meste v plnej miere s náležitými bohoslužbami i vysluhovaním svätých Tajín. Počas
8 rokov pôsobnosti sme vystriedali 3 bohoslužobné priestory. Na posledných 5
rokov sme ukotvili vo veľmi malej kaplnke
na Mestskom cintoríne v Nitre 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 západnom Slovensku neustále pribúda a to najmä migráciou ľudí z východného Slovenska,
Ukrajiny, Ruska, Bieloruska, Srbska, Rumunska i iných pravoslávnych krajín. V meste Nitra sa
momentálne otvára 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
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Prvá svätá spoveď v Jarabine

Prvá svätá spoveď vo Falkušovciach

Prvá svätá spoveď v Michalovciach

Žiaci SOU sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach ako výhercovia súťaže Tatranskí rytieri s moderátorom A. Bičanom

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.
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Preobrazenie Hospodinovo
a preobrazenie človeka
Krátko pred svojím utrpením a smrťou Isus Christos zobral so sebou svätých
apoštolov Petra, Jakuba a Jána, vystúpil
na horu Tábor a preobrazil sa pred nimi.
To, že sa preobrazil, neznamená, že sa
Isus Christos premenil ako Boh, pretože Boh je dokonalý a nemenný, ale že
zmenil svoj „obraz”, čiže vzhľad, výzor v
očiach apoštolov. V tej chvíli mohli apoštoli uvidieť Christa nie v podobe služobníka, ako Ho videli dovtedy, ale v oslávenej podobe ako duchovného Kráľa slávy.
Mohli uvidieť slávu Christovho Božstva,
Jeho nestvorenú energiu, svetlo, blahodať. Túto energiu a blahodať mohli
odvtedy apoštoli do istej miery vidieť
vo svojom srdci cez modlitbu a prebývanie s Bohom po celý svoj ďalší život.
Ich príklad v dejinách Cirkvi už nasledovalo veľmi veľa ďalších ľudí, askétov,
duchovných, mníchov, aj obyčajných laikov žijúcich v manželstve, ktorí sa cestou
neustálej alebo takzvanej Isusovej modlitby snažili a snažia nepretržite prebývať
umom a srdcom v Bohu a hľadieť očami
duše na Jeho dobrotu a lásku. Táto možnosť je otvorená aj pre každého z nás, ak
najprv prejdeme úprimným a hlbokým
pokáním, ak získame s Božou pomocou
cnosť pravej pokory a ak sa Boh rozhodne nám tento dar podarovať.
Christovo preobrazenie prinieslo
ľuďom možnosť ich preobrazenia a premeny. Svojím Preobrazením teda aj nám
Isus Christos ponúka veľké dary pre dušu
a dokonca aj pre naše telo v tomto pozemskom živote, aj vo večnosti. Apoštol
Pavol hovorí, že Isus Christos „preobrazí
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Ikona Preobrazenia Hospodinovho,
monastier sv. Theraponta, Grécko
naše pokorené telo, aby sa stalo podobným obrazu Jeho osláveného tela
energiou, ktorou si môže podmaniť
všetko“ (csl. преwбрази1тъ тёло смирeніz
нaшегw, ћкw бhти семY соwбрaзну тёлу
слaвы є3гw2, по дёйству є4же возмогaти
є3мY и3 покори1ти себЁ всsчєскаz) (Flp
3, 21).
Z vyššie uvedených slov apoštola
Pavla pre nás vyplýva veľmi dôležitý
záver, že nielen našu dušu, ale dokonca
aj telo máme pripravovať na to, že ho
Isus Christos raz vzkriesi a premení
na svoj obraz, na obraz svojho vzkrieseného a osláveného tela a vezme
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ho k sebe. Máme preto žiť tak, aby sme
naše telo všemožne posväcovali, aby sa
z neho stal chrám, v ktorom bude bývať
Boh. A ako môžeme telo posvätiť? Celý
život je potrebné čo najviac posväcovať
dušu aj telo prijímaním Tela a Krvi Christovej, prijímaním ďalších Tajín, pitím
svätenej vody, pomazovaním posväteným olejom, poklonami a modlitbou pred svätými ikonami a mnohými ďalšími spôsobmi. Nadovšetko sa
treba uchrániť pred smilstvom a cudzoložstvom, ktoré dokáže podľa slov
Svätého Písma úplne pošpiniť a znehodnotiť dušu aj telo človeka: „Telo nie je na
smilstvo, ale pre Hospodina a Hospodin
pre telo. A Boh aj Hospodina vzkriesil a
vzkriesi aj nás svojou mocou. Vari neviete, že vaše telá sú Christovými údmi? Môžem teda vziať Christove údy a urobiť ich
údmi neviestky? Vonkoncom nie! Alebo
neviete, že ten, kto sa spája s neviestkou,
je s ňou jedno telo? Veď sa hovorí: „Budú
dvaja v jednom tele“. Ale kto sa spája s
Hospodinom, je s Ním jeden Duch. Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého
by sa človek dopustil, je mimo tela;
kto však smilní, hreší proti vlastnému
telu. A neviete, že vaše telo je chrámom
Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého
máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha
vo svojom tele“ (1Kor 6, 13-20).
Ak si s Božou pomocou uchováme
dušu aj telo čisté, naše telo, ktoré bude
vzkriesené a oslávené na konci sveta,
ešte viac umocní prežívanie našej radosti a pokoja v Božom kráľovstve. Kvôli tomu má naša Cirkev aj taký krásny,
úctivý a v istom zmysle až slávnostný obrad pohrebu. Pri pravoslávnom
pohrebe sa telo všemožne posväcuje,
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žehná, kropí a polieva svätenou vodou,
posypáva popolom z kadidla, v ktorom
sa nachádza posvätený ladan, do ruky sa
človeku vkladá posvätený kríž, ikona a
modlitebník, nad zosnulým sa kňaz s veriacimi modlia rôzne modlitby, nakoniec
sa číta rozhrešujúca modlitba, ktorej text
sa často kladie tiež na zosnulého spolu s
plátnom, na ktorom je vyobrazený Christov kríž a ikona Vzkriesenia s textom: „So
svjatymi upokoj, Christe, dušu raba Tvojeho, idiže nisť boľizň, ni pečaľ, ni vozdychanije, no žizň bezkonečnaja“ (So svätými,
upokoj, Christe, dušu Tvojho služobníka
tam, kde niet bolesti, smútku, ani nariekania, ale iba nekonečný život).
Zo všetkého uvedeného vyplýva, že
si máme správnym spôsobom vážiť a
posväcovať svoju dušu aj telo, aby sme
celí mohli aj v tomto živote, aj v budúcom žiť v radosti svojho Boha, hľadieť na
Jeho nestvorenú slávu a mať v sebe Jeho
energiu a blahodať. Máme si vážiť a posväcovať aj svoje deti, ktoré sú pokračovaním nás samých a podľa možností s
láskou viesť aj iných svojich príbuzných
k Bohu a posväteniu, k skutočne dôstojnému životu v Cirkvi a potom v Božom
kráľovstve. Ak budeme takto konať, nikdy nás nenapadne myšlienka, aby sme
dali niekoho spáliť v krematóriu, pretože
kremáciou sa zneucťuje, ničí, znesväcuje a hanobí Božie stvorenie, ktoré
je povolané k vzkrieseniu, premeneniu a večnému životu a nie k zániku.
Christovo preobrazenie, ktoré nám dalo
možnosť aj nášho preobrazenia, nás vedie k tomu, aby sme sa sami k sebe, aj k
všetkým ostatným ľuďom správali vždy s
úctou a láskou, a to počas pozemského
života, aj po smrti.
Odkaz
sv. Cyrila
a Metoda
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Uspenije Presvätej Bohorodičky
Niet nikoho spomedzi
ľudí, kto by svätý prechod
Božej Matky z tohto sveta
mohol v zásluhách zvelebovať. A hoci by mal tisíc jazykov a toľko úst, ani vtedy by
nedokázali vykonať dôstojné
zvelebovanie, keby sa spojili
všetky jazyky rôznorodého
ľudského pokolenia, pretože
to prevyšuje všetky hranice
chvály! Nakoľko však Bohu je
milé to, čo z húževnatosti a
dobrým úmyslom prinášajú,
preto sa pripájame s pochvalami. Buďte však ohľaduplní,
vy, čo nás počúvate, majte
súcit voči slabostiam našej
reči (sv. Ján Damaský).
Áno, ťažko sa hľadajú
vhodné slová pri tejto príležitosti, veď z ľudského pohľadu
ide o pohreb, no Boh tento
prechod zo Zeme do neba
učinil veľkolepým, jedinečIkona Uspenija, monastier sv. Theraponta, Grécko ným a preto ľudský jazyk len
veľmi ťažko nachádza slová, ktoré by mohli v plnosti vyjadriť podstatu, vznešenosť a
svätosť tejto udalosti. Boh stvoril človeka z prachu zeme a po Božom príkaze tam sa
aj vráti každý. Tu sa však patrilo učiniť výnimku, veď zosnul nie ktosi z množstva ľudí,
žijúcich na Zemi, ale Boží Palác, Hrad Veľkého Kráľa, do neba siahajúci Rebrík, a mohli
by sme ešte dlho prinášať obrazy z textu Akafistu, ktoré sa snažia vyjadriť veľkosť a
jedinečnosť Matky Božej.
Veď si spomeňme na tú nevýslovnú radosť Joakima a Anny, keď v sprievode panien videli vchod svojej dcéry do Božieho chrámu. Umierali s vedomím, že svoje
dieťa nechali v chráme, pod ochranou Boha a to ich utešovalo. Kto z ľudí by mohol vtedy predpovedať všetky tie veľké udalosti, tak radostné, ako aj žalostné, ktoré
čakali na toto krehké stvorenie, ktoré svoje mladé roky prežilo v chráme v pôste a
modlitbe?
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Veľkolepý pozdrav archanjela Gabriela, útek do Egypta, proroctvo Simeona, boli
to momenty v Jej živote, ktoré človek slabej viery či pochybovačného ducha nedokáže prijať. Keď sláva Jej Syna sa začala šíriť po svete, musela prijať skutočnosť, že On
prestal už patriť iba Jej, lebo sa stal živým Prameňom pre celý svet, aby každý, kto si
to želá, mohol sa nasýtiť z toho Prameňa.
O akejže veľkej sile ducha svedčí skutočnosť, keď zostala po rozchode apoštolov
do sveta v Jánovom dome sama! Ani na chvíľu nestratila duchaprítomnosť, ale svoj
čas využila v prospech ľudského rodu, toho samého rodu, ktorý ukrižoval Jej nevinného Syna. Avšak po vzkriesení Christa uvidela podstatu všetkého, čo sa udialo, a
objavila sa nádej.
Prišiel však čas aj pre Bohorodičku zatvoriť si svoje oči a svoju dušu odovzdať
Bohu. Nastal deň odchodu. No tento odchod, respektíve prechod je práve vo svetle všetkých predošlých udalostí iný, jedinečný, neopakovateľný. Boh pre Jej zásluhy
nedovolí smrti, aby zničila Jej telo, ktoré sa stalo chrámom vteleného Christa. Zaiste,
okolie v ten deň nepocítilo, že spomedzi nich odišla Bohu najmilšia žena. Nikto nič
nepredpokladal, ba samotní apoštoli oplakávali ju a spievali pohrebné piesne.
Akýže nastal údiv, keď neskôr zistili, že hrob je prázdny. Avšak v tomto prípade
ani nemohlo to byť ináč. Za takým životom nasledoval taký, neobyčajný prechod
z časnosti do večnosti. Daj, Bože, na príhovor Presvätej Bohorodičky, aby sme mali
účasť na tej nebeskej sláve, do ktorej si Ju vzal telom i dušou.
-sf-

Svätý prorok Eliáš (20. júl/2. august)
Bohovidec, divotvorca, horlivec za Božiu
vieru sv. Eliáš pochádzal z Áronovho pokolenia z mesta Tesvita, kvôli čomu aj bol nazvaný Tesviťanin. Keď sa Eliáš narodil, jeho
otec Savach videl Božích anjelov okolo dieťaťa ako dieťa zavíjajú do ohňa a dávajú mu
jesť plameň. To bolo predzvesťou Eliášovho
plamenného charakteru a jemu Bohom danej ohnivej moci. Celú svoju mladosť strávil v rozjímaní o Bohu a modlitbe, často sa
uťahujúc do púšte, aby v tichosti rozmýšľal
a modlil sa. V tom čase bolo židovské kráľovstvo rozdelené na dve nerovnaké časti:
Judské kráľovstvo pozostávalo len z dvoch
kmeňov, Júdovho a Benjamínovho, s hlavným mestom v Jeruzaleme; a Izraelské kráľovstvo pozostávalo z ostatných 10 kmeňov
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so sídlom v Samárii. Prvému kráľovstvu vládli potomkovia Šalamúna a druhému
potomkovia Jeroboáma, Šalamúnovho sluhu. Najväčší spor mal prorok Eliáš s izraelským kráľom Achabom a jeho zlou manželkou Jezabel. Tí sa totiž klaňali modlám
a odvracali ľud od služby jedinému živému Bohu. Okrem toho ešte aj Jezabel, ako
Sýrčanka, nahovorila svojho muža, aby postavil chrám sýrskemu bohovi Baálovi a
určili mnohých kňazov na službu tomuto lživému bohu. Veľkými zázrakmi Eliáš preukázal Božiu moc a vládu: zatvoril nebo, takže nepršalo tri roky a šesť mesiacov; spustil
z neba oheň a zapálil svojmu Bohu obeť, pokiaľ Baálovi žreci to urobiť nedokázali;
svojou modlitbou spustil dážď z neba; zázračne rozmnožil múku a olej v dome vdovy
v Sarepte a vzkriesil jej mŕtveho syna; predpovedal Achabovi, že budú psy lízať jeho
krv a Jezabel, že ju psy zožerú, čo sa aj udialo; a učinil ešte mnohé ďalšie zázraky a
predpovedal udalosti. Na Chorébe sa rozprával s Bohom a počul Boží hlas v tichom
svetlom vánku. Pred smrťou zobral Elizea a určil ho za svojho nasledovníka v prorockom povolaní; svojím plášťom rozdelil vodu v Jordáne a nakoniec bol vzatý na nebo
v ohnivom koči s ohnivými koňmi. Na Tábore sa spolu s Mojžišom zjavil Hospodinovi
nášmu Isusovi Christovi. Pred koncom sveta sa Eliáš znova zjaví, aby porazil antichristovu moc (Zj 11).
V gréckom Synaxári je opísaný nasledujúci zázrak sv. proroka Eliáša: „Nejaký Paisij, igumen monastiera sv. pror. Eliáša v Jeruzaleme, prišiel do Carihradu a z Carihradu odišiel do Belehradu v čase, keď sa tam práve nachádzal patriarcha Paisij. V
tom čase žil v Belehrade jeden pravoslávny kresťan, ktorý mal za manželku latiníčku
(rímskokatolíčku – pozn. prekl.). Na sviatok pror. Eliáša chcela žena zamiesiť na chlieb
a muž jej povedal: „Dnes je sviatok proroka Eliáša, netreba pracovať.“ Ale žena mu odpovedala, že ten sviatok bol pred 10 dňami (podľa gregoriánskeho kalendára). A tak
sa medzi nimi strhla hádka. Tvrdohlavá žena zamiesila cesto a hľa, zázrak! Cesto sa
pod jej rukami zmenilo na kameň. K tomuto zázraku sa zišli susedia a každý si zobral
kúsok toho kameňa. Aj Paisij sa tu pritrafil, takže si aj on zobral časť z toho kameňa
ako svedectvo Božieho zázraku a odniesol ho so sebou do Jeruzalema. Ten kamienok Paisij zavesil pred ikonu sv. Eliáša vo svojom monastieri. (Synaxár sa odvoláva na
Dositejovu XII. knihu, hlava II, paragraf 2, strana 1192.)
Ohnivý človeče, prorok Eliáš,
čo aj na Zemi žiaru nebeskú máš.
Ty modlitbou svojou Hospodinovi slúžiš,
ňou zatváraš nebo, z neba oheň zhodíš.
Všetko za pomoci mocnej Božej ruky,
kvôli vlažnej viere posielaš na ľudí muky.
Ty`s horlil silno za Boha Živého a Cirkev ťa slávi jak svätca veľkého.
Kráľ Achab ťa nevyľakal, nebál si sa ženy,
veď komu Hospoď v duši vládne, ten je vždy blažený.
Nestrachoval si sa o pitie, ani či naješ sa do sýtosti,
celý si sa oddal Božej starostlivosti.
08/2018
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Nebál si sa nikoho, no hriešnici sa teba báli,
ako biedne myši pred levom, taký rešpekt mali.
Ty si silno horlil za Boha Živého preto ťa Cirkev slávi, jak proroka veľkého.
Preslávil ťa Hospodin ako málokoho,
lebo aj ty`s preslávil Hospoda Živého:
Oheň Boh ti poslal, by obeť sa zapálila;
silu takú ti dal, čo mŕtvych vzkriesila.
Tvoje skutky mocné, svet celý zadivili,
pravdivé proroctvá tvoje sa všetky naplnili.
Ty si dušou aj telom bol živý celý,
preto ťa brány smrti ani neuzreli.
Prorok ohnivý – duchom a aj telom.
Sláva! Voláme k tebe s dušou veselou.
Sv. Nikolaj Srbský (Velimirovič),
z knihy Ochridský prológ

Sväté Písmo a jeho užitočnosť pre
veriaceho človeka – Druhý žalm (2. časť)
Druhý žalm patrí medzi
tzv. prorocké žalmy a obsahuje jasné proroctvo
o Kráľovstve Mesiáša Isusa
Christa. Vo forme rozhovoru tu
žalmista Dávid poukazuje na
Christových nepriateľov, Christov Boží pôvod, Jeho narodenie v čase, Jeho povolanie
a pozvanie národov na
službu Bohu. Sv. Simeon Solúnsky hovorí,
že prvé tri žalmy
Knihy žalmov sa
vzťahujú na Mesiáša, pretože vtelené Božie Slovo
bolo vskutku jediným blaženým
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mužom, povstali proti Nemu národy, rozmnožili sa tí, čo Mu slúžili, no
predtým sa Mu rúhali a prenasledovali Ho... no On, i keď smrťou zaspal,
vstal ako keby zo spánku.
Druhý žalm môžeme rozdeliť
na tri časti. V prvej Dávid opisuje
rozpaky a žiaľ nad vzburou proti
B o h u a Jeho Pomazanému,
ktorá sa nemôže
skončiť
úspechom, pretože je
to vzbura slabého proti silnému
(verše 1–5), v
druhej časti hovorí o moci Pomazaného, ktorá
zostane neporuOdkaz
sv. Cyrila
a Metoda

Výklad Svätého Písma
šená, neochvejná, pretože dostal prísľub
od Boha, že sa stane kráľom nielen nad
Sionom, ale aj nad celým svetom (v. 6–9)
a v tretej časti vyzýva k zmúdreniu a pokoreniu sa pred Bohom, aby Boh odvrátil
svoj hnev a ľud nezahynul (10–12).
Prvých päť veršov hovorí o vzbure,
vzbúrili sa národy a ľudia, povstali králi a vladári. Ak si odmyslíme doslovný
význam, koho si máme predstaviť pod
jednotlivými pomenovaniami? Vo výkladoch svätých otcov nachádzame takéto
objasnenia. Národom sa tu rozumie pohanský svet, ktorého najvýznamnejším
predstaviteľom v dobe Isusa Christa bola
Rímska ríša. Pod ľuďmi sa tu rozumie
vyvolený židovský národ a jeho vedúci
predstavitelia – veľkňazi, farizeji, zákonníci aj sadukeji. To sa naplnilo vtedy,
keď Židia predviedli Christa pred Piláta
– predstaviteľa rímskej, teda pohanskej
moci – ako nejakého zlodeja kráľovskej
moci a hovorili, že Ho treba vydať na
smrť. Vtedy Pilát predniesol proti Christovi rozsudok smrti, pretože sa bál prepustiť Isusa, aby kvôli tomu nevzniklo
proti nemu nejaké povstanie, vzbura,
rozruch a obvinenie jeho samotného zo
sprisahania proti Rímu. Ako napísal svätý apoštol Lukáš: „Začali na Neho žalovať:
Tohto sme pristihli, ako rozvracia náš národ, zakazuje dávať dane cisárovi a hovorí o sebe, že je Christos kráľ“ (Lk 23, 2).
Pod kráľmi a vladármi teda môžeme
rozumieť konkrétnejšie osoby z onoho
nespravodlivého procesu voči Christovi.
Vzburu či povstanie nevyvolali jednoduchí prostí ľudia, ale vládnuca vrstva,
vyvolali ju králi a vladári. Tak sa to aj
udialo. Prvý, kto sa vzbúril proti Christovi už pri Jeho narodení, bol kráľ Herodes
Veľký – jeho potom nasledovali aj ďalšie
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kniežatá a významní ľudia. V dobe utrpenia Isusa Christa povstali proti Nemu
s novou silou ďalší –Herodes Antipas a
Pontský Pilát s kniežatami a ostatnými
významnými ľuďmi židovského národa.
Pod kráľmi a najvyššími vodcami (vladármi, kniežatami) treba vidieť v prvom
rade Herodesa a Piláta, z ktorých prvý
bol kráľom nad Židmi a druhý správcom
v Judsku, ako sa o tom hovorí vo výklade
na samotný text žalmu nachádzajúci sa v
knihe Skutkov svätých apoštolov: „Veď v
tomto meste sa Herodes a Pontský Pilát
naozaj spolčili s pohanmi a s izraelským
ľudom proti Tvojmu svätému Služobníkovi Isusovi, ktorého si pomazal, aby vykonali, čo Tvoja ruka a vôľa vopred určili,
že sa má stať“ (Sk 4, 27–28).
Všetci spomenutí sa vzbúrili proti
Hospodinovi a proti Jeho Pomazanému.
Historicky teda proti Bohu a Ním pomazanému kráľovi Dávidovi, no duchovne
proti Bohu – Otcovi a Jeho Pomazanému, t.j. Synovi. Takto objasňujú tieto slová svätí otcovia. A tak máme v jednom
verši nádherné prorocké miesto, ktoré
hovorí súčasne o dvoch Osobách Svätej
Trojice – Otcovi a Synovi. A keďže je Syn
v Otcovi a Otec v Synovi (Jn 14, 10-11) a
Otec a Syn sú jedno, tak vzbura Christových nepriateľov proti Nemu je vzbura aj
proti Hospodinovi aj proti Jeho Pomazanému /Christovi/. Veď je napísané: „Kto si
nectí Syna, ten si nectí ani Otca, ktorý Ho
poslal“ (Jn 5, 23).
A aká je odozva povstalcov, keďže ich
snaha je márna? Chcú sa svojím povstaním zbaviť Božej moci nad nimi. Tá je pre
nich neznesiteľná a utláčajúca, zdá sa
im akoby boli spútaní okovami a na šiji
niesli ťažké jarmo. Kto však Boha miluje,
Jeho „jarmo“ nie je pre neho ťažké, ako o
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tom povedal sám Spasiteľ: „Vezmite na seba moje jarmo, pretože moje jarmo je blahé a moje bremeno je ľahké“ a životodarné (Mt 11, 29–30). A tak pod okovami a jarmom môžeme rozumieť Božie prikázania, ktoré sú pre hriechom spútaných ozajstnými okovami a jarmom, no pre nasledovníkov Christa sú ľahkým bremenom (1Jn
5, 3). Zo slov proroka Dávida, ktoré sa vzťahujú na všetkých nepriateľov Isusa Christa
a Jeho Cirkvi, je jasne vidieť, že náklonnosť k hriechu a samoľúbosť je to, čím ľudia
vyjadrujú svoje nepriateľstvo voči Christovi a Jeho Evanjeliu (Rim 8, 7). Pre takýchto
ľudí sú evanjeliové prikázania ako ťažké okovy. Prečo? Lebo Evanjelium požaduje,
aby človek svoj um úplne podriadil Christovmu umu (2Kor 10, 5), aby svoju vôľu
pokoril vôli Božej (1Pt 4, 2), aby nežil sám pre seba a kvôli sebe, ale pre Toho a kvôli
Tomu, ktorý sa za neho a za celé ľudstvo obetoval smrťou na kríži (por. 2Kor 5, 15;
Rim 6, 11-12), aby pokoril seba, svoju prirodzenosť, všetko, čo je Bohu nepríjemné
a pre dušu škodlivé, teda aby vykorenil zo seba vášne a náklonnosť k hriechu (Kol 3,
5). Pre všetkých, ktorí sú hladní a smädní po spravodlivosti, pre všetkých túžiacich
po Bohu, je Christovo jarmo blahé a Jeho bremeno je ľahké a Jeho prikázania nie sú
ťažké.
Prvá časť žalmu končí Božou odpoveďou na vzburu bezbožných. Králi a kniežatá
sa márne, daromne a zbytočne protivia Christovmu Zákonu, pretože tento Zákon je
od Boha, a kto sa môže Bohu protiviť? Žijúci na nebesiach (Boží Syn) a všemohúci
Hospodin (Boh Otec), Vladár nad všetkými ľuďmi, Kráľ všetkých kráľov, Ten vidí všetko a všetko pozná. A tak poľahky zničí a rozfúka všetky rady a úklady svojich nepriateľov a odvrhne ich. Prorok Dávid tu použil slovesá zasmeje a poníži, ktorými chcel
čo najintenzívnejšie poukázať na nerozumnosť ľudí, ktorí sa rozhodli protiviť Bohu,
keďže sa pokúšali o nemožné, márne, mysliac si, že zabijú samotného Hospodina –
prameň a počiatok večného života (Jn 3, 16; 5, 26; 20, 31). Ako poznamenáva svätý
Kassian Rímsky, Boží hnev i zúrivosť (verš 5) si nemáme predstavovať ako u človeka,
je to biblický spôsob vyjadrovania. Tu treba rozumieť to, že On je spravodlivý Sudca
a Ten, ktorý každého skutky odmení.
Protodiakon Ján Husár
Literatúra:
Псалти1рь. Москва 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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Psychické ochorenia z pohľadu duchovnej
tradície Cirkvi 2
Pohľad svätých otcov na liečbu psy- metafory. Jednou z takých metafor bolo
chických ochorení prináša niečo, čo v prirovnanie choroby ku maske, ktorú nosí
dnešnej dobe môžeme vidieť v moder- herec. Podľa sv. Gregora Naziánského
ných psychoterapeutických smeroch a zmeny, ktoré sú spôsobené chorobou, sa
to je umenie oddeliť príznaky ochorenia, týkajú vonkajšieho prejavu človeka, chot.j. chorobu od človeka. Svätí otcovia boli roba ako maska môže ukrývať pod sebou
toho presvedčenia, že pokiaľ organizmus zdravú dušu človeka, prejavy ktorej môžečloveka spôsobuje psychické problémy, me vidieť, keď choroba človeka ustupuje.
duša človeka môže zostávať zdravá. Preto Vo Svätom Písme je viac takých príbehov,
ich cieľom bolo práve v takých situáciách kedy choroba ustúpila tak, ako keby jej
to zdravie duše vyhľadávať a podporovať. nebolo. Môžeme to vidieť v príbehu sýrV mnohých prípadoch už samotný skeho vojaka Námana v druhej Knihe krátento prístup môže znamenať začiaľov (2Kr 5, 1-27) alebo v príbehu z Evantok uzdravenia alebo aspoň
jelia o desiatich malomocných, ktorí sa
úspešného zvládania ochouzdravili po rozhovore s Christom (Lk
renia. Samozrejme, ako už
17, 11-19). Sú tu aj príbehy chorých,
tu bolo povedané, príčiny
ktorí trpeli psychickými problémaochorenia sa môžu skrývať
mi, boli námesačnými alebo aj ponielen v organizme, ale aj v sasadnutými. Vidíme, ako aj po uzdramotnej duši človeka. V takom
vení sa dotyčný človek mení, ako
prípade je potrebné veľmi
keby to bol niekto úplne iný. Svätí
citlivo vedieť odlíšiť,
otcovia to vysvetľujú tak, že aj
aký symptóm je dunapriek tomu, že choroba
chovný a aký je
obmedzuje a mení prejav čloorganický, čiže
veka, duša, pokiaľ nemá
telesný.
duchovné problémy, vo
Na to, aby
svojej podstate zostáva
zdôrazniť, aký
zdravou a akoby čakala,
je vzťah mekedy táto prekážka bude
dzi organizodstránená.
mom, a teda
Najmä u ľudí, ktorí
aj mozgom
trpia psychickým ochoa dušou člorením, môžeme pozoveka, svätí
rovať, ako keby boli
otcovia poobdobia, kedy ochoužívali veľrenie alebo nejaký
mi výstižné
stav ustupovali a
Prot. PhDr. Andrej Nikulin, PhD.
08/2018
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človek sa správal ako keby bol zdravý. Pozorovanie týchto momentov poukazuje
na dve dôležité skutočnosti: ochorenie
nikdy neovláda človeka celého, sú výnimky, kedy na človeka nevplýva. Tiež dôležitý
záver je, že človek a choroba alebo nejaký
problém nie sú totožné. Človek je človek
a problém je problém. Je to podobné
ako s hriechom. Christos vedel rozlišovať
medzi hriechom a hriešnikom. Pozrieť a
vidieť človeka inak ako to definuje problém, napr. hriech alebo choroba, prinášali
človeku úľavu a oslobodenie. Môžeme to
pozorovať v prípade ženy cudzoložnice,
ktorú Christos nielen zachránil pred ukameňovaním, ale jej zmenil celý život, keď
videl v nej to, čo iní v tom momente nedokázali vidieť (Jn 8, 3-11). Rovnako to platí aj
pri chorobe. Vedomie toho, že ochorenie
nie je podstatou človeka, nám dáva možnosť zameriavať pozornosť a pomáhať
zdravému prejavu duše človeka, ktorý sa v
rôznej miere prejavuje, podporovať ho, a
tým pomáhať človeku v uzdravení. Možno
kvôli našim maximalistickým predstavám
buď – alebo, nedávame možnosť samotným zmenám sa uskutočniť. Človek totiž
nie je len zdravý alebo len chorý.
Na to, ako dokonca s vážnou chorobou dokáže človek prežiť svoj život plnohodnotne, poukazuje Sväté Písmo. V
súvislosti s tým je zaujímavé svedectvo
apoštola Pavla, o ktorom je známe, že trpel ochorením, ktoré jeho telu spôsobovalo utrpenie, a ktoré ho pravdepodobne
aj obmedzovalo v jeho živote. Apoštol
Pavol prosil Boha, aby ho zbavil choroby,
ktorú prirovnal ku ostňu v tele, a ktorej sa
nevedel zbaviť. Mal sa však naučiť s ňou žiť
tak, aby vedel využiť to, čo chorobe ešte
nepatrilo. Taký spôsob života výstižne vy12
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jadril slovami, ktoré počul od Boha - „stačí
ti moja milosť“. Duchovný význam, ktorý v
chorobe nachádzal, vyjadril apoštol slovami, aby sa v mojej slabosti ukázala Božia
milosť (2Kor 12, 5-9). Lebo aj v tom najmenšom sa ukazuje sila Božia.
Pohľad na organizmus, ktorý trpí a
potrebuje pomoc, a dušu, ktorá pri tom
môže byť zdravá, vytvoril u svätých otcov
aj postoj ku liečbe človeka. V prvom rade
sv. otcovia nezavrhujú pomoc lekárov a
ani to, ako a čím lekári človeka liečia. Pri
ochoreniach organického pôvodu liečba má byť zameraná na uzdravenie tela
(mozgu) podporou jeho vitálnych funkcií.
Dôvodom fyziologickej terapie by podľa
nich mala byť preukázateľná porucha organizmu s možnosťou využívať v tom čase
dostupné spôsoby liečby, terapeutické
metódy, lieky, či už na chemickom, alebo
biologickom základe, diéty a kúpele, ktoré by chorý potreboval absolvovať. Popri
tom, samozrejme, bolo dôležité duchovne posilňovať a ošetrovať takého človeka,
využívať duchovný život ako podporu v
jeho zdravotnom stave. Keďže niekedy
je veľmi ťažké určiť mieru toho, nakoľko
je psychické ochorenie spôsobené organickými príčinami a nakoľko duševnými,
a ako sa ten vzťah do určitej miery vyskytuje. Sv. otcovia odporúčajú v každom prípade, aby mal kňaz na starosti duchovný
stav človeka, a keď to vyžadujú okolnosti,
aby starostlivosť bola aj zo strany lekára.
Umenie nájsť harmóniu a vyhnúť sa extrémom v liečbe psychicky chorých ľudí,
bolo jednou z hlavných domén starostlivosti Cirkvi o psychicky chorých ľudí.
Prot. PhDr. Andrej Nikulin, PhD.,
pravoslávny kňaz a psychológ
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Nevyhnutnosť pastierskej služby v Cirkvi 1.
O pastierskej službe v Cirkvi treba
S pojmom pastierstva je nevyhnutjednoznačne povedať, že má všetky ne spojený pojem vedenia a spravovaprvky nevyhnutnosti a potrebnosti. Keď nia alebo osobitného vplyvu niektorých
sám najvyšší Pastier Isus Christos zbudo- ľudí na spoločenský život. Myšlienka veval svoju Cirkev (Mt 16, 18) a ustanovil v denia a vzájomnej podriadenosti tvorí
nej v duchu slov ap. Pavla „jedných
nevyhnutnú podmienku poriadku
za apoštolov, iných za proropre celý svet tak duchovný, ako
kov, zase iných za evanjelisaj materiálny. V duchovnom
tov a iných za pastierov a
svete (máme na mysli svet
učiteľov, aby pripravovali
pred pádom našich prarosvätých na dielo služby,
dičov), dokiaľ vládlo prísne
budovať telo Chrispodriaďovanie sa vyššej
tovo“ (Ef 4, 11, 12;
moci a jej zákopor. 1 Kor 12,
nom, dovtedy
28), tým len
pokračoval
utvrdil
nepokoj a povyhnutnosť
riadok. Keď sa
pastierskej
však niektoré
služby. Takto
bytosti (anjeli)
z Božieho pôs p re n e ve r i l i
vodu pastiertomuto Božiestva môžeme
mu poriadku
vyvodiť pomoci a podriaňatie o jeho
denosti, nenevyhnutmohli už viacej
nosti. Pritom
patriť k svetnezabúdame
lému, čistému
pripomenúť,
a blaženému
že táto služzboru nebesba bola nekých bytostí.
vyhnutná a
Podobné črty
Ikona Isusa Christa ako posiela apoštolov učiť
veľmi potrebnachádzame
ná a užitočná nielen v prvých dobách aj v materiálnom svete. Každé fyzické
kresťanstva, ale že sa vzťahuje na všet- zlo je výstupom niektorých vecí z patky časy až do konca sveta, na čo pou- ričných hraníc, protizákonné prevládakazuje jej vnútorný obsah, zameranie nie jedného živlu nad druhým, dočasné
a význam. Povedané jedným slovom, prerušenie prísnej podriadenosti. A to
nevyhnutnosť pastierskej služby v Cirkvi znamená, že celý svet i človek v ňom
nezávisí od náhodných okolností, ale že nemôžu žiť bez spravovania (vedenia).
svoj základ má vo svojej podstate.
Sú zákony, ktorými sa riadi telesný život
08/2018
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človeka. Sú zákony, ktoré Boh vložil do jeho srdca pre jeho morálne vedenie. Sú zákony, ktorými sa riadi človek v spoločenskom živote. Potrebné je tiež vedenie, ktorému by bol človek podriadený ako člen duchovného spoločenstva, ako syn alebo
dcéra Cirkvi. Ak sú teda v Cirkvi podriadení, je rovnako nevyhnutné, aby niektorým
ustanoveným osobám boli zhora zverené záležitosti viery a Cirkvi. O nevyhnutnosti
takéhoto duchovného vedenia sv. Gregor Teológ uvažuje takto: „Ako v tele iné riadi
a akoby predsedalo a iné je pod vrchnosťou a vedením, tak aj v Cirkvách (podľa zákona spravodlivosti, ktorý odmeňuje podľa dôstojnosti, alebo podľa zákona Prozreteľnosti, ktorý všetko spája) Boh ustanovil, aby jedni, pre ktorých je to užitočnejšie,
slovom i skutkom boli usmerňovaní na svoju povinnosť, ostávali pasenými (veriacimi) a podriadenými; a iní, stojaci vyššie od ostatných podľa cnosti i blízkosti k Bohu,
boli pastiermi a učiteľmi pre budovanie Cirkvi a mali k iným taký istý vzťah ako duša
k telu a um k duši, aby to aj iné nedostatočné a nadbytočné, podobne telesným
údom pospájané a zjednotené do jedného celku, spojené a zviazané zväzkom Ducha, predstavovali jedno telo, dokonalé a skutočne dôstojné samého Christa - našej
Hlavy. Preto si nemyslím, aby bezvládie a neporiadok boli užitočnejšie ako poriadok
a vedenie tak pre všetko ostatné, ako aj pre ľudí... A pretože je dobré a správne, aby
boli vodcovia i podriadení, tak podľa mojej mienky rovnako je zlé a rovnako protirečiace poriadku, keď všetci chcú byť vodcami, alebo keď nikto nechce vedenie prijať
na seba. Keby všetci začali utekať pred týmto vedením, alebo správnejšie pomenovať ho službou, vtedy by veľkolepej plnosti Cirkvi chýbalo to najdôležitejšie a nebola
by už veľkolepá“ (Svjatogo Grigorija Bogoslova slovo 3-e. In: Nastoľnaja kniga svjaščennoslužiteľa. T. 1. Moskva 1977. Priloženije, s. 616).
Uvedené myšlienky sv. Gregora Teológa o tom, že poriadok a plnosť Christovej
Cirkvi vyžadujú, aby k nej patrili nielen pasení (veriaci), ale aby v nej vždy boli aj
pastieri, majú nevyhnutne svoj základ v učení Isusa Christa a, pochopiteľne, aj v
usmerneniach svätých apoštolov, no najmä ap. Pavla, ktorý v prvom liste adresovanom korintským kresťanom (12, 12-31) podobne uvažuje o tom, keď hovorí, že
duchovné telo Cirkvi má pozostávať z rozličných členov, z ktorých mnohým udeľujú
sa osobitné dary k budovaniu ostatných. Ako telo existuje za podmienky spojenia
mnohých členov, z ktorých jedny sú slabšie, iné viacej alebo menej cenné, počestné,
silné a slušné (v. 22, 23), tak aj Christova Cirkev budovaná na spôsob tela, pri vnútornom súhlase a jednote ducha vo svojom vonkajšom vedení, v duchu potrieb každého člena, potrebuje, aby pozostávala z mnohých členov, z ktorých jedni sú veľmi
silní a dôležití, akými sú pastieri Cirkvi, a iní menej silní, akými sú veriaci (laici). A ak
činnosť každého člena je nevyhnutná pre prospech, úžitok celého tela, tak ešte viac
je nevyhnutná služba dôležitejších členov, bez starostlivosti ktorých telo nemôže
jestvovať. A práve taká je služba pastierov Cirkvi vo vzťahu k duchovnému a mravnému životu celého ľudského pokolenia. Keď sa Spasiteľ modlil k Otcovi, o pastieroch svojej Cirkvi povedal: „Ako si mňa poslal do sveta, aj ja som ich poslal do sveta“
(Jn 17, 18). Pritom sám Spasiteľ bol poslaný do sveta po prvé ako „prorok, mocný v
14
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skutkoch a slovách pred Bohom a pred všetkým ľudom“ (Lk 24, 19); po druhé ako
kňaz, ktorý priniesol na krížovom oltári seba samého ako obeť za hriechy sveta; po
tretie ako Kráľ a Sudca, ktorý vládol srdciami, súdi tajomstvá ducha a bude brať na
zodpovednosť každý život nie Ním darovaný a nie v Ňom rastúci. Podobu takejto
trojakej svojej služby Spasiteľ odovzdal apoštolom a ich nástupcom, keď po svojom
zmŕtvychvstaní apoštolom povedal: „Choďte, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca, i Syna, i Svätého Ducha a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek
som vám prikázal“ (Mt 28, 19-20). Okrem týchto slov sa Christos obrátil k nim aj inými
slávnostnými a mocou Božou odetými slovami: „Čokoľvek zviažete na zemi, bude
zviazané na nebi, a čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané na nebi“ (Mt 18,
18), čím im odovzdal právo uplatňovať zákonodarnú moc v Cirkvi pri posudzovaní
previnení veriacich v Cirkvi.
(Pokračovanie)
Prot. Peter Kormaník

100 rokov od umučenia ruskej cárskej rodiny 2
Svätý cárovič - mučeník Alexej

Ikona sv. cárskej rodiny Romanovcov
Odo dňa vstúpenia na prestol panovníka
Nikolaja II. Rusko čakalo 10 rokov na narodenie
v cárskej rodine syna, priameho následníka trónu.
08/2018

V ten deň, 30. júla 1904, sv. cár Nikolaj II. v
svojom denníku napísal tieto slová: „Je to pre
nás nezabudnuteľný deň, kedy nás tak zreteľne navštívila milosť Božia. O 1 hod. 15 min.
Alix porodila syna, ktorého po modlitbe nazvali Alexejom ... Chýbajú mi slová, aby som
dokázal dostatočne vyjadriť vďačnosť Bohu
za útechu, ktorú nám poslal počas týchto ťažkých skúšok ... “
Môžeme s dostatočnou vierohodnosťou
tvrdiť, že následník trónu dostal svoje meno
nielen na počesť panovníka Alexeja Michajloviča (Najtichšieho), ktorý bol veľmi blízky
sv. cárovi Nikolajovi, ale aj na počesť prepodobného Serafima Sarovského, ktorého si
uctievala celá cárska rodina. Meno Alexej mal
prepodobný Serafim Sarovský pred prijatím
mníšstva.
Svätý cárovič Alexej bol pokrstený 11. augusta 1904, teda 12 dní po narodení. Cisárovná
sa venovala dieťatku s celou silou materinskej
lásky. Dokonca sa začalo povrávať, že je len mat   15
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Sv. cár mučeník Nikolaj so svojím synom sv. cárevičom Alexejom
kou a nie panovníčkou. Neskôr však mnohí poAko však vyzeralo toto milé dieťa? Jeho
chopili, že taká starostlivosť o novorodeniatko učiteľ naňho spomína takto : „Prvýkrát som uvibola životne nevyhnutná. Cárovič mal hemofí- del následníka, keď mal jeden a pol roka. Konliu, ktorá neustále ohrozovala jeho život.
čili sme hodinu s jeho sestrami, keď cisárovná
Cárovič bol nesmierne dobré a krásne die- vošla do miestnosti s cárovičom na rukách.
ťa. To, že od detstva tak veľmi trpel, zrodilo v Bola šťastná a pyšná, že má také krásne dieťa.
ňom súcit ku všetkým trpiacim ľuďom. Túžil po Následník bol skutočne prekrásny chlapček s
tom, že keď sa raz stane z Božej milosti cárom, blonďavými kučierkami a veľkými šedomodrýspraví všetko pre to, aby na svete neboli chu- mi očami, ktoré boli tieňované dlhými mihalnidobní.
cami. Mal sviežu farbu tváre zdravého dieťatka
Od detstva ho obklopovali obyčajní ruskí a keď sa usmieval, na jeho líčkach vznikali dve
ľudia. Mal ruskú ňaňu (pestúnku), Máriu Iva- malé jamôčky. Pozeral sa na mňa vážne a záronovnu Vyšňakovovú, ktorá pri ňom bola až do veň hanblivo ... Cisárovná ho mnohokrát prividovŕšenia jeho siedmeho roku života. Neskôr nula k sebe, akoby ho chcela uchrániť alebo z
sa oňho staral námorník Nagornyj, ktorý ho obavy o Jeho život. “
všade sprevádzal. S veľkou radosťou počúval
Cárovič bol veľmi živé dieťa a ako všetky
rozprávania o hrdinstve ruskej armády, miloval ostatné deti sa chcel hrať, behať, tešiť sa zo žisvoju vlasť a veľmi si vážil tých, ktorí ju s nasa- vota pohybom v prírode. Hrozilo však nebezdením vlastného života chránia. Medzi jeho pečenstvo, že sa môže udrieť a aj tá najmenšia
najobľúbenejšie jedlá patrili: čierny chlieb, kaša odrenina mohla vyvolať vnútorné krvácanie.
a šči, „ ktoré jedia všetci moji vojaci“.
Vtedy cárovič začínal veľmi blednúť a slabnúť a
trvalo to niekedy aj niekoľko mesiacov, pokým
16
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sa jeho stav nezlepšil. Toto malé dieťa, ťažko
skúšané svojou chorobou, nikdy nezareptalo na
Stvoriteľa, len prosilo v svojich detských modlitbách: „Hospodin, pomôž mi! “ Len niekedy slovo
„ mama “ plné utrpenia, vykĺzlo z jeho úst.
Keď sa však stav následníka zlepšoval, púšťal sa schuti do učenia. Od samotného detstva
sa deťom venovali učitelia cudzích jazykov.
Cárske deti boli veľkými vlastencami, milovali
Rusko a všetko ruské a medzi sebou navzájom
sa rozprávali len po rusky. Schopnosti cároviča
sa prirovnávali k schopnostiam veľkej kňažnej
Oľgy Nikolajevny, ktorá mala výbornú pamäť,
veľmi ľahko sa učila a dosahovala vynikajúce
výsledky.
Cisárovná prevzala na seba náboženskú
časť výchovy a výučby. Modlila sa spolu so
svojím „baby“, ako ho láskyplne volala, oboznamovala ho so životom Spasiteľa nášho Isusa
Christa. Naučila svojho syna modliť sa a chlapček nezaspával dovtedy, pokým sa nepomodlil,
ani nezačínal svoj deň bez modlitby. Zákon Boží
musí byť v srdci človeka a cisárovná ho do tohto
srdiečka uložila navždy.
Zaujímavé je to, že cárovič napriek tomu,
že vedel, že sa raz stane cárom, nebol namyslený, hrdý. Vedomie toho, že bude ako cár slúžiť
svojej vlasti, naplňovalo celú jeho bytosť uvedomením si zodpovednosti a najvyššieho predurčenia.
S dospievaním boli prejavy choroby cároviča menej časté. Bol pevnejší a zdravší a cárska
rodina nemusela žiť už takým uzatvoreným životom ako predtým. Cisárovná spolu s dcérami
pomáhala raneným vojakom (obdobie 1. svetovej vojny), zaoberala sa dobročinnou činnosťou.
Panovník bol neustále spolu s vojakmi. Osobný
životný príklad panovníka budil v malom cárovičovi veľkú lásku a obdiv k otcovi. Chcel sa vo
všetkom podobať na svojho prekrásneho,
dobrého Rusko milujúceho otca. Je preto
samozrejmé, že cárovič chcel byť neustále
08/2018

spolu s ním. 1. októbra 1915 cisárovná s materinským bôľom v srdci pustila svojho drahého
syna k otcovi. Bola to prvá veľká rozlúčka syna
s mamou. Syn, ktorý však veľmi ľúbil svoju drahú mamu, jej každý deň písal o svojich nových
zážitkoch.
Toto obdobie bolo pre život cároviča veľmi
prospešné. Bol v častom kontakte so svojím milovaným otcom, dozvedal sa podrobne o živote
armády, mohol sa rozprávať s vojakmi, stal sa
menej hanblivý a viac komunikatívny. Duch vojska bol pozdvihnutý čarom osobnosti cároviča.
Dostať za šéfa cároviča sa stalo veľkou túžbou
vojenských plukov. „Pane Bože!“ - spomína generál Krasnov na slová kozákov a oficierov, „keď
bude na to vôľa cárova, musíme potom spraviť
nejaký osobitý hrdinský čin! “
Skoro celý rok, s určitými prestávkami, strávil cárovič spolu so svojím otcom. Nezabúdal
však pritom ani na svoje povinnosti - učenie.
S. J. Ofrosimova spomína naňho takto: „ ... Jeho
šľachetná tvár sa stávala čoraz viac sústredená
a výrazná. Detská okrúhlosť jeho líc zmizla, ale
črty Jeho tváre sa stávali čoraz jemnejšie a krajšie, oči žiarili hĺbkou a boli čoraz smutnejšie ... “
Šťastie však v živote človeka zvyčajne netrvá dlho, prichádzajú utrpenia, ktoré v ňom
môžu nadlho zaujať miesto. Pozoruhodným a
o svätosti svedčiacim javom celej cárskej rodiny
bol ten fakt, že bez reptania
a s nádejou
na Boha vstúpila na
krížovú cestu, ktorá
sa zreteľne začala
pred nimi črtať po
2. marci 1917 a zavŕšila sa výstupom
na Golgotu 4. / 17.
júla 1918.
Nastal
čas urá-
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žok, výsmechu cárskej rodiny po tom, ako sa
imperátor Nikolaj Alexandrovič zriekol trónu.
Boli aj slzy od trpkých a nespravodlivých urážok,
ale nikdy nebola v členoch cárskej rodiny zloba,
nenávisť k tým, ktorí ich urážali. K ruskému ľudu
a ruskej armáde neprestali cítiť aj napriek veľkému poníženiu lásku. Cárska rodina prežila v
Cárskom Sele pod „ochranou “dočasnej vlády“
do augusta 1917. Potom prišlo oznámenie, aby
sa všetci začali chystať na odchod. Očakávania
sv. mučeníkov o tom, že ich vysídlia na Krym, sa
nesplnili. Boli vysídlení do Toboľska, na Sibír.
Obyvatelia Toboľska s láskou vítali cársku rodinu, postupne však boli cárski mučeníci čoraz
viac obmedzovaní v stretnutiach
s ľuďmi. Ich „strážcovia “ sa
menili, len čo začínali
pociťovať úctu k
cárskej rodine.
Táto výmena strážcov
prinášala
so sebou
stretnutie so stále
strašnejšími
ľuďmi. Postupne nemala cárska
rodina ani prístup do
chrámu. Cárovič, ktorý bol
v tom čase ťažko chorý, bol neustále sledovaný, či svoju chorobu nepredstiera.
V cárskej rodine bol zvyk prijímať počas
prvého a posledného týždňa Veľkého pôstu.
(Samotný panovník prijímal dvanásťkrát do
roka.) Ale tu, v Toboľsku, bola povolená len bohoslužba v dome. Na domácich bohoslužbách
nespieval zbor, takže spievala cisárovná spolu s
dcérami. Ich spev a modlitba k Bohu mali vplyv
aj na strážcov ...
12. apríla 1918 musel cár spolu s manželkou
a dcérou Máriou, ktoré ho sprevádzali, opustiť
18
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Toboľsk a nasledovať oficierov stráže. Ich konečnou zastávkou bol Jekaterinburg. Srdce cisárovnej krvácalo. V Toboľsku zostali deti a veľmi
ťažko chorý cárovič Alexej. Niekoľko dní rodičia
a deti nemali o sebe žiadne správy. Po piatich
dňoch pricestoval agent boľševikov - Rodionov,
ktorý prikázal prehľadať všetkých, nevynímajúc
ani mníšky a kňazov.
Život cárskej rodiny v Jekaterinburgu bol
najťažšou a zároveň poslednou etapou ich krížovej cesty. Postupne si uvedomovali svoj osud,
hoci nádej ich neopúšťala ani v poslednú chvíľu.
V noci z 3. na 4. júla (16./17.) 1918 bola
uskutočnená zverská vražda celej cárskej rodiny a všetkých tých, ktorí im zostali verní
až do poslednej chvíle a nezradili ich ... Vražda - v pivnici
Ipaťjevského domu.
Prvou obeťou bol
panovník, za ním
nasledovala jeho
až do hrobu verná manželka a
potom celá rodina. Následník nezomrel naraz, ležal
a tíško stonal. Vtedy
Jurovský, ktorý zavraždil
jeho otca, dobil aj cárskeho
následníka ...
Život cároviča sa začal pri zvonení
zvonov, radostných ohňostrojoch. Skončil sa
však v pivničnej miestnosti domu osobitného
zamerania v Jekaterinburgu v noci, pri výstreloch vrahov, ktorí podlo napadli jeho otca, matku, sestry a malú skupinku verných.
Bolo zabité dieťa, ktoré od detstva nikdy
nikomu nič zlé neurobilo, Dieťa, ktoré nereptalo počas svojich ťažkých utrpení, ktoré bolo
schopné pochopiť utrpenie tých, ktorí prelievali
svoju krv a obetovali život za „cára a vlasť“, Dieťa zbavené slobody, stiesňované, bez dostatku
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potravy, ktoré sa dokázalo správať nielen bez
zloby k tým, ktorí ho urážali, ale ktoré si dokázalo získať lásku, úctu a súcit. Nakoniec dieťa, ktoré
sa snažilo podporiť svojich nešťastných rodičov
v ich strašnom údele.
Cárovič Alexej bol vychovávaný v nábožnej
rodine, bol obklopený láskou a starostlivosťou
matky, otca a sestier. Toto dieťa dávalo tým, ktorí
ho obklopovali, svoje dobré čisté srdce, jednoduchosť a lásku, trpezlivosťou odpovedalo na
hrubosť a urážky. Neposlúži pre nás majákom v
našom hriešnom živote, keď začíname reptať a
odvážime sa pýtať: za čo ?
Svätý cárovič Alexej spolu s cárskou rodinou
je prekrásnym príkladom života kresťanskej rodiny, v ktorej slová Zákona Božieho sa stávajú
skutočnosťou.
Súčasný svet je veľmi rozvrátený a skazenosť sa dostáva aj do najväčšej
svätyne spoločnosti - do rodiny. Vzťahy medzi
rodičmi a deťmi už vo väčšine prípadov stratili
čaro vzájomnej lásky, úcty a pochopenia. Prostredníctvom tlače, televízie odvekí nepriatelia
kresťanstva sa snažia rozbiť rodinu, vnútiť deťom myšlienky, že sú vyspelejšie, že rodičia sa
v mnohých veciach nevyznajú, dokonca, že ich
názory sú zastarané. Keď sa však prostredníctvom podvedomia takýto názor v mozgu detí
usídli, musia hľadať alternatívu, hľadať svoj vzor.
Často ho však nájdu v spoločnosti, ktorá úplne
degraduje ich zmýšľanie, ich osobnosť.
Všimnime si, naopak, život cárskej rodiny.
Aká láska, úcta k rodičom tam panovala, akú
váhu malo slovo otca alebo matky. Deti vždy
pamätali na slová Spasiteľa : „Cti si otca a matku
tvoju ... “
V terajšej dobe možno vidieť skutočnú kresťanskú pravoslávnu rodinu takmer výlučne v rodinách kňazov a ľudí, ktorí sú pevne spojení so
životom Pravoslávia. Práve v nich panuje vyššie
spomínaná láska a úcta k rodičom. Každodenné
slúženie sv. Liturgie posväcuje nielen kňaza, ale
08/2018

aj jeho rodinu, pretože otec prináša po sv. Liturgii pokoj a radosť od spojenia s Hospodinom
prostredníctvom Prijímania do celej rodiny,
dom sa posväcuje a otec je spojený s matuškou
každý deň liturgickým životom. Aj keď nie je
možné vždy slúžiť sv. Liturgiu, predsa však vzájomný kontakt kňaza s rodinou počas celého
týždňa, príprava k bohoslužbe, besedy s deťmi,
ich duchovné vedenie a umožnenie nazretia do
najkrajšej oblasti vied - teológie aj pomocou ich
oboznámenia sa so životmi svätých, duchovne
spája rodinu vo vzájomnej úcte, láske. Deti, keď
vidia snahu svojich otcov čo najhorlivejšie slúžiť
milovanému Spasiteľovi, sa boja porušiť Jeho
prikázania a pripájajú k tomu aj úctu a lásku k
otcovi. Lásku k matke má dieťa doslova vrodenú, ale upevňuje sa nielen prostredníctvom jej
starostlivosti o dieťa, ale aj vzájomnou modlitbou s ním (podobne ako to bolo u cisárovnej
Alexandry Feodorovny). Úcta manžela k manželke je založená na úcte, ktorú predpisuje aj
svätá Matka Cirkev, upevňuje sa, keď matuška
pomáha otcovi duchovnému. Deti, vidiac, ako si
ich otec vysoko váži a ľúbi svoju matušku, venujú mame najvrelejšie city.
Nie každého však povolal Hospodin, aby
Mu slúžil ako kňaz. Každý však má povinnosť vychovať svoje deti v duchu Pravoslávia, dôstojne,
aby mohol pred Hospodinom s radosťou povedať : „Hospodin, toto sú moje deti ! “
Modlime sa preto spoločne k celej cárskej
rodine, aby požehnala úsilia rodičov, ktorí ju
volajú na pomoc pri výchove svojich detí, a svätému cárovičovi Alexejovi zverte svoje ratolesti
do opatery, aby ich naučil krotkosti, láske k Bohu
a k úprimnej láske a úcte k vám. Nech bude ich
každodenným ochrancom a pomocníkom v
snahe stať sa skutočne dobrým pravoslávnym
kresťanom.
Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD., min. prof.
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Pravoslávny „odpust“ v Ľutine
Dňa 15./28. augusta (1930, pozn. prekl.) na Uspenije Presvätej Bohorodičky sa uskutočnil pravý
pravoslávny „odpust“ v Ľutine.
„Odpust“ je pomenovanie nepravoslávne, no skôr používané u katolíkov. Znamená to, že pápež, ako keby dával odpustenie hriechov tomu, kto príde v určitý sviatok na určité miesto. V minulosti týmto dokonca obchodovali a kupovali si – pápežské odpustky – indulgencie.
My pravoslávni, žijúci niekoľko storočí v Rakúsko – Uhorskej monarchii, nepoznáme pápežské
odpustenie hriechov, ani nekupujeme pápežské indulgencie, no aj tak sme už od čias poddanstva
začali nazývať „odpustami“ také sviatky, počas ktorých sa schádzame z rôznych kútov na sväté
miesto na bohoslužby.
Na týchto miestach sa spovedáme a prijímame sv. Tajiny Christove, a tak získavame odpustenie
hriechov od samotného Božieho Syna – Isusa Christa. Pravoslávny národ má veľmi rád takéto veľké
sviatočné stretnutia, kde sa schádza na bohoslužbách.
Už od dávnych čias sa národ schádzal do starého pravoslávneho krásnobrodského monastiera,
na Bukovú hôrku, kde stála „matka chrámov“, ale aj na iné sväté
miesta. No na
veľmi dlhé obdobie
padli tieto svätyne
do rúk inoslávnych
a naozaj iba cez
požehnanie a pomoc Matky Božej sa
mohlo uskutočniť v
tomto roku pravoslávne toržestvo na
ľutinskej hôrke.
Obyvatelia Ľutiny, bez akejkoľvek
agitácie sa vo veľkej
miere vracali späť
do lona sv. Pravoslávia a za niekoľko
Vítanie čudotvornej ikony na chrámovom sviatku v Ľutine, 1930 – zhruba 2 mesiace,
si postavili na tejto svätej ľutinskej hôrke kamenný chrám na počesť Uspenija Božej Matky a taktiež
vykopali pri chráme studničku.
Jedine Boh vie, koľko obetavej práce vykonali za 2 mesiace pravoslávni Ľutinčania. Všetci pracovali pri chráme, dokonca malé deti, ba 10 - ročný chlapec svojimi rukami vyrezával cárske dvere a
k 10./23. augustu bol chrám skoro dokončený.
V tento deň vnuk zakladateľky ľutinského „odpustu“ Zuzany Fekete, pochovanej pri uniatskej
kaplnke, prišiel k pravoslávnemu kňazovi a vyhlásil, že po vnuknutí svojej nebohej babky postaví
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na zabudnutom, opustenom a udupanom hrobe pravoslávny kríž. Kríž bol rýchlo vyrobený a postavený na hrobe, priamo oproti dverám uniatskej kaplnky a v nedeľu 11./24. augusta bol slávnostne
posvätený. No a takýmto spôsobom prešlo právo ľutinského „odpustu“, ktorý ustanovila Zuzana Fekete, na pravoslávny národ na Karpatoch.
Už 12./25. augusta, v pondelok, vyšli krížové procesie z Krásneho Brodu a Ladomirovej. Všade
náš národ, ktorý sa vracal do lona sv. Pravoslávia, ale aj tam, kde žili gréckokatolíci, vrúcne vítal pútnikov, sprevádzal ich, a taktiež niektorí sa vybrali do Ľutiny na pravoslávny chrámový sviatok.
V stredu, v predvečer Uspenija Božej Matky, prišli pravoslávne procesie z Ladomirovej, Becherova, Krásneho Brodu, Hrabského, Venécie a tiež 3 procesie prišli z Lemkoviny – z obcí Florinka, Smerečna a iné. Prišlo veľké množstvo ľudí.
Na poludnie doniesla procesia čudotvorný obraz, ktorý bol dočasne uložený v miľpošskej
kaplnke. Pri chráme bol posvätený kríž a národ začal dávať zápisky (lístky s menami) na Liturgie a na
spomínanie zosnulých.
Večer, v novopostavenom chráme, bola slúžená večerňa a pri studničke bolo posvätenie vody
a bylín. Spoločne slúžilo 6 pravoslávnych duchovných, dvaja diakoni a archimandrita. Po posvätení
vody, počas celej noci, sa pred čudotvornou ikonou, ktorá bola postavená do stredu chrámu, slúžili
molebeny, paraklisy a panychídy, no a počas prestávok národ spieval piesne na počesť Matky Božej.
Štyria kňazi od príchodu čudotvornej ikony, počas celej noci až do neskorej Liturgie, spovedali
národ. Ráno, 15./28. augusta, bola v novom chráme soborne slúžená utreňa s požehnaním chlebov
a v dočasnom chráme v obci ranná obednica, počas ktorej prijalo sv. Dary množstvo pútnikov. Spieval becherovský chór pod vedením skúseného F. Cupera.
O 9. hodine ráno sa začalo posvätenie novopostaveného chrámu. Na konci posvätenia, pred
mnoholitijem, o. archimandrita Vitalij, v mene vedenia eparchie, vyjadril poďakovanie za vykonanú prácu a obetu o. Vasilijovi Solovjevovi, kurátorom a celej ľutinskej pravoslávnej cirkevnej obci.
Hneď po posvätení sa o 10. hodine začala neskoršia Liturgia. Po prečítaní Evanjelia krásnu kázeň o
rozdieloch medzi Pravoslávím a úniou predniesol miestny správca o. Vasilij Solovjev. Po prijímaní
kázal správca becherovskej cirkevnej obce o. Alexej Omeljanovič, o tom, ako si Matka Božia hľadala
miesto, kde by v Betleheme prenocovala.
Sviatok skončil o 13. hodine popoludní procesiou okolo chrámu, kázňou o. archimandritu Vitalija a pomazaním olejom.
Každý pri odchode bozkával čudotvrný obraz Matky Božej, prijímal pomazanie a ako požehnanie – ikonu Božej Matky, kalendáre a noviny, ktoré darovalo ladomirovské bratstvo.
Po ukončení bohoslužieb sa pravoslávny národ procesiami vracal domov, niesol tú radostnú
zvesť o milosti Božej Matky k Pravosláviu, a tak, ako požehnala ustanoviť pravoslávny chrámový
sviatok na ľutinskej hôrke.
A preto aj my, potomkovia našich rodičov a prarodičov, nedajme zahynúť tomuto svätému
miestu a zachovajme ho pre budúce pokolenia tak, ako nám ho zachovali naši predkovia a ak to je
v našich silách, schádzajme sa na sviatok Uspenija Presvätej Bohorodičky na našu ľutinskú hôrku.
Pripravil: jerej Miroslav Humenský
Preložené z časopisu Pravoslavnaja Karpatskaja Rus, č. 17-18, roč. III, s.1, rok 1930
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Pravoslávie na území dnešného
Slovenska v stredoveku 3
Pravoslávna viera staroslovanského obradu bola rozšírená po hornom Gemeri od staroslovanskej, pravoslávnej cyrilo-metodskej Cirkvi od sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda. Keď prišli husiti
na Gemer, zabrali zámky a prívetivo s ľudom nakladali. Skrze manželstvo sa s ľuďmi aj pomiešali.
Dodnes po nich ostali zvyky, odev, reč, zavádzali svoje bohoslužby, boli nepriateľmi kláštorov a tak
tu zanikli mnohé kláštory. Vodcovia husitov Axanit, Talafúz, Valgata tu za 28 rokov zviedli veľa krvavých bitiek, kde pohynulo mnoho ľudí. Kráľ Matej s Jiskrom uzavreli zmluvu pokoja. Husiti nosili
knihy so sebou, učili čítať, kázali a slúžili bohoslužby, to zapríčinilo, že sa tu reformácia ujala a rozšírila medzi Slovákmi.
Turecké nájazdy od roku 1553 Gemer vypaľovali, násilne vyberali daň, vraždili, činili násilnosti
a iné ukrutnosti. Samotná stolica Gemer platila im veľké dane. Aj napriek tomu tu zostal dodnes
starý Štítnicky chrám z 13. st., ktorý je dnes evanjelický. Bolo by potrebné preštudovať starobylé
nápisy, zápisy a náhrobky. Ochtinský starobylý chrám dnes je evanjelický. Táto obec má pečať s
ikonou sv. Mikuláša, biskupa Pravoslávnej cirkvi s nápisom: „Sigillium de villa Ochtina“. Je tu zvon z
roku 1515. Gecelovský starobylý chrám, tiež dnes evanjelický. Revúcky dnes katolícky, je tu prastarý
zvon. Chyžňaský, dnes katolícky, pôvodne bola to kaplnka v byzantskom slohu postavená, starými
ikonami na stenách popísaná. Je tu stará krstiteľnica zo žuly vykresaná, okrúhlej podoby, do nej
niekedy deti pri krste ponárali. Dnes stojí za dverami chrámu. (1) Tu pod oltárom boli uložené ostatky neznámeho svätého. Starobylý chrám Kiatický, Rimavskobrezovský, Čerenčiansky z 13.st. bol
popísaný ikonami po stenách.
Boli tu eremitské monastiere v Jelšave, Kameňanoch, Rybníku, Štítniku, Hárskúte založený 1141, Hagoňu, Janošovciach, Gobamszegu
pri Solovci a inde. Výstižné to napísal historik a
otec slovenskej historiografie F. V. Sasínek: „Ako
veľmi rozšírené bolo pravoslávie v Uhrách vo
veku tom, a ako si ctili vieru otcov králi, kniežatá
a iní, toho večnými pomníkmi ostanú svätyne
a ústavy nimi buď založené, buď zvelebené…
Všetci dejepisci zrovnávajú sa v tom, že opátstvo Vyšehradské i pôvodom i duchom bolo
pravoslávne, a síce že bolo prvotne monastierom Vasilitov (Basilitae) a výlučne pravoslávne.
Tak sám životopisec Gerardov, v duchu cirkvi
západnej píšuci, vydáva mu také isté svedectvo. Podobne aj Katona (č. II. s. 112). Monastier
pravoslávny na Vyšehrade stal ešte v roku 1221,
ako to svedčí list pápeža Honoria III., ktorý s
Prvý uhorský kráľ Štefan I. (975 - 1038)
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dovolením vraj kráľovým, dáva úpravu Jánovi, arcibiskupovi
ostrihomskému, aby na miesto mníchov gréckych, uviedol
latinských na Vyšehrad- ak by to - bez väčšej rozhorčenosti
previesť mohol (Katona č. V. s. 348). V tejto dobe začína sa pravidelne vedený boj stolice západnej proti monastierom Cirkvi
východnej v Uhrách, ako to nižšie uvidíte...
K týmto ku boku kladiem aj Bielu Cirkev na starom Budíne,
ktorý aj zemepisne leží v susedstve tamtých. Dľa podania pozdejšieho, prvý sobor založil síce kráľ Štefan; kto ale lepšie porozumel histórii Uhorska, ten vie, že kraje po jednom i po druhom
brehu Dunaja boli Slovanmi obývané, a že už pred prestolením
Štefanovým - cirkev východná, okolo Dunaja a tak aj Budína
rozšírená bola, mala svoje svätyne… Že Cirkev Biela pri Budíne,
ku ktorej bol Arpád v roku 907 pochovaný, ako bezmenný noPrinc Arpád (845 - 907)
tár vypravuje, bola obradu východného, netrpí ani najmenšej
pochyby. Bezmenné počiatky Cirkvi Bielej pripisuje obráteniu Maďarov; keď ale Maďari už v dobe
predštefanovej napospol od Slovanov prijali vieru Christovu, teda aj počiatok samej Cirkvi, trebárs
ho aj do času obrátenia Maďarov berieme, je starší, ako kraľovanie Štefanovo, nespomenúc to, že už
samo jej označenie je slovanské. (Anonym. Not. cap. 52.) Príslovka ,,tam" (ibi) označuje teda miesto,
t.j. že chrám bol stavaný tam, kde pochovaný bol vojvodca Arpád. Arpád teda, prvý vojvodca Maďarov, odpočíva vo svätyne slovanskej, a tak pochovaný bol aj podľa obradov slovanských. A túto
pravdu, večné tieto zásluhy Slovanov, uznajú aj Maďari potom, keď príde čas, že spravodlivejšie
posudzovať budú dejiny vlasti spoločnej, a budú dávať každému, čo je jeho.
Porozkladajúc takto počiatky najstarších stredísk kresťanstva v Uhrách, potrebné je teraz vyrozprávať ďalšie osudy jeho. Videli sme, že slnko kresťanstva nad Uhorskom zablesklo z východu,
že prvé strediská viery zorganizovalo pravoslávie. Pozrite sa na sväté pomníky cirkevné vyššie
menované. Všetky, ale všetky nachodia sa v krajoch Slovanmi obývavších a obývaných. Pozrite na
zemepisnú rozlohu najstarších biskupstiev: a nachodíte všetky medzi Slovenmi. Tam máte Nitru,
Vacovo, Jáger, v zemi Slovenov karpatských, tam Vesprím, Ráb a Solno-Belohrad v zemi Slovenov
bulharských, tam Pätikostoly medzi Slovenmi chorvatskymi, v strede týchto svätýň horuje sťa Sion:
arcistolica Ostrihomu, práve na rozhraní troch národov, ako Jeruzalem na rozhraní troch svetov…
Počiatky týchto stredísk stáli už pred dobou sv. Štefana, ktorý ich ako jestvujúce už svätyne našiel,
zvelebil a duchom histórie za základ organizovania cirkvi i štátu obnovil… Všetky teda strediská
cirkevný základ svoj majú v dobe pravoslávnej; a všetky sa nachádzajú v krajinách slovenských. (2)
„Ajhľa! Na týchto praslovenských a pravoslávnych strediskách založené bolo tých - Štefanovi,
prvému kráľovi Uhorska, pripisovaných desať stolíc biskupských, a okrem týchto arcistolica ostrihomská…Tak povstalo aj biskupstvo Nitranské…Toto je prvá kniha Mojžišova o počiatkoch najstarších stolíc biskupských v Uhrách, ktoré starší letopisci tak nepodarene vypracovali, a pozdejšie
za nimi, tak jednotvárne prepisovali. Kto tu nevidí jednu a spojenú niť tejže idey histórie cirkevnej,
ten nemá oka duchovného, a je všetko inšie, len nie historikom uhorským. Tajné sú zväzky ducha, a
tak nechať len srdce čisté vstupuje do svätyni jejich. Kto si trúfa podvrátiť beh tento idey historickej,
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nech pokúsi sa. Okolo týchto stredohviezd ducha kresťanského v Uhrách točili sa ešte mnohé na
nebi kresťanstva tatransko-dunajského. Tu prichádzam na predmet doteraz nepreskúmaný, ba až
tak poviem závojom zabudnutia úmyselne zakrytý…I kde že je pôvod jejich, i jaké že boli osudy
jejich? Musíme sa celým právom spýtať v dejinách uhorských...
…O pôvode stredísk týchto dosavád napospol prevládala mienka táto, že ich cirkev západná
pozakladala. Toto je ale len z čiastky pravdivé. Pri stopovaní pôvodu cirkevných soborov týchto, rozoznať treba doby dve: prvú dobu dejstvovania cirkve východnej, a druhú dobu cirkvi západnej…
teda nájdete aj v labyrinte tomto niť východodajnú… Niet teda pochyby, že keď horujú v krajinách
Slovenmi obývaných, a keď napospol dokázané je, že kmene slovanské v Ugrii prijali kresťanstvo
vôbec behom 9. a 10. storočia, že aj strediská tie, trebárs pôvod nektorých sa udáva z časov pozdejších, boli pôvodne strediskami cirkvi východnej-- behom času ale ostali temer všetky soborami
cirkvi západnej... (3)
Literatúra:
1.
Korec, Ch. J., cit. dielo, s. 97.
2.
Dejiny Krompách. Košice 1981, s. 43.
3.
Brázdou Metodovou, vydala Jednota sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach pri príležitosti prvých cyrilometodovských slávnosti dňa 4. a 5. júla 1942, s. 9-10.

Prot. ThDr. Štefan Horkaj

„Нелем медицина, но і віра хрістіаньска
докаже уздравити чоловіка“
З нагоды посвячіня церькви в Голічі, лем 2-го
православного храму на западній Словакії, сьме
бісідовали з його настоятельом, отцьом Якубом
Яцечком. Отець Якуб є Русином, котрый продовжує
в кіріло-методійскій місії на западній Словакії,
бывшій теріторії Великой Моравы. Інтересна є
його жывотна путь із Стропкова аж до Голіча, а
самособов од лікарьства тілесного ку лікарьству
духовному.
Отче, сьте внуком отця Петра Цупера,
довгорічного настоятеля храму в Стропкові,
котрый быв піліром Православія на выході
Словакії. Як споминате на свого діда і своє
дітинство?
На отця Петра собі споминам од свого
дітинства як на такого доброго дідка. Отець
Петро быв дуже людьскый, любив дітей, шалив
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ся з нами, на рукы нас брав, на хырбеті нас носив. І барз у нього было добрі.
Могли сьме ходити по шуфлатках, по скринках, по бібліотеці... І так єм вже як
дітина познав многы „тайны“, з котрыма він як священик нарабляв. Што міг быти
і його замір, як нас веце притягнути ку церькви. Ходили сьме з ним до ліса і на
церьковны події. В тім часі мав на старости аж 6 або 7 сел коло Стропкова. Як
єм мав може 14 років, споминам собі на богослужіня в Шандалі, де єм першый
раз чітав св. Апостола. І то быв про мене такый зажыток, же ня аж десь в гарлі
вшытко стискало.
Но покля знам, Ваша перша вольба была медицина. Є то так?
І кедь отець Петро быв про мене великым взором, ниґда нас насилу не тягав,
не приказовав: „Ты мусиш быти священиком.“ Він скоріше лем так говорив: „Ты
єсь ся на мене удав,“ або: „Ты такый як я.“ Tота думка быти священиком роками
дозрівала. Перше єм ся добрі чув в церькви, з часу на час єм помагав коло
пораїня, свічкы або кадило єм подавав... Аж пізніше, кедь уж єм быв в Братстві
православной молодежі, єм ся поступно учів історію Православія. Втогды єм
зачав веце роздумовати о тім, же буду священиком. Но то вже было на ґімназії,
коли ня барз заінтересовала хемія а біолоґія. Так ся медицина про мене стала
такым світьскым цільом і священство веце скрытым.
Коли ся то у Вас проявило?
Уж на ґімназії ня дакотры священици, як отці Совіч ці Ґерка, ословили, жебы
єм міг іти на богословску факулту. Втогды єм ся радив зо своїм отцьом, котрый
говорив так: „Iдь радше на медицину, а кедь будеш мати інтерес, маш іщі коли
іти і на теолоґію.“ Так єм наконець пішов на медицину, але цілы штудії єм уж
роздумовав, коли бы єм пішов на тоту богословску факулту. Треба повісти, же
цілы тоты рокы єм там навщівляв мого уйка, отця Серґія Цупера, котрый там діяв
як шпірітуал, духовный про богословів, і тот ня тыж барз овпливнив. І так, гнедь
по державных екзаменах, єм ішов на приїмачкы до Пряшова. Наслідно єм робив
як доктор у Свіднику і коло того єм штудовав екстерно.
На што собі з тых штудійных років памятате? Што або хто вас там
вызначно заінтересовав?
Можу повісти, же мої штудії теолоґії были спокійны. Лекції были в суботу,
што про мене по пятьдньовім ціклі в роботі, значіло якыйсь релакс. І барз єм
ся на то тішыв. Вшыткы, што нас учіли, намагали ся нам дати максімум. Спомяну
отця Корманика, котрый не учів лем літурґіку, але бісідовав нам много і о
практічнім жывоті священика на парохії. Такый отець Пружіньскый старшый
нам знав барз добрі передати історію Православія і обгаїти Православіє. Быв
то досправдовый аполоґета Православія. Отець Зозуляк нелем учів патролоґію,
але нам і приближовав свої ґрецькы зажыткы з горы Афон. Забавны урокы были
у пані Деревяниковой, котра учіла спів, і тота ся з нами кушіцько натрапила. На
цілы штудії мам досправды приємны споминкы.
Як проходила Ваша лікарьска практіка у Свіднику?
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У свідницькім шпыталю єм робив
головно на інтернім а потім на долічуючім
одділіню, што была властно ґеріатрія.
Векшынов ішло о тяжкы станы, стары
люде мають часто много хворот. Были там
і смертельны припады людей, котры там
свій жывот і закінчіли. І мы ся їм намагали
дати коло той лікарьской старостливости і
дакус того духовна. Докінця сьме на бывшій
хірурґічній салі зрядили малу часовню,
каплічку св. Пантелеймона. Дали сьме там
іконы, посвятили єй і реґуларно сьме там
служыли вечурні і акафісты. І можу повісти,
же мобілны паціенты, бабкы, дідкове, там
барз радо ходили.
Но кедь єм уж быв у высшім річнику тео-лоґії і быв єм высяченый за діакона, вырішыв
єм перервати мою лікарьску практіку і
занимати ся лем душпастрырьством. Учів єм
реліґію в Кружльовій, де єм жыв і выконовав
єм діаконьску службу. Но потім пришла
ключова пропозіція в моїм жывоті. Дістав
єм можность робити на 1. інтерній клініці
в Братіславі. Ословила ня моя приятелька,
знама лікарька МУДр. Беловічова, котра
актуално робить в Бардейовскых Купелях.
Прот. Якуб Яцечко
Но і по рекомендації отця Петра сьме ся по
Стрітенії Господнім в 2005-ім році переселили до Братіславы, де єм зачав діяти
як доктор на Крамарах і діакон в церькви.
Думам, же западна Словакія про вас была велика незнама...
Даяк єм в душі чув, же то буде добрый слід. Моя жена Янка так само.
Отець Петро Цупер нам то благословив. Я єм наперед веце тужыв діяти
на выходній Словакії, меджі Русинами. Быв то мій ідеал, бо єм видів, же
тот наш русиньскый народ упадать. Многы люде одышли од Православія,
многы Русины одышли і од свойой родной бісіды. Даколи ся ани неголосять
до свойой народности. А думав єм собі, же свята Православна церьков
буде тым імпулзом, матірьов, котра буде тых людей привадити назад. Но
Господь Бог так дав, же єм пришов на западну Словакію. Але ани єм ся
тому не бранив, бо уж ту быв отець Петро Бобак в Гонтіаньскых Моравцях.
Як собі споминате на братіславскы часы?
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Были сьме барз добрый колектів, як на Крамарах, так і в церькви – отець
Йосиф Гаверчак, отець Михаіл Дандар, того часу пражскый архієпіскоп, родина
Беловічова, членове хору і іншы. Самособов за выходом нам было смутно,
ходили сьме там каждый місяць, але не бановали сьме...
Розговор робив Йосиф Бадіда
Языкова коректура: Петро Медвідь

Nočná modlitba

(Slovo sv. Jána Zlatoústeho o vykonávaní nočnej modlitby)
Každý z nás sa väčšinou modlí ráno a večer. Máloktorí kresťania sa modlia cez deň a ešte menej je tých, ktorí sa modlia v noci. Podľa slov apoštola, ktorý nám hovorí: „Neprestajne sa modlite“
(1Tes 5, 17), by sme mali venovať určitý čas modlitbe aj cez deň a v noci. Úctyhodný príklad nočnej
modlitby môžeme nájsť v Starom Zákone. Kráľ Dávid hovoril: „O polnoci vstávam, aby som Ťa oslavoval pre Tvoje spravodlivé rozhodnutia“ (Ž 119, 62). Zmienky o nočnej modlitbe nachádzame aj v
Novom Zákone, v listoch apoštolov. V Skutkoch apoštolov čítame: „Okolo polnoci sa Pavol a Sílas
modlili, spievali Bohu chválospevy“ (Sk 16, 25). Samotný Hospodin, náš Spasiteľ, v noci rád zostával
osamote, aby sa v modlitbách mohol zhovárať s Bohom, svojím Otcom. Všetci svätí sa modlievali v
noci. Aj svätí otcovia nám odporúčajú vykonávať nočnú modlitbu.
Napríklad sv. Ján Zlatoústy hovorí: „Bratia, noc nám nie je daná len na to, aby sme
počas nej spali alebo oslavovali. Mali by sme
si ju rozdeliť na dve časti: jednu by sme mali
venovať práci a tú druhú pokoju. Remeselníci, poľnohospodári a kupci vstávajú v noci.
Aj vy vstávajte v noci, avšak pred začiatkom
akejkoľvek práce sa pomodlite k Bohu, aby
vám zoslal svoju milosť... V noci dokážete
slobodnejšie povzniesť svoju myseľ k Bohu.
Nočné modlitby vás privedú k pokániu a práve tie Boh vypočuje omnoho skôr než denné
modlitby. Keď v noci vyjdeme vonku, zistíme,
že všade je ticho; a práve vtedy je naša duša
čistejšia a naša myseľ je viac sústredená na
modlitbu. Milovaní bratia a sestry, vstávajte v
noci, padnite na kolená a úpenlivo sa modlite
k Bohu, Hospodin k vám prikloní svoje ucho.
Spomeňte si na Dávida, ktorý vravel:„Sedemkrát za deň Ťa chválim za Tvoje spravodlivé
súdy“ (Ž 119, 164), „O polnoci vstávam, aby
Pravoslávny chrám vo Varadke
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som Ťa oslavoval pre Tvoje spravodlivé rozhodnutia“ (Ž 119, 62), „Už ma vyčerpalo vzlykanie, každú
noc plačom kropím svoje lôžko, slzami zamáčam svoju posteľ“ (Ž 6, 7). Bratia, popremýšľajme: ak to
robil kráľ, ktorý mal veľa povinností, akú dáme my Bohu odpoveď za svoju lenivosť? Bratia a sestry,
hovorím vám, prosme v noci Boha o odpustenie našich hriechov a spovedajme sa Mu. V noci naša
myseľ nenačúva prázdnym ľudským rečiam, nikto sa na nás vtedy nepozerá a neprekáža nám. Azda
môžeme mať cez deň, keď je naša myseľ plná všelijakých vedľajších myšlienok, takéto vhodné podmienky na modlitbu? Akokoľvek by ste sa snažili, cez deň sa nepomodlíte tak ako v noci. Nech je
teda váš dom v noci domácim chrámom naplneným manželom a manželkou. Veď práve Hospodin
povedal: „Kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18, 20).
Ak máte deti, zobuďte ich, aby sa v noci pomodlili k Bohu spolu s vami. Naučte ich modliť sa v noci,
aby to robili stále. Nie je nič krajšie ako taký domáci chrám, v ktorom sa vykonávajú nočné modlitby.
Veď prorok nám hovorí: „Bratia, snažme sa modliť každú noc, aby sme modlitbami rozlámali putá
hriechov.“
Bratia, „na svojom lôžku po nociach“ (Vľp 3, 1) hľadajme Hospodina a snažme sa aj v nočnej samote konať skutky svetla, nie skutky tmy. Veď ak sa Hospodin aj v noci o nás stará a venuje
nám svoju lásku, bdie nad nami tak, ako bdie matka nad svojím dieťatkom uloženým v kolíske, vari
Mu my, podobne ako deti, neopätujeme Jeho lásku a nevenujeme aspoň malú chvíľu rozhovoru s
Ním? Napokon práve Hospodin nás vyzýva k takémuto, pre nás potrebnému a užitočnému, rozhovoru: „A povedal im: Čo spíte? Vstaňte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ (Lk 22, 46). Preto
nech naše srdce a naša myseľ aj v noci bdejú a počúvajú Hospodinov milý hlas, ktorý „klope“ (Vľp 5,
2) na dvere našich duší a vyzýva nás na rozhovor s Ním. Amiň.
Zdroj: НОЧНАЯ МОЛИТВА (Слово св. Иоанна Златоустаго, како возстаяти в нощи молитися) In: ПРОЛОГ в
поучениях на каждый день года. Составил протоиерей Виктор Гурьев. Свято-Успенская Почаевская Лавра: Почаев,
2013. С. 494 – 496.

Z ruštiny preložil Mgr. Marek Chovanec

Choroby

List otca igumena Nikona (Vorobjeva)
Drahá Mariša a Kaťa! Pokoj Vám a spásu od Hospoda!
Dostal som od Vás list. Hospoď Vás navštívil chorobou, samozrejme, pretože
bola potrebná pre Vašu spásu. Mnohými ťažkostiami je potrebné vojsť do Božieho
Kráľovstva – taký je duchovný zákon. Apoštoli, mučeníci, prepodobní, všetci svätí
vošli v slávu cez mnohé veľké ťažkosti. Hospoď koho ľúbi, toho napomína. Bije každého syna, ktorého prijíma. Je jasné, že niet inej cesty do Kráľovstva Božieho, len
cestá úzka a krížová. Preto ste povinné nezúfať pri chorobe a slabostiach, ale viac
sa radovať duchom, v mysli sa utešovať, že Hospoď je teraz bližšie k Vám a v budúcnosti Vás, samozrejme, spraví svojimi deťmi, keď Mu zostanete verné do konca a
bez reptania prenesiete všetky ťažkosti, ktoré On uzná za potrebné Vám poslať. Kto
pretrpí až do konca, ten bude spasený.
28
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Treba častejšie vzývať Božie
meno, postaviť sa pred Božiu tvár a
prosiť o trpezlivosť, keď už bude veľmi ťažko. Reptaniu sa treba vyhýbať
ako jedovatému hadovi. Nerozumný
lotor reptaním a bojom nielenže zosilnil svoje muky, no naveky zahynul
a rozumný lotor pochopením, že
kvôli svojim skutkom prijíma dôstojný trest, aj muky si obľahčil a aj
sa stal následníkom Božieho Kráľovstva.
V rannej modlitbe prepodobného Makarija Veľkého sa hovorí: „Bóže,
očísti mja hríšnaho, jáko nikolíže
sotvorích blahóje pred Tobóju“. Keď
sa takto cítili veľkí Boží služobníci,
tak čo sme povinní cítiť my a načo
sa môžeme nádejať? Jedine na milosť Božiu. Sme povinní zabudnúť
na všetky svoje dobré skutky a ako
mýtnik vzývať z celého srdca: „Bože
Igumen NIkon (Vorobjev)
milostivý, buď k nám hriešnym!“ Keď
mýtnik bol len za takúto modlitbu ospravedlnený zo svojich hriechov, tak je jasné, že
i my sme povinní veriť, že sa Hospoď zmiluje aj nad nami, keď sa budeme z celého
srdca modliť a nádejať sa na Božiu milosť. Nijaká choroba nám nebude prekážať v
tom, aby sme sa hoci len niekoľkokrát za deň z hĺbky duše obrátili s pokáním k Hospodu.
Ešte sa nestalo, aby Hospoď odmietol odpustiť kajúcnikovi kedykoľvek sa kajá.
Jedine vtedy nám Hospoď neodpúšťa, ak neodpúšťame my druhým. Preto sa zmierme so všetkými, aby sa Hospoď zmieril s nami. Prepáčme všetkým, aby aj Hospoď
prepáčil nám.
Teraz je také únavné počasie, že Vám je osobitne ťažko. My všetci tiež vzdycháme, večer čakáme ráno a ráno zase kedy si môžeme spokojne ľahnúť večer do postele. Nech Vás chráni Hospoď, nech Vám dá trpezlivosť a modlitbu a cez nich duchovnú
radosť, ktorá prekonáva všetky telesné choroby a aj všetky ťažkosti tohto pominuteľného sveta.
Koniec je blízko, o nič nebuďte ustarostení. Buďte odvážne a nech sa posilňuje
Vaše srdce.
Z ruštiny preložil jerej Viliam Kimák
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Oslavy 1155. výročia od príchodu solúnskych
bratov v Prahe
5. júla 2018 sa v katedrálnom chráme sv. Cyrila
a Metoda v Prahe konali
oslavy príchodu solúnskych bratov na Veľkú
Moravu. V čele s Jeho Blaženosťou Rastislavom, arcibiskupom prešovským,
metropolitom
českých
krajín a Slovenska, slúžili
svätú Liturgiu Jeho Vysokopreosvietenosť Joanis,
metropolita langadský,
arcibiskup pražský a českých krajín Michal, baltský a ananjevský Alexej, gorodnický Alexander, episkopi bronický Paramon, moravičský Antonije, fastovský Damián, šumperský Izaiáš ako aj veľký počet duchovných a diakonov. Na slávnosti sa zúčastnili aj veľvyslanci Bulharska,
Gruzínska a Ukrajiny, ako aj predstaviteľ Husitskej cirkvi.
Po bohoslužbách pražský vladyka Michal hovoril o histórii príchodu sv. Cyrila a
Metoda na Veľkú Moravu, zdôraznil dôležitosť duchovnej jednoty a zachovania lásky v našich srdciach. Nakoniec boli niektorí prítomní ocenení rádom sv. Rastislava 1.
a 2. stupňa, pamätnými medailami a ikonami.

Chrámový sviatok v Stropkove a pamiatka
100 rokov od umučenie cárskej rodiny
V nedeľu 15. júla 2018 – v deň sviatku
Uloženia rúcha Presvätej Bohorodičky vo
Vlachernách – sa Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský a metropolita
českých krajín a Slovenska, sprevádzaný
Jeho Vysokopreosvietenosťou Sergijom,
metropolitom barnaulským a altajským,
z Ruskej pravoslávnej cirkvi, zúčastnil na
oslavách chrámového sviatku v Stropkove. Zároveň si spoločne s miestnymi veria30
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cimi pripomenul 100. výročie mučeníckej smrti posledného ruského cára Nikolaja II.
a jeho rodiny. Za účasti množstva kňazov sa tam od soboty konalo celonočné bdenie, ktoré vyvrcholilo v nedeľu archijerejskou sv. Liturgiou.
So slávnostnou kázňou po sv. Evanjeliu vystúpil metropolita Sergij. Ako povedal
vo svojom príhovore, Christos sa vždy s láskou a úctou správal k svojej Prečistej Matke. Preto Ona, Presvätá Bohorodička, je Zástankyňou nás, hriešnych kresťanov, ktorí
Jej Syna nazývajú svojím Spasiteľom, uverili v Neho a plnia Jeho prikázania podľa
svojich síl.
„Mnoho hrešíme, ale z Božej milosti a pre
modlitby Presvätej Bohorodičky
činíme pokánie a
získavame odpustenie hriechov. S
rúchom Presvätej
Bohorodičky, uloženým vo Vlachernách, sa spája viacero duchovných
i dejinných momentov, ktoré by
sme mali poznať.
Predkovia Rusov,
keď ešte neboli
kresťania, ale pohania, obkľúčili Konštantínopol s úmyslom dobyť a vyplieniť toto
starobylé a bohaté mesto. Avšak veriaci Byzantínci sa obrátili s prosbou o pomoc k
Presvätej Bohorodičke. Tá prostredníctvom rozbúreného mora pokorila pýchu pohanov a zbavila kresťanov strachu o svoj život a slobodu. Bol to očividný zázrak, po
ktorom mnohí z ruských pohanov uverili v Christa a prijali krst... Práve preto Svätá
Rus oddávna oslavuje tento deň ďakujúc Presvätej Bohorodičke," povedal v kázni
vladyka Sergij a vyjadril radosť z toho, že s požehnaním Jeho Blaženosti Rastislava,
arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska, a Jeho Svätosti Kyrilla, patriarchu moskovského a celého Ruska, sa môže zúčastniť na oslavách
miestneho chrámového sviatku, aby spoločným slúžením pred Božím prestolom
bola znovu sprítomnená duchovná jednota oboch našich miestnych Cirkví.
Pripomenul tiež 100. výročie mučeníckej smrti posledného ruského cára Nikolaja
II. a jeho rodiny. „Nepriateľ ľudského rodu diabol a ľudia, ktorých Sväté Písmo nazýva
synmi protivenia, vykonali strašný zločin. Nemohli však zabiť telo i dušu, tak ako ani
satan nedokázal zabiť nášho Spasiteľa Iisusa Christa," doplnil vladyka Sergij.
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V závere sv. Liturgie
vyslovil
poďakovanie
metropolita
Rastislav:
„Vaša Vysokopreosvietenosť, drahý vladyka Sergij! V mene Pravoslávnej
cirkvi v českých krajinách
a na Slovensku odovzdajte pozdrav Jeho Svätosti Kyrillovi, patriarchovi
moskovskému a celého
Ruska, a zároveň poďakovanie za to, že tak ako
vždy i dnes preukázal svoju lásku k našej miestnej
Cirkvi a poveril Vás, aby
ste spolu s nami oslávili sviatok Uloženia rúcha Presvätej Bohorodičky, ktorému je
zasvätený miestny chrám... Vo svojom príhovore ste spomenuli, že rúcho Presvätej
Bohorodičky bolo síce uložené v Konštantínopole, ale je úzko spojené s pohnutými
dejinami Ruskej pravoslávnej cirkvi. Jednou z najtemnejších udalostí ruskej histórie,
ktorú si o dva dni pripomenieme, bolo zabitie cárskej rodiny. Pri tejto príležitosti
sme sa listom obrátili na Jeho Svätosť Kyrilla, patriarchu moskovského a celého Ruska, s prosbou o vyslanie jedného z archijerejov Ruskej pravoslávnej cirkvi na miestny chrámový sviatok s tým, že by sme radi jeho prostredníctvom venovali Ruskej
pravoslávnej cirkvi ako prejav úcty, lásky a vďaky ikonu sv. cárskych mučeníkov...
Z Božieho dopustenia sa niekedy v našom živote stávajú veci, ktoré nedokážeme
vnímať pozitívne. Vnímame ich ako čosi negatívne, ako ťažkosti, trápenie a súženie,
ale tieto Božie dopustenia, skúšky a pokušenia sú pre nás užitočné a majú vplyv
nielen na náš osobný duchovný život, ale i život a dejiny celého sveta. Pevne verím,
že práve nevinne preliata krv cárskych mučeníkov a nespočetného množstva ďalších novomučeníkov sa stala semenom terajšej obrody i budúceho rozkvetu Ruskej
pravoslávnej cirkvi. Nech sa táto ikona stane vyjadrením bratskej lásky, vzájomnej
úcty a duchovnej jednoty Ruskej pravoslávnej cirkvi a Pravoslávnej cirkvi v českých
krajinách a na Slovensku."
Okrem ikony sv. cárskej rodiny metropolita Rastislav v mene stropkovskej cirkevnej obce venoval vladykovi Sergijovi i ikonu sv. siedmich slovanských osvietiteľov.
Miestny duchovný správca prot. Pavol Bobák sa poďakoval prítomným za účasť
na miestnom chrámovom sviatku. Následne sa konalo pomazanie veriacich požehnaným olejom.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
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Dar stropkovských veriacich
Jeho Svätosti Kyrillovi,
patriarchovi moskovskému a celej Rusi
18. júla 2018 - v deň nájdenia sv. ostatkov (moščí) prep. Sergija, igumena radonežského - sa
predstavený Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska pri patriarchovi moskovskom a celého Ruska archimandrita Serafím (Šemjatovský) zúčastnil na slávnostnej sv. liturgii v Trojicko-Sergijovskej Lávre, ktorú viedol Jeho Svätosť patriarcha moskovský a celého Ruska Kyrill.
Jeho Svätosť patriarchu Kyrilla pri bráne monastiera privítal námestník Lávry, preosvietený Feognost, arcibiskup sergijov-posadský, ako aj vysokí predstavitelia štátnej správy.
V tento deň boli slúžené sv. liturgie v každom chráme Lávry a Moskovskej duchovnej akadémie.
Po skončení sv. liturgie Jeho Svätosť patriarcha moskovský a celého Ruska Kyrill, Jeho Blaženosť
metropolita kyjevský a celej Ukrajiny Onufrij, členovia Posvätnej synody Ruskej pravoslávnej cirkvi a
všetci prítomní hierarchovia odslúžili moleben k prep. Sergijovi na Sobornom námestí Lávry.
V Trónnej sieni Patriaršieho domu Lávry vysokopreosvietený metropolita barnaulský a altajský
Sergij a predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska v Moskve archimandrita Serafím
odovzdali Jeho Svätosti patriarchovi moskovskému a celého Ruska dar pravoslávnych veriacich zo
Slovenska – ikonu sv. cárskych mučeníkov. S požehnaním Jeho Svätosti patriarchu Kyrilla a Jeho
Blaženosti metropolitu Rastislava sa vladyka metropolita Sergij zúčastnil na oslavách chrámového
sviatku Uloženia rúcha Presvätej Bohorodičky v Stropkove.
Jeromonach Alexander (Haluška),
tajomník Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi
v českých krajinách a na Slovensku v Moskve
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Snina - výtvarná a vedomostná súťaž z NBV
Na záver školského roka sa konala v Snine výtvarná súťaž pre žiakov 1. stupňa základných škôl. Deti si
mohli vybrať a nakresliť tému, ktorá ich počas roka najviac zaujala. Ocenené boli práce týchto autorov:
1. ročník: Nela Harkotová, Alek Aľušík
2. ročník: Anna Čopáková, Tomáš Bariak
3. ročník: Slávka Železníková, Filip Andrejko
4. ročník: Terézia Fedorcová, Samuel Piteľ
Pre žiakov 2. stupňa základných škôl bola pripravená vedomostná súťaž. V nej si deti mohli preveriť svoje
poznatky, ktoré na hodinách náboženskej výchovy nadobudli. Najlepšie výsledky dosiahli:
5. ročník: Slavomír Čornanič, Karin Harkotová
6. ročník: Barbora Mikulášková, Boris Kovaľ
7. ročník: Natália Halásová, Vladimír Goga
8. ročník: Simona Peterová
9. ročník: Nina Mariničová
Oceneným srdečne blahoželáme a všetkým prajeme príjemné prežitie letných prázdnin.
Mgr. Tatiana Kerekaničová, PhD.

Oslavy sv. ochrancov Michalovsko-košickej eparchie
Vo štvrtok 5.7.2018 sa v michalovskej katedrále sv. Cyrila a
Metoda zišli duchovní a veriaci
Michalovsko-košickej eparchie,
aby pri eucharistickej slávnosti,
pri svätých ostatkoch patrónov
eparchie spoločne so svojím
arcibiskupom poďakovali Bohu
za minulosť a prítomnosť a zároveň si vyprosili požehnanie
do ďalších dní.
Božskú Liturgiu s vladykom
Jurajom slúžila väčšina duchovných eparchie všetkých generácií, od tých najmladších až po
najstarších.
V homílii, po čítaní z Evanjelia arcibiskup Juraj poukázal na nutnosť varovať sa duchovnej slepoty,
prameniacej z farizejského pocitu sebestačnosti a egoizmu. „Je potřeba, abychom se všichni společně
a každý zvlášť ve svých rodinách, na svých farnostech i jako společenství místní Církve, tedy eparchie,
neustále obnovovali ve světle Ducha svatého skrze pozorné naslouchání Božímu Slovu a intenzivní svá34
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tostný život, skrze nějž se stáváme Božími dětmi, dědici zaslíbeného Království a bratry a sestrami," zdôraznil arcibiskup. Vladyka ďalej zveril do modlitieb svätých eparchiálnych patrónov a celého spoločenstva miestnej Cirkvi zhromaždeného v katedrále ďalšie spoločné smerovanie našej eparchiálnej rodiny, k
čomu okrem iného patrí vybudovanie monastiera a príprava novej koncepcie katechumenátu.
Po svätej Liturgii nasledoval tradičný sprievod okolo katedrálneho chrámu s ikonou a ostatkami
eparchiálnych patrónov, spojený s prosbami za ochranu a požehnanie našich rodín, cirkevných obcí,
miest a vôbec celej eparchie a s modlitbou za živých i zosnulých veriacich, duchovných a biskupov Michalovsko-košickej eparchie. Slávnosť bola zakončená požehnaním koliva a rozrezaním slávského koláča.
Michalovskí veriaci spolu so svojím duchovným správcom prot. Sergejom Barilíkom pripravili pre všetkých prítomných chutný guláš a ďalšie pohostenie.
------Svätými ochrancami (patrónmi) Michalovsko-košickej eparchie sú: sv. veľkomoravské knieža Rastislav, sv.
spravodlivý kňaz Alexej Tóth, rodák zo Slovenska, sv. novomučeník mních Pachomij Athonita a sv. novomučenica Helena zo Sinope.

Prvá svätá spoveď
V nedeľu 3.6.2018 sa v troch cirkevných obciach Michalovsko-košickej eparchie konala
„Tajina pokánia“ našich najmenších. Deti z cirkevných obcí Michalovce, Markovce a Falkušovce prvý krát sklonili hlavy pod kňazský epitrachil a vo svätej spovedi vyznali svoje hriechy.
Svojou prvou spoveďou sa tak stali duchovne dospelými a plne zodpovednými za svoje činy
pred Hospodinom.
Z úst duchovných zneli slová vďaky rodičom, krstným rodičom, ale aj starým rodičom,
ktorí tieto deti doviedli k spovedi. Duchovní sa prihovorili aj k deťom a vyslovili prianie, aby
ich doterajšia pravidelná príprava a návšteva chrámu neskončila, ale, naopak, sa prehlbovala.
Deti z cirkevnej obce na záver slávnostnej liturgie dostali pamätné listiny a drobné dary
od cirkevnej obce.
Čtec Mgr. Viliam Fencik

Úspešní v projekte Tatranskí rytieri
Druhý ročník ekologického projektu Tatranskí rytieri, ktorý zmobilizoval vyše 5000 školákov k aktivitám v prírode, pozná svojich víťazov.
V krásnom prostredí tatranskej prírody boli dňa 21.6.2018 vyhlásené výsledky súťaže vo
všetkých kategóriách.
Hotel Grand Jasná privítal vyše 250 detí zo základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí súťažili v kategóriách výtvarné dielo, audiovizuálne dielo a realizačný projekt.
Žiaci II. A triedy SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach sa v rámci environmentálnej
výchovy zapojili do tohto projektu a v kategórii umelecký výtvor získali 1. miesto. Slávnostné
vyhodnotenie projektu sa konalo v prekrásnej tatranskej prírode, akciu moderoval a úsmevy
na tvárach detí vyčaril známy moderátor Andrej Bičan. Na podujatí sa zúčastnil aj minister
životného prostredia László Sólymos, ktorý povzbudil súťažiacich do ďalších aktivít v prírode.
Už teraz sa tešíme na výhru - pobyt vo Vysokých Tatrách v jednom z hotelov spoločnosti
Tatry Mountain Resorts podľa vlastného výberu.
Mgr. Antonyová, koordinátorka ENV
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Nová kniha - OD PRAVOSLÁVIA K PRAVOSLÁVIU
Pod takým názvom uzrela svetlo sveta vzácna knižka od autorov Michala Škurlu a otca Michala Kernaševiča,
ktorý bol v rokoch 1965 – 1978 správcom Pravoslávnej
cirkevnej obce Ladomirová. Kniha, ktorá vyšla za finančnej
podpory pravoslávnych veriacich a manželov Krivkových,
Mária je dcérou otca Michala Kernaševiča a Juraj je vnukom
Jana Krivku, ktorý sa obetavo angažoval pri vzniku Ladomirovského monastiera sv. Jova Počajevského. Kniha Od
pravoslávia k pravosláviu /179 strán/ je zostavená z dvoch
častí, ktoré sú rozdelené do dvoch kapitol. V kapitole Pravoslávna Mukačevská eparchie v zrkadle dejín, v krátkom
priereze populárnou formou podáva charakteristiku jej
vývoja, ktorý nebol priamočiary a jednoduchý, ale zložitý
a niekedy až krutý. Do jeho existencie hlboko zasahovali ničivé nájazdy cudzích plemien, vládne a náboženské
štátotvorné mocnosti a ich mocenské záujmy. Zlomovým
a veľmi bolestivým úderom pre vývoj pravoslávia bolo
založenie Užhorodskej únie v roku 1646, ktorý pretrváva
do súčasnosti. V druhej kapitole prvej časti knihy sa autor
zameriava na vznik a činnosť monastierov, ako napríklad :
Mukačevský, Hruševský, na území terajšej Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, Bukovský /na Bukovej Hôrke/ a Krásnobrodský /v Krásnom Brode/ na území súčasného Prešovského kraja.
Druhá časť knihy /autor Michal Kernaševič/ je zostavená z kroniky Pravoslávnej cirkevnej obce Ladomirová, vzniku a činnosti monastiera sv. Jova Počajevského, ktorý bol založený v medzivojnovom období. Tento
monastier svojou bohatou a rôznorodou misijnou, vydavateľskou, ikonopiseckou, kultúrno-spoločenskou
činnosťou významne prispel k duchovnému a kultúrnemu povzneseniu nielen daného regiónu, ale aj rozvoja sv. pravoslávia na našom území. V druhej kapitole druhej časti autori sa snažili podať lokálnu sondu do
demokratizačného procesu v rokoch 1968-69, ktorý mal neblahé následky na našu Pravoslávnu cirkev, ako aj
spomienky Melánie Pirchalovej, životopis Michala Kernaševiča a reportáž Juraja Gajdoša Brezu z roku 1939 o
pravoslávnom monastieri v Ladomirovej.
Pri písaní tejto knihy autori vychádzali z viac ako tridsiatich publikovaných prameňov vo vydavateľstvách
po celom svete /Mukačevo, Užhorod, Kyjev, New York, Moskva, Bratislava, Jordanville, Prešov, Ladomirová, kroniky niektorých cirkevných obcí a diplomové práce študentov PBF v Prešove/, ako aj spomienok ešte žijúcich
pamätníkov a ich potomkov.
Kniha Od pravoslávia k pravosláviu je po metropolitovi Lavrovi druhou knihou z pera Michala Škurlu, pravoslávneho veriaceho bez teologického vzdelania. Tu je na mieste spomenúť aj knihu Igumen Ignatij – služobník Boží /autor P.B./ O to úprimnejšie naše poďakovanie náleží autorovi, že veľmi odvážne a zodpovedne prináša svedectvo o strastiplnej historickej ceste sv. pravoslávia a o problémoch, ktoré ho sprevádzali a niektoré
sprevádzajú aj v súčasnosti, lebo naša Pravoslávna cirkev je trpiteľskou Cirkvou tak, ako bol trpiteľom sám Isus
Christos. Sme presvedčení, že odvahu na napísanie ďalších kníh nájdu aj iní autori a prinesú svedectvá o významných osobnostiach našej Cirkvi, pre ktorú trpeli, boli ponižovaní, ale sv. pravoslávie nezradili. Zaželajme
autorovi Michalovi Škurlovi pevné zdravie, veľa tvorivých síl a vyprosme u Hospoda Boha Jeho požehnanie.
Peter Begeni
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Modlitba k anjelovi ochrancovi
Drahý duchovný otec mitr. prot. Ladislav Bilý!
Pri príležitosti dňa Vášho anjela dovoľte nám, aby sme
spoločne, v mene našej cirkevnej obce Trebišov, predniesli
krátku modlitbu k Vášmu svätému anjelovi strážcovi, Vám
danému pri svätom krste.
Drahý otče, prosíme Vášho svätého anjela - strážcu Vašej
duše a Vášho života, nech Vás neopúšťa, ani nech od Vás nikdy neodstupuje. Nech posilní Vašu ruku a nech Vás vedie po
ceste spásy. Svätý anjel Boží, ochranca a záštita duše a tela
nášho duchovného otca, buď mu záštitou v ďalšom živote
a ochráň ho pred rôznym pokušeniami nepriateľa. Modli sa
zaňho u Hospodina, aby ho upevnil v bázni Božej a učinil ho
svojím služobníkom hodným Jeho dobroty. Amen.
Drahý otče, vyprosujeme Vám od Hospoda Boha veľa
zdravia, šťastia, lásky a veľa Božieho požehnania.
NA MNOHAJA I BLAHAJA LITA!

Vaši milovaní veriaci PCO Trebišov

Životné jubileum
Dňa 22. júla 2018 sa krásnych, Bohom požehnaných
70 rokov dožíva náš brat v Christu Jozef Krempatský, člen
kurátorského zboru z Pravoslávnej cirkevnej obce Brusnica.
Brat Jozef sa aktívne zapája do náboženského života cirkevnej obce, čoho dôkazom je aj jeho pravidelnosť a účasť
na bohoslužbách v chráme nielen v nedeľu, ale aj počas pracovných dní (sviatky) a v prípade neprítomnosti kostolníka
je ochotný ho včas zastúpiť. Aj počas ťažkých skúšok sv. Pravoslávia neodstúpil od pravej viery Christovej. Brat Jozef sa v
činnosti rady PCO podieľa zodpovedne a úlohy, ktoré sú na
neho kladené, plní včas a zodpovedne a tým pomáha pri zveľaďovaní nášho chrámu a jeho okolia.
Brat Jozef! Za všetko, čo ste doposiaľ vykonali pre našu cirkevnú obec, Vám úprimne ďakujeme
a veríme, že i naďalej budete pracovať pre blaho našej Pravoslávnej cirkvi v Brusnici.
Pri príležitosť tohto významného životného jubilea Vás, brat Jozef, pozdravujeme a vyprosujeme od všemohúceho Boha a Presvätej Bohorodičky hlavne pevné zdravie, šťastie a Božie požehnanie, aby ste v kruhu svojich najbližších prežili ešte dlhé roky šťastného a pokojného života.
Na mnohaja i blahaja lita!
Mitr. prot. Tomáš Paranič,
duchovný správca a veriaci PCO Brusnica
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Nekrológ - plk. Ing. Ján Frický
„Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. Nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa“
(Jn 11, 25).

Dňa 21.06.2018 vo veku krásne dožitých
90 rokov utíchlo srdce otca, dedka, pradedka,
uja, strýka, švagra, suseda, kolegu a priateľa plk.
Ing. Jána Frického. Narodil sa 21. januára 1928
v rusínskej dedinke Andrejová v Bardejovskom
okrese. Pochádzal zo skromných pomerov. V ranom veku osirel a tak sa ho ujala mamina sestra
Anna Klebanová, ktorá sa o neho s láskou starala ako o svojho syna. Po skončení základnej
školy študoval na meštianskej škole v Bardejove, ktorú v roku 1944 ukončil.
Po vojne v roku 1945 pokračoval v štúdiu
na Ruskej učiteľskej akadémii v Prešove, ktorú v
roku 1949 ukončil s vyznamenaním. Počas štúdia sa venoval kultúrnej a organizačnej činnosti. Hral na husliach v sláčikovom študentskom
orchestri. Spieval a tancoval v spevácko-tanečnom hudobnom súbore založenom pri Ústrednej rade Zväzu mládeže Karpát. Svojimi článkami v ruskom
jazyku prispieval do miestnych novín „Prešovčina“. So svojimi priateľmi podporoval balalajkovú skupinu,
pre ukrajinský rozhlas nahrávali rusínske piesne.
Po skončení Ruskej učiteľskej akadémie ho školský inšpektorát v Prešove pridelil na Štátnu ruskú
ľudovú školu vo Vyšnej Radvani. Tu založil malý súbor na reprezentáciu školy aj celej medzilaboreckej oblasti. Za krátky čas bol sformovaný taký súbor piesní a tancov s orchestrom, že už v školskom roku 1949-50
obsadzoval prvé miesta nielen na súťažiach ľudovej tvorivosti miestnych škôl, ale aj v okrese, kraji, ba i na
celoslovenskom kole v Bratislave.
Školský rok 1950-51 už nedokončil. Povolali ho do armády. Pri odchode na železničnej stanici ho prišli
odprevadiť všetci žiaci školy aj celý balalajkový súbor. Rozlúčili sa s ním ich obľúbenou piesňou Rozprjahajte chlopci koňi. Vtedy ešte netušil, že jeho služba v armáde bude trvať 39 rokov.
Po vstupe do armády a ukončení školy pre dôstojníkov ho pridelili na práve založenú Vojenskú technickú akadémiu (VTA) v Brne na Katedru ruského jazyka, kde učil študentov ruský jazyk, a súčasne tam
pôsobil ako tlmočník. V roku 1955 sa sám stal študentom VTA, ktorú v roku 1959 úspešne ukončil s titulom
inžinier.
Na vojenskej akadémii sa zaoberal konštrukciou a výrobou najmodernejšej raketovej techniky a
delostrelectva. To ho sprevádzalo počas celej služby v armáde. Pracoval v závodoch na výrobu zbraní a
vojenskej techniky, v skúšobniach, strelniciach, v zbrojných konštrukčných kanceláriách. Okrem toho prostredníctvom Ministerstva zahraničného obchodu zabezpečoval predaj vojenskej techniky do zahraničia
a organizoval zaškoľovanie dôstojníkov a technického personálu. Ako odborník Ministerstva obrany na
výzbrojnú techniku precestoval Egypt, Indiu, Kubu a celú Európu.
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Prišiel rok 1965 a Ministerstvo obrany ho poverilo vedením Vojenského opravárenského závodu v
Novákoch. Tu prežil 10 rokov. Bolo to pre neho samého i rodinu veľké uvoľnenie, lebo už nemusel cestovať po svete a mohol žiť normálnym rodinným životom s manželkou a deťmi. Jeho prácu a úspechy
závodu ocenilo Ministerstvo obrany vyznamenaním „Za vynikajúcu prácu“, ktoré v roku 1972 prevzal z
rúk vtedajšieho ministra obrany Martina Dzúra.
Svoju vojenskú kariéru ukončil v Košiciach na vojenskej katedre Vysokej školy technickej, kde prednášal raketovú a delostreleckú techniku. A tak, ako z východu odchádzal ako učiteľ, tak sa na východ ako
učiteľ aj vrátil.
Počas svojho životného putovania po Čechách, Slovensku i v zahraničí nikdy nezabúdal na svoj rodný kraj a svoj rusínsky národ. Udržoval si kontakt prostredníctvom novín „Nove žiťa“, „Družno vpered“,
rozhlasu a po „nežnej“ revolúcii prostredníctvom novín „Narodne novinky“, „Rusyn“, InfoRusyn“.
Počas pobytu v Brne si oživoval spomienky na svoj rodný kraj, tradície a zvyky v prekrásnom pravoslávnom chráme, kde prijal i sv. tajinu manželstva s manželkou Teréziou Smetankovou v roku 1952.
Vo vzájomnej láske, rešpekte a úcte vychovali dve dcéry a vybudovali si s nimi krásny vzťah naplnený
láskavosťou, starostlivosťou a obetavosťou. Učili ich milovať a chrániť život, ľudí a prírodu. A keď prišli do
rodiny vnúčatá a pravnúčatá, spoznal novú dimenziu lásky.
Jeseň svojho života si vychutnával v Košiciach. A veru plnými dúškami. Stal sa prispievateľom do
novín, na webové stránky, do rozhlasu, písal knihy, články a úvahy, tvoril piesne. Počítač sa mu stal veľkým
kamarátom.
O vojnovej tragédii Jakušoviec ako aj povojnovej obnove tejto rusínskej dediny písal v Poddukelských novinách, ktoré vychádzali vo Svidníku.
V roku 2005 oslavovala Andrejová 650. výročie svojho založenia. Na základe archívnych dokumentov
spracoval rozsiahly materiál o histórii Andrejovej. Na prosbu svojej rodiny, ale hlavne jeho dcér, v roku
2007 napísal „Spomienky“ na svoj život a život svojej manželky od detstva po súčasnosť. Napísal a vydal
dve knižky úvah a spomienok S rusínskym srdcom na dlani a Od jari do zimy v rusinskom seli Andrijova.
V roku 2007 pri 60. výročí od založenia radvanskej školy bol pozvaný ako jeden z prvých povojnových učiteľov na oslavy. V súvislosti s touto akciou nahral svoje spomienky na audiokazetu.
Bol to inteligentný, zodpovedný, svedomitý, čestný a poctivý človek s pozitívnym prístupom k práci.
Jeho pestrý a plnohodnotný životopis bol uverejnený v Encyklopédii osobností Českej a Slovenskej republiky vydanej v Oxforde v roku 2017.
Okrem žurnalistickej práce sa iniciatívne zapájal do aktivít a akcií usporadúvaných Zväzom Rusov
v Košiciach, Zväzom Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky a Pravoslávnou cirkevnou obcou (PCO) v
Košiciach. Pravidelne sa so svojou vnučkou zúčastňoval na celoslovenskej súťaži Ruské slovo. S radosťou
si vychutnával piesne speváckeho dua Vyšívanka. Bol veľkým sympatizantom a obdivovateľom Zboru
Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého v Košiciach. A miloval vianočný koncert Pravoslávne Vianoce organizovaný PCO v Košiciach.
Život prežiť to naozaj nie je pole prejsť. Brat v Christu Ján sa pre nás stal veľkým príkladom a vzorom
ako ho žiť naplno. Stal sa pre nás príkladom optimizmu, poctivej práce, dobroprajnosti a dlhoročného
životného elánu. Stal sa pre nás veľkou inšpiráciou ako naplno využívať svoje nadanie, talent, schopnosti
a premeniť ich na krásne plody, z ktorých môže čerpať mladá generácia.
Christos voskrese iz mertvych smertiju smerť poprav, i suščim vo hrobich život darovav!
PhDr. Slávka Rudačková, PhD.
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Spomienka na mitr. prot. Jána Jacoša
Pred piatimi rokmi, 9. augusta 2013, odovzdal v Prešove svoju nesmrteľnú dušu Stvoriteľovi mitr. prot. Ján Jacoš. Rodák z Parihuzoviec (nar. 21.
3. 1935) bol dlhoročným pravoslávnym kňazom a učiteľom na Pravoslávnej
bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Otec Ján, ktorý vyštudoval Pravoslávnu bohosloveckú fakultu v Prešove a Pravoslávnu duchovnú
akadémiu v Petrohrade, zanechal silnú pečať viery, Božej lásky a zmierenia.
Vysvätený za jereja bol v marci v roku 1963, kňazskú službu vykonával do
svojho zosnutia. Vynikal dobrým vzťahom k ľuďom a študentom, vľúdnosťou, trpezlivosťou, každému vedel poradiť a duchovne ho povzbudiť.
V Pravoslávnej cirkevnej obci Sabinov pôsobil štyridsaťštyri rokov.
Veľmi sa modlil, aby sabinovskí veriaci aj z okolia mali chrám. V roku 1992
pravoslávni veriaci spolu s otcom Jánom začali v náročných podmienkach
výstavbu chrámu Záštity (Pokrova) Presvätej Bohorodičky. Posvätený bol
30. apríla 1995. Pri výstavbe chrámu otec Ján s veriacimi ukázali, čo dokáže
viera v srdci úprimného, Bohu a Cirkvi oddaného človeka. Hospodin vypočul ich prosby a tak sa veriaci tešia z chrámu a vydávajú svedectvo svätého Pravoslávia. Otec Ján rád navštevoval aj novovybudovaný chrám v rodných Parihuzovciach - posvätený bol v roku 2000.
Veľmi si vážil svoje pôsobenie na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte PU v Prešove a Pravoslávnom kňazskom seminári PU v Prešove. Uvedomoval si, že výchova budúcich kňazov je veľmi zložitý proces, aby mohli
vydávať pravé svedectvo viery v Isusa Christa. Dobrú prípravu mladého človeka na dušpastiersku službu považoval za najdôležitejšie, lebo ten bude vychovávať a zodpovedať za ďalšie generácie.
Vičnaja jemu pamjať, blažennyj pokoj!

Púť a bohoslužby na hôrke v Uličskom Krivom
Arcidekanát pre okresy Snina a Humenné a Pravoslávna cirkevná obec Uličské Krivé Vás pozývajú na
11. púť z Uliča do Uličského Krivého ku kaplnke igumena
Ignatija (Čokinu), spojenú s oslávením sviatku Preobražénija
Hospódňa v dňoch 18.-19. 08. 2018.
Program:
18. 08. 2018 (sobota):
16.00 – zraz účastníkov púte na fare v Uliči
17.00 – moleben v chráme Pokrova Presvätej Bohorodičky v
Uliči, po bohoslužbe začiatok púte od chrámu
18.30 - predpokladaný príchod ku kaplnke, poklonenie sa svätým ostatkom, pohostenie
Malé posvätenie vody, Vsenočné bdenie (veľká večerňa s litiou,
sviatočná utreňa), akafisty, modlitby k Prijímaniu.
19. 08. 2018 (nedeľa):
Po polnoci – sviatočná Liturgia s posvätením ovocia
8.15 – privítanie Jeho Blaženosti vladyku Rastislava
8.30 – slávnostná archijerejská Liturgia.
Po Liturgii: posvätenie ovocia, obchôdzka okolo kaplnky s čítaním Evanjelií, panychída nad hrobom o.
Ignatija. Agapé.
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Pozvánky

Chrámový sviatok v Ľutine
Na počesť sviatku
Zosnutia Presvätej
Bohorodičky sa
uskutoční
púť
zo
Sabinova
do Ľutiny dňa
25.8.2018 s týmto
programom:
8.15 – privítanie
účastníkov púte
v pravoslávnom
chráme
v
Sabinove.
8.30 – svätá
Liturgia.
Po
svätej
Liturgii
občerstvenie

pútnikov.
11.30 – odchod pútnikov zo Sabinova do Ľutiny.

V pravoslávnom chráme v Ľutine budú bohoslužby
pokračovať podľa programu:
Sobota 25. 8. 2018
16:50
Privítanie pútnikov
17:00
Posvätenie vody pri studničke
18:00
Vsenočnoje bdenije
20:30
Osobná modlitba, Mariánske piesne
21:30
Akafist Uspénija Presvjatýja Bohoródicy
23:00
Molebny a Panychídy
24:00
Čítanie Pravidla – Modlitby k sv. prijímaniu
Nedeľa 26. 8. 2018
01:00
Osobná modlitba, Mariánske piesne
01:30
Akafist sv. Ľudmily
02:30
Prvá sv. Liturgia
06:00
Druhá sv. Liturgia
08:30
3. a 6. čas
08:45
Privítanie Jeho Blaženosti Rastislava,
arcibiskupa prešovského, metropolitu českých krajín
a Slovenska
09:00
Slávnostná archijerejská Liturgia

Chrámový sviatok v Ladomirovej
Pravoslávna cirkevná obec v Ladomirovej Vás pozýva na slávnostné bohoslužby na počesť sviatku Sťatia
hlavy sv. Jána Krstiteľa, ktoré sa uskutočnia v dňoch 15.-16.9.2018 s nasledujúcim programom:
Sobota, 15. 9. 2018
16:00 hod. – Panychída pri hrobe archimandritu Sávu
17:00 hod. – Posvätenie vody pri studni
18:00 hod. – Vsenočné bdenie
21:00 hod. – Akafist k sv. Počajevskej ikone Božej Matky
22:30 hod. – Molebny a panychídy
23:30 hod. – Akafist k sv. Jánovi Krstiteľovi
Nedeľa, 16. 9. 2018
01:00 hod. – Modlitby k svätému Prijímaniu
03:00 hod. – 1. svätá Liturgia
05:00 hod. – Akafist k sv. Pantelejmonovi
06:00 hod. – 2. svätá Liturgia
08:45 hod. – Privítanie Jeho Blaženosti Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolitu českých krajín
a Slovenska
09:00 hod. – Slávnostná svätá Liturgia, pomazanie posväteným olejom, chod okolo chrámu.
Prot. Mgr. PAVOL KAČMÁR,
správca cirkevnej obce
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