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Prvá svätá spoveď vo Vernári

           Pravoslávna cirkevná obec v Sabinove             
v spolupráci s Mestským úradom v Sabinove 

a Mestským kultúrnym strediskom v Sabinove 
 

              s požehnaním Jeho Blaženosti Rastislava, 
arcibiskupa  prešovského,  metropolitu českých krajín a Slovenska,         

          

vás pozýva 
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pod názvom 
 

ZA NAŠU VIERU OSLAVUJME 
CYRILA A METODA V. 
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Kde: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove  
(kinosála)  

Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov  
 

Vstup voľný  
 

Tešíme sa na Vašu účasť. 
Realizované s finančnou podporou mesta Sabinov. 
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Svätý kríž v Písme Svätom už v Starom 
Zákone sa zjavuje ako znak ochrany, ktorý je 
Bohom daný pre tých, ktorí odmietajú hriech: 
„Prejdi cez mesto, cez Jeruzalem, a urob znač-
ku Tau na čelá mužov, ktorí vzdychajú a jaj-
kajú nad rozličnými ohavnosťami, ktoré sa 
uprostred neho dejú ...Prejdite za ním po mes-
te a zabíjajte! ...Ale nedotknite sa nikoho, kto 
má na sebe znak kríža!“ (Ez 9, 4-6). 

Predobrazom kríža v Starom Zákone sú: 
strom života v raji: „A Pán, Boh, dal vyrásť zo 
zeme stromom všetkých druhov, na pohľad 
krásnym a na jedenie chutným, i stromu života 
v strede raja a stromu poznania dobra a zla“ (1 
Mjž 2, 9);  medený had:  „A ako Mojžiš vyzdvi-
hol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj 
Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v Ňom več-

ný život“ (Jn 3, 14 – 15). Ako bol vtedy mede-
ný had jedinou záchranou pre Izraelitov, tak 
je Isus našou. Bez Neho by sme zomreli.

Predobrazom na kríži obetovaného 
Christa je zasa židovský paschálny baránok. 
Mnoho proroctiev predpovedá  Christovu 
smrť na kríži, ale najznámejším a možno naj-
krajším je tzv. Ebed Jahve. „Hľa, môj služobník, 
priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľú-
benie. Svojho Ducha som vložil na neho, prine-
sie právo národom.  Nebude kričať ani hlučne 
volať, nedá na ulici počuť svoj hlas.  Nalomenú 
trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, podľa 
pravdy bude vynášať právo. Neomdlie a ne-
podlomí sa, kým nezaloží na zemi právo, na 
jeho náuku čakajú ostrovy“ (Iz 42, 1-4).

V Novom Zákone  kríž je zasa symbolom 
víťazstva nad hriechom a smrťou, poslušnos-
ťou Syna voči nebeskému Otcovi: „Uponížil 
sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na 
kríži  (Fil 2,8]);  lásky: „Nik nemá väčšiu lásku 
ako ten, kto položí život za svojich priateľov“ 
(Jn 15,13), ako aj obrazom odpustenia: „Otče, 
odpusť im, lebo nevedia, čo robia“ (Lk 23,34). 
Človek skrze kríž dostáva účasť na spasení  (Ef 
2, 14-16; Kol 1,20; 1,14).  Ako hovorí apoštol 
Pavol, podľa Grékov kríž je bláznovstvom, 
podľa Židov zas pohoršením: „Lebo slovo krí-
ža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, 
ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, 
je Božou mocou.  Veď je napísané: Múdrosť 
múdrych zmarím a rozumnosť rozumných za-
vrhnem.  Kdeže je múdry? Kde je zákonník? A 
kde mudrák tohto veku? Neobrátil Boh múd-
rosť tohto sveta na bláznovstvo?  Lebo keď svet 
v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou 
Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláz-
novstvom ohlasovania.  Lebo aj Židia žiadajú 
znamenia a Gréci hľadajú múdrosť,  my však 
ohlasujeme ukrižovaného Christa, pre Židov 

Sviatok

Pozdvihnutie Svätého kríža, 14./27.9.

Ikona Pozdvihnutia Svätého kríža, 
monastier sv. Theraponta, Grécko
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pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, pre po-
volaných je však Božou silou a múdrosťou“ (1 
Kor 1, 18-24). 

Z teologického hľadiska kríž je znakom 
Christovho utrpenia a človek, ktorý tento kríž 
prijíma, berie účasť na Christovom utrpení a 
oslávení, čo je cieľom každého kresťana. Kríž 
sa stáva nástrojom, ktorý ochraňuje toho, kto 
ho prijíma, od zla a zároveň zjednocuje ho s 
Bohom.

Pri príležitosti sviatku Pozdvihnutia Svä-
tého kríža sa my pravoslávni kresťania ne-
klaniame pred obyčajným drevom, alebo 
nástrojom umúčenia Christa, ale pred sym-
bolom lásky Božej: „My vieme, že sme prešli zo 
smrti do života, lebo milujeme bratov...“ (por. 
1Jn 3,14), ktorý dáva spásu človeku pochá-
dzajúceho od večného Božieho Syna Isusa 
Christa.

Kríž je ten kameň, ktorý upevňuje a udr-
žuje, alebo spadne na človeka a ho rozdrví, 
každého podľa jeho života. O tých, ktorých 
rozdrví, hovorí svätý apoštol Pavol, že sú „ne-
priateľmi  kríža Christovho“ ( Fil 3,18).

Znamenie kríža na čele je jedným z naj-
starších kresťanských znakov, ktorý sv. Bazil 
Veľký vo svojom diele O Duchu Svätom po-
kladá za prax, ktorú apoštoli slovne zanecha-
li. V Cirkvi  sa používajú symboly, ktoré sú z 
duchovného hľadiska veľmi dôležité a medzi 
ktorými je na prvom mieste kríž, ktorým sa 
označujú tí, ktorí veria v meno Isusa Christa.

Už z  konca 2. storočia  pochádzajú dô-
kazy, ktoré rozprávajú ako o pečati. Vo  4. 
storočí  na čelo katechumenov sa dával kríž, 
ktorý bol symbolom oddanosti Christu. Znak 
kríža postupne prenikol a stal sa súčasťou 
každej svätej tajiny, prenikol do každodenné-
ho života kresťanov, ako o tom píše svätý Ján 
Zlatoústy: „Skrze kríž dostávame kresťanstvo ... 
Či počas cesty či doma je kríž zbraňou spásy a 
štítom proti démonovi“. Tak ako kríž, ktorý do-

stáva človek pri krste, je symbolom oddanos-
ti k Bohu, tak každé jedno  prežehnanie nám 
pripomína to  isté.

Pri jednom predvolávaní démona sa  od-
padlík cisár Juliánus tak zľakol, že v strachu 
siahol po kríži – ako to opisuje Svätý Gregor 
Teológ. Svätý Gregor Naziansky pri jednej prí-
ležitosti, keď vstúpil do pohanského chrámu, 
práve znakom kríža ho očistil od démonov. 
Sila kríža nielen vyháňa zlého, ale aj ochraňu-
je nás tak v živote, ako aj po smrti.

Možno povedať, že kríž ma eschatologic-
ký charakter, o čom sám Isus Christos rozprá-
va v Evanjeliách: „A vtedy sa zjaví na nebi zna-
menie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú 
nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na 
nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou“ 
(Mt 24, 30-31; Mk 13, 24-32; Lk 21, 25-33).

Kríž je hrozná vec, lebo poukazuje na to, 
čo človek je schopný urobiť s druhým člove-
kom, na druhej strane je požehnaním, lebo aj 
ukazuje, čo bol schopný urobiť Boh pre člo-
veka.

Kríž je znakom Božej lásky k človeku. Kríž 
je vzácny pre kresťana preto, lebo na ňom tr-
pel Isus Christos a zároveň preto, lebo je tým, 
čo zvíťazil nad satanom. Povýšenie Svätého 
kríža je zároveň povýšením  Christovho víťaz-
stva. Dnešný deň Cirkev upozorňuje nás na 
dôležitosť kríža a na jeho odkaz, ktorý sa ne-
môže stať iba prázdnym symbolom, ale čaká 
na to, aby sme objavili jeho silu.

Preto sa kríž stáva symbolom našej spá-
sy, s ktorým sa stretávame každý deň či sme 
doma, alebo cestujeme. Chcieť byť kresťa-
nom, čiže nasledovníkom Christa, nie je mož-
né bez kríža. Veď On jasne povedal: „Kto chce 
ísť za mnou, nech  zaprie sám seba samého, 
vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mk 8, 34). 

Aký je postoj súčasného človeka k Isusovi 
Christovi a ku krížu? Asi najlepšie vystihneme 
tento postoj, ak povieme, že dnešný človek, 

Sviatok Sviatok
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globalizovaný človek, nechce ani jedno ani druhé: nechce ani kríž, ani Christa. Alebo inak vy-
jadrené - chce život bez kríža, bez námah, ťažkostí, bez obety a utrpenia a chce život, do kto-
rého mu Boh nehovorí, v ktorom nemusí zohľadňovať Christov príklad a Jeho slovo, v ktorom 
si jednoducho môže robiť čo sám uzná za vhodné.

Prot. por. Mgr. Simon Czap

Začiatok cirkevného roku - Načalo Indikta 
1./14. september

Prvý Všeobecný snem určil, aby sa 
cirkevný rok začínal 1. septembra. Sep-
tember bol u Židov začiatkom nového 
občianskeho roku (2Mjž 23, 16), bol 
mesiacom zbierania plodov a priná-
šania obete vďaky Bohu. V čase tohto 
sviatku Hospodin Isus vošiel do syna-
gógy v Nazarete, otvoril knihu proroka 
Izaiáša a prečítal slová: „Duch Hospodi-
nov spočíva na mne, pretože Hospodin 
ma pomazal. Poslal ma biednym hlásať 
Evanjelium, zaviazať rany tým, čo sú 
skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým 
prepustenie na slobodu, uväzneným 
otvorenie žalára, vyhlásiť milostivý rok 

Hospodinov a deň odplaty“ (Iz 61, 1– 2). V histórii kresťanstva je tento mesiac vý-
znamný ešte aj tým, že v ňom cisár Konštantín Veľký zvíťazil nad Maxentiom, nepria-
teľom Christovej viery. Po tomto víťazstve nasledovala sloboda kresťanského viero-
vyznania v celej Rímskej ríši. Dlhú dobu bol aj občiansky rok v kresťanskom svete 
počítaný rovnako ako cirkevný od 1. septembra; potom bol prenesený na 1. január, 
najprv v západnej Európe a potom aj v Rusku v časoch Petra Veľkého. 

BESEDA
o Slove – Synovi Božom

„V načáli bí Slóvo. (Na počiatku bolo Slovo.)“ (Jn 1, 1)

Logos alebo Slovo rozumné bolo na počiatku. Vzťahuje sa to na božskú prirodze-
nosť Hospodina nášho Isusa Christa. Na počiatku – vari to znamená, bratia, nejaký 
začiatok Božieho Slova? Alebo nejaký časový údaj narodenia Božieho Syna od Boha 
Otca? V žiadnom prípade. Lebo rodenie Božieho Syna nemôže mať ani dátum ani po-
čiatok, lebo čas je podmienkou iba tohto pominuteľného sveta. V žiadnom prípade 
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sa netýka večného Boha ani nepodmieňuje nič v Bohu. Vari sa môže oddeliť slnečné 
žiarenie od slnka a slnko by zostalo naďalej slnkom? Môže sa oddeliť myseľ od člove-
ka a človek by naďalej zostal človekom? Môže sa oddeliť sladkosť od medu a med by 
naďalej zostal medom? Nemôže. Ešte menej sa môže uvažovať o Bohu, oddelenom 
od svojho Slova, od rozumného Logosa, od svojho Zmyslu, od svojej Múdrosti – več-
ný Otec oddelený od svojho súvečného  Syna. 

Nie je tu, bratia, reč o počiatku Božieho Syna od Boha Otca, ale tu ide o počiatok 
počiatku histórie stvorenia sveta a ľudského spasenia. Ten počiatok je v Slove Bo-
žom, v Synovi Božom. On bol počiatkom aj stvorenia sveta aj spasenia sveta. Ktokoľ-
vek by chcel hovoriť buď o stvorení viditeľného a neviditeľného sveta, alebo o spase-
ní ľudského rodu, ten musí začať Počiatkom. A Ten Počiatok je Slovo Božie, Múdrosť 
Božia, Syn Boží. Keby niekto hovoril príbeh o nejakej loďke na jazere a začal by takto: 
na počiatku bolo jazero a potom tam priniesli jednu bielu loďku... Nikto rozumný by 
nepochopil slová „na počiatku bolo jazero,“ že jazero vzniklo práve v ten deň, keď sa 
udial príbeh s loďkou. Takto nikto z rozumných ľudí nemôže chápať slová evanjelistu 
„na počiatku bolo Slovo“ akoby na počiatku udalosti stvorenia sveta vzniklo Slovo 
Božie z Boha. Tak ako jazero existovalo tisíce rokov pred udalosťou s loďkou na ňom, 
tak aj Slovo Božie existovalo celú večnosť pred počiatkom stvoriteľského diela. 

Ó, Synu Boží, súvečný Otcovi a Duchovi, osvieť nás a spas nás. Tebe je sláva a 
vďaka na veky. Amiň. 

Sv. Nikolaj Srbský (Velimirovič),
z knihy Ochridský prológ

Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa
29. august/11. september

Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa je 
pre nás zdrojom poučenia, ktoré je hodné na-
sledovania. Svätý Ján Krstiteľ zomiera nevinný. 
Zabil ho hriech, ktorý takto chcel umlčať prav-
du. To sa však nedá. Pravda vždy zvíťazí. Aj keď v 
pozemskom živote sú azda situácie, kedy klam-
stvo triumfuje nad pravdou, v porovnaní s več-
nosťou, kde vždy triumfuje pravda, ide takmer 
o bezvýznamné časové úseky. Človek však musí 
byť silný, aby ho ťarcha neprávosti v čase skúšky 
nezlomila, prípadne nenaviedla na hriech.

Svätým krstom sme sa stali Božími deťmi. 
Ak nasledujeme náuku, ktorú nám priniesol 
náš Spasiteľ, stretneme sa s odporom sveta, v 
ktorom panuje hriech. Isus Christos hovorí: „Ak 
mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj 

vás“ (Jn 15, 20). Hriech sa bojí pravdy, lebo tá 
ho odhaľuje, strháva mu masku.

Pre hriešnika, ktorý sa ocitne v blízkosti 
zbožného kresťana, jestvujú len dve možnosti: 
buď uzná svoj hriech a koná pokánie, alebo za-
tvrdí svoje srdce a začne tohto svedka pravdy 
prenasledovať.

Zaiste mi dáte za pravdu, že častejšie zakú-
šame tú druhú alternatívu. Ako sa máme v ta-
kýchto chvíľach zachovať?

V prvom rade si musíme byť istí, že sme ne-
vinní. Často totiž považujeme za krivdu i to, čo 
sme si zaslúžili svojimi skutkami alebo použitím 
nesprávnych slov. Ak krivdu vyvolal náš hriech, 
prijmime bolestivé následky ako pokánie. Ak 
sme však nevinní, neodporujme! Nechajme sa 
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viesť slovami Isusa Christa: „Milujte svojich ne-
priateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to 
nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a bu-
dete synmi Najvyššieho, lebo On je dobrý aj k 
nevďačným a zlým“ (Lk 6, 35).  Svätý evanje-
lista Marek nám rozpráva o okolnostiach smrti 
svätého Jána Krstiteľa. Môžeme si všimnúť, že 
všetci zainteresovaní boli pod určitým tlakom, 
ktorému sa nedokázali vzoprieť.

Je to predovšetkým Herodes a Herodiada, 
ktorí žili v krvismilnom zväzku. Karhajúce slová 
svätého Jána Krstiteľa, ktoré nabádali k poká-
niu, sa minuli účinku. Ale Herodes s Herodiadou 
vnímali tlak, ktorý vzišiel z ich hriechu a roz-
hodli sa ho vyriešiť uväznením svätého 
Jána Krstiteľa. Ďalšou posta- v o u , 
ktorá podľahla ur-
čitému tlaku, je 
Salome, dcéra 
Herodiady. Na 
nátlak svo-
jej matky 
v yt vor i la 
situáciu, 
v ktorej 
zmysel-
n o s -
ť o u 
r o z -
p á -
l e n ý 
Hero- des dal nepremyslený 
sľub. A to Herodiada rýchlo využila. Ani pozvaní 
hostia neobstáli najlepšie. Aj keď vnímali ab-
surdnosť celej situácie, predsa ani jeden z nich 
sa nepostavil na obranu proroka. Boli pod tla-
kom. Báli sa Herodesa.

Krstitel Ján bol sťatý na želanie Herodiady, 
Herodesovej ženy. Keď Ján bol sťatý, Herodia-
da nariadila, aby jeho hlava nebola pochovaná 
spolu s telom, lebo sa bála, že svätý Ján vstane z 
mŕtvych. Preto vzala jeho hlavu a sama ju zako-
pala na skrytom a nečestnom mieste, hlboko v 
zemi. Jej slúžka Jana, manželka Chuzu - služob-
níka Herodesa, bola veľmi dobrou a zbožnou 
ženou. Nemohla strpieť, aby hlava Božieho člo-
veka zostala na takom nečestnom mieste. Pre-

to ju tajne vykopala, odniesla do Jeruzalema a 
pochovala na Olivovej hore. Kráľ Herodes o tom 
všetkom nevedel a keď neskôr Isus Christos či-
nil zázraky, zľakol sa a povedal: ,,To je Ján, kto-
rého som dal sťať a vstal z mŕtvych" (Mk 6,16). 

Po nejakom čase istý významný šľachtic 
uveriac v Christa, zanechal svoje postavenie a 
svetskú márnosť, prijal mníšstvo a ako mních 
začal žiť na Olivovej hore, práve na tom istom 
mieste, kde bola zakopaná hlava Krstiteľa. 
Chcel tam postaviť kéliu, preto kopal veľmi 
hlboko a našiel tam sud s hlavou, o ktorej mu 
bolo zjavené, že je to hlava Krstiteľova. Poboz-

kal ju a zakopal ju na tom istom mieste. 
Podľa Božej prozreteľnosti tá hlava 

potom prechádzala z jedných rúk do 
druhých, upadala do 

zabudnutia, ale 
potom sa našla, 

až nakoniec za 
čias zbožnej 

k r á ľ o v n e j  
T e o d o r y , 
matky Mi-
chala, a 
ženy Teo-
filovej, a 
za čias 
p a t -
r i a r -
c h u 

Ignáca bola hlava p r e -
nesená do Carihradu. Udialo sa pri nej mnoho 
rôznych zázrakov. Je dôležité a zároveň zaují-
mavé, že pokiaľ svätý Ján žil, neučinil ani jeden 
zázrak (Jn 10,41), ale jeho ostatkom bola daná 
blahodatná a čudotvorná moc. História sviatku 
siaha do 5. storočia. Je dňom, keď v Samárii vy-
svätili chrám svätého Jána. Sviatok sťatia hlavy 
Jána Krstiteľa sa vo východných cirkvách spája 
s prísnym pôstom.  

Na ikonách je sv. Ján Krstiteľ zobrazovaný s 
hlavou v rukách, čo znamená mučenícku smrť.

Čestnýj i slávnyj  proroče predteče i  kresti-
teľu Joane, moli Boha o nás hrišných.

Prot. Pavol Kačmár
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Sväté Písmo a jeho užitočnosť pre 
veriaceho človeka – Druhý žalm (3. časť)

Výklad Svätého Písma

Šiestym veršom sa otvára druhá časť 
žalmu, ktorá hovorí o tom, že moc Poma-
zaného zostane neporušená, neochvej-
ná, pretože dostal prísľub od Boha, že 
sa stane kráľom nielen nad Sionom, ale 
aj nad celým svetom (v. 6-9). Tieto slo-
vá hovorí sám Pomazaný, t.j. Christos (v 
historickom zmysle kráľ Dávid), ktorý po-
tvrdzuje svoje povolanie za kráľa odvo-
laním sa na samotného Boha (Otca) – Ja 
som Ním ustanovený za kráľa. Tretíkrát 
sú tu prorokom Dávidom predstavené 
dve Božie Osoby – Otec (Ním) a Syn (Ja). 

Pod Sionom, Božou svätou horou, 
treba rozumieť Christovu Cirkev, v kto-
rej po odvrhnutí Židmi budú aj 
pohania, čo predpovedali 
mnohí starozákonní pro-
roci (napríklad 
Izaiáš a Miche-
áš). Sionom je 
tu v historickom 
zmysle označe-
ná tá hora, ktorú 
obsadil kráľ Dá-
vid, keď odtiaľ 
vyhnal jeden 
z kanaánskych 
kmeňov – Jebúsejcov. Práve kráľ Dávid 
na tomto vrchu postavil svoje sídelné 
mesto, ktoré sa stalo centrom jeho ríše. 
Mesto dostalo pomenovanie Jeruzalem 
(mesto pokoja, bezpečné miesto) a doň 
preniesli aj Mojžišovu archu zmluvy, 
ktorej vybudovali najprv svätostánok a 
potom neskôr, v období jeho syna krá-
ľa Šalamúna, na hore Moria, murovaný 

chrám pravému Bohu. Od tej doby nazý-
vali starozákonní proroci a vlastne všetci 
biblickí spisovatelia starozákonnú Cir-
kev Izraelitov Sionom. Po vznesení sa na 
nebo Isusa Christa sa týmto termínom 
(Sion) začala označovať aj Christom zbu-
dovaná novozákonná Cirkev kresťanov 
(Hebr 12, 22-23). Preto, keď počujeme 
na bohoslužbách v textoch slová „nená-
vidiaci Sion, budete zahanbení Hospodi-
nom“ (Ненави1дzщіи сіHна, посрами1тесz 
t гDа – antifóna 4. hlasu), treba nám 
rozumieť, že sa tu pod pojmom Sion ho-
vorí o Cirkvi.

Svätý apoštol Pavol hovorí, že druhý 
žalm hovorí o Božom Synovi (po-

zri Hebr 1, 8). Napokon, ako 
Boh má svoje 
Kráľovstvo, no 
ako človek ho 
prijíma. Je to 
podobné tomu, 
ako keď sa ako 
Boh nazýva Naj-
vyšším, no ako 
človek sa vznie-
sol na nebo. 
Práve verše 7. 

až 9. sú nádherným svedectvom Boha 
Otca o Synovi – Ty si môj Syn, ja som Ťa 
dnes zrodil... Pre tieto verše je tento žalm 
označovaný ako mesiášsky.

Výraz Ty si môj Syn nám poukazuje 
na večnosť – večnú existenciu Syna. Boh 
Otec predsa nehovorí Ty budeš môj Syn, 
to by ukazovalo iba na rodenie Syna v 
čase, no to je v druhej časti Otcových 

Hora Sion v Jeruzaleme



09/2018     E9

Výklad Svätého Písma Výklad Svätého Písma

slov (výraz dnes). Boh Otec ani nehovorí 
Ty si bol môj Syn, čo by nás opäť zväzo-
valo v čase. No povedal Ty si môj Syn a 
tak svedčí o Jeho Božom pôvode a več-
nosti. Slovom dnes sa poukazuje akoby 
na hranicu medzi večnosťou a časom, 
keď sa predvečný Boží Syn stal Bohočlo-
vekom, jestvujúci pred stvorením sveta 
sa objavil v čase, v poslednom čase (por. 
1Pt 1, 20; Gal 4, 4). Výrazom zrodil sa tu 
označuje samotné naplnenie Božieho 
plánu (ikonómie) o vtelení Syna. Lebo 
Boh Otec sa nazýva Tvorcom a Stavite-
ľom všetkého.

Po predpovedi rozšírenia Božej moci 
nad celé stvorenstvo blažený Dávid na-
koniec povoláva kráľov, sudcov a aj ich 
poddaných, aby pribehli k Spasiteľovi, s 
láskou prijali spasiteľné prikázania a aby 

ich osvojením a poučovaním druhých, 
nachádzali v tom pre seba úžitok. Po-
sledné tri verše druhého žalmu obsahujú 
výzvu k zmúdreniu a pokoreniu sa pred 
Bohom, aby Ten potom odvrátil svoj 
hnev a ľudia nezahynuli, no prijali Jeho 
večné blahá. Ak budeme s bázňou pred 
Bohom robiť to, čo je potrebné, omnoho 
viac dôvodov na radosť nájdeme v tom, 
čo robíme, pretože tak získame blahé 
svedomie, ktoré nám dá dôvod na ra-
dosť. Ak sú blažení tí, ktorí v Bohu vidia 
svoju nádej, ako nešťastní a biedni sú tí, 
ktorí svoju nádej vidia v človeku, v svojej 
sile, v sebe, vo svojich skutkoch a vlastne 
vo všetkom, okrem Christa? Len jedno je 
blažené – vidieť nádej v Kráľovi Isusovi 
Christovi! To je význam tohto žalmu.

Počas celej histórie Cirkvi Christos 
premáha a víťazí nad svojimi nepriateľ-
mi. Poráža ich prostredníctvom svojich 
skutočných nasledovníkov, prostredníc-
tvom svojej Cirkvi, v ktorej neprestajne 
prebýva a ktorú neustále sebou napĺňa. 
Utrpenie upevňuje vieru. Najsilnejšie 
útoky na kresťanstvo a Isusa Christa sa 
vždy koniec koncov končili ešte silnejším 
prejavom Jeho spasiteľskej Božej moci. 
História Cirkvi neprestajne svedčí o ne-
vyčerpateľnosti jej životaschopnosti, ke-
ďže jej prameňom je Bohočlovek, ktorý 
je stále ten istý, včera, dnes a naveky ve-
kov (Hebr 13, 8).

Protodiakon Ján Husár
Literatúra:
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Толковая Псалтирь с подстрочным комментарием и 

краткой историей. Москва 2006.

Ikona Isusa Christa ako Kráľa slávy 
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Nevyhnutnosť pastierskej služby v Cirkvi 2.

Pastierske bohoslovie História

Podľa vzoru Christovej služby  bola 
v Cirkvi vytvorená trojaká služba pastie-
rov Cirkvi. Nevyhnutnosť takejto ich 
služby v Cirkvi pre duchovný život a 
spásu celého ľudského pokolenia od-
krýva sa už aj z toho, že Spasiteľ sám 
ju ustanovil pre všetky časy a pre celé 
ľudstvo. Niet pochýb, že Spasiteľ v 
najvyššom stupni a v plnej 
miere naplnil túto svoju tro-
jakú službu pre spásu sveta; 
jednako však, nehľadiac na 
to, On si želá, aby Jeho služ-
ba, hoci iba v nejakom stup-
ni, avšak nepretržite a vždy, 
zobrazovala sa a napĺňala v 
živote i dejoch (činnostiach) 
Jeho osobitne vyvole-
ných služobníkov. Bolo 
by rúhaním si myslieť, 
že pre blaho a spásu 
ľudstva nepostačo-
vali zásluhy jedné-
ho Isusa  Christa 
a preto si vyvolil 
pastierov, predstavi-
teľov svojej moci a 
akoby nástupcov 
svojej služby na 
Zemi. Čiže, treba predpokladať, že boli 
aj iné ciele, pre ktoré Isus Christos zveril 
pastierom na spôsob svojej trojakej služ-
by podobné povinnosti a okrem toho, 
treba sa stotožniť s tým, že takéto ciele 
vzťahujú sa na všetky časy, pretože nie 
je poukázané na to, kedy by pastierska 
služba mala skončiť. Ten, kto uložil  ako 
osobitné povinnosti na pastierov, sľúbil 
byť s nimi „po všetky dni až do konca 

sveta“ (Mt 28, 20), že bez nástupníctva 
pastierov by toto všetko nebolo možné. 
A to znamená, že pastierska služba musí 
ostať navždy v Cirkvi, pretože v nej sa-
motnej sú dané základy toho, prečo ne-
vyhnutne vždy musí existovať. 

A teraz obrátime našu pozornosť na 
hlavné pastierske povinnosti, t. 

j. učenie, bohoslužbu a vede-
nie, aby sme z ich prehľadu, 
hoci len v krátkosti, ukázali 
na nevyhnutnosť pastier-
skej služby. 

Duchovné osvietenie 
alebo učenie iných tvorí zá-
kladnú povinnosť pastierov 

Cirkvi. „Kázať a zvestovať 
- to je pre mňa kňaz-
stvo, to je obeť mnou 
prinesená“, hovorí sv. 

Ján Zlatoústy. Po-
nechávajúc pre 
budúce časy reč o 
tom, že to je prvá 
z pastierskych 
povinností, my 
sa viacej sústre-
díme  na to, že 
pre učiteľstvo v 

Cirkvi sú nevyhnutní pastieri Cirkvi a že 
iným členom Cirkvi nemôže patriť toto 
dielo v takej miere a v tom zmysle, ako 
ono spočíva na pastieroch Cirkvi. Oni vo 
vlastnom zmysle slova sú učiteľmi vie-
ry, nevyhnutní v každej dobe a v každej 
časti všeobecnej Cirkvi. Je pravda, že 
Spasiteľ zakázal svojim nasledovníkom 
nazývať sa učiteľmi, pretože u všetkých 
je jeden Učiteľ Pán a všetci sú bratia (Mt 

Isus  Christos - Veľký Archijerej
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23, 8). Tieto slová Christove treba chápať tak, že „apoštoli sa svojím učiteľským po-
slaním (apoštol = posol, vyslanec), poslaním svedkov (Sk 1, 8) nemajú povyšovať na 
úroveň Boha. Nikto z nich sa nemá dať oslovovať  ako otec a učiteľ, lebo v Cirkvi je iba 
jeden Učiteľ, Christos, a všetci sú Jeho učeníci a medzi sebou navzájom bratmi“ (Prot. 
Štefan Pružinský: Evanjelium podľa Matúša. Vydala Pravoslávna bohoslovecká fakul-
ta Prešovskej univerzity v Prešove  2002, s. 249). Nasledujúc Spasiteľa, aj sv. apoštol 
Jakub hovorí: „Nechcite byť, bratia moji, tak mnohí učiteľmi; vedzte, že súd nad nami 
bude ťažší“ (Jk 3, 1). Avšak Spasiteľ, majúc na zreteli farizejov, sleduje tu iba samoľú-
bosť, ctižiadosť v učiteľstve a nie samotnú službu, ktorej uskutočňovaním, ako sme 
už videli, tak slávnostne boli poverení apoštoli a ich nástupcovia. A ap. Jakub, keď 
nezveruje túto službu všetkým, nielenže nezakazuje učiť nemnohým, ale aj skrytým 
spôsobom dáva podnet na posvätnú dôležitosť tejto povinnosti. Lebo keď vyžaduje, 
aby učili nemnohí, tým poukazuje na to, že toto dielo nemôžu brať na seba všetci, a 
súčasne učí, že tí, ktorí prijímajú na seba túto službu, musia ju niesť ako svoju povin-
nosť - svätú a nevyhnutnú, aby cez dôstojné uskutočnenie tejto služby mali právo 
patriť k málopočetnému okruhu dôstojných učiteľov. 

Keď Isus Christos položil základy učiteľstva, súčasne predložil aj učenie, ktorého 
predmetom sa stali pravdy viery a spásy. Toto isté stalo sa predmetom aj všetkých 
učiteľov Cirkvi: ozajstné, pravé náboženstvo - to je sféra činnosti ich učiteľstva. Avšak 
k tomuto hlavnému predmetu, hľadiac pritom na okolnosti a zmeny vyučovaných 
osôb, sa stávajú nie v jednom a tom istom vzťahu. Predovšetkým pastieri Cirkvi v 
oblasti učiteľstva sú alebo ako šíritelia a zvestovatelia viery, alebo ako učitelia kres-
ťanského života, alebo nakoniec ako ochrancovia pravoslávia; vo všetkých týchto 
ohľadoch sú pastieri nevyhnutnými osobami.  (Pokračovanie)

Prot. Peter Kormaník 

Pastierske bohoslovie História

„Už dávno pred usídlením Maďarov národy Ugrie prijali kresťanstvo; prijali toto 
ale z východu. Sami letopisci cirkvi rímskokatolíckej kladú prvé a prevažné účinko-
vanie stolice rímskej, len do doby prestolenia prvého kráľa Štefana, a tak o 150 rokov 
pozdejšie; oni bez odporu berú za pravdu skutok ten, že len za času Štefana, a po 
ňom, cirkev západná položiac tuná základy rozšírila sa v Uhrách. Vec teda je priro-
dzená, že ona pozdejšie nadvládnuvšia, na základoch tu nájdených budovala ďa-
lej, stavala, ale vo forme a duchu sebe vlastnom. Na tomto základe vývinu princípu 
historického, nemôže ma nikto z jednostrannosti obviňovať, bo úlohou historika je: 
pochopiť  i povedať pravdu…

Pravoslávie na území dnešného 
Slovenska v stredoveku 4
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Letopisci pozdejší nechcejúc uznať, alebo chcejúc celkom pominúť historické 

jestvovanie cirkvi pravoslávnej v Uhrách, diela cirkvou touto stvorené chceli záporne 
mať zabudnuté, alebo pripísať ich pôvod jestvovaniu cirkvi západnej.  Príčina dejo-
právna tohoto, je výrok cirkevného Soboru r. 1616 v Ostrihome pod arcibiskupom 
a prímasom Pázmanym držaného, ktorý sbor vypracoval obšírny popis cirkvi kato-
líckej. Za to už v prídavku popisu tohoto, značný počet opátstiev, soborov, jednot-
livých monastierov a chrámov vydáva sa, čo sa týka riadu cirkevného, za pôvodu 
neistého, t.j. hovorí sa o nich, že nevedomo je, ktorý riad cirkevný ich založil, alebo 
ktorý nimi vládal; užíva sa o nich výraz: incerti ordinis. Okolnosť táto dáva vám práve 
niť do ruky, kde máte hľadať pôvod jejich. Široké a doteraz celkom zanedbané pole 
otvára sa tuná skúmateľom histórie našej. Na stá pomníkov svätých leží pred nami. 
Dosavád tieňavou zabudnutia prikrytých. Oj jak slávnu minulosť odkľaje čas budúci 
zo svätých zámkov týchto v priepasti mora minulosti pohltených. Mne nateraz len 
to možno, abych, odkryjúc mená starodávnych pomníkov, pravoslávie ukázal cestu 
rodákom mojim…

Tu máte jednoduchý rozbor, cirkevných so-
borov starej Ugrie. Veľa významný to predmet k 
trudovinám bádateľa histórie. Na jednotlivých 
ohniskách týchto, objavia sa mu, čo aj popolom 
desať sto ročného tletia prikryté iskry - plameňa 
slovanského. Velebné to iskry v svätých mohy-
lách, ako keď tmavým večerom zazrie pútnik sa 
stá svetiel hore dolu Hronom loviacich rybárov.

Predstavte si ich teda ešte raz v hromade. 
Do doby prvej /pravoslávnej, poznámka naša/ 
padá pôvod opátstiev 138 a prepošstiev 85, 
spolu 223; do doby druhej /rímskokatolíckej, 
naša poznámka/ opátstiev 31 a prepošstiev 47; 
dovedna teda 88 a tak dohromady 311“. (1)

Výsledkom misijnej činnosti sv. Cyrila a Me-
toda a ich žiakov a tiež ich nasledovníkov ešte 
veľmi dlho aj napriek novej misii benediktínov 
na čele so sv. Vojtechom v pravoslávnych mo-
nastieroch a chrámoch v Uhorsku sa udržiavala 
slovienska kultúra, pravoslávie, kultúra východ-
nej cyrilo-metodskej viery, obradu a Liturgie. V 

monastieri na Vyšehrade, na pravom brehu Dunaja, jestvoval tu ešte v 11. storočí. 
Tu podľa mienky odborníkov (prof. J. Stanislav a prof. Kniezsa) jestvovalo ,,slávne 
štúdium slovienskeho jazyka" a v ňom vznikli aj tzv. Pražské hlaholské zlomky. (2)

Nový Uhorský štát prebral do maďarského jazyka nielen celú veľkomoravskú 
právnu a administratívnu terminológiu, ale aj kresťanskú pravoslávnu slovanskú a 
cyrilo-metodskú, východného obradu a dodnes ju užíva v maďarskom spisovnom 
jazyku:

Ikona slovanských vierozvestcov 
sv. Cyrila a Metoda



09/2018     E13

História História

Karácson - Kračun                                                             Monostor - monastier 
Vecsernye - večerňa     Pap - pop
Utrenye - utreňa     Angyal - anjel
Keresztel - krstil     Szent - svätý
Kereszt - krst      Hála - chvála
Keresztény - kresťan     Malaszt - milosť
Pagány - pohan     Pokol - peklo
Szent vacsora - svätá večera                                          Pentek - piatok                                              
Barát - brat      Apát - otec a  ďalšie iné.
                      
V Uhorskom štáte až do jeho rozpadu v 20. storočí, ba aj dnes v maďarskom 

jazyku existujú pravoslávne slovanské cyrilo-metodské tradície v bohoslužbe pra-
voslávnej terminológie. To svedči o tom, že naši pravoslávni slovanskí predkovia sa 
zúčastňovali na budovaní nového Uhorského štátu, ktorý sa opieral o toto ich veľké  
kultúrne pravoslávne a slovanské bohatstvo. (3)

Budovali a organizovali aj na tomto pravoslávnom, slovanskom cyrilo-metod-
skom bohatstve. Tak to bol kráľ Štefan, misionári sv. Vojtech, Radla - Anastásius a iní, 
ktorí boli už misionári latinského obradu. Bola to nová orientácia vplyvom aj  man-
želky kráľa Štefana Nemky Gizely, ktorá sem do Uhorska priviedla misionárov západ-
nej cirkvi latinského obradu.  Tak sa umožnilo vstúpiť do Uhorska západnej latinskej 
cirkvi, ktorá na túto  príležitosť veľmi čakala a ešte viacej pripravovala túto možnosť  
vstúpiť ich misionárom a mníchom do Uhorska. Za benediktínmi prichádzali  ďalšie 
jestvujúce rady západnej cirkvi, ktorých bolo veľa. Tieto postupne a aj násilne vy-
tláčali a likvidovali pravoslávne, slovanské a cyrilo-metodské tradície a cirkev a jej 
bohatú slovenskú východnú kultúru. Nad tým dnes môžeme už len zaplakať, tak ako 
aj nad vyhnaním žiakov sv. Cyrila a Metoda z Veľkomoravskej ríši.

Dnes po tom, že tu všade na Slovensku bolo pravoslávie a východná pravosláv-
na Liturgia prezrádza, tak ako to píše aj historik a otec slovenskej historiografie F. V.  
Sasínek,  je aj to, ale aj iné svedectvá.

V dejinách Krompách čítame, čo sa aj tam stalo v 17. storočí: ,,V tom čase vzniklo 
zvláštne hnutie aj medzi rusínskym obyvateľstvom Sloviniek, ktoré bolo gréckoka-
tolíckej konfesie. Na jeho čele stáli traja občania: Bajtko, Mikitovič a Širocký. 4. sep-
tembra 1681 odovzdali slovinský kostol provízorovi panstva Grunedelovi, ktorý v 
marci 1682 poveril správou Františka Hanacia. Hanacius sa v decembri 1681 vrátil 
aj do Krompách, no v novembri 1682 ho definitívne vyhnali a na jeho miesto bol 
uvedený evanjelický duchovný Pavol Zarevucius, ktorý tu pôsobil až do roku 1686. 
Jeho miesto zaujal katolícky duchovný". Z tejto správy veľa toho sme sa nedozvede-
li, ani z Krompách, ani zo Sloviniek a ani na Slovensku vôbec. My však, keby sme mali 
zápisy a listiny z archívu ŠOBA v Levoči, dozvedeli by sme sa viac. Ale isto vieme to, 
že Bajtko bol pravoslávny duchovný a nie gréckokatolícky a prečo by sa mali búriť 
gréckokatolíci proti katolíckemu duchovnému a vyháňať ho, keď je to jedna cirkev? 
No vyhnali ho preto, že to boli pravoslávni veriaci a tak vyháňali uniatskych farárov 
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pravoslávni veriaci všade na Slovensku, tak ako vyháňali uniatskych a  aj protestant-
ských kňazov na Gemeri, Spišu a na celom Slovensku. (4)

Sme si dnes istí, že máme pravdu, keď tvrdíme, že Slovinky, Kojšov, Závadka, Hel-
cmanovce, ako aj Margecany, Jaklovce, Mníšek, Švedlár a iné, ako aj obce na Hornom 
Spiši, ale aj Pohorelá, Polomka, Heľpa, boli silno pravoslávne. Stopy slovanského 
pravoslávneho obradu zachovali viaceré rímskokatolícke a protestantské chrámy na 
Slovensku, v ktorých pri renováciach v 19. storočí sa ukázali na stenách pod novou 
maľbou ikony východného obradu s nápisom cyrilským. Málo sa ich zachovalo, lebo 
vojnou boli zničené. Preto obstali v katolíckom nátlaku, reformácie, rekatolizácie a 
únie aj napriek silnému tlaku jedno tisícročie, že mali silnú a pevnú pravoslávnu vie-
ru. Pred týmto treba sa dnes každému z nás skloniť  a vzdať úctu.

Dnes už nestačí len písať, že staroslovenská Liturgia je vzácnym diadémom, ktorý 
1100 rokov zdobí čelo slovenského národa. Alebo písať, že ,,sv. Cyril a Metod prelo-
žili pre našich praotcov grécke obradné knihy do staroslovienskeho jazyka. V tomto 
jazyku vyznávali Boha, v ňom povznášali svoje duše. Naši starí otcovia vytrvali pri 
staroslovienskom obrade. Nesmieme sa odvracať ani my od ducha svojich otcov. Nie 
je poriadny človek  ten, kto opustí to, čo vyznávali a milovali jeho starí otcovia. Pred 
dedičstvom otcov zastaň s obnaženou hlavou. V  tvojom chráme (cerkvi) ozýva sa 
reč tvojich starých otcov."  (5)  Ale treba v tomto staroslovanskom jazyku slúžiť aj 
spievať a oslavovať Boha, lebo tento obrad, spev a jazyk je uchvacujúci, ktorý dnes 
aj v budúcnosti bude vedieť osloviť každé ľudské slovanské srdce, tak ako nič iné na 
svete. V tom si môže byť každý istý.

Tu chcem ešte jednu poznámku povedať, že keď dnes takto krásne píšu auto-
ri o východnom  slovanskom cyrilo-metodskom obrade, Liturgii, cyrilo-metodskej 
viere a o staroslovanskom jazyku, tak prečo nezanechajú latinský obrad, Liturgiu a 
neprijmú cyrilo-metodskú vieru, východný obrad so staroslovanským jazykom, kto-
rý dodnes nebol prekonaný a  pre veriaci slovanský národ ako dôstojne pripravili sv. 
Cyril a Metod a ich žiaci. Kladiem si neraz otázku, pre koho to písal P. Spišiak: ,,Každý 
svedomitý Slovan musí sa držať slovanskej liturgie cyrilo-metodskej!" (6)

Podľa kánonickej vizitácie z roku 1636, v celom Gemeri boli len traja diecézni 
katolícki kňazi (7).  

1. Spišiak, P.: Svätý Metod, arcibiskup moravský a panonský, učiteľ sloviensky. Spišská Nová Ves  l935, 
s. 29.

2. Korec, Ch. J. , tamže, s. 667.
3. Korec, Ch. J. , tamže, s. 668.
4. Župina, M. : O otázke kalendára, zo skúsenosti našich predkov. In: Pravoslávny kalendár na rok 2007, 

s. 112 – 114.
5. Liturgikon, Ľvov 1899, s. 34.
6. Služobnik, Ľvov 1866, s. 276.
7. Korec, Ch. J. , tamže, s. 75.
  

Prot. ThDr. Štefan Horkaj
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V ruskej zemi vzrastala prirodzenou krá-
sou ruská dievčina: historicky vytvorené črty 
jej charakteru z nej stvorili samobytný jav, 
jednu z krás ruskej prírody.

S hlbokým bôľom v srdci prežívame, keď 
vidíme celkový rozpad v Rusku, stratu výzoru 
a typu ruskej dievčiny - jednej z našich neod-
lučiteľných a pôvodných klenotov.

Pevne však veríme, že táto strata je do-
časná, že v budúcom Rusku vyrastie a upevní 
sa nový porast dôstojných pokračovateliek 
dievčin Puškina, Turgeneva, Čechova ; bude 
to veľké blaho pre ruský život.

Chceli by sme Vašu pozornosť pozastaviť 
na jednom z prekrásnych príkladov ruskej 
dievčiny, ktorá tak tragicky odišla zo života. 
Hovoríme o najstaršej dcére zavraždeného 
svätého cára-mučeníka Nikolaja II., o sv. veľ-
kej kňažnej Oľge Nikolajevne.

V jej životopise sa stretávame s takými 
vlastnosťami a faktami, ktoré nechtiac kriesia 
v našej pamäti obrazy vznešených a veľkole-
pých ruských žien a pridáva nejakú skrytú a 
nepoznanú silu tomuto dievčenskému obra-
zu.

Po tragickej smrti svätej cárskej rodiny 
zostalo málo dokumentárnych stôp v po-
dobe denníkov, korešpondencie, spomie-
nok najbližších osôb, na základe ktorých by 
bolo možné úplne a pravdivo opísať život a 
obraz veľkej kňažnej. Zatiaľ použijeme dote-
raz opublikované materiály. To nám umožní 
dodržať pravdivosť opisu, bezprostrednosť, 
a preto, dúfajme, aj presvedčivosť a príťažli-
vosť.

Cárska rodina zvyčajne trávila zimu v Car-
skom Sele, ktoré sv. cár - mučeník nazýval v 
svojom denníku „milým, blízkym, drahým 
miestom“. Tam, neďaleko od veľkého paláca, 
v parku, medzi maličkými umelými jazierka-

mi, polo zahalený stromami, stál jednoduchý 
biely Alexandrovský palác, v ktorom sa na je-
seň roku 1895 narodila prvá dcéra v mladej 
cárskej rodine - veľká kňažná Oľga.

Svätý cár - mučeník Nikolaj II. si zapísal do 
denníka v deň narodenia jeho drahej dcéry 
nasledovné slová: „3./16. november. Piatok. 
Je to pre  mňa nezabudnuteľný deň, ktorý 
navždy zostane v mojej pamäti. Počas tohto 
dňa som si veľa vytrpel! ... Presne o 9. hodine 
som počul detský piskot a všetci sme si s úľa-
vou vydýchli! Spasiteľ nám daroval dcérku, 
ktorú sme nazvali pri modlitbe Oľgou!“ 

Počas ďalších rokov sa v cárskej rodine 
narodili ešte  tri dcéry: Tatiana (1897), Mária 

100 rokov od umučenia ruskej cárskej rodiny 3 
Svätá veľká kňažná mučeníčka Oľga - 4./17. júla

Svätá veľká kňažná mučeníčka Oľga
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(1899) a Anastázia (1901), a v roku 1904 - cá-
rovič Alexej.

Rodičia ich vždy delili na „starších“ (Oľga, 
Tatiana) a „mladších“; prirodzene, že sa aj 
medzi deťmi vytvorili najbližšie vzťahy a 
spoločné záujmy v týchto pároch. Všetky 
vyrastali vo výnimočne svornej, vzorovej 

cárskej rodine, pri neslabnúcej pozornosti 
ich prekrásnej matky - cárovnej.

Každé z dievčat malo svoju ruskú ňaňu  
(pestúnku).

Keď kňažné podrástli, pestúnky sa stáva-
li chyžnými. Boli to obyčajné ruské sedliacke 
ženy, ktoré odovzdávali svojim chovanky-
niam čistú ruskú reč, lásku k ikonám, lampa-
dám, k minulosti a rozprávkam.

Tak sa na začiatku 20. storočia prenáša-
me do čias Tatiany Larinovovej, keď pestún-
ky vkladali do duší svojich zverenkýň čistú 

vieru a hlbokú lásku ku všetkému ruskému, 
drahému; keď  formovali obraz ruskej diev-
činy s jej nevysloviteľným čarom a vlastnými 
životnými silami.

Keď mala veľká kňažná Oľga 8 rokov, 
začína sa častejšie objavovať mimo paláca 
spolu s otcom, ktorý neskôr napíše v svo-
jom denníku: „Naraz po raňajkách sme išli s 
Oľgou do Cárskeho Sela“; „ išli sme sa s Alix 
a s Oľgou pozrieť na vojenské cvičenie hu-
lanov“.

Keď rodina očakávala narodenie násled-
níka trónu, cár trávil všetok svoj voľný čas 
so staršími dcérami: „Raňajkoval s Oľgou a 
Tatianou“, „... bol s deťmi v chráme“, „ Alix ra-
ňajkovala so mnou, Oľgou a Tatianou “.   

Veľká kňažná Oľga sa stáva veľkou - as-
poň takou sa zdala sv. cárovi - mučeníkovi 
Nikolajovi v deň svojich narodenín - 3. no-
vembra 1904: „Oľga už mala 9 rokov“, - písal 
v svojom denníku, „ je z nej úplne veľké diev-
čatko “.

Svätý cár - mučeník stále častejšie zostá-
val so svojou najstaršou dcérkou, jeho veľ-
kou pýchou, počas dňa sa chodili spoločne 
prechádzať, radi obchádzali celý park.

O čom sa rozprávali? Spomeňme si, že to 
bolo obdobie strašných neúspechov počas 
Rusko - Japonskej vojny a vnútorných nepo-
riadkov. Zaťažený prácou a ťažko prežívajúci 
neúspechy, bol svätý cár - mučeník zrejme 
rád, keď sa mohol prostredníctvom rozho-
voru so svojou najobľúbenejšou dcérkou 
aspoň na niekoľko chvíľ rozptýliť. Jej záujmy 
sa v tom čase točili len okolo kruhu milej a 
svornej cárskej rodiny a malých domácich 
udalostí.

Kedy sa začala veľká kňažná Oľga učiť a 
aký bol jej denný študijný program, to do-
kážeme len ťažko presne určiť na základe 
spomienok.

Vieme, že jej prvou učiteľkou bola pani E. 
A. Šneider. Učiteľom ruštiny bol P. V. Petrov.

Sväté sestry Oľga a Tatiana
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„ Cárske deti“, - spomína Tanejeva, - „ boli 
veľkí vlastenci; milovali Rusko a všetko ruské, 
medzi sebou navzájom hovorili len po rusky“. 
Cudzie jazyky vyučovali: anglický - Mr. Gibbs, 
francúzsky - Mr. Žiliar, nemecký - pani Šnei-
der, ale po nemecky kňažné nevedeli rozprá-
vať.

Koncom septembra 1905 sa začali hodi-
ny francúzštiny, vyučoval ju šľachetný pán 
Žiliar, ktorý sa neskôr stal vychovávateľom 
následníka  - cároviča. V svojich spomienkach 
písal: „Odprevadili ma na prvé poschodie do 
maličkej izby s veľmi jednoduchým interié-
rom v anglickom štýle. Dvere sa otvorili a vo-
šla cárovná, ktorá za ruky držala dve dcéry : 
Oľgu a Tatianu. Povedala mi niekoľko milých 
slov, potom si sadla k stolu a ukázala mi, aby 
som si sadol oproti nej, deti sedeli z oboch 
strán. Najstaršia, Oľga, mala asi 10 rokov, bolo 
to plavovlasé dievčatko s huncútskymi očka-
mi a trošku nahor zdvihnutým noštekom, 
prezerala si ma veľmi pozorne, akoby na mne 
hľadala nejaké „slabé“ miesto, - ale z toho 
dieťaťa vyžarovala čistota a pravdivosť, ktoré 
naraz v človeku vyvolajú sympatie“ ... „Sestry 
boli plné sviežosti a zdravia“, - písal neskôr, 
„sú veľmi dobré, milé a nezvyčajne prirodze-
né, nie je v nich falošnosť. Najstaršia, veľká 
kňažná Oľga Nikolajevna, bola veľmi múdra 
a rozvážna “.  

Veľkým šťastím a 
radosťou boli pre 
nich po dlhých 
severských stude-
ných zimách, cesty 
na Krym. Obzvlášť 
pamätná sa stala 

pre kňažnú Oľgu 
návšteva Livádie 

na jeseň roku 
1911. „Oľga 

N ikola jev-
na mala 
16 rokov, 

stala sa plnoletá. Večer bol bál, jeden z naj-
krajších, aký sa kedy usporiadal. Obrovské 
dvere zo skla boli otvorené a cez ne sa dívala 
voňavá krymská noc. Oľga Nikolajevna bola 
prvýkrát v dlhých šatách z jemnej ružovej 
látky, plavé vlasy mala pekne učesané, bola 
veselá a svieža ako rozkvitnutá kvetinka, bola 
stredobodom pozornosti“ .

Pre dcéru cára sa začal nový život. Na-
vonok to bolo spojené s veľkolepým spolo-
čenským životom, mohla sa spolu s cárom 
zúčastňovať na slávnostiach, navštevovať 
balet, divadlo; s cárovnou - na dobročinných 
trhoch, na cestách po Rusku.

Veľa ľudí si pamätalo prekrásnu štíhlu 
dievčinu, najstaršiu dcéru ruského panovní-
ka, ktorá skrášľovala už len svojou prítom-
nosťou a zjavom všetko vôkol seba.

Toto všetko však bol len vonkajšok, 
nablýskaný, slávnostný, ukážkový, pre ná-
hodného povrchného pozorovateľa. Vôbec 
nezodpovedal jej skutočnej skromnosti a 
skromnému každodennému životu veľkej 
kňažnej Oľgy,  skutočnému vnútornému sve-
tu dievčiny, ktorá dokázala rozvinúť a prejaviť 
svoju hlbokú individualitu; bola dievčinou, 
ktorá chcela prežiť život veľmi duchovne a 
s hlbokým pochopením skutočného zmyslu 
života.

Tesne pred vojnou, keď mala veľká 
kňažná Oľga 18 rokov, bolo ju možné cha-
rakterizovať ako človeka so sformovaným 
ušľachtilým jemným charakterom, z ktorého 
vyžarovalo neodolateľné čaro a krása.

Oľga a Mária sa podobali na rodinu otca 
a boli čisto ruským  typom dievčat. Charak-
teristickými vlastnosťami Oľgy Nikolajevny 
boli silná vôľa a nepodplatiteľná čestnosť 
a priamosť, ktorými sa podobala na svoju 
matku. Tieto prekrásne vlastnosti mala už od 
detstva, ale ako dieťa „bola Oľga Nikolajevna 
často tvrdohlavá, neposlušná a veľmi prchká, 
neskôr sa vedela dobre ovládať“.
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Vnútorný svet veľkej kňažnej Oľgy sa 
formoval v kruhu veľmi svornej rodiny, ktorá 
bola navzájom prepojená láskou a prekrás-
nym vnútorným zladením. A veď predsa 
svätyňa rodiny - najpevnejší a nezmeniteľ-
ný základ pre výchovu človeka, pre rozkvet 
všetkého prekrásneho v ňom. „Ich maličké 
detské duše“, - s láskou hovoril Dostojevský, 
- „ potrebujú neustále dotýkať sa vašich ro-
dičovských duší, vyžadujú, aby ste pre nich 
boli vždy duchovne hore ako predmet lásky, 
veľkej úcty bez pokrytectva a výborného 
napodobňovania“. Práve toto bolo v cárskej 
rodine. Počas tých nemnohých hodín, ktoré 
cár trávil spolu s deťmi, osvetľoval ich svojím 
vysokým morálnym duchovným svetlom a 
príkladom.

„Vzťah dcér k panovníkovi, - spomínal 
P. Žiliar, - bol nádherný. Bol pre nich súčas-
ne cárom, otcom a priateľom. City, ktoré k 
nemu prechovávali, sa menili v závislosti od 
situácie. Nikdy sa nepomýlili, ako sa majú k 

nemu správať v konkrétnom prípade; ich cit 
prechádzal od náboženského uctievania až 
do úplnej dôverčivosti a najsrdečnejšieho 
priateľstva. Raz bol pre ne tým, ktorému sa 
úctivo klaňali ministri, veľké kňažné a ich sa-
motná matka, raz otcom, ktorého srdce sa s 
takou láskou a dobrotou odkývalo v ústrety 
ich všetkým starostiam alebo zármutkom, 
raz sa pre nich stával tým, ktorý sa v ústraní 
pred neskromnými očami vedel niekedy ve-
selo pripojiť k ich detskej hre“.

Vzťah veľkých kňažien k cárovnej bol 
podmienený predovšetkým vzťahom do-
spelých dcér k veľmi prísnej matke, ktorá 
ich z celého srdca ľúbila a žila len pre deti. V 
spomienkach P. Žiliara čítame : „Matka, kto-
rú zbožňovali, bola v ich očiach akoby neo-
mylná; len Oľga Nikolajevna mala niekedy 
nesmelé pokusy o samostatnosť. Boli plné 
očarujúcej pozornosti a ochoty  vo vzťahu 
k matke. Dohodli sa spoločne, keď sa cárov-
ná zle cítila, že ju budú usilovne opatrovať. 
Sestra, ktorá mala plniť v určený deň svoju 
dcérsku povinnosť, zostávala celučičký deň 
pri svojej matke“.

Veľké kňažné boli vychovávané tak, aby 
sa pozorne správali ku každému človeku ne-
závisle od jeho postavenia a nevystatovali sa 
pri uvedomení si svojich predností a vysoké-
ho postavenia.

Svätý cár-mučeník vždy opakoval: „O čo 
je postavenie človeka  vyššie, o to viac musí 
všetkým pomáhať a nikdy nesmie pripomí-
nať ľuďom svoje vysoké postavenie; presne 
také by mali byť aj moje deti!“ 

- Pokračovanie -

Zostavili: 
doc. PhDr. Liliana Belovičová, CSc., mim. 
prof., 
doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD., mim. 
prof.

História Zamyslenie

Ikona sv. cárskej rodiny Romanovovcov
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Národnosť viac ako viera
Prednedávnom som mal možnosť po dlhšej dobe znova na niekoľko dní navštíviť Ukrajinu. 

Rád by som sa podelil o niekoľko mojich osobných postrehov. Je to môj súkromný názor a ja ako 
každý človek sa môžem mýliť, preto by som bol nerád, aby to, čo ďalej napíšem, bolo považované 
za oficiálny názor Pravoslávnej cirkvi na Slovensku len preto, že som jedným z jej duchovných. 
V demokratickej spoločnosti však všetci máme právo vyjadriť svoj názor a nazdávam sa, že i pre 
našich čitateľov bude prínosné, ak si budú mať možnosť niektoré veci porovnať a na určité témy 
zaujať vlastné stanovisko.

Ukrajinu navštevujem odmalička (moji rodičia sú reoptanti), poznám tam mnohých ľudí a 
viem, že je to krajina veľkých kontrastov. V poslednej dobe mám pocit, že sa veľmi zmenila – príliš 
tu zosilnel nezdravý nacionalizmus. Od štátneho prevratu v roku 2014 (lebo iba tak sa dajú nazvať 
udalosti na tzv. kyjevskom Majdane) sa medzi prostým ukrajinským ľudom začala intenzívna ne-
návistná kampaň proti Rusku, ktoré je podľa tejto kampane zodpovedné za občiansku vojnu na 
východných hraniciach i za všetko ostatné zlo v krajine. Prostí ľudia, s ktorými som sa zhováral, mi 
rozprávali, že na Ukrajine veľmi zosilnelo fašistické hnutie tzv. banderovcov, ktorí počas II. svetovej 
vojny neľútostne zabíjali každého, kto nesúhlasil s nezávislosťou Ukrajiny. Z vraha Stepana Banderu 
sa stal národný hrdina a vlajka jeho zločineckej organizácie sa postupne stáva symbolom národnej 
hrdosti. V hlavnom meste Kyjeve, kde sa donedávna hovorilo po rusky častejšie ako po ukrajinsky, 
sa teraz ľudia týmto jazykom boja hovoriť, lebo sa hneď stávajú terčom útokov nacionalistov. A 
pritom ruský a ukrajinský národ má spoločnú viac ako tisícročnú históriu, kresťanskú vieru, veľ-
kých svätých, významné osobnosti vedy a kultúry. Vyzerá to tak, že „niekto“ chce tieto dva bratské 
slovanské pravoslávne národy rozdeliť, znepriateliť, poštvať proti sebe, lebo spoločne by boli príliš 
silné. Do dnešného dňa sa to, žiaľ, tomu „niekomu“ darí.

Čo je však najhoršie, fanatickí nacionalisti vedú ukrajinský národ k ťažkému hriechu - k nadra-
ďovaniu národnosti nad vieru v Boha. A to už nie je politický, ale duchovný problém, ku ktorému 
má čo povedať i Pravoslávna cirkev. Určite poznáte najnovší ukrajinský nacionalistický pozdrav: 
„Sláva Ukrajíni! – Sláva Ukrajine!“, na ktorý odpovedajú: „Herójam sláva! – Hrdinom sláva!“ Tento 
pozdrav je odvodený od cirkevného pozdravu: „Sláva Bohu!“, na ktorý sa odpovedá: „Na víki slá-
va Bóhu!“ Čiže títo fanatici nahradili Boha a Jeho oslavu Ukrajinou a jej hrdinami. Namiesto Boha 
oslavujú pominuteľný štát a údajných hrdinov, ktorí, ako sa ukazuje, boli často iba bratovrahmi. 
Najnovšie sa má tento pozdrav stať oficiálnym pozdravom ukrajinskej armády. 

Ukrajinskí politici sa začali miešať do cirkevných záležitostí už pred 100 rokmi - už vtedy sa nie-
ktorí pokúšali o zriadenie autokefálnej Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi. Tieto snahy prerušil boľše-
vický prevrat, vznik Sovietskeho zväzu a následné obdobie komunizmu. Od rozpadu Sovietskeho 
zväzu do dnešného dňa na Ukrajine vznikli dve rozkolnícke pravoslávne zoskupenia – tzv. auto-
kefalisti a filaretovci. Obe tieto cirkevné spoločenstvá napriek ich relatívnej početnosti neuznáva 
ani jedna autokefálna miestna Pravoslávna cirkev. Keď teda dnes prechádzate popri pravoslávnom 
chráme na Ukrajine, neviete, či je naozaj pravoslávny alebo patrí ukrajinským nacionalistom.

Nech Boh ochráni Ukrajinu a jej dobrý ľud pred bezbožným šovinizmom a nacionalizmom! 
Nech pre jej obyvateľov aj naďalej zostane na prvom mieste Boh a až po ňom nech je štát a ná-
rodnosť! Zbožných ľudí je na Ukrajine Bohu vďaka ešte stále dosť, ale pre svoju neochotu poddať 
sa davovej psychóze ukrajinského nacionalizmu to majú v súčasnosti veľmi ťažké a trpia rôzne 
príkoria a urážky. Neobracajme sa k nim chrbtom a modlime sa za našich ukrajinských bratov, aby 
im Boh pomohol zachovať pravoslávnu vieru aj v týchto pohnutých časoch!

Prot. Peter Soroka
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ANKETA 
Aký je váš  názor na veriaceho človeka zaoberajúceho sa astrológiou?

Jerej Peter Bačovčin, 
duchovný správca v Nižnej Jedľovej, Vyšnej Jedľovej  a Belejovciach 

„Astrológia je prastará disciplína, kolískou ktorej je staroveký Egypt a Mezopotá-
nia. Spočíva na starej viere, že všetko, čo sa robí na Zemi, a tiež osud človeka závisí 
od hviezd. Je to doslova výklad ľudského osudu a povera, ktorá človeka vzďaľuje od 
Boha.

Aj dnes je u mnohých kresťanov rozšírená a ob-
ľúbená prax čítania horoskopov, nosenia znakov 
zverokruhu a pod. Horoskopy sú pevnou súčasťou 
každého periodika. Avšak sú to iba  prázdne a vy-
myslené reči, no ľudia veria aj týmto nezmyslom a 
zbytočne ohraničujú svoju ozajstnú slobodu, ktorú 
im garantoval Boh. Radenie sa s horoskopmi, astro-
lógia, čítanie z ruky, predpovede osudov z vonkaj-
ších znakov, jasnovidectvo, utiekanie sa k médiám, 
to všetko skrýva v sebe túžbu ovládnuť čas, dejiny 
a nakoniec človeka, snahu  nakloniť si skryté mocnosti. Je to v protiklade s úctou  a 
vážnosťou, zahrňujúcou v sebe aj pokornú bázeň, ktorými sme viazaní  Bohu.

Učenie Cirkvi už od dávna vystríha veriacich pred veľkým  nebezpečenstvom as-
trológie a jasnovidectva. Samotní apoštoli odsúdili zaoberanie sa čarami, nazvali ho 
ťažkým hriechom, a tých, ktorí sa tomu  venovali, odlúčili od Cirkvi na 5 rokov (kanón 
Trullský a Laodicejský). Pre veriaceho je to otvorenie sa démonickým silám, ktoré 
vedú k rôznym formám duchovného zotročenia, trápenia a neraz až k posadnutosti. 
Jediným cieľom je odtrhnúť človeka od Boha a tak ho doviesť k duchovnej smrti.

 Sväté Písmo ako prejav starostlivosti o naše duchovné dobro zakazuje používa-
nie takýchto praktík, a to nielen preto, že ich učitelia klamú, ale Písmo dodáva: „Ak 
vám niečo predpovedia a splní sa to, neverte im“ (pozri 5 Mjž 13, 2) , lebo tú pravdu 
nezjavuje Boh, ale diabol, ktorý sa snaží tváriť  pred človekom vierohodne a chce ho 
odviesť od dôverovania Bohu.“

Protojerej Miroslav Humeník, 
dušpastier pre Lomné, Bžany, Kručov

Astrológia je ,,veda,“  ktorá hľadá  súvislosti medzi postavením nebeských telies a 
aktuálnymi, minulými či budúcimi dejmi na určitom povrchu Zeme. Najčastejšie sa 
zaoberá určovaním budúcnosti a osudu jednotlivcov, skupín ľudí a celých národov. 



09/2018     E21

Anketa Розговор

Astronómovia astrológiu nepovažujú za vedu, ale za pseu-
dovedu, lebo astrológia je založená na zverokruhu a s tým 
súvisí aj ich nešťastný produkt, akým sa stali a sú horosko-
py. Astrológovia boli i mudrci z Východu, ktorých hviezda 
doviedla do Betlehema, kde sa narodil aj náš Spasiteľ Isus 
Christos. To je ten lepší prípad. Avšak ten horší prípad je 
manipulatívny, kde mnoho ľudí podlieha nejakému predur-
čeniu osudu, ktorý si  vyčítajú v horoskopoch. Slaboduchí 
ľudia, ktorí sa ,,boja“ aj vlastného tieňa /alebo sú poverčiví/, 
majú malú alebo takmer  žiadnu vieru v Boha, ktorý nám 

ľuďom dal slobodnú vôľu. Táto vôľa je náš zápas medzi životom a smrťou. Dostojev-
ský raz napísal: ,,Život je jedno pole, kde sa odohráva večný boj dobra so zlom. Toto 
pole sa nachádza v našom srdci.“ Keď naše srdce nedôveruje Bohu, tak si hľadá biedu 
/alternatívu/ napríklad horoskopy, aby sa vyvaroval čohosi zlého, alebo aby neja-
kým spôsobom našiel šťastie v manuáli horoskopu. Preto by som bol rád, aby ľudia k 
tomu neinklinovali, pokiaľ si chcú zachovať zdravý duchovný život.

 
Protojerej Ján Pajkoš, 
duchovný v meste Svidník
Ak sa niekto zaoberá astrológiou, v jeho prípade ide o dôsledok slabej viery.  Ve-

riaci človek by sa takýmito záležitosťami zaoberať nemal. 

Spracovala: Jana Savčaková

„Нелем медицина, но і віра хрістіаньска 
докаже уздравити чоловіка“

Розговор с отцьом Якубом Яцечком з Голича - друга часть

Меджічасом сьте закінчіли Вашы 
штудії на Богословскій факулті в 
Пряшові...

Точно так, быв єм рукоположеный 
на священика і нараз ся пропоновало 
веце можностей. То іщі жыв мій дідко 
Петро і тот затужыв, жебы єм пришов до 
Стропкова. Дакотры бісідовали, жебы 
єм зістав у Братіславі. А третя можность 
было вычеряти одходячого священика, 
отця Русіча в Голічі, цалком коло чеськых 
граніць. І по соборнім їднадню сьме 
наконець вырішыли про Голіч.  

Знали сьте до чого ідете?
Місто Голіч єм барз не знав, но знав 

єм, же там суть переселенці з Україны, 
реоптанты, котрых предкове походили 
з нашых русиньскых сел.  Меджі нима 
і мій сокласник, камарат, Александер 
Закутяньскый, актуално хірурґ. І кедь 
сьме першыраз пришли до Голіча, мені 
то припоминало старый Стропков. 
Таке мале, миле містечко. Навеце, мою 
матушку дословно вітали на Середній 
здравотницькій школі. І так сьме то ціле 
брали як благословліня і природну нашу 
жывотну путь.  
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По приході до Голіча сьте зохабили 
лікарьску практіку. Не є то про Вас 
страта?

То было про мене барз важне рішіня. 
Бо і духовна, і лікарьска діялность суть 
дуже тяжкы. Но актуално ня духовенство 
а розвиваня контактів з людми так 
заместнавать, а єднако і наповнять, же 
нечую потребу занимати ся і медицинов.  
Священство неє далеко од лікарьства. 
І я вірю, но і виджу, же церьков людям 
помагать і по здравотній сторінці. 

Як раз люди суть 
головным елементом 
Вашой місії. В Голічі были 
люди, котры зажыли 
совітьскый режім, котрый 
не быв барз прихылный 
хрістіанству. Яке мали 
Вашы вірници одношіня 
ку церькви?

Хвала Богу, тоты люди, 
што ту прийшли з Україны, 
мають коріня в нашых 
русиньскых селах, в 
окресах Бардейов, Стара 
Любовня ці Свідник. А 
ку церькви мали добры 
односины, бо тота їх 
найстарша ґенерація 
была выхована во 
вірі а і остатніх ку 
тому вели. Значіть 
до церькви ходив 
все дахто з каждой 
родины, тых было 
довєдна двадцять. 

Но в Голічі 
б р а к о в а в 
п р а в о с л а в н ы й 
храм.  Чія то 
властно была 
думка зачати з 
його будованьом?

Тота думка резоновала меджі нашыма 
віруючіма од зачатку. Но до такого 
великого діла ся не могли пустити такой, 
кедьже самы мали проблем з адаптаційов, 
гляданьом роботы. Довго ся служыло в 
родині Владиміра Закутяньского. Потім 
нам Римокатолицька церьков безплатно 
дала їх каплічку на цінтері, де сьме 
служыли понад 15 років. З моїм приходом 

дозріла і думка будованя властного 
храму. Одкупили сьме фундуш, на 

бережку, на достойнім місці, такой 
коло цінтеря. Вшыткы храмы 
были в минулости обколесены і 
гробами, бо то є пєтне святе місце. 
І так владыка Ростислав в юні 
2013-го року посвятив основный 
камінь і в апрілю 2018-го року уж 

і храм. 

Будованя храму не є 
просте діло і 

выжадало собі 
д о с л о в н о 
ц і л о г о 

чоловіка.
Досправды то 

не было легке. 
Но як Хрістос 
говорить, подьте 

вшыткы за мнов, 
тоты одбременены, 

бо моє бремя є легке і 
ярмо є благе. Про мене 

было будованя церькви 
благодатне. І кедь там 
была фізічна намага, 
труд, было то благе 
ярмо. Люди робили з 
радостьов і головно, 
Богу дяковати, никому 
ся нич важне не стало.  

Церьков у Голічі 
є присвячена 
святым апостолам 

Розговор Розговор
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Кірілови і Методійови і Почаєвскій іконі 
святой Матери. Чом властно тоты два 
праздникы?

Щіро повіджено, я сам то так на вырішыв. 
Мам глубоке одношіня ку Почаєвскій іконі, 
бо там ходиме уж барз довго і потішыло 
ня, же і мій попередник, отець Николай, 
святковав тот праздник. І думам собі, же 
Мати Божа собі то і заслужыть, бо сьме 
чули їй велику поміч почас цілого того 
перійоду. І ку свв. Кірілови і Методійови 
ня іншпіровав єден старый католицькый 
священик, котрый говорив, же ту шыроко 
далеко не є жаден храм ку тым святым 
присвяченый. І є ту і історічный розмір, бо 
сьме на теріторії бывшой Великой Моравы 
і властно продовжуєме в їх ділі. Так сьме 
наконець вырішыли про 3-ох покровителів 
нашого храму. Бог і владыка Ростислав то 
благословили. 

Почас высвячіня храму сьте были 
єдночасно нагороджены владыком 
Ростиславом і здобыли сьте право 
ношіня золотого креста і тітул 
протоєрея, ку чому Вам самособов 
ґратулуєме. Як приїмате тоты ґрамоты? 
Што то про Вас значіть?

Каждый дар і нагороду собі треба 
цінити. Тадь і св. апостол Павел говорить: 
„Єден другому дякуйте, єден другого 
хвальте, будьте ку собі благодарны“. І 
тота ґрамота є штось як благодаріня. Мы 
дякуєме Богу і дакотры зясь дякують нам, 
же сьме то з Божов помочов доказали.  
Покля іде о крест, тот є каждый красный, 
ці є стріберный або деревяный. Золотый 
крест є така літурґічна окраса. І протоєрей 
значіть „старшый“ священик. Но і я уж 
наймолодшый не єм, мам 43 років. 
Значіть дякую барз шумні владыкови 
Ростиславови за тоты дары. 

Храм быв з Божов помочов 
докінченый, але то бізовно не є конець 

Вашой діялности. Якы суть Вашы 
далшы планы?

Як владыка повів почас посвячіня: 
„Тото вшытко є іщі лем зачаток.“ Двараз то 
повторив. І кедь єм ся над тыма словами 
задумав, мушу повісти, же мать правду. 
Мы сьме покликаны ку вічному жывоту. 
Ту зачінать і там продовжує. А цілый 
жывот маєме што робити, жебы сьме 
себе здокональовали і были хосенны 
про сполочность. І думам, же кедь уж 
храм стоїть, мав бы ся наповняти. Мав 
бы притігати людей, жебы ту находили 
спасіня. Также будеме розвивати актівіту в 
роботі з молодыма, з людми обще. Хочеме 
збудовати дзвініцю і фарьску будову. 
Тыж хочу, жебы люди спознавали красы 
православія і в навколишніх землях через 
путницькы заязды. Головно маме надію, 
же тот храм буде і свойов красов, і своїма 
дзвонами притігати людей як до храму, так 
і до Царьства небесного. 

Наконець спробуйте оцінити запад 
Словакії, по тых довгых роках, што ту 
жыєте. На выході сьте ся народили, но 
на запад Вас привела Ваша священьска 
робота. 

Перша справа – то чуство домова, котре 
є повязане з родным містом, родинов і тото 
на западі, самособов, бракує. Але все є то 
теріторія славяньска а зато і ту ся кушіцько 
чуєме як дома. Навеце, домашні люди 
мають добре одношіня ку нашым людям, 
але платить то і навспак. Нашы люди ся ту 
добрі адаптовали. А і кедь то не є тота сама 
віра, по людьскій сторінці собі розумієме. 

На нещастья практічно вшытко 
великоморавске ту было столітями 
дослідно ничене. Не было ту жадной 
памяткы, што ся тыкать старославяньскых 
храмів ці кіріло-методійского писма і 
літурґіі. Не повім, же є то вина католиків, 
але неприятелів хрістіанства, людей, 
котры мали еґоістічны інтересы. 
Векшынов ішло о політічны причіны з 
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бывшой Франьской ці пізніше Німецькой 
імперії.  І днесь нам Господь Бог давать 
і простор, час і средства, жебы сьме ту 
знова могли будовати восточну традіцію 
на теріторії бывшой Великой Моравы. 
Сьме довжниками Кіріла і Методія, їх місії, 
а і містны люди ся радують з нашой кіріло-
-методійской літурґії. То, што домашні 
мають у своїм фолклорі, у своїй менталіті, 
наконець в нашій церькви і чують. Мы не 

маєме быти римокатоликом конкуренція, 
мы їм маєме вказати то старе, жебы ся 
они могли ку тому вернути. Наша місія на 
западній Словакії є властні навернутьом ку 
коріню.  

Розговор робив Йосиф Бадіда
Языкова коректура: Петро Медвідь

250 tisíc veriacich na Krížovom sprievode v Kyjeve
V sobotu 27. júla 2018 – v predvečer 1030. výročia Pokrstenia Rusi a zároveň pamiatky 

sv. kniežaťa Vladimíra – slúžil najvyšší predstaviteľ Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Jeho 
Blaženosť Onufrij, metropolita kyjevský a celej Ukrajiny, moleben pred pamätníkom Krsti-
teľa Rusi na Vladimírskej hore v Kyjeve.

Spolu s metropolitom, ar-
chijerejmi a duchovenstvom sa 
modlili i vysokí predstavitelia 
12 miestnych pravoslávnych 
Cirkví. Pravoslávnu cirkev v čes-
kých krajinách a na Slovensku 
zastupoval vysokopreosvietený 
arcibiskup michalovsko-košický 
Juraj. Na slávnosti sa zúčastnili 
desaťtisíce pravoslávnych kres-
ťanov zo všetkých oblastí Ukra-
jiny a všetkých eparchií Ukrajin-
skej pravoslávnej cirkvi, ako aj z 
Bieloruska, Moldavska, Rumun-
ska a ďalších krajín.

Na konci molebenu sa obrátil metropolita Onufrij k prítomným so slovami: „Naši predko-
via stratili správne chápanie Boha a došli až k pohanstvu, ale sv. knieža Vladimír blahodaťou 
Svätého Ducha zmenil smer ich cesty tak, aby viedla k Bohu. Knieža sa po pokrstení radikálne 
zmenil, stal sa z neho úplne iný človek: z krutého a hriechy milujúceho človeka sa stalo šľa-
chetné, milosrdné, Boha a blížneho milujúce „Slniečko“, ako ho nazývajú letopisy.“

„Ako potomkovia sv. kniežaťa Vladimíra by sme sa mali usilovať, aby sme sa mu podobali 
– vykoreniť zlobu, nenávisť, nepriateľstvo, získať lásku k Bohu a vážiť si, rešpektovať a milovať 
svojho blížneho. O takéto základy sa opiera ľudský rod. Nech Boh pre modlitby sv. Vladimíra 
ochraňuje vás všetkých, ktorí ste prišli do Kyjeva osláviť tento sviatok,“ – zakončil metropolita.

Predstaviteľ Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi potom kráčal v čele mnohotisícového davu 
ľudí v tzv. Krížovom sprievode s divotvornými ostatkami ulicami od centra Kyjeva až do Us-
penskej Kyjevsko-Pečerskej Lávry. Na Hrušovskej ulici sa metropolita Onufrij spolu s ducho-
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venstvom a veriacimi zastavil, aby sa pomodlili za všetkých zosnulých, ktorí zahynuli v centre 
Kyjeva počas tragických udalostí vo februári 2014.

V Krížovom sprievode boli nesené mošči sv. apoštola Andreja, sv. veľkomučeníka Georgi-
ja, sv. veľkomučeníka Klimenta, sv. kniežaťa Vladimíra, Zimnenská ikona Božej Matky, ikony s 
ostatkami prep. Serafíma Sarovského a sv. veľkomučeníka kyjevského metropolitu Vladimíra. 
Po skončení sprievodu si ich veriaci mohli uctiť v Trapeznom chráme prep. Antonija a Teodo-
sija Pečerských v Kyjevsko-Pečerskej Lávre počas celonočného bdenia a na nasledujúci deň v 
nedeľu 28. júla 2018 počas sv. Liturgie.

Priamy prenos z Krížového sprievodu bol vysielaný televíznou stanicou Inter.
Po skočení sprievodu oznámil vysokopreosvietený metropolita borispoľský a brovarský 

Antonij: „Podľa našich zistení sa na sprievode zúčastnilo okolo 250 000 ľudí. Je to viac ako v 
minulom roku, čo bolo badateľné aj voľným okom – aj keď sú ulice Kyjeva široké, všetci ľudia 
nimi prejsť nestačili“.

Zdroj: Патриархиа.ру

Pravoslávny byzantský spev na Horehroní
Podľa historických záznamov osídľovali od 15. storočia rusínski valasi i obce na Horehroní. 

V priebehu vekov síce asimilovali so Slovákmi, dodnes si však udržali pravoslávnu vieru ale-
bo aspoň východný obrad ako gréckokatolíci. Pravoslávni veriaci v obciach Vernár, Telgárt a 
Šumiac si i napriek pohnutým udalostiam v roku 1968 udržali vieru svojich predkov dodnes.

V rámci 24. ročníka Festivalu viachlasného chrámového a ľudového spevu v Telgárte, kto-
rým organizátori vyjadrujú príslušnosť tejto obce k cirkevnoslovanskej bohoslužobnej tradícii, 
pricestovali na Horehronie i hostia zo Srbska, konkrétne Zbor školy cirkevného spevu sv. Jána 
Damaského z Nového Sadu, ktorý sa venuje byzantskej hudbe.

V piatok 13. júla 2018 tento zbor vystúpil v pravoslávnom chráme Narodenia Presvätej 
Bohorodičky vo Vernári, kde ich privítal miestny duchovný správca prot. Jozef Nemčík spolu s 
veriacimi a starostom obce Ing. Vladimírom Ondrušom.

Pred samotným vystúpením povedal niekoľko slov o byzantskej hudbe a jej význame prot. 
Peter Soroka. Potom sa už prítomní mohli započúvať do viacerých skladieb v cirkevnoslovan-
skom jazyku, ako boli napr. Vzbránnoj Vojevódi, Bohoródice Dívo či dogmatik 1. hlasu. V zá-
vere koncertu starosta obce povedal: „Veľmi pekne Vám ďakujeme, že ste nám prišli takýmito 
nápevmi zaspievať do našej obce. Nikdy predtým sme ich totiž nepočuli, a keď som tak počas 
Vášho spevu zatvoril oči, akoby som sa preniesol do monastierov na Svätej Hore Athos v Gréc-
ku“. Prítomní boli spevom skutočne uchvátení a mnohým sa tisli slzy do očí. V tomto duchu 
vyzneli aj slová miestneho arcidekana mitr. prot. Milana Gerku: „Možno povedať, že nejako 
podobne spievali i sv. Cyril a Metod, ktorí nám na Veľkú Moravu priniesli vieru. Čiže tento spev 
by nám mal byť blízky, aj keď sa dnes pod vplyvom Západu u nás spieva trochu inak“.

Účastníci koncertu byzantskej hudby si od zboristov vyžiadali ešte nejaké skladby navyše 
a potom im všetci prítomní zaspievali nádherné „Mnóhaja i blahája líta“.

Počas pohostenia v sále Obecného úradu zaspievali viacero ľudových piesní členovia 
miestneho folklórneho súboru a niekoľko národných piesní zaspievali i srbskí hostia.

V sobotu 14. júla 2018 sa účastníci festivalu stretli pri prameni rieky Hron neďaleko obce 
Telgárt. Odtiaľ sa spoločne vypravili na Kráľovú hoľu, ktorá je pri svojej nadmorskej výške 1946 
m najvyššou v širokom okolí. Na samotnom vrchu bolo pomerne nepríjemné chladné a ve-
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terné počasie s hmlou, 
no ani tieto nepriaznivé 
podmienky nezabránili 
prítomným zaspievať 
si spoločne niekoľko 
slovenských a rusín-
skych piesní. Pochopi-
teľne nemohla chýbať 
ani známa pieseň Na 
Kráľovej holi, aj keď v 
nej spomínaný „zelený“ 
strom by ste tam hľadali 
márne. Hostia zo Srbska 
zaspievali národnú pie-
seň „Tamo daleko“ a po 
spoločnom „Mnóhaja 
líta“ všetci odchádzali 
napriek chladnému po-

časiu s hrejivým pocitom v srdci.
V popoludňajších hodinách sa konal koncert v telgártskom gréckokatolíckom chráme, 

kde speváci byzantských nápevov zo Srbska zožali obrovský úspech. Okrem nich sa tu s cir-
kevnými spevmi predstavili aj folklórne skupiny zo susedných obcí, východného a stredného 
Slovenska, z Ukrajiny, Moravy (spievali rusínsky) a Poľska.

V miestnom kultúrnom dome sa v ten istý deň v podvečer pravoslávny zbor zo Srbska 
predstavil viacerými skladbami. Medzi jednotlivými vystúpeniami dirigent jerodiakon Jero-
tej prítomným rozprával o byzantskom speve, jeho dejinách a spätosti s pravoslávnou teo-
lógiou. Okrem iného zdôraznil, že tento spev je jednohlasný s tzv. isonom, ktorý však nie je 
osobitným hlasom, ale iba spevom jedného tónu, ktorý ešte viac zdôrazňuje hlavný hlas. Ison 
prirovnal k zlatému pozadiu na ikone, ktoré iba zdôrazňuje toho, kto je na nej zobrazený. Vy-
svetlil tiež, že v kresťanskej Cirkvi sa od počiatku spievalo jedným hlasom, čo je zachytené 
i v cirkevných pravidlách. „Najväčšia možná harmónia bola hľadaná v hudobnom vyjadrení 
jednoty duše a tela. Ideálom ranokresťanského spevu bola jednohlasnosť alebo monofónia. 
Táto jednohlasnosť mala odrážať nebeskú bohoslužbu, pri ktorej anjelské mocnosti ospevujú 
Boha jedným hlasom.“

Nádherný víkend na Horehroní vyvrcholil v nedeľu 15. júla 2018 sv. Liturgiou v bohoslu-
žobných priestoroch Pravoslávnej cirkevnej obce v Telgárte, ktorú slúžil prot. Peter Soroka 
z Osadného a byzantskými nápevmi ju antifónnym spôsobom (na dve strany oproti sebe) 
spievali hostia zo Srbska. V kázni duchovný prirovnal pravoslávnych Tergártčanov k uzdrave-
ným slepcom z Evanjelia, ktorí vďaka Christovi začali vidieť telesnými očami – tunajší veriaci 
v nepravoslávnom prostredí sú tými, ktorí duchovnými očami vidia a poznajú pravú vieru. 
Povzbudil ich, aby tak, ako sú byzantské noty závislé jedna od druhej a samé osebe sa zaspie-
vať nedajú, aby aj oni vo svojej obci prebývali v jednomyseľnosti a viere na ceste do nebes-
kého Kráľovstva. Na konci sv. Liturgie hosťom podaroval v mene telgártskych veriacich ikonu 
sv. Rastislava, aby pamätali, že na Slovensko prišli podporiť Pravoslávie a zaspievať nápevmi, 
ktoré sv. Cyril a Metod priniesli na Veľkú Moravu. Srbskí zboristi poďakovali za krásne prijatie 
a modlitebnú atmosféru a podarovali do tunajšieho chrámu ikonu sv. Sávu Srbského, ako to 

Zbor sv. Jána Damasského z Nového Sadu na koncerte v 
pravoslávnom chráme vo Vernári
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urobili aj v piatok po koncerte vo Vernári. Vyše 30 prítomných veriacich všetkých vekových 
kategórií zostalo po Liturgii na príjemnom posedení s občerstvením a za spevu národných 
piesní.

Počas slávnostného obeda pre účinkujúcich festivalu za účasti gréckokatolíckeho brati-
slavského biskupa Petra Rusnáka a niekoľkých duchovných boli spievané ľudové piesne v rôz-
nych jazykoch. Po jeho skončení zbory zo Srbska a z Ukrajiny vo voľnej prírode v Telgárte ešte 
dlho spievali cirkevné pravoslávne piesne.

Návšteva zboru zo Srbska na Horehroní mala pre tunajších pravoslávnych veriacich veľký 
význam a najmä sv. Liturgia 
ich duchovne podporila v 
udržaní si svojej otcovskej 
viery. Aj samotný festival, 
ktorý sa tu konal už po 
dvadsiaty štvrtý raz, pripo-
mína, že hoci sa tu schá-
dzajú Slovania z rôznych 
končín, cirkevnoslovanský 
jazyk ich spája a v rozho-
vore s Bohom si dokonale 
rozumejú. Nech tento jazyk 
Boh ešte dlho zachováva 
medzi nami.

Viac o návšteve zboru: https://orthodox.sk/pravoslavny-byzantsky-spev-na-horehroni/

Svätá Liturgia v pravoslávnych bohoslužobných 
priestoroch v Telgárte

Modlitebné slávnosti na Troch studničkách v Runine

Na Slovensku, ale aj vo svete je veľa krásnych miest. No verím, že nielen pre mňa, 
ale aj pre mnohých, ktorí tam (už) boli – sú Tri studničky v Runine jedným z tých najkraj-
ších miest vôbec. Každoročne na tomto mieste sa koná duchovná slávnosť. Organizuje 
to správca cirkevnej obce  mitr. prot. Mgr. Boris Hrustič spolu s pánom starostom a so 
svojimi veriacimi z Runiny. Všetko sa začalo v sobotňajšie ráno dňa 4. 8. 2018 o 8.30 h 
zrazom účastníkov/pútnikov pri pravoslávnom chráme v Runine. Nasledovalo putovanie 
k miestu, kde sú Tri studničky blízko seba s tromi prameňmi vody. Počas púte sme spie-
vali duchovné piesne. Počas púte, blížiac sa k cieľu, nás vítal krásny spev miestnych žien, 
ktoré spievali piesne na počesť Presvätej Bohorodičky. Keď sme boli už blízko cieľa, po 
krátkom stúpaní sme zbadali tri krásne studničky. Toto čarokrásne miesto vyzeralo ako z 
nejakej rozprávky. Pred nami sa nachádzalo nádherné miesto v lesnej prírode, kde sú tri 
pramene vody a kde sa v roku 1927 zjavila samotná Presvätá Bohorodička. Touto veľkou 
udalosťou bol požehnaný 9 ročný chlapec Juraj Regula z Runiny. Povyše studničiek je 
krásna kaplnka a v jej blízkosti aj zvonica. Malé krásne miesto ako niekde v Počajeve, 
pretože i tam sa zjavila Bohorodička a tiež i tam je na mieste jej zjavenia prameň vody.

Najprv začalo malé posvätenie vody. Potom sa začala slávnostná  Liturgia, ktorú 
viedol mitr. prot. Mgr. Ján Gliganič, CSc. zo Stakčína. Slúžili viacerí duchovní: mitr. prot. 
Mgr. Boris Hrustič ako miestny správca, mitr. prot. Mgr. Mikuláš Rusič ako bývalý správca 
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(vďaka ktorého iniciatíve sa opäť toto miesto 
začalo navštevovať a obnovil tak úctu k samot-
nej Bohorodičke, ktorá sa tu zjavila), prot. Mgr. 
Serafim Tomeček z Moravy a jer. Mgr. Jaroslav 
Guba (PCO Uličské Krivé a Ruský Potok). V káz-
ni sa všetkým prihovoril o. Serafim z Moravy, 
ktorý zdôraznil to, aké dobré je, že sme sa v 
tento deň  takto zišli, nechali prácu okolo svo-
jich domov alebo v záhradkách či výlety alebo 
dovolenky a prišli sa duchovne posilniť. A na-
ozaj, človek na tomto svätom mieste pociťoval 
a prežíval skutočnú Božiu blahodať. Nechýba-
la tam medzi ľuďmi žiadna veková kategória, 
mňa veľmi dojalo, keď som videla na tomto 
mieste vozičkára. Vidno, že viera je u niekoho 
silnejšia ako všetky prekážky, kto chce tak ich 
všetky prekoná. Neodradil ich ani kopec, ťaž-
ký terén, ani horúčava. Obdivuhodné miesto 
s neopakovateľnou duchovnou atmosférou 
pritiahlo mnohých.

Tradícia sa traduje od roku 1927, kedy sa mladému chlapcovi menom Juraj Regula z 
Runiny zjavila Presvätá Bohorodička. Po druhej svetovej vojne sa na toto miesto zabudlo. 
V roku 1991 o. Mikuláš Rusič obnovil úctu k Presvätej Bohorodičke na tomto mieste jej 
zjavenia a vedú tu kroky mnohých pútnikov počas celého roka.

 Na tomto mieste, kde sú tri pramene vody, sa postavili tri studničky. V súčasnosti, ako 
duchovný správca PCO Runina toto miesto stále, spolu s veriacimi zveľaďuje mitr. prot. 
Mgr. Boris Hrustič. Vďaka všetkým, ktorí toto miesto takto skrášľujú a udržiavajú, pretože 
priťahuje mnohých pútnikov či turistov a to nielen pravoslávneho vierovyznania, no do-
konca aj inoslávnych z rôznych častí našej krajiny.

Po duchovnej oslave 
nás všetkých čakalo bohaté 
občerstvenie v priestoroch 
obecného úradu. Poďakova-
nie patrí tým, ktorí sa pričinili 
a prichystali túto duchovnú 
slávnosť, ako aj pohostenie 
a všetko, čo s tým bolo spo-
jené. 

Sláva Bohu za  tento krás-
ny a Bohom požehnaný deň. 

Presvjataja Bohorodice 
spasi nas!    

Mgr. Ivana Gubová (PCO Uličské Krivé)
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Po 27 rokoch majú pravoslávni veriaci v obci Bodružal vo Svidníckom okrese nový drevený chrám. V 
sobotu 11. augusta 2018 im ho na počesť svätých apoštolov Petra a Pavla posvätil Jeho Blaženosť Rastislav, 
arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska, sprevádzaný Jeho Vysokopreosvietenosťou Mi-
chalom, arcibiskupom newyorsko-newjerseyským.

Obrad posvätenia prestola sa začal sprievodom, pri ktorom vladykovia spolu s duchovnými a veriacimi tri 
razy obišli chrám s moščami sv. mučeníkov. Po vstupe do chrámu boli sv. mošči uložené do nového prestola. 
Prestol bol následne omytý vodou, vínom a rodostagmou, pomazaný sv. myrom, oblečený, obviazaný a ozdo-
bený rizou. Slávnostná posviacka chrámu bola dokončená okiadzaním, pokropením sv. vodou a pomazaním 
stien chrámu sv. myrom.

Za účasti množstva veriacich z blízkeho i širokého okolia sa potom v nedeľu 12. augusta 2018 konala ar-
chijerejská sv. Liturgia, ktorú spoločne s vladykami slúžili i viacerí duchovní z USA, Poľska, Ukrajiny a Slovenska.

Pri príležitosti posvätenia nového dreveného chrámu metropolita Rastislav udelil počas malého vchodu 
duchovnému správcovi cirkevnej obce mitr. prot. Michalovi Rošičovi právo nosenia dvoch krížov s ozdobami.

„Tunajší ľudia sa rozhodli postaviť chrám. Priniesli materiál, maltu, najlepšie drevo, položili základy a po-
stavili steny. Urobili strechu a zakryli stavbu. Vnútro obložili obkladom a priniesli nádherné koberce. Postavili 
oltár, ktorý je srdcom celého chrámu. Priniesli taktiež všetko potrebné vybavenie, ktoré patrí do Božieho domu. 
Ale všetko to bolo doteraz bez života a chýbal tomu zmysel. Nevyhnutné bolo ešte Božie požehnanie. Božie 
vdýchnutie, ktoré je nevyhnutné pre tento chrám, nie je ničím iným než prítomnosťou Ducha Svätého v duši 
každého, kto sa podieľal na výstavbe tohto chrámu. A Boh tu bude prítomný do takej miery, do akej miery bu-
dete schopní vytvoriť fungujúcu kresťanskú komunitu pri tomto chráme. Božie požehnanie nie je ničím iným 
než označením a určením vecí, ktoré sú potrebné na oslavu Boha. Do akej miery sa budete snažiť oslavovať 
Boha v tomto chráme, do takej miery bude nad vami Božie požehnanie," povedal v kázni vladyka Michal.

V závere sv. Liturgie sa prihovoril metropolita Rastislav, ktorý sa ako prvému poďakoval vladykovi Micha-
lovi za jeho námahu a ochotu podniknúť dlhú cestu z ďalekej Ameriky naspäť do rodného kraja, ktorý potešil 
svojou prítomnosťou a vrúcnymi modlitbami. „Prosím Vás, aby ste odovzdali pozdrav Jeho Blaženosti Ticho-
novi, arcibiskupovi washingtonskému a metropolitovi celej Ameriky a Kanady. Pravoslávnej Cirkvi v „Novom 
svete" prajem Božie požehnanie a pomoc v neľahkých dobách, ktorú prežívame. Podobne i Vám, drahý vlady-
ka Michal, a Vašej newyorsko-newjerseyskej eparchii takisto želám Božiu pomoc, požehnanie a všetky „dobré 
dary, ktoré zostupujú od Otca svetiel". Dovoľte mi na pamiatku nášho dnešného spoločného slúženia venovať 
Vám dva odznaky biskupskej hodnosti – enkolpion s ikonou sv. Cyrila a Metoda – svätcov, ktorí spájajú obidve 
naše miestne Cirkvi – a epigonation s vyobrazením Christa - Dobrého Pastiera, ktorý nech je pre Vás tak ako 
pre každého biskupa Pravoslávnej cirkvi príkladom a povzbudením v neľahkej archijerejskej službe," prihovoril 
sa vladyka Rastislav.

Následne sa obrátil k miestnemu duchovnému správcovi mitr. prot. Michalovi Rošičovi: „Od chvíle, keď ste 
začali spravovať tieto cirkevné obce, mnoho ráz ste preukázali svoju nebojácnosť. Nenechali ste sa znechutiť 
ani urážkami, ani zlými rečami, ani ostatnými príkoriami. Boli ste verný Christovým slovám zo sv. Evanjelia o 
tom, že ten, kto sa obzerá späť, nesmeruje do nebeského Kráľovstva, a preto ste hľadeli nie dozadu na to, čo 
bolo, ale pozerali ste dopredu a robili všetko preto, aby raz nastal tento deň. Mali ste pevnú vieru, že i v tak malej 
cirkevnej obci našej Prešovskej pravoslávnej eparchie, akou Bodružal je, raz bude stáť nový chrám, a Boh Vašu 
nádej nesklamal. Nech sa druhý kríž, ktorý ste dnes dostali právo nosiť, stane viditeľným znakom Vašej lásky a 
oddanosti Christovej cirkvi. Prosím Boha, aby Vám daroval trpezlivosť, múdrosť, prezieravosť i všetky ostatné 
cnosti, ktoré má pravoslávny kňaz mať, ak chce dobre napĺňať svoje poslanie," zaželal vladyka Rastislav o. Mi-
chalovi a poďakoval sa všetkým prítomným duchovným i veriacim za spoločné modlitby počas sobotňajších 
i nedeľňajších bohoslužieb.

Posvätenie nového dreveného chrámu v Bodružale
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Všetkým pravoslávnym Bodružalčanom vladyka ako prejav uznania za ich úsilie o rozvoj cirkevnej obce 
venoval ďakovnú hramotu.

Za spoločné modlitby v sobotu i nedeľu sa v úvode svojho príhovoru poďakoval i vladyka Michal. „Som veľ-
mi šťastný, že tu dnes môžem byť spolu s Vami. V tomto kraji je môj pôvod, keďže moji starí rodičia pochádzali z 
Kolonice. Nádejam sa, že moja návšteva upevní vzťahy medzi Americkou pravoslávnou cirkvou a Pravoslávnou 
cirkvou v českých krajinách a na Slovensku a pomôže vybudovať novú spoluprácu. Vy, drahý vladyka, ste ako 
náš metropolita Tichon, ktorý je takisto mladý, zbožný, plný viery a entuziazmu, ktorý sa neúnavne usiluje o 
rozvoj našej miestnej Cirkvi. Preto sa modlím, aby sme mohli sprostredkovať stretnutie Vás dvoch, aby sme 
mohli rozvíjať naše vzťahy. Dovoľte mi venovať Vám dar, ktorý je pre mňa veľmi vzácny - ikonu s čiastočkou 
moščí sv. Alexeja Tótha, ktorý pochádzal od Vás a prišiel k nám. Všetci poznáme jeho príbeh, ako prešiel z únie 
do slobody Pravoslávia. Previedol z únie do Pravoslávia tisíce ľudí, medzi ktorými boli i moji starí rodičia. Bez 
príkladu jeho svätého života by som tu dnes nestál a nebol by som ani kňazom ani biskupom. Nech sa skrze 
jeho modlitby Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku stane tisíckrát väčšou ako je teraz a nech 
verne zachováva a rozvíja pravú, pravoslávnu vieru. Nech Vám na jeho príhovor Boh daruje pevnosť duchov-
ných i telesných síl na mnoho dobrých rokov," zaželal metropolitovi Rastislavovi vladyka Michal a odovzdal mu 
ikonu s čiastočkou moščí sv. Alexeja Tótha.

Podobnú ikonu venoval vladyka Michal i duchovnému správcovi miestnej cirkevnej obce mitr. prot. Mi-
chalovi Rošičovi. Ten vo svojom ďakovnom príhovore povedal:

„Všetko ide ľahko, ak máte za sebou 
tých najmocnejších. Stále som pociťoval, 
že z neba na nás pozerá samotný Christos. 
Pamätajúc na slová žalmu kráľa a proroka 
Dávida: „Ak Hospodin nestavia dom, már-
ne sa namáhajú tí, čo ho budujú" (Ž 126, 
1), a keď som videl, že Hospodin chce, aby 
tu chrám bol a po Vašom požehnaní, vla-
dyka, čoho sme sa mali báť? V tomto roku 
Bodružal oslavuje jedno jubileum – 360 ro-
kov od posvätenia miestneho dreveného, 
teraz už grécko-katolíckeho chrámu. Žiaľ, 
len 175 rokov slúžili v spomínanom chráme 
pravoslávni, potom im bol odňatý, ale ako 
ste povedali, všetko odpúšťame, lebo toto 

zlo nám v konečnom dôsledku bolo na prospech. Hospodin všetko vyriešil. 360° - to je jeden celý kruh, ktorý 
sa skončil, a my začíname s novým dreveným chrámom v Bodružale nový kruh. Včera bol sviatok narodenia sv. 
Nikolaja. Čo robil on? Rozdával to, čo bolo jeho, i samého seba. Rovnako aj my chceme rozdávať to, čo bude-
me mať, ale hlavne modlitbu. Ďakujem Bohu, že Jeho mocou sme postavili tento chrám," povedal vo svojom 
príhovore o. Michal a poďakoval sa vladykovi Michalovi i všetkým ostatným darcom, ktorí na výstavbu nového 
chrámu prispeli finančne či modlitbami. Osobitne vyzdvihol pomoc bývalého premiéra vlády SR Róberta Fica a 
poprosil prítomného poslanca NR SR Stanislava Kubánka, aby mu v mene pravoslávnych veriacich z Bodružale 
tlmočil vďaku a uznanie. Následne o. Michal venoval obom vladykom ikony sv. apoštolov Petra a Pavla s vyob-
razením novoposväteného chrámu. Ako prejav vďaky za námahu pri výstavbe chrámu v Bodružale venoval 
ikonu i synovi zosnulého člena Rady miestnej cirkevnej obce Petra Nastišina, ktorý sa dokončenia stavby, žiaľ, 
nedožil. Sv. Liturgia bola zakončená pomazaním veriacich požehnaným olejom.

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
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Pamiatka na obete a bojovníkov proti fašizmu v 2. 
svet. vojne s účasťou duchovných kresťanských cirkví

5. mája 2018 sa v Trenčíne uskutočnila akcia na pripomenutie si pamiatky obetí a bojovníkov proti fašiz-
mu v 2. svetovej vojne, ktorú usporiadal spoločne trenčiansky klub Arbat a Ruská asociácia Berega Trenčín. Na 
stretnutiach klubu Arbat sa podarilo skoordinovať časový plán 4 Klubov vojenskej histórie, zabezpečiť priesto-
ry, pripraviť kultúrny program, dohodnúť účasť a pôsobenie kňazov pravoslávnej, evanjelickej a katolíckej cirkvi 
tak, aby sa títo zúčastnili na tejto akcii bez prekážok a porušenia prikázaní ich cirkevných predpisov.

Akcia bola rozdelená na viacero častí. V Kultúrnom centre Dlhé hony prebiehala, v duchu akcie Nesmrteľný 
pluk, panelová výstava pripomínajúca osudy bojovníkov proti fašizmu z nášho regiónu na všetkých frontoch 
2. svetovej vojny, spoločne s prezentáciou Klubov vojenskej histórie, kde vystavovali pamiatky na vojnové bes-
nenie a dobovú výzbroj a výstroj vojakov.

Podarilo sa nám pripomenúť veľa tragických osudov našich predkov. Čo ľudský osud, to námet na knihu 
alebo film. Boli to ľudia, čo v Povstaní zastávali vysoké a dôležité miesta v povstaleckom vojsku a partizánskom 
hnutí. Je smutné, že väčšina z nich bola v povojnových rokoch prenasledovaná a mnohým skúseným vojakom 
bolo znemožnené ďalej pôsobiť v armáde a strpčovali im i civilný život.

Pri Pamätníku umučeným obetiam fašizmu na trenčianskej Brezine prebehol pietny akt kladenia vencov 
na uctenie si ich  pamiatky, spolu s príhovorom organizátora a následne vystúpila farárka evanjelickej cirkvi a.v. 
V prejave sme poukázali na obrovské civilné obete slovanských národov, ktoré plánovite na obsadených úze-
miach spôsobovali okupanti a tieto jednoznačne dávajú právo označiť takéto konanie za začatú genocídu Slo-
vanov. Vyzdvihli sme zásluhy bežných ľudí, ktorí pomohli v čase núdze tým, čo pomoc potrebovali, bez toho, 
že by očakávali ocenenie a odmenu /text prejavu predniesla Natália Balanová- Ruská asociácia Berega Trenčín/.

Farárka evanjelickej cirkvi a. v. zo Zemianskeho Podhradia, Mgr. Drottnerová, v duchovnej časti, počas 
emotívneho príhovoru, pripomenula hrôzy vojny, povinnosť postaviť sa na odpor zlu, potrebu zachovávať si 
vieru v Boha, tradície predkov a tento odkaz napĺňať činmi.  Pietny akt bol ukončený modlitbou za mier na 
svete a pamiatku všetkých nevinných obetí vojen.

Na mieste bol prítomný i kňaz katolíckej cirkvi, ktorý ale z časových dôvodov- krátko pred tým sobášil no-
vomanželov, už nemohol vystúpiť. Jeho reakcie na takýto spôsob vykonávaný memoriál boli ale jednoznačne 
pozitívne a vyslovil svoju pripravenosť sa na takýchto akciách v budúcnosti zúčastňovať.

V Kultúrnom centre Dlhé Hony prebehol slávnostný ceremoniál pripomenutia si pamiatky bojovníkov 
proti fašizmu. V  občianskej časti, po hymnách Slovenska a Ruska, som mal možnosť osloviť účastníkov akcie.  
V príhovore som využil slová otca Kundisa, ktoré predniesol na jednej z predchádzajúcich akcii: „Pripomínajme 
si tých, ktorí zomreli, aby sme my žili.“ Poukázal som na obrovskú hrozbu, ktorá stála pred slovanskými národ-
mi a niesla meno „Generalplan Ost“. V prípade víťazstva Reichu by nesporne došlo k jeho dôslednej realizácii. 
Osud slovanských národov, Slovákov nevynímajúc, bol naplánovaný. Dôsledný rasový výber, germanizácia 
vybraných, likvidácia nepohodlných a nevyhovujúcich, zničenie národného povedomia a spoločenskej elity, 
duchovných a kultúrnych tradícii, výchova k podriadenosti k vyššej rase atď. atď... Následky by boli strašné a 
bola ohrozená fyzická existencia mnohých národov a menšín, iba pre to, že boli slovanské. Som hlboko pre-
svedčený, že bojovníci v 2. svetovej vojne svojím víťazstvom skutočne umožnili nám, Slovanom, aby sme na-
ďalej žili- vybojovali nám možnosť mať budúcnosť. Zachovať si svoje korene, duchovné a kultúrne dedičstvo 
a rozvíjať ho. 

Tento príspevok ale nie je o historických dokumentoch. Každý má dnes možnosť si vyhľadať potrebné in-
formácie. Je o pamäti, úcte, piete, vďake a nádeji.  Počas ceremoniálu došlo i k vzácnej chvíli. Nie je časté, mno-
hým sa to stalo prvýkrát v živote, že sme mali možnosť, temer po troch štvrtinách storočia, odovzdať rodine 
padlého vojaka informácie, ktoré im dovtedy boli neznáme. Pripomenuli sme si osud rtm. In memoriam Jána 
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Zámečníka, príslušníka 1. čs. tankovej brigády, ktorý padol pri oslobodzovaní Ostravy. Jeho sestre p. Kočickej 
zo Zemianskeho Podhradia členovia klubu vojenskej histórie Polom odovzdali informácie a fotografie o jeho 
bojovej ceste, spolu s duplikátmi jeho vyznamenaní.

Pravoslávny kňaz jerej Marek Kundis, duchovný správ-
ca Pravoslávnych cirkevných obcí Piešťany a Brezová pod 
Bradlom, vystúpil v duchovnej časti slávnostného cere-
moniálu s prejavom, kde nabádal všetkých prítomných na 
posilnenie kresťanských princípov pri výchove detí, aby 
tieto si do života niesli zakorenené rozpoznanie dobra a 
zla, spolu s kresťanskými mravnými zásadami, ktoré budú v 
svojom živote presadzovať. Aby pri budúcom rozhodovaní 
o smerovaní spoločnosti vychádzali z kresťanskej morálky a 
tradície a nie zo sebeckosti, arogancie, konzumu a ideolo-
gickej predpojatosti.  Svoje vystúpenie ukončil modlitbou 
za obete vojny a bojovníkov proti zlu na svete. Na  záver podujatia zaznela pieseň „Večnaja pamjať“.

Začiatkom mája 2018 som bol oslovený p. Jánom Lenickým z Nitry s tým, že sa zúčastní na pochode Ne-
smrteľného pluku v Moskve a bol organizátormi vyzvaný, aby prezentoval osobu a životný osud slovenského 
bojovníka. Poskytol som mu podklady- fotografie, písomnosti a záznam spomienok p. Kočickej, kde spomína 
na svojho brata rtm. In memoriam Jána Zámečníka, spolu s doplňujúcimi informáciami o jeho bojovom osude, 
ktorý sa podarilo získať v spolupráci s KVH Polom Žilina. Pán Lenický sa zúčastnil na pochode Nesmrteľného 
pluku na Červenom námestí. Niesol fotografiu Jána Zámečníka a pripomínal jeho osud. Náš rodák tam nebol v 
zlej spoločnosti. Zo Slovenska som zachytil tiež fotografiu gen. Goliana, vojenského veliteľa Povstania. Takto sa 
dostal, i keď iba symbolicky, donedávna neznámy tankista zo Zemianskeho Podhradia  na oslavu Dňa víťazstva 
na Červenom námestí. Niekto si môže myslieť, že bol jeden z desiatok tisícov a to je iba kvapka v mori. To je 
pravda, ale bez kvapiek by nikdy ani more nebolo.

20. mája tohto roku prebehla v obciach Bošáca a Nová Bošáca spomienka na porážku fašizmu a bojovní-
kov v 2. svetovej vojne. Na akcii sa zúčastnili i kňazi miestnych cirkví, spolu s chrámovým zborom evanjelickej 
cirkvi.  Na tomto podujatí sa zúčastnil i p. Lenický. Považoval za svoju čestnú povinnosť odovzdať dokumentá-
ciu a spomienkové fotografie z Moskvy jeho rodine. Mal som mrazenie v chrbte počas týchto chvíľ. Nestáva sa 
mi často, že by kvôli mojim aktivitám mala jedna milá babička trikrát do roka oči plné sĺz. A to ešte nevie, že sa 
podarilo v rodnej obci presadiť osadenie jeho pamätnej tabule.

16.9.2018, v nedeľu, si pri príležitosti sviatku Pravoslávnej cirkvi- Sťatia hlavy Jána Krstiteľa, pripomenieme 
pri obnovenom masovom hrobe v osade Grúň, v obci Nová Bošáca, pamiatku pravoslávnych vojakov padlých 
na bojovom poli za vieru a vlasť. Akciu organizujú obce mikroregiónu Bošáčka, Pravoslávna cirkevná obec Bre-
zová pod Bradlom, klub Arbat Trenčín a asociácia Berega.

V našom kraji tesne pred koncom vojny, v apríli 1945, došlo k tvrdým bojom, počas ktorých zahynuli na 
našej pôde stovky sovietskych a rumunských vojakov. V minulých rokoch sme spoločne poskytli dušiam pravo-
slávnych kresťanov - sovietskym vojakom, pochovaným v tunajších masových hroboch, symbolickú náhradu 
za kresťanský pohreb, ktorý im nebol temer tri štvrtiny storočia dopriaty. Dôvody určite nemusím objasňovať.

Tohto roku máme možnosť pripomenúť si obete životov nielen vojakov Červenej armády,  ale i Rumunskej 
kráľovskej armády. Títo vojaci spoločne bojovali, trpeli a umierali. 

Na Spomienke, spojenej s panychídou, prisľúbili účasť i kluby vojnovej histórie, ktoré budú prezentovať 
vojakov týchto armád tak, ako vyzerali v čase vojny.

Dúfam, že podujatie prebehne dôstojne a za záujmu verejnosti. Ak sa v tom čase budete nachádzať v 
blízkosti Trenčína, príďte medzi nás.

Mitánek Marián
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В многых словенскых містах ся находить улиця Добрянского, маюча мено вызнамной особності 
Русинів, але и Словаків 19. cтолітя - Адолфа Добрянского. Тот русинскый будітель быв депутатом 
Угорского сейму, сполуоснотателём Общества св. Йоанна Крестителя чі Матіці словенской, ідеолoґом 
наврату уніатів до православія, але и шляхтіцом, котрый ся достав на аустрійскый, імператорскый чі 
руcскый царскый двор.     

Рік 2017 быв, з нагоды 200. вырочя ёго народжня, выголошеный Округлым Столом Русинів 
Словеньска за Рік Добрянского. З того доводу зорґанізовало ОЗ Колисочка – Kolíska, пид веджинём ёго 
председнічки пані Люби Кралёвой, верейну збірку на зготовлїня памятной таблиці тогто русінского 
„Штура“.  Ауторком рельєфной таблиці з бронзу є академіческа сохарка Ева Потфаёва-Iлковічова, дівка 
далшого вызнамного Русина, физика світового формату, проф. Діониза Iлковіча. Самотна памятна 
табліца Адолфа Добрянского была славностні одгалена дня 8. юля 2018 на будинку сельского уряду в 
Чертіжним. В тым валалі окресу Меджілабірці є похованый, кедьже бил ай іх родінным сидлом.  

Тыж треба высоко оцініті усіля самотного ОЗ Колисочка – Kolíska, котре уж нескілько років активно 
приспівать ку поздвігнутю русінского народа. В суладi с Добрянского крeдом: "Bшыткыма силами 
мусиме розвивати нашу народность і важыти собі наш язык і літературу", орґанізує вечерні школы 
русінского языка. Тотіж коло заховуваня и розвітку богатого русінскoго фолклору и прекрасной 
церковнославянской літурґіі, є невыгнутне посилнити русинского „духа“ и посередництвом познаня а 
головні поужываня спісовной русинчіны. А прави на выходный Словакії є найвекше заступлїня вечерных 
школ русінского языка про діті и дорослых, а то в містах і селах окресів Снина, Гуменне, Міджілабірці, 
Свидник, Бардійов, Пряшів, Сaбинов ці Стара Любовня. Вецей інфо о можностях той безплатной выучбы 
найдете на портaлі www.rusinskyjazyk.sk.

Заровень при актуалных ославах 100. вырочя зоснованя першой 
Ческословенской републікы є вгодне соби припомянути, же ей 
державотворным народом сме былі ай мы, Русине. На нашу пріслушность 
к русінскій народності с богатом гісторійов а вынімочныма особностямі бы 
сме прото немали забывати майже при счітаню жытелїв в році 2021. 

Жывот Адольфа Добрянского
Адольф Добрянскый ся народив 18. децембра 1817 в Рудлові прі Вранові 

над Топлём в родині ґреко-католицкого священика а умер 19. марца 1901 
в Iнзбруку в Австрії. Бісідовав 8 языками. Штудовал філозофію в Кошыцях, 
право в мадярскым Яґрі а нескірше на Банскій и лїсной академіі в Баньскій 
Щявніці, де надобуднув кваліфікацію банского а лїсного інжінєра. В тым 
стредословенскым містечку соби нашов ай супругу Елеонору, с котром мал 
10 дїтей. Высокошколске студії закончів на Высокій технічні школї во Віднї.  

На основі шырокых зналості ся Адольф Добрянскый став одборным 
баньскым порадцом австрійского імперaтора Фердінанда а дворным 
радцом імператора Франтішка Йосіфа I. Iмператорскым декретом 
быв Адольфові Добрянскому удїленый тітул ритьєра а повышеный до 
шляхтицкого ставу – за реґулацію рік в Австріі і за хеміческо-ґеолоґіческы 
дослїджіня мінералных жрідел. Вецераз быв зволеный за депутата Угорского 
сейму, але угорска політічна моц му дакількораз знеможныла леґітімный 

викон мандату депутата. 

Одгалїня памятной табліці Адольфові 
Добрянскому і русінскы школы
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В началї першoй світовій войны в році 1914 австрійскы вояці, перед очамі ёго супругы Елеоноры 
Добрянской, запалілі іх велыку родінну курію в Чертіжным, котра згоріла до тла. 

Село Чертижне надвязало на любов Адольфа Добрянского ку Православию, бо в 30-тых рокох 20. 
столїтя ся в челї со своїм душпастырем Иринеем Ханатом его жытелї вернули ку вири своїх предкох. А 
прави дївка А. И. Добрянского была горливом орґанизаторком наврату ку Православию своїх краянох. 
На сторинках церковных новин Православная Карпатская Русь са часто описували проблемы и 
нападны, якым мусили Чертижняне челити з ризных стран зато, же хотїли в селї поставити православну 
церков. Наконец са їм то подарило, но по смерти о. Иринея в Чертижным Православиє жаль заникло. 
Свидчит о ним але прекрасна церков с андреєвскыма крестами и цинтир, котрый бы ся мих назвати 
и Кapпаторускым народным православным цинтирьом. Бо суть на ним похоронены нашы великы 
будителї нашого народа и виры. Миджи нима и Алольф Добрянскый, ци о. Ириней Ханат. 

Най и памятна таблица, котра была в Чертижным одгалена, довго о тым свидчит.
Йосіф Бадіда

Iнформації черпаны із www.certizne.sk, www.rusinskyjazyk.sk, тлачовой справы ОЗ Kolysočka – Ko-
líska и новин Православная Карпатская Русь.

5. augusta 2018 - v 10. 
nedeľu po Päťdesiatnici a 
zároveň v deň sviatku iko-
ny Počajevskej Presvätej 
Bohorodičky Jeho Blaže-
nosť  Rastislav, arcibiskup 
prešovský a metropolita 
českých krajín a Slovenska, 
navštívil obec Smolník v 
Gelnickom okrese. Po sláv-
nostnej sv. Liturgii, ktorú 
spolu s ním slúžili miestny 
duchovný správca jer. Zoil 
(Zoltán) Rausch, okresný 
dekan mitr. prot. Milan 
Gerka a archidiakon Ma-

xim (Durila), vladyka Rastislav posvätil novú zvonicu pri miestnom chráme.
Počas malého vchodu udelil jer. Zoilovi (Zoltánovi) Rauschovi právo nosenia na-

bedrenníka. V kázni poukázal na súvis nedeľného Evanjelia so sviatkom Preobražénija 
Hospódňa, ktorý budeme onedlho sláviť.

„Christos po svojom Preobrazení zostúpil z hory Tábor a našiel svojich učeníkov hádať 
sa so židovskými zákonníkmi. Istý otec priviedol svojho syna, ktorý bol posadnutý démo-
nom, za Christom, aby ho uzdravil. Jeho učeníci napriek tomu, že im dal moc vyháňať 
zlých duchov a uzdravovať v Jeho mene, nedokázali tohto posadnutého uzdraviť. Keď 
Christos zostúpil z hory a uvidel dav ľudí, opýtal sa ich, čo sa stalo, a keď mu odpovedali, 

Posvätenie zvonice pri chráme v Smolníku
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povzdychol si: „Ó, neveriace pokolenie! Ako dlho ešte budem s vami? Dokedy vás budem 
znášať?" (Mk 9, 19). Christove slová potvrdil sám utrápený otec, ktorý sa k Nemu obrátil 
nie tak, ako mnohí iní, s pevnou vierou, ale s pochybovaním: „Ak môžeš niečo urobiť, po-
môž môjmu synovi". Christos mu odpovedá s výčitkou: „Ak môžeš?! Všetko je možné pre 
toho, kto verí" (Mk 9, 22-23). Keď sa potom Christa učeníci osamote opýtali: „Prečo sme 
ho my nemohli uzdraviť?", povedal im: „Tento druh démonov nemožno vyhnať ničím, len 
modlitbou a pôstom“ (Mk 9, 29).

Sv. Otcovia, ktorí komentujú tento úryvok z Evanjelia, hovoria, že medzi vierou, mod-
litbou a pôstom existuje hlboká vnútorná súvislosť a tieto tri veci jedna bez druhej ne-
môžu existovať. Jedine viera privádza človeka k tomu, že zastane pred Božou tvárou v 
modlitbe a po tom, ako sa jeho srdce naplní pokáním, bude sa snažiť očistiť sám seba, 
svoju dušu a telo skrze pôst," uviedol vladyka.

Po zaambónovej modlitbe sv. Liturgie a posvätení novej zvonice vladyka Rastislav po-
zdravil o. Zoila (Zoltána) Rauscha a zaželal mu, aby sa pre neho udelené cirkevné vyzna-
menanie stalo povzbudením do usilovnej práce v ďalších rokoch jeho kňazskej služby. Za 
spoločné modlitby sa poďakoval i okresnému dekanovi o. Milanovi Gerkovi. Na prosbu o. 
Zoila (Zoltána) Rauscha a mátušky Tatiany viacerým miestnym veriacim a dobrodincom 
udelil vladyka ďakovné hramoty ako prejav uznania za ich úsilie o rozvoj cirkevnej obce.

O. Zoil (Zoltán) Rausch vo svojom ďakovnom príhovore spomenul i svojho zosnulé-
ho predchodcu mitr. prot. Vasiľa Bobáka, ktorý veľmi túžil vybudovať novú zvonicu pri 
miestnom chráme. Výstavbu síce začal, jej dokončenia, resp. posvätenia sa, žiaľ, nedožil. 
V tejto súvislosti sa o. Zoil (Zoltán) poďakoval i vedeniu obce Smolník, ktoré sa výrazne 
pričinilo o to, aby bola výstavba zvonice úspešne dokončená. Poďakoval sa tiež všetkým, 
ktorí si v sobotu 4. augusta 2018 v Smolníku modlitebne pripomenuli nedožité 90. naro-
deniny o. Vasiľa Bobáka. Po sv. Liturgii sa uskutočnilo pomazanie veriacich požehnaným 
olejom.

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

Oznamy z Prešovskej pravoslávnej eparchie
Mgr. Daniel Omaska - v Ladomirovej mu 20. 5. 2018 bola udelená chirotónia na 

kňaza a od 1. 8. 2018 bol ustanovený za duchovného správcu Pravoslávnej cirkevnej 
obce Hutka a Pravoslávnej cirkevnej obce Dubová, v arcidekanáte Bardejov.

Mgr. Ľuboš Savčak – v Prešove mu 15. 4. 2018 bola udelená chirotónia na kňaza 
a od 23. 7. 2018 bol ustanovený za duchovného Pravoslávnej cirkevnej obce Snina.

Mgr. Viktor Čabiňak - v Prešove mu 12. 7. 2018 bola udelená chirotónia na kňa-
za, v súčasnosti pôsobí ako pomocný duchovný Pravoslávnej cirkevnej obce Prešov.

Prot. Mgr. Ing. Ján Kuzan,
tajomník pre pastoráciu a katechizáciu 

Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
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Púť z Klokočova do Nižnej Rybnice
Dňa 18. 8. 2018 sme sa už po tretíkrát vydali sa pešiu púť z Klokočova do Nižnej 

Rybnice. Pred dvomi rokmi vznikla myšlienka spojiť tieto dve obce, historický Klo-
kočov, kde pred 348 rokmi zaplakala Matka Božia nad ľudom Zemplína, a duchovný 
pravoslávny ,,Nový Klokočov“ - pútnicky chrám v Nižnej Rybnici, peším putovaním. 
Náš vladyka Juraj nielenže požehnal túto myšlienku, ale podporuje nás aj svojou 
pravidelnou prítomnosťou na našej púti. Tohto roku nás bolo 23 odhodlaných pút-
nikov. 

Náš pochod sme začali prosbou k všemohúcemu Bohu a Matke Božej, aby nám 
požehnali naše úsilie a túžbu dôjsť do cieľa. Bohu známy dobrodinec dal zhotoviť 
pre všetkých ikonky Bohorodičky a  vlastnoručne vyrobil pútnický kríž. Nech Boh 
požehnáva jeho rodinu. 

Počas putovania sme sa snažili sústrediť naše myšlienky na prosbu k Matke Božej 
o požehnanie našich blízkych, našej eparchie, našej celej miestnej Cirkvi. Veríme, že 
obeta bola prijatá. Krátkymi zastávkami sme si uctili symboly našej spásy, kríže pri 
ceste. Po 20 km a 5 hodinovom putovaní sme dorazili do nášho cieľa. O. Dušan (Niko-
dím) Tomko nás všetkých srdečne privítal a vyjadril radosť z našej požehnanej cesty. 
Naše kroky smerovali, samozrejme, do chrámu k divotvornej Klokočovskej ikone 
Bohorodičky. Počas modlitby sme okúsili skutočnú radosť. Prítomnosť  Ochrankyne 
Zemplína a vedomie, že sme to zvládli, sa nedá opísať. Každý, kto sa chce presvedčiť, 
odporúčame budúci rok. Za všetko patrí vďaka Bohu.

Zdroj: pravoslavieke.eu

Zo života michalovsko-košickej eparchie
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Celoeparchiálne slávnosti v Nižnej Rybnici

Aj tohto roku, v dňoch 18. - 19. augusta, pútnický chrám Zosnutia Presvätej Bo-
horodičky privítal pod svojimi kupolami veriacich zo všetkých kútov Michalovsko-
košickej eparchie, ktorí tu prišli osláviť Pána Isusa Christa a Matku nášho Spasiteľa, 
ktorá je v tomto chráme prítomná cez kópiu Jej milostivej Klokočovskej ikony. Tá 
pred 348 rokmi zaplakala v starom klokočovskom chráme, keď kraje Zemplína a ľud 
pod Vihorlatom bičovali rany stavovských a náboženských nepokojov tej doby. 

Celoeparchiálne slávnosti už tretí rok začali pešou púťou z Klokočova do Nižnej 
Rybnice, na ktorú sa tohto roku vydalo na čele s vladykom Jurajom vyše dvadsať 
odhodlaných. 

V sobotu podvečer, 
po privítaní pútnikov, po 
mariánskych piesňach 
prichádzajúcich ďalších 
veriacich, ktorí sa prišli 
pokloniť Matke Božej, 
a privítaní vysokopre-
osvieteného vladyku 
Juraja, začali celonočné 
bohoslužby celoepar-
chiálnych slávností. Vse-
nočné bdenie za spo-
luslúženia duchovných 
otcov – mitr. prot. Bo-
huslava Seniča, tajom-
níka Úradu Eparchiálnej 

Rady MKPE a správcu PCO v Sobranciach, jereja Patrika Hrica, správcu PCO Šamu-
dovce a miestneho duchovného správcu o. ekonóma Dušana Nikodíma Tomka a tiež 
sposlúženia o. arcidiakona Matúša Spišáka, slúžil vysokopreosvietený vladyka Juraj. 
Duchovnú atmosféru umocňovala prítomnosť sv. ostatkov prepodobných Zosimu a 
Jakuba, tumanských divotvorcov.

Je už tradíciou, že počas uspenských slávností v pútnickom chráme je slúžená sv. 
Tajina jeleopomazania, na ktorej sa aj tohto roku zúčastnilo mnoho veriacich, ktorí 
cez pomazanie sv. olejom, a takisto cez sv. Tajinu pokánia a následne Eucharistiu 
mohli prijať z Božieho odpustenia, Jeho požehnania a uzdravujúcej moci. Počas po-
mazávania sv. olejom bol čítaný akafist sv. Zosimovi a Jakubovi, skorým pomocní-
kom v ľudských trápeniach a horlivým orodovníkom pred Božím trónom. 

Po polnoci nasledovala príprava k sv. Liturgii, čítanie kánonu a modlitieb k sv. 
Pričačšeniju - Prijatiu Darov sv. Tela a Krvi Hospodina a prvá sv. Liturgia, ktorú slúžil a 
sviatočným slovom sa prihovoril mitr. prot. Bohuslav Senič, tajomník Úradu Eparchi-
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22. júla pre niekoho obyčajný deň, no pre 44 detí z rôznych kútov Slovenska sa 
začal tábor. V tento deň sme začali už 5. ročník detského letného tábora Ichtys. Prišli 
medzi nás nové deti, ale aj verní táborníci, ktorí prišli už po piatykrát. 

Tábor Ichtys 2018

álnej Rady MKPE a správca PCO Sobrance. Počas nočnej sv. Liturgie väčšina prítom-
ných pristúpila k sv. Eucharistii. Celá ďalšia noc pokračovala striedaním sa molebnov, 
akafistov, panychíd s mariánskymi piesňami.

Eparchiálne slávnosti vyvrcholili nedeľnou archijerejskou sv. Liturgiou, ktorú spo-
lu s Jeho Vysokopreosvietenosťou Jurajom, arcibiskupom michalovsko – košickým, 
slúžili duchovní eparchie – sobranecký arcidekan a správca PCO Nižná Rybnica a 
Koňuš, o. ekonóm Dušan Nikodím Tomko, prot. Peter Bzík, správca PCO v Pozdišov-
ciach, o. ekonóm Ivo Ozimanič, správca PCO v Choňkovciach a Podhorodi, o. ekonóm 
Marek Gubík, správca PCO v Zemplínskej Širokej, jerej Radoslav Paisij Lupjan, správ-
ca PCO v Cejkove a Kašove, jerej Miloš Nikifor Surma, správca PCO v Bežovciach a 
Blatných Remetách a jerej Patrik Hric, správca PCO v Šamudovciach. Liturgiu diakon-
ským slúžením sprevádzal o. arcidiakon Matúš Spišák a svojím spevom bohoslužby 
skrášľovali členovia metropolitného vzdelávacieho zboru pod vedením dirigentky 
Mgr. Nadeždy Sičákovej.

Záver duchovných slávností v Nižnej Rybnici ukončil chod okolo chrámu s číta-
ním Evanjelia a modlitbami za živých i zosnulých veriacich  cirkevnej obce, za obec a 
našu miestnu Cirkev, ako aj posvätením koliva a lámaním slávskeho koláča.

Ekonóm Dušan Nikodím TOMKO

Blahoželanie
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Požehnané životné jubileum 85 rokov oslávil 18. au-
gusta 2018   prot. Mgr. Ján Zeľo. Narodil sa vo Výrave. 
Po ukončení stredoškolského štúdia nastúpil v r. 1950 
na Pravoslávnu bohosloveckú fakultu v Prešove. Po jej 
ukončení bol v r. 1954 vyslaný na prax do Ladomirovej. 
Tu prijal sviatosť manželstva s Máriou Martinikovou, ro-
dáčkou z obce Ladomirová. 22. augusta 1954 prijal svia-
tosť kňazstva v Katedrálnom chráme v Michalovciach, 
ktorú vykonal preosvietený Metod, biskup michalovský. 
1. septembra 1954 bol ustanovený za správcu Pravosláv-
nej cirkevnej obce Ubľa. Začiatky duchovnej činnosti o. 

Jána neboli ľahké. Prvé tri mesiace býval s manželkou v  rodinách, ktoré sa vrátili k 
pravoslávnej pradedovskej viere. V týchto pohnutých rokoch bolo treba vynaložiť 
veľké úsilie na zjednotenie veriacich, opraviť chrám, zakúpiť zvon a postaviť farskú 
budovu. Rok 1968 zasiahol do jeho života a života Pravoslávnej cirkvi. V roku 1969 
odišiel do civilného života. Pracoval v Domove sociálnych služieb v Osadnom až do 
dôchodku. Ako dôchodca so svojou manželkou žijú v Humennom a v Ladomirovej. 
Vychovali dve deti, ktoré viedli k láske k blížnemu a pravoslávnej viere. Otec Ján zod-

Životné jubileá

Tento rok sme strávili týždeň na Sigorde v rekreačnom zariadení Zelený Breh blíz-
ko Prešova. Počas celého týždňa mali deti pripravené rôzne hry a súťaže. Zahrali sme 
si obľúbený futbal, vybíjanú, kráľu kráľu daj vojačka a mnoho ďalších. Pre staršie deti 
sme si pripravili nočnú hru. 

Vďaka našim modlitbám nám Boh doprial pekné počasie a mohli sme ísť na kú-
palisko, ktoré sme mali blízko pri ubytovni a deti sa tak vyšantili vo vode.  V stredu 
sme mali Liturgiu, počas ktorej skoro všetky deti pristúpili k prijímaniu. Poobede sme 
si vytvorili ikonky patrónov našich tímov a to sv. Jána Zlatoústeho, sv. Vasiľa Veľkého, 
sv. Gregora Bohoslova a sv. Ambróza Milánskeho, ktoré o. Vladimír posvätil. 

Posledný deň sme vyhodnotili všetky súťaže a izby. Ocenili sme najmenšie deti, 
ktoré mali len 6 rokov a vôbec neplakali za rodičmi, a aj najstaršie deti, ktoré nám 
počas celého tábora pomáhali s malými deťmi. 

Na záver by sme chceli poďakovať v prvom rade Hospodu Bohu, že nás ochraňo-
val počas celého tábora a aj zdravotníčke Maríne, ktorá sa o nás starala. Vďaka patrí 
aj sponzorom Úradu michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie, Bratstvu pravo-
slávnej mládeže, Filantropii Charis sv. Jána Milostivého a veriacim, ktorí nám svojimi 
darmi pomohli zorganizovať tento tábor.

Už teraz sa všetci tešíme na budúci rok. VEĽKÁ VĎAKA BOHU ZA VŠETKO!

Mládežníci z Košíc
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povedne pracoval v Rade PCO v Ladomirovej. Podieľal sa na skrášľovaní chrámu a 
farskej budovy, ich interiéru a exteriéru. Pokorne prijímal a plnil rôzne úlohy spojené 
s chrámom a životom cirkevnej obce, pomáhal kantorke pri cirkevnom speve a čítal 
Apoštol a Žaltár. Pri práceneschopnosti kostolníka ochotne vykonával i túto funkciu. 
Aktívne sa podieľal na príprave a priebehu tradičných slávností Sťatia hlavy sv. pro-
roka a predchodcu Jána Krstiteľa. 

Pri príležitosti Vášho krásneho životného jubilea Vám, otec Ján,  ďakujeme za Váš 
aktívny podiel v našej PCO a želáme veľa pevného zdravia, pohody, Božej milosti do 
ďalších rokov života. 

Na mnohaja i blahaja lita!

Blahoželanie

Významný sviatočný deň sv. Nikolaja Čudotvorca 11. 8. 2018 
bol aj pre nášho brata v Christu Stanislava Šmajdu. Dožil sa 
krásnych, Bohom požehnaných 50 rokov. Počas doterajšieho 
pozemského života prešiel rôznymi skúškami. Ako člen Rady 
Pravoslávnej cirkevnej obce v Ladomirovej sa aktívne podieľal 
na skrášľovaní interiéru a exteriéru chrámu a farskej budovy. 
Istý čas vykonával i práce kostolníka. Významnou mierou sa po-
dieľal na príprave a priebehu tradičných  slávnosti  Sťatia  hlavy 
sv. proroka a Predchodcu  Ján Krstiteľa.

Jeho oporou mu je jeho manželka  Anna a synovia  Dávid a Tomáš, ktorých viedli 
k láske k blížnemu a pravoslávnej  viere. 

Milý brat v Christu, do ďalších rokov života Ti prajeme všetko to najlepšie, veľa 
zdravia, rodinnej pohody a Božej milosti.

Na mnohaja i blahaja lita!
Rada  PCO a veriaci v Ladmirovej

Náš jubilant Peter Jacko sa 1. augusta 2018 dožil 
krásnych Bohom požehnaných 85 rokov. V priebehu 
svojho pozemského života zažil rôzne veselé i smut-
né udalostí. Medzi príjemné chvíle patria i narodeniny 
Petra Jacku, dlhoročného kurátora a zástupcu predse-
du Rady Pravoslávnej cirkevnej obce v Ladomirovej, v 
ktorej aktívne pracoval. Svoj voľný čas venoval zveľaďo-
vaniu chrámu a farskej budovy a ich interiéru a exte-
riéru. Veľmi ochotne sa podieľal na príprave a priebehu 
tradičných osláv Sťatia hlavy sv. proroka a predchodcu 
Jána Krstiteľa. Pravidelne sa zúčastňoval na bohoslužbách. So svojou manželkou 
vychovali dcéru a troch synov (Anna, Jaroslav, Stanislav a Petra), ktorým vštepovali 
lásku k Bohu a blížnemu. Pri príležitosti 85. narodenín mu rada PCO a veriaci želajú 
pevné zdravie, rodinnú pohodu a veľa Božej milosti do ďalších rokov života.

Na mnohaja i blahaja lita !

Nová kniha
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Ďalšia kniha na obzore: Od pravoslávia k pravosláviu

Významný úspech v súťaži „O najlepšiu 
knihu roka“ v kategórii odborná literatúra 
Prešovského samosprávneho kraja, získala l. 
miesto a stala sa knihou roka 2017 : Metropo-
lita Lavr - historické a spoločenské okolnosti 
jeho života a pôsobenia, od autora PhDr. Mi-
chala Škurlu. To bolo podnetom pre knižné 
vydanie knihy Od pravoslávia k pravosláviu.

Prvú časť tejto knihy spracoval už uvede-
ný autor PhDr. Michal Škurla, ktorý poskytuje 
čitateľom širší a hlbší obraz pravoslávnych 
dejín, podáva charakteristiku vývoja, ktorý 
nebol jednoduchý, ale veľmi zložitý a krutý. 
Veľmi bolestivým úderom bola Užhorodská 
únia (1646). Napriek tomu duch pravoslávia 
nezhasol.  Koncom 19. storočia, ale najmä na 
začiatku 20. storočia k tomu značne prispela 
zmena spoločenských pomerov. Rozpadom 
Uhorska a vznikom Československa došlo k uvoľneniu celkovej situácie porobených 
národov. Avšak aj naďalej pokračovali trenice zo strany gréckokatolíckej cirkvi a 
vládnej moci a tie pretrvávajú i v súčasnosti. Pápež Ján Pavol II. i terajší pápež Franti-
šek sa síce ospravedlnili pravoslávnym za krivdy spáchané v histórii na Pravoslávnej 
cirkvi, ale tieto proklamácie sú neúčinné.  Krivda pretrváva.

Druhá časť knihy nadväzuje na prvú časť, ktorej autorom je prot. Michal Kerna-
ševič.

Jeho práca, ako správcu cirkevnej obce, Z kroniky farnosti Ladomirová, bola pub-
likovaná na pokračovanie v časopise „Odkaz sv. Cyrila a sv. Metoda“ (1968 – 1970), 
do knihy Od pravoslávia k pravosláviu  uvedenú problematiku spracovali Ing. Juraj 
Krivka s manželkou.

Svedectvo, na ktoré poukazujú autori publikácie, sa nieslo celými stáročiami a 
neupadlo do zabudnutia, aj napriek snahe západnej cirkvi a vtedajších vládnucich 
kruhov, potlačiť duch pravoslávia.

Pravoslávni veriaci Pravoslávnej cirkevnej obce v Ladomirovej vyjadrujú veľké 
poďakovanie autorom PhDr. Michalovi Škurlovi,  protojerejovi Michalovi Kernaševi-
čovi (Ing. Jurajovi Krivkovi s manželkou, ktorí pripravili jeho články na publikovanie) 
za vydanie tejto knihy, v ktorej sme sa dozvedeli mnohé fakty a objasnili si biele 
miesta našej histórie.

Rada PCO Ladomirová
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OZNAM: Týmto si vás dovoľujeme informovať, že z nariadenia 
ÚMR PC sú blahoželania a posmrtné spomienky s výnimkou 
pravoslávnych duchovných spoplatnené sumou 7 eur. Reklamy 
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PROSBA: Týmto si vás dovoľujeme požiadať o 
zasielanie fotografií z vašich cirkevných obcí 
do pripravovaného stolového kalendára na rok 
2019. Rovnako budeme vďační aj za vaše články 
do Ročenky na rok 2019. Ďakujeme.
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