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sv. Cyrila 
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Mesačník Pravoslávnej cirkvi  
na Slovensku

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

 
si Vás týmto dovoľujeme srdečne pozvať na 

prezentácie 
slovenského vydania knihy 

OCHRIDSKÝ PROLÓG
významného srbského svätca
vladyku Nikolaja Velimiroviča

PROGRAM:

23.11.2018 (piatok)
 8.00 	 -	svätá	Liturgia	v	pravoslávnom	chráme	Vchodu	do	chrámu	Presvätej	Bohorodičky		
 v Komárne, ktorú	bude	spievať	zbor	Školy	cirkevného	spevu	„sv.	Ján	Damaský“	z		
	 Nového	Sadu	(Srbsko)
	 -	prezentácia	knihy;
 17.00	 -	prezentácia	knihy	s	vystúpením	zboru	Školy	cirkevného	spevu	„sv.	Ján	Damaský“	
	 z	Nového	Sadu	(Srbsko);	
	 -	vernisáž	výstavy	fotografií	o	srbskom	monastieri	Chilandár	na	Svätej	hore
	 Athos	(Ruské	kultúrne	centrum	v	Bratislave);
24.11.2018 (sobota)
10.00  -	svätá	Liturgia	v	priestoroch	galérie	pravoslávnych	ikon	firmy	HOUR	v Žiline;
	 -	prezentácia	knihy	s	vystúpením	zboru	Školy	cirkevného	spevu	„sv.	Ján	Damaský“	
	 z	Nového	Sadu	(Srbsko);
25.11.2018 (nedeľa)	
9.30 	 -	svätá	Liturgia	v	katedrálnom	chráme	Usnutia	Presvätej	Bohorodičky	v	Košiciach; 
	 -	prezentácia	knihy	s	vystúpením	cirkevného	zboru	zo	Srbska;
18.00	 -	prezentácia	knihy	s	vystúpením	zboru	Školy	cirkevného	spevu	„sv.	Ján	Damaský“	
	 z	Nového	Sadu	(Srbsko)	v	renesančnom	kaštieli	v	Snine.

V OCHRIDSKOM PROLÓGU - diele významného srbského svätca a 
učenca Nikolaja Velimiroviča sú zachytené krátke životopisy vyše 

1500 svätcov a autor ku každému dňu roka pripája aj báseň, rozjí-
manie, úvahu a besedu na rôzne témy, čo z neho robí pokladnicu 

duchovného poznania a múdrosti. 
O ňom, aj o jeho preklade do slovenčiny budú rozprávať jeho autori.



V Larnake v chráme sv. apoštola Júdu Tadeáša 
a sv. Sávu Posväteného , Cyprus

Sv. Liturgia v chráme sv. Jána Bohoslova pri príležitosti 
otvorenia nového školského roka na PBF PU v Prešove

V monastieri sv. Neofyta Pustovníka pri Pafose
s igumenom vladykom Leontiom, biskupom z Chyter
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Sv. veľkomuč. Dimitrij.  Tento slávny 
a divotvorný svätec sa narodil v meste 
Solún urodzeným a zbožným rodičom. 
Keďže bol Dimitrij bezdetnými rodičmi 
vymodlený od Boha a bol ich 
jediným synom, jeho vý-
chova bola vykoná-
vaná veľmi pozor-
ne a dôsledne. 
Jeho otec bol 
so lúnsk ym 
v o j v o d -
com a keď 
zomrel, ci-
sár na jeho 
m i e s t o 
u s t a n o v i l 
práve Di-
mitrija. Avšak 
bezbožný cisár 
Maximián od 
neho vyžadoval, 
aby prenasledoval a 
likvidoval kresťanov v mes-
te Solún. Ale Dimitrij nielenže nepočú-
vol cisára, ale naopak, verejne vyznával 
a zvestoval Hospodina Christa v Solúne. 
Keď sa o tom cisár dopočul, veľmi sa na 
Dimitrija nahneval a keď sa raz vracal z 
vojny proti Sarmatom, cisár Maximián 
naschvál zašiel do Solúna, aby túto vec 
prešetril. Cisár si teda predvolal vojvod-
cu Dimitrija a pýtal sa ho na jeho vieru. 
Dimitrij pred cisárom verejne priznal, že 
je kresťan a navyše mu aj vyčítal mod-
loslužobníctvo. Rozhorčený cisár uvrhol 
Dimitrija do väznice. Dimitrij vediac, čo 
ho čaká, poveril svojho verného služob-
níka Lupa, aby celý jeho majetok rozdal 
chudobným a sám radostne  odišiel do 

väznice, tešiac sa, že ho očakáva muče-
nie za Christa Hospodina. V temnici sa 
mu zjavil Boží anjel a povedal mu: „Po-
koj ti trpiteľ Christov, drž sa a buď silný!“ 

Po niekoľkých dňoch poslal cisár 
do temnice vojakov, aby 

Dimitrija zabili. Vojaci 
našli Božieho svät-

ca pri modlitbe 
a prebodli ho 

kopijami. Jeho 
telo kresťania 
p o t a j o m k y 
zobrali a s 
úctou ho 
pochovali. Z  
tela trpiteľa 

začalo vytekať 
liečivé myro, 

ktoré uzdravilo 
mnohých chorých. 

Onedlho bol nad os-
tatkami postavený malý 

chrám. Istý ilirský veľmož Le-
ontios trpel nevyliečiteľnou chorobou. 
Podišiel k ostatkom svätého Dimitrija s 
úprimnou modlitbou a úplne vyzdra-
vel. Z veľkej vďaky dal Leontios na tom 
mieste postaviť oveľa väčší chrám ako 
bol starý. Svätec sa mu aj dvakrát zjavil. 
Keď chcel cisár Justinián jeho ostatky 
preniesť zo Solúna do Carihradu, vyšľahli 
z jeho hrobu plamenné iskry a bolo po-
čuť hlas: „Stojte a nedotýkajte sa!“ A tak 
ostatky svätého Dimitrija ostali navždy v 
Solúne. Ako ochranca Solúna, sa Dimitrij 
často zjavoval a zachraňoval ho mnoho-
krát pred veľkými ťažkosťami. Jeho zá-

Sviatok

Sv. veľkomučeník Dimitrij Solúnsky
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zraky sú nespočetné. Rusi tohto svätca považujú za ochrancu Sibíru, ktorý pričlenili 
k Rusku 26. októbra 1581. 

Zázrak svätého Dimitrija Solúnského. Svätý Dimitrij bol počas svojho života 
solúnskym vojvodcom a ostal ním aj po smrti. Jeho prítomnosť Solúnčania pociťo-
vali hlavne v časoch rôznych ťažkostí. On ochraňoval mesto, zbavoval od nešťastia, 
odrážal dobyvateľov a pomáhal každému, kto vzýval jeho meno. Hľa, jeden prekrás-
ny príklad jeho neobyčajnej pomoci ľuďom v ťažkostiach. Raz Solún napadli barbari 
a nemohli ho dobyť. Nazlostení preto vyplienili celé okolie a odviedli do zajatia dve 
krásne dievčatá, ktoré podarovali svojmu kniežaťu. Tieto dievčatá vedeli pekne vy-
šívať. Keď knieža videlo nejaké ich ručné práce, povedalo im: „Počul som, že je vo 
vašej zemi veľký boh Dimitrij a že činí veľké zázraky. Vyšite mi na plátno jeho tvár.“ 
Dievčatá mu povedali, že sv. Dimitrij nie je boh, ale Boží služobník a pomocník kres-
ťanov a najprv sa zdráhali vyšívať svätcovu tvár, ale keď im knieža pohrozilo smrťou, 
učinili prikázané a do sviatku svätého Dimitrija prácu dokončili. V predvečer sviatku 
obe dievčatá hľadeli na svoju prácu a plakali v zármutku, že tento veľký deň strávia v 
zajatí a že vyšitú tvár svojho obľúbeného svätca musia dať bezbožnému barbarovi. A 

modlili sa obidve k svätému Dimitrijovi, aby im odpustil. Vtom 
sa im zjavil svätý Dimitrij a zobral obe dievčatá, ako kedysi 
anjel proroka Avakuma, preniesol ich do Solúnu a postavil 
vo svojom chráme. V chráme sa slúžilo celonočné bdenie a 
bolo tu mnoho ľudí. Keď sa všetci dopočuli o zázračnej zá-

chrane kresťanských dievčat, oslavovali Boha a Jeho veľ-
kého služobníka a vojvodcu sv. Dimitrija.

Významný Solún oslavuje svätca svojho,
Dimitrija svätého, služobníka Boha najvyššieho, -

Dimitrij junák slávny,
mučeník a svätec pravoslávny.

Svätý Pavel Solún slzami polieval,
Dimitrij v ňom svoju krv za Christa prelieval.

Dimitrij junák slávny,
mučeník a svätec pravoslávny.

Slzy apoštola a krv mučeníka,
pre Solún už niet krajšieho pamätníka.

Dimitrij junák slávny,
mučeník a svätec pravoslávny.

Oslávme aj my Christovho bojovníka,
myrotočivého svätca, chrabrého mučeníka, -

Dimitrij junák slávny,
mučeník a svätec pravoslávny.

Sv. Nikolaj Velimirovič, 
z knihy Ochridský prológ

Sviatok Sviatok

Veľkomuč. Dimitrij Solúnsky
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Svätý archanjel Michal a ostatné nebeské sily

Vo Svätom Písme sa veľakrát mô-
žeme stretnúť s pojmami anjel alebo 
démon. Svätí otcovia vravia, že dobrí 
anjeli sú našimi kamarátmi. ,,Ak by sme 
boli lepší a čistejší, než akí sme, môže-
me povedať, že sú našimi bratmi“, vraví 
sv. Nikolaj Srbský. Existencia anjelov nie 
je fantáziou, ale skutočnosťou, ktorá je 
podložená mnohými svedectvami Svä-
tého Písma.

Počiatky osláv sviatku sv. archanje-
la Michala a ostatných Nebeských síl 
siahajú do 4. storočia, kedy na miest-
nom Laodicejskom sneme bol tento 
sviatok ustanovený. Anjeli sa delia na 
viaceré stupne – Serafínov, Cherubí-
nov, Tróny, Kniežatstvá, Sily, 
Panstvá, Mocnosti, Ar-
chanjeli a Anjeli. Nad 
všetkými anjelskými čin-
mi je postave-
ný archanjel 
Michal, verný 
služobník Boží. 
Meno Michal 
je hebrejské-
ho pôvodu a v 
preklade zna-
mená ,,kto je 
ako Boh?“, kto 
sa môže rov-
nať Bohu? Ar-
chanjel Michal 
na čele nebes-
kého vojska 
zvrhol z neba 
satana a jeho 
anjelov, preto 
je aj na iko-
nách zobrazo-

vaný s mečom v ruke a pod jeho nohami 
je vyobrazený drak, ktorý symbolizuje 
spomínaného porazeného satana.

Podľa Svätého Písma bol archanjel 
Michal účastný v mnohých starozákon-
ných bitkách a vojnách, v ktorých ochra-
ňoval izraelský národ. Keď Izraeliti vy-
chádzali z egyptského zajatia, Michal ich 
sprevádzal cez deň v podobe oblačného 
stĺpa a v noci zase v podobe ohnivého 
stĺpa. Na základe Božej vôle preniesol 
archanjel Michal proroka Abakuka z Jud-
ska do Babylonu ku prorokovi Danielovi, 
aby mu dal jesť, keď sa ten nachádzal v 
jame s levmi. Cirkevná tradícia vraví, že 
Michal do dnešných dní stráži miesto s 

hrobkou proroka Mojžiša, aby si z 
neho židovský národ neurobil 

modlu. Existuje aj veľa no-
vozákonných svedectiev o 

zázrakoch tohto 
vodcu nebeské-
ho vojska.

Z tvárí anje-
lov žiari Božia 
blahodať, cnosti, 
radosť a pokoj. 
Anjeli sa nazýva-
jú netelesnými, 
avšak netelesný-
mi v porovnaní 
s nami ľuďmi, 
ktorí sme za-
odetí do ,,kože 
a hrubého tela“, 
ako nám o tom 
svedčí svätý Ján 
Damaský.  Po-
máhajú nám už 
od narodenia 

Sv. archanjel Michal
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prechádzať životom, navádzajú nás na 
dobré skutky a ochraňujú nás od všet-
kého zlého. Svätý Nikolaj Srbský dodáva: 
„Nie každému je dopriate vidieť anjelov, 
len vyvoleným svätým. Ale vierou sa na 
nich môže obracať každý. Terajšia doba 
nie je dobou videní (zázrakov), ale do-
bou viery. Vierou žijem, vierou sa spása-
me a podľa svojej viery budeme súdení.“

Raz mi jeden nepravoslávny veriaci 
povedal, že to nie je veľmi v poriadku, 
ak verím v anjelov. Vraj v Boha verí aj on, 
ale v anjelov nie. Je možné veriť v Boha 

a neveriť Jeho spasiteľným slovám? Či 
Christos klamal, keď mnohokrát sám 
spomínal anjelov?  A koľko zlých dé-
monov vyhnal z nešťastných ľudí svojej 
pozemskej doby? Preto my tvrdo verme 
nielen v trojjediného Boha, ale aj každé-
mu Jeho slovu a teda aj v anjelov. Tých 
dobrých od seba neodháňajme svojimi 
hriechmi a vášňami a tí zlí, daj Bože, nech 
sa k nám ani nepribližujú. Amiň.

Jerej Michal Sivík

Svätý apoštol Jakub, brat Hospodinov

Apoštol Pavel v liste galatským kresťa-
nom píše, že spolu s apoštolom Petrom za 
stĺpy Cirkvi považovali i apoštolov Jakuba a 
Jána. Svätý Jakub bol synom Jozefa Obruč-
níka od jeho manželky, a preto sa v Evanje-
liu nazýva bratom Hospodinovým. Malého 
Isusa sprevádzal spolu so svojím otcom 
Jozefom a Presvätou Bohorodičkou do 
Egypta. V zhode s podaním Hospodin Isus 
Christos sa mu zjavil po svojom vzkriesení 
a ustanovil ho biskupom Jeruzalemskej 
cirkvi. Takýmto spôsobom pripadla apoš-
tolovi Jakubovi mimoriadna činnosť a úlo-
ha: On neputoval s hlásaním Evanjelia po 
rôznych krajinách ako ostatní apoštoli, no 
učil a bohoslužby vykonával v Jeruzaleme, 
majúceho tak značný význam pre kresťan-
ský svet.

Ako hlava Jeruzalemskej cirkvi predse-
dal na Apoštolskom sneme v Jeruzaleme v 
51. roku. Jeho hlas tam bol fakticky rozho-
dujúci a návrh, pripravený ním, sa stal rezo-
lúciou snemu (Sk 15. kapitola). Táto skutoč-
nosť má veľký význam, vzhľadom na nároky 
rímskokatolíkov vyzdvihnúť apoštola Petra 

na úroveň hlavy Cirkvi kvôli tomu, aby tak 
utvrdili hlavenstvo rímskeho pápeža.

Významnú službu  apoštola Jakuba ešte 
viac utvrdzoval jeho podvižnícky (asketic-
ký) život. Bol podobne ako sv. Ján Krstiteľ 
strohým devstvennikom (žil panenský ži-
vot, neženil sa), nepil vína ani iné alkoholic-
ké nápoje, zdržiaval sa mäsa, nosil len ľano-
vý odev. Mal obyčaj uťahovať sa do samoty 
kvôli modlitbe v chráme a tam na kolenách 
robil poklony a modlil sa za svoj národ. Tak 
často praktizoval modlitbu na kolenách, že 
koža na jeho kolenách zhrubla, podobne 
ako ťave.

Služba apoštola Jakuba bola ťažká: 
uprostred veľkého množstva tých najos-
trejších a najnenávistnejších nepriateľov 
kresťanstva. No on postupoval tak rozum-
ne a spravodlivo, že si ho vážili nielen kres-
ťania, ale aj Židia, a nazývali ho oporou ná-
roda a spravodlivým.

Prebývajúc v službe jeruzalemského 
biskupa 30 rokov, on rozšíril  a utvrdil svätú 
vieru v Jeruzaleme a  v celej Palestíne. Keď 
apoštol Pavel pri svojej poslednej ceste  do 
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Jeruzalema navštívil apoštola Jakuba, vte-
dy sa uňho zhromaždili presbyteri a o úspe-
choch kresťanského hlásania medzi  Židmi 
informovali týmito slovami: „Vidíš, brat, 
koľké tisíce Židov uverili. Všetci horlia za zá-
kon“  (Sk 21, 20). Mnohí zo Židov sa obracali 
k Cirkvi len kvôli veľkej dôvere k slovu spra-
vodlivého Jakuba.       

Vidiac takýto vplyv a autoritu apoštola, 
židovskí pohlavári sa začali obávať skutoč-
nosti, aby sa celý národ neobrá-
til ku Christu, a rozhodli sa 
využiť krátky čas neprí-
tomnosti prokurátora 
medzi odjazdom Festa 
a príchodom Albína 
(62 r. p. n. Ch.) na to, 
aby buď presvedčili  Ja-
kuba  zrieknuť sa Christa, 
alebo ho vydať smrti. 
Veľkňazom bol v 
tom čase bezbožný 
sadukej Anán. Pri 
obrovskom zhro-
maždení ľudu 
apoštola  vy-
viedli  na okraj 
rímsy chrámu 
a po niekoľ-
kých lstivých 
slovách sa 
ho neúcti-
vo opýtali: 
„Povieš nám 
o Ukrižova-
nom?“- „Vy sa ma pýtate na Isusa?“- hlasno 
povedal spravodlivý. - „On sedí na nebe-
siach po pravici Najvyššej sily a znovu príde 
na oblakoch nebeských“. V dave bolo veľa 
kresťanov, ktorí radostne zvolali: „Hosan-
na Synu Dávidovmu!“ Veľkňazi a zákonní-
ci zakričali: „Oni i samotný spravodlivý sú 

v poblúdení!“ i sotili ho na zem. Jakub sa 
zmohol ešte zdvihnúť na kolená a povedal: 
„Hospodine, odpusť im! Oni nevedia, čo 
tvoria“.  „Ukameňujme ho!“- zarevali jeho 
nepriatelia. Jeden kňaz z rodu Richava (oni 
nepili víno, žili v stanoch, nesiali pšenicu 
ani nepestovali vinohrad) ich začal preho-
várať: „Čo to robíte? Vidíte, spravodlivý sa 
za vás modlí“. Ale v tú chvíľu jeden viero-
lomník, podľa remesla súkenník, ho udrel  
do hlavy a zabil ho. Spolu s ním bolo zabi-

tých mnoho kresťanov.
Židovský historik Jozef Flavius, vy-

menúvajúc príčiny pádu Jeruzalema, 
vraví, že Hospodin Boh potrestal Ži-
dov, okrem iného aj za zabitie spra-
vodlivého Jakuba. Apoštol Jakub 

krátko pred svojou smr- ťou napísal 
s o b o r ný list. Hlavný 

cieľ listu - 
utešiť a utvr-
diť obráte-
ných k viere 
Židov v 
utrpeniach, 
ktoré mali 

nastať, a vystríhať 
ich pred omy-
lom, akoby len 
samotná viera 

mohla spasiť člo-
veka. Svätý apoštol 

vysvetľuje, že viera, 
ktorá nie je sprevádza-
ná dobrými skutkami, 

je mŕtva a neprivádza k spaseniu. Cirkevná 
tradícia pripisuje apoštolovi Jakubovi zo-
stavenie najstaršieho činu svätej Liturgie. 
Svjatyj apostole Jakove, moli Boha o 
nas!

Zo zdroja RPC preložil: 
protojerej JakubJacečko

Sv. apoštol Jakub, brat Hospodinov
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Sväté Písmo a jeho užitočnosť pre 
veriaceho človeka – Tretí žalm (2. časť)

Výklad Svätého Písma

Hospodin Boh podrobil veľkej skúške 
vieru a trpezlivosť kráľa Dávida. Božia skúška 
spočívala v mnohých útokoch zo strany Dá-
vidových nepriateľov. A medzi jeho nepriate-
ľov, okrem cudzích kráľov a národov, patril aj 
Achitofel, jeden z jeho najbližších radcov, a aj 
Absolón, jeden z jeho synov. Práve Absolón si 
zmyslel, že zavládne nad Izraelom namiesto 
svojho otca Dávida, preto začal voči nemu 
ozbrojené povstanie. Dávid bol prinútený 
opustiť Jeruzalem, svoje kráľovské mesto a 
utiecť s niekoľkými blízkymi ľuďmi pred svojím 
prenasledovateľom Absolónom. No Hospo-
din Boh vypočul Dávidovu modlitbu a za-
chránil ho z osídiel nepriateľov, ktorí zahynuli 
hroznou smrťou. Zasiahnutý veľkým utrpením 
počas Absolónovho povstania Dávid vzýval k 
Hospodinovi aj slová tretieho žalmu.

Tretí žalm môžeme rozdeliť na tri časti. Pr-
vou časťou je žalmový nadpis (verš 1.), v druhej 
časti kráľ Dávid hovorí o veľkosti nebezpečen-
stva, ktoré mu hrozí zo strany nepriateľov (v. 
2–3) a v tretej časti je zachytená viera Dávida v 
Boha – viera, že bude zachránený a že nepria-
teľov stihne zaslúžená odplata (v. 4–9).

Veľký kráľ Dávid po vykonaní onoho dvoj-
násobného hriechu – smilstva s Betšabe, 
ženou Uriáša, a vraždy Uriáša, sám upadol 
do mnohých a rozličných útrap, utrpení a ne-
šťastí. Nielen susedné národy sa vojensky po-
stavili proti nemu, no aj samotní jeho domáci 
ho priviedli do nebezpečenstva. Prorok Dávid 
nás zo svojich skúseností poúča, aby sme žili 
cnostne, múdro, čisto, aby sme nikomu ne-
robili zle, konali dobro a neprehliadali Božie 
zákony. Kráľ Dávid utekal pred vlastným sy-
nom, pretože prv porušil čistotu manželskej 

vernosti. A keďže vniesol vojnu do cudzieho 
domu, tak z jeho vlastného domu povstala 
vojna proti nemu. Zničil rodinné šťastie iné-
mu, preto jemu samému bolo rodinné šťastie 
odňaté. Práve to Dávidovi predpovedal prorok 
Nátan, keď mu oznámil, že Boh dopustí na 
neho pohromu, ktorá vzíde z jeho vlastného 
domu (2Kr 12, 11-12).

Kráľ Dávid utiekol za rieku Kedron. Neskôr, 
keď Absolón neprijal radu Achitofela, ale Chú-
šaja, ktorý radil, aby neprenasledovali Dávida 
a neskoncovali s ním čo najrýchlejšie, prešiel 
Dávid a jeho družina aj cez rieku Jordán (2Kr 
17, 22). Nevypočutý Achitofel sa kvôli tomu 
obesil (2Kr 17, 23). K najväčšej bitke medzi 
mužmi Absolóna a Dávida došlo v Efrajim-
skom lese, kde dal Boh zázračne zvíťaziť Dávi-
dovým služobníkom (2Kr 18, 6-8). V tomto lese 
zahynul aj Absolón, ktorý, utekajúc z boja, za-
chytil sa svojimi vlasmi do vetiev stromu. Keď 
takto visel, vrazil mu Joáb, Dávidov vojvodca, 
do srdca tri kopije (2Kr 18, 14). Smrť Absoló-
na bola ďalšia ťažká rana pre otcovské srdce 
kráľa Dávida. Ten aj napriek tomu, že ho syn 
zneuctil, veľmi smútil a nariekal za svojím sy-
nom. Po týchto udalostiach sa Dávid vrátil do 
Jeruzalema, kde žil až do svojej smrti.

Hospodine, ako sa rozrástol počet tých, čo 
ma sužujú! Mnohí povstávajú proti mne, mno-
hí hovoria mojej duši: „Niet mu záchrany v jeho 
Bohu“. Kráľ Dávid svoje modlitebné zvolanie 
začína smutným povzdychom. Smúti, že sa 
dostal do osídiel svojich vlastných, najbližších 
príbuzných a priateľov. Je to vyjadrenie jeho 
strachu, celkom prirodzeného a ľudského, 
možno aj zmätku v jeho duši. No aj napriek 
tomu upriamuje svoju myseľ k jedinému 
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Bohu. Kráľ Dávid tu prorocky sebou zobrazil 
ponižujúci stav nášho Spasiteľa Isusa Christa 
na Zemi, ktorého tiež obkolesovalo množ-
stvo nepriateľov. Dávid miloval svojho syna 
Absolóna a prosil svojich vojvodcov, aby mu 
nesiahali na život, ak sa im podarí poraziť jeho 
vojsko. No Absolón v bojoch zahynul, Dávid 
za ním veľmi smútil a žialil, tak ho miloval. Tak 
aj Isus Christos plakal nad svojimi nepriateľ-
mi a modlil sa za nich.

Mnohí hovoria mojej duši: „Niet mu záchra-
ny v jeho Bohu“  – to znamená, že nepriatelia 
hovoria o Dávidovi, rozširujú o 
ňom zlovestné chýry, 
chcú tým znepokojiť 
jeho dušu. Veľmi by 
si priali, aby do jeho 
duše zasiali strach 
a beznádej, preto 
rozširujú, že nemá 
záchrany. Dokonca 
o Dávidovej záchra-
ne nehovoria ako 
o ľudskom čine, ale 
predpovedajú mu, že 
ho už ani jeho Boh ne-
zachráni. Hovoria o jeho 
živote, osude, pochybujú, že 
sa zachráni, pretože na 
vlastné oči vidia 
jeho bezmocnosť, 
Božie odvrátenie sa 
od neho a bezvýchodiskovú situáciu. Mnohí z 
tých, ktorí sa postavili proti Dávidovi, rozširujú 
o ňom, že ak sa tak ľahko ocitol na úteku, to 
znamená, že ho Boh opustil kvôli jeho hrie-
chom. Život Dávida, plný prevratov a vojen, 
však utvrdzoval ho v tom, že jeho skutočným 
ochrancom, ktorý mu môže dať slávu a víťaz-
stvo, bol a je iba Boh, ku ktorému sa obracia 
aj v tejto situácii.

S veľkou istotou môžeme predpokladať, 
že keď sa kráľ Dávid modlitebne s ponosou 
obracal k všemohúcemu Bohu a hovoril o 
množstve svojich nepriateľov, máme tým 
rozumieť nielen vonkajších, viditeľných ne-
priateľov, ktorí mu strpčovali život, ale aj vnú-
torných a neviditeľných nepriateľov, akými 
sú žiadostivosť tela, ďalej hriešny svet, ktorý 
sa váľal v zle, nečestní a bezbožní ľudia, ktorí 
iných privádzajú do poblúdenia a pokušenia 
a nakoniec aj prvého nášho nepriateľa spásy – 
diabla, ktorý neustále pokúša a usiluje o našu 

záhubu. Všetci títo Dávidovi ne-
priatelia chceli v duši krá-

ľa vzbudiť myšlienky 
zúfalstva a pochybností 

o Božom milosrdenstve, 
aby ho skutočne zahubi-

li. Vo svojej modlitbe k 
Bohu Dávid akoby hovo-
ril: „Mnohí hovoria mojej 
duši: zbytočne sa spo-

liehaš na Božiu pomoc; 
niet pre teba záchrany od 

Boha.“ Podobne konali aj 
bezbožní Židia v čase, keď sa 

rúhali Christovi ukrižovanému na 
kríži a keď hovorili: „Spoliehal 

sa na Boha: nech Ho teraz vy-
slobodí, ak je Mu milý“ (Mt 

27, 43). 

Protodiakon Ján Husár
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Nevyhnutnosť pastierskej služby v Cirkvi 4.
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Pastieri Cirkvi sú potrební ako uči-
telia mravného duchovného života, 
pravoslávnej duchovnosti, udržia-
vajúci v spoločenstve veriacich duch 
pravej zbožnosti. Ak sa ešte možno 
stotožniť s tým, že pastieri sú potrební 
pre kázanie, tak pre niektorých je  divné, 
kvôli čomu sú potrební po kázaní. Zák-
ladných právd spásy je neveľa. Dozve-
diac sa o nich od pastiera Cirkvi, každý 
sám na ich základe môže vhodne bu-
dovať dom svojej spásy. Nezničí 
vo veriacich ustavičná výcho-
va a starostlivosť slobod-
né odkrývanie ľudského 
ducha? Kto takto zmýšľa, 
zrejme mudruje a zabú-
da na to, že koreň zla sa 
úplne nevytrhuje zo srd-
ca, v ktorom je zasadená 
pravá viera. Nehľadiac na 
to, že v duši rastie pra-
vé poznanie Boha, v nej 
ešte stále môžu vznikať 
tie alebo iné zlé návyky. 
Neutvrdení vo viere čle-
novia spoločenstva Cirkvi 
Christovej môžu sa dať 
unášať (upútavať) klam-
ným zameraním myšlie-
nok, túžbami pyšného 
umu a potom sa prehrešovať dokonca 
v samotných svojich snahách prospie-
vať v mravnom zdokonaľovaní. „Jedni, 
hovorí sv. Ján Zlatoústy, vo svojej túžbe 
po poznaní nerozvážne chcú skúšať to, 
čo hoci by aj pochopili, neprinieslo by 
im to nijaký úžitok a čo dokonca ani ne-
možno pochopiť. Iní požadujú od Boha 

účtovanie z Jeho súdov a usilujú sa zme-
rať veľkú priepasť, hoci žalmista hovorí: 
„Tvoje súdy sú ako oceán“ (Ž 35, 7). Len 
málo nájdeme takých ľudí, ktorí preja-
vujú starosť o vieru a život. Oveľa viac 
je takých, ktorí skúmajú a zadovažujú 
si to, čo nemožno si zadovážiť  a zado-
važovanie čoho hnevá Boha. Pre odpor 
všetkých takých nepríjemností (ťažkosti) 
nie je nám daný iný prostriedok, okrem 

slova. A ak predstavený nezís-
kal jeho silu, duše jemu 

podriadené nebudú v 
ničom pokojnejšie 

od lodí neustále sa 
zmietajúcich“ (cit. 
dielo, s. 526). 

Pravda, inoke-
dy pastierske slovo 
s väčším úžitkom 
môže byť nahra-
dené rodičovským 
slovom alebo dob-
rou radou získanou 
od dobrého blíž-
neho. A skutočne, 
v prospech prvé-
ho prameňa rád 
a poučení možno 
poznamenať, že 
dobrá výchova má 

veľký vplyv na mladé srdcia, a pretože 
rodičia oveľa bližšie poznajú potreby, 
vlastnosti i nedostatky svojich detí, ako 
môžu byť známe pastierovi Cirkvi, tak 
s oveľa väčšou ľahkosťou a úspechom 
môžu u mladých zohrievať duch zbož-
nosti. Čo sa týka všeobecne vzájomného 
poúčania v zbožnosti, aj tento spôsob 

Isus Christos - Dobrý Pastier
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odobruje sa Svätým Písmom, kde du-
chovné spoločenstvo podobá sa fyzickej 
štruktúre (stavbe), v ktorej jeden člen 
slúži na úžitok inému, a kde sa priamo 
prikazuje povzbudzovať jeden druhého 
v spoločenstve lásky a dobrých skutkov 
(pozri Rim 15, 1-2 a iné). Nedostatok 
však prvého spôsobu poúčania v zbož-
nosti spočíva v tom, že nie je všeobec-
ný. Koľko je v Cirkvi takých členov, ktorí 
priskoro zbavujú sa možnosti využívať 
poučenia rodičov, ktorí sami, podobne 
mladým ľuďom, dávajú sa unášať všelija-
kým vetrom učenia buď z nevedomosti, 
alebo sebaklamu. A to znamená, že sú 
nevyhnutní všeobecní otcovia, ktorí by 
učili rodičov i deti pravidlám viery a kres-
ťanskej činnosti. Rovnako ani vo vzájom-
nom poúčaní kresťanov nemohlo by byť 
jednoty, ak by neboli podriadení v láske 
pastierskej moci. Lebo ak z jednej strany 
každý kresťan môže dať radu blížnemu, 
priamo zodpovedajúcu jeho stavu a po-
trebe, tak z druhej strany každý môže 
poúčať blížneho v súlade so svojím indi-
viduálnym spôsobom pohľadu na veci. 

Je všeobecne známe, že nehľadiac 
na jednotu viery, pohľady na niektoré jej 
predmety môžu byť rôznorodé. Zrejme 
je veľmi potrebný dohľad pastiera, ktorý 
neodstraňujúc u veriacich ich vzájomné 
poúčanie a rady, udeľoval by im zakaž-
dým blahé poučenie, napravoval by ich 
rozmanitý spôsob myslenia duchom 
jednoty, ktorým by mal byť sám odu-
ševnený (nadchnutý), zmieroval by ich 
vzájomne nesúhlasne úsudky o veciach 
svojou skúsenosťou a svojou mocou. No 
niekto povie, že každý môže preverovať 
svoj spôsob myslenia a riadiť sa vo svo-
jom správaní bezprostredne Svätým Pís-

mom, z ktorého ako z prvého prameňa 
možno načerpať všetko potrebné pre 
spásu a v ktorom ako v zrkadle môže 
každý vidieť svoje cnosti a hriechy. Pre-
čo máme pociťovať potrebu cirkevných 
učiteľov, keď Sväté Písmo je otvorené 
pre všetkých? Čo sa týka nás, pýtame 
sa: čo by nasledovalo, keby neskúseným 
deťom predložili stôl s jedlami rôzneho 
druhu, mäkkými a tvrdými, príznačnými 
pre všetky veky - od detského až k starec-
kému? U každého pre jedlo je svoja chuť; 
možno však dôverovať deťom a posky-
tovať ich neskúsenej slobode to alebo 
iné jedlo? Jedlá sú rôznorodé. Odtiaľ 
vzniká nebezpečenstvo, že neskúsený 
si vyberie jedlo nezmyselné a dokonca 
škodlivé jeho veku a organizmu. A Sväté 
Písmo je takým bohatým stolom, plným 
početných a rôznorodých duchovných 
pokrmov, odpovedajúcich rozmanité-
mu duchovnému veku. Pre jedných je 
tu mlieko, pre druhých tvrdý alebo ťaž-
ký pokrm. Možno azda tento stôl, alebo 
ešte lepšie jedlo na ňom predložené 
ponúkať bez vedenia každému z členov 
Cirkvi, medzi ktorými je vždy tak mno-
ho nemluvniat a detí? Nie vždy je pre 
nás škodlivý iba škodlivý pokrm; škodiť 
môže aj najlepší pokrm, keď sa neužíva 
primerane veku, alebo nie podľa miery. 
„Múdrejší zo Židov hovoria, uvažuje sv. 
Gregor Teológ,  že u nich v starobylosti 
bol jeden skvelý a chvályhodný zákon, 
ktorý nedovoľoval každému veku čítať 
knihu Písma. Lebo toto čítanie by ani ne-
bolo užitočné, pretože nie každá kniha a 
nie každému je od počiatku zrozumiteľ-
ná, a pokiaľ obsahuje oveľa hlbší zmysel, 
môže dokonca pre mnohých podľa von-
kajšieho zmyslu, obrátiť sa na veľkú ško-
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du... U nás však medzi časom, kedy učiť a 
kedy sa učiť niet nijakej hranice, podob-
ne kameňom postaveným v starobylo-
sti medzi pokoleniami za Jordánom a 
pokoleniami z tej strany Jordánu. U nás 
nie je udelené povolanie jedným na to 
a druhým na iné a nie je určené ani pra-
vidlo ohľadne spôsobilostí; naopak, toto 
všetko je ponechané bez povšimnutia a 
je zlúčené. A my tak zle konáme, že pre-
važná časť z nás (aby sme  nepovedali: 
všetci) pomaly skôr, ako si ostriháme 
prvé vlasy a zanecháme detské džavota-
nie, skôr než vojdeme do Božích dvorov, 
poznáme názvy svätých  kníh, naučíme 
sa rozlišovať písmená a spisovateľov 
Starého a Nového Zákona (nehovorím, 
skôr než omyjeme duševnú nečistotu a 
hanebnosť, akými nás pokryl hriech), len 

čo sa naučíme naspamäť dve alebo tri 
slová o zbožnosti a aj to iba z počutia a 
nie z knihy..., už sme aj múdri, aj učitelia, 
aj vznešení v božskom, prví medzi kniž-
níkmi a zákonníkmi, sami seba posväcu-
jeme na nebeských a želáme si, aby nás 
ľudia oslovovali: učiteľ“ (3. slovo, cit. die-
lo, s. 629-630). Z týchto slov plných hlbo-
kého duchaplného a spravodlivého roz-
horčenia nevyplýva to, že akoby ľuďom 
svetského postavenia a nezrelého veku 
vôbec nebolo treba dávať do rúk sväté 
knihy. Ide skôr to, že keď neskúsení pri-
stupujú k ich čítaniu bez výberu, analýzy 
a skúseného vedenia (vodcu), vtedy táto 
práca sa ľahko môže obrátiť viacej na po-
hnútku, podnet k prázdnym táraninám a 
ctižiadosti. (Pokračovanie)

Prot. Peter Kormaník

O pravom poslaní človeka

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v 
Neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16). Tieto slová ohlasujú, aký je Boh: Boh je darca 
darov, Boh je láska, ktorá sa obetuje za nás a našu spásu. A tu sa vynára otázka, ktorá pri-
šla na um azda každému človeku: Kto som ja, prečo som tu, aká je moja úloha a poslanie 
v tomto svete? Odpovede na tieto otázky môžeme nájsť okrem iného aj na prvých strán-
kach Biblie, kedy Boh pri tvorení človeka povedal: „Utvorme človeka na náš obraz a podľa 
našej podoby“ (1Mjž 1, 26). Z uvedeného vyplýva, že sme stvorení Bohom, sme stvorení 
z lásky, lebo Boh je láska (por. 1 Jn 4, 8). Boh nás nestvoril, aby sme Mu boli podriadení 
ako otroci, ale aby sme žili v spoločenstve s Ním, mali podiel na Jeho láske a aby sme boli 
odrazom Boha a Jeho lásky vo svete. Boh vytvoril v raji záhradu a umiestnil do nej člove-
ka, aby tam žil spolu so svojím Stvoriteľom. Sv. Ján Damaský vraví, že rajská záhrada bola 
pokladnica radosti a Edén žiaril svetlom, bol plný čistého vzduchu, kvetov rozmanitých 
vôní, bola to nádhera presahujúca všetku krásu a toto nádherné miesto bolo dôstojným 
domovom pre človeka stvoreného na Boží obraz a podobu, domovom, v ktorom človek 
mal rásť podľa Božej podoby. Avšak prví ľudia, mysliac si, že budú ako Boh, sa dali oklamať 
a poslúchli ľstivé slová diabla. Výsledkom bolo, že človek sa zrazu ocitol zmätený a stra-
tený, lebo stratil pôvodné spojenie s Bohom, a tým stratil aj vedomie o tom, kto je a aké 
je jeho skutočné poslanie. Pád Adama a Evy sa často chápe ako priestupok, resp. poruše-
nie Božieho príkazu, no má to oveľa hlbší význam, lebo týmto aktom nastala strata sku-
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točnej identity človeka. 
Čím viac času uplynulo 
od pádu našich praro-
dičov, tým viac ľudia za-
búdali, na čo sú stvorení 
a aké je ich privilégium 
dané Bohom. Žiaľ, ani 
príchod Božieho Syna 
na túto Zem mnohými 
ľuďmi nepohol a ostali 
chladnými voči ponuke 
Boha na spásu a návrat 
k Bohu.

Treba zdôrazniť, že 
to isté poslanie, aké mal 
človek v raji, máme aj 
my, ľudia 21. storočia: žiť 
v spoločenstve lásky s Bohom a byť nositeľmi tejto lásky. Avšak je badateľné, že v dnešnej 
dobe sa rozširuje v ľudských srdciach chlad voči Bohu a spoločnosť glorifikuje hodnoty, 
ktoré sú často v rozpore s Božími zákonmi. Tento svet nás často vie strhnúť svojimi lá-
kadlami ďaleko od Otca, a často si ani neuvedomujeme, ako ďaleko sme sa vzdialili od 
raja, od nášho domova, od nášho skutočného poslania. Preto Cirkev ako múdra matka, 
vediac o slabosti svojich detí, sa snaží osvietiť dušu a myseľ človeka a navrátiť ho naspäť 
na cestu k Otcovi. Počas roka sú ustanovené pôstne obdobia, aby sa človek mohol stíšiť, 
popremýšľať nad svojím životom, upriamiť svoju pozornosť na veci božské, a s kajúc-
nym srdcom sa vydať tým správnym smerom. Je potrebné spomenúť, že posledné dve 
nedele pred začiatkom Veľkého pôstu väčšina veriacich vníma ako signál pre postupné 
vzdanie sa konzumácie určitých druhov pokrmov. No teologický význam týchto nedieľ 
je posledný súd a vyhnanie človeka z raja. V predvečer Veľkého pôstu sa na večerni v 
bohoslužobných textoch spieva: „Ó vzácny raj, neprekonateľný svojou krásou, svätostánok 
vybudovaný Bohom, nekonečná radosť, sláva ctihodných, radosť prorokov, domov svätých! 
Šumom lístia pros Tvorcu všetkého, aby mi otvoril bránu, ktorú som zatvoril svojou neposluš-
nosťou, a aby mi daroval radosť, ktorú som mal v sebe, keď som tam prebýval.“ Aj z týchto 
kajúcnych slov je zrejmé, že veľkopôstna cesta je cestou návratu do strateného raja, je 
cestou znovuobjavenia skutočného poslania človeka a uvedomenia si, kto sme a kam 
smerujeme.

Ako už bolo spomenuté, Boh nás nestvoril, aby sme trpeli, pracovali v pote tváre a 
umierali, ale aby sme žili večne, aby sme zažili Božiu lásku, boli odrazom tejto lásky vo 
svete. Boh túži, aby sme sa navrátili k Nemu a prebývali s Ním v neprekonateľnej nádhe-
re, radosti, spokojnosti a sláve. No diabol, ten otec lži, sa nás snaží oklamať podobne ako 
Adama a Evu, našepkávajúc nám, že tento svet patrí nám a je tu na to, aby odzrkadľoval 
našu vlastnú slávu a nie slávu Boha, ktorý to všetko stvoril a ktorému patrí celý kozmos 

Stvorenie človeka
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vrátane človeka. Mnohí tomuto klamstvu uverili a mylne sa domnievajú, že sú vládcovia 
sveta, všetko im patrí a snažia sa nahonobiť čo najväčšie statky a bohatstvo. Drancujú prí-
rodu, vykorisťujú ľudí, pozerajúc  len na svoj prospech a zisk. Takéto sebecké a chamtivé 
zmýšľanie ich vzďaľuje od ich Stvoriteľa, od ich skutočného poslania a stávajú sa iba čistý-
mi konzumentmi a spotrebiteľmi. Apoštol Pavol nás vystríha, aby sme sa nepripodobňo-
vali tomuto svetu, ale aby sme sa premenili obnovením našej mysle a znovu objavili, čo 
je dobré, milé a dokonalé (por. Rim 12, 2) a dodáva, že celé stvorenstvo túžobne očakáva 
zjavenie synov Božích (por. Rim 8, 19). 

Boh nás stvoril ako psychosomatické bytosti, do fyzického sveta, aby sme nielen du-
chovne, ale aj fyzicky cez naše zmysly mali účasť na Božej sláve a kráse. Narodením Bo-
hočloveka Christa bol naveky zmenený  čas, priestor a celý kozmos. V tú noc, keď vtelený 
Syn Boží ležal v jasliach v Betleheme, užasnuté anjelské chóry spievali Bohu na slávu. V 
tú noc sa obnovil vzťah medzi Bohom a človekom, v tú noc sa ľudské a božské zjednotilo 
v novonarodenom Christovi. Mnohí ľudia možno snívajú o tom, aké by to bolo sedieť 
spolu s pastiermi na lúke v tú neopakovateľnú noc a počuť spev anjelov, alebo priniesť 
tomu narodenému Dieťatku dary a pokloniť sa Mu. Aj keď nevieme vrátiť čas a preniesť 
sa do vtedajšieho Betlehema, aj my máme možnosť zažiť podobné chvíle, keď kňaz na 
začiatku Liturgie zvolá tie anjelské slová: „Sláva Bohu na výsostiach a na Zemi pokoj, v ľu-
ďoch zaľúbenie“ (Lk 2, 14), a okolo oltára a po celom chráme sa schádzajú myriady anjelov 
a spolu s veriacimi prespevujú Bohu na slávu. Každú Liturgiu sa mystickým spôsobom 
opakuje tá betlehemská noc, no Christos sa nám už nesprítomňuje v podobe malého 
dieťatka, ale v podobe chleba a vína v tajine Eucharistie. 

Počas Liturgie sa Slovo stáva telom, neviditeľné sa stáva viditeľným, nedotknuteľné-
ho sa dotýkame, a Christos spolu s Božím kráľovstvom sú medzi nami. Treba dodať, že 
počas Liturgie sa posväcuje nielen človek a celý kozmos, ale aj čas ako stvorená veličina 
naberá nový a posvätný zmysel, lebo vtedy sme mysticky vyvádzaní z tohto pozemského 
sveta a privádzaní do večnosti, kde Boh prebýva. Liturgia sa dá pripodobniť k obnove-
nej a otvorenej rajskej záhrade, kde máme možnosť byť účastní na Božských daroch a 

Ikona Tajomnej večere - ustanovenia sv. Eucharistie
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takto byť v spoločenstve s Bohom. Koľkí z nás kresťanov si však pri vstupe do chrámu 
uvedomujú, že na Liturgii mysticky vstupujeme do raja, aby sme naplnili to povolanie, 
ktoré nám bolo od počiatku dané Bohom, t.j. aby sme boli účastníkmi a nositeľmi Božej 
dobroty, štedrosti a lásky k nám? Treba pripomenúť, že do chrámu sa nejdeme predviesť 
v krásnych šatách alebo poklebetiť so známymi, nejdeme si tam splniť akúsi povinnosť, 
zúčastniť sa na rituále, ale ideme predovšetkým oslavovať Boha, vystúpiť do raja, kde 
nám bude ponúknutá možnosť zúčastniť sa na Božskej hostine, kde pokrmom je náš 
Spasiteľ Isus Christos. 

Žiaľ, stáva sa, že na bohoslužbe nikto z veriacich okrem kňaza neprichádza k Eucha-
ristii, aby sa posvätil týmto pokrmom nesmrteľnosti... Treba sa zamyslieť nad dosť roz-
šíreným zvykom medzi veriacimi, že stačí prísť k Eucharistii aspoň na dva najhlavnejšie 
cirkevné sviatky v roku. Boh od nás nečaká zázraky a oceňuje každé úsilie človeka rásť vo 
svätosti, no takýto prístup veriacich k tajine Eucharistie v mnohom napovedá, v akom 
duchovnom stave sa nachádzajú mnohí veriaci tretieho tisícročia. Je namieste zdôrazniť, 
že Eucharistia nie je magická tajina, ktorá z nás ihneď urobí svätých, no ak k nej pristu-
pujeme s bázňou, pokorou, kajúcnym srdcom a láskou k Christovi, potom Eucharistia je 
liekom, ktorý lieči a očisťuje naše telo a dušu, Eucharistia je tajinou, ktorá nám pomáha 
premáhať hriech a vášnivé náklonnosti v nás, Eucharistia nám vlieva do duše Boží pokoj 
a radosť. 

Tak ako raj bol kedysi miestom spojenia človeka s Bohom, v tomto svete plní toto 
poslanie Cirkev, ktorú založil Christos, a ktorú nezničia ani brány pekelné (por. Mt 16, 18). 
Cirkev je liečebňa, kde ľudia obnovujú vzťah so svojím Stvoriteľom, Cirkev je miesto, kde 
sa spája nebo a Zem, a my, podobne ako Adam v raji, používame svoje zmysly: hmat, 
čuch, sluch, zrak a chuť, aby sme boli účastní vzťahu s Bohom. Všetky tajiny Cirkvi slúžia 
človeku, aby obnovil spojenie s Bohom, a poopravil svoj náhľad na život, Boha a svet. Ak 
obnovíme svoje pravé človečenstvo, potom olej, chlieb, víno, vodu a aj náš život budeme 
dávať ako obetu a vďaku Bohu. Treba mať na pamäti, že tak ako kňazi, aj my laici máme 
veľké poslanie v Cirkvi, lebo počas Liturgie sa prihovárame u Boha za celý svet, sme krá-
ľovským kňazstvom, bez ktorého nie je možná Liturgia. Niekedy možno prídu dni, kedy 
nám bohoslužba akosi zovšednie a stane sa z nej niečo mechanické a automatické, kedy 
zabúdame na to, aké nevýslovné a tajomné svet presahujúce veci sa odohrávajú na Li-
turgii. Preto pri vstupe do chrámu sa snažme mať na pamäti, že vstupujeme na posvätnú 
pôdu, na sväté miesto a do prítomnosti živého Boha, podobne ako Mojžiš, keď stál na 
hore Sinaj. No nemajme prílišný strach, ale majme zdravú bázeň a najmä radosť, že mô-
žeme stáť vo svätostánku pred Bohom, a za pomoci Jeho blahodate a sv. tajín sa s Ním 
môžeme spájať a byť v tomto svete odrazom Jeho dobroty a lásky k nám.

Fr. Stephen Rogers

http://www.ancientfaith.com/specials/gods_gardens/the_garden_of_purpose
http://www.ancientfaith.com/specials/gods_gardens/the_garden_of_participation_

and_the_garden_of_promise
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Mýty o byzantskom impériu 2
Rozhovor s Pavlom Kuzenkovom o Cirkvi, štáte, cisárovi a Rusku

Pravda o byzantskej diplomacii 

Poďme k ďalšiemu populárnemu 
mýtu – o Byzantíncoch sa traduje, že 
boli zákerní.

Tento mýtus má do činenia s kul-
túrnymi rozdielmi medzi Východom 
a Západom v stredoveku. V očiach 
západoeurópskych rytierov a ruských 
kronikárov, menej dômyselných osôb, 
boli byzantskí Gréci personifikáciou 
podlosti. Ale prečo? Najväčšou výho-
dou byzantskej armády boli skôr jej 
schopnosti, než počet vojakov. Tajom-
stvom úžasnej stratégie byzantskej 
armády bolo víťazstvo s ekonómiou síl 
bez krviprelievania. Snažili sa dosiah-
nuť úspech vojenskou ľsťou alebo dip-
lomaciou. Tak Byzantínci získali slávu 
schopných politikov a intrigantov. Politiku považovali za šachovú hru.     

Je pravdou, že kultúra stredovekého rytierstva v Západnej Európe a ozbrojené sily rus-
kých kniežat to považovali za skazenosť. Cnostní rytieri v brneniach uprednostňovali iba boj 
a zápasili na turnajoch. Byzantínci si nemohli dovoliť tento „luxus“ charakteristický pre mladé 
národy pýšiace sa svojou silou. V tomto zmysle môže byť Byzantská ríša prirovnávaná k Číne. 

A čo úklady, komploty, zrady a podvody na byzantskom dvore, konflikty medzi elitami? 
Vysoká politická kultúra nevyhnutne smeruje k atmosfére napätia a k tieňovému boju o 

moc. Toto sa však vo väčšine prípadov nezvrhlo na krvavé potýčky a masakre, ale prejavilo sa 
to úskočnými tajnými intrigami a rivalitou elity najmä preto, že kľúčovú úlohu na byzantskom 
dvore zohrávali ženy. Boli takmer úplne rovné mužom. Úloha žien v byzantskom prostredí 
však nemôže byť preceňovaná. Vezmime do úvahy skutočnosť, že v chráme Svätej Múdrosti 
sú cisári symetricky zobrazovaní vedľa svojich manželiek. Augusta, čiže manželka cisára, ale-
bo, v prípade, ak bol vdovcom, jeho dcéra či nevesta (manželka cisárovho syna) bola prítom-
ná na každej kráľovskej recepcii. Je nepochybné, že spolok žien prinášal so sebou množstvo 
emócií a vášní. Okrem toho, v paláci bolo veľa eunuchov (kastrovaných mužov). V skutočnosti 
sa prví eunuchovia dostali na byzantský dvor z Perzie za vlády cisára Diokleciána. Hoci eunu-
chovia boli považovaní za veľmi talentovaných ľudí, často túžili po moci, boli plní nenávisti a 
boli namočení do intríg.   

Avšak, vzhľadom na intrigy na dvoroch v Madride, v Paríži či Londýne, úklady byzant-
ského paláca nebývali až tak zaujímavé. Režim nebol taký krutý, ako vo vyššie spomenutých 
mestách. Napríklad, podľa viacerých zdrojov bolo mnohým hodnostárom, ktorí boli odsúdení 
za vlastizradu alebo dokonca utiekli do cudziny, odpustené a neskôr zastávali vysoké úrady. 

Pavel Kuzenkov
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A čo oslepovanie? Bol to veľmi krutý zvyk. 
Čo vlastne bolo oslepovanie? V skutočnosti to znamenalo odstavenie veľmi nebezpečné-

ho pretendenta (samozvanca) na trón bez toho, aby bol usmrtený. Niektorí pre takéhoto pre-
tendenta volili doživotné väzenie, ako to bolo v Rusku v prípade úbohého Jána Antonoviča, 
ale iní uprednostňovali oslepiť ho a uväzniť ho v kláštore.    

Vnútorný svet stredovekých ľudí sa veľmi líšil od toho nášho

Ale prečo bolo potrebné týchto ľudí oslepiť? Prečo ich nestačilo iba zatvoriť za múry 
monastiera? 

Pretože priatelia samozvanca by ho mohli okamžite oslobodiť. A mohli by tým spôsobiť 
občiansku vojnu s tisíckami obetí. Isteže nie všetci zosadení imperátori boli oslepení. Spo-
meňme si na Michaela VII Dukasa, ktorý sa stal metropolitom, alebo na Jána VI. Kantakuzéna 
zo 14. storočia, ktorý žil mnoho rokov ako mních Joasaf a venoval svoj čas literatúre a teológii. 

À propos, vieme, že niektorí oslepení vládcovia verili, že je to Boží trest za ich hriechy, a tak 
sa začali intenzívnejšie modliť a približovať sa k Bohu. Jedným z nich bolo ruské veľkoknieža 
Vasilij Vasilievič Temný. Knieža Vasilij prijal oslepenie ako dar od Boha, ktorý ho povolal vzdialiť 
sa od svetských márností, aby sa pripravil na smrť. Musíme mať na zreteli, že vnútorný svet 
stredovekých ľudí bol veľmi odlišný od toho nášho. Smrť bola pre nich začiatkom nového 
života. Cieľom života každého kresťana bolo vstúpiť do nebeského Kráľovstva. Cisár bol len 
„zmocnencom“ Boha na Zemi. Ale skutočné impérium sa nenarodí, kým sa nevráti Christos, 
aby znova nastolil svoje Kráľovstvo.  

Byzantínci prikladali osobitnú dôležitosť paralelizmu medzi Christovým Kráľovstvom a 
kráľovstvom kresťanov. Usilovali sa odhadnúť formy, v akých by sa mohol rozvíjať politický 
život po vzkriesení ľudstva. Bude to život na tejto planéte s Christom ako hlavou. Kráľovstvo 
Christa, kráľovstvo čias, ktoré prídu, bude jednotou Cirkvi a štátu. Ale v našom hriešnom svete 
sú sekulárna a sakrálna sféra oddelené a každý pokus o ich zjednotenie ešte pred druhým 
príchodom Christa má katastrofálne následky. Ak si štát raz privlastní funkcie prijaté Cirkvou, 
Cirkev degeneruje na štátny aparát. Rovnako, ak si Cirkev osvojí funkcie štátu, jej misia sa 
zvrhne na duchovné príkazy a prísne rozkazy. (Táto charakteristika je platná pre deviačne for-
my stredovekého pápežstva, ktoré v teoretickej rovine chcelo umierniť skazené mravy západných 
kniežat, pritom však v mnohých prípadoch samo absorbovalo ich pokrivenú morálku.) V oboch 
prípadoch sa nepodarilo dosiahnuť hlavný cieľ – objav nového ľudského bytia. Koreň hriechu 
má do činenia so sférou vôle. Je to zlá vôľa, skôr duše, než tela, ktorá vedie k hriechu, a môže 
byť uzdravená iba zotavením tejto slobodnej voľby. Preto je sloboda nutným predpokladom 
záchrany ľudských bytostí. Kresťanstvo môže byť pravdivo nazývané náboženstvom dôvery 
a pravdy, pretože môžeme poznať našu slobodnú vôľu. V tomto kontexte je akákoľvek teo-
kracia ako forma vlády falošná a vo svojej podstate proticirkevná. Je pravdou, že Boh vládne 
nad svetom, ale každá snaha vyhlásiť Ho za hlavu pozemského štátu vždy vedie ku katastrofe. 
Kráľovstvo Christa nie je z tohto sveta. On nebude klásť sám seba na čelo tohto Kráľovstva až 
do svojho druhého príchodu.  

Byzantská ríša preto nebola teokraciou a štátna moc neprináležala miestnej Cirkvi. Nebola 
to však ani sekulárna monarchia v modernom zmysle tohto slova. Bola to jedinečná syntéza 
dvoch princípov, duchovného a svetského, ktoré organicky spájali kráľovstvo i kňazstvo, cisára 
i patriarchu, bola to „symfónia“ medzi nimi dvoma. Najťažšou, či skôr najdôležitejšou vecou 
bolo zachovávať medzi nimi rovnováhu, ich rovnakú slávu a nezávislosť. 
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A čo môžeme povedať proti mýtu o kultúrnej zaostalosti Byzantíncov?   
Ako sme už povedali, byzantská civilizácia vo svojej prvej fáze (neskorá antika a raný stre-

dovek) preukázala tak vysoký stupeň rozvoja, že bolo veľmi náročné ďalej ho rozvíjať. Oči-
vidným príkladom je veľchrám Svätej Múdrosti (Hagia Sofia v Konštantínopole, dielo cisára 
Justiniána). Nikdy pred tým nebolo na svete nič podobné, preto sa tento chrám stal v na-
sledujúcich storočiach modelom a symbolom byzantskej civilizácie. (Veľkolepý Justiniánov 
chrám zo 6. storočia bol jedinečným stavebným počinom, ktorý vo svojej dobe nemal precedens. 
Pôvodné byzantské chrámy boli malé a románsky sloh sa formuje na Západe až od 10. storočia. 
V prípade priestranných rímskych bazilík išlo prakticky  o transformáciu už existujúcich antických 
administratívno-súdnych budov na sakrálny priestor. Justiniánov Chrám Božej Múdrosti bol prvou 
stavbou sui generis, svojho druhu, vďaka ktorej sa svet naučil budovať monumentálne chrámy 
dávno pred renesančno-barokovou Bazilikou svätého Petra, ktorej základný kameň bol položený 
až v roku 1506.)

Na druhej strane byzantská kultúra sa mohla vďaka svojmu bohatstvu javiť ako druhotná 
a v nasledovných fázach „vypožičaná“. To sa však dá nájsť v úspešnej fáze rozvoja akejkoľvek 
civilizácie. Podobný dojem môžete mať z neskorej antiky, ktorá sa v porovnaní s raným staro-
vekom javí ako imitácia. Mimochodom, platí to aj pre našu modernú civilizáciu. V našej dobe 
musí ktorýkoľvek vedec poznať všetko, čo bolo napísané pred ním (na tému, na ktorú sa špe-
cializuje). Každý seriózny výskumný dokument musí mať množstvo odkazov na rôzne zdroje 
(poznámkový aparát). Ak by Platón alebo Aristoteles pracovali za takýchto okolností, bolo by 
pre nich extrémne ťažké vytvoriť ich spisy. (Niektorí zo súčasných filozofov preto na prezentáciu 
svojich myšlienok volia literárnu a umeleckú formu eseje, aby sa necítili spútaní akademickými 
regulatívmi, ktoré sú užitočné, ale v prípade nedostatku vedeckej kreativity hrozí, že sa z nich stanú 
kompilácie z citácií iných autorov.) I keď v byzantských dielach nie je núdza o citácie, ich tvori-
vosť sa nevytráca, skôr spí, ukrytá pod vrstvami klasikov. Len čo sa objavila nová úloha, nová 
výzva, táto kreativita sa okamžite prebudila. Toto sa stalo realitou v 14. storočí, keď mních a 
filozof Varlaam z talianskej Kalábrie zavítal do Byzancie. Keď ostro napadol byzantský hesy-
chazmus (modlitebná prax athoských mníchov), svätý Gregor Palama okamžite rozvinul ako 
odpoveď (na Varlaamove obvinenia) svoje subtílne a sofistikované učenie, ktoré stále dôklad-
ne nepoznáme, pretože byzantské impérium zakrátko padlo a na šírenie jeho ideí už nezostá-
val čas. Mnohé z teologických traktátov tej doby by sa ešte len mali študovať. 

Je veľmi prekvapujúce, že tak brilantná a plodná teologická a filozofická rozprava sa v 
Byzancii rozvinula krátko predtým, než sa ríša chýlila k svojmu záveru. Možno si myslíte, že 
Byzantínci sa mali radšej zaoberať riešením vojenských záležitostí a premýšľať nad tým, ako 
sa brániť proti otomanským Turkom, ale namiesto toho boli zaneprázdnení diskusiou, ako sa 
správne modliť! Nie je náhoda, že hlavné motto byzantskej civilizácie znie: záruka víťazstva je 
byť s Bohom, a nie mať najväčšiu armádu. Boh je s tým, kto sa správne modlí. A kto sa správne 
modlí? Ten, kto správne chápe Božie prikázania a je im poslušný. 

Prijali sme do našej kultúry toto motto svätého Alexandra Nevského: „Boh nie je v sile, ale 
v pravde.“ A slová Vjačeslava Molotova z 22. júna 1941: „Naša vec je správna. Nepriateľ bude 
porazený. Víťazstvo bude naše!“ nie sú ničím iným, než parafrázou byzantskej formuly pre ví-
ťazstvo.

Z talianskeho jazyka preložila a upravila Mgr. Lucia Laudoniu, PhD. Text písaný kurzívou 
doplnila autorka prekladu.   

Zdroj: <http://www.ortodossiatorino.net/DocumentiSezDoc.php?cat_id=35&i-
d=6521&locale=it>
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Prep. Jonáš Kyjevský, mučeník po smrti /2/

Posledné dni života 
Napriek vysokému veku (vyše 100 ro-

kov) si otec Jonáš takmer do posledných 
dní svojho života zachoval duchovnú 
sviežosť a disponoval pre neho typickou 
energiou, ktorú úplne venoval zveľaďo-
vaniu Monastiera Svätej Trojice. Posled-
né dva roky svojho života trpel nevylieči-
teľnou a ťažkou chorobou, pre ktorú bol 
od konca roka 1901 pripútaný na lôžko. 
Keď jeden z jeho kelijníkov videl jeho 
trápenie, navrhol mu: „Báťuška, pomod-
lite sa k Božej Matke, aby Vašu bolesť roz-
delila na všetkých mníchov monastiera“. 
„Nie, neuniesli by to, budem trpieť ja 
sám,“ odpovedal askéta. V posledných 
dňoch jeho života uňho prepukla vod-
natieľka, 15. decembra bolo otcovi 
Jonášovi udelené pomazanie cho-
rých. Od tohto dňa až do svojej 
smrti starec prijímal vo svojej 
kélii pútnikov a 6. januára sa 
začal lúčiť s mníchmi. Mnísi ho 
prosili o povolenie na slúže-
nie celonočného bdenia a 
obednicu za jeho uzdra-
venie, ale on im odpo-
vedal: „Nemusíme 
otravovať kňazov, 
veď aj tak v stredu 
zomriem“. V noci z 
8. na 9. januára je-
romních slúžiaci 
v chráme nijako 
nemohol vy-
sloviť ekténiu 
za uzdravenie 
archimandritu 
Jonáša, čosi 

ho stále zastavilo. Ako sa ukázalo, práve 
v tom čase blahoslavený starec odišiel k 
Hospodinovi. Archimandrita Jonáš (po 
prijatí schimy Peter), uctievaný askéta a 
horlivý modlitebník, potichu, pokojne, 
nezahanbene, v kruhu svojich duchov-
ných detí a žiakov odišiel k Hospodinovi 
o 00.30 v noci na 9. januára 1902. Všet-
kým, ktorí ho poznali, zanechal význam-
né učenie duchovnej bdelosti a sebao-
betavej práce na Božiu slávu.

Pohreb sa konal 12. januára 1902, vo 
štvrtý deň po úmrtí starca. Cyprusová 
truhla, ktorú si starec sám zhotovil ešte 
v roku 1888, bola uložená do krypty pod 
Chrámom Svätej Trojice.

Súženia 20. storočia
Pri obrovskom výbuchu skladov 

munície v historickej mestskej 
časti Kyjeva Zvirynec v roku 1918 
zostal monastier len zázrakom 
neporušený. Ako vyšlo neskôr 

najavo, samotnú tragédiu, ako 
aj záchranu monastiera, pre-

podobný Jonáš predpo-
vedal ešte počas svojho 

pozemského života. V 
roku 1934 orgány so-
vietskej moci zavreli 
monastier, mnísi boli 
vyhnaní a podrobe-
ní represiám a na 
území monastiera 
bola vytvorená 
botanická záhra-
da. V 40. rokoch 
20. storočia 
bol monastier 
o b n o v e n ý , 

Sv. Jonáš Kyjevský
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čoskoro bol však znova zlikvidovaný 
a mnísi rozohnaní. Väčšina z nich bola 
preložená do Kyjevsko-pečerskej lavry, 
niektorí  sa museli skrývať po svete. Je-
romníchovi Dimitriánovi sa podarilo za-
mestnať sa v botanickej záhrade zriade-
nej na mieste monastiera. Pracoval tam 
ako domovník. Býval v starej hodinovej 
veži, v ktorej tajne slúžil Liturgie. Takto 
plnil svoj sľub, ktorý zložil pri postrihu – 
zostať v rodnom monastieri až do smrti. 
V roku 1970 pokojne odišiel k Hospodi-
novi. 

V roku 1966 z dôvodu nevyhnutnos-
ti generálnej prestavby znetvoreného 
Chrámu Svätej Trojice, ktorý istú dobu 
slúžil ako sklad, boli sväté ostatky prepo-
dobného Jonáša prenesené na Zvirynec-
ký cintorín.

Mučeník po smrti
Pri budovaní svojho monastiera 

prežil prepodobný Jonáš veľa trápe-
nia. Ľudia mu hovorili: „Báťuška, Vy ste 
mučeník“. On im však odpovedal: „Nie, 
mučeníkom budem až po smrti“. Jeho 
proroctvo sa naozaj naplnilo. V roku 
1966 malo byť v Chráme Svätej Trojice 
zriadené botanické múzeum. Z tohto 
dôvodu bolo vydané nariadenie, pod-
ľa ktorého mali byť telesné pozostatky 
starca Jonáša uložené v hrobke chrámu, 
exhumované a pochované na mestskom 
cintoríne. Exhumačné práce sa však 
začali bez prítomnosti predstaviteľov 
duchovenstva. Hroby boli rozkradnuté, 
zmizlo z nich všetko, čo bolo možné spe-
ňažiť ako starožitnosť. Zo svätých ostat-
kov prepodobného Jonáša bola odtrh-
nutá hlava. Svätokrádežníkov nezastavil 
zázrak neporušenosti svätých ostatkov, 
ani starcove šedivé vlasy. Skutočnosť, že 
sväté ostatky boli naozaj netlejúce, po-

tvrdili mnohí ľudia, vrátane v tom čase 
mladých pracovníkov botanickej záhra-
dy, ktorí videli sväté ostatky hneď po ich 
vybratí z krypty Chrámu Svätej Trojice. 
Očití svedkovia si spomínajú, že starec 
(jeho ruky, biela brada...) vyzeral, akoby 
len práve zomrel. Mnohí ľudia vravia, že 
títo svätokrádežníci priamo v chráme 
hrali s odtrhnutou hlavou futbal, potom 
si ju odniesli a následne ju predali do 
anatomického múzea. V Kyjeve to bol 
známy príbeh. Nedávno sa však objavi-
la ešte jedna verzia príbehu. Podľa tejto 
verzie sa hlava prepodobného Jonáša 
dostala k výtvarníkom, ktorí z nej boho-
rúhačsky odstránili všetky telesné časti 
a ponechali si holú lebku ako model na 
maľovanie. Od svätých ostatkov prepo-
dobného Jonáša bola odtrhnutá aj jeho 
pravá ruka. Podľa niektorých rozprávaní 
ju neskôr priniesli nejakí chlapci a za tri 
ruble ju predali kňazom, ktorí prenášali 
sväté ostatky. Podľa inej verzie ju našiel 
schiigumen Agapit, v tom čase otec Mar-
tirij, keď na jeseň počas prenosu svätých 
ostatkov prepodobného Jonáša nohami 
odhŕňal lístie pokrývajúce cestu, z ktoré-
ho odrazu vyletela netlejúca ruka. Všetci 
hneď pochopili, že je to ruka zo svätých 
ostatkov. Ruka bola k telu prepodobné-
ho Jonáša priviazaná kňazskými naru-
kávnikami. Následne boli sväté ostatky 
askétu opäť pochované v cyprusovej 
truhle, ktorú si svätec počas svojho po-
zemského života sám zhotovil, a v ktorej 
bol v roku 1902 pochovaný. 

Pri obnove Monastiera prepodob-
ného Jonáša Kyjevského v roku 1991 sa 
mnísi veľmi usilovali o obnovenie nie-
kdajšej slávy monastiera a jeho starých 
tradícií. Mimoriadnu radosť prežívali na 
jeseň v roku 1993, keď boli do monastie-
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ra prenesené sväté ostatky prepodob-
ného Jonáša. Návrat hlavnej svätyne 
monastiera upevnil v srdciach mníchov 
vieru v obnovu monastiera starca Jonáša 
Kyjevského a presvedčenie, že sa splní 
Borodičkin prísľub o duchovnom posla-
ní monastiera.

V súčasnosti sú sväté ostatky prepo-
dobného Jonáša Kyjevského uložené a 
sprístupnené na pôvodnom mieste – v 
krypte na pravej strane Chrámu Svätej 
Trojice. Pri poslednom prenesení boli 
uložené do novej truhly. Stará truhla je v 
chráme umiestnená na osobitnom mies-
te a je v nej uložené nespráchnivené ob-
lečenie askétu, v ktorom bol pochovaný. 
Oblečenie sa počas rozkradnutia vecí z 
truhly prepodobného Jonáša zachovalo, 
pretože bolo staré a jednoduché.

Keďže bol starec Jonáš Kyjevský me-
dzi ľuďmi mimoriadne uctievaný a na 
základe jeho modlitieb sa udialo množ-
stvo zázrakov, rozhodnutím Posvätnej 
synody Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi 
zo dňa 22. novembra 1995 bol vyhláse-
ný za svätého.

Pravoslávna cirkev oslavuje jeho pa-
miatku 9. januára (22.januára). 

Prepodobnýj otče Ióno, moli Bóha o 
nás.

Zdroj: Светлана Коппел-Ковтун: 
Преподобный Иона Киевский. Мученик 

после смерти. Dostupné na:
https://omiliya.org/content/prepodob-

nyi-iona-kievskii-muchenik-posle-smerti.
html 

Preklad z ruštiny:  Mgr. Marek Chovanec, 
PhD. a jerej Mgr. Patrik Hric

Ikona nájdenia ostatkov sv. Jonáša Kyjevského
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20 rokov od prvej cesty do Srbska

Pre mnohých pravoslávnych zo Slovenska sa v súčasnosti zdá byť úplne prirodze-
né a samozrejmé zastaviť sa po ceste do Grécka alebo na Svätú Horu Athos v srb-
skom monastieri Kovilj, kde máme aj mnícha so slovenskými koreňmi otca Ermolaja. 
S Božou pomocou mali aj mnohí naši duchovní a veriaci možnosť navštíviť svätyne 
Srbskej pravoslávnej cirkvi a spoznať tento milý národ, jeho monastiere a chrámy. 
Pred vyše dvadsiatimi rokmi však bol samozrejmý presný opak, s vtedajšou Juhoslá-
viou sme nemali žiaden kontakt a, pravdupovediac to bola pre nás neznáma krajina. 

Bolo to v roku 1997, keď som bol s terajším otcom Pavlom Bobakom v prvom 
ročníku Pravoslávnej bohosloveckej fakulty. Raz nás oslovil náš spolubývajúci Peter 
Savčak, ktorý bol už v treťom ročníku, že by chcel študovať v Srbsku, lebo pod túto 
miestnu Cirkev sme v minulosti jurisdikčne patrili, spája nás s nimi dlhá história, ale v 
posledných rokoch sa kontakty s ňou akosi prerušili. Aj keď som súhlasil, pravdupo-
vediac sa mi do toho vôbec nechcelo, lebo som si naplno užíval status bohoslovca, 
po ktorom som tak dlhé roky túžil. Pôvodne sme plánovali ísť študovať na jeden škol-
ský rok na Pravoslávnu bohosloveckú fakultu v Belehrade, aby sme sa naučili jazyk 

a bližšie spoznali miestnu 
Cirkev. S požehnaním náš-
ho vtedajšieho duchovníka 
a špirituála na seminári PBF 
prot. Sergeja Cupera sme 
išli po radu a blahoslovenie 
k dnes už zosnulému met-
ropolitovi Dorotejovi, ktorý 
bol práve v Prešove. Vlady-
ka si však uvedomoval, že 
ak chceme spoznať danú 
Cirkev, mali by sme ísť do 
monastiera a stále nám to 
opakoval, a potom to aj tak 
blahoslovil. No vtedy sme 
to veľmi nechápali. S po-
mocou vtedajšieho dekana 
PBF prot. Štefana Pružinské-
ho sme sa pokúšali spojiť s 
belehradskou fakultou, ale 
neúspešne. Bol už pomaly 
koniec školského roka, a my 
sme nemali nič vybavené. 
Potom sme si spomenuli na 

Pri posteli prep. Justína Popoviča v mon. Čelije, 1998
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slová vladyku Doroteja, a preto sme sa obrátili na vladyku Krištofa, či nepozná neja-
ký dobrý monastier v Srbsku. Ten nám prisľúbil, že nám na začiatku školského roka 
prinesie pozvanie zo Srbska, ktoré bolo vtedy nevyhnutné na udelenie víz. Preto sme 
presne na sviatok srbského svätca Petra Korišského išli po blahoslovenie na cestu k 
nášmu eparchiálnemu episkopovi, dnes už zosnulému vladykovi Nikolajovi, ktorý 
nás požehnal a zároveň varoval pred blížiacim sa nebezpečenstvom vojny v Srbsku. 
Aj keď v priebehu prázdnin nastali rôzne ďalšie pokušenia, v septembri sme nastúpili 
do školy s tým, že onedlho do Srbska ideme. Pokušenia však pokračovali; zo semi-
nára sme boli odhlásení, no pozvanie sme ešte vždy nemali. Už sme si mysleli, že z 
našej cesty nič nebude, ale vtom si nás zavolal otec dekan, ktorému vladyka Krištof 
priniesol pozvanie zo srbského monastiera Kovilj. Cestovali sme v piatok 9. októbra 
1998 nejakým gréckym autobusom zo Svidníka s vedomím, že v pondelok môže 
začať avizované bombardovanie Juhoslávie zo strany NATO, ku ktorému nakoniec 
došlo až v marci 1999. Nikdy nezabudnem ako ma moja mama pri vyprevádzaní z 
domu ešte vo výťahu prosila, aby som nikde nešiel, lebo len pred rokom mi zomrel 
otec, v posteli zostal ležať môj starý dedko, doma som mal aj neplnoletú sestru a 
nechce prísť aj o jediného syna v krajine, kde sa schyľuje k vojne. Nebolo ľahké odísť 
za takýchto okolností, ale aj pri mojej mladíckej nerozvážnosti som kdesi vo vnútri 
cítil, že náš pobyt v Srbsku prinesie raz plody nielen pre nás osobne, ale aj pre našu 
miestnu Cirkev. A nemýlil som sa. 

Cieľ nášho putovania, monastier sv. archanjelov v Kovilji, je pre nás zatiaľ veľkou 
neznámou. V hlave sa nám vynára tisíc otáznikov spojených s očakávaním a aj s oba-
vami. V Novom Sade - metropole Vojvodiny - autobus zastavil na naše prekvapenie 
kdesi pred cestovnou kanceláriou a nie na hlavnej stanici, ako sme očakávali. Pomaly 
zapadalo slnko a my sme v neznámej krajine, jazyk sme nepoznali, no vďaka dob-
rým ľuďom sme sa po troch prestupovaniach ani nevieme ako ovešaní plecniakmi a 
taškami dostali až do cieľa našej cesty - maličkého mestečka Kovilju. Opis tejto cesty 
by bol námetom na jeden samostatný článok, ktorého hlavnou témou by bolo, že 
všetko riadi Hospoď Boh. Na spestrenie len doplním, že po nastúpení do posledné-
ho autobusu sme vôbec netušili, kam sa vezieme a názory našich spolucestujúcich 
na vzdialenosť autobusovej zastávky v Kovilji od monastiera sa líšili asi tak, že jedni 
tvrdili, že je hneď pri ňom a iní zas, že monastier je od nej vzdialený asi štyri kilometre 
v lese a že by sme mali ísť radšej taxíkom. Táto predstava nás zhrozila, ale po pol ho-
dine cesty, keď sme na troch rôznych zastávkach dostali na našu otázku: „Kde sme?“ 
vždy rovnakú odpoveď „u Kovilju,“ a ľudia akosi húfom začali z autobusu vystupovať, 
ocitli sme sa v autobuse sami so šoférom, ktorý smerom do tmy ukázal „evo, manastir 
(hľa, monastier)“. 

Tamojší monastier nás vítal nádhernou vstupnou bránou v byzantskom slo-
hu a brechotom mnohých psov. Peter Savčak, ktorý mal kufor na kolieskach, nás, 
ovešaných batožinou a zmorených, rýchlo predbehol a z tmy radostne vykriko-
val, „táto brána bude určite zo 16. storočia“, no nás to vtedy až tak veľmi netrápilo. 
Ráno sa však zo starobylej brány vykľula neomietnutá novostavba. Prví, s kým sme 

Spomienka Spomienka
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sa stre- tli, boli dva protipóly: po dlhej 
chodbe zľava k nám kráčal 
vysoký a urastený mních 
Isychije (dnes tunajší vikár-
ny vladyka a predstavený 
tohto monastiera) a sprava 
sa k nám ponáhľal maličký 
otec Damaskin. Tieto dva 
kontrasty akosi vôbec ne-
chápali, keď sme sa im sna-
žili vysvetliť, že sme zo „Slo-
vačka“ a že sme tam prišli 
na jeden „god“. Bolo to asi 
preto, lebo im o nás nikto 
nepovedal. 

Na druhý deň sa ráno 
o štvrtej počas ranných bohoslužieb prvýkrát stretávame s tunajším igumenom 
monastiera, dnes významným srbským metropolitom v Záhrebe a naším drahým 
priateľom vladykom Porfírijom, ktorý je dodnes dušou tohto monastiera, ale hlav-
ne veľmi charizmatickým a skvelým človekom, lebo napriek svojej vysokej cirkevnej 
funkcii zostal byť každému otvoreným a skromným mníchom. 

Vladyka Porfírij bol a zostal pre nás bezpochyby najvzácnejším človekom celého 
nášho polročného pobytu v Srbsku. Nebol to však iba on, kto nesmierne obohatil 
naše životy poznaním a duchovnou skúsenosťou. Ako obyčajných študentov nás v 
Srbsku prijali viacerí vladykovia, akým bol napríklad už zosnulý žičský episkop Ste-
fan, ktorý sa s nami stretol neskoro v noci, aby nás pozdravil, lebo na druhý deň 
sme skoro ráno odchádzali. Spoznali sme sa aj s mnohými igumenmi monastierov, 
či jednoduchými mníchmi, z ktorých sú dnes vladykovia či predstavení historických 
monastierov (ako valjevský vladyka Milutin, zvorničko-tuzlanský Fotije, viedenský 
Andrej, zosnulý jagerský vladyka Jeroným, či spomínaný mochačský vladyka Isychi-
je, predstavený mon. Studenica archim. Tichon, ako aj zbožná igumenia mon. Žiča 
Jelena). Vzácne pre nás bolo stretnutie so starcom Tadejom, ktorého dnes mnohí po-
važujú za svätého človeka a v niektorých chrámoch sú jeho ikony. Poklonili sme sa aj 
množstvu svätých ostatkov srbských a všeobecne známych svätcov (napr. sv. Teodor 
Tyron, sv. knieža Lazar, sv. Simeon Myrotočivý, sv. Stefan Prvovenčaný a mnohí ďalší). 
Naším hlavným zámerom však bolo čo najviac spoznať srbskú krajinu a jej svätyne, a 
preto sme veľa času trávili putovaním po srbských monastieroch. Ich počet je ťažké 
vyčísliť, ale musím povedať, že práve každodenný kolobeh mníšskeho života nám 
dal najviac z poznania, duchovných aj životných skúseností ich obyvateľov. Navštívili 
sme starobylé lávry a významné monastiere (Studenica, Žiča, Manasija, Ravanica), 
ale boli sme aj v tých najväčších zapadákovoch (Rukumija, Gorňak, Vitovnica, ispos-
nica sv. Sávu). Dostali sme sa aj do monastierov, kde žili a tvorili veľké osobnosti 

Poslušanije v monastieri Kovilj, 12. október 1998 
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Srbskej cirkvi, akým je ženský monastier Čelije a tu sa nám ani nevieme ako, podarilo 
byť na bohoslužbách a prenocovať, čo je dnes pre mužov striktne zakázané. Ale boli 
sme aj v Leliči, kde sú v chráme, ktorý on sám postavil, uložené ostatky sv. Nikolaja 
Velimiroviča. Tam sme sa viac dozvedeli aj o jeho tvorbe a živote, lebo už z Kovilja 
sme vedeli o jeho knihe Ochridský prológ, z ktorej sa čítalo počas jedla. Práve vtedy 
som zatúžil preložiť toto vzácne dielo do slovenčiny a dnes, po 20. rokoch, je sloven-
ský preklad na svete. 

Stručne povedané, návšteva Srbska nám zmenila životy, naučila teológii, liturgic-
kej a duchovnej praxi a hlavne, z čoho sa najviac tešíme, otvorila dvere do tejto, do-
vtedy zabudnutej krajiny, pre mnohých našich duchovných aj veriacich. Radujeme 
sa, že každé dva roky nám Boh pomáha organizovať zájazdy po srbských monastie-
roch, ale aj medzitým sa často vyberáme s menšími skupinami nabrať duchovnej sily 
do týchto ich svätýň. Srbsko, vďaka Bohu a ľuďom, ktorí nám pomohli pred 20. rokmi 
po prvýkrát vycestovať, prestalo byť pre našu miestnu Cirkev neznámou krajinou a 
dnes sme nielen sesterské, ale aj priateľské pravoslávne Cirkvi na najvyššej úrovni. To 
dokazuje aj tohtoročné pozvanie metropolitu Rastislava na archiejerejskú chirotóniu 
vladyku Isychija, ktorý nás pred 20. rokmi ako obyčajný mních vítal na chodbe v mo-
nastieri Kovilj netušiac kto sme, čo sme a čo tam vlastne chceme.

Nech Boh dá, aby sa naše priateľstvá ešte viac rozvinuli a čo najviac ľudí mohlo 
navštíviť túto prekrásnu pravoslávnu krajinu.

   Prot. Peter Soroka

S bratstvom monastiera Kovilj, marec 1999
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Grécky pravoslávny duchovný získal ocenenie 
za najlepšieho Európana roku 2018

Sviatok svätej mučenice Ľudmily Českej 
na našom Zastupiteľstve v Moskve

Otec Antonios z Grécka, ktorý je v čele humanitárnej organizácie Koráb sveta (Kivotos to kozmu), ktorá 
pomáha bezdomovcom a opusteným deťom, získal tohtoročnú cenu najväčšieho obyvateľa Európy za rok 
2018. Ocenenie bolo odovzdané 16. októbra 2018 v Európskom parlamente v Bruseli. V priebehu roka bolo 
udelených okolo 50 ocenení tohto druhu organizáciám a obyvateľom 26 európskych štátov, členov EÚ.

Otec Antonios Papanikolau bol duchovným pri Akadémii sv. Georgija v Kolonose. Duchovenskú čin-
nosť začal v roku 1988 v jednej z najchudobnejších štvrtí Kolonosu v Aténach. Bolo mu ťažko hľadieť na deti 
ako celý deň sedia na uliciach namiesto aby išli do školy len preto, lebo ich rodičia boli chudobní. Postupne 
s nimi prichádzal do kontaktu hrajúc s nimi basketbal a tak sa dozvedal o ich každodenných ťažkostiach. 
Našiel spôsob ako im môže pomôcť a deti začali meniť spôsob svojho života k lepšiemu.

Zdroj: Greek City Times (www.spc.rs)

28. septembra 2018 v predvečer sviatku sv. mučenice Ľudmily, českej kňažnej, sa 
na Zastupiteľstve Pravoslávnej Cirkvi v českých krajinách a na Slovensku uskutočni-
lo celonočné bdenie, ktoré viedol Jeho Vysokopreosvietenosť Arsenij, metropolita 
Istrinský a prvý vikár Jeho Svätosti Kyrilla, patriarchu moskovského a celého Ruska.

Počas utrene sa kňazi i ľud pomodlili Akafist k sv. Ľudmile a uctili si jej sv. mošči 
(ostatky).

V nasledujúci deň 29. septembra 2018 vysokopreosvietený metropolita Arsenij 
viedol slávnostnú sv. Liturgiu. Spolu s ním slúžili: archim. Serafim (Šemjatovský), 
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predstavený Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku v 
Moskve, archim. Alexij (Polikarpov), námestník Daniilovského monastiera v Moskve, 
prot. Alexander Abramov, arcidekan Pokrovského arcidekanátu, prot. Sergij Guten-
ko, správca chrámu blaž. Xénie Peterburgskej v Lugansku (Ukrajina), prot. Christo-
for Hill, klerik Zastupiteľstva Americkej pravoslávnej cirkvi, prot. Igor Jefremuškin, 
správca chrámu Sv. Trojice v Sokolove (Česká republika), a takisto miestni duchovní.

Na slávnosti boli tiež prítomní: apoštolský nuncius v Ruskej federácii arcibiskup 
Celestino Migliore, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Republiky Kolumbia 
v Ruskej federácii Alfonso Lopez Caballero, mimoriadny a splnomocnený veľvysla-
nec Republiky Costa Rica v Ruskej federácii Arturo Fournier Facio, predseda komisie 
štátnej dumy RF pre rozvoj občianskej spoločnosti v sfére občianskych a religióz-
nych organizácií S. A. Gavrilov, zástupkyňa veľvyslanca Slovenskej republiky v Ruskej 
federácii Mária Juríková, pomocník veľvyslanca Českej republiky v Ruskej federácii 
Jakub Jilek, konzulka veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ruskej federácii Tatiana 
Fečíková.

K sv. Prijímaniu pristúpilo asi 300 veriacich. V závere sv. Liturgie bol slúžený mo-
leben k sv. Ľudmile.

Jeromonach Alexander (Haluška),
tajomník Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi

v českých krajinách a na Slovenski v Moskve
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Na oslavách Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa v 
Ladomirovej sa zúčastnilo množstvo veriacich

Mládežníci, ale i starší veriaci sa v sobotu 15. septembra 2018 vydali na tradičnú 
púť zo Stropkova do Ladomirovej, ktorú zorganizovalo Bratstvo pravoslávnej mláde-
že na Slovensku – Syndesmos na počesť sviatku Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa. Pútnici 
sa zastavili i v chráme Pokróva Presvjatýja Bohoródicy vo Vagrinci.

Po príchode pútnikov ku chrámu v Ladomirovej sa za účasti množstva kňazov a 
veriacich konalo malé posvätenie vody, ktoré viedol okresný arcidekan mitr. prot. Ján 
Sovič. Po ňom sa začali celonočné bohoslužby, počas ktorých mali veriaci možnosť 
nielen zotrvať v modlitbách v chráme po celú noc, ale aj uctiť si ostatky viacerých 
svätcov a pristúpiť k sv. Tajine pokánia. Rovnako sa mohli pokloniť a uctiť si zázračnú 
ikonu Presvätej Bohorodičky „Nečájannaja Rádosť – Neočakávaná Radosť", ktorá bola 
prinesená do chrámu.

Slávnosti vyvrcholili v nedeľu 16. septembra 2018 slávnostnou sv. Liturgiou, kto-
rú slúžil Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín 
a Slovenska, za asistencie miestneho duchovného správcu prot. Pavla Kačmára a ďal-
ších duchovných z viacerých arcidekanátov.

Kázňou sa k veriacim prihovoril jer. Marián Derco.
„Nachádzame sa na mieste bývalého monastiera prep. Jóba Počajevského, ktorý tu 

vznikol s Božím požehnaním a pod ochranou Božej Matky v období medzi dvoma sve-
tovými vojnami. Jeden z mníchov, ktorí tu žili a pôsobili, pochádzal zo starobylého rodu 
Struveovcov – rodiny, ktorá dala Rusku ekonómov, diplomatov, politikov, astronómov, 
chemikov – dala mu veľa učených a zbožných ľudí. Táto rodina však musela v roku 1917 
z Ruska utiecť. 
Otec rodiny Pe-
ter síce istý čas 
spolupracoval s 
Leninom, no ten 
ho po boľševic-
kom prevrate pri-
kázal zabiť, a tak 
sa celá rodina 
rozhodla emig-
rovať – najprv do 
Československa 
a neskôr do Fran-
cúzska. Peter mal 
päť synov. Jeden 
z nich – volal sa 
Konštantín – sa 
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rozhodol prijať postrih a vydať sa cestou mníšskeho života. Po ukončení štúdia vstúpil do 
jedného z veľkých srbských monastierov - Miľkova. V tej dobe v ňom našli útočisko také 
veľké osobnosti Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraničí, ako boli svätiteľ Ján Šanghajský 
a Sanfranciský a metropolita Anton (Chrapovický), a svoj mníšsky život tu práve začínal 
i neskorší veľký srbský starec Tadeáš Vitovnický. V tomto monastieri pod ochranou veľ-
kého duchovníka - metropolitu Antona - vyrastal i on – poslušník, mních a neskôr archi-
mandrita Sáva," povedal v kázni o. Marián.

„Tento mních prišiel v roku 1931 do Ladomirovej a stal sa duchovníkom svetských 
veriacich z Ladomirovej, Vagrinca, Krajného Čierneho i širšieho okolia. Pracoval nad vy-
daním bohoslužobných kníh, vydával Pravoslávny kalendár a časopisy Detstvo v Christu 
a Pravoslávna Rus. On i všetci bratia, z ktorých mnohí ležia na miestnom cintoríne, kládli 
podľa Christovej prikázania svoju dušu za náš ľud. Nebrali ohľad na seba, nečakali, kým 
ich niekto poprosí, nevšímali si svoje zdravie, ale to, čo potreboval náš ľud. Drahí moji, 
k čomu nás povolal Hospodin? K tomu, aby sme zmnožili talenty, o ktorých sme počuli 
v dnešnom Evanjeliu. To je tá najdôležitejšia vec v našom duchovnom živote. My však 
veľakrát zabúdame na to, čo vraví Hospodin v Evanjeliu na inom mieste: „Bezo mňa ne-
môžete robiť nič“ (Jn 15, 5), priblížil o. Marián.

„Bohu vďaka! Toto nech budú moje prvé slová v tento deň. Vďaka i Vám, duchov-
ní otcovia, za spoločné modlitby a obzvlášť Vám, otec Pavol, za prípravu celej dnešnej 
slávnosti“. Týmito slovami začal svoj príhovor v závere sv. liturgie vladyka Rastislav, 
ktorý odvolávajúc sa na podobenstvo o talentoch z nedeľňajšieho čítania v Evanjeliu 
poukázal na záväzok, vyplývajúci z tohto podobenstva pre každého človeka.

„Tí, ktorým bol zverený majetok - jeden, dva, päť talentov, to sme my všetci. Je len na 
nás, na ktorého z oných troch sluhov sa chceme a budeme podobať - či na toho, ktorý 
svoj talent zakopal do zeme, alebo toho, ktorý z piatich talentov spravil ďalších päť. Mô-
žeme si povedať - nech nám Boh nič nedáva, nebudeme Mu musieť nič vracať. Bude to 
však len planý ľudský egoizmus, ktorý nám vôbec nepomôže. Každý človek, ktorý prichá-
dza na tento svet, dostáva od Boha prostredníctvom svojich rodičov dar života, a potom 
i všetko ostatné – výživu, výchovu, vzdelanie i všetko ďalšie. Za všetko, čokoľvek získa či 
dosiahne na tomto svete, vďačí im – Bohu a rodičom. Preto akékoľvek úsilie o autonómiu 
či subjektívny pocit, že nikomu nič nedlhujeme, nie sú správne. Dlhujeme všetkým všetko 
– Bohu, rodičom i všetkým ostatným ľuďom - našim blížnym. Veď každý človek, s ktorým 
sa stretávame, dokonca i ten, ktorý nám spôsobí nejaké pokušenie, nás môže posunúť 
na našej duchovnej ceste," zdôraznil vladyka vo svojom príhovore a zaželal všetkým 
kresťanom, aby sa podľa Christových slov stali svetlom sveta a soľou zeme.

Na záver sa Bohu, vladykovi a všetkým prítomným poďakoval miestny duchovný 
správca prot. Pavol Kačmár. Po skončení sv. Liturgie sa konalo pomazanie veriacich 
požehnaným olejom a následne sprievod okolo chrámu s čítaním Evanjelií.

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
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Posvätenie vojenského cintorína vo Veľkrope

V piatok 28. sep-
tembra 2018 Jeho 
Blaženosť Rastislav, 
arcibiskup prešov-
ský a metropolita 
českých krajín a 
Slovenska, posvätil 
cintorín z I. svetovej 
vojny v obci Veľkrop 
v okrese Stropkov. 
Na pietnej spomien-
kovej slávnosti sa 
zúčastnili i viacerí 
pravoslávni duchov-
ní, ako i zástupcovia 
iných kresťanských 
cirkví.

Vladyku tradičným slovanským zvykom - chlebom a soľou - privítal starosta obce 
Veľkrop Marián Prokopič. V chráme ho privítal miestny duchovný správca jerej Du-
šan Skonc. Následne sa prítomní v sprievode vybrali na cintorín nad obcou, kde vla-
dyka vykonal samotné posvätenie.

Vo svojom príhovore po posviacke sa metropolita Rastislav poďakoval všetkým, 
ktorí sa pričinili o obnovu cintorína. „Onedlho uplynie 100 rokov od ukončenia I. sve-
tovej vojny, počas ktorej bojovali všetci tí, ktorí tu ležia. Daj Boh, aby sme si aspoň pri 
takých príležitostiach, ako je dnešná posviacka, uvedomili, aký vzácny a krehký je mier, 
v ktorom žijeme, a koľko krvi bolo počas ľudských dejín nezmyselne preliatej - koľko zby-
točnej nenávisti a nevraživosti viedlo najmä v posledných storočiach ľudských dejín k 
takým udalostiam, ktoré neskôr dostali pomenovanie svetové vojny. Východná cirkev 
si dnes pripomína pamiatku sv. veľkomučeníka Nikitu, západní kresťania budú zajtra 
oslavovať sviatok sv. archanjela Michala. I jeden, i druhý boli vojakmi - jeden vojska 
pozemského, druhý toho nebeského, ale vo výzvach, ktoré boli pred nich postavené, sa 
dokázali rozhodnúť správne a bojovať za správnu vec. Nechcem rozoberať dejiny I. sve-
tovej vojny a hľadať, na ktorej strane bola pravda – lebo, žiaľ, ľudská „pravda" je veľmi 
relatívna. Skrze obrad dnešnej posviacky prosím Boha, aby nikdy viac nevnikli do ľud-
ských sŕdc nepriateľstvo a nenávisť, ktoré nie tak dávno viedli celé národy do vojny proti 
sebe - aby nikdy viac ľudské dejiny nespoznali čosi, čo by neskôr dostalo pomenovanie 
svetovej vojny. Práve v tomto by mal byť hlavný odkaz a zmysel celého dnešného podu-
jatia. Všetkým tým, ktorí položili svoj život za slobodu svojich blízkych, za našu šťastnú 
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Chrámový sviatok a výročie posvätenia 
základného kameňa chrámu v Nižnej Jedľovej

súčasnosť i budúcnosť, nech Boh daruje odpočinutie vo svojom Kráľovstve a nech spraví 
večnou ich pamiatku“, povedal vo svojom príhovore vladyka Rastislav.

Cintorín vo Veľkrope je najväčším vojenským cintorínom padlých v I. svetovej 
vojne na Slovensku. Je na ňom pochovaných takmer 8700 vojakov rakúsko-uhorskej 
a ruskej armády. Na jeho obnove, ktorá trvala osem rokov, sa podieľal Klub vojenskej 
histórie Beskydy a podporilo ju viacero organizácií vrátane obce Veľkrop.

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

V nedeľu 14. októbra 2018 veriaci v Nižnej Jedľovej oslávili nielen chrámový 
sviatok Pokróva Presvjatýja Bohoródicy, ale i 20. výročie od posvätenia základného 
kameňa chrámu. Slávnostnú sv. Liturgiu slúžil Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup 
prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska, za asistencie viacerých duchov-
ných.

Počas malého vchodu na sv. Liturgii vyznamenal metropolita Rastislav miestne-
ho duchovného správcu jer. Petra Bačovčina hodnosťou protojereja.

V kázni po Evanjeliu svoju pozornosť upriamil na príbeh o naimskej vdove, ktorá 
sa počas pohrebu svojho syna stretla s Christom.

„Táto žena prišla o všetko - pochova-
la svojho muža, a teraz pochováva i syna. 
Okrem straty milovaného človeka zažíva to 
najstrašnejšie, čo môže byť na tomto svete 
– pohreb svojho dieťaťa. Napriek tomu ne-
upadá do zúfalstva, ale plače, lebo si uve-
domuje, že smrť je údelom ľudského rodu," 
povedal v kázni vladyka.

Ako zdôraznil, viera, nádej a láska 
tejto ženy nakoniec premohli i samotnú 
smrť. „Christos sa k nej obracia so slovami: 
„Neplač!" Nimi povzbudzuje jej vieru, do jej 
srdca zasieva nádej a vzkriesením jej syna 
potvrdzuje, že pre lásku ani hranica smrti 
nie je neprekonateľná," priblížil vladyka.

„Pri udalosti, ktorú si dnes pripomíname 
– pri Pokróve Presvjatýja Bohoródicy - nešlo 
len o osobnú tragédiu jedného človeka, ale 
o nešťastie pre jedno mesto, o pohromu pre 



B32 Odkaz
sv. Cyrila 
a Metoda

Zo života prešovskej eparchie Zo života prešovskej eparchie

jeden národ. Konštantínopol, dnešný Istanbul, bol hlavným mestom Východorímskej 
ríše. Bolo to veľké, nádherné a bohaté mesto, ktoré ako magnet priťahovalo rôznych bar-
barských útočníkov, ktorí sa ho usilovali dobiť a prisvojiť si bohatstvo, ktoré v ňom bolo 
zhromaždené. V deň, kedy bolo mesto obkľúčené, keď hordy barbarských bojovníkov 
stáli pod hradbami a keď ľud Konštantínopola – tohto mesta Presvätej Bohorodičky – už 
nevidel žiadne iné východisko, zhromaždili sa všetci tí, čo mohli, do Vlachernského chrá-
mu, aby tam svoju nebeskú Ochrankyňu a Neporaziteľnú Vojvodkyňu prosili so slzami v 
očiach v celonočných modlitbách o pomoc proti nepriateľom.

A Ona prišla. Okolo štvrtej hodiny noci (okolo 22.00 podľa dnešného počítania) uvi-
del sv. Andrej a jeho učeník Epifán vo vzduchu prichádzať Božiu Matku, ktorá zastala 
uprostred chrámu nad zhromaždeným ľudom, vystrela svoje ruky a dlho sa modlila k 
svojmu Synovi. Potom sňala svoj závoj, ktorý zahaľoval Jej hlavu a plecia, a rozprestrela 
ho nad ľudom, zhromaždeným v chráme. Nato zmizla, no Jej závoj ešte dlho žiaril nad 
prítomným ľudom, až kým nezmizol i on. Zostala však Jej blahodať, ktorá spôsobila, že 
na druhý deň sa všetci tí, čo obliehali Konštantínopol, nepochopiteľne a nevysvetliteľne 
bez akýchkoľvek bojov vzdali a odišli spod jeho hradieb. A toto sa v dejinách mesta stalo 
nie raz či dvakrát, ale mnoho ráz," priblížil vladyka.

Po pomazaní veriacich požehnaným olejom v závere sv. Liturgie sa uskutočnil 
sprievod okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií.

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

Posvätenie základného kameňa a miesta 
výstavby chrámu v Krompachoch

Základný kameň a miesto, na ktorom bude stáť chrám sv. veľkomučeníka Juraja 
Víťaza v Krompachoch, posvätil v nedeľu 7. októbra 2018 Jeho Blaženosť Rastislav, 
arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska, za asistencie viace-
rých duchovných z blízkeho i širokého okolia.

Okresný arcidekan mitr. prot. Milan Gerka v kázni, ktorou sa prihovoril k veriacim, 
poukázal na zložitú situáciu v súčasnej spoločnosti. Zároveň pripomenul Christove 
slová z prečítaného sv. Evanjelia: „Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy 
im!" (Lk 6, 31)“, ktoré sú podľa neho návodom na život v spokojnosti, vyrovnanosti, 
harmónii a láske.

„Je to veľmi krásne a jednoduché poučenie, ktoré by sme mali mať vždy na pamäti. 
Stretávame sa s rôznymi ľuďmi, ktorí nám prajú, ale aj s neprajníkmi. Vždy sa usilujme o 
to, aby sme im robili to, čo by sme chceli, aby robili i oni nám. Usilujme sa ukázať im to, 
že sme nositeľmi Christovej lásky a že pravda nie je v nejakej ľudskej spravodlivosti, ale v 
správnom vzťahu človeka k Bohu a blížnemu. Tým dokážeme premôcť zlobu a podvody, 
ktoré sú v ľudskej spoločnosti. Pravoslávna cirkev na Slovensku prežila veľmi veľa neprá-
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vostí a ťažkostí. Zamyslíme sa nad tým, čím sme zvíťazili. Nie silou svojej moci, ale láskou 
k Pravde – Christovi“, povedal mitr. prot. Milan Gerka.

Modlitebnú atmosféru sv. Liturgie dotváral zbor sv. veľkomučeníčky Barbory zo 
Sloviniek pod vedením Mgr. Nadeždy Sičákovej, PhD.

Posvätenie základného kameňa nového chrámu a pozemku, na ktorom bude 
stáť, sa uskutočnilo po zaambónovej modlitbe sv. Liturgie. „Radosť je to nielen pre 
celý Spiš, ale pre celú našu Pravoslávnu cirkev," povedal v úvode svojho príhovoru 
vladyka Rastislav a zaželal duchovnému správcovi cirkevnej obce prot. Štefanovi Ša-
kovi veľa duchovných a telesných síl do diela, na ktoré sa spolu so svojimi veriacimi 
podujal.

„Bude to chcieť 
pomoc Božiu a 
malý zázrak. Den-
nodenne sa v na-
šich životoch dejú 
zázraky, len my 
ich nevidíme, lebo 
máme zahmlený 
duchovný zrak. 
Všimol som si dnes 
výzdobu miesta, 
na ktorom slúžime 
sv. Liturgiu - zapre-
stolnú ikonu Pre-
svätej Bohorodičky 
Trojrukej a na pre-
stole malú „Golgo-
tu" – vyobrazenie 

Ukrižovaného s Bohorodičkou a sv. apoštolom Jánom po stranách. Prorocky ste tak 
naznačili, ako to s výstavbou chrámu v Krompachoch môže vyzerať. Sú pred vami dve 
možnosti, dve cesty. Ak budete mať tri veci – vieru v Boha, nádej na Jeho pomoc a lásku 
k blížnym, ktorá vás stmelí, nový chrám bude rásť tak, že vy budete prikladať k dielu svoje 
dve ruky a tretiu priloží Presvätá Bohorodička. Ak vám však budú viera, nádej a láska 
chýbať, výstavba nového chrámu sa pre vás naozaj môže stať cestou na Golgotu, plnou 
utrpenia. Preto sa nádejam, že Boh prijme naše modlitby a napriek všetkým našim sla-
bostiam a nedostatkom pomôže, aby na tomto mieste čím skôr stál nový chrám na slá-
vu Jeho mena, chválu Presvätej Bohorodičky a počesť sv. veľkomučeníka Juraja Víťaza, 
ktorému ste sa rozhodli nový chrám zasvätiť," povedal vo svojom príhovore vladyka.

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
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Ославы праздника 
св. Растислава в Братіслави

Т о г о р і ч н ы й 
храмовый праздник 
ся в Братіслави одбыв 
як раз 28. октобра, 
коли соби свята 
Православна Церков 
припомінать праздник 
св. равноапостольного 
Растислава, князя 
Моравского. Само 
собом иде о барз 
вызнамного святого, 
котрый своём 
мудростём обогатив 
наш славянскый 
народ а приспів 
ку ёго духовному 

воздвиженію. Як добри знаме, на ёго жадость позитивно одповів византийскый царь 
Михаіл III. и загнав нам учителїв Кирілла и Мефодія. Дякуючи ним ся наш язык став єдным 
из четверо світовых языкив, в котрых было мож служыті св. богослужения. 

А прави тот церковнославянскый язык є ужасным споїтком про віруюїщих Русінів, 
Словаків, Українців, Русів, Сербів ці Булгарів, котры навштевуєме братіславску церков. 
Небыло тому иншак ани на празднык св. Ратислава, коли ся в храми зышло множество 
людей перебываючих в головнім місті Словенска. Кроми нашых домашнїх отців 
духовных – декана мітр. прот. Йосіфа Гаверчака, Растіслава Ґеркы и прот. Николая 
Андонова, св. Літурґію служыли и священикы – Йоан Зозуляк из Топольчан, Якуб Яцечко 
из Голича, Мирослав Крутскый из Трнавы, Марек Кундис из Брезовoй пiд Брадлом, Йоан 
Томан из Бановец над Бебравом и Лукаш Новачек из Нітры. Прави послїдный менуваный 
перечитав прічту зо Св. Евангелія о Лазарёви а богачови, кoтрый ани не є поменованый, 
бо ёго имя не є нияк подстатне. Покы Лазарь жыв на землі як жебрак, в Цaрстві Небесным 
быв вітаный самыма ангелами. На другі страні, богач мав на землі погодылный жывот, 
але ёго душа ся дустала до Аду.   

И отец Новачек ся в проповиді заміряв на наш поземскый жывот а набадав нас 
наповняти и 4. Божу заповідь – шість днів робити а семый день веновати Господу Богу. 
Як повів, вшыткы сме духовні хворы, а прото бы сме мали правидельнї навштівлёвати 
храм, де може православный вірующый пріїмати Божу благодать. Праві храм є идеалным 
місцём на лїчіня через сповідь, покаяніє а прічащеніє Тїла і Крови Христовый.  
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Posviacka pietneho miesta
V katastri obce Ruský Potok (okr. Snina) sa nachádza vojenský cintorín, kde sú po-

chovaní vojaci, ktorí zahynuli počas bojov v I. svetovej vojne. Ide o príslušníkov vte-
dajšej rakúsko-uhorskej armády, kde patrila niekedy aj naša krajina. Cesta na cinto-
rín vedie cez náročný terén a preto sme ju absolvovali traktorom. Táto dobrodružná 
jazda nám ozvláštnila už aj tak neobyčajný deň. Písal sa dátum 5. 10. 2018. Keď sme 
prešli pár kilometrov, dorazili sme na miesto, kde sa nachádza spomínaný cintorín. 
Naskytol sa nám pohľad na čistinku uprostred lesa a húšťavy, kde sa v jej centre vyní-
ma veľký „andrejevský“ kríž a vôkol neho sú tri desiatky menších. Nasledoval samot-

ný akt posviacky tohto pietneho 
miesta. Človek v tých chvíľach 
pociťoval niečo zvláštne a pri 
myšlienkach o tom, že pochova-
ní vojaci majú už dočasný súd za 
sebou, sa zároveň zamýšľal nad 
tým, aké to bude s nami. Za celý 
tento deň vzdávame Bohu česť 
a chválu. Poďakovanie patrí sta-
rostovi obce Martinovi Ryľakovi, 
ktorý spolu s miestnymi chlapmi 
toto (predtým naozaj nehostin-
né) miesto zveľadili do takej po-
doby, že očarilo aj turistov.

jerеј Mgr. Jaroslav Guba – duchovný správca PCO Ruský Potok

Перед крестным ходом ся ку нам 
пригваріл и настоятель братіславской 
парохії отец Гаверчак. I він подякував 
Господу Богу, же „нас привів до храму 
нашого покровителя, духовного 
водцу  Растислава“. По скончиню св. 
Литурґії сме ся в дружні атмосфері, 
иші погостилі на похутїнях, котры сме 
соби сами забезпечилі, за што патріть 
вдяка вшыткым братіславскым 
вірующім.  

Святый равноапостольный 
Растославе, моли Бога о нас! 

Йосіф Бадіда
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Začiatkom októbra sa vydala skupinka duchovných otcov michalovsko-košic-
kej eparchie spolu so svojím archijerejom vladykom Jurajom na duchovnú púť na 
ostrov Cyprus. Prileteli sme do starobylého mesta Larnaka (v prekl. hrobka), kde nás 
už čakal náš sprievodca, obetavý, srdečný a veľmi starostlivý otec Konstantin. Hneď 
v prvý deň sme na jeho cirkevnej obci, v dedine Kornos, slúžili sv. Liturgiu v chráme 
čestného predchodcu sv. Jána Krstiteľa. V oltárnej časti chrámu je uložená čiastočka 
dreva z kríža Spasiteľa Isusa Christa, čiastočka z tŕňovej koruny a špongie, ktorou 
Mu podávali ocot, keď bol ukrižovaný. Prvá naša cesta smerovala do krásneho mo-
nastiera sv. Neofyta Pustovníka pri Pafose, kde sme sa stretli s igumenom vladykom 
Leontiom, biskupom z Chyter. Potom sme sa presunuli do mesta Larnaka k hrobu 
sv. Lazára, ktorého Christos vzkriesil z mŕtvych na štvrtý deň, a ktorý sa neskôr stal 
cyperským biskupom. Z milosti Božej v Larnake, v chráme sv. apoštola Júdu Tadeáša 
a sv. Sávu Posvätného, Michalovsko-košická pravoslávna eparchia v Michalovciach 
darovala ostatky sv. apoštola Júdu Tadeáša pre jediný chrám tohto svätého na Cyp-
re. Ďakujeme otcovi Christodoulovi za vrúcne a srdečné privítanie spolu so svojimi 
veriacimi. Hospodin nám ukázal a priviedol nás na mnoho nádherných miest tohto 
ostrova svätých. Navštívili sme chrám Zvestovania Presvätej Bohorodičky v dedinke 
Vasi, kde sa chránia ostatky sv. pustovníka Barnabáša, ktorý sa na toto miesto prišiel 
pokloniť sv. apoštolovi Timonovi z Kapadokie v Malej Ázii, a ostal na tomto mieste 
žiť pustovníckym životom. Na tejto skromnej, ale duchovne bohatej cirkevnej obci 

nás prijal s úprimnou 
otcovskou láskou otec 
Nikolaj, kde sme mali 
možnosť vstúpiť do 
jaskyne, v ktorej svä-
tec viedol duchovný 
zápas. Poklonili sme 
sa jeho svätým ostat-
kom. Navštívili sme 
chrám sv. Jána Milos-
tivého, patriarchu ale-
xandrijského v meste 
Limassol. V chráme 
sme mali možnosť vi-
dieť nádherné fresky s 
výjavmi z jeho života a 
poklonili sme sa jeho 
svätým ostatkom, 
ktoré boli darované 

Púť na ostrov svätých – Cyprus

Pútnici zo Slovenska v Larnake v chráme sv. apoštola Júdu 
Tadeáša a sv. Sávu Posvätného, kde Michalovsko-košická 

pravoslávna eparchie v Michalovciach darovala ostatky sv. 
apoštola Júdu Tadeáša pre jediný chrám tohto svätého na Cypre. 
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práve zo Slovenska. 
Spoločne sme slúžili sv. 
Liturgiu v deň sviatku 
sv. evanjelistu Luká-
ša v monastieri Svätej 
Trojice, v metochu mo-
nastiera Macheras, kde 
sme boli aj ubytovaní. 
Svätú Liturgiu sme spo-
ločne slúžili za všetkých 
veriacich a duchovných 
našej eparchie a za jed-
notu našej Pravoslávnej 
cirkvi. Naša duchovná 
púť ďalej smerovala do 
ďalších monastierov. 
Monastiera sv. Kríža 
Omodos, kde nás vlady-
ka žehnal sv. Krížom, v ktorom sa nachádza povraz, ktorým bol zviazaný Isus Chris-
tos, kde sme sa mohli pokloniť aj ostatkom svätých, ako veľkomučeníčky Maríny či 
mnohých iných. Boli sme v ženskom monastieri sv. archanjela Michala v dedinke 
Analiontas, ďalej sme navštívili druhý najznámejší monastier Macheras, kde nás pri-
vítalo mníšske spoločenstvo s vladykom Epifaniom, biskupom z Lydry, igumenom 
tohto monastiera, kde nás srdečne a tradične pohostili. V tomto monastieri sa na-
chádza divotvorná ikona Presvätej Bohorodičky, ktorú napísal evanjelista Lukáš, a 
ktorej sme sa mali možnosť  pokloniť, ako aj ostatkom sv. Jozefa Hesychastu. Boli 
sme v najznámejšom monastieri na ostrove - Kykkos, kde sa nachádza taktiež ikona 
apoštola Lukáša, kde nás monastierom a históriou tohto monastiera sprevádzal ar-
chimantrita Agafonik, efor monastiera a protosynkel metropolie. Z milosti Božej sme 
dostali možnosť pokloniť sa veľkému množstvu ostatkov svätých ako aj divotvornej 
ikone Presvätej Bohorodičky a nahliadli sme aj do historického múzea v tomto mo-
nastieri. Naše putovanie sme zavŕšili návštevou monastiera sv. Jána Krstiteľa, kde 
nás privítali mnísi so svojím igumenom Paisijom. Na všetkých týchto Bohom po-
žehnaných miestach sme cítili prítomnosť svätcov, ktorí tam viedli duchovný zápas. 
Ďakujeme Hospodu Bohu, nášmu vladykovi Jurajovi a cyperským veriacim, že sme 
dostali možnosť načerpať z hlbokej duchovnej studnice Cypru mnoho duchovných 
síl, nezabudnuteľných zážitkov, poučných rozhovorov a duchovných rád cyperských 
mníchov a igumenov všetkých týchto monastierov. Sláva Bohu za všetko! 

Jerej Miloš Nikifor Surma

Svätá liturgia v deň sv. apoštola a evanjelistu Lukáša v dedinke 
Lythrodontas, monastier Najsvätejšej Trojice na ostrove Cyprus.
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Sviatok Vyvýšenia sv. Kríža v Bežovciach

BEŽOVCE, 13. september 2018
V tento slávnostný deň, kedy si pripomíname predsviatok Vyvýšenia sv. Kríža, sa v Pravo-

slávnej cirkevnej obci v Bežovciach konalo slávnostné „celonočné bdenie“ na počesť sviatku 
Vyvýšenia sv. Kríža, ktoré začalo v neskorých večerných hodinách Veľkou večerňou s lítiou. Po 
večerni nasledovala krásna utreňa, v ktorej sme oslavovali sv. Kríž a slávnostne ho preniesli z 
oltára doprostred chrámu, a pred ktorým sme s pokorou sklonili svoje hlavy k zemi. Vynesený 
sv. Kríž je doslovne svätý, lebo je v ňom uložená časť Kríža, na ktorom bol ukrižovaný náš Spa-
siteľ Hospodin Isus Christos.

Bohoslužobný maratón pokračoval zavŕšením eucharistickej obety prinesenej vo sv. Litur-
gii. Počas modlitebného nočného maratónu spolu s duchovným správcom jer. Milošom Niki-
forom Surmom stáli pri Božom obetnom oltári spoluslúžiaci - igumen Serafim (Fedik), správca 
cirkevnej obce v Markovciach a misijnej cirkevnej obce v Zemplíne, a jer. Patrik Hric, správca 
cirkevnej obce v Šamudovciach.

V kázni sa k veriacim prihovoril igumen Serafim. Pozornosť upriamil na kríž i poukázal na 
to, že sa prezentujeme ako kresťania, ale mnohokrát sa bojíme alebo hanbíme na verejnosti 
dať na seba znamenie kríža neuvedomujúc si, akú silu v sebe skrýva toto znamenie, ktoré nie 
je znakom utrpenia, ale spásy každého z nás. Kríž je najsilnejšou zbraňou voči zlému a „náhra-
dou“ za dennú modlitbu, ktorú sme z akýchkoľvek dôvodov vynechali.

Spolu s duchovnými prišli aj veriaci z ich cirkevných obcí podporiť túto myšlienku celo-
nočného bdenia, ktorá sa pomaly stáva tradíciou a za nočnej atmosféry vo svetle sviečok a 
lampád vzdali úctu sv. Krížu a tak priniesli aj svoj vlastný kríž.

Mnoho veriacich v túto sviatočnú noc pristúpilo k sv. Tajine pokánia a k sv. Eucharistii. Na 
záver Liturgie sa požehnalo kolivo, ktoré sa rozdalo medzi veriacich spolu s inými pôstnymi 
pokrmami, ktoré pripravili farníci cirkevnej obce.

„Krestú Tvojemú poklaňájemsja Vladýko i Svjatoje Voskresénije slávim.“

Čtec Mgr. Viliam Fencik
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Životné jubileá v PCO Ladomirová

2. októbra 2018 sa pán JUDr. Ján Oleár dožil Bohom požeh-
naného veku 75 rokov. Brat  Ján v Christu, ako člen rady PCO,  sa 
aktívne podieľal na jej činnosti. Zverené mu úlohy  zodpovedne 
zabezpečoval. Dbal na skrášľovanie interiéru a exteriéru chrá-
mu a farskej budovy. Značne sa podieľal na príprave a priebehu 
osláv  Sťatia hlavy sv. proroka a Predchodcu  Jána Kstiteľa. Zo 
zdravotných dôvodov ukončil svoju činnosť v rade PCO. Milý 
brat Ján, ďakujeme Ti  za zodpovednú prácu v rade. Nech vše-
mohúci Boh žehná Tvoje ďalšie roky.

24. októbra 2018 sa Miroslav Jancura, člen rady 
PCO, dožíva krásneho životného jubilea 55 rokov. Brat 
Miroslav sa v činnosti rady podieľal veľmi zodpoved-
ne. Úlohy naň kladené aktívne a včas plní. Je iniciatív-
ny a akékoľvek technické problémy, ktoré sa vyskytnú v 
priebehu roka neodkladne rieši.  Je nepostrádateľný pri 
zabezpečovaní mnohých úloh pri skrášľovaní interiéru a 
exteriéru chrámu a farskej budovy. Ani príprava a prie-
beh osláv Sťatia hlavy sv. proroka a Predchodcu Jána Krs-
titeľa sa nezaobídu bez jeho rád a pomoci.

Pri tejto príležitosti vyslovujeme Ti poďakovanie a želáme Tebe i Tvojej rodine 
mnoho, mnoho plodných rokov, zdravia, šťastia a Božej milosti.

1. novembra 2018 sa krásnych Bohom požehnaných 
60 rokov dožíva Ján Štefanco, člen rady PCO. Brat Ján ak-
tívne a zodpovedne plní uložené úlohy, ma veľmi dobré 
organizačné schopnosti. Iniciatívne a rozvážne pristupuje 
k zabezpečovaniu úloh. Dbá o skrášľovanie interiéru a ex-
teriéru chrámu a farskej budovy. Aktívne sa podieľa na prí-
prave, priebehu tradičných osláv Sťatia hlavy sv. proroka a 
Predchodcu Jána Krstiteľa, stretnutia s mládežou, posviacky 
chrámu po rekonštrukcii, nového prestola a sv. Kríža pred 
chrámom. Pomáha pri cirkevnom speve.

Do ďalších rokov želáme Ti veľa zdravia rodinnej pohody, Božej milosti a veľa spo-
kojných a šťastných rokov v kruhu svojich najbližších.

Na mnohaja i blahaja ľita !                         

Rada PCO a veriaci v Ladomirovej
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Rekonštrukcia chrámu v Komárne - prosba
Drahí duchovní otcovia, milovaní v Christu bratia a sestry!
 Ako duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Komárne sa na vás ob-

raciam s prosbou o pomoc. Cirkevná obec v Komárne bola založená v roku 1511. 
Chrám, v ktorom teraz slúžime, bol postavený v 17. storočí. Je to jediný barokový 
pravoslávny chrám na Slovensku a je jedným z najstarších na našom území.

Chrám je národná kultúrna pamiatka a jeho stav je havarijný. Aj keď sa o to vše-
možne snažíme, stále sa nám nedarí získať prostriedky z fondov na jeho rekonštruk-
ciu. Polovica strechy je v katastrofálnom stave a hrozí jej zrútenie. Z veže sa odtrhá-
vajú ozdobné listely a rôzne časti fasády. V chráme sa nachádza mnoho vzácnych 
historických predmetov (od 15. st.) a ikon, ktorými reprezentujeme Pravoslávnu cir-
kev doma a v zahraničí na rôznych výstavách. Chrám s  jeho vzácnym inventárom sa 
podarilo uchrániť počas oboch vojen až doteraz. Ak však nezačneme s nevyhnutnou 
rekonštrukciou, hrozí jeho poškodenie.

S požehnaním Jeho Blaženosti Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolitu 
českých krajín a Slovenska, vás preto prosím o pomoc pri jeho obnove. Vítaný je aký-
koľvek druh pomoci na záchranu tejto vzácnej pamiatky. Ak sa rozhodnete pomôcť 
finančne, môžete tak urobiť osobne, alebo na účet cirkevnej obce vedený v Sloven-
skej sporiteľni  SK32 0900 0000 0000 2638 5658.

Za vašu pomoc vám zo srdca ďakujem a vyprosujem od Hospoda Boha pevné 
zdravie a Jeho nebeské požehnanie. Vaše mená budú spomínané pri každej jednej 
Liturgii v tomto chráme na veľkom vchode: „Za blažených budovateľov, skrášľo-
vateľov a darcov tohto svätého chrámu", pokiaľ bude chrám stáť a budú sa v ňom 
konať sv. Liturgie. U Hospoda Boha však budú vaše mená zapísané zlatými písmena-
mi vo vašej knihe života už naveky.  

S láskou v Christu
Jer. Mgr. Miroslav Krutský,

duch. správca PCO v Komárne
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