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 obraciam 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 všemožne
snažíme, stále sa nám nedarí získať prostriedky z fondov na jeho rekonštrukciu. Polovica
strechy je v katastrofálnom stave a hrozí jej zrútenie. Z veže sa odtrhávajú ozdobné listely
a rôzne časti fasády. V chráme sa nachádza mnoho vzácnych historických predmetov (od
15. st.) a ikon, ktorými reprezentujeme Pravoslávnu cirkev 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 akýkoľvek
druh pomoci na záchranu tejto vzácnej pamiatky. Ak sa rozhodnete pomôcť finančne, môžete tak urobiť osobne, alebo na účet cirkevnej obce vedený v Slovenskej 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, skrášľovateľov 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 písmenami vo vašej knihe života už naveky.
S láskou v Christu
jer. Mgr. Miroslav Krutský,
duch. správca PCO v Komárne
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Vedúci Zastupiteľstva Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi pri európskych organizáciách sa stretol s metropolitom Rastislavom

Pravoslávny cirkevný kalendár na rok 2019

Vladyka Juraj s metropolitom Kerkyry Nektáriom, Korfu, Grécko

Stolový kalendár na rok 2019

Ročenku a stolový kalendár na rok 2019 ako aj predplatné časopisu Odkaz sv. Cyrila
a Metoda si môžete objednať na Úrade Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na
Slovensku, Bayerova 8, 080 01 Prešov, na tel. č.: 051/77 24 736 a na emailovej adrese:
mrpc@orthodox.sk.
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Uvedenie do chrámu Presvätej Bohorodičky
Keď Presvätá Bohorodička dovŕšila
tri roky od svojho narodenia, priviedli ju
jej svätí rodičia Joakim a Anna z Nazaretu do Jeruzalema, aby ju dali do služby
Bohu, ako to pri jej narodení sľúbili. Tri
dni trvá cesta z Nazaretu do Jeruzalema,
ale, idúc za Bohu milým dielom, pre nich
táto cesta nebola ťažká. Zišli sa aj mnohí
Joakimovi a Annini príbuzní, aby sa zúčastnili na tejto sviatočnej udalosti, na
ktorej boli neviditeľne prítomní aj Boží
anjeli. Najprv išli dievčatá so zapálenými
sviečkami v rukách a za nimi Presvätá
Deva vedená z jednej strany svojím otcom a z druhej strany matkou. Deva bola
okrášlená vznešenými kráľovskými šatami a ozdobami, ako sa to patrí na kráľovskú dcéru, Božiu nevestu. Za nimi nasledovali mnohí príbuzní a priatelia, všetci
so zapálenými sviečkami. Pred chrámom
bolo 15 schodov. Rodičia zdvihli Devu
na prvý schod a ona potom sama rýchlo
vyšla až hore, kde ju čakal veľkňaz Zachariáš, otec sv. Jána Krstiteľa, a zoberúc
ju za ruku voviedol ju nielen do chrámu,
ale do „Svjataja Svjatych,“ do Svätyne
nad Svätyňami, kde nikto nikdy nevchádzal okrem veľkňaza a aj to len raz

Maketa Jeruzalemského chrámu
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ročne. Sv.éTeofilakt Ochridský hovorí,
že Zachariáš „bol mimo seba uchvátený
Bohom“, keď Devu zaviedol na najsvätejšie miesto v chráme, za druhý záves, inak
sa tento jeho skutok nedá objasniť. Vtedy jej rodičia priniesli obeť Bohu podľa
zákona, prijali požehnanie od kňaza,
vrátili sa domov a Presvätá Deva zostala
v službe chrámu. A bola tu celých deväť
rokov. Pokiaľ jej rodičia boli nažive, často
ju navštevovali, najmä blažená Anna.
Keď potom boli z tohto sveta povolaní
Bohom, Presvätá Deva ostala ako sirota
a do smrti sa nechcela z chrámu vzdialiť
ani vstupovať do manželstva. To však nebolo v súlade so zákonom ani obyčajou
v Izraeli, po dovŕšení 12-tich rokov bola
daná sv. Jozefovi, svojmu príbuznému
do Nazaretu, aby pod výzorom zasnúbenia žila v panenstve, a tak splnila svoje
  

3
E

Sviatok
želanie aj formálne dodržala zákon. Lebo v tom čase sa v Izraeli nevedelo o devách,
ktoré sľúbili panenstvo do konca života. Presvätá Deva Mária bola prvá taká deva,
ktorá sľúbila doživotné panenstvo a ju potom nasledovali tisícky panien a panicov
v Christovej Cirkvi.
Joakim a Anna svätú Devu sprevádzajú
do svätého chrámu k Bohu ju privádzajú.
Svoj sľub, ktorý oni dali,
statočne aj dodržali.
Chrám sa do chrámu privádza,
to anjelský spev prezrádza.
A tak krásne nebies spevy
sprevádzajú príchod Devy.
Pred tou Devou devy idú,
aj ony jej spievať budú.
Sviece v rukách všetci majú,
na schodoch jej pomáhajú.
Tam už Zachariáš veľkňaz stojí,
do svätyne sa ju voviesť strojí.
Kde je svätostánok Starého Zákona,
kde kadidlo zlaté vonia.
Kde je žezlo, kde chlieb z neba,
sťa manna padol keď bola potreba.
Tu prichádza Deva Čistá,
tajomný kivot1 nášho Christa.
Sv. Nikolaj Velimirovič,
z knihy Ochridský prológ

Freska Uvedenia do chrámu
Presvätej Bohorodičky v srbskom monastieri Studenica
1 Z csl.: pokladnica, truhlička, nádoba.
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Rozdávajúce srdce ľuďom - sv. Nikolaj
„Veličajem ťa ,otče Nikolaje, ty bo moliši za nas Christa Boha našeho“.
O svätom Nikolajovi počuli všetci ľudia,
ale jeho históriu všetci nepoznajú. Tento človek svätého života meria 167 cm, narodil sa
250 rokov po narodení Christa, t.j. pred 1700.
rokmi v aristokratickej, zámožnej rodine v
meste Patara, žil v neďalekej Myre, v oblasti
Demre v Lycijskom kraji južného Turecka.
Patrí medzi najobľúbenejších svätcov a jeho
meno gréckeho pôvodu Nikólaos znamená
víťaz národov.
V máji t.r. priviezli na zachovanie zbožnej
pamiatky časť ostatkov sv. Nikolaja z Talianska do Moskvy a svätejší patriarcha Kyrill pozdravil veriacich a okrem iného v príhovore
povedal: „Tak ako ľudia, keď raz začnú chodiť
k studni pre vodu, potom ich už nikto nezastaví chodiť k nej, tak aj veriaci, ktorí po modlitbách k sv. Nikolajovi spoznali jeho dobrotu, a my jeho zbožnú pamiatku chránime a
zachovávame ako pamiatku na Božieho služobníka a zvlášť preto, že je nevysychajúcim
prameňom Božej milosti i zázrakov. On je tou
studňou, z ktorej veriaci čerpajú vyživujúcu
vlahu, dávajúcu ľuďom život, zdravie a posilu
viery“.
Sv. Nikolaj nebol veľkým kazateľom, rétorom, ani misionárom, ani počas života, keď
konal zázraky, neprivolal si hojnú Božiu blahodať, ktorá z neho po smrti začala vychádzať, ale jeho kresťanská pozícia počas života
milovať Boha a milovať ľudí z neho urobila
veľkého služobníka Božieho a čudotvorca.
Bol príkladom pre svoju duchovnú pastvu vo
viere aj láske. Svätca výstižne charakterizuje
kondak: „Svätý, bol si v Myrách vysluhovateľom sviatostí. Plnil si príkaz Christovho Evanjelia. Svoj život si zasvätil ľudu. Aj nevinných
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si zachránil pred smrťou. Pre svoj dôverný
styk s milosrdným Bohom dosiahol si veľkú
svätosť“. Jeho špecifické črty nachádzame aj
v ruskej ikone, kde v ľavej ruke drží chrám a v
pravej drží meč. Chrám symbolizuje biskupskú starostlivosť o Cirkev a meč svedčí, že je
Christovým vojakom.
Keď ako starec po sedemdesiatke 19.
decembra zomieral, zjavili sa mu anjeli, on
spieval žalmy a posledné Jeho slová boli: „ V
Tebe, ó Hospodi, dúfala moja duša, prijmi ju
do svojich rúk“. Boží anjeli priviedli jeho dušu
do Kráľovstva nebeského, telo pochovali v
katedrále mesta Myr a už pri hrobe na jeho
príhovor stalo sa veľa zázrakov. Sväté ostatky odpočívali 700 rokov tam, kde slúžil až do
roku 1087.
V 11. storočí Lycejský kraj okupovali
tureckí mohamedáni, ktorí plienili a pálili
mestá i obce. Hrozilo to aj mestu Myr a zvlášť
katedrále, do ktorej sa kresťania z okolia pri
hrobe schádzali kvôli milosti Božej po prosbách k sv. Nikolajovi. Ľudia tu prinášali aj
drahocenné dary, o ktoré sa tak nebáli, ale o
to viac modlili sa k Bohu, aby čestné telo sv.
Nikolaja nebolo znesvätené rukami neveriacich a vrahmi kresťanského rodu.
V tom čase žil zbožný kňaz Lup v Talianskom meste Bari, v Apulijskom poloostrove
na pobreží Jordánskeho mora. Podľa Božieho riadenia zjavil sa mu sv. Nikolaj a povedal
mu: „Zajtra zhromaždíš duchovenstvo i ľud a
povieš im, aby pripravili lode a odplávali nimi
do Myr Lycejskej oblasti, odkiaľ prinesiete
moje ostatky do mesta Bari.“ Lup splnil prikázané a občania Bari, ktorí v tom čase boli pravoslávni a patrili pod Grécku cirkev, potešili
sa tou zvesťou. Na tri lode naložili pšenicu a
vyplávali do mesta Myr. Keď dorazili k brehu,
prišli do chrámu pomodliť sa a prosiť o to,
  

5
E

Sviatok
čo mali zaumienené, aby to bolo v súlade s
Jeho vôľou, t.j. vziať z očí Turkov ostatky sv.
Nikolaja a priviesť do Talianska. Mnísi im ukázali hrob, zdvihli z neho mramorovú platňu
a zacítili divnú, ale príjemnú vôňu, ktorá vychádzala z ostatkov svätca. So všetkou zbožnosťou pozbierali kosti, zabalili do oblečenia
jedného z nich a niesli na loď. Bez zdržiavania
plavili sa na spiatočnej ceste domov. 9. mája
1087 roku Apulijci s arcibiskupom Ursonom
vítali ich s radosťou i všetkou úctou. S nespočetným zástupom uložili ostatky svätca
v jednom chráme, kým nepostavili veľkolepú baziliku v romanskom slohu San Nicola
na pobreží Bari. Do nej preniesli toto drahocenné a neoceniteľné bohatstvo. V tom
chráme začali sa diať mnohé zázraky, ako
kedysi v Myre. Prvý deň uloženia ostatkov
v chráme Hospoď Boh uzdravil 30 chorých,
na druhý deň bolo uzdravených ešte viac
chromých, slepých, nemých a posadnutých. Veľká radosť príchodom
svätca i čudotvorca do Bari stretla
nielen Talianov, ale všetkých milujúcich tohto Božieho služobníka,
ktorého ostatky dodnes odpočívajú v mramorovej rakve, v chránenej
krypte pod oltárom podzemného
chrámu.
9./22.mája Pravoslávna
cirkev sviatkuje prenesenie ostatkov sv. Nikolaja; v Bari podľa nového štýlu v ten deň
vyberajú z jeho rakvy
myro a rozdávajú
veriacim pútnikom
k liečbe duše i tela.
Od roku 1951 bazilika, v ktorej odpočívajú ostatky
svätca, patrí do6
B

minikánom /katolícky rehoľný rád/, ale pravidelne na sv. moščach slúži sa pravoslávna
svätá Liturgia pre pútnikov prichádzajúcich
do Bari kvôli úcte a poklone čudotvorca.
O Nikolajovi jeho strýko povedal, že
bude veľkým pastierom, privedie k pravde
mnohých, ktorí zablúdili, a poteší všetkých
zarmútených. Tak bolo a je. Národný svätec
Nikolaj nepísal knihy, ani neprelial mučenícky krv za Christa, ale je nový Noe, je učiteľom
spasiteľnej archy, rannou hviezdou medzi
oblakmi, krásnym mesiacom v splne a v
Cirkvi jasavým slnkom i voňavým pokojom.
„Ruský národ už v 13. storočí mal jeho
prvú ikonu a vo sv. Nikolajovi našiel spriatelený typ formovania, ktorým zdolával prekážky i ťažkosti v živote nielen preto, že bol
dobrý a pozitívny, ale zato, že najviac priblížil
sa k Bohu. Nie nadarmo Európania hovoria,
že pre Rusov sv. Nikolaj je ako druhý boh“,
povedal v jednej reportáži Michail
Arteev, riaditeľ Centra skúmania
pravoslávnych svätýň.
Modlime sa k tomu, koho
Cirkev nazýva pravidlom viery a
krotkosti, aby nám pomáhal k tvorbe lepších a väčších skutkov viery a
milosrdenstva. Bohu nášmu sláva,
svätému Nikolajovi – skorému
zástancovi a orodovníkovi
v biede, chorobe, nešťastí, ale aj оchrancovi detí, námorníkov,
cestujúcich česť i
pochvala a všetkým vám pokoj,
zdravie, radosť a
požehnanie na
veky.
Prot.
Nikolaj Lakata
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Sväté Písmo a jeho užitočnosť pre
veriaceho človeka – Tretí žalm (3. časť)
Tretia časť žalmu (v. 4–9) hovorí o tom, kto je skutočným ochrancom a pomocníkom kráľa
Dávida a aj každého veriaceho človeka – je ním Boh. V zložitých a ťažkých okolnostiach života je potrebné utiekať sa k Bohu a privolávať Ho na pomoc s oduševnením, srdečnou a vrúcnou modlitbou.
To isté nám ukazuje aj kráľ Dávid, ktorý sa nespoliehal na svoje kráľovstvo, na svoju moc, vládu a
vojsko, no veril, že Boh je jeho ochrana a sláva a dúfa, že Jeho pravicou bude skoro povýšený. Žiadne
myšlienky, žiadne zlé úmysly či predsavzatia Dávidových nepriateľov nemohli ohroziť neochvejnosť
jeho viery v Boha a odvrátiť ho od nádeje na Božiu pomoc a záštitu. A preto prorok Dávid hovorí: Ty,
Hospodine, si môj ochranca, moja sláva, Ty pozdvihuješ moju hlavu (v. 4).
Niektorí ľudia sa, žiaľ, nazdávajú, že ich sláva spočíva v ich významnom pôvode, v pozemskom
šťastí, v bohatstve, v blahobyte alebo v čomsi podobnom, no to je klam, pretože len Boh môže
človeka osláviť.
Mojím hlasom som k Hospodinovi zvolal, a On ma vypočul zo svojho svätého vrchu (v. 5) – Bohu
prinášame svoje modlitby srdečne preto, lebo veríme, že ich skoro vypočuje. Ak Hospodin vypočul
Dávidove modlitby predtým, tak ich vypočuje aj teraz, pretože „blízko je Hospodin k tým, ktorí Ho
prizývajú“ na pomoc „v pravde“, t.j. na pomoc pri dobrom diele (Ž 144, 18). Slová piateho verša učia,
že v ťažkých životných skúškach je potrebné prichádzať k Bohu, a nie k niekomu inému.
Prorok Dávid v tomto žalme, obzvlášť vo 4. až 6. verši, predkladá učenie o modlitbe. Podľa
učenia žalmov je modlitba jedným z troch prostriedkov, ktorými je možné zmieriť sa s Hospodinom. Ďalšími sú úprimné pokánie a cnostný život podľa Zákona, vyvierajúci z čistého srdca. Žalmisti hovoria o sebe, že veľmi milujú Hospodinov Zákon (Ž 118, 163. 167), že „hltali“ slová Zákona
celým svojím srdcom (118, 11. 34. 111), nachádzali v ňom prameň pre svoj život (118, 50) a preto
ho považovali za vzácnejší než zlato a sladší ako med (18, 11; 118, 72. 103. 127). Žijúc podľa Zákona,
zachytávali do žalmov rozličné okolnosti svojho života a osobné skúsenosti – radosti i tragédie a z
nich môžeme vyvodiť starozákonnú vierouku napr. o Bohu, anjeloch, démonoch, pôvode človeka,
hriechu, spáse a, samozrejme, o Mesiášovi. Modlitba je prostriedkom k spáse. Je nevyhnutným
prostriedkom, nezameniteľným. Modlitba – to bol život žalmistov, cez modlitbu chceli dosiahnuť
spoločenstvo s Bohom. V modlitbe vyjadrovali všetky svoje radosti i žiaľ, nachádzali v nej pokoj,
radosť, nádej a povzbudenie do ďalšieho života. Žalmisti, medzi nimi aj kráľ Dávid, verili, že modlitba
je skutočným spoločenstvom so živým Bohom, že vytvára osobný vzťah s Ním, že modlitba je ako
dýchanie ľudskej duše. Verili, že každá modlitba, povzdych či prosba je Bohom prijatá, vypočutá a že
čoskoro dá na ňu Boh odpoveď. To vyjadruje kráľ Dávid v tomto treťom žalme, keď je presvedčený
o tom, že modlitba je Bohom vypočutá ešte skôr, než ju spravodlivý človek vyriekne (Ž 3, 5; pozri aj
Ž 4, 4; 90, 15).
Usnul som, spal a vstal som, pretože Hospodin ma ochráni (v. 6) – Sväté Písmo utrpenia často nazýva nocou. Je to čas akéhosi temna v ľudskom živote. No keď človek nezaspí v tomto temne, nepoddá sa v čase strádania a svojou mysľou sa obráti na Boha, vtedy ho Hospodin zbavuje tých, ktorí mu
utrpenia spôsobujú, zobúdza jeho spiaci rozum a ochraňuje kajúcnika pred nepriazňou.
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Najmä kvôli tomuto a následným veršom sa tretí žalm stal súčasťou rannej bohoslužby – utrene. Táto ranná bohoslužba svojím obsahom dáva Bohu vďačnosť za ochranu života v priebehu
predchádzajúcej noci a vyprosuje požehnanie do nastupujúceho dňa. Práve v súlade s tým je celý
tento žalm, ktorý hovorí o zaspatí, spánku, vstávaní, o tom, že aj Hospodin nám „vstane“ na pomoc
a ochranu. Celý deň by sa mal niesť práve v tomto duchu, aby človek, posilnený nádejou na Božiu
pomoc, vzdoroval útokom neviditeľných i viditeľných nepriateľov a aby sa večer opäť pozastavil a
modlitebne poďakoval Bohu za záštitu počas dňa a vyprosil od Neho ochranu aj počas nadchádzajúcej noci. Takto môže kresťan neustále oslavovať Boha, čo vyjadril aj prorok Dávid v závere tohto
žalmu.
Vstaň Hospodine, zachráň ma, Bože môj!
Veď Ty si porazil všetkých, čo daromne bojovali
proti mne, zuby hriešnikov si rozdrvil (v. 8) –
Kráľ Dávid v tomto verši prosí Boha o skoré
pozdvihnutie a odplatu nepriateľom. Nepriatelia sa zbytočne namáhajú proti tomu,
kto nedáva dôvod k nenávisti. Daromnosť
ich boja spočíva v ich zlom konaní, pretože
pozdvihli svoje zbrane voči spravodlivému,
nevinnému a ich motívom bola len ich zloba.
Takto Dávid vyslovil svoju vieru v Božiu pomoc a ochranu pred nepriateľmi.
Kráľ Dávid svoj žalm končí oslavou jediného Boha: Od Hospodina je spása, a na Tvojom národe Tvoje požehnanie (v. 9). Vyjadruje
ním ohromnú vieru v Hospodina ako Spasiteľa, ktorého pomoc spočíva v požehnávaní. Vyslovuje ešte raz hlboké vyznanie toho,
že za svoju záchranu pred nepriateľmi on sám a všetci, ktorí sa pri ňom nachádzali, vďačia jedinému
Bohu a že Božie požehnanie spočíva na tých ľuďoch, ktorí svoju nádej kladú na Hospodina, chcú a
hľadajú Jeho pomoc.
Podobne ako kráľa Dávida, aj nás nezriedka stretávajú nešťastia, úklady nepriateľov alebo rozličné nepríjemné životné udalosti. V takýchto prípadoch však nesmieme upadať do zúfalstva či
skľúčenosti, nemali by sme ani reptať ani sa prílišne sťažovať na svoj “osud“, no za príklad by sme si
mali vziať kráľa Dávida a tak ako on, mali by sme sa s modlitbou o pomoc obracať na Boha, v Ňom
hľadať a od Neho očakávať útechu vo svojich trápeniach.
Protodiakon Ján Husár
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Nevyhnutnosť pastierskej služby v Cirkvi 5.
Božskí učitelia prednášali, odovzdávali pravdy obsiahnuté vo Svätom Písme
nie všetkým rovnako, ale v zhode s tým,
ako ich mohli poslucháči (počúvajúci)
prijímať. Apoštol Pavel korintským kresťanom napísal: „Ani ja, bratia, nemohol
som vám hovoriť ako duchovným, ale ako
telesným, ako nedospelým v Christu. Mliekom som vás kŕmil, nie tvrdým pokrmom,
lebo by ste ho neboli mohli zniesť, ba ešte
ani teraz nemôžete, lebo ste ešte telesní“
(1 Kor 3, 1-3). Sám Spasiteľ hovoril svojim učeníkom: „Ešte mnoho vám mám
povedať, ale teraz neznesiete“ (Jn 16, 12).
A skutočne, ešte veľakrát sa im ukazoval
(štyridsať dní) a hovoril im o Kráľovstve
Božom (Sk 1, 3) až potom, ako „otvoril
im rozum, aby pochopili Písma“ (Lk 24,
45). Ak apoštoli nie vždy mohli počúvať
učenie o tajomstvách Božieho Kráľovstva, akože môžu teraz všetci kresťania
bez výberu čítať toto učenie, odovzdané
nám písomne? Ak vtedy pre počúvanie
bol potrebný patričný stupeň prijímania
(slova), či nie je potrebné aj teraz obracať
pozornosť na prijímanie slova pristupujúcich k čítaniu Písma, aby väčší úžitok
získali z tohto čítania? Človek aj keď má
možnosť čítať Sväté Písmo, nemôže v plnosti rozhodovať, aká jeho kniha viacej
zodpovedá jeho prijatiu a je užitočná
podľa požiadaviek jeho vnútorného postavenia (dispozície) a potreby. Takéto
rozhodnutie vo svojej opodstatnenosti
musí závisieť od tých osôb, ktoré s právom učiteľstva predstavujú sa ako obrazy Isusa Christa a apoštolov. Im majú
byť známe duchovné potreby a vlastnosti veriacich: „Syn človeka, hovorí Boh
12/2018

Ezechielovi, urobil som ťa strážcom domu
Izraela. Keď počuješ slovo z mojich úst, varuj ho v mojom mene“ (Ez 3, 17). Mojžišov
zákon bol ľudu odovzdaný písomne a z
neho každý Izraelita mohol spoznávať
Božiu vôľu a usudzovať podľa jej požiadaviek o bezúhonnosti alebo o tom, že
jeho skutky sú hodné odsúdenia. Hospodin však predsa len neuspokojuje sa tým,
že Jeho vôľa je zobrazená či predstavená
v písomnej podobe, ale vzbudzuje nových učiteľov svojmu národu. A tak ako
títo noví učitelia nie čosi iné boli povinní
hovoriť tým, ktorí sa odklonili od pravdy
a zákona, ale to isté, čo od nich požadoval zákon, znamená toľko, že pre zlepšenie mravov nepostačoval iba samotný
zákon, ale boli potrebné také osoby,
ktoré by prikladali doslovne požiadavky
zákona k tomu alebo inému zblúdilému,
nehľadiac na stupeň alebo stav jeho poblúdenia. Dejiny sú jasným svedectvom
toho, že zanechanie či nedostatok živých
a ústnych učiteľov mravnosti vždy bolo
sprevádzané jej hlbokým úpadkom,
hoci samotný zjavený zákon stál neochvejne a každý sa z neho mohol poúčať cnostnému a bezúhonnému životu.
V tomto ohľade obyčajne našu myseľ
ťažia pochybnosti, ako môžu byť pastieri učiteľmi mravnosti, keď mnohí z nich
sami nežijú ak nie celkom nemravne, tak
aspoň nie lepšie ako veriaci? Ak správanie pastiera je aj niekedy hanebné, tak
z jednotlivých prípadov ešte nemožno
usudzovať o celom povolaní. Ak nezriedka zlomyseľnosťou jedného človeka rúca
sa dobré dielo, práca mnohých, tak aj
naopak, svedomitým slúžením jedného
   9
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pastiera vynahradzujú sa mravné pády
mnohých. Boh nezriedka pozdvihol takých pastierov, z ktorých každý samostatne bol svietnikom osvecujúcim cirkevnú pevnosť.
Ak sa pozrieme na pastierske slúženie z historickej stránky, odhalí sa nám
obraz toho, že neužitočnosť pastierov
nedbanlivých a bezstarostných bola
stonásobne vynahradená zásluhami pastierov, ktorí ozdobovali
svoje povolanie svojimi vedomosťami a cnosťami.
Treba aj to poznamenať,
že ak by správanie pastiera bolo aj skutočne hodné
odsúdenia, dokonca ani
vtedy nie je vôbec neužitočný
a zbytočný pre
veriacich. Lebo
hoci ako by
sa jeho život zdal zlý,
predsa len nikdy neučí
iných žiť zle, ale, naopak, z povinnosti
svojho povolania
odsudzuje hriech a
chce utvrdiť cnosť.
A ak pastieri, nehodní
pochvaly
podľa života, nemôžu
utvrdiť svoje duchovné
stádo v dokonalej svätosti, tak aspoň nech ho nedopúšťajú do
úplnej neprávosti. Aj v starozákonnej
Cirkvi boli nehodní pastieri svojho stavu,
jednako Spasiteľ nehovoril o tom, žeby
boli škodliví pre spoločnosť, naopak, vystríhajúc pred nasledovaním ich skutkov,
všetkým radil nasledovať ich slová: „Čo10
B

koľvek by vám hovorili, konajte a zachovávajte, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo
hovoria a nekonajú“ (Mt 23, 3). Okrem
toho, keďže dôstojnosť alebo nedôstojnosť pastierov inokedy závisí od mravného stavu samotných veriacich, treba
pre spoločenstvo veriacich vyprosovať
od Hospodina, aby posielal dôstojných
pastierov. Keď Spasiteľ povedal, že
„žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo“, dodal: „Preto proste
Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu“ (Mt 9,
3-7). Svätý Gregor Dialogos k tomu poznamenáva:
„Nemožno
bez
veľkého zármutku
nepriznať, že na
veľkej žatve je
málo pracovníkov: lebo veľmi
mnoho je tých,
ktorí sú pripravení počúvať dobro, avšak
nemnoho je takých,
ktorí môžu učiť o
ňom. Hľa, celý svet
je plný kňazov a
predsa len na vinici Božej zriedka
sa objaví dôstojný
pracovník.
Prijali
sme pastiersku službu, avšak povinnosti tejto
služby nie vždy plníme. Vy však bratia,
proste Pána žatvy za nás, aby sme vám
vždy ako dôstojní podávali slovo pravdy,
aby sme po zvestovaní neboli odsúdení
spravodlivým Sudcom mlčky“ (cit. dielo,
s. 531). (Pokračovanie)
Prot. Peter Kormaník
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Mýty o byzantskom impériu 3

Rozhovor s Pavlom Kuzenkovom o Cirkvi, štáte, cisárovi a Rusku
Bohaté monastiere s chudobnými mníchmi
Byzantská ríša a kultúra sú často kritizované za ich ostentatívnu veľkoleposť, vonkajšiu a
nadmerne pompéznu zbožnosť.
V pravoslávnej tradícii sa bohatstvo a zbožnosť bežne považujú za
protichodné. Ale recept, či skôr tajomstvo Byzantíncov hovorí, že bohatstvo
je plodom zbožnosti. Je nezvyčajné,
ako toto vyjadrenie súhlasí s Bibliou,
tak so Starým, ako aj s Novým Zákonom, pretože Pán je darcom všetkého
dobra. Ak sa pozrieme bližšie na listy
apoštola Pavla, uvidíme, že bol – ak
to môžem tak nazvať – schopným organizátorom. Praktický aspekt života
Cirkvi mal pre neho zásadný význam.
Ak vezmeme do rúk dokumenty o
athoských monastieroch, zistíme, že
ich bohatstvo a prosperita boli vždy
považované za výsledky bohumilej
Na fotografii Martti Aaltonena z roku 1942
činnosti ich mníchov, kým spustnusú
stolujúci mnísi z fínskeho pravoslávneho
tosť detektovala, že mnísi boli bezmonastiera
Nový Valaám. Po štyroch jedia
božní a nedbalí.
Možno sa spýtate: a čo tradícia skromnú stravu zo spoločného taniera. V
asketizmu? Hlavnou myšlienkou je, že čele stola sedí igumen Chariton Dunajev.
nik by nemal byť závislý na bohatstve.
Ak nás bohatstvo zotročí, stáva sa nebezpečnou a veľkou prekážkou našej spásy. Spomeňme si
na Christove slová o ťave a uchu ihly. Ale bohatstvo a hojnosť ako také sú požehnaním a darom
od Boha. Blahobyt a prosperita môžu byť dobrým základom pre zbožný a spravodlivý život. Najdôležitejšou vecou je, že by sme nemali byť posadnutí vlastnou sebestačnosťou a okolnosťami
plnými pohodlia. V Byzantskej ríši žili v bohatých monastieroch chudobní mnísi, ktorí však mali
iba na základné potreby.
Luxus byzantského impéria bol v istom zmysle spôsobom prezentácie. Ak by ste boli hodnostárom, museli by ste si udržať luxusný život, nosiť luxusné oblečenie a žiť v nádhernom paláci. Museli by ste minúť celý svoj vysoký plat. Objednávky vysokých funkcionárov udržiavali
vysokú úroveň šperkárstva a umenia klenotníkov, maliarov a ikonopiscov, a to dávalo živobytie
tisíckam rodín. Vôbec to neboli prejavy márnosti a hrdosti. Bola to verejná nutnosť: hodnostári
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prostredníctvom luxusu demonštrovali význam pozícií, ktoré zastávali. Toto sa vzťahovalo taktiež na nádherné posvätné rúcha a dekorácie.
Pokiaľ ide o mníchov, oni boli mŕtvi svetu a všetky svetské modely boli pre nich cudzie.
Mníšske odevy sú najjednoduchšími a najskromnejšími na svete. Odevy skromných kňazov a
biskupov im bývali podobné. Veľvyslanec nemeckého kráľa na byzantskom dvore v 10. storočí
Liutprand s prekvapením poznamenal: „Naši sedliaci sú bohatší, než grécki biskupi!“ Faktom je,
že v Byzantskej ríši nielenže Cirkev nebola podporovaná štátom, ale bola povinná platiť dane. (V
západnom prostredí bol hnacím motorom vzrastajúceho bohatstva Cirkvi inštitút celibátu. Celibát
bol pôvodne právnym opatrením, ktoré zabraňovalo kňazom mať deti. A kde niet detí, niet ani dedičov. Presnejšie, pokiaľ klerici nemali deti, ich súkromné vlastníctvo sa mohlo stať majetkom celého
spoločenstva. To umožnilo západnej Cirkvi kumulovať obrovské finančné zdroje. Východná Cirkev
tento systém nepoznala, pretože kňazské rodiny, ale aj monastiere, boli zvyknuté zarábať si samy na
seba napríklad pestovaním hospodárskych plodín, včelárstvom, umeleckou činnosťou, tvorbou ikon
etc. Dane platili iba vtedy, ak dosahovali zisk z vlastnej práce a z darov od súkromných osôb.) Západná predstava, podľa ktorej biskupská hodnosť garantuje bohatstvo, je v rozpore so skromným
životom gréckych biskupov, ktorí však museli dohliadať na množstvo vecí.
Treba povedať, že aj cisársky dvor mal tendenciu redukovať výdavky. Napríklad, hádajte,
akým spôsobom sa prešibaní Byzantínci snažili oslniť cudzincov: šperky, zlato a striebro z klenotníc zhromaždili v kráľovskom paláci a naplnili nimi miestnosť, do ktorej pozvali vyslanca. Samozrejme, že ohromený ambasádor by svojmu kráľovi alebo sultánovi mohol napísať aj toto:
„Nemá zmysel viesť proti ním vojnu. V jedinej kráľovskej komnate majú toľko zlata, že ním môžu
ľahko kúpiť všetkých našich vojakov!“ Tento trik pomohol ríši zachrániť si tvár a nespočetné
množstvo ľudských životov. V určitom zmysle sa však Byzantínci stali obeťami vlastnej ľsti, a tak
ich chudobní susedia, predovšetkým tí na Západe, začali prahnúť po „nevyčísliteľnom bohatstve“ Konštantínopolu.
Byzantská ríša ako kresťanská zem
Ak bolo byzantské impérium kresťanskou krajinou, bolo v tom prípade zbožné aj jej obyvateľstvo?
Novopokrstení Bulhari sa spýtali patriarchu Fótia, prečo bolo v tomto kresťanskom impériu
toľko bezbožných osôb, zatiaľ čo v Bulharsku sa medzi pohanmi nachádzalo veľa čestných a slušných ľudí. Patriarcha odpovedal: „Démoni nemajú záujem o pohanov, avšak kresťanov neustále
napádajú a pokúšajú.“ Pre diabla je spravodlivý človek, ktorý sa nachádza mimo cesty, oveľa cennejší, než tisícky osôb, ktoré spáchajú drobné hriechy. Podľa tejto logiky je šírenie kresťanstva
dlhým a premenlivým procesom.
Povedal by som, že Byzantská ríša bola po dlhý čas neskoroantickou spoločnosťou s celou
plejádou nerestí, akými sú korupcia, chamtivosť a hrabivosť po peniazoch, túžba po moci, smilstvo, závisť... Ľud naďalej nasledoval staré obyčaje, hoci žil v krajine, v ktorej bolo kresťanstvo
dominujúcim náboženstvom. To však neznamená, že spoločnosť sa vôbec nezmenila. Zmenili
sa ideály a objavili sa svätí, príklady autentického kresťanského života. Ich životy sa používali v
kresťanskej edukácii ako vzory.
Čo sa týka špecifickej byzantskej neresti, ktorá impérium napokon zničila, povedal by som,
že ňou bol egoizmus. Osobný egoizmus prispel k rastu sociálnej stratifikácie (radikálne vrstvenie
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spoločnosti a prehlbovanie sociálnych rozdielov). Egoizmus triedy viedol k postupnému vzďaľovaniu sa aristokracie od obyčajného ľudu. A etnický egoizmus smeroval k degenerácii Byzancie
od multietnického impéria smerom k národnému gréckemu štátu. Infekcia nacionalizmu po
križiackych výpravách deformovala byzantské národné vedomie a Byzantínci začali hlásať: sme
Heléni, najväčší národ na svete! (Termín Heléni, Έλληνες, sa v Byzancii vzťahoval na antickú grécku
civilizáciu, ktorá bola pohanská. Kresťania v Byzancii sa nazývali Rómeji, od slova Ρωμαίοι, Rimania,
nakoľko Byzantská ríša sa považovala za legitímnu pokračovateľku rímskeho impéria. Byzantská dŕžava počas svojej existencie nikdy neoznačovala samu seba ako Byzanciu, ale ako Rímsku ríšu. Bolo
by preto historicky správnejšie nazývať ju Východorímskou ríšou, východnou časťou rímskeho impéria. Termín Byzancia definitívne vstúpil do západnej vedy až pod vplyvom osvietenstva. Nacionalistické tendencie u východorímskeho obyvateľstva spôsobili uprednostňovanie pohanského termínu
Heléni pred kresťanským Rómaios, Riman. Slovo Riman vo východorímskom chápaní označovalo
občana Rímskeho cisárstva vyznávajúceho ortodoxnú vieru a lojálneho cisárskej korune i patriarchálnemu omoforu. Pomenovanie Heléni bolo návratom k pohanstvu, plodilo egoizmus a negovalo
multietnické korene Byzancie, kde sa popri gréčtine - hoci v štatisticky menšej miere – používala aj
latinčina, čoho dôkazom je existencia početných románskych etník na Balkáne.)
Je to akoby sme tvrdili „sme Rusi! A Rusko je len pre Rusov!“
Presne tak. Rimania si uvedomili, že sú vlastne „Grékmi“ (pohanskými Helénmi) a odháňali od
seba susedných Srbov, Bulharov, Albáncov a iných „barbarov“, ktorí sa im opakovane odplácali
rovnakou menou, hoci predtým boli zjednotení v byzantskom svete. Impérium sa rozpadlo na
niekoľko vzájomne znepriatelených ortodoxných štátov. A keď prišli otomanskí Turci, vtedy Srbi,
Gréci a Bulhari radšej uprednostnili vidieť svojich susedov podriadených sultánovi, než by sa
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spojili proti spoločnému nepriateľovi. A navyše, Srbi sa pripojili k otomanským silám proti Bulharsku. Bulhari a Gréci sa zasa pridali k Osmanom, aby mohli bojovať proti Srbsku. Turci napokon
obliehali Konštantínopol. Srbi a Bulhari sa nielenže pripojili k obliehaniu mesta, oni sa radovali z
jeho pádu! Do takéhoto bahna upadli pravoslávne národy! Ale prišli Osmani a zmierili ich, pretože (kresťanskí) obyvatelia ich (osmanskej) ríše sa stali otrokmi. Bola to odplata za ich nacionalizmus. (Ako vidíme, dobytie Konštantínopola a pád Byzancie nebol Božím trestom za odmietnutie
únie s Vatikánom, ako to tvrdili súdobí západní polemici. Ríša padla, pretože pravoslávne národy si
prestali vzájomne pomáhať. Povstal brat proti bratovi. Turecké jarmo malo vo vzťahu k budovaniu
ortodoxného spoločenstva národov terapeutický efekt, pretože núdza prinútila nepriateľov odložiť
staré spory.)
Aj byzantská elita mala na tomto stave svoj podiel viny. Keď bohatí funkcionári z byzantskej
metropoly priniesli sultánovi dary, on im odvetil: „Všetky tieto poklady by ste mali dať svojmu
cisárovi, aby bol schopný postaviť armádu, ktorá by bojovala proti mne.“ Prirodzene, sultán prijal
milodar, ale namiesto toho, aby sa boháčom poďakoval, nechal ich popraviť ako zradcov.
Taký bol štýl osmanskej vlády: primitívny, krutý, ale spravodlivý. Turci boli slávni pre ich mocne vyvinutý zmysel pre spravodlivosť. Ruský spisovateľ zo 16. storočia Ivan Peresvetov napísal, že
Boh potrestal Grékov za ich klamstvá a neschopnosť spoľahnúť sa jeden na druhého. Všemohúci
sa obrátil chrbtom k tomuto národu a zhliadol na spravodlivého moslimského vládcu. I napriek
tomu, že nebol kresťanom, dodržiaval Božie prikázania nie iba slovne, ale najmä skutkami.
Môžete nám povedať niekoľko slov o hlavných podobnostiach medzi Ruskom a Byzantskou ríšou?
Stručne povedané, dnes je Rusko jedinou krajinou na našej planéte, ktorá je schopná brániť
tradičné hodnoty, a to nehovorím ani o kresťanských hodnotách, ale o základných a všeobecných duchovných hodnotách, ktoré sú základom veľkých civilizácií minulosti, predovšetkým tej
byzantskej.
Ak je Rusko nástupcom Byzantskej ríše, prečo Rusi o nej vedia tak málo?
Ako povedal básnik Alexander Puškin: „Všetci sme leniví a necivilizovaní.“ Občas sa stáva, že
dedičia nevedia nič o svojich predkoch. Je to naše nešťastie a tragédia. Ak zostaneme tvormi bez
koreňov, ruský výraz „Ivan bez priateľov a príbuzných“, ktorý označuje niekoho, kto už zabudol
na dejiny a tradície svojich predkov, potom bude naša budúcnosť smutná.
Na záver, čo môžete odporučiť našim čitateľom ako úvod do byzantských dejín?
Prvou je predovšetkým kniha „Dejiny byzantského štátu“ od Georgija Alexandroviča Ostrogorského. Tento autor bol rodeným Rusom, ale danú knihu napísal po nemecky počas svojho
pobytu v Nemecku. Keď sa k moci dostali nacisti, bol nútený presťahovať sa do Československa,
a následne do Juhoslávie. Táto práca bola po vojne upravená, opakovane publikovaná a preložená do mnohých jazykov.
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&id=6521&locale=it>
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140 rokov od narodenia misionára návratu
nášho ľudu do sv. Pravoslávia
(venované pamiatke vladyku Josifa Cvijoviča)

Je tomu 140 rokov, kedy svetlo sveta uzrel výnimočný hierarcha, rodoľub, organizátor, misionár,
skrátka človek, ktorý by si zaslúžil mnohé ďalšie
prívlastky – vladyka Josif Cvijović. Srbská pravoslávna cirkev mu zasvätila výstavy, konferencie,
publikácie či relácie, ale bokom by sme nemali
ostať ani my tu na Slovensku. Veď mnohí naši duchovní slúžili a niektorí aj dnes slúžia na antiminsoch podpísaných práve vladykom Josifom a my
všetci dodnes žneme z požehnaných plodov, ktoré
u nás a v Čechách tento misionár sial.
Vďaka o. Miroslavovi Humenskému sme mali
možnosť aj na stránkach tohto časopisu si aspoň
trochu priblížiť niektoré z jeho ciest po Slovensku.
Bol by som veľmi vďačný, ak by sa náš časopis tomuto venoval aj naďalej. Veď bol to človek, ktorý
na našej zemi sial semená sv. Pravoslávia spolu
so sv. vyznávačom Dositejom, episkopmi Irinejom, Damaskinom, Vladimírom, prepodobným
Justínom Popovičom a mnohými ďalšími junákmi
ducha, ktorých Srbská cirkev vysielala na pomoc
nášmu ľudu vracajúcemu sa z nešťastnej únie do lona svojej pradedovskej pravoslávnej viery.
O všetkom, čo pre našu Cirkev vykonali a ich tŕnistom i namáhavom zápase by bolo žiaduce
vydať knihu. Preto nech tento článok história prijme aspoň ako „skromné lepty úbohej vdovy“
a pokus nadchnúť dnešnú generáciu príkladmi ozajstného a živého pravoslávia.
Hoci mnohé z toho už bolo publikované v mládežníckom časopise Istina, toto výročie si
predsa len zaslúži, aby aj v našom oficiálnom periodiku sme si na vladyku Josifa spomenuli.
A to hlavne preto, že vladyka Josif ako episkop bitoľský sa významnou mierou podieľal na
formovaní našej eparchie a pravoslávia na Podkarpatí. Poeticky povedané, spolu s vladykom
Dositejom a vyššie spomínanými orali tú istú roľu a siali semeno pôvodnej viery medzi tým
istým národom. A že episkop Josif vyoral širokú brázdu a preoral široké pole, o tom svedčí
história. Hoci medzi naším národom nepôsobil dlho, „cieľavedome pripravoval podmienky
pre svojho nástupcu“. No nechajme o tejto práci a práci jeho spolupracovníkov na Podkarpatí
hovoriť samotného vladyku Josifa: „Vyučili sme cez 50 mladých chlapcov v našich bohosloviach (seminároch), najmä v bitoľskej. Začali sme v roku 1921 s tri až päťtisíc pravoslávnymi, s
4-5 cirkevnými obcami a tamojším nevzdelaným duchovenstvom, a teraz sme mali okolo 120
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chrámov a niekoľko ženských a mužských monastierov, cez 40 mladých školovaných svjaščennikov a mníchov s asi 200 tisíc veriacimi, s rezidenciou ustanovenou v Užhorode a postaveným
episkopským domom. Čiže eparchia dobre organizovaná a vo všetkom solídna.“ Dobre je
spomenúť i jeho nenaplnené plány vytvoriť samostatnú metropoliu na čele s rodeným Moravanom sv. vladykom Gorazdom (Pavlíkom).
No okrem týchto dôvodov existuje však ešte jedna príčina, kvôli ktorej som sa rozhodol
pre odkrytie aspoň prvých etáp života vladyku Josifa. Tento človek, ktorý toľko znamenal pre
našu cirkevnú históriu, bol predovšetkým človekom z ľudu a takým ostal aj vo vysokých cirkevných funkciách. Myslím si, že informácie o jeho detstve, mladosti, štúdiu či duchovenskej
činnosti, ako aj jeho pohľady na rodoľubije, rusofilstvo a pod., môžu dať dnešnému sterilnému akademickému prostrediu, takpovediac ľudskú tvár. Pre ľudí, ktorí sú tu vychovávaní kvôli
službe „Bohu a rodu“, zasa mnohé cenné rady, pohľady a lásku k jednoduchému národu, z
ktorého vzišiel a pre ktorý celý život pracoval vladyka Josif.
Episkop a neskôr metropolita Josif sa narodil v roku 1878 v obci Dreženik, od Boha mu
daným rodičom Kostovi a Jelisavete. Z rodného domu si odniesol jemu prirodzenú triezvosť a
múdrosť, zbožnosť a čestnosť, cirkevnosť i „rodoľubije“, ale i tú národnú pracovitosť a pohostinnosť, ktoré stáročiami charakterizujú srbského človeka i srbský národ.
Keď si sám spomínal na svoje detstvo, hovoril, že matka naňho vplývala srdcom i dobrotou
a otec rozumom, vytrvalosťou a často i úpornosťou v zvládaní životných peripetií. „Matku som
veľmi ľúbil a pred otcom som mal bázeň“, – hovoril vladyka Josif. No jedna spomienka z jeho
detstva je obzvlášť vzácna, najmä pre študentov a učiteľov bohosloveckých fakúlt. Je to spomienka na to, ako mu jeho mama vysvetľovala svätú tajinu Eucharistie a upozorňovala ho, aby
toho dňa, keď ju prijme, nič zlé nepovedal, nepľuvol ani neučinil. Lebo inak „neprijmeš do seba
„Boží zákon“, ale živé uhlie, ktoré ťa popáli“. Je až zarážajúce, ako je táto „národná a blahočestná teológia“ zbožnej ženy, nevediacej čítať a písať, zhodná so svätootcovským bohoslovím. Za
všetky príklady uvediem aspoň slová modlitieb pred sv. Pričaščenijem: „Jákože óhň da búdet
mí, i jáko svít, Tílo Tvoje i Króv, Spáse mój, prečestnája, opaľája hrichóvnoje veščestvó, sžihája
že strastéj térňije, i vsehó mjá prosviščája.“ , či „Choťá jásti, čelovíče, Ťílo Vladýčne, stráchom
pristupí, da ne opalíši sja: óhň bo jésť.“ Ako hovorí ďalej samotný vladyka Josif, „neskôr, ako
profesor bohosloveckej školy som si všimol, že ani naši učení teológovia nedokázali tak múdro
a tak jednoducho vysvetliť svojim žiakom význam svätej tajiny Pričaščenija – Eucharistie.“
Z raného detstva sa vladykovi Josifovi zachovala ešte jedna svetlá spomienka. Keď raz jeho
rodičia sedeli spolu s miestnym svjaščennikom a pili kávu, on ako malý chlapček spozoroval
v rukách duchovného čotky. Chytro vyskočil a vytrhol mu ich z ruky hovoriac, že to sú korálky
jeho sestry. Prekvapení rodičia mu ich hneď vzali a ospravedlňujúc sa vrátili ich duchovnému.
Ten však objal mladého nezbedníka a riekol: „Nechajte ho, on bude popom.“ Od tej chvíle si
duchovného obľúbil a aj keď doňho deti zapárali, že bude popom, on im to nijako nezazlieval.
Pri tejto „národnej škole života“ vladyku Josifa ešte ostaneme. Najviac sa v nej preberali
dva základné predmety, a to „rodoľubije a Bohoľubije“. Spolu s ostatnými deťmi mladý Josif
hltal všetky príbehy vojakov z bojov za otčinu, ale aj všetky ľudové rozprávky a medzi nimi aj
tie o zlatých anjeloch a Bohu, ktorý sa raduje, keď si bratia rozumejú a spolu spievajú. Zaujímavý je i prípad, keď sa rodičia dostali do zlej finančnej situácie a bolo potrebné zaplatiť daň
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a splatiť i dlh. Nešťastnému otcovi matka radila, aby najprv zaplatil daň, veď „nie je to človek,
čo dlhu nezná“, ale hlavné je, aby sme neboli dlžní svojej vlasti. Vladyka Josif túto lásku k vlasti
prenášal aj na svojich veriacich a zdôrazňoval, že dobrá matka musí vychovávať svoje deti v
duchu kresťanských a národných ideálov. K tomu dodával, že je neodpustiteľným hriechom
zriecť sa toho a túto najpríjemnejšiu a najvďačnejšiu povinnosť preniesť na kohosi iného.
Láska k Bohu a láska k vlasti však vyžaduje aj lásku ku konkrétnemu človeku. Aj tu sa dostalo vladykovi dobrej maminej školy. Charakteristický je prípad, keď sa pohádali so susedom
a ten neskôr i krivo prisahal pred súdom. No keď tomuto susedovi Radoslavovi ochorelo malé
dieťa v kolíske, Josifova matka posielala po svojom synovi medicínu Radoslavovej žene. Vo
veciach morálky však bola matka nekompromisná. Keď neskorší vladyka Josif mal ešte len
ísť na štúdiá do Ruska a pred odchodom bozkal mame ruku, pýtajúc i jej požehnanie, matka
okrem iných rád mu kládla na srdce, aby sa varoval nečestných žien a zaprisahala ho svojím
mliekom, aby dievčaťu hanbu neurobil: „Lepšie je, synku, chrám zapáliť, ako dievčaťu hanbu
urobiť. Ja sa budem Bohu modliť, aby ťa od toho ochránil.“ A ako hovorí vladyka: „Nikdy som
sa ničoho tak nebál, ako tejto matkinej prísahy.“ Plné úcty k matke sú aj slová vďaky, keď
hovorí: „Mamka, mamka, moja prekrásna mamka, ty si môj najväčší učiteľ, najväčší a najistejší
sprievodca života. Ty si môj anjel ochranca i dodnes i do hrobu! Teba už dávno nemám, ale
tvoje rady sú vždy so mnou! Vďaka ti i tvojmu mlieku, vďaka ti i za spásonosné rady tvoje!
Vďaka ti za starostlivosť a slzy tvoje, vďaka za modlitby tvoje!“ /Pokračovanie/
Prot. Peter Savčak

Antimins (plátno s ostatkami svätých od miestneho vladyku), ktorý je posvätený a
podpísaný vladykom Josifom v marci 1931 počas jeho administrácie Mukačevskou
pravoslávnou eparchiou pre pravoslávny chrám sv. Dimitrija Solúnskeho
v obci Hrabské (okr. Bardejov).
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Odišiel do večnosti archimandrita Gabriel (Giba)
/24.07.1962 – 22.11.2018/

22.11.2018, vo večerných hodinách,
na sviatok ikony Presvätej Bohorodičky
„Skoroposlušnicy“ a svätiteľa Nektarija
Eginského, odišiel do večnosti archimandrita Gabriel (Giba), zakladateľ Skýta prepodobných Antonija a Feodosija
Kyjevo-Pečerských v Odrynkách, bývalý
predstavený monastiera Blahoveščenija
Presvätej Bohorodičkе v Suprasli. Otec
Gabriel bol dlhšiu dobu chorý, napriek
tomu až do posledného dňa svojho pozemského života prijímal ľudí, radil im,
usmerňoval ich na ceste k spáse, k Christovi.
Narodil sa 24. júla 1962 v Sokolke.
Ukončil pravoslávny seminár a Kresťanskú teologickú akadémiu vo Varšave s
titulom magister teológie. Od začiatku
svojho mníšskeho života bol spojený
s monastierom Blahoveščenija Presvä18
B

tej Bohorodičkе v Suprasle, kde bol
6.4.1986 podstrihnutý za mnícha s menom Gabriel. 7.4.1986 bol podstrihnutý
za diakona a 30.11.1986 za jeromonacha.
21.5.1998 bol vysvätený za archimandritu. V roku 2007 obhájil doktorskú prácu
na tému: „Zabludow ako nábožensko-kultúrne stredisko Pravoslávnej cirkvi“.
Od 1.5.2000 do 1.4.2008 bol menovaný
za archimandritu monastieru v Suprasli
a správcom cirkevnej obce sv. Jána Teológa, ktorá bola pri monastieri. Po odmietnutí biskupskej hodnosti pôsobil od
apríla 2008 doteraz v Odrynkach, kde
za 10 rokov vytvoril Skýt prepodobných
Antonija a Feodosija Kyjevo-Pečerských.
Dlhé roky bol spovedníkom sestier v
ženskom monastieri v Zvierkach.
S o. Gabrielom sa prišli rozlúčiť tisíce
veriacich. Začali prichádzať do Skýtu už
23.11. podvečer, išli počas celej soboty až do neskorých večerných hodín a
niekoľko stovák sa zúčastnilo na samotnom otpevaniji. Nad hrobom zosnulého sa neustále čítala Psaltyr a sv. Evanjelium. Otca Gabriela vyprevádzali na
jeho poslednú cestu 4 biskupi Poľskej
pravoslávnej cirkvi: arcibiskup Gregor z
Bielska Podlaskeho, arcibiskup Jakub z
Bialystoku a Gdanska (24.11.2018), biskup Varsonofij zo Siemiatycz a biskup
Andrej zo Suprasľa. Vladyka Varsonofij v
svojej krásnej kázni prirovnal o. Gabriela k milosrdnému Samaritánovi, o ktorom sa čítalo vо sv. Evanjeliu. O. Gabriel
zostane v pamäti všetkých ako ten, kto
vždy dokázal človeka vypočuť, poradiť
a podporiť modlitbou. Arcibiskup GreOdkaz
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gor spomínal na archimandritu ako na
mnícha, ktorý ho usmerňoval v začiatkoch jeho mníšskeho života. Hovoril o
tom, ako o. Gabriel rád chodil na púte,
venoval sa mládeži (niektorí veriaci zo
Slovenska si ho pamätajú práve z pútí
ako „neúnavného“ baťušku Gavriila, ktorý sa aj po prejdení veľkého úseku cesty
venoval pútnikom a rozprával sa s nimi).
Spomínal, že vďaka jeho činnosti a katechizácii sa veľa mladých ľudí rozhodlo
pre službu Cirkvi, zvolilo si mníšsku cestu alebo založilo hlboko veriace rodiny.
Vladyka Gregor hovoril, že sa raz pýtal o.
Gabriela, ako je to možné, že počas jeho
prednášok sa v posluchárni zhromažďujú stovky ľudí a keď prednáša niekto iný,
prídu desiatky. Pýtal sa, v čom spočíva
jeho tajomstvo. Otec Gabriel mu odpovedal, že „vie poslúchať ľudí“. Vladyka Andrej zo Supraslu spomínal na svoju mladosť v monastieri, kde videl, že o. Gabriel
len veľmi málo spal, lebo v hociktorú
nočnú hodinu (keď sa budúci vladyka
zobudil), sa v keliji o. Gabriela vždy svietilo. Otec Gabriel si prial byť pochovaný
ako obyčajný mních, hoci mal hodnosť
archimandritu.
Počas spevu irmosov Veľkého kánona sv. Andreja Krétskeho „Pomoščnik i
pokroviteľ“ sa hrob s telom o. Gabriela
pohol na svoju poslednú cestu po Skýte.
Skýt vyprevádzal svojho archimandritu
zvonením nového zvonu, ktorý bol odliaty na počesť 500. výročia založenia
Skýtu. Nad hrobom o. Gabriela zazneli
aj paschálne spevy: „Christos Voskrese“ a
„Da voskresnet Boh !“
Na pohrebe sa zúčastnili desiatky
kňazov, nádherne spieval zbor. Zboristi
prichádzali každý týždeň v sobotu a nedeľu a na sviatky do Skýtu na bohoslužby
12/2018

a rozlúčka s o. Gabrielom bola pre nich
veľmi bolestivá - nemohli udržať slzy. Samozrejme, najväčší žiaľ prežívala staručká mamka o. Gabriela, ktorá dlho stála
pri hrobe svojho najmladšieho syna.
Otec Gabriel je pochovaný na mieste,
na ktoré opakovane poukazoval počas
svojho života – za kaplnkou prepodobného Antonija. Kaplnka sa nachádza neďaleko od kríža, od ktorého sa začali najnovšie dejiny Skýta. Táto kaplnka bola
prvým miestom modlitby v Skýte – podobne ako v minulosti, keď sa tu pred 5.
storočiami zjavila ikona prepodobného
Antonija a bola vybudovaná kaplnka.
Na východnej strane kaplnky je ikona
Presvätej Bohorodičky - igumene Svätej
Hory Atos. Táto ikona visela u o. Gabriela v jeho keliji v Suprasli. Upevňovala ho
počas prvých rokov mníšskeho života a
zostane s ním navždy.
Otec Gabriel miloval národ, ktorý
k nemu prichádzal. A národ mu lásku
opätoval. Celý Skýt bol „posiaty ľuďmi“
a bielymi kvetmi, ktoré veriaci prinášali
ako znak lásky k o. Gabrielovi. Bol to skutočne „ľudový dušpastier“. Ľudí nemožno oklamať, osobitým citom vnímajú
skutočných duchovných pastierov a srdcom smerujú k tým, ktorí sami z celého
srdca smerujú k Bohu. Otca archimandritu Gabriela si ľudia vážili a mali ho
radi za jeho Christovu lásku k ľuďom, za
úprimnú službu blížnym. Otec Gabriel
svojím príkladom zapaľoval srdcia veriacich, upevňoval duch tých, ktorí si zúfali,
„zdvíhal“ tých, ktorí padali. Z čistého prameňa jeho úprimného, Bohu oddaného
srdca, sa ľudia posilňovali vo viere, dostávali rady do ďalšieho života a odnášali
si so sebou do svojich príbytkov pokoj a
uzdravenie.
   19

E

Spomienka na osobnosť
V roku 2012 vznikol film „Archimandryta“ režiséra J. Kalinu. Sú v ňom zobrazené začiatky života Skýtu. Film vznikal
3 roky. Režisér spomína na stretnutia
s o. Gabrielom takto: „Otec Gabriel sa
brodil po kolená vo vode a pritom mi
hovoril, čo tu chce postaviť: „Tu - Georgij
- bude stáť chrám, vedľa budú
odvodňovacie kanály, v
Odrynkach bude parkovisko“. Počúval som ho s
nedôverou, myslel som
si, že otec Gabriel má príliš veľkú fantáziu.
Vtedy
som videl okolo s e b a
len močarisko. Po rokoch sme všetci zistili,
že o. Gabriel postavil
oveľa viac ako spočiatku hovoril. Mal
veľký dar od Boha
zjednocovať
ľudí vôkol šľachetného cieľa.
A tento dar
nepremárnil“.
O t e c
Gabriel bol vychýrený fytoterapeut jeho pomoc vyhľadávali ľudia nielen z
celého Poľska, ale aj zo zahraničia. Prichádzali za ním nielen pravoslávni, ale aj
inoslávni. K o. Gabrielovi prichádzali na
konzultácie profesori - lekári a boli vždy
prekvapení jeho dokonalými znalosťami
zdravotného stavu chorých. Každého o.
Gabriel prijímal s radosťou, pohostinnosťou.
Sama môžem dosvedčiť vyše 20 prípadov výrazného zlepšenia a uzdravenia
svojich pacientov, ktorých som s ich súhlasom konzultovala u o. Gabriela. Medi20
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cína nie je všemocná a niekedy lieky nedokážu človeku pomôcť tak ako by sme
to očakávali. Čaje od o. Gabriela však
zvyšovali v pozitívnom zmysle slova účinok liekov alebo prinášali úplné uzdravenie tým, ktorí to potrebovali. Keď
som s o. archimandritom konzultovala
svojich pacientov, vždy som ho musela
poinformovať o výsledkoch ich laboratórnych vyšetrení, aké lieky užívajú, na
aké ochorenia sa liečia. Vedel človeku
pripraviť „čaj na mieru“, t.j. aby predpísané bylinky „neprotirečili“ chemickému zloženiu liekov, ktoré pacient
užíval.
Žiaľ, často sa
stáva, že samotného človeka lepšie
ohodnotíme až vtedy,
keď oňho prídeme.
Verím, že tí, ktorí o.
Gabrielovi ubližovali počas života, raz prídu
na jeho hrob
prosiť o odpustenie. Otec
Gabriel odpúšťal všetkým svojim neprajníkom. Nikdy som od neho nepočula
príkre slovo alebo slovko odsúdenia. Bol
človekom nesmierne vďačným a vždy
všetkým ďakoval. Je to tiež znak pokory
– vedieť prijať dar a zo srdca sa darujúcemu nielen poďakovať, ale sa zaňho aj
neustále modliť.
Nedá mi, aby som pri tejto smutnej
príležitosti nezaspomínala na drahého
o. Gabriela aspoň niekoľkými vetami.
Som nesmierne povďačná Bohu, že nám
daroval možnosť osobne sa poznať s o.
archimandritom Gabrielom. S veľkou
Odkaz
sv. Cyrila
a Metoda

Spomienka na osobnosť
radosťou sme vždy prichádzali na Skýt
pomodliť sa za zdravie našich priateľov,
za zosnulých, poradiť sa s ním. Každé
stretnutie s ním prinášalo veľa útechy,
povzbudenia do ďalšieho života. Jediné,
na čo som si nedokázala úplne zvyknúť,
bol dar o. archimandritu od Hospoda
Boha čítať moje myšlienky a buď odpovedať na nezadané otázky, alebo pokračovať nahlas v mojich úvahách. Možno
prečítať viacero kníh o svätých, ale na
stretnutie s človekom Božím asi nie sme
napriek tomu kvôli svojej hriešnosti pripravení.
S Božou pomocou sme sa tento rok
zúčastnili na sviatku 500. výročia založenia Skýtu prepodobných Antonija a
Feodosija Kyjevo-Pečerských. Oslavy
prebiehali v prekrásnej duchovnej atmosfére. Zo Slovenska sme pricestovali
veľkým autobusom – na púti sa zúčastnilo celkovo 45 ľudí. Niektorí sa mu prišli
osobne poďakovať za modlitby, uzdravenie, ďalší prišli so svojimi otázkami,
s prosbou o pomoc. Otec Gabriel nás
všetkých napriek veľkému množstvu
pútnikov srdečne prijal, poblahoslovil
každého z nás a pohostil. Osobne nás
aj odprevadil zo Skýtu a nízko sa nám
poklonil. Jeho pohostinnosť bola mimoriadna. Opakoval: „Nech nikto neodíde z
tohto miesta bez pohostenia“.
Aj v deň pohrebu o. Gabriela boli
všetci ľudia, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť,
pohostení polievkou, čajom a koláčom.
Na o. Gabriela budeme s pomocou
Božou vždy spomínať v modlitbe. Verím, že sa bude v Kráľovstve Nebesnom
modliť za nás všetkých a že k jeho hrobu
v Odrynkach budeme prichádzať s pros12/2018

bou o modlitby a nádejou na pomoc
(tak ako sme to robili počas jeho života).
Chcela by som sa pekne poďakovať
všetkým o. duchovným, ktorí si 25.11.
o 12.00 hod. pripomenuli zvonením v
svojich cirkevných obciach pamiatku
o. Gabriela! Zároveň zo srdca ďakujem
všetkým veriacim zo Slovenska, ktorí sa
opakovane pripojili k výzve pomôcť Skýtu v Odrynkách. Spasi Vas Hospodi!
Otec Gabriel sa rád lúčil slovami, ktoré sa, dúfam, niekedy naplnia: „Do vstreči v Carstviji Nebesnom !“
Večnaja pamjať Vam, dobryj pastyrju,
molitvenniče i stradaľče, o. archimandrite Gavriile!
Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim.
prof.,
doc. PhDr. Liliana Belovičová, CSc. mim.
prof.
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Misijná činnosť otca Ignatija
– služobníka Božieho, na dolnom Zemplíne
Otec Ignatij, vlastným menom Ján Čokina, sa
narodil 8. apríla 1899 v obci Uličské Krivé, okres
Snina. Čas jeho mladosti nebol ľahkým obdobím.
Práve v tomto čase, na prelome dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia dochádza k návratu
veriacich k svätému Pravosláviu a otec Ignatij bol
od útleho veku tvrdým zástancom svätého Pravoslávia.
V mieste jeho rodiska, v r. 1922, celá obec prešla od únie k pravej Christovej Cirkvi, k svätému
Pravosláviu. Nie všade však bol návrat tak jednoznačný a relatívne ľahký. Sám Hospodin Boh
posiela svojho služobníka - misionára otca Ignatija
na Zemplín, nie náhodou, ale aby svojou odhodlanosťou za pravú vieru navrátil veriacich do lona
svätej Pravoslávnej cirkvi.
Otec Ignatij žil tvrdým asketickým životom, dôsledne dodržiaval svoje mníšske
pravidlo, pôst, bol nápomocný iným, aj napriek neustálemu ponižovaniu a zosmiešňovaniu pre vieru sa nikdy na nikoho nehneval, ale stále prosil Hospodina, aby im
odpustil, lebo nevedia, čo robia.
Jeho prvou cirkevnou obcou bol Rebrín, v súčasnosti Zemplínska Široká. Tu už
začiatkom 20. rokov minulého storočia sa začína formovať pravoslávny duchovný
život. Po r. 1918, po období nepokojov a rozbrojov v obciach Rebrín a Krášok, kde
sa nachádzal uniatsky chrám, ktoré sa časom stupňovali, od slovných narážok až po
fyzické útoky končiace na súde, veriaci, ktorí prišli z USA a boli naklonení myšlienke návratu do Pravoslávia, zakladajú prvú pravoslávnu cirkevnú obec. Už v r. 1921
bola v miestnej ľudovej škole slúžená prvá pravoslávna Liturgia, ktorú slúžil práve
jeromonach ladomirovského monastiera Ignatij (Čokina), neskorší prvý administrátor novovzniknutej cirkevnej obce. Pravoslávie vtedy prijalo 40 rodín z obcí Rebrín,
Krášok a Lastomír.
Ešte koncom r. 1926 si pravoslávni veriaci postavili drevenú modlitebňu, ktorú spolu s otcom Ignatijom posvätili o. Vasilij Solovjev z Medzilaboriec a o. Andrej
Cuglevič z Telepoviec. V r. 1929 sa veriaci dohodli na vybudovaní nového chrámu.
Výstavbu chrámu ukončili v r. 1934 a zasvätili ho Narodeniu Presvätej Bohorodičky.
Otec Ignatij, naplnený láskou a radosťou z nového chrámu, veriacim zabezpečil liturgické a modlitebné knihy až z Haliče v Poľsku, o čom svedčí aj jeho venovanie v
modlitebníku pani Pupačovej.
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Otec Ignatij celým svojím telom, celou mysľou aj dušou bojoval za obnovenie
Pravoslávia na našom území. Každú skúšku v neľahkej dobe zdolával Isusovou modlitbou: „Hospodi Isuse Christe, Syne Božij, pomiluj mja hrišnaho!“ Po ťažkých dvoch
rokoch, plných pokušení, skúšok a prekážok, zanechávajúc kúsok pravej duchovnosti nielen v Rebríne, ale aj v širokom okolí, odchádza do obce Ladomírov, okr. Snina,
odkiaľ naďalej pokračuje vo svojej misijnej činnosti dolného Zemplína.
História „tibavského kríža“.
Na toto obdobie spomínal jeho brat Juraj, žijúci v susednej obci Ubľa, ktorý chodil s otcom Ignatijom po celom Zemplíne a pomáhal mu ako kantor pri svätých bohoslužbách.
„Keď raz prechádzali cez silno uniatsku obec Tibava, bol akýsi sviatok, ľudia nepracovali, sedeli pred domami alebo sa prechádzali po ulici.
Otec Ignatij nosil bradu, kde v tom čase bradu nosili len Židia. Ignatij sa ľuďom
pozdravil: „Sláva Isusu Christu!“ a dodal: „ Nečudujete sa, že ja som Žid (?)“ Oni mu
odpovedali: „Aký ste Vy Žid, keď ste sa pozdravili „Sláva Isusu Christu“ a nosíte pravoslávny kríž? Vy ste pravoslávny pop.“ Otec Ignatij na to reagoval slovami: „Akýže ja
môžem byť pop, keď nemám kde slúžiť bohoslužbu, hoci aj kantora so sebou mám?!“
Vtedy sa obrátil na jednu ženu, či by nemohol slúžiť bohoslužbu v jej dome. Keď súhlasila, tak jej povedal: „A nemohli by ste pozháňať viac ľudí, lebo viete, keď budeme
slúžiť len pre jedného človeka, tým
sa Bohu veľmi neodvďačíme“. Na
túto ženu tak zapôsobil, že pobehla
za ďalšími ženami a takto v jej dome
slúžili svätú Liturgiu.
Po Liturgii otec Ignatij povedal:
„Pamätajte na to, že tu vo Vašom
dome sa uskutočnila významná vec,
slúžila sa svätá Liturgia. Toto je potrebné zaznamenať pre budúcnosť.
Bolo by dobré pred domom postaviť
svätý kríž“. Otec Ignatij spolu s obyvateľmi skutočne postavili svätý kríž,
ktorý tam stojí dodnes.
Na túto veľkú udalosť spomína
pani Barnová z Tibavy: „Pozemok, na
ktorom bol pôvodne postavený kríž,
bol pripravený na stavbu pravoslávneho chrámu. Bol tam malý domček,
v ktorom bývala bohabojná rodina.
Lenže neskôr sa pozemok predal súkromným vlastníkom a nový majiteľ,
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ktorému sa kríž nepáčil, ho presunul vedľa pred susedov. Vzápätí, žiaľ, ochrnul a nemohol chodiť. Na novom mieste sa majitelia o kríž vzorne starali. Momentálne tam
bývajú už noví majitelia, ktorí tiež majú tento kríž vo veľkej úcte“.
Otec Ignatij taktiež pôsobil v Hrabskom, kde založil novú cirkevnú obec,
alebo v Krásnom Brode, kde staval
pravoslávny chrám. Taktiež pôsobil v
Čertižnom, v Pstrinej, ale aj v obciach
Topoľa, Runina, Svetlice, Malý Berezny, Veľatín, Stakčín, Medzilaborce a v
mnohých ďalších, v ktorých nezištne
slúžil a rozosieval semená sv. Pravoslávia. Počas svojej skutočne apoštolskej
misijnej činnosti o. igumen Ignatij pretrpel mnoho ponižovania, výsmechu a
rôznych intríg zo strany neprajníkov sv.
Pravoslávia. Napriek mnohým prekážkam Boh požehnával toto dielo a počet
pravoslávnych veriacich stále rástol. Po
odchode do dôchodku si otec Ignatij
na malej hôrke v rodnej obci postavil
kaplnku a pod ňou kéliu, v ktorej do
konca svojho pozemského života vo
dne v noci vznášal svoje vrúcne modlitby k Hospodinovi, Presvätej Bohoro- Pôvodný kríž, ktorý o. Ignatij postavil spolu
s veriacimi v obci Tibava
dičke i všetkým svätým, a ktorými nie
jednému utrápenému a ubolenému pomohol.
V nedeľu ráno, 24. októbra 1976, vo veku 77 rokov si otec igumen Ignatij poslednýkrát prečítal mníšske modlitebné pravidlo a rozlúčil sa so všetkými, ktorí ho
prišli navštíviť, a tichučko, ležiac na posteli s modlitbou na perách, asi na poludnie,
odovzdal svoju dušu Bohu.
Pravoslávni veriaci, bohoslužbami pri jeho hrobe v Uličskom Krivom, každoročne
na sviatok Preobraženija - Preobrazenia Hospodinovho na hore Tábor, za stále väčšej
účasti duchovenstva a veriacich, si s úctou pripomínajú neochvejného, horlivého a
trpezlivého ohlasovateľa pravdy a svätého Pravoslávia – otca igumena Ignatija – Božieho služobníka.
Tibavský kríž je zas svedectvom a pamiatkou na jeho misiu v krajoch dolného
Zemplína.
Z knihy Petra Begeniho „Igumen Ignatij – Služobník Boží“
a materiálov z kroniky Pravoslávnej cirkevnej obce Zemplínska Široká
pripravili Veronika MELICHAREKOVÁ a jer. Nikodím (Dušan Tomko).
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Nový katedrálny chrám v Bukurešti
25. novembra 2018 bol posvätený oltár novopostaveného patriaršeho
Katedrálneho chrámu spásy národa v
Bukurešti, Rumunsko. Starý patriarší Katedrálny chrám bol postavený v rokoch
1656-1658 princom Konštantínom Serbanom Basarabom ako monastiersky
chrám a o desať rokov neskôr bol povýšený na metropolitný katedrálny chrám.
Takto sa tento chrám stal miestom, kde
metropolita za účasti vládcov a neskôr
kráľov Rumunska, zhromaždenia biskupov slúžil ďakovné bohoslužby Te Deum
pri rôznych dôležitých udalostiach, ako
zjednotenie rumunských kniežatstiev
(1859), vyhlásenie rumunskej štátnej nezávislosti (1877), zriadenie Rumunského
kráľovstva (1881).
Zjednotenie rumunských kniežatstiev v roku 1859 prináša takisto zjednotenie cirkevných štruktúr v
Moldavsku a Valašsku a nárast
počtu členov Posvätnej synody. Odvtedy
metropolitná katedrála sa ukazuje
byť nedostačujúca priestorovo,
hlavne
počas
veľkých cirkevných sviatkov
a národných
osláv.
P r e to
na

12/2018

žiadosť kráľa Karla I. parlament a senát
hlasovali za zákon č. 1750, o výstavbe
pravoslávneho katedrálneho chrámu
v Bukurešti, na ktorý kráľ vyčlenil zo
štátneho rozpočtu 5 miliónov zlatých
lei. V roku 1900 bola vyhlásená verejná
zbierka na výstavbu chrámu, avšak tieto
aktivity boli prerušené prvou svetovou
vojnou (1914-1918). Po veľkom zjednotení Rumunska v roku 1918, myšlienku
výstavby katedrálneho chrámu v hlavnom meste krajiny, ako vďaky Bohu za
toto úspešné zjednotenie podporovali
tak vtedajší metropolita Miron Cristea,
ako aj kráľ Ferdinand (1920).
Po zriadení Rumunského patriarchátu v roku 1925 sa začali diskusie
ohľadom miesta výstavby budúceho
katedrálneho chrámu a jeho architektonického projektu. 11. mája 1929 patriarcha Miron za účasti reprezentantov
kráľovskej rodiny, kráľovnej Márie, členov vlády, národnej
armády a množstva veriacich posvätil miesto
pre budúci chrám.
Toto úsilie však bolo
zastavené ekonomickou krízou, vypuknutím druhej
svetovej vojny
a následne nastolením komunistického režimu,
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počas ktorého tisícky veriacich, kňazov
a mníchov bolo zatvorených, súdených
a odsúdených na mnoho rokov vo väzeniach, ktoré mnoho z nich neprežilo.
Po roku 1990, vďaka starostlivosti, v
blaženej pamäti patriarchu Teoktista, ožil
projekt výstavby Katedrálneho chrámu
spásy národa nesúc so sebou ďalší argument na jeho podporu, a to vzdanie pocty predkom, ktorí sa obetovali za vieru a
jednotu národa a hrdinov, ktorí položili
svoje životy v roku 1989 za oslobodenie
krajiny od diktátorstva a ateizmu, ako aj
tých, ktorí trpeli bezprecedentný teror v
komunistických väzeniach a koncentračných táboroch.
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V roku 2005 boli mestskou radou navrhnuté tri možné lokality na výstavbu,
z ktorých Cirkev prijala konečné miesto
nachádzajúce sa za Ľudovým domom,
na znak morálnej nápravy a „svetla
vzkriesenia“ za päť „obetovaných“ chrámov, z ktorých tri boli zbúrané a dva
premiestnené počas komunistického
režimu práve kvôli výstavbe Ľudového
domu.
Po svojej intronizácii v roku 2007
Jeho Blaženosť patriarcha Daniel pokračoval v naplnení želania svojich predchodcov a 29. novembra 2007 posvätil
základný kameň budúceho Katedrálneho chrámu spásy národa a v roku 2010,
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po mnohých prípravách, začali samotné
konštrukčné práce.
Slávnostné oslavy
sa začali 25. novembra 2018 posvätením
svätého oltára za
účasti Jeho Svätosti
Bartolomeja, ekumenického patriarchu,
Jeho Vysokopreosvietenosti Chryzostoma,
metropolitu
Patry
(Grécko), miestneho
patriarchu,
hierarchov, kňazov a veriacich Rumunskej pravoslávnej cirkvi ako aj reprezentantov štátnej správy a vzácnych hostí.
1. decembra 2018, v Národný deň Rumunska, bola po prvýkrát slúžená ďakovná
bohoslužba Te Deum v Národnom Katedrálnom chráme, ktorý je venovaný všetkým
rumunským hrdinom, ktorí padli za jednotu a dôstojnosť krajiny. Zoznam všetkých
známych mien rumunských hrdinov bol uložený do svätého oltára a bude čítaný na
každej svätej Liturgii.
Chrámovými sviatkami sú Nanebovstúpenie Hospodina (Deň pamiatky hrdinov)
a sv. apoštol Andrej.
Rumunská pravoslávna cirkev má takmer 17 miliónov veriacich v Rumunsku a
takmer 3 milióny veriacich v diaspóre. Na čele Rumunskej cirkvi je Jeho Blaženosť
Daniel, patriarcha rumunský. Cirkev má viac než 50 biskupov, takmer 15 000 kňazov
a diakonov, okolo 15 000 cirkevných obcí vrátane filiálnych, 541 monastierov, 192
skýtov a 15 metochii (štatistika z roku 2015).
Cirkev zriadila takmer 800 centier pre poskytovanie sociálnych služieb, vrátane
ktorých je takmer 40 nemocníc, ambulancií a lekární, 90 stredísk pre detí, viac než 80
vzdelávacích centier a škôl, okolo 70 denných opatrovateľských centier pre seniorov,
stredísk sociálnej starostlivosti a komunitných centier, okolo 160 vývarovní a pekární, viac než 60 poradenských centier, cez 20 stredísk pre bezdomovcov, pre obete
domáceho násilia a obchodovania s ľuďmi a ďalšie sociálne inštitúcie.
Rumunská pravoslávna cirkev má 12 bohosloveckých fakúlt a 38 duchovných
seminárov.
Spracovala: Mgr. Iveta Apostu
Zdroje: basilica.ro, patriarhia.ro, orthodoxwiki.org
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Vyšiel Ochridský prológ v slovenčine
Názov: Ochridský prológ. Životy svätých, básne, úvahy, rozjímania a besedy na každý deň v
roku
Autor:
Sv. Nikolaj Velimirovič
Preklad zo srbčiny:
prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.
Počet strán: 992
Väzba: viazaná väzba
Jazyk: slovenský jazyk
Rozmery: 170 × 238 mm
Vydanie: prvé, 2018
Anotácia:
Ochridský prológ je veľkolepé dielo sv. Nikolaja Velimiroviča, episkopa Srbskej pravoslávnej cirkvi, významného učenca, teológa,
filozofa, génia, ale predovšetkým svätca a askétu, ktorého hlavným životným poslaním bolo priviesť k spáse svoju dušu a duše
zvereného duchovného stáda.
Orchidský prológ patrí medzi jeho najvýznamnejšie diela. Sú v ňom zachytené
krátke životopisy vyše 1500 svätcov podľa cirkevného kalendára, ktorí sú vzormi na
ceste k večnému životu pre veriacich. Autor ku každému dňu roka pripája aj báseň,
rozjímanie, úvahu a besedu na rôzne témy, čo z diela robí pokladnicu poznania a
múdrosti.
Popri ruskom, anglickom, nemeckom a španielskom vydaní sa tak môže aj slovenský čitateľ každodenne zahĺbiť do krátkych poučení, čítanie ktorých mu nezaberie veľa času a zároveň ho duchovne obohatí. Výnimočnosť diela je predovšetkým v jeho komplexnosti, keďže sa v jednej knihe nachádza na každý deň v roku
okrem viacerých životopisov svätých viacero žánrov: rýmovaných básní, úvah na
rôzne témy, rozjímaní nad udalosťami zo Svätého Písma a besied (kázní) na rôzne
citáty zo Starého a Nového Zákona – to všetko 366-krát. Slovenské vydanie je navyše
ilustrované ikonami svätých pri každom dni, takže sa v ňom nachádza takmer 400
čiernobielych obrázkov.
Aj keď bol sv. Nikolaj veľkým mysliteľom, v tomto diele dokázal podať aj tie najhlbšie teologické a duchovné pravdy jednoduchým spôsobom, prístupným širokému spektru čitateľov.
Knihu si môžete objednať cez: www.duchovne-knihy.sk
a zakúpiť na Úrade Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi v Prešove
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Prezentácie knihy Ochridský prológ
v slovenských mestách
Verejné prezentácie pravoslávnych duchovných kníh na Slovensku veľmi nie sú zvykom. Keďže sa však s Božou pomocou podarilo v slovenskom preklade vydať veľkolepé dielo sv. Nikolaja
Velimiroviča Ochridský prológ, ktoré je určené všetkým vekovým aj intelektuálnym kategóriám bez
rozdielu vierovyznania, rozhodli sme sa zorganizovať takéto podujatia vo viacerých slovenských
mestách. V spolupráci s organizáciou ResArtis v zastúpení Oľgou Sedrovičovou sme sa podujali zorganizovať šnúru prezentácií spolu s vystúpením zboru Školy cirkevného spevu sv. Jána Damaského
z Nového Sadu.
Naše turné sme začali 23.11.2018 sv. Liturgiou v chráme pravoslávneho monastiera Položenia
rizy Presvätej Bohorodičky v Komárne, lebo toto mesto je pre históriu Srbov na Slovensku jedno z
najvýznamnejších. Aj keď si na to mnohí v Komárne už nepamätajú, Komárno pre Srbov zohralo v
histórii veľkú úlohu. Počas tureckého jarma tu v 17. stor. prišlo asi 40 000 srbských rodín a istý čas tu
aj sídlil srbský pravoslávny patriarcha Arsenije III. (Čarnijevič). V príhovore po sv. Liturgii duchovný
správca PCO v Komárne jer. Miroslav Krutský povedal: „Sme radi, že toto významné dielo jedného
z najväčších srbských osobností sv. Nikolaja Velimiroviča začalo prvou prezentáciou práve v pravoslávnom chráme v Komárne, ktorý je akoby domovom Srbov na Slovensku“. Dalo by sa povedať,
že aj byzantský spev, ktorým zbor spieva, tu naposledy znel pred mnohými desiatkami rokov, keď
Komárno navštevovali mnísi zo srbského monastiera Chilandár. Všetky tieto krásne okolnosti veľmi
zapôsobili na našich hostí zo Srbska, ale aj na prítomné médiá a veriacich.
Ešte v ten istý deň nás o 17.00 hod. čakala prezentácia knihy v Ruskom centre vedy a kultúry
v Bratislave. Plná sála ľudí si na samom počiatku vypočula tropár - oslavnú pieseň autorovi Ochridského prológu sv. Nikolajovi Velimirovičovi, po ktorej vystúpila moderátorka Oľga Sedrovičová zo
združenia ResArtis a naznačila, o čom sa bude
dnes večer hovoriť. Následne uviedla prekladateľa básní a odborného korektora slovenského
vydania tohto diela prot. Petra Savčaka a ten
porozprával o živote sv. Nikolaja Velimiroviča.
Hovoril o dedinskom chlapcovi, ktorého poslali
na štúdiá, lebo bol útleho vzrastu a pre prácu
na hospodárstve bol prislabý. V školách sa mu
smiali, že je sedliak, a preto musel študovať o to
úpornejšie ako ostatní. Nikola, ako ho pri krste
nazvali, sa stal po štúdiách na významných západných univerzitách aj v pravoslávnom Rusku veľkým obrancom Srbov v Anglicku a USA,
kde kázal a prednášal, aby tak pomohol svojmu trpiacemu ľudu doma. Po prijatí mníšstva
a biskupskej hodnosti odchádza do srbskej
Prezentácia knihy v Bratislave
najchudobnejšej eparchie v Ochride, kde sa z
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mysliteľa a filozofa stáva modlitebník a askéta a práve vtedy vzniká aj jeho dielo Ochridský prológ.
Počas II. svetovej vojny bol v koncentračnom tábore v Dachau a odtiaľ ako nepriateľ komunistickej
Juhoslávie odchádza do USA a pokračuje v pomoci svojmu ľudu zo zahraničia, kde aj zomiera. Jeho
množstvo diel však dodnes poúča nielen Srbov, ale aj čitateľov v iných jazykoch.
Po zaznení liturgických piesní v podaní zboru moderátorka vyzvala hlavného prekladateľa knihy do slovenského jazyka prot. Petra Soroku, aby ju prišiel v krátkosti predstaviť a porozprávať o
jej preklade. Ten vôbec nebol jednoduchý a často dokonca dobrodružný. Čistého času trval vyše 5
rokov a prekladateľ sa musel popasovať s mnohými, už nepoužívanými slovami, turcizmami a bulharizmami, s prekladom ktorých mu pomáhali aj na Srbskom veľvyslanectve v Bratislave.
Básne sv. Nikolaja boli v národe tak obľúbené, že zľudoveli a dokonca boli aj zhudobnené. Dve
z nich zbor prítomným zaspieval, aj keď tento druh spevu nepatrí do jeho repertoáru. Moderátorka
Oľga Sedrovičová potom zarecitovala aj niekoľko úryvkov z Ochridského prológu. Koncert zboru a
prezentácia knihy boli obohatené aj vernisážou výstavy o srbskom monastieri Chilandár na Sv. Hore
Athos fotografa M. Jociča a na záver zahral niekoľko skladieb srbský orchester Sanju Milinkoviča z
Belehradu.
Hostia zo Srbska potom navštívili aj pravoslávne bohoslužobné priestory v Trnave, kde Srbi v
histórii rovnako ako v Komárne zohrali významnú úlohu.
Sobotnú sv. Liturgiu sme slúžili v nádherných priestoroch galérie ikon v Žiline a za spevu byzantskými nápevmi starobylé ikony dotvárali neopísateľnú duchovnú atmosféru. Dirigent zboru
jerodiakon Jerotej sa k prítomným prihovoril slovami: „Pravým miestom týchto ikon je chrám a my
sme do tejto galérie vďaka svätej Liturgii priniesli Božie požehnanie a posvätili sme ho ňou, takže
sme sa medzi ikonami cítili ako v skutočnom chráme“. Aj tu po skončení sv. Liturgie bola predstavená kniha Ochridský prológ a plná galéria prítomných ľudí si ju s veľkým záujmom zakúpila aj s
podpismi autorov a hostí zo Srbska. Prekrásna duchovná atmosféra nastala po návrate z obeda, keď
majiteľ galérie vyniesol z depozitu najcennejšiu ikonu, akú tu majú – ikonu Jaroslavľskej Presvätej
Bohorodičky zo 16. stor. – a zbor pred ňou s veľkou úctou zaspieval kondak „Vzbrannoj vojevodi“.
V nedeľu 25.11.2018 sa nám dostalo cti slúžiť a spievať sv. archijerejskú Liturgiu v katedrálnom
chráme v Košiciach za účasti
Jeho Vysokopreosvietenosti
Juraja, arcibiskupa michalovsko-košického,
ktorý
pred jej začiatkom vyniesol
do stredu chrámu ostatky
autora Ochridského prológu sv. Nikolaja Velimiroviča.
V kázni prot. Peter Soroka
porozprával o živote tohto
svätca a po rezaní slávskeho
koláča na jeho počesť vladyka poďakoval prekladateľovi za sprístupnenie tohto
diela slovenskému čitateľo
Archijerejská sv. Liturgia v Košiciach
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Zbor Školy cirkevného spevu sv. Jána Damaského z Nového Sadu v Sninskom kaštieli
vi. Aj tu zbor zo Srbska zaspieval niekoľko duchovných a liturgických piesní a prekladateľ niekoľkým
stovkám veriacim porozprával o úskaliach prekladu diela do slovenského jazyka.
V Prešovskom kraji bola v rámci turné prezentovaná kniha Ochridský prológ v Sninskom kaštieli. Do Sniny sa na podujatie prišlo pozrieť obrovské množstvo divákov, zamestnanci kaštieľa dali do
sály postupne všetky stoličky a aj tak mnohí ľudia nemali kde sedieť. Obvyklý scenár so spevom srbského zboru sa divákom tak páčil, že zbor musel kvôli záverečnému potlesku postojačky pridávať
ďalšiu skladbu, čo sa nestalo na žiadnej z predchádzajúcich prezentácií.
Aby bol tento večer srbskej literatúry a byzantského spevu úplný, svoje fotografie z putovania
po srbských monastieroch tu predstavila fotografka PaedDr. Daniela Kapráľová. O svojich fotografiách povedala: „Ako ženu a fotografku ma vždy priťahovalo tajomstvo života mníšok, harmónia
medzi vierou a skutkami týchto žien. Trpezlivosť, pokora, dobromyseľnosť, vzdanie sa svetských
radostí i starostí. Zachytiť tento svet vizuálnou rečou fotografie. V ženskom kláštore na Grabarke
som mala takýto cieľ. Ale už na druhý deň bolo fotenie terciárne. Pochopila som, že som tam kvôli
sebe, nie kvôli mníškam. A tak je to dodnes. Snažím sa zachytiť cez objektív fotoaparátu fluidum
religiozity. Netvrdím, že je to pravda, ale niečo, čo hovorí o pravde. Každý človek má v sebe vieru i
nevieru, bez ohľadu, či je veriaci a či ateista. Rozprávam svoj subjektívny fotografický príbeh o túžbe
po raji.“ Takými hlbokými slovami sa skončil tento večer srbskej duchovnosti a plná sála divákov
odchádzala zaiste duchovne nadšená a posilnená rovnako ako tomu bolo aj vo všetkých predchádzajúcich mestách.
Organizátori podujatia chcú týmto srdečne poďakovať všetkým účinkujúcim, spevákom, muzikantom, vystavovateľom aj divákom, lebo všetci spoločne vytvorili nádhernú duchovnú atmosféru,
ktorá bezpochyby oslávila významného svätca a autora Ochridského prológu sv. Nikolaja Velimiroviča. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných
menšín.
Prot. Peter Soroka
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Posviacka chrámu v Bžanoch
„SLAVA BOGU ZA VSJO!“
Sláva Bohu za nový pravoslávny
chrám! V dňoch 20. a 21. októbra 2018 pre
mnohých bol obyčajný bežný deň, avšak
pre dedinku Bžany v okrese Stropkov to
bol mimoriadne krásny, posvätný a neopakovateľný deň. V tento deň bol posvätený
nový pravoslávny chrám na počesť „Prenesenija moščej sv. Nikolaja Čudotvorca v Bar
hrad“.
Bohoslužby viedol náš vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita
českých krajín a Slovenska, za prítomnosti
mnohých duchovných otcov a takmer 450
veriacich, ktorým srdečne ďakujeme za
modlitby, dary ako aj duchovnú oporu. Pre
veľké cirkevné obce sa akoby jednotlivec
strácal, avšak pre nás v dedinke Bžany, kde je nás málo, sme boli len milo prekvapení bohatou
účasťou domácich veriacich, veriacich susedných aj vzdialených dedín či miest.
Mimoriadnym darom pre našu cirkevnú obec bola ikona svjatiteľa Nikolaja Čudotvorca s
moščami, ktorú nám odovzdal jeromonach Alexander /Haluška/ z Podvoria našej Pravoslávnej
cirkvi v Moskve, za čo mu srdečne ďakujeme. Výrazne sa o tieto mošči /relikvie/ pričinil Jeho
Vysokopreosvietenosť Georgij, arcibiskup michalovsko-košický, ktorému sa aj touto cestou
chceme srdečne poďakovať za taký vzácny a svätý dar, ktorý iste poslúži nášmu národu na
duchovné aj telesné uzdravenie a v neposlednej rade aj spasenie. Rovnako sa chceme poďakovať prot. Jozefovi Fejsákovi z Brna, ktorý nám podaroval pozlátený kríž na prestol, ktorý nám
doručil prot. Ján Kosť.
Darcov vecných ako aj finančných, oficiálnych aj anonymných bolo mnoho, preto vyprosujeme všetkým Bohu známym darcom pevné zdravie a Božie blahoslovenie pre nich ako aj
ich rodiny. Zvlášť sa chceme poďakovať otcom duchovným jerejovi Miroslavovi Humenskému
aj jerejovi Miroslavovi Pavlenkovi za sobotňajšie kantorovanie, ktoré vysoko ocenili domáci
veriaci ako aj hostia. K ich kantorovaniu sa pridali bratia mnísi zo Srbska, čím skutočne obohatili celú atmosféru natoľko, že nejeden veriaci ako aj duchovní boli akoby na moment vzatí
na nebo.
K tomu, ako Božie blahoslovenie z neba, prišli duchovní z Ukrajiny s čudotvornou ikonou
Bohorodičky „Nečajannaja radosť“, ktorej mohli veriaci vzdať úctu a poklonu a priniesť svoje
prosby. Počas nedeľňajšej Liturgie nás obdaril svojím krásnym spevom chor Sv. Trojice zo Svidníka, za čo mu srdečne ďakujeme. Rovnako srdečne ďakujeme pani Renáte Gulovej s rodinou
zo Soboša za jej obrovskú ochotu nám pomáhať nielen v pečení výborných koláčov, ale aj za
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jej osobnú angažovanosť pri stavbe chrámu. Naša
radosť bola tak
znásobená,
že
skutočne ju mohol
cítiť každý, kto bol
osobne tam. Slovami nášho vladyku
Rastislava - „aj keby
ste chceli takto to
naplánovať, tak to
tak nenaplánujete“ - bolo zjavné to,
Bratia zo srbského monastiera Sukovo
že skutočne sme sa
počas večerných bohoslužieb v Bžanoch
vzájomne duchovne obohatili. Preto aj z našej strany sme sa snažili, aby sa hostia u nás skutočne cítili ako doma.
Veľká vďaka patrí domácim veriacim dedín Bžany, Kručov, Lomné za veľké odhodlanie postarať sa nielen o stavbu chrámu, ale aj o chrám Sv. Ducha - všetkých, ktorí nás navštívili. A tak
po neopakovateľných a nádherných dvoch dňoch sme si uvedomili, že celý náš život by mal
mať taký sviatočný charakter podľa ducha, ako aj podľa vzájomnej lásky a úcty od najstarších
po najmenších. A to nás len zaväzuje k tomu, aby sme išli ďalej a nezanedbávali to, čo už sme
zbudovali s Božou pomocou. Sláva Bohu za všetko!
Prot. Miroslav Humeník, správca PCO Bžany
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Zo života Pravoslávnej cirkevnej obce Vernár
Posvätenie rozpisu chrámových ikon

V nedeľu 9. 9. 2018 pred slávnostnou sv. Liturgiou, v rámci chrámových slávností s požehnaním
vladyku Rastislava posvätil mitr. prot. prof. ThDr. Milan Gerka, CSc. ikony na stenách chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky vo Vernári. Týmto spôsobom sa chceme poďakovať najprv trojjedinému
Bohu za Jeho každodennú pomoc pri tomto diele, ktoré bude slúžiť pre všetkých pravoslávnych
veriacich, prichádzajúcich do nášho chrámu. Ďalej sa chceme poďakovať našej ikonopiske Vasiline
Dmitryjivne Zejkan za jej prácu a všetkým darcom, ktorí svojimi finančnými prostriedkami, prácou a
iným spôsobom prispeli k samotnej realizácii rozpisu chrámových ikon a celkovej vnútornej rekonštrukcii chrámu. Nech nás napísaní svätci a udalosti zo života Panny Márie učia, ako máme správne
žiť a kráčať k Bohu.

Posvätenie kríža na Šuškovej, pri Svätej vode

V poslednú septembrovú nedeľu 30. 9. 2018
sa uskutočnilo posvätenie nového kríža v horskom
sedle Šušková pod Kráľovou Hoľou. Je to krasová
planina ležiaca severne od Zadnej doliny a nachádza sa v katastri obce Vernár. Je tu poľovnícka
chata a prameň vody. Pôvodný kríž už podľahol
zubu času. Zišlo sa tu približne 70 obyvateľov z
obcí Vernár a Telgárt. Toto miesto v lone nádhernej
prírody NP Nízke Tatry je pre nás, Vernárcov, veľmi
cenné. Má miestny názov Svätá voda. Už dávno
naši predkovia o tomto horskom prameni vedeli a poznali jeho liečivé účinky. Počas bojov SNP
týmto miestom prechádzal zranený slovenský
vojak – partizán. Pochádzal niekde z východného
Slovenska. Pri prameni vody sa mu podľa tradície
zjavila Presvätá Bohorodička a kázala sa umyť vo
vode. Následne sa zo svojich rán uzdravil. Panna
Mária mu povedala, aby o tomto 10 rokov nikomu
nič nehovoril. V roku 1954 sa sem tento človek vrátil a postavil malú kaplnku. Potom v obci Vernár
povedal o tejto udalosti. Hneď tam začali prúdiť
stovky ľudí z okolia (môžeme smelo povedať z celého Slovenska) a brať si vodu domov. Mnohí sa aj
pomocou osobnej modlitby a tejto vody potom uzdravili.		
Aj my sme si zobrali domov vodu z tohto horského prameňa. Nový kríž dal zhotoviť p. Pavol
Mihalko z Muránskej Dlhej Lúky. Po posvätení tohto kríža o histórii tohto miesta veľmi podrobne
všetkých informoval JUDr. Dušan Petrigáč. Taktiež sa chceme poďakovať Ing. Pavlovi Iždinskému,
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správcovi závodu Lesov SR - Červená Skala, za umožnenie prístupu autami a taktiež za jeho osobnú účasť. Nakoniec chceme poďakovať Obecnému úradu na čele s p. starostom Ing. Vladimírom
Ondrušom za organizáciu tohto podujatia. Všetci prítomní sme tu strávili krásne slnečné popoludnie, posilnili sa vo viere v Boha a mohli pocítiť prítomnosť Matky Božej, Panny Márie. Verím, že sa
takto budeme stretávať každý rok.
Prot. Mgr. Jozef Nemčík, PhD.,
správca PCO Vernár

100 rokov od ukončenia I. svetovej vojny
V nedeľu 11. novembra 2018 si v krypte vojakov z I. svetovej vojny v
Osadnom, okr. Snina, pripomenuli 100. výročie od
ukončenia Prvej svetovej
vojny. Niekoľko veriacich z
Osadného, ale aj z Medzilaboriec, Svidníka a Prešova sa prišlo pomodliť za
všetky obete tejto vojny.
Panychída sa symbolicky
začala na minútu presne
100 rokov od podpísania
dohody o ukončení vojny,
teda o 11. hodine a 11. minúte miestneho času. Miestny pravoslávny duchovný Peter Soroka, ktorý
panychídu slúžil, v kázni povedal: „Vojaci, na ktorých kosti hľadíme, zahynuli v okolí Osadného na
pre nich cudzom území. Väčšina z nich boli mladí ľudia, ktorí mali život pred sebou a ako mi raz povedali ruskí návštevníci pri pohľade na tieto kosti:„Hľa tu sú naše vymreté dediny“. A títo mladí ľudia
sa domov už nikdy nevrátili. Preto je potrebné nezabúdať na tieto svetové tragédie a modliť sa, aby
k nim už viac nikdy nedošlo. Rovnako nezabúdajme, že každý z nás bude po smrti vyzerať rovnako,
ako teraz oni, zostanú z nás iba kosti. To je dôvod, prečo by sme sa tu na Zemi mali viac starať o našu
nesmrteľnú dušu ako o pominuteľné telo. Lebo telo sa rozloží, ale duša bude žiť večne a záleží iba na
nás, či to bude vo večnej radosti s Bohom, alebo vo večnom utrpení mimo neho“.
Krypta vojakov z Prvej svetovej vojny v Osadnom je jedinou svojho druhu na Slovensku. Nachádzajú sa v nej kosti 1025 väčšinou ruských, ale aj rakúsko-uhorských vojakov, ktorí bojovali v
okolitých lesoch v rokoch 1914-1915. Pod pravoslávny chrám v Osadnom boli tieto kosti prenesené
v rokoch 1933-34, keďže bola jeho stavba v roku 1929 umožnená len pod podmienkou, že bude
slúžiť zároveň ako pamätník týmto vojakom. V roku 2005 bola krypta zrekonštruovaná za finančnej
pomoci Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR a dnes ju ročne navštívi aj niekoľko tisíc turistov.
12/2018

   35

E

Zo života prešovskej eparchie

Posvätenie nástenných chrámových ikon
vo Vydrani
V nedeľu 25. novembra 2018
si veriaci v Medzilaborciach-Vydrani pripomenuli 25. výročie posvätenia chrámu. Zároveň v ten
deň oslávili chrámový sviatok sv.
archanjela Michala a ostatných
netelesných mocností. Slávnostný deň bol umocnený návštevou
Jeho Blaženosti Rastislava, arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska,
ktorý posvätil nové nástenné ikony miestneho chrámu. Slávnostnú sv. Liturgiu slúžil za asistencie
viacerých duchovných a miestneho duchovného správcu jer. Jozefa Balberčáka.
Počas malého vchodu na sv. Liturgii metropolita Rastislav vyznamenal o. Jozefa
hodnosťou protojereja.
Sviatočnou homíliou sa k veriacim prihovoril duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Stakčíne mitr. prot. Ján Gliganič. Spomenul v nej príbeh človeka, ktorý
sa z vojny po rokoch vrátil domov a v rodnom meste hľadal ulicu, na ktorej býval a
na konci ktorej stál chrám. Nevedel ju nájsť a preto sa pýtal ľudí. Tí mu povedali, že
ulica zostala tá istá, len chrám už na nej nestojí, lebo bol zničený. A on sa pýtal: Aký
zmysel má cesta, ktorá nevedie do chrámu? Ako povedal o. Ján, cesta, ktorá nevedie
do chrámu – na miesto, kde sa môžeme zjednotiť s Christom v Eucharistii – nemá
žiadny zmysel.
V závere sv. Liturgie pozdravil všetkých prítomných pri príležitosti chrámového
sviatku metropolita Rastislav.
„Okrem sviatku sv. archanjela Michala a ostatných netelesných mocností si v
dnešnú nedeľu pripomíname i pamiatku sv. alexandrijského patriarchu Jána Milostivého. Mnoho by sa dalo hovoriť o jeho živote, ale odkaz celého jeho pozemského
bytia najlepšie vystihuje jeho pomenovanie – Milostivý, od „milostýň“ – almužien,
ktoré po celý svoj život rozdával. Ako alexandrijský patriarcha disponoval hmotným
majetkom svojej Cirkvi. Dokázal ho podľa Christových slov ako múdry správca využiť
tam, kde bol skutočne potrebný – pri zaopatrení núdznych. Z celého jeho života, o
ktorom by sa dalo rozprávať hodiny, mi utkvela v pamäti jedna udalosť, ktorá by mala
byť výzvou i pre nás, kresťanov súčasnosti. Raz v nedeľu sa sprevádzaný množstvom
kňazov a diakonov ponáhľal do chrámu, kde mal slúžiť sv. Liturgiu. Zastavila ho istá
vdova, ktorej ktosi ukrivdil a ona sa mu chcela posťažovať. Začala rozprávať, vylievať
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svoje srdce a on ju počúval. Tí, ktorí boli okolo neho, ho začali súriť, že sa treba ponáhľať do chrámu, kde majú slúžiť sv. Liturgiu. Vdovu odstrkovali, aby ho nezdržiavala.
Vtedy sa obrátil ku všetkým klerikom, ktorí ho sprevádzali, a povedal im: „Ako môžeme chcieť, aby nás Hospodin vypočul, keď my nechceme nikoho vypočuť?“ Na toto
by sme mali pamätať všetci, nielen kňazi, ale vskutku všetci kresťania - veď ako často
sa na nás niekto obracia so svojou starosťou, problémom, či žiaľom a my mu nielenže nie sme ochotní pomôcť, ale nechceme si ho ani len vypočuť,“ povedal vladyka.
Miestneho duchovného správcu o. Jozefa Balberčáka pozdravil s prijatím hodnosti protojereja a 10. výročím kňazskej chirotónie, ktorú si pripomenul v tomto
roku. S dňom nebeského ochrancu - patróna pozdravil duchovných otcov vo výslužbe – mitr. prot. Michala Hrustiča a mitr. prot. Michala Begu. Vyjadril tiež úprimnú
sústrasť duchovnému správcovi Pravoslávnej cirkevnej obce v Sukove o. Miroslavovi
Pirchalovi z dôvodu nedávneho usnutia jeho otca prot. Michala Pirchalu. Všetkým
pravoslávnym Vydraňčanom a tiež všetkým tým, čo sa pričinili o výstavbu a skrášlenie miestneho chrámu, ako prejav uznania udelil vladyka ďakovné hramoty.
O. Jozef Balberčák vo svojom príhovore spomenul viaceré peripetie, spojené s
rozpisom nástenných ikon v miestnom chráme, ale zároveň poďakoval Bohu za Jeho
pomoc prostredníctvom ochotných ľudí. „Steny tohto chrámu sme začali rozpisovať
pred ôsmimi rokmi v septembri. Pamätám si, keď som navštívil o. Jána Kosteckého,
ktorého choroba pripútala na lôžko, ako si s bolesťou v srdci povzdychol, že chrám
síce vybudoval, ale rozpísať ho už nestihol. Vtedy som mu povedal, že s Božou pomocou bude raz rozpísaný i chrám vo Vydrani. A dnes, po takmer desiatich rokoch,
nastala chvíľa slávnostnej posviacky nového chrámového rozpisu. Chcem sa preto
poďakovať všetkým, ktorí pomáhali, tým, ktorí nám požičali lešenie, ženám, ktoré
tu upratovali, bohoslovcom, ktorí sem prichádzali - jednoducho všetkým, ktorí sa
o nový chrámový rozpis
pričinili. Nech vás všetkých Boh požehná a
daruje vám odmenu vo
svojom nebeskom Kráľovstve,“ dodal o. Jozef.
Po pomazaní veriacich
požehnaným
olejom sa uskutočnil
sprievod okolo chrámu
s čítaním sv. Evanjelií.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej
pravoslávnej eparchie v
Prešove
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Porada duchovných sobraneckého
arcidekanátu
BEŽOVCE, 14. november 2018.
Spoločnou sv. Liturgiou v chráme Nanebovstúpenia Hospodina v Bežovciach začala porada duchovných sobraneckého arcidekanátu.
Liturgiu, na ktorej sa spolu s duchovnými zúčastnil napriek pracovnému dňu pekný počet domácich veriacich, slúžil sobranecký arcidekan o. ekonóm Dušan Nikodím Tomko, správca cirkevnej
obce Nižná Rybnica a Koňuš spolu s prot. Pavlom Novákom, správcom cirkevných obcí Inovce a
Beňatina; prot. Mariánom Čičvákom, správcom cirkevných obcí Úbrež a Hnojné a domácim duchovným o. Milošom Nikiforom Surmom. Takisto sa s nami v chráme modlili aj ostatní duchovní
sobraneckého arcidekanátu – mitr. prot. Bohuslav Senič, správca cirkevnej obce Sobrance; o. ekonóm Vasyl Lembey, správca cirkevných obcí Ruský Hrabovec a Dúbrava; a o. ekonóm Ivo Ozimanič,
správca cirkevných obcí Choňkovce a Podhoroď.
Na konci Liturgie sa veriacim prihovoril o. arcidekan a poprial veľa síl v objavovaní milosti, ktorú
dáva čas pôstu, keďže už ďalším dňom sme podľa gregoriánskeho kalendára vstúpili do roždestvenského pôstu.
Po skončení sv. Liturgie duchovní prijali pozvanie správcu bežovskej cirkevnej obce a pokračovali v porade na farskom úrade, kde zhodnotili predchádzajúce obdobie života cirkevných obcí,
prediskutovali pripravované akcie a ďalšie organizačné záležitosti života nášho arcidekanátu.

Sviatok sv. Kataríny v Nižnej Rybnici
Pri príležitosti sviatku sv. mučenice Kataríny Alexandrijskej sa 24. novembra 2018 stretli veriaci z rôznych cirkevných obcí v pútnickom chráme v Nižnej Rybnici, kde sa nachádza aj častica
sv. ostatkov tejto svätice.
Sviatočné modlitebné stretnutie začalo Akafistom k sv. Kataríne, ktorý spolu so správcom
chrámu o. Nikodímom Dušanom Tomkom slúžil duchovný z Bežoviec o. Nikifor Miloš Surma.
Po privítaní vysokoprosvieteného vladyku Juraja, arcibiskupa michalovsko - košického, pokračovali duchovné slávnosti sv. Liturgiou, ktorú spolu s vladykom slúžili viacerí duchovní - mitr.
prot. Bohuslav Senič zo Sobraniec; prot. Peter Bzik z Pozdišoviec; o. ekonóm Ivo Ozimanič z Podhoroďa a Choňkoviec a o. Nikifor Miloš Surma z
Bežoviec. Sv. Liturgiu zakončila modlitba pred
milostivou Klokočovskou ikonou Bohorodičky a modlitbou o príhovor sv. Kataríny za našu
eparchiu, naše cirkevné obce a prosbou o Božie
požehnanie a milosti Svätého Ducha pri obnove
mníšskeho života v našej eparchii.
V závere, už tradične, bol požehnaný slávsky
koláč a kolivo na počesť sv. mučenice Kataríny,
patrónky nižno - rybnického chrámu.
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Posvätenie nového kríža v Tibave
TIBAVA, 24. november 2018
V toto sobotné popoludnie sa v obci Tibava, v Sobraneckom okrese, uskutočnila
milá a požehnaná slávnosť.
V tejto, dnes prevažne katolíckej obci,
sa zišli pravoslávni veriaci z cirkevných obcí
sobraneckého arcidekanátu spolu so svojím archijerejom - vysokopreosvieteným
JURAJOM, arcibiskupom michalovsko – košickým, a so svojimi duchovnými, aby posvätili nový poklonný kríž.
Nový kríž nahradil pôvodný, už časom
poškodený kríž, ktorý tu dal vyhotoviť v 20.
rokoch minulého storočia blahej pamäti
otec igumen Ignatij (Čokina), ktorý v tých
časoch pôsobil ako pravoslávny misionár v
mnohých obciach dolného Zemplína.
Zásluhu na vyhotovení nového tibavského kríža, ktorý je aj pamiatkou na osobu zbožného človeka, kňaza a modlitebníka
otca Ignatija a jeho pôsobenie, majú príbuzní otca Ignatija, ktorí aj zrealizovali toto
bohumilé dielo, za čo im aj vladyka Juraj vyslovil poďakovanie.
Takisto vladyka poďakoval miestnej rodine Jančových, ktorí prijali ešte pôvodný
kríž vo svojom dvore a s úctou sa o neho starali, a na pamiatku na túto udalosť im
daroval ikonu Presvätej Bohorodičky.
Toto Bohom požehnané stretnutie zakončilo spoločné agapé, ktoré pripravila rodina Faťolových - dnes jediná pravoslávna rodina žijúca v Tibave.
Sláva Bohu za všetko!
Jer. Dušan Tomko

V slovenskom preklade vyšla kniha Nesvätí svätci
Čítanie príbehov zahrnutých v knihe Nesvätí svätci vás
zavedie do Pskovskopečerského kláštora na konci dvadsiateho storočia. Ako jediný kláštor v Sovietskom zväze „prežil“
obdobie komunistickej diktatúry. Spoznáte v ňom fascinujúci
svet ruského mníštva, výnimočných duchovných osobností
– starcov, najúprimnejšej viery jednoduchých kresťanov. Poučné, napínavé, vtipné a niekedy priam detektívne príbehy
rozpráva vynikajúci rozprávač metropolita Tichon Ševkunov.
Knihu si môžete zakúpiť na Úrade Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi v Prešove.
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Životné jubileum
Dňa 21.11. 2018 sa dožila naša najstaršia veriaca sestra Mária Hošaková, rod. Čepová, prekrásnych 97 rokov. Narodila sa
21.11.1921 na archanjela Michala v obci Makovce, vydala sa
do Malej Poľany, kde býva doteraz. So svojím mužom vychovali
štyri deti. Jej muž bol známy kantor viac ako 30 rokov, chodil
spievať počas chrámových sviatkov, čítal Psaltyr po domoch a
veľmi rád spieval. Vdovou je už 25 rokov. Sestra Mária je tichá,
skromná, srdečná, veselá, čulá babka, ktorá napriek vysokému
veku si ešte veľa vecí pamätá, no už nemôže chodiť do chrámu,
ale doma sa stále modlí.
Drahá naša sestra Mária, želáme Vám do ďalších rokov veľa zdravia, radosti, aby
Vás všetko zlé obchádzalo a tiež veľa Božej blahodate, aby ste mohli byť ešte dlho
medzi nami a so svojou rodinou a aby sme mohli osláviť spolu s Vami krásne výročie
100 rokov.
Nech Vás Presvätá Bohorodička pokrýva svojím omoforom a archanjel Michal
ochraňuje od všetkého zlého. Na mnohaja i blahaja lita!
Jerej Sergej Tomčuk
a pravoslávni veriaci obcí Miková,
Malá Poľana a Havaj

Ikona, to je vyjadrená modlitba vo farbe;
jej hlavným poslaním je napomáhať v modlitbe. Jazykom línií a farieb ikona odkrýva
učenie Cirkvi. Ikonopisectvo požehnal sám
Isus Christos svojím nerukotvorným obrazom. Ikona má pomôcť prebudiť duchovné
cítenie v človeku. Ikony píše skúsený ikonopisec, ktorý sa drží kánonov, pravidiel a tradícií starých majstrov.
S požehnaním michalovsko-košického
vladyku Juraja Vám ponúkame možnosť objednať si originálnu písanú ikonu.
Prijímame objednávky telefonicky, no
ešte lepšie elektronickou poštou.

Ponuka originálnych
písaných ikon

Kontakt: 0944 398 104
E-mail: lapa1978@ukr.net.
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z nariadenia ÚMR PC sú blahoželania a posmrtné
spomienky s výnimkou pravoslávnych duchovných
spoplatnené sumou 7 eur. Reklamy a pozvánky na
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aj na našu internetovú stránku orthodox.sk. Cena
dohodou.

Na prednej strane obálky:
Srbských zbor z Nového Sadu počas sv. Liturgie
v pôvodnom srbskom chráme v Komárne.
42
B

Tlač: Tlačiareň svidnícka, spol. s r. o.
čat. Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník
Ročný príspevok 6,- € + poštovné 6,- €
polročný príspevok 3,- € + poštovné 3,- €
Účet: IBAN: SK810900 0000 0000 96292967
BIC: GIBASKBX
Objednávky na odber:
Úrad Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi
Bayerova 8, 080 01 Prešov
Tel. č.: 051/7724 736
E-mail: mrpc@orthodox.sk
Každá pravoslávna cirkevná obec.
Povolené EVPT 167/2008 z 27. 11. 2008.
Číslo indexu: EV 173/08.

Odkaz
sv. Cyrila
a Metoda

