Chrámový sviatok Svätej Trojice v Trnave

Odkaz
sv. Cyrila
a Metoda

Mesačník Pravoslávnej cirkvi
na Slovensku

Zapov¡t
sv. Kirila
¡ Meçod¡ä

Roč. LXIV/2018

ISSN 0139-9012

07/2019

Nedeľa Všetkých svätých v Krásnom Brode

Ikona divijevských svätých s moščami v Košiciach a Zemplíne

Sviatok

Narodenie sv. Jána Predchodcu
nejakú tretiu či štvrtú koľaj,
lebo najprv treba dom, byt,
peniaze, kariéru... A po pár rokoch sa čudujú, že ak už aj dieťa chcú, nejako to nejde. Keď
som minule prechádzal areálom našej bardejovskej nemocnice, videl som tam auto s
reklamou na umelé oplodnenie, kde doslova bolo napísané: „Ak príroda nestačí...“
A práve sviatok Narodenia sv. Jána Predchodcu nám
ukazuje, aký je najideálnejší spôsob k tomuto dnes už
častému problému pristupovať. No nielen pre tých,
ktorí rodičovstvo zámerne
roky odkladali, ale aj pre manželov, ktorí po rodičovstve túžia, no na dieťatko ešte stále
čakajú. S vierou, trpezlivosťou,
pokorou, modlitbou...
Rodičia sv. Jána boli ľudia
zbožného života, Zachariáš
Ikona Narodenia sv. Jána Predchodcu
bol kňazom jeruzalemského
chrámu. Ich, na prvý pohľad blahý život,
Milí čitatelia, tento mesiac slávime
mal jednu škvrnu, ktorú v starozákonnej
tento krásny sviatok, ktorý je pre nás
dobe považovali za prekliatie, a to bezstále veľmi poučný a nesmierne aktuáldetnosť. Samotné Evanjelium svedčí, že
ny pre dnešnú dobu. Mnohí z nás túto
už boli starí. V čase služby v chráme - vo
dobu považujeme za veľmi uponáhľanú,
svätyni sa mu zjavil archanjel Garbriel,
rýchlu a pod. Popravde i ja ako duchovktorý mu zvestoval asi tú najkrajšiu
ný niekedy vnímam, aký je deň iba podľa
zvesť a to, že bude mať syna. Zachariáš
prokimenu na večerni. Stále si opakujem
mu neveril, pretože si bol vedomý svojtú istú myšlienku, už zase je pondelkový
ho vysokého veku. Za túto pochybnosť
prokimen, utorkový... Jedným z výsledvoči slovu archanjela Gabriela onemel.
kov súčasného spôsobu života je aj to,
Alžbeta svoje počatie spočiatku tajila
že mnohé manželské a dokonca už len
päť mesiacov, bála sa totiž posmechu
partnerské páry odkladajú rodinu až na
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od ľudí za svoje neskoré tehotenstvo. (Lk 1, 68 – 79). Takto v skratke opisuje sv.
Tento strach jej pomohla premôcť jej Evanjelium okolnosti narodenie sv. Jána
príbuzná Mária, ktorú privítala ako Mat- Predchodcu.
ku Božiu: „Keď Alžbeta počula pozdrav
No naša Cirkev má dva pramene, z
Máriin, nemluvniatko sa pohlo v jej živote ktorých čerpá svoje učenie, to prvé je,
a Duch Svätý naplnil Alžbetu. I zvosamozrejme, Sväté Písmo a tým
lala silným hlasom a povedala:
druhým je Svätá Tradícia. A z
Požehnaná medzi ženami
tej sa dozvedáme veci, ktoa požehnaný plod tvojho
ré sú pre nás takisto veľmi
života! Ale ako to, že matzaujímavé a poučné. Z nej
ka môjho Pána prišla ku
vieme, aké ťažké chvíle premne? Lebo, ajhľa, len čo mi
žívali manželia Zachariáš a
zaznel v ušiach hlas tvojho
Alžbeta ešte aj po narodení
pozdravu, radostne pohlo sa
Jána.
mi v živote nemluvniatko“
Okolnosti jeho počatia
(Lk 1, 41 – 44). Keď nastal
Jána sa rozšíričas pôrodu, ich blízki
li do okolia a
už o všetkom vedeli a
mnohí žasli
prišli sa k nim radonad týmto
vať z tejto krásnej
Božím skutudalosti. Na ôsmy
kom. Dozvedeň bolo dieťa
del sa o tom
obrezané podľa
aj
samotný
židovských obykráľ Herodes,
čajov. Keď naktorý považoval
stal čas vysloviť
aj malého Jána
jeho meno, pýza novonarodetali sa matky,
ného Mesiáša, a
pretože Zachatak sa ho rozhoriáš bol stále
dol zabiť. Poslal
nemý. Všetci Sv. prorok Zachariáš - otec sv. Jána Predchodcu vojakov – vrahov
predpokladali,
do domu Zachaže dostane meno po otcovi. Ale Alžbeta riáša, ale ten bol prázdny. Alžbeta totiž
povedala, že sa bude volať Ján, čo v pre- už počula o tom, čo sa medzitým dialo v
klade znamená „blahodať“. Divili sa Betleheme (vojaci tam na príkaz Herodetomu, pretože v rodine také meno nik- sov zabíjali betlehemské deti), a tak ušla
to nemal. Obrátili sa preto k otcovi, ten do Chebronských hôr. Jej muž Zachariáš
ešte stále nemý na tabuľku napísal: „Ján bol zatiaľ v chráme, kde vykonával svoju
bude jeho meno!“ (Lk 1, 63) Potom sa službu. Matka videla za sebou prenaslejeho ústa opäť otvorili a on prorokoval dovateľov, a tak prosila Boha o ochranu.
o svojom synovi, ako o tom, ktorý bude V tom sa hora otvorila a obaja sa v nej
prorokom a predchodcom Najvyššieho... skryli. Keď sa Herodes dozvedel, že mat4
B
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ka s dieťaťom mu ušla, chcel sa im pom- znie v tom, aby sme sa vždy obracali k
stiť na Zachariášovi. Vojaci – vrahovia Bohu s prosbou o pomoc a verte, On
prišli za ním do chrámu, aby im prezra- vždy pomôže, vždy, len to chce tú trdil, kde je jeho syn. Ten im nevedel po- pezlivosť, modlitbu, nádej... Všetky Jeho
vedať, kde je. Bol nebojácny a nebál sa skúšky nás majú doviesť do Kráľovstva
smrti, pretože vedel, že Boh príjme jeho nebeského – nášho jediného skutočnédušu k sebe. Tieto slová vojakov – vra- ho domova. Nerobme si „umelé“ skratky
hov rozčúlili a zabili ho priamo na mies- na tejto ceste, pretože cez ne môžeme
te medzi chrámovou oponou a oltárom. veľmi rýchlo zablúdiť, stratiť sa a napoKrv, ktorá z jeho tela vytiekla, stvrdla ako kon do cieľa nemusíme ani dôjsť. My,
kameň na svedectvo a večné odsúdenie pravoslávni, máme svoje „skratky“ v poHerodesa. Zanedlho odišla k Bohu aj dobe pomoci našich svätých Božích. Ako
Alžbeta a starostlivosť o malého Jána príklad môžeme uviesť už len samotprevzal anjel Boží. Veľa radosti v živote ných svätých Zachariáša a Alžbetu, Joanemali, ale odmena za ich trápenie bola kima a Annu (rodičia Bohorodičky), Petdvojnásobná. Určite sa pýtate aká? Prvá ra a Fevroniju, prep. Justína Čelijského
bola v podobe syna Jána a druhá, že sa (bezdetní si berú hlinu z jeho hrobu, ktopresídlili do Kráľovstva Božieho. Čo
rú zjedia alebo zapijú vodou), prep.
viac si zbožný človek môže priať.
Simeona Myrotočivého (z jeho
Všetky dobré i zlé veci - udahrobu, ktorý je na Svätej Hore
losti v našich životoch majú
Athos v monastieri Chilandar,
svoj veľký význam. Učia človevyrastá vinič, ktorého bobule
ka pokore, trpezlivosti, nádeji,
po splnení istých podmienok
modlitbe a tomu, že Boh môže
pomáhajú počať dieťatko) a uraj pre nás v bezvýchodiskočite mnohých iných, ktorých ja
vých situáciách
sám ešte nepoznám. To sú tie
urobiť doslova
najlepšie skratky, aké môzázrak,
ktorý
žeme použiť, lebo tie
nás iba presvednie sú umelé, ale nečí o tom, aký je
ustále živé a živené
Dobrý. A takéBožou blahodaťou.
to zázraky sa
Nech na modlitby
dejú aj dnes
i týchto svätých
a nie je ich
všetci príjmu dar
málo, aj tu
rodičovstva a nimedzi nami
kdy nezabudnú
na Slovenna Toho, kto im
sku.
ho dal.
Jerej Ivo
No a to
Petrovaj
poučenie
Bardejov
pre dnešnú
dobu? To Sv. Ján Predchodca v náručí svojej matky sv. Alžbety
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Svätí apoštoli Peter a Pavol
Ґпcлwвъ первопрестHльницы, и3 вселeнныz ўчи1теліе, вLку
всёхъ моли1те, ми1ръ вселeннэй даровaти, и3 душaмъ
нaшымъ вeлію млcть.
Drahí bratia a sestry!
Cirkev si v týchto dňoch pripomína mučenícku smrť svätých
apoštolov Petra a Pavla (29.
júna,12. júla). V ich osobách
vidíme prácu všetkých apoštolov, ale týchto oslavujeme zvlášť, lebo si to
zaslúžili za svoju veľkú
horlivosť, obetavosť
a utrpenie, ktoré
prežili pri šírení
kresťanstva. Všetci
apoštoli, okrem
apoštola Pavla,
boli „svedkami“
pozemského
života Spasiteľa nášho Isusa
Christa.
Apoštol Peter, vlastným menom Šimon, spolu
so svojím bratom
Andrejom,
bol
medzi prvými povolaný na apoštolskú
službu.
Spolu s bratmi Zebedeovými bol svedkom
hlavných udalostí pozemského života nášho Spasiteľa pri vzkriesení Jairovej
dcéry, Preobrazenia a iných udalostí.
6
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Spolu s apoštolom Jánom pripravili Tajomnú večeru. Jeho ústami bola vyjadrená viera všetkých apoštolov a
vyznanie Christa za Syna Božieho. Apoštol Peter síce vynikal horlivou vierou, ale tiež
často Ho aj sklamal. V
Jeho najťažších okamihoch pred židovskou
veľradou vyhlasuje,
že Isusa nepozná.
V tej chvíli sa ponáša na apoštola
Judáša s tým rozdielom, že svoj
čin ihneď veľmi
oľutoval
(Mt
26,75). Až po
svojom vzkriesení ho Christos opäť uvádza
do apoštolstva
trikrát zopakovanou otázkou,
či ho miluje, lebo
predtým Ho trikrát zaprel. V
pamätný deň Zostúpenia Svätého
Ducha na apoštolov
boli všetci apoštoli
na jednom mieste
v Jeruzaleme a všetci
boli naplnení Duchom Svätým a hovorili
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rôznymi jazykmi (Sk 2,1-4). Od toho času nými apoštolmi. Nové prenasledovanie
apoštol Peter nebojácne a horlivo obha- ho podnietilo ísť do Sýrie a Antiochie,
juje Christa a Jeho učenie pred židovský- odkiaľ ide na prvú misijnú cestu. Počas
mi a rímskymi panovníkmi až do posled- svojich misijných ciest sa apoštol Pavol
ného dychu svojho pozemského života, najviac zaslúžil o rozšírenie Christovej
ktorý bol zavŕšený
náuky.
Jeho
násilnou
smrťou
práca sa neobТвє1рдыz и3 бGовэщÜнныz
(apoštol Peter podmedzuje iba na
проповёдатели, вeрхъ ґпcлwвъ
ľa podania zomrel
ústnu činnosť,
твои1хъ, гDи, пріsлъ є3си2, въ
ukrižovaním hlavou
ale jeho štrnásť
dole na kríži).
listov v mnoнаслаждeніе бlги1хъ твои1хъ и3
Apoštol Pavol,
hom poslúžilo
пок0й: болBзни бо џнэхъ
ktorý sa až do obpri formovaní
и3 смeрть пріsлъ є3си2, пaче
rátenia volal Šavol,
kresťanskej nápochádzal z Taruky. Pozemský
всsкагw всепл0діz, є3ди1не
zu Kilikijského, zo
život apoštola
свёдый сердє1чнаz.
židovskej
rodiny,
Pavla sa tiež
ktorá mala právo
naplnil mučerímskeho občianstva. Bol vyučeným ra- nícky v Ríme, toho istého dňa ako apošbínom a dobre poznal rímske právo. Bol tol Peter bol sťatý mečom, keďže bol
horlivý prenasledovateľ kresťanov a zú- rímskym občanom.
častnil sa na umučení svätého archidiaObaja apoštoli, rôznych povolaní, sa
kona Štefana a neskôr sa stal popredným stretli s Christom a za rôznych okolnosiniciátorom prenasledovania kresťanov. tí; tak isto aj každý z nás, kto vynakladá
Na ceste do Damasku sa mu zjavil Chris- mnoho úsilia, aby sa stretol s Christom, a
tos a Božím zásahom sa stáva „horlivý tých príležitostí je veľa, si uvedomuje, že
nasledovateľ“. Po tomto zásahu sa Šavol Christos a Jeho spasenie je dostatočnou
úplne odovzdáva do Božej vôle, kde si náhradou za trápenie, kríž a nenávisť
zmení aj meno, keď zo Šavla sa stáva Pa- tohto sveta. A preto prosme, drahí bratia
vol, z horlivého farizeja sa stáva skromný a sestry, svätých apoštolov, aby sa za nás
sluha. Tri roky prežil v Damasku, odkiaľ modlili pred Bohom, a aby ich príkladné
sa začína jeho misijná činnosť. Prenasle- životy boli aj pre nás vzorom na ceste
dovaný Židmi uteká do Jeruzalema, kde nášho spasenia.
Prot. Peter Bačovčin
ho apoštol Barnabáš zoznamuje s ostat-

Ty svoje osobné plány kladieš nad a pred Božie plány,
a preto trpíš. Dôverou Bohu a pokorou sa vyriešia všetky
problémy.
Sv. Paisij Svätohorský
(@duhovnepouke)
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Sväté Písmo a jeho užitočnosť pre
veriaceho človeka – Šiesty žalm (1. časť)
Šiesty žalm je Dávidovým prvým kajúcnym žalmom. Jeho ústrednou
myšlienkou je, že Boh má moc
zachrániť všetkých nás, že dokáže každého človeka vyslobodiť z ťažkostí – podmienkou je
úprimné vyznanie svojich
priestupkov a odvrátenie sa od konania
zla. Je nevyhnutné
si uvedomiť ten
fakt, že všetky naše
ťažkosti, všetky naše
problémy a starosti
sú dôsledkom nášho vlastného hriechu. Dnešný človek
však nerád hovorí
o svojich nedostatkoch, o svojej
vine a o tom, že
on sám je príčinou vlastného
nešťastia,
že
jeho nerozvážne konanie
ho privádza
k problémom v
duchovnej i telesnej rovine. Človek chce nájsť
s k ô r
chybu mimo seba, mnohokrát
ju zvaľuje na každého okolo, dokonca aj
na samotného Boha. Akoby prestal veriť,
že Boh je prameňom lásky a všetkého
dobra, a pripisuje Mu všetko zlé, čo sa
vo svete a v jeho živote deje. V takomto
duchovnom rozpoložení, keď sa človek
8
B

bráni priznať si vlastnú vinu, však, ústami proroka Dávida, nie je možné dostať Božie odpustenie a
ani pomoc. Priznať si
vlastnú vinu je počiatkom cesty návratu k
Bohu. Za priznaním
musí
nasledovať
vyznanie
hriechov (v tomto je
nám prorok Dávid
najlepším príkladom zo všetkých
s t a r o z á k o n ný c h
osobností) a viera,
že len Boh môže
uzdraviť chorého, hriechom
strápeného človeka, že len
Hospodin má skutočný liek
na všetky choroby. Po vyznaní
hriechov má nasledovať ich oľutovanie, t.j. pevné rozhodnutie
vyhýbať sa im po ďalšie dni
svojho života. Toto rozhodnutie je rozhodnutím chcieť
zostať v Božej blízkosti, keďže
hriech človeka od Boha vzďaľuje. Pokánie však nemôže
končiť iba ľútosťou, no má
byť okrášlené cnostným životom podľa
Evanjelia.
V bohoslužbách Pravoslávnej cirkvi
je šiesty žalm súčasťou prvej z dvadsiatich kafiziem a je záverečným žalmom jej
druhej Slávy. Takéto je jeho znenie:
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Pал0мъ, ѕ7.
1
Въ конeцъ, въ пёснехъ њ nсмёмъ,
pал0мъ дв7ду, 2 ГDи, да не ћростію
твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ
твои1мъ накaжеши менE. 3 Поми1луй мS,
гDи, ћкw нeмощенъ є4смь: и3сцэли1 мz,
гDи, ћкw смzт0шасz кHсти мо‰,
4
и3 душA моS смzтeсz ѕэлw2: и3 ты2,
гDи, док0лэ; 5 Њбрати1сz, гDи, и3збaви
дyшу мою2, сп7си1 мz рaди млcти твоеS: 6
ћкw нёсть въ смeрти поминazй тебE,
во ѓдэ же кто2 и3сповёстсz тебЁ; 7
Ўтруди1хсz воздыхaніемъ мои1мъ, и3змhю на всsку н0щь л0же моE, слезaми
мои1ми постeлю мою2 њмочY. 8 Смzтeсz
t ћрости џко моE, њбетшaхъ во всёхъ
вразёхъ мои1хъ. 9 Tступи1те t менє2,
вси2 дёлающіи беззак0ніе, ћкw ўслhша
гDь глaсъ плaча моегw2, 10 ўслhша гDь
молeніе моE, гDь моли1тву мою2 пріsтъ. 11
Да постыдsтсz и3 смzтyтсz вси2 врази2
мои2, да возвратsтсz и3 ўстыдsтсz
ѕэлw2 вск0рэ.
Žalm, 6.
1
Na koniec, ako pieseň, o ôsmom (dni),
žalm Dávidov. 2 Hospodine, neusvedči
ma svojou zúrivosťou, ani svojím hnevom ma nepotrestaj. 3 Zmiluj sa nado
mnou, Hospodine, lebo som nevládny;
uzdrav ma, Hospodine, lebo sa otriasli
moje kosti, 4 aj moja duša je veľmi zmätená. A Ty, Hospodine, dokedy? 5 Obráť
sa, Hospodine, vysloboď moju dušu,
zachráň ma pre svoju milosť. 6 Lebo v
smrti nik na Teba nespomína, v pekle
kto sa Ti vyzná? 7 Vyčerpal som sa mojimi povzdychmi, omyjem každú noc
moje lôžko, svojimi slzami moju posteľ
budem zmáčať. 8 Pomiatlo sa od zúrivosti moje oko, zostarel som uprostred
všetkých mojich nepriateľov. 9 Odstúp07/2019

te odo mňa všetci, ktorí konáte neprávosť, lebo Hospodin vypočul hlas môjho náreku, 10 Hospodin vypočul moju
prosbu, Hospodin prijal moju modlitbu. 11 Nech sa zahanbia a budú zmätení
všetci moji nepriatelia, nech sa vrátia a
budú zahanbení veľmi rýchlo.
Prorok Dávid v šiestom žalme prosí Boha o prijatie jeho modlitby, hoci si
uvedomuje svoj hriech, ktorého sa predtým dopustil a ktorý je príčinou Božieho
hnevu a zúrivosti. Modlitbu vyslovuje v
ťažkých útrapách, no zároveň verí, že len
Boh ho môže uzdraviť. Cíti, že ho Hospodin akoby opustil, preto Ho prosí o
rýchly návrat k nemu (v. 2–4). Následne
prosí, aby vzťah Boha k nemu bol taký,
ako predtým, pretože vedel, že priepasť
medzi ním a Bohom, ktorú sám hriechom vytvoril, spôsobí (bude znamenať)
jeho smrť. Po nej už nebude môcť žiadať
Boha o pomoc (v. 5–6). Prosba kráľa Dávida je absolútne úprimná. Otvoril svoje srdce pred Bohom, aby ukázal svoju
bezvýznamnosť (v. 7–8). Je presvedčený,
že keď sa Boh k nemu vráti, všetci jeho
nepriatelia sa stratia. A naozaj, v závere
žalmu prorok konštatuje, že Boh vypočul
jeho modlitbu – hlas jeho duše (v. 9–10).
Všetci jeho nepriatelia budú zahanbení
(v. 11).Tento žalm poukazuje na veľkú
úzkosť kráľa Dávida, no zároveň odkrýva aj veľkú vieru, odvahu, odhodlanie
a úplné oddanie sa do starostlivosti
blahej Božej prozreteľnosti. Je vrúcnou
modlitbou človeka v ťažkostiach, ktorý
verí, že Boh je jediným skutočným Lekárom, že každodenný plač nad svojimi
hriechmi dokáže pritiahnuť Božie milosrdenstvo a blízkosť.
   9
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Poučenie
Svätý Ján Zlatoústy o obsahu šiesteho žalmu hovorí, že je modlitbou chorého
(hriešneho) človeka, a keďže sme všetci chorí, všetci máme prosiť o Božie milosrdenstvo, prosiť ho neustálym vyznaním a pokáním, ktoré je možné len v tomto
pozemskom živote – po smrti nie je možné Boha chváliť, ani prosiť.
Šiesty žalm môžeme podľa obsahu rozdeliť nasledovne: Obsahová štruktúra žalmu: Nadpis (v. 1); Prosba o prijatie Dávidovej kajúcnej modlitby (v. 2–5); Po smrti niet
pokánia (v. 6); Dávidovo úprimné vyznanie a pokánie (v. 7–8); Boh vypočul Dávidovu
modlitbu (v. 9–10); Hanba hriešnikov (v. 11).
Šiesty žalm je kajúcnou modlitbou kráľa Dávida, vyznaním potreby Božej pomoci v procese uzdravenia z hriechov, ktoré spáchal, a vyjadrením viery, že mu Boh
odpustí všetko, čoho sa dopustil.
Protodiakon Ján Husár

Literatúra:
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Иоанн Златоуст, св.: Беседы на псалмы. Москва 2003. ISBN 5-7429-0030-9.
Василий Великий, св.: Беседы на псалмы. Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 2000.
Псалтирь в святоотеческом изъяснении. Свято-Успенская Почаевская Лавра 1998. ISBN 5-86868-103-7.
Толковая Псалтирь с подстрочным комментарием и краткой историей. Москва 2006.

Niektoré črty vonkajšieho a vnútorného
života človeka 2.
Ozajstná vznešenosť, ako čítame v jednej štúdii (Istinnoje dostojinstvo čeloveka.
Pravoslavnyj sobesednik. Časť tretija. Kazaň 1865, s. 302-304), vždy sa obklopuje skrytosťou, s ktorou sa môžeme stretnúť aj vo viditeľnom svete. Lebo aj tu všetko veľké
a divné tají sa pod závojom tajomstva a nepochopiteľnosti. My, napríklad, aj v prírode vidíme život, jeho rôznorodé javy, divnú krásu a nekonečné bohatstvo Božích
darov; avšak samotné vychádzanie, počiatok toho všetkého a zachovávanie je utajené pred nami, je nám nedostupné. Nevidíme, kde sú sústredené tieto sily, v akom
samotnom stánku vykonávajú svoje predivné dielo; nechápeme, odkiaľ vychádzajú
zázraky prírody, ktoré nás udivujú a ktorými sme obklopení zo všetkých strán. Keď
sa bližšie pozrieme na sviežu, plnú všetkých krás jarnú prírodu, vidíme, ako sa táto
zjavuje pred nami vo svojej veľkoleposti a jarnom rúchu z tajomne zimnej samoty,
keď rozveseľuje cez deň náš zrak, jednako sa neprestáva pre ňu vo zvyčajnej dobe
skrývať sa pred nami v nočnej samote. Akoby nespokojná s tým, že milovníci jej krásy upriamujú na ňu svoje zraky, upriamujú na ňu pri svetle slnečného jasu, táto sa
ponáhľa po svojej dennej sláve oddávať sa tajomnému mlčaniu noci, z ktorého sa
potom vracia v lepšej a príťažlivej podobe.
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Ak teda v duchu uvedených slov dokonalosti vonkajšieho sveta prikrývajú sa a
ochraňujú tajomstvom, tak čo potom povedať o dokonalostiach duchovného sveta?
Skrytosť je jej hlavný zákon. Duch obrátený do vonkajšieho sveta už odpadol od svojej vznešenosti; ten už nezískava, ale iba rozhadzuje svoje dokonalosti a dary – pustne a vyčerpáva sa. Živý príklad toho je pre nás, ako sme už spomenuli, samá príroda.
Pozrime sa bližšie, čo sa s ňou deje, keď celé svoje bohatstvo vynáša zo svojho tajomného lona, keď sa vyzlieka pred všetkými zo svojich dokonalostí a zjavuje navonok
to, čo predtým v sebe skrývala? Stráca svoje bohatstvo; jej krása odpadá a vytráca sa.
Preto musí opäť vojsť do svojej zimnej samoty, aby nanovo obnovila pre seba krásu
a bohatstvo. Či to neznamená toľko, že náš duch, hoci by mal v sebe vysoké kvality a
veľké dokonalosti, ako rýchlo ich zjavuje pred zrakom iných, tak rýchlo ich už stráca,
stráca svoju dôstojnosť, stráca svoje bohatstvo, ktoré tým, že ho rozhadzuje mimo
seba, musí sa opäť vhĺbiť sám do seba, aby získal nejakú čistú cennosť, čistý klenot.
Ozajstná vznešenosť je sama v sebe vždy tajomná a ťažko pochopiteľná a odkrýva
sa navonok z nevyhnutnosti, preto nevmestí sa v hraniciach skrytosti; sláva nevyhnutne sleduje za vznešenosťou, avšak táto vôbec nehľadá slávu. A to znamená, že
tí, ktorí stratili smerovanie vo vnútri svojho ducha a medzitým chcú vyzerať ako veľkí
a slávni navonok, zvonku, pred svetom, či nerobia to isté ako ten, kto nezasadil nič
na poli, ale chce žať bohatú úrodu? Najprv je nutné zasadiť vznešenosť v tajomstve
svojho ducha a vtedy vyrastie a dozreje aj plod zvonku. Preto aj svätí Boží, ktorých
oslavujeme každý deň v roku, odmietli všetko vonkajšie, žili tajomný život v skrytosti
pred všetkými. A touto cestou prišli k ozajstnej vznešenosti, dokonalosti, čistoty a
svätosti.
Skrytý život obrátený do nášho vnútra je teda lepší a výhodnejší pred tým životom, ktorý je nasmerovaný do vonkajšieho sveta, nasmerovaný navonok, na vonkaj-

Počajevskí mnísi počas lovu rýb. Z filmu Volanie. Foto: Memory film s r. o.
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šie vzťahy, lebo v skrytom živote je tajomstvo nášho posvätenia, prameň čistoty a
svätosti. A čo si máme predstaviť pod pojmom čistota a svätosť v človeku? Čistotu
akejkoľvek veci si osvojujeme vtedy, keď vidíme, že zachováva v plnosti neporušenosť svojej prirodzenosti, keď k nej nepridáva sa čokoľvek cudzie a vzdialené jej
vlastnostiam; v opačnom prípade prirodzenosť veci prichádza o svoju čistotu a predstavuje istú zmiešaninu. Čo sa týka čistoty človeka, tá spočíva v tom, že chráni svojho
ducha pred každou cudzou prímesou a pred tým, čo je vzdialené jeho prirodzenosti.
Prirodzenosť nášho ducha môže sa zmiešavať s vecami pozemskými cez náklonnosť
k nim. Duch človeka, ktorý tiahne dole, akoby sa aj sám uzemňoval, hrubne a zatemňuje sa, majúc vo svojej mysli neustále obrazy sveta. A naopak, kto sa vyvýšil nad
týmto svetom, zavrhol jeho ľstivosť a klam a zamiloval si vnútornú krásu, ten prebýva v čistote ducha. A čistota je tá, ktorá privádza náš duch k druhej vyššej dokonalosti – k svätosti. Svätosť je nielen popieranie všetkého svetského a pozemského, ale
aj prijatie nebeského a božského. Tým, že sa vyvyšujeme nad pozemským, tiahneme
k nebeským, zjednocujeme sa so Svätým Bohom, prijímame Jeho vlastnosti, ktoré
posväcujú našu bytosť. Taká je dôstojnosť ľudí, ktorí sa odklonili od viditeľného a
zmyslového a prešli k neviditeľnému a duchovnému!
Nájdu sa však medzi nami aj takí jedinci, ktorí keď stratili cit mravnej čistoty
a dokonalosti, pozerajú na svoje vášne
ako na čosi prirodzené a zákonné, a dokonca na obranu svojich náklonností a
pripútaností k svetským veciam hovoria:
„Svet je krásny Boží výtvor, Božie dielo,
ktoré zobrazuje v sebe veľké vlastnosti svojho najdokonalejšieho umelca. Či
je možné ten svet nemilovať a aké je v
tom zlo?“ Pokiaľ takto začnú niektorí
uvažovať, neuvedomujú si, že im pri tom
uvažovaní chýba čosi veľmi podstatné
- nevidia rozdiel medzi svetom Božím
a nie Božím. Svet márnosti, lži a duševného rozvratu, ktorý vládne nad ľuďmi,
Mních počas osobnej modlitby. Z filmu nemôžeme zmiešavať so svetom Božím,
ktorý sa nám predstavuje ako dokonaVolanie. Foto: Memory film s r. o.
losť svojho Tvorcu. Svet ako dielo Božích
rúk neodvádza naše srdce od Boha, ale ho vyvyšuje a celkove aj nás k Bohu. Svet,
ktorý nás ťahá dole a udržiava našu snahu na výšine, nie je Boží svet, lebo ak by
tento bol Boží, ako by nás ťahal od Boha a vyzbrojoval proti Nemu? Počujme, čo
hovorí apoštol Jakub: „Či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti
Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, dokazuje sa nepriateľom Božím“ (Jk 4, 4).
A skutočne je to tak, kto sa zväzuje vášňou k svetu, už sa stáva nepriateľom Božím,
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lebo on nemôže myslieť o božskom a ani nie je schopný tento Boží svet prijať; všetko
sväté a nebeské ťažko dolieha na jeho dušu; on o tom nechce ani len počuť! Boží svet
neprivádza človeka k takémuto nepriateľskému citu proti Bohu. Nie, hoci by čokoľvek ctitelia sveta hovorili na obranu svojich vášní k nemu, svet, nimi vychvaľovaný a
taký, ktorý tiahne ich ducha do svojej oblasti, je pozbavený svätej pečate božských
dokonalostí; na ňom leží iná pečať – pečať zla, klamu, hriechu a rozvratu. Ak by oni
sami vstúpili do seba a objektívne pozreli na ten základ, na ktorom sa drží ich láska k
svetu, vtedy by určite videli, že ten základ je alebo rozptýlenie tela, ktoré lahodí zmyselným pôžitkom, alebo priazeň zraku, ktorý rozveseľuje lákavými vidinami, alebo
ulahodenie svojej sebeckosti, ktorá zas vedie k povýšenosti a panovaniu nad inými,
z čoho nám vychádza, že tento základ je definovaný božským slovom apoštola Jána,
ktoré opätovne pripomenieme: „Milovaní... nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak
niekto miluje svet, nieto v ňom lásky k Otcovi. Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela,
žiadosť očí a pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta. Svet však hynie a aj jeho žiadosť (hynie), ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky“ (1 Jn 2, 7,15-16). Podobne
zmýšľa aj apoštol Pavel, ktorý Rimanom píše: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu,
ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž,
čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rim 12, 2). Áno, všetko vo svete je žiadosť, nečistota,
hriech, pretože „celý svet je v moci toho Zlého“ (1 Jn 5, 19)! Ako Boh je bezodné more
čistoty a svätosti, tak svet je nevyspytateľná hĺbka zla a temnoty. Preto čím je človek
ďalej od sveta, od svetských žiadostí, vášní a celkove hriechu a zla, tým je čistejší a
svetlejší duchom. (Pokračovanie)
					

Prot. Peter Kormaník

O starobe
Páčia sa mi ľudia, ktorí sa neboja starnúť. Sú to ľudia rozumní a nebojácni ako
vojaci. Nesedia celý deň vo svojom dome v domácom úbore a nechodia si operačne
odstraňovať prebytočný tuk, ale majú cieľ, za ktorým idú, majú vnukov a konkrétnu
prácu v rukách. Ak vie človek dôjsť do staroby bez hystérie, znamená to, že má nejakú hodnotu v duši.
Ďalej sa mi ešte páčia ľudia, ktorí majú okolo seba čisto. Poriadok v dome, okolo
domu a čisto na mieste, kde pracujú. Ak je neporiadok dookola, znamená to, že taký
istý neporiadok majú títo ľudia aj v sebe. Špina v mozgu a smrad v hlbinách srdca sa
nevyhnutne prejavia v kope prázdnych fliaš dookola, v hore plechoviek, v kalužiach
rozliatych nápojov a nadpismi na bránach či stenách domov.
Páčia sa mi ľudia, ktorí vedia prekvapiť...
Pomyslíš si: jednoduchý človek, úplne obyčajný, ničím nie je zaujímavý. A zrazu
po istom čase prejavuje vždy nové a nové črty svojho charakteru a je vidno, že je ich
dosť veľa. Skrátka, nevystavuje hneď všetko na obdiv a neozdobuje sa nezmyslami.
Dobrí sú tí, ktorí niečo robia svojimi rukami, neboja sa akejkoľvek práce a majú ju
radi. Pracanti sú väčšinou mĺkvi. Seriózny človek nestráca sily v prázdnych debatách.
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Vie, že nič tak neničí a nevysiľuje dušu ako
neplodné a bezpredmetné reči.
Obdivujem aj tých, ktorí prečítali mnoho
kníh nie kvôli tomu, že je to nutné z dôvodu
ich vedeckého vzostupu, ale preto, lebo čítanie je užitočné pre dušu, nehľadiac na ich jednoduché povolanie.
Ak sa mi títo ľudia páčia, znamená to, že
existujú. Nie je možné, aby sa mne či inému
človeku páčilo to, čo nejestvuje. Takíto ľudia
ešte sú! Žiaľ, nie je ich veľa, pretože čoho je
veľa, stráca to vždy na hodnote a prestáva
prekvapovať.
Ľudia, ktorých obdivujem, existujú, hoci
Ilustračné foto: Daniela Kapraľová by ich mohlo byť aj viac. Svet musí na niečom
stáť a je možné, že stojí práve na takýchto ľuďoch.
Prot. Andrej Tkačov

Svätá veľkomučeníčka Eufýmia Všechvaľná
(pamiatka podľa cirkevného (juliánskeho) kalendára 16.9.,
podľa svetského (gregoriánskeho) 29.9.)

O svätej Eufýmii vieme, že pochádzala z Chalcedonu (na ázijskom brehu Bosporu,
dnes súčasť Istanbulu), jej rodičmi boli senátor Filofronos a Feodosia, obaja zbožní
kresťania. Svätá Eufýmia bola panna krásna telom aj dušou. Keď sa raz prokonzul
Priscus rozhodol usporiadať slávnosť, na ktorej mali byť prinesené obete pohanským
bohom, predovšetkým pohanskému bohu vojny Areovi (známom v latinskom prostredí ako Marsovi), štyridsaťdeväť chalcedonských kresťanov odmietlo tento rozkaz
vyplniť a ukrylo sa pred hnevom pohanského prokonzula v neďalekých horách, kde
konali tajnú kresťanskú bohoslužbu. Medzi týmito kresťanmi bola aj mladučká kresťanka menom Eufýmia. Keď ich našli, samotný Priscus sa ich pýtal, prečo sa nepokorili nariadeniu o prinášaní obeti, kresťania mu statočne odpovedali: „Aj cisárskym
i tvojim príkazom je potrebné sa podvoliť, ale len vtedy, keď nie sú proti nebeskému
Bohu. Pokiaľ však sú proti Bohu, nielen že sa im netreba podvoľovať, ale je potrebné
im odporovať.“ Po tejto odpovedi ich Priscus poslal na rôzne mučenia, a to počas
dlhých devätnástich dní. Na dvadsiaty deň však oddelil Eufýmiu od ostatných kresťanov, pričom kvôli jej neobyčajnej kráse a múdrosti, hoci bola ešte celkom mladá
(mala iba pätnásť rokov), začal ju prehovárať, krásne, mierne a láskavo sa jej prihovárať, aby predsa len priniesla obeť pohanským bohom, čím by si zachránila život. No
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jeho falošná miernosť a láskavosť
sv. Eufýmiu neoklamali a nepresvedčili, preto v hneve znovu svätú
pannu odovzdal do rúk mučiteľom.
Najprv ju mučili na kolese posiatom
ostrými nožmi a inými predmetmi,
ktoré trhali jej nevinné telo, no Boh
ho hneď uzdravil a anjel, ktorý sa jej
zjavil, toto koleso zlomil. Potom ju
uvrhli do ohnivej pece, ale Božou
mocou bola aj vtedy ochránená.
Keď to videli jej mučitelia, vojaci
Viktor a Sosthenos, uverili v Christa, kedy hneď po tom boli hodení
divokým zvieratám. Potom bola sv.
Eufýmia hodená do priekopy, ktorá
bola naplnená vodou a najrôznejším jedovatým hmyzom. Ona však
predtým, než vstúpila do priekopy,
vodu prežehnala znamením kríža
a nič sa jej nestalo. Nakoniec bola
vyvedená pred rozdivočené šelmy – levy a medvede. Tie však, keď ich na ňu vypustili, prišli k nej celkom krotké a lízali jej nohy. Iba jedna medvedica ju ľahšie zranila.
Eufýmii z rany vyšla krv a ona sa úpenlivo modlila, aby ju už Hospodin zobral k sebe,
ďakujúc za všetky Jeho dobrodenia. Na to začula hlas z neba a potom odišla do horných príbytkov. Jej rodičia s úctou pochovali jej telo, od ktorého vychádzali mnohé
zázraky a uzdravenia, okrem iného z neho vytekala krv.
Svätá Eufýmia a jej zázračné upevnenie pravoslávnej viery
Svätá veľkomučeníčka Eufýmia, ktorú Cirkev velebí ako „všetkými chválenú“ (16.
/29. septembra; teda v deň modlitebnej pamiatky sv. Ľudmily, českej kňažnej , a ctih.
Prokopa, (igumena pôvodne pravoslávneho Sázavského monastiera blízko Prahy),
zavŕšila svoj mučenícky zápas v meste Chalcedon roku 304, v dobe prenasledovania
kresťanov, ktoré obnovil cisár Dioklecián (284 – 305). Po 147 rokoch od jej mučeníckej smrti, kedy sa kresťanstvo stalo prevládajúcim náboženstvom v Rímskej ríši,
učinil Boh tak, aby sa všetkými chválená Eufýmia znovu zjavila ako hlavný svedok a
vyznávač v zápase za čistotu pravoslávneho učenia. Roku 451 sa v meste Chalcedon,
v chráme, kde vďaka mnohým zázrakom spočívali oslávené ostatky (mošči) veľkomučeníčky Eufýmie, uskutočnilo prvé zasadnutie 4. všeobecného snemu. Snem
bol zvolaný kvôli tomu, aby zadefinoval a stanovil presnú formuláciu dogmy Pravoslávnej cirkvi o podstate Bohočloveka Isusa Christa, presnejšie o spojení dvoch
prirodzeností v Jeho Jedinej Osobe. Takéto niečo bolo nevyhnutné preto, lebo sa
veľmi začala šíriť heréza, čiže nesprávne, falošné učenie monofyzitov, ktorí namiesto
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pravoslávneho učenia o dvoch prirodzenostiach v Isusovi Christovi – Božskej a ľudskej, uznávali iba Jeho Božskú
prirodzenosť, čím prekročili tu dokonalú vyváženosť cirkevného učenia o
vtelenej Druhej Osobe Presvätej Trojice,
o Synovi Božom, ktorý sa stal Synom
človeka, neprestávajúc pritom byť večným Bohom, večným Synom Božím, no
zároveň Tým, ktorý sa stal dokonalým
človekom, vo všetkom podobným nám
ľuďom, okrem hriechu, ktorý nebol
vlastný prvým stvoreným ľuďom Adamovi a Eva, no bol do nich implantovaný satanom prostredníctvom hada. V
ich učení Isus Christos prestával byť, takpovediac normálnym človekom, ktorý pociťoval únavu, smútok, hlad, radosť... jednoducho nedokázali také niečo ani pochopiť, ani prijať, lebo všetko ľudské považovali za beznádejne skazené a tým také, ktoré pri stretnutí s Bohom okamžite zaniká
ako kvapka vody hodená na rozžeravené železo. Týmto nevyrovnaným učením, týmto znížením významu človeka vnášali do Cirkvi nepokoj a spory. Na sneme v Chalcedone roku 451 sa zúčastnilo 630 reprezentantov jednotlivých všetkých miestnych
pravoslávnych Cirkví. Na snemových rokovaniach sa za pravoslávnu stranu zúčastnil
napr. svätiteľ Anatolios, patriarcha konštantínopolský (pamiatku má 3./16.7.), svätiteľ Juvenalios, patriarcha jeruzalemský (2./15.7.), či poverení legáti svätiteľa Leva
I. Veľkého, vtedajšieho rímskeho pápeža (18.2./3.3.). Monofyziti, zastúpení rovnako
veľkým počtom zástupcov a ochrancov svojej doktríny, sa zúčastnili na sneme pod
vedením alexandrijského patriarchu Dioskora a jedného z konštantínopolských archimandritov Eutychia.
Napriek dlhým sporom nedokázali svätí otcovia dôjsť k súhlasnému riešeniu
tejto vážnej otázky, týkajúcej sa spásy človeka a Christovho mesiášstva. Vtedy sv.
konštantínopolský patriarcha Anatolios, ako o tom hovoria diela z 10. storočia –
Synaxár Konštantínopolskej cirkvi, a Minológium Vasilia II. (hagografický zborník,
čiže životy svätých) – opierajúce sa o staršiu literatúru, účastníkom snemu navrhol,
aby bolo riešenie cirkevného sporu prenechané Svätému Duchu, konkrétne skrze
Jeho nespochybniteľnú nositeľku svätú Eufýmii Všechvaľnú, pri ktorej divotvorných
ostatkoch rokovania snemu prebiehali. Pravoslávni svätitelia a ich protivníci napísali
svoje vyznanie viery na dva pergamenové listy, ktoré potom osobitne zapečatili.
Potom tieto dva rozdielne vyznania viery zobrali, otvorili schránku, v ktorej sa
nachádzali ostatky svätej Eufýmie, a tieto zapečatené pergameny položili na jej
hruď. V prítomnosti starého a zbožného cisára Markiána (450–457) účastníci snemu
schránku uzavreli, zapečatili cisárskou pečaťou a postavili k hrobu sv. Eufýmie
16
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Život svätice
na tri najbližšie dní stráž. Počas týchto dní sa zástupcovia oboch strán rozhodli
podstúpiť prísny pôst a vznášali k Hospodinovi horlivé modlitby. Po troch dňoch
za prítomnosti všetkých účastníkov snemu patriarcha spolu s cisárom zapečatenú
schránku otvorili, pričom oba zvitky v nej našli neporušené. Čo sa však nestalo?
Zvitok s pravoslávnym vyznaním držala sv. Eufýmia v pravej ruke, zatiaľ čo zvitok s
heretickým vyznaním ležal pri jej nohách. V tej chvíli sa sv. Eufýmia pohla a podala
správny zvitok patriarchovi. Po tomto zjavnom a všetkými dosvedčenom zázraku
sa mnohí z tých, ktorí sa odklonili od pravoslávneho vyznania, znovu pridávali na
stranu pravoslávnych a dávali za pravdu Svätému Duchu, ktorý prostredníctvom
svätej Eufýmie zjavil Božiu vôľu. Tí, ktorí aj naďalej úporne zotrvávali v heréze, boli
odovzdaní spoločnému odsúdeniu a odlúčeniu od Cirkvi...
Neskôr, v roku 617 sa mesta Chalcedon zmocnili Peržania. Skôr však, než sa tak
stalo, boli ostatky sv. Eufýmie včas prenesené na druhý breh Bosporu, do Konštantínopolu, a to do novopostaveného chrámu, zasväteného práve tejto svätej mučeníčke. Po mnohých rokoch, ktoré uplynuli od týchto nešťastných udalostí, Východorímsku ríšu a pravoslávie postihlo nové nešťastie a prenasledovanie, tentoraz zvnútra,
zo strany heretických cisárov a ich prívržencov, ktorých dejiny poznajú ako ikonoborcov, teda tých, ktorí nielenže neuctievali, ale ešte aj tupili, hanili a ničili sväté ikony.
Vtedy, v dobe vlády cisára Leva III. Izaurského (717-741) bola schránka s ostatkami
svätej Eufýmie vyhodená do mora. Z mora ju však vytiahli, predovšetkým zásluhou
dvoch bratov námorníkov Sergija a
Segona. Tí ju odovzdali miestnemu
biskupovi. Svätiteľ prikázal ukryť sväté
ostatky tajne pod zem, pretože ikonoborecká heréza ešte stále vyčíňala a
ničila všetko, čo súviselo s uctievaním
ikon a ostatkov svätých. napriek tomu
bol nad miestom úkrytu svätých ostatkov postavený malý chrám a na inom
mieste, kde bola položena schránka,
umiestnili dosku s nápisom, koho sväté ostatky sa tu nachádzajú. Keď bola
ikonoborecká heréza konečne odsúdená na 7. všeobecnom sneme (r. 787
v Nicei), v prítomnosti svätého Tarasia,
patriarchu konštantínopolského (25.
2. / 10. 3.), cisára Konštantína a jeho
matky sv. Ireny (13. / 26. 5.), boli ostatky svätej veľkej mučeníčky Eufýmie
Všechvaľnej opäť slávnostne prenesené do Konštantínopolu.
PhDr. Martina Kormošová, PhD.
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Príznaky úspešného manželstva
Ž i v o t n á
skúsenosť
nám
hovorí, že keď
dvaja
vstupujú
do
manželstva,
hneď
začnú
chápať, že medzi
nimi je množstvo
odlišností. Prakticky
p o v e d a n é ,
n e p oz n á m e
samých seba, dokiaľ
nevstúpime
do
manželstva. Úplne
sme ponorení samy
do seba a je potrebný niekto druhý, aby nám pomohol uvidieť seba takými, akými
skutočne sme. Jednou z predností úspešného manželstva je to, že manželia sú
vždy pripravení vypočuť jeden druhého. Hrajú svojím spôsobom úlohu domáceho
psychológa. Vieme, že vzniká veľa emocionálnych problémov, keď človeka ťaží
nejaké vnútorné bremeno, o ktoré sa nemá s kým podeliť. Ak je manželstvo vydarené,
tak manželia sa zdôverujú jeden druhému so svojimi trápeniami, sú presvedčení o
vzájomnom pochopení, nesnažia sa „zachovať si tvár“. Manželstvo nie je misionársky
podnik! V manželstve je mnoho ťažkostí aj bez toho, aby sa každý z manželov snažil
prevychovať alebo prerobiť toho druhého. Skutočná láska vylučuje nanútenie seba
a snaženie sa prerobiť milovaného. Skutočná láska nás vyzýva k rastu. Ako? Po prvé,
aby sme prijali druhého človeka takého, akým skutočne je. Keď vstupujeme do
manželstva, nezaväzujeme sa zmeniť manžela, ale súhlasíme ho milovať takého, aký
je. Najlepší spôsob zmeniť ženu alebo muža je zmeniť samého seba, napraviť svoje
vlastné nedostatky. Za nevernosť považujeme fakt manželskej zrady. Nevernosť
sa môže prejavovať aj tak, že práca, rodičia, zábava alebo hocičo iné sa stane viac
než rodina. To je tiež nevernosť. Ten, kto nie je pripravený postaviť manželstvo nad
kariéru, rodičov, priateľov a oddych, ten nie je pripravený na manželstvo, takýto
sobáš nebude pevný. Ak správne zapneme prvý gombík na saku, aj ostatné gombíky
budú na správnom mieste. No, ak prvý gombík nezapadne do správnej dierky, všetky
pôjdu nakrivo a šikmo. Tak isto aj v manželstve je nevyhnutné stanoviť priority a
usporiadať všetko po poriadku. Mužovia, ak sú pre vás ženy na prvom mieste, a pre
vás ženy na prvom mieste muži, tak vo vašom manželstve bude všetko na svojom
mieste.
Duchovný Alexej Jong
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O pokore

(Slovo o zosnutí nášho prepodobného otca Sisoja)
Niektorí ľudia sa poddávajú sebaklamu a v duchu si hovoria: „Bože, ďakujem Ti, že
nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodliví, cudzoložníci (...) Postím sa dva razy
do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo získam“ (Lk 18, 11 – 12). Jednoducho sú
zvyknutí o sebe si myslieť, že sú spravodliví. Nie je to však správne. Ak máme o sebe
takú samoľúbu mienku, znamená to, že zabúdame na Hospodina a na to, že Jeho
súd sa nemusí zhodovať s naším úsudkom. Veď to, čo my svojimi očami vysoko hodnotíme, je často hanebné pred Hospodinom. Napokon práve Hospodin povedal, že
„každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený“ (Lk 18, 14).
Veru, bratia, nie je správne namýšľať si o sebe. Aj keby sme úspešne viedli akokoľvek
zbožný život, nikdy by sme za to sami seba nemali chváliť. Naopak, mali by sme si
až do smrti uvedomovať svoju nedôstojnosť pred Bohom a častejšie sa očisťovať
pokáním a slzami.
Keď prepodobný Sisoj Veľký cítil, že sa blíži jeho smrť, ako mravopočestný a svätý
muž bol ešte za života poctený darom zhovárať sa s posmrtným svetom a vidieť
tajomstvo Božieho kráľovstva. Mníchom, ktorí boli pri ňom, najprv s rozjasnenou
tvárou povedal: „Prišiel otec Antonij!“ Chvíľu bol ticho a potom vykríkol:
„Prichádza zástup prorokov!“
V tej chvíli sa jeho tvár ešte viac rozjasnila a začal sa zhovárať s niekým neviditeľným. „Otče, s kým sa
to rozprávaš?“, opýtali sa ho
mnísi. Starec im odpovedal:
„Boží anjeli si po mňa prišli,
ale ja ich prosím, aby ma
tu ešte nejaký čas nechali činiť pokánie.“ „Ale veď ty
sa vôbec nemusíš kajať“,
namietali mnísi. Prepodobný starec im však
povedal: „Kdeže! Bratia, ani neviem, či som
vôbec vytvoril základ
pre svoju spásu!“ Mnísi
sa čudovali pokore
zbožného starca, medzitým už však jeho tvár
žiarila ako slnko. „Pozrite
sa, – vykríkol, napokon prišiel sám Hospodin!“ Všetci sa
preľakli a odrazu zaznel
hlas: „Prineste mi z

Prep. Sisoj Veľký pred hrobkou Alexandra Macedónskeho. Freska v pritvore chráme
monastiera Varlaam, Meteory, Grécko, r. 1556
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pustovne vyvolenú nádobu.“ Hneď po tom starec zosnul; akoby udrel blesk a kélia sa
naplnila ľúbeznou vôňou.
Vidíte, bratia, ozajstní, ba dokonca svätí, Boží služobníci, sa považovali za nehodných Božieho kráľovstva a pociťovali potrebu pokánia. A čo my? Bratia, odteraz
aspoň prestaňme o sebe kričať: „Ja som, ja som!“ Nech Hospodin povie, kto sme.
Dovtedy radšej majme častejšie oči sklopené dole, bime sa do pŕs a hovorme: „Bože,
buď milostivý mne hriešnemu“ (Lk 18, 13). Nezabúdajme, že „ak hovoríme, že sme bez
hriechu, klameme sami seba a nieto v nás pravdy“ (1Jn 1, 8). Amiň.
Zdroj: О СМИРЕНИИ. (Слово об успении иже во святых отца нашего Сисоя) In:
ПРОЛОГ в поучениях на каждый день года. Составил протоиерей Виктор Гурьев.
Свято-Успенская Почаевская Лавра: Почаев, 2013. С. 644 – 645.
Z ruštiny preložil Mgr. Marek Chovanec, PhD.

Nový dekan Pravoslávnej bohosloveckej
fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Inaugurácia nového dekana PBF PU
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1. júla 2019 sa ujal funkcie nový dekan našej Pravoslávnej bohosloveckej
fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
prot. doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD.,
ktorý v tejto pozícii po ôsmich rokoch
vystriedal prot. prof. ThDr. Jána Šafina, PhD. Slávnostná inaugurácia nového dekana sa konala 24. júna 2019
na pôde fakulty. Dovoľte, aby sme Vám
ho v krátkosti predstavili.
Stručný životopis:
Prot. doc. ThDr. Štefan Pružinský,
PhD., narodený 3. septembra 1974 v
Levoči, ženatý, 5 detí.
Štúdium:
1988-1992 Stredná priemyselná
škola elektrotechnická v Prešove, odbor: Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky;
1992-1997 Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity
v Prešove, odbor: Pravoslávna teológia;
Odkaz
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Aká bola Vaša životná púť k duchovenskej službe?
Srdečne pozdravujem všetkých čitateľov Odkazu sv. Cyrila a Metoda. Moja
cesta k duchovenskej službe sa začala
tak, ako asi u všetkých kňazov, čiže pri
bohoslužbách v chráme. Narodil som
sa v Levoči, no na levočský chrám si pamätám iba málo, pretože už v mojich
šiestich rokoch sme sa presťahovali do
Prešova, kde som prežil väčšinu svojho
detstva aj študentských čias. V prešovskom chráme sa mi veľmi páčilo. Okrem
modlitieb a piesní má najviac oslovila
takmer každodenná prítomnosť v chráme niektorých ľudí, vrátane
ich detí alebo vnúčat. Bolo tu
vždy príjemne a pekne. Počas strednej školy som začal
uvažovať o štúdiu na našej
bohosloveckej fakulte a postupne aj o kňazskej službe.
Keďže som vedel, že na takúto službu je potrebné v prvom
rade Božie povolanie, veľmi
príjemne ma potešilo
povolanie k štúdiu na
PBF zo strany dvoch
duchovných
pri
Nový otec
spovedi v prešovdekan pre náš
skom chráme. K
časopis pochirotónii na diaskytol krátky
kona ma povolal
rozhovor,
vladyka Nikolaj
ktorý si v
ku koncu pianasledujúteho ročníka a
cich riadna kňaza som
koch môžebol vysvätený
te prečítať.
približne o tri
mesiace cez
prázdniny.
Prot. doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD. - nový dekan PBF PU
1993-1997 Štátna jazyková škola Prešov, štúdium anglického jazyka;
1995-1996 Filozofická fakulta Aristotelovej univerzity v Thessalonikách v
Grécku, štúdium gréckeho jazyka.
Kvalifikácia:
V študijnom odbore pravoslávna teológia mu boli priznané:
14.9.2000 vedecko-akademická hodnosť „Philosophiae doctor“ PhD.
10. 4. 2003 akademický titul „Doktor
teológie“ ThDr.
15. 11. 2011 vedecko-pedagogický
titul „docent“, doc.
Priebeh pracovných pomerov:
14.4.1997 - 6.7.1997 diakon Pravoslávnej cirkevnej obce v Prešove;
7.7.1997 – 30.9.1997 pomocný duchovný Pravoslávnej cirkevnej obce v Prešove;
Od 1.3.1998 duchovný
správca Pravoslávnej cirkevnej
obce Spišská Nová Ves;
Od 1.5.1998 rôzne pozície
na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte PU v
Prešove.
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Ako si spomínate na svoje štúdium
na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte?
Na fakulte som prežil veľmi pekné
roky v príjemnom kolektíve. Mojimi
spolužiakmi boli okrem iných aj viacerí
dnešní pravoslávni kňazi na Slovensku
a v Poľsku, matušky a dokonca aj Jeho
Vysokopreosvietenosť Paisij, arcibiskup
przemysko-gorlický v Poľsku, ktorý s
nami v prvom ročníku študoval ešte ako
mních v dennej forme štúdia, v ďalších
ročníkoch už externe. Boli to roky veľkého duchovného zápalu pre kresťanstvo
v celej spoločnosti, ale najmä v Cirkvi.
Takmer všetci vtedajší študenti dnes žijú
a slúžia v Cirkvi rôznym spôsobom. Na
fakulte sme sa spoznali aj s mojou matuškou, s ktorou sme sedeli v lavici vedľa
seba a tešili sa jeden z druhého, aj z budúcej služby v Cirkvi.
22
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V čom sú dnešní študenti pravoslávneho bohoslovia iní, ako to bolo
za Vašich študentských čias?
Nemám dojem, žeby boli veľmi iní, je
ich len oveľa menej. Aj medzi dnešnými
študentmi a študentkami našej fakulty sú krásni a veľmi zaujímaví ľudia, pre
ktorých je Cirkev najväčšou záľubou a
služba Bohu zmyslom života.
Čo je podľa Vás najdôležitejšie,
aby študenti našej fakulty vedeli po
jej absolvovaní?
Najdôležitejšie je, aby vedeli milovať
Boha a ľudí. Aby vedeli slúžiť Cirkvi a svetu celým svojím bytím, najmä srdcom.
Ak to tak s Božou pomocou bude, nemusíme sa o Cirkev báť.
Aké je podľa Vás miesto Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v dnešnej
dobe na Slovensku?
Naša fakulta je jediná pravoslávna
fakulta na Slovensku aj v celej strednej
Európe. Vychováva kňazov, teológov
a sociálnych pracovníkov nielen pre
Pravoslávnu cirkev na Slovensku, ale aj
pre viaceré pravoslávne eparchie v našom okolí. Mnohí naši absolventi našli
uplatnenie aj v svetských organizáciách,
firmách, štátnej správe a v sociálnych
zariadeniach. Na fakulte absolvovali
doktorandské štúdium a rigorózne konanie študenti zo Slovenska, Ukrajiny,
Ruska, Maďarska, Českej republiky, Poľska, Grécka, Bulharska, Gruzínska a iných
krajín sveta. Ich dizertačné a rigorózne
práce sú v absolútnej väčšine prípadov
mimoriadne prínosné diela, ktoré po
publikovaní prinášajú užitočné a zaujímavé poznanie po celom svete.
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Aké sú súčasné problémy, s ktorými sa musí vedenie fakulty vyrovnať?
Problémom je, že financovanie v našom školstve do značnej miery závisí od
počtu študentov a my sme sa už dostali do stavu, že pri našom terajšom počte študentov prestala byť fakulta finančne sebestačná. Ďalším problémom je, že napriek
veľkému úsiliu všetkých zainteresovaných sa nám nepodarilo získať vlastných docentov a profesorov vo všetkých študijných odboroch, v ktorých prebieha výučba.
Kde by ste chceli fakultu priviesť ako dekan po skončení Vášho funkčného
obdobia?
Chcel by som s Božou pomocou nadviazať na dobrú prácu svojich predchodcov a krok za krokom viesť fakultu k jej ešte lepšiemu fungovaniu, stabilizácii a posilneniu. Budem veľmi rád, ak sa mi podarí prispieť k vytvoreniu pokojného a Bohom
požehnaného prostredia pre prácu našich pedagógov a štúdium našich študentov.
Chcel by som dosiahnuť akreditáciu nových zaujímavých študijných programov,
ktoré by zväčšili zaujímavosť štúdia na fakulte pre širšie spektrum záujemcov z prostredia Cirkvi aj mimo nej. A čo je podľa mňa najdôležitejšie, chcel by som prispieť
k tesnejšiemu prepojeniu našej fakulty s našou Cirkvou, s jej veriacimi, aj s širšou
verejnosťou tak, aby sa naša fakulta pre nás všetkých stala viac bližšou, viac milovanejšou a viac cennejšou. V tomto Vás všetkých prosím o pomoc, porozumenie a Vaše
sväté modlitby.
Za poskytnutý rozhovor ďakuje a veľa Božej pomoci v neľahkej práci želá
prot. Peter Soroka

Otec Štefan Pružinský s rodinou
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Slová prepodobného Simeona
pskovsko-pečerského pre dnešných ľudí
Pri rozhovore s ľuďmi buď takým, akým skutočne si...nerob sa lepším ani horším.
Never všetkému, čo sa hovorí.
Nechci všetko, čo vidíš.
Nerob všetko, čo môžeš, ale len to, čo je potrebné.
Čo nevieš, to netvrď ani nepopieraj, ale radšej sa
opýtaj.
Ten kto je zdržanlivý, žije zdravo, dlho a dobre.
Buď pokorný, nie drzý, viac mlč než hovor.
Ku všetkým buď láskavý, ale nikoho nerozmaznávaj.
Pusť sa len do toho, na čo máš sily.
V nešťastí nezúfaj, a keď si šťastný, neochabni, pretože pozemské šťastie je nestále a
strieda sa so zármutkom.
Poslúž komu sa len dá.
Maj rád ľudí a budeš milovaný Bohom aj blížnymi.
Odpusť tomu kto ťa urazil.
Vnímaj seba a nie davy ľudí, pretože sú ako
šumiace more. Tak ako sa sám ocitneš pred tvárou smrti, tak buď vždy vo svojom vnútri celkom
sám.
Never svojim slovám ani cudzím, ale ver svojim aj cudzím skutkom.*
24
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Dokumentárny film

Premiéra filmu Volanie o mníchoch
Počajevskej lavry a rozhovor s jeho
režisérom Erikom Prausom
Božie cesty sú nevyspytateľné a potvrdi- tisíc a na najväčšie sviatky tu putujú pútnici
lo sa to aj pri vzniku pôvodného slovenského aj peši a na nádvorí sa tlačí okolo 60 tis. ľudí.
dokumentárneho filmu režiséra Erika Prausa Nepreháňam, sám som to zažil a videl na
z prostredia Počajevskej lavry.
vlastné oči.
Počajev je mesto na západnej Ukrajine,
Osobne Počajev navštevujem často od
asi 400 km od hranice so Slovenskom, ktoré svojich 3 rokov, ale aj tak ma prekvapilo, že sa
sa vytvorilo okolo veľkého pravoslávneho táto svätyňa stala námetom dokumentárnemonastiera (Lavry) s niekoľko stovkami mní- ho filmu slovenského režiséra z Banskej Byschov. Je to pútnické miesto a nielen pravo- trice, ktorý nie je ani pravoslávnej viery, ani o
slávni kresťania zo Slovenska ho veľmi dobré nej predtým nič nevedel. Moje prekvapenie
poznajú a navštevujú. V 14. stor. sa totiž na rýchlo vystriedala radosť, že sa aj slovenská
Počajevskej hore zjavila pustovníkovi sv. Jó- verejnosť dozvie o tomto veľkolepom miesvovi Presvätá Bohorodička a ako na jedinom te neďaleko našich hraníc a keď som na premieste na svete tu v skale zanechala svoju miére tohto filmu v Košiciach videl takmer
stopu. Z nej dodnes vyteká liečivá voda. Pre- 300 divákov, ktorí boli fascinovaní našou sväčistá Deva toto miesto viackrát v histórii zá- tyňou, ani sa mi tomu nechcelo veriť.
zračne ochránila pred nájazdmi nepriateľov.
Film je spracovaný nádherne. Rozpráva
Spomína sa ako ju mnísi videli nad chrámom príbehy troch tamojších mníchov, ktorí boli
počas útoku Tatárov a šípy, ktoré strieľali, sa predtým úplne obyčajnými mladými ľuďmi,
vracali naspäť. Nachádza sa tu aj divotvorná
ikona Presvätej Bohorodičky, neporušené
mošči (ostatky) sv.
Jóva
Počajevského
a jaskyňa, v ktorej sa
modlil. Od roku 2002
sú tu aj mošči prep.
Amfilochija Počajevského, mnícha, ktorý
tu žil v 20. stor. Denne
monastier navštívia
stovky veriacich z celého sveta, v nedele je
ich v monastierskych
Premiéra dokumentu Volanie na Art feste v Košiciach,
chrámoch aj niekoľko
15.6.2019
07/2019

   25

E

Dokumentárny film

Záber z filmu Volanie, foto: Memory film s r. o.
niektorí dokonca neveriacimi a ako ich Božie
Nikdy by ma nenapadlo nakrúcať v
cesty priviedli k zasväteniu sa Bohu. Ich roz- Počajevskej lavre, lebo som to miesto ani
právanie dopĺňajú krásne zábery monastiera nepoznal. Povedal mi o ňom kolega Miv rôznych ročných obdobiach, bohoslužieb lan Dančo z TV. Naším prvotným zámerom
s masami národa a za ohromujúceho spevu bolo nakrútiť 20 minútový film o pútnickom
Počajevského zboru, ale najlepšie na všet- mieste, o ľuďoch, ktorí tam chodia, o tom, čo
kom bolo to, že diváka privádza na miesta, všetko v sebe skrýva toto zaujímavé a myskde sa bežný návštevník Lavry nedostane. Sú tické miesto. Keď sme tam prišli, veľmi ma
tam snímky z kuchyne, z rybačky, zo stavby, z Počajevska lavra oslovila svojou spiritualitou.
osobnej modlitby mníchov a ich rozhovorov Zaujal ma hlavne východný obrad a kolorit
a pod. Veľká vďaka patrí Bohu, že našiel také- Pravoslávia, s ktorým som dovtedy nemal
hoto režiséra ako nástroj vo svojich rukách a skúsenosti. Po návrate domov sme uvažovali,
ten vyrobil toto prekrásne dielo.
čo budeme nakrúcať a rozhodli sme sa nájsť
Po premiére sa mi v košickom kine Úsmev ľudí z kláštora, ktorí zasvätili svoj život Bohu.
podarilo pre náš časopis urobiť krátky rozho- Prišla nám veľmi zaujímavá obeta svetského
vor s režisérom filmu Erikom Prausom.
života pre život pre Boha. Pre nás to je nemysliteľné a nepochopiteľné, čo môže zaujať
My pravoslávni veriaci zo Slovenska mnohých divákov. Z filmu môžu čerpať večasto chodíme do Počajeva a Lavra je pre riaci aj neveriaci. Niektorí môžu dôjsť k vnúnás obrovskou svätyňou. Pre mňa osobne tornému poznaniu, iného zaujme východný
bolo veľkým prekvapením, keď som sa do- kolorit náboženstva, alebo asketický život
zvedel, že nepravoslávny slovenský reži- mníchov v kláštore. Ja sám som sa musel na
sér natočil film o mníchoch z Počajevskej túto prácu dosť pripravovať, aby som lepšie
lavry. Chcem sa preto opýtať, ako ste sa k pochopil tému a hlavné postavy. Zahĺbil som
tomu dostali?
sa do kresťanstva, ktoré ma obohatilo na du26
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chovnej úrovni a otvorilo mi rôzne pohľady
na život a našu kultúru.
Prečo práve Počajevská lavra, veď v
okolí sa nachádza množstvo iných pútnických miest?
Neviem si to dodnes vysvetliť. Je neuveriteľné, že naši protagonisti na nakrúcanie pristúpili. Že som ich na nakrúcanie nahovoril a
presvedčil, keďže vieme ako ťažko prístupná
je mníšska komunita a ich prostredie, v ktorom sme boli cudzinci. Pomohli nám k tomu
aj dobrí ľudia z východného Slovenska. Týmto by som sa rád poďakoval tak celému realizačnému tímu, ako aj našim sponzorom AVF
a RTVS, bez ktorých by film nevznikol.
Scény, ktoré sa Vám v Počajevskej
lavre podarilo natočiť, sú pre bežných ľudí
nedostupné, išlo o veľmi intímne zábery
života monastiera aj mníchov. Vieme, že
počas bohoslužieb v chráme bežný človek nemôže urobiť ani fotografiu a Vy tam
máte prekrásne obrázky slávnostných
bohoslužieb, ako sa Vám to podarilo vybaviť?
Na začiatku to nebolo ľahké, na nakrúcanie musel pristúpiť hlavne vladyka, ktorý,
keď som vysvetlil náš zámer, nakoniec s
nakrúcaním súhlasil. Pomohla k tomu aj
dôvera medzi mnou a otcom Gabrielom.
Nechcel som len pohľad na mníchov v
čiernych habitoch na bohoslužbách,
ale pohľad na mnícha ako človeka.
Človeka, ktorý zavolá svojej rodine,
ktorý má svoje poslušanie, svoju vlastnú izbu, kde na troch štvorcových metroch
žije. Chcel som ukázať ako prebieha jeho každodenný život, jeho myšlienky a jeho viera
v Boha. Mnísi, keď videli, že chceme film nakrútiť s úctou a povedať ním niečo divákovi,
tak súhlasili.
Konkrétnych mníchov ste si do filmu
vybrali sami, alebo ich určil vladyka?
07/2019

Pôvodne som chcel do filmu zapojiť aj
vladyku, pretože bol kedysi dirigent chóru
a mal k umeniu dosť blízko. On mi hneď na
začiatku vysvetlil, že nato nemá čas, keďže
ako predstavený je aj hlavný manažér celého komplexu a musí na všetko dohliadať.
Film nechal na otca Gabriela, ktorý bol naším
prvým protagonistom. Ďalším bol Nazarij,
ktorý bol trochu iný ako otec Gabriel. Jednak tým, že nie je jeromonach, ale obyčajný
mních so zaradením staviteľ. Zároveň má za
sebou silný príbeh: človek, bývalý podnikateľ, odchádza z veľkého bohatstva do monastiera slúžiť Bohu v chudobe. Okrem nich
som mal niekoľko ďalších kandidátov, až mi
Nazarij hovorí: „Počúvaj, prečo chceš len starcov,
veď zober niekoho
mladého?“ Bol to
dobrý nápad.
Mladý otec Vicilentius bol pomocníkom otca
Nazarija.
Ten
nám padol vhod.

Režisér filmu Volanie Erik Praus
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Koľkokrát ste počas natáčania filmu
navštívili Počajev?
Ja som tam bol desaťkrát, ale trikrát sa
nenakrúcalo, boli to len obhliadky a vybavovanie. Turnusov na nakrúcanie bolo päť. Časovo sme sa zameriavali hlavne na obdobia
sviatkov, ktorými sme nakoniec aj lemovali
film. Samotná práca v Počajeve bola fajn, ale
doprava tam a späť to bol vždycky problém.
Niekoľkokrát sme sa museli vracať z hraníc,
pretože sa tam štrajkovalo, alebo boli hranice
zatvorené.
Páčilo sa mi, že sa vo filme nedotýkate
problémov (cirkevných a geopolitických),
ktoré dnes na Ukrajine sú.
Boli určité pnutia, či tam súčasnú situáciu nedostaneme, ale povedali sme si, že
duchovnom nepokazíme nič a geopolitika
by mohla byť tendenčná a škodlivá pre tento
film.
Nádherné scény, prekrásna príroda,
senzačné letecké zábery, vetrom ovievaná
pšenica, radosť pozerať...
To všetko má biblický rozmer, pšenica,
symbol každodenného chleba, ktorá s kres-

ťanstvom súvisí. Pohľad zhora je netradičný
pre človeka a z neho je vidieť skutočnú rozsiahlosť komplexu. Nechcel som zobrazovať
len interiéry s kresťanskými symbolmi a
ikonografiou, ktorá je Pravosláviu daná, ale
chcel som rozšíriť film o život vonku, kde
je rajská záhrada so zvieratami, les, voda.
Búrka vo filme spája podvedome diváka s
hriechom a následnou spoveďou. Film sme
chceli nakrútiť pre širšie spektrum diváka, aj
nepravoslávneho.
Kde a kedy ešte budú môcť ľudia Váš
film vidieť?
Na jeseň v októbri chystáme premiéry
vo viacerých mestách, kde žije väčšina pravoslávnych veriacich, lebo Vy ste naša hlavná cieľová skupina. Jednotlivé premietania
budú spojené s diskusiou s tvorcami filmu
a ak sa podarí pozveme aj niekoho z protagonistov z Počajevskej lavry. Už teraz sa nato
teším a všetkých pozývam do kina.
Za rozhovor ďakuje
prot. Peter Soroka

Záber z filmu Volanie, foto: Memory film s r. o.
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Putovanie po Kosove 2
Vysoké Dečany
O návšteve tohto monastiera som sníval
20 rokov a nesmierne som sa naňho tešil.
Napriek tomu musím povedať, že moje očakávania vôbec nesklamal, ba ešte prevýšil.
Cestou pomedzi zazelenané lesy sme prišli
k vojenskej hliadkovacej veži s rampou, pred
ktorou bolo asi na 100 metroch umiestnených niekoľko obrovských balvanov raz z
jednej a raz z druhej strany, aby sme autom
museli spomaliť. Vojaci na rampe nás poslali
ďalej a tak sme o niekoľko stoviek metrov prišli k ďalšej vojenskej búdke so zaparkovaným
autom KFOR. Bola tu aj zatvorená monastierska brána, cez ktorú nás vrátnik pustil až po
ohlásení sa v monastieri. Brána bola súčasťou niekoľkokilometrového nového plotu
okolo celého monastiera, ktorý kvôli svojej
bezpečnosti dalo postaviť súčasné bratstvo
monastiera. Ďalšia brána, ktorou sme prešli,
už bola historickou časťou monastierskych
hradieb a po jej prejdení sa pred nami ukázal
Chrám monastiera Vysoké Dečany, 14. stor.
prekrásny vysoký chrám romansko-byzantskej architektúry tzv. rašského štýlu. Dorazili sme tesne pred večernou bohoslužbou, takže naše
kroky hneď smerovali do chrámu. A ten bol veľkolepý, fascinovali nás hlavne najlepšie zachované
fresky na Balkáne zo 14. stor. Celý jeho interiér vrátane pritvora je pokrytý výjavmi z Biblie a svätcami
Pravoslávnej cirkvi. Rovnako ako vo významnom srbskom monastieri Studenica, aj tu či v Gračanici,
ktorú sme navštívili neskôr, je použitá prírodná modrá farba, ktorej hodnota sa rovnala cene zlata.
Na večerňu sa pomaly začali schádzať mnísi a prišiel aj slepý brat s nádherným hlasom, ktorého sme
poznali z internetu. Jeho spev ako aj spev ostatných mníchov sme si teraz mohli vychutnať naživo.
Po bohoslužbe sa nám dostalo veľkej cti, pobozkať neporušené mošči (ostatky) ktitora (darcu) tohto
monastiera sv. Štefana Dečanského, ktorého neporušené telo sa tu nachádza. Po otvorení rakvy
sme sa mali možnosť presvedčiť o jeho neporušiteľnosti, keďže je odkrytá ruka svätca. Tá je aj po
takmer 700 rokoch od jeho smrti stále obtiahnutá stmavnutou kožou, mäsom a žilami. Je to veľký
Boží zázrak.
Sv. Štefan Dečanský bol srbským kráľom, synom kráľa Milutina a otcom cára Dušana. Na príkaz zle informovaného otca bol oslepený (zlí ľudia ohovorili Štefana pred jeho otcom Milutinom,
že ho chce zosadiť z kráľovského trónu, čo nebola pravda. Preto ho dal Milutin oslepiť a poslať do
vyhnanstva v Carihrade) a na príkaz ľahkomyseľného syna bol v starobe zadusený. Pri oslepení sa
mu zjavil sv. Nikolaj v chráme na Ovčom poli, ukázal mu jeho oči hovoriac: „Štefan, neboj sa, aha,
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tvoje oči sú v mojej dlani a keď príde čas, vrátim ti
ich.“ Päť rokov strávil v Carihrade ako väzeň v monastieri Všedržiteľa (Pantokratora). Svojou múdrosťou a podvihom, krotkosťou a zbožnosťou,
trpezlivosťou a dobrodušnosťou prevýšil Štefan
nielen všetkých mníchov v monastieri, ale aj celý
Carihrad. Gréci, ktorí inak Slovanov považovali
za barbarov, divili sa kráse duše sv. Štefana ako
výnimočnému zázraku tých čias. Keď cisár Kantakuzen poslal k Milutinovi ohľadne nejakých
štátnických vecí igumena monastiera Pantokrator, okrem iného sa kráľ Milutin opýtal aj na svojho syna Štefana. „Pýtaš sa ma, kráľu, na druhého
Jóba? – povedal mu igumen. - Buď si istý, že jeho
úbohosť stojí vyššie ako tvoja kráľovská veľkoleposť.“ Grécky cisár najprv zaobchádzal so slepým
Štefanom veľmi surovo: najprv ho zatvoril do
jednej oddelenej časti zámku a každému zakázal
prístup k nemu; potom ho poslal do monastiera
Pantokrator s tým, aby tam v ťažkom mníšskom
Originálny ikonostas zo 14. stor. v
dečanskom chráme a mošči sv. Štefana podvihu zoslabol a zahynul. Ale blaženého Štefana Boh chránil a on znášal podvihy pôstu a
Dečanského pred ním
modlitby ako najlepší mních. O jeho múdrosti sa
začalo hovoriť po celom Carihrade. Cisár si ho začal vážiť a často od neho žiadal rady. Tak sa napríklad sv. Štefan zaslúžil o zrušenie známej Barlaamovej herézy, proti ktorej bojoval sv. Grigorij Palama
(pozri: Synaxár 2. nedele Veľkého pôstu). Barlaam sa v tom čase nachádzal v Carihrade a obratnými
intrigami získal na svoju stranu mnohých hodnostárov Cirkvi aj kráľovského paláca. V rozpakoch si
cisár zavolal Štefana a opýtal sa ho, čo má robiť s Barlaamom. Múdry Štefan mu odpovedal slovami
žalmistu: „Znenávidel som, Hospodine, tých, čo Teba nenávidia!“ A ešte mu povedal: „Nebezpečných ľudí treba vyháňať zo spoločenstva.“ Keď to cisár Kantakuzen počul, hneď vyhnal s hanbou
Barlaama z hlavného mesta.
Keď sa naplnilo päť rokov, znova sa mu zjavil sv. Nikolaj a povedal mu: „Prišiel som, aby som
splnil svoj sľub.“ Prežehnal slepého kráľa znamením kríža a kráľ začal vidieť. Z vďaky Bohu postavil
chrám v Dečanoch, jedno z výnimočných a ohromných diel byzantského umenia a jeden z najvýznamnejších pamätníkov niekdajšej srbskej
zbožnosti. Sv. kráľ Štefan, sv. Sáva a sv. knieža Lazar
tvoria prekrásnu triádu svätosti, blahorodstva a
sebaobetovania, ktoré srbský národ dal svetu. Ako
mučeník prežil svoj pozemský čas a ako mučeník
zomrel v roku 1336 prijmúc veniec nesmrteľnej
slávy od Všedržiteľa, ktorému verne slúžil.
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Predstavený monastiera igumen Sáva
nám osobne ukázal oltárnu časť chrámu, ktorá
bola na pomery byzantských chrámov nevídane dlhá a aj tu sme obdivovali až neuveriteľne
dobre zachované fresky svätiteľov. Ako tento
chrám musel vyzerať tesne po postavení, keď
ešte aj po viac ako 700 rokoch jeho fresky žiaria
toľkou nádherou? Igumen nám vysvetlil aj dôvod, prečo sa monastier volá Vysoké Dečany.
Ide o to, že chrám je naozaj neobvykle vysoký
a jeho kupoly podopierajú masívne kamenné
stĺpy, na ktorých sú vytesané rôzne umelecké
motívy. Snúbi sa v ňom východná pravoslávna
architektúra so západným romanským štýlom,
čo je vidieť aj na vonkajšej výzdobe napríklad
vchodu do chrámu, alebo okna v oltárnej časti,
ktoré je mimochodom presne také isté ako v
monastieri Studenica z 12. stor. Po igumenovi
sa nás ujal veľmi milý jeromonach Peter a ten
nás po chutnej monastierskej večeri zaviedol
aj do priestorov pre mníchov. Pozreli sme si
Oltárna časť dečanského chrámu
ikonopisnú aj rezbársku dielňu a vychutnali
si pokoj, ktorý v tejto, od turistov oddelenej časti, majú mnísi pre svoju prácu aj osobnú modlitbu.
Turistov je tu totiž veľmi veľa a práve otec Peter má na starosti kontakt s nimi, ako aj správu monastierskych účtov na sociálnych sieťach a internetovú stránku. Aj keď je to podľa slov otca Petra
veľmi ťažká poslušnosť (pracovné zaradenie mnícha v monastieri), pre mnohých kosovských Srbov,
ktorí boli vyhnaní zo svojich domov, je to jediný kontakt s informáciami v ich domovine.
Večer sme ešte ochutnali orechový likér a dačanskú monastiersku rakiju (víno, ktorým sú najviac známi, sme mali počas večere) a už sme sa tešili na zajtrajšiu rannú sv. Liturgiu, ktorú sme mali
možnosť slúžiť. Tá bola skutočne nádherná, lebo jedna vec je pozrieť si takýto prekrásny chrám ako
turista a druhá vec je sa v ňom modliť alebo slúžiť. Zovšadiaľ tu na vás dýcha história a máte pocit,
že svätci z fresiek sa tu modlia a slúžia s vami. To je vlastne aj dôvod, prečo sú pravoslávne chrámy
celé rozpísané ikonami. Cirkev totiž nie je iba na Zemi, ale aj v nebesiach. A na svätej Liturgii sa celá
Cirkev spája pri službe všemocnému Bohu. Po Liturgii a po jedle nás náš hostiteľ otec Peter zaviedol
aj za hradby monastiera, prechádzali sme popri ďalších vojenských stanovištiach KFOR a všimli sme
si aj kamerový systém, ktorý svätyňu chráni pred provokáciami Šiptarov. Otec Peter nám ukázal ich
plantáže ovocných stromov, zeleniny ako aj stajne s dobytkom. Tento monastier má naozaj širokú
škálu vlastnej produkcie. Dali sme si ešte skvelú balkánsku kávu, ktorú vo vedľajšej miestnosti pili aj
talianski vojaci KFOR. Ako nám povedal otec Peter, za tie roky si s nimi vybudovali veľmi priateľský
vzťah, viacerí bratia sa dokonca naučili po taliansky a na niekoľko vojakov ochrana monastiera a
pobyt v ňom tak zapôsobili, že prijali pravoslávnu vieru a dali sa tu pokrstiť.
Prot. Peter Soroka
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Jubileá kyjevského metropolitu Onufrija
Jeho
Blaženosť
Onufrij, metropolita
kyjevský a celej Ukrajiny, oslávil na sviatok
svojho
nebeského
ochrancu prepodobného Onufrija Veľkého, 25. júna 2019,
svoje 75. narodeniny
a 5. výročie od intronizácie na starobylú
kyjevskú katedru, slúžením svätej Liturgie v
v Uspenskom chráme
Kyjevo-pečerskej lávry

– starobylej kolísky mníšstva a duchovnosti.
Pri tejto príležitosti s Jeho Blaženosťou slúžili mnohí archijereji Ukrajinskej pravoslávnej
cirkvi a početné duchovenstvo. Na Liturgii sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia viacerých miestnych pravoslávnych Cirkví, konkrétne: Alexandrijského patriarchátu, Jeruzalemského patriarchátu, Ruskej pravoslávnej cirkvi, Gruzínskej pravoslávnej cirkvi, Rumunskej pravoslávnej
cirkvi, Bulharskej pravoslávnej cirkvi, Cyperskej pravoslávnej cirkvi, Poľskej pravoslávnej cirkvi
a Pravoslávnej cirkvi v Amerike.
Našu miestnu Pravoslávnu cirkev zastupoval Jeho Vysokopreosvietenosť Michal, arcibiskup pražský a českých krajín, ktorý v mene Jeho Blaženosti Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolitu českých krajín a Slovenska, udelil metropolitovi Onufrijovi rád sv. Rastislava
prvého stupňa.
Na Malom vchode vladyka Onufrij povýšil niekoľkých episkopov Ukrajinskej pravoslávnej
cirkvi do hodnosti metropolitu a archiepiskopa.
Po prečítaní Evanjelia predniesol metropolita kyjevský a celej Ukrajiny kázeň o podvižníctve prepodobného Onufrija Veľkého.
V mene kléru a veriacich Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi pozdravil blaženého metropolitu
Onufrija odesský a izmaelský metropolita Agafangel a udelil mu vysoké vyznamenanie Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi – rád svätého a blahoverného kniežaťa Vladimíra Veľkého.
Aj predstavitelia jednotlivých miestnych Cirkví vyznamenali vladyka Onufrija svojimi rádmi, obdarovali ho rôznymi darmi a prečítali pozdravné listy svojich hlavných predstaviteľov.
Počas bohoslužby spieval okrem zborov Kyjevo-pečerskej lávry aj zbor zo Srbska.
Zdroj: www.orthodox.sk
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Správy zo zastupiteľstva v Moskve
Paschálna recepcia na Ministerstve zahraničných vecí v Moskve
20. mája 2019 predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku pri Moskovskom patriaršom prestole archimandrita Serafim (Šemjatovský) prijal účasť na slávnostnej recepcii konanej na Ministerstve zahraničných veci Ruskej
Federácie na počesť sviatku Paschy.
Slávnosť poctil svojou prítomnosťou Jeho Svätosť Kirill, patriarcha moskovský a
celej Rusi, a minister zahraničných vecí Ruskej Federácie Sergej Lavrov. Taktiež boli
prítomní religiózni dejatelia, predstavení diplomatických misií, ruskí i zahraniční
diplomati.
Za Ruskú pravoslávnu cirkev boli prítomní metropolita Ilarion Volokolamský,
predseda Oddelenia zahraničných cirkevných vzťahov, metropolita Istrinský Arsenij, prvý vikár moskovského patriarchu ako aj ostatní patriarší vikári a sekretári rôznych synodálnych oddelení Ruskej pravoslávnej cirkvi.
Zo zahraničných predstaviteľov Pravoslávnych cirkví boli prítomní: metropolita
Afanasij Kirinskij – Alexandrijská cirkev, metropolita Nifon Filipopoľský – Antiochijská cirkev, archimandrita Stefan (Dispirakis) - Jeruzalemská cirkev, biskup Antonij
Moravičský – Srbská cirkev, archimandrita Feoktist (Dimitrov) – Bulharská cirkev,
prot. Daniil Andrejuk – Americká cirkev, a taktiež prot. Kachaber Gogotišvili, klerik
Gruzínskej cirkvi.
Chrámový sviatok sv. Nikolaja na
moskovskom zastupiteľstve Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a
na Slovensku
V chráme svätého Nikolaja v Koteľnikách 22. mája 2019 slávnostnú svätú
Liturgiu na počesť chrámového sviatku
slúžil vysokopreosvietený Sergij, metropolita barnaulský a altajský. Spolu s
vysokopreosvieteným vladykom slúžili
archimandrita Serafim (Šemjatovský),
správca chrámu a predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na
Slovensku pri Moskovskom patriaršom
prestole, prot. Daniil Andrejuk, moskovský predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi
v Amerike, prot. Kachaber Gogotišvili,
klerik chrámu svätého veľkomučeníka
Georgija Pobidonosca v Malých Gruzi07/2019
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nach (Moskva), jeromonach Alexander
(Haluška), sekretár Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na
Slovensku, prot. Vladimír Višnevskij, jerej
Jevgenij Zacepin a diakon Dimitrij Serov,
vedúci medzinárodného oddelenia Obščecerkovnoj aspirantury i doktorantury
svjatych Kirilla i Mefodija.
Po Liturgii sa uskutočnil krestný chod
s ikonou svätého Nikolaja Myr Lykijského čudotvorcu.
Sviatok svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda v Moskve
24. mája 2019 na sviatok svätých
apoštolom rovných Cyrila a Metoda
archimandrita Serafim (Šemjatovký),
predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku pri Moskovskom patriaršom prestole, slúžil
svätú Liturgiu v katedrálnom sobornom
chráme Christa Spasiteľa v Moskve. Liturgiu viedol Jeho Svätosť Kirill, patriarcha moskovský a celej Rusi.
Na tento deň pripadá i štátny sviatok Slovanskej literatúry, písomnosti, v rámci
ktorého sa tradične koná slávnostný koncert na Červenom námestí, na ktorom taktiež
prijal účasť archimandrita Serafim.
Jeromonach
Alexander (Haluška), sekretár Zastupiteľstva Pravoslávnej
Cirkvi v českých krajinách a na Slovensku

Bohoslužby v chráme Christa Spasiteľa na sviatok sv. Cyrila a Metoda
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Nedeľa Všetkých svätých v Krásnom Brode
23. júna 2019 – v 1.
nedeľu po Päťdesiatnici, na ktorú pripadá
sviatok Všetkých svätých – sa v Krásnom
Brode neďaleko Medzilaboriec uskutočnili tradičné oslavy na
počesť tamojšej ikony
Presvätej Bohorodičky.
Tradíciu týchto osláv
každoročne podporujú miestni mládežníci,
ktorí pešo putujú spolu
s veriacimi a duchovnými z Medzilaboriec do Krásneho Brodu. Na tohtoročné oslavy do Krásneho Brodu prijal
pozvanie i Jeho Vysokopreosvietenosť Michal, arcibiskup pražský a českých krajín. Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska, spolu s ním
a okresným arcidekanom mitr. prot. Jánom Novákom, miestnym duchovným správcom mitr.
prot. Vladislavom Keretsmanom a ďalšími duchovnými i množstvom veriacich slúžili slávnostnú sv. Liturgiu.
V slávnostnej homílii vladyka Rastislav povedal: „Prvou medzi všetkými svätými je Tá, ktorá je zobrazená na nespočetných divotvorných ikonách, ku ktorým patrí i tá Vaša, Krásnobrodská - Presvätá Bohorodička. S ikonou Krásnobrodskej Bohorodičky sa spája legenda o
zázračnom uzdravení chudobného slepca, ktorý našiel túto ikonu a Presvätá Bohorodička,
na nej zobrazená, mu vrátila telesný zrak. Slepota môže byť dvojaká. Slepé môže byť telo,
ale slepá môže byť i duša. Akokoľvek strašná sa nám zdá byť telesná slepota, omnoho horšia
je slepota duševná. Prečo? Pretože kým človek slepý telesne riskuje, že si poraní svoje telo,
duchovný slepec riskuje, že zahubí vlastnú dušu. Čo vlastne je duševná slepota? Je to stav,
kedy človek nevidí seba samého – nevidí seba samého takým, akým naozaj je. A akými naozaj
sme? Duševne doráňanými, dokaličenými hriechmi a vášňami. Mnohokrát sa zvykneme porovnávať so svojimi blížnymi a z tohto porovnania nám vychádza, že nie sme na tom „až tak
zle". Skúsme sa však porovnať s Presvätou Bohorodičkou a nespočetným zástupom svätých.
Až vtedy si uvedomíme, aká úbohá je naša duša a začneme volať k Bohu slovami: „Hóspodi,
iscilí nás ot bezčíslennych nedúhov nášich, rán a jázv", ktoré nosíme nielen na svojom tele, ale
i na svojej duši...
Chcem zaželať nám všetkým, ktorí sme sa tu dnes zišli, hojnú Božiu blahodať. Nech Hospodin každému človekovi – i tomu, ktorý v Neho verí a ktorý Ho hľadá, i tomu, čo si myslí, že Boha nepotrebuje - zošle blahodať vidieť seba samého takým, akým naozaj je. Nech
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bude uzdravená naša
duševná slepota. Pretože od uzdravenia našej
duševnej slepoty závisí
naše duchovné i telesné
zdravie i konečné spasenie. Na „úzkej a tŕnistej
ceste", po ktorej máme
kráčať, sa nespoliehajme
na vlastné sily – svoje oči
upierajme vždy na Christa Spasiteľa a prosme
o záštitu Jeho Prečistú
Matku a ten nespočetný
zástup svätých, ktorých
On daroval svojej Cirkvi. Pre ich modlitby nech nás všetkých uzná Hospodin za hodných vstúpiť do Jeho Kráľovstva", dodal na záver vladyka.
V závere sv. Liturgie po pomazaní veriacich požehnaným olejom sa konal sprievod okolo
chrámu s čítaním sv. Evanjelií.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

Chrámový sviatok v Ruskom Potoku
S Božou pomocou sme (vo
štvrtok 6. júna) oslávili náš chrámový sviatok - Voznesenije Hospodne: veľkou večerňou s litiou,
sviatočnou utreňou a predovšetkým Božskou Liturgiou. Isus Christos ako Bohočlovek sa vzniesol
zo zeme na nebo, aby zakončil a
zavŕšil svoje spasiteľské dielo na
Zemi, aby pozdvihol padlú ľudskú prirodzenosť a priviedol ju
do bezprostrednej Božej blízkosti,
aby tak pripravil miesto pre svojich verných a otvoril nám cestu
do nebies, aby zoslal Cirkvi Svätého Ducha, ktorý vedie ľudí k spaseniu.
Následne sme náš chrámový sviatok oslávili aj v nedeľu 9. júna. Liturgiu slúžili: mitr. prot.
Boris Hrustič - miestny dekan a duchovný správca PCO Ulič a Runina, mitr. prot. Mikuláš Rusič
(PCO Zboj a Nová Sedlica), ktorý je zároveň aj bývalým duchovným správcom PCO Ruský Po36
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tok, jerej Miroslav Guba (PCO Čabiny) a miestny duchovný správca jerej Jaroslav Guba a to za
hojnej účasti domácich, ako aj veriacich z okolia, ale aj vzdialenejších miest či obcí.
Sviatočnú kázeň predniesol jerej Miroslav Guba, ktorý zdôraznil, že aj keď náš Spasiteľ
sa vzniesol na nebo, nenechal nás tu samotných. Veď skrze prijímanie Jeho Božského Tela a
Krvi môžeme byť stále s Ním. To je drahocenný dar, ktorý si máme vážiť a tešiť sa z neho. Čo
následne bolo vidno aj pri samotnom prijímaní, ku ktorému okrem viacerých detí pristúpili aj
dospelí veriaci.
Tento deň bol však výnimočný ešte jednou skutočnosťou. Na konci Liturgie sa posvätila ručne písaná ikona, v ktorej
sú uložené ostatky (mošči) svätých palestínskych mučeníkov,
sv. Innokentija Moskovského a
sv. Jova Uhoľského. Autorom
ikony je prot. Mgr. Jozef Balberčák, pre ktorého vyprosujeme Božie požehnanie a takisto
aj pre darcov na túto ikonu, a
to rodinu Kočanových a Fabianových. Ostatky spomínaných
svätých boli v našom chráme
už dlhšiu dobu ako veľký dar od prot. Mikuláša Rusiča. Rozhodli sme sa však zhotoviť im aj
písanú ikonu, kde budú uložené a takýmto spôsobom im môžu veriacich vzdať úctu a prosiť
ich či ďakovať im vo svojich modlitbách, pretože svätí sú v bezprostrednej blízkosti Boha.
Po Liturgii nasledovalo pomazanie posväteným olejom, počas ktorého sa konala večerňa
a následne slávnostný sprievod okolo chrámu s Evanjeliom, ikonou Voznesenija a ikonou našich svätých s ostatkami. Už tradične sa čítalo z Evanjelia a kropilo svätenou vodou: chrám ako
aj veriaci ľud. Na koniec boli pre všetkých prichystané stoly s pohostením, o ktoré sa postarali
domáci Potočania. Celý tento krásny deň sme tak zakončili priateľskými rozhovormi navzájom
medzi sebou pri chutnom občerstvení.
Sláva Bohu za všetko! Nech trojjediný Boh požehná otcov duchovných so svojimi rodinami a veriacimi, ktorí k nám prišli a spoločne sme takto oslávili veľkú a spasiteľskú udalosť
Vznesenia. Nech milosrdný Hospodin požehná všetkých tých, ktorí sa postarali o priebeh
týchto slávností: poupratovali chrám a nádherne ho vyzdobili, pokosili, upravili a vyzdobili
okolie chrámu, pripravili pohostenie, ako aj tých, ktorí darovali na chrám, na zhotovenie ikony
a všetkých, ktorí prišli s nami osláviť náš chrámový sviatok. Vo zdraviji i spaseniji na mnohaja
i blahaja lita!
Nech Hospodin Boh dá Božie kráľovstvo všetkým bývalým duchovným správcom cirkevnej obce, všetkým staviteľom, budovateľom tohto chrámu, darcom a všetkým, ktorí nás tu
predišli do večnosti. Vičnaja pamjať!
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Праздник Св. Тройцї в Тырнаві
В недїлю 16. 6. 2019 р. ся в Тырнаві
одбыв Праздник Св. Тройцї, котрому є
присвяченый містный православный
храм. Є то єден із найвызначнїшых
праздників, бо ним собі припоминаме
Сошествіє Святого Духа на апостолів
в Єрусалимі. Было то на 50-ый день
по Воскресенію Ісуса Хріста, і зато
ся называть і Пятьдесятніцёв. По тій
подїї апостолы, посилнены Святым
Духом, способны проповідати Слово
Боже в різных языках, розшырили віру
Хрістову по цїлім світї.
Покля на выходї днешнёй Словакії і на Підкарпатю утримовали православіє головно
Русины, на теріторії западной Словакії то были Сербы. Як раз до Тырнавы ся їх много населило
по Великім переселїню в 1690-ім роцї, коли втїкали із своёй отцюзнины перед Турками. І зато
барз потїшыло выступлїня сербского фолклорного колектіву в тот торжественный день. Але
подьме поступно...
Св. літурґію служыли свяшченици Мірослав Крутьскый, настоятель храму в Тырнаві,
Йоан Томан із Бановець над Бебравов і Марко Кундіс, котрый служыть в Брезовій під
Брадлом і Пєштянах. Як раз послїднїй спомянутый у своїй проповідї пояснив учіня о Св.
Тройцї, котра мать єдну Божеску суть выражену в трёх особах. Бог Отець є первопочатком
вшыткого, Бог Сын є із Отця зродженый і Духа заганять, і Бог Дух Святый од Отця походить і
Сыном є посланый. Так само вказав на роздїлне навчаня римокатоликів, котры „під впливом
гіспаньскых єпіскопів, воюючіх проти аріяньства, дали до Нікео константінопольского
сімболу віры (Вірую) формулацію „Filioque“ – выходжіня Святого Духа од Сына. Як доповнив
отець Марко: „Тоту неправилну формулацію, нарушаючу унікатны свойства особ Св. Тройцї,
одмітнув вже св. Фотій, константінопольскый патріарха, котрый послав свв. Кіріла і Методія
на Велику Мораву.“
По св. літурґії слїдовав крестный ход і посвячіня Славского колача – упеченого із пшеніцї
з орїхами, полятого вином - традічного сербского печіва, сімболу нашого Спасителя,
Воскресенія Хріста і Крови і Ран Хрістовых.
Наконець ся вшыткым приговорив отець Мірослав, котрый подяковав Господу Богу
і вшыткым участникам тырнавского праздника і продовжовало ся щірым погощінём
(трапезов), в рамках чого кралёвав смачный ґуляш брата Мілана із Нїтры. В завершіню ся
презентовав прекрасныма сербскыма співанками народный колектів із Лалича у Войводинї,
котрый на Словакію не пришов першый і треба вірити, же ани послїднїй раз.
Свята Тройця, спаси нас!
Йосиф Бадида
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Blahoželanie
Dňa 7. júna 2019 drahá mamka, babka, prababka a milá naša sestra v Christu Mária Gmiterková z Becherova oslávila svoje milé a krásne životné jubileum 70 rokov
svojho života. Toto prekrásne jubileum pani Mária oslávila v kruhu svojich najbližších
– syna, dcéry, vnúčat a pravnúčat, ktorí sa poďakovali za lásku, príkladnú materskú
výchovu, dobrotu a štedrosť jej srdca. Ku gratuláciám, ktoré sa jej dostali, sa pripájame aj my, členovia kurátorského zboru so správcom a s ostatnými veriacimi Pravoslávnej cirkevnej obce Becherov.
Touto cestou, drahá sestra Mária, Ti chceme popriať veľa zdravia, šťastia, lásky a
Božieho požehnania k Tvojmu jubileu, ale aj do Tvojho ďalšieho života v kruhu svojich blízkych. Zároveň sa chceme poďakovať Ti za obetavú prácu pri správe chrámu, ako aj v samotnom chráme, kde si bola a aj dodnes si inšpiráciou pre mnohých
pravoslávnych veriacich. Chceme Ti poďakovať za dlhodobú dobrú a oddanú prácu
pokladničky v kurátorskom zbore. Do Tvojho ďalšieho života Ti prajeme, aby takou
láskou, akou zahŕňaš svojich blízkych, zahrnul Teba Hospodin, spolu s požehnaním a
hojnosťou Božej milosti. Mnohaja i blahaja lita!
Kurátorský zbor so správcom a veriacimi Pravoslávnej cirkevnej obce Becherov

Náš šesťdesiatnik
Významný a krásny, Bohom požehnaný deň, nastal pre
Jána Derca a celú našu Pravoslávnu cirkevnú obec v Ladomirovej - 5. júl 2019, kedy náš jubilant sa dožíva 60 rokov pozemského života.
Brat Ján je dlhoročným členom a pokladníkom pravoslávnej cirkevnej obce. Veľmi aktívne pristupuje k zabezpečovaniu
úloh a zodpovedne si ich plní. Dbá o úpravu a skrášľovanie
okolia chrámu a o jeho interiér. Podieľa sa na príprave a priebehu tradičných slávností Sťatia hlavy Predchodcu a Krstiteľa
Jána.
Z doterajšieho života, na rôznych úsekoch práce, získal mnoho skúsenosti a tie rozdáva
priamo svojou činnosťou a radami pri riešení úloh.
Láska k Bohu a Pravoslávnej cirkvi ho sprevádzajú počas celého doterajšieho života. Jeho
oporou je manželka Anna, s ktorou vychovali dve dcéry Katarínu a Eriku. Ich srdcia tešia vnučky Sofia a Slávka. Lásku k Bohu a blížnym vštepovali dcéram i vnučkám.
Milý brat v Christu Ján, do ďalších rokov života Ti prajeme všetko len to najlepšie, veľa
zdravia, Božej milosti a rodinnej pohody. Nech Teba i celú Tvoju rodinu ochraňuje Presvätá
Bohorodička na mnohaja i blahaja lita.
Rada PCO a veriaci v Ladomirovej
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Pozvánka
Pravoslávna cirkevná obec v Ľutine s požehnaním Jeho Blaženosti metropolitu Rastislava,
arcibiskupa prešovského, metropolitu českých krajín a Slovenska, srdečne pozýva všetkých
duchovných a veriacich na

Mariánsku púť do Ľutiny,
ktorá sa uskutoční 24. – 25. augusta 2019 pri príležitosti sviatku Uspenija Presvätej Bohorodičky s nasledujúcim programom:
Sobota 24. 8. 2019
16:50 Privítanie pútnikov
17:00 Posvätenie vody pri studničke
18:00 Vsenočnoje bdenije
20:30 Osobná modlitba, Mariánske piesne
21:30 Akafist Uspénija Presvjatýja Bohoródicy
23:00 Molebny a Panychídy
24:00 Čítanie Pravidla – Modlitby k sv. Prijímaniu

Nedeľa 25. 8. 2019
01:00 Osobná modlitba, Mariánske piesne
01:30 Akafist sv. Ľudmily
02:30 Prvá sv. Liturgia
06:00 Druhá sv. Liturgia
08:15 3. a 6. čas
08:30 Privítanie Jeho Blaženosti Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolitu
českých krajín a Slovenska
09:00 Slávnostná archijerejská Liturgia
Mitr. prot. Mgr. Dmitrij Paster,
duchovný správca cirkevnej obce

Pravoslávny detský tábor Medvedie
Pozývame všetky deti milujúce Christa na jubilejný 10. ročník nášho Pravoslávneho detského tábora v Medveďom.
Začíname: v pondelok 15. 07.
2019 o 15:00 hod. večerňou
Ubytovanie na chate Čertež v
obci Medvedie
Končíme: v sobotu 20. 07.
2019 o 13:00 hod. obedom
Prihlásiť sa môžete na
marian.derco@gmail.com
alebo 0915651199
Pravoslávny detský tábor Medvedie je realizovaný s finančnou podporou Fondu
na podporu kultúry národnostných menšín.
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OZNAM: Týmto si vás dovoľujeme informovať, že
z nariadenia ÚMR PC sú blahoželania a posmrtné
spomienky s výnimkou pravoslávnych duchovných
spoplatnené sumou 7 eur. Reklamy a pozvánky na
zárobkové akcie (zájazdy, tábory a pod.) sú spoplatnené
sumou 10 eur za pol strany a 20 eur za celú stranu.
V prípade záujmu môžete svoju reklamu umiestniť
aj na našu internetovú stránku orthodox.sk. Cena
dohodou.

Na prednej strane obálky:
Záber zo slovenského dokumentárneho filmu
Volanie z prostredia Počajevskej lávry.
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