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Posvätenie vody v Ľutine, 24.8.2019

Milí čitatelia! Prosíme vás o zasielanie vašich príspevkov a fo-
tografií z cirkevných obcí do Ročenky a Stolového kalendára na 
rok 2020. Duchovných a cirkevné inštitúcie prosíme o nahlásenie 

prípadných zmien v schematizme do 15.10.2019. 
Emailová adresa: ocam@orthodox.sk. Ďakujeme.



Celoeparchiálne slávnosti v Nižnej Rybnici, 18.8.2019Nočné bohoslužby v Uličskom Krivom, 18.8.2019
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K sviatku Vyvýšenia sv. Kríža

„Kríž je ochranou celého sveta. Kríž je 
okrasou Cirkvi.

 Kríž je mocou kráľov. Kríž je utvrdením 
verných. Kríž je slávou

 anjelov a ranou démonov“ ( Svitilen na 
utreni sviatku Vyvýšenia ) 

Christova Cirkev niekoľkokrát v prie-
behu liturgického roka vzdáva osobitnú  
modlitebnú úctu Christovmu Krížu. Jed-
ným z takýchto dní je sviatok Vyvýšenia 
drahocenného a životodarného Kríža, 
kedy kríž obložený kvetinami a voňavý-
mi bylinami  v slávnostnom sprievode  je 
vynášaný do stredu chrámu a následne 
sa pred ním koná zvláštny rituál poklôn. 
Je to jeden z najkrajších liturgických ob-
radov, prostredníctvom ktorého Cirkev 
nám opätovne pripomína  Christove 
utrpenia  a Jeho nesmierne dôležité pre 

našu spásu víťazstvo. Zároveň, kladúc 
pred nás kríž, vyzýva k nasledovaniu 
Christa, k tomu, aby sme pokorne, ako 
kedysi On, vzali svoj kríž a nasledovali 
Ho (Mt 16, 24). Na druhej strane Christo-
va Cirkev ako milujúca matka chce nás,  
svoje deti, na tejto ceste občerstviť, ute-
šiť a povzbudiť, zdôrazňujúc to, že je to 
práve Christov kríž, ktorý dáva zmysel a 
silu našim krížom.

V deň sviatku Vyvýšenia oslavujeme 
dve udalosti súvisiace s drahocenným 
Krížom: nájdenie cisárovnou Helenou 
Christovho Kríža na Golgote (r. 326) a 
jeho vrátenie z Perzie cisárom Herak-
liom späť do Jeruzalema (r. 628). Cisár 
Konštantín Veľký po cennom víťazstve 
nad svojím protivníkom Maxentiom v 
októbri roku 312 a nájdení jeho matkou 
drahocenného Kríža nariadil postaviť v 
Jeruzaleme nad Hrobom Spasiteľa ma-
jestátny chrám. Svätá Helena sa však 
už jeho posvätenia nedožila. Chrám bol 
posvätený 13. septembra roku 335. Na 
nasledujúci deň, 14. septembra, bolo 
ustanovené sviatkovať Vyvýšenie draho-
cenného a životodarného Kríža. Názov 
sviatok dostal podľa vyvýšenia Christov-
ho Kríža, ktorý po zázračnom spoznaní 
jeho pravosti jeruzalemský biskup svätý 
Makários dvíhal nad hlavami modliacich 
sa ľudí. Všetok zhromaždený ľud pritom 
so slzami zvolával: „Kirie eleison!“ Ob-
dobným spôsobom Kríž bol vyvýšený  
aj v deň posviacky chrámu na Golgote. 
14. septembra roku 614 bol tento obrad 
prvýkrát uskutočnený v Konštantínopo-
le. Po jeho vrátení z perzského zajatia v 
roku 628 konštantínopolský patriarcha 
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Рaдуйсz живон0сный кrте, бlгочeстіz непобэди1маz 
побёда, двeрь рaйскаz, вёрныхъ ўтверждeніе, цRкве 

њграждeніе, и4мже тлS разори1сz и3 ўпраздни1сz, и3 попрaсz 
смeртнаz держaва, и3 вознес0хомсz t земли2 къ нбcнымъ, 

nрyжіе непобэди1мое, бэсHвъ сопротивоб0рче: слaва 
м§нкwвъ, прпdбныхъ ћкw вои1стинну ўдобрeніе: пристaнище 

сп7сeніz, дaруzй мjру вeлію ми1лость.

Sergej vyvýšil Kríž v chráme Svätej Múd-
rosti (grécky Agia Sofia). Z Konštantíno-
polu sa sviatok rozšíril do ostatných kres-
ťanských centier. V súčasnosti sa tento 
obrad obvykle  koná  v katedrálnych 
chrámoch po celom svete.

Stredobodom liturgickej oslavy 
sviatku Vyvýšenia je teda spa-
siteľné Drevo Christovho 
Kríža. Naň náš Spasi-
teľ vyniesol všetky 
hriechy sveta a tým 
nás vykúpil z moci 
smrti a pút diabla. 
Tajomstvo Kríža, 
ako tvrdí sv. Ján 
Zlatoústy,  je veľ-
ké a nie je mož-
né, aby sme ho 
vystihli ľudskou re-
čou. Jeho spasiteľná 
sila je nám dostupná 
iba skrze vieru. Kríž, kto-
rý bol predtým symbolom 
odsúdenia, sa počnúc Christom 
stal znakom spasenia a symbolom ne-
beského Kráľovstva. Kríž odstránil ne-
priateľstvo medzi Bohom a človekom a  
navždy sa stal symbolom nekonečnej 
Božej lásky, ktorú prostredníctvom svoj-

ho Syna Boh Otec prejavil nám ľuďom 
(Jn 3, 16).

Pre Christovu Cirkev je Kríž zbraňou, 
štítom a znakom víťazstva nad diablom, 
hriechom a smrťou. Vníma ho ako veľ-
mi dôležitý nástroj, vyvolávajúci v nás 

rôznorodé pozitívne účinky. Ním 
odháňa nepriateľov nášho 

spasenia - zlých du-
chov a udeľuje nám 

viaceré blahodat-
né dary. Možno 
si ani neuvedo-
mujeme, ale 
Cirkev všetko, 
čo koná, robí v 
znamení kríža. 
Všetky jej litur-
gické obrady a 

modlitby začí-
najú a končia zna-

mením kríža. Naj-
hlavnejšie momenty 

jej liturgického života 
plynú v znamení kríža. Cirkev 

žehná v znamení kríža. Cirkev sa utvr-
dzuje znamením kríža.  Vďaka nemu je 
silná a jeho mocou koná mnohé zázraky!

Prot. Vitalij Krasij



09/2019     E5

Sviatok

Roždestvo Presvjatoj Bohorodicy

Svia-
tok Na-
r o d e n i a 
P r e s v ä t e j 
B o h o r o -
dičky je 
pre nás za-
č i a t k o m 
v š e t k ý c h 
s v i a t k o v , 
pretože je prvým veľkým 
sviatkom v cirkevnom roku. 
Presvätá Bohorodička sa  na-
rodila ako posledné ohnivko dlhej reťa-
ze ľudí, mužov a žien, ktorí počas celej 
histórie ľudstva bojovali za duchovnú 
čistotu, bojovali za vieru, bojovali za to, 
aby na prvom mieste v ich živote bol 
Boh, aby sa Mu klaňali v pravde a slúžili 
Mu so všetkou vernosťou. 

Narodila sa tá, ktorá sa stane mos-
tom medzi nebom a zemou, Tá, ktorá sa 
stane dvermi, cez ktoré prišiel na svet 
Spasiteľ, dvermi, ktoré otvoria nebo. Bez 
narodenia Presvätej Bohorodičky by ne-
došlo k vteleniu Božieho Syna a bez vte-
lenia by nebola možná spása človeka. 

O narodení Presvätej Bohorodičky 
sa nedozvedáme z Nového Zákona, ale 
hovorí nám o tom cirkevná tradícia. Z 
nej sa dozvedáme aj mená jej rodičov - 

Joakim a Anna. Bol to zbožný židovský 
manželský pár, avšak bol bezdetný. To sa 
v tej dobe považovalo za Božie preklia-
tie. Veľa ponižovania si museli vytrpieť 
od svojich blízkych a okolia. Ale aj v takej 
ťažkej situácii ostali verní Bohu, nepre-
stajne sa modlili, dávali almužnu a takto 
sa postupne očisťovali duchom. Stále 
väčšmi horeli láskou k Bohu a takýmto 
spôsobom boli Božou Prozreteľnosťou 
pripravovaní na to, aby sa im narodila 
Presvätá Bohorodička. Snažili sa vo všet-
kom napĺňať Božiu vôľu a takto prežili 
viac ako 50 rokov. 

Raz Joakim chcel priniesť obeť Bohu 
v Jeruzalemskom chráme, no začul tvr-
dé slová. Bolo mu vytknuté, že jeho obeť 
Boh neprijíma, čomu je prejavom jeho 
bezdetnosť. Vyčítali mu, že určite má 
nejaké tajné hriechy, ktoré sú tomu prí-

Freska Narodenia Presvätej Bohorodičky (14. stor.) 
v „Kraljevej crkvi“ v monastieri Studenica, Srbsko 
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činou.  Človeka, akým bol Joakym, ktorý  
sa snažil celý život žiť podľa Božej vôle, 
sa tieto slová veľmi dotkli, veľ-
mi sa zarmútil a rovno 
z chrámu odišiel do 
pustovne, kde sa 
modlil a postil. O 
tomto incidente 
sa dozvedela aj 
Anna, ktorá  sa 
začala obvi-
ňovať, že všet-
ky živé tvory 
majú potom-
stvo, len ona 
nedokáže dať 
svojmu mu-
žovi potomka. 
Tak ako sa Jo-
akym modlil, 
modlila sa aj 
Anna. Prosi-
la so slzami, 
aby jej Boh 
daroval dieťa. 
Ich modlitba 
bola vyslyša-
ná a anjel im 
zvestoval, že 
sa im narodí 
Dcéra,  ktorú 
bude dobrore-
čiť celý ľudský 
rod. Tak sa aj stalo. 

Tento manželský pár je pre nás ob-
rovským príkladom pokory, krotkosti a 
trpezlivosti. Toľké roky očakávať Božie 
požehnanie, nikoho neodsudzovať, ne-
reptať, s pokorou niesť svoj životný kríž. 
Preto niet divu, že z takýchto neobyčaj-
ných ľudí sa rodí taký vzácny plod – Pre-
svätá Bohorodička. Tento dar, ktorý do-

stali  od Boha, nedostali tak pre seba, ako 
pre celý svet, pre celé ľudstvo. Pochopili, 
že Boh im dal dieťa nie na to, aby sa ute-

šovali v starobe, ale aby to dieťa 
poslúžilo Bohu. Preto sa hneď 

po narodení rozhodli po-
svätiť svoju Dcérku  Bohu. 
Práve Ona sa stala hodnou 
kvôli svojej bezhraničnej 
pokore, obrovskej čistote 

a svätosti stať sa Matkou 
Bohočloveka.  

Hovoriac o narodení 
treba povedať, že Pre-
svätá Bohorodička sa 
narodila prirodzene, tak 
ako sa rodíme my všetci. 
ona bola podobná nám 
vo všetkom. Avšak tak 
milovala Boha, že nevy-
konala žiaden hriech, ne-
mala osobného hriechu. 

Preto sa radujme z 
tohto sviatku, lebo je 
začiatkom našej spásy. 
Hľaďme na ňu a rozjí-
majme o nej s láskou, 
prosme ju, aby sme ju 
dokázali zbožne milovať, 
klaňať sa jej tak, aby sme 
sa stali hodnými prebý-
vať s ňou aj vo večnosti. 

Jerej Ľuboš Savčak

Zdroje:
Св. Иоанн Кронштадтский: Простое 

Евангельское слово
azbyka.ru, soyuz.ru, youtube.com

Ikona Narodenia Presvätej Bohorodičky 
na ikonostase v Nižnej Polianke
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Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa

Sviatok Sťatia hlavy svätého Jána 
Krstiteľa je dňom, kedy si pravoslávni 
kresťania po celom svete uctievajú 
pamiatku proroka, o ktorom samotný 
Spasiteľ povedal, že: „nepovstal zo 
žien nikto väčší, než on“. Rovnako nám 
to pripomína aj stichira večernej 
bohoslužby tohto sviatku. 

Ján Predchodca bol po celý svoj 
život odvážnym a nekompromisným 
obhajcom Pravdy. Radosť dnešného 
sviatočného dňa nespočíva len v akomsi 
morálnom víťazstve spravodlivého nad 
hriešnikom, je v tom čosi viac. Jeho 
poslanie sa totiž napĺňa v dvojitom 
ohlasovaní, ohlasovaní tak pokánia, ako 
aj príchodu prisľúbeného Mesiáša. A 
túto jeho misiu mu nevzala ani násilná 
smrť, veď podľa Tradície, keď priniesli 

Jánovu hlavu na mise, jeho ústa sa ešte 
raz otvorili a vyriekli: „Herodes, nie je ti 
dovolené žiť so ženou tvojho brata...“.

Naopak, smrťou získava toto poslanie 
ešte silnejší a pozitívnejší rozmer, 
ktorý nás nabáda k oslave, pretože: 
„predišiel v podsvetí Život, aby zvestoval 
prebývajúcim v tme a sediacim v tieni 
smrti, Východ z výsosti, Christa, nášho 
Boha,...“; „aby ohlasoval prebývajúcim v 
podsvetí vzkriesenie z mŕtvych...“; to, že 
tam zostúpi Boh, aby zajal smrť. Takto o 
tom hovoria bohoslužobné texty sviatku.

Samozrejme, že nás Cirkev dnes 
pozýva k oslave, veď hovoríme o sviatku, 
no je to oslava, ktorú má sprevádzať 
aj smútok a kajúcnosť, o čom svedčia 
nielen tmavé rúcha, ale aj strohý pôst, 
ktorý v tento deň pravidlá predpisujú. 
A prečo? Je vari lepší spôsob, ako 
vzdať úctu takému veľkému askétovi, 
pôstnikovi a ohlasovateľovi pokánia, než 
pripodobniť sa mu v duchovnom zápase, 
pôste a pokání podľa svojich možností a 
schopností?

Žialime nad násilnou smrťou 
veľkého proroka a tak sa stávame 
sústrastní Jánovým učeníkom, ktorí dnes 
prichádzajú o svojho učiteľa. V tento deň 
to vyzerá tak, že zjavne víťazí hriech nad 
cnosťou, zlo nad dobrom, bezprávie nad 
spravodlivosťou, lož nad pravdou. Veď 
Ján, nevinný a svätý človek, hynie rukou 
kata vo väzení a to len preto, že hovorí 
pravdu do očí a nehľadí pri tom na 
osobu. Kvôli Pravde je z neho vyznávač a 
mučeník. Aj preto červená farba.

Dnešný smútok však nie je len o 
osobe Jána Krstiteľa. Jeden svätý život 
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síce skončil svoju pozemskú púť, no 
máme istotu, že má svoje pokračovanie 
vo večnosti. Ale dá sa to isté povedať 
o ďalších troch zbytočne zmarených 
ľudských životoch? Koho máme na 
mysli? Heroda Antipa, Herodiádu a 
Salome. Nechajme sa pozvať na túto 
nečestnú hostinu, aby sme pochopili, 
čoho sa to vlastne táto trojica dopustila 
a aké následky ich za to postihli.

V čase Christa bola Palestína 
rozdelená Rimanmi na štyri časti, 
no a do jednej z nich, do Galiley, bol 
dosadený ako správca práve Herodes 
Antipas. Ktorý hriech mu to Ján vyčítal? 
Čo také hrozné Herodes vykonal? 
Hriech cudzoložstva. 
Odvrhol svoju zákonitú 
manželku, dcéru 
a r a b s k é h o 
kráľa Aretha, 
a nezákonne 
žil so ženou 
s v o j h o 
brata Filipa, 
Herodiadou. 
Po Krste Christa 
na Jordáne bol Ján 
kvôli verejnému usvedčovaniu z hriechu 
uväznený. Takto ho chcel Herodes 
umlčať, sprvu sa mu bál totiž ublížiť, lebo 
vedel, že je to svätý a Boží muž. Vo väzení 
zotrval Ján dlhší čas.

Evanjeliové čítanie tohto sviatku 
hovorí, že na kráľovej oslave narodenín 
tancovala Herodiádina dcéra Salome 
pred kráľom i hosťami tak úchvatne, že 
jej nerozvážne sľúbil dať všetko, čo si len 
zažiada. Na takýchto hostinách nebývalo 
zvykom, žeby tancovala samotná 
kráľovská dcéra – princezná. Zrejme to 
bol šikovný, vopred premyslený ťah jej 

matky, aby donútila Herodesa navždy 
umlčať Predchodcu. Radosť, smiech a 
dobrú náladu vyvolanú vínom vystriedal 
smútok a žiaľ, ako hovorí aj ikos na 
rannej bohoslužbe: „K radosti sa pripojil 
zármutok a smiech sa zmiešal s trpkým 
plačom...“, no „neťažil ich pravdivý žiaľ, 
ale premenlivý, dočasný“, čiže sa neišlo 
o skutočný, pravý smútok, ktorý vedie k 
pokániu.

K rozhodnému činu priviedol 
Herodesa hlavne strach z ľudí. Aká bude 
reakcia hostí, keď nesplní prísahu? Aká 
bude reakcia národa, keď zavraždí jeho 
proroka? A čo spravodlivý Boží hnev? 

Na to myslel asi až na poslednom 
mieste. Poslal kata, aby sťal 

jeho hlavu. Salome ju 
priniesla matke na 

mise a tá, zúrivá a 
besná, prepichla 
ihlicou prorokov 
jazyk a hlavu 

z a k o p a l a 
na akomsi 

š p i n a v o m 
mieste. Spomína 

sa, že i Jánovo telo 
chcela hodiť kdesi do priepasti, ale 
Herodes mal v sebe zrejme ešte toľko 
súdnosti, že jej to nedovolil a vydal 
telo jeho učeníkom, ktorí ho vzali 
ešte tej noci a pochovali v Sevastii. 
Hlavu vykopala a vzala zbožná Jana, 
žena Herodesovho hospodára Chúzu 
a neskoršia myronosica, uložila ju do 
hlinenej nádoby a s úctou pochovala na 
Olivovej hore, kde mal Herodes čiastku 
pôdy.

Ako správca Galiley vládol Herodes 
ešte niekoľko rokov. Mal možnosť počuť 
zvesť o Isusovej činnosti a osobne 
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Ho stretol, keď Ho k nemu poslal 
Pontský Pilát. To, že sa vtedy Christovi 
posmieval, len svedčí o tom, že nielen 
on, ale všetci traja „hrdinovia“ dnešného 
príbehu nevyužili zostávajúci čas života 
na pokánie. Lenže „Boh sa vysmievať 
nedá“, ako hovorí apoštol Pavol. A ten 
istý apoštol pokračuje: „Nemýľte sa, 
bratia, kto, čo zasadil, to bude aj žať“. 
Samozrejme, to platí pre tých, ktorí si 
sami zatvrdzujú svoje srdcia voči Bohu.

Jedno zo starých rabínskych 
podobenstiev predstavuje Boha ako 
kráľa, ktorý má pred sebou prázdne 
poháre. Hovorí si: „Keď do nich nalejem 
príliš horúcu alebo príliš studenú vodu, 
tak prasknú. Preto nalejem do nich 
vodu vlažnú a zachovajú sa“. Tak je i 
vo svete. Keby bol Boh iba milosrdný, 
rozmohlo by sa bezprávie. Keby bol iba 
spravodlivý, svet by bol neznesiteľný. To 
znamená, že svet musí byť riadený tak 
spravodlivosťou, ako aj milosrdenstvom 
a odpustením. Preto platí, že „Božie 
mlyny melú pomaly...“, pretože Boh  dáva 
človeku príležitosť k pokániu. Ak však o 
pokánie nestojí, to ho necháva zakúšať 
dôsledky jeho konania. Bohužiaľ, i v 
prípade Herodesa, Herodiády a Salome 
platí záver príslovia, že aj „melú isto“.

Raz v zime prechádzala Salome cez 
rieku Sikoris, kde sa pod ňou preboril ľad a 
zovrel ju tak, že hlavu mala nad hladinou 

a telo pod vodou. V takomto zovretí bola, 
až kým jej ostrý ľad neprerezal hrdlo. Jej 
telo nikdy nenašli, ale hlavu priniesli 
jej matke a Herodesovi tak, ako ona 
kedysi tú Jánovu. Čo sa týka Herodesa, 
tak ten spolu s Herodiádou skončil vo 
vyhnanstve. Za to, že odohnal zákonitú 
manželku a tak ju zneuctil, kráľ Aretha 
poslal proti Herodesovi svoje vojsko. 
Po porážke skončilo jeho správcovstvo 
v Galilei a cisár Caligula ho posiela 
do vyhnanstva na územie dnešného 
Francúzska, neskôr Španielska.

Aj keď sa nám občas zdá Božie 
počínanie tvrdé, verme, že je férové 
a spravodlivé. To len my mu nie vždy 
rozumieme. V príbehu dnešných troch 
antihrdinov môžeme vidieť jeden 
základný duchovný princíp, a síce, že 
človek je slobodná bytosť, zodpovedná 
za svoje skutky. Preto nebuďme 
Salomou – nástrojom hriechu; varujme 
sa Herodiádinej zloby, nenávisti a intríg, 
lebo zlo želané a pripravované druhým 
sa obráti proti nám; ani nebuďme zbabelí 
ako Herodes, ale tak, ako si slobodne 
vyberáme hriech, majme odvahu zvoliť 
si aj pokánie.

Jer. Peter Dobrík

Tancuje žiačka najprefíkanejšieho démona a tvoju hlavu, Predchodca, 
dostáva za odmenu. Ó, hostina naplnená krvou! Lepšie by ti bolo 
neprisahať, bezbožný Herodes, potomok nepravdy. Keď si sa už aj 

zaklínal, no (prečo) si neprisahal za spravodlivú vec. Lepšie by ti bolo, 
nedodržiac (prísahu), získať život, než dať sťať pravdovravnú hlavu 

Predchodcovu. Ale my dôstojne uctievame a oslavujeme Krstiteľa, ako 
najväčšieho z tých, čo sa narodili zo žien.
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Sväté Písmo a jeho užitočnosť pre 
veriaceho človeka – Šiesty žalm (3. časť)

Obráť sa, Hospodine, vysloboď moju 
dušu, zachráň ma pre svoju milosť (v. 5) 
Aby naklonil Boha k milosrdenstvu, 
uvádza prorok Dávid niekoľko dôvo-
dov, z ktorých prvý je uznanie si svoj-
ho vlastného hriechu (v. 3–4). V piatom 
verši uvádza druhý dôvod, ktorý Dávid 
vidí v samotnej Božej milosti a preto 
hovorí, aby sa Boh k nemu obrátil. Ako-
by hovoril: Obráť sa ku mne, Hospodine, 
vzhliadni na mňa svojím milosrden-
stvom, svojím milostivým okom a tak, 
ako si predtým odvrátil odo mňa svoju 
tvár kvôli mojim protizákonnostiam, 
tak teraz, prosím, obráť sa ku mne kvôli 
môjmu pokániu. Nenádejam sa, nespo-
lieham sa na seba, nie svojej spravodli-
vosti pripisujem Tvoju pomoc, no prosím, 
aby si ju Ty urobil hodnou Tvojej milos-
ti. Podľa mnohých exegétov je Božie 
vzhliadnutie na nás príčinou všetkého 
nášho blaha.

V piatom verši hovorí prorok Dávid o dvoch veciach. O tom, aby sa k nemu Hos-
podin obrátil a aby vyslobodil jeho dušu. Spravodliví ľudia sa obzvlášť starajú o to, 
aby boli s Bohom zmierení, aby Boh bol k nim milostivý a blahosklonný a neod-
vracal sa od nich. Potom prosí druhé: aby bola vyslobodená jeho duša. No takto 
nepostupujú mnohí ľudia, pretože hľadajú len jedno – ako dosiahnuť blahobyt už 
tu. Spravodliví konajú opačne. Starajú sa o to, ako dosiahnuť záchranu svojej duše, 
ktorá je pre nich to najcennejšie.

Tretí dôvod, prečo by Boh mal byť milosrdný a zmilovať sa nad hriešnym člo-
vekom, Dávid vidí v Božej sláve a oslave Jeho dobrotivosti. Žalmisti mali hlbokú 
vieru, vieru prenikajúcu celú ich prirodzenosť. Ich viera ich viedla k živému a ne-
ustálemu religióznemu spoločenstvu s Bohom a tá istá viera ich bez pochybností 
priviedla k myšlienke, že ani po svojej smrti nestratia toto živé spoločenstvo so 
svojím Hospodinom. Žalmisti nepochybne verili, že neumrú (večnou smrťou ako 
hriešnici), no budú žiť a oslavovať Hospodinove skutky (Ž 117, 17), že sa budú opájať 
krásou Božej tváre a Jeho slávou (Ž 16, 15), a ak aj sa ich telo obráti na prach, tak ich 

Hriešny človek sa modlí pred ikonou 
Presvätej Bohorodičky „Nečajannaja radosť“
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duša nezostane v podsvetí, kde už niet vyznania a vnímania Boha tvárou v tvár (Ž 87, 
11). Žalmisti veria, že Hospodinovi sú ich modlitby a slávoslovia príjemné natoľko, že 
ich zachráni pred smrťou, aby o ne neprišli, pretože mŕtvi Boha vyznávať nemôžu 
(Ž 29, 10; Ž 117, 17–18). Učenie o tom, že v podsvetí nieto vzývania Boha, nestretáva-
me u iných starozákonných pisateľov, len v Knihe žalmov.

Štvrtý dôvod prorok kráľ Dávid vyvodzuje z plodov hodných pokánia, ktoré 
Bohu dennodenne prináša (v. 7). Hovorí, že prizná nielen svoj hriech a že sa mu bude 
hnusiť, no žiada aj spravodlivý trest pre seba (v. 2). Aj svätý apoštol Pavol hovorí: 
„Keby sme však sami seba súdili, neboli by sme súdení“ (1Kor 11, 31). Ak by sme sami 
seba súdili a spravodlivo voči sebe postupovali, tak by sme neboli súdení Hospodi-
nom, pretože Boh ušetrí tých, ktorí seba nešetria (namáhajú sa žiť spravodlivo).

Slová siedmeho verša vyslovuje prorok s cieľom, aby sme spoznali, ako je možné 
skoro a jednoducho prikloniť k sebe milosť milosrdného Boha, aby dlhý čas veľ-
kých utrpení nepodlomil nášho ducha a aby sme sa nestali nemohúcimi urobiť čo-
koľvek dobré. Existuje cirkevná tradícia, že Dávid celý svoj život po onom veľkom 
páde (dvojnásobnom hriechu) prežil v slzách. A za toto srdečné pokánie dostal od 
Hospodina veľkú útechu.  Hospodin mu odpustil hriechy, vrátil mu svoju predchá-
dzajúcu priazeň (blahovôľu), neodňal od neho Svätého Ducha a pripočítal ho k spo-
ločenstvu svojich svätých. Svätá Christova Cirkev ho dáva ako prvého za vzor úprim-
ného vyznania a pokánia pre všetkých hriešnikov, ktorí hľadajú obrátenie a spásu.

Prvých osem veršov prorok rozličnými obrazmi a výrazmi zobrazoval svoj biedny 
stav, ktorý bol dôsledkom veľkých útrap kvôli vlastným hriechom. Vo veršoch 9. a 
10. vyjadruje veľkú radosť a víťazstvo nad nepriateľmi. Prorok verí, že Hospodin 
mu preukáže svoju pomoc. S týmto pocitom mocnie duchom, silnie, a to znepoko-
juje jeho nepriateľov (viditeľných aj neviditeľných). Je možné, že kráľ Dávid dostal 
od Boha nejaké znamenie, ktoré poukázalo na odpustenie jeho hriechov, pretože 
charakter jeho slov sa, počnúc deviatym veršom, zmenil.

Šiesty žalm prorok Dávid končí želaním definitívneho konca duchovného zá-
pasu a svoju reč obracia na všetkých svojich viditeľných a neviditeľných nepriateľov. 
Vzýva, aby sa zahanbili a boli zmätení, pretože neuspeli vo svojich zlých plánoch 
voči nemu, namáhali sa zbytočne. Nech sa vrátia odkiaľ prišli a nech sa veľmi skoro 
zahanbia, nech budú skoro potupení. Kráľ nechce odkladať na neskôr zmenu svojho 
života, no odteraz, od tejto chvíle sa chce obrátiť na správnu a spasiteľnú cestu. 
Slovami posledného verša prorok vyjadruje víťazstvo nad svojimi nepriateľmi a že-
lanie toho, aby sa zahanbili kvôli svojmu nehanebnému životu a neprístojnému a 
odsúdenia hodnému konaniu a vrátili sa z cesty smrti na cestu správnu, vedúcu k 
pokániu a záchrane.

Žalmisti sa vo svojom živote stretávali a bojovali so zlom a jeho prejavmi. No 
nielen k hriešnikom adresovali svoju reč. Kresťanskí askéti, vidiac mnohé a rozličné 
úklady diabla, a pisatelia poriadkov kresťanských bohoslužieb, ktorí do nich umiest-
nili mnohé čítania z Knihy žalmov a úryvkami zo žalmov naplnili kresťanské piesne a 
modlitby, nezriedka pripájali myšlienky žalmistov o nepriateľoch ľudí – démonoch.  
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Nepochybne, takéto chápanie a výklad je pre kresťanov poučný a užitočný. Ak by 
sme tieto miesta chápali iba doslovne, hovorili by sme len o viditeľných nepriateľoch 
– ľuďoch. No viac je potrebné slová tohto žalmu chápať a vzťahovať, ako hovorí sv. 
Atanáz Veľký, k netelesným duchom, čiže neviditeľným nepriateľom – démonom.

Protodiakon Ján Husár
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Stojíme vo viere? 
/1/

„Skúmajte sa, či stojíte vo viere,
a dokážte sa. Alebo či nepoznávate na sebe,

že je vo vás Isus Christos? 
Ak len nie ste nehodní“ (2 Kor 13, 5).

„Stojíte vo viere?“ – otázka veľkej dôležitosti! Ide totiž o to, že je to otázka života 
a smrti a pritom života a smrti vo večnosti. „Kto verí v Syna, má večný život, kto však 
neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom“ (Jn 3, 36), hovorí Chris-
tos Spasiteľ. A tiež Jeho iné slová: „Kto uverí  a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však 
neuverí, bude odsúdený“ (Mk 16, 16).

Pýtať sa: „Stojíte vo viere?“ znamená pýtať sa: „Ste alebo sme kresťania?“ Nepo-
chybne, povedia všetci zainteresovaní takmer do jedného, lebo inak kto sme my? 
No ale aj Korinťania boli kresťania a podľa všetkého, ak zvážime všetky súvislosti s 
touto otázkou spojené, kresťania lepší ako my, a predsa apoštol Pavel nepovažo-
val za neužitočné im napísať: „Skúmajte sa, či stojíte vo viere“. Môžeme byť kresťania 
podľa mena, ale sme nimi aj v srdci? Ak sa teda nazývame kresťanmi, ostáva nám 
povinnosť opýtať sa: Sme nimi naozaj? 

Prvé, na čo ako kresťania musíme obrátiť svoju pozornosť, je učenie viery: nikto 
nemôže byť spasený inak ako prostredníctvom pravdy, podľa apoštola Pavla pros-
tredníctvom „poznávania zbožnej pravdy“ (Tit 1, 1; Jn 17, 17). V tomto kontexte treba 
chápať aj slová Isusa Christa: „A večný život je v tom, aby poznali Teba, jediného pra-
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vého Boha i Toho, ktorého si poslal, Isusa Christa“ (Jn 17, 3). Disponujeme touto prav-
dou? Máme vieru v Isusa Christa? Ak si myslíme, že áno, tak potom prijímajme sve-
dectvo Písma o Isusu Christu a tiež samotné svedectvo Isusa Christa o sebe samom 
prosto, tak ako ono je, nemeňme ho svojimi objasneniami, múdrymi poučeniami a 
pod., ale považujme spásu za spásu, blahodať za blahodať. Verme, že Isus Christos 
je jednorodený Syn Boží. Toto má na zreteli aj  apoštol Pavel, keď hovorí: „Jeden je 
Boh  a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Christos Isus, ktorý dal seba sa-
mého ako výkupné za všetkých; ako svedectvo  vo vopred určenom čase“ (1 Tim 2, 5-6). 
Túto svätú pravdu potvrdzuje aj sám Christos, ktorý o sebe hovorí: „Ja som  cesta i 

pravda i život. Nik neprichádza 
k Otcovi, ak len nie skrze mňa“ 
(Jn 14, 6). Preto aj my verme, 
že Isus Christos je pravý Spa-
siteľ sveta, ktorý prišiel hľadať 
a zachrániť zblúdilých, preto 
s čistým srdcom s apoštolom 
Pavlom hovorme: „Isus Chris-
tos prišiel na svet, aby spasil 
hriešnikov. Medzi nimi som ja 
prvý“ (1 Tim 1, 15). Verme, že 
Isus Christos trpel za všetkých 
nás, ako hovorí apoštol Peter, 
„spravodlivý za nespravodli-
vých“ (1 Pt 3, 18), že osprave-
dlňovaní, podľa apoštola Pav-
la, „sú zdarma z Jeho milosti, 
skrze vykúpenie v Christu Isu-
sovi, ktorého Boh dal ako pro-
striedok zmierenia, skrze vieru 
v Jeho krvi“ (Rim 3, 24-25). 
Verme, že bez Isusa Christa 
by sme absolútne a nenávrat-
ne prepadli odsúdeniu, ktoré 
sme si vyslúžili svojimi zlými 
skutkami, keď „sme boli od prí-
rody deťmi hnevu ako aj ostat-
ní“ (Ef 2, 3). Verme, že v Isusu 

Christu sme získali zárodok nového života, života svätého, božského, začiatok každé-
ho dobrého a Bohu milého skutku, a že my „sme Jeho dielo, stvorení v Christu Isusovi 
na dobré skutky“ (Ef 2, 10). A napokon verme, že vykúpenie, ospravedlnenie, posvä-
tenie, útecha a všetky iné blahá pre našu dušu – to všetko nachádzame v Christu 
Isusovi ukrižovanom, ale i oslávenom, a preto podobne ako apoštol Peter, s vierou 

Apoštol Pavel krstom začleňuje do Cirkvi sv. Lýdiu



B14 Odkaz
sv. Cyrila 
a Metoda

Poučenie

vyznávajme: „Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš, a my sme uverili a po-
znali, že Ty si Christos, Syn Boha živého“ (Jn 6, 68-69). Chceme svedčiť, že máme takúto 
vieru, alebo ešte lepšie povedané s apoštolom, že stojíme v takejto viere. Súčasne 
si uvedomujeme, že dané slovo je veľmi závažné: ono totiž hovorí o tom, že viera 
požadovaná apoštolom je viera srdca, ktorá viacej disponuje človekom, ako človek 
disponuje ňou. A tak teda hľaďme a skúmajme seba, či stojíme vo viere, lebo ak naša 
viera nie je taká, nestojíme vo viere, a ak nie sme vo viere, nemáme večný život. 

Neostaneme však iba pri tejto myšlienke, lebo ani apoštol pri nej neostal. Hoci 
ako silná je jeho prvá myšlienka, pre neho, zdá sa,  je nedostatočná; apoštol sa totiž 
bojí toho, aby sme v našom mudrovaní nezačali sami seba klamať lživými márnosťa-
mi. My vieme, že aj samotné pevné a dokonalé učenie nie je vždy sprevádzané jemu 
zodpovedajúcim životom. Preto apoštol Pavel predkladá skúmanie viery nielen vo 
vzťahu k učeniu viery, ale ešte a obzvlášť skúmanie k sebe samému, skúmanie svojho 
vnútorného života. Apoštol sa ponáhľa svoju myšlienku rozvinúť tým, že po prvej 
otázke predkladá druhú oveľa hlbšiu, oveľa živšiu: „Alebo či nepoznávate na sebe, že 
je vo vás Isus Christos?“ On akoby hovoril: „Nedajte sa klamať: ešte raz skúmajte seba, 
a aby nevznikla nijaká pochybnosť, spoznávajte, či žije vo vás alebo nežije Isus Christos, 
On a nie niekto iný“. Práve na túto okolnosť sústreďuje apoštol celú svoju pozornosť a 
týmto smerom zameriava aj naše vnímanie. (Pokračovanie)

Prot. Peter  Kormaník

Ak vás pred spoveďou spúta pocit strachu, snažte sa ho od seba odohnať. 
Zbožná bázeň pred Bohom má vysokú cenu, no detská ustráchanosť v nás je na-
ším nepriateľom. Nemáte na strach nijaký dôvod, a tak vás naňho navádza pro-
tivník. Choďte k Bohu spokojne, hoci aj so skrúšeným srdcom...tak, ako v príbehu 
išiel nedobrý syn k otcovi. Otec nehanil a nenadával na svojho syna, ktorý sa vra-
cal, ale objal a pobozkal ho. 

                                                                   Starec Teofan Zatvornik

Ľudí, ktorí si želajú Božiu vôľu, je veľmi málo. Väčšina chce od Boha odpoveď 
na otázku: „Čo máme robiť, aby nám bolo dobre?“, pričom pre každého slovo 
„dobre“ znamená niečo iné. Človek, ktorý chce naozaj zistiť, čo je pre neho podľa 
Boha dobré a skutočne prijať a poniesť to, čo mu bude dané, môže mať istotu: Boh 
mu svoju vôľu tak či onak zjaví. A dá mu dokonca aj silu podľa nej žiť.

Igumen Nektarij Morozov 

Ten, kto v sebe nosí Božie kráľovstvo, ho nenápadne prenáša aj na druhých. 
Ľudí priťahuje náš pokoj, naše teplo a želajúc si byť blízko nás, budú vdychovať 
nebeskú atmosféru. Vždy o nej budú dobrovoľne rozprávať. Nebo v nás bude 
samé žiariť. Keď mlčíme alebo hovoríme o najobyčajnejších veciach, dokonca i 
keď si to neuvedomujeme – žiari v nás. 

Starec Tadej Vitovnický
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„Ak chceš skutočne priľnúť k národu 
(=svojmu ľudu), môžeš to učiniť iba cez Boha, 
ktorý je Tvorcom a Hospodárom národa. Ak 
nevojdeš cez túto bránu, potom budeš pre-
skakovať ohradu a prídeš k národu ako vlk 
a nie ako pastier – podľa slova Christovho. 
Lebo národ Boží je Božou nivou, Božím vlast-
níctvom. Národ to vie, týmto poznaním žije a 
cez toto poznanie hodnotí priateľa a nepria-
teľa“1 - toto sú slová veľkého srbského náro-
dovca a významného kresťanského svätca 
sv. Nikolaja Velimiroviča – episkopa žičské-
ho, ktoré podľa môjho názoru v plnosti 
vystihujú aj nášho národného buditeľa Ale-
xandra Pavloviča. Veď ak sa budeme sna-
žiť posilňovať a krášliť iba „národné telo“, 
ak iba to budeme zaodievať do krásneho 
kroja našich prastarých tradícií, ak iba ono 
bude ozdobené všetkým tým krásnym, čo 
naša národná minulosť mala, a ak iba ono 

bude hľadieť k budúcim výzvam bez toho, aby sme oživovali, prebúdzali a starali sa aj o dušu 
národa, môže sa stať, že budeme iba pri krásnej, ozdobenej a vyobliekanej makete či mŕtvole. 
No ak oživíme, povzbudíme a umocníme dušu národa, aby mala chuť žiť, táto ľahko za sebou 
potiahne aj národné telo. Veď najkrajší Rusín nie je ten, ktorý stojí vo vitríne múzea, ale 
ten, ktorý dýcha, myslí a žije „pokojnyj i bohabojnyj vo svojich Karpatach.“2 A čo bolo, je a 
bude dušou každého národa a osobitne nás Slovanov? No predsa naša viera, ktorá Slovanov a 
najmä nás Karpatorusov formovala; náš byzantsko – slovanský obrad, ktorý túto vieru vyjad-
roval; staré slovanské písmo a jazyk, ktorým sa táto viera zvestovala a zapisovala; kalendár, v 
ktorom bola nadčasová viera spojená s naším pozemským časom; ikonografia, architektúra a 
mnoho, mnoho ďalšieho, ktoré sa v našich krajoch „pod horami, pod lisami“ zachovalo od čias 
bohabojných kniežat Rastislava, Vladimíra, Laborca, Feodora Korjatoviča a iných až do našich 
dní. A práve toto všetko ochraňovala a zveľaďovala Cirkev, ktorá bola zároveň nadnárodná i 
národná, ktorá učila milovať každé plemä i jazyk, ale bola pritom „naša“ kde 

1 Vladyka Nikolaj, Srpska duša, Novi Sad 2003, s. 84. ISBN 86 – 83887 – 20 – 0.
2 Александер Духнович, 1863, s. 98.

200 rokov od narodenia Alexandra 
Pavloviča – bojovníka za duchovnú 

identitu karpatských Rusínov
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Borodaty popi našy
po russky dychajut,

znajut russky Otčenašy
svoj narod kochajut.3

Táto Cirkev na rozdiel „od tej na Západe“ svoje deti ochraňovala, vychovávala, kŕmila aj 
prelievala za nich svoju krv. Nebolo v nej miesta pre inkvizíciu ani odpúšťanie hriechov za pe-
niaze, nebolo tu kléru, ktorý by sa zaobišiel bez Božieho ľudu, nebolo tu ani násilia nad slobod-
ným rozhodnutím duchovných, či sa ženiť alebo nie, nebolo dilemy, či dávať sv. Prijímanie pod 
„obojím“ spôsobom, tak ako to ustanovil Christos, alebo Ho obmedziť iba pre elitnú skupinu 
posvätených. Naopak, aj ten najbiednejší tu našiel svoje bohatstvo, najhriešnejší svoje od-
pustenie bez peňazí, najjednoduchší najväčšiu učenosť a najbohatší skromnú jednoduchosť. 
Pre nás Rusínov však bola Cirkev ešte oveľa viac. Keďže ako národ sme nemali ani svoj štát, 
ani svojich panovníkov, Cirkev tu zohrávala ne-
zastupiteľnú úlohu. Preto Karpatorusi tak zrástli 
so svojou Cirkvou, že jedno od druhého nebolo 
možné oddeliť. Národný život, život každej de-
diny i mestečka, ale i život každého Rusína sa 
riadil cirkevným kalendárom, jazyk národný bol 
vo veľkej miere ovplyvnený jazykom cirkevným a 
cirkevné vedomie bolo späté s vedomím i svedo-
mím svojich verných. Preto každý, kto chcel na-
rušiť, či podmaniť si identitu ľudu pod Karpatmi 
a upraviť alebo zdeformovať ju na „svoj“ obraz, v 
prvom rade siahal, narušoval, deformoval a pod-
maňoval si identitu jeho Cirkvi, ktorá bola vždy 
a všade so svojím ľudom. Vedeli to však nielen 
naši nepriatelia, ale i naši národovci, preto za túto 
duchovnú identitu nášho národa tvrdo bojovali. A práve jedným z takýchto bojovníkov bol aj 
o. Alexander Pavlovič, ktorý ako vzdelaný a sveta skúsený človek, veľmi dobre poznal východ-
nú aj západnú duchovnú identitu a možno práve preto sa tak odhodlane, nebojácne i za cenu 
vlastných výhod postavil na stráž tej prvej.

Ak sa pozorne začítame do jeho diel i životopisu, hneď si všimneme ako sa staval proti 
cudzím prvkom v duchovnom a cirkevnom živote Slovanov. Uvediem to aspoň na príkla-
de bohoslužieb, ktoré sa v západnej cirkvi začali sprevádzať hudobnými nástrojmi. Východný 
byzantsko – slovanský obrad toto nikdy neprijal, pretože na každej sv. Liturgii duchovný a v 
našom prípade aj sám Alexander Pavlovič, v jej centrálnej časti vyslovoval slová: „Tvojá ot Tvo-
jích, Tebi prinosjašče...“  Ľudovo povedané – to znamená, že na Službe Božej Bohu prinášame 
to, čím nás On sám obdaroval počnúc chlebom a vínom, ktoré On zarodil; cez vodu, vosk a 
kvety, ktoré sú tiež jeho výtvorom; až po živý ľudský hlas, ktorý je taktiež Jeho darom človeku. 
Východná Cirkev sa takto snažila vyjadrovať vďačnosť za tieto dary a vyhnúť sa pri službe 
3 Галичанин, книга I., 1863, s. 38 – 39.

Beloveža - prvá farnosť o. A. Pavloviča
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živému Bohu všetkému umelému. A koniec koncov najkrajším aj najvzácnejším nástrojom pre 
nášho Hospodina je samotný ľudský hlas, vyjadrujúci to vznešené, čím je naplnené ľudské 
srdce, čo je určitým spôsobom taktiež vyjadrené vo východnej Liturgii slovami: „Jedinymi usty 
i jedinym serdcem...sláviti i vospivati...“  Pavlovič toto ako svjaščennik veľmi dobre vedel, preto 
na jednej strane pranieroval obyčaj rímskej cirkvi, ktorú jezuiti pretláčali aj medzi Slovanov, a 
na druhej vyzdvihoval starodávnu tradíciu Cirkvi na Východe. Jednoznačne to opisoval i 
vo svojich dielach, kde sa môžeme dočítať, že

„Rus´ kozacka svoju Cerkov
svoj jazyk ľubila,

mertvymi zvukami Rima
Poľša kostel napolnila.

Rus iskoni molilasja
naroda zvukami,

Poľskyj kostel Rim odaril
trubami bubnami.

V našej cerkvi my našyma
ľuďmi upravľalis´

A do poľskoho kostela
jezuity vkralis.

Pri jezuitoch ešte trochu zostaneme. Pavlovič v nich videl nebezpečenstvo nielen pre svo-
ju „Russku cerkov“, ale aj príčinu nešťastia Poliakov a nepriateľstva medzi slovanskými národ-
mi. A právom! Ich reakčná „rímska politika“ i strašné heslo – účel svätí prostriedky - sú v histórii 
dobre známe. Preto aj „makovický slávik“ vo svojich dielach s trpkosťou konštatuje:

Jezuitskimi mečtami
Poľšu Rim pitajet,

a dva bratni narody
mečta rozryvajet.

alebo:
Vot ožestočili Poľšu

Otcy jezuity,
Ty motyli oskvernili 
Poľskoj žizni cvity.

Oveľa lepší pohľad nemal ani na uzatvorenie samotnej cirkevnej únie s Rímom a hoci sám 
bol členom grécko – katolíckeho duchovenstva, konštatuje v časopise „Slovo“ v roku 1862, že 
„uhro – russký ľud, prijmúc úniu, stratil svoju národnú slobodu, padol do jarma katolicizmu.“4

Servítku si nedával pred ústa ani pri verejnom hodnotení svojich cirkevných predstavite-
ľov. V tom istom časopise Slovo v roku 1871 nazýva biskupa – maďaróna Stefana Pankoviča 
4 Slovo, Ľviv 1862. No. 72.
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„otvoreným nepriateľom našej národnosti.“5  Taktiež negatívny postoj mal k zámerom biskupa 
Nikolaja Totha, s ktorým sa dostal až do otvoreného konfliktu. Bolo to kvôli zdanlivo mali-
chernej príčine, konkrétne kvôli nariadeniu pre duchovných, aby si oholili brady. Tento zámer 
kladúci si za cieľ viac priblížiť miestne duchovenstvo k latinskému kléru a odlíšiť ho aj po von-
kajšej stránke od ruských báťuškov a iných východných „schizmatikov“, bol už vyhlásený pri 
biskupovi Tarkovičovi. Ten však sám nosil bradu a ani po jeho zopakovaní v roku 1862 biskup 
Jozef Gaganec jeho splnenie nevyžadoval. 

No celkom iná situácia nastala počas biskupskej služby Nikolaja Totha. Vyjadrením ľudu na 
tento latinizujúci príkaz boli žartovné veršíky: „A to trudno, a to čudno: poľubity popa – chlopa 
bez borody.“ Patrioticky naladení duchovní však reagovali oveľa serióznejšie a prostredníctvom 
Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho adresovali „Odpoveď uhro – ruského duchovenstva prešovskej 
eparchie svojmu biskupovi“, pod ktorú sa podpísali bradatí i duchovní bez brady a na prvom 
mieste bol podpis Alexandra Pavloviča. Aj keď sám bradu nemal (musel ju pri vstupe do Teo-
logickej akadémie v Trnave oholiť, hoci ju dovtedy s hrdosťou nosil), principiálne sa zastával 
tohto starodávneho znaku mužnosti a kňazstva. A bol kvôli tomu ochotný obetovať aj svoju 
funkciu blahočinného (dekana). Doboví svedkovia tvrdia, že sa medzi ním a biskupom, ktorý 
Pavloviča nazýval „panslávom“, odohrala ostrejšia konverzácia, pri ktorej ho biskup nútil ostri-
hať si dlhé vlasy. Ten mu odpovedal, že keď v Trnave, kde mu bradu oholili, mu nechali aspoň 
dlhé vlasy, tak asi nebudú prekážkou v jeho službe. „A keď sa vlasy Jeho Excelencii nepáčia, tak 
nech mu ich Jeho Excelencia ostrihá, lebo on sám to neurobí, na čo biskup iba „rukami zamachal.“6  
Pavloviča potom okrem zbavenia funkcie dlhý čas nevolali ani na zasadnutia konzistórie a 
bol by možno dopadol i oveľa horšie, keby biskup nebol oboznámený, že za ním „celý Svidník 
stojí.“7  No napriek tomu sa v jeho básňach zachoval jasný postoj, v ktorom tvrdil, že 

U Slavjan v česti borody,
u nich viry mnoho,

nenaviďat čudži mody,
deržat sja staroho.

V našich cerkvach s borodami
maľuvany svjaty, 

proto meždu Rusinami
popi borodaty.

-Pokračovanie-

Prot. Peter Savčak
Príspevok z konferencie venovanej 200. výročiu narodenia A. I. Pavloviča 
- čestného občana mesta Svidník, v Podduklianskej knižnici vo Svidníku

5 Slovo, Ľviv 1871. No. 13.
6 Pozri А. И. Павлович – по трудам и воспоминаниам. In: Алехандер Павлович. Избранные 
произведениа. Пряшев 1955.
7 Pozri А. И. Павлович, cit. dielo, s. 483.

Zázrak
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Zázrak starca Paisija Svätohorca
Pri čítaní životopisov svätých obdi-

vujeme rôzne nadprirodzené prího-
dy a zázraky, ktoré sa týmto zbož-
ným ľuďom stali. Máme pocit, že 
niečo také sa dialo iba v minulosti 
a v dnešnej dobe to nie je mož-
né. Duch Svätý však skrze svojich 
služobníkov môže činiť zázraky 
rovnako teraz ako v minu-
losti. Pred rokom a pol 
sa stal jeden z mno-
hých zázrakov starca 
Paisija Svätohorca, 
ktorý bol veľkým 
svätcom 20. storo-
čia a je pochovaný v 
monastieri sv. Jána 
Bohoslova neďale-
ko Solúna v Gréc-
ku. Jeden manželský pár sa tam prišiel 
pokloniť jeho hrobu. V tento deň však 
monastier pre verejnosť nebol otvorený, 
ale oni sa dostali do monastiera a šli sa 
pokloniť k hrobu. Tu ich zbadala jedna 
mníška a opýtala sa ich ako sa dostali 
do vnútra. Odpovedali, že boli pred brá-
nou a z diaľky videli ako na nich máva 
jeden mních a ten im otvoril bránku. 
Keď sa k nemu priblížili, povedal im, že 
ich syn bude v poriadku. Mníška však 
nechápavo tvrdila, že dnes je monastier 
zatvorený, ale aj tak tu nemajú žiadnych 
mníchov, lebo toto je ženský monastier. 
Opýtala sa ich teda ako ten mních vyze-
ral. Manželia opísali dotyčného mnícha, 
ktorého videli a mníška pochopila, o čo 
asi ide, priviedla ich do chrámu ku ikone 
starca Paisija a opýtala sa, či to bol tento 
mních, čo ich pustil dnu. Manželia potvr-

dili, že vyzeral presne ako mních na 
ikone. Bol to starec Paisij, ktorý im 
otvoril a ubezpečil ich, aby sa ne-
strachovali o svojho syna, ktorý 
ležal vo vážnom stave chorý na 
rakovinu na onkológii. Po pár 
dňoch chlapec úplne vyzdravel a 

odviezli ho domov. 
Ako vidíme, nezáleží na 

tom, aká je doba, ale vždy 
ide o našu vieru k Bohu. 
Rodičia z príbehu nechali 
svojho zomierajúceho syna 
v nemocnici a išli s vierou k 
hrobu starca Paisija popro-
siť ho o pomoc. Boh ocenil 
ich vieru a aj keď bol mo-
nastier zatvorený, dostali 
sa k hrobu a ich modlitby 

boli vyslyšané. Nech Boh dá takú vieru aj 
nám. 

Príbeh porozprával 
jerom. Timotej (Kuzan)

Hrob starca Paisija v monastieri Suroti
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Putovanie po Kosove 4

Hlavné mesto Priština
V tento deň sme sa ešte potrebovali dostať do hlavné-

ho mesta Priština, v okolí ktorého sme mali zajtra navštíviť 
ďalší známy monastier Gračanica. Do hotela neďaleko mo-
nastiera som sa chcel dostať ešte do zotmenia, lebo blúdiť 
po obrovskom moslimskom meste v tme som vôbec nemal 
chuť. Dostali sme sa tam parádnou novou diaľnicou, ktorú 
podľa niektorých Kosovo údajne ako darček k vyhláseniu 
jednostrannej samostatnosti postavili sponzori z USA. Na 
smerovú tabuľu k srbskej pamiatke zo 14. stor. zapísanej 
v UNESCO peniaze, pochopiteľne, nezvýšili a my sme tak 
nechtiac vošli do širšieho centra Prištiny. Prechádzali sme 
popri novopostavenej obrovskej rímskokatolíckej kated-
rále, lebo, ako nám bolo povedané, Chorváti sú pre mosli-
mov prijateľnejší než pravoslávni Srbi a tak sa tu západná 
kresťanská viera dosť rozširuje. Videli sme aj gýčovú sochu 
Billa Clintona, nad ktorou je na budove obrovská reklama 
s jeho fotografiou medzi americkou a kosovskou vlajkou. 
Aj keď práve on nariadil bombardovanie Juhoslávie, počas 

ktorého zahynulo množstvo ľudí a kvôli použitiu munície 
s ochudobneným uránom dnes obyvateľstvo trpí na rako-
viny a neplodnosť, medzi Šiptarmi je Clinton hrdinom. Bez 

navigácie sme sa tu mohli túlať aj celú noc a tak sme sa museli znova vypytovať. Do 
smiechu nám prestalo byť vtedy, keď sme ulicou popri nejakej novopostavenej mo-
dernej nemocnici s americkými vlajkami prešli asi trikrát a dostali sme sa na kopec 
medzi ešte nedokončené bytové domy, odkiaľ sme mali zmrákajúce sa rozsvietené 
mesto ako na dlani. Tu určite ani hociktorý Prištinčan nebol. S Božou pomocou sme 
z tohto veľkomesta nejako vyšli a už za tmy sme dorazili do srbského hotela, kde 
sme nocovali. 

Monastier Gračanica
Aj na návštevu tohto monastiera som sa nesmierne tešil. Jeho hlavný chrám bol 

totiž vzorom pre postavenie rôznych kópií v niekoľkých krajinách. Už som navštívil 
Hercegovinskú Gračanicu v meste Trebinje, ale aj Novú Gračanicu neďaleko Chicaga 
v USA. V tej originálnej som doposiaľ nebol a čo bolo zaujímavé, prišli sme do nej 
takmer na deň presne 5 rokov od mojej návštevy Novej Gračanice v USA. Všetky no-
vopostavené chrámy podľa vzoru Gračanice sú naozaj nádherné, ale po vstupe do 
„prototypu“ sme pochopili, že na originál nemá ani jedna. Rovnako ako vo Vysokých 
Dečanoch som sa tam cítil ako v chrámoch Svätej Hory Athos a tie fresky, tak tie boli 

Centrum Prištiny
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úchvatné. Aj tu sa nám dostalo cti slúžiť 
sv. Liturgiu, ale tentoraz to bolo za spe-
vu sestier tohto monastiera a tie použí-
vajú byzantské nápevy. Mám rád naše 
cirkevné spevy a myslím si, že sú pre nás 
najvhodnejšie a najpraktickejšie, ale by-
zantské nápevy považujem za najkraj-
šie, najduchovnejšie, najdokonalejšie a 
najteologickejšie liturgické spevy aké 
poznám. A sestrám to išlo zvlášť dobre, 
čiže Liturgia bola prekrásna. Slúžili sme 
ju s dvoma miestnymi duchovnými, 
z ktorých jeden bol tajomník tunajšej 
eparchie otec Savva. Rašsko-prizrenský 
vladyka Teodosije má totiž neoficiálne 
sídlo práve v tomto monastieri. Budova 
eparchie sa síce nachádza aj v Prizrene, 
ale od vypuknutia nepokojov v Kosove 
a vyhnaniu väčšiny Srbov z Prizrena sa aj vladyka presťahoval do časti, kde má viac 
veriacich a navyše Gračanica je zopár kilometrov od hlavného mesta. Po bohoslužbe 
sme dostali odborný výklad ku freskám v chráme a dozvedeli sme sa napríklad aj to, 

že monastier dal postaviť svätý kráľ Šte-
fan Uroš II. Milutin, otec sv. Štefana De-
čanského, ktorý dal svojho syna oslepiť 
a poslal ho do vyhnanstva v Carihrade. 
Paradoxne je však aj on svätý (pocho-
piteľne nie zato, čo urobil svojmu syno-
vi), lebo to bol skutočne zbožný vladár, 
ktorý keď nastúpil na kráľovský stolec, 
dal Bohu sľub, že postaví toľko chrámov, 
koľko rokov bude vládnuť. Sľub dodržal 
a okrem Gračanice stojí chrám nielen 
v Srbsku, ale aj v Bulharsku, Carihrade, 
Svätej Hore Athos, tiež v Jeruzaleme spo-
lu stojí 42 MIlutinových chrámov, lebo 
presne toľko rokov bol srbským kráľom. 
Okrem toho bol Milutin veľký bojovník 
proti únii s Rímom, na ktorú ho chcel na-
hovoriť byzantský cisár Michal Paleológ. 
Bol veľmi skromným vladárom a miloval 
svoj ľud. V noci sa často prezliekal do šiat 
úbožiaka a s niekoľkými sluhami chodil 

Hlavný chrám v mon. Gračanica zo 14. stor.

Kupola chrámu v Gračanici
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pomedzi ľudí, pýtal sa na ich ťaž-
kosti a pomáhal biednym. V gra-
čanickom chráme dal vybudovať 
špeciálnu chodbu s miestnosťou v 
kupole pre svoju grécku manželku, 
aby sa tam mohla nerušene mod-
liť. Po chutnom skorom obede so 
sestrami a príjemných rozhovo-
roch s tunajšími otcami o ich živo-
te v tejto krajine sme ukončili naše 
putovanie po svätyniach Kosova a 
Metochie.

Niekoľko dní po našom návrate 
domov sme sa v médiách dopočuli 
o nových nepokojoch v severnej 
časti Kosova, kde žije prevažne 
srbská menšina. Bolo nám jasné, 
že išlo o ďalšiu provokáciu zo stra-
ny kosovských Albáncov. Úrady 
údajne vykonali raziu proti paše-
rákom a čuduj sa svete, najviac ich 
bolo práve zo strany Srbov. Pritom 
je verejným tajomstvom, že v Ko-
sove prekvitá pašeráctvo všeličo-

ho práve z Albánska. Kosovské úrady sa teda všemožne ďalej snažia vystrašiť a vy-
hnať aj tých zopár Srbov, ktorí tu ešte zostali. A s provokáciami neprestanú, pokiaľ sa 
im to nepodarí. No a Srbi majú vo svojej domovine a krajine svojich predkov iba dve 
možnosti, buď sa nechajú presvedčiť a odídu z Kosova, čím si zachránia životy, ale 
stratia svoju historickú vlasť a identitu, alebo zotrvajú doma žijúc v neistote a znáša-
júc dennodenné útrapy, ale do posledného dychu budú brániť svoje prarodičovské 
územie. Ako oni sami hovoria: „V histórii sme o Kosovo už toľkokrát prišli a znova sme 
ho získali, že aj keď ho teraz nemáme, vôbec nie je vylúčené, že o 20 rokov znova 
nebude naše“. A tomu hovorím viera a nádej na Božiu pomoc. Nech im teda Boh 
pomôže, keď ich už takmer celý svet opustil.

Možno je ich situácia výstrahou aj pre nás, aby sme my Rusíni či Východniari ne-
opúšťali svoje obce a mestečká, ktoré sa taktiež pomaly začínajú vyľudňovať. Aby 
kvôli pracovným príležitostiam nedošlo ku našej dobrovoľnej genocíde, keď naši ľu-
dia odídu v tom lepšom prípade na západné Slovensko, v tom horšom do zahraničia 
a aj keď to teraz takto nevyzerá, postupne tieto obce môžu osídliť iné etniká s iným 
náboženstvom. Takto to totiž začalo aj v Kosove, úplne nenásilne a s podporou štátu 
pre chudobný región, ďalej to už poznáme...

Prot. Peter Soroka

Oltárna časť chrámu v Gračanici
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Môže sa človek od druhého nakaziť pri sv. 
Prijímaní

Môže sa človek nakaziť od iných ľudí počas prijímania Eucharistie z jednej lyžice, pri 
pití z jednej šálky alebo bozkávaní ikon?

Odpoviem hneď na začiatku: nie, nemôže sa nakaziť.
Čo je však zaujímavé, otázky podobného druhu sa začali objavovať až v našej „vzdela-

nej“ dobe. Vo všetkých predchádzajúcich historických epochách v kresťanských štátoch, keď 
boli obyvatelia vystavení v oveľa väčšej miere rôznym epidémiám, ľudia prijímali choroby ako 
Božie upozornenie, posielané za hriechy. Útechu a záchranu nachádzali v pokání a Prijímaní 
Christových tajín. Vtedy by nikomu ani na um nezišlo, že by sa niekto mohol nakaziť počas 
Prijímania s inými ľuďmi.

Samotné tajomstvo premeny chleba a vína na Telo a Krv Spasiteľa je už, ako to môžeme 
tak nazvať, procesom, ktorý narúša prirodzenosť. Hospodin je schopný zabrániť aj pôsobenie 
akejkoľvek nákazy, ktorá nemá miesto pri pôsobení veľkolepej Svätyne kresťanstva.

Keby sa počas Prijímania spolu s ostat-
nými veriacimi bolo možné nakaziť, tak po-
tom by sa duchovní, ktorí oblizujú lyžicu po 
Prijímaní všetkých veriacich, stali chodiacimi 
prenášateľmi rôznych chorôb. Okrem toho 
sa mnohé chrámy nachádzajú aj pri infekč-
ných nemocniciach a tuberkulóznych lie-
čebniach, pri kolóniách a karanténach. Podľa 
ľudskej mienky je risk nakaziť sa na takýchto 
miestach mnohonásobne vyšší. No ale aj v 
týchto chrámoch, ako aj vo všetkých iných, 
kňaz v súlade s tradíciou oblizuje lyžicu a 
duchovný či diakon spotrebúva sväté Dary. 

Nakoniec by som chcel citovať slová 
otca Alexandra Grigorjeva, predstaveného väzenského chrámu sv. Alexandra Nevského v 
„Krestach“:

«Od roku 1979 som bol hypodiakonom. Potom som dlhý čas slúžil ako diakon a videl som 
ako slúžia mnohí starší protodiakoni. Keď bol ešte svätejší patriarcha metropolitom sankt-
-peterburgským a ladožským, bol som ekonómom a všade som s ním cestoval. Príležitostne 
sme dávali prijímanie obrovskému počtu ľudí z desiatich čiaš a potom sme ich spotrebovávali. 
Sami uznáte, že medzi tisíckou prijímajúcich boli určite aj chorí ľudia. A naši protodiakoni, 
ktorí slúžia štyridsať a viac rokov, do dnešného dňa spotrebúvajú zostávajúce Dary a nijako 
neochorejú. Bohu slúži celý svet a nie je pre Neho žiaden problém podriadiť si baktérie a 
mikróby».

Prot. Vladimír Dolgich
Zdroj:www.pravmir.ru

Prijímanie sv. Eucharistie v Ľutine, 2019
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V máji tohto roka splnil sa sen mnohých pravoslávnych žijúcich na Slovensku – navštíviť 
najväčšie chrámy a monastiere Ruska i Ukrajiny a skloniť sa pred ostatkami veľkých svätých.

My – pravoslávni zo všetkých kútov Slovenska a kňazi o. Jakub Jacečko (organizátor a 
iniciátor tejto duchovnej púte) a o. Peter Bobák a o. Ondrej Semanco, ktorí sa starali o náš 
duchovný pokrm počas dlhých presunov z miesta na miesto, nakoľko sú v Rusku vzdialenosti 
veľké.

5. mája náš autobus vyrazil z Holíča. Trasa išla cez Česko, Poľsko a Litvu. 
Prvá zastávka – Vilnius, v monastieri Svätého Ducha, ktorý bol vybudovaný v roku 1597. 

Tam sme si mohli uctiť ostatky troch svätých vilniuských mučeníkov Antonija, Ioanna a Evstra-
tija, ktorí boli umučení za vieru okolo roku 1347.

Na ďalší deň sme sa zastavili v hlavnom meste Lotyšska Rige, navštívili sme prekrásny 
Chrám všetkých svätých (v 
tomto roku bude 135 dní 
od jeho vysviacky). Chrám 
je v súčasnosti prichodský, 
aj seminárny. Učitelia Riž-
ského duchovného učilišťa 
v chráme slúžia a semina-
risti majú prax (spev, prislu-
hovanie a i.). 

Treťou zastávkou bolo 
starobylé mesto Pskov. Na 
brehu rieky, cez ktorú sme 
prechádzali, bola fráza z 
veľkých písmen: „Tu začína 
Rus“ („Здесь начинается 

Русь“). Pskov je severnou hranicou Ruska, na ktorej sa začínajú dejiny Ruského štátu. Doteraz 
mám pred očami obraz neobyčajne krásneho Kremľa, ktorý akoby plachtil na vode.

Neďaleko od Pskova sa rozprestiera slávna Pskovsko-Pečerská lavra, ktorá je spojená s na-
ším súčasníkom, ktorý od nás odišiel pomerne nedávno, svätým Jánom Kresťankinom. Kvôli 
nedostatku času sme nemohli zostať na Liturgii, ale podarilo sa nám aspoň sprostredkovane 
dotknúť sa báťušky Ioanna. Zhodou okolností práve v to ráno pochovávali matušku Tatianu 
– kelejnicu  a doktorku o. Ioanna, a tak prikladajúc sa k nej po panychíde, sme sa akoby prikla-
dali aj k báťuškovi Ioannovi. 

Ešte jeden dlhý presun a sme v Moskve. Dorazili sme 9. mája okolo tretej hodiny v noci 
a po krátkom spánku sme sa vybrali k sv. blaženej Matrone Moskovskej do Pokrovského mo-
nastiera. Každý, kto tam bol, pocítil, že sv. Matrona je živá a počuje nás, a pomáha tým, ktorí k 
nej prichádzajú s vierou. 

Po obede sme sa „veselými nohami“ vybrali do centra Moskvy smerom k Červenému 
námestiu. Hoci sme nemali možnosť vidieť vojenskú prehliadku, videli sme však to, čo nás 

Duchovná púť po Svätej Rusi a Ukrajine

Chrám Všetkých svätých v Rige
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veľmi dojalo – Nesmrteľný pluk. 
Mladí aj starí – všetci niesli por-
tréty svojich dedov a pradedov, 
hrdinských účastníkov 2. sv. 
vojny. Stuhy hrdinstva, veteráni 
s odznakmi na hrudi (Afgánskej 
vojny), deti v „гимнастёрках“  s 
vlajkami Ruska, piesne z čias voj-
ny a pokrik „С Днём Победы!“ 
s odpoveďou celého námestia 
„Hurá!“ – to všetko vytváralo ne-
opakovateľnú atmosféru smúte-
nia za padlými (ktorí boli v každej 
sovietskej rodine), ale aj radosti 
národa-víťaza, vlasteneckej jednoty, pripravenosti položiť svoj život za vlasť, byť dôstojnými 
hrdinských činov našich otcov a starých otcov. Bolo tam mnoho ľudí, ktorí prišli na sviatok zo 
všetkých kútov bývalého Sovietskeho zväzu. Do neskorých nočných hodín pokračovali kon-
certy na námestiach a ukončením dňa bol ohňostroj „Víťazstva“ na Červenom námestí.

Nasledujúci deň bol v centre našej pozornosti Moskovský Kremeľ. Jeho hlavné chrámy sú:
- Uspenskij – hlavný chrám ruského štátu, hrobka moskovských metropolitov a patriar-

chov;
- Archangeľskij – chrám-hrobka moskovských kniežat Rurikovcov a prvých ruských cárov 

Romanovovcov;
- Blagoveščenskij – rodinná kaplnka moskovských kniežat a ruských cárov.
Bez povšimnutia nezostali ani Car-puška, Car-kolokol, Alexandrovský sad s Hrobom ne-

známeho vojaka – bojovníka za vlasť a s pomníkmi mestám-hrdinom, ktoré sa hrdinsky obra-
ňovali počas 2. sv. vojny.

Tiež sa nám podarilo navštíviť veľkolepý Chrám Christa Spasiteľa (dnes je to hlavný chrám 
Ruska) a Sretenskij monastier, zúčastniť sa na bohoslužbách a vypočuť si prekrásny spev mní-
chov. Takisto sme sa dozvedeli niečo z histórie Sretenského monastiera. Na mieste, kde sa 
teraz nachádza Moskovský Sretenskij mužský monastier, bolo kedysi Kučkovo pole, na ktorom 
sa uskutočňovali popravy trestancov. V roku 1395 napadol Moskvu Tamerlán. Knieža Vasilij 
rýchlo zhromaždil vojsko a čakal pri Kolomne obávaného chána a vydal príkaz doniesť z Vladi-
míra do Moskvy pravoslávnu Vladimírsku ikonu Božej Matky. Obyvatelia Moskvy sa začali po-
stiť a horlivo modliť v chrámoch. Správa o prenesení ikony potešila a povzbudila obyvateľov 
Moskvy a celé zástupy šli privítať ikonu. Tamerlán začal ustupovať presne v ten deň a hodinu, 
kedy sa na Kučkovom poli stretli obyvatelia Moskvy s ikonou. Knieža Vasilij po návrate do 
Moskvy začal s výstavbou kamenného chrámu Vladimírskej ikony Božej Matky na Kučkovom 
poli a pri nej s výstavbou monastiera, ktorý pomenovali Sretenskij.

Pred odchodom z Moskvy sme ešte navštívili Podvorie Pravoslávnej cirkvi v českých kra-
jinách a na Slovensku v Moskve. Hneď po Liturgii sme sa vybrali v Sergijev Posad – miesto, 
kde založil prep. Sergij Radonežskij v roku 1337 monastier, ktorý mal veľký význam v živo-

Deň víťazstva v Moskve
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te Ruskej pravoslávnej 
cirkvi. V súčasnosti je 
Trojicko-Sergijevská la-
vra jedna z hlavných 
svätýň Ruska. Je to je-
den veľkolepý komplex 
s množstvom chrámov 
a budov. Tu sa nachádza 
Palác s komnatami pat-
riarchu (Митрополичьи 
alebo Патриаршие 
покои), Cárskij palác a 
Moskovská duchovná 
akadémia. V Trojickom 
chráme (1423) z bieleho 
kameňa je uložená hlav-
ná svätyňa monastiera 

– strieborná rakva s neporušenými ostatkami prep. Sergija Radonežského. V chráme sa za-
choval niekoľkoradový ikonostas. Viac ako štyridsať ikon tohto ikonostasu boli napísané v 15. 
storočí Andrejom Rubľovom a ikonopiscami z jeho okolia. V centre komplexu sa čnie do výšky 
88 metrov 5-stupňová zvonica, jedna z najvzácnejších pamiatok z 18. storočia. Na začiatku 
minulého storočia bolo v zvonici 42 zvonov. V roku 2004 bolo toto číslo obnovené a tiež tu 
pribudol Car-kolokol s váhou 72 ton. O tomto všetkom nám porozprávala naša sprievodkyňa 
Jelena. Keď sme sa už do sýtosti pokochali prekrásnou architektúrou, zúčastnili sa na boho-
službách a ponorili sa v prameni sv. Sávu Staroževského, pokračujeme ďalej do Bogoľubova 
(Vladimírskij kraj).

Tu sme zastavili v Bogoľubskom ženskom monastieri Roždestva Bohorodicy. V 12. storočí 
na tomto mieste založil knieža Andrej Bogoľubskij mesto Bogoľubov-gorod. Zachovali sa tiež 
ruiny zámku kniežaťa, Chrám Roždestva Bohorodicy a veža s podchodom – unikátna pamiat-
ka architektúry z 12. storočia, ktoré sú zaradené do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. 
Matuška Afanasia nám pútavo porozprávala o kľúčových momentoch ruských dejín, o uda-
lostiach z minulosti, ktoré sa udiali v Bogoľubove. Aj o tom, ako bol v noci 26. 6. 1174 zabitý 
blahoverné knieža zradcami bojarmi v kniežacích komnatách spojených s vežou.

Neďaleko od Bogoľubova, na zelenom kopci nad riekou stojí Chrám Pokrova na Nerle. Bol 
postavený Andrejom Bogoľubským v r. 1165 a zasvätený ním novozavedenému sviatku Po-
krova Bohorodičky. Chrám z bieleho kameňa sa podobá plachetnici, ktorá stojí bez pohnutia 
na vode a nad ktorou čas stratil moc. Tento zázrak nazývajú „Labuť-chrám“ (Лебедь-храм) a 
tiež je zaradený do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. (Pokračovanie)

Mgr. Natália Martynová, 
dirigent speváckeho zboru pri chráme sv. Rastislava v Bratislave.

Preklad z ruštiny Janka Kapraľová.

Pohľad zo zvonice na Trojicko-Sergijevskú lavru
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Vidím, že trpíš
Jeden duchovný syn starca Porfíria, ktorý mu bol vždy pripravený  v monastieri pomáhať, 

mal slabosť, s ktorou sa nemohol nijako vysporiadať. Mal rád dobré jedlo a dobré víno. Tento 
človek mi porozprával nasledujúce: „Raz večer som bol na návšteve u priateľov. Večera bola v 
príjemnej rodinnej atmosfére. Na stole boli vynikajúce jedlá, chutný králik a veľmi dobré víno. 
Najedli sme sa, vypili sme trochu viac, než by sa patrilo, a dosť neskoro, asi o polnoci, sme sa 
rozišli. Keď som prišiel domov, ľahol som si spať. No nadarmo. Nemohol som zatvoriť oči a 
prehadzoval som sa v posteli. Na žalúdku mi bolo ťažko a v hlave mi šumelo. Trvalo to dosť 
dlho. Cítil som sa veľmi zle. Okolo tretej  nočnej hodiny zazvonil telefón. Kto by to mohol byť v 
takúto hodinu? Určite si niekto pomýlil číslo, pomyslel som si. Dvíham telefón a čo počujem? 
Hlas otca Porfíria. „Blahoslavený, - povedal -, koľkokrát som ti hovoril, dieťa moje, aby si sa ne-
oddával dobrému jedlu a pitiu. Vidíš, do čoho ťa to priviedlo. Viem, že trpíš a trpím s tebou aj 
ja. Modlím sa, aby sa ti uľavilo, tak aj ty vstaň a modli sa a druhýkrát buď pozornejší“.  Po tejto 
príhode vždy, keď si sadám za stôl, spomínam na ten nočný telefonát otca Porfíria a zdržiavam 
sa, aby som opäť nepadol do pažravosti a hlavne, aby som opäť nezarmútil starca“.

Nepripomínaj nikomu jeho chyby
Chcela som sa dozvedieť 

mienku starca, ktorá sa týkala 
môjho starého presvedčenia. 
Pri stretnutí s ním som mu po-
vedala: „Otče, keď som pozorne 
rozoberala rozličné udalosti v 
mojom živote, došla som k urči-
tým záverom, ktorými sa snažím 
riadiť. Tak napríklad, ak niekto 
so mnou nesúhlasí, a ja som 
absolútne presvedčená o 
správnosti svojho názoru, 
poviem mu: „Viete čo, ne-
chajme túto otázku a nechajme to na Boha. 
Nech nám sám prostredníctvom ďalších uda-
lostí dá pravdivú odpoveď.“ Keď nasledujúce 
udalosti ukazujú moju pravdu, nepripomí-
nam svojmu oponentovi náš starý rozhovor 
a to, že som mala pravdu. Mlčím. Zvyčajne 
mlčí aj on. Málokedy máme odvahu priznať 
si svoje chyby. Pre mňa je dostačujúce to, že 
vo vnútri všetko chápe. Som rada, že vďaka 

môjmu mlčaniu, ktoré sa po-
dobá viac na amnestiu, ten-
to človek sa vo vzťahu ku 
mne cíti slobodný. Je pre-
svedčený, že ho neprehlia-

dam, ale ďalej si ho vážim 
ako predtým.“ 

Keď si ma starec vypočul 
,zvolal: „Dieťa moje, si ty 

ale psychológ! To je sku-
točne správny postoj: 
neodsudzovať nikoho 
za jeho chyby a nepri-

pomínať mu ich. Vtedy začne v človeku ho-
voriť svedomie, ktoré ho odhalí. Len tak sa 
napráva zlo. Ak začneš odsudzovať človeka, 
tak sa začne prirodzene obraňovať, osprave-
dlňovať sám seba, prenášať zodpovednosť 
na teba a druhých ľudí a nakoniec sa uzatvo-
rí. Takýmto spôsobom sa zlo nenapraví, ale, 
naopak, skôr sa rozrastá.“

Preložené z knihy Cvetoslov sovetov

Starec Porfírij Kavsokalivita
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Palomničestvo po svätých miestach 
Kyjeva a Počajeva

S požehnaním Jeho 
Blaženosti vladyku Ras-
tislava sme sa v auguste 
vydali na cestu na Ukra-
jinu. Naším hlavným cie-
ľom bola Sväto-Uspenská 
Kyjevo Pečerská lávra. 
Hneď v prvý deň našej 
cesty nás prijal vysoko-
preosvietený Feodor, 
metropolita mukačevský 
a užhorodský.  Vladyka 
nám povedal milé slová, 
každému z nás rozdal 

ikonku Bohorodičky a požehnal našu cestu. Povedal nám aj, že po tejto ceste sa 
každý z nás vráti ako nový človek. Veruže mal aj pravdu. Cesta bola náročná, ale s 
pomocou Božou sme v poriadku dorazili do Kyjeva. 

V utorok ráno sme sa zúčastnili na skorej Liturgii v Blížnych peščerách v Kyjevo 
Pečerskej lávre. Modlitbu utužoval aj prenádherný melodický spev mníchov a atmo-
sféru tam dotvára aj miesto, ktoré samo osebe je nasiaknuté históriou a podvihami 
svätých. Potom sme sa sklonili pred moščami svätých, ktoré sú uložené v Blížnych 
peščerách. Tento deň bola pre nás pripravená aj prehliadka Lávry. Jeden zo semi-
naristov nás previedol po celom lávrskom komplexe a vyrozprával históriu, ktorá sa 
spája s každým jedným kútom tejto svätyne. 

Veľkým prekvapením a blahodaťou pre nás bolo, že sme sa mohli pomodliť aj na 
molebeni, ktorý sa slúžil pri myrotočivých hlavách. Týmto myrom nakoniec každý z 
nás bol pomazaný a časť z neho náš otec duchovný dostal aj pre našu cirkevnú obec. 
Neskôr sme navštívili aj hrob nebohého metropolitu kyjevského a celej Ukrajiny Vla-
dimíra (Sabodana) . Večer sme zavítali do Uspenského chrámu, kde sa slúžilo Vse-
nočné bdenie. Bohoslužbu celebroval preosvietený Silvester, biskup belohorodský, 
vikár Kyjevskej metropolie a rektor Kyjevského duchovného seminára a akadémie. 
Naším duchovným otcom sa dostalo veľkej pocty, že mohli slúžiť vsenočné bdenie 
spolu s vladykom. V stredu ráno sme navštívili Trápezný chrám lávry. Po sv. Liturgií 
sa konala aj posviacka medu a bylín tak, ako to je zvykom na sviatok Proischoždenija 
čéstnych drév Krestá Hospódňaho. V tento deň sme navštívili aj Vvedenský muž-
ský monastier, kde sa nachádzajú okrem iných aj mošči prepodobnej Olympiády 
Arzamasskej. Avšak najväčšou svätyňou monastiera je ikona Bohorodičky „Prizri na 

S mukačevsko-užhorodským metropolitom Feodorom
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smirénie”. V obiteľi nás prijal 
aj vysokopreosvietený Da-
mián, arcibiskup fastovský, 
námestník Vvedenského 
monastiera. 

Ďalej naše kroky viedli 
do Kytajevskej pustovne. 
Zavítali sme aj do Holose-
jevského monastiera. Tento 
monastier je výnimočný 
tým, že bol úplne zničený a 
postavený nanovo. V mes-
te bola pre nás pripravená 
poznávacia plavba loďou 
po rieke Dneper. Štvrtok a piatok naša palomničeská skupina strávila v Sväto-Us-
penskej Počajevskej lávre. Tam sme sa mali možnosť skloniť pred ostatkami sv. Jóva 
a Amfilochija Počajevských. Pred odchodom domov sme v piatok ráno navštívili aj 
Sväto-Duchovský skýt Počajevskej lávry. V prvom rade ďakujeme Hospodu Bohu za 
tento nádherný týždeň. Vďaka patrí taktiež nášmu duchovnému otcovi prot. Alexan-
drovi Zalevskému a otcovi prot. Petrovi Grigovi z Užhorodu, ktorí sa o nás po celý čas 
starali a sprevádzali nás. Veríme, že aj nové priateľstvá, ktoré vznikli počas tejto cesty 
po svätých miestach a zážitky, ktoré sme mali na tejto púti, nám zostanú navždy v 
našich pamätiach. Daj Bože, aby takýchto akcií bolo čo najviac. 

Spasi Vás Hóspodi!
BPM Medzilaborce

Kyjevo-pečerská lavra

Interiér chrámu holosejevského monastiera
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Grécky sobor navrhol starca Gervasija 
Patraského za svätého

Na svojom zasadaní 
v utorok 20. augusta 
2019 Posvätný sobor 
Gréckej pravoslávnej 
cirkvi oznámil, že na-
vrhne, aby bol k zboru 
svätých pričlenený sta-
rec Gervasij (Paraskevo-
pulos) Patraský. Patraský 
metropolita Chrizo-
stom sa vyjadril, že 
v tejto veci doručil 

Synodálne -
mu od-

b o -

ru 
p r e 
kanonizáciu všetky dokumenty. Metro-
polita tieto dokumenty zbieral dva roky 
predtým než ich definitívne predniesol 
komisii. Odbor materiály naštudoval a 
o tejto otázke informoval Posvätnú sy-
nodu, ktorá teraz danú vec odošle Cari-
hradskému patriarchátu. Totiž, aj keď je 
Grécka cirkev autokefálna (samostatná), 
nekanonizuje svojich svätých, ale sa s 
tým obracia na Posvätnú synodu Cari-
hradského patriarchátu.

Otec Gervasij bol jeden z najvýraz-
nejších cirkevných a kultúrnych osob-
ností v histórii Patry 20. storočia. Zosnul 
v Hospodinovi pred 55 rokmi, v roku 
1964. Narodil sa v dedine Nymfisia 1. јa-
nuára 1877. Od detstva v sebe pestoval 
pevnú vieru a vo svojich 13 rokoch vstú-
pil ako poslušník do monastiera Usnutia 

Presvätej Bohorodičky v 
Kernici. 

V roku 1897 prešiel 
do Uspenského mo-
nastiera v Girokomii v 
Patre, kde zostal do kon-

ca svojho života. Mníš-
s t v o prijal vo 
s v o -

jich 
2 6 . 

r o -
koch. 

V roku 
1 9 0 5 

a b s o l -
voval Rizariovu strednú bohosloveckú 
školu, kde bol duchovným dieťaťom sv. 
Nektária Eginského. Za jeromonacha bol 
rukopoložený vo svojich 33 rokoch a o 
štyri roky nato obhájil doktorskú prácu 
na bohosloveckej fakulte. 

V čase balkánskych vojen v rokoch 
1912-1913 slúžil ako vojenský duchovný 
a po maoázijskej katastrofe v roku 1922 
sa otec Gervasij staral o 7 000 utečencov 
ubytovaných v Patre. Zosnul 30. júna 
1964 v 87. roku svojho života. Už na poh-
rebe ho ľudia považovali za svätého a 
prejavovali to aj pri prenose jeho moščí 
(ostatkov) v roku 2014, ktoré sa teraz na-
chádzajú v chráme sv. Paraskevy v Patre, 
ktorú starec Gervasij postavil.

Zdroj: Оrthochristian.com
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Chrámový sviatok v Bardejovských Kúpeľoch
9. august je významným 

sviatočným dňom nielen pre 
slovanský pravoslávny svet, 
tým, že sa oslavujú Sedmopo-
četníci (sv. Cyril, sv. Metod, sv. 
Gorazd, sv. Kliment, sv. Naum, 
sv. Angelárij, sv. Sáva), ale je to 
významným dňom pre celý pra-
voslávny svet, pretože je to aj 
sviatok svätého veľkomučeníka 
Pantelejmona. S Božou pomo-
cou sa podarilo na jar toho roku 

v Bardejovských Kúpeľoch posvätiť chrám zasvätený práve tomuto svätému veľko-
mučeníkovi.

Na tento prvý sviatok v novoposväte-
nom chráme mal otec Nikolaj Lakata mož-
nosť privítať Jeho Vysokopreosvietenosť 
Michala, arcibiskupa pražského a českých 
krajín. Spolu s nimi sa na slúžení podieľal 
aj otec Ján Kosť. Pri neveľkej účasti veria-
cich sa po ukončení sv. Liturgie slúžil Aka-
fist k sv. veľkomučeníkovi Pantelejmono-
vi. Po spoločných modlitbách za duševné 
aj telesné zdravie, o ktoré sme prosili sv. 
Pantelejmona, kedže bol zároveň aj lekárom, sme sa posilnili aj pôstnym pohoste-
ním, za ktoré ďakujeme celej rodine otca Nikolaja Lakatu.

V nedeľu 11. augusta 2019 slúžili spolu s vladykom Michalom a miestnym du-
chovným správcom prot. Nikolajom Lakatom svätú Liturgiu aj tunajší arcidekan 

prot. Ján Lakata, prot. Ján Biloruský 
z Klenovej a jer. Daniel Omaska z 
Hutky. V tento deň sa na bohosluž-
bách zúčastnilo niekoľko desiatok 
veriacich, pre ktorých bolo rovnako 
pripravené pohostenie na počesť 
sv. Panteleimona.

Svjatyj velikomučeniče Pantelei-
mone, moli Boha o nas!

Rodina Kosová
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Oslavy sviatku Preobraženija Hospodňa v 
Uličskom Krivom

Tak ako je to už tradí-
ciou, aj tohto roku sme sa 
v nedeľu 18. augusta 2019 
popoludní zišli v chráme 
Pokrova Presvätej Boho-
rodičky v Uliči, odkiaľ sme 
po molebene a duchov-
nom príhovore mitr. prot. 
Mgr. Borisa Hrustiča začali 
púť do Uličského Krivého. 
Medzi putujúcimi boli za-
stúpené všetky generácie 
– od tých skôr narodených 
až po našich najmladších. 
Cieľ nášho putovania – 

Skýt Preobražénija Hospódňa v Uličskom Krivom na mieste, ktoré miestni nazývajú 
Horb, je posvätený askézou – pôstom, modlitbou a prácou o. igumena Ignatija (Čo-
kinu).

Po pôstnom občerstvení sa uskutočnilo malé posvätenie vody. Nasledovalo tzv. 
celonočné bdenie, ktoré pozostáva z veľkej večerne s litiou a sviatočnej utrene. Sú 
to skutočne krásne a veľkolepé bohoslužby, v ktorých oslavujeme nášho Spasiteľa, 
no zároveň sa dozvedáme aj o dôležitosti toho, čo Christos svojím Preobrazením 
pre našu spásu vykonal. Akafist k Presvätej Bohorodičke pred jej Počajevskou iko-
nou bol ďalším bodom bohoslužobného programu večera, resp. noci. Po polnoci 
sme sa pomodlili modlitby pred sv. Prijímaním, po ktorých nasledovala sv. Liturgia 
s posvätením ovocia.

V pondelok 19. augusta 2019 ráno sme privítali Jeho Blaženosť Rastislava, arci-
biskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska. Najvyššieho pred-
staviteľa našej miestnej Cirkvi privítali najprv deti s básničkou a kyticou kvetov. 
Chlebom a soľou privítal nášho vladyku Ing. Peter Čokina, ktorý je zároveň príbuz-
ným o. igumena Ignatija. Napokon metropolitu Rastislava privítal duchovný správca 
miestnej cirkevnej obce – jerej Jaroslav Guba. Jeho Blaženosť vladyka Rastislav bol 
ako predstavený liturgického zhromaždenia obklopený nielen duchovnými z arci-
dekanátu pre okresy Snina a Humenné, ale aj množstvom veriaceho ľudu. Potešu-
júca bola skutočnosť, že k Čaši života pristúpil počas prvej i druhej sv. Liturgie veľký 
počet veriacich.

Duchovní otcovia spovedali celý večer a noc, ako aj ďalší deň. Možno skonštato-
vať, že mnohí pochopili, že po našom pokání a stretnutí sa s Christom v Eucharistii 
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môžeme pocítiť a zažiť tú 
Božskú blahodať, ktorú 
pocítili a zažili apoštoli na 
hore Tábor počas Preob-
razenia nášho Spasiteľa. 
Po Liturgii nasledovalo 
požehnanie jabĺk, hrozna 
a ďalšieho ovocia. Nad 
hrobom o. igumena Igna-
tija bola slúžená panychí-
da. Sviatočné bohoslužby 
boli zakončené sprievo-
dom okolo kaplnky a číta-
ním sv. Evanjelia. Násled-
ne viacerí kňazi pomazali 
prítomných požehnaným 
olejom.

Metropolita Rastislav poďakoval Bohu za sviatočný deň a poprosil Hospodina o 
Jeho požehnanie pre všetkých, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu slávnosti na 
Hôrke v Uličskom Krivom. Vyslovil prianie, aby sme sa na tomto svätom mieste stre-
távali stále. Arcidekan pre okresy Snina a Humenné mitr. prot. Mgr. Igor Kerekanič 
pozdravil vladyku Rastislava a vyjadril radosť z toho, že na sviatok Preobražénija Hos-
pódňa vždy prichádza do Uličského Krivého – na „našu hôrku Preobražénija“. Poprial 
hojnosť Božieho požehnania vladykovi i všetkým, ktorí pripravili to, čo bolo potreb-

né, aby sme sviatok 
Preobražénija mohli 
osláviť. Na záver 
pozdravil všetkých 
veriacich, ktorí sa 
zišli na tento svia-
tok do Uličského 
Krivého z okolitých 
cirkevných obcí. 
Pre všetkých bolo 
prichystané pôstne 
pohostenie. 

Búdi ímja Hos-
pódne blahoslové-

no ot nýni i do víka!

Jerej Jaroslav Guba
            Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
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Tradičnou púťou, kto-
rú zorganizovala Pravo-
slávna cirkevná obec v 
Sabinove v spolupráci s 
miestnou skupinou Brat-
stva pravoslávnej mlá-
deže – SYNDESMOS, sa v 
sobotu 24. augusta 2019 
začalo dvojdňové mod-
litebné stretnutie v Ľuti-
ne. Toto pútnické miesto 
Prešovskej pravoslávnej 
eparchie každoročne na-
vštevujú veriaci z blízkeho 
i širokého okolia, aby tam spoločne oslávili chrámový sviatok Usnutia Presvätej Bo-
horodičky.

V nedeľu 25. augusta 2019 Jeho Blaženosť Rastislava, arcibiskupa prešovského a 
metropolitu českých krajín a Slovenska, tradičným spôsobom – chlebom a soľou pri-
vítali veriaci cirkevnej obce. Pred vstupom do chrámu ho privítal miestny duchovný 
správca mitr. prot. Demeter Paster. Slávnostnú sv. Liturgiu slúžili spolu s metropoli-
tom viacerí duchovní.

Kázňou sa k veriacim prihovoril rektor Pravoslávneho kňazského seminára Pra-
voslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a duchovný správca 
cirkevnej obce Závadka mitr. prot. Milan Gerka.

„Dnes zvláštnym spôsobom prežívame radosť. Radosť, ktorú Cirkev vyjadruje vo 
svojej piesni – tropáre sviatku, že Bohorodička hoci usnula, tento svet neopustila. V 
láske Božej Matky sme boli vychovaní, v tejto láske žijeme a rovnako i k tomu, že sme 
sa tu dnes zišli, nás nepriviedlo nič iné ako láska k Božej Matke,“ povedal v úvode 
kázne o. Milan Gerka.

Ako zdôraznil, mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako je to s našou detskou lás-
kou, či trvá dodnes, v inej rovine, alebo vychladla pod vplyvom konzumného sveta, 
kedy nemáme mnoho ráz čas už ani sami na seba. „Tu na tomto svätom mieste je 
potrebné prehodnotiť svoj život, vzťah k Bohu i k Presvätej Bohorodičke. Ako my 
dospelí dokážeme zapaľovať srdcia malých detí?  Pamätáte, ako nám bolo krásne, 
keď sme sa ako deti modlili modlitby „Bohoródice Ďívo“ alebo „Pod Tvojú mílosť“ – 
aká to bola radosť a istota… Keď tu dnes prišli naše deti, tak to preto, lebo sme to 
prežili v detstve. Hľadajme spôsob, ako môžeme deti zapáliť pre to, aby premýšľali 
nad radosťou, ktorú môžu v detských srdciach získať dnes. Keď sme tu dnes, tak je 
to preto, lebo naše mamky a babky boli prvými apoštolmi, ktorí nás naučili ľúbiť, 

Bohorodičné slávnosti v Ľutine
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spoznávať a prijímať lásku Božej Matky a Božieho Syna,“ povedal o. Milan Gerka a 
zaželal veriacim, aby si odniesli z Lutinskej hory požehnanie Božej Matky.

Spev počas sv. Liturgie viedol spevácky zbor zo Sabinova pod vedením duchov-
ného správcu cirkevnej obce Kručov prot. Miroslava Humeníka.

V závere sv. Liturgie sa prihovoril metropolita Rastislav, ktorý prítomným zaželal, 
aby sa Ľutinská hora pre každého stala horou Tábor i Getsemanskou záhradou. „Hora 
Tábor, na ktorej sa Christos preobrazil – hora Tábor, na ktorej sa Hospodin celú noc 
modlil a nadránom apoštoli Peter, Jakub a Ján uvideli Jeho slávne Preobrazenie, ba 
dokonca i proroci Mojžiš a Eliáš prišli dosvedčiť Božstvo a človečenstvo nášho Spasi-
teľa – je to miesto s nesmiernou blahodaťou. Podobným miestom je i Getsemanská 
záhrada, kde sa Christos modlil v noci pred svojím utrpením a prosil svojho Otca, 
aby od Neho odňal 
kalich utrpenia, ak je 
to možné – ale poko-
ril sa vôli svojho Otca 
a prijal utrpenie. I keď 
ako človek pocítil sla-
bosť a strach, avšak 
ako Boh premohol 
ľudský hriech a smrť a 
svojím Zmŕtvychvsta-
ním daroval ľuďom 
večný život. V Getse-
manskej záhrade sa 
dodnes nachádza i 
hrob, v ktorom bola 
kedysi pochovaná Presvätá Bohorodička a ktorý je dnes prázdny. Tá, ktorá pri na-
rodení Božieho Syna zachovala neporušeným svoje panenstvo, ani po smrti neo-
pustila tento svet, ale – tak ako to spievame v oslavných piesňach sviatku – svojimi 
modlitbami vykupuje od smrti a privádza k spáse naše duše. Nech nám modlitby 
Presvätej Bohorodičky a požehnanie Ľutinskej hory prinesú blahodať Tábora a Get-
semanskej záhrady – blahodať vernosti, blahodať schopnosti byť s naším Bohom a 
Spasiteľom nielen v radosti, ale i v starosti a smútku – veď veľakrát ťažšie obdobia 
nášho života sú v konečnom dôsledku pre nás prínosnejšie a užitočnejšie než obdo-
bia „bezvetria“ – bez pokušení,“ zaželal veriacim metropolita.

Po ňom sa prihovoril o. Demeter Paster, ktorý sa poďakoval Bohu za požehnaný 
deň, metropolitovi za účasť na oslavách sviatku a prítomným duchovným otcom a 
veriacim za spoločné modlitby. Po slávnostných príhovoroch sa uskutočnil litijný 
sprievod okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií a následne viacerí duchovní pomazali 
prítomných veriacich požehnaným olejom.

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
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Tábor ICHTYS 2019
V tom roku sme tábor 

strávili v malebnom pro-
stredí Mníchovského po-
toka pri Bardejove. Šiesty 
ročník nášho tábora bol vý-
nimočný tým, že sa na ňom 
stretlo 60 detí vo veku 6-14 
rokov z rôznych kútov Slo-
venska. Pre deti sme si pri-
pravili rôzne športové hry, 
napríklad vodnú Olympi-
ádu, ktorá sa deťom veľmi 
páčila, a jej záverom bolo 
kúpanie sa v bazéne. Deti si 
prostredníctvom duchov-
ných kvízov a testov  otes-

tovali svoje vedomosti z hodín náboženstva a aj sa niečo nové naučili. O. Patrik Hric, 
ktorý bol s nami prvýkrát v tábore, no veríme, že nie posledný, si pre staršie deti 
pripravil veľmi zaujímavú a poučnú prednášku o sociálnych sieťach. Podarilo sa nám 
tento rok slúžiť Liturgiu v prírode aj keď nám z rána počasie veľmi neprialo, no po 
modlitbách za priaznivé počasie hneď prestalo pršať. Celý tábor bol na stretnutí s 
Christom vo  sv. Eucharistii. Na záver tábora si jednotlivé izby mali pripraviť program 
(spev, tanec alebo básničky), čo posledný večer predviedli pred vedúcimi a ostatný-
mi deťmi. Program bol veľmi bohatý na rôzne scénky, balet, kvíz či básnička o vedú-

Presvätá Bohorodička sa vždy raduje, keď sa k nej modlíme, čítame akafisty a 
kánony, pretože vidí čistú lásku svojich detí, ktoré sa jej odovzdajú a vzdávajú jej 
slávu. A, samozrejme, privádza ju to k tomu, aby hojne rozdávala dary štedrosti 
svojim deťom. Ak my neustále čítame modlitbu: „Presvätá Bohorodička, zachráň 
nás!“- akoby sme ťahali kraj jej šiat, dokým nesplní to, o čo ju prosíme. 

Prepodobný Pajsij Svätohorec

Hospodin povedal: „Dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú.“ On ťa preklína, ale 
ty mu povedz: „Nech ťa Hospodin požehná! Nech vovedie teba a celú tvoju rodinu 
do Kráľovstva nebeského. A nech vylieči všetky vaše choroby, terajšie aj budúce. 
A Hospodin vám dá všetky svoje blahá a dlhý život, hojne svojej milosti na veky 
vekov. Amen.“ Takto treba odpovedať každému človeku, ktorý nás preklína.

Protojerej Dimitrij Smirnov
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cich (čo nás veľmi potešilo). Za celý tábor patrí veľká vďaka v prvom rade Hospodu 
Bohu, že nás ochraňoval po celý pobyt a aj otcom duchovným o. Vladimírovi a o. 
Patrikovi za ich duchovné rady. Chceli by sme sa poďakovať aj sponzorom  Úradu 
michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie, Bratstvu pravoslávnej mládeže, Filan-
tropii Charis sv. Jána Milostivého, rodičom a veriacim vďaka ich finančným a aj nefi-
nančným darom sa tábor mohol uskutočniť.

Vedúci tábora
A čo hovoria deti na tábor? 
Miška (Košice): „Na 

tábore som sa zúčastnila 
piatykrát. Prostredie bolo 
pekné a keď bolo dobré 
počasie, mohli sme strá-
viť čas vonku na ihrisku, 
no keď nám počasie ne-
doprialo, mohli sme si za-
hrať vo vnútri pingpong 
alebo stráviť čas na izbe. 
Hry boli zábavné a zaují-
mavé. Vedúci boli priateľ-
skí, zábavní a vždy, keď 
sme niečo potrebovali, 
boli tu pre nás. Počas týždňa sa taktiež udiala Liturgia vonku v areáli. Ešte nikdy sme 
niečo také v tábore ICHTYS nemali a bol to veľmi zaujímavý zážitok. Tento tábor je 
skvelý a teším sa na budúci rok.“

Daniel (Becherov): „Na tábore sa mi veľmi páčila hneď úvodná hra ovocníčkovia, 
kde sme hádali vedúcich, ktorí predstavovali rozprávkové postavy. Každé družstvo 
malo svoju farbu počas celého tábora. Aj ďalšie aktivity boli zábavné. A tiež som sa 
pri nich niečo nové naučil. Nikdy som na takom duchovnom tábore nebol a chcel by 
som sa opäť zúčastniť na budúci rok.“

Jozef (Becherov): „Mne sa na tábore páčili spoločné ranné rozcvičky, i keď sa mi 
niekedy cvičiť nechce, deň začne krajšie.  A prvýkrát som zažil službu pod holým 
nebom. Bolo to celkom  iné ako služba v cerkvi.“ 

Sára (Košice): „Mne tam bolo výborne. Veľmi som sa do tábora tešila. Teším sa, že 
som v ňom bola. A už sa neviem dočkať budúceho tábora.“

Mária (Košice): „Najviac sa mi páčili ovocníčkovia, tí boli výborní. Boli zábavné 
hry. Bolo mi tam výborne.“ 

Majka, Peťo, Kika, Vika, Tamara, Tereza (Soboš): „Ďakujeme Bohu a PCO Košice, 
že sme sa mohli zúčastniť a užiť pekný týždeň v tábore. Bolo super a veľmi sa nám 
páčilo, už teraz sa hlásime o rok.“

Natálka (Košice): „Tento tábor sa mi páčil. Či už novými aktivitami, alebo novými 
zážitkami. Obzvlášť bolo zaujímavé to, že sme mali po prvýkrát v tábore Liturgiu 
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Blahoželanie k jubileu
V nedeľu 4.8.2019 na sv. Litur-

gii pravoslávni veriaci v Stakčíne 
srdečne ďakovali Pánu Bohu, že 
sa ich duchovný otec mitr. prot. 
Mgr. Ján Gliganič, CSc. dožil v 
zdraví vzácneho jubilea sedemde-
siatich rokov plodného života. 

Otec Ján sa narodil 4.8.1949 
v obci Nižná Rybnica, okres Sob-
rance. Rodičia mu od detstva 
vštepovali lásku k Pravoslávnej 
cirkvi, k Svätému Písmu a k Svätej 
Tradícií, čo malo hlboký dopad na 
duchovné formovanie jeho osob-
nosti. Otec Ján sa aj vďaka tomu 
rozhodol pre teologické štúdium 
na Pravoslávnej bohosloveckej 
fakulte v Prešove, ktoré ukončil v 
roku 1971. Následne pokračoval v 

štúdiu na Duchovnej akadémii v Sankt-Peterburgu, ktorú ukončil v roku 1974 so zís-
kaním vedeckého titulu kandidáta teologických vied (CSc.). Svätú tajinu manželstva 
prijal v roku 1975 už s nebohou manželkou Evou, rodenou Koščovou. V novembri 

vonku. Aj keď nám počasie veľmi neprialo, ale keď sme sa modlili za dobré počasie, 
stal sa malý zázrak. Odrazu prestalo mrholiť. Páčila sa mi aj vodná olympiáda či vod-
ná šmýkačka. A som rada, že sme si stále mohli zahrať (aj s vedúcimi) volejbal. Za 
všetko vďačím Bohu, že nám všetkým umožnil zažiť tento zaujímavý tábor.“

Adam (Košice): „6. ročník pravoslávneho tábora sa mi veľmi páčil. Je škoda, že 
niekedy nevyšlo počasie. Zato som ale rád, že boli nové aktivity, nové hry, ako napr. 
vodná šmýkačka. Tiež ma potešilo, že tento rok navštívilo tábor 60 detí. Tiež bolo 
super, že nás navštívil otec duchovný Patrik, ktorý spolu s otcom duchovným Vladi-
mírom nás viedli po celý čas po duchovnej ceste.“

Olívia (Košice): „V tábore bolo SUPER! Boli tam super hry, zábava. Bola tam aj 
šmýkačka, tá bola super, aj bazén bol super.“

Andrej a Pavol (Michalovce): „Mamka nás prihlásila do tábora ICHTYS.  Ráno sme 
začínali rozcvičkou, po nej nasledovali ranné modlitby a raňajky. Po raňajkách sme si 
upratovali izby, pretože každý deň bolo bodovanie izieb.  

A nakoniec sme vyhrali súťaž o najkrajšiu izbu - ja, môj brat, bratranci Ján a Jakub, 
kamarát Matej.“
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Blahoželanie k 40. narodeninám 
Dňa 30. 08. 2019 oslávil prot. ThDr. Peter 

Soroka, PhD., šéfredaktor OCaM a predovšetkým 
kňaz, pastier svojich zverených oviec Osadné, 
Hostovice a Parihuzovce, krásne okrúhle 
jubileum – 40 rokov svojho mladého života.

Môj drahý manžel Peter, ešte mám v živej pa-
mäti, ako si ma požiadal o ruku a onedlho sme 
už spolu stáli pred Bohom a sľubovali si vernosť 
a lásku.  Neprešiel ani rok a dnes už neb. vlady-
ka Nikolaj Ťa vysvätil za kňaza a zveril ti cirkevné 
obce, Tvoje ovečky, Osadné a Hostovice, kde pô-
sobíme až dodnes. Hospodin nám blahoslovil aj 
dvoch krásnych synov, ktorí nám robia veľkú ra-
dosť. Vedieš a učíš ich láske k Bohu, vychovávaš 
ich tak, aby vedeli, že v chráme je ich miesto a 

hlavne malý Joakimko Ťa s láskou v cerkvi napodobňuje (kadením, spievaním, číta-
ním...).  Ty si nám veľkou oporou v rodine, staráš sa o nás, vedieš nás ku  každodennej 
modlitbe a hlavne ma nesmierne podporuješ, keď na nás Boh dopúšťa skúšky. Nau-

1975 bol vysvätený za kňaza preosvieteným vladykom Cyrilom, biskupom michalov-
ským. Jeho prvé cirkevné obce, ktoré obsluhoval, boli Pichne a Kalná Roztoka. Od 1. 
augusta 1977 bol oficiálnym dekrétom ustanovený za správcu Pravoslávnej cirkev-
nej obce v Stakčíne, v ktorej pôsobí vďaka Bohu štyridsaťdva rokov. 

Otec Ján je človekom dobrého srdca a príkladom pre mnohých svojou skromnos-
ťou a všetkým okolo seba dáva príklad duchovného otca, ktorý vedie život bezúhon-
ný a prosí vo svojich každodenných modlitbách Hospoda Boha o milosrdenstvo a 
odpustenie hriechov za seba, svojich blízkych a za všetkých ľudí na svete. 

Je pre nás veľkou radosťou blahoželať našim blízkym. O to viac nás teší, keď mô-
žeme pozdraviť verného služobníka svätej Pravoslávnej cirkvi. 

Dôstojný otec Ján!
Pri tejto príležitosti sa Vám chceme úprimne zo srdca poďakovať za hlásanie 

Evanjelia pravdy, rozsievanie svätého Pravoslávia, cenných rád a lásky k nám, veria-
cim. Vyprosujeme pre Vás, Vašu celú rodinku od všeštedrého Hospodina veľa Božej 
blahodate, duchovných i telesných síl, pokoja a lásky. Nech milostivý Hospodin ve-
die naše kroky na spoločnej ceste k spáse. 

„Hospodi, nizposli jemu bohatyja svoja milosti, ohradi jeho Tvojimi anhely, 
umnoži v nim dary duchovnyja, daruj jemu zdravije, positi, ukripi i sochrani jeho 
na mnohaja i blahaja lita.“ 

Pravoslávni veriaci obce Stakčín
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Благожеланя ку юбілеу
28. cептембра ся дожыват 

прекрасного жывотного юбілеа – 80 
pоків матушкa Геленa Чокіновa зо села 
Орябина.

Міла матушка, мы, кураторе і 
православны віруючі з ціркевной обці 
в Орябині приходиме до вас з тыма 
найкрайшыма желанями і подякованями.

Дякуєме Господу Богу за то, же нам 
з духовным отцом дав дар і во вашій 
особі а уж 44 років своїм красным співом 
канторуєте в нашій церкві. Дякуєме вам 
за вашу охоту, за поміч прі скрашльовані 
храму і духовну подпору. Окрем того сте 
обетава і ласкава мамка, бабка і прабабка, 

котра вштеповала ласку кy Православный церкві і людськым годнотам своїм 
трьом дітям а тераз внучатам і правнучатам.

Довольте, при прилежітости жывотного юбілеа вам зажелати, жебы вас 
мілостивый Господь Бог і Пресвята Богородица обдарили мілостями, певным 
здравічком а охраньовали вас і цілу родину  «На многая і благая літа».

čil si ma, že vierou a modlitbou spolu všetko dokážeme. Sme Ti vďační, že Ťa máme 
a veľmi Ťa ľúbime.

Som Bohu vďačná a veľmi si vážim Tvoje poslanie ako kňaza na cirkevnej obci a 
Tvoju prácu v OCaM, kde sa snažíš vložiť svoje srdce, ale aj dušu. Je vidieť za Tebou 
nemalé plody, svojou prácou si pozdvihol aj obec Osadné, a to hlavne rekonštruk-
ciou krypty, ktorú neustále zveľaďuješ. Staráš sa o svoje zverené ovečky, si im nápo-
mocný, keď potrebujú pomôcť, poradiť alebo pohladiť.   

K Tvojmu jubileu Ti  u Hospodina vyprosujeme a do ďalšieho života a kňazskej 
služby prajeme veľa Božej blahodate, pevné zdravie a ochranu Presvätej Bohorodič-
ky.  

Na mnohaja a blahaja lita.
Manželka Eva

K blahoželaniu sa pripájajú Tvoja mamka Ľubov 
a synčekovia Justínko a Joakimko.

Otcovi Petrovi k jeho krásnemu životnému jubileu prajú hojnosť Božích darov 
a blahodate Svätého Ducha tiež pracovníci Úradu Metropolitnej rady Pravoslávnej 
cirkvi na Slovensku.
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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:  
Spoveď veriacich počas nočných bohoslužieb v 
Ladomirovej, 7.9.2019.
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