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Chrámový sviatok v Dubovej, 21.9.2019

Milí čitatelia! Prosíme vás o zasielanie vašich fotografií z cir-
kevných obcí do Stolového kalendára na rok 2020. Preferujeme 

zimné pohľady, ktorých je nedostatok. 31.10.2019. 
Emailová adresa: ocam@orthodox.sk. Ďakujeme.



Chrámový sviatok pri príležitosti 
Narodenia Presvätej Bohorodičky v Cejkove, 8.9.2019

Návšteva schiarchimandritu Ilija, duchovníka ruského 
patriarchu Kyrilla so sprievodom v Ladomirovej , 21.9.2019

Slávnostné uloženie svätých ostatkov 
prepodobného Jonáša Kyjevského v Cejkove, 8.9.2019
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Pokrov Presvätej Bohorodičky
Všetky sviatky Bohorodičky až na Po-

krov majú svoj základ vo Svätom Písme. 
História sviatku Pokrova Presvätej Bohoro-
dičky sa spája so zázrakom, videním blaže-
ného Andreja a jeho učeníka vo Vlachern-
skom chráme a to v polovici 10. storočia. 
Udalosti okolo sviatku každý kresťan dobre 
pozná. Tento sviatok nie je iba o  jednom 
zázraku Bohorodičky, keď ochránila zbožný 
konštantínopolský národ od istej záhuby. 
Je to o všetkých zázrakoch, ktoré vykona-
la a ešte aj vykoná. To, že Cirkev ustano-
vila tento sviatok až v neskoršom storočí 
neznamená, že Bohorodička do tej doby 
nepočula, neochraňovala, nerozprestierala 
svoj omofór nad tými, ktorí ju o to prosia. A 
toto je hlavná podstata sviatku, ktorá nás 
zároveň utvrdzuje v tom, že Bohorodička 
za nás oroduje už od Golgoty. „Žena, hľa, 
tvoj syn!“ ... „Hľa, tvoja matka!“ (Jn 19, 26-
27). Toto sú jedny z posledných slov nášho 
Spasiteľa, keď trpel za nás na kríži. Tieto 
slová nás majú uistiť, že je správne uctievať 
a prosiť ju o pomoc. Predsa nikto, kto kedy 
chodil po tejto Zemi a ani nikto nikdy sa už 
taký nenarodí, aby sa k nášmu Spasiteľovi 
modlil tak ako ona. Lebo iba nebeský Boh 
Otec a Presvätá Bohorodička Ho oslovujú 
môj milovaný Syn. Jedine  Bohorodička ho 
prosí slovami „Syn môj a Boh môj“ a nikto 
iný, žiadnemu človeku, žiadnemu anjelovi 
neprináležia tieto slová. V Andrejovom vi-
dením nám Bohorodička poukazuje aj na 
to, keď kľačí na kolenách a so slzami sa dlho 
modlí, že jej moc, láska ochraňovať nás je 
jej daná, umožnená len a len  samotným 
Bohom. Týmto videním nám Bohorodič-
ka ako keby hovorila: „Chcete, aby aj vás 
môj Syn vypočul, skúste, moji milovaní, aj 

vy trošku na kolenách poplakať.“ Bohoro-
dička nám chce byť príkladom. Aj keď vo 
Svätom Písme je o nej málo zmienok, ale aj 
to málo nám bohato stačí, aby sme videli 
jej mnoho duchovných cnosti. Prvou takou 
cnosťou Bohorodičky je úplná poslušnosť 
voči Bohu, ktorú môžeme vidieť hneď pri 
jej Zvestovaní: „Ako sa to stane? Veď ja muža 
nepoznám? Anjel jej odpovedal: Duch Svätý 
zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatie-
ni.....Som služobnica Pána, nech sa mi stane 
podľa tvojho slova“ (Lk 1, 34-38). 

Bohorodička si bola dobre vedomá, že 
touto odpoveďou sa vystavuje veľkému 
nebezpečenstvu. Predstavme si súčasnú 
dobu, kedy by manželka svojmu manže-
lovi, s ktorým sa ešte nepoznajú ako muž 



B4 Odkaz
sv. Cyrila 
a Metoda

Sviatok

Днeсь, бlговёрніи лю1діе, свётлw прaзднуемъ, 
њсэнsеми твои1мъ, бGомт7и, пришeствіемъ, 
и3 къ твоемY взирaюще пречcтому w4бразу, 

ўми1льнw глаг0лемъ: покрhй нaсъ чтcнhмъ твои1мъ 
покр0вомъ, и3 и3збaви нaсъ t всsкагw ѕлA, молsщи сн7а 

твоего2 хrтA бGа нaшего сп7сти2 дyшы нaшz.

a žena, hneď po svadbe oznámila, že čaká 
dieťa od Ducha Svätého. To, čo by potom 
nasledovalo, už nechám na predstavivosť 
každého. Židovské zásnuby mali status 
dnešného manželstva. Tým, že Bohorodič-
ka bola ako dieťa zasvätená Bohu a vyrasta-
la pri chráme, veľmi dobre poznala Mojžišov 
Zákon, ktorý jasne hovorí, že manželská ne-
vera sa rovná smrti ukameňovaním. Predsa 
nikdy predtým nič podobné v židovskej 
histórii nebolo, nikdy predtým žiadna žena 
podobným spôsobom nepočala. Určite 
mala strach, ako to vysvetli Jozefovi, či jej 
uverí, ako sa zachová, či ju neodvedie pred 
veľradu a tá ju odsúdi. Z histórie Cirkvi vie-
me ako reagovala Sára a Abrahám, alebo 
Alžbeta a Zachariáš. Rovnako vieme aj o 
Mojžišovi, ktorého si Boh povolal na to, aby 
vyviedol jeho národ z egyptského otroctva. 
Mojžiš nechcel, vykrúcal sa so slovami: „Kto 
som ja, aby som išiel... (2 Mjž 3, 11) ...A čo ak 
mi neuveria a nepočúvnu môj hlas“ (2 Mjž  4, 
1). Podobne aj Jeremiáš nechcel prijať Bo-
žiu vôľu, keď hovorí: „Ach, Hospodine, veď 
neviem  hovoriť, som ešte dieťa“ (Jer 1, 6). 
Boh mu na to odpovedal, že za proroka si 
ho vyvolil ešte keď bol v matkinom lone. 
Podobne aj prorok Jonáš, ktorý sa nesto-
tožnil s Božím poslaním, keď mu Boh ho-
vorí: „Vstaň a choď do veľkého mesta Ninive 
a oznám mu, čo ti poviem!“ (Jon 3, 2). Mohli 

by sme uviesť mnoho takýchto príkladov. 
Takéto významné, seriózne osobnosti mali 
problém stotožniť sa s Božím plánom, Bo-
žou vôľou, chceli ísť inou cestou, až kým 
nepochopili, že ľahšie je prijať Božiu vôľu, 
že Boh nás natoľko miluje, že neustúpi. On 
vie presne, čo je pre nás najlepšie. Mojžiš 
poslúchol a vyviedol národ z otroctva, ta-
kisto Jeremiáš prorokoval a Jonáš kázal v 
Ninive, hoci mohol ísť pohodlnou cestou, 
ktorou nechcel ísť, tak Boh si ho dopravil 
do Ninive v útrobách veľryby. Bohorodička 
poslúchla, prijala Božiu  vôľu  bez jedinej 
výhovorky. Bola poslušná nielen voči Bohu, 
ale aj voči Jozefovi. Ako sa píše v jednom 
zo žalmov, kto je poslušný voči Bohu, ten 
je poslušný voči ľuďom. Vidíme to napr. u 
evanjelistu Lukáša, kedy sa Jozefovi vo sne 
zjavil anjel a oznámil mu, aby vzal Bohoro-
dičku a jej dieťa a odišli do Egypta. Opäť si 
predstavme dnešnú dobu, keby sme mno-
hí z nás zobudili svoje manželky a oznámili 
im, že sa hneď musia zbaliť a odcestovať zo 
Slovenska. Reakcie našich žien by boli asi 
také, aby sme si ešte trochu pospali, že urči-
te sa nám prisní niečo iné. Podobne mohla 
reagovať aj Bohorodička a upokojiť Jozefa, 
že jej anjel oznámil, že jej dieťa bude veľ-
kým Synom Izraela, že bude sedieť na Dá-
vidovom prestole, nech nemá obavy, že 
Boh sa o Herodesa postará, alebo že ráno 
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sa o tom porozprávajú a tak vycestujú. No 
nič také Bohorodička nehovorí. Poslušne 
berie dieťa a uteká do Egypta. Neutekali z 
jedného mestečka do druhého, ale utekali 
z jednej krajiny do druhej vzdialenej niekoľ-
ko stoviek kilometrov (vzdušnou čiarou cca 
550 km ). Cestovanie nebolo pohodlné ako 
v súčasnej dobe, autá, lietadlá a pod., ale 
pešo, prinajlepšom na koči.  

Ďalšou cnosťou Bohorodičky je 
dokonalá pokora. Hoci ona často 
chodila v sprievode, ktorý ob-
klopoval Isusa Christa, a bola 
prítomná pri mnohých veľkých 
zázrakoch svoj-
ho Syna, ni-
kdy sa Ním 
n e c h v á l i l a . 
Dnes sa mnohé 
matky chvália so 
svojimi deťmi, 
akých dobrých 
synov vycho-
vali a aké 
majú školy, 
zamestnania, 
čo všetko dokázali a akí sú úspešní. No u 
Bohorodičky sme nič také nepočuli. Nikdy 
sa nechválila, že to je jej Syn, ktorý nasýtil  
5000 ľudí, uzdravil slepého od narodenia, 
vzkriesil mŕtvych, chodil po vode, vyháňal 
zlých duchov a pod. Bohorodička je stále v 
pozadí, pokorne nesie svoj kríž, plní Božiu 
vôľu presne podľa slov svojho Syna: „Lebo 
každý kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v ne-
besiach, ten mi je bratom, sestrou i matkou“ 
(Mt 12, 50).

Ďalšou cnosťou je pravá viera Bohoro-
dičky. Svojmu Synovi dôverovala úplne vo 
všetkom. Už na svadbe v Káne Galilejskej 
hovorila sluhom, aby urobili presne to, 
čo im Isus povie, no sama nevedela, čo sa 

chystá jej Syn spraviť, ale verila, že Isus vy-
rieši každý jeden problém. Svoju veľkú vie-
ru ukázala hlavne na Golgote. Byť s Chris-
tom na svadbe, alebo keď robí zázraky a 
ľudia Ho chvália a velebia ako pri Jeho sláv-
nostnom vstupe do Jeruzalema, keď Ho 
nasledujú mnohé národy a chcú Ho usta-
noviť za kráľa, tak za takýchto okolností by 
dokázal veriť asi každý. No veriť na Golgo-

te, kedy Ho zbičujú, opľujú, pribijú na 
kríž a nakoniec prebodnú, dokáže 

málokto. Presvätá Bohorodička 
vytrpela to, čo jej prorokoval 
starec Simeon: „A tvoju vlastnú 

dušu prenikne 
meč“ (Lk 2, 35). 
Jej obrovská 

viera spočíva 
v tom, že verila 

slovám svojho 
Syna: „Ale Má-
ria si všetky tie 
slová zacho-
vala v srdci a 
premýšľala o 
nich“ (Lk 2, 

19). On neraz hovoril o tom, že bude pre-
daný, bude trpieť, ukrižujú Ho a že tretieho 
dňa vstane z mŕtvych. Veľkým dôkazom 
Bohorodičkinej viery je to, že dokázala 
byť so svojím Synom až dokonca, ale tým 
najväčším je, že nedeľu nad ránom už so 
ženami myronosicami nešla, lebo vedela, 
že je zbytočne ísť k prázdnemu hrobu. Ne-
potrebovala si to overovať ako Peter a Ján, 
nepotrebovala vidieť prázdny hrob, bola si 
istá, že jej Syn vstal z mŕtvych  a potvrdzu-
je to aj jej Syn, náš Christos, keď sa zjavuje 
mnohým, ale Bohorodičke, svojej matke 
,nemusel. 

Jerej Radoslav Paisij Lupjan
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Sv. Rastislav, knieža moravské

Korene Pravoslávia na našom území sia-
hajú k samotným počiatkom kresťanstva 
našich predkov, do obdobia Veľkej Moravy. 
Na území Veľkej Moravy v prvej polovici 9. st. 
pôsobili kresťanskí misionári z Grécka, sever-
ného Talianska a susednej Franskej ríše. Mo-
ravania kresťanstvo spočiatku prijímali veľmi 
pomaly. Misionárov bolo málo a bohoslužby 
vykonávali v latinskom alebo gréckom jazy-
ku, ktorému ľudia nerozumeli. Prvé známe 
moravské knieža Mojmír I. podporoval čin-
nosť bavorských misionárov a v roku 831 
spolu s časťou svojho ľudu prijal kresťanstvo. 
Nitrianske knieža Pribina bol v tom čase ešte 
pohanom. Napriek tomu povolil, aby bol v 
roku 828 v Nitre, pre potreby franských kup-
cov, postavený prvý kresťanský chrám. Časť 
Nitranov prijala kresťanstvo až po roku 833, 
keď Mojmír I. dobyl Nitrianske kniežatstvo a 

vyhnal Pribinu. Veľká časť oby-
vateľstva Veľkej Moravy však 
naďalej uctievala pohanské 
božstvá. To trápilo Mojmírovho 
nástupcu, sv. knieža Rastislava, 
múdreho a zbožného vládcu. 
Zo všetkých síl sa snažil, aby 
jeho ľud žil v pokoji a uveril v je-
diného skutočného Boha a Jeho 
Syna Isusa Christa. Sv. Rastislav 
si veľmi skoro uvedomil, že fran-
ské a bavorské duchovenstvo 
pôsobiace na Veľkej Morave 
viac ako Evanjelium rozširuje 
franskú nadvládu. Nebol spo-
kojný s úrovňou ich misie, fran-
skí kňazi boli slabo vzdelaní, 
slabo ovládali aj slovanský jazyk 
a preto neboli schopní osloviť 
širšie vrstvy moravského ľudu. 
Preto okolo roku 850 vyhnal 

z územia Veľkej Moravy franské duchoven-
stvo a začal sa usilovať o vytvorenie národ-
nej moravskej Cirkvi, nezávislej od franských 
biskupov. Sv. Rastislav pochopil, aký veľký 
význam pre národ má vlastná cirkevná sprá-
va, ktorá slúži záujmom a potrebám štátu a 
obyvateľstva. Ešte viac si uvedomil potrebu 
moravského ľudu rozumieť Evanjeliu, boho-
službám a učeniu Cirkvi. Preto sa v roku 862 
obrátil k byzantskému cisárovi Michalovi III. s 
prosbou: „Napriek tomu, že náš ľud odvrhol 
pohanstvo a drží sa kresťanského zákona, 
nemáme takého učiteľa, ktorý by nám vyložil 
v našom jazyku pravú kresťanskú vieru, aby 
aj iné kraje, keď to uvidia, nás napodobnili. 
Tak nám, vladár, takého biskupa a učiteľa po-
šli, lebo od vás vždy vychádza do všetkých 
krajín dobrý zákon."   Týmito slovami oslovil 
sv. Rastislav byzantského cisára Michala III. v 
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roku 862. Týmito slovami sa prakticky zrodi-
lo naše slovanské kultúrne dianie. Rastislav 
sa stal iniciátorom veľkomoravskej misie a 
vďaka nemu sme oslávili 1155. výročie prí-
chodu vierozvestcov na naše územie. Sa-
motný byzantský cisár Michal III. odpovedal 
sv. Rastislavovi takýmito slovami: „Boh, ktorý 
chce, aby každý dospel k poznaniu pravdy 
a usiloval sa o vyššiu hodnosť, uvidel Tvoju 
vieru a snahu, učinil to i teraz za našich čias 
a zjavil pre Váš jazyk písmená. To sa nestalo 
už dávno, iba v prvých rokoch, aby ste sa aj 
Vy priradili k veľkým národom, ktoré oslavu-
jú Boha svojím jazykom. A tak sme Ti poslali 
toho, komu ich zjavil, muža ctihodného a 
zbožného, veľmi vzdelaného a filozofa. Teda 
prijmi dar väčší a hodnotnejší ako všetko zla-
to a striebro, drahé kamene a pominuteľné 
bohatstvo. Snaž sa spoločne s ním upevniť 
reč a z celého srdca hľadať Boha. A nezane-
dbávaj ani všeobecnú spásu, ale povzbudzuj 
všetkých, aby nelenili a nastúpili cestu prav-
dy. Aby si aj Ty, keď ich svojím úsilím prive-

dieš k poznaniu Boha, prijal za to svoju mzdu 
v tomto i budúcom živote. Za všetky tie duše, 
ktoré uveria v Christa Boha nášho odteraz až 
do skonania, a tak zanecháš svoju pamiatku 
ďalším pokoleniam podobne ako veľký cisár 
Konštantín."

Cisár Michal III. sa spolu s konštantíno-
polským patriarchom sv. Fótiom potešili 
Rastislavovej žiadosti, vyhoveli jeho prosbe a 
na Veľkú Moravu poslali jedného z najmúd-
rejších učencov tej doby sv. Konštantína.  Sv. 
Konštantín sa už predtým osvedčil na mi-
siách medzi Chazarmi a Arabmi, dokonale 
ovládal slovanský jazyk, pričom sa už dlhšiu 
dobu zaoberal myšlienkou misijného pôso-
benia medzi slovanskými kmeňmi. S týmto 
zámerom aj zhromaždil okolo seba skupinu 
žiakov, s ktorými preložil niektoré časti Evan-
jelií do slovančiny. Svätý Konštantín sa naro-
dil roku 826 alebo 827  v Tesalonikách, vtedy 
v druhom najväčšom meste Byzantskej ríše a 
v stredisku provincie obývanej aj Slovanmi. 
Preto sa Konštantín, hoci pôvodom Grék, už 

Veľkomoravská ríša
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v mladosti oboznámil s jazykom okolitých 
Slovanov, ktorý dokonale ovládal. Konštantín 
vynikal mimoriadnym nadaním, postupne 
ovládal niekoľko jazykov, medzi nimi aj heb-
rejčinu, venoval sa štúdiám filozofie a teoló-
gie, pričom prejavil tak hlbokú znalosť teolo-
gických a filozofických problémov, že dostal 
čestné pomenovanie  Filozof. Sv. 
Konštantín svoju novú úlo-
hu uvítal, naskytla sa 
mu možnosť praktic-
ky uplatniť svoje 
myšlienky o mi-
sijnej práci me-
dzi Slovanmi. 
Pribral k sebe 
svojich žia-
kov, z ktorých 
podľa mena 
poznáme Kli-
menta, Nauma, 
Sávu a Angelára 
a svojho brata Me-
toda, s ktorým pred-
tým bol na  misii medzi 
Chazarmi. Metod bol o 
10–12 rokov starší od svojho 
brata. Rovnako ako Konštantín získal 
vynikajúce vzdelanie. Študoval helénsku lite-
ratúru, kresťanské bohoslovie a neskôr právo. 
Jeho životopisec ho charakterizuje ako člove-
ka, ktorý žil hlboko zbožným životom v bázni 
Božej, zachovával prikázania, čistotu srdca a 
bol vytrvalý v modlitbe.     

Na Veľkú Moravu sv. bratia prišli v jeseni 
roku 863. Ich privítanie bolo nepochybne 
slávnostné. Veď to bolo prvýkrát, keď morav-
ský panovník mal príležitosť uvítať vyslancov 
najmocnejšieho vladára vtedajšieho sveta, 
ktorý týmto spôsobom uznával jeho suvere-
nitu. Prvotnou úlohou byzantských misioná-

rov na Morave bolo prehĺbenie kresťanskej 
viery u obyvateľov, vyučovanie slovanského 
písma, preklad liturgických kníh do staro-
slovienčiny a výchova domáceho ducho-
venstva, aby bolo schopné čítať predložené 
liturgické texty a rozumieť im.  

Kresťanstvo sa na Morave v prvej po-
lovici 9. stor. presadilo hlavne 

v centrálnych oblastiach 
krajiny, ale okrajové 

územie štátu bolo 
pohanské. Do-

konca aj v blíz-
kosti dôleži-

tých hradísk 
žilo doposiaľ 
p o h a n s k é 
o b y v a t e ľ -
stvo. Medzi 

pokrstenými 
M o r a v a n m i 

sa vyskytovali 
časté pohanské 

prežitky a pred-
stavy. Mnohí z nich 

vedľa uctievania Christa 
obetovali ešte stále svojim sta-

rým pohanským bohom. Byzantských 
misionárov preto čakala aj veľká pastoračná 
úloha. Museli Moravanom znovu a znovu vy-
svetľovať podstatu kresťanskej viery a stále 
im museli dokazovať jej nezlučiteľnosť s po-
hanským svetom.    

Sv. bratia Konštantín a Metod s Rastisla-
vovou pomocou za krátky čas zhromaždili pri 
sebe množstvo slovanských žiakov, ktorých 
vyučovali v zrozumiteľnom slovanskom jazy-
ku. Výučba, ktorej sa Moravanom od byzant-
skej misie dostávalo, mala podstatne vyššiu 
úroveň než výučba franských kňazov. V  škole 
sa nevyžadovalo len obyčajné memorovanie 
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najzákladnejších liturgických textov, ale sku-
točné štúdium Evanjelií a ďalších nábožen-
ských spisov, doplňované ich výkladom. 
Výučba žiakov prebiehala v súlade s 
modlitebnou a liturgickou praxou. Vy-
spelejší žiaci pomáhali učiteľom v pre-
kladateľskej práci ako pisári a neskôr 
aj ako samotní prekladatelia. 
Veľmi rýchlo boli  prelože-
né  všetky bohoslužby 
a celý bohoslužob-
ný poriadok. Po-
pri typických 
m o n a s t i e r -
skych žal-
mových bo-
h o s l u ž b á c h 
sa používali aj 
bohoslužby spie-
vané, ktoré veľmi 
dobre vyhovovali 
misijnej praxi a mali 
vrelý ohlas v duši spe-
vavého moravského 
ľudu. Vlastné písmo, 
geniálne prispôso-
bené slovanskému 
hláskovému systé-
mu, vytvorené sv. 
Konštantínom, bolo 
podkladom, ktorý 
sľuboval rozvoj sa-
mostatnej veľkomo-
ravskej literárnej tvorby. Evanjelium,  poézia 
žalmov, poučné a historické príbehy Starého 
Zákona, bohoslovie v najlepšom spracovaní, 
k akému sa kresťanstvo v dielach východ-
ných cirkevných otcov dopracovalo, to všet-
ko boli pre Moravanov veci nové, podnetné a 
dovtedy neznáme. 

Neúnavná práca sv. Konštantína a Me-
toda na Veľkej Morave trvala tri roky a štyri 

mesiace. Ich misia bola orientovaná predo-
všetkým duchovne. Jej úlohou bolo upevniť 

kresťanstvo na Veľkej Morave a dať 
moravskej Cirkvi národný charakter.  

Cyrilo-metodská bohoslužba svojou 
pôsobivosťou a zrozumiteľnosťou 

hlboko zapôsobila na celý národ. 
Dojem, ktorým pôsobili reci-

tované a spievané slovanské 
texty na vnímavú myseľ na-
šich predkov v 9. storočí, si 
dnes asi ťažko dokážeme 
predstaviť. Bola to doslo-
va kultúrna explózia. Bol 
to národný a duchovný 
rozkvet veľkomorav-
ských Slovanov. Slovan-

ské bohoslužby, zrozumi-
teľné čítanie sv. Evanjelia, 
múdre kázne v rodnom ja-
zyku spôsobili, že väčšina 
obyvateľstva Veľkej Mora-
vy prijala kresťanstvo. Ľud 
si uvedomoval svoju ľud-
skú, duchovnú a národ-
nú hodnotu ako aj svoje 
miesto medzi ostatnými 
vyspelými európskymi 
štátmi. Ľud Veľkej Mora-
vy sa stal tak, ako to Ras-
tislavovi prial byzantský 

cisár, držiteľom význam-
ných kultúrnych statkov. (Pokračovanie)

Prot. Igor Kerekanič

Obrázky: 
s. 8: Sv. knieža Rastislav na zberateľskej 

100 eurovej minci z roku 2014,
s. 9: Socha kniežaťa Rastislava v obci 

Devín neďaleko Bratislavy.
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Sväté Písmo a jeho užitočnosť pre 
veriaceho človeka – Siedmy žalm (1. časť)

Siedmy žalm je v poradí druhým Dávido-
vým žalmom, v úvode ktorého nachádzame 
historické informácie (prvým je tretí žalm), 
teda historický dôvod a okolnosti napísania 
žalmu. Žalm obsahuje myšlienkový návrat krá-
ľa Dávida k ťažkým životným udalostiam, kto-
ré sa odohrali v jeho živote a v ktorých opätov-
ne uvidel ohromujúcu pomoc od Hospodina, 
svojho Boha.

Obsah siedmeho žalmu je spojený s ob-
sahom tretieho žalmu, v ktorom prorok opí-
sal svoj úbohý stav počas prenasledovania 
vlastným synom Absolónom, ale aj obrovskú 
nádej na pomoc a záchranu od Boha. Prorok 
v oboch žalmoch poukazuje taktiež na darom-
nosť plánu hriešnikov zabiť ho. Z bohoslužob-
ného pohľadu je siedmy žalm Dávidovým vy-

znaním Božej spravodlivosti.
V bohoslužbách Pravoslávnej cirkvi je siedmy žalm súčasťou prvej z dvadsiatich 

kafiziem a je úvodným žalmom jej tretej slávy. Takéto je jeho znenie:

Pал0мъ, з7.
1 Pал0мъ дв7ду, є3г0же воспётъ гDеви њ словесёхъ хусjевыхъ, сhна їеменjина, 2 

ГDи б9е м0й, на тS ўповaхъ, сп7си1 мz t всёхъ гонsщихъ мS и3 и3збaви мS: 3 Да 
не когдA похи1титъ ћкw лeвъ дyшу мою2, не сyщу и3збавлsющу, нижE спасaющу. 4 

ГDи б9е м0й, ѓще сотвори1хъ сіE, ѓще є4сть непрaвда въ рукY моє1ю, 5 Ѓще воздaхъ 
воздаю1щымъ ми2 ѕл†, да tпадY u5бо t вр†гъ мои1хъ т0щъ: 6 Да поженeтъ ќбw 
врaгъ дyшу мою2, и3 да пости1гнетъ, и3 поперeтъ въ зeмлю жив0тъ м0й, и3 слaву мою2 
въ пeрсть всели1тъ. 7 Воскrни2, гDи, гнёвомъ твои1мъ, вознеси1сz въ концaхъ вр†гъ 
твои1хъ, и3 востaни, гDи б9е м0й, повелёніемъ, и4мже заповёдалъ є3си2, 8 и3 с0нмъ 
людeй њбhдетъ тS: и3 њ т0мъ на высотY њбрати1сz. 9 ГDь сyдитъ лю1демъ: суди1 ми, 
гDи, по прaвдэ моeй и3 по неѕл0бэ моeй на мS. 10 Да скончaетсz ѕл0ба грёшныхъ, и3 
и3спрaвиши првdнаго, и3спытazй сердцA и3 ўтрHбы, б9е, првdнw. 11 П0мощь моS t бGа, 
сп7сaющагw пр†выz сeрдцемъ. 12 БGъ суди1тель првdнъ, и3 крёпокъ, и3 долготерпэли1въ, и3 
не гнёвъ наводsй на всsкъ дeнь. 13 Ѓще не њбратитeсz, nрyжіе своE њчи1ститъ, лyкъ 
св0й напрzжE, и3 ўгот0ва и5, 14 и3 въ нeмъ ўгот0ва сосyды смє1ртныz, стрёлы сво‰ 
сгарaємымъ содёла. 15 СE, болЁ непрaвдою, зачaтъ болёзнь и3 роди2 беззак0ніе: 16 Р0въ 
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и3зры2 и3 и3скопA и5, и3 падeтъ въ ћму, ю4же содёла. 17 Њбрати1тсz болёзнь є3гw2 на главY 
є3гw2, и3 на вeрхъ є3гw2 непрaвда є3гw2 сни1детъ. 18 И#сповёмсz гDеви по прaвдэ є3гw2 и3 пою2 
и4мени гDа вhшнzгw.

Žalm, 7.
1 Žalm Dávidov, ktorý zaspieval Hospodinovi o slovách Chúšaja, syna Jemeniína. 2 

Hospodine, Bože môj, na Teba som sa spoľahol, zachráň ma pred všetkými, čo ma pre-
nasledujú a vysloboď ma, 3 nech (prenasledovateľ) nikdy neschváti ako lev moju dušu, 
keď niet vysloboditeľa ani záchrancu. 4 Hospodine, Bože môj, ak som to vykonal, ak je 
nespravodlivosť v mojich rukách, 5 ak som sa pomstil tým, čo sa mi odplatili zlom, tak 
nech padnem (rukou) svojich nepriateľov spustošený, 6 tak nech nepriateľ prenasleduje 
moju dušu, nech vezme a ušliape môj život do zeme a moju slávu do prachu usídli. 7 Po-
vstaň, Hospodine, v Tvojom hneve, vznes sa v končinách Tvojich nepriateľov a pozdvihni 
sa, Hospodine, Bože môj, podľa povelu, ktorý si sám nariadil, 8 a zhromaždenie ľudí Ťa 
obstúpi:  a nad ním sa vráť do výšin. 9 Hospodin súdi ľudí. Súď ma, Hospodine, podľa 
mojej spravodlivosti a podľa mojej nevinnosti (súď) proti mne. 10 Nech sa skončí zloba 
hriešnych a naprav spravodlivého, Bože, ktorý skúmaš srdcia a vnútra spravodlivo. 11 Po-
moc pre mňa je od Boha, ktorý zachraňuje priamych srdcom. 12 Boh je Sudca spravodlivý 
a mocný, aj dlho trpezlivý, nepreukazuje hnev každý deň. 13 Ak sa neobrátite, svoju zbraň 
vyleští. Svoj luk napol a prichystal ho, 14 a ním pripravil nádoby smrti, svoje strely pre 
rozpálených urobil. 15 Hľa, v bolestiach zrodil nespravodlivosť, počal bolesť a porodil ne-
zákonnosť. 16 Vykopal priekopu a vyhĺbil ju, no padne do jamy, ktorú urobil. 17 Jeho bolesť 
sa obráti na jeho hlavu a na jeho temeno zostúpi jeho nespravodlivosť. 18 Vyznám sa 
Hospodinovi podľa Jeho spravodlivosti a menu Hospodina najvyššieho spievam.

Tematika tohto modlitebno-prosebného žalmu je v pravoslávnych bohosluž-
bách často používaná. Vyjadruje prosbu každej úprimne modliacej sa duše o zá-
chranu, o vyslobodenie, o Božiu pomoc, milosrdenstvo a spravodlivý súd. Slová 
Hospodine, Bože môj..., zachráň ma..., vysloboď ma..., na Teba sa spolieham... a ďalšie 
z tohto žalmu sú bohato zastúpené v rôznych modlitbách, akafistoch, molebnoch 
a inde. Použitie našiel siedmy žalm aj v Mineách, kde sa jeho tematika využíva pri 
bohoslužbách mučeníkov, ktorí boli, podobne ako kráľ Dávid, prenasledovaní nevi-
diteľnými i viditeľnými nepriateľmi. Dlhá trpezlivosť Boha, na ktorú je tu žalmistom 
poukázané (v. 12), je častým motívom rôznych kajúcnych modlitieb. Nádherným prí-
kladom je modlitba kráľa Menašeho, či tzv. litijná modlitba alebo modlitba svätého 
Vasilija Veľkého pred svätým Prijímaním.

Hoci sa Dávid nachádzal v nezávideniahodnej situácii, necítime tu Dávidov 
strach, beznádej či zúfalstvo, práve naopak, žalm je plný povzbudzovania k fyzické-
mu aj duchovnému zápasu, no najmä nádeje na záchranu a spravodlivú odplatu pre 
nepriateľov. Siedmy žalm je zároveň výzvou, aby sme neboli odhodlaní zápasiť len 
proti viditeľným a neviditeľným nepriateľom, no ničili aj koreň tohto nepriateľstva – 
chamtivosť a pýchu.
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Svätý Ján Zlatoústy o obsahu siedmeho žalmu hovorí, že podáva poučný príklad 
nádejania sa na Boha a aj toho, že každý človek by mal byť vždy verný cnostným a 
spravodlivým ľuďom, nehľadiac na ich krátkodobé pozemské utrpenia.

Siedmy žalm je jednou z najkrajších Dávidových modlitieb, ktoré nachádza-
me v Knihe žalmov. Jeho modlitba je plná nádeje na Božiu pomoc, na Jeho spra-
vodlivosť v súdení, vyznačuje sa obrovskou dôverou kráľa Dávida v Boha, obsahuje 
taktiež úprimné vyznanie a odhodlanie bojovať proti všetkým nepriateľom, ktorí v 
Dávidových očiach boli zároveň aj nepriateľmi samotného Boha.

Protodiakon Ján Husár

Literatúra:
Псалти1рь. Москва2 2000. ISBN 5-7850-0077-7.
Афанасий Великий, св.: Толкование на псалми. Москва 2009. ISBN 978-5-9968-0002-5.
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.

- Niekedy príčinou chorôb človeka 
býva nedostatok pokory. Bez pokory 
niet spasenia, a hľa, choroba privádza 
človeka k pokore. Nechceme sa pokoriť 
dobrovoľne, avšak keď prí-
de choroba, s nevôľou sa 
pokoríme, pretože kdeže 
by bol chorý človek pyš-
ný a nafúkaný alebo sa 
hneval. Za pokorou 
potom prichádza aj 
múdrosť, ale nie svet-
ská, ale múdrosť od 
Boha. Čo môže byť 
lepšie? „Mnoho 
utrpenia majú 
spravodliví, ale 
od všetkých ich 
zbaví Hospo-
din” (Ž 33). 
Svätí ľudia 

majú radosť, keď ich postihne vonkajšie i 
vnútorné utrpenie, pretože bez trápenia 
sa človek nespasí. Teda ak sa nemôžeme 
radovať z toho, že trpíme alebo máme 

pokušenia, tak aspoň nerep-
tajme na Boha, keď prišlo 

zlo, ktoré skúša našu tr-
pezlivosť, aby sme boli 

spasení.
- Modlitba je 

ohromná sila, ktorá 
mení osud človeka. 

Na Zemi neexistu-
je sila, ktorá by 
mala väčší vplyv 
na človeka ako 
modlitba.

Schiarchi-
mandrita Ilij 

(Nozdrin)

O príčine chorôb a sile modlitby
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Stojíme vo viere? 
/2/

Isus Christos v nás – aká predivná myšlienka! Predivná snáď pre „ľudí maloverných“, 
avšak nie predivná pre apoštola, ktorý túto okolnosť považoval za dielo tak jednoduché, 
že každý z jeho čitateľov mohol už vopred predložiť si túto otázku: „Či nepoznávate na 
sebe, že je Christos vo vás?“ Isus Christos v nás – to je pravda, pravda neviditeľná, pretože 
je duchovná, no tým nemenej, alebo lepšie povedané, tým viac živá a skutočná. Jedny 
predmety sú neviditeľne večné, ale viditeľné – nestály obraz prvých – jestvujú iba ako 
dočasné (2 Kor 4, 18) a sú iba „tôňou budúcich hodnôt a nie samým obrazom vecí“ (Žd 
10, 1). „Aby vám, píše apoštol Pavel Efezským, podľa bohatstva svojej slávy dal (Pán) skrze 
svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku; aby Christos prebýval vierou vo vašich 
srdciach“ (Ef 3, 16-17). Silnieť Duchom Svätým, vo vnútornom človeku, avšak pravdivo a 
nie obrazne – takto vnútorný človek nie je akýsi výmysel predstavivosti a Svätý Duch je 
Ten, ktorý je životom všetkého naozaj žijúceho. Pripomeňme si ešte slová apoštola Pavla: 
„Ale ak niekto nemá Ducha Christovho, nie je Jeho. Ak je Christos vo vás, tak je telo mŕtve pre 
hriech, ale duch je živý pre spravodlivosť“ (Rim 8, 9-10). Nemôžeme nespomenúť tiež slová 
samotného Christa, ktorý vo svojich posledných rečiach, keď už nehovoril „v obrazoch“ 
(Jn 16, 29), predložil im takéto slová: „Zostaňte vo mne a ja vo vás“ (Jn 15, 4). A ešte sú tu 
slová modlitby Syna Božieho Christa k svojmu Otcovi nebeskému: „Aby všetci jedno boli; 
ako Ty, Otče,  si vo mne a ja som v Tebe, aby aj oni boli v nás... Ja v nich a Ty vo mne, aby boli 
dokonale jedno“ (Jn 17, 21, 23).

Taká je teda nepochybná pravda: viera nás spája s Isusom Christom a to tak tesno, 
že sme k Nemu v takom vzťahu, ako údy tela k hlave (pozri Ef 4, 15-16), ako ratolesti k 
vinnému kmeňu (Jn 15, 1-7). Sme zajedno s tým, že sú to síce obrazné vyjadrenia, ale 
obrazné vyjadrenia nie obrazu, ale skutočnej pravdy. A či nie táto živá a skutočná jednota 
s Christom nám prináša spásu? Áno, spásu nám prináša nie voľajaké chápanie nášho ro-
zumu, nie cit srdca, ale Christos, ktorý sa usídlil v nás, takže s apoštolom Pavlom môžeme 
povedať: „Už nežijem ja, ale žije vo mne Christos. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo 
viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa“ (Gal 2, 20).

A tak, keď chceme naisto poznať, či stojíme vo viere, ak to chceme vedieť, skúmajme, 
či Christos prebýva v nás svojím Duchom. Nechceme nikoho urážať, ale takto položená 
otázka odkláňa mnohých kresťanov podľa mena od toho, aby sme sa ich opýtali, či žije 
v nich Christos. Ako sa môžeme opýtať mladého človeka, ktorý sa pýši tým, že je kres-
ťanom, či žije v ňom Christos, keď tento dáva sa viesť iba nemravnými pravidlami tohto 
veku a mnohými hrubými, nerozumnými a škodlivými žiadosťami tela? Ako sa na to pýtať 
človeka, nech sa nazýva kresťanom, ktorý, povedané slovami apoštola Pavla, neskladá 
svoju nádej v Boha, ktorý nás zabezpečuje všetkým, čo potrebujeme, ale v neisté bo-
hatstvo (por. 1 Tim 6, 17), ktorý sa stará iba o zväčšenie svojho materiálneho dostatku, 
ktorého vnútorný blahobyt meria sa jedine blahobytom vonkajším? Ako predložiť takúto 
otázku žene, kresťanke podľa mena, ktorá sa ženie iba za pustými pôžitkami tohto sveta 
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a na nich stavia všetok cieľ svojho života? Zostávajú nám však ľudia zbožní, ktorým tiež 
môže byť položená otázka apoštola a môžu na ňu odpovedať podľa tých pokynov, aké 
nám poskytuje Sväté Písmo. 

Ak Isus Christos je v nás, On v nás aj žije! Prvý príznak tejto živosti viery, príznak, podľa 
ktorého môžeme poznať, či stojíme vo viere, je život Isusa Christa, zvestovaný našej duši. 
Podľa Božieho Zjavenia v Ňom je život (Jn 1, 4), Jeho meno je „Vodca života“ (Sk 3, 15), 
„kto má Syna, má život“ (1 Jn 5, 12), sám Syn „je náš život“ (Kol 3, 4), Boh, ktorého nám On 
odkrýva a s ktorým nás zjednocuje, je nielen „pravý Boh“, ale aj „Boh živý“, žijúci vo svete, 
no obzvlášť žijúci v srdciach svojich detí.

Aký je teda život Isusa Chris-
ta v nás? Nemáme v úmysle ho 
definovať: život cítime, preto ho 
nemôžeme definovať. Najlepšie 
môžeme pochopiť tento život 
podľa toho určenia, aké nám 
dáva jeho samotné pomenova-
nie. Ak stav duše, v ktorej prebý-
va Isus Christos, má pomenova-
nie život, tak toto pomenovanie 
vzišlo z toho, že ono predstavu-
je niektoré črty podobnosti so 
životom tela, ktorý (teda život) 
„Boh vdýchol“ do prvého člo-
veka, prostredníctvom ktorého 
obrátil matériu (prach zeme) „v 
živú bytosť“ ( 1 Mjž 2, 7). 

Keď porovnáme dvoch ľudí, z ktorých jeden má život Christov a druhý nemá, vidíme 
medzi nimi mnoho podobností, ale aj viacero  rozdielov. Obidvaja žijú fyzickým životom, 
obidvaja jedia a pijú, usínajú i prebúdzajú sa, hovoria i hýbu sa, každý z nich rozmýšľa, 
skúma, uvažuje, vyvodzuje záver; aj život srdca je im dobre známy – obidvaja majú a mi-
lujú svoju ženu, deti, príbuzných, priateľov; aj mravný život má u nich svoje smerovanie 
– každý má v sebe vypovedajúce o nich svedomie a myšlienky, ktoré ich obžalúvajú ale-
bo aj obraňujú, ako hovorí apoštol Pavel (pozri Rim 2, 15). Dokonca aj náboženský život 
nie je pre nich čímsi neznámym – každý má niektoré zbožné obyčaje – číta Sväté Písmo, 
modlí sa ráno a večer, je prítomný na bohoslužbách. Čo ich rozdeľuje? Nič, okrem Božie-
ho dychu, ktorým jeden je oduševnený a druhý nie; nič, okrem zraku duše upierajúceho 
sa u jedného k nebu a večnosti, u iného k zemi a časnosti; nič, okrem blahodate namiesto 
hnevu, večného života namiesto večnej smrti, vlády ducha namiesto otroctva tela, pote-
chy Boha namiesto zaslepenia sveta; nič, okrem Otca, Syna a Svätého Ducha – vlastných 
jemu a cudzích druhému; nič, okrem všetkého, čím sú tieto rozdiely viditeľné. Človek 
neobnovený, ktorý nemá cit duchovného života, nepozná tento rozdiel (odlišnosť), pre-
tože on je neviditeľný; svet však tak ako je, inokedy býva nútený cítiť a vyznávať ho sebe 

Ikona stvorenia Adama
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vlastným spôsobom (Jn 17, 21, 23). Človek duchovný, poučený Svätým Duchom a Jeho 
slovom, vie, že v ňom ako veriacom kresťanovi je osobitný, jemu vlastný život, život nový, 
ktorý sa môže stýkať, spájať iba s novým stvorením, ktorým podľa apoštola Pavla sa stáva 
človek narodený v Christu: „Preto ak je niekto v Christu, je nové stvorenie“ (2 Kor 5, 17), to 
stvorenie, ktoré v duchu slov Christových prešlo „zo smrti do života“ (Jn 5, 24; por. 1 Jn 3, 
14). Veriaci kresťania cítia v sebe oveľa silnejšie, ako to možno pozorovať zvonku, úplnú 
premenu vo svojej duši.  Pociťujú toto nové narodenie v sebe. Cítia v sebe život Isusa 
Christa. Cítia vnútornú premenu, ktorá z nich robí iného človeka s inými myšlienkami, 
náklonnosťami, s iným jazykom a srdcom, s iným mravným bytím, ktoré, podľa krásneho 
vyjadrenia apoštola, obrátilo ich „od tmy ku svetlu a od diabolskej moci k Bohu“ (Sk 26, 18). 

A tak teda pozastavme sa na riešení otázky: Cítime v sebe naozaj nový život? Ak áno, 
mali by sme ho posilňovať živým pokáním a vyznávaním našich hriechov pred Bohom. 
Učme sa biť v prsia pred krížom Isusa Christa a prihovárať sa Mu slovami žalmistu: „Hos-
podin, buď mi milostivý, uzdrav mi dušu, lebo som zhrešil proti Tebe“ (Ž 40, 5). Alebo to môžu 
byť aj tieto slová: „Lebo som si vedomý svojich priestupkov a hriech je predo mnou stále. 
Oproti Tebe samému som zhrešil, páchal som, čo je zlé v Tvojich očiach“ (Ž 50, 5-6). No môže 
to byť aj vyznanie proroka Daniela: „Zhrešili sme a konali prevrátene a bezbožne; vzopreli 
sme sa a odklonili od Tvojich prikázaní a od Tvojich nariadení“ (Dan 9, 5). Tiež počínanie 
márnotratného syna, keď si uvedomil svoj hriech a začal snovať pokánie ďaleko od rod-
ného domu a potom aj v rodnom dome pred vlastným otcom má výpovednú hodnotu: 
„Otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojím synom“ (Lk 
15, 18-19, 21).

Taká živá a činorodá by mala byť naša viera a s ňou spojený život v Christu. Takto by 
sme mali vnímať aj semeno Božieho slova prijaté od samotného Isusa Christa, ktoré má 
rásť mocou viery (por. Žd 4, 2), má padnúť do nášho srdca ako semeno nebeského života 
(por. 1 Pt 1, 23), toho života, ktorý nás obdaril vzácnym a veľmi veľkým zasľúbením, aby 
sme „mali účasť na Božskej prirodzenosti a ušli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť“ 
(2 Pt 1, 4). Živé nech sú aj naše modlitby, vediac, že Duch Isusa Christa „prihovára sa nám 
vzdychaním nevysloviteľným“ (Rim 8, 26), iba Jemu pochopiteľným a ticho prenikajúcim 
do hĺbky Jeho otcovského srdca. Živá nech je aj naša láska. Milujme blížneho ako seba sa-
mého, milujme ho tou bratskou láskou, ktorá spája jedného veriaceho s druhým, pretože 
v srdci toho i druhého žije ten istý Isus Christos (por. 1Jn 3, 14). Živá nech je aj naša odda-
nosť. Starajme sa o večný život nielen seba, ale aj tých, s ktorými nás Boh spojil pokrvný-
mi zväzkami alebo priateľstvom (pozri 1 Tim 5, 8). Taká živá nech je aj naša radosť (Jn 15, 
11), ale aj radosť v Pánovi (pozri Fil 4, 4-5, naše potešenie (2 Kor 1, 3-4), naše správanie a 
naše slová (Kol 4, 5-6), slovom celý náš život.

Taká je teda naša odpoveď Christovi, ktorý nám zvestuje: „Pretože ja žijem, aj vy bude-
te žiť“ (Jn 14, 19). Spolu s apoštolom Pavlom sme sa naučili hovoriť: „Lebo pre mňa žiť je: 
Christos“ (Fil 1, 21). Ak však cítime, že nemáme v sebe život Christov, nemáme v sebe Isusa 
Christa, nie sme vo viere a nemáme večný život. (Pokračovanie)

Prot. Peter Kormaník
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200 rokov od narodenia Alexandra 
Pavloviča – bojovníka za duchovnú 

identitu karpatských Rusínov 2

Otec Alexander sa však vedel nielen postaviť a vytknúť, ale aj pochváliť, povzbu-
diť a oceniť, či už to bol cirkevný hodnostár, alebo štátny činovník. Svedčia o tom 
mnohé jeho básne, ktorými sa obracia k duchovenstvu i k „osvieteným“, alebo do-
konca i k „priateľovi básnikovi.“ Uvedomoval si, že práve inteligencia je hybnou silou 
národného ducha, a tak sa prihováral ku jej každej zložke. Známa je jeho báseň „K 
vožďam naroda“, kde podotýka:

Za vašym prikladom ide tot ľud,
a podly priklady vedut ho v blud.
Tot bidnyj neukyj ľud prosit vas:
„Vy mudry panove, naučte nas!“

Dajte mu priklad pobožnosti:
vo viri, nadiji i milosti,

žeby sme statočno, mudro žyly, 
rozpustov, pijanstva sja chranily.

V nej sa obracia i k svojim oltárnym bratom povzbudivými slovami: 

Nože – no do dila otcy svjaščeniky
narodnyje vrači, voždi, načaľniky!

Provaďte russkuju družinoňku milu,
na puť svjatoj pravdy, Hospoď dast vam silu.

V inej básni ich aj upozorňuje a žiada:

Vy naroda nastavnicy,
otcy pervosvjaščenicy,
russku dumu dumajte,

za hory nepozerajte, 
otkuda nenavisť k Rusi,

pravoslavnych trapit, dusit.

No ešte nástojčivejší je, keď tzv. vzdelancov a inteligenciu upozorňuje, aby im ich 
učenosť nebola na pýchu alebo neostala bez plodov. Pri ich čítaní má človek pocit, 
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akoby patrili aj našej generácii a tejto za titulmi a poznatkami ženúcej sa dobe. Za-
čína ich slovami: „Nehordisja bratec učenyj, bezplodnoju naukoju.“ A okrem iného 
pripomína všetkým vzdelancom, aby nezabudli na jednoduchých pracovitých ľudí, 
ktorých ruky ich živili:

Nepreziraj tebe kormjaščich,
trudoľubivych ľudej, 

moľaščichsja, rabotajuščich
rukoju, serdcem i dušej.

Bratec! Kohda ty prosviščalsja,
tebja kormili ich ruky 

Ich trudom, potom ty pitalsja,
ty ne prines plod nauky.

Na záver každého falošného osvietenca 
vyzýva:

Ne hordisja ty lžeprosviščenyj,
no prilahaj k dilu ruky,

oplodorodňaj um vitrennyj,
plodom poleznoj nauky! 

Pre Pavloviča bola učenosť záväzkom k práci pre blaho ľudu. Takých, ktorí takto 
nekonali, považoval iba za príťaž pre svoj národ a jeho reči iba za pusté slová. Odka-
zoval im to neraz tvrdo, ale pravdivo, ako napr.:

Ne mučte nas filozofy, neroby,
pustoslovnym duchom vašej utroby;

vira, ľubov i nadežda u nas česť,
naše znamja – pravoslavnyj russkyj krest.

Vráťme sa však od inteligencie naspäť k duši národa – jeho Cirkvi. Tá zrodila a 
ochraňovala pre Slovanov jeden drahocenný poklad, ktorý bol zapísaný v jej svätých 
knihách a ikonách – bolo ním slovanské písmo. Alexander Pavlovič na to neraz upo-
zorňoval a prízvukoval:

Cerkov velit Rusinam po russky spivaty,
azbukoju Hospoda Boha proslavľaty.

Prečo? Odpoveď je jednoduchá tak z cirkevnej, ako aj z národnej stránky. Za-
čnime tou druhou. Každý jazyk a jeho písmo v určitom slova zmysle sú vyjadrením 

Otec Alexander I. Pavlovič
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daného národa, pre ktorý alebo ktorým bolo zostavené. Tak ako majú svoje písmo 
Číňania, Japonci, Židia či starovekí Sumeri, tak ho majú aj Slovania. Ono je pre nich 
najvhodnejšie, najbližšie, najcharakteristickejšie a najviac zodpovedá ich národným 
danostiam. Snáď netreba ani pripomínať, že práve prostredníctvom svojho písma 
sa Slovania za čias Cyrila a Metoda začlenili medzi vyspelé kultúrne národy. Je len 
smutné, že práve vplyvom historických skutočností a reakčným konaním nasledov-
níkov Vichinga i väčšiny západného latinského kléru bolo toto písmo z krajov Čiech, 
Moravy a Slovenska násilím vytlačené. Preto musím zo žiaľom konštatovať, že Česi, 
Moravania, Slováci, tak ako Poliaci, Slovinci a Chorváti už nemajú svoje vlastné pís-
mo, ale používajú cudzie latinské, ktorému zodpovedá jeho názov „latinka.“ Ostatné 
slovanské národy, ktoré si zachovali pôvodnú cyrilo-metodskú vieru i obrad si cez 
nich udržali aj svoje slovanské písmo, ktoré je priamym pokračovaním toho, čo me-
dzi Slovanov svätí vierozvestcovia priniesli. Je až ironické, že Slovensko, ktoré má v 
štátnom znaku cyrilo-metodský dvojkríž, píše latinským písmom, počíta arabskými 
číslicami a pritom cyriliku či azbuku pokladá neraz za niečo cudzie. Práve proti také-
muto zmýšľaniu o. Pavlovič tvrdo bojoval a vytýkal aj preberanie cudzích neslovan-
ských slov. Známa je jeho báseň „Vasiľ rodu izminil, russkyj bukvar oskvernil“, v ktorej 
opisuje trpký príklad jedného učenca, ktorý zabudol svoj rodný „Otče náš“ a pritom

Učenym sebja sčital,
russkuju reč portiť stal,

čužije slova sobral,
bukvar timi zababral.

Jemu dáva odporúčanie:

Znaješ ty Vasilij brat, 
čto russkyj jazyk bohat,
ne trebujet čužich slov,

ot inoplemennikov

a všetkým jemu podobným výstrahu, aby sa 
poučili z jeho neslávneho konca:

Otec bukvar v ruky vzjal,
brosil v zemľu pripľuval.

Da, izmenika prokľal:
-O, Vasilij, ty propal! 

Poďme sa však na tento problém pozrieť z du-
chovného hľadiska. Napísali sa už o tom celé sta-
te, ba i knihy, ja však pre krátkosť času uvediem 

Socha A. Pavloviča vo Svidníku
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aspoň citát nového slovanského 
Zlatoústeho – vladyku Nikolaja 
Velimiroviča, ktorý na úvod svoj-
ho slova o cyrilike hovorí: „Sväté 
je to, čo svätí ľudia vytvorili a cy-
riliku vytvorili svätí bratia Cyril a 
Metod.“  Ďalej taktiež konštatuje, 
že „hoci niekedy všetci Slovania 
používali cyriliku, rímska cirkev, 
cez dlhý a krvavý boj nanútila 
latinku skatolicizovaným Slo-
vanom, aby ich viac odlúčila od 
pravoslávnych.“  Smutne dodáva, 
že to, čo neurobili ani komunisti 
v Rusku, robia niektorí páni do-
konca aj kňazi, t.j. píšu a vydávajú 
knihy latinkou. A odhodiť cyriliku 
(alebo azbuku) znamená odlúčiť 
sa od všetkého nášho písomníc-
tva a uraziť svätých slovanských 
apoštolov Cyrila a Metoda. Pre-
to, ako dodáva na záver, „ak sme 
vzdelaní, buďme aj rozumní.“  Ja zo svojej strany využijem taktiež príležitosť a chcem 
poprosiť vedenie nášho mesta, ktorého je Alexander Pavlovič čestným občanom, 
nech urobí všetko preto, aby sa „svjaščennaja azbuka“ z tohto mesta nevytratila a 
nech názov Svidník bude na jeho začiatku i konci aj v tomto našom slovanskom pís-
me. Taktiež prosím všetkých duchovných nášho mesta i regiónu, aby z našich chrá-
mov sa tento jazyk, ktorým slúži o. Alexander, a písmo, ktoré tak obhajoval, nikdy 
nevytratilo. 

-Pokračovanie-

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

Prot. Peter Savčak prednáša o o. A. Pavlovičovi

Vždy by sme sa mali snažiť počúvať svedomie. Ak svedomie nepočúvneme, 
vtedy na nás príde smútok, zúfalstvo a to je plač našej duše:  „Čo si to 

urobila!?” Smútok a zúfalstvo je Božím napomenutím!

Schiigumen Sáva Ostapenko
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Láska netrestá...
Mladí ľudia sa zvyknú stretávať, prechá-

dzajú sa a navštevujú rôzne miesta. Ibaže je-
den z dvojice stále toho druhého v niečom po-
dozrieva a domýšľa si na neho. „Kam odišiel? 
Prečo ma tu nechal sedieť? O čom rozmýšľa? 
Prečo nemôžem počuť s kým telefonuje? Pre-
čo nečakane ukončil rozhovor?“ Samé podo-
zrenia... V takýchto vzťahoch nie je nič dobré, 
pretože láska ide ruka v ruke so slobodou.

Mám ťa rád a preto nebudem ohraničovať 
tvoju slobodu. Rob, čo chceš. A vtedy sa stane 
opak, bude ťa ťahať ku mne, pretože budeš cí-
tiť úctu z mojej strany.

V každom prípade takto s nami postupuje 
Boh. Váži si nás a v každej chvíli nášho života 
nás necháva slobodnými a nikdy sa nám ne-
vypomstí. Dovoľuje nám, aby sme od Neho 
odstúpili, pochybili a hrešili, „lebo On dáva 
vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými a 
zosiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých“ (Mt 5,45). Slnko je prejavom Božej 
lásky. Každé ráno, keď sa zjaví nad horizontom, akoby k nám Boh hovoril: „Aj dnes 
vás ľúbim a darujem vám ešte jeden deň.“ Hľa, prečo je dôležité nielen jednoducho 
ráno vstať z postele, najesť sa a začať deň v dobrej nálade. Treba nám pochopiť, že 
Boh nám podaroval ešte jeden deň. Pochopiť, že Boh ťa má rád! Nech by si bol včera 
zlým a závistlivým, odplácal zlo, odsudzoval a lahodil svojmu „ja“, Hospodin ťa opäť 
učinil vidieť slnko a opakuje znovu: „Aj dnes ťa mám rád! Nehľadiac na to, čo bolo 
včera, aj dnes ti dávam možnosť vybrať si.“

(Z knihy archim. Andreja Konanosa: Christos posredi nas)

O podozrievavosti v láske medzi mladými

Skutočná láska, to nie je vzkypenie vášní, to nie sú emócie ani po-
citové prežívania, ale pripravenosť podeliť sa s blízkym človekom o 
jeho radosť i nešťastie. Je to pripravenosť trpieť jeho nedostatky a 
nastaviť mu rameno, keď mu je ťažko a byť mu vďačný.

Prot. Alexandr Iljašenko
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K večeru sme dorazili do Muromi. Murom je 
veľmi staré mesto na ľavom brehu rieky Oky (prvý-
krát sa spomína v letopisoch v r. 862) a dlhé storo-
čia slúži ako pohraničná stráž obraňujúc východnú 
hranicu Rusi od mnohopočetných nepriateľov. Toto 
mesto je známe deťom cez rozprávky o bohatiero-
vi Iljovi Muromcovi a o strašnom zbojníkovi Slávi-
kovi. Existuje o nich veľa bylín a povestí. Jednou z 
pozoruhodných diel stredovekej ruskej literatúry je 
„Povesť o Petrovi a Fevronii Muromských“. Považujú 
sa za svätých ochrancov lásky a manželstva až po 
dnešný deň. Ich vládnutie spadá do 13. storočia a 
ich spoločné manželstvo sa stalo ideálom. Podľa cir-
kevnej tradície zomreli v rovnaký deň a hodinu. 8. 
júl, kedy si pripomíname svätých Petra a Fevroniu, 
sa zároveň oslavuje Deň lásky, rodiny a vernosti.

V Trojickom chráme Trojického ženského mo-
nastiera sú hlavnými svätyňami hrobka a sväté os-

tatky svätých blahoverných a prepodobných kniežaťa Petra a kňažnej Fevronie a Vi-
lenskij krest-moščevik. Ďalší monastier, Spaso-Preobraženskij, sa prvýkrat spomína 
v letopisoch z r. 1095. V monastieri sa nachádza rakva so sochou prepodobného Ilju 
Muromského s čiastočkou jeho neporušených ostatkov. So záujmom a bázňou sme 
si obzreli chrámy a sklonili sa pred svätyňami.

Murom sa stal veľmi blízky môjmu srdcu, pretože tu kedysi žili moji predkovia. Na 
začiatku 20. storočia tu žil môj dedko (otec mojej mamy) s rodinou. Podľa dokumen-
tov, ktoré poskytli môjmu bratovi na požiadanie, môj starý otec, o. Alexej Lavrov, 
slúžil ako kňaz do r. 1931, kedy ho zadržali ako „služobníka kultu“ a „nepriateľa ná-
roda“. Bol odsúdený na desať rokov, potom nasledovali pracovné tábory a nakoniec 
bol zastrelený 2. 9. 1937. V 80. rokoch ľudí prenasledovaných za vieru rehabilitovali. 
Takto sa aj o. Alexej stal jedným z mnohých ruských novomučeníkov, ktorí zomreli za 
vieru.  Veľmi ma potešilo, keď som sa dozvedela, že v mestskom parku bude s požeh-
naním patriarchu Kyrilla znovu postavený chrám zničený počas revolúcie, v ktorom 
slúžil môj dedko otec Alexej.

Ďalšia zastávka bola v Nižnom Novgorode. Mesto leží v strede Východoeurópskej 
nížiny na sútoku riek Volgy a Oky. Mesto bolo založené v r. 1221 vladimírsko-suzdaľ-
skými kniežatami na vysokom brehu rieky. Približujúc sa po moste k mestu cez rieku 
nás ohromilo množstvo chrámov a lesk ich zlatých kupol v svetle ranného slnka. 
V súčasnosti fungujú v meste tri monastiere a viac ako štyridsať chrámov. My sme 
navštívili najstarší z nich – chrám zasvätený ochrancovi ruského vojska archanjelovi 

Duchovná púť po Svätej Rusi a Ukrajine 2

Mesto Murom
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Michalovi v Kremli. S výstavbou chrámu sa začalo súčasne so založením mesta v r. 
1221 a následne bol niekoľkokrát prestavaný. Posledná rekonštrukcia spadá do roku 
1631, kedy bola vykonaná na počesť hrdinskej obrany Minina a Požarského (proti 
poľskej intervencii v rokoch 1608 – 1609). V ruskej architektúre je to prvý chrám s 
ihlanovou kupolou (шатровый храм). 

Na území Kremľa sme tiež videli expozíciu zbraní – ozajstné pušky, obrnené vo-
zidlá, guľomety a vojenské lietadlo – všetko, čo vyrábal Sormovskij závod počas 2. 
sv. vojny (čím zohral významnú rolu v obrane krajiny) a stély s menami Gorkovčanov 
(vtedy to bolo mesto Gorkij), ktorí položili svoj život za víťazstvo v druhej svetovej 
vojne. Nikto a nič nie je zabudnuté!

Keď sme si naplno vychutnali panorámu sútoku riek, obzreli masívne steny 
a veže starobylého Kremľa, vybrali sme sa na juh Nižgorodského kraja, kde sa na-
chádza staré mesto Divejevo. Tu sa rozprestiera jedna z najvýznamnejších svätýň 
Ruska – Sväto-Trojickij Serafimo-Divejevskij ženský monastier. V Trojickom chráme 
sú uložené ostatky jedného 
z najviac uctievaných svä-
tých Serafíma Sarovského. 
Stále prichádzajú pútnici z 
celého sveta, veriaci ľudia 
dostávajú pri jeho svätých 
ostatkoch pomoc a uzdra-
venie. Mňa osobne dojali 
pôvodné predmety uložené 
pod sklom, ktoré používal 
samotný báťuška Serafím: 
malú sekerku, lopatku, ru-
kavice, čiapku, teplú ručne 
robenú obuv, krpce... Po Li-
turgii sme si s veľkou bázňou uctili a priložili k rakve veľkého svätého. S modlitbou 
sme prešli po Svätej Kanavke. S kopaním kanavky začal sv. Serafím v r. 1829. Múrom 
monastiera sa stala kanavka, ta istá, ktorá je „vysoká až do nebies“ a nedobytná pre 
antichrista. Prep. Serafím hovoril, že Carica Nebesná sama svojím opaskom vymerala 
kanavku a každý deň po nej prechádza, obchádza dookola svoje územie (Свой удел) 
a dáva všetkým blahoslovenie.

Veľmi sa nám tu chcelo zostať dlhšie, takú veľkú duchovnú radosť a blahodať sme 
tu cítili! Ale musíme pokračovať ďalej. Vyrážame na dlhú cestu do Kolomny.

Tu nás čakali v Sväto-Trojickom ženskom monastieri, kde je igumenou mátuška 
Xénia. Zohrialo nás neobyčajne srdečné a radostné privítanie, kráľovské pohostenie 
a čo je hlavné, prekrásne duchovné slovo matušky igumeny, ktorá nám odpovedala 
aj na mnohé otázky, ktoré nás trápili. Veľkou zásluhou matušky Xénie bolo vydanie 
životopisu blaženej Matronušky Moskovskej.  

Divijevo
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Mníšky spievali na Liturgii 
veľmi precítene a na vysokej 
úrovni pod vedením samotnej 
igumeny. Bolo cítiť, že zbor aj 
monastier vedie s Božou po-
mocou, s vnímavosťou a lás-
kou, múdro a pevnou rukou. 
Ako aj v iných monastieroch, 
udivovala nás duchovná sila a 
obetavosť igumeny a sestier, 
ktoré vystavali monastier z 
ruín. 

Navštívili sme múzeum ľu-
dového umenia. A nakoniec 
nám sestry ukázali farmu, kde chovajú veľkých strážnych psov. Cez noc ich vypúš-
ťajú z ohrád (podľa vopred určených skupín, aby sa nebili) a oni spoľahlivo strážia 
monastier. 

Dojímavým bolo lúčenie. Do poslednej minúty boli sestry veľmi starostlivé a vní-
mavé, a vyšli nás odprevadiť až pred bránu. Pred autobusom nás igumena všetkých 
blahoslovila a povedala, že k nim môžeme prísť kedykoľvek, budú veľmi rady. 

(Pokračovanie)

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

Preklad z ruštiny Janka Kapraľová.

Kolomna

Za kňazom prišla babka a pýta sa:
- Čo mám robiť s dedkom? Stáva sa úplne neznesiteľný! Háda sa so mnou, neuzná 

si chybu, zosmiešňuje sa!
Duchovný jej dal fľašu s vodou a povedal: 
- To je svätá voda a len čo dedko príde domov z práce, prejde prah domu, alebo 

začujete, že zvýšil hlas, vezmite svätú vodu do úst a držte ju ako dlho budete vládať. 
Čím dlhšie ju budete držať, tým viac vám svätá voda pomôže! Keď sa vám minie svä-
tá voda z fľaše, príďte si ju ku mne opäť doplniť.

O týždeň si babka prišla po ďalšiu svätú vodu so slovami: 
- Ďakujem, otče! Svätá voda mi naozaj pomohla! Dedko sa úplne zmenil, je milý a 

pokojný. Náš spoločný život je teraz taký skvelý, že nám až susedia závidia našu lásku 
a pokoj! Nalejte mi, otče, ešte ten zázračnej svätej vody!

Zdroj: www.faceobook.com

Príbeh o zázračnej svätej vode
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Je možné skutočné priateľstvo medzi 
mužom a ženou bez hlbšieho vzťahu?

Niektorý zo starcov minulého storo-
čia, ktorý si kvôli viere prešiel tábormi a 
vyhnanstvom, písal, že takéto priateľstvo 
medzi mužom a ženou nie je možné. «Muž 
a žena sú ako oheň a slama, skôr či neskôr 
vzbĺknu.“ 

Aby sme to lepšie pochopili, treba si 
spomenúť na to, že opačné pohlavie bolo 
Bohom stvorené práve kvôli manželstvu. 
„Nie je dobré byť človeku osamote“ – ho-
vorí Sv. Písmo. Aby Hospodin človeku 
odobral samotu, nestvoril mu priateľa, ale 

manželku. To znamená, že medzi opačnými pohlaviami jestvuje puto, ktoré predpokladá vy-
tvorenie rodiny, nie priateľstva.

Počas celej biblickej histórie nájdeme veľa prípadov priateľstva mužov, napríklad priateľ-
stvo Dávida a Jonatána. Ale ani raz sa nestretáme s priateľstvom medzi mužom a ženou. Je to 
nepatričné. Veď je to aj v tom, že naša prirodzenosť je padlá do hriechu a aj do tých najčistej-
ších priateľstiev medzi mužom a ženou sa môže jednoducho dostať smilná vášeň.

Veď Písmo hovorí: „Nestretávaj sa so ženou ľahkých mravov, aby si nepadol do jej osídel. 
Nezdržiavaj sa v spoločnosti speváčky, aby si sa nedal opantať jej zvodnými posunkami. Neu-
pieraj svoj zrak na pannu, aby ťa nestihlo pohoršenie a trest spolu s ňou... Odvráť oči od drieč-
nej ženy a neskúmaj pohľadom cudziu krásu. Krásou ženy sa mnohí dali zviesť, veď ňou sa roz-
paľuje ľúbostná vášeň ako oheň. Nikdy nesedávaj pri stole s vydatou ženou a nehoduj s ňou 
pri víne, aby sa tvoje srdce nepriklonilo k nej a svojou krvou si  neskĺzol do záhuby. Neopúšťaj 
starého priateľa, lebo nový sa mu nevyrovná: nový priateľ — nové víno, ak zostarne, budeš ho 
piť s potešením. Nezáviď hriešnikovi slávu: veď nevieš, aká pohroma ho čaká“ (Sir 9, 3-5, 8-11).

Žena potrebuje podporu, pomoc, možnosť niekomu sa vyhovoriť. Muž potrebuje človeka, 
ktorý je ho schopný vypočuť a utešiť. Aj toto je neoddeliteľná súčasť blízkeho vzťahu, ktorú 
má v maximálnej miere dávať rodina a nie priateľstvo. A ak to v rodine chýba, alebo ešte rodi-
na nejestvuje – potom priateľstvo nevyhnutne vstupuje do riskantnej zóny, vzťah prechádza 
do inej roviny. 

Raz mi jedna mladá žena povedala: „Keď sú si dvaja ľudia opačného pohlavia blízki podľa 
ducha, skôr či neskôr sa jeden z nich do toho druhého zaľúbi“. Medzi mužom a ženou proste 
existuje neviditeľná sexuálna sila. Zlé sily a obyčajné vášne môžu zahrať zlú melódiu v našom 
srdci. Ak sa však mýlim a priateľstvo medzi mužom a ženou existuje, potom je aj tak dobré byť 
v strehu a dávať si pozor. 

Prot. Andrej Gavrilenko
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V srbskom monastieri Čelije posvätili 
chrám postavený podľa závetu 

prep. Justína Čelijského (Popoviča)
Jubileá prepodobného otca Justína Čelijského (Popoviča), veľkého srbského svätca a bo-

hoslova 20. storočia, 125 rokov od narodenia a 40 rokov od predstúpenia pred Hospodina, 
boli oslávené posvätením trojprestolného chrámu zasväteného sv. Sávovi, svätému mučení-
kovi Justínovi Filozofovi a sv. Márii Egyptskej, ktorý bol postavený podľa závetu avvu Justína v 
monastieri Čelije, kde tento svätec prežil viac ako tri desaťročia v službe Bohu. 

Obrad posviacky chrámu a svätú archijerejskú Liturgiu slúžili vysokopreosvietení a pre-
osvietení archijereji: čiernohorsko-prímorský Amfilochije, berlínsky a nemecký Mark (Ruská 
zahraničná cirkev), bačský Irinej, vranjský Pachomij, šumadijský Jovan, rašsko-prizrenský 
Teodosije, kruševský David, osečskopoľský a baraňský Cheruvím, mohačský Isychije, bývalý 
nišský Jovan, bývalý zahumsko-hercegovinský Atanasije a domáci episkop valjevský Milutin.

Spolu s archijerejmi slúžilo početné duchovenstvo a mníšstvo z viacerých srbských epar-
chií a špeciálnu krásu bohoslužbám dodal spev žiakov prizrenskej Bohoslovije sv. Cyrila a Me-
toda z Kosova a Metochie. V rámci slávnosti v Čelije, kde zároveň vyvrcholili oslavy 800. vý-
ročia autokefality Srbskej pravoslávnej cirkvi, bol odovzdaný novozriadený rád svätého otca 
Justína. Niektorým osobám bol odovzdaný aj rád sv. vladyku Nikolaja a archijerejské hramoty. 

V predvečer slávnosti, na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky, pripravil valjevský 
episkop Milutin posedenie v eparchiálnej budove a večeru v budove úradu cirkevnej obce 
Pokrovského chrámu vo Valjeve pre zúčastnených archijerejov a ďalších významných hostí. 
Následne sa v monastieri Čelije slúžilo sviatočné bdenie pred touto významnou udalosťou 
nielen pre Valjevskú eparchiu, ale pre celú Srbskú pravoslávnu cirkev a Pravoslávie na svete. 
Otca Justína si totiž vysoko vážili všetky pravoslávne národy vrátane nás na Slovensku, keďže 
u nás spolu s bitoljským vladykom Josifom pomáhal organizovať Pravoslávie a navštívil viace-
ré naše mestá a dediny (Ladomirová, Ľutina, Prešov, Čertižné a ďalšie). 

Na samotný deň posvä-
tenia chrámu, kedy svätá 
Pravoslávna cirkev oslavuje 
rodičov Presvätej Bohorodič-
ky sv. Joakima a Annu, sa v 
monastieri Čelije zišlo obrov-
ské množstvo veriacich, aby 
v čele s archiejrejmi a ducho-
venstvom predniesli modlit-
bu na slávu Božiu a počesť 
prepodobného otca Justína. 

- Táto slávnosť je radosť 
pre valjevskú eparchiu, rod-



B26 Odkaz
sv. Cyrila 
a Metoda

Zo zahraničia

nú eparchiu otca Justína – Vranjskú, našu miestnu 
Cirkev, ale aj všetkých, ktorí tvoria pravoslávny svet, 
lebo svätý bohonosný  otec Justín bol velikán nielen 
srbského národa, duchovník a teológ Srbskej cirkvi, 
ale aj svetlo všepravoslávneho kresťanského sveta, - 
povedal v kázni na sv. Liturgii báčsky episkop Irinej, 
jeden z výrazných súčasných teológov a archijere-
jov, ktorí duchovne vyrástli popri avvovi Justínovi. 

Avva Justín, apoštol svojho času
- Ak v našom národe alebo v našom čase mimo 

našich hraníc a Cirkvi existoval človek, ktorý po celý 
svoj život pozorne počúval Christovo volanie a odo-
vzdal sa Mu celým svojím bytím, bol ním určite svä-
tý avva Justín Čelijský a Vranjský – výhonok rodiny, 
ktorá sedem pokolení späť dávala kňazov. Vyrastal v 
dome modlitby a blízkosti monastiera sv. Prochora 
Pčinského. Popri štúdiu v Belehrade a zahraničí bol 
hlavným prameňom jeho duchovného bytia blaho-
dať Božia, - zdôraznil báčsky episkop Irinej. 

- Všetci, ktorí mali možnosť a aj ja nehodný som bol toho dôstojný, spomínajú ako slúžil 
Bohu. Nie v tomto chráme, ktorý si tak želal, tak po ňom prahol a zanechal ho ako svoj testa-
ment svojim duchovným potomkom a svojmu monastieru Čelije. Pamätáme, s akými slzami 
a modlitebnými vzdychmi slúžil, s akou dušou, ktorá horí pred Hospodinom ako nezhasiteľ-
né svetlo. Rovnako tak si všetci spomíname na jeho besedy, homílie, jeho liturgické kázne. 
Kázal v skromnom čelijskom svätoarchanjelskom chráme, najčastejšie pred relatívne malým 
počtom mníšok a len pred niekoľkými ľuďmi z neďalekých obcí, tak nadšene, pravdivo, ale 
fascinujúco pre duše poslucháčov. Keby kázal v chráme sv. Sofie v Carihrade, Isaakijevskom 
sobore v Petrohrade alebo chráme Christa Spasiteľa v Moskve, nehovoril by inak. Starec Justín 
vedel svedčiť lásku, spravodlivosť a pravdu Christovu. Bola to jeho večná úloha, - podelil sa o 
svoje spomienky na duchovného otca vladyka Irinej. 

- V osobe avvu Justína sa realizuje to, čo on hovoril o sv. Jánovi Predchodcovi Hospodino-
vom a ďalších svätcoch a to, že sú v nich spojené dary Svätého Ducha a všetky druhy podvihov, 
ktoré sa spájajú v podvihu viery a lásky voči Hospodinovi Christovi, podľa Svätej Trojice, ale 
aj podľa stvorenia Božieho a blížnych. Bol nositeľom Božej blahodate, ale aj všetkých podôb 
podvižníctva. Avva Justín bol apoštolom svojich čias, chodiace živé Evanjelium, ten, ktorý o 
ňom svedčí celým svojím bytím a šíri ho po svete. Ak ide o nebojácne vyznanie viery, on je tu. 
Ak ide o utrpenie za Christovu vieru, on je opäť tu. Ako najviac je na svete známy ako boho-
slovec, veľký otec a učiteľ Cirkvi našich čias. On je živý príklad podvižníka, ktorý teologizuje a 
teológa, ktorý je podvižník. Tak ako slová otca Justína nadchýnali hľadajúcich Boha počas jeho 
života, tak dnes činia jeho knihy a ešte viac jeho sväté mošči (ostatky), - povedal vladyka Irinej.

Na konci sv. Liturgie pozdravil celé spoločenstvo čiernohorsko-prímorský metropoli-
ta Amfilochije, jeden z avvových duchovných synov. Následne bol prečítaný pozdravný list 

Prep. Justín Čelijský (Popovič)
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srbského patriarchu 
Irineja, ktorý sa na 
tomto liturgickom 
spoločenstve nemo-
hol zúčastniť. 

Domáci slávnos-
ti, valjevský episkop 
Milutin, sa poďakoval 
patriarchovi Irinejovi 
za pozdravný list ako 
aj všetkým zúčastne-
ným, medzi ktorými 
boli okrem spomína-
ných archijerejov aj 
predstavitelia štátu, 
samosprávy, armády 
aj prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie v Srbsku Alexej Žukov.

- Tento deň sme dlho očakávali a veľa znamená nielen pre našu valjevskú eparchiu, lebo 
otec Justín je celosvetový svätec. Všetko, čo tu bolo urobené a postavené patrí celému svetu. 
On sa dnes pozerá z nebeského sveta nielen na tu zhromaždených, ale na všetkých Srbov. Je 
na nás, aby sme pred ním uspeli v skúške. Raduje sa jeho duša, ktorá na nás hľadí a žehná nás 
tak, ako to činil keď bol na Zemi – plný pokory, plný radosti a plný ohňa za vieru a Christovu 
spravodlivosť. Raduje sa aj moja duša, že som mohol ako tunajší archijerej privítať všetkých 
archijerejov, duchovných a mníšstvo ako aj všetkých vás, bratia a sestry. Túto radosť chcem 
podeliť so všetkými vami, - povedal vladyka Milutin. 

Vyznamenania a hramoty pre dobrodincov
V apríli 2019 vypočula sv. archijerejska synoda Srbskej pravoslávnej cirkvi prosbu 

valjevského episkopa Milutina, aby mohla Valjevská eparchia vyznamenanie svätého otca 
Justína. Jeho prvá kópia bola udelená srbskému patriarchovi Irinejovi. Vyznamenanie dostali 
aj duchovné deti otca Justína: metropolita Amfilochije, archiepiskop Mark, vladyka Irinej a 
Atanasije, ako aj igumenija Gligerija so sestrinstvom monastiera Čelije. Toto vyznamenanie 
bolo in memoriam udelené aj projektantovi závetného chrámu prof. Dr. Predragovi Rističovi. 

Na slávnostnom pohostení spomínal na dní strávené s prep. Justínom aj berlinský archie-
piskop Mark. Do monastiera Čelije prichádzal v čase, kedy bolo málo odvážnych, aby taktiež 
robili. Na každom kroku sa stretával s policajtmi, ktorí sa ho pýtali na dôvody príchodu. – Iba 
malá časť národa si uvedomovala akého veľkého človeka mala vo svojej blízkosti. Vďaka Bohu 
sa možnosti v spoločnosti zmenili a dnes do Čelije mnohí prichádzajú, aby sa poklonili otcovi 
Justínovi, - povedal vladyka Mark s vďakou domácim, patriarchovi a bratom episkopom.

Igumenia monastiera Čelije podarovala episkopom ikony prepodobného otca Justína, 
ktoré vyrobila čelijská ikonopisecká dielňa. Celú slávnostnú atmosféru spríjemnili duchovný-
mi a národnými piesňami prizrenskí bohoslovci. 

Zdroj: www.spc.rs

Domáci vl. Milutin pri ostatkoch sv. Justína pred chrámom
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Nezabudnuteľný deň!

Každý z nás má nejaký svoj ne-
zabudnuteľný deň. Deň, ktorý sa hl-
boko zapísal do nášho života, chví-
ľa, ktorá nás hlboko dojala a vrátila 
v spomienkach do minulosti.

Najbežnejšie sú krásne zážitky a 
udalosti – napríklad úspešné ukon-
čenie školy alebo dokonca pro-
mócie na vysokej škole a následne 
stretnutie spolužiakov po niekoľko 
desiatok rokov.

4.9.2019 sme zažili nezabud-
nuteľný deň - stretnutie absolven-
tov Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove z roku 1967. Toto sa uskutočnilo v budove 
ústredia Pražskej pravoslávnej eparchie, v sídle arcibiskupa pražského a českých krajín vlady-
ku MICHALA, ktorý je jeden zo šiestich absolventov.

52 rokov uplynulo od opustenia našej Alma Mater, ktorá nás vyslala pripravených siať 
semeno BOŽIEHO slova do sŕdc veriaceho pravoslávneho národa a svojím životom svedčiť o 
význame a dôležitosti viery v pravého BOHA.

Sv. Liturgiu 4.9.2019 v katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda slúžil náš spolužiak arcibis-
kup MICHAL pri príležitosti 77 rokov od mučeníckej smrti sv. GORAZDA II. s kňazmi nášho roč-
níka Jánom NOVÁKOM st. a Jánom NOVÁKOM ml. a kňazmi pražskej a slovenských eparchií.

Na záver sv. Liturgie vladyka arcibiskup MICHAL udelil všetkým absolventom nášho roční-
ka MEDAILU sv. mučeníka VÁCLAVA, kniežaťa 
českého, a sv. mučeníka biskupa GORAZDA.

Nasledoval spoločný obed a večera v mo-
nastieri v LODENICIACH, kde sme spomínali 
na študentské roky.

Zakončenie bolo milé! Patrilo rusínskym 
ľudovým pesničkám a MNOHAJA LITA, ako za 
čias na fakulte.

Ďakujeme Ti, vladyko MICHAL!  IS POLLA 
ETI DESPOTA !

Mitr. prot. Mgr. Ján Novák st.
Mitr. prot. Mgr. Ján Novák ml.

Diakon Mgr. Boris Bučko
Mgr. Ján Hric

Mgr. Jozef Medzeňák
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В першый септембровый день ся в русиньскім селї Литманова одбыв церьковный 
праздник, на котрім брали участь і членове молодежной орґанізації на Словакії молоды. 
Русины. В тім часї ся одбыв і юбілейный 10. рочник  проєкту з назвов „Табор з молодыма по 
русиньскы в недалекім селї Малый Липник Старолюбовняньского окресу. 

Храм є засвяченый празднику Преображенія Господнёго, котрый ся славить 19. авґуста. 
Православна церьков собі в тот день припоминать преображеніє Ісуса Хріста, з котрым ся 
нараз зъявили старозаконны пророци Ілія і Мойсей трём ученикам – Петру, Якову і Іоанну. 
Свято Преображеніє Господнє є мотівоване таков подїёв, котра ся звязує зо зъявлїнём 
цїлой Святой Тройцї (Бог Отець своїм голосом досвідчів, же тото є ёго Сын возлюбленный і 
Дух Святый, котрый ся з ним зъявив у подобі світлой хмаркы). 

З історії литмановского храму треба спомянути факт, же на ёго містї стояла капліця уж 
од зачатку 20. столїтя. Грошы на єй выбудованя заслали з Америкы литмановскы родаци, 
котры там одышли за роботов. К малій капліцї в далшых роках дала віруюча Мария 
Рінковська з родинов прибудовати далшы просторы, вдяка чому храм здобыв днешню 
подобу. 

Звычайно ся храмовый 
праздник славить в найблизшу 
недїлю к святу (19. 8.). Зато, 
же в тім часї в навколишнїх 
селах ся святкує дакілько 
храмовых праздників, тогорічне 
святкованя Преображенія 
Господнёго в Литмановій было 
одложене на пізнїшый термін. 
І так вышло, же того року 
святкованя праздника вышло 
на юбілей посвячіня нового 
храму, котре ся одбыло зачатком 
септембра в роцї 1996.

Літурґію служыли 4 священици: єрей Мґр. Василь Русанюк, котрый служить в селах – 
Литманова, Уяк і в Шаріишскім Ястрабю, митр. прот. Мґр. Юрій Чокына зо сусїднёго села 
Орябина, прот. Мґр. Ростислав Іґнац з Баєровець і прот. Мґр. Василъ Свида, котрый служить 
в селах  Петрова і Фрічка. 

Заключным словом ся з віруючіма розлучів митр. прот. Мґр. Юрій Чокына, котрый є 
найдовше служащім священиком любовняньской долины. Може не каждый знає, но 
тот родак із Уліч Кривого іщі як 12-рочный дїтвак канторовав іґумену Іґнатїю, пілїру 
православія на Словакії. 

Кермеш у Литмановій, окрем іншого, быв інтересным і участёв русиньской молодежи, 
котра в тых днях брала участь на вже споминанім традічнім проєктї з назвов „Табор з 
молодыма по русиньскы. Є то акція, на котрій ся сходять молоды люде, жебы сі проглубили 

Кермеш в Литмановій і з молодыма Русинами
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Na už tradičnej pešej púti zo 
Stropkova do Ladomirovej, ktorú 
každoročne organizuje Bratstvo pra-
voslávnej mládeže na Slovensku – 
Syndesmos na počesť sviatku Sťatia 
hlavy sv. Jána Krstiteľa, sa v sobotu 
7. septembra 2019 zúčastnilo viac 
ako 100 veriacich z celého Slovenska. 
Pútnici sa zastavili i v chráme Pokró-
va Presvjatýja Bohoródicy vo Vagrin-
ci, kde sa spoločne pomodlili.

Po príchode pútnikov do chrámu 
v Ladomirovej sa za účasti množstva 
kňazov a veriacich konalo malé po-
svätenie vody, ktoré viedol miestny 

arcidekan mitr. prot. Ján Sovič. Po posvätení vody sa začali celonočné bohoslužby, počas kto-
rých mali veriaci možnosť nielen zotrvať v modlitbách v chráme po celú noc, ale uctiť si aj ostat-
ky viacerých svätcov a pristúpiť k sv. Tajine pokánia.

Oslavy sviatku Sťatia hlavy sv. Jána 
Krstiteľa v Ladomirovej

знаня о нашім русиньскім народї а самособов жебы ся і лїпше взаємно спознали. Так то 
было і теперька, коли ся дізнали інтересны інформації наприклад од панї Анны Кузмяковой 
о тяжкых, но евфорічных зачатках урядного обновлїня русиньской народности, котра была 
веце як 40 років комуністами заказана. О сучасній сітуації в русиньскім русї участникам 
розповів Петро Штефаняк, председа Округлого стола Русинів Словакії, котрый має амбіцію 
споёвати русиньскы орґанізації і Русинів. 

Є барз добре, же в тій ініціатіві взяла участь і Пряшіска єпархія в особі отця духовного 
Мілана Ґеркы. Позітівом є тыж членство отця духовного Штефана Пружіньского, декана 
Православной богословской факулты Пряшівской універзіты, в Радї директоркы 
Словацького народного музею – Музею русиньской културы в Пряшові. Барз высоко 
треба оцїнити тыж ініціатіву веджіня Пряшівской єпархії, котре послїднї дві Посолства 
Священного сіноду Православной церькви в чеськых землях і на Словакії (Пасхалне і 
Рождественне) загнала своїм священикам і в русиньчінї, жебы їх могли прочітати Русинам 
у їх роднім языку. Русины і православіє патрять к собі і є позітівне, же Пряшіска єпархія собі 
тот факт усвідомлює і такым способом підтримує народно-ідентіфікачный процес Русинів 
на Словакії. 

Крістіна Калинова і Йосиф Бадида, членове орґанізації молоды.Русины
Языкова коректура – Анна Плїшкова,

 директорка Уставу русиньского языка Пряшівской універзіты

Malé posvätenie vody v Ladomirovej
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V nedeľu 8. septembra 2019 slávnosti vyvrcholili slávnostnou archijerejskou sv. Liturgiou, 
ktorú slúžil Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Sloven-
ska, za asistencie miestneho duchovného správcu prot. Pavla Kačmára, tajomníka Zastupiteľstva 
Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku pri patriarchovi moskovskom a celej Rusi 
v Moskve o. jeromonacha Alexandra (Halušku), ďalších duchovných z viacerých arcidekanátov a 
archidiakona Maxima (Durilu).

Kázňou sa k veriacim prihovoril duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce Kružlová 
mitr. prot. Demeter Lipinský. Zdôraznil význam sviatku Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa a ako pove-
dal, spomedzi svätcov je najväčším a zároveň Predchodcom nášho Spasiteľa Iisusa Christa. „Je 
pozemským anjelom, nebeským človekom, prorokom, apoštolom i mučeníkom – o ňom pove-
dal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho v púšti: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!" (Mt 
3, 3)," zdôraznil o. Demeter. Sv. Ján Krstiteľ nielen učil ľudí, ale i napomínal mocných tohto sveta. 
Kráľovi Herodesovi vytkol jeho neprávosť - život s manželkou svojho brata Filipa.

„Ak by som sa dnes všetkých prítomných opýtal, aký je pravý dôvod našej prítomnosti tu v 
Ladomirovej, čo by ste mi odpovedali? Je to snáď nádherný ladomirovský chrám? Ale veď pre-
šovská eparchia a vôbec celá naša miestna Cirkev má množstvo pekných chrámov. Je to možno 
dobrý kňaz – o. Pavol, obetavý správca miestnej cirkevnej obce? Ale veď všetci naši kňazi sú dob-
rí a obetaví. Nuž aký je pravý dôvod nášho dnešného modlitebného stretnutia, našej dnešnej 
duchovnej slávnosti? Božia blahodať, duchovný poklad, ktorý je uložený v ladomirovskom chrá-
me – čiastočka hlavy sv. Jána Krstiteľa a sv. ostatky ďalších veľkých Božích svätcov – veľkomuče-
níka Panteleimona, prepodobného Jóba Počajevského, svätého Nektária a ďalších – to je pravý 
dôvod, ktorý nás všetkých privádza na toto sväté miesto.

Milovaní, niekedy sa sťažujeme na dobu, v ktorej žijeme, že je zlá. Nie doba je zlá, ale my 
ľudia sme zlí a robíme takou i dobu, v ktorej žijeme. Ak by sme chceli na túto záležitosť nazerať 
kresťansky, pochopili by sme, že každá doba, v ktorej žijeme, je dobrá a vhodná pre našu spásu. 
Každá doba je nám od Hospodina darovaná, aby sme sa mohli duchovne zdokonaľovať. Je na 
nás, či to urobíme a rozumne využijeme čas, ktorý nám bol tu na Zemi darovaný, alebo ho bez-
účelne premrháme.“ O. Demeter v kázni spomenul dobu minulú - dobu komunizmu a prenasle-
dovania – i terajšiu dobu slobody. „Drahí moji, dovoľte mi poznamenať, že vnútorná, duchovná 
sloboda kresťanov nezávisí od vonkajšej slobody. Naopak, mnohokrát práve vonkajšie prenasle-
dovanie a útlak posilňujú a umocňujú vnútornú slobodu kresťanov. Nestaňme sa pokolením, na 
ktorom sa kresťanská viera a tradícia v našich krajoch preruší – práve naopak, spravme tak, aby 
nielen v našich rodinách, ale i v celej spoločnosti bolo vidno – a to nielen podľa našich slov, ale 
najmä podľa našich životov – že v týchto končinách žijú a duchovne zápasia kresťania," uviedol 
vo svojom príhovore metropolita Rastislav.

Miestnemu duchovnému správcovi prot. Pavlovi Kačmárovi sa poďakoval za prípravu osláv 
a zaželal mu mnoho Božích milostí do ďalších dní.

O. Pavol sa vo svojom záverečnom príhovore poďakoval vladykovi za jeho modlitby a mlá-
dežníkom za zorganizovanie púte. Osobitné poďakovanie adresoval speváckemu zboru a všet-
kým tým, ktorí sa nejakým spôsobom pričinili o dobrý priebeh slávností.

Po skončení sv. Liturgie sa konalo pomazanie veriacich požehnaným olejom.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
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Prestolný sviatok katedrálneho chrámu v Prešove

Celonočným bde-
ním na počesť sviatku 
Narodenia Presvätej 
Bohorodičky sa v sobo-
tu 21. septembra 2019 
v Katedrálnom chráme 
sv. kniežaťa Alexandra 
Nevského v Prešove za-
čali oslavy prestolného 
a chrámového sviatku. 
Okrem Jeho Blaženosti 
Rastislava, arcibiskupa 
prešovského a metro-
politu českých krajín a 

Slovenska, sa na nich zúčastnili i hostia zo zahraničia – Jeho Vysokopreosvietenosť 
Paisij, arcibiskup przemyślsko-gorlický, a duchovník patriarchu moskovského a ce-
lej Rusi Kyrilla schiarchimandrita Ilij (Nozdrin) so sprievodmi. Duchovnú atmosféru 
modlitebného zhromaždenia svojím spevom dotváral spevácky zbor pod vedením 
Mgr. Tatiany Švajkovej, PhD.

V nedeľu 22. septembra 2019 metropolita Rastislav spolu s hosťami a duchovný-
mi Katedrálneho chrámu a prešovského arcidekanátu slúžil slávnostnú sv. Liturgiu.

„Drahí moji, prežívame radosť sviatku kresťanskej nádeje – nádeje na spásu – 
sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky. Tej, ktorá zlomila „žalo ada" – osteň pekla a 
šliapla na hlavu hada – diabla. Dnes sa raduje celý svet. Radujú sa i prarodičia Adam 
i Eva, pretože cez Presvätú Bohorodičku prichádza na svet nádej spásy. Od vlastnej 
matky v našom pozemskom živote očakávame dobré slovo, lásku, pohladenie, mod-
litby. Omnoho viac vnáša do tohto sveta nebeská Matka – Presvätá Bohorodička. 
Prináša plnosť lásky a nádej na spásu. Prosme ju, aby sa za nás, pravoslávnych kres-
ťanov, ale i za celý svet prihovárala u svojho jednorodeného Syna," povedal v kázni 
vladyka Paisij a vyzval verných, aby každý deň pozdravovali Bohorodičku slovami 
Akafistu.

„Vaša Vysokopreosvietenosť, vladyka Paisij! Ďakujem Vám za to, že náš prestolný 
sviatok ste svojou návštevou spravili radostnejším, za spoločné modlitby i za Vaše 
slovo v kázni po sv. Evanjeliu. Vladyka drahý, Vy ste nielen dobrým susedom Prešov-
skej pravoslávnej eparchie, ale i naším vzácnym priateľom. Chcel by som Vaším pros-
tredníctvom poslať pozdrav Jeho Blaženosti vladykovi Sávovi, metropolitovi varšav-
skému a celého Poľska. Nech ho Boh ešte dlho zachová pri dobrom zdraví nielen na 
blaho Poľskej pravoslávnej cirkvi, ale i celého pravoslávneho sveta. Prosím Vás, aby 
ste mu odovzdali môj skromný pozdrav a prosbu o modlitby za moju nehodnosť, 
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za našu miestnu Cir-
kev i za celosvetové 
Pravoslávie," pove-
dal vo svojom prí-
hovore metropolita 
Rastislav.

Vladyka Paisij 
odovzdal metropo-
litovi Rastislavovi 
takisto srdečný po-
zdrav od prímasa 
Poľskej pravosláv-
nej cirkvi metropo-
litu Sávu. Poďakoval 
sa mu za pozvanie 

na oslavy prestolného sviatku prešovského Katedrálneho chrámu a zároveň mu 
udelil eparchiálny Rád sv. Maxima Gorlického. 

Metropolita Rastislav s vďačnosťou za ocenenie venoval vladykovi Paisijovi kyti-
cu kvetov a spomienkový dar.

Slová vďaky v mene duchovných Katedrálneho chrámu i svojom adresoval obom 
vladykom správca Katedrálneho chrámu mitr. prot. Michal Švajko, ktorý im poprial 
hojnosť Božích darov. „Aby sme sa pomocou Vašich modlitieb vždy ponárali do hĺb-
ky poznania, čo je Božia vôľa a s Jeho pomocou ju mohli vo svojom živote cez poko-
ru, úctu, dôveru a vďaku Bohu za všetko, čo nám dáva – aj to, čomu rozumieme, aj to, 
čomu nerozumieme – napĺňať," dodal o. Michal.

Po poma-
zaní veriacich 
požehnaným 
olejom sa 
konala liti-
ja – sprievod 
okolo chrámu 
s čítaním sv. 
Evanjelií.

Zdroj: Tla-
čové oddelenie 
Úradu Prešov-

skej pravosláv-
nej eparchie v 

Prešove
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Chrámový sviatok v Dubovej
Veličajem Ťa, Presvjataja Divo... 

V sobotu 21.9.2019 sa v chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Dubovej v okrese Svidník 
(arcidekanát Bardejov) konali slávnostné bohoslužby pri príležitosti chrámového sviatku (kermeša). 
Po piatkovej veľkej večerni s lítiou, slúženej v predvečer  sviatku, nasledovala utreňa a slávnostná 
Liturgia. Svätú Liturgiu slúžili spolu s duchovným správcom Pravoslávnej cirkevnej obce v Dubovej 
jerejom Danielom Omaskom aj ďalší dvaja duchovní otcovia. Pri svätom prestole našej cerkvi sa tak 
spolu s o. D. Omaskom v bratskej láske modlili k Bohu a Presvätej Bohorodičke jerej Slavomír Hudák 
(správca PCO Vyšný Orlík a PCO Nižný Orlík), ktorý bol vyše dvoch rokov dočasným správcom našej 
cirkevnej obce, a jerej Viliam Kimák (správca PCO Vápeník a PCO Dlhoňa), rodák spod druhej strany 
našej Jackovej hory – z Vyšného Mirošova. Otec V. Kimák predniesol kázeň o význame životného a 
duchovného vzoru Presvätej Bohorodičky pre každého z nás. Prítomným sa však ako správny krajan 
prihovoril nielen duchovne, ale aj priateľsky či familiárne, keďže je „spid jednoho dzvona“, ako by 
povedal náš niekdajší duchovný správca mitroforný protojerej Juraj Rychvalský, ktorý je v historickej 
kronike našej PCO i v srdciach pravoslávnych Dubovčanov zapísaný zlatými písmenami. 

Svätá Liturgia, slúžená tromi duchovnými, bola pre všetkých prítomných veľkým duchovným 
zážitkom. Dubovská cerkov „ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha“ (Zj 21, 2) – Hospodina Boha, 

žiarila výzdobou. Ešte krajšou vý-
zdobou našej cerkvi boli úsmevy a 
srdcia pravoslávnych Dubovčanov, 
ktorí sa prišli pomodliť k patrónke 
našej obce – Presvätej Bohorodičke, 
a s láskou privítať cezpoľných veria-
cich. Slávnostnú atmosféru kerme-
ša umocnil aj chod okolo chrámu s 
čítaním Evanjelií. Po jeho skončení 
sa všetci prítomní telesne posilnili 
chutným pohostením, ktoré pripra-
vili šikovné gazdinky našej PCO. Po-

tvrdili tak duchovnú jednotu dubovského pravoslávneho spoločenstva a patrí im za to veľká vďaka. 
Sláva Bohu za to, že sme mohli v zdraví osláviť náš chrámový sviatok, ale aj za to, že sa počet 

modlitebných návštevníkov našej cerkvi pomaličky zvyšuje. Je to nesporne dôsledok zintenzívne-
nia a obohatenia bohoslužobného poriadku, ktorý zaviedol náš o. Daniel. Veľké poďakovanie patrí 
duchovným otcom za ich modlitby za nás a našu cerkov. V neposlednom rade ďakujeme veriacim 
z Vyšného a Nižného Orlíka (arcidekanát Svidník) a z Krásnoviec (arcidekanát Michalovce, Michalov-
sko-košická eparchia) za to, že sa prišli s nami pomodliť, potešiť a duchovne i finančne nás podporiť 
pri zavŕšení rozostavaného ikonostasu. Ich modlitby prispeli k tej duchovnej atmosfére, ktorú môže 
pravoslávie ponúknuť nielen v Moskve, Počajeve či v Prešove, ale aj v Šamudovciach či v Dubovej. 

Nech Presvätá Bohorodička aj naďalej ochraňuje a žehná našu dubovskú cerkov, aby jej zvony aj 
naďalej do nej mali koho privádzať. Presvjataja Bohorodice, Zastupnice naša, moli Boha o nas.

Marek Chovanec, PCO Dubová
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15 rokov od posviacky ikonostasu v 
Parihuzovicach

V deň chrámového 
sviatku Narodenia Pre-
svätej Bohorodičky v Pari-
huzovciach sa v roku 2004 
konala slávnostná posviac-
ka ikonostasu, ktorú vyko-
nal parihuzovský rodák, 
dnes už nebohý prot. Ján 
Jacoš za účasti vtedajšieho 
duchovného správcu prot. 
Andreja Mikuláška, ďalších 
rodákov z Parihuzoviec, 
prot. Michala Begu a jereja 
Andreja Gonta, zhotoviteľa 
ikon na ikonostase jereja 
Alexandra Zalevského ako aj duchovných neďalekých obcí: jereja Jána Kosťa a jereja 
Petra Soroku. 

Po 15 rokoch od tejto, pre túto maličkú obec, významnej udalosti sa v sobotu 21. 
septembra 2019 zišlo niekoľko desiatok veriacich, aby utreňou a svätou Liturgiou 
opäť oslávili svoj chrámový sviatok a zároveň pospomínali aj na tých, ktorí pre tento 
chrám a Pravoslávie v Parihuzovicach veľa urobili a dnes už nie sú medzi nami. V káz-
ni sa prítomným prihovoril prot. Marián Kovaľ a porozprával veriacim o tomto krás-

nom sviatku. Slávnosť 
vyvrcholila obchôdzkou 
okolo chrámu, po kto-
rej miestny duchovný 
správca prot. Peter So-
roka úprimne poďako-
val všetkým prítomným 
za ich účasť, lebo ako 
povedal, „na takých ma-
lých obciach sa účasť v 
chráme každého jedného 
človeka počíta a má veľký 
význam“.

Prot. Peter Sorora
duchovný správca 

PCO Parihuzovce

Posviacka ikonostasu v Parihuzovciach, 2004

Chrámový sviatok v Parihuzovciach, 21.9.2019
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Výročie v Kašove
Dňa 4. augusta pravoslávni veriaci z Kašova už tradične slávili chrámové slávnosti, ktoré 

boli o to radostnejšie, že sa spojili s oslavami 50. výročia posvätenia základného kameňa. 
Pozvanie na tieto slávnosti prijal aj vysokopreosvietený arcibiskup michalovsko-košický 
Juraj. Svätú archijerejskú Liturgiu s vladykom slúžili mitr. prot. Vasil Bardzák, mitr. prot. La-
dislav Bilý, prot. Juraj Šatala, prot. Juraj Halanda, prot. Ján Hatrák, archidiakon Matúš Spišák 
a miestny duchovný jerej Radoslav Paisij Lupjan. V kázni sa veriacim prihovoril sám vladyka, 
ktorý kázal o dôležitosti účasti na sv. Eucharistii, kedy sa stávame nielenže bratmi a sestrami 
v Christu, ale aj jej sile, blahodate, ktorá nám pomáha byť lepšími, skutočnými kresťanmi. 
Na konci svätej Liturgie sa požehnávalo kolivo a slávsky koláč, ktorý sa nasledovne lámal za 
účasti miestneho starostu Ing. Róberta Katuša. Následne vladyka predniesol modlitby tak 
za živých, ako aj za mŕtvych zakladateľov, budovateľov svätého chrámu, rovnako sa modlil 
tak za miestnych, ako aj za všetkých veriacich, ktorí si našli čas a prišli a duchovne podporili 
Kašovčanov. Na samotný záver sa k veriacim prihovoril domáci duchovný a aj duchovný z 
Trebišova Ladislav Bilý, ktorý si to dobre pamätá, keďže ešte ako mladý študent PBF chodil 
pomáhať do Kašova. Hovoril o neľahkých udalostiach okolo výstavby chrámu, vyzdvihol 
pracovitosť, obetavosť, štedrosť nielen Kašovčanov, ale všetkých pravoslávnych veriacich 
tých ťažkých dôb. Na samotný záver bola udelená hramota rodine Timkovej za dlhoročnú 
starostlivosť o chrám. Po arcipastierskom požehnaní nasledovalo pomazanie posväteným 
olejom a občerstvenie pri chráme.                                 

Stručná história výstavby pravoslávneho chrámu v obci Kašov
 „.....keď sa budú modliť na tomto mies-

te...ak budú vyznávať Tvoje meno, modliť 
sa a prosiť v tomto chráme, Ty ich vypočuj 
v nebi, odpusť hriech... Ba aj cudzinca, kto-
rý nie je z Tvojho ľudu, ak príde z ďalekej 
krajiny, kvôli Tvojmu menu... ak teda príde 
a bude sa modliť v tomto chráme, Ty ho 
počuj v nebi, kde prebývaš, vypočuj všetky 
prosby tohto cudzinca... aby všetci videli, že 
tento chrám, ktorý som postavil, nesie Tvoje 
meno....(1Kr  8, 30-43).

Obec Kašov sa nachádza v juhozápad-
nej časti Východoslovenskej nížiny a patrí 
medzi najstaršie dediny Zemplína. Prvá 
písomná zmienka je z roku 1298, ale ar-
cheologické výskumy robené pri Kašove 
potvrdzujú jej osídlenie už v 11. storočí, 
čo znamená, že usadlosti Kašova  boli 
súčasťou Veľkomoravskej ríše. Obyvateľ-
mi Kašova boli poddaní roľníci,  hlavným 
zamestnaním bolo poľnohospodárstvo 
a pastierstvo, doplnkovým zamestnaním Posviacka základného kameňa, 1969
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bolo vinohradníctvo a drevorubačstvo. Prvý kamenný kostolík, ktorý bol bez zvonice a o 
ktorom je aj písomná zmienka, bol postavený  roku 1816, na mieste malej kaplnky,  finan-
cie na tento kostolík poskytla grófka Almašiová. Od tých čias tam spoločne slúžili rímsko-
katolícki, pravoslávni a gréckokatolícki veriaci. Všetko bolo v poriadku až do roku 1968, 
kedy boli vymenené zámky na dverách kostolíka a tak pravoslávnym bolo znemožnené a 
bez akéhokoľvek vysvetlenia zakázané slúžiť. Toto nesprávne, nezmyselné a nekresťanské 
rozhodnutie bolo o to smutnejšie, že sa to udialo v samotný predvečer Roždestva Christov-
ho, kedy si kresťania vinšujú „šťastné a veselé“. No pre pravoslávnych veriacich v Kašove to 
boli tie najsmutnejšie Vianoce. Samozrejme, že našli sa aj starší pravoslávni kurátori, ktorí 
si to chceli vydiskutovať, ale vďaka zbožným kašovským ženám, ktoré pamätajú na slová: 
„Keby vás na niektorom mieste neprijali ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na 
svedectvo proti ním“ (Mk 6, 11), sa zabránilo hádkam, možno aj urážkam a nadávkam. De-
väťdesiat ročná pani Mária spomína: „Šicke chlopi buli nervozni, ale každa svojho ucho-
pila za rukav, žena chlopa, mama syna, a brali ich domu.“ Nasledujúce sviatky tej zimy 
sa pravoslávni veriaci spolu so svojím duchovným otcom Jozefom Frickým stretávali pri 
kaplnke v lese, ktorá je zasvätená Pokrovu Presvätej Bohorodičky.

Keď aj naďalej ostal kostolík pre pravoslávnych uzavretý, nastala otázka čo ďalej. Ve-
riaci sa stretli v dome hlavného kurátora Michala Terepána, aby vyriešili túto nepríjemnú 
situáciu. Spomínaný kurátor bol hlavným iniciátorom myšlienky, aby si pravoslávni veriaci 
postavili vlastný chrám. So súhlasom a s požehnaním o. Jozefa Frického sa nenašiel nik-
to, kto by s týmto riešením nesúhlasil. Vďaka zbožným rodinám Hatrákovým, Belejovým a 
Polakovým, ktorí podarovali pozemok na výstavbu chrámu, sa mohlo začať stavať. Na jar 
v roku 1969 začali kopať základy. Ako sa uvádza v Odkaze svätého Cyrila a Metóda z roku 
1970, Kašovčania sa „od začiatku stretávali z ťažkosťami, počnúc od stavebného povolenia 
až po stavebný materiál. Neboli ani peniaze, ale pravoslávny veriaci nepozná medze pre svoju 
obetavosť: oferovali rodina po 5- 10 000 Kčs v hotovosti...“ (s. 238- 239). Rovnako aj štátne 
úrady robili veľké prekážky a ťažkosti, mnohokrát za asistencie žandárov. Vyššie spome-
nutá pani Mária opisuje, že ona ako mladá vdova s tromi deťmi, keď prišla k svojej mame 
a jej oznámila, že chce darovať aspoň 3 tisíc korún na chrám, tak tá sa rozplakala, že odkiaľ 
vezmú takú veľkú sumu peňazí. Pani Mária dodáva, že ani sama nevie ako, akým zázrakom, 
ale do roka sa jej podarilo oferovať nie tri, ale sedem tisíc korún. Je potrebné zmieniť sa aj 
o ženách, ktoré cestovali nielen po okolitých obciach, ale aj po vzdialenejších okresoch, 
napr. Svidníckom a Bardejovskom, kde klopali na dvere pravoslávnych kňazov a prosili o 
pomoc. Iná pani Mária spomína, že chlapi v skorých ranných hodinách privážali tehly z Las-
toviec na stavenisko, ktoré ženy vykladali, lebo chlapi museli isť po zamestnaniach. Pomá-
hal každý, mladý či starý, každý pridal ruku k dielu, a tak základný kameň chrámu, ktorý sa 
veriaci rozhodli zasvätiť Preobraženiju, bol posvätený vladykom Cyrilom 3. augusta 1969 
za asistencie 12 kňazov a za účasti mnohých procesií. Nasledujúce tri roky 1970 – 1972 sa 
Kašovčania stretávali mnohokrát aj za nepriaznivého počasia už pri spomínanej kaplnke za 
dedinou, kde sa vykonávali všetky  bohoslužby, vrátane krstov a chrámových sviatkov. Tak 
sa podobali prvotným kresťanom, ktorí sa nebáli vykonávať svoje bohoslužby v domoch, 
po cintorínoch, síce v skromných podmienkach, ale za účasti Christa a Ducha Svätého. 

V roku 1973 sa veriaci stretávali na bohoslužbách už v novom chráme, ako sa to uvádza 
v Odkaze svätého Cyrila a Metoda. „V nedeľu 12. 8. t.r. v Kašove, okr. Trebišov, sa pri príleži-
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tosti chrámového sviatku Premenenia Pána konali tradičné chrámové bohoslužby. Za veľkého 
počtu veriacich...“ (s. 240). Nasledujúci rok, keď sa osadili zvony a všetko bolo dokončené, 
stačilo už iba jediné, nechať chrám vysvätiť. Pozvanie prijal aj metropolita Dorotej, ktorý do 
Kašova pricestoval 6. októbra 1974 a to v sprievode vladyku Cyrila, duchovného otca Miku-
láša Ščerbeja a bohoslovcov Imricha Belejkaniča a Juraja Halandu.  Vysvätenie chrámu a sv. 
archijerejskú Liturgiu, samozrejme, spolu slúžili správca cirkevnej obce o. Peter Semanco, 
a Mikuláš Sedlický, ktorý zároveň pred ukončením osláv bol uvedený, predstavený  ako 
novoustanovený správca cirkevnej obce. Chrám bol postavený a vysvätený, chýbal už len 
ikonostas, neoddeliteľná súčasť chrámu. Správy o pracovitých a nezlomných veriacich z 
východného Slovenska a o ich veľkom zázraku sa rozšírili až na koniec vtedajšej republiky, a 
to pravoslávnym veriacim do mesta Most, o čom sa píše v Odkaze svätého Cyrila a Metoda 
z roku 1975: „Naši bratia, českí pravoslávni veriaci na čele so svojím kurátorským zborom a svo-
jím duchovným otcom prot. Fedorom Demjanovičom a s požehnaním Jeho Blaženstva metro-
politu Doroteja darovali tento vzácny ikonostas Pravoslávnej cirkevnej obci v Kašove“ (s. 236). 
Ikonostas bol urobený na slávu Božiu a na večnú pamiatku ruských vojakov, ktorí padli v 
bojoch počas vojny v rokoch 1916-1918.  Bol súčasťou pravoslávneho chrámu, ktorý veriaci 
museli rozobrať z dôvodu, že sa nachádzal na mieste, území, kde sa začalo ťažiť uhlie. Na 
prevoz ikonostasu dohliadal duchovný otec archimandrita Andrej Kolomacký z Rumburku, 
ktorý ho ako ikonopisec a znalec ikonostasov aj v kašovskom chráme inštaloval. V Odkaze 
svätého Cyrila a Metoda sa ďalej spomína, že ikonostas bol posvätený v nedeľu 10. augusta 
1975 vladykom Cyrilom, ktorého pred chrámom privítali tradične chlebom a soľou hlavný 
kurátor M. Terepán s M. Moňakom. M. Belejová a M. Mitrová zarecitovali privítacie básne a 
vzácnu návštevu obdarili kyticami. Svätú Liturgiu v preplnenom chráme ako zvyčajne  kan-
toroval  P. Moňak. Chrám bol dokončený a kašovskí veriaci tak obstáli vo svojej najväčšej a 
najťažšej skúške a zostali tak verní Christovej Cirkvi, Svätej Tradícii a posvätnému duchov-
nému dedičstvu svätých bratov Cyrila a Metoda. Kašovský chrám je tretím najstarším chrá-
mom v Michalovsko-košickej eparchii a kašovskí veriaci boli príkladom a vzorom, hlavne po 
roku 1990, pre ostatné pravoslávne cirkevné obce.

Mnohí ľudia, ktorí stavali tento chrám, už nie sú medzi nami, ale my veríme, že žijú s 
Christom vo večnosti, a to na základe slov apoštola Jakuba: „Šťastný človek, ktorý vydrží 
skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ako to Pán prisľúbil tým, čo ho milujú“ (Jk 
1, 12). 

Ďalšia generácia veriacich nesedí so založenými rukami, ale naďalej sa o tento chrám 
vzorne stará a skrášľuje ho. Postupne bola vymenená dlažba chrámu, bolo spravené nové 
kúrenie, vymenené okná, obnovená oltárna časť, spravená nová fasáda chrámu a mnoho 
ďalších úprav. Týmto, podobne ako ich predchodcovia, dokazujú lásku a vernosť Christovej 
Cirkvi a ich činy to len potvrdzujú, ako hovorí Sväté Písmo: „Tak aj viera: Ak  sa nedokazuje 
skutkami, sama osebe je mŕtva“ (Jk 2, 17), alebo na inom mieste: „Veď ako telo  je mŕtve bez 
ducha, tak je i viera mŕtva bez skutkov“ (Jk 2, 26). V chráme sa nachádzajú sväté ostatky pre-
podobného Pitiríma Tambovského a kúsok látky z deky, ktorou sa prikrýval svätý prepo-
dobný Paisij Svätohorský.  Nech Boh aj na príhovory týchto svätcov ochraňuje obec Kašov,  
jeho zbožných občanov a nech požehnáva ich všetky kroky.

Jerej Radoslav Lupjan
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Poďakovanie za finančnú pomoc na výstavbu 
chrámu v Krompachoch

„Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to 
sa snažím, aby som smel bývať v Jeho dome po 
všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať 
o dobrote Hospodina a obdivovať Jeho chrám“( Ž 
27, 4).

„Blahoslavený, koho si vyvolíš, komu dovolíš 
prísť k Tebe, aby prebýval na Tvojich nádvoriach. Na-
sýťme sa dobrotou Tvojho domu, svätosťou Tvojho 
chrámu“ ( Ž 65, 5).

Drahí duchovní otcovia, milované sestry 
a bratia v Christu,

s požehnaním Jeho Blaženosti RASTISLAVA, arcibiskupa prešovského, metropolitu čes-
kých krajín a Slovenska, som sa v mene pravoslávnych veriacich PCO Krompachy obrátil na 
Vás s prosbou o Vaše sväté modlitby, ako aj finančnú výpomoc pri výstavbe nového pravo-
slávneho chrámu v meste Krompachy. Táto cirkevná obec bola s požehnaním jeho blaženej 
pamäti vladyku NIKOLAJA zriadená v roku 2002 a od toho času každým dňom napreduje vo 
svojom poslaní, ktorým je zvestovanie svätého Evanjelia o zmŕtvychvstalom Christovi. Táto 
apoštolská služba v meste Krompachy vlieva nádej, radosť a predovšetkým zmysel života ve-
riacim i neveriacim ľuďom v tomto svete. Aj keď v meste Krompachy neexistovala pravoslávna 
cirkevná obec, v máji roku 2002 začínala svoje fungovanie z ničoho. Rád by som povedal, že 
začínala na zelenej lúke, ale ani tá nebola k dispozícii. 

Modlitbami svätého patróna našej cirkevnej obce 
veľkomučeníka JURAJA Víťaza sme zakúpili pozemok na 
výstavbu chrámu a začali krok po kroku robiť všetko po-
trebné k začatiu výstavby Božieho chrámu. Avšak nebola to 
ľahká cesta, nakoľko po vypovedaní nájomnej zmluvy sme 
boli nútení zabezpečiť si náhradné priestory na slúženie 
svätých bohoslužieb. S Božou pomocou sme našli vhodný 
objekt, ktorý sme následne zakúpili, zrekonštruovali a upra-
vili na dôstojne fungovanie cirkevnej obce a predovšetkým 
zvestovanie svätého Evanjelia a slúženia bohoslužieb.

Nakoľko sme sa finančne úplne vyčerpali, obrátili sme 
sa na všetkých Vás, ktorí milujete sväté Pravoslávie, s pros-
bou o pomoc pri výstavbe pravoslávneho chrámu v mes-
te Krompachy. Nakoľko naša prosba neostala bez odozvy, 
chcem sa touto cestou poďakovať všetkým za modlitby i 

finančnú pomoc, vďaka ktorej sme sa pustili do výstavby nádherného ranokresťanského chrá-
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Prosba o finančnú pomoc

S požehnaním Jeho Blaženosti Rastislava, arci-
biskupa prešovského, metropolitu českých krajín 
a Slovenska, Vás týmto úctivo prosíme o finanč-
nú pomoc pri rekonštrukcii chrámu Sv. Ducha v 
Medzilaborciach. Svoju žiadosť odôvodňujeme 
takto:

Chrám Sv. Ducha je dominantou mesta Me-
dzilaborce. Aj napriek tomu, že sme získali určitý 
obnos peňazí z Ministerstva financií SR na fasádu 
chrámu, pri obhliadke strechy boli zistené veľké 
poškodenia kupol chrámu, samotnej krytiny i 
drevených konštrukcií strechy. Je nevyhnutné to 
v krátkom čase kompletne vymeniť, čo vyžaduje 
nemalé finančné prostriedky. 

Preto v duchu evanjeliových slov: „Proste, a 
dostanete, klopte a otvoria vám…“ prosíme Vás 
o finančný príspevok, aby sme mohli danú rekon-
štrukciu uskutočniť kompletne. Svoje finančné 
príspevky prosím zasielať na č.ú. SK 18 0200 0000 0012 7741 0859.

Za pochopenie ďakujeme a vyprosujeme u Hospoda veľa Božej blahodati pre 
Vás a Vaše rodiny.

S láskou v Christu
jerej Mgr. Alexander Zalevskyj

duchovný správca

Prosba o finančnú pomoc na opravu 
chrámu Sv. Ducha v Medzilaborciach 

mu zasväteného veľkomučeníkovi JURAJOVI Víťazovi. Aj keď finančných prostriedkov je veľký 
nedostatok, chceli by sme tohto roku dokončiť hrubú stavbu chrámu, teda zastrešiť chrám a v 
budúcom roku pokračovať na jeho celkovom dokončení, a to i za cenu vytvorenia dlhu, ktorý 
budeme postupne splácať.

Tento svätý chrám bude ďalšou časťou mozaiky pravoslávnych chrámov na Spiši. V meste 
Krompachy bude jednou z dominánt mesta, ktorá nielen z pohľadu architektonického, kultúr-
neho, ale predovšetkým duchovného bude zohrávať svoju úlohu v životoch ľudí, ktorí budú 
hľadať útočište i pomoc pri riešení svojich problémov.

Za Vaše sväté modlitby i finančnú výpomoc Vám všetkým veľmi pekne ďakujeme a vypro-
sujeme pre Vás od nášho nebeského Otca veľa blahodate, pokoja, lásky a pevného zdravia.

S láskou v Christu
Štefan ŠAK, duchovný správca PCO Krompachy

Číslo účtu: SK75 0900 0000 0051 5370 0027
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Pozvánka

Projekcie filmu Volanie v slovenských kinách
Ktorá pravoslávna krajina sa môže pochváliť filmom z prostredia Počajevskej lavry, ktorý by 

rozprával životné príbehy tu žijúcich mníchov? Pre slovenských divákov takýto dokument natočil 
režiséra Erik Praus a volá sa „Volanie“. Po júnovej slávnostnej premiére v rámci filmového festivalu 
ART FILM FEST v Košiciach prichádza film Volanie do slovenských kín.

Srdečne vás pozývame na jeho projekcie za účasti delegácie tvorcov a niektorých účinku-
júcich, ktoré budú spojené s diskusiou po skončení filmu:

Košice - Kino Úsmev (Kasárenské námestie 1, 040 01 Košice), 3.11.2019 (nedeľa)
Poprad - kino Tatran (Námestie svätého Egídia 43/86), 4.11.2019 (pondelok)
Prešov – kino Pocity (Hlavná 121), 5.11.2019 (utorok)
Svidník – Podduklianske osvetové stredisko (Sovietskych hrdinov 160/74), 6.11. (streda)
Humenné – kino Fajn (Gorkého 1), 7.11.2019 (štvrtok)
Spišská Nová Ves – kino Mier (Šafárikovo nám. 7), 12.11.2019 (utorok)

Dokument si budete môcť pozrieť aj v týchto ďalších mestách: 
Bratislava - Kino Mladosť (Hviezdoslavovo nám. 17), 31.10.2019 (štvrtok)
Bardejov - Kino Žriedlo (Bardejovské Kúpele 3504), 05.11.2019 (utorok)
Modra - Kino Mier (Kalinčiakova 4), 14.11.2019 (štvrtok)
Jihlava (ČR) - DKO Ltd. (Tolstého 1455/2), 25.10.2019 (piatok)

Konkrétne časy premietaní neboli do uzávierky nášho časopisu známe. Zistiť si ich môžete v 
jednotlivých kinách alebo na ich internetových stránkach. 

O filme
„Opustili svetský život, manželku, deti, prácu a vstúpili do kláštora. Cez portréty troch mníchov za-

chytáva celovečerný dokumentárny film Erika Prausa neopakovateľnú duchovnú atmosféru a mystiku 
pravoslávneho kláštora Počájivská lávra, ktorý leží na kopci nad mestečkom Počájiv v Ternopiľskej ob-
lasti na západe Ukrajiny. Otcovia Gabriel, Vicilentius a Nazarij sa tu zbavili traumatizujúcej minulosti, 
dosiahli pokoj a vyrovnanosť a našli zmysel života. Ich príbehy sú metaforami zduchovnenia a očiste-
nia od ľudských vášní na pozadí divokej ukrajinskej reality. Pod tlakom materiálnej biedy a duchovného 
zúfalstva navštevujú toto pútnické miesto masy veriacich, aby načerpali nové sily a odpustenie. Film  s 
úctou pozoruje každodenný život mníchov, ale všíma si aj okázalú nádheru kláštorného prostredia. 
Cesta viery nie je len výsadou vyvolených. Je otvorená pre každého, kto pocíti „volanie“.  

Všetko o filme nájdete aj na www.filmvolanie.sk.
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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 www.orthodox.sk. 
Cena dohodou.

Na prednej strane obálky:  
Metropolita Rastislav s veriacimi počas 
spomienky na obete vojen v Osadnom, 
24.9.2019.
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