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Milí čitatelia! S radosťou si vám dovoľujeme ponúknuť Ročenku
a Stolový kalendár na rok 2020. Objednať si ich môžete na
Úrade Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku.
Tel. č.: 051/772 47 36, emailová adresa: mrpc@orthodox.sk.

Metropolita Rastislav na chrámoovom sviatku
Pokrova Presvätej Bohorodičky v Sabinove

Prinesenie ostatkov sv. Nektária Eginského
a posviacka ikonostasu v Bežovciach

Návšteva rumunského vladyku Damaskina v Nižnej Rybnici
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Úryvok z kázne na sv. archanjela Michala

V mene Otca i Syna i Svätého Ducha!
Rovnaké Evanjelium, bratia a sestry, platí
pre anjelov aj pre ľudí. Rovnaká spravodlivosť
platí pre anjelov aj pre ľudí – večná spravodlivosť Božia. Rovnaký Boh platí pre anjelov aj
pre ľudí. Svedčí nám o tom Božia Cirkev. Hospodin Christos vytvoril jednu Cirkev z anjelov
aj z ľudí. To sa píše aj v dnešných piesňach: „Z
anjelov a z ľudí vytvoril jednu Cirkev“.
Keď sa z pohľadu Cirkvi pozrieme na
tento svet, ako vyzerá? Tento svet nie je nič
iné ako Božie pole, na ktorom Hospodin seje
dobré semeno – ľudí (Mt 13, 24). Seje ľudí,
ktorých tvorí na svoj obraz a podobu. Všetko, čo je od Boha, je dokonalé. Preto človek
vychádza z Božích rúk ako dokonalý, nesmrteľný, večný. Ale človek zneužil svoju slobo11/2019

du, zneužil svoju Bohu podobnú dobrotu a
vybral sa cez hriech, kde? Do smrti, do pekla. Počuli ste dnes vo svätom Evanjeliu ako
sa Boží sluhovia, svätí anjeli pýtali: „Odkiaľ je
zlo na svete, odkiaľ je hriech na svete, odkiaľ
je smrť na svete? Od diabla, hovorí Hospodin“
(Mt 13, 27-28). „Kým ľudia spali, prišiel jeho
nepriateľ, nasial kúkoľ medzi pšenicu a odišiel“
(Lk 8, 5-15). A čo sa stalo? Ľudia sa vybrali cez
svoje zlo, cez svoje hriechy do ďalekých, cudzích krajín (Lk 15, 13). Do krajiny bez Boha,
kde niet Boha, kde niet Božej pravdy, kde niet
Božej spravodlivosti, Božej lásky. Vybrali sa do
pekla, ktoré si sami stvorili.
Je to čudná, ale zároveň veľmi jasná vec:
prečo sme my ľudia stratili nebo, ako sme
stratili nebeské Kráľovstvo, stratili sme Božiu
pravdu, večnú Božiu pravdu, večnú Božiu
spravodlivosť. „Kým ľudia spali, hovorí Spasiteľ, prišiel nepriateľ“ (Mt 13, 24-30). Ako to, že
ľudia zaspali? Ľudia zaspia, keď spia v hriechu, iba dobrovoľne si zvoliac hriech. Vtedy
to, čo je v nich božské, to, čo je v nich z večného života, sa u nich stráca, mizne. A kedy ja a
ty spíme? Keď konáme hriechy, keď konáme
zlo. Lebo každý hriech nás oddeľuje od Boha,
vzďaľuje nás od Boha. Natoľko nás vzďaľuje
od Boha, že pozbierané hriechy dokopy privodzujú smrť, ktorá nás úplne vzďaľuje od
Boha a do necitlivosti Boha. Svätý Izák Sýrsky
sa pýta, čo je to hriech a odpovedá: „Hriech
je necitlivosť zmŕtvychvstalého Hospodina.“
Svätý Ján Zlatoústy hovorí: „V každom
hriechu je diabol. Preto sa treba báť každého hriechu ako samotného diabla. Diabol
skrýva svoju tvár, lebo by sa ho ľudia zľakli,
utiekli by pred jeho zlom. Preto každý hriech
osladzuje troškou medu a každý hriech sľu  
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buje a mení na radosť, blaženosť, spokojnosť,
pokoj. A človek – Božie stvorenie – sa odrazu
ocitne ďaleko od Boha, v ďalekej krajine.“
Takto, bratia moji, pravého Boha, Jeho
pravdu, Jeho spravodlivosť vyháňajú z našich
duší naše hriechy, nie cudzie, ale naše vlastné
hriechy. Máme vo zvyku prenášať svoje ťažkosti, svoje trápenia na iných, na nepriateľov
mimo nás. A v podstate je hlavný nepriateľ v
nás samotných. Hriech, to je tvoj nepriateľ.
Vedz, že keď niekoho nenávidíš, vzďaľuješ sa
od Boha a v sebe vytvárať malú smrť a malé
peklo. Keď ohováraš, keď nadávaš, ó aké hrôzy vchádzajú do tvojej duše, aké peklo za
nadávky! Hospodin Christos sa v Evanjeliu
nazýva – Slovo Božie (Jn 1, 1-3, 1Jn 1, 1) a na
to Božie slovo nadávaš, potupuješ ho, kaličíš.
Vedz, že každou nadávkou vnášaš do svojej duše jedného diabla. Nečuduj sa, keď sa
potom rozmnožia v tvojej duši a nečuduj sa,
keď ťa povedú rôznymi necestami a hrôzami
tohto sveta. Keď stratíš pravého Boha Hospodina Christa, stratil si Božiu pravdu, stratil
si Božiu spravodlivosť, potopil si ich do šera,
tmy, pekla.
My kresťania, ktorí za sebou stále máme
meč svojho anjela ochrancu, vždy máme
meč, ktorý nás ochráni od všetkého zla a
hriechu, keď sme bdelí, keď nezaspíme v hriechu. On od nás čaká našu horlivosť, aby sme
sa ukázali ako pripravení. Lebo, čo je hriech?
Hriech je zneužitie slobody. Za tebou, človeče, stojí Boh a diabol. Takúto slobodu dal
Boh človeku. Vyber si medzi Bohom a diablom, vyber si medzi životom a smrťou. To je
tvoja cesta (5Mj 30, 15 a ranokresťanský spis
Didachi 1,1). Keď si vyberieš Boha, keď si vyberieš Jeho pravdu namiesto lži diabla, keď
si vyberieš Jeho spravodlivosť, si požehnaný!
Vojdeš do nebeského Kráľovstva a tam, spolu
s nebeskými netelesnými mocnosťami, bu4
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Sv. Justín Popovič počas kázne
deš oslavovať čudesného Hospodina, pravého Boha.
Nech by svätý archanjel Michal všetkých
nás po celom svete začlenil do svojej armády a dal nám všetky svoje zbrane, aby sme
zvíťazili nad každým pokušením, každým
hriechom, každou smrťou, každým diablom,
každou bezbožnosťou, každou škaredou
módou a všetci sme mali Hospodina Christa
v tomto aj budúcom svete. A to znamená,
aby sme žili kvôli spaseniu svojej duše a
svojej blaženosti. Nech by svätý archanjel
Michal urobil z našich duší požiare modlitby,
aby sme sa k nemu vždy obracali so všetkými
ťažkosťami, aby sme sa zachránili pred každým hriechom a aby sme spolu s ním a všetkými svätými oslavovali čudesného Hospodina Christa, ktorý nás svojím zmŕtvychvstaním
zachránil pred peklom, pred hriechom, pred
smrťou. Jemu patrí sláva po všetky veky.
Amin.
Úryvok z kázne
prep. Justína Čelijského (Popoviča)
na sv. archanjela Michala z roku 1973
v monastieri Čelije.
Z knihy Praznične besede, Beograd 1998
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Sv. Rastislav, knieža moravské
Sv. Rastislav dosiahol po čom veľmi
túžil. Ľudia rozumeli sv. Evanjeliu, väčšina z nich sa vzdala pohanských zvykov
a úprimne prijala Christovu vieru. Cisár
najvyspelejšej a najmocnejšej ríše vtedajšej Európy Rastislavov národ priradil
k veľkým európskym národom. Vskutku
tak aj bolo. Veď Slovania mali v 9. st. preloženú celu Bibliu do svojho rodného
jazyka. Francúzi, Nemci či Angličania ju
prekladali v 12. až 13. st. Byzantský cisár uznal Veľkú Moravu ako samostatný,
zvrchovaný štát. Dokonca sv. Rastislava
prirovnal ku veľkému rímskemu cisárovi sv. Konštantínovi. Tým sv. Rastislavovi
vyjadril nezvyčajnú úctu, akej sa od Grékov, Byzantíncov nedostalo žiadnemu
vtedajšiemu vladárovi.
V roku 867 sv. Konštantín a Metod
opustili Veľkú Moravu. Šli do Konštantínopolu, kde chceli oboznámiť cisára a
patriarchu s priebehom misie. Pravdepodobne sa už nemienili vrátiť na Veľkú Ikona sv. Rastislava, kniežaťa moravského
Moravu, a preto vzali so sebou niekoľkých žiakov, dôstojných biskupského svätenia, aby boli v Konštantínopole vysvätení
za biskupov. Ako biskupi by tak mohli na Veľkej Morave pokračovať v ich diele. Do
Konštantínopolu však nedošli. Cestou v Benátkach sa dozvedeli, že cisár Michal III.
bol v Konštantínopole zavraždený a sv. patriarcha Fótios zosadený.
Sv. bratia ostali čakať v Benátkach, až kým ich pápež Mikuláš I. nepozval do Ríma.
V Ríme už nový pápež Hadrián II. schválil slovanské bohoslužby a slávnostne vysvätil slovanské bohoslužobné knihy. Sv. Konštantín však vyčerpaný cestou a misijnou prácou ťažko ochorel. Zriekol sa sveta, v gréckom monastieri prijal vyšší stupeň
mníšstva (schimu) a meno Cyril. Sv. Konštantín – Cyril zomrel 14. februára 869 v
Ríme. Mal iba 42 rokov a odišiel v ňom do večnosti jeden z velikánov ľudských dejín.
Krátko pred smrťou sv. Cyril presvedčil sv. Metoda, aby sa vrátil na Veľkú Moravu. V
tom istom roku pápež Hadrián II. vysvätil sv. Metoda za biskupa a ustanovil ho za
arcibiskupa moravských a panónskych Slovanov.
Sv. Metod sa stal moravským arcibiskupom, na Morave sa vytvorila domáca národná Cirkev s domácim slovanským duchovenstvom. Tohto požehnania sa však sv.
11/2019

  

5
E

Sviatok
Rastislav už nedočkal. V roku 870 ho jeho synovec, nitrianske knieža Svätopluk, zajal a odovzdal do rúk jeho úhlavného nepriateľa, východofranského kráľa Ľudovíta.
Ten dal sv. Rastislava oslepiť a doživotne uvrhnúť do väzenia. Oslepený sv. Rastislav
zomrel asi dva roky po svojom odsúdení.
Arcibiskup Metod prišiel v roku 870 na Veľkú Moravu, aby riadil a spravoval moravskú Cirkev. Na Morave však už namiesto sv. Rastislava vládol Svätopluk, ktorý
umožnil franským biskupom, aby sv. Metoda zajali a odvliekli do Franskej ríše. Až
na príkaz pápeža po troch rokoch väzenia, ponižovania a aj mučenia bol sv. Metod
oslobodený a mohol sa vrátiť na Veľkú Moravu. Od roku 873 až do roku 885 sv. Metod spravoval moravskú Cirkev. Pred svojou smrťou určil za svojho nástupcu na arcibiskupskom stolci svojho žiaka, biskupa Gorazda, rodeného moravského Slovana z
veľmožského rodu. Sv. Gorazd bol okolo r. 881 vysvätený za biskupa v Konštantínopole. Do Konštantínopolu prišiel spolu so sv. Metodom, ktorý tam informoval cisára
Vasilija I. a patriarchu Fótia o svojej misijnej činnosti na Veľkej Morave. Predpokladá
sa, že Metod, aby zabezpečil pretrvanie moravskej Cirkvi aj po svojej smrti, požiadal
patriarchu Fótia o vysvätenie svojich žiakov za biskupov. Tak malo byť zaručené pokračovanie veľkomoravskej cirkevnej hierarchie.
Po smrti sv. Metoda (885) je však sv. Gorazd spolu s Klimentom, Sávom, Angelárom, Naumom a s ďalšími Metodovými žiakmi uväznený, týraný a napokon hanebne vyhnaný z Veľkej Moravy. Franský nitriansky biskup Viching so súhlasom pápeža
Štefana V. a kniežaťa Svätopluka dal vyhnať či dokonca predať do otroctva, z Veľkej
Moravy viac ako 200 slovanských kňazov, ktorí sa uchýlili v okolitých slovanských
krajinách, kde šírili slovanskú bohoslužbu a kultúru. Sv. Gorazd, Kliment a Naum sa
usídlili v rôznych častiach vtedajšieho Bulharska. S pomocou
bulharského cára Borisa a jeho nástupcov
šírili pravoslávnu vieru
a slovanskú bohoslužbu. V meste Ochrid
vytvorili znamenitú
školu, z ktorej sa slovanská kultúra šírila
do všetkých slovanských krajín.
Na Veľkej Morave však nastal veľký
úpadok duchovnosti,
opäť sa slúžilo po latinsky a veriaci národ,
ktorý stratil svojich
Mapa Európy v čase Veľkej Moravy
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náboženských a národných vodcov, osirel. Zničilo sa puto, ktoré spájalo slovanské
kmene Veľkomoravskej ríše, čo v konečnom dôsledku zapríčinilo skorý zánik Veľkej
Moravy ako štátneho útvaru.
Je paradoxom, že sv. Rastislav, ten, ktorý otvoril oči nielen Moravanom, ale všetkým Slovanom, ktorý má na svedomí obrovský duchovný a kultúrny rozmach mnohých slovanských národov, umiera oslepený a všetkými opustený. Ten, ktorý priniesol
svetlo, umiera v tme. Je paradoxom, že ten, ktorý cez Christovu vieru dáva slobodu
všetkým Slovanom, zomiera sám uväznený v temnici. Je paradoxom, že Svätopluk,
ktorý z túžby po moci vierolomne zradil svojho strýka sv. Rastislava a ktorý za krátky
čas zbúral všetko, čo sv. Rastislav vybudoval, má v slovenskom národe väčšiu úctu
ako sv. Rastislav, zbožný človek a vládca, ktorý vlastný život položil za Cirkev a svoj
národ. Je paradoxom, že tí, ktorí bojovali proti misii sv. solúnskych vierozvestcov,
vyháňali ich žiakov z Veľkej Moravy, uvalili kliatbu na ich takzvané heretické učenie
a bohoslužobný jazyk, sa dnes hrdo hlásia k odkazu konštantínopolskej misie a považujú sa za nositeľov tejto tradície. Takéto, plné paradoxov je vnímanie sv. Cyrila a
Metoda a ich kultúrneho a duchovného odkazu našou spoločnosťou. Na jednej strane sa hrdo hlásime ku sv. vierozvestcom, dokonca v preambule Slovenskej Ústavy
sa slovenskí zákonodarcovia uzniesli chrániť kultúrne dedičstvo predkov v zmysle
cyrilo-metodského duchovného dedičstva, teda kresťanského dedičstva. Na druhej
strane, súčasne prebieha ostrá proticirkevná kampaň, lebo Cirkev bráni manželstvo
a rodinu, bojuje proti interrupcii či eutanázii. Málokto si však uvedomuje, že proticirkevná kampaň je zároveň aj kampaňou voči duchovným hodnotám, ktoré vyznávali
sv. Konštantín a Metod. Sv. Konštantín a Metod nepreložili iba Bibliu a bohoslužobné
texty, jednou z prvých vecí, ktoré sv. Cyril a Metod na Veľkej Morave preložili, bol
občiansky zákonník „Zakon sudnyj ljudem“ a zbierka ustanovení byzantských cisárov a cirkevných otcov „Nomokánon“, . Diela, ktoré sv. vierozvestcovia považovali za
nenahraditeľné a veľmi vážne pre každodenný život, však naša spoločnosť nepozná
a neuznáva, len sa hrdo hlási k cyrilo-metodskému odkazu, samozrejme, prispôsobenému na „nový, moderný obraz a podobu“. Takáto, plná paradoxov je naša súčasnosť
a aj úcta k sv. solúnskym vierozvestcom a kniežaťu Rastislavovi.
Súd nad Rastislavom, kniežaťom veľkomoravským, sa uskutočnil v jeseni roku
870. To je posledný rok, keď sa v prameňoch spomína jeho meno. Odvtedy Rastislav
pomaly ale isto upadal do zabudnutia. Žil však naďalej v srdciach pravoslávnych veriacich. Po celé stáročia si zachovali spomienku na veľké knieža, ktoré vydobylo pre
svoj národ slobodu. Vďaka nemu dostal nielen veľkomoravský ľud, ale aj mnohí Slovania dar pravej Christovej viery. V tom spočíva jeho obrovská zásluha. V diele, ktoré
spečatil svojou mučeníckou smrťou. Spomienka na neho dlhé stáročia tlela v našich
srdciach, až vzbĺkla jasným plameňom, keď dňa 28. 10. 1994, viac ako 1100 rokov po
svojej smrti, bol vyhlásený za svätého v Pravoslávnej cirkvi. Týmto sme si po dlhých
stáročiach konečne uctili pamiatku sv. kniežaťa a mučeníka Rastislava.
Prot. Igor Kerekanič
11/2019
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Svätý veľkomučeník Dimitrij Solúnsky,
myrotočivý
Tretie storočie bolo hrozným obdobím
prenasledovania kresťanov, takzvanou dobou
mučeníkov, ktorí prijali Christovo učenie a nasledovali Ho, teda Christa. A Hospodin ich za ich
neochvejnú vieru naplnil Svätým Duchom, kde
činili množstvo zázrakov a uzdravení, ktoré sa
pri nich dejú dodnes.
Jedným z takýchto veľkých svätcov je veľkomučeník Dimitrij Solúnsky, myrotočivý. Svätý
Dimitrij žil v druhej polovici 3. storočia, v meste
Solún (dnešné Thessaloniky), kde bol jeho otec
vysokým cisárskym úradníkom. Sv. Dimitrij bol
už od detstva vychovaný tajne v kresťanskej viere svojimi rodičmi, ktorí boli veľmi zbožní. Bolo
to ich jediné dlhoočakávané dieťa. Po otcovej
smrti ho cisár Maximián vymenoval za prokonzula mesta Solún a celej provincie, a keďže cisár
bol modloslužobníkom, žiadal, aby sv. Dimitrij
prenasledoval kresťanov a zahubil každého, kto
by vyznával Christovo meno. Avšak sv. Dimitrij nielenže cisára neposlúchol, ale ešte väčšmi
Ikona sv. Dimitrija Solúnskeho
utvrdzoval kresťanov v Christovej viere. Keď sa
to cisár Maximián dozvedel, nariadil uvrhnúť sv. Dimitrija do väzenia. Svätý s veľkou a
neochvejnou vierou prijal svoj kríž, rozdal svoj majetok a odhodlaný pokojne sám odišiel
do väzenia. Tam sv. Dimitrij neprestajne chválil a oslavoval Boha. Diabol chcel svätého
vystrašiť, a tak vzal na seba podobu škorpióna a chcel uštipnúť svätého do nohy. Svätý
Dimitrij urobil na sebe znak kríža a nebojácne škorpióna zašliapol. Nič sa mu napriek
tomu nestalo. Vo väzení sa mu zjavil anjel Hospodinov s prekrásnym vencom, aby ho
utešil a posilnil v jeho nasledujúcom mučeníckom utrpení. V tom čase v aréne bojoval
dovtedy nepremožiteľný cisársky gladiátorom menom Lyus. Sv. Nestor, ktorý si veľmi
vážil svätého, si prišiel k nemu po požehnanie a modlitby, aby mohol bojovať s týmto
netvorom, ktorý v aréne zabil už množstvo kresťanov. Sv. Dimitrij Nestorovi požehnal a
predpovedal mu víťazstvo nad gladiátorom ale aj mučenie za Christa. Sv. Nestor sa pred
Lyusa postavil s krížom v rukách a porazil ho. Keď sa cisár dozvedel, že to bol práve sv.
Dimitrij, kto požehnal Nestora na boj s Lyom, poslal za svätým svojich vojakov, ktorí ho
našli pri modlitbe a prebodli kopijami. A tak svätý Dimitrij odovzdal svoju čestnú a svätú
dušu. Telo sv. mučeníka bolo predhodené na roztrhanie divokým šelmám, ale v noci ho
solúnski kresťania vzali a tajne pochovali. To sa stalo v r. 306.
8
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Pamiatku sv. Nestora si Pravoslávna cirkev pripomína nasledujúci deň po sviatku sv.
Dimitrija. Hrdinskú vieru sv. Dimitrija oslávil Boh po jeho smrti nielen nespočetnými zázrakmi, ale tiež tým, že jeho telo zostalo po smrti neporušené a od 7. storočia z neho
vyteká voňavé myro dodnes. Niekoľkokrát sa kresťania pokúšali preniesť ostatky svätého
zo Solúna do Carihradu, ale z hrobu svätého vyšľahli plamene a bolo počuť hlas: ,,Prestaňte, zanechajte toto všetko!” A tak sv. ostatky zostali v Solúne dodnes.
So sviatkom sv. Dimitrija sa viaže spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie, ktoré
sa udialo v Carihrade 26. októbra v r. 740. V bohoslužobných textoch na deň sv. Dimitrija
nám Cirkev stavia pred zrak jeho hrdinskú vieru a cnosti. V Grécku je tento deň vyhlásený
ako štátny sviatok. Tisíce ľudí precháza ulicami Tessaloník krestným chodom s ostatkami sv. Dimitrija, aby tak požehnal mesto. Cirkev nám ho predstavuje ako neochvejného
Christovho vojaka, vyznávača a divotvorcu, ktorý uzdravuje skrze svoje príhovory choroby duše a tela a pomáha v každej potrebe. Vo všetkých slovanských národoch a teda aj
u nás na Slovensku majú veriaci sv. Dimitrija vo veľkej úcte, vďaka našim vierozvestcom
sv. Cyrilom a Metodom, ktorí od detstva vo svojom rodnom meste navštevovali chrám
sv. Dimitrija s jeho ostatkami. Na veľkú Moravu priviezli i preklad bohoslužby tomuto
svätcovi.
So sv. Dimitrijom sa viaže nespočetné množstvo zázrakov a uzdravení. O jednom takomto zázraku sú nedávne svedectvá. Keď otvorili rakvu
sv. Dimitrija, ktorá sa otvára raz ročne,
vytekalo z neho sv. myro zvláštnym
spôsobom, pretože kvapôčky stekali
po rakve smerom nahor, a tak prekračovali fyzikálne zákony. Ja osobne som bol v chráme sv. Dimitrija a
pri jeho svätých ostatkoch už trikrát,
no pred dvoma rokmi, keď tam slúžil vladyka Juraj, doniesol nám odtiaľ
veľký dar. Vladyka všetkým kňazom
michalovsko-košickej eparchie rozdal ako požehnanie vatičky, ktorými
bolo nasiaknuté myro z ostatkov sv.
Rakva s ostatkami sv. Dimitrija v Solúne
Dimitrija. Tá vatička nikdy nevysychá
a vydáva nádhernú vôňu. Takto sa dostáva aj našim veriacim na sviatok sv. Dimitrija Solúnskeho požehnanie priamo od neho samotného. K sv. Dimitrijovi sa kresťania obracajú
a prosia o pomoc hlavne s problémami zraku a slepoty. Nech nás život a zázraky sv. Dimitrija povzbudia a posilnia v našom duchovnom napredovaní na ceste k našej spáse.
Svätý veľkomučeník Dimitrij, pros Hospoda Boha za nás hriešnych!
Amiň. Christos posredi nás!
Jerej Nikifor Surma
11/2019
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Sväté Písmo a jeho užitočnosť pre
veriaceho človeka – Siedmy žalm (2. časť)
Siedmy žalm je v prvom rade nádherným Dávidovým vyznaním o Bohu ako
spravodlivom Sudcovi, ktorý pomáha v časoch súženia, pričom Jeho pomoc je
spravodlivá, pretože Boh pozná aj tie najtajnejšie želania ľudského srdca. V tejto časti si priblížime prvých desať veršov.
Podľa obsahu môžeme žalm rozdeliť takto: Nadpis (v. 1), nádej na Boha v ťažkostiach (v. 2–3), vyznanie vlastnej neviny zaprisahaním sa (v. 4–6), Dávidova výzva k
Bohu o súd nad ním a hriešnikmi (v. 7–10), spravodlivosť Boha v pomoci a súdení (v.
11–14), márnosť plánov hriešnikov (v. 15–17), Dávidovo vyznanie (v. 18).
Kráľ Dávid nám môže byť dobrým vzorom v tom, že aj keď mal mnoho nepriateľov a nachádzal sa v mnohých utrpeniach a krízach, nádejal sa len na jediného
Boha. Tento Dávidov žalm odkrýva krotkosť a pokoru jeho duše. Neprosí o potrestanie protivníkov, prosí len o pozbavenie, vyslobodenie z rúk tých, ktorí ho prenasledujú. V druhom verši (na Teba som sa spoľahol) prorok hovorí, že sa nespolieha na
ľudskú pomoc, no chráni jedinú nádej – nádej na Hospodina Boha. Modlí sa, prosí,
aby ho Boh urobil hodným svojej blahej prozreteľnosti, pretože sa bojí, aby ho tí,
ktorí mu hrozia vojnou, vrhnúc sa na neho podobne ako divoké zvery a nájduc ho
bez Božej pomoci, nezahubili úplne.
Trojica veršov (4–6) je Dávidovým vyznaním vlastnej neviny spôsobom vlastným starozákonnej dobe, t.j. zaprisahaním sa a prekliatím seba samého. Starozákonní
ľudia sa často zaprisahávali, najmä vtedy, ak išlo o dokázanie neviny v súdnych procesoch. Tento spôsob však často zneužívali, vo svojich zaprisahávaniach sa odvolávali na Boha ako svedka, no Boh vidí viac než ľudia – mnohokrát videl vinu zaprisahajúceho sa a tak dopustil jeho obvinenie aj odsúdenie. Prísaha bola aj formou zmluvy
medzi dvoma stranami a bola potvrdením dohody. Prisahal aj samotný Hospodin vo
svojom prísľube dať Izraelitom zasľúbenú zem alebo vyviesť ich z egyptského otroctva. Zaprisahávať sa však nesmelo hocikedy alebo na hocičo. Ak sa niekto zaprisahal
bez príčiny a nerozmyslene, počítalo sa mu to za hriech.
A ako vidíme z Dávidovho života, jeho modlitba (tento žalm) bola Bohom vypočutá. Prečo? Treba si vždy pamätať, že nie je potrebné sa iba modliť, no modliť sa tak,
aby bol človek vypočutý. Modlitba nie je dostatočná, ak ju nebude prinášať tak, ako
je lahodné, ako sa patrí Bohu. Aj farizej sa modlil, no nemal z toho úžitok, Židia sa tiež
modlili, no Boh sa odvrátil od ich modlitieb, pretože sa nemodlili, ako sa mali. Preto
je potrebné modliť sa takou modlitbou, ktorá by mohla byť vypočutá. Všetko toto:
nárek, slzy, povzdychy, stránenie sa hriešnych ľudí a strach pred Bohom sú dostatočné na to, aby bol človek Bohom vypočutý. A aby bol človek vypočutý Bohom,
hovorí svätý Ján Zlatoústy, to závisí od nasledujúcich vecí: 1. či sme hodní dostať
žiadané; 2. či sa modlíme v súlade s Božími zákonmi; 3. či sa modlíme neprestajne;
10
B

Odkaz
sv. Cyrila
a Metoda

Sväté Písmo
4. či neprosíme o niečo ľudské; 5. či prosíme o užitočné a 6. či plníme potrebné aj zo
svojej strany. Modlitba je liek. No ak nevieme, ako je potrebné podať tento liek, vtedy
z neho nemáme žiaden úžitok.
Počnúc siedmym veršom začína Dávidova výzva k Bohu o súd nad ním a hriešnikmi. Prorok žiada spravodlivého Sudcu, aby
vyriekol objektívny rozsudok nad tými, čo
konajú zlo a nepríjemnosti a aby ich tým
poučil a napravil. Hospodin súdi ľudí. Súď
ma, Hospodine, podľa mojej spravodlivosti
a podľa mojej nevinnosti (súď) proti mne, sú
slová deviateho verša. V nich kráľ Dávid hovorí, že je jeden Najvyšší Sudca na celom
svete, ktorý súdi všetky národy a aj pozemských sudcov a kráľov. Nech bude všetkým
známe, že Hospodin je Sudca, ktorého spravodlivému súdu nikto neunikne. Prečo
tu ale Dávid hovorí o svojej spravodlivosti
a nevinnosti? Nie je to chválenie sa? Nie!
Bol k tomu prinútený okolnosťami. Akými?
Myslením nerozumných ľudí. Tí podľa vonkajších znakov – Dávidov úbohý stav, útek
Isus Christos ako Sudca na tróne
pred synom, opustenosť a podobne – odsúdili Dávida ako Bohom opusteného a potrestaného. Mnohí ľudia len podľa toho, čo
vidia, vyvodzujú nesprávne závery o živote človeka – a tým sa dopúšťajú hriechu
odsudzovania.
Boh je v učení Knihy žalmov prozreteľný, všadeprítomný a aj vševediaci. Práve
vševedomosť Boha je v žalmoch vyjadrená aj prostredníctvom slov o skúmaní sŕdc
a vnútra človeka, ako napr. v tomto žalme – Bože, ktorý skúmaš srdcia a vnútra spravodlivo (v. 10). Znamená to, že Boh vie nielen to, čo je samotnému človeku viditeľné
či počuteľné, t.j. skutky, slová alebo gestá, no pozná aj pred človekom ukryté: myšlienky, želania, pocity, zmýšľanie či usudzovanie. To práve vyjadrujú pojmy srdce a
vnútro. Boh neustále a v plnosti (dokonale) pozná vnútorný stav každého človeka
a všetky kroky jeho života. Všadeprítomnosť Boha, ako aj Jeho vševedomosť, sa v
učení žalmov odkrýva vo vzťahu k človeku, t.j. aby človek pamätal, že hocikde by sa
nachádzal, Boh je tam s ním a ako Vševediaci ho vždy vidí a pozná.
V učení o hriechu (tu ho nazval Dávid zlobou hriešnych, v. 10) žalmisti nerozoberajú jeho podstatu, skôr opisujú rozličné konkrétne prejavy zla a hriechu vo svete
a v živote človeka. Z ich vyjadrení môžeme zostaviť takéto starozákonné učenie o
hriechu. Hriech je protiklad dobra, je to zlo, hoci slovo zlo (hebr.: raah) sa žalmistami často používa vo význame utrpenia, smútku. Vo vzťahu k Bohu je hriech podľa žalmistov odpadnutie od Boha, neposlušnosť voči Bohu, odklon od správnej
11/2019
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cesty, ktorú stanovil Boh svojím Zákonom, a ktorý (odklon) je prejavom nevedomosti
alebo slabosti ľudskej vôle alebo zblúdenia prirodzenosti, je tiež vedomé alebo nevedomé odklonenie sa od skutočného cieľa ľudského života, chodenie po falošnej,
nesprávnej a zlej ceste, je to prejav bezbožnosti. Hriech je ničotnosť, pustota, daromnosť, márnosť, porušenie zmluvy a zväzku s Bohom a ľuďmi a aj zákernosť. Vo
vzťahu k blížnemu je hriech nespravodlivým či násilným konaním, urážkami, klamstvom, zákernosťami – spôsobuje utrpenie a ťažkosti – aj pre samotných hriešnikov.
Prorok Dávid, podľa výkladov svätých otcov, v desiatom verši poukazuje na Boží
súd (posledný) a na to, ako bude Boh súdiť svet. Nebude potrebovať svedkov, usvedčovania, argumenty ani písomné dôkazy, pretože dokonale pozná stav (smerovanie,
náklonnosť) srdca každého človeka aj jeho vnútra, teda aj tie najtajnejšie myšlienky.
Protodiakon Ján Husár
Literatúra:
Псалтирь. 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.

Poučenia o modlitbe
„Modlitba, ak je úprimná, je prebývaním a zjednotením sa človeka s Bohom.“
Keď sa modlíš, „snaž sa, aby sa myseľ,
ktorá sa odklonila, k tebe vrátila.
Alebo lepšie povedané, zatvor
ju v slovách modlitby. Ak
sa myseľ unaví a začne sa
rozptyľovať, opäť ju voveď
do slov modlitby, pretože nášmu umu je vlastná
nestálosť. No Ten, ktorý má
silu na to, aby všetko upevnil, môže dať nášmu umu
stálosť“. Preto „neprestajne bojuj s prelietavosťou tvojich myšlienok, a keď sa um
rozptýlil, sústreď ho
12
B

k sebe. Nezarmucuj sa, keď si rozrušený
myšlienkami, ale maj dobré rozpoloženie a neprestajne privádzaj svoj um k
pozornosti“.
„Rozvážnych ľudí Vykupiteľ priťahuje k svojej láske tým, že skoro vyplní ich prosby. Nevďačné
duše dlho trápi hladom a smädom nesplneného želania.“
„Keď dlho prebývaš v modlitbe a nevidíš jej plody, nehovor:
nič som nezískal. Pretože
samotné prebývanie v modlitbe je už ziskom. Čo je viac
než to, keď môžeme priľnúť
ku Hospodinovi a neprestajne s Ním prebývať?“
Prep. Ján Lestvičnik
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Stojíme vo viere?
/3/

Zaiste pre všetkých nás je zrozumiteľná pravda, že život človeka sa prejavuje činnosťami, z ktorých najviac a ako bezprostredné slúži slovo! Ak je Isus Christos v nás, On
sa k nám prihovára, On aj hovorí v nás. A tu je druhý príznak, podľa ktorého môžeme
poznať, či stojíme vo viere – svedectvo Isusa Christa utvrdzujúce naše srdce v tom, že
patríme Jemu. Toto vnútorné svedectvo Isusa Christa veriacej duši uznáva sa Božím slovom. Svätý evanjelista a apoštol Ján hovorí: „Kto zachováva Jeho (Christove) prikázania,
zostáva v Ňom a On v ňom. A po tom, po Duchu, ktorého nám dal, poznáme, že zostáva
v nás“ (1 Jn 3, 24), pretože „ten Duch dosvedčuje s naším duchom, že sme deťmi Božími“
(Rim 8, 16).
Skúsenosť veriacich kresťanov všetkých vekov potvrdzuje túto vyslovenú a nepochybnú pravdu. Svedectvo Ducha bolo počuť počas všetkých čias života Cirkvi – bolo
počuť dokonca svätými Starého Zákona – podľa miery svetla Božieho, ktoré ich osvecovalo. Toto svedectvo neustále utešovalo, pomáhalo a upevňovalo Boží ľud; ono vykonávalo všetko veľké v Božom Kráľovstve, ktoré Boh utvrdzoval uprostred nevľúdneho
sveta. Abrahám ho počul v sebe, keď videl Christov „deň; i videl i radoval sa“ (Jn 8, 56).
Jakub, keď žehnal svojich synov prorockým duchom a keď zrazu na minútu prerušil
svoje požehnania, akoby prinútený vnútorným hlasom, zvolal: „Na Tvoju pomoc čakám,
Hospodine!“ (1 Mjž 49, 18). Jób takto vyznával svojho Vykupiteľa: „Ja viem, že môj Vykupiteľ žije... zo svojho tela uzriem Boha, ktorého uvidím pri sebe; moje oči, nie cudzie Ho
uvidia“ (Jób 19, 25-27). Dávid, keď ako protiklad svojim krutým nepriateľom postavil
presvedčenie svojho srdca v Božej pomoci, zvolal: „Viem, že Boh je za mňa. Z Božej po-

Mnohotrpiaci Jób sediaci s hnisavými vredmi na hnojisku, ktorý stále veril Bohu
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moci môžem chváliť Jeho slovo...Lebo si moju dušu vytrhol zo smrti, i moje nohy od úrazu“
(Ž 56, 10-11, 14). Starec Simeon, keď akoby odpovedal starcovi Jakubovi, po mnohých
uplynulých storočiach, a videl pred svojou smrťou to, na čo sa nádejal umierajúci patriarcha (pozri 1 Mjž 49, 18), takto chválil Boha: „Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služobníka
podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli Tvoje spasenie, ktoré si pripravil pred tvárou
všetkých ľudí: ako svetlo, ktoré sa zjaví pohanom a oslávi Tvoj ľud izraelský“ (Lk 2, 29-32).
Štefan „plný Ducha Svätého, vzhliadol k nebesám, videl slávu Božiu a Isusa stáť na pravici
Božej, i riekol: Hľa, vidím nebesá otvorené a Syna človeka stáť na pravici Božej“ (Sk 7, 5556). Napokon môžeme spomenúť ešte apoštola Pavla, ktorý v Liste Timotejovi napísal:
„Viem, komu som uveril, a som presvedčený, že má moc zachovať, čo mi bolo zverené, až do
onoho dňa“ (2 Tim 1, 12). Prečo hovoríme o týchto veľkých služobníkoch Božích? Lebo
to, čo vidíme u nich, má aj každý pokorný a zbožný kresťan, má ako oni Božie svedectvo
v sebe (por. 1 Jn 5, 9-10). Každý vidí svojho Spasiteľa očami umu, počuje Ho sluchom
srdca. Preto nieto moci na Zemi, nieto démona v podsvetí, ktorí by mohli presvedčiť
nás, že Isus Christos, náš Spasiteľ, nežije v nás, že nepočuje nás, neprihovára sa nám,
nemiluje nás, neobetoval sa za nás!
Aj ďalšie myšlienky by nás mali priviesť k zodpovedaniu otázky, ako my disponujeme týmto svedectvom Isusa Christa. Nemal by nám pritom byť cudzí hlas Spasiteľa
uisťujúceho nás v zmilovaní: „Ty patríš mne, ja som ťa vykúpil, tvoje hriechy sú odpustené,
choď v pokoji“ ((Iz 43, 1; Mt 9, 2; Lk 7, 50). Aj mnohé iné deje a okolnosti pripomínajú
nám tento Boží zámer. Počujeme Jeho pozvanie a môžeme na kolenách spolu s Dávidom vyznať: „Čuj, Hospodin, môj hlas, keď volám, zmiluj sa nado mnou a vyslyš ma! Tebe
pripomína moje srdce Tvoj príkaz: Hľadajte moju tvár! Tvoju tvár hľadám, Hospodin“ (Ž 27,
7-8). Počujeme aj Jeho odpoveď a môžeme s tým istým Dávidom povedať, zavŕšiac svoju modlitbu: „Keď hlasite volám k Hospodinovi, On mi odpovedá zo svojho svätého vrchu“
(Ž 3, 5). Môžeme počuť tiež to, ako On sám hovorí a môžeme Mu spolu so Samuelom
povedať: „Hovor, (Hospodin), lebo Tvoj služobník počúva!“ (1 Kr 3, 10). Cítime, že On nás
počuje a že náš „krik pred Ním prenikol Mu k ušiam“ (Ž 18, 7) a nezablúdil na ceste. Môžeme počuť, ako na našu prosbu: „Daj mi znať cestu (Hospodin), po ktorej mám kráčať,
lebo ja dúfam v Teba, lebo k Tebe pozdvihujem svoju dušu“ (Ž 142, 8) odpovedá sám Isus
Christos: „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa“ (Jn
14, 6). Počujeme, ako On nás potešuje, uisťuje, poúča, pozdvihuje a posilňuje (Ž 86,
17; 94, 12; 138, 3 a iné). Ak nič podobné necítime, ak sme „nikdy nepočuli Jeho hlas, ani
nevideli Jeho tvár“ (Jn 5, 37), ak nedisponujeme svedectvom Isusa Christa, dokonca Ho
ani nepoznáme, Isus Christos nie je v nás a ak nie je v nás, nestojíme vo viere a nemáme
večný život. (Pokračovanie)
Prot. Peter Kormaník

Spasiteľ neprestajne klope na dvere našich sŕdc, aby sme Mu otvorili. Klope,
aby vošiel a spočinul v našich dušiach a urobil si v nás príbytok.
Svätý Makarij Veľký
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200 rokov od narodenia Alexandra
Pavloviča – bojovníka za duchovnú
identitu karpatských Rusínov 3
Bolo by ešte možno veľa písať a hovoriť o Pavlovičovom boji proti rôznym
novotám a nešvárom v duchovnom živote karpatských Rusínov. Jeho zdravý
duchovný konzervativizmus vyjadrený
konštatovaním:
Bo slavjanske plemja stare,
my vsi starovirci,
ne zmaďarčat nas maďare,
ne snimčať nas nimci,
alebo novoročným prianím:
Staroj pravdi buďme virny,
i v tom novom godi,
pravoslavnosť zadržujme,
v našom russkom rodi,
však nebol obmedzený iba na
statickú obranu niečoho starobylého. Ak máme hovoriť o
Pavlovičovi ako o duchovnom
bojovníkovi, je potrebné podčiarknuť, že bol viac bojovníkom „za“ ako bojovníkom
„proti“. Veľmi dobre totiž poznal slová žalmu: „Uklonisja ot zla i sotvori blaho“
a tak podľa týchto slov
sa nielen odvracal od
všetkého, čo by mohlo
škodiť našej duchovnej
identite, ale zároveň
konal všetko to dobré
a krásne, čo túto iden11/2019

titu podporovalo. Ako duchovný mal na
to skutočne veľa príležitosti. Sú známe
mnohé dojímavé príklady jeho sociálnej i duchovnej služby, ktorú konal medzi svojimi veriacimi. Niektoré opisuje I.
Šlepecký vo svojej stati – „A. I. Pavlovič
– po trudam i vospominanijam,“ kde
okrem iného uvádza aj epizódu, ako mu
z ďalekého Ruska od neznámeho darcu
priniesli darček – dve ikony a knihu s venovaním: „Túto knihu s úctou posielam
tomu svjaščennikovi, ktorý tak ľúbi svoj
ľud.“
Slzy sa tisnú do očí aj pri spomienkach prešovského duchovného Bartolomeja Šašu - ktorý spovedal jedného
umierajúceho. Ten sa mu na smrteľnej
posteli zdôveril so svojím
zármutkom, že nestihol
zhotoviť truhlu pre
svojho dobrodincu.
Na udivenú otázku, o
akej truhle hovorí, mu
dotyčný vyrozprával,
že bol odchovancom
Pavloviča, ktorý ho aj
poslal vyučiť sa tesárskemu remeslu. Keď
už sám zarábal, chcel
aj on sám aspoň
nejaké
peniaze
venovať svojmu
duchovnému
za preukázanú starostlivosť, po   15
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moc a lásku; no Pavlovič to kategoricky
odmietol a iba žartovne poznamenal:
„Keď zomriem, tak ty mi truhlu spravíš.“
Vďačný odchovanec však ešte aj na smrteľnom lôžku cítil záväzok voči „pan – otcovi svidnickomu.“
Pedagogickej činnosti sa v tomto príspevku nebudem venovať, pretože je to
téma na osobitnú štúdiu alebo i knihu.
Jedno však musím podčiarknuť. Všetka činnosť Pavloviča bola vždy spätá i s
duchovným životom, tak ako aj duchovný život nebol odtrhnutý od bežného
života o. Pavloviča a jeho veriacich.
Výnimku netvorili ani politické pohľady, ale i tu Pavlovič vedel, kde je
čomu miesto. Vedel, že chrám je posvätným miestom na modlitbu, kde

i jeho boje za výchovu a vzdelanie deti
i mládeže, technický pokrok, hygienu,
morálne vlastnosti a rozvoj duchovných
hodnôt. Používal pritom blahé slovo aj
tvrdú reč, žarty i výstrahy, upozornenia
i varovania. Niektoré neduhy nášho ľudu
vykreslil až s drastickou hodnovernosťou, aby pred nimi vyvaroval ostatných.
Za všetky príklady aspoň ten najznámejší:
Pijačka baba,
brytka jak žaba,
taky jak žaburiny,
jej s pyska sliny.

Zaujímavý by bol pohľad na židovskú otázku či iné, na ktoré však
v tomto príspevku nie je časový
ľudije často choďat
priestor. No čo sa zdôrazniť musí,
i Bohu sa ščiro moľat,
o. Alexander Pavlovič všetku svoju
tam pobožno spivajut,
prácu spájal s milovanou Cirkvou a
Bohu sebe vručajut.
duchovným životom, tak ako bol s
nimi spojený celý jeho život. Už pri
O ostatných veciach – národvysviacke dal sľub, že bude takým
ných, kultúrnych, politických i prakkňazom, ako jeho otec, ktorého, aj
tických, od ktorých sa Cirkev nekeď nemohol sám chodiť, veriaci
dištancovala, keďže skutočne žila
prinášali do chrámu na rukách,
so svojím ľudom, sa rozprávalo až
aby bol na službe Božej. Splnil i
za dverami chrámu v tzv. cirkevsľub svojej matke, že bude verný
nej ohrade. Preto aj sám Pavlovič
svojmu ľudu.
na slová rôznych donášačov, „že
Počas svojej duchovenskej
v cerkvi buntuje ľudí“, spokojne
činnosti pokrstil 1356 ľudí, zoodpovedal, že on v chráme učí
sobášil 279 párov a pochoval
veriacich „kak Bohu uhodiť“ a
1086 veriacich (čísla sú podľa
v cirkevnej ohrade „kak
záznamov v matrikách,
po čelovičeski žiť.“ Bolo
no pravdepodobne
by potrebné spomebudú v skutočnosnúť aj jeho boj proti
ti väčšie). Pri tom
pijanstvu, dlhom i
všetkom sa snažil,
národnostnej neaby Rusíni ostali
znášanlivosti,
ale Hrob o. Alexandra Pavloviča vo Svidníku
sami sebou, ale
16
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boli pritom vždy s Bohom, ktorý je Tvorca všetkých ľudí i národov. Neznášal klerikálne povýšenectvo a obraz dobrého
duchovného i jeho vzťahu k veriacim je
taktiež veľmi pekne opísaný v jeho dielach. Myslím si, že niektoré jeho básne s
touto tematikou by mali byť povinným
študijným materiálom na bohosloveckých fakultách.
A čo dodať na záver? Snáď to, aký
bol „nacionalizmus“, alebo výstižnejšie
povedané „rodoľubije“ otca Alexandra
Pavloviča. Jeho národovectvo

našich „ruských divic“ a anjelskou vernosťou v manželstve,
bolo šťastím, keď je šťastný národ a nešťastím, keď on trpí,
bolo to jeho príslovečné „Rozvivajsja,
prinosi plod, ľubi Boha i svoj narod.
Prot. Peter Savčak

bolo rámom, v ktorom je ikona Christova,
bolo domom, v ktorom je Christos domácim,
bolo školou, v ktorej je Christos učiteľom,
bolo Cirkvou, v ktorej je Christos
veľkňazom,
bolo bojom, v ktorom je Christos veliteľom,
bolo utrpením, v ktorom Christos trpíprostredníctvom nevinných detí a úbožiakov,
bolo piesňou, ktorou sa meno Christovo oslavuje,
Alexander Pavlovič (1819-1900) - národný
bolo radosťou, v ktorej sa anjeli aj ľubuditeľ, básnik slobody a družby
dia radujú,
slovanských národov
bolo to tou snehobielou predmanžel- (nápis na nahrobnom kameni o. Alexandra
skou čistotou
Pavloviča)

Šetrite časom, šetrite každou minútou, pretože čas je drahocenný Boží
dar. Konajte skutky cnosti ochotnou dušou, pracujte a namáhajte sa! Nezabúdajte, že tŕnistá cesta vedie do neba a ľahká cesta do pekla.
Nech Božie požehnanie bude s vami! Amen.
Prepodobnomučeník Kronid Ľubimov
11/2019
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Найдиме небесный покій в нашых храмах
Перед пару днями єм чітав курту, але барз шумну пригоду. Стала ся в Москві,
но я собі думам, же ся дотулiть і нас на нашій родній землї.
Єден молодый хлопець вступив до обходу, де продавали церьковну
літературу. Продавачка такой порозуміла, же то не є церьковный хлопець – і же
там зашов лем так з нуды. Пообзерав ся, нашов собі книжку, в котрій ся писало
о тім, як запасити з гріхом, сів собі і зачав чітати. В куті там было кресло, на
котрім пересидїв коло трёх годин. Потім там іщі на радіу пущав церьковны піснї
і слухав їх. Наконець ся поставив, пришов ку продавачцї і повідать: „Не знам,
што ся зо мнов стало, але мі ту у вас так добрі, же ся мі ани не хоче одталь
іти гет“.
А в чім є шумна тота пригода?
В тім, же тот хлопець, і хоць
нецерьковный, нашов кус того
райского покоя, котрый го на
душі барз потїшыв в обычайнім
церьковнім обходї. Лем чітав
книжку а видите як то ёго душу
накормило. Но а теперь собі
представте, о што веце можеме
того покоя – той Божой благодати
начерьпати, накормити душу
в нашых храмах, де ся творить
молитва, чітать Святе Євангеліє,
служыть
літурґія,
роздавать
Православана церков в Бардеёві
Тїло і Кров Хрістова. Зато не
забывайте на храм Божый, приходьте до нёго і там глядайте кус своёго
небесного покоя, котрый давать силу, де ся дасть душа накормити тым
найлїпшым і так переконати вшыткы покушіня днешнёго світа. Нашы храмы –
тоты маленькы церьковкы, суть оправдивыма істочниками – жрідлами, котры
нас освіжують в пустоті днешнёго світа. Прийдьте до храму, сядьте собі даґде
до своёго кутика і лем ся по своёму як знате Богу помольте, ці слухайте як ся
там співать, служыть, або собі з Iсусом побісідуйте, поскаржте ся, попросте но і
поплачте кідь треба. Вірьте тому, же не є на землї нихто такый як Він, хто бы вас
так порозумів. Храм Божый то є храм молитвы а молитва не є нич інше як
бісіда з Богом.
Жычу каждому з вас, жебы сьте собі нашли час на храм і молитву нелем в
недїлю дообіда, але і в другы дні через тыждень.
З подзравом Хрістос посреди нас!
Єрей Iво Петровай, Бардеёв
(языкова коректура – Анна Кузмякова)
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Episkop Serafim na Slovensku
V mesiaci novembri episkop Serafim Machlajčuka, ktorý bol neskôr pridelený
navštívil pravoslávne cirkevné obce na na cirkevnú obec Ladomírov, okr. Snina.
Slovensku.
Na Liturgiu prišlo mnoho veriacich aj z
Jeho Vysokopreosvietenosť, episkop okolitých obcí. Slávnosť bola ukončená
Serafim, prišiel 16. novembra vlakom pomazávaním posväteným olejom, chodo Medzilaboriec, kde slúžil vsenočné dom okolo chrámu a spievaním „Mnohabdenie pred nedeľou. Dňa 17. novembra ja ľita“. Prítomným veriacim a duchovensa uskutočnilo posvätenie pravoslávnej stvu bol ponúknutý obed.
cerkvi v Krásnom Brode. Po Liturgii sa
Na nasledujúci deň, v piatok, vladyvladyka rozprával so zástupcami cirkev- ka slúžil moleben pred začiatkom poných obcí medzilaboreckého blahočini- vinností v Misii a taktiež odobril rozpis
ja (t.j. arcidekanátu), o ich potrebách a služieb na dvoch nových oddeleniach
taktiež aj o nadchádzajúcich voľbách do Misie.
eparchiálnej rady.
Prvým – doučovacie kurzy pre exterV pondelok 18 novembra vladyka nistov podľa vzoru štátnych gymnázií.
autom odišiel z Medzilaboriec do
Druhým – doučovacie kurzy v rámci
Ladomirovej, kde strávil šesť
bohosloveckých náuk.
dní s bratstvom pravoslávV ten istý deň sa uskutočnili
nej Misie, zoznámiac sa so
aj prvé skúšobné kurzy na obisituáciou v Misii, jej úlohadvoch oddeleniach.
mi a taktiež aj so stavom sv.
Tak s Božou pomocou a takPravoslávia na cirkevných
tiež s archijerejským požehnaobciach ladomirovského
ním bol položený začiatok
blahočinija (t.j. arcidekak príprave kandidátov na
nátu).
kňazov z miestnych mlaNa samotný deň sviatdých ľudí.
ku sv. archanjela Michala
V sobotu episkop SeJeho Vysokopreosvierafím autom prešiel cez
tenosť vladyka Seraorlícku pravoslávnu
fim slúžil sv. Liturgiu
cirkevnú obec a slúžil
spolu s bratstvom
Liturgiu v becherova duchovenstvom.
skom pokrovskom
Počas Liturgie vychráme. Večer taksvätil za jerodiatiež slúžil aj vsenočkona – mnícha
né bdenie.
Michala z MiDňa 24. novemsie a za kňaza
bra, v nedeľu, vlady– o. diakona
ka odišiel autom na
K o n s t a n t í n a Preosvietený Serafim, episkop prizrenský, Veneciu (dnes časť
správca Pravoslávnej mukačevskej eparchie
11/2019
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Lukova), kde slúžil Liturgiu, počas ktorej vysvätil za kňaza – o. diakona Dimitrija Tkačenka.
Po skromnom pohostení vo Venecii vladyka prišiel do Hrabského, pozrel si nedokončenú cerkov a porozprával sa s kurátormi. Boli získané prostriedky na pokrytie
cerkvi pred zimou, aby sa na sviatok Roždestva Isusa Christa mohli v nej uskutočniť
slávnostné bohoslužby.
Z Hrabského sa vladyka pobral do Bardejova na stanicu, odkiaľ večerným vlakom
odcestoval do Izy a Chustu.
Po tejto starostlivej episkopskej revízii a zoznámením sa so stavom sv. Pravoslávia
panuje nádej, že organizovanie sv. Pravoslávia na Slovensku pôjde rýchlymi krokmi,
keďže vladykovi Serafímovi ako delegátovi Srbskej archijerejskej synody nie je stav
sv. Pravoslávia na Slovensku ľahostajný.
					

Jerodiakon Michal
Preložil a upravil jerej Miroslav Humenský
z časopisu Pravoslavnaja Karpatskaja Rus, roč. II, čís. 23, s. 1-4.

O nenásytnosti I.
Osem vášní je navzájom spojených ako ohnivká reťaze, ktorými diabol spútava
ľudí a vlečie za sebou ako víťaz zajatých. Týchto osem vášní predstavujú osemhlavého draka, s ktorým musí vstúpiť do boja každý kresťan. Je to neviditeľná sieť, do ktorej sa satan už osem tisícročí snaží pochytať celú zem ako lovec zvierat svoju korisť.
Prvé ohnivko tejto reťaze je nenásytnosť.
Mnohým ľuďom sa zdá, že je to nevinná slabosť, ktorá nie je obzvlášť nebezpečná. Takýto dojem vzniká u ľudí aj preto, lebo dôsledky tohto hriechu sa ako chrasty
malomocenstva prejavujú nie hneď, ale po rokoch. Nenásytnosť zohavuje človeka.
Pri pohľade na človeka, ktorý má záľubu v jedle, sa nám mimovoľne vybaví v mysli
trh, kde visia vypitvané zvieratá, ktoré priviezli z bitúnku. Zdá sa, že telo labužníka
visí na jeho kostiach ako hora mäsa na železných hákoch. Brucho preťažené od jedla
ponára um do mračnej driemoty a robí ho lenivým a tupým. Nenásytník nemôže
hlboko myslieť a rozmýšľať o duchovných veciach. Jeho brucho je ako olovené závažie, ktoré ťahá jeho dušu dole k zemi. Takýto človek ostro pociťuje svoju nemoc
hlavne počas modlitby. Um sa nemôže ponoriť do modlitby tak, ako tupý nôž do
chleba pri jeho krájaní. V tomto zmysle je prejedanie sa (labužníctvo) neprestajným
vzďaľovaním sa od modlitby. Treba poznamenať, že nenásytnosť zatemňuje intelektuálne aj tvorivé sily. Takmer nikto z vynikajúcich básnikov a maliarov sa nevyznačoval labužníctvom a ich telo sa nepodobalo na pivný sud.
V človeku, ktorý sa prejedá, možno rozlíšiť dve vášne: posadnutosť chuťou jedla
a posadnutosť pocitom sýtosti. Posadnutosť pocitom sýtosti sa vyznačuje nenásytným želaním jedla, je to agresia tela proti duši, neustále domáhanie sa brucha, ktoré
20
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ako krutý colník žiada od človeka neprimeranú daň. Je to nerozumnosť brucha, ktoré bez výberu pohlcuje potravu ako hladná
hyena korisť. Žalúdok takéhoto človeka sa podobá na mech,
do ktorého skúpy gazda napcháva rôzne veci
bez výberu, keď sa poberá na ďalekú cestu,
a potom kvôli tomu s námahou vláči nepotrebnú záťaž.
Druhý typ vášne je posadnutosť chuťou a to je neprestajné želanie dobrôt a
vyberaného jedla. Je to pôžitok pre hltan.
Človek má jesť, aby žil, no v tomto prípade
človek žije, aby jedol. Svoj jedálny lístok si
zostavuje s takým ustarosteným pohľadom,
akoby riešil nejakú hádanku či matematickú
úlohu. Utráca na maškrty všetky peniaze ako
hráč, ktorý hazarduje a prehráva svoj majetok. Existujú ešte aj iné podoby nenásytnosti. Je to napríklad
jedenie potajomky, kedy sa človek snaží zakryť svoj
hriech. Ďalej je to príliš včasné jedenie, ktoré spočíva v
tom, že človek ráno, len čo vstane, už prijíma potravu, hoci hlad ešte necíti. Aj rýchle
jedenie je hriechom, lebo vtedy sa človek snaží rýchlo naplniť brucho. Hlce potravu
a nepožuje ju doslova ako morka.
Nakoniec poslednou formou nenásytnosti je nedodržiavanie pôstov a požívanie
potravín, ktoré sú škodlivé pre naše zdravie kvôli vášnivosti hltana. Dávni askéti považovali za nenásytnosť aj nadmerné pitie vody. (Pokračovanie)
Archimandrita Rafail (Karelin)

Keď človek koná dobro, tak pociťuje radosť. Keď hreší, tak vtedy trpí.
Čím viac dobra vykoná, tým viac sa raduje.
Čím viac koná zlo, o to silnejšie trpí jeho duša.
Starec Paisij Svätohorec

Sláva Bohu! Za všetko sláva Bohu!
Kvôli týmto zvláštnym svätým slovám odchádzajú mračné myšlienky a
ťažoba. Do duše človeka prichádza pokoj, potešenie a radosť.
Nech bude, Hospodine, Tvoja vôľa!
Sláva Bohu za všetko!

Prepodobný Nikon Optinský
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Duchovná púť po Svätej Rusi a Ukrajine 3
Záverečným
akordom púte po
Rusku bola návšteva Malojaroslavca.
Tak ako v Kolomne,
aj tu, v Sväto-Nikolajevskom monastieri, nás privítali
veľmi priateľsky, s
veľkou láskou. Nakoľko sme tam prišli večer, boli sme
ohromení perfektne
pripravenou
večerou, na konci
Malojaroslavec
ktorej nás čakalo
milé prekvapenie. V strede jedálne sa objavili pôvabné speváčky vo veku od 7 do 15
rokov, ktoré nás potešili spevom a tancom. Zazneli duchovné, vlastenecké piesne,
klasická hudba a ľudové melódie i tance. Piesne o vojne a Víťazstve nás presunuli
do atmosféry 9. mája v Moskve. Žiarivé farby priniesli diela Čajkovského a Borodina.
Ľudové piesne si nás podmanili lyrikou, spevnosťou, ale aj živosťou a veselosťou.
Krásne kostýmy, výrazný a preniknutý prejav, pôvab, výborná technika, vhodne
vybraný repertoár – to všetko nás uchvacovalo a zohrievalo dušu. Dlho sme nechceli umelcov nechať odísť, tlieskali sme im a ďakovali. Pre mňa to bol neopísateľný
zážitok. Ako sa hovorí, „od srdca k srdcu“. Ako sme sa neskôr dozvedeli, bol to detský
zbor „Otrada“ Sväto-Nikolajevského ženského monastiera, ktorý má bohatú koncertnú činnosť a vystupuje v mnohých mestách Ruska, zúčastňuje sa na festivaloch
a súťažiach.
Je to neuveriteľné, no tieto veselé, živé dievčatká so žiarivými očami sú siroty,
odchovankyne monastiera. Tu žijú, študujú na cirkevnom gymnáziu a v umeleckej
škole (hudba, spev, hudobné nástroje...). Po dovŕšení 18. rokov mnohé pokračujú na
vysokých školách, odchádzajú, no pomoc a starostlivosť monastiera pokračuje. Tie,
ktorým sa nepodarilo osamostatniť, naďalej žijú v monastieri a tie, ktoré si vybrali
cestu mníšstva, tu zostávajú navždy. Pekné, šťastné a obklopené láskou deti – daj im
Bože uchovať si toto Božie svetlo v svojej duši a niesť ho v sebe celý život!
Zrána – svätá Liturgia. Naše ucho nebolo zvyknuté na spev sestier: od začiatku
do konca zneli melódie starobylého znamenného raspevu, zdalo sa nám, ako keby
sme sa premiestnili v čase. No v takomto speve sa ukrýva akási svojská krása. Aj my
náš spev (PCO Bratislava) obohacujeme o melódie znamennych raspevov. Dirigenti
22
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v niekoľkých monastieroch sa s nami nezištne podelili svojimi notami, takže nám
zostane po nich aj hudobná pamiatka.
Do pamäte sa mi vryla prechádzka s primátorom Malojaroslavca. Previedol nás
uličkami a porozprával o histórii mesta. Taktiež sme navštívili „Vojensko-historické
múzeum 1812. roku“. Toto maličké mesto malo veľký význam v dejinách „Vlasteneckej vojny“ (ťaženie Napoleona v Rusku). V múzeu sme veľa uvideli a veľa si vypočuli o
rozhodujúcej bitke pri Malojaroslavci. V októbri 1812 sa tu spojilo ruské vojsko, aby
zamedzili nepriateľovi cestu k úrodným južným guberniám. Bitka 12. 10. 1812 znamenala pre Napoleona prehru a po prvýkrát musel ustupovať. Francúzske vojsko sa
vracalo po starej a nimi samotnými zničenej Smolenskej ceste s jedinou nádejou: čo
najskôr opustiť územie
Ruského impéria.
Na námestí stojí veľkolepý pomník s
nadpisom: „Malojaroslavec sa stal hraničným miestom invázie,
začiatkom ústupu a
porážky
nepriateľa.“
(„Малоярославец
сделался
пределом
нападения, началом
бегства и гибели
врагов.“). Takouto hranicou sa stalo mesto
Malojaroslavec
aj v decembri r. 1941,
kedy tu bola zastavená ofenzíva fašistických vojsk a začala ich veľká porážka.
Bolo príjemné vidieť, ako títo ľudia milujú svoje mesto a sú pyšní na jeho minulosť. Veľmi šetrne sa starajú o pomníky. V strede zeleného parku sa nachádza udržiavaná, ozdobená kvetmi bratská mohyla vojakom padlým 12. 10. 1812. Obďaleč sa
nachádza ďalšia. Okolo obidvoch sú ohrady a na vrcholcoch majú kríže. Na starom
cintoríne sa nachádza ešte jedna obrovská mohyla. 12. októbra sa tu každoročne po
Liturgii robí krestný chod, a na Trojickú sobotu sa pri tejto mohyle slúži panychída za
padlých vojakov.
Zostáva už len: dovidenia, Malojaroslavec! Pekné, zelené, tiché (bez závodov a
fabrík) mestečko s milými ľuďmi, fascinujúcou minulosťou a prekrásnym monastierom.
Ešte jeden dlhý presun a je tu Kijev, Kijevsko-Pečerská lavra. Jej najcennejšou časťou sú jaskyne (пещеры), v ktorých asketicky žili svätí zakladatelia ruského mníšstva.
Rok 1051 spomína Nestor Letopisec vo svojich Povestiach dávnych časov (Повести
временных лет) ako rok založenia monastiera prepodobnými Antonom a Feodosijom. V roku 1643 kijevský metropolita kanonizoval 69 pečerských svätých. Od toho
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času sa stáva Kijevsko-Pečerská lavra ruským Jeruzalemom a vyhľadávaným pútnickým miestom. Najväčšou svätyňou sú neporušené ostatky 122 svätých, medzi ktorých patrí prepodobný Nestor, prvý ruský ikonopisec prepodobný Alipij, bohatier z
bylín Ilja Muromec (mníchom sa stal na sklonku svojho života), svätí liečitelia, vojaci
a mnísi-zatvorníci žijúci v zamurovaných kéliach. V Blízkych jaskyniach (Ближних
пещерах) sa nachádzajú aj ostatky jedného z prvých slovenských svätých Mojseja
Uhrína.
Unikátny monastiersky komplex Sväto-Uspenskej Kijevsko-Pečerskej lavry pozostáva z podzemnej (Blízke a Vzdialené peščery) a nadzemnej časti – hlavný Uspenskij
chrám, ktorý udivuje svojou majestátnosťou a krásou s množstvom mozaík a fresiek,
chrámy Ioanna Krstiteľa a Svätej Trojice nad bránou, Trapeznaja palata (tzv. jedáleň),
chrám Vozdviženija Hospodňa nad vchodom do Blízkych peščer, chrám Roždestva
Bohorodicy pri vchode do Vzdialených peščer, Veľká zvonica, Kijevská duchovná
akadémia a mnoho iného.
Cez mnohé storočia od našich
predkov sa nám tu zachovala bohatá duchovnosť, uctievanie Presvätej
Bohorodičky a túžba po kráse, ktorá
„spasí svet“.
Našou poslednou zastávkou bola
Sväto-Uspenská Počajevská lavra.
Rovnako ako Kijevská lavra, je to starobylý mužský monastier. Nachádza
sa na západnej Ukrajine a je jedným
z najkrajších monastierskych komplexov známym najmä vďaka čudotvornej ikone Presvätej Bohorodicy. Dejiny monastiera sa začínajú písať od 13.
storočia, kedy sa zjavila Presvjataja Bohorodica v plameni a so žezlom v ruke.
Na mieste, kde sa zjavila, zanechala
na kameni stopu svojej nohy, z ktorej
začal vyvierať liečivý prameň. S Počajevskou lavrou je spojených mnoho
zázrakov a veľa z nich je aj zapísaných.
Na konci 17. storočia sa stal monastier
Počajevská lavra
veľmi známym. V tom čase bol igumenom Jov Počajevskij. Pod jeho vedením dosiahol monastier najväčší rozkvet: otvorila
sa škola, tlačiareň, rozšírilo sa územie monastiera, vybudovali sa hradby a postavil
chrám Svätej Trojice.
Počajevská lavra si toho veľa vytrpela a pomoc prichádzala neraz od Presvätej
Bohorodicy. Aj dnes vidíme, ako zlo neprestáva útočiť. Ale vidíme tiež statočnosť
24
B

Odkaz
sv. Cyrila
a Metoda

Cestopis
mníchov, ich silu ducha a pripravenosť chrániť svoju vieru až do konca ako v prvých
storočiach kresťanstva.
Hlavnou svätyňou obrovského monastiera je chrám Uspenija Božoj Materi, v
ktorom sa nachádza jej čudotvorná ikona. Pod týmto chrámom sa nachádza ďalší,
kde sa uchovávajú neporušené ostatky sv. Jova, prvého igumena monastiera, a sv.
Amfilochija.
My sme sa ocitli v Počajeve práve v deň pamiatky sv. Jova, preto boli jeho sv. ostatky vyložené pre širokú verejnosť v chráme Svätej Trojice, a my sme mali to šťastie
sa pred nimi po Liturgii skloniť. Tiež sme mali nezabudnuteľný zážitok aj zo zboru
počajevských mníchov.
Skoro ráno pred odchodom sme sa sklonili a pobozkali čudotvornú ikonu Božej
Matky a vybrali sa na cestu domov.
Na záver by som chcela vysloviť veľké ĎAKUJEM (spasibo = spasi Boh!) tým, vďaka ktorým sme úspešne zvládli dlhú cestu autobusom a získali sme veľa duchovnej
radosti: organizátorovi púte o. Jakubovi a všetkým, ktorí sa o nás starali, kŕmili, ukazovali, rozprávali a dávali duchovný pokrm. Taktiež ďakujem našim úžasným šoférom, ktorí boli v Rusku prvý raz.
V prvom rade však patrí vďaka Bohu, Bohorodičke a sv. Nikolajovi – ochrancovi
cestujúcich.
Sláva Bohu za všetko!
Mgr. Natália Martynová,
dirigent speváckeho zboru pri chráme sv. Rastislava v Bratislave.
Preklad z ruštiny Janka Kapraľová.

Prečo sa stále trápime rozčuľovaním, hádkami, zúfalstvom a odsudzovaním?
Pretože neveríme Hospodinovi. Ak by sme Mu verili, tak by sme všetko
robili pokojne a s modlitbou. Robili by sme podľa svojich síl a ostatok by
sme ponechali na Božiu milosť. Vtedy by sa nám vonkajšie skutky ľahšie
darili a neprestajne by sa budoval dom pre dušu.
Igumen Nikon Vorobjev

Všetko, čo sa s nami deje, je užitočné. My to však veľmi prežívame a
často sa pýtame sami seba, prečo toto všetko?
Nemohlo byť vari ináč, ľahšie, lepšie?
Ibaže prejsť skúškami je nevyhnutné.
Spokojne ich prekonať a získať pokoj. Hľa, to je škola života.
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Dimitrijevská sobota
Spomienka na pravoslávnych vojakov, ktorí
zahynuli na bojisku, na Dimitrijevskú sobotu pred 26.
októbrom (8. novembrom)
bola Cirkvou ustanovená
v 14. storočí. Hľa, z akého
dôvodu bola ustanovená
táto Dimitrijevská sobota:
veľké knieža Dmitrij Joannovič Donský sa narodil 26.
októbra (podľa súčasného
gregoriánskeho kalendára
8. novembra). V jeho kniežatstve pobúrilo celú hordu ordynské knieža Tatár
Mamaj proti Ruskej zemi. V
tom čase, v mestečku Radonež, žil prepodobný Sergej
Radonežský. Veľké knieža
Dmitrij si ho vysoko vážil a
ctil, a preto k nemu prišiel
prosiť o radu: „Ísť bojovať
proti tak silnému nepriateČas smrti (originálny obrázok k článku)
ľovi alebo nie?“ Prepodobný
Sergej sa pomodlil a požehnal knieža so slovami: „Musíš sa, panovník, postarať o
Tebe Bohom zverené kresťanské stádo a s Jeho pomocou zvíťaziť.“ Zároveň mu dal
aj dvoch mníchov: Alexandra Peresveta a Andreja Osľaba. Na Kulikovom poli, 8. septembra 1380, veľké knieža zvíťazilo, pričom obidvaja mnísi boli zabití.
Po návrate z bojiska sa veľké knieža ponáhľalo k prepodobnému Sergejovi a dalo
slúžiť zádušnú spomienku za zabitých vojakov. Cirkvi navrhlo konať túto spomienku
každý rok na Dimitrijevskú sobotu. Od toho času bola táto sobota pričlenená k zádušným sobotám. Pravoslávni kresťania v túto sobotu navštevujú cintoríny zosnulých a nemodlia sa iba za pravoslávnych vojakov, ktorí položili svoj život za vieru, ale
spolu s nimi slúžia panychídy v chrámoch a navštevujú cintoríny.
Z knihy vydanej v tlačiarni
prep. Jova Počajevského v Ladomirovej
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O neveste a svokre
Jeden veľký svätec Pravoslávnej cirkvi budeš musieť skrotiť svoj hnev, naučiť sa
sv. Serafim Sarovský hovoril: „Získaj vnú- dávať jej najavo úctu a lásku, počúvať ju
torný pokoj a tisíce (ľudí) okolo teba a byť trpezlivá. Tak ťa určite nikto nebude
nájdu spásu“. Celé Christovo Evanjelium podozrievať, až svokra zomrie.
je o tom, aby sme sa najprv my stali dobMladá žena súhlasila so všetkým,
rými a potom sa aj ostatní budú k nám vzala si byliny a každý deň z nich začala
správať dobre. Nedávno som čítal takýto pridávať svokre do jedla. Okrem toho sa
príbeh: Jedna mladá dievčina sa vydala tiež snažila ovládať sa, načúvať tomu, čo
a začala žiť v manželovom dome. Každý jej svokra hovorí a dávať najavo úctu. Keď
deň teraz musela počúvať pripomienky si svokra všimla, ako sa zmenil vzťah mlasvojej svokry. Po nejakom čase to už jed- dej nevesty k nej, zamilovala si ju z celého
noducho nedokázala znášať. Rozhodla srdca. Všetkým rozprávala, že jej nevesta
sa svokry zbaviť. Navštívila obchodníka s je tá najlepšia, o akej ostatní môžu len
bylinami, známeho svojho otca. Poveda- snívať. Počas polroka sa tie dve tak zblížila mu: Už jednoducho nedokážem ďalej li, ako by to bola matka s vlastnou dcérou.
žiť so svojou svokrou. Deň za dňom ma Jedného krásneho dňa prišla mladá žena
privádza k šialenstvu. Nemohli by ste mi za bylinkárom a zaprisahala ho: Preboha
pomôcť? Dobre vám zaplatím. - Čo by vás prosím, zachráňte moju svokru, dajte
som pre teba mohol urobiť? pýtal sa by- mi niečo proti tomu jedu, čo som jej dálinkár. - Predajte mi jed. Otrávim
vala! Nechcem ju zabiť, nechju a bude koniec trápeniu,
cem, aby zomrela. Je to tá
odpovedala mladá žena.
najlepšia svokra, mám
Obchodník s bylinami
ju rada! Bylinkár sa
dlho premýšľal. Nakousmial a odpoveniec povedal: Dobre,
dal: Upokoj sa, nepomôžem ti. Ale mudal som ti žiadny
síš vedieť dve veci. Po
jed. To, čo som ti
prvé, nemôžeš svoju
dal, bolo obyčajsvokru zniesť zo sveta
né korenie. Jed
naraz, pretože potom
bol len v tvojej
by si ľudia ľahko dohlave a zbavila si
mysleli, čo sa stalo.
sa ho sama.“ SpráDám ti také byliny,
vajme sa teda k
ktoré ju budú otravoblížnym
dobre
vať postupne, nikoho
a sami budeme
ani nenapadne, že
prekvapení, ako
by bola otrávená. Po
dobre sa každý
druhé, aby si od seba Spravodlivá Rúth, ktorá sa vďaka úcte a láske správa k nám.
naozaj odvrátila aké- ku svojej svokre stala prababkou kráľa Dávida,
koľvek podozrenie,
z ktorého rodu pochádzal Isus Christos
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Zázrak pri ikone Presvätej Bohorodičky
V dávnych časoch prišla na Svätú Horu
Athos banda pirátov. Zaumienili si, že na
svitaní, pri otváraní brány, vojdú do Vatopedu, pozabíjajú mníchov a vylúpia monastierske cennosti. Jedného večera vystúpili na breh a schovali sa v neďalekých
kríkoch. Ale ochrankyňa celej Svätej Hory,
Presvätá Bohorodička, nedovolila, aby sa
splnili plány bezbožných pirátov. Nasledujúci deň po utreni, keď sa bratstvo rozišlo
do svojich kélií na odpočinok, igumen zostal v chráme, aby pokračoval vo svojich
ranných modlitbách.
Ako sa tak modlil, odrazu bolo z ikony Bohorodičky počuť upozorňujúci hlas:
„Dnes neotvárajte bránu, ale vyjdite na
hradby a odožeňte zbojníkov“. Prekvapený
igumen pohľadom vyhľadal ikonu, z ktorej
začul hlas, a uvidel strašný zázrak: Bohorodičkina tvár, ako aj tvár dieťaťa Christa, čo
ho držala v náručí, ožila a predvečný Mládenec vystrel ruku a zavrel ňou ústa svojej Bohomatky obrátiac sa k Nej so slovami:
„Nerob to, matka moja, nehovor tak, ale nech budú potrestaní ako si zaslúžia.“ Ale
Bohorodička starostlivo zadržala ruku svojho Syna a Boha a otočiac hlavu vpravo
zopakoval rovnaké slová: „Dnes neotvárajte bránu, ale vyjdite na hradby a odožeňte
zbojníkov". Uchvátený veľkým strachom tohto veľkého zázraku, igumen hneď zvolal
všetkých bratov, vyrozprával im, čo sa stalo, ako ho Bohorodička upozornila aj ako
ju Hospodin napomenul. Všetci si s veľkým úžasom všimli, že Bohorodičkina tvár, aj
tvár Hospodina Isusa Christa a celkovo celý výzor tejto ikony zostal zmenený, úplne
iný ako predtým. Mnísi boli vďační za ochranu, ktorú im preukázala Presvätá Bohorodička, a po jej modlitbách aj milostivý Hospodin. Potom vyliezli na monastierske
hradby so zbraňami a obránili sa nepriateľskému útoku.
Od vtedy dodnes je táto ikona známa pod názvom Utešiteľka. A tváre Bohorodičky a Isusa Christa zostali v póze, v ktorej sa nachádzali, keď igumen po tretíkrát začul
zázračné slová: Bohorodička s tvárou otočenou napravo, proti vystretej ruke predvečného Mládenca a Boha, pokúšajúc sa vziať Jeho ruku zo svojich úst, aby slobodne
oznámila svojim vyvoleným sluhom prichádzajúce nebezpečenstvo.
Zdroj: www.facebook.com
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Poľská cirkev kanonizovala 30 mučeníkov
Archijerejský sobor Poľskej pravoslávnej cirkvi za prítomnosti všetkých archijerejov, ktorí sa zišli vo
Varšave v utorok 29. októbra 2019
v čele s Jeho Blaženosťou, poľským
metropolitom Sávom, sa zaoberal
viacerými otázkami, medzi ktorými
bolo aj pričlenenie medzi svätých 30
mučeníkov.
V uznesení zo zasadania je uvedené: „Kvôli lepšej informovanosti
veriacich vo vzťahu k uctievaniu
Podlasských mučeníkov sa ustanovuje, že budú ich mená pričlenené
medzi Chelmských a Podlasských
mučeníkov. Ich pamiatka bude v deň
Zalesianskej ikony Božej Matky, t.j.
poslednú júlovú sobotu.“
Títo pravoslávni sedliaci trpeli za
Christa 31. januára 1946 v lese neďaleko dediny Puchali Stare, na severovýchode Poľska, počas nájazdu Národnej vojenskej únie pod vedením Romualda Reisa.
Pod Reisovým velením vojenská jednotka 27. januára prišla do dediny Lozice,
kde zajala väčší počet sedliakov s najlepšími koňmi a vozmi, aby im poslúžili ako
transportná jednotka. Jednotka 31. januára dorazila na miesto Puchali Stare, kde
zastrelila tých 30 zajatých kočišov.
Svätý archijerejský sobor Poľskej pravoslávnej cirkvi uvádza všetky mená zabitých sedliakov, ktorí potrpeli iba preto, lebo boli pravoslávnej viery v prevažne katolíckom Poľsku.
Zdroj: basilica.ro

Vneste do svojho života všetky kresťanské zásady, vyhoďte z neho
všetko, čo kresťanstvu bráni, a vtedy sa na Zemi ukáže Raj.
prot. J. Bond
@duhovnepouke
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Spomienka na obete vojen v Osadnom
Obec Osadné je okrem dokumentárneho filmu režiséra Marka Škopa známa aj kryptou
vojakov z Prvej svetovej vojny, ktorá sa nachádza pod tunajším pravoslávnym chrámom. Avšak rovnako ako prvá ani Druhá svetová vojna neobišla obec zďaleka a frontová línia sa tiahla
stredom obce aj pred 75 rokmi. V okolí Osadného tak padlo množstvo vojakov a obyvatelia obce na ich obeť nezabúdajú. Súkromný podnikateľ a rodák z Osadného Miroslav Leník
dal v parku pri pomníku vojakom z Druhej svetovej vojny postaviť sochu sovietskeho vojaka – Osloboditeľa, ktorú do pňa zrezaného stromu vytesal umelecký drevorezbár Miroslav
Trnovský. Slávnostné odhalenie tejto sochy sa konalo v utorok 24. septembra 2019 za účasti
najvyššieho predstaviteľa Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku metropolitu Rastislava, prvého tajomníka veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Anatolija Anatolijeviča
Tomnikova s manželkou a tretej tajomníčky Márie Alexejevnej Veršininej, zástupcu veliteľa
pozemných síl OS SR brigádneho generála Ing. Karola Navrátila, generála Mariána Horského
z Klubu generálov, prednostu Obvodného úradu v Snine Michala Vohára, poslancov Prešovského samosprávneho kraja Mgr. Nadeždy Sirkovej a JUDr. Dušana Hačka, starostov okolitých
obcí, predsedu Benjamína Blahu a členov Zväzu protifašistických bojovníkov z Humenného,
osadňanských duchovných: pravoslávneho ThDr. Petra Soroku, PhD., a gréckokatolíckeho
Mgr. Michala Galmusa ako aj rímskokatolíckeho kňaza z farnosti Humenné ThDr. Jozefa Kozáka, žiakov Gymnázia v Snine v čele s riaditeľkou PhDr. Ivetou Lazorovou a ďalších hostí.
Po privítaní hostí starostom obce Mgr. Róbertom Mikuláškom a jeho príhovore o bojoch
v Osadnom počas Druhej svetovej vojny odhalil sochu sovietskeho vojaka – Osloboditeľa jej
darca Miroslav Leník a zástupca veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Anatolij A. Tomnikov. Nasledovala slovenská a ruská hymna v podaní dychovej hudby ministerstva vnútra SR a po nich
prečítala obyvateľka obce Osadné báseň v ruskom jazyku „Šumjat derevja“. Piesňou „Vstavaj
strana ogromnaja“ vojnové časy pripomenuli
členky speváckej skupiny
Kalina zo Stropkova pod
vedením pravoslávneho
duchovného Miroslava
Humeníka.
S príhovormi následne vystúpili: Mária
Alexejevna Veršinina za
veľvyslanectvo Ruskej
federácie v SR, brigádny
generál Ing. Karol Navrátil za Ministerstvo obrany SR, Benjamín Blaha,
predseda Zväzu protifa- Príhovor starostu obce Osadné Mgr. Róberta Mikuláška po
odhalení sochy vojaka z II. svetovej vojny
Odkaz
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šistických bojovníkov z
Humenného.
Ešte pred kladením
vencov k pamätníku z
Druhej svetovej vojny
položili k soche vojaka
červené karafiáty žiaci
zo sninského gymnázia.
Po ceremónii sa početný zástup prítomných
presunul na miestny
cintorín, kde blaženejší
metropolita Rastislav
posvätil náhrobné kríže dvoch neznámych
Procesia na cintorín k posviacke nahrobných krížov vojakov ruských vojakov z Prvej
svetovej vojny. Pred niekoľkými rokmi ich našli v lese náhodní turisti a keďže boli pri nich
nájdené krížiky a pravoslávne ikonky, boli identifikovaní ako ruskí vojaci. Ich pozostatky boli
exhumované a v októbri 2016 pochované na miestnom cintoríne.
Počas celého podujatia zabezpečoval čestnú stráž a kladenie vencov Vojenský útvar OS
SR z Trebišova.
Osadňanské ženy pripravili pre hostí slávnostnú recepciu s bohatými stolmi, ale ešte pred
ňou v sále Obecného úradu v Osadnom starosta obce Mgr. Róbert Mikuláško odovzdal ocenenia týmto subjektom a osobám: Veľvyslanectvu Ruskej federácie v SR „za pomoc pri starostlivosti o vojnové hroby“, metropolitovi Rastislavovi „za osobnú a duchovnú podporu“,
bývalému starostovi obce v rokoch 1971 – 2010 (39 rokov) Ladislavovi Mikuláškovi za „neoceniteľnú celoživotnú pomoc pri rozvoji a šírení dobrého mena obce Osadné“, prot. ThDr.
Petrovi Sorokovi, PhD. (Pravoslávna cirkevná obec Osadné) za „zásluhu pri zachovaní a obnove krypty vojakov z l. svetovej vojny a neoceniteľnú pomoc pri rozvoji a šírení dobrého mena
obce Osadné“, Miroslavovi Leníkovi, súkromnému podnikateľovi a rodákovi z Osadného „za
sponzorský dar sochy vojaka – Osloboditeľa a neoceniteľnú pomoc pri rozvoji obce“. Z rúk Miroslava Leníka si poďakovanie za starostlivosť a rozvoj obce prevzal aj jej starosta Mgr. Róbert
Mikuláško a bolo v podobe na skle maľovanej sovy s nápisom „Osadné“, keďže Osadňanov
okolité dediny vždy nazývajú sovami.
Počas recepcie zneli krásne vojnové piesne v podaní speváckej skupiny Kalina zo Stropkova a pravoslávneho duchovného prot. Mgr. Miroslava Humeníka, DiS. art.
Za nádherné počasie, ktoré počas celého dňa vládlo, treba poďakovať predovšetkým
Bohu a za zorganizovanie tohto krásneho podujatia aj všetkým jeho organizátorom ako aj
ženám z Osadného za obrovskú námahu pri príprave chutného jedla. Nech pamiatka na všetkých padlých vojakov bude večná a Boh im dá blažené spočinutie.
Prot. Peter Soroka
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Братїслава ославила праздник св. Ростіслава
Братїслава ся вже дакілько років може похвалити прекрасным православным храмом
засвяченым нашому духовному великанови, святому, равноапостольному Ростілавови.
Вшыткы добрі знаме, же як раз ёму вдячіме за кiрiло-мефодїйску мiсію, котра засіяла на нашых
землях православне учіня і значно приспіла к розвитку нашой културы. Резултатом їх дїла є і
нами хоснованый церьковнославяньскый язык, котрый соєдинять векшыну православного
світа. І як раз таке было і зложіня дакiлько стовок віруючіх в Братїславі – повно Русинів, Русів,
Українцїв, Словаків ці Сербів, котры сьме вєдно ославили в недїлю 27.10.2019 праздник св.
Ростіслава.
Святу літурґію одправили попри нашых домашнїх отцях духовных – деканoви мітр. прот.
Йосифу Гаверчакови а Ростіславови Ґеркови і священици – Йоан Зозуляк з Топольчан, Якуб
Яцечко з Голіча, Мірослав Крутьскый з Тырнавы, Марек Кундіс з Брезовoй пiд Брадлом, Лукаш
Новачек з Нітры, Петро Бобак зо села Гонтяньскы Моравці і Йоан Томан з Бановець над
Бебравов. Як раз послїднїй менованый прочітав св. Євангеліє (Ин 56) а в проповідї говорів о
людёх, што собі выбрали дорогу жывота, наслїдованя Господа Бога, і тых, што ідуть дороґов
смерти, інґнорованём ці аж затрачованём Ісуса Хріста. Як отець Йоан дале спомянув, были
часы, коли ся і верьхность і владарї намагали вєдно із своїм жытельством іти дорогов жывота.
Такым прикладом быв і св. Ростіслав, котрый пожадав і прияв од бізантьского царя Михаіла
ІІІ. дорогоцінный дар – славяньске писмо. І вдяка тому Велика Морава заквітла православієм і
залучіли сьме ся меджі великы народы тогдышнёго світа. Наконець нас отець Йоан закликав
до утримованя вірности св. Ростіславови: „Де ся обертав св. Ростіслав а быв і выслуханый, там
ся маєме обертати і мы - на Византію“.
Перед крестным ходом ся ку нам пригварив і настоятель братїславской парохії отець
Йосиф Гаверчак. I він подяковав Господу Богу, же сьме ся в такій гойній кількости зышли і
ославили св. Ростівлава: „Каждый народ потребує великана як быв св. Ростівлав, котрый
вказав народу дорогу к Господу Богу“. Як дале продовжовав отець Йосиф, і нам треба жыти
подля св. Євангєлія а іти в слїдах Ісуса Хріста:„Лем тот наслїдує істинного Бога, хто є покорный,
чує ся негодным і просить Господа Бога о одпущіня“.
Наконець пасує спомянути слова
владыкы Николая Велиміровіча,
котрый о нашім богатстві – кірiліцї
повів: „Святе є то, што святы люде
вытворили а кiрiлiцю вытворили святы
братя Кiрiл і Мефодiй“. Заховайме і мы,
што є нам близке і охраняйме то, што
сьме дістали до дару.
Святый Ростіславе, моли Бога за
нас!
Йосиф Бадида, ОЗ молоды.Русины
(языкова коректура – Анна Кузмякова)
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Oslavy chrámového sviatku v Sabinove
V nedeľu 13. októbra 2019 sabinovskí pravoslávni veriaci oslávili chrámový sviatok Pokróva Presvjatýja Bohoródicy. Slávnostnú sv. Liturgiu spolu s Jeho Blaženosťou Rastislavom, arcibiskupom prešovským a metropolitom českých krajín a Slovenska odslúžili duchovný správca
miestnej cirkevnej obce prot. Vasyľ Kuzmyk, duchovný správca cirkevnej obce Ľutina mitr.
prot. Demeter Paster a archidiakon Maxim (Durila).
Poukázal na pokoru,
vieru, múdrosť a krotkosť
kanaánskej ženy z nedeľného Evanjelia, ktorá prosila Christa, aby sa zmiloval
a uzdravil jej dcéru, čo bola
posadnutá
démonom.
Christos ju napokon uzdravil so slovami: „Ó žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti
stane, ako si želáš! A v tú
hodinu jej dcéra ozdravela" (Mt 15, 28).
„Príklad tejto matky
je veľmi aktuálny práve v
dnešnej dobe. V koľkých
rodinách dneška – a to i napriek tom, že sa rodičia usilujú viesť svoje deti a vychovávajú ich
vo viere v Boha – žijú tieto deti spôsobom, ktorý má veľmi ďaleko od toho, čo nám Christos
odkázal vo sv. Evanjeliu.
V niektorých rodinách sa rodičia vôbec nestarajú o duchovnú výchovu svojich detí. Dávajú im len hmotno, materiálno a takýmto spôsobom sú vinní, že ich detí žijú mnohokrát horšie,
ako žila dcéra kanaánskej ženy, posadnutá zlým duchom. Tá nevedela o sebe, čo robí, lebo ju
ovládal zlý duch, ale koľko detí a mladých ľudí sa v dnešnej dobe vedome oddáva fajčeniu,
alkoholu, drogám a ďalším závislostiam a nemorálnostiam.
Avšak koľko rodičov dnešnej doby nasleduje príklad kanaánskej ženy a uteká za Christom
a kričí a prosí: „Pane, uzdrav moje dieťa!" – opýtal sa v kázni metropolita Rastislav.
Slávnostnú atmosféru počas bohoslužieb umocňoval svojím spevom chrámový zbor pod
vedením prot. Miroslava Humeníka.
V závere sv. Liturgie metropolita Rastislav pozdravil predstaviteľov mesta – súčasného primátora Ing. Michala Repaského, bývalého primátora Ing. Petra Molčana s manželkou a prednostu MsÚ JUDr. Martina Judičáka. Poprial im, aby prostredníctvom nich Boh zosielal svoje
požehnanie na celé mesto. Pozdravil tiež miestneho duchovného správcu prot. Vasyľa Kuzmyka a všetkých sabinovských veriacich.
Nový primátor mesta Sabinov Ing. Michal Repaský sa vo svojom príhovore poďakoval za
to, že mohol byť po prvýkrát v pozícii primátora prítomný na miestnej slávnosti. Pozdravil
11/2019

   33

E

Zo života prešovskej eparchie
metropolitu Rastislava, prítomných duchovných a veriacich a okrem iného sa poďakoval i členom miestneho speváckeho zboru za nádherný spev.
Po skončení sv. Liturgie sa konalo pomazanie veriacich požehnaným olejom a následne
sprievod okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

Metropolita Rastislav slúžil v
Čukalovciach
Veriaci PCO Čukalovce mali 3. novembra veľmi významný a vzácny deň. Od posviacky chrámu,
ktorá bola v roku 1993, teda 26 rokov, navštívil cirkevnú obec Čukalovce Jeho Blaženosť vladyka
Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska. Vladyka Rastislav navštívil
Čukalovce aj pri príležitosti životného jubilea duchovného správcu prot. Mgr. Mariána Kovaľa, ktorý
sa 1. novembra dožil krásnych 40. narodenín.
Spolu s vladykom Rastislavom sv. archijerejskú Liturgiu slúžili miestny duchovný o. Marián Kovaľ, prot. Mgr. Ján Gliganič, CSc., správca PCO Stakčín, prot. ThDr. Peter Soroka, PhD., správca cirkevných obcí Hostovice, Osadné a Parihuzovce. Neskôr sa k nim pripojil prot. Mgr. Alexander Zalevskyj,
správca PCO Medzilaborce. Vladyka Rastislav sa v kázni prihovoril krásnymi otcovskými slovami, v
ktorých zdôraznil, aké dôležité je chodiť do chrámu. Je to miesto, kde môžeme kedykoľvek prísť a
priniesť Bohu svoje prosby, zdôveriť sa so svojimi starosťami a problémami. Taktiež poďakoval otcovi Mariánovi za to, že spravuje tri cirkevné obce, že aj tretiu cirkevnú obec, ktorá mu bola pridelená,
prijal s pokorou a láskou. Stará sa o všetkých svojich veriacich rovnako. Pre otca Mariána to bol o
to významnejší deň, pretože ho vladyka Rastislav vyznamenal právom nosenia kríža s ozdobami.
Tento okamih sv. Liturgie bol veľmi dojímavý a pre otca Mariána nezabudnuteľný.
Na konci Liturgie zablahoželali otcovi Mariánovi aj veriaci Čukaloviec a poďakovali sa svojimi
darmi za jeho službu na cirkevnej obci.
Vladyka Rastislav bol veľmi
rád, že mohol zavítať do svojho
rodiska. Pretože, ako sám hovoril, jeho rodiskom sú Čukalovce, Parihuzovce, Hostovice,
Osadné, ale aj Snina. Mrzí ho, že
nemôže navštevovať svoj rodný kraj častejšie, pretože jeho
pracovné povinnosti to nedovoľujú.
Na sv. Liturgii sa zúčastnili aj
veriaci z Hostovíc, Osadného, Parihuzoviec a Sniny.
Mgr. Mária Kovaľová
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Chrámový sviatok sv. Rastislava v Snine
V tomto roku si pripomíname 25. výročie kanonizácie sv. Rastislava,
kniežaťa moravského. Práve tomuto bohabojnému
panovníkovi je zasvätený
nový drevený chrám v Snine, ktorý bol pred dvoma
rokmi posvätený a i vďaka
svojej pútavej architektúre
sa zaradil medzi významné
dominanty mesta Snina.
V nedeľu 27. októbra
2019 sa tu konali oslavy
chrámového sviatku, na ktoré prijal pozvanie aj Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup
prešovský a metropolita Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Slávnostnú sv. Liturgiu spolu s ním slúžili: mitr. prot. Igor Kerekanič, mitr. prot. Ján Gliganič, mitr. prot. Nikolaj Petrovka, mitr. prot. Ján Biloruský, mitr. prot. Boris Hrustič, prot.
Peter Soroka, jer. Michal Sivík a jer. Ľuboš Savčak. Pozvanie prijal aj hosť z Ukrajiny
– prot. Petro Dmitruk, vďaka ktorému je sninský chrám krásny nielen zvonku, ale i
zvnútra, pretože sa postaral o potrebné zariadenie, za čo mu zo srdca ďakujeme. Na
sv. Liturgii bola prítomná i primátorka mesta Ing. Daniela Galandová, ako aj duchovní rímsko-katolíckej a grécko-katolíckej cirkvi, pôsobiaci v tomto meste.
V kázni sa k množstvu veriacich prihovoril vladyka Rastislav, ktorý okrem iného
zdôraznil prínos sv. Rastislava nielen pre ľud Veľkej Moravy, ale i nás, ich potomkov.
Nazval ho vzorom hodným nasledovania nielen pre predstaviteľov štátnej moci a
miestnej samosprávy, ale i pre všetkých ľudí, uvedomujúcich si potrebu jednoty a
usilujúcich sa o kontinuitu vo svojej každodennej práci.
Po veľkej večerni, počas ktorej
boli prítomní pomazaní požehnaným olejom, sa uskutočnil sprievod (litija) okolo chrámu, spojený
s čítaním sv. Evanjelia. Po zavŕšení
cirkevných obradov bolo všetkým
prítomným ponúknuté sviatočné
občerstvenie. Ďakujeme všetkým,
ktorí nás prišli podporiť a zdieľali s
nami našu radosť z vydareného slávnostného dňa. Sláva Bohu za všetko!
Mgr. Tatiana Kerekaničová, PhD.
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Chrámový sviatok v Hostoviciach
Dňa 20.10.2019 sa konal
chrámový sviatok na počesť
Pokrova Presvätej Bohorodičky v pravoslávnom chráme v
obci Hostovice (okr. Snina). V
poradí len 12. chrámový sviatok v jeho histórii patril medzi najkrašie a najradostnejšie, aké sa tu konali možno aj
z toho dôvodu, že sa na ňom
zúčastnilo najviac duchovných. Okrem duchovného
správcu PCO Hostovice prot. Petra Soroku pozvanie prijali aj prot. Sergej Cuper (PCO Driečna
a Suchá), prot. Vasile Constantin Schirta (PCO Zbudská Belá a Valentovce), prot. Marek Gocko
(PCO Komańcza, Poľská pravoslávna cirkev) a jeromonach Alexander (Haluška), tajomník Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku v Moskve (Rusko).
Práve posledne menovaný sa niekoľkým desiatkam prítomných veriacich z Hostovíc, ale
aj z okolitých aj vzdialenejších obcí a miest, ako aj veriacich z poľskej Komańcze, prihovoril v
kázni. Veriacim vysvetlil význam čítaného Evanjelia o tom, ako apoštoli počúvli Christa, aby aj
po prebdenej noci opäť vyrazili na lov rýb do hlbiny. Zamyslel sa nad slovom “hlbina”, ktoré má
v duchovnom živote kresťana znamenať hlbšie uvažovanie nad Bohom a svojím spasením,
aby sme neboli vlažní, ale vo všetkom, čo sa týka zbožnosti boli poctiví a dôslední.
V závere sv. Liturgie miestny duchovný poďakoval prítomným za ich námahu prísť do Hostovíc a prítomnému starostovi obce Ing. Petrovi Čopákovi a poslancom obecného zastupiteľstva za finančný príspevok od obce pre potreby PCO Hostovice.
Po pomazaní sv. olejom a obchôdzke okolo chrámu sa prítomní stretli aj pri menšom pohostení pri chráme a v rozhovoroch strávili príjemné chvíle.

Chrámový sviatok v Cejkove
Prvú septembrovú nedeľu tohto roku veriaci z Cejkova prežili prekrásny deň. Dôvodom
ich radosti boli dve duchovné udalosti, a to oslavy chrámového sviatku pri príležitosti Narodenia Presvätej Bohorodičky, ktoré pripadli na samotnú nedeľu, a slávnostné uloženie svätých
ostatkov prepodobného Jonáša Kyjevského. Sv. ostatky sú darom od Jeho Vysokopreosvietenosti vladyku Juraja cejkovským veriacim a sú uložené v ikone svätca, ktorá sa nachádza
v chráme a je dostupná pre každého. Na týchto oslavách sa zúčastnil aj samotný vladyka,
ktorého pri bráne vítali veriaci chlebom a soľou, ako je u nás zvykom vítať vzácnych hostí. Privítal ho hlavný kurátor Ján Cilý spolu s dievčatami, ktoré zarecitovali uvítacie básne a vladyku
obdarili krásnou kyticou kvetov.
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Svätú archijerejskú Liturgiu spolu s vladykom slúžili mitr. prot. Vasil Bardzák, mitr. prot. Ladislav Bilý, prot. Juraj Halanda, jerej Miroslav Pavlenko, jerej Patrik Hric, archidiakon Matúš Spišák
a miestny duchovný jerej Radoslav Paisij Lupjan.
V kázni sa veriacim prihovoril sám vladyka, ktorý
poukázal na zmysel ľudského bytia, existencie,
rozprával o zmysle nášho pozemského životného cieľa a dôležitosti byť aj praktizujúcimi kresťanmi. Zmienil sa aj o svätom Jonášovi, ktorého
život bol už publikovaný v 10. a 11. čísle Odkazu
svätého Cyrila a Metoda z roku 2018. Na konci
svätej Liturgie sa požehnávalo kolivo a slávsky
koláč, ktorý sa nasledovne lámal a dával veriacim. Na samotný záver sa k všetkým prítomným
prihovoril aj miestny duchovný, ktorý sa v mene
všetkých veriacich poďakoval vladykovi za nezaplatiteľný dar. Podobne ďakoval aj duchovným a
ich veriacim, že prijali pozvanie. Na záver svojho ďakovného príhovoru poprial len to najlepšie všetkým Máriam, zvlášť Márii Rudiovej, ktorá v deň sviatku oslávila svojich 77 rokov.
Po arcipastierskom požehnaní a následnom pomazaní olejom nasledovalo ako obvykle
štedré pohostenie pri chráme. Nech Presvätá Bohorodička spolu so svätým Jonášom ochraňujú obec Cejkov a nech vyprosujú blahodať od Hospoda Boha pre všetkých zbožných občanov tejto obce.
Jerej Radoslav Paisij Lupjan

Sučavský vladyka Damaskin z Rumunska
na Slovensku

Pred Klokočovskou ikonu v Nižnej Rybnici
11/2019

V sprievode miestneho eparchu,
vysokopreosvieteného vladyku Juraja, arcibiskupa michalovsko - košického, navštívil 5. novembra 2019
nižno - rybnický pútnický chrám
preosvietený vladyka Damaskin,
vikárny biskup sučavskej archieparchie Rumunskej pravoslávnej cirkvi.
Vladyka Damaskin, ktorý sa prišiel pokloniť Matke Božej uctievanej
v našom chráme cez kópiu jej divotvornej klokočovskej ikony so sebou
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ako požehnanie priniesol ikonu s ostatkami
sv. mučeníka a divotvorcu Jána Sučavského,
i požehnal cirkevné obce, pútnické miesto,
ako aj všetkých tých, ktorí prichádzajú na
toto miesto prosiť o Božie požehnanie a skrze
príhovor Matky Božej hľadať uzdravenie svojej duše i tela.
Obaja archijereji slúžili v tento deň ráno aj
sv. archiejerejskú Liturgiu v košickom katedrálnom chráme Usnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého. Vladyka Damaskin
priviezol nám požehnanie rumunského patriarchu Daniela a arcibiskupa Pimena Sučavského - ikonu s ostatkami sv. veľkomuč. Jána
Nového Sučavského.
Jeho úcta bola v minulosti silná i u nás na
východnom Slovensku, o čom svedčia doSv. Ján Nový Sučavský
chované ikony v múzeách a drevených chrámoch. Prečo? Zvolení mukačevskí pravoslávni biskupi, súčasťou ktorých eparchie
sme boli v minulosti aj my, totiž tradične cestovali po svätenie práve k sučavskému metropolitovi; navyše to bolo i významné centrum obchodu. Obnovujeme tak
miestnu starobylú tradíciu! Navyše v dobách, kedy dochádza k nezdravému pnutiu
vo vnútri pravoslávneho spoločenstva, je každá takáto slávnosť znakom duchovnej
jednoty sv. Pravoslávia.
Jerej Dušan Nikodým Tomko.
Michalovsko-košický arcibiskup Juraj

Narodenia Presvätej Bohorodičky v
Hažine, okr. Michalovce
V nedeľu 8. septembra 2019 v chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Hažine slúžili bohoslužby tomuto patrónovi sviatku duchovní mitr. prot. Ján Choma,
prot. ThDr. Štefan Horkaj a miestný duchovný mitr. prot. Ladislav Fedor. Pravoslávni
veriaci si tu svoj nový chrám veľmi vážia a starajú sa o jeho vyzdobu. Dnes už chrám
má zvony, nový veľmi pekný ikonostas a tak sa tu veraci veľmi prijemne cítia na bohoslužbách. A že sa príkladne starajú o chrám, vidieť to aj z kvetov okolo chrámu a
peknej ohrady chrámu.
Duchovný Štefan vo svojej kázni zdôraznil,, že my dnes z tohto sviatku Narodenia
Presvätej Bohorodičky si máme brať príklad od Presvätej Bohorodičky a jej rodičov
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Blahoželanie
Joakyma i Anny, z ich modlitieb, zbožnosti a odovzdaní sa do vôle Božej v našom
dnešnom živote, lebo aj my dnes potrebujeme pomoc Božiu, pomoc od Presvätej Bohorodičky, lebo aj dnes s nimi sa nám ľahšie
žije v tomto našom živote.
Duchovný Ján pomazal posväteným
olejom všetkých prítomných a miestny duchovný Ladislav poďakoval za účasť na bohoslužbách, poprial, aby Presvätá Bohorodička vypočula všetky naše prosby a želania,
aby vyprosila u Spasiteľa Isusa Christa ich
splnenie pre dobro naše a našich blížnych.
Prot. ThDr. Š. Horkaj

Blahoželanie
1. novembra 2019 sa dožil okrúhleho
veku 40. rokov náš drahý duchovný otec
prot. Mgr. Marián Kovaľ. Svoju službu a
múdre slová prináša do cirkevných obcí
Pichne, Nechválova Polianka a Čukalovce.
Dovoľte nám, Vašim veriacim, napísať
zopár slov. Ako prvé Vám chceme popriať
veľa zdravia, pretože byť zdravý je darom
od Boha. Šťastie je v živote taktiež potrebné, lebo život v smútku stráca význam. No
a taktiež Vám prajeme život, ktorý bude
prekypovať láskou, či už od Vašej manželky Márie a tiež synov Borisa a Filipa, ktorí
sú v chráme Vašou veľkou pomocou. Práve
oni Vám dokážu vyčariť každý deň úsmev
na tvári.
Veríme, že tu s nami budete ešte veľa,
veľa rokov prinášať modlitbu Hospodu
Bohu.
Na záver Vám chceme popriať dlhý a pokojný život plný krásnych chvíľ.
Na mnohaja i blahaja ľita!
Veriaci PCO Pichne, Nechválova Polianka a Čukalovce
11/2019
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Blahoželaňa

Blahoželaňa
18. oktobra vo Vyšni Poľanki
sja pered 70 rokami narodil syn jednoj mamki.
Bylo to v rodyni Kusajlovi
a meno dostal po svjatym Nikolajovi.
Učil sja vin už od mala, jak v cerkvi spivati,
žeby pak mich v svojim seli kantorom sja stati.
Znat tropari i kondaky, stichiry, irmosy,
jak typikon predpisuje – na rozny holosy.
Skoro rano na utreňu do chramu prichodit,
takoj zbornik v ruky bere i stranu nachodit.
Znat i Psaltyr pročitati, pohrib odkončiti
a jak treba i v kadyli uhľa rozpaliti.
Kurator je dovhy lita i to znati treba,
pomože i požertvuje tam de je potreba.
Proto my ho toho roku serdečni zdravime
a ku jeho jubileju vse dobre žyčime.
Naj Vam brate Nikolaje Hospoď pomahaje
a Prečista Mati Boža Vas ochoraňaje.
Naj anhely Vašy kroky vsehda sprovodžajut,
to svjaščenik s virnikami zo serdca želajut.

Na nebezpečnom mieste, nech by si bol
kdekoľvek, je lepšie zastaviť a obzrieť sa.
V hocijakej hádke, nech by ako ďaleko zašla, je lepšie zastaviť sa a poprosiť o prepáčenie.
V nerozumných skutkoch, nech by si ich
mnoho vykonal, je lepšie zastaviť sa a oľutovať ich.
V každom veku, nech by si prežil čokoľvek,
je lepšie sa zastaviť a porozmýšľať o živote.
Svätý Simeon Atoský
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Pozvánka
Srdečne Vás pozývame na podujatie

Srbskí mučeníci z koncentračného tábora Jasenovac
na počesť státisícov Srbov, umučených počas 2. svetovej vojny v chorvátskom
Jasenovci – „Osvienčime Balkánu“.
PROGRAM:
KOŠICE, 8.12.2019 /nedeľa/: 10:00 hod.
Katedrálny chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého,
- archijerejská sv. Liturgia, ktorú bude slúžiť vladyka Jovan (Ćulibrk), episkop
slavónsko - pakračský z Chorvátska /Srbská pravoslávna cirkev/ a vladyka Juraj, archiepiskop michalovsko - košický;
- výstava obrazov Jasenovských mučeníkov sestry Marije /Antić/ z monastiera
v Jasenovci /ikony v koptsko - arménsko - gruzínskom štýle/
- koncert ženského zboru DAR /Banja Luka, Bosna/, dirigentka Hilda Hrekes/
Sýria/
PREŚOV, 9.12.2019 /pondelok/: 14:00 hod.
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove,
- prednáška o srbskej genocíde v Jasenovci: historik vladyka Jovan (Ćulibrk),
episkop slavónsko - pakračský /Chorvátsko/
- koncert ženského zboru DAR /Banja Luka, Bosna/, dirigentka Hilda Hrekes,
Sýria/
- vernisáž výstavy obrazov Jasenovských mučeníkov sestry Marije /Antić/ z
monastiera v Jasenovci. Výstavu otvorí sestra Serafima, igumenija monastiera v Jasenovci.

Ukážka obrazov (ikon)
Jasenovských mučeníkov sestry
Marije (Antić) zo srbského
pravoslávneho monastiera v
Jasenovci (Chorvátsko)
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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:
Chrámový sviatok v Bratislave, 27.10.2019.
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