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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.

Večerné a ranné pohrebné bohoslužby v Ubli za zosnulým
mitroforným protojerejom Jurajom Sičákom

Oslavy 1400. výročia od zosnutia sv. Jána Milostivého v katedrálnom chráme Usnutia Presvätej Bohorodičky v Košiciach

Posviacka základného kameňa monastiera v Beňatine

Sviatok

Uvedenie do chrámu Presvätej
Bohorodičky (21.11./4.12.)
Sviatok Uvedenia do chrámu Presvätej Bohorodičky patri k dvanástim Hospodským a Bohorodičným sviatkom.
Pripomíname si ho 21. novembra (4.
december podľa svetského kalendára).
Prvé zmienky o tomto sviatku v Tradícii
Cirkvi nachádzame už za panovania cisárovnej Heleny (255-327 po Christovi),
ktorá postavila chrám na počesť tohto
sviatku.
Zmienky o histórii sviatku nám zvestuje Tradícia Cirkvi, ale zmienky nachádzame aj v apokryfných evanjeliách
(Protoevanjelium Jakuba, Evanjelium
Pseudo-Matúša).
Keď Presvätá Bohorodička mala tri
roky, jej rodičia, naplnení vďačnosťou
Hospodinovi, že im požehnal dieťa, sa
rozhodli, že už nastal ten čas, aby vyplnili
svoj sľub, ktorý Mu dali, a to, že Presvätú Bohorodičku zasvätia službe v jeruzalemskom chráme. A tak Bohorodičku
priviedli za sprievodu dievčat, držiacích
v rukách sviece, a príbuzných, k jeruzalemskému chrámu. Svätá Tradícia nám
hovori o tom, že hoci mala Bohorodička len tri roky, sama vyšla po všetkých
pätnástich obrovských schodoch bez
pomoci dospelých. Veľkňaz Zachariáš,
neskôr otec Jána Krstiteľa, naplnený
bázňou Božou, ju vpustil do Svätyne svätých, kde i on sam mohol vchádzať len
raz v roku. V tom čase mal mať oľutované
všetky hriechy, ináč by zomrel. Preto mal
na oblečení zvončeky, aby ostatní počuli
ako padol mŕtvy na zem. Pokiaľ by vošiel
do Svätyne svätých v iný deň, zomrel by.
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Freska Uvedenia do chrámu
Presvätej Bohorodičky
Pokiaľ by iný muž vošiel do Svätyne svätých, tiež by zomrel. Preto mal veľkňaz
na nohe lano, aby ho v prípade smrti
mohli vytiahnuť zo Svätyne svätých.
Všetci kňazi v chráme, vidiac veľkú Božiu
blahodať, ktorá ich navštívila, mali vo
veľkej úcte Presvätú Bohorodičku, lebo
videli, že Boh navštívil svoj ľud a pripravuje ho na veľké dielo. O to smutnejšie
je, že neskôr Christa neprijal všetok národ sa svojho Mesiáša.
Zastavme sa pri sľube svätých bohabojných rodičov, spravodlivých Joachimovi a Anne, zasvätiť dieťa službe Bohu.
V Izraeli bola prax, že každý chlapec (nie
dievča), ktorý sa narodil ako prvé dieťa
žene, mal byť obetovaný na službu Bohu
(2 Mjž 13, 11-12). Okrem tohto príkladu
sa stretávame aj so sľubom dobrovoľne
darovať svoje dieťa službe Bohu, u bez  
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detných žien. Bola to Anna, manželka
Elkana, ktorá bola bezdetná. Veľmi sa
preto trápila a keď bola v chráme v Šíle,
sľúbila Bohu, že ak jej požehná porodiť
dieťa, zasvätí ho službe Bohu (1 Kr 1, 11).
Dokonca, že ho zasvätí službe Nazorejcov. (To boli istí predchodcovia
mníchov. Nestrihali si vlasy, nepili vôbec žiadne
víno ani opojný nápoj. Za Nazorejcov
sa považuje napríklad aj Samson alebo tiež
Pre d c h o d c a
Christov Jan
Krstiteľ.) Narodí sa jej
dieťa, chlapec
Samuel. Podľa
svojho sľubu ho
necháva v chráme pri veľkňazovi
a sudcovi Ilijovi (Eli).
Samuel sa stáva veľkým
prorokom a sudcom Izraela.
Neskôr pomazáva za izraelských kráľov
najprv Saula a potom aj proroka Dávida,
autora žalmov (Žaltár)).
Keď sa pozrieme na život Cirkvi v minulých storočiach, vidíme, že rodičia mali
oveľa viac detí ako je dnešná prax, a tiež
svoje deti už od útleho veku zasväcovali
službe Bohu v monastieroch. Pre Cirkev
to bolo obdobie veľkého množstva svätých. Lebo tieto mnohokrát ešte len deti,

vyrastajúce v monastieroch, mali minimálnu možnosť stretnúť sa s hriechom.
Ich dospievanie bolo v kruhu modlitieb
a vône kadidla. Pred 116. rokmi žilo na
Svätej Hore Athos (Afon) 7 432 mníchov.
V roku 2001 tam žilo len 2262 mníchov.
Dnes je veľký problém nájsť
na Slovensku pravoslávnu rodinu, ktorá by
svoje dieťa zasvätila službe Bohu v
monastieri. Na
jednej
ruke
možno tieto
rodiny spočítať. Nech
aj modlitbami Presvätej
Bohorodičky,
jej spravodlivých rodičov
Joachima
a
Anny, Boh požehná aj naše rodiny, aby sme svoje deti
viedli k láske k Bohu, k láske
k Cirkvi. A pokiaľ niektoré z našich detí
zatúži po živote v monastieri, nech túžba
po vnúčatách nie je väčšia ako radosť z
osobnej žertvy Bohu - v podobe dieťaťa
zasväteného službe Bohu.
Jerej Marek Kundis
Freska Presvätej Bohorodičky Oranta v
Uvedenskom monastieri Chilandar
na Svätej Hore Athos.

Днeсь бlговолeніz б9іz пред8wбражeніе, и3 человёкwвъ сп7сeніz
проповёданіе, въ хрaмэ б9іи ћснw дв7а kвлsетсz, и3 хrтA всBмъ
предвозвэщaетъ. т0й и3 мы2 велеглaснw возопіи1мъ: рaдуйсz смотрeніz
зижди1телева и3сполнeніе.
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Žitije svjatiteľa i čudotvorca Nikolaja,
archijepiskopa Mir-Likijskaho
(6./19. decembra)
Velikyj svjatiteľ Christov Nikolaj, ču- ho krestili, stojal tri hodiny na vlastnych
dotvorec i skoryj pomoščnik i chodataj nohach vo vodi a nikto ho netrimal. Tym
pered Bohom, narodil sja v Maloazijskoj vzdaval česť Svjatij Trojci, že bude veliprovinciji Likija v misti Patara. Joho
kym Božym služiteľom i predstorodiče Teofan i Nonna byli
jateľom. A že bude velikym
zbožny, znamy i bohaty
postnikom projavil tak, že
ľude. Za jich zbožnosť
každu seredu i pjatnicu
jim Boh daroval svjate
prijimal materinske
diťa. Jak sa diťa namoloko lem raz za
rodilo, dali mu imja
deň, večur po traNikolaj, što značit
dični molitvi svojich
pobiditeľ narodiv.
rodičoch.
I vin sja i tak s BoUž v moložym blahoslovedosti Nikolaj nanijem ukazal jak
dobudnul veliku
pobiditeľ zloby, na
premudrosť v knižblaho ciloho svita.
nym učiňu tak, jak
Jak sa Nikolaj
to pasuje na dobnarodil, joho mati
roho buduščoho
do konca žyvota
pastyrja Christovoj
byla
neplodna.
Cerkvi. Okrem toho
To jak by i priroda
ziskaval dokonalisť
chotila ukazati, že
i tak, že sa vyhybal
tota žena nemohhrišnym kamaratla mati druhych
stvam, porožnym
ditej, kotry by byli
bisidam, či rozhopodobny svjatomu
vorom so ženami.
Nikolajovi, i vin jeČas travil v Božym
dinyj byl pervym i
chrami pri molitvi i
poslidnim.
čitaňu duchovnoj liČudesa začal
teratury.
tvoriti iši skorej
Svjatyj Nikolaj
Ikona sv. Nikolaja na ikonostase
jak sja narodil a
mal ujka, kotryj byl
v Nižnej Polianke
postnikom sa stal
jepiskopom v misti
iši skorej jak začal piti moloko od svojoj Patara i podľa ňoho dostal Nikolaj svomateri. Takoj po svojim narodžini, jak je imja. Jak jepiskop vidil, že mat joho
12/2019
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synovec zaľubu v duchovnym žyvoti
i snažyt sja vzďaľuvati od svita, poradil joho rodičom, žeby ho posvjatili na
službu Bohu. Oni radu prijali i posvjatili
svoje diťa Bohu, kotre, jak hovorjat stary
knižky, dostali od Boha po dovhi neplodnosti i uprimni molitvi. Jak jepiskop rukopolahal Nikolaja na svjaščenika, pid
vnuknuťom Svjatoho Ducha, obernul sa
k narodu v cerkvi i povil proročesky slova: „Ja vidžu, braťa, nove solnce, voschoďašče nad zemľu i javľajušče sobom milostive utišenije pro terpjaščich. Blaženo
bude toto stado, kotre bude dostojne
mati ho za duchovnoho pastyrja, bo vin
bude dobri pasti zbludženy dušy, privede jich na pastvu zbožnosti a pro miloserdnych bude pomoščnikom v bidach i
skorbech.“ Toto proročestvo sa voistinu i
ispolnilo, jak budeme viditi dalej.
Jak tot svjatyj čelovik prijal svjaščeničeskyj san, naberal na sebe vecej i vecej
Božoj blahodati. I keď byl smerteľnym
čelovikom, snažyl sa žyti podobni bezsmertnym anhelom. Joho ruky byli vsehda prosterty ku chudobnym. Svidčit o
tym mnoho čudes, kotry zrobil.
Nikolaj rozhodnul odyjti do Palestiny, bo bars želal pokloniti sja mistam, de
perebyval i kadi chodil naš Spasiteľ Isus
Christos. I počas plavby loďom zrobil
veliky čudesa, jak utišyl burju na mori,
čim zachranil žyvoty putešestvujuščich
s nim, i voskresil čelovika, kotryj sa zabil
po padi z lodnoho stožiara. Po prichodi do Jerusalima, s uprimnym serdcem
i slezami sa molil na svjatych mistach i
stravil tu dovhyj čas.
Jak prišol do ridnoho kraju, začal žyti
v monаstyri, kotryj založyl joho ujko jepiskop Nikolaj. Raz Nikolaj začul holos
z neba: „Nikolaj, jak chočeš od mene
6
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dostati vinec, iď i podvizajsja na blaho
svita.“ Jak to Nikolaj čul, strašyl sa i začal
rozdumuvati, što ot ňoho choče tot holos. I zajs ho začul: „Nikolaj, tu neje tvoje
pole, na kotrym maš prinesti očekavany
plody. Zato iď to svita, de bude tobom
proslavlene moje imja.“ Vtodi svjatyj
Nikolaj pochopil, že od ňoho Hospoď
choče, žeby zochabil podvih bezmolvija
i odyšol na službu ľuďom pro jich spasenije. Žeby sa vyhnul svitski slavi midži
ridnyma ľuďmi, pobral sa do hlavnoho
mista Likijskoj oblasti Miry. Pravi v tym
časi umer archijerej toho mista Joann,
kotryj byl achijepiskopom ciloj Likiji. Do
mista sa zyšlo veľo jepiskopoch, žeby
zvolili toho najľipšoho na joho misto. No
nemohli sja dohodnuti, chto by byl najdostojnišyj toho mista. Zato jeden z nich
povil: „Zvoliňa jepiskopa na tot prestol
by nemali rišyti ľude, ale sam Hospoď
Boh. Mali by sme sa pomoliti, žeby nam
Boh otkryl, chto je najdostojnišyj prijati
takyj san i byti pastyrjom ciloj Likijskoj
oblasti.“ S tym nazorom suhlasili všytky
pritomny i začali sja moliti Bohu i postiti. Bohu sa zaľubil postup jepiskopoch
i najstaršomu z nich sa na molitvi zjavil
anhel, kotryj mu povil, žeby v noči prišol
ku cerkovnym dverjom a čekal, chto peršyj vojde do cerkvi. Povil, že tot je Božyj
izbranik na archijepiskopa i zove sa Nikolaj. Tak sa i stalo, jak jepiskop pered rannym bohosluženijem prišol do chramu,
peršyj do ňoho vstupil svjatyj Nikolaj i
jak mu smirenno potverdil svoje meno,
jepiskop vozhoril nevysloviteľnom radosťom. Takoj zobral Nikolaja ku ostatnomu zhromaždiňu, kotre tože ďakuvalo
Bohu za joho milosť i vyber naslidnika
Likijskoho prestola. No Nikolaj sa dovho
zrikal jepiskopstva jak smirennyj sluha
Odkaz
sv. Cyrila
a Metoda
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Vsevyšňoho Boha. No po dovhych pros- dakotrym Otcam sobora vo sni takym
bach jepiskopov prijal tot svjaščenyj san. sposobom jak dakoli Nikolajovi. Otcy
Svjatyj Nikolaj žyl v časi pohanstva, vidili jak Isus Christos davat Nikolajovi
koli musil utverždati narod vo viri, bo Jevanhelije a Bohorodica jepiskopskyj
bylo prenasliduvaňa christianoch. Ale omofor – znaky jepiskopstva. Na zakladi
žyl i v časi, koli bylo christianstvo svja- toho potim všytky pochopili, že Nikolaj
tym carem Konstantinom dovolene a byl osuždenyj nepravom i vernuli mu arvtodi pomahal i branil istinnu viru v Isusa chijerejstvo i učasť na sobori.
Christa na I. Vselenskym sobori, kotryj
Svjatyj Nikolaj nepomahal ľuďom
zvolal car Konstantin do mista Nikea v lem vo svojim misti, ale často chodil
roku 325. Svjaty
po cili Likiji, žeby
otcove cerkvi tu
zachraňuval svij
rišyli Arijovu jenarod. Raz jak byl
res, kotryj hvaril,
v dajakym misti,
že Isus Christos
pomahati virujušnebyl Boh, čiže
čim, prišli za nim
jedinosuščnyj
joho prichožane i
Bohu Otcu. Na
s plačom hovorili:
sobori bylo 318
„Cile naše misOtcoch cerkvi
to plače i terpit i
i byl tu i svjatyj
očekavat tvoho
Nikolaj.
Inok
navratu, vladyko.
studijskoho moPraviteľ Jevstafij
nastyrja Joann
sa dal pidplatisvidčit, že svjati zlyma ľuďmi i
titeľ Nikolaj tak,
odsudil na smerť
jak dakoli protroch muživ, kotry
rok Ilija, revnivo
sa v ničim nepreboronil prave
vinili. Keby jes byl
učiňa, že na
s nami, praviteľ
Arija na sobori
by soj dovolil zroutočil ne lem
biti takyj nesprasilnyma i jasnyvedlivyj sud.“ Po
Oltarna časť cerkvi, de sv. Nikolaj jak jepiskop
ma slovama, ale
dorohi nazad sa
služyl i byl pochoronenyj, Demre, dnešne
i dilami, bo ho
doznal, že nevinTurecko (foto: MUDr. Jozef Homza)
vdaril po tvari.
ny ľude sut už na
No svjaty Otcy sobora neschvalili po- popravisku. Jak tak Nikolaj prišol, uvidil
stup svjatoho Nikalaja i za tot skutok ho zvjazanych mužoch a kata, kotryj znimat
zbavili jepiskopstva i dali ho zaperti do svij meč, žeby jim odťal holovy. Vladyka
basy. Ale Hospoď naš Isus Christos i Pre- nebojazneno priskočil ku katovi a vysvjata Bohorodica mali inšyj pohľad na torhnul mu meč z ruky. Na tvarjach napostup svjatoho Nikolaja i zato zjavili sja roda sa ukazala velika radosť a troje na
12/2019
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smerť vydany mužy ďakuvali Nikolajovi
za zachranu žyvota.
V bohoslužebnych textoch svjatomu
Nikolajovi čitame i o ďalši veliki pomošči
toho svjatoho trom slavnym vojvodom,
kotry izbavili Vizantiju od napadu
neprijateľmi vo Fragiji. Dakotry ľude jim
to zavidili i prišli za praviteľom mista
Evlavijom, žeby jich poohvarjali. Povili na
nich, že toty troje vojvodove zavadžajut
novoty i pripravujut dašto plane proti
carjovi, što nebyla pravda. Evlavija
ohovarjači pidplatili i tot jich zajal do
basy. No i s tym nebyli spokijny i želali
soj smerti slavnych vojvodoch, zato
nahvarili Evlavija, žeby pišol za carjom
i tot jich odsudil na smerť. Evlavij ľstivo
vysvitlil carjovi, že ho choče ochraňuvati
a že bude najlipše jak vojvodoch dast

zabiti, bo oni sa ani v basi nechoťat
pokajati. I tak car vydal rozkaz na druhyj
deň zabiti vojvodoch. Jak sa o rozsudku
doznali troje vojvodove, bars začali
plakati, bo neznali za što suť osuždeny.
No jeden jich pomočnik jim poradil, že
Mirskyj jepiskop Nikolaj zachranil pered
smeťom troch osuždenych. Vojvodove
sa začali moliti ku Bohu Nikolaja, žeby
jich sochranil od smerti. Hospoď Boh sa
zľutuval nad nevinnyma ľuďmi i poslal
svjatoho Nikolaja na pomoč. Vin sja
toj noči zjavil carjovi i povil mu: „Skoro
stavaj a osloboď nevinnych vojvodoch
z temnici. Poohvarjali jich pered tobom
i oni terpjat nevinni.“ Car začal bars
rozdumuvati, što to byl za son. Midži tym
sa svjatyj Nikolaj zjavil i Evlavijovi i povil
mu toto same, što i carjovi. Obidvoje sa

Hrob, de sv. Nikolaja pochoronili, Demre, dnešne Turecko (foto: MUDr. Jozef Homza)
Odkaz
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skoro stritli i car prikazal privesti osuždenych ku ňomu. Perše na nich začal kričati, što
za čary na nich použyli, no vojevody o ničim neznali i rozpovili mu, že nič planoho
nikomu nezrobili i cilyj svij žyvot byli dobryma služiteľami i ochrancami carja. Carj
jich oslobodil i poslal jich s darami do mista Miry, žeby sa išli poďakuvati svjatomu
Nikolajovi. Vojvodove tak zrobili i slava i toti udalosti sa rozyšla do ciloho svita.
Svjatyj vladyka Nikolaj žyl dovhy roky v Mirach i mnoho pomahal všytkym, kotry
ho o to prosili. Neznat sa presni v jakym roku zakončil svij tilesnyj žyvot, dakotry
hvarjat, že v roku 341 a druhy, že midži rokami 345 – 352. Ale bars dobri sa znat, že na
joho pohrobi sa zyšli všytky jepiskopy z ciloj Likiji i velike množestvo virujuščoho naroda. Joho čestne tilo bylo položene v katedralnym sobori v Mirach 6. decembra po
staromu stilu. No joho čudotvorstvo po joho smerti neperestalo a ľude sa ku ňomu
iši vecej začali moliti. Ku joho hrobu prichodilo množestvo naroda, kotromu Nikolaj
nadalej pomahal.
Tot velikyj svjatyj patrit midži najoľubenišych svjatych i midži nami Slavjanami. I
zato mat joho ikona čestne misto v našych chramoch na livi strani ikosnostasu. Bo i
našy predkove dobri znali i sami sja presvidčili v joho čudotvornu pomoč, zašto ho
chotili mati furt blizko sebe.
I darunky, kotry soj davame na prazdnik toho svjatoho, nesut lem dajakym rozpravkovym prikladom, ale skutočnom tradicojom toho, že Nikolaj pomahal ľuďom
potajomky, bo nechotil mati pozemsku, ale nebesnu slavu. Zato treba i našym diťom
vysvitľati, že Nikolaj neje rozpravkova bytosť, jaku z ňoho zrobil dnešnij modernyj
svit, ale velikyj svjatyj, kotryj ide prikladom nam všytkym v dobrych skutkoch, kotry
robil, i treba sja ku ňomu moliti v každych ťažkosťach, jaky na nas počas žyvota napadajut.
Naj sja v nim proslavit Trojjedinyj Boh – Otec, i Syn, i Svjatyj Duch i joho svjate
imja naj sja voschvalit ustami vsich vo viki. Amiň.

Svätiteľ Ján Zlatoústy
o bohatých
Boh ťa urobil bohatým, aby si pomáhal tým, čo
sú v núdzi, aby si mohol vykúpiť svoje hriechy zachránením druhých. Dal ti peniaze nie kvôli tomu,
aby si ich hromadil a spôsobil si nimi záhubu, ale
preto, aby si ich používal pre svoje spasenie.
Milosrdenstvo považuj nie za výdavok, ale za príjem. Nie za stratu, ale za zisk. Pretože vďaka nemu
viac dostaneš, než dáš. Dávaš chlieb - dostávaš večný život. Dávaš šatstvo - dostávaš odev nesmrteľnosti. Poskytneš strechu nad hlavou a získaš nebeské Kráľovstvo. Ty dávaš hodnoty pominuteľné, ale
dostaneš blahá, ktoré nikdy nepominú.
12/2019
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Sväté Písmo

Sväté Písmo a jeho užitočnosť pre
veriaceho človeka – Siedmy žalm (3. časť)
V siedmom žalme sa počnúc jedenástym veršom dozvedáme o spravodlivosti
Boha v pomoci a súdení (v. 11–14), o márnosti plánov hriešnikov (v. 15–17), a žalm je
ukončený Dávidovým vyznaním (v. 18).
Pomoc pre mňa je od Boha, ktorý zachraňuje priamych srdcom (v. 11) – Kto je jediným skutočným pomocníkom pre človeka? Kráľ Dávid odpovedá, že iba sám Boh. V
učení o spáse – záchrane človeka žalmisti zastávajú jasné stanovisko, teda že spása
pochádza len od Hospodina. Svätý Ján Zlatoústy hovorí, že kráľ Dávid naozaj mohol
očakávať spravodlivú pomoc od Boha, pretože si neželal nič nespravodlivé, napr.
pomstu či smrť nepriateľov. Ak teda aj my chceme dostať pomoc od Boha, mali by
sme prosiť to, čo je v súlade s Jeho spravodlivosťou, aby sme už samotnou prosbou
priklonili k sebe Spasiteľa. Takýmto prosbám je Boh súčinný, takýmto želaniam naslúcha. Ak človek prosí o bohatstvo, krásu alebo čosi podobné pre seba, výsledok
bude opačný, dopĺňa ten istý svätec.
Spôsob prejavovania Božej spravodlivosti v živote ľudí objasňujú všetci žalmisti
v učení o Božom spravodlivom súdení. Jeho súd je v úzkej spojitosti s Jeho spravodlivosťou a Jeho spravodlivosť sa prejavuje v súdení. Preto sa žalmisti často obracajú k Bohu o Jeho súd. Podľa ich viery sa Boží súd koná každodenne a neustále a
odráža sa v živote každého človeka. A pritom veria, že Boh je Sudcom spravodlivým,
mocným, dlho trpezlivým (v. 12), ktorý, hoci súdi každodenne, nepreukazuje svoj
hnev každý deň. Tým, čo sú priami srdcom, preukazuje pomoc a na tých, čo sú bezbožní, posiela smrtonosné strely (v. 13–14). Ak by sa mal Boží rozsudok vykonávať
každý deň, máloktorý človek by sa dožil ďalšieho rána. Preto sa každému človeku od
Boha ponechá priestor a čas na návrat – pokánie. Takto o slovách žalmu premýšľa
aj svätý Ján Zlatoústy, keď hovorí, že nie sme postihovaní za svoje hriechy hneď, pretože ak by tak bolo, ľudský rod by už dávno vyhynul a nemal by čas na pokánie. Veď
aj lekári, ak má niekto veľmi veľa rán, použijú lieky nie tak silné (v takom množstve),
ako by si to vyžadovala veľkosť rán, no také, aby ich zvládli sily chorého, aby, liečiac
rany, nezahubili chorého. Preto aj Boh nezahubí všetkých hneď a všetkých podľa
spravodlivosti, no lieči zľahka a postupne – a mnohokrát cez výchovné dopustenie
jedného ponaučí mnohých.
„Vykopal priekopu a vyhĺbil ju, no padne do jamy, ktorú urobil“, sú slová 16. verša.
Námaha hriešnika je síce veľká, no celé jeho úsilie vyjde navnivoč dvojito. Spravodlivý sa do jeho lesti nechytí a samému hriešnikovi sa jeho lesť stane záhubou.
Zamotá sa do svojich vlastných sietí, no dostane odmenu za svoju námahu – bude
ulovený sieťou, ktorú nastražil, aby ulovil iných. Dávidovi nastavil pascu jeho vlastný
syn Absolón, no jeho plán mu nevyšiel a pri pokuse odstrániť otca a prevziať jeho
kráľovský trón sám zahynul. Slová tohto verša v našom prostredí zľudoveli, stali sa
príslovím: Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne.
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Vyznanie Bohu ukončuje tento žalm (v. 18). Vyznanie sa vo Svätom Písme chápe ako pochvala a oslávenie, pretože ten, kto chváli, ten vyznáva alebo priznáva, že
chválený je hoden chvál a pôct. Vyznám sa Hospodinovi pre Jeho spravodlivosť,
t.j. budem chváliť a oslávim Boha, ako sa to patrí pre Jeho spravodlivosť, ktorá tak
ohromujúcimi skutkami vyslobodzuje spravodlivých a dopúšťa trest na bezbožných.
A menu Hospodina najvyššieho spievam, teda chválitebnú pieseň prinesiem najvyššiemu Vladárovi a Sudcovi, ktorý sedí na najvyššom tróne. Čo priviedlo Dávida k
týmto záverečným slovám? Viera v nemennosť, nevyhnutnosť a neodvrátiteľnosť záhuby pre jeho nepriateľov. Viera v ňom vzbudzuje neobyčajné pozdvihnutie ducha
a je prameňom zostavenia chválitebného žalmu na počesť Boha ako Dobrodinca,
Zástancu a Obhajcu spravodlivosti.
Prorok Dávid oslavuje Hospodina udivený Jeho spravodlivosťou a veľkou trpezlivosťou. Nehovorí vyznávam sa, no vyznám sa, čím poukazuje, že aj po tom, čo od
Boha dostane blaho, pomoc, ochranu, bude Mu ďakovať. Nie preto, že by si to Hospodin vyžadoval, ale preto, lebo je to osožné pre samotného človeka. Boh si veľmi
želá, aby sme prospievali v cnostiach. A tomu nič tak nenapomáha ako časté rozhovory s Bohom – neustále prosby, vďaky a chvály.
Protodiakon Ján Husár
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Freska Isusa Christa - Pantokratora v kupole chrámu monastiera Kovilj, Srbsko
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Dotieravá kázeň
Raz som sa vybral spolu
so svojím priateľom a jeho
nevestou k starcovi. Išli sme
na aute. Po ceste som dievčine rozprával o kresťanskom
živote, o ktorom prakticky nič
nevedela, a bola od neho ďaleko. Chcelo sa mi pomôcť jej,
aby bola bližšie k tomu svetu,
v ktorom žil otec Porfírij. Išla
k nemu po prvý raz. Keď sme
docestovali, prvý som vošiel
do kélie starca. Rozpovedal
som mu o svojej kázni počas cesty. Nie však zo svojej
samoľúbosti. Napriek mojim
očakávaniam otca Porfíria
dosť rozladilo moje správanie v aute a povedal: „Už viac
takto nikdy nerob! Teraz je
nevesta tvojho priateľa silne
prestrašená a vraví mu: „Poď,
Ikona starca Porfírija Kavsokalivitu
odíďme odtiaľto, lebo sa boso scénami z jeho života
jím stretnutia so starcom, aby
mi nekázal robiť všetko to, o čom rozprával po ceste tvoj priateľ.“ Po mne do kélie
vošla nevesta priateľa. Keď som s priateľom ostal sám, povedal mi, čo mu hovorila,
kým som bol u starca. Boli to tie isté slová, ktoré mi povedal otec Porfírij. Po východe
z kélie dievčina žiarila od radosti. Otec Porfírij nerobil chyby ako ja vo svojej nadmernej nerozvážnej horlivosti.
Človek by mal sám chcieť niečo spraviť. Spomínam si na slová otca Porfíria, ktorý
povedal: „S nikým nerozprávam o Christovi, keď to sám nechce a neprosí ma o to.“
Starec to nerobil z egoizmu, ale jednoducho si vážil slobodu človeka, ktorý s ním
besedoval. „Modlím sa za ľudí, robím pre nich zázraky, ale nič im nehovorím. Chcel
by som, aby sa ich duša otvorila, a aby ma sami poprosili porozprávať im o Christovi.“
Preložené z knihy Cvetoslov sovetov

Celému svetu môžete byť len jedna z osôb, ale jednej osobe môžete byť celým svetom.

@duhovnepouke
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Stojíme vo viere?
/4/

Nakoniec prejdeme k samému hmatateľnému a súčasne aj osvedčenému príznaku života – k činnosti. Ak je Isus Christos v nás, On aj pôsobí v nás. A tu prichádzame
k poslednému príznaku, podľa ktorého môžeme poznať, či stojíme vo viere, a tým je
poslanie, dielo Isusa Christa, ktoré sa stalo naším poslaním, naším dielom.
Isus Christos sa nám na stránkach Božieho zjavenia predstavuje ako vždy činný.
Vyplýva to aj z Jeho slov, ktoré povedal: „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem“ (Jn
5, 17). A inde hovorí: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, vtedy spoznáte, že ja som a že nič
nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. A Ten, čo ma poslal, je so
mnou. Nenechal ma samého, pretože ja robím vždy to, čo sa Jemu páči“ (Jn 8, 28-29).
A ešte iné Jeho slová: „Ja musím konať skutky Toho, ktorý ma poslal“ (Jn 9, 4). Podľa
apoštola Pavla Isus Christos odhaľuje vo veriacich nesmiernu veľkosť svojej mocnej
sily (Ef 1, 19). Preto, kto verí v Isusa Christa, bude konať skutky, ktoré On konal (Jn
14, 12). Podľa evanjelistu a apoštola Jána „kto hovorí, že zostáva v Ňom, má aj sám žiť
tak, ako žil On“ (1 Jn 2, 6). A iné jeho slová: „Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva
v Bohu a Boh ostáva v ňom. Láska medzi nami dosiahla dokonalosť v tom, že máme
dôveru v deň súdu. Veď aký je On, takí sme aj my na tomto svete“ (1 Jn 4, 17). Nieto
iného kresťanského života, okrem života Christa v kresťanovi; nieto pravého kresťana okrem toho, kto predstavuje Christa vo svojom živote, osvojujúc si Jeho život.
Je nevyhnutné, aby sme videli Christa žijúceho v nás, aby On nám mohol povedať:
„Kto mňa videl, videl Otca“ (Jn 14, 9) a my mohli povedať: „Kto videl mňa, videl môjho
Učiteľa a Pána“. Toto vyvolenie (povolanie) je podľa pravdy tak veľké a namáhavé, že
podľa niektorých sotva mu možno veriť... Avšak Ten, kto ustanovil, aby sme zmýšľali
rovnako, mali rovnakú lásku, boli jedna duša a jedna myseľ, nič nerobili z hašterivosti
a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladali za hodnejších než seba a
nehľadali každý len svoj prospech, ale aj prospech iných (pozri Fil 2, 2-4), t.j. zmýšľali
medzi sebou ako aj Isus Christos, Ten nás môže učiniť schopnými naplniť toto všetko.
No povieme ešte viac – nielen tak sme povinní naplniť toto povolanie, ale myslieť
aj na to, ako sám Christos ho naplní v nás. Apoštol Pavel hovorí: „A sám Boh pokoja
nech vás celých posvätí a pri príchode nášho Pána Isusa Christa nech zachová vášho
neporušeného ducha, dušu i telo bez úhony. Verný je Ten, ktorý vás povoláva – On to
aj urobí“ (1 Tes 5, 23-24). Pre poslanie Christove máme aj silu Christovu, samotného
Christa, ktorý nás posilňuje (por. Fil 4, 11-13). „Ako ste teda prijali Isusa Christa, Pána,
píše apoštol Pavel, tak v Ňom žite zakorenení a v Ňom budovaní v pevnej viere, ako ste
sa naučili“ (Kol 2, 6-7).
Niektorí z nás však môžu namietať, že toto všetko je pre nás veľmi ťažké, že naše
zraky sa viacej a ochotnejšie obracajú na príklady veľkých služobníkov Christových,
než na samotného Isusa Christa, pretože u týchto služobníkov, hoci by boli neviem
akí veľkí, nachádzame slabosti a pády, ktoré nás zbližujú. Svätých môžeme preto
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nasledovať, že oni sami nasledovali Christa, ten jediný dokonalý obraz, príklad pre
ozajstný ľudský život. Svätí sami nasledovali Christa a to ich aj učinilo svätými. Veľmi
hmatateľná je táto pravda v živote samotného apoštola Pavla, ktorý nám predkladá skúmanie nášho vlastného života vo vzťahu k životu samotného Christa. Písmo
Sväté jasne hovorí o tom, ako sa utváral (stvárňoval) tento Christov učeník a apoštol,
ktorý, ako sám hovorí, viac pracoval ako všetci ostatní apoštoli (1 Kor 15, 10) a nebál
sa pri všetkej svojej pokore povedať: „Napodobňujte mňa ako ja Christa“ (1Kor 11, 1).
On sa utváral, formoval, napodobňujúc Isusa Christa s takou horlivou starostlivosťou, že podľa všetkého chcel akoby zakryť svoju tvár tvárou Božského Učiteľa. Isus
Christos hovorí: „Mojím pokrmom je činiť vôľu Toho, ktorý ma poslal, a dokonať Jeho
dielo“ (Jn 4, 34). V nadväznosti na tieto slová apoštol Pavel pred presbytermi v Efeze
povedal: „Ale mne život nestojí za reč, len nech s radosťou dokonám beh a službu, ktorú
som prijal od Pána Isusa: svedčiť o Evanjeliu blahodate Božej“ (Sk 20, 24). Isus Christos
na sklonku svojho pozemského slúženia povedal: „Ja som Ťa (Otče) oslávil na Zemi,
keď som dokonal dielo, ktoré si mi dal konať“ (Jn 17, 4). A apoštol Pavel pred svojím
mučeníckym zavŕšením života vyhlásil: „Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen
deň Pán, spravodlivý sudca“ (2 Tim 4, 7-8). Keď apoštol Pavel napísal: „Christos nás
vykúpil z kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané: Prekliaty
je každý, kto visí na dreve“ (Gal 3, 13), onedlho si želal, „aby bol radšej zavrhnutý od
Christa miesto svojich bratov, svojich pokrvných podľa tela“ (Rim 9, 3). Isus Christos,

Svätý apoštol Pavel káže pohanom
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ako hovorí apoštol Peter, „na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme
odumreli hriechom a žili spravodlivosti“ (1 Pt 2, 24), a apoštol Pavel nebál sa povedať
Kolosanom nasledujúce úžasné slová: „Teraz radujem sa vo svojich utrpeniach pre vás
a na vlastnom tele doplňujem, čo chybuje zo súženia Christovho pre Jeho telo, ktorým
je Jeho Cirkev“ (Kol 1, 24). Nebudeme ďalej objasňovať tieto vznešené prejavy lásky,
skôr sa vynasnažme ich precítiť: dielo ap. Pavla, také, aké ono je, je súčasne aj naše
dielo, tak ako Christos je súčasne aj náš Christos. Ten, kto je videný ako živý v živote
veľkého apoštola, má byť tak živý aj v našom živote.
A tak sa opäť pýtame: Osvojujeme si dielo Isusa Christa? Hoci si pritom uvedomujeme, že nemožno v plnosti požadovať, aby toto dielo bolo každým osvojené v
plnosti a nepretržite. Kto vtedy by sa mohol nazvať Jeho napodobňovateľom? Avšak
sú aspoň zapečatené naše skutky Duchom Isusa Christa (pozri 2 Kor 1, 22; Ef 1, 13; 4,
30)? Možno uznať alebo považovať nášho Učiteľa Isusa Christa za základ nášho života? Ak odpovieme pozitívne, tak v našej činnosti by mal byť videný Ten, kto po dni,
ktorý využil na to, aby „chodil, dobre činil a uzdravoval všetkých diablom posadnutých,
pretože Boh bol s Ním“ (Sk 10, 38), „vyšiel na vrch modliť sa a na modlitbách k Bohu
strávil noc“ (Lk 6, 12). V našich radostiach by mal byť videný Ten, ktorého prítomnosť
na svadobnej hostine v Káne Galilejskej šíri tichú a čistú radosť a pre ktorého sviatok
rodiny slúži ako podnet na spasiteľné poučenia (Jn 2, 1-11). Aj v našom zármutku má
byť videný Ten, kto plakal nad blížiacou sa skazou Jeruzalema, kto prekonal všetku
ťarchu Božieho prekliatia, aby zachránil hriešnikov pred záhubou, oveľa strašnejšou
ako bola skaza Jeruzalema. Aj vo výbere našich povolaní by sme sa mali dať viesť
Tým, kto „má záľubu v zákone Hospodina, o Jeho zákone rozjíma dňom i nocou“ (Ž 1,
2) a ktorý v ňom hľadal výzbroj proti trojitému pokúšaniu na púšti (Mt 4, 1-11). Tiež v
našich slovách by mal byť videný Ten, kto otváral svoje ústa iba pre to, aby „vo svojej
dobrote k nám v Christu Isusovi ukázal v budúcich vekoch nekonečné bohatstvo svojej
milosti“ (Ef 2, 7), aby Jeho slovo „budovalo, kde treba, a poslucháčom prinášalo požehnanie“ (Ef 4, 29), aby z každého predmetu v prírode, z každej udalosti v živote vedel
u nás získať (vyťažiť) poučenie pre večný život. Isus Christos má byť videný aj v našej
činnosti, v našom pokoji, v našom bdení i spánku, vo vychádzaní i vchádzaní (Ž 120,
8), má byť videný Ten, kto činil vždy to, čo je milé Otcovi (Jn 8, 29).
Pravda je však taká, že vo všetkých týchto obrazoch vidíme skôr čosi iné ako Isusa
Christa: vidíme iba to naše – našu výchovu, náš temperament, naše okolnosti, naše
dôvody, náš záujem, ale aj náš egoizmus, naše želania, naše predstavy o šťastí, blahobyte, raji na Zemi...Pritom zabúdame na jednu veľmi závažnú okolnosť a to, že súd
nad nami prináleží nám samým. Preto hľaďme, skúmajme, bádajme. Ak sme cudzí
dielu Isusa Christa, nemáme Ho v sebe, a ak Ho nemáme v sebe, nestojíme vo viere a
nemáme v sebe večný život. (Pokračovanie)
Prot. Peter Kormaník
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Episkop Josif – exarcha Karpatskej Rusi
Dňa 2. decembra 1930 (19.
novembra podľa starého kalendára) sa udiala historická
udalosť v dejinách Pravoslávia na Karpatskej Rusi. V tento
deň Svätý Archijerejský Sobor
Srbskej pravoslávnej cirkvi vykonal voľbu episkopa pre našu
mnohostrádajúcu Cirkev. Voľba
padla na jedného z najlepších
hierarchov Srbskej pravoslávnej
cirkvi – еpiskopa Josifa. Na želanie episkopa Josifa s ním pocestuje, v postavení tajomníka,
veľký priateľ ruského národa,
jeromonach Justín Popovič,
ktorý je považovaný za jedného
z najvzdelanejších bohoslovcov
Srbskej cirkvi.
Novozvolenému episkopovi
Svätý sobor udelil titul Exarcha
– administrátor Podkarpatskej a
Prešovskej Rusi s tým, aby stále
Bitoľský vladyka Josif
prebýval na Podkarpatskej Rusi.
Takýmto spôsobom bolo uspokojené dlhoročné prianie a boli vypočuté modlitby
nášho národa, aby sme mali stáleho episkopa. Vladyka Josif bude prebývať s nami
dovtedy, dokiaľ nebudeme mať archijereja z vlastných radov.
Treba priznať aj to, že ide o veľkú obetu zo strany Srbskej cirkvi, nakoľko episkop
Josif je považovaný za jedného z najenergickejších hierarchov Srbskej cirkvi.
V tomto ťažkom čase, kedy aj u nás, podobne ako aj v Srbsku, sú potrební dobrí
robotníci, je potrebné mať veľkú lásku k ruskému národu v Karpatoch, aby sme mali
aj my svojho duchovného pracovníka.
Česť a sláva veľkodušnej Srbskej cirkvi za tento veľký dar.
Episkop Josif sa narodil v roku 1878 v Užickom okrese na území Starého Srbska.
Bol žiakom na Sväto-sávskej seminárii v Belehrade. Po skončení seminária istý čas
slúžil v Starom Srbsku, no neskôr odišiel do Ruska na Kyjevskú duchovnú akadémiu,
ktorú vladyka v r. 1912 ukončil s vynikajúcim prospechom. Po ukončení akadémie
v Kyjeve sa vladyka Josif stal profesorom na rodnej seminárii v Belehrade. Neskôr sa
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uvoľnilo miesto rektora na známej Prizrenskej seminárii a terajší vladyka bol pridelený na toto uvoľnené miesto.
Rok 1914. Začiatok vojny. Veľký srbský patriot, terajší vladyka Josif, zanecháva
miesto rektora a stáva sa dobrovoľníkom vo vojne v postavení vojenského duchovného. Prešiel rok ťažkého a nerovného boja maličkého Srbska so silným a hrdým
Rakúsko-Uhorskom a začala krížová cesta srbského národa - ústup v zime po ľade
a snehu do Albánska a neskôr evakuácia na ostrov Korfu. Vladyka Josif, vtedy ako
vojenský duchovný, na vlastnej koži okúsil spomínané vojnové útrapy. Neskôr sa dostáva opäť do Ruska a tam získava post divízneho vojenského duchovného.
Po skončení vojny, po návrate do Srbska, bol zvolený na post bitoľského episkopa. Bitoľská eparchia sa nachádza na juhu Juhoslávie a počas vojny bola úplne
zničená. Zbúrané cerkvi, vybavenie chrámov bolo rozkradnuté a cirkevný majetok
sa stal vojnou korisťou.
Od toho času prešlo 10 rokov.
Teraz sa Bitoľská eparchia stala
jednou z ukážkových eparchií.
Nielen že boli vybudované zbúrané chrámy, ale mnoho nového
sa postavilo. Tak napr., z ničoho
postavená nádherná duchovná
seminária ap. Jána Bohoslovca,
ktorá je teraz najväčšou a najvzornejšou semináriou v Juhoslávii.
Všetko to bolo uskutočnené
práve námahou preosvieteného
episkopa Josifa.
Radujme sa, že Hospodin, vidiac našu trpezlivosť, zľutoval sa
nad nami a daroval nám takého
dobrého archipastiera.
Teraz je naším dlhom zjednotiť sa okolo svojho vladyku a
vstať vzpriamene na obranu našej
rodnej pravoslávnej viery a nášho
národa.
Hrob vladyku Josifa v Uvedenskom
S nami Boh!

monastieri v Belehrade

S. Virin
Z časopisu Pravoslavnaja Karpatskaja Rus, roč. II, čís. 24, str. 1
Spracoval: jerej Miroslav Humenský
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30 rokov od pádu komunizmu a Cirkev
Minulý mesiac sme si pripomenuli 30. výročie od pádu totalitného režimu. Mnohí z nás predošlý režim kritizujú, lebo sme nemohli cestovať po svete, či konať iné
aktivity a teraz nato máme oveľa lepšie možnosti. Prednedávnom som o tom čítal
zaujímavý vtip: „Za komunizmu nám bránili za prácou cestovať do zahraničia. Prácu
však mal každý doma“. Niektorí starší preto na minulé časy spomínajú s nostalgiou.
Ako kňaz by som mal časy pred novembrom 1989 kritizovať aj ja, keďže v tom čase
sa Cirkvi nežilo jednoducho. Ja som však vtedy mal len 10 rokov a považujem za
nerozumné, aby hodnotil život v čase komunizmu niekto, kto je dokonca mladší ako
ja. Pochádzam z jednoduchej rodiny robotníka v strojárňach a kuchárky na strednej
škole, ale počas môjho detstva som nikdy nepočul, aby nám niekto bránil chodiť
do cerkvi, modliť sa alebo byť veriacim človekom. Samozrejme, stalo sa mi, že ma v
pionierskom tábore jeden kamarát raz večer „nachytal“ ako sa modlím. Vysmial ma
pred celou izbou, ale to bolo asi tak všetko, čo sa týkalo mojich prekážok vo viere.
Naopak, to ma však ešte viac posilnilo. Aj mojej mame jej nadriadený raz poradil,
aby to nepreháňala s nedeľným chodením do cerkvi, lebo jej deti nikde nevezmú do
škôl. Moja mama si však jeho radu k srdcu nevzala, naďalej sme našu vieru praktizovali a s Božou pomocou sme obaja so sestrou vyštudovali aj vysoké školy, aj spravili
doktoráty. Na druhej strane jeho syna z vysokej školy po krátkom štúdiu vyhodili.
Tým všetkým chcel len povedať, čo sa hovorí vo Svätom Písme: „Lebo niet vrchnosti, ak len nie od Boha, a tie, ktoré sú, ustanovil Boh“ (Rim 13, 1). Počas každej vrchnosti je možné sa spasiť a paradoxne Cirkev vždy prekvitala viac v čase útlaku než
slobody. Za posledných 30 rokov sa podľa mňa Cirkvi darí oveľa menej ako v čase
komunizmu. Cirkev totiž nie sú chrámy, organizačná štruktúra alebo len kňazi. Cirkev sú ľudia a tých je v našich chrámoch stále menej. Náboženská sloboda nám teda
priniesla voľnomyšlienkarstvo a nezáujem o Cirkev. V minulosti sme mali na dedinách percentuálne viac veriacich v chrámoch ako dnes. Kto v súčasnosti ide v nedeľu
do chrámu, je považovaný za čudáka. V minulosti to bolo presne naopak. Držme sa
preto aj v tejto tzv. slobodnej dobe (aj keď mám pocit, že teraz sme menej slobodní
než predtým) Boha, nedajme sa zviesť lákadlami tohto sveta, lebo cieľ máme v každej dobe rovnaký – nebeské Kráľovstvo. A tak berú práve „čudákov“ pre tento svet,
ale rozumných pre ten druhý.
Prot. Peter Soroka

Kvôli čomu odsudzujeme svojich bratov? Odsudzujeme ich preto, lebo
sa nesnažíme poznať samých seba. Kto sa zaoberá poznávaním samého
seba, ten nemá čas všímať si druhých. Odsudzuj seba a prestaneš odsudzovať iných ľudí.
Prepodobný Serafím Sarovský
18
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Вінчовачкы на святого Николая
подля Юрка Харитуна
Вставай,
Вночі ту быв Николай.
Як ты спав,
на облачік штось там дав.
Вставай, вставай,
позерай.
Я Николай,
Іду із далека
через густый лїс.
Про вашы добры дїточкы,
я штось доброго принїс.
Кілько маєте дїточок?
Як на небі звіздочок.
Кілько хлопців?
Як у лїсї бучків.
Маю повный міх,
Подїлити я не міг.
Як будут вставати,
треба їм роздати,
а я Николай,
іду в другый край.
Через горы, через лїсы
Николай штось дїтём несе.
Рано встаньте, позерайте,
што вам дав.
На облачкы – чоколадкы,
до чіжмічкы – медовничкы,
до боканчі – помаранчі,
до кешенї –
цукерничків повны жмені.
А про тых, што лем злы были?
Хто крав – поліцю му дав.
Хто кляв – угликів всыпав.
Дав палічку на заднічку.
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O nenásytnosti II.
Ako sa dá zbaviť nenásytnosti? Tu je
niekoľko rád. Pred jedlom sa treba v duchu pomodliť, aby Hospodin pomohol
zdržať sa v jedle a pomohol zachovať
nejakú mieru v požiadavkách brucha a
hltana. Treba si pamätať, že naše telo,
ktoré má záľubu v jedle, sa skôr či neskôr
stane potravou pre červy, že je vzaté zo
zeme a stane sa hrsťou zemského prachu. Predstavme si, na čo sa premení potrava v črevách. Je potrebné si v mysli
určiť pre seba množstvo potravy, ktorú by sme chceli zjesť a následne
odobrať z jedla štvrtinu a odložiť
ju nabok. Spočiatku
bude človek cítiť hlad,
ale keď si organizmus
privykne, znovu treba
odobrať z jedla štvrtinu.
Takto radí prepodobný
Dorotej vo svojich poučeniach.
Tu je princíp postupného zmenšovania potravy až do nevyhnutného
množstva, ktoré je potrebné
pre život. Démon sa snaží
pokúšať človeka, že od nedostatku jedla zoslabne a ochorie, že nebude môcť pracovať a bude príťažou pre
iných. Aj rodina sa bude znepokojovať a
s obavami pozerať do jeho taniera. Bude
ho presviedčať, aby jedol viac.
Svätí otcovia radia spočiatku ohraničiť spotrebu koreneného a apetít povzbudzujúceho jedla, potom sladkého,
ktoré oblažuje hltan, a nakoniec mastného, lebo ono robí telo tučným. Pri jedení
sa netreba ponáhľať, lebo pri pomalšom
20
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jedení sa skôr dostaví pocit nasýtenia.
Vstať od stola treba vtedy, keď je zahnaný prvý pocit hladu, ale ešte sa chce jesť.
V starých časoch bolo zvykom jesť
mlčky, bez rozprávania. Rozhovory pri
jedle odpútavajú pozornosť. Človek
vtiahnutý do besedy môže mechanicky
zjesť všetko, čo je na stole. Starci taktiež
radili, aby sa počas jedenia čítala Isusova
modlitba.
Čo sa týka miery spotreby vody, tak treba pamätať na to, že smäd býva
prirodzený aj klamlivý.
Rozlíšiť, o aký smäd
ide, sa dá tak, že treba v ústach podržať
trochu vody a neprehltnúť ju. Ak
je smäd klamlivý,
tak prejde, a ak zostane, tak je prirodzený.
Existujú ešte hriechy, ktoré sú príbuzné nenásytnosti. Je to napríklad jesť bez
modlitby, reptanie na jedlo,
nadmerné pitie alkoholu,
neprístojné vtipy, nadávky,
vulgárne slová a hádky či spory pri jedle.
Pri takomto stolovaní sa zlietajú démoni
ako muchy na med a špinia neviditeľnými nečistotami jedlo.
Dá sa povedať, že hriech nenásytnosti sa javí ako postupné pohlcovanie
duše telom a výsledkom toho je, že v
človeku zhasína to, čo je v ňom nebeské
a duchovné a on sa stáva už len slepým
telom.
Archimandrita Rafail (Karelin)
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Prepodobný Alexej Karpatoruský
Svätý Alexej, občianskym menom Alexander, sa narodil
v roku 1877 v dedine Jasiňa. Rodičia boli roľníci, gréckokatolíckeho vyznania. Mal sedem súrodencov. V 6. rokoch bol daný do maďarskej cirkevnej farskej školy, kde
získal základné vzdelanie. Po absolvovaní vojenskej
služby, ktorú vykonával v Košiciach, mu zomrel otec a
on sa musel rozhodnúť o ďalšom živote. Túžil po živote v monastieri, a preto odišiel v roku 1905 do Kyjeva,
aby sa zoznámil s pravoslávím, ku ktorému sa cítil
byť pútaný.
Táto púť v ňom zanechala silný dojem.
Priviezol si mnoho duchovnej literatúry,
ktorú rozdával medzi svojimi rodákmi, a
poučoval ich o svätom pravosláví. Roku
1910 bol v monastieri sv. Onufrija v Jablečnej podstrihnutý za mnícha a prijal meno
Alexej, na počesť svätého Alexeja, človeka Božieho. Potom bol vysvätený za
diakona a neskôr za duchovného- jeromonacha.
Po návrate domov bol veľakrát
zatknutý a vypočúvaný, keďže tu
pravoslávna viera nebola povolená.
Toto neustále prenasledovanie ho
prinútilo odcestovať do Severnej
Ameriky k rodákom – emigrantom,
Fotografia sv. Alexija Kabaľuka (Karpatoruského)
kde dostal cirkevnú obec. V máji
1919 sa vrátil do rodného kraja, kde už Pravoslávna cirkev bola uznaná. Mohol sa
naplno venovať svojej duchovnej činnosti. Zakladal monastiere, duchovné strediská
a internáty pre mládež. Roku 1921 bol ustanovený za igumena v monastieri svätého
Nikolaja v Ize. V júli 1925 bol povýšený na archimandritu.
Cez všetky životné útrapy (za pravú vieru bol aj väznený) sa svätý ctihodný archimandrita Alexej dožil sedemdesiatich rokov. Pred svojou smrťou prijal veľkú schimu
a v roku 1947 pokojne odišiel k Hospodinovi v Dombockom ženskom monastieri
Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Začiatkom roku 1999 boli nájdené jeho neporušené ostatky. O dva roky nato bol prepodobný Alexej Karpatoruský, vyznávač, kanonizovaný. Jeho pamiatka je 19.11./2.12.
Jerej Dušan Tomko
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Drahocenné srbské perly
Hovorí sa: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“. Ja by som k tomu dodal, že
aj koľko krajín spoznáš...
V tejto nálade sme my, štyria „Boží“ muži, nasadli do auta a vyrazili do Srbska spoznávať. Srbsko je krajina nám na Slovensku veľmi blízka geograficky i kultúrne
a ani si to neuvedomujeme. Naša cesta po krajine však nebola turistikou, ale púťou.
Putovali sme po starobylých monastieroch, v ktorých na nás dýchala história a Božia prítomnosť zároveň. Len pre porovnanie, Srbsko je len o čosi väčšie ako Česká
republika, s počtom obyvateľov len čosi viac ako na Slovensku, no na jeho území sa
nachádza niekoľko desiatok až stoviek monastierov. Navštívili sme niektoré z nich:
Koviľ, neďaleko Nového Sadu, Žiča – niekdajšie kráľovské sídlo, Studenica – lavra,
Crna Reka, Visoki Dečani a Gračanica. Posledné dva sa nachádzajú v autonómnej
oblasti Kosovo a Metochia.
V piatich monastieroch sme okrem nocľahu absolvovali aj modlitby spolu s
mníchmi. A to je to, čo našincovi musí udrieť do očí. Tu nejde o múzeá, historické
budovy či zbierky predmetov. Tu ide o starobylé monastiere, ktoré fungujú od 12.14. storočia a slúžia poslaniu, na ktoré boli určené – na život v modlitbe a práci – jednoducho pre spásu ľudí, a to nielen tých, ktorý tu žijú trvalo, ale aj nás, ktorí žijeme
vo svete a prichádzame čerpať Božiu blahodať.
Teda, v každom z týchto monastierov žijú mnísi alebo mníšky, v každom nás krásne prijali a pohostili, každý z nich má niečo, o čom by sa dalo dlho písať. Chcem však
opísať dva, lebo z nich si odnášam najsilnejší zážitok.

Pustovňa sv. Sávu v horách nad monastierom Studenica, Srbsko
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Monastier Studenica. Nachádza sa 250 km južne od Belehradu. Ide naozaj o
starobylé miesto. Monastier založilo srbské knieža Stefan Nemanja (prep. Simeon
Myrotočivý) a igumenom tu bol aj jeho syn sv. Sáva Srbský, ktorý bol prvým predstaviteľom samostatnej (autokefálnej) Srbskej cirkvi. To, čo ma na tomto mieste najviac
fascinovalo, je miesto v lese, kde sa bolo treba dostať peši. Prechádzka stále hore
kopcom nám po toľkom cestovaní autom prišla vhod. To, čo sme uvideli, keď sme
dorazili do cieľa, nám vyrazilo dych. V neprístupnom skalnom teréne vytesané a domurované stavby (kélie, chrám, ...), aké poznám len z čítania synaxárov a obrázkov
z hory Athos alebo Jordánska. Keď ste niekedy čítali život Márie Egyptskej (je jej zasvätená 5. nedeľa Veľkého pôstu), na začiatku sa opisuje zvyk miestneho monastiera.
Totiž, že na Syropustnú nedeľu mnísi opúšťajú monastier a uchyľujú sa každý sám na
nejaké miesto do púšte, kde sa v samote postia. A presne na to slúžili (aj slúžia) tieto
skalné jaskyne. Tu sa chodil sv. Sáva postiť a modliť. Nemyslel som si, že niečo také
objavím aj u nás v Európe.
Monastier Visoki Dečani. Založil ho svätý kráľ Štefan Uroš III. v roku 1330. V tomto monastieri, kým existuje, majú mnísi povinnosť modliť sa za jeho dušu. Priamo v
nádhernom vysokom chráme je aj pochovaný, jeho telesné pozostatky sú nerozpadnuté a sú predmetom uctievania. Do dnešných dní sa dejú uzdravenia tých, ktorí sa
pri nich modlia. Návšteva tohto monastiera je však adrenalínová. Nachádza sa totiž v
samozvanom štáte Kosovo, pri meste, z ktorého takmer všetci Srbi ušli. Monastier je
ako jediný stále strážený vojakmi z misie KFOR. Takže autom treba poobchádzať obrovské betónové zátarasy a prejsť dvoma stanovišťami stráženými po zuby vyzbrojenými vojakmi. Na tom druhom stanovišti sme odovzdali svoje pasy a následne sme
boli vpustení do monastiera. Aj napriek tomu, že život Srba v tejto oblasti je takmer

Srbský monastier Visoki Dečani v Kosove a Metochii
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nemožný, vo Visokich Dečanoch žije naozaj početné bratstvo, ktoré odmieta evakuáciu. Mnísi sú rozhodnutí, podobne ako hrdinovia v nejakom vojsku, žiť na tomto
posvätnom mieste obklopenom moslimami a oslavovať Isusa Christa aj za cenu krvi.
Srbské monastiere sú úchvatné. V každom nájdete starobylé fresky, ktoré vypĺňajú každučký centimeter chrámu, bohoslužby v cirkevnoslovanskom a srbskom jazyku, ktoré sú spievané v byzantských melódiách a v neposlednom rade, živé a životaschopné spoločenstvá mníchov a mníšok, ktoré oslavujú Boha a usilujú sa o spásu.
A to sú tie perly Srbska, lebo je napísané: „Nebeské kráľovstvo je ďalej podobné kupcovi, ktorý hľadal krásne perly. Keď objavil jednu drahocennú perlu, odišiel,
predal všetko, čo mal, a kúpil ju“ (Mt 13,45-46). Niekto bude možno namietať, že
monastier nie je nebeské Kráľovstvo, ale nech skúsi takýto monastier navštíviť, či
zrazu nebude predstava nebeského Kráľovstva akási bližšia a hmatateľnejšia. Aj my
na Slovensku by sme mali urobiť všetko pre to, vynaložiť všemožné úsilie a dostupné
hmotné statky na to, aby sme aj u nás takúto perlu mali. Aby nám bola na očiach,
aby sme mohli čerpať z duchovnej sily, ktorú dáva Boh, skrze monastier, pre spásu
človeka.
Michal

Ostrov Korfu si vás podmaní
Skupina pútnikov michalovsko-košickej eparchie spolu s arcibiskupom Jurajom zatúžila uctiť si veľkého svätého čudotvorcu našej Cirkvi, sv. Spiridona, ktorého mošči sú
uložené v hlavnom meste Kerkyra na ostrove Korfu. Túžbu dopĺňala viera, že prosby o
pomoc v každodennom zápase budú vypočuté.
Naša cesta začína blízko Belehradu, v nám dobre známom mužskom monastieri
svätých Archanjelov, na mieste s hlbokou históriou, Kovilj. Nádherný byzantský spev
počas svätej Liturgie, pohostinnosť mníchov a ich úprimné slová vytvárajú komplexnosť duchovnej pohody, ktorú na týchto miestach pociťujeme. Do našich sŕdc sa hlboko vpisujú i slová nášho vladyku Juraja, vďaka ktorým nahliadame do vážnosti ikonopisectva a duchovnej veľkosti ikon rozpísaných v centrálnom chráme.
Prichádzame do krásneho ženského monastiera Vzkriesenia Christovho Kač, ktorý
si svoju históriu začína práve reálne vytvárať. Stavba ústredného chrámu od poslednej
návštevy veľmi pokročila a stáva sa jeho dominantou. Spolu s ikonami a mozaikami
dotvára úprimnú paschálnu radosť, pre tieto miesta tak charakteristickú.
Púť pokračuje v Belehrade, v meste, ktoré okrem historických hodnôt v sebe ukrýva skvosty byzantskej architektúry. Navštevujeme najväčší chrám na Balkáne sv. Savu
i veľkolepý chrám sv. Marka.
Po celodennej ceste naprieč Balkánom prichádzame do hlavného mesta Epiru, Joaniny. Mesto je známe tradičným šperkárstvom, výbornou kuchyňou a vzácnymi duchovnými miestami. Bohatý program v sebe zahŕňa návštevu rodného domu svätého
Juraja z Joaniny (patróna nášho vladyku), v ktorom sa modlíme ďakovný moleben. V
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centre mesta navštevujeme chrám s ikonostasom, v ktorom je zakomponované množstvo detailne vyrezaných symbolov a výjavov zo Svätého Písma. Pri chráme je kaplnka
s už prázdnym hrobom svätého Juraja a ulice starého mesta nás privádzajú k miestu,
kde bol svätý Juraj umučený. Jeho sväté ostatky si uctievame v krásnej joaninskej katedrále.
Mesto je situované na brehu jazera s nepomenovaným jazerným ostrovom. Ostrov
ukrýva monastiere s jedinečnými freskami s nevyčísliteľnou historickou a duchovnou
hodnotou. Trpezlivo a s podrobným výkladom nás k týmto hodnotám vedú slová mníšky z jedného zo spomínaných miestnych monastierov. Krásne chvíle dopĺňajú potulky
voňavými uličkami či posedenie v príjemných kaviarničkách.
Ráno po rozlúčke s pevninou v prístave Igumenitsa mierime plní očakávaní k cieľu našej púte na ostrov Korfu. Príjemnú plavbu naprieč tyrkysovým morom sprevádza
grécka hudba a pohľady na čisté a pokojné more. V diaľke nás víta panoráma hlavného
mesta s množstvom historických pamiatok.
Všetko láka, pohľad na siahodlhé pláže, farby mora, piesok, farebnosť a vôňa kvetov. Teší nás krásne počasie a nedočkavo privolávame okamih, keď sa ponoríme do
vĺn mora. Realita predstihla dohady. Je nádherné nasávať atmosféru cudzej krajiny a
zapojiť do toho všetky zmysly.
Nedeľa patrí mnohým očakávaniam a predstavám. Svätá Liturgia sa koná v snáď
najznámejšom chráme Korfu, v hlavnom meste Kerkyre, zasvätenom patrónovi ostrova svätému Spiridonovi. Už z diaľky sa dívame na vysokú zvonicu chrámu viditeľnú
zo všetkých strán. Svätý Spiridon sa narodil v roku 270 na Cypre, kde sa do 7. storočia
nachádzali i jeho ostatky, ale počas arabských útokov boli prenesené do Konštantínopola. Keď Konštantínopol v roku 1453 padol do rúk Turkov, boli v roku 1460 prenesené
na grécky ostrov Kerkyra (Korfu), kde sú dodnes. Pri ostatkoch svätého Spiridona sa
Božou mocou aj teraz koná mnoho zázrakov... Zbožní kresťania navštevujú ostrov Kerkyra, aby si uctili svätca a s vierou prosili o pomoc. I my tak činíme, v starobylom chráme
slúžime akafist a každý má možnosť pobozkať mošči a priložiť si k nim ikonky sv. Spiri-
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dona. Celý deň vnímame prítomnosť
svätca ako veľké požehnanie.
Svätý Spiridon sa zúčastnil na I.
všeobecnom sneme v Nikei v roku
325, kde vynikal svojou svätosťou.
Počas snemu sa snažil vyvrátiť argumenty heretika Ária, ktorý tvrdil, že
Boží Syn nie je Boh, ale Božie stvorenie. Podľa tradície dokázal trojičnosť
Boha týmto zázrakom: Vzal do ruky
tehlu a keď ju stlačil, dole vytiekla
voda, hore vyšľahol plameň a v ruke
mu zostala hlina. Tak ukázal, že Boh
je jeden a zároveň v troch osobách. Vnímame jeho vzor jednoduchosti, ktorá je tak
potrebná v našej dobe a ktorá prináša mnoho plodov.
Nezabúdame i na samotnú návštevu hlavého mesta Kerkyra, ktoré oplýva plejádou historických pamiatok. Prechádzame sa úzkymi uličkami, kde si môžeme nakúpiť v
malých obchodíkoch a tiež ochutnať typické grécke sladkosti. No toto mesto žije hlavne duchovne, v uličkách míňame množstvo chrámov, kde sa môžeme pokloniť ikonám,
zapáliť sviečku, ticho vyriecť modlitbu. Naše kroky vedú k metropolitnému katedrálnemu chrámu sv. Theodory. Táto krásna budova sa nachádza na malom námestí len pár
krokov od starého prístavu. Vo vnútri chrámu sú uložené ostatky sv. Theodory Augusty,
ku ktorým pristupujeme s vierou a pokorou. Práve ona bola iniciátorkou snemu na
obranu ikon a znova im preukázala úctu a vrátila ich do chrámov. Po páde Konštantínopola boli spolu so sv. Spiridonom, jej sväté ostatky prenesené práve do tohto chrámu
na Kerkyre.
Hlavné mesto je preslávené aj vďaka svojim dvom pevnostiam, ktoré sa nachádzajú
priamo pri vstupe do mesta. Sú symbolom toho, že Turkom sa nikdy nepodarilo dobyť
tento ostrov. Okolo týchto starobylých pevností je možnosť prejsť sa promenádou popri mori, kde sa cítite ako v malých Benátkach.
Na severe Korfu je veľmi známou časťou pobrežia - Paleokastrica. Je to šesť hlbokých zálivov s krásnymi plážami a kopcovitým pobrežím. Na jednom z týchto zelených
kopcov sa nachádza monastier Theotokos z 13. storočia. Navštevujeme v ňom malé
múzeum, obchodíky s miestnymi gréckymi výrobkami i náboženskými predmetmi. V
jeho okolí sú krásne záhrady, sme očarení pohľadmi na morské zálivy a skalné úkryty
ako z pohľadníc.
Sviatok Pokrova Presvätej Bohorodičky prežívame v monastieri „Pani anjelov“ v Lefkimi. V tomto krásnom monastieri na juhu ostrova, zasvätenému Bohorodičke, slúžime
pred čudotvornou ikonou sv. Liturgiu. Dokonalý byzantský spev dobrosrdečného mnícha Jakuba dotváral výnimočnosť tohto miesta. Následne sa na hrobe matky Anastasie, v mníšstve Ambrosie, modlíme panychídu. Matuška žila veľmi prísnym asketickým
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životom, silno sa postila a nejakú dobu žila iba v starom olivovníku. My vstupujeme
do dutiny tohto stromu, i do izby, kde sa modlila a pracovala. Nájdenie sv. ostatkov
ctihodnej Anastázie sa koná následnú sobotu 5. októbra. Obrad vykonal miestny vladyka Nektárij, metropolita kerkyrský, spolu s naším vladykom Jurajom. Veľká vďaka za
dar – časť ostatkov matušky, ktoré vladyka Juraj priniesol na Slovensko, k nám domov
so slovami: „Nech sa matuška Anastázia za nás všetkých prihovára u Hospodina. Nech
sa na jej príhovor podarí postaviť monastier a vdýchnuť mu život.“
V tento deň putovanie po monastieroch nekončí. Tesne vedľa letiska je monastier,
ktorý sa nachádza v blízkosti pristávacej plochy na móle, smerujúcom do mora. Turisti
to vnímajú ako veľkú atrakciu a chodia sa naň pozerať, ani my sme neboli výnimkou.
Pristávajúce lietadlo v popredí s monastierom Panagia Vlacherna zanecháva v našom
vnútri špecifickú spomienku na Korfu.
Len o pár stoviek metrov ďalej prichádzame po príjemnej prechádzke k monastieru
Theotokos Kassopitras. Na tomto mieste Matka Božia pred mnohými rokmi uzdravila
mládenca Štefana, ktorý násilne prišiel o obe oči, a prinavrátila mu zrak. Tento neuveriteľný zázrak sa stal v chráme,
ku ktorému sa mladý muž a
jeho matka uchýlili pri hľadaní
pomoci, po tomto hroznom
čine. V chráme nachádzame
množstvo ostatkov svätých,
hodnotných predmetov i
ikon, čo okrášlili včely včelím
voskom. Vládne tu intenzívny duchovný život. Nedá sa
nespomenúť ochota a vľúdne
prijatie otca Polykarpa. Popíjame čaj s medom a vychutnávame si vzácne miesta, kde nachádzame cenný pokoj.
Záver putovania patrí návšteve mesta, kde sa vždy radi vraciame, rodisku svätých
Cyrila a Metoda, Thessalonikám. Na každom kroku sa stretávame s historickými stavbami, vzácnymi chrámami, duchovnými pamiatkami. Za všetky spomeňme metropolitný
chrám sv. Gregora Palamu a baziliku sv. veľkomučeníka Dimitria. Solún je proste mesto
plné pokladov. Jedným z posledných zážitkov je večerná prechádzka po svetlami rozžiarenej promenáde a nábreží s kaviarňami.
Túžili sme s vierou objaviť duchovné krásy, vidieť historickosť, túžili sme vidieť more
i tradičné Grécko. Sláva Bohu, našli sme to všetko. Spoznali sme mnoho nových vecí
a poučili sa od veľkých svätých našej Cirkvi. Veríme, že naše modlitby na týchto výnimočných miestach budú vypočuté. Veľká vďaka Hospodinovi za šťastný návrat domov.
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Správy z nášho Zastupiteľstva v Moskve
Slávnosti na počesť sv. Ľudmily

Na moskovskom Zastupiteľstve Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku sa uskutočnili slávnosti na počesť sviatku
svätej mučeníčky Ľudmily, českej kňažnej.
Svätú Ľudmilu si od dávnych čias veľmi
ctili nielen v Čechách a na Slovensku, ale aj
na Rusi. Táto úcta k svätej Ľudmile pretrváva v Ruskej pravoslávnej cirkvi i do dnešných
dní. Dňa 29. septembra 2019 viedol sviatočnú bohoslužbu preosvietený vladyka Dionysij, biskup voskresenský, prvý vikár patriarchu moskovského a celej Rusi.
Spolu s biskupom slúžili protojerej Alexander Abramov, arcidekan pokrovského arcidekánatu, protojerej Igor Jakymčuk, sekretár oddelenia medzinárodných vzťahov pre
medzipravoslávne kontakty, archimandrita
Serafim (Šemiatovský), predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku pri patriarchovi Moskovskom a celej Rusi, protojerej Igor Jefremuškin a iní
klerici mesta Moskvy.
Na bohoslužbe boli tiež prítomní: apoštolský nuncius v Ruskej federácii, arcibiskup Cellestino Migliore, Peter Priputen, veľvyslanec Slovenskej republiky v Ruskej
federácii, a Jakub Jílek, pomocník veľvyslanca Českej republiky v Ruskej federácii.
Duchovenstvo a veriaci Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku si modlitebne spomenuli na metropolitu Jelevferija.
V tomto roku si pripomíname 60. výročie od zosnutia metropolitu Jelevferija (Voroncova), ktorý viedol našu miestnu Pravoslávnu cirkev po udelení jej samostatnosti
(autokefality).
V stredu 30. októbra 2019 predstaviteľ
Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na
Slovensku pri patriarchovi moskovskom a celej Rusi, archimandrita Serafim (Šemjatovský)
viedol božskú Liturgiu v chráme sv. proroka
Jána Krstiteľa v krypte Alexandro-nevskej lavry. Spolu s ním slúžil tajomník Zastupiteľstva
našej Cirkvi v Moskve, jeromonach Alexander
(Haluška,) ako aj duchovenstvo lavry.
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Po zádušnej Liturgii bol slúžená panychída nad hrobom v blahej pamäti zosnulého metropolitu Jelevferija. Vladyka Jelevferij bol prvým metropolitom autokefálnej
Pravoslávnej cirkvi v Československu (neskôr premenovanej na Pravoslávnu cirkev v
českých krajinách a na Slovensku). Takisto sme sa na lavrovskom cintoríne modlili aj
pri hrobe metropolitu Nikodima (Rotova) a archidiakona Andreja Mazura.
20. výročie otvorenia Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách
a na Slovensku pri moskovskom patriaršom prestole v Moskve.
10. novembra 2019 v 21. nedeľu po Zoslaní Svätého Ducha v chráme sv. Nikolaja
v Koteľnikách bola slúžená svätá Liturgia, pri ktorej sme ďakovali Bohu za 20 rokov
úspešného fungovania Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na
Slovensku pri moskovskom patriaršom prestole v Moskve.
Slávnostnú bohoslužbu viedol vysokopreosvietený Ilarion, metropolita volokalamský, vedúci Oddelenia pre zahraničné vzťahy Moskovského patriarchátu.
Spolu s metropolitom Ilarionom slúžili:
Jeho Vysokopreosvietenosť Nifon, metropolita filippopolský,
predstaviteľ patriarchu Antiochijského,
celého Východu pri
patriarchovi Moskovskom a celej Rusi, Jeho
Vysokopreosvietenosť
Michal,
arcibiskup
pražský a českých krajín, Jeho Preosvietenosť Antonij, biskup
moravičský, predstaviteľ patriarchu Srbského pri patriarchovi
Moskovskom a celej Rusi, prot. Nikolaj Balašov, zástupca vedúceho Oddelenia pre
zahraničné vzťahy Moskovského patriarchátu, archimandrita Serafim (Šemjatovský),
predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku pri patriarchovi
Moskovskom a celej Rusi, prot. Daniil Andrejuk, predstaviteľ Americkej Pravoslávnej cirkvi pri patriarchovi Moskovskom a celej Rusi, prot. Kachober Gogotišvili, klérik
Gruzínskej pravoslávnej cirkvi, prot. Nikolaj Liščenjuk, predstavený podvoria Ruskej
pravoslávnej cirkvi v Karlových Varoch, jerom. Alexander (Haluška), tajomník Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku v Moskve, prot. Alexander Michejev, predstavený chrámu sv. prep. Sergija Radonežského, duchovenstvo chrámu a protodiakon Vladimir Nazarkin.
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Na bohoslužbe boli prítomní pozvaní hostia: pán Peter Priputen, mimoriadny a
splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Ruskej federácii, pán P. Lagorio,
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Argentínskej republiky v Ruskej federácii s
manželkou, predstavitelia vedenia Inštitútu medzináboženského dialógu z Argentíny, rektor Moskovskej pedagogickej univerzity A. V. Lubkov, predseda dozornej rady
Fondu Jelisavetnisko-sergijevského osvetového spolku A. V. Gromova.
Po bohoslužbe archimandrita Serafim privítal všetkých hostí a metropolitovi Ilarionovi podaroval na pamiatku tohto sviatku svätú panagiu. Následne pozdravné
slovo od Jeho Blaženosti Rastislava, arcibiskupa prešovského a metropolitu českých
krajín a Slovenska, prečítal vysokopreosvietený arcibiskup pražský a českých krajín
Michal, ktorý zároveň odovzdal archimandritovi Serafimovi vysoké cirkevné vyznamenanie – Rád svätých Cyrila a Metoda (II. stupňa).
Pozdravné slovo tiež zaslal blaženejší Tichon, arcibiskup washinghtonský, metropolita Ameriky a Kanady.
Metropolita Ilarion pozdravil predstaviteľov Jeho Blaženosti metropolitu Rastislava , predstaviteľov miestnych Pravoslávnych cirkvi i všetkých prítomných v mene
Jeho Svätosti Kirilla, patriarchu Moskovského a celej Rusi. Zároveň vyznamenal veľvyslanca Slovenskej republiky Petra Priputena vyznamenaním Ruskej pravoslávnej
cirkvi – Rád prepodobného Serafima Sarovského (III. stupňa).
Arcibiskup Michal odovzdal vyznamenania našej miestnej Cirkvi dobrodincovi
chrámu sv. Nikolaja v Koteľnikách S. Antonovovi – Rád sv. apoštolomrovného kniežaťa Rastislava (I. stupňa) a dirigentke chóru chrámu sv. Nikolaja v Koteľnikách Irine
Michejevovej - Rád svätej Ľudmily Českej.
Jeromonach Alexander (Haluška),
tajomník Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku v Moskve

Rozlúčka s mitr. prot. Jurajom Sičákom
V utorok 26. novembra 2019 sme sa rozlúčili s mitr. prot. Jurajom Sičákom (nar. 23.
marca 1951 – zom. 24. novembra 2019), duchovným správcom Pravoslávnych cirkevných obcí Ubľa a Brezovec.
Na poslednej ceste ho prišli vyprevadiť Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský a metropolita Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj, arcibiskup michalovsko-košický, mnohí kňazi Prešovskej a
Michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie a veľký počet veriacich.
Pohrebné obrady sa začali v pondelok 25. novembra 2019 v podvečer parastasom
a čítaním sv. Evanjelií. V utorok 26. novembra 2019 ráno bola slúžená zádušná sv. Liturgia a vykonaný obrad kňazského pohrebu. K veriacim, ktorí sa zišli v chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Ubli, sa v kázni prihovoril mitr. prot. Sergej Cuper (duchovný správca
PCO Driečna a Suchá). Nekrológ prečítal tajomník ÚPPE ER v Prešove pre pastoráciu a
katechizáciu prot. Ján Kuzan. Rozlúčkový príhovor predniesol mitr. prot. Ján Biloruský
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(duchovný správca PCO
Klenová a Ruská Volová). K prítomným sa tiež
prihovorila starostka
obce Ubľa pani Nadežda Sirková.
Všetky príhovory1
boli veľmi emotívne.
Humorné spomienky
sa striedali s bolestnými
tak, ako to bolo v živote
o. Juraja. Všetci ho mali
radi pre jeho silu ducha
a radostný pohľad na
život i napriek vážnym
zdravotným problémom. O. Juraj tým, že bez reptania toľko trpel, ba pri tom dokonca
i žartoval, dal všetkým tým, čo ho poznali, príklad, ako sa možno trpezlivosťou spasiť.
Telesné ostatky mitr. prot. Juraja Sičáka boli uložené do zeme pri chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Ubli.
Mgr. Tatiana Kerekaničová, PhD.

NEKROLÓG
Zosnulý mitr. prot. Juraj Sičák sa narodil 23. marca 1951 v obci Zboj v okrese
Snina.
Základnú deväťročnú školu navštevoval v rodnej obci. Po jej absolvovaní sa prihlásil na Poľnohospodárske odborné učilište v Sabinove, po druhom ročníku ktorého
bol preložený do Valtíc na Morave, na tamojšiu Strednú poľnohospodársku technickú
školu, ktorú ukončil v roku 1971 maturitnou skúškou. V tom istom roku sa prihlásil na
Pravoslávnu bohosloveckú fakultu v Prešove, ktorú absolvoval v júni 1975.
9. augusta 1975 sa oženil s Annou Semančíkovou, s ktorou spoločne vychovali štyri
deti.
19. augusta 1975 bol vladykom Nikolajom v Katedrálnom chráme v Prešove vysvätený za diakona a 24. augusta toho istého roka bol vladykom Nikolajom vysvätený za
kňaza.
Po vysviacke bol od 15. novembra 1975 ustanovený za duchovného správcu PCO
Mikulášová v okrese Bardejov.
Od 1. septembra 1978 bol otec Juraj ustanovený za duchovného správcu PCO
Ubľa. Po dvoch rokoch mu bola pridelená administrácia PCO Hrabová Roztoka. Od 15.
septembra 1995 mu bola pridelená ešte administrácia PCO Brezovec a od 10. augusta 2000 administrácia PCO Michajlov. V spomínaných cirkevných obciach otec Juraj
Metropolita Rastislav sa k prítomným prihovoril po čítaní sv. Evanjelia na sv. Liturgii a na konci
pohrebných obradov. Arcibiskup Juraj svoj príhovor predniesol po sv. LIturgii (pozn. redakcie).
1
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pôsobil do 1. apríla 2014, kedy bol pre PCO Michajlov a Hrabová Roztoka ustanovený
nový duchovný správca.
Zosnulý otec Juraj, ťažko skúšaný chorobami, pôsobil v duchovenskej činnosti 44
rokov nielen ako duchovný správca, ale i ako dekan pre sninsko-humenský arcidekanát. Takisto pôsobil v komisiách Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove – eparchiálnej rady.
Počas svojej práce vo
vinici Christovej bol postupne ocenený právom
nosenia nabedrenníka počas bohoslužieb, právom
nosenia zlatého náprsného kríža, titulom protojerej,
právom nosenia zlatého
kríža s ozdobami, právom
nosenia mitry a právom
nosenia druhého zlatého
kríža s ozdobami.
Blažénnyj pokój, i víčnaja jemú pámjať!

Liturgia na Hôrke Ignatija Čokinu
Dňa. 24. 10. 2019 sa konala Liturgia na mieste spočinutia otca
Ignatija. V tento štvrtok sme sa
všetci zišli o 9.00 hod. Na tomto
mieste slúžili sv. Liturgiu a na záver aj panychídu otcovia duchovní:
mitr. prot. Mgr. Igor Kerekanič, mitr.
prot. Mgr. Boris Hrustič, jerej Mgr.
Ľuboš Savčak a miestny duchovný
správca jerej Mgr. Jaroslav Guba. V
tento deň sme si pripomenuli už
43 rokov od jeho usnutia. Na tomto
mieste je stále cítiť jeho blahodať a

silu jeho modlitieb.
Po ukončení modlitieb bolo pre všetkých pripravené skromné pohostenie a porozprávali sme sa pri čaji. Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich námahu a čas a
veríme, že takto sa spoločne stretneme aj o rok.

Mgr. Ivana Gubová

32
B

Odkaz
sv. Cyrila
a Metoda

Zo života prešovskej eparchie

Zo života PCO Vernár
Panychída na Koľvači

V rámci osláv 75. výročia
SNP sme v nedeľu 25. 8. 2019
na Koľvači slúžili panychídu za
12 padlých, mučených partizánov a vojakov Slovenskej armády. Koľvač je miesto v lese
(horská lúka) pod Borzovom. S
históriou bojov v tejto oblasti
detailne všetkých prítomných
oboznámil JUDr. Dušan Petrigáč. Na tomto mieste vyhaslo
12 ľudských životov. Partizánov, slovenských vojakov, tu
prepadli Nemci, ktorí prišli od Spišského Bystrého. Hoci fašistov cez husté lesy priviedol zradca, nikdy sa im nepodarilo cez túto lokalitu dostať do Vernára. Do našej
obce Nemci prenikli až neskôr, keď nastala zmena na úseku frontu mimo Vernára, v
smere na Červenú skalu. Fašisti zhromaždili obyvateľov pri krčme, na južnom konci
obce. Chystali sa ich postrieľať a celú dedinu zapáliť. Našťastie to neurobili, ale 13
mužov odviedli do koncentračného tábora, 4 z nich sa už nevrátili. V príhovoroch
sa k významu udalostí SNP pre dnešnú dobu venovali aj starostovia obcí Vernár a
Spišské Bystré Ing. Vladimír Ondruš a Mgr. Marián Luha. Na tejto spomienkovej akcii
sa zúčastnil veľký počet obyvateľov z oboch spomenutých obcí a taktiež zo širokého
okolia.
V piatok 30. 8. 2019 sme vo večerných hodinách o 20.30 h uskutočnili panychídu
pri pomníku padlých z 1. a 2. svetovej vojny v strede našej obce. Hoci bola už tma,
zúčastnilo sa na nej mnoho obyvateľov Vernára. Na túto bohoslužbu prišli Motorkári
Slovenska a zaznelo aj posolstvo predstaviteľa Nočných vlkov z Ruskej federácie k
týmto udalostiam. Na konci zazneli výstrely zo zbraní, ktoré umocnili túto pamätnú
chvíľu.
Šušková 2019
V nedeľu 22. 9. 2019 sme slúžili moleben k Presvätej Bohorodičke v horskom
sedle Šušková pod Kráľovou Hoľou. Je to planina ležiaca severne od Zadnej doliny.
Je tu poľovnícka chata, prameň vody, sv. kríž a malá drevená kaplnka. Toto miesto
v lone nádhernej prírody NP Nízke Tatry je pre nás, Vernárčanov, veľmi cenné. Má
miestny názov Svätá voda. Počas bojov SNP týmto miestom prechádzal zranený slovenský vojak – partizán, ktorý sa na pokyn Panny Márie umyl pri prameni touto vodou a uzdravil sa. Podrobnosti som o tomto mieste uviedol v článku Zo života PCO
Vernár v časopise OCaM 12/2018. Aj my sme si zobrali domov vodu z tohto horského
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prameňa, aby sme sa uzdravili telesne a duševne. Chceme sa poďakovať Ing. Pavlovi
Iždinskému, správcovi závodu Lesov SR - Červená Skala, za umožnenie prístupu autami a taktiež za jeho osobnú účasť. Ďalej sa chceme poďakovať Obecnému úradu
na čele s p. starostom Ing. Vladimírom Ondrušom za organizáciu tohto podujatia.
Všetci prítomní ľudia z obcí Vernár, Telgárt a z okolia sme tu strávili krásne slnečné
popoludnie, posilnili sa vo viere v Boha a mohli sme poďakovať Matke Božej, Panne
Márii za jej neustálu ochranu.
Prot. Mgr. Jozef Nemčík, PhD., správca PCO Vernár

Праздник Архангела Михаіла
у Выдранї 2019
Конець тыждня 24.-26. новембра 2019-го року быв про Лабірчaнїв барз вызначный.
З єдного боку ся в містьскій части Выдрань одбыв храмовый праздник з почливости до
св. Архістратига Михаіла і безтїлесных сил, а з другого боку проходили 3-днёвы ославы
75-ых роковин од ослободжіня міста в Другій світовій войнї.
На св. літурґії брали участь
отець Михаіл Хрустіч, котрый
рокы служыв у Чабинах, домашнїй
отець Йосиф Балберчак, отець
Александер
Залевскый
з
Меджілаборець, отець Петро
Бачовчін із сел Нижня і Вышна
Ядлова, і отець Мірослав Павленко
із Центра про діти і родины св.
Николая в Меджілабірцях.
В св. євангелії (Лука зачало
38) нам отець Йосиф прочітав
о чоловіку, котрый довгы рокы
страдав, бо быв просякнутый
нечістыма духами. Коли увідїв Ісуса Хріста, клякнув і просив Сына Бога Вседержытеля,
жебы го ізбавив тых страшных мук. І Ісус Хрістос завелив нечістым выйти із чоловіка а
войти до стада свинь, котры потім сполошено поскакали до озера і затопили ся.
На тото св. євангеліє надвязав отець Петро, вказуючі на реаліту днешнёго світа,
коли частїше ся пропаґує зло перед добром. Спомянув наприклад гороры, неґатівны
вісти, но і „rockovu“ музику, через котры ся нечісты намагають опановати чоловіка. А
якый є резултат? Много дорослых, але і дїтей, є на лїках, треба їм одборну поміч лїкарів
і псіхіатрів. А притїм стачіть так мало – веце бісідовати о Богу, о добрі. Каждый з нас
має Божу благодать а тота не дозволила змарнити ся ани зблудженому чоловікови
із прочітаного св. єванґелія. Як дале продовжовав отець Петро, кажду минуту сьме
поставлены перед вольбу меджі добром і злом (маєме слободну волю). Но а хрістіан,
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што ся молить і сістематічно ходить до храму, собі справила выбере добро, на розділ од
„папірёвого“ хрістіана, приходячого до церькви 1-2 раз до рока, котрый собі выберать
легшу путь... Наконець нам отець Петро радив просити свого анґела, котрого каждый з
нас дістав при хрещіню, а тот нас буде вести ку спасенію.
Наслїдовало посвячіня новых лавок (крылосів), помазаня священым оліём і
обходжаня коло церькви з чітанём св. еванґелія. Завершалне дяковне слово належало
отцьови Йосифови, кедь дяковав Господу Богу, священикам, гостям і своїм віруючім,
котры ся в недїлю зышли в храмі і помагали приготовити трапезу, котра закончіла тото
духовне свято в нашім церькевнїм обществі. Няй Господь Бог і св. Архангел Михаіл і
надале сохраняють слїды нашых отців духовных і вшыткых православных віруючіх.
Св. Архістратиже Божый Михаілe, моли Бога о нас!
Йосиф Бадида
(Анна Кузмякова - языкова коректура)

Prinesenie ostatkov sv. Nektária Eginského
divotvorcu, rozšírené svätenie chrámu a
posvätenie ikonostasu v PCO Bežovce
Už pri pohľade na chrám môže človek objaviť zmysel svojej existencie tým, že sa otvára
pred ním večný život. Práve tu má možnosť stretnúť sa cez modlitbu so Stvoriteľom a uvedomiť si vlastnú hodnotu a dôstojnosť. Chrám by bez prítomnosti človeka stratil svoju hodnotu,
svoje srdce. Aj chrám v obci Bežovce na základe dôkazov viery veriacich pomaly rástol, pretože mali záujem úprimne ju prežívať priamo v spoločenstve s Bohom. Napriek tomu, že od jeho
posviacky už uplynulo 24 rokov, v chráme doposiaľ nebol ikonostas, ktorý dotvára identitu
pravoslávnych chrámov.
Práve sobota, 12. októbra, bola významným dňom, keď sa pred začiatkom archijerejskej
Liturgie konalo slávnostné uloženie ikony s ostatkami svätého Nektária Eginského, metropolitu pentapolského, divotvorcu, a posvätenie ikonostasu. Archijerejskú Liturgiu slúžil vysokopreosvietený vladyka Juraj, arcibiskup michalovsko-košický, a títo duchovní: o. Juraj Čokina, o.
Ján Hatrák, o. Vladimír Spišák, o. Bohuslav Senič, o. Dušan Nikodím Tomko, o. Marián Čičvak, o.
Vasyľ Lembej, o. Ivo Ozimanič, o. Peter Bzik, o. Radoslav Paisij Lupjan, o. Patrik Hric, o. Viktor Čabiňák, diakon Matúš Spišák, čtec Viliam Fencik a správca cirkevnej obce o. Miloš Nikifor Surma,
za účasti množstva veriacich aj zo vzdialenejších cirkevných obcí. Duchovnú atmosféru tohto
neopakovateľného zážitku umocňovala skupinka Metropolitného vzdelávacieho zboru.
Práce na budovaní ikonostasu sa začali v roku 2014 ešte za pôsobenia o. Iva Ozimaniča,
ktorý prišiel s myšlienkou, a myslím, že Božím vnuknutím, rozpísať na ikonostas ikonu sv. Nektária Eginského divotvorcu. Týmto Božím vnuknutím začala aj myšlienka u o. Nikifora poprosiť
vladyku Juraja o svätcove ostatky a rozšíriť svätenie chrámu práve o sv. Nektária, ktorý sa stane
jeho patrónom. Takto sa Božou milosťou stalo, že na Slovensku máme vôbec prvý chrám,
ktorý nesie svätcovo meno. Vladyka však zdôraznil, že je to pre nás veľká radosť, no znamená
aj veľkú zodpovednosť.
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V kázni, ktorou sa vladyka Juraj prihovoril veriacim cez evanjeliové podobenstvo o 10 pannách, vyzdvihol, že tými pannami je každý jeden z nás a každého pozval jedinečný a neopakovateľný ženích na svadbu. Svadba, hostina, to je život bez konca, život bez strachu, v radosti,
nech sa deje čokoľvek. Tí, ktorých nazývame svätými, toto pozvanie prijali a podobní múdrym
pannám vstúpili, keď sa otvorila sieň, do iného života, tí, ktorí uverili v Jeho zmŕtvychvstanie. Vošli k ženíchovi,
k Tomu, ktorý im dáva
radosť, dobré dary,
ktorý je zdrojom ich
života, radili sa spolu
s Ním, pretože mali
dostatok oleja v lampách. Olej je životná
sila, prežiarená duša,
Božia prítomnosť v
našom živote tu a
teraz. Nestačí čakať,
že raz na tú svadbu
prídeme, ale radosť z
čakania a svetlo, ktoré
z tej svadobnej miestnosti pramení, máme mať už tu na Zemi.
Aj my, napriek temnote, máme byť svetielkom v Christovej prítomnosti vo svojom živote
a nestratíme sa ani v najhoršej temnote.
Poukázal na to, že aj svätý Nektários prešiel temnotou, pokým čakal na vstup do svadobnej siene. Ľudia sa k nemu správali zle, ohovárali ho, ako starého človeka ho dokázali na ulici
opľuť, po smrti mu odmietli otvoriť dvere chrámu, aby tam mohol byť uložený, pokým čakal
na pohreb, a nechali ho v otvorenej rakve pred zabuchnutými dverami chrámu na ulici, kde
chodili ľudia okolo. Svätý Nektários zomrel v chudobe, okrem tých mníšok, ktoré duchovne
viedol, za ním nikto nechodil alebo len veľmi málo ľudí. Aj napriek temnote stále držal lampičku, žil s Bohom, dôveroval, odpúšťal, nezúfal, nezlostil sa, nerozčuľoval, prešiel vnútornými
zmätkami. Nedokázal by to, pokiaľ by nemal v rukách pevne lampu nádeje, ktorá svietila; Boh
bol prítomný v jeho srdci a hovoril mu:
Má to zmysel, ja som si prešiel tým istým, čistíš sa ako zlato v ohni, neboj sa, čo ti môžu
ľudia urobiť? Maj trochu nádeje, maj viac viery, uč sa viac milovať, odpúšťať. A Boh k nemu
hovoril, pretože Nektários k Nemu hovoril a naslúchal Mu, žil v Cirkvi, dovoľoval Pánovi, keď
už olej začal vyhasínať, a lampička bola slabšia a slabšia, keď závisť a zloba, temnota sa šírila v
jeho vlastnom živote, tak tým, že žil modlitebne v Cirkvi, pristupoval k Eucharistii, dovoľoval
Pánovi, aby zase tú lampičku zaplňoval, tak vôbec nehralo rolu to, že sa mu vysmievali, že ho
ohovárali, že ho ponížili, dokonca aj v okamihu po smrti, keď si každá ľudská bytosť zaslúži
trochu úcty. Vstúpil do Kráľovstva s lampou, s lampou viery, ktorú niesol celý život, a Boh sa v
ňom oslávil. Na jeho príhovory sa mnohí dodnes uzdravujú a my cítime, zakúšame silu jeho
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modlitieb. On nám tou lampou, ktorú stále drží zažatú v ruke, na tej hostine ukazuje cestu ku
Bohočloveku a zároveň nám hovorí, že i my máme dbať na svoje lampy, pretože pozvanie na
svadbu má každý z nás rovnako ako on, nie je medzi nami vôbec žiadny rozdiel. Jediný rozdiel
je v tom, že on už na tej hostine je, a že sa stará, aby tá lampa vždycky horela.
Každý lampu Božej prítomnosti má v rukách, bez tej lampy k ženíchovi nevojdeme. Neustále máme možnosť o lampičku sa starať, doplňovať olej, a keď je náhodou prasknutá, môžeme ju zlepiť.
Svetlo nás sprevádza, s Ním cestujeme a zároveň cestujeme k Nemu, On môže prasknuté
lampičky zaceliť, stačí sa úprimne vyspovedať a poprosiť Boha, aby nám odpustil a premenil
náš život. Môže ho doplniť olejom. Ako? Eucharistiou. My Bohu vzdávame vďaku za celý svoj
život a keď On sám nás naplňuje sebou, to je ten olej. O lampu sa staráme a doplňujeme tým,
že otvárame Bibliu a naslúchame Božiemu hlasu – tomu, čo nám chce povedať, nepotrebujeme ďalšie veľké zázraky, pretože najväčším zázrakom je už tá skutočnosť, že Boh s nami
počíta a že sme pozvaní. Chceš prísť? Alebo je ti to jedno? Ale tie dvere sa otvoria a zatvoria a
odpovedať si musíme každý sám. Nemôžu odpovedať druhí za nás, my musíme prosiť Boha,
aby tú lampičku doplnil. Na pozvánke si má možnosť každý nájsť svoje meno a rozhodnúť sa
ako odpovie.
V závere svätej Liturgie bolo posvätené kolivo a slávský koláč a taktiež si z rúk vladyku Juraja na podnet o. Nikifora prevzali veriaci ďakovné hramoty, za prínos v PCO, rozpis ikonostasu a ikony. Následne vladyka Juraj vyjadril veľkú spokojnosť z duchovnej udalosti, pozdravil
prítomných, zaželal Božie požehnanie a poprial, aby sa milosť Božia na príhovory svätého
Nektária vylievala na všetkých veriacich ako „sladký nektár.“
Následne sa aj o. Nikifor poďakoval v prvom rade Hospodu Bohu za veľkú blahodať, ktorú
nám doprial, svätému Nektáriovi za to, že práve obec Bežovce je poctená, aby v nej boli uložené jeho sväté mošči (ostatky) a stal sa tak naším blízkym priateľom a príhovorcom v našich
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každodenných starostiach. Samozrejme, ďakujeme aj za návštevu prítomným, za spoločné
modlitby a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto slávnosti.
Po arcipastierskom požehnaní a následnom pomazaní olejom nasledovalo slávnostné pohostenie na bohato prestretých stoloch pod stanom za chrámom, ktoré sa nieslo v rodinnej
atmosfére, na ktorom boli prítomní aj starosta obce, poslanci, duchovenstvo s veriacimi, ale aj
miestni obyvatelia, ktorí sa zúčastnili na bohoslužbách.
V nedeľu 13. októbra viedol sv. Liturgiu o. Ján Choma, ktorý pôsobil na cirkevnej obci 15
rokov. Prihovoril sa veriacim, neskrýval nadšenie, radosť z posviacky nového ikonostasu, vyjadril vrúcne poďakovanie Hospodinu a všetkým, ktorí sa na jeho realizácii podieľali. Podotkol
však, že najkrajšou ozdobou chrámu sú veriaci, ktorí sa doň prichádzajú modliť.
To, že veľký a obdivuhodný je Hospodin vo svojich svätých, nám ukázal sv. Nektários hneď
o pár dní, keď sme prvýkrát slúžili Akafist pri jeho ostatkoch, ktoré začali vydávať nádhernú a
prenikavú vôňu. Každý z nás pocítil obrovskú radosť, že sa sv. Nektários udomácnil v našom
chráme a takto nám odovzdal svoje požehnanie.
Svjatyj otče naš Nektarie, moli Boha o nas
Bohuznáma veriaca, PCO Bežovce

Slávnosti v Košiciach a posvätenie
základného kameňa monastiera v Beňatine
Pri príležitosti osláv 1400. výročia od zosnutia sv. Jána Milostivého sa v katedrálnom chráme Usnutia Presvätej Bohorodičky v Košiciach zasvätenému aj jeho menu konala sv. archijerejská Liturgia. Okrem domáceho vysokopresvieteného michalovsko-košického vladyku
Juraja ju slúžili aj zahraniční vladykovia: vysokopresvietený čiernohorsko-prímorský metropolita Amfilochije zo Srbskej pravoslávnej cirkvi a vysokopreosvietený borispoľský a brovarský
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metropolita Antonij z Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi s požehnaním jeho metropolitu Onufrija.
Spolu s vladykami slúžili aj viacerí duchovní a diakoni za účasti veľkého počtu veriacich z východného Slovenska.
V ten istý deň večer archijereji navštívili miesto, na ktorom, ak Boh dá, bude vybudovaný
Monastier zasvätený sv. Vasilijovi Ostrožskému.
Bol posvätený aj základný kameň chrámu tohto ostrošského divotvorcu.
Metropolita Amfilochije sa v príhovore obrátil k prítomným so slovami, že tento Monastier
bude predstavovať karpatský Ostrog. Okrem toho povedal, že posvätením základného kameňa sv. Vasilijovi Ostrožskému sa on akoby vracal do svojej domoviny, lebo jeho predkovia a
predkovia všetkých Srbov pochádzali práve z Karpatskej oblasti.
Metropolita Antonij prisľúbil, že spolu s bratmi Kyjevopečerskej lavry sa budú modliť k
prepodobným Antonijovi a Teodosijovi Pečerským, aby tu tento Monastier čo najskôr vyrástol
a verí, že ho vladyka Juraj pozve aj na posviacku jeho chrámu, totiž ako poznamenal: „Kresťanstvo je soľou zeme a mníšstvo je soľou kresťanstva“.
Na nasledujúci deň, 11. novembra 2019, už metropolita Amfilochije slúžil večerňu s litijou
doma v Cetinskom monastieri. Po bohoslužbe v príhovore spomínal na pobyt na Slovensku,
z ktorého sa práve vrátil. Prítomným porozprával o posvätení základného kameňa monastiera sv. Vasilija Ostrožského v Karpatoch. „Bude v poradí už 18. replika lovčenskej kaplnky (z
Čiernej Hory) a nie je to náhoda, že sa to deje práve v Karpatoch, odkiaľ prišli naši predkovia,
Njegošovi predkovia. Som presvedčený, že sa možno pri príležitosti 170 rokov od rukopoloženia vladyku Rada obnoví aj kaplnka svätého Petra Cetinského na Lovčenu“, vyjadril želanie
vladyka metropolita.
Zdroj: www.orthodox.sk
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Životné jubileum
Dňa 22. novembra 2019 sa okrúhleho jubilea –
krásnych 60 rokov dožil mitr. prot. Mgr. Ladislav
Kiraľ, duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej
obce Kojšov a Pravoslávnej cirkevnej obce Gelnica.
Už od útleho detstva si obľúbil krásu pravoslávnych bohoslužieb v rodnej obci Cejkov. Po absolvovaní štúdií na strednej škole v Košiciach nastúpil
na Pravoslávnu bohosloveckú fakultu v Prešove,
po ktorej, v r. 1982, prijal kňazskú chirotóniu z rúk
vladyku Nikanora (Juchimjuka).
Počas rokov jeho kňazskej služby pôsobil na
cirkevných obciach v michalovskej a prešovskej
eparchii, no terajším jeho miestom pôsobenia je
spomínaný Kojšov a Gelnica. Do jeho ďalších rokov
mu prajeme veľa duchovných a telesných síl v neprestajnej službe Bohu, ktorú oddane vykonáva. Na mnohaja i blahaja ľita.
Manželka Viera, deti, blízka rodina a pravoslávni veriaci

Blahoželanie k jubileu
S vďačnosťou pred Bohom a s radosťou v srdci sa
13. decembra doživá svojich krásnych sedemdesiatych narodenín pani Mária Dutková z Brezovej pod
Bradlom.
Na svojej životnej púti prešla mnohými úskaliami,
v plnosti sa obetovala rodine a výchove svojich troch
synov Michala, Alexandra a Viktora.
Po presťahovaní sa na Slovensko v 1993 sa stala aktívnou veriacou a pomáhala pri budovaní a zveľadovaní liturgického života Pravoslávnej cirkvi.
Dlhé roky sa obetavo starala o kňazov a seminaristov, ktorí prichádzali na pastoračné cesty do Brezovej
pod Bradlom a okolitých miest.
Vyslovujeme veľké úprimné poďakovanie a v modlitbách prosíme všemohucého Boha o plnosť pozemských darov vo zdraviji i spaseniji na mnohaja lita.
Rodina Dutková
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Nekrológ a blahoželania

Smutné i radostné udalosti v Uličskom
Krivom v roku 2019
Nekrológ
Život prináša rôzne udalosti a jedna taká bola pre našu cirkevnú obec smutná.
Keď do večnosti odišla duša dlhoročného kantora a kurátora Jozefa Čokinu (1.2.1933
- 16.9.2019); vyše šyridsať rokov bol kurátorom chrámu v Uličskom Krivom. So svojou
manželkou žil prekrásnych 63 rokov, a tak môžu byť príkladom manželského života
pre ostatných, životom v dobrom aj v zlom, že ozaj vytrvali dlhé roky vo vzájomnej
láske i viere.
Touto cestou chceme vyjadriť aj vďačnosť za celé tie roky služby pre cirkevnú
obec v Uličskom Krivom, kde sa kantorskému remeslu učil pri svojom strýkovi – igumenovi Ignatijovi (Čokinovi) - veľkej osobnosti duchovného života.
Blahoželanie
Týmto chceme zablahoželať manželom Petrovkovým ku
50. výročiu manželstva, ktorého sa spoločne dožili dňa 18.
10. 2019. Pani Anna je nielen
kantorkou, ale i veľmi pracovitou ženou spolu so svojím
manželom (bývalým starostom
obce). Vždy sú napomocní pri
zveľaďovaní nášho chrámu a
pomoci pri farskej budovej - nikdy nepovedia nie a stále takto
pomôžu našej cirkevnej obci.
Týmto Vám chceme vyjadriť aj poďakovanie za Vašu veľmi prospešnú prácu pre
cirkevnú obec v Uličskom Krivom. Nech Vám Boh vynahradí vašu dobrú a obetavú
prácu. Na mnohaja i blahaja lita do ďalších rokov spoločného manželského života.
Veľa radosti i Božej milosti a pevné zdravie. Nech Vás Hospoď Boh blahosloví.
Júlia Očenášová 80 rokov a Mária Čokinová 70 rokov
Srdečne blahoželáme k okrúhlemu jubileu a želáme veľa Božej milosti a pevné
zdravie do ďalších rokov života. Aby aj naďalej ste prichádzali do chrámu a boli nápomocné našej cirkevnej obci spevom či pri zveľaďovaní chrámu. Nech Vás Hospoď
Boh blahosloví na mnohaja i blahaja lita.
Mgr. Ivana Gubová
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2019 ..................................................................................41
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:
Bohoslužby v bratislavskom chráme.
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