
Zapov¡t
sv. Kirila  
¡ Meçod¡ä

Roč. LXVI/2020     ISSN 0139-9012 

02/2020

Odkaz
sv. Cyrila 
a Metoda

Mesačník Pravoslávnej cirkvi  
na Slovensku

ResArtis
Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku

Mesto Svidník

si Vás týmto duvoľujú srdečne pozvať na podujatie

MNÍŠSTVO - SOĽ DNEŠNÉHO SVETA,
o význame mníšstva v minulosti aj v súčasnej dobe, 

ktoré sa uskutoční
vo štvrtok 20. februára 2020 o 17.00 hod. v kine Dukla vo Svidníku.

Podujatie bude pozostávať z:
- premietania dokumentárneho filmu a besedy s mníškami o živote v 

monastieri v Turkowiciach (PL),
- beseda s pravoslávnymi duchovnými prot. P. Savčakom a prot. P. Soro-

kom o pobyte v srbských monastieroch,
- výstava fotografií o živote mníchov a mníšok v Srbsku a Poľsku,
- koncert sestier z pravoslávneho monastiera v Turkowiciach (PL)

a zboru pri pravoslávnom chráme Svätej Trojice vo Svidníku. 



Posvätenie vody na Bohozjavenie v Bardejove

Posvätenie vody na Bohozjavenie v Snine

Sviatok Narodenia Isusa Christa v katedrálnom chráme v 
Prešove

Bohozjavenie v katedrálnom chráme v Prešove
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„MOJE OČI VIDELI ...“
Sviatok Sritenija (Stretnutia) Isusa Christa so Simeonom

Jeden z najznámejších žalmov je 90. 
žalm: ,,Živyj v pomošči Vyšňaho.. (Kto 
pod ochranou Najvyššieho prebýva..)“. 
Modlíme sa ho na šiestom čase, na pa-
nychídach a pohreboch. Tiež ho čítame, 
keď si prajeme byť chránení Božou mi-
losťou pri rôznych ťažkých a nebezpeč-
ných situáciách. Podobne bol používaný 
aj v starozákonnej izraelskej  tradícii. Čí-
tali ho na pohreboch, pri ranných mod-
litbách a modlitbách soboty. Znamenalo 
to, že tento žalm bol veľmi dobre známy 
všetkým synom Izraela. Žalm je zostave-
ný tak, že k nám rozpráva učiteľ, ktorý 
predkladá učeníkovi rôzne blaha. Tieto 
dobrodenia sú dôsledkom nádeje na 
Boha. Žalm sa končí tromi veršami, ktoré 
sú k nám obrátené už v osobe samotné-
ho Boha. Posledný verš znie takto: „Ob-
darím ho dlhým životom a ukážem mu 
svoju spásu.“

Keď čítame Evanjelium podľa Lu-
káša o udalosti „Sritenija“, môžeme si 
všimnúť, že Boží prísľub 
90. žalmu sa naplnil na 
starcovi Simeonovi. Tento 
spravodlivý a čestný muž 
bol starý a „nasýtený dl-
hým životom“ (Ž 90). Bolo 
mu prisľúbené Svätým 
Duchom, že nezomrie 
skôr než uvidí svojimi 
vlastnými očami Christa 
Spasiteľa. 

A práve toto bolo sta-
rozákonným očakávaním 
všetkých prorokov. Túžili 
žiť čo najdlhšie nie preto, 

aby si užívali blaha tejto zeme, ale pre-
to, aby sa dočkali Spasiteľa a uvideli Ho 
svojimi vlastnými očami. Pokolenie za 
pokolením spravodliví zatvárali svoje 
oči so zármutkom a s vierou odchádzali 
z tohto sveta. Svoje nádeje vkladali do 
svojho potomstva, a preto sa bezdet-
nosť vnímala ako prekliatie. Veď v tomto 
prípade nie len oni sa nedožili Christa, 
ale ani nezanechali po sebe nikoho, kto 
by bol účastný na tejto radosti.

Roky ubiehali. Viera chladla a po-
stupne ju nahrádzala túžba po mocnom 
kráľovi, ktorý by dal izraelskému národu 
politickú slobodu a pozemskú slávu. Len 
malá nepatrná hŕstka národa žila s náde-
jou a trpezlivou modlitbou. Prvý medzi 
nimi bol starec Simeon. Mnohí spravod-
liví ľudia ,,umierali vo viere, aj keď nedo-
siahli to, čo bolo prisľúbené, ale z diaľky 
to videli...“ (Žd 11,13). Spolu so Simeo-
nom, v tú istú dobu, žilo mnoho nespra-
vodlivých a hriechom zaslepených ľudí, 

Stretnutie Isusa Christa so Simeonom
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ktorí aj keď sa dožili príchodu Mesiáša, 
nedokázali Ho spoznať pre hnilobu svo-
jich duší. To je ponaučenie pre všetkých. 
Nestačí žiť v čase Spravodlivého. Nestačí 
byť v blízkosti Spravodlivého. Nič z toho 
nám nebude na úžitok, keď nebude vie-
ry, ktorú nám dáva Svätý Duch.

O Simeonovi je povedané, že 
„Duch Svätý bol na ňom“ (Lk 2,25). 
Tento Duch predpovedal starco-
vi o budúcom stretnutí sa s 
Mesiášom. Tento Duch pri-
viedol Simeona do chrá-
mu, keď Isusova Mat-
ka prišla so Synom 
na rukách vyplniť 
starozákonný ob-
rad. Jeruzalemský 
chrám nebol nik-
dy prázdny. Bola 
to jediná svätyňa. 
Nikde inde nebol 
postavený podob-
ný chrám. Preto tu 
prichádzalo každo-
denne mnoho ľudí 
zo všetkých miest. 
V tejto mase ľudí Si-
meon, vedený Svä-
tým Duchom, bez 
problémov spoznal 
tých, ktorých tak 
dlho očakával – Matku 
a Dieťa. Prišiel k Mat-
ke, zobral Dieťa Christa 
na ruky a vyriekol modlitbu, 
ktorú sa modlíme na konci 
každého dňa a nádejame sa 
ňou ukončiť aj pozemský život.

V tejto modlitbe Simeon vyznal, že 
prísľub, ktorý mu bol daný, sa vyplnil. 
„Moje oči videli Tvoju spásu, ktorú si pri-

pravil pred tvárou všetkých národov.“ 
Naplnili sa aj slova 90. žalmu: „Ukážem 
mu svoju spásu.“

Starec Simeon videl duchovnými 
očami budúcu Obeť na Golgote. Toho, 
kto mu ležal na rukách, uvidel ukrižova-

ného za hriechy sveta. Na-
koľko práve ukrižovanie 
Spravodlivého na Kríži 
– to je „spása, ktorú Boh 
pripravil.“

To, že Simeon pro-
rocky uvidel tajomstvo 
Kríža, je vidieť aj z jeho 
slov k Márii: „Tvoju vlast-
nú dušu prenikne meč, 

aby vyšlo najavo zmýšľa-
nie mnohých sŕdc“ (Lk 
2,35). Tieto zvláštne 
slová sa naplnili, keď 

Bohorodička stála pod 
Krížom a cítila nevyslo-
viteľný smútok v srdci vi-

diac utrpenie svojho milu-
júceho Syna.

Simeon povedal málo, 
ale celá budúca história 

ľudstva sa odrazila v jeho slovách. 
Predpovedal, že Christos osvieti 
pohanov, že sa v Izraeli stane „zna-
mením, ktorému budú odporovať. 

On je ustanovený na pád a na po-
vstanie pre mnohých“ (Lk 2, 34). V 

tom čase pochopiť tieto slová 
bolo veľmi ťažké, no budúca 
história ich v plnosti potvrdila. 
Uvidiac všetko, čo tak dlho 

očakával a povediac všetko potreb-
né tým, ktorí pokračovali v pozemskej 
ceste, Simeon odišiel do večnosti bez 
strachu a ľútosti. Stretol sa s Mesiášom! 
Odišiel do temnoty šeolu, aby  povedal 
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Dávidovi a Šalamúnovi, Izaiášovi a Jeremiášovi o tom, že prísľub sa naplnil a čas vše-
obecného vyslobodenia je blízko. Mária s Isusom na rukách ostala za jeho chrbtom. 
Starec Simeon pomaly, ale s istotou a nádejou kráčal do večnosti.

Podľa prot. Andreja Tkačeva spracoval
diakon Matúš Spišák 

Život sv. Grigorija Bohoslova, patriarchu 
konštantínopolskeho (25.1./7.2)

Vlasťou tohto svätca bola južná Kapadó-
kia, miesto Nazianz. Jeho rodičia, Grigorij a 
Nonna, boli významní a uznávaní ľudia, otec 
bol pohan a matka Židovka. Ale Noniny ro-
dičia boli zbožní a vychovali ju v kresťanskej 
viere. Ona sa neustále modlila za svojho 
muža a vždy mu hovorila o jeho zblúdení. 
Nakoniec aj otec svätého Grigorija uveril v 
Christa skrze zázračný sen, v ktorom pocíitil 
veľkú duchovnú radosť počas spevu žalmu, 
ktorý nikdy nespieval, lebo sa nikdy nemod-
lil. Pokrstil ho svätý Leontij, episkop Cezarey 
Kapadóckej, a stal sa z neho horlivý kresťan, 
ktorého neskôr vysvätili za episkopa v meste 
Nazianz. 

Nonna veľmi chcela porodiť syna a dlho 
sa za to modlila. Ešte pred počatím prisľúbila, 
že ho dá na službu Bohu. Potom sa jej v sne 
zjavil anjel, ktorý jej povedal, že porodí syna, 
ukázal jej jeho tvár a povedal meno. Svätý 
Grigorij sa narodil okolo roku 329 v dedine 
Arianz, ktoré patrilo jeho rodičom a nachá-
dzalo sa neďaleko od Nazianzu. Dieťa bolo 
vychovávané podľa kresťanských obyčajov. 
Grigorij mal aj mladšieho brata, tiež svätého, 
Kesarija a sestru Gorgoniju. 

Ako Grigorij vyrástal rokami, tak vy-
rástal aj umom. Jeho meno znamená bodrý 
a chrabrý a taký aj bol v učení, lebo pozna-
ním prevýšil všetkých svojich rovesníkov. 
Už v detstve dosiahol rozumové schopnosti 

starých a skúsených ľudí. Keď vyrástol na 
mládenca, matka Nonna mu povedala: „Syn 
môj, chcem, aby si vedel, že si plodom mo-
jích modlitieb k najvyššiemu Bohu a že som 
ťa ešte pred počatím sľúbila dať na službu 
Bohu“. A Grigorij sa aj sám chcel oddať jedi-
ne Hospodovi Isusovi Christovi, lebo len Jeho 
nadovšetko ľúbil. Toto jeho presvedčenie sa 
potvrdilo aj snom, ktorý mal v mladosti: vi-
del, ako pred ním stáli dve dievčiny oblečené 
v skromných, bielych šatách. Neboli nijako 
ozdobené, ich šaty neboli vyzdobené a ne-
pôsobili na neho zvodne. Vyžarovala z nich 
skromnosť, mlčanlivosť a poslušnosť. Svätý 
Grigorij na nich hľadel, v srdci pocítil veľkú 
duchovnú radosť a vedel, že to nie sú pozem-
ské bytosti, ale nebeské, prevyšujúc ľudskú 

5v. Grigorij Bohoslov
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prirodzenosť. Preto sa ich opýtal: „Kto ste a 
odkiaľ ste prišli?“ Prvá z nich povedala: „Ja 
sa volám Čistota a ona je Bezuhodnosť. My 
stojíme pred prestolom Kráľa slávy Christa 
a osladzujeme sa krásou nebeských panien. 
Preto buď, dieťa, v jednomyselnosti s nami; 
svoju myseľ zjednoť s našou mysľou a svoju 
tvár urob podobnú našej. Potom ťa žiariace-
ho veľkou svetlosťou vynesieme na nebesia 
a postavíme blízko nesmrteľného Troického 
svetla“. Keď to dopovedali, začali sa zdvihať 
na nebo a vzniesli sa hore. Keď sa svätec zo-
budil, pocítil veľkú radosť a jeho srdce sa na-
plnilo veselím. 

Potom sa svätý Grigorij dal na učenie 
svetských vied v Cézarei Palestínskej, Ale-
xandrii a Aténach. Keď sa raz plavil po mori, 
spustila sa veľká búrka a všetci sa báli o svoje 
životy. Aj Grigorij plakal, lebo sa bál duchov-
nej smrti, keďže nebol pokrestený (v tom 
čase sa ľudia krstili až v dospelosti). Začal 
sa úprimne modliť, aby ho Boh za-
chránil pred záhubou na mori. Tieto 
jeho ťažkosti boli v sne otkryté aj 
jeho rodičom a aj oni prosili Hos-
poda o pomoc ich synovi. A tak 
Boh utešil morskú búrku a všetci 
pohania vedeli, že to bolo na Gri-
gorijove modlitby. 

V Aténach s Grigorijom študu-
val aj svätý Vasilij Veľký, boli 
veľkými priateľmi – 
ako rodní bratia. 
Onedlho sa obaja 
stali učiteľmi svo-
jich učiteľov. Po 
mnohých rokoch 
ich spoločného 
duchovného živo-
ta Vasilij odišiel do 
Egypta k podviž-
níkom v púšti a 

Grigorij na prosby Aténčanov zostal tu ako 
učiteľ. Po krátkom čase sa dozvedel, že jeho 
otec bol ustanovený v Nazianze za episkopa 
a odišiel do rodného kraju, aby sa dal od otca 
pokrstiť. Chcel odísť do pustatiny, ale otec 
ho proti jeho vôli vysvätil za kňaza a chcel 
ho vysvätiť aj za episkopa. No Grigorij sa cítil 
byť nehodný prijatia tohto stavu a cti, preto 
utiekol z rodičovského domu a prišiel do mo-
nastiera v Ponte k svojmu priateľovi Vasilijovi. 

Midzitým zomrel brat svätého Grigorija 
a otec ho veľmi prosil, aby sa vrátil domov. 
Rozšírila sa tam aj ariánska heréza a jeho 
otec, nakoľko nebol teologicky vzdelaný, 
skoro do nej spadol. Grigorij sa vrátil, pomo-
hol rodičom v duchovných a hospodárskych 
veciach a vysvetlil otcovi nepravdu ariánskej 
herézy. 

V tom kraji sa veľmi rozšírila ariánska 
heréza a sv. Vasilij, ktorý bol v kapadóckej 

oblasti episkopom, chcel usta-
noviť do jedného mesta za 

episkopa práve Grigorija. 
Ten s tým súhlasil, ale 
ariáni ho tam nepustili 
i preto Grigorij odišol 
do pustatiny a oddal 
sa podvižníckemu ži-

votu. 
Po smrti rodičov 

(Grigorijova matka bola tiež 
pripočítaná medzi svätých 

Christovej Cirkvi) Grigorij naj-
prv šiel do mesta v Selevkiji a 
potom ho Vasilij pozval, aby sa 

staral o chudobných a chorých 
v starobincoch i nemocniciach, 

ktoré sám postavil.
V tom čase vznikla v By-

zancii z ariánstva nová heréza 
- makedoniáni. Učili, že Duch 
Svätý nie je Boh. Vasilij Veľký 
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a ďalší episkopi poslali do Konštantínopolu 
svätého Grigorija, aby navrátil ľudí k pravej 
Christovej Cirkvi. Krátko pred jeho odchodom 
svätý Vasilij zomrel. Keď Grigorij prišiel do 
hlavného mesta Byzancie, pravoslávni slúžili 
len v jednom malom chráme svätej Anastá-
zie. Svätý Grigorij začal utvrdzovať ľud, kázať 
a polemizovať s heretikmi. Onedlho sa mnohí 
vrátili k pravej viere.

Grigorij sa stal všetkým známy a každý 
chválil jeho múdrosť. Sväta Christova Cirkev 
mu za viťazstvo nad mnohými heretikmi dala 
prívlastok – Bohoslov tak, ako prvý veľký Bo-
hoslov a apoštol Ján. Všetci ho tak nazývali a 
želali si vidieť ho na patriaršom stolci v Kon-
štantínopoli či Alexandrii. Ale prišli naňho dal-
šie pokušenia.

V Konštantínopoli žil jeden grécky filozof 
zo školy cinikov - Maxim, rodom Egypťan. 
Spriatelil sa so svätým pastierom Grigorijom, 
zriekol sa pohanstva a prijal svätý krst. Bol 
taký ľstivý, že si ho svätý Grigorij obľúbil a pri-
členil ho ku svojmu kléru. Ale Maxim sa chcel 
stať konštantínopolskym patriarchom. Cez 
darčeky a peniaze si naklonil alexandrijského 
patriarchu Petra a ten poslal episkopov, ktorí 
by vysvätili a intronizovali Maxima za patriar-
chu. Veriaci v Carihrade krikom zabránili chi-
rotónii a Maxim s episkopmi utiekli z cerkvi a 
v nejakom dome dokončili vysviacku i introni-
záciu. Národ sa s hnevom správal k Maximovi 
a aj na Grigorija mal ťažké srdce, že prijal také-
ho človeka k sebe a urobil si z neho priateľa. 
Svätý Grigorij im odpovedal: „Nehnevajte sa 
na mňa, bratia, preto, že som sa dobre správal 
k tomu človeku a nevidel som jeho zlobu. Nik-
to z nás nie je neomylný, aby predvidel niečiu 
zlobu. My neprenikáme do ľudských myslí, len 
keď nám to Boh odkryje...“ Tými jeho slovami 
sa národ uspokojil a začal sa k nemu správať s 
ešte väčšou láskou ako dovtedy. 

Krátko nato sa začali do Byzancie schádzať 
episkopi. Jednak preto, aby vybrali patriachau 
do Carihradu, ale i preto, aby boli účastní na 
Druhom všeobecnom sneme, ktorý sa začal v 
roku 381 a trval tri roky. Keď bolo na sneme 
zídených 150 episkopov, jeho predsedom sa 
stal svätý Meletij Antiochijský a za patriarchu 
v Carihrade bol zvolený proti svojej vôli sv. 
Grigorij Bohoslov. Po niekoľkých dňoch svä-
tý Meletij oddal dušu Hospodu Bohu a hneď 
nato prišli na snem episkopi z Egypta a Ma-
kedónie, ktorí nesúhlasili s tým, že konštan-
tínopolskym patriarchom je Grigorij. Tvrdili, 
že alexandrijský stolec je prvý po rímskom a 
od neho závisí vymenovanie konštantínopol-
ského patriarchu. Medzi episkopmi došlo k 
veľkým rozporom, lebo jedni s Grigorijom sú-
hlasili a druhí nie. Nato Grigorij povedal: „Po-
svätní a vážení pastieri, nechcel som dostať 
do rúk konštantínopolskú Cirkev, aj keď ona 
vyrástla a utvrdila sa mojím potom i trápením. 
Je mi dostatočné to, že som poslúžil Bohu a 
len od Neho očakávam odmenu. Oddávna je 
mi blízka púšť a tí, čo nás  zbavujú stolca, ne-
môžu nás zbaviť Boha.“ Svätý Grigorij odišiel z 
patriaršieho domu a nasťahoval sa do malého 
domčeka v meste. No ľudia chodili k nemu a 
prosili ho, aby od nich neodchádzal. A keď na 
sneme neperestávali sváry, svätý Grigorij sa k 
prítomným obrátil so slovami. „Mužovia a spo-
lupastieri moji, vo vedení  Christovho stáda! 
Je hanba, že iných učíte pokoju a medzi vami 
samými nie je pokoj! Ako môžete iných viesť k 
zhode i jednomyseľnosti, keď sa sami neviete 
dohodnúť? Som pripravený trpieť, len sa, pro-
sím, zmierte. Zvrhnite ma zo stolca, vyžeňte z 
mesta, len si zamilujte pravdu a pokoj.“

Protivníci svätého Grigorija sa zahanbili 
a on odišiel prosiť cisára, aby ho prepustil do 
svojho kraju. Po dlhom prehováraní cisár sú-
hlasil. Zo snemu s Grigorijom odišli niektorí 
svätí episkopi, ktorí stáli za ním. Ostatní epis-
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kopi vybrali za nového patriarchu senátora 
Nektarija, ktorý sa tiež stal svätým Christovej 
Cirkvi. 

Svätý Grigorij Bohoslov odišiel do svojho 
rodného mesta Azianz, kde v hlbokej starobe 
oddal svoju čistú dušu najvyššiemu Bohu 25. 
januára 389. Po mnohých rokoch boli jeho 
čestné mošči (ostatky) prenesené do Kon-

štantínopolu do chrámu svätých apoštolov. 
Neskôr preniesli jednu časť i do chrámu sv. 
Anastázie v Carihrade a dnes sa jeho moš-
či nachádzajú i v katedrále svätého Petra v 
Ríme. Stal sa veľkým ochrancom miesta Kon-
štantínopol na slávu Christa Boha, s Otcom 
a Svätým Duchom oslavovaným na veky. 
Amiň.

Zamyslenie

Ďakujem
Toto kratučké slovo ďakujem vie v živo-

te urobiť veľmi veľa a priniesť radosť a šťastie 
medzi nás ľudí. Vždy zdôrazňujem na nábožen-
ských hodinách deťom a chcel by som to aj ich 
naučiť, že keď nás niekto udrie, aby sme mu 
povedali ďakujem. Aby sme neodpovedali za 
úder úderom, lebo slovko ďakujem je silnejšie 
od všetkých úderov rukou.  Aj my veriaci veľmi 
často zabúdame na poďakovanie sa, za všetko, 
čo dostávame od Boha aj od ľudí. Aj Evanjelium 
dosvedčuje, že z desiatich vyliečených a  uzdra-
vených len jeden sa prišiel poďakovať Isusu 
Christu a pritom to bol ešte  Samaritán. 

Nevďačnosť je nám ľuďom veľmi blízka a 
často mnohým z nás je bližšia ako vďačnosť. My 

veriaci máme ďakovať Bohu za každý deň a oslavovať Boha. Je zaujímavé, že často 
Samaritáni a pohania boli viac povďačnejší ako ľudia z vyvoleného Božieho národa, 
za to čo sa im dostálo od Isusa Christa.  Dobrému veriacemu človekovi aj prežité zlo 
prináša dobro. Uvediem príklad z každodenného života. Oslovil  ma v týchto dňoch 
jeden môj mladý veriaci, ktorému som pred pár rokmi pomohol nájsť zamestnanie, 
kde sa však dlho neohrial. To ma mrzelo, že sa tak stalo, že nevydržal, ale bolo mi 
povedané, že odišiel sám. Mrzelo ma to a bol som z toho smutný, lebo inde si prácu 
nenašiel a ani do zahraničia neodišiel. A až teraz som sa od neho dozvedel, že odišiel 
na vysokú školu a tohto školského  roku si zakončuje vysokoškolské štúdium. Teraz 
mi všetko povedal, čo sa stalo. V zamestnaní ho obvinili, že keď sa tam niečo stratilo, 
on bol podozrivý. On im rozhodne povedal, že to on nebol a tak odišiel na vlastnú 
žiadosť. Dnes už vedia, že to on nebol, lebo neskôr našli toho, čo si prisvojoval to, čo 
nebolo jeho. Ale on si už zakončuje vysokú školu. Ja som mu povedal, že mal by sa 
im poďakovať, že sa tak stalo, že ho obvinili a dnes si ukončuje vysokú školu, lebo 

Uzdravenie 10 málommocných a 
len jeden sa prišiel poďakovať
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ináč by tam nešiel. Súhlasil so mnou a hovoril, že áno, ďakuje im, že sa tak stalo, lebo 
aj zlo je niekedy na niečo dobré.

Je to už v živote tak, že pri hľadaní spravodlivosti sa vie ublížiť aj nevinným ľu-
ďom. Ale prežité zlo nám veriacim prinesie aj dobro. Preto aj sv. apoštol Pavel píše, 
že za všetko a vždy máme ďakovať Bohu. Nám veriacim treba sa usilovať zo všetkého, 
z dobra aj zo zla, vybrať si dobro na spásu našich duší a šťastie v tomto živote, aj v 
budúcom. Za všetko, čo nám príde v živote prežiť, máme ďakovať.

Prot. ThDr. Štefan Horkaj

Sväté PísmoZamyslenie

Sväté Písmo a jeho užitočnosť pre 
veriaceho človeka – Ôsmy žalm (2. časť)

Podľa obsahu je ôsmy žalm prorocký a chválitebný. Prorok Dávid v ňom osla-
vuje veľkoleposť Boha a slávu Tvorcu, ktoré boli zjavené v stvorení človeka ako kráľa 
a vladára na Zemi. No keďže človek pádom čiastočne stratil moc panovať nad stvo-
rením, preto naň nemôžeme v plnosti vzťahovať to, čo je povedané vo veršoch 6–9. 
Svätí otcovia veľmi správne a s nimi aj apoštol Pavol (1Kor 15, 26; Hebr 2, 6) vzťahujú 
slová ôsmeho žalmu na Isusa Christa, pretože aj On sám ho vzťahoval na seba (Mt 
21, 16).

Ôsmy žalm môžeme podľa obsahu rozdeliť nasledovne: Nadpis (v. 1); Oslava Bo-
žieho mena (v. 2–3); Vyznanie Boha ako Stvoriteľa sveta a človeka (v. 4); Postavenie a 
úloha človeka vo svete (v. 5–9); Záverečné slávoslovie (v. 10).

Ako už bolo uvedené v predchádzajúcej časti, pod „lismi“ z nadpisu žalmu máme 
rozumieť Božie Cirkvi, t.j. tie spoločenstvá veriacich v Isusa Christa, ktoré, sústre-
dené okolo jedného oltára Najvyššieho Boha a pritom pri rôznych oltároch rôznych 
chrámov každého kresťanského spoločenstva, tvoria jedinú Christovu novozákon-
nú Cirkev. Uvedieme jedno nádherné objasnenie svätého Gregora Nysského, ktorý 
vo svojom komentári na žalmové nadpisy hovorí, že „lismi“ máme naozaj rozumieť 
Cirkvi a dopĺňa, že lis je vinársky nástroj, ktorým sa vytláča, lisuje hroznová šťava – 
ak je hrozno nezrelé alebo zahnité, šťava (víno) sa čoskoro skazí a nie je vhodná na 
pitie – začína vydávať zápach, kvasiť a stáva sa tekutinou podobnou octu. Vtedy je 
škodlivá pre organizmus človeka. Ak sa však do lisu vloží hrozno dobrej kvality, 
zrelé a nezahnité, lis vydá lahodnú sladkú a voňavú šťavu. Také víno sa časom ešte 
viac zlepší – bude lahodnejšie a voňavejšie. Toto lisovanie hrozna, podľa svätého 
Gregora, nám má poukázať na to, čomu máme vo svojom kresťanskom živote veno-
vať najviac pozornosti. Tomu, aby sa dobre obohacovala pokladnica nášho ľudského 
rozumu a tou pokladnicou je nádej. Tým hroznom môžeme rozumieť plody nášho 
života, pretože ako sme zakorenení v Christovi (Vínnom kmeni) súc vetvami, priná-
šame Mu skutky viery. No tieto plody nemôžu byť nezrelé, kyslé, trpké a zahnité. Náš 
lis – svedomie, ten prelisuje naše skutky (plody života), aby nám šťava z nich dala 
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víno budúceho života. Teraz však každý ochutnáva svoje vlastné skutky, akékoľvek 
by boli. Preto sú blažení tí, ktorých víno (šťava skutkov) je voňavé a veselí srdce, a 
plaču hodní tí, ktorých víno je podobné jedu zmije.

Celý ôsmy žalm je oduševnená pieseň alebo chvála proroka veľkoleposti, pre-
múdrosti a blahosklonnosti Boha k všetkému stvorenému a obzvlášť k ľudskému 
rodu. Rozmýšľajúc o veľkoleposti Boha, prorok prichádza do úžasu, že Boh si zami-
loval človeka a prejavuje mu svoju priazeň, urobil ho hodným svojich navštívení, 
darov, veľkej milosti a dobrodení. Prorok sa týmito úvodnými slovami žalmu čuduje 
nad neopísateľnou a nesmiernou starostlivosťou Boha o hriešneho človeka. Hovorí: 
„Aké obdivuhodné je Tvoje meno“, t.j. aké absolútne nezvyčajné je, no aké presne, to 
nepovedal, pretože ľudskými slovami nemohol.

„Tvoja veľkoleposť bola vyvýšená nad nebesá“ – Veľkoleposťou prorok nazýva Bo-
žiu majestátnosť, vznešenosť a Jeho spravovanie stvoreného sveta, ktoré samotné 
prevyšuje všetok rozum. Táto Božia veľkoleposť prevýšila aj chápanie samotných ne-
beských mocností, zostala pre nich nepochopiteľná a obdivuhodná. Teda tomuto 
Božiemu tajomstvu sa čudujú nielen ľudia, no aj samotní nebeskí anjeli.

Tretí verš ôsmeho žalmu je 
biblistami považovaný za prvé 
mesiášske miesto tohto žalmu. 
Opisuje zázrak zjavenia sa ob-
divuhodného Božieho mena na 
Zemi, kde nie učení ľudia, nie 
dospelí, ale malé deti pochopili 
a spoznali, kto vstúpil do Jeru-
zalema, kto vstúpil do Božieho 
chrámu. Prečo vzťahujeme slová 
tohto verša na slávnostný vstup 
Isusa Christa do Jeruzalema? 
Odpovede sú tri. Po prvé preto, 
lebo ich sám Spasiteľ vyslovu-
je v Jeruzalemskom chráme po 
svojom slávnostnom vstupe do 
mesta ako odpoveď na rúhanie 
sa veľkňazov a zákonníkov, ktorí 
nechápali, prečo malé deti Chris-
ta oslovujú: „Hosana Synovi Dá-
vidovmu!“ Preto, lebo oslovenie 
„Syn Dávidov“ bolo tajomným 
pomenovaním pravého Isusa 
ako Mesiáša, skutočného Krá-
ľa a Boha. Dávidovo kráľovstvo 

bolo predobrazom Mesiášovho Kráľovstva – Christovej Cirkvi a sám kráľ a prorok 

Sväté Písmo

Prvé mesiášske miesto tohto žalmu 
- Vchod Hospodinov do Jeruzalema
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Dávid bol nielen predobrazom Christa, ale aj Jeho telesným predkom. Samotný vý-
raz „Hosana“ je pozdravom kráľa, zároveň prosba o záchranu a želanie víťazstva. Po 
druhé preto, lebo ich vo svojich výkladoch takto chápu aj svätí otcovia, ktorí uvádza-
jú tieto Dávidove slová nielen pri exegéze žalmu, ale aj pri exegéze udalosti slávnost-
ného vstupu Spasiteľa do Jeruzalema. Spomenieme sv. Irineja Lyonského, sv. Ataná-
za Veľkého, sv. Jána Zlatoústeho či bl. Theodorita Kýrskeho. Po tretie preto, lebo ich 
v tomto zmysle nachádzame aj v bohoslužobných textoch Pravoslávnej cirkvi. Slová 
tohto verša sú v nich citované alebo parafrázované – najmä v textoch sviatku Kvetnej 
nedele. Pravdivosť tohto proroctva jasne potvrdzuje evanjeliová história.

„Z úst detí a dojčiat“ – V prvom rade tu máme naozaj chápať deti, malé nehovoria-
ce deti, čo potvrdzuje druhý výraz v poradí. Prečo si Spasiteľ vybral práve deti, ktoré 
ešte ani nerozprávali? Nielen preto, aby sa naplnilo toto Dávidovo proroctvo, no pre-
to, aby tým pripomenul učenie, ktoré predtým sám hlásal o deťoch, ktoré Ho celým 
svojím bytím môžu pocítiť a spoznať Ho ako Spasiteľa pre svoju prostotu a čistotu. 
Taktiež preto, aby tým poukázal na svojich učeníkov, pretože deťmi sú tu nazvané 
nielen malé jeruzalemské deti, prostredníctvom ktorých Christos učinil zázrak, ale 
aj svätí apoštoli, mučeníci, pustovníci a všeobecne všetci svätí, v ktorých Hospodin 
prebýva a cez ktorých prejavuje svoju moc. Na nich sa naplnilo Dávidovo proroc-
tvo, ktoré sa aj dnes naplňuje na všetkých spravodlivých, ktorí sú v Evanjeliu nazvaní 
deťmi múdrosti.

„Lebo uvidím nebesá, dielo Tvojich prstov, Lunu a hviezdy, ktoré si osnoval“ – Žalmis-
ta, udivený veľkoleposťou Boha, skúma Jeho stvorenie, stáva sa pred Ním ešte viac 
zbožným a pokorným. Táto zbožnosť sa ešte viac zväčšuje s poznaním, že človek 
je Bohom postavený ako hlava nad svetom, ako vladár, z čoho je zrejmá neobyčajná 
priazeň Boha k človeku. Kráľ Dávid si preto želá priniesť Bohu za Jeho veľké skutky 
dôstojnú chválu. Keď Boh z úst detí urobil chválu, on, ako zrelý muž, nemôže zostať 
nemý. A prečo tu prorok nevymenúva všetky časti sveta? Lebo stačilo vymenovať tie 
najpodstatnejšie. Keď bol na Kríži, všetci Ho mohli spoznať – zastalo Slnko aj Luna, 
nastalo zemetrasenie a tma... Príroda nechcela vidieť na Kríži visieť svojho Stvoriteľa. 
Prečo tu hovorí len o viditeľných veciach? Lebo všetci môžu vidieť ich krásu, veľko-
leposť, užitočnosť, nemennosť a stačí im dokázať, že ich stvoril sám Boh. Takto kráľ 
Dávid, podobne ako prv prorok Mojžiš, poukazuje na Boha ako na Stvoriteľa všetké-
ho viditeľného aj neviditeľného.

Protodiakon Ján Husár

Literatúra:
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Príklad o mravenisku
Prečo sa Isus Christos narodil na svet 

ako človek? Predstavte si, že niekde v lese 
majú mravce svoje mravenisko, krásne si 
v ňom žijú a skrášľujú ho. Niekto však roz-
hodne, že práve cez ich mravenisko bude 
viesť nová diaľnica a tak sa bude musieť 
zničiť. Keby však projektant chcel mrave-
nisko zachrániť, musel by nejako obozná-
miť mravcov o svojom zámere, aby si svoj 
domov presťahovali na nejaké bezpečné 
miesto. Avšak mravce ľuďom nerozumejú 
a ani ľudia neovládajú mravčí jazyk. Ako 
im to teda vysvetliť? Najlepšie by bolo, 
keby sa nejaký kompetentný človek, 
najlepšie sám projektant, premenil na 
mravca, začal žiť v mravenisku a postupne všetkým vysvetlil, že keď si chcú zachrániť 
životy a svoj domov, nech sa pripravia na sťahovanie a stavbu nového mraveniska. 

A čo má tento príklad spoločné s vtelením sa Božieho Syna? Mravce sme my ľu-
dia, mravenisko naša Zem, projektant je Boh a zlikvidovanie mraveniska koniec sve-
ta. Tak ako chce projektant zachrániť mravce pred smrťou, tak nás chce pred smrťou 
zachrániť Boh. Aby nám to jasne vysvetlil v našej reči, prijal na seba ľudskú podobu 
rovnako, ako projektant mravčiu. Aj Boh nás presviedča, aby sme si počas nášho ži-
vota na tomto svete (v tomto mravenisku) budovali nový domov (nové mravenisko) 
v nebeskom Kráľovstve (na inom, bezpečnom mieste), lebo raz zomrieme a aj náš 
svet raz skončí (cez mravenisko povedie diaľnica). Boh (projektant) to dobre vie, lebo 
On to všetko riadi a je iba na nás, či Mu uveríme alebo nie. Keď mravce projektantovi 
uveria, začnú zbierať hlinu a začnú si stavať nové mravenisko. Ale keď Bohu uverí-

me my, čo máme robiť? Ako si postaviť nový 
domov v nebeskom Kráľovstve? Keď sa to 
chceme dozvedieť, musíme sa predovšet-
kým pohybovať čo najviac v blízkosti Boha 
a Ten je najviac viditeľný v chráme. Okrem 
toho si dom na nebesiach staviame naši-
mi modlitbami, pôstom, láskou k blížnym, 
dobrými skutkami. Uverme teda Bohu, 
ktorý kvôli nám prijal ľudské telo, aby nás 
zachránil pred smrťou a daroval nám večný 
život. 

Prot. Peter Soroka

Freska Vtelenia (Narodenia) Isusa Christa
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Pastierské bohoslovie

Vnútorná misia v cirkevnej obci  (1)
Aby zo strany dušpastiera každá starostlivosť o cirkevnú obec na jej rôznych   

miestach  - v rodine z dôvodu mnohých nebezpečenstiev a pri katechizovaní s po-
ukázaním na ťažkosti a prekážky - mohla byť úspešná a v pravý čas a účelne realizo-
vaná, je nevyhnutná nielen jeho, podľa povinnosti, služobná a profesionálna snaha 
a svedomité vykonávanie dušpastierskeho slúženia, ale ešte navyše široká pomoc 
a podpora mnohých zo strany samotnej cirkevnej obce, rodičov, katechizovaných 
i ostatných veriacich kresťanov. Takto v duchu všeobecnej preventívnej pastierskej 
starostlivosti môžu byť tieto snahy veľmi prospešné a užitočné, t.j. môžu napomáhať 
v boji proti zlu a hriechu v živote veriacich kresťanov, napomáhať všade tam, kde sa 
niekto z týchto veriacich kresťanov odklonil od pravej viery, alebo keď s ňou prerušil 
spojenie, keď prežíva rôzne ťažkosti a problémy, povedané inými slovami, pomáhať 
všade tam, kde ešte jestvuje možnosť návratu, obnovy a ochrany pred zlom a hrie-
chom, pretože neskôr to môže byť oveľa ťažšie a v niektorých prípadoch už takmer 
nemožné alebo beznádejné a teda bez úžitku v duchovnej liečbe.  

Dôležitosť tejto práce a služby, dôležitosť vnútornej misie v cirkevnej obci, jej veľ-
kosť a namáhavosť vyžadujú riadiť sa múdrou radou ešte starozákonného mudrca: 
„Dvaja sa majú lepšie ako jeden, lebo majú odmenu za svoju námahu. Lebo ak padnú, 
jeden zdvihne svojho druha, beda však samotnému, ak padne! Nemá druhého, čo by ho 
pozdvihol...A ak niekto premôže jednotlivca, dvaja obstoja pred ním. Trojitý povraz sa 
rýchlo nepretrhne” (Kaz 4, 9, 10, 12). 

Keď teda chceme hovoriť o kresťanskej misii vo vnútri Cirkvi alebo v jednotlivých 
cirkevných obciach, treba začať tým, čo je nám všetkým veľmi dobre známe, totiž, 
že kresťanstvo a dušpastierstvo sa objavili súčasne, v jednom momente, keď všetko 
človečenstvo prežívalo najhlbšiu duchovnú krízu. Tak sa začala misia Isusa Christa a 
potom misia aj Jeho Cirkvi, ktorá spočívala v tom, aby nielen zmiernila, ale aj odstrá-
nila túto krízu, aby vnútorne obnovila a zachránila jednotlivca i spoločnosť, národy 
i celé ľudstvo. No už od samého počiatku zlo a hriech vo svete zdvihli celú horu, 
múr prekážok proti tomuto spasiteľnému a víťaznému pôsobeniu Isusa Christa, a 
následne kresťanstva a Cirkvi. Starý duch pohanstva nechcel len tak ľahko vzdať sa a 
opustiť raz získané a vekmi pevne držané pozície v živote človečenstva. Aj dnes má 
svet, ktorý je „v moci Zlého“ (1 Jn 5, 19), ako hovorí sv. Ján Teológ, ďaleko od úmyslu 
dobrovoľné ustúpiť novému kresťanskému duchu. Duch pohanstva preniká takmer 
do všetkých oblastí nábožensko-mravného a duchovno-kultúrneho života. Je tým, 
kto vyvoláva mnohé neporiadky, nedorozumenia, biedy a utrpenia, ktoré namiesto 
toho, aby sa z roka na rok zmenšovali, aby ubúdali, ešte viac narastajú a výnimkou v 
tomto ohľade nie sú ani kresťanské národy. Tieto rôzneho druhu ťažkosti a prekážky 
sa veľmi rýchlo šíria a priostrujú až do takej miery, že v súčasnosti nadobúdajú cha-
rakter veľkých sociálnych pohrôm a pre duchovný život nebezpečných - osobných i 
spoločenských, národných i všeľudských, kultúrnych i hospodárskych - kríz. 
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Na toto všetko kres-
ťanské ľudstvo v minu-
losti odpovedalo ráznou 
sebaobranou. Nezane-
dbávajúc svoju všeľudskú 
misiu, vytvára aj vnútri 
seba tzv. „vnútornú  mi-
siu“ alebo misiu vo vnútri 
Cirkvi, ktorá, ako hovorí 
prof. Pružinský, tvorí ne-
odmysliteľnú súčasť živo-
ta a služby Cirkvi v tomto 
svete. V jej dejinách nikdy 
nenastal čas, kedy by Cir-
kev mohla povedať, že 
nepotrebuje misiu, vnú-
tornú i vonkajšiu, lebo 

táto vyplýva z jej podstaty i poslania (Pružinský, Štefan: Život v Christu. Cirkev ako 
spoločenstvo viery, jednoty a bratskej lásky. Pravoslávna bohoslovecká fakulta v Prešo-
ve. Prešov 1988, s. 196). A tak ako v minulosti musela Cirkev Christova viesť úporný, 
sústavný, plánovitý a rozhodný boj s duchom nového pohanstva, s jeho silným vply-
vom a s jeho dejinne smutnými dôsledkami, ani v dnešnej dobe nemá to o nič ľahšie. 
Nový duch pohanstva i náboženská roztrieštenosť vo svete podlamujú duchovný a 
často aj fyzický život jednotlivca i spoločnosti, narúšajú rovnováhu až do takej miery, 
že ľudstvo sa priam dusí od rôznych kríz, bied a utrpení. A tak ako ľudstvo kedysi, aj 
dnes volá zúfalým hlasom o pomoc a záchranu, o spásu. Z toho dôvodu nebude-
me preháňať, keď aj dnes s apoštolom Pavlom vyslovíme hlbokú pravdu o živote 
vôkol nás: „Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Stvorenstvo totiž 
bolo podrobené pominuteľnosti, nie dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil, a to 
v nádeji, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy 
Božích detí. Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až podnes spoločne vzdychá a spoločne 
trpí pôrodne bolesti. A nielen to, ale aj my sami, ktorí máme Ducha ako prvotinu, aj my 
sami v sebe vzdycháme, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela” (Rim 8, 19-23). 

Ani nám nie sú cudzie tieto nešťastné údely a žalostný stav, ktorý nás postihuje, 
a ktorý veľmi silne pociťujeme. Tak ako v mnohých krajinách kresťanstvo oddávna 
budovalo silné a úspešne vzdorujúce vnútorné duchovné pevnosti, aj u nás sa po-
ciťuje naliehavá potreba pevnej a širokej hrádze, ktorá by nielen zastavila mohutný 
nápor všetkých deštruktívnych síl a vplyvov, ale aj chránila a zodpovedne vychová-
vala duše, vysušovala mnohé slzy, zmierňovala a prípadne aj odstraňovala celý rad 
bolestí a nešťastí. 

Prot. Peter Kormaník

Kázeň Isusa Christa na hore
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Pastierské bohoslovie Novomučeníci

Medailóniky ku kanonizácii českých 
novomučeníkov 

10. októbra 2019 boli na zasadnutí Posvätnej synody do zoznamu svätých našej miest-
nej Cirkvi zapísaní druhovia sv. vladyku mučeníka Gorazda – otcovia Vladimír Petřek a 
Václav Čikl, ako aj Jan Sonnevend, Václav Ornest a Karel Louda s rodinami, umučení za 
Christa a sv. Pravoslávie počas Heydrichiády. 

V sobotu 8. februára 2020  budú slávnostne oslávení počas synodálnej sv. Liturgie v 
katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Prahe.

Jan Sonnevend
Narodil sa 25. decembra 1880 v obci Topolany u Vyškova 

na Morave v roľníckej rodine. Absolvoval obchodnú akadé-
miu v Brne, kde tiež následne pracoval ako úradník v pois-
ťovni. V juhomoravskej metropole sa oženil v roku 1907 s 
Máriou, rodenou Lorkovou, a rok nato sa im narodila dcéra 
Ľudmila. V roku 1924 sa aktívne podieľal na založení Pravo-
slávnej cirkevnej obce v Brne, ktorá si ho zvolila do funkcie 
podpredsedu zboru starších. Sonnevend napomohol v Brne 
k vzniku speváckeho zboru a významne finančne podporil 
stavbu miestneho pravoslávneho chrámu sv. Václava. V 30. 
rokoch pôsobil ako riaditeľ Okresnej zdravotnej poisťovne v 

Brne. Po odchode do dôchodku v roku 1938 sa s manželkou presťahovali za dcé-
rou do Prahy. Tu sa, okrem filatelie a charitatívnej činnosti v Ústrednej Masarykovej 
lige proti TBC, venoval predovšetkým práci v prospech miestnej Pravoslávnej cirkvi 
ako predseda pražskej rady starších katedrálneho chrámu sv. Cyrila a Metoda. Po ne-
meckej okupácii sa zapojil do odboja a bol v kontakte s členmi rôznych odbojových 
organizácií. Vrcholom jeho protiokupačnej činnosti sa stala pomoc parašutistom 
skupiny ANTHROPOID, ktorí 27. mája 1942 v Prahe vykonali úspešný atentát na za-
stupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Sonnevend ponúkol uteka-
júcim parašutistom úkryt v krypte pravoslávneho katedrálneho chrámu v spolupráci 
s kaplánom Vladimírom Petřekom, predstaveným kňazom Václavom Čiklom, kostol-
níkom Václavom Ornestom a Karlom Loudom. Pražský vladyka Gorazd sa o pobyte 
hľadaných osôb v chráme dozvedel od Sonnevenda až 11. júna 1942 a nariadil ich 
čo najrýchlejšie presťahovanie na iné bezpečné miesto. Zradou kolegu parašutistu 
Karla Čurdu došlo k vyzradeniu úkrytu a 18. júna 1942 po mnohohodinovom boji 
aj k likvidácii skrývaných odbojárov. Sonnevend bol zatknutý, podrobený krutým 
výsluchom a 3. septembra 1942 odsúdený stanným súdom v rámci procesu s pred-
staviteľmi Pravoslávnej cirkvi k trestu smrti zastrelením vykonanom o deň neskôr 
na kobyliskej strelnici. Manželku Máriu s dcérou Ľudmilou, vydatou Ryškovou, a jej 
manžela zastrelili nacisti 24. októbra 1942 v koncentračnom tábore Mauthausen.
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Protojerej Václav Čikl
Narodil sa 13. januára 1900 v Slavětíne u Litovle na Morave. Po 

maturite na litovelskom reálnom gymnáziu absolvoval dvojročné 
teologické štúdium organizované v Olomouci Československou 
cirkvou. Do manželstva vstúpil v roku 1925 s Máriou, rodenou Kly-
šovou (dcéry Oľga a Tatiana). Vysvätený za kňaza bol vladykom 
Gorazdom v Chudobíne. Po odchode konzervatívneho pravo-
slávneho Gorazdovho prúdu z reformnej Československej cirkvi a 
konštituovania samostatnej Československej pravoslávnej cirkvi  
sa stal pravoslávnym pomocným duchovným v Olomouci a Tova-
čove a v období od rokov 1925 až 1938 pôsobil ako duchovný v 
Přerove. V roku 1938 odišiel na žiadosť vladyku Gorazda do Prahy, 
kde sa stal predstaveným katedrálneho chrámu sv. Cyrila a Meto-

da. Od počiatku nemeckej okupácie spolupracoval s odbojom, stíhaným Židom vystavoval 
falošné krstné listy a podieľal sa na ukrývaní členov odboja. Po atentáte na zastupujúceho 
ríšskeho protektora Reinharda Heyndricha sa staral o parašutistov ukrytých v katedrálnom 
chráme. Po ich odhalení bol 18. júna 1942 zatknutý, väznený a pri výsluchoch mučený, a aj 
napriek tomu neprezradil svojich spolupracovníkov. Na záver procesu s pravoslávnymi pred-
staviteľmi pred stanným súdom 3. septembra 1942 si vypočul rozsudok smrti, ktorý bol vy-
konaný na kobyliskej strelnici o deň neskôr. Smrť našla tiež Čiklovu manželku Máriu, ktorá 
bola zavraždená 24. októbra 1942 v koncentračnom tábore Mauthausen (dcéry strávili vojnu 
v internačných táboroch). 

Jerej Vladimír Petřek
Narodil sa 19. júna 1908 v Olomouci – Hodolanoch v uči-

teľskej a sokolskej rodine. Po absolvovaní meštianskej školy a 
gymnázia pokračoval, vďaka rodinnému priateľovi vladykovi 
Gorazdovi, v rokoch 1923-1928 v štúdiu pravoslávneho boho-
slovia v Seminári v Sremských Karlovciach v Srbsku, potom sa 
vzdelával   na Teologickej fakulte v Belehrade. Po návrate do-
mov odmietol nádejnú vojenskú kariéru; v roku 1934 sa oženil v 
Olomouci s Jiřínou, rodenou Reinlovou (dcéra Jiřína, nar. 1935), 
a ešte toho istého roku ho vladyka Gorazd vysvätil za kňaza. Na-
stúpil ako pomocný kňaz pri pražskom chráme sv. Cyrila a Me-
toda, pričom sa venoval mnohým bohumilým aktivitám – pred-
nášal, prekladal, obhájil doktorát teológie, pôsobil v pražskom 
eparchiálnom súde, spolupracoval s medzinárodnou organizá-
ciou YMCA, priatelil sa s mnohými významnými osobnosťami vtedajšieho kultúrneho života 
(napr. s básnikom Jaroslavom Seifertom) atď. Hovoril nemecky, francúzsky, srbsky a rusky. Po 
nemeckej okupácii sa okamžite zapojil do odbojovej činnosti, podieľal sa na ukrývaní členov 
odboja a Gestapo  proti nemu viedlo vyšetrovanie kvôli vystavovaniu krstných listov prena-
sledovaným Židom. Po realizácii atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda 
Heydricha sa ujal utekajúcich parašutistov a významne napomáhal ich ukrývaniu v krypte 

Novomučeníci
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chrámu sv. Cyrila a Metoda. Pravdepodobne s nimi najviac prichádzal do styku, pretože ich 
každodenne zásoboval potravinami. Po vyzradení došlo 18. júna 1942 k zatknutiu Petřeka a 
odvedeniu do chrámu, kde ho nacisti nútili vyjednávať s parašutistami, ktorí kládli neohroze-
ný ozbrojený odpor. Po dobytí krypty nasledovala kaplánova internácia sprevádzaná krutým 
mučením a zakončená rozsudkom smrti vyneseným 3. septembra 1942 stanným súdom.  Mo-
tivovaný silnou vierou a láskou k Československu počas výsluchov nikoho nevyzradil. Poprava 
zastrelením bola vykonaná na kobyliskej strelnici dňa 5. septembra 1942. Obeťami nacistické-
ho režimu sa stali tiež členovia Petřekovej rodiny – obaja rodičia a mnohí súrodenci. 

Václav Ornest a Karel Louda
Václav Ornest sa narodil 6. novembra 1887 v Prahe a pracoval ako 

krajčír. Roku 1911 sa v Českých Bedějoviciach oženil s Františkou, rode-
nou Škrletovou, a spolu mali dcéry Máriu a Milušu. Václav Ornest v časoch 
nemeckej okupácie vykonával funkciu kostolníka pravoslávneho kated-
rálneho chrámu sv. Cyrila a Metoda v Prahe. Poruke mal svojho zaťa uči-
teľa Karla Loudu  (nar. 3. mája 1904 v Plzni), manžela dcéry Márie.  Obaja 
kostolníci vedeli o ukrývaní parašutistov v chráme a preto boli po vyzra-
dení zatknutí vrátane členov svojich rodín (Františky Ornestovej, Miluše 
Ornestovej a Márie Loudovej). Členovia rodín Ornestových a Loudových 
našli smrť v koncentračnom tábore Mauthausen dňa 24. októbra 1942. 

Atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha 
sa stal nezmazateľným symbolom odboja československého ľudu proti 
nemeckej okupácii, ktorý vzbudil mimoriadny medzinárodný politický ohlas a značne posilnil 
renomé československej exilovej vlády počas rokovaní o budúcej obnove Československa. 
Na druhej strane zapríčinil vyhladenie obcí Lidice a Ležáky a aj smrť mnoho tisícov česko-
slovenských občanov v rámci tzv. Heydrichiády. Celkom 262 príbuzných a najbližších spolu-
pracovníkov parašutistov, z ktorých mnohí vyznávali pravoslávie, bolo dňa 24. októbra 1942 
zastrelených v koncentračnom tábore Mauthausen (32 Čechoslovákov nasledovalo ich osud 

z rovnakého dôvodu o niečo neskôr). Protektorát-
ne úrady v reakcii na atentát rozpustili miestnu 
Pravoslávnu cirkev, zakázali jej činnosť, zabavili jej 
majetok a pravoslávni kňazi museli na nútené prá-
ce do Ríše. Doplňme, že vladyka Gorazd bol medzi 
svätých mučeníkov zapísaný miestnou Cirkvou v 
roku 1987.

Spracoval: historik Mgr. Jiří Vidlička z Olomouca

Tropar, hl. 4.:
Dnes všichni vzdáváme chválu Kristu Bohočlo-

věku, který se proslavil ve svých svědcích, kněžích 
Václavovi a Vladimírovi, spolu s věrnými členy Boží-
ho národa, mučedníkem Janem, a mnohými další-
mi muži a ženami, kteří se nezalekli tyranie bezbož-

Novomučeníci
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ných, ale plni naděje nesmrtelnosti, s důvěrou odevzdali své duše do rukou Pána života. Na 
jejich přímluvy, milosrdný Bože, Otče náš, utvrď pravoslavnou víru v naší zemi, a nám všem 
daruj odvahu svědčit svým životem o tvém království!

Kondak, hl. 4.:
V těžkých časech, kdy všude vládlo zlo a temnota, vydali jste svědectví o Kristu, Dárci svět-

la a života, společně se svatým arcipastýřem biskupem Gorazdem, svatí novomučedníci Kris-
tovi, chloubo a okraso českého národa!

Novomučeníci

Učí svätiteľ Nikolaj Srbský
Je to zvláštne, ale je to skutočnosť, že prichádzame na 

tento svet nie preto, aby sme si ho užívali, ale aby sme sa od 
neho zachránili. Je to podobné situácii, keď ľudia idú na vojnu 
nie kvôli tomu, aby si vojnu užili, ale aby sa od nej zachránili!

Ľudia idú do boja kvôli niečomu väčšiemu, než je vojna. 
Prichádzame na svet kvôli niečomu väčšiemu, než je tento ži-

vot. Prichádzame tu žiť kvôli večnému životu.
Skutoční kresťania nikdy nepovažovali tento život za 

niečo viac, než za vojenskú službu. Každý kto nesie vo-
jenskú povinnosť, musí odslúžiť určitý čas a vrátiť sa 
domov. A tak ako vojaci počítajú dni svojej služby a s 
radosťou rozmýšľajú o svojom návrate, tak aj kresťan ne-
prestajne rozmýšľa o konci svojho života a o návrate do 
svojho Domova.  



02/2020     E19

Spomienka

Venované pamiatke otca Juraja Sičáka

Vzácneho človeka mi Hospodin do života postavil,
bez neho ktovie, či nejaký úspech by sa u mňa dostavil.

Postupne ste si ma získavali, pomaličky pekne,
snažiac sa o to, nech môj krehký, keď som bol mladší,

vzťah k Bohu nikto a nič nepresekne.

Múdrosť od Boha ste v sebe mali, každý, kto vás
aspoň trochu poznal, musel vo vás spoznať ten dar.

Slová svätých ste si osvojili, vraveli ste mi: 
,,Hľadajme chybu v sebe, ľudia, synu“,
inak dopadneme ako mnohí – hynú.

Darom jasnovidectva ste oplývali,
no pred svetom ste to tajili, 

nepotrebovali ste slávu alebo
aby vás niektorí závistliví hanili.

Nechceli ste, aby o Vašich daroch vedel niekto,
no mne ste ich vyjavili slovami:

,,Teraz Ti už môžem o Tebe povedať všetko.“

Všetky cnosti ste za záves pokory ukryli,
presne tak, ako nás to všetkých Christos,

svojím slovom i dielom učil.

Čašu utrpenia ste si vypili do dna,
no aby ste sa niekedy niekomu sťažovali,

nebolo takého dňa.

Chyby a hriechy iných ste pred svetom, otče, skrývali,
na nikoho krivé slovo, ak niekto na niekoho niečo,

hneď ste palec dvíhali.

Ďakujem Vám za všetko, môj drahý, duchovný otče,
verím, že sa raz tam ,,hore“ stretneme,

daj nám všetkým, Bože.
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Dovtedy nado mnou z Raja bdejte
a svojou láskou k Bohu i k ľuďom

nás naďalej, ako ste to aj za života robili, hrejte.

S úctou a vďakou jerej Michal Sivík

Poučenie

Problém s pubertálnym synom
Raz zbožní rodičia navštívili otca Porfíria, aby sa 

poradili, čo majú robiť so svojím synom, ktorý bol v 
období puberty. Otec bol inžinier a matka učiteľka. 

„Otče, čo máme robiť? Syn nám vyrástol a 
máme s ním veľké problémy. Prichádza neskoro 
domov, nepočúva. Správa sa drzo a má zlých pria-
teľov.“

„V tomto období musíte mlčať, nedávajte naja-
vo svoju „zbožnosť“. Neprovokujte syna. Predstavte 

si, že vy ste oblečení do slávnostného odevu a on v 
špine a v roztrhaných šatách. Váš cnostný výzor ho 

odpudzuje a vyvoláva v ňom pocit protestu. To, čo 
chcete povedať svojim deťom, povedzte Bohu v 

modlitbe. Detské uši sú iba pre samotné slová 
zatvorené. Avšak, keď prichádza posväcujúca 
božská milosť a požehnanie, vtedy začínajú 
počúvať, čo im hovoríme. Keď chcete pove-

dať niečo svojim deťom, povedzte to Presvätej Bohorodičke. Ona dá všetko na pravú 
mieru. Vaša modlitba bude tým oživujúcim dychom, tou duchovnou láskou, ktorá 
zohrieva, zoviera vo svojom objatí a priťahuje dieťa.“

Otec Porfírij veril v nepochybnú cennosť modlitby v duchovnom živote človeka. 
Radil svojim duchovným deťom, aby sa nezabúdali modliť.

„Modli sa jednoducho, jednoducho a pokorne, s úprimnou vierou, nečakaj, že 
Boh ti odpovie. Nesnaž sa uvidieť Jeho ruku alebo Jeho tvár či Jeho žiaru. Nič. Len 
ver. Keď sa rozprávaš s Bohom, tak s Ním skutočne hovoríš.“

Keď ľudia niečo prosia od Boha a nedostáva sa im to, je to nepochybne 
kvôli jednej z nasledujúcich príčin. Buď kvôli tomu, že prosia predčasne, 
alebo kvôli tomu, že prosia nadmerne a zo ctibažnosti, alebo kvôli tomu, 
že ak by dostali to, o čo prosili, tak by padli do pýchy alebo do nedbanli-
vosti.

Prepodobný Ján Lestvičník
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Informácia

Novinky na oficiálnej internetovej stránke 
Pravoslávnej cirkvi na Slovensku

Cirkevný kalendár a Ochridský prológ online
Dnešná moderná doba si vyžaduje, aby Cirkev robila misiu aj cez internet. Aj keď je to 

smutné, no mnoho ľudí siahne skôr po elektronických informáciách než po časopise či knihe. 
Z toho dôvodu sa popri vydávaniu nášho oficiálneho mesačníka Odkaz sv. Cyrila a Metoda 
snažíme byť aktívni aj v elektronickom priestore. Našu oficiálnu stránku www.orthodox.sk 
sme nanovo vybudovali v máji roku 2018 a za jeden rok jej fungovania si ju pozrelo viac ako 15 
000 návštevníkov. Toto číslo sa stále zvyšuje a preto sme ju nútení stále vylepšovať a dopĺňať 
na nej nové možnosti informácií. Je na tom síce strašne veľa práce a stojí to aj dosť peňazí, 
robíme to však na Božiu slávu a misiu našej svätej Pravoslávnej cirkvi.

Cirkevný kalendár stále poruke
Od začiatku januára tohto roka nájdete na titulnej strane našej internetovej stránky, ale 

aj v samostatnej kolónke v hlavnom menu s názvom „Kalendárium“, kalendár na daný mesiac 
s označeným aktuálnym dňom. Po kliknutí na ktorýkoľvek deň sa vám otvorí nová strana, 
kde nájdete všetky informácie tohto dňa: aký je svätý či sviatok podľa juliánskeho aj novoju-
liánskeho kalendára, aké je čítanie Apoštola a Evanjelia, ale aj úryvok z Ochridského prológu 
(jeden svätý alebo sviatok daného dňa). Takto máte kedykoľvek poruke všetky informácie z 
cirkevného kalendára, ktoré potrebujete vedieť o danom dni. Sú tam vlastne obidva cirkevné 
kalendáre v elektronickej podobe, ktoré máte aj v našej Ročenke. Výhodou je, že kedykoľvek 
nás môžete upozorniť aj na prípadné chyby, ktoré ste si v kalendáriách všimli a my ich bezod-
kladne opravíme.

Ochridský prológ online
Pod úryvkom z Ochridského prológu nájdete odkaz na internetovú stránku www.ochrid-

skyprolog.sk. Na nej nájdete všetko, čo sa týka slovenského prekladu tejto vzácnej knihy vrá-
tane abstraktu o knihe, krátkeho životopisu autora sv. Nikolaja Velimiroviča, predhovoru prep. 
Justína Popoviča a úvodu prekladateľa a odborného korektora, ale aj krátke recenzie na knihu 
od slovenských čitateľov. Okrem toho na hlavnej stránke dostanete informáciu, kde si môže-
te kúpiť tlačenú knihu, E-book, či tri druhy predplatného vrátane neobmedzeného prístupu 
na čítanie plného obsahu každého dňa v roku, teda životov svätých, básní, úvah, rozjímaní a 
besied. V kolónke hlavného menu „Čítať prológ“ si môžete podľa mesiacov vybrať ktorýkoľvek 
deň roka, ktorý vás zaujíma. Na kalendár Ochridského prológu rozdeleného podľa mesiacov 
sa dostanete cez záložku “Životy svätých”, ktorú na stránke orthodox.sk nájdete v hlavnom 
menu pod záložkou “Duchovnosť”.

Veríme, že sa vám budú novinky na našej stránke páčiť a každý deň si na ňu kliknete, aby 
ste sa dozvedeli informácie zo života Pravoslávnej cirkvi ako aj z cirkevného kalendára. My sa 
budeme snažiť našu internetovú stránku aj naďalej vylepšovať.

Prot. Peter Soroka
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Rozhovor

Niekoľko postrehov ohľadne filmu 
Volanie

,,Pravoslávie ma veľmi zaujalo!“ 
hovorí režisér filmu Volanie Erik 
Praus. 

K tejto téme ho  priviedla náhoda. 
Jeden jeho kolega z televízie mu dal 
typ na pútnické miesto. Zo začiatku  
chceli nakrútiť krátky publicistický 
film o pútnickom mieste. Pri prvej 
návšteve ho monastier  oslovil silnou 
mystickosťou. S dramaturgickým tí-
mom  sa preto  rozhodli pokúsiť na-
krútiť film o ľuďoch, ktorí tam žijú. 
O premene mníchov, o ich  živote v 
monastieri. A podarilo sa. Na otázky 
odpovedá Erik Praus, režisér filmu Vo-
lanie. 

Je život mníchov z Vašej osobnej 
perspektívy namáhavý?

Isteže áno. Mnísi musia dodržiavať 
svoje „poslušania“, mníšske  pravidlá, 
prísny režim života. Nemôžu len 
tak slobodne odísť preč z mo-
nastiera. Zo začiatku je to 
podľa mňa dosť ťažké vzdať 
sa všetkých svetských vymo-
žeností. Ja si to neviem pred-
staviť.  Mnohí uchádzači  tam 
do konca života nevydržia.

Išli ste do pravosláv-
neho monastiera za 
poznaním mníš-
skeho života s 
nejakými pred-
sudkami? 

Nie, nemal 
s o m . 
Nemám 

predsudky, ak sa niekto rozhodne žiť 
takto. 

Z  Vášho pohľadu čo bolo  počas na-
táčania najnáročnejšie? 

Keď sa nám podarilo „otvoriť brány“ 
do monastiera, tak nakrúcanie išlo cel-
kom dobre. Museli sme sa však prispô-
sobovať monastierskemu režimu života, 
čo bolo niekedy náročné. Inokedy robila 
problémy rečová bariéra, ale aj to sme 
zvládli. Najhoršia bola asi cesta tam a 
späť. Kto bol na Ukrajine, ten to pozná 
veľmi dobre, rozbité cesty, čakania na 
hraniciach a pod...

Čo Vás, naopak, ako tím bavilo a 
poháňalo počas natáčania vpred?

Počájevská lávra je pre mňa veľmi 
silné miesto. Aj keď nie som pravosláv-
ny, ale veľmi ma pravoslávie  zaujalo. 
Hlavne zblíženie sa s otcom Gabrielom, 
otcom Nazarim a otcom Vicilentiusom 

bolo pre mňa veľmi hodnotné. Okrem 
toho som si vďaka filmu prehĺbil 

znalosti z kresťanstva.
Akým spôsobom ste si získa-

vali dôveru protagonistov?
Zo začiatku som ich musel pre-

svedčiť, že tento film je pre dobrú 
vec. Potom sme sa pri každej 

návšteve spoznávali viac 
a viac.  Myslím, že sme 

nadobudli priateľské 
vzťahy. 

Mali ste pri 
začiatku tvorby 

dokumentu Vo-
lanie podporu 
AVF a sponzo-Režisér filmu Volanie Erik Praus
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rov, keďže ste zvolili  nie práve main-
streamovú tému? 

Náš film podporil Audiovizuálny 
fond, RTVS a Bratislavský samosprávny 
kraj, za čo sme im veľmi vďační. 

Máte nejaký režisérsky vzor? 
Ako študent som mal mnoho vzorov, 

dnes sa už nefixujem na konkrétne vzo-

ry. Čerpám ako mnohí z rôznych filmo-
vých diel. 

Aké sú Vaše ďalšie plány a sny? 
Chcel by som znova nakrúcať. V hre 

je množstvo tém, ale ešte nie som pres-
ne rozhodnutý. Film zaberie veľa času, 
preto čakám čo ma najviac osloví. 

  Jana Savčáková

Vyhladzovací tábor v Jasenovci ako 
svedok zmŕtvychvstania a nie smrti

(Prednáška pakračsko-slavonského episkopa Jovana (Čulibrka), Košice 8.12.2019)

Na chrámových freskách máme mož-
nosť vidieť a v knihách čítať o neuveriteľ-
ných mučeniach kresťanov v prvých storo-
čiach histórie kresťanskej viery. Včera bola 
pamiatka veľkomučenice Kataríny, ktorá 
bola mučená na kolese. Hrôzostrašné boli 
aj mučenia sv. Georgija (Juraja), Dimitri-
ja a ďalších mučeníkov, čo trpeli prevažne 
v čase cisára Diokleciána. Spomeňme si aj 
na Christovho súčasníka sv. Ignatija Boho-
nosca, ktorého zaživa roztrhali levy a zožrali 
ho. On povedal, že my kresťania sme iba 
pšenica, ktorá sa melie zubami levov, 
aby sa premenila na chlieb, ktorý pri-
nášame Christovi. Akokoľvek by nám títo 
svätci boli blízki, zdá sa nám, že sa to stalo 
kedysi dávno. V kalendári máme tesne po 
Narodení Christa zapísaných aj 14 tisíc mu-
čeníkov – betlehemských detí. Keď sa Hero-
des dozvedel, že sa v Betleheme (Dome chleba) má narodiť Mesiáš a bojac sa, že mu 
zoberie jeho kráľovský trón, nariadil, aby sa v Betleheme a jeho okolí pozabíjali všetky 
deti mužského pohlavia do dvoch rokov. Nám sa zdá tento počet 14 tisíc zabitých 
detí nepochopiteľný a myslíme si, že sú to neuveriteľné časy, ktoré sa dávno pominuli. 
Ale v podstate časy, v ktorých my žijeme a žili naši rodičia a prarodičia, boli strašnejšie 
a nepochopiteľnejšie ako tie, o ktorých čítame.

Ja som tu prišiel porozprávať o srbských mučeníkoch z Druhej svetovej vojny v Ja-
senovci. V tomto koncentračnom tábore bolo v rokoch 1941 až 1945 zavraždených iba 

Vladyka Jovan počas prednášky
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podľa menného zoznamu, ktorý máme k dispozícii, minimálne 24 tisíc detí. Keď v 
roku 1941 nacistické Nemecko napadlo Juhosláviu, vytvorilo svoj satelitný štát, ktorý sa 
volal Nezávislý štát Chorvátsko (NDH). Tento Nemeckom skorumpovaný štát nezahŕňal 
iba Chorvátsko, ale aj dnešnú Bosnu a Hercegovinu a časti Srbska a Čiernej Hory. Ve-
denie tohto štátu Hitler zveril hnutiu, ktoré sa nazývalo ustašovci. Bolo to fašistické 
a nacistické hnutie, ale aj medzi nimi boli obrovské rozdiely, ktoré vy tu na Slovensku 
budete dobre poznať. Nacisti boli pohania, nenávideli Christa. A keď Hitler vysvet-
ľoval, prečo nenávidí Židov, povedal: „Ja ich nenávidím, lebo vymysleli Boha!“ Veľký 
francúzsky filozof Jacques Maritain, kresťan hlbokej viery, povedal, že snaha vyhubiť 
hebrejský národ bola snahou o opätovné zahubenie Christa. On vyšiel z tohto národa, 
tento národ bol nositeľom zasľúbenia Christa. Pokus o vyhubenie hebrejského národa 
je pokusom o zabránenie samotnej možnosti, že sa Christos narodí. Hitler nenávidel 
Christa aj ako Mesiáša, aj ako Žida. Všetky starodávne herézy pochádzali zo spoloč-
ného základu a to, že sa Boh stal skutočným človekom. Preto Hitler nenávidel Židov, 
lebo oni boli svedectvom toho, že Boh prijal ľudské telo skrze hebrejský národ. 

Nemci boli teda vo svojej nacistickej ideológii pohania. Taliani ako fašisti verili v 
taliansky národ, ale nebojovali proti Cirkvi. Katolicizmus považovali za súčasť talian-
skych národných symbolov. Bolo pre nich dôležitejšie držať sa starých rímskych tradícií 
podľa tela. Na rozdiel od Nemcov aj Talianov bolo osobitosťou ustašovskej ideológie 
to, že boli ultra katolíci. Mysleli si, že sú katolícki nacisti. Všetci tí, čo nie sú extrémni 
katolíci nemajú právo na existenciu a musia byť zabití. Takže sa ich obeťami stali všetci 
tí, ktorých považovali za svojich nepriateľov, predovšetkým pravoslávni Srbi, potom 
aj Židia, Cigáni, ale aj Chorváti, ktorí sa nepovažovali za ultra katolíkov, rovnako aj 
katolíci, ktorí boli priatelia spojencov, slobodomurári aj každý iný kto patril k výlučne 
takým, akých oni považovali za správnych. 

Preto bol 10. apríla 1941 založený spomínaný Nezávislý chorvátsky štát a už v máji 
bol otvorený prvý vyhladzovací tábor. Volal sa Jadovno a nachádzal sa na brehu Jadran-
ského mora. Keď sv. vladyka Nikolaj Velimirovič po skončení Druhej svetovej vojny písal 
o ustašovských zločinoch, nazval ich inkvizíciou. Jadovno bolo táborom smrti ešte 
rok predtým ako nacistickí Nemci otvorili svoje vyhladzovacie tábory (oni tak uro-
bili až v máji 1942 a Jadovno otvorili v máji 1941). Boli tam zavraždení aj dvaja pravo-
slávni episkopi: Sáva karlovský a metropolita Peter Dobrobosnický, okolo 70 kňazov 
(medzi nimi aj sv. Stanislav Nasadil) a poznáme aj mená asi 12 tisíc ľudí, ale predpo-
kladáme, že ich nie je menej ako 20 tisíc. Bolo tam pravdepodobne 2 až 3 tisíc Židov a 
ostatní boli Srbi. Už tu sa tiež ukázalo, čím sa ustašovci budú líšiť od nacistov a fašistov. 
Je to neuveriteľná surovosť. Z 20 tisícov obetí Jadovna nebol ani na jednu minutý 
žiaden náboj, neboli zastrelení, ale zabití kladivom či sekerou. Pripomína nám to 
prvých kresťanských mučeníkov, o ktorých sme hovorili. 

Dokonca ani Taliani sa nemohli dívať na toľkú hrôzu v Jadovne a keď okupovali 
región, v ktorom sa tábor nachádzal, tak okamžite prerušili existenciu tohto vyhladzo-
vacieho tábora. Vtedy pochopiteľne začalo aj povstanie Srbov a Taliani si mysleli, že ho 
zatvorením Jadovna zastavia. 
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Zatvorenie Jadovna však viedlo ustašovcov k otvoreniu nového vyhladzovacieho 
tábora v Jasenovci, malom mestečku neďaleko Záhrebu. Od augusta 1941 do apríla 
1945 tento tábor pohltil stovky tisíc ľudí. Doposiaľ máme 90 tisíc mien, ale ich počet je 
oveľa väčší. Jedna z posledných kníh o tejto téme hovorí o vyše 200 tisícoch obetiach, 
ale nie sme si istí, lebo komunistická Juhoslávia nedovolila výskum v tejto otázke. 

A ako vyzeral Jasenovac, pochopíte z jed-
ného príbehu. (Vladyka Jovan následne po-
rozprával príbeh o mučení sv. Vukašina, ktorý 
si môžete prečítať v osobitnom článku tohto 
časopisu na strane 26). Tento mučeník sa volal 
Vukašin Mandrapa a dnes je jeden z najuc-
tievanejších svätcov v Srbskej pravoslávnej 
cirkvi. Bol jeden z mála umučených, ktorého 
meno aj presný osud je známy. Zároveň je 
aj ikonickým znázornením všetkých umuče-
ných v Jasenovci. 

Rovnako ako Slovensko, aj Juhoslávia 
bola komunistická krajina. Bol tam trochu 
slabší komunizmus ako v krajinách Varšav-
skej zmluvy, ale aj tak sa z nej snažili vyhnať 
Christa. Ja som vyrastal v Juhoslávii a vyras-
tal som bez Christa. Práve v regióne okolo 
Jasenovca boli ľudia veľmi zideologizovaní. 
Vôbec nechodili do chrámu, nekrstili sa, ani 
sa nesobášili. Do Jasenovca sa chodilo raz 
v roku a počúvali sa tam príhovory, ťažké a 
temné, človek mal pocit, akoby zišiel do pekla. 3. septembra 1984 bol v Jasenovci 
postavený chrám. Musel byť postavený, lebo väzni v tábore boli nútení ten pôvodný 
na začiatku vojny zbúrať. V deň posvätenia chrámu sa doňho zišli desaťtisíce ľudí, je-
den deň znamenal duchovné obrodenie. Ľudia, ktorí boli vychovávaní v komunizme, 
sa cez noc stali kresťanmi. Vtedy boli položené aj základy duchovného znovuzrodenia 
srbského národa. Keď dnes prídete do Jasenovca, do nášho monastiera a zvlášť keď 
prídete na miesta, kde sú masové hroby mučeníkov, máte pocit, ktorý môžete mať iba 
v Jeruzaleme na Veľkú sobotu. Keď Christos počas prebývania v hrobe schádza do 
pekla, my cítime, že celá príroda dýcha očakávaním zmŕtvychvstania Christa. A takto je 
Jasenovac najväčším svedkom našej Veľkej soboty na svete, teda svedkom zmŕt-
vychvstania a nie smrti, ako si to želali jasenovskí vrahovia.

Obrázky mníšky Márie, ktoré si máte možnosť pozrieť, sú najlepším svedkom toho 
zmŕtvychvstania, ktoré žije v Jasenovci.

Simultánny preklad: michalovsko-košický arcibiskup Juraj.
Prepis zvukovej nahrávky: prot. Peter Soroka.

Chorvátski Ustašovci zabíjajú 
pravoslávneho Srba pílou na drevo



B26 Odkaz
sv. Cyrila 
a Metoda

Životopis svätca

Utrpenie sv. novomučeníka Vukašina z 
Jasenovca

O svätom Vukašinovi rozprával preosvietený 
episkop pakračsko-slavonský Jovan vo svojich 
prednáškach o jasenovských mučeníkoch, ktorí 
boli zavraždení ustašovskými Chorvátmi počas 
Druhej svetovej vojny. Vladyka Jovan vyrozprá-
val príbeh utrpenia sv. Vukašina, aby si poslu-
cháči vedeli aspoň čiastočne predstaviť neľudské 
mučenia, ktoré museli prevažne Srbi podstúpiť 
predtým ako ich zavraždili. 

Tento pravoslávny Srb, novomučneík z Jase-
novca, bol rodom z hercegovinskej dediny Klepci. 
Celým menom sa volal Vuksan-Vukan-Vuk VUKA-
ŠIN. Narodil sa niekedy koncom 19. stor., pravde-
podobne vo svojej dedine, ale skoro odtiaľ odišiel 
za prácou do Sarajeva, takže preto sa na neho 
dobre pamätajú Sarajevčania preživší ustašovskú 
genocídu nad Srbmi v rokoch 1941-45. Keď sa v 
roku 1941 začalo zločinecké vyčíňanie zo stra-
ny NDH (Nezavisna država Hrvatskа – Nezávislý 
štát Chorvátsko), teda chorvátskych rímskoka-

tolíkov v spolupráci s moslimami, ktorí prenasledovali, väznili, deportovali do 
táborov, hádzali do jám a zabíjali pravoslávnych Srbov, Židov a Cigánov, Vuka-
šin ušiel zo Sarajeva do rodnej dediny. Ustašovci však prišli aj tu, pozabíjali mnohých 
z jeho rodiny, dediny aj celej Hercegoviny a počas toho bol zajatý aj sv. Vukašin. Z 
rodnej Hercegoviny bol odvedený v roku 1942 a deportovaný do vyhladzovacieho 
tábora v Jasenovci spolu s mnohými ďalšími pravoslávnymi Srbmi. 

V Jasenovci bol starec Vukašin (aj keď nebol až taký starý, ale schovávajúc sa pred 
ustašovcami v lese celý zarástol a mal šedivú bradu), v januári 1943 zamordovaný 
ustašovským zabijakom Žilom Friganovičom a toto jeho utrpenie opísal doktor Ne-
džo Zec, rovnako jeden z preživších Jasenovský tábor. 

Ustašovský zločinec Friganovič, vidiac Vukašina, staršieho sedliaka, ako s pokoj-
nou tvárou a nejakým nepochopiteľným pokojom hľadí na strašné zabíjanie svojich 
pravoslávnych bratov, vzal ho mimo radu nad vykopanú jamu, kde od skorého rána 
zabíjali a hádzali nevinné obete. Rozhodnutý prekaziť mu ten pokoj a spokojnosť, 
vyzval ho, aby zvolal: „Nech žije Pavelič (ustašovský vodca)“. Keďže sv. Vukašin nič 
neodpovedal, ale iba pokojne a mlčanlivo hľadel, vrah mu nožom odrezával jedno 
po druhom ucho a nos.

Sv. Vukašin Jasenovský
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Svedectvo zločinca
Ustašovec, ktorý mi to rozprával, znova zastal, vypil pohárik pálenky a pokračoval: 
— Pamätáš sa ako v auguste došlo v tábore k veľkým jatkám a keď Jere Maričič po-

slal do Gradiny okolo 3000 ľudí na zabitie. Vtedy sme sa Pero Brica, Zrinušič, Šipka a 
ja stavili, kto z nás za noc zavraždí najviac väzňov. Začalo zabíjanie, a ja som už 
po jednej hodine počtom zavraždených ďaleko predstihol ostatných. Ten večer ma 
uchvátil akýsi neobyčajný zápal, zdalo sa mi, že som akoby v deviatom nebi, nikdy v ži-
vote som necítil taký blažený pocit. Už po niekoľkých hodinách som zabil 1 100 ľudí, 
pokiaľ ostatní stihli zabiť len okolo 300 až 400 ľudí. 

— A vtom, ako som bol v najväčšom zápale, som hodil pohľad do boku, a tu 
som uzrel jedného staršieho sedliaka, ktorý s nejakým nepochopiteľným poko-
jom stojí a pokojne hľadí ako ja vraždím a ako oni v najväčších mukách padajú. 
Ten jeho pohľad ma nejako preťal, zdalo sa mi, že som v tom najväčšom zápale odrazu 
skamenel a nejaký čas som sa ani nemohol pohnúť.

Potom som podišiel k tomu sedliakovi a dozvedel som sa od neho, že je to neja-
ký Vukašin z dediny Klepci pri Čailine, ktorému v rodine všetkých pozabíjali a jeho 
z nejakých lesných prác odviezli do Jasenovca. Hovoril to s nejakým nepochopi-
teľným pokojom, ktorý ma zasiahol ťažšie ako všetky strašlivé výkriky okolo. 
Hľadiac a počúvajúc toho starca sa vo mne vyburcovalo želanie narušiť jeho spokojnosť 
najukrutnejším mučením, aby som si v jeho utrpení a bolestivom zvíjaní navrátil svoj 
zápal a blaženosť v užívaní si cudzej bolesti. Vybral som ho z radu a posadil na jeden 
peň. Nariadil som mu, aby zvolal: „Nech žije veliteľ Pavelič!“ a keď to nepovie, odseknem 
mu ucho. 

Vukašin mlčal. Odsekol som mu 
ucho. Nepovedal ani slovo. Opäť 
som mu povedal, nech zvolá: „Nech 
žije Pavelič“, lebo mu odrežem aj 
druhé ucho. On aj naďalej mlčal. Od-
rezal som mu aj druhé ucho. Zvolaj: 
„Nech žije Pavelič!“, lebo ti odrežem 
nos! Mlčal, akoby sa zosypal. Tak som 
mu odrezal nos. А keď som mu po štvr-
týkrát prikázal, aby zvolal: „Nech žije 
Pavelič“ a vyhrážal som sa mu, že mu 
nožom vyrežem srdce z hrude, pozrel 
sa na mňa a cezo mňa do neznáma 
upreným pohľadom a pomaly, ale jas-
ne mi riekol:

— Rob si, dieťa, svoju prácu!…
Po tom všetkom ma tieto jeho 

slová priviedli do nepríčetnosti, skočil 
som na neho, vypichol som mu oči, vy-
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rezal srdce, prepichol hrdlo od ucha k uchu a nohami som ho zhodil do jamy. Ale vtedy 
sa vo mne niečo zlomilo a tej noci som viac nemohol zabíjať. Pero Brzica zvíťazil, 
lebo zabil 1350 väzňov a ja som mu bez slov vyplatil peniaze za stávku. 

Od tej noci viac nemám pokoja. Kedykoľvek sa v mučení a zabíjaní snažím opäť zažiť 
ten zvláštny zápal a blaženosť, vždy pred sebou uvidím Vukašinov uprený pohľad a po-
tom sa zastavím, hodím nôž a nemôžem viac zabíjať. Stále viac pijem, ale pomáha mi to 
iba na chvíľu. Počas pitia, hlavne podvečer, ma často vystraší vnútorný hlas: „Rob 
si, dieťa, svoju prácu!“… Vtedy som ako pomätený, musím chodiť dookola, zatvá-
ram si uši, udieram sa do hlavy, kričím, rozbíjam všetko okolo seba a posadlo na-
padám koho stretnem. V noci nikdy nemám pokoja, neustále sa strhávam zo sna 
a vtedy v tme odrazu zazriem Vukašinov prenikavý pohľad a počujem to strašidel-
né: «Rob si, dieťa, svoju prácu!»

A, hľa, teraz sa zo mňa stala posledná padavka a nijako si už neviem pomôcť. Keď 
som vyšiel vonku, pocítil som akoby som sa zobudil z nejakej neznesiteľnej nočnej mory. 
Pokúšal som sa osviežiť nadýchnuc sa plnými pľúcami chladu zimného večera. Tej noci, 
keď som nemohol spať, neustále mi pred očami lietala žiarivá tvár Vukašina z Klepacov.

Dr. Nedo Zec
(Podľa textu z knihy: «Нови свештеномученици и мучитељи Православне цркве 

просјевши у православном српском народу». «Светигора», Цетиње, 2000 s. 35-43, a s. 59-
63).

Mučiteľ a vrah sa potom zbláznil a všetko toto vyrozprával v táborovej ambulan-
cii pre ustašovcov doktorovi Nedovi Zecovi, ktorý to neskôr zapísal a vydal v zbierke 
svedectiev preživších väzňov z Jasenovca. 

Svätého mučeníka Vukašina Srbska pravoslávna cirkev uctieva ako novomučení-
ka a zapísala ho medzi svätých do cirkevného kalendára. Jeho freska je zobrazená vo 
viacerých chrámoch.

Zdroj: http://www.magacinportal.com/

Učí svätiteľ Ignatij Brjančaninov
Počiatok obrátenia sa ku Christovi spočíva v poznaní svojej hriešnosti, svojho 

pádu. Po takomto pohľade na seba človek priznáva, 
že potrebuje Vykupiteľa a pristupuje ku Christovi s 
pokorou, vierou a pokáním. Ten, kto si neuvedo-
muje svoju hriešnosť, svoj pád a svoju smrť, ne-
môže prijať Christa, nemôže v Neho uve-
riť a nemôže byť kresťanom. Načo by 
bol Christos človeku, ktorý si o sebe 
myslí, že je múdry, cnostný, ktorý je 
spokojný sám so sebou a považuje sa 
za dôstojného odmeny tu na Zemi i 
vo večnosti?
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Byzantské nápevy na zozname 
nehmotného dedičstva UNESCO

Byzantské nápevy, hudobný žáner, ktorý je jedinečný pre Pravoslávnu cirkev, vznikol 
so začiatkom kresťanstva a zachoval sa do dnešných dní, kvôli čomu si vyslúžil zápis na 
zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Byzantské nápevy sú typické pre hudbu Balkánu a východného Stredomoria, kde 
sa v minulosti nachádzala Byzantská ríša. Prevádzajú sa jednohlasným spôsobom s tzv. 
isonom na spev liturgických textov.

Cirkevné piesne kresťanov z východu Rímskej ríše sú kodifikované do ôsmich tónin.  
Je to hudba bez harmonickej modulácie na rozdiel od súčasného tónového systému 

západnej hudby, ktorý je založený prevažne na dvoch tóninách, durovej a mólovej.
Ako uviedlo UNESCO, používajú sa tiež rôzne rytmy na zdôraznenie slabík niekto-

rých slov v bohoslužbe. 
Byzantské nápevy sa vyvinuli po 3. storočí novej éry v Byzancii a najväčší rozvoj za-

znamenali medzi 13. a 15. storočím. 
Vďaka ústnej tradícii a používaniu v pravoslávnych chrámoch táto hudba prežila pád 

Byzancie pod tureckou nadvládou a dokonca mala vplyv na východnú ľudovú hudbu. 
„Byzantské chorály a ľudová hudba v regióne sa vzájomne ovplyvnili, či už ide o bal-

kánsku, židovskú, arabskú, arménsku alebo sýrsku hudbu,“ povedal Konstantinos Sija-
kos, riaditeľ byzantskej a tradičnej hudobnej školy v Kalamate. 

Niektorí odborníci sa domnievajú, že byzantský chorál môže obsahovať aj prvky 
hudby starovekého Grécka. 

Zdroj: https://www.danas.rs

Časť cherubínskej piesne zapísaná byzantskými notami zvanými neumy
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Správy z nášho zastupiteľstva v Moskve
Prestolný sviatok na Podvorí Srbskej pravoslávnej cirkvi v Moskve
Dňa 10. decembra 2019 predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na 

Slovensku pri moskovskom patriarchovi archimandrita Serafim (Šemjatovský), v deň 
sviatku Presvätej Bohorodičky na počesť jej ikony „Znamenie,“ slúžil božskú Liturgiu 
na Zastupiteľstve Srbskej pravoslávnej cirkvi.

Svätú Liturgiu viedol preosvietený Kliment, biskup krasnoslobodský a temni-
kovský,  preosvietený Antonij, biskup moravičský, predstaviteľ Srbskej pravoslávnej 
cirkvi pri patriarchovi moskovskom i celej Rusi. Taktiež spoluslúžil zástupca pred-
sedu Oddelenia zahraničných cirkevných vzťahov moskovského patriarchátu prot. 
Nikolaj Balašov ako aj iní hostia a miestne duchovenstvo. 

Prestolný sviatok nášho Podvoria
Na sviatok svätého Nikolaja 

Myr - Likijského 19. decembra 
2019 sme slávili náš chrámový 
sviatok. V predvečer sviatku sme 
sa spolu s našimi veriacimi mod-
lili na vsenočnom bdení.  Svätú 
Liturgiu v samotný sviatok vie-
dol archimandrita Serafim (Šem-
jatovský), s ktorým spoluslúžil 
prot. Daniil Andrejuk, predstavi-
teľ Pravoslávnej cirkvi v Amerike 
pri moskovskom patriaršom pre-
stole, igumen Jona (Zajmovskij) z moskovského  Sväto - Daniilovského monastie-
ra, ktorý sa venuje ľuďom so závislosťou na alkohole, a vedie niekoľko početných 
skupín autoterapie anonymných alkoholikov. 

Novoročná nočná Liturgia
Za účasti mnohých veriacich, v noci z 31. decembra na 1. januára sme na našom 

Podvorí v chráme sv. Nikolaja v Kosteľnikách slúžili novoročnú  svätú Liturgiu. Mno-
ho veriacich pristúpilo k svätému Prijímaniu.  Na konci bohoslužby bola prednesená 
modlitba na požehnanie nového roku. 

Roždestvenská večerňa v chráme Christa Spasiteľa
Večer, vo sviatok Roždestva podľa tela Hospoda Boha nášho Isusa Christa sa pod-

ľa starobylej tradície schádza moskovské duchovenstvo na Veľkú večerňu v sobor-
nom, katedrálnom chráme Christa Spasiteľa, aby sa pomodlili s patriarchom mos-
kovským a celej Rusi. Večerňu slúžia vikárni moskovskí biskupi ako aj biskupi, ktorí 
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prebývajú počas týchto sviatkov v Moskve. S patriarchom tiež slúžia aj predstavitelia 
miestnych pravoslávnych Cirkví. 

Sviatok Obrezanija Hospodňa
Na sviatok Obrezanija 

Hospodňa v chráme Božej 
Matky „Vsich skorbjaščich 
radosť“ na Boľšoj Ordynke, 
predstaviteľ Pravoslávnej 
cirkvi v českých krajinách a 
na Slovensku pri moskov-
skom patriarchovi archiman-
drita Serafim (Šemjatovský), 
ktorý prijal pozvanie vyso-
kopreosvieteného Ilariona, 
metropolitu volokolamské-
ho, a spolu s predstaviteľmi 

druhých miestnych pravoslávnych Cirkví slúžili božskú Liturgiu.  Na bohoslužbe boli  
tiež účastní aj pracovníci Oddelenia zahraničných cirkevných vzťahov moskovského 
patriarchátu, ktoré metropolita Ilarion vedie. 

V tento deň si preosvietený metropolita Ilarion pripomína aj výročie biskupskej 
vysviacky, ku ktorému mu archimandrita Serafim (Šemjatovský) poblahoželal. 

Sviatok svätého Serafíma Sarovského
Preosvietený Antonij, biskup mora-

vičský, predstaviteľ Srbskej pravoslávnej 
cirkvi v deň pamiatky prepodobného 
Serafíma Sarovského slúžil na Podvorí 
našej miestnej Pravoslávnej cirkvi archi-
jerejskú svätú Liturgiu. Spolu s ním slú-
žil i archimandrita Alexander, tajomník 
Podvoria Srbskej pravoslávnej cirkvi, 
v Moskve, diakon Vladislav Sokolov a 
miestne duchovenstvo. 

Na konci svätej Liturgie vladyka An-
tonij pozdravil o. Serafima so sviatkom 
jeho nebeského ochrancu, poželal mu 
mnoho rokov a síl v slúžení Hospodu 

Bohu a Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. 
Jeromonach Alexander (Haluška),

tajomník Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi 
v českých krajinách a na Slovensku v Moskve
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Na pôde Pravoslávnej boho-
sloveckej fakulty PU v Prešove sa 
9. decembra 2019 v popoludňaj-
ších hodinách konalo podujatie 
na počesť všetkých umučených 
v koncentračnom tábore v Jase-
novci (Chorvátsko). Po privítaní 
a otvorení dekanom fakulty prot. 
doc. ThDr. Štefanom Pružinským, 
PhD. sa slova ujala hlavná organi-
zátorka a riaditeľka občianskeho 
združenia ResArtis pani Oľga Sed-
rovičová, ktorá prítomných uviedla do problematiky a v krátkosti vysvetlila, o aký 
hrôzostrašný koncentračný tábor išlo a že v ňom tým najsadistickejším spôsobom 
našlo smrť vyše 200 tisíc hlavne Srbov, ale aj Židov, Rómov a ďalších, ktorí nezdieľali 
klérofašistické ustašovské názory. 

Keďže v pozadí prednášky pakračsko-slavonského episkopa Jovana na túto tému 
bol na plátne premietaný dokumentárny film chorvátskeho režiséra Lordana Zafra-
noviča „Jasenovac - prah i pepeo (Jasenovac - prach a popol)“, ešte pred prednáškou 
o ňom prítomným porozprávala blízka spolupracovníčka tohto svetovo známeho 
režiséra a filmová producentka Uroška Tatomir. Vysvetlila, že vo filme sú použité au-
tentické zábery z vyhladzovacieho tábora a v roku 1983, keď bol natočený, získal 
nomináciu na Oscara. Vtedajšie juhoslovanské komunistické elity však nechceli, aby 
sa o Jasenovci hovorilo a tak zabránili, aby mu bolo toto ocenenie udelené a jeho 
režiséra z Juhoslávie vyhostili. 

Vo svojej prednáške vladyka Jovan priblížil historické pozadie koncentračného 
tábora v Jasenovci a dotkol sa možného dôvodu Hitlerovho rozhodnutia vyvražďo-

vania ľudí (prepis celej prednášky si 
budete môcť prečítať v nasledujúcom 
čísle nášho časopisu).

Pred ďalšou časťou podujatia vy-
stúpili členky speváckych zborov Zvo-
ny Pravoslavlja, Milica a Gradimir z 
Belehradu, ktoré prítomným zaspievali 
niekoľko srbských skladieb. 

Potom už dostala slovo predstave-
ná monastiera v Jasenovci igumenia 

Prednáška a výstava obrazov o Jasenovských 
mučeníkoch na PBF PU v Prešove
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Serafima, ktorá priblížila 
históriu ich monastiera, 
život v ňom aj pozadie ako 
vznikali obrazy sestry Má-
rie o Jasenovských muče-
níkoch. Keďže má výstava 
názov „Jasenovskí muče-
níci vo svetle vzkriesenia“, 
prináša iný pohľad na 
zobrazovanie utrpenia v 
Jasenovci. Pokiaľ doposiaľ 
to boli realistické snímky, 
v zmysle názvu výstavy sa sestra Mária pokúša zobraziť trpiacich ľudí ako už osláve-
ných v nebeskom Kráľovstve. 

Po ďalšom bloku spevu dievčat z Belehradu si mali možnosť prítomní pozrieť 
všetkých 25 obrazov sestry Márie na chodbe Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU 
v Prešove. 

Zdroj: www.orthodox.sk

Oslavy Christovho Narodenia v Prešove

V predvečer sviatku Chris-
tovho Narodenia v pondelok 6. 
januára 2020 slúžil Jeho Blaže-
nosť Rastislav, arcibiskup pre-
šovský a metropolita českých 
krajín a Slovenska, v prešov-
skom Katedrálnom chráme sv. 
kniežaťa Alexandra Nevského 
veľké povečerie s utreňou. Ra-
dostnú atmosféru blížiacich sa 
sviatkov v tomto roku znásobila 
skutočnosť, že na sviatočných 

bohoslužbách bola prítomná i ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková so sprievo-
dom, ktorú pred začiatkom bohoslužby privítal predstavený Katedrálneho chrámu 
mitr. prot. Michal Švajko.

V utorok 7. januára 2020 slúžil metropolita Rastislav spolu s duchovnými pre-
šovského Katedrálneho chrámu slávnostnú sv. Liturgiu. Svoj tohtoročný sviatočný 
príhovor začal slovami:

„Často sa stáva, že my ľudia si nevážime to, čo máme. Takže i sviatok Christovho 
Narodenia pre nás môže byť len jedným zo sviatkov v priebehu roka. Dnes oslavu-
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jeme Vtelenie Božieho Slova 
– Narodenie Christa Spasi-
teľa. Aspoň v týchto dňoch 
by sme sa mali prestať sťa-
žovať na všetko to, čo nás 
trápi a znepokojuje, a aspoň 
počas sviatkov by sme mali 
zabudnúť na pálčivé prob-
lémy sveta, ktoré čakajú len 
na nás, že ich vyriešime. Ani 
sám Christos sa nenarodil v 
časoch mieru a pokoja. Ale 
práve preto posolstvo lásky, 
ktoré sa vylialo na celý svet 

z betlehemskej jaskyne, vydláždilo nové cesty a pozvalo ľudí – najprv jednotlivcov, 
a potom celé národy – aby po nich začali chodiť. Je čas – pre naše vlastné dobro 
– odohnať od seba uponáhľanosť, stres, úzkosť, skleslosť, strach, zlosť či beznádej. 
Upokojme sa a nerušene si vychutnajme radosť, ktorú z neba na zem prináša Chris-
tovo Narodenie," – vyzval prítomných v úvode homílie metropolita Rastislav.

„Nech sa tohtoročné sviatky Christovho Narodenia stanú pre nás začiatkom no-
vého života v Christovi – života pravej radosti, zakorenenej v láske, ktorá vytryskla z 
Jeho jaslí. Betlehemská hviezda svieti neustále, dnes i po celý rok. Ktokoľvek chce, 
môže nájsť cestu – bezpečnú cestu, na konci ktorej ho vytrvalo čaká tak ako kedysi 
troch mágov z Perzie, Otročá mládo, predvíčnyj Bóh!" – zaželal všetkým vladyka.

Po sv. Liturgii sa uskutočnilo pomazanie veriacich požehnaným olejom.

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

V nedeľu 19. januára 2019 – v deň sviatku Bohozjavenia – slúžil Jeho Blaženosť 
Rastislav, arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska, v prešov-
skom Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského archijerejskú sv. Litur-
giu za asistencie predstaveného Katedrálneho chrámu mitr. prot. Michala Švajka, 
mitr. prot. Petra Kormaníka, mitr. prot. Alexandra Capa a archidiakona Maxima (Du-
rilu).

V kázni metropolita Rastislav zdôraznil, že Bohozjavenie je jeden z najväčších 
sviatkov Christovej Cirkvi. „Jednu z najväčších udalostí dejín našej spásy – zjavenie 
trojjediného Boha pri krste Christa na rieke Jordán – dnes oslavujeme slovami: Javíl-
sja jesí dnés vselénňij i svít Tvój, Hóspodi, známenasja na nás, v rázumi pojúščich Ťá: 
prišél jesí i javílsja jesí Svít nepristúpnyj!"

Sviatok Bohozjavenia v Prešove
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Ako ďalej povedal, v dobách Starej Zmluvy Boh mnoho ráz posielal svojich spra-
vodlivých a prorokov, aby rôznymi videniami, symbolmi a proroctvami ohlasovali 
Jeho vyvolenému národu príchod Mesiáša a Vykupiteľa. I pred samotným začiatkom 
Christovho verejného pôsobenia poslal Boh svojho anjela v tele – sv. Jána Predchod-
cu, aby kázal o priblížení sa Nebeského kráľovstva a skrze krst pokánia pripravil cestu 
pre Evanjelium spásy, ktoré mal onedlho svetu oznámiť sám Boží Syn – Iisus Christos.

„Nakoniec nadišla hodina blahodate – 
čas, kedy mal Christos začať svoje kázanie 
a verejné pôsobenie po tridsiatich rokoch 
života v skrytosti a poslušnosti svojmu pes-
túnovi Jozefovi a svojej prečistej Matke. Ale 
kroky Božieho Syna, skôr než sa vydá na toto 
veľké dielo, smerujú k Jordánu, aby sa nechal 
pokrstiť Jánom. Ó koľká pokora a zhovieva-
vosť! Nepoškvrnený a bezhriešny prichádza, 
aby sa nechal pokrstiť spolu s hriešnikmi a 
previnilcami. Pán prichádza, aby Ho pokrstil 
sluha, Stvoriteľ celého sveta, aby ho pokrstil 
ten, ktorého stvorili Jeho ruky. Z akého dôvo-
du však postupuje Hospodin takto? Z mno-
hých dôvodov a vždy v rámci svojej Božej 
Ikonómie – starostlivosti o spásu ľudí," uvie-
dol v kázni metropolita Rastislav.

Spomenul tiež veľké posvätenie vôd, kto-
ré sa koná po sv. Liturgii. Cez modlitby, vzý-
vania a prosby prijíma podľa neho obyčajná 

voda blahodať Svätého Ducha pre uzdravenie – scelenie ľudskej duše i tela.
„Na toto by sme mali pamätať všetci tí, ktorí si ju dnes zoberieme do svojich prí-

bytkov. Chráňme ju s vierou a zbožnosťou vo vhodnej nádobe, označenej patrič-
ným spôsobom, ktorá sa nepoužíva na nič iné. Ak vo svojom dome máme čestné 
miesto, vyhradené pre kríž, ikony a ďalšie posvätné veci, uschovajme ju tam. Ak ta-
kéto miesto nemáme, uložme ju na nejakom inom vhodnom, dôstojnom a čistom 
mieste. Je zbožným zvykom, že voda Svätého Bohozjavenia – tzv. veľká agiazma – sa 
pije výlučne na prázdny žalúdok, teda nalačno. Kedysi ju v nedeľu alebo vo sviatok 
spolu s antidorom prijímali ľudia, ktorí sa zo závažných dôvodov nemohli zúčastniť 
na svätej Liturgii alebo kvôli epitímii nemohli prijímať Christovo Telo a Krv vo svätej 
Eucharistii," vysvetlil metropolita Rastislav a apeloval na všetkých prítomných, aby 
spoločne oslávili Boha, ktorý dnes zjavil sám seba.

Po zaambónovej modlitbe sv. Liturgie vykonal metropolita Rastislav spoločne s 
duchovnými uprostred Katedrálneho chrámu tradičné Veľké posvätenie vôd.

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
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Spoločná Bohojavlenská večera v 
Osadnom už po desiatykrát

Obyvatelia obce 
Osadné si už po 
desiatykrát sadli 
za spoločný druhý 
štedrovečerný stôl v 
predvečer sviatku Bo-
hozjavenia, ktorí ako 
pravoslávni veriaci 
riadiaci sa starým 
juliánskym kalendá-
rom, oslávili v nedeľu 
19. januára 2020. Ten-

to sviatok je jeden z najstarších kresťanských sviatkov a v tento deň (6. januára, čo je dnes 19. 
januára) sa v minulosti slávilo aj Narodenie Isusa Christa. To sa však vo 4. storočí začalo oslavo-
vať 25. decembra (7. januára), ale všetky liturgické obrady vrátane štedrej večere sú rovnaké. 
V Pravoslávnej cirkvi je tento sviatok považovaný za druhý najväčší po Zmŕtvychvstaní. Je to 
jednak preto, lebo v tento deň sa Spasiteľ ľuďom verejne zjavil a začal hlásať Evanjelium, ale 
aj preto, lebo vtedy sa v plnosti zjavili svetu všetky tri Božie osoby (Boh Otec, Boh Syn a Boh 
Duch Svätý). Na tento sviatok sa posväcuje voda a za posledné roky sa v Osadnom obnovila 
tradícia posväcovania vôd v rieke Udava. 

Druhú štedrú večeru Osadňania organizujú v sále obecného úradu pre všetkých svojich 
obyvateľov aj hostí z dôvodu udržania tohto zvyku, ktorý sa pomaly vytráca. Na prvej štedrej 
večeri sa totiž schádzajú celé rodiny, ale na tú druhú už mnohí neprichádzajú a tak sú zväčša 
starší ľudia počas predvečera tohto veľkého sviatku opustení. V kruhu viacerých obyvateľov 
obce v čele so starostom a kňazom je to preto oveľa veselšie.

Inak tomu nebolo ani tento rok, keďže sa na štedrej večeri zúčastnilo okolo 40 prítom-
ných, čo bolo viac ako minulý rok. Prišli všetky vekové kategórie a svojou prítomnosťou nás 
potešili aj naši obyvatelia, ktorí už dnes bývajú v dome seniorov v Pčolinom. Medzi nimi bol aj 
duchovný otec prot. Andrej Mikuláško, bývalý duchovný správca PCO Čukalovce a Parihuzov-
ce, rodák z Osadného. 

Ďakujeme Bohu, že nám pomáha takto sa stretávať a veríme, že v tom budeme pokračo-
vať aj v ďalších rokoch. Srdečné poďakovanie patrí aj osadňanským ženám, ktoré pre nás túto 
pôstnu večeru podľa tradičných zvykov pripravili. 

Po spoločnej večeri sa mnohí prítomní zúčastnili aj na Veľkom povečerí v tunajšom pra-
voslávnom chráme. Na samotný sviatok sa po sv. Liturgii konalo veľké posvätenie vody a za 
posledné roky sa stalo peknou tradíciou aj posväcovanie rieky Udava. Miestny duchovný 
správca následne obyvateľom Osadného posvätil aj väčšinu ich domácnosti.

Prot. Peter Soroka



02/2020     E37
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Štatistika v Prešovskej pravoslávnej 
eparchii za rok 2019

Personálne zmeny vo vedení Pravoslávnych cirkevných obcí:
- Jerej Daniel Omaska od 25. 3. 2019 duchovný správca PCO Šarišské Čierne, PCO 

Hutka a PCO Dubová,
- prot. Marián Kovaľ od 25. 3. 2019 duchovný správca PCO Pichné, PCO Nechválo-

va Polianka a PCO Čukalovce,
- prot. Peter Soroka od 25. 3. 2019 duchovný správca PCO Osadné, PCO Hostovice 

a PCO Parihuzovce,
- jerej Peter Polakovič od 1. 7. 2019 duchovný správca PCO Telgárt a PCO Šumiac,
- jerej Miroslav Guba od 1. 12. 2019 duchovný správca PCO Slovinky,
- jerej Miroslav Pavlenko od 1. 12. 2019 duchovný správca PCO Čabiny a Chrámu 

sv. Nikolaja, arcibiskupa Myr Lykijského, Divotvorcu v Medzilaborciach.

Ukončenie pracovného pomeru:
- prot. Andrej Mikuláško k 15. 2. 2019
- prot. Juraj Cuper k 12. 7. 2019
- prot. Ján Fedorko k 31. 8. 2019
- prot. Peter Kačmár k 31. 12. 2019 

Cirkevné vyznamenania v roku 2019
- jerej Miroslav Pavlenko – 

udelené právo nosiť zlatý kríž, 
- mitr. prot. Ján Lakata - 

udelené právo nosiť druhý 
zlatý kríž, 

- prot. Mikuláš Lakata - 
udelené právo nosiť zlatý kríž 
s ozdobami,

- jerej Jaroslav Guba – 
udelené právo nosiť zlatý kríž,

- prot. Marián Kovaľ – 
udelené právo nosiť zlatý kríž 
s ozdobami.

Spracoval: prot. Ján Kuzan,
tajomník pre pastroráciu a katechizáciu 

Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
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Blahoželanie k jubileu

Dňa 10. februára 2020 sa dožíva krásneho 
životného jubilea 40 rokov života dôstojný otec 
prot. Mgr. Miroslav Humeník, správca PCO 
Lomné, Kručov, Bžany.

Pri príležitosti tohto krásneho jubilea srdečne 
pozdravujeme nášho duchovného otca Mirosla-
va a želáme, aby mu Boh aj naďalej bol milosrdný 
za dobre vykonanú činnosť na Vinici Christovej.  

„Hospodin Boh Vás obdaril krásnym hlasom a 
Vy tento dar dávate na oslavu Boha. 13 rokov pô-
sobíte na našej cirkevnej obci, spolu s matuškou a 
svojimi 2 synmi do  svojej práce vkladáte ľudskosť, 
elán duchovnej radosti, silu viery a lásku ku všetkým 
a najmä k Bohu. Svedomite a usilovne pracujete na 
zveľaďovaní chrámov, ikonostasu či stavby nového chrámu.

Dovoľte nám, otče, poďakovať sa za rady, trpezlivosť, obetavosť, za milé slovo, ktoré 
rozdávate na každom kroku, za modlitby a láskavý prístup k veriacim. Prajeme Vám do 
ďalšieho života pevné zdravie, šťastie, múdrosť, lásku,  duchovnú vytrvalosť a ochranu 
Presvätej Bohorodičky,  aby Váš hlas ešte veľa rokov prispieval  k duchovnej kráse pravo-
slávnych bohoslužieb.

Nech Vás Isus Christos do ďalších rokov posilňuje, nech Duch Svätý Vás celý život 
osvecuje a Presvätá Bohorodička svojím omoforom nech Vás ochraňuje v ďalšej duchov-
nej činnosti, ktorú konáte pre blaho Pravoslávnej cirkvi a svojej milovanej rodiny.“  

Na mnohaja i blahaja lita.
 Veriaci PCO Lomné, Kručov a Bžany

LÁSKA – poučný príbeh
K jednému starcovi prišiel nejaký človek a povedal: „Chcem nájsť cestu k Bohu. 

Pomôž mi.“ Starec si ho najprv pozrel a potom sa spýtal: „Povedz mi najprv, či 
niekoho ľúbiš?“ Hosť odpovedal: „Nezaujímajú ma svetské veci, láska a ostatné. 
Chcem ísť za Bohom!“

„Porozmýšľaj ešte raz, či si v živote miloval nejakú ženu, dieťa, kohokoľvek?“
„Už som raz povedal, že nie som obyčajný svetský človek. Som človek, ktorý 

chce spoznať Boha. Nič iné ma nezaujíma.“
Starcove oči sa naplnili smútkom a odpovedal mu:
„Potom je to nemožné. Najprv musíš spoznať, aké to je skutočne niekoho mi-

lovať. To je prvý schod na ceste k Bohu. Ty sa ma pýtaš na posledný schod a ešte si 
nevykročil ani na ten prvý.“
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Blahoželanie k 80. narodeninám

Sestra  v Christu Mária Bojčíková sa narodila 24. januá-
ra 1940 v Driečnej, v rodine Vasiľa Matejku, ktorý v chráme 
vykonával funkciu kostolníka a zvonára 36 rokov. Spolu s 
manželom vychovali 7 deti v láske k Bohu, v úcte k Presvätej 
Bohorodičke, láske k chrámu a blížnym a k svätému pravo-
sláviu.

Naša jubilantka od detstva veľmi rada navštevovala bo-
hoslužby v  chráme, chrámové slávnosti a pútnické miesta. V 
dospelosti opúšťa svoju rodnú obec a vydala  sa do Ladomi-
rovej za Juraja Bojčíka, zručného technika. Počas života veľa 
vecí zhotovil a opravil v chráme a vo farskej budove. Spolu 
s manželkou vychovali v kresťanskej láske dve dcéry Oľgu a 

Ľudmilu. Žiaľ, manžel Juraj ju opustil vo veku 76 rokov. Po jeho smrti ako 69 ročná ostáva 
sama s dcérami. Od vtedy ubehlo 10 rokov. 

Boh požehnal i jej  brata a jej vnuka, aby nasledovali Christa. Pokorne prijali Božie 
volanie a stali sa kňazmi: prot. Mgr. Vasiľ Matejka a jer. Michal Sivík.

Sestra v Christu Mária je skromná, priateľská, rada pomôže a veľa pamätá z činnosti 
našej pravoslávnej cirkevnej obce ako aj z okolitých pravoslávnych obcí. V našej cirkevnej 
obci v Ladomirovej vykonáva funkciu kantorky od 1. januára 1999 a od 1. novembra 2003 
túto zodpovednú funkciu v Cirkvi vykonávala aj v PCO Krajné Čierno a PCO Vagrinec do 
rozdelenia cirkevnej obce 1. júla 2007. Vznikla tak samostatná cirkevná obec Ladomirová 
a samostatná cirkevná obec Krajné Čierno a Vagrinec. Od 1. apríla 2012 do 14. júla 2013 
kantorovala tiež v PCO Dlhoňa, kde o. Mgr. Pavol Kačmár zastupoval.

V priebehu uplynulých rokov, vo funkcii kantorky, spolu s kňazmi čítavala Psaltyr, 
spievala počas chrámových sviatkov, pri pohreboch, krstoch a pod. Ovládala jednotlivé 
hlasy, tropáre, kondaky, stichiry, irmosy, ktoré predpisuje typikon.

Roky rýchlo ubiehajú a so sebou prinášajú aj rôzne zdravotné problémy.
„Drahá naša sestra v Christu Mária, do ďalších rokov života Ti  želáme veľa  zdravia, Božej 

milosti, aby Ťa všetko zlé obchádzalo, aby  si ešte dlho mohla viesť cirkevný spev. Aj napriek 
pokročilému veku si skoro ráno prítomná na utreni a ďalších rôznych bohoslužbách. Vždy 
sa všetci tešíme z Tvojej prítomnosti v chráme a sme spokojní. Bez Teba ten cirkevný spev 
pokrivkáva.

Drahá Marka, prajeme Ti všetko najlepšie, všetko, po čom túži Tvoje srdce, vždy otvorené 
každému dokorán. Ďakujeme Ti  za roky služby v našom chráme. Ďakujeme za lásku, pozor-
nosť, starostlivosť a trpezlivosť  pri vedení cirkevného spevu.

Nech Ťa, drahá setra v Christu, Presvätá Bohorodička pokrýva svojím omoforom a ar-
chanjel Michal ochraňuje od všetkého zla.“

Na mnohaja i blahaja lita!
                                                     Rada PCO a veriaci v Ladomirovej
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Naša jubilantka
     2. marca 2020 sa naša sestra v Christu Helena Omas-

ková, rodená Ducárová, dožíva 60 rokov pozemského ži-
vota.

    Naša sestra v Christu veľmi aktívne pracuje v rade PCO 
a iniciatívne pristupuje k zabezpečovaniu úloh v interiéri a 
exteriéri chrámu. Iniciatívne sa podieľa na jeho skrášľovaní 
a úprave. Ma veľmi dobre organizačné schopnosti. Aktív-
ne pomáha kantorke v cirkevnom speve a čítaní žalmov.

    Nepriaznivo a bolestivo jej život poznamenal náhly 
odchod jej manžela do večnosti 19.12.2009, vo veku 52 ro-
kov. Avšak s láskou k Bohu a blížnym a podporou svojich 
najbližších dokázala prekonať  aj tieto ťažké chvíle.

Spolu s manželom Alexandrom vychovali v láske štyri deti – dcéru Lenku a troch 
synov Ľuboša, Alexandra a Daniela,  pre ktoré žije a s ktorými sú si vzájomne oporou. 
Synovia sa vydali na duchovnú cestu. Najstarší Ľuboš a najmladší Daniel sú kňazmi. 
Prostredný Alexander prijal mníšstvo s menom Polykarpos a pôsobí v monastieri 
Jána Ruského v Grécku,  na polostrove Kasandra, v mestečku Pefkochori.

„Milá setra v Christu, pri príležitosti Tvojho krásneho životného jubilea Ti do ďalších 
rokov vyprosujeme od Hospoda pevné zdravie, veľa duchovných a fyzických síl, lásky a 
rodinnej pohody. Nech Ťa Presvätá Bohorodička svojím omoforom ochraňuje od všetké-
ho zlého a ďalšie roky nech sú  naplňované šťastím a Božím požehnaním.

Ďakujeme Ti za rady a obetavosť, ako aj iniciatívne riešenie mnohých úloh v pravo-
slávnej obci. Na mnohaja i blahaja lita !“

Rada PCO a veriaci v Ladomirovej 

Náš jubilant
25. febrára 2020 sa náš brat v Christu Vasiľ Hanák, dlho-

dobý člen rady PCO, dožíva 65 rokov pozemského života. Ak-
tívne pracuje v rade PCO a ochotne sa zúčastňuje na rôznych 
prácach v interiéri a exteriéri chrámu počas celého roka. Jeho 
podiel na tradičných oslavách sviatku sv. proroka a pred-
chodcu Jána Krstiteľa je značný.

 Spolu s manželkou Annou vychovali dve dcéry v duchu 
kresťanskej lásky.

„Ďakujeme Ti, brat v Christu, za doteraz vykonané prace. 
Do ďalších rokov Tebe i Tvojej rodinke želáme veľa Božej milosti, 
zdravia, šťastia a spokojnosti. Na mnohaja i blahaja lita!

Rada a veriaci PCO v Ladomirovej
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Blahoželanie k jubileu
„Drahá naša mamka, babka Anna Furinová, rod. Kiniková! V 

tomto období sa dožívaš krásneho životného jubilea 60 rokov svojho 
pozemského života.

Keď si sa dňa 15. 5. 1982 rozhodovala vstúpiť do manželstva s vte-
dy bohoslovcom Kornelom Furinom, bála si sa ako mladé dievča, keď-
že v tom režime spoločenstva to nebolo ľahké rozhodnutie. No Ty si sa 
rozhodla, že to riskneš a ten risk nám trvá 38 rokov nášho spoločného 
života. Od začiatku mojej dušpastierskej činnosti stojíš pri mne. V tých 
najťažších chvíľach si mi pomáhala a stála po mojom boku, zvlášť v 
časoch, keď to rodiny pravoslávnych kňazov nemali ľahké. 

Vtedy sme ešte mali podporu kurátorov, kantorov, ale vek týchto 
ľudí sa naplnil a my sme zase ostali na cirkevnej obci skoro akoby sami. Prišla chvíľa, kto bude v 
našom chráme viesť bohoslužobný spev. Teba nebolo treba oslovovať, ani viac žiadať, sama si sa 
ujala tejto funkcie oslavovať Boha spevom. 

Spoločne sme vychovali 2 deti, z ktorých sa nesmierne tešíme, ale ešte viac sa tešíme z našich 
vnúčat, ktoré nás s radosťou objímajú a tešíme sa na naše spoločné stretnutia.

My Ti prajeme hojnosť Božích darov, pevné zdravie a pokojné časy na mohaja i blahaja lita.

Mgr. Kornel Furin s rodinou, veriaci PCO Levoča

Blahoželaňa jubilantovi
Vyznamnyj a krasnyj Bohom blahoslovenyj deň nastal pro 

Jána Kavuľu i cilu našu cerkovnu obec Hutka. Nastupil deň 11. 
január 2020, koly sa náš jubilant doživať 90 rokiv svojoho pozem-
skoho života. 

Brat Ján sa narodil jak najstaršij syn chudobnym rodičim, ko-
try spolu vychovali visem ditej. Ľubov k Hospodu Bohu pociťuval 
už jak malenka ditina, koly so svojim ňaňom, kotryj byl cerkov-
nikom, navštevuval našu cerkov. Kiď tak ročky chtekali i vin sja 
stal našim cerkovnikom, prisluhuval nam necalych 30 rokiv, až 
dokym mu to zdravíčko dovolilo. Vzorni vyplňal vštky svoji obja-

zanosti, jak pri služinu, tak i pri každoj roboti kolo cerkvi. So svojou ženou vychovali dvi dity, 
divku Máriu i syna Jana, kotrym tiž vštepuvali ľubov k Hospodu Bohu i bližňomu. 

„Milyj brat v Christu Jan, pri priležitosti Tvojoho okruhloho jubilea Ti zo serdca ďakujeme. Ďa-
kujeme Ti za robotu, kotru jes pro blaho našej cerkovnej obce zrobil. Do ďalšich rokiv Tvojoho žy-
vota Ti od Hospoda Boha prajeme len to najlipše, veľo zdorovja, Božoho blahosloviňa i rodinnoj 
pohody. Naj Tebe i Tvoju cilu rodinu sochraňat Presvjataja Bohorodica, Kotroj je naše selo zasvja-
čene.  Na mnohaja i blahaja ľita!“

Prajut kuratore i virujušči našoho sela Hutka spolu s našim svjaščenikom i joho matuškou
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