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Tlačová správa k začiatku Veľkého pôstu

Pravoslávni kresťania začínajú Veľký pôst
(Tlačová správa Pravoslávnej cirkvi na Slovensku)

Pravoslávni kresťania vstúpili v pon-
delok 2. marca 2020 do obdobia Veľkého 
pôstu. Je to pre nich veľmi špecifická doba 
cirkevného roka. Príprava na ňu sa začína 
štyri týždne vopred. Kým osobitné nedeľ-
né čítania pripravujú kresťanov na toto ob-
dobie duchovne, posledný týždeň v sebe 
zahŕňa už aj prípravu fyzickú. Podľa čítaní 
z Evanjelia majú nedele svoje vlastné po-
menovania – Mýtnika a farizeja, Márno-
tratného syna, Strašného súdu a Vyhnania 
z raja. Posledné dve nedele majú podľa 
spôsobu stravovania aj iné pomenovania 
– tá predposledná Mäsopustná (keďže po 
nej sa prestáva jesť mäso) a posledná Syro-
pustná, keďže v tzv. Čistý pondelok po nej 
sa začína samotný Veľký pôst a tým aj zdr-
žanlivosť od akýchkoľvek jedál živočíšne-
ho pôvodu (napr. mlieka, masla, syra, va-
jec, ba dokonca i rýb, ktoré sú v západnom 
prostredí považované za pôstne jedlo).

Kresťania sú počas tohto obdobia 
vyzývaní nasledovať príklad samotného 
Spasiteľa Christa, ktorý sa pred začiatkom 

svojho verejného pôsobenia postil na púš-
ti štyridsať dní a štyridsať nocí, po ktorých 
vyhladol a vtedy k Nemu pristúpil diabol a 
začal Ho pokúšať. Aj pre Jeho nasledovní-
kov je toto obdobie obdobím skúšok – a to 
nielen svojej fyzickej výdrže, ale predovšet-
kým tej duchovnej, keďže podstatou akej-
koľvek zdržanlivosti je duchovný zápas, 
ktorý by mal viesť každý kresťan so svojím 
egom a jeho zlozvykmi a pripútanosťami. 
Väčšina pravoslávnych kresťanov v tomto 
období intenzívnejšie navštevuje chrá-
mové bohoslužby, ktoré sú v porovnaní s 
inými obdobiami liturgického roka dlhšie, 
kajúcnejšie, číta sa na nich viac úryvkov 
zo Svätého Písma a robia sa tzv. poklony. 
Koná sa množstvo bohoslužieb charakte-
ristických len pre Veľký pôst, ako je napr. 
Liturgia vopred posvätených Darov či Ka-
júcny kánon sv. Andreja Krétskeho.

V súčasnosti čoraz viac odborníkov za-
čína hovoriť o prospešnosti pôstu nielen 
pre duševné, ale aj fyzické zdravie. Čoraz 
viacej ľudí začína pre seba znova objavovať 

Veľkopôstne bohoslužby v Michalovciach
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toto obdobie stíšenia sa, telesnej zdržanli-
vosti, modlitby a duchovnej sústredenosti. 
Mnohí začínajú využívať toto obdobie na 
to, aby spravili čosi pozitívne nielen pre 
svoju dušu, ale aj svoje telo. S ohľadom na 

to možno povedať, že obdobie pôstu je 
síce pre praktizujúcich kresťanov fyzicky 
i psychicky pomerne náročné, ale prináša 
nesporné pozitíva v podobe harmonickej 
duchovnej a telesnej očisty.

32. nedeľa po Zostúpení Svätého Ducha – 
mýtnik Zachej

Blažený Augustín hovoril sám sebe, že 
keď môže ten i onen urobiť to alebo iné, 
prečo by to nemohol urobiť on, Augustín. 
Potom sa dal na cestu zmeny a premeny, stal 
sa z neho iný, dobrý človek. A opravdu, keď 
to mohol ten i onen a aj blažený Augustín, 
prečo by sme to nemohli aj my zmeniť a ob-
rátiť sa a byť lepším človekom. Keď to mohli 
urobiť prví kresťania, svätí, mučeníci, prečo 
by sme to nemohli aj my. Len treba žiadať si 
stretnúť sa s Isusom Christom. Je to možné 

u každého človeka, lebo On chce prísť do 
každého domu, ku každému človekovi. 
Isus Christos hovoril, že nie je to ľahké, 
ľahšie prejde ťava uchom ihly ako bohatý 
do Kráľovstva nebeského. Je pravda, že 
sme všetci pripútaní k zemi hmotnými 
vecami. Nemôžeme, ale aj môžeme, ak 
chceme a budeme chcieť pracovať pre 
spásu, ak budeme myslieť aj na nebeské, 
keď sa oslobodíme od zajatia hmotných 
zemských vecí. Aj obrátenie mýtnika Za-
cheja ukazuje, že sa to dá a môže to každý 
z nás tak urobiť, tak bohatý, ako aj chu-
dobný, ak sa zmení a obráti. Z hriešneho 
človeka sa môže stať vyznávač a dobrý 
človek a kresťan, ak si osvojí to, čo vyznal 
hriešnik a mýtnik Zachej. „Ale Zachej po-
vedal Pánovi: Pane, polovicu svojho majet-
ku dávam chudobným a ak som niekoho v 
niečom oklamal, vrátim to štvornásobne. 
Isus mu odpovedal: Dnes prišla spása do 

tohto domu, veď aj on je Abrahámovým sy-
nom” (Lk 19, 8 – 9).

Kresťan musí vyvinúť patričné úsilie a 
ukázať pred Bohom a ľuďmi, že môže ako 
vyznávač Zachej urobiť v živote to, že ľudské 
teplo bude zohrievať ľudí okolo nás, aby sa 
nám žilo s človekom dobre. Treba odrážať 
prekážky egoizmu, neochoty, treba odpúš-
ťať, znášať sa vospolok. Bez toho sv. Cirkev 
ani žiadne kresťanské vyznanie nemôže exis-
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tovať a žiť. Dnes nemusíme ani štyrikrát vynahradiť a vrátiť ukradnuté, ale len vrátiť to, čo nie 
je naše a čo sme si nečestne a nepoctivo nadobudli. Môžeme a to by bolo správne a čestné 
po našom hneve a ublížení štyrikrát byť láskavejší a milosrdnejší. Aké šťastie by bolo v našom 
okolí a šťastne by sme žili, ak by sme žili podľa Božích prikázaní, keby sme žili ako prvotní kres-
ťania, ktorí žili v láske ako jedna rodina a jedno srdce.

Boh každému ponúka spasenie, preto neobišiel ani mýtnika Zacheja a neobchádza ani 
dnes nikoho, kto sa cíti hriešnym a neobíde ani nás, aj nás chce navštíviť, len nám treba urobiť 
preto niečo, treba prísť na cestu a vyjsť aj na strom a čakať na stretnutie s Ním. Tu má miesto 
každý, aj keď sa mýlil, pochybil, zle postupoval; keď sa treba nám ospravedlniť alebo aj popro-
siť o odpustenie, ak sme sa proti niekomu previnili, niekomu ublížili; treba nahradiť, zmeniť sa, 
zlepšiť, stať sa dobrým. Mýtnik Zachej nebál sa výsmechu a vyšiel na strom. Boh volá hlasom 
svedomia a sv. Cirkvi. Treba len dobrú vôľu a milosť Božia, ktorá osvecuje veriacich, z nemož-
ného robí možné. Pre rodinu je šťastím, ak táto žije vo viere a v Božej milosti. Je naším zbož-
ným prianím, aby to tak bolo v našej rodine a vo všetkých rodinách na celom svete.

Treba nám myslieť na to, že vo večnosti je iný život, iné podmienky, tam nebude nám 
potrebné to, čo potrebujeme tu na tejto Zemi. „Veď keď ľudia vstanú z mŕtvych, nebudú sa ani 
ženiť, ani vydávať, ale budú ako nebeskí anjeli” (Mk 12,25). 

Prot. ThDr. Štefan Horkaj

O nevyhnutnosti a užitočnosti pôstu
(Slovo svätého Jána Zlatoústeho o pôste)

Svätá Cirkev nám podľa vzoru Hospo-
dina a Jeho apoštolov na určité dni usta-
novila pôst. V súlade s typikonom preto 
dodržiavame Veľký, Roždestvenský, Us-
penský a Petropavlovský pôst, postíme 
sa v stredu a v piatok, v deň Povýšenia 
Čestného a Životodarného Hospodinov-
ho Kríža a v deň Sťatia hlavy čestného a 
slávneho proroka Jána Krstiteľa, Hospo-
dinovho Predchodcu. Na chvíľku sa po-
zastavme nad otázkou – potrebujeme 
vlastne ustanovené pôsty? Aký pre nás 
majú úžitok?

Svätý Ján Zlatoústy hovorí: „Mnohí 
vravia: Načo je pôst tým, ktorí žijú v čis-
tote? Veľmi sa však mýlia. Veď kto bol 
svätejší ako Adam ešte pred upadnutím 
do hriechu? A predsa mu Hospodin pri-
kázal pôst: „Môžeš jesť zo všetkých stro-

mov záhrady, ale nejedz zo stromu pozna-
nia dobra a zla“ (1Mjž 2, 16 - 17). To bol 
prvý pôst, ktorý bol človeku nariadený 
v raji. Pôst bol pre človeka nevyhnutný 
už v raji a o to viac ho človek potrebu-
je po upadnutí do hriechu. Ak sme pôst 
potrebovali vtedy, keď sme ešte nezhre-
šili, o to viac ho potrebujeme teraz, keď 
páchame hriechy. Boh sa hnevá na ľudí 
znevažujúcich pôst a miluje tých, ktorí 
sa postia. Adam nedodržal pôst a po-
čul hrozivý hlas: „V pote tváre budeš jesť 
chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej 
si bol vzatý, veď prach si a do prachu sa 
vrátiš“ (1Mjž 3, 19). Z toho je nám jasné, 
že Boh sa hnevá na tých, ktorí znevažujú 
pôst, a odsudzuje na smrť tých, ktorí ho 
porušujú. Uvedomte si silu pôstu! Pôst 
dokáže odvrátiť trest nielen jedného 
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alebo dvoch, ale aj mnohých ľudí. 
Spomeňte si na Ninivčanov: 
všetci by zahynuli, keby 
nekonali pokánie a nepo-
stili sa. Poctivý pôst ich 
vyslobodil zo skazonos-
nej priepasti. Obyvate-
lia mesta Ninive by pre 
nás mali byť príkladom. 
Nepoznali zákon, no na-
priek tomu sa postili. Azda 
by sme my, ktorí máme 
zákon, mali porušovať 
ustanovený pôst? Aj 
Mojžiš a Eliáš sa po-
stili pred rozhovo-
rom s Bohom. Sa-
motný Hospodin 
Isus Christos, kto-
rý nepotreboval 
pôst, sa štyridsať 
dní postil, aby 
bol pre nás prí-
kladom a ukázal 
nám, že pôstom môžeme poraziť celú 
silu diabla“. 

Bratia, pôst je pre nás naozaj užitoč-
ný a potrebný. Skutočne sa môžeme pri-
kloniť k poučeniu istého kazateľa, ktorý 
hovorí, že pôst je najvhodnejším pros-
triedkom pre spásu duše a uzdravenie 
tela. Tak ako človek nemôže chodiť bez 
nôh a vták nedokáže lietať bez krídiel, 

ľudská duša nemôže dosiahnuť spásu 
bez pôstu. Pôst potláča vášne, kro-

tí telo, tlmí popudy zmyselnosti, 
spútava jazyk a zdržiava ho od 
prázdnych rečí, zaháňa hrieš-
ne úmysly, povznáša myseľ 
k Bohu, pripravuje dušu na 
modlitbu, rozciťuje zatvrd-
nuté srdce, vyvoláva kajúcny 

nárek nad  hriechmi, otvára 
cestu k pokániu a zmiereniu s 

Bohom. Veľké požehnanie a 
dobro nám prináša pôst!

Bratia, posťte sa; zriek-
nete sa tak žiadostivého 
života, častejšie budete 
premýšľať o raji, ľahšie 
si v duši vypestujete 
zbožnosť, zdokonalíte 
sa vo viere, nádeji a 
láske k Bohu a okráš-
lia vás cnosti. Amiň.

Zdroj: О необходимости и пользе 
поста (Слово святого Иоанна 

Златоустаго об алчбе) In: ПРОЛОГ 
в поучениях на каждый день года. 

Составил протоиерей Виктор Гурьев. 
Свято-Успенская Почаевская Лавра: 

Почаев, 2013. С. 259 – 261.

Z ruštiny preložil Mgr. Marek Chovanec, PhD.

Svätí otcovia vravia, že keď sa človek modlí pokojne, s radosťou, nie je sám, 
pretože anjel Boží sa modlí s ním a hľa, je mu dobre. Keď modlitba viazne, unavil 
si sa, chceš ísť spať a nechce sa ti modliť, ale ty neprestávaš, vtedy je pre Boha 
tvoja modlitba vzácna, pretože sa modlíš sám, namáhaš sa kvôli Bohu. On tvoju 
námahu vidí a teší sa z tvojho úsilia, z tejto snahy kvôli Nemu. 

Svjaščennomučenik  Serafim (Zvezdinskij)
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Veľký pôst

Nejeden z nás si kladieme otázku, ako prežiť Veľký pôst, aby to bolo osožné 
nášmu telu, ale aj nášmu duchu. Treba povedať, že je našou dávnou tradíciou, že 
Veľký pôst je prípravou na našu kresťanskú Paschu, na slávnostné vzkriesenie Isusa 
Christa. S tým je spojené aj tradične naše obrátenie, pokánie, naša premena. Nemali  
by sme  zabúdať, že  pôst má nám k tomu dopomáhať. V  pôste treba pozerať sebe 
samému na seba. Pozrieť sa do svojho vnútra a na svoju minulosť, aj keď veľmi neradi 
to činíme. Stáva sa nám, že len na telo myslíme a na svojho ducha zabúdame. Veľmi 
veľa sa namáhame, aby sme si zabezpečili každodenné potreby týkajúce sa jedla, 
šatstva až po bývanie, ale svojej duši  sa málo venujeme.

V pôste sa treba niečoho zdržiavať. U nás je tradíciou zdržiavať sa mäsitých jedál, 
ale pre vegetariána to ani nie je veľké zdržiavanie sa, ale možno zdržať sa alkoholu, 
televízie, počítača by bolo oveľa ťažšie. Zdržiavame sa aj hlučných zábav. Treba sa 
pousilovať prežiť čas aj v tichosti, lebo som čítal, že najväčšie úspechy a objavy sa 
rodili a vznikali v tichosti. Zdržiavanie sa mäsitých jedál je aj z toho dôvodu, aby si 
naše telo od mäsa odpočinulo a doplnilo si energiu aj inými jedlami, dôležitými pre 
náš organizmus. Je to dobré, že je tomu tak. A keď budeme chcieť sa niečoho zriecť 
v pôste, zaprieť sa od niečoho, podľa tradície sú to jedlá, ale môže to byť aj iné - al-
kohol, prázdne slová, klebety. Poznám ľudí, ktorí sa zdržiavajú v pôste od alkoholu, 
ale tak by to mohlo byť aj od cukru, ktorý začali naši predkovia užívať v 13. storočí. 
Ale hlavne zdržiavať sa od hriechu. Nemalo by to byť ako príťaž, ale ako radosť, že 
môžeme sa niečoho zdržiavať a že Boh nám dožičil dožiť sa Veľkého pôstu. Chceme 
sa postiť zdravo, kde nejde o odmietanie našej telesnosti, ale o povznášanie nášho 
ducha. V našom pôste máme ukázať, že my sme pánmi situácie. Bývame  vystavení 
skúške, ale tým posilňujeme svoju vôľu. Spájame sa s Bohom, aby sme sa pozdvihli k 
Bohu. Každý pôst uvoľňuje v nás veľké sily, prirodzené aj nadprirodzené.   

Pôst učí prebúdzať sa a vstávať z vlastných hriechov. Na Zemi je bežná vec, že 
človek padne, zablúdi, ale musí sa vrátiť späť. Ľudia robia veľkú chybu, ak na toto 
zabúdajú, že Boh môže odpúšťať. Obrátenie je možné, ale nutne vedie k tomu, čo 
neradi robíme, odpúšťame, kajáme sa a vraciame sa späť. Nový život môže žiť len 
nový človek, v ktorom pôsobí Svätý Duch.

Prot. ThDr. Štefan Horkaj
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Sväté Písmo a jeho užitočnosť pre 
veriaceho človeka – Ôsmy žalm (3. časť)

Po tom, ako kráľ Dávid vyznal Boha 
ako Stvoriteľa všetkého (v. 4), nasleduje 
trojica veršov, ktoré predstavujú druhé 
mesiášske miesto. Na takýto ich zmysel 
poukázal už svätý apoštol Pavol, ktorý 
ich v liste Hebrejom zacitoval a nasme-
roval na osobu Isusa Christa.

Aké stvorenie je pre Boha človek, 
ktorý sa po páde stal slabým, biednym, 
chorým a smrteľným? Aj napriek pádu 
je človek v Božích očiach vrchol Jeho 
stvoriteľského aktu a preto naň Boh pa-
mätá, nezabúda a navštevuje ho svojou 
milosťou a milosrdenstvom. Boh ako 
najlepší Lekár prišiel, aby nás uzdravil. 
Sloveso pamätáš označuje nielen oby-
čajné pamätanie Boha na človeka, no 
aj náklonnosť Boha k dobročinnosti 
voči človeku, preto kráľ Dávid pridáva 
vysvetľujúce sloveso navštevuješ, ktoré 
môžeme chápať ako dohliadaš, staráš sa. 
Toto Božie navštívenie označuje osobi-
tú starostlivosť, ktorú Boh preukazuje 
voči človeku. Vidiac túto starostlivosť, ľu-
domilnosť a všetko, čo Boh vykonal pre 
spásu ľudského rodu, sa prorok čuduje, 
prečo vlastne Boh obdaril človeka toľkou 
starostlivosťou a priazňou. Všetko mu 
je dané, všetko od Adama po príchod 
Christa bolo pre neho, pre človeka bol 
raj, prikázania, dopustenia, zázraky, rany, 
dobrodenia, v čase Zákona sa kvôli člo-
veku sám Boží Syn stáva človekom. A čo 
už máme povedať o budúcich blahách? 
Čo je človek, že je toho hoden? Naozaj, 
kto si len predstaví, koľko bolo a je ro-
bené pre človeka a koľko dostane po 
skončení vekov, ten musí prísť do úžasu 

a jasne uvidí, ako veľmi sa o človeka Hos-
podin Boh stará. Najlepším príkladom je 
zoslanie svojho jednorodeného Syna 
na svet, ktorý prijal našu ľudskú priro-
dzenosť a vykonal dielo našej spásy.

Prorok Dávid sa nemohol vyhnúť 
týmto otázkam, pretože bol naplnený 
Božím Duchom a predvidel Vtelenie Bo-
žieho Syna. Nastoľuje túto otázku, lebo 
Vtelenie Boha predstavuje najvyšší 
prejav lásky Boha k človeku a Božej sta-
rostlivosti o človeka. To je zmyslom jeho 
slov. Boh v Christovi vykúpil všetkých 
ľudí. Cez Christa nás Boh tajomne pozý-
va a volá k sebe ako k nevyčerpateľnému 
Prameňu života, všetkých nás, ktorí sme 
sa svojimi hriechmi vzdialili od Neho. 
Nás, ktorí sme v tme, volá do svojho zá-
zračného svetla. Svätý Atanáz Veľký pri-
pomína, že apoštol Pavol veľmi presne 
objasnil Dávidove slová, vzťahujúc ich 
na nášho Spasiteľa, tak je potrebné sa 
nechať viesť týmto jeho výkladom a ob-
jasnením. Z tejto perspektívy majú Dávi-
dove slová takýto zmysel: Keď hľadím a 
zamýšľam sa nad Božou slávou a veľko-
leposťou vo svete a nad tým, že všetko 
v ňom je podriadené Hospodinovi Isuso-
vi Christovi, tak v údive nad touto Jeho 
slávou zvolávam: Čože je to za Človeka, 
ktorého si tak veľmi povýšil, o ktorého sa 
tak staráš?

„Len málo si ho urobil menším než an-
jeli, slávou a cťou si ho ovenčil“ – Tento 
verš pokračuje v mesiášskej téme pred-
chádzajúceho verša. Výklad naň podáva 
už apoštol Pavol v liste Hebrejom. Ak Ten, 
komu sa klaňajú anjeli, strpel ponížiť sa 
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(stať sa málo menším než anjeli) kvôli 
nám, tak tým viac my, menší než anjeli 
kvôli telu, kvôli zjednoteniu so zemou 
(hmotou), mali by sme pokorne všetko 
znášať kvôli Nemu. Boh Otec aj Boh Syn 
sú tej istej podstaty, rozdielni vlastnosťa-
mi. No Syn kvôli nám zostúpil z nebies, 
stal sa človekom a tak sa ukázal menším 
než anjeli, keď prijal ľudské telo. Toto 
všetko trpel len kvôli 
nám, kvôli svojej 
ľudomilnosti , 
aby stratenú 
ovcu zachrá-
nil, ranené-
ho človeka 
vyliečil a 
vrátil ho do 
jeho skutoč-
nej domovi-
ny – Božieho 
K ráľovst va. 
Vo vzťahu k 
Christovi pod 
slávou a cťou môžeme rozumieť Chris-
tov Kríž, Jeho utrpenie. Kríž preto, lebo 
aj samotný Isus Christos ho nazýva slá-
vou, keď hovorí: „Príde čas, kedy bude 
oslávený Syn človeka“ (Jn 12, 23).

„A postavil si ho nad diela Tvojich rúk, 
všetko si pod jeho nohy pokoril: všetky 
ovce aj voly, taktiež aj poľnú zver, nebes-
ké vtáky aj morské ryby, brázdiace morské 
cesty“ – Apoštol Pavol tieto slová objas-
nil tak, že sa v plnosti naplnili na Spasi-
teľovi Christovi. Preto Mu Otec slovami 
žalmu povedal: „Sadni si po mojej pravici, 
pokým Ti nepokorím Tvojich nepriateľov 
ako podnož Tvojich nôh“ (Hebr 1, 13; Ž 
109, 1). Jasným dôkazom Božej ľudo-
milnosti je aj to, že padlú ľudskú priro-
dzenosť obdaroval toľkou múdrosťou, 

že človek panuje nielen nad suchozem-
skými tvormi, ale aj nad morskými ryba-
mi a nebeskými vtákmi, nad všetkým, čo 
žije na súši, aj v mori – vlastnými vymys-
lenými spôsobmi loví vo výškach i hlbi-
nách, pokoruje si lietajúce vtáky a aj vo 
vodách skrývajúce sa ryby. Dávid týmto 
konkrétnym vymenovaním zvierat roz-
členil priestor vlády človeka na tri časti: 

zem – ovce, voly, zve-
ry, nebesia – vtáky 

a more – ryby a 
všetko, čo žije 
vo vode.

Ž a l m i s t i 
hovoria, že člo-
vek je Božím 
stvorením, že 
Boh s osobitou 
starostlivosťou 
stvoril človeka, 
dal mu priro-
dzenosť vyššiu 
než všetké-

mu ostatnému viditeľnému stvoreniu 
a postavil ho nad celým stvoreným 
svetom. Cieľom odkrytia tohto učenia 
u žalmistov bolo želanie vzbudiť v ľu-
ďoch zbožnosť a lásku k Bohu, vzbu-
diť oslavovanie Tvorcu a Jeho veľkole-
pého mena. Preto prorok opakuje svoj 
prvý výrok a dáva ho namiesto záveru, 
čím poukazuje, že bol hlavným cieľom 
ôsmeho žalmu. Keďže sláva mena Isusa 
Christa Spasiteľa naplnila nebo aj celú 
Zem, keďže aj Božou blahodaťou vysoko 
postavený človek, v osobe Isusa Christa 
zjednotený s Božstvom, stal sa hodným 
veľkých pôct a slávy, preto kráľ Dávid, 
vidiac toto všetko, prorockým duchom v 
údive znovu vzýva: Hospodine, Hospodin 
náš, aké obdivuhodné je Tvoje meno po 
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celej zemi! Keďže tento žalm prorocky 
hovorí o Vtelení a službe Božieho Syna 
a samotný Hospodin zostúpil na Zem a 
potom sa vzniesol späť na Nebesá, na-
vrátil sa do svojej predchádzajúcej Otco-
vej slávy, preto sa aj tento žalm na konci 
vracia späť k úvodným slovám.

Protodiakon Ján Husár
Literatúra:
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Poučenie

„Ak som uvidel vo svojom srdci nespravod-
livosť, 

potom nech ma Boh nevypočuje“ (Ž 66,18).

Mnohí ľudia sa modlia pokrytecky a 
táto ich falošná modlitba sa stala ich 
zvykom. Vôbec si to nevšimli a 
ani si to nechcú všimnúť, že sa 
modlia falošne. Nemodlia sa 
v duchu a v pravde, a ak by 
ich niekto z toho obvinil, tak 
by sa nahnevali, že sa opováži 
tvrdiť takýto nezmysel. K po-
krytectvu človek nedôjde ná-
hle, ale postupne. Najprv 
sa možno naozaj modlil 
zo srdca. Avšak neskôr, 
kvôli značnej náma-
he, ktorú predstavuje 
modlitba srdcom, ku 
ktorej sa treba prinútiť, 
pretože je povedané, 
že „nebeské Kráľovstvo 
trpí násilie“ (Mt 11,12), 
sa človek začína modliť 
viac ústami, povrchne. 
Nemodlí sa z hĺbky duše, pretože modliť 
sa ústami je oveľa jednoduchšie. Nako-

niec po veľkom zápase tela a pokušiteľa 
sa modlí ústami a nedovedie do srdca 
silu slov modlitby. Takýchto ľudí je veľmi 
veľa. Hospodin o tom hovorí: „Tento ľud 
ma ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa 

ďaleko“ (Mt 18,5).
To, čo bolo povedané o mod-

litbe, treba povedať aj  o pri-
jímaní svätej nesmrteľnej a 
oživujúcej Tajiny. Spočiatku 
človek často prijíma so živou 
vierou a s pocitom lásky a 

zbožnou úctou. Neskôr začne 
telo a pokušiteľ klásť odpor 

Božej pravde, ustúpi im a 
nechá ich zvíťaziť nad se-
bou. Takto človek nepri-
jíma Telo a Krv, ale kvôli 
myšlienkam srdca chlieb 
a víno. Podstata Tajiny je 
„Duch a život“ (Jn 6,63) a 
táto podstata, ako pove-
dal Spasiteľ, sa v takom 
človeku „neujíma“ (Jn 
8,37). Namiesto nej sa 
do človeka vkráda satan. 

Zachráň, Bože, všetkých od takéhoto pri-
jímania, od takej potupy Hospodina!

Sv. Ján Kronštadtský

Úprimnosť v modlitbe
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Poučenie Úvaha

O nedeľných nákupoch
Vo Svätom Písme v jednom z  desiatich Božích prikázaní čítame: „Šesť dní budete 

pracovať, ale v siedmy deň je sobota svätého sviatočného odpočinku pre Hospodi-
na. Každý, kto by v sobotný deň pracoval, musí zomrieť!“ (2 Mjž 31, 15) Týmto sied-
mym, sobotným dňom je pre nás kresťanov deň pamiatky na Zmŕvychvstanie Isusa 
Christa, teda svätá nedeľa. V zmysle uvedeného citátu, ale aj mnohých ďalších miest 
vo Svätom Písme tak Starého, ako aj Nového Zákona by sme mali nedeľu zasvätiť 
Bohu. Naši predkovia to vo veľkej miere dodržiavali a dodnes sa v našom národe 
zachováva, že v nedeľné a sviatočné dni sa nevykonáva žiadna práca, či už na poli, 
ale aj v domácnosti. Boh veľmi dobre nariadil už izraelskému národu, aby si aspoň 
jeden deň v týždni oddýchol a zároveň si spomenul na Boha. Netýka sa to však iba 
manuálnej práce, ale všetkého, čím sa v priebehu týždňa zaoberáme, teda ak niekto 
pracuje na počítači, v nedeľu by to robiť nemal, ak niekto študuje, v nedeľu by si mal 
od učenia oddýchnuť a pod. 

Oddychovať od práce 
máme hlavne preto, aby 
sme tento deň zasvätili 
Bohu a teda navštívili Boží 
chrám. To je tá najdôle-
žitejšia časť nedele. Tu sa 
dostávame k názvu na-
šej témy. Je nakupovanie 
práca? Možno nie, ale keď 
nás odďaľuje od Boha, tak 
to v nedeľu netreba robiť. 
Počas komunizmu, ktorý 
s Bohom nechcel mať nič 
spoločné, boli v nedeľu a 

niektoré sviatky obchody zatvorené. Podľa mňa veľmi správne. Preto stále tvrdím, že 
dnešná doba viac bojuje proti Bohu ako tomu bolo v čase totality. Niekto sa vyjadril: 
„Väčšinu ľudí, ktorých som videl v nedeľu v cerkvi, išli z Liturgie rovno do obchodu“. 
Je to strašné, ale prečo je to tak? Lebo sú tie obchody otvorené. Keby sa v nedeľu 
nakúpiť nedalo, ľudia by si urobili zásoby nákupom v iný deň. Sme veľmi slabí, aby 
sme dokázali odolať dnešným nástrahám. A čo predavači v obchodoch? Oni nemajú 
právo zasvätiť nedeľu Bohu a ísť do chrámu? Nie je z našej strany egoistické, že mu-
sia v nedeľu čakať, či sa nám doma niečo neminie, aby sme si mohli prísť nakúpiť? 
Určite je. Myslím si, že ak by zatvorenie obchodov v nedeľu priviedlo aspoň jedného 
predavača či predavačku v nedeľu do chrámu, aj tak to stojí zato urobiť. Lebo eko-
nomika je menej ako spasenie človeka. 

Prot. Peter Soroka
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Pastierské bohoslovie Pastierské bohoslovie

Pri budovaní vnútornej misie Cirkvi by sa malo presadzovať a rešpektovať pravo-
slávne  hľadisko, ktoré hovorí o zastúpení dvoch rovnako nevyhnutných elementov 
pre všeobecnú kresťanskú tvorivosť  - tak cirkevný, hierarchický, ako aj laický, teda 
samotných veriacich, ľud Boží, ktorí by napomáhali šíreniu duchovnej a kultúrnej 
osvety a viery, ale aj chránili veriacich kresťanov pred negatívnymi a nezdravými 
vplyvmi  falošných učení a pred všetkým, čo by nieslo pečať oslabovania viery alebo 
dokonca jej úplného vymiznutia či straty. Pritom sa počíta s tým, že dnes stranou 
stojaci laici (veriaci kresťania, Boží ľud) musia sa prebudiť, ožiť, vrátiť k životu, kto-
rý im bol upieraný alebo nerozvíjaný v týchto otázkach pre nich na patriacej a ich 
posvätnému poslaniu zodpovedajúcej úrovni. Toto všetko môže iba prospieť dobru 
danej veci, spestriť činnosť cirkevnej obce a pomôcť riešiť mnohé úlohy. 

Takto vlastne celá Cirkev, nielen duchovenstvo alebo iba laici, teda veriaci, ale 
duchovenstvo i laici spoločne, ruka v ruke prostredníctvom širokej a súčasnej čin-
nosti a služby, v mene Christovej viery a lásky, majú napomáhať pri budovaní u nás 
nevyhnutnej vnútornej misie Cirkvi, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou života a služ-
by Cirkvi v tomto svete. V poslednom čase sa častejšie ozývajú hlasy volajúce po 
aktívnej účasti verných kresťanov na cirkevnom živote, po ich „kráľovskom kňazstve“ 
(1 Pt 2, 9), po zvýšení ich cirkevnej uvedomelosti. Sú však obavy, ako sa vyjadruje 
otec Alexander Schmemann, že všetky tieto úsilia vrátiť laikom im patriace miesto v 
Cirkvi pôjdu po nesprávnej ceste, ak budú vychádzať, ako to je chápané dnes, výluč-
ne zo vzájomného vzťahu „duchovenstvo – laici“, a nie predovšetkým zo vzájomné-
ho vzťahu „Cirkev – svet“, ktorá jediná môže v dnešnej dobe objasniť povahu Cirkvi 
a jej miesto a organickú jednotu všetkých jej členov. Nedostatok dnešnej psycho-
lógie spočíva v tom, že celý život Cirkvi je chápaný z pohľadu vzájomného vzťahu 
duchovenstva a laikov (Schmemann, Alexander: Evcharistia. Tajinstvo Carstva. Ymca 
– PRESS. Paris 1984, s. 109-110). Ako ďalej píše otec Schmemann, „kráľovské“ alebo 
„všeobecné“ kňazstvo spočíva nie v tom, že táto je spoločenstvom kňazov – lebo 
v nej sú kňazi i laici - , ale v tom, že ona ako celok, ako Telo Christovo má kňazskú 
službu vo vzťahu k svetu a uskutočňuje kňazstvo a prihováranie samého Pána. A 
samotná odlišnosť kňazov laikov vo vnútri Cirkvi je zas nevyhnutná kvôli tomu, aby 
Cirkev mohla byť vo svojej plnosti posvätným organizmom, lebo ak kňazi sú služob-
níci tajín, tak cez tajiny celá Cirkev sa posväcuje na službu Christovu, sama sa stáva 
Tajomstvom bohočlovečenstva Christovho. A kňazstvo laikov spočíva nie v tom, že 
sú v Cirkvi akoby kňazmi druhej kategórie, lebo služby sú rozmanité a nikdy sa ne-
smú zmiešať, ale v tom, že ako verní, t.j. členovia Cirkvi sú posvätení na službu Chris-
tovu  svetu a realizujú túto predovšetkým svojou účasťou v prínose Obete Christovej 
za svet... Napokon treba pripomenúť, hovorí ďalej otec Schmemann, že nie pre seba 

Veriaci i duchovenstvo napomáhajú pri 
budovaní vnútornej misie Cirkvi (2)
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prichádzame do chrámu a nie čosi svoje v ňom hľadáme, ale prichádzame preto, 
aby sme konali službu dielu Christovmu vo svete. Lebo ani nie je inej cesty spásy 
seba, ak nie v oddaní svojho života Christu, „ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou 
oslobodil od našich hriechov a učinil kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi“ (Zj 1, 
5) (Schmemann, Alexander, cit. dielo, s. 109-116). Takto otázku všeobecného a hie-
rarchického, sviatostného kňazstva chápali svätí otcovia a učitelia Cirkvi, ako napr. 
sv. Justín Filozof, sv. Gregor Nysský, sv. Cyril Alexandrijský, bl. Augustín, Lev Veľký a 
iní. Práve na základe tohto takmer všeobecného učenia, ktoré sa opiera o rôzne po-
menovania vo Svätom Písme, Pravoslávna cirkev uznáva dva druhy kňazstva: etické, 
subjektívno-duchovné alebo kňazstvo v symbolickom zmysle, a hierarchické, svia-
tostné, aktívne pôsobiace, alebo kňazstvo v objektívnom a doslovnom zmysle. Takto 
Cirkev učí aj v Pravoslávnom vyznaní viery: „Kňazstvo je dvojaké: jedno je duchovné 
a druhé sviatostné. Duchovné kňazstvo majú všetci pravoslávni kresťania, ako učí ap. 
Peter (1 Pt 2,9) a Ján v Zjavení (Zj 5,9-10). Takémuto kňazstvu patria aj obetovania, a 
to: modlitby, vďakyvzdania, umŕtvovanie tela, vydávanie seba samého na mučeníc-
tvo za Christa a iné im podobné“ (Jastrebov M.: K voprosu o vsesvjaščenstve christian. 
Trudy Kyjevskoj Duchovnoj Akademii. 1906. T. 1., s. 557-596. Afanasjev, Nikolaj: Cer-
kov Ducha Svjatoho. Centr pravoslavnoj knihy. Kyjev 2005, s. 29-139 a iné). 

Je zrejmé, že v tomto zmysle sa všeobecné kňazstvo v prvom rade vzťahuje na 
„laikov“ a „vnútornú a vonkajšiu misiu“ vykonávanú Cirkvou, od Cirkvi, v mene Cirkvi 
a pre Cirkev. Jedným i druhým pomenovaním sa dnes tak u rímskych katolíkov, ako aj 
u pravoslávnych, úplne spoločne podľa analógie Christom vyvolených a na misiu vy-
slaných apoštolov (misionárov) do sveta, označuje nevyhnutná a dôležitá spoluprá-
ca laikov (veriacich kresťanov) v náboženských motiváciách pri šírení kresťanských 
ideí a pri dosahovaní výsledkov náročných úloh Cirkvi v súčasnosti. „Ako Christos, 
píše prof. Pružinský, vzal na seba ľudskú prirodzenosť a hriech sveta, aby uľahčil náš 
údel a uzdravil nás svojimi ranami (Iz 53, 5), tak aj Cirkev podľa svojej christologickej 
prirodzenosti a mi-
sie je povolaná, aby 
sa realizovala v kaž-
dom čase a niesla 
na sebe hriech i rany 
tohto sveta, aby ich 
obviazala i liečila. 
To je základ jej veľ-
kej angažovanosti v 
službe svetu, solida-
rity s trpiacimi, hoci 
sa nikdy a v ničom 
nemá stotožniť so 
svetom v tom, čo je 
v ňom zlé a nespra-

Pastierské bohoslovie
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Kanonizácia novomučeníkov

vodlivé, čo má svoj pôvod v hriechu. Veľký apoštol národov – Pavel hovorí: „Jedni 
druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Christov“ (Gal 6, 2), zákon lásky (Jn 15, 
17), ktorý v Jeho spasiteľskom diele našiel najväčšie vyjadrenie“ (Pružinský, Štefan, 
cit. dielo, s. 206). Toto všetko sa vykonáva spoločne, ruka v ruke s tými, ktorí ako 
duchovné osoby (sviatostné, hierarchické kňazstvo) svojím zvláštnym posvätením 
a osobitným postavením sú ustanovení na to, aby ustavične a pravidelne tieto idey 
rozvíjali a pre ne pracovali. 

V súlade s tým a podľa svojho účelného pomenovania, vnútorná misia Cirkvi, z 
pravoslávneho pohľadu a v Pravoslávnej cirkvi, musí byť neobyčajná, vnútorne pre-
pojená spolupráca veriacich a kňazov v spasiteľskom diele Cirkvi, oduševňovaná 
kresťanskou vierou a láskou k blížnym a upriamovaná na všetkých, ktorí pociťujú 
duchovný a telesný hlad a smäd, ktorí sú ohrození a zblúdilí; musí byť vyjadrená v 
rozmanitej misijnej, pedagogickej, diakonskej, dobročinnej, sociálnej a spoločenskej 
činnosti pre budovanie Cirkvi a pre priblíženie Božieho kráľovstva na Zemi (Dimitrov, 
Christo, Pastyrsko bogoslovije, časť I. Obščo ili enorijsko dušepastyrstvo. Sofija 1955, s. 
172-173).

Prot. Peter Kormaník

Svätorečenie mučeníkov, ktorí po atentáte 
na Heydricha pomáhali parašutistom

Počas slávnostnej svätej Liturgie, 
ktorá sa konala 8. februára 2020 v ka-
tedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda 
v Prahe, boli kanonizovaní otcovia 
Vladimír Petřek a Václav Čikl, ako aj 
Ján Sonnevend, Václav Ornest a Karel 
Louda s rodinami umučení za Christa 
a sv. Pravoslávie, keďže po atentáte 
na Heydricha pomáhali skrývajú-
cim sa parašutistom v pravoslávnom 
chráme.

Parašutistom poskytli úkryt, čím 
prejavili lásku k blížnemu napriek ris-
kovaniu vlastného života a preto ich 
Pravoslávna cirkev svätorečila. Vladimír 

Petřek, Václav Čikl a Jan Sonnevend spolupracovali s parašutistami, ktorí v roku 1942 
uskutočnili útok na Reinharda Heydricha. Práve oni ukryli výsadkárov v krypte pra-
voslávneho chrámu, kde ich o niekoľko týždňov neskôr gestapo odhalilo. A práve 
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v tomto chráme boli v sobotu 
Petřek, Čikl, Sonnevend a ich 
rodiny za svoje hrdinstvo v 
odboji kanonizovaní.

 „Sú stelesnením všetkého, 
čo človek má mať k dokona-
losti. Boli to vlastenci a to, čo 
hovorili, neboli iba slová bez 
obsahu, ale dokázali to svoji-
mi činmi,“ vysvetľuje dôvody 
svätorečenia nových mučení-
kov súčasný duchovný správ-
ca chrámu svätých Cyrila a 
Metoda prot. Václav Ježek.

Petřek ako tamojší pomocný duchovný, Čikl ako správca cirkevnej obce a Son-
nevend ako predseda starších Českej pravoslávnej cirkvi boli dôležitými spolupra-
covníkmi Jana Kubiša, Jozefa Gabčíka a ďalších piatich odbojárov práve preto, že im 
poskytli posledný úkryt pred ich vyzradením a aktívne sa podieľali na ich zásobovaní 
potravinami i oblečením.

Nacisti použili Petřeka ako živý štít
„Títo traja páni sa zapojili do odboja hneď po okupácii. Vystavovali krstné listy ži-

dovským občanom, aby mohli preukázať svoj árijský pôvod. Ďalej vieme, že už pred 
rokom 1942 sa v krypte ukrývali ľudia, ktorí potrebovali pomoc. To zaisťoval Petřek 
a Sonnevend. Parašutisti tu začali prichádzať už 28. mája 1942, deň po atentáte na 
Heydricha,“ vysvetľuje bádateľ Vlastislav Janík.

Muži sa o výsadkárov starali, do krypty im nosili jedlo a správy o dianí v protek-
toráte. Otec Petřek ich mal taktiež duchovne povzbudiť potom, ako sa dozvedeli o 
vypálení Lidíc a zvažovali ďalší postup. Podľa niektorých bádateľov existoval plán, 
podľa ktorého sa mali parašutisti z chrámu následne presunúť inam, uprchnúť v 
prázdnych rakvách pohrebného ústavu. K tomu už ale nedošlo.

Výsadkárov a príslušníkov domáceho odboje udal gestapu člen paravýsadky Out 
Distance Karel Čurda. Začalo zatýkanie, ktoré vyvrcholilo dobytím krypty 18. júna 
1942, samovraždou parašutistov a uväznením Petřeka, Čikla a Sonnevenda.

„Petřeka dokonca pri dobývaní krypty nacisti nútili, aby výsadkárov prehovoril, 
aby sa vzdali,“ dodáva Janík. Gestapo malo kňaza údajne pri boji používať dokonca 
ako živý štít.

Na zatknutie starého otca si pamätá aj vnuk Jana Sonnevenda, ktorý mal v dobe 
heydrichiády 10 rokov. „Dedka som naposledy videl tesne predtým, ako bol zatknu-
tý. Pamätám sa, že to bolo v stredu, pretože v ten deň sme chodili vždy k prarodičom 
na návštevu. To, že sa angažovali v odboji, som sa ale dozvedel až po vojne, pretože 
môj otec nemal záujem, aby sme o tom vedeli, pretože sme boli ešte malé deti,“ 
spomína Jaroslav Ort.

Kanonizácia novomučeníkov Kanonizácia novomučeníkov
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Pamiatku nových svätcov si budú veriaci pripomínať  5. septembra
Všetkých troch 

mužov nacisti väz-
nili v pankráckej 
väznici. K brutálne-
mu výsluchu ich vo-
zili do sídla gestapa 
v Petschkovom pa-
láci. Informácie sa 
z nich snažili dostať 
tri mesiace. Márne, 
nikoho neprezradi-
li. V tej dobe už ale 
natoľko pokročilo 
zatykanie, že väčšina spolupracovníkov parašutistov už bola zadržaná.

Väčšinu z nich čakal podobný osud – krátko po väznení v Terezíne a následnom 
prevoze do koncentračného tábora Mauthausen a smrť. Petřek, Čikl a Sonnevend 
sa však postavili spoločne s biskupom Gorazdom (svätorečený bol už v roku 1987) 
pred mimoriadny súd v Prahe. Ten ich 3. septembra 1942 odsúdil na trest smrti.

Čikla a Sonnevenda zastrelili na Kobyliskej strelnici hneď nasledujúci deň, Pe-
třeka o dva dni neskôr. A práve 5. september je teraz v pravoslávnom kalendári 
deň, kedy si budú veriaci týchto nových mučeníkov pripomínať.

Na ich kanonizácii sa zúčastnili traja archijereji: domáci pražský arcibiskup Mi-
chal, michalovsko-košický arcibiskup Juraj a mochačský episkop Isychije zo Srbskej 
pravoslávnej cirkvi, množstvo duchovných a veriacich z našej miestnej Pravosláv-
nej cirkvi aj zo zahraničia. 

Spracované a upravené podľa zdroja: https://ct24.ceskatelevize.cz

Túžba po rodinnom živote pochá-
dza z ľudskej podstaty. U žien je 
táto túžba silnejšia ako u mužov. 
Preto si myslím, že ak muž nepije, 
ak nezvádza ženu na ich prvom 
stretnutí, má v rukách profesiu a 
dokáže udržať rodinu, je to poklad. 
Ak chce mať deti a nebude vnuco-
vať peniaze na potrat v prípade 
neplánovaného tehoten-
stva, ak vám dovolí chodiť 
do chrámu, hoci sám ešte 

nedošiel k tomu, aby pristúpil k 
spovedi. Ak je nenáročný, serióz-

ny a menej rozpráva ako pra-
cuje, je to ozajstné bohatstvo. 
Neopúšťajte ho. Je to skutoč-
ný muž. Ak Boh dá, tak ho ešte 

pravoslávnym urobíte. Veď je 
povedané: „Veď ako mô-

žeš vedieť, žena, či za-
chrániš svojho muža?“ 
(1Kor 7,16)

Prot. Andrej Tkačov

Voľba životného partnera
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Rozpis chrámu

Steny pravoslávneho chrámu v 
Humennom zdobia nádherné ikony

Ikonopisci pracovali desať rokov
Rozpis Pravoslávneho 

chrámu sv. Cyrila a Metoda v 
Humennom je od sklonku vla-
ňajška hotový. Písanie bohato 
zdobených a farebných ikon 
trvalo desať rokov. Na doslova 
herkulovskú úlohu sa podujali 
ikonopisci z Poľska.

Zasvätili ho vieroz-
vestcom

Humenský pravoslávny 
chrám je novostavbou. „Vybu-
dovali sme ho na základe záko-

na z roku 1990. Vtedy Pravoslávna cirkev bola pozbavená všetkého majetku, ktorý bol 
zapísaný pred rokom 1945 na gréckokatolícku cirkev. Preto sme boli nútení postaviť si 
nový chrám. Začali sme ho stavať v roku 1991,“ hovorí dekan a správca Pravoslávnej 
cirkevnej obce v Humennom Peter Humeník. Chrám zasvätili svätému Cyrilovi a Me-
todovi.

Ikonopisci pochádzajú z Poľska
Po dokončení prác prišiel na rad vnútrajšok chrámu. Bolo ho treba vymaľovať 

ikonami, teda „rozpísať“. „Ikony sa píšu. Ikona je súčasťou nášho duchovného života, je 
to teológia vo farbách, Písmo v obrazoch. Má duchovný význam a je v nej zahrnuté aj 
učenie Pravoslávnej cirkvi,“ hovorí.

Rozpísať celý chrám bola doslova herkulovská úloha
„Dali sme ponuky našim ikonopiscom. Keďže je chrám veľký a naši ikonopisci sú 

poväčšine duchovní, ktorí majú 
svoje cirkevné obce, bolo by to 
pre nich záťažou. A nie každý si 
trúfne na rozpis chrámu,“ vysvet-
ľuje Humeník, prečo voľba pad-
la na ikonopisca spoza hraníc. 
Ikonopisec Miroslaw Trocha-
nowski, ktorý pochádza z poľ-
ských Lemkov, začal v chráme 
pracovať v roku 2009 so sestrou 
Lidiou. Po ročnej prestávke sa 
vrátil s bratom Bohdanom a 
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prácu dokončili spoločne. „Videli sme v Poľsku jeho dielo, vedeli sme, koho si objed-
návame. Mali sme ponuky aj zo Srbska a Grécka, ale boli finančne náročné. Mali sme 
dohodu s Poľskou pravoslávnou cirkvou, že sa rozpis bude robiť sponzorsky, navzájom 
sme si vypomáhali,“ dodáva.

Maľovali aj poležiačky
Duchovný Humeník pri-

znáva, že hneď od začiatku 
vedeli, že rozpisovať chrám 
nebude krátkodobá záleži-
tosť. „Chrám bol novostavbou. 
Prvou vecou bolo urobiť všetky 
stierky na steny, aby boli hladké. 
Druhá vec boli financie. Na roz-
pis prispeli hlavne veriaci, ale aj 
sponzori a mesto. Ikonopisec 
si nemohol dovoliť rozpisovať 
celý rok len náš chrám. Prichá-
dzal, keď mal doma voľno, na 

jar, v jeseni na pol druha mesiaca. Keby maľoval len náš chrám, mal by ho za dva roky 
hotový,“ zdôrazňuje. Celých desať rokov stálo v chráme lešenie. „Niekedy si ikonopisec 
na lešenie položil stolík, aby si mohol ľahnúť a maľovať poležiačky,“ opisuje Humeník.

Kus neba na zemi
Ikony v humenskom pravoslávnom chráme zobrazujú život Spasiteľa Isusa Chris-

ta. Sú v hornej časti, v klenbách a po bokoch chrámu, zachytávajú Jeho narodenie, 
krst, vzkriesenie, Nanebovstúpenie a Zoslanie Svätého Ducha. Patróni chrámu sv. 
Cyril a Metod sú na ikone po prvej strane ikonostasu, symbolicky držia v rukách hu-
menský chrám, teda celú miestnu cirkevnú obec. 

Ikony po oboch stranách ikonostasu zobrazujú misiu vierozvestcov 
„Po pravej strane je ikona Rastislava, ktorý píše list do Byzancie do Konštantínopolu, 

aby im poslali vierozvestcov. Po ľavej strane vidíme, ako ľud Veľkej Moravy víta Cyrila a 
Metoda so svojou družinou,“ vysvetľuje Humeník. Na chóre sú Cyril a Metod zobrazení 
netypicky, ako nad vodami dvoch zlievajúcich sa riek spisujú svoje učenie. „Dve rie-
ky sú symbolom pokračovania veľkomoravskej misie na Balkáne. Z prameňov ich viery 
a učenia čerpali ďalšie slovanské národy,“ dodáva. Špecifikom chrámu je zobrazenie 
života oboch svätcov od narodenia až po skon.„Je to výnimočné. V máloktorých chrá-
moch nájdete niečo podobné,“ zdôrazňuje duchovný.

Nádhera chrámu nie je samoúčelná
„Chrám je kus neba na zemi. Každý veriaci človek, ktorý vstúpi do Božieho chrámu, 

mal by pociťovať počas svätých bohoslužieb blaženosť,“ uzatvára Peter Humeník.

Jana Otriová, denník KORZÁR (krátené)
(Prevzaté so súhlasom autora a redakcie)
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Báseň

O láske k nepriateľom

Lúbiť nepriateľa? Pre nás hriešnych ťažká vec,
to musí byť v človeku namiešaná kvalitná duchovná zmes.

Robia ti zle, podkopujú nohy? Čiň iným dobre,
iba takto zotneš diablovi rohy.

Oheň sa ohňom nehasí, ani búrka búrku nevyženie,
jedine dobrom sa dá nepriateľovi zmeniť myslenie.

Pokora, láska, pokánie priťahujú Boha, 
sú to preveliké cnosti,

len skrze nich však, človeče, 
dostaneš od Hospodina dary, 
ako tých najvzácnejších hostí.

Jerej Michal Sivík

Presvätá Bohorodička je vždy s nami 
- kdekoľvek by sme boli a akokoľvek by 
sme žili. Vždy je pripravená poskytnúť 
nám svoju pomoc, uľahčiť naše utrpe-
nie, vliať útechu do našej usúže-
nej, nepokojnej a smútiacej 
duše a vo svojom materin-
skom objatí upokojiť, po-
tešiť, podržať a povzbudiť 
nás. Vo svojom materin-
skom srdci neodmieta 
žiadnu úpenlivú pros-
bu. Dokonca ako nežná 
matka sa náhli k svojim 
deťom, keď sa trápia, 
znepokojujú a hynú. A 
ona ako matka Najvyš-
šieho Boha má blaho-
darnú Božiu silu, aby 
nám mohla pomáhať. 

Keď sa trápite, mučíte, keď vám je nao-
zaj ťažko a život dostáva zložitý rozmer, 
keď sa nachádzate na pokraji smrti, keď 

strácate nádej a upadáte do zúfalstva, 
spomeňte si, že máme matku, 

ktorá nás silno ľúbi - Presvä-
tú Bohorodičku. Verte, že 

len čo ju zavoláte, príde k 
vám s pomocou, útechou, 

uľahčením a záchranou! 
A nepochybujte, že ona, 
vypočujúc vaše vzdychy 
so zármutkom, príde 
k vám, utrie vaše slzy, 
uľahčí utrpenie a zbaví 
nás nebezpečenstva, zá-
huby, zlej túžby a skles-
losti. 

Archimandrita Kyrill 
(Pavlov)

Presvätá Bohorodička vždy pomôže



B20 Odkaz
sv. Cyrila 
a Metoda

Osobnosť

Archimandrita Savva (Struve) 
(11.10.1900 - 13.03.1949)

Tu odpočíva telo dobrého pastiera, 
učiteľa a nastavnika o. archimandritu 
Savvu Struve.

To sú slová vďačných veriacich, vyte-
sané svojmu duchovnému otcovi na ná-
hrobnom kameni na bratskom cintoríne v 
Ladomirovej.

„Ja som dobrý pastier, dobrý pastier 
kladie svoj život za ovce” (Jn 10, 11). Tieto 
slová svätého Evanjelia boli neoddeliteľne 
spojené so životom a dielom otca archi-
mandritu Savvu, ktorý bol skutočne telom 
a duchom dobrým pastierom. 

Otec Savva sa narodil v Petrohrade 
v rodine vynikajúceho ruského politika 
-  ekonóma, historika a publi-
cistu akademika Petra Struve. 
Spolu s rodinou musel Rus-
ko opustiť pred boľševikmi. 
Vyštudoval gymnázium v 
Moravskej Třebovej, študo-
val v Heidelbergu a svoje 
teologické vzdelanie do-
končil v pravoslávnom 
teologickom Inštitúte 
sv. Sergeja v Paríži. V 
srbskom Miľkovskom 
monastieri bol pod-
strihnutý za monacha 
a rukopoložený na 
jerodiakona. V januári 
1931 sa presťahoval 
do Ladomirovej na 
Karpatskú Rus. „…Ne-
prestal som ďakovať 
Bohu, že On ma privie-
dol k tejto západnej vetvičke ruského náro-
da, s ktorou som zrástol duchovne a nechcel 

by som sa s ňou rozlúčiť až do smrti“. Tu pra-
coval ako redaktor, korektor a autor člán-
kov v tlačiarni prep. Jóva. Stal sa duchov-
níkom veriacich v Ladomirovej, Krajnom 
Čiernom a Vagrinci. Ako písal igumen Me-
fodij, všetci jeho veriaci, a bolo ich veľmi 
veľa, cítili jeho starostlivú ruku. Poznal ich 
všetkých po mene, delil sa s nimi o všetky 
potreby a žiale.

„Postavu otca Savvu vidím pred sebou 
ešte aj dnes, vlasy nemal čierne, ale do svet-
lej farby. Často chodieval k môjmu otcovi, 
lebo môj otec mal veľmi rád Ladomirovský 
monastier a materiálne ho veľmi podporo-
val. Všetky deti sa na neho veľmi tešili. Keď 

niektoré zakričalo, že otec Savva 
ide, všetky sme bežali poniže dediny, 

aby sme ho stretli“, spomína pani 
Elena Tišková.  

Na jeho pleciach ležala 
zodpovednosť za prípravu a 
organizáciu Dní ruskej kul-
túry (konali sa každoročne 

v júni na počesť výročia 
narodenia ruského bás-

nika Alexandra Puš-
kina) a Ruskú Jolku - 
dobročinný program. 
Deti pod stromčekom 
vystupovali s progra-
mom: spievali, tanco-
vali, prednášali básne. 
Nakoniec dostali dar-
čeky v podobe obuvi, 
kníh, krížikov a slad-
kostí. Ak sa dozvedel, 

že nejaké dieťa ochorelo, bez pozvania 
prišiel k nemu. Liečil nielen telo lekárskymi 
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radami a liekmi, ale najdôležitejšou bola 
pre neho modlitba nad chorým. 

Vďaka otcovi Savvovi bol v roku 1935 v 
Nižnej Jedľovej postavený veľký pravosláv-
ny kríž. Pomáhal pri stavbe pravoslávneho 
chrámu na počesť svätého veľkomučení-
ka Dimitrija Solúnskeho v obci Medvedie. 
Jeho zásluhou sa vybudovala časovňa na 
počesť svätým apoštolom rovným kňazovi 
Vladimírovi a Oľge na vojenskom cintoríne 
v Ladomirovej. Taktiež aj chrám - pamätník 
na počesť ruských a slovanských vojakov v 
Medzilaborciach. Spolu s otcom Ignatijom 
zbierali peniaze na jeho výstavbu.

Bratstvo ho posielalo na misijné cesty 
po západnej Európe. Vždy so sebou niesol 
mošči, mal prednášku o monastieri s foto-
grafickým materiálom. Finančné prostried-
ky vyzbierané na týchto cestách použili na 
budovanie monastiera. Mal mnoho kon-
taktov v zahraničí, vďaka ktorým pomohol 
mnohým ľudom: sprostredkovaním vzde-
lania, práce alebo materiálnou pomocou.

Podľa svedectva príbuzných, ako aj 
pána Nikolaja Hvozdu, bol otec archiman-
drita naladený protihitlerovsky. Ošetroval 
partizánov, volal ich lesné deti a ťažko 
prežíval svoju „vinu“, keď jedna z partizán-

skych skupín bola chytená a zlikvidovaná 
Nemcami. Neopustil svoje stádo ani počas 
frontových bojov. Ukrýval sa s veriacimi v 
lesoch, obchádzal s ikonou Počajevskej 
Bohorodičky zákopy a bol s nimi aj na 
mieste evakuácie pri Prešove. 

Vďaka vojnovým útrapám, neustálej 
misijnej práci s národom Božím, hlbokému 
prežívaniu za mnohých trpiacich a núdz-
nych ako aj obrovskému vypätiu všetkých 
síl, otec Savva v roku 1946 ochorel. Ku kon-
cu svojho života na seba zobral podvih ju-
rodstva - bláznovstva pre Christa. 

Posledný nastojateľ monastiera zosnul 
13. marca 1949 a bol pochovaný na brat-
skom cintoríne za chrámom bývalého mo-
nastiera prepodobného Jóva Počajevské-
ho v Ladomirovej.

Spomeňme si na neho vo svojich mod-
litbách a nezabúdajme na jeho slová: „Zhl-
boka dýchate horský vzduch, modlíte sa a v 
pamäti preberáte všetko, čo je potrebné uro-
biť počas dňa. A starostí bude mnoho, a vy 
sa tomu radujete, radujete sa možnosti tvoriť 
dobro…”

Jerej Mgr. Marián Derco, PhD.

Osobnosť

Výsledky súťaže "Pravoslávny chrám"
Pravoslávna cirkevná obec v 

Snine vyhlásila pre žiakov 2. stup-
ňa základných škôl súťaž "Pravo-
slávny chrám". Deti mali za úlohu 
pripraviť projekt - vybrať si ľubo-
voľný pravoslávny chrám na Slo-
vensku, vyhľadať o ňom základné 
informácie a doplniť ich zodpove-
dajúcimi ilustráciami.

Ocenení boli títo autori:
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5. ročník: Filip Andrejko, Ema Čornaničová, Timea Ihnatková, Soňa Plišková
6. ročník: Nina Čornaničová, Luka Gaberšek, Nella Hricková, Sára Chimičová, Ta-

mara Šiškanová 
7. ročník: Alexandra Blašková, Slavomír Čornanič, Michaela Dvoranová, Lea Ga-

beršek, Jana Jakoubková,  Alex Semjon, Justín Soroka
8. ročník: Nina Harkotová, Ján Kovaľ
9. ročník: Viktória Bindzárová, Patrik Buchlák, Ivona Kolcunová, Sofia Plišková, 

Sebastián Šelepák.

Hitler ako architekt nového svete bez Boha
(Prednáška o jasenovských mučeníkoch pakračsko-slavonského episkopa Jovana 

(Čulibrka), Prešov 9.12.2019)

Drahý otec dekan, drahí duchovní otco-
via, bratia a sestry! Keď otec dekan otváral 
toto podujatie, povedal veľmi peknú vec, že 
my a Srbi sme jeden národ. Vidíme v tom Boží 
zázrak, lebo ak pre nás Srbov existuje rovna-
ký národ, tak to sú Chorváti. Máme s nimi rov-
naký biologický základ, rovnaký jazyk s ma-
nimálnymi odlišnosťami a máme aj podobnú 
mentalitu. Toto všetko by nás mohlo viesť k 
tomu, že sme s nimi jeden národ. Avšak me-
dzi týmito dvomi národmi sa odohráva zlo 
biblických rozmerov. Samozrejme, nielen zlo, 
ale aj dobro, ale teraz tu hovoríme o zlu. A na 
druhej strane, ak hovoríme o národe na Slo-
vensku, nemáme veľa spoločných spojítok, 
nevidíme sa každý deň, nechodíme jedni k 
druhým k moru, neženíme a nevydávame sa 
medzi sebou, ani sa nerozvádzame, ale oči-
vidne sa v jednej Cirkvi spoločne modlíme k 
Bohu a očividne sú naše srdcia na rovnakom 
mieste. A preto vidíme, v čom spočíva zázrak 
Božej Cirkvi, že premieňa a spája putami aj 
národy, ktoré si nie sú fyzicky blízke. 

Tu sme sa však zišli kvôli niečomu, čo je 
úplne opačné a to je zlo. Bolo by to tak, ak by 
sme počúvali generáciu našich rodičov, kto-
rá naplnila bibilické slová: „Naši otcovia jedli 
kyslé hrozno a synom trpnú zuby.“ Táto ge-

nerácia bola posadnutá istým svetonázorom, 
ktorý v tomto utrpení videl všetko zlo. Bolo 
by to ako keby sme sa pozreli na sv. Ignatija 
Bohonosca a jeho obeť v rímskom cirkuse a 
svoj život by sme potom zasvätili nenávisti 
proti Diokleciánovi a rímskym cisárom. Tak aj 
generácia našich rodičov, keď hovorí o Jase-
novci, hovorí iba o zločincoch. Nedávno som 
o Jasenovci prednášal v jednom malom srb-
skom mestečku a Jasenovac je u Srbov veľká 
téma. Pýtal som sa ich, či okrem svojich prí-
buzných a sv. Vukašina, ktorý je známa obeť 
Jasenovca, poznajú aspoň jedno meno obe-
te Jasenovca (bolo tam prítomných asi tristo 
ľudí). Nikto nevedel ani jedno meno, ale zato 
poznali mená všetkých vrahov v Jasenovci. 
To znamená, že generácia našich rodičov, 
ktorá ich tak naučila, sa zaoberala iba zlom. 
Od roku 1945 a niekoľko desaťročí neskôr ľud 
chodil do Jasenovca a počúval práve to. Po-
čúval o zločincoch, nikto nikdy nespomenul 
meno žiadnej obete, a preto ich srdcia tvrdli 
a tvrdli. A Božia Cirkev robila niečo iné, deň 
čo deň, rok za rokom bojovala, aby v Jase-
novci mohla postaviť chrám. Predošlý chrám 
bol prvou obeťou tohto tábora, prví väzni 
museli zbúrať chrám a z neho postavili kon-
centračný tábor. Štyridsať rokov trval boj za 
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znovupostavenie chrámu v Jasenovci. V deň 
spomienky Jasenovca navštevovalo počas 
dlhých rokov toto miesto 2-3 tisíc ľudí, ale 3. 
septembra 1984 prišiel patriarcha German 
so siedmimi episkopmi, medzi ktorými bol 
aj blahej pamäti patriarcha Pavle aj súčasný 
patriarcha Irinej, aby posvätili nový chrám. 
V ten deň tam bolo prítomných 40 tisíc ľudí. 
Pred týmito ľuďmi patriarcha German pove-
dal niečo úplne nové a to je: „Odpúšťať mu-
síme, ale zabúdať nesmieme“. A tým začal 
novú éru Jasenovca. Je to éra týchto mladých 
ľudí, ktorí tu dnes sedia s nami, ktorí do Ja-
senovca prichádzajú s úplne iným 
srdcom. Prichádzajú kvôli obe-
tiam Jasenovca a nie kvôli ich 
katom. Aby sme pochopili 
týchto katov, musíme pocho-
piť hlavný prameň toho zla, 
aby sme dokázali pochopiť to, 
čo sa následne stalo v tom čase. 

Človek, v ktorom je steles-
nené všetko zlo Druhej sveto-
vej vojny, Adolf Hitler, my ho 
vidíme ako firera, ako vodcu 
Wehrmachtu, ako zločinca, 
ktorý zabil milióny a milió-
ny ľudí, vidíme 
ho, ako ho ná-
rod zbožňuje, 
ako si z neho 
obyčajný Nemec robí boha v Norinbergu, 
kde boli zhromaždenia nacistickej strany. A 
v Norinbergu bol postavený štadión, kde sa 
konali tieto zjazdy. Bol to obrovský štadión, 
najväčší v histórii ľudstva, ale aj biblický šta-
dión. Prečo biblický štadión? Lebo bol posta-
vený v tvare jedného predmetu, ktorý sa na-
chádza v Berlínskom múzeu. Je to oltár, ktorý 
nemeckí archeológovia priniesli z Malej Ázie, 
z mesta Pergamo. Na tomto oltári sa prinášali 
ľudské obete. Aj celý štadión bol veľkým ol-

tárom na prinášanie ľudských obetí. Prečo je 
to biblický oltár? Čo hovorí Zjavenie sv. Jána: 
„Anjelovi Pergamskej cirkvi povedz: Ja viem, 
že prebývaš tam, kde je prestol satana.“ A 
prestol satana je práve ten oltár v Berlíne. To 
znamená, že štadión v Norinbergu postave-
ný v tvare oltára je v podstate prestol satana, 
ktorý sa spomína vo Svätom Písme. Kto je 
ten žrec, ktorý prináša ľudské obete? Samot-
ný Hitler. A vari sa Hitler takto videl? On sa 
prejavuje iba v jednom okamihu. V jednom 
rozhovore s architektom, čo staval oltár v No-
rinbergu, volal sa Albert Speer. O ňom Hitler 
povedal: „Speer, vy ste moje alter ego, vy ste 

to, čím ja chcem byť.“ A čo robil Hitler do 
svojej poslednej chvíle? Vo svojom úkry-
te, kde nakoniec spáchal samovraždu, 
ochraňoval makétu budúceho hlavné-

ho mesta Nemecka. Nebol to Ber-
lín, ale mesto, ktoré sa malo 

nazývať Germánia a 
projektoval ho práve 

Albert Speer. Teda 
čo by o sebe Hitler 

povedal, že je? 
Umelec, vodca, 

politik, štátnik... 
On videl svet 
ako budúce 
umelecké die-
lo a sebe ako 

veľkého umelca, ktorý skrze nástroj politiky 
a armády stvára nový estetický svet. A tak sa 
stáva stvoriteľom. On je ten, čo stvára nový 
svet zo  starého sveta, ktorý nie je ničoho ho-
den a z ktorého treba odstrániť to, čo nie je 
estetické. A čo je neestetické? Slovania, Židia, 
Černosi, Cigáni, všetci tí, čo bránia tomu, aby 
bol svet usporiadaný tak, ako to on chce. A 
ako Hitler opisuje tento neporiadok? Prečo 
nenávidí tých, čo treba odstrániť, prečo nie 
sú estetickí? Skrýva sa to v knihe, v ktorej sú 
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napísané jeho voľné rozhovory za stolom. 
Hovorí: „Prečo nenávidím Židov? Lebo vy-
mysleli Boha.“ Podľa neho je Boh ten, čo stvá-
ra neestetický svet. „Jeho zabijem a ja budem 
ako nový boh tvoriť nový svet.“

Veľký kresťanský mysliteľ 20. storočia 
Jacques Maritain povedal, že Hitler zabíjal 
Židov, aby zabránil biologickej možnosti 
príchodu Christa spätne. Chcel zničiť každú 
stopu existencie Židov, čo by znamenalo fy-
zickú nemožnosť vtelenia Christa, lebo Chris-
tos mal telo od Židovky a židovský národ bez 
zasľúbenia Christa neexistuje. To je to, čo 
bolo sľúbené vyvolenému národu, že on dá 
telo Bohu, kto-
rý sa vtelí. A 
keď zabijem 
tento národ, 
keď zmizne, 
to znamená, 
že ani Christos 
sa nevtelil. A 
my vieme, že 
každá heréza v 
dejinách Cirkvi 
popierala prá-
ve toto a síce, 
že Christos 
prijal plnosť 
ľudského tela. Z tohto pohľadu nie je Hitler 
ničím novým. Ale je nový v tom, že nacizmus 
so svojím antisemitizmom a pokusom zniče-
nia Židov je christologická heréza, z ktorej sa 
rodí veľké zlo Druhej svetovej vojny. 

V Nezávislom štáte Chorvátsko (NDH – 
Nezavisna država Hrvatske) na rozdiel od 
nacistov, ktorí boli pohania, od fašistov, kto-
rí pripúšťali katolícku cirkev ako osobitosť 
talianskeho národa, bola špecifická skupina, 
ktorá sa dostala k moci s názvom ustašovci. 
Oni o sebe tvrdili, že sú nacisti a zároveň ultra 
katolíci, čo je schizofrenická kombinácia. Oni 

v mene katolíckej cirkvi začínajú vraždenie, 
ktoré trvalo 4 roky. Ako povedal izraelský 
premiér Šimon Peres počas návštevy Jase-
novca, „tento tábor sa od ostatných koncen-
tračných táborov odlišuje dvoma vecami. Po 
prvé je surovejší ako všetky ostatné v Európe 
(v Jasenovci nebol takmer nikto zabitý nábo-
jom ani plynom, vždy boli ľudia zabíjaní ru-
kou, nožom, kladivom, sekerou) a po druhé, 
je to jediný tábor v okupovanej Európe, kto-
rého hlavnou obeťou neboli Židia, ale Srbi.“ 
Máme tu stroj smrti, ktorý prenasleduje po 
prvé pravoslávnych, potom Židov, Cigánov, 
Chorvátov, ktorí neboli ultra katolíci, staro-

katolíkov, ktorí 
n e u z n á v a l i 
n e o m y l n o s ť 
pápeža, kato-
líkov – Slovin-
cov, ktorí boli 
partizáni, kňa-
zov. Všetko, čo 
nebolo ultra 
katolícke bolo 
ich obeťou, 
bolo odsúde-
né na smrť. 

A dnes, 
pred tromi 

rokmi, na kostiach týchto obetí, prišiel ca-
rihradský a srbský patriarcha s množstvom 
episkopov zo všetkých miestnych cirkví, kde 
sme im ako svätým priniesli koláč a žito (zvyk 
pri srbských slávach). Dnes sa v Jasenovci 
prinášajú modlitby a slúži sa sv. Liturgia. To 
je naša základná teológia, že sú títo mučeníci 
rovní ranokresťanským mučeníkom Jurajovi, 
Dimitrijovi, Teodorovi Stratilatovi, Teodorovi 
Tyronovi, ale ešte viac tým 14 tisícom betle-
hemských mučeníkov – deťom, ktoré boli za 
Christa zavraždené aj keď o Christovi nikdy 

Ustašovci zabíjali Srbov bez použitia zbraní
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nepočuli. Boli to deti, ktoré boli zabité preto, lebo si Herodes myslel, že keď ich zabije, prekazí 
príchod Christa na Zem. 

Preto môžeme pochopiť generáciu pred nami, ktorá nedokázala pochopiť, že sú ich ro-
dičia teraz svätí. A to je veľký Boží zázrak, ktorý sa odkryl až nasledujúcej generácii. My sme 
teraz v Jasenovci svedkami tohto, prejavu svätosti, ktorá sa podobá iba na veľkú sobotu v 
Jeruzaleme. Keď Christos zostúpil do pekiel, spasil celé ľudstvo, všetci, ktorí Ho tam spoznali, 
Ho vyznali ako Christa a keď už bolo cítiť, že každú chvíľu nastane Jeho zmŕtvychvstanie. Takto 
sa dnes cítime na poliach, kde sú hrobové miesta v Jasenovci, akoby malo každú chvíľu nastať 
Vzkriesenie. Jasenovac je síce svedectvom toho najstrašnejšieho utrpenia, ale predovšetkým 
je svedkom vzkriesenia. 

Simultálny preklad: prot. Vladimír Kocvár
Prepis zvukovej nahrávky: prot. Peter Soroka

„Dochalcedónci“ a problém cirkevnej jednoty

V predošlých mesiacoch sa v cirkev-
ných kruhoch i médiách mnohokrát 
skloňovali slová jednota, ekumeniz-
mus, vzájomné zbližovanie sa cirkví a 
pod. V mnohých mestách je už zabeh-
nutý tzv. týždeň modlitieb za jednotu 
kresťanov, ekumenické spoločenstvá i 
príhovory. No hladinu cirkevného živo-
ta našej Pravoslávnej cirkvi, ktorá je v 
súčasnosti aj tak dosť búrlivá, ešte väčš-
mi rozčerilo vyhlásenie niektorých jej 

predstaviteľov o tom, že vieroučná jednota s tzv. dochalcedonskými (orientálnymi) či 
inak povedané monofyzitskými cirkvami je už fakticky dosiahnutá, potrebné je už iba 
„dotiahnuť“ niektoré veci po formálnej stránke. Pre vysvetlenie uvádzame, že tieto 
starobylé cirkvi neprijali dogmatické formulácie IV. všeobecného snemu (Vselenske-
ho soboru), konaného v Chalcedóne r. 451, ktoré sa týkali najmä dvoch prirodzeností 
(Božskej a ľudskej) a ich spojenia v osobe nášho Spasiteľa Isusa Christa. Kvôli tomu sú 
aj nazývaní „dochalcedónci“ alebo „monofyziti“ z gréckych slov mono = jedna, fysis 
- prirodzenosť. Ide najmä o koptských, sýrskych, arménskych, etiópskych a iných kres-
ťanov, ktorých spoločenstvá sú neraz označované ako orientálne pravoslávne cirkvi. 
Táto jednota však nebola Pravoslávnou cirkvou ani vyhlásená, ani potvrdená spoloč-
nou Eucharistiou, preto tieto slová o dosiahnutí jednoty nemožno v žiadnom prípade 
brať ako postoj Pravoslávia, ale skôr ako želanie niektorých jej predstaviteľov. Čo je 
však potrebné pre nastolenie skutočnej jednoty, poodhalí príspevok z konferencie o 
egyptskom kresťanstve konaného na pôde našej Pravoslávnej bohosloveckej fakulty 
PU v Prešove, ktorý bol publikovaný aj vo vedeckom časopise Acta patristica. Ponúka-
me vám ho v upravenej podobe.

Kopti
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Slovo Egypt a kresťanstvo či kresťania v Egypte je pre 
pravoslávneho veriaceho blízkym, no aj problematickým 
zároveň. Veď o Egypte sa písalo nielen v Starom Zákone, 
no aj v Blahej Zvesti (= Evanjeliu) nášho Spasiteľa. Sú s 
ním spojené veľké osobnosti tak mníšskeho, ako aj celo-
cirkevného života a takmer každý čo i len trochu aktívny 
člen našej Cirkvi pozná mená Antonia Veľkého, Makária 
Egyptského, Márie Egyptskej či Atanasia a Cyrila Alexan-
drijských a mnohých, mnohých ďalších. Tu sa zažínali 
žiarivé hviezdy cirkevného neba, tu sa rodili nespočetní 
„pustyni žíteli i v tilesi anhely (obyvatelia púšte a anjeli v 
tele),“ tu sa formovali prvé mníšske spoločenstvá so svoji-
mi „ustavami“, tu sa písali aj také klasické diela, akými sú v 
Pravosláví dodnes Lavsaik, Limonár a mnohé iné. Tu neje-

den podvižník (askéta) nehostinných a odľahlých pustatín „slez svojich tečeňmi pustýni 
bezplódnoje vozdílal jesť (ronením tvojich sĺz si premenil púšť na úrodnú)“. Dodnes v 
pravoslávnych chrámoch po celom svete znejú stichiry, ktorých súčasťou je názov Egypt 
alebo jeho miestne názvy: „Rádujsja Jegypte vírnyj, rádujsja Tyvaido izbránnaja...“, „nitrij-
skaja slávo,“ nehovoriac už o „Proviščanijach svjatých stárec,“ či slávnych „Meterikonoch“ 
s poučeniami sv. Synklitikie a iných prepodobných matiek, ktoré, básnicky povedané, 
voňajú Nebom.

No tieto čisté pramene svätootcovského „bohoslovija a bohodilanija” boli zakale-
né christologickými herézami, ktorých dôsledky sú zjavné doposiaľ. Dodnes mnohých 
egyptských kresťanov označujú ako „orientálnych pravoslávnych“, „dochalcedóncov“ či 
Koptov, aby ich odlíšili od pravoslávnych veriacich Alexandrijského patriarchátu, ktorý 
je v eucharistickej a vieroučnej jednote s ostatnými miestnymi pravoslávnymi cirkvami. 
Tento neblahý stav trvá od IV. všeobecného snemu konaného v Chalcedóne v dávnom 
451. roku.

V súčasnosti však toto delenie alebo lepšie povedané rozkol a herézu mnohí zľahčujú 
a zjednodušujú. Zámerne i nezámerne. Dokonca sa objavujú čoraz silnejšie a prenikavej-
šie hlasy, že v skutočnosti nejde ani o herézu, ani o rozkol, ale o akési vzájomné nepocho-
penie, vzájomné odcudzenie, politický problém vytvorený reakčnou Byzanciou a ďalšie 
podobné názory. Tieto hlasy pritom nástojčivo žiadajú, aby sa tomuto „terminologické-
mu a historickému nepochopeniu“ urobilo koniec a opäť sa prinavrátila pôvodná jed-
nota vyjadrená aj spoločným slúžením Eucharistie pri zachovaní obradových odlišností. 
Nebudem tu analyzovať rôzne štúdie, články a state zaoberajúce sa touto problematikou, 
ktoré vychádzajú aj v našom slovenskom akademickom a cirkevnom prostredí. Veď je 
samozrejmé, že „národný separatizmus, odpor voči všetkému „gréckemu,“ nacionálne a 
miestne motívy sa neraz veľkou mierou podieľali na tomto vieroučnom rozkole.“ No oni 
neboli tou najhlavnejšou a pôvodnou príčinou, hoci by to radi niektorí novodobí teoló-
govia takto videli. To, že ide o niečo hlbšie a vážnejšie, cíti nielen v christologických dog-
mách zdatný dogmatista, no mnohokrát i jednoduchý pravoslávny veriaci alebo mních, 
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ktorému, gazdovsky povedané, „niečo nevonia“. Veď mnohí z návštevníkov starobylých 
egyptských monastierov a bohoslužieb sa vyjadrovali, že hoci tieto bohoslužby boli sta-
robylé, neraz veľmi dlhé i asketické, bol tam celkom iný duch ako v pravoslávnych boho-
službách. A vôbec nešlo o obrad! Bol som svedkom vyjadrení, že dotyčný pravoslávny aj 
napriek okúzleniu archaickosťou a asketikou nemohol vydržať a to pôvodné pravoslávie 
napriek všetkému tam necítil.

Isteže, sú to vyjadrenia možno nevedecké a subjektívne, na ktorých nemožno stavať, 
no je minimálne potrebné ich brať do úvahy a porovnať 
ich subjektivizmus či individualizmus s tým, čo hovorí 
objektívne a soborné vedomie svätého Pravoslávia. 
Ono je najlepšie a najvýstižnejšie formulované práve 
cez bohoslužobné texty, lebo prastará zásada Pravo-
slávnej cirkvi znie – ako Cirkev verí, tak sa aj modlí. A 
v tejto otázke sú bohoslužobné texty kryštálovo jasné. 
Vôbec nehovoria o tých, čo nepochopili, ale o „lžesláv-
nych “, a nasledovníkov Dioskora, Severa a ďalších pria-
mo nazývajú „vólki ťažkija prišedšyja v kóžach ovčich 
(Zlí vlci, čo prišli v ovčej koži)“. Ich teologické koncepcie 
a teórie zasa nedvojzmyselne a priamo hodnotia ako 
„trhanie Christovho odevu psími čeľusťami .“ Podob-
ne sa vyjadrujú aj svätí otcovia. Hoci priznávajú, že „vo 

všetkom ostatnom sú pravoslávni“, Egypťanov nazý-
vajú „schizmatikmi a monofyzitmi,“ ktorí sa oddelili od 

Pravoslávnej cirkvi. Svätý Ján Damaský dokonca konkrétne hovorí o Egypťanoch, pretože 
oni (Egypťania) ako prví prijali túto formu herézy v čase cisárov Markiána a Valentiána.

Mnohí dnešní ekumenisti podčiarkujú práve to Damaského vyššie spomínané „vo 
všetkom ostatnom pravoslávni“, ale akoby pri tom nevideli aj slovo „heréza“ či „oddele-
nie“ od Cirkvi. Veď dogma je okrem iného aj akýmsi ochranným prvkom viery, jej indiká-
torom a ukazovateľom pravosti či falošnosti. Ak má teda viera neporušené, zachované 
mnohé vieroučné dogmy, no nie všetky, vždy ide o vieru neúplnú a nepravoslávnu. Veď 
aj do veľkej nádoby s čistou a pramenitou vodou stačí pridať „iba“ zopár kvapiek jedu a 
všetku vodu máme otrávenú. Alebo inak povedané, ak má bankovka zachovaných deväť 
z desiatich ochranných prvkov, vždy je to falošná bankovka, aj keď veľmi podobná alebo 
„takmer“ pravá. Skrátka perfektný falzifikát, no pritom falošný. A že heréza monofyzitstva 
nie je vôbec zanedbateľná, o tom svedčí celostná patristická i liturgická tvorba Pravo-
slávnej cirkvi i jej historická púť. Veď ako hovorí prepodobný Justín Čelijský (Popovič): 
„Všetky božské zjavenia o Isusovi Christovi sa zlievajú do dvoch právd. Prvou pravdou 
je: Isus Christos je skutočný Boh, a druhá: Isus Christos je skutočný človek. A tieto dve sa 
opäť zlievajú do jednej svätej a spásonosnej pravdy. Isus Christos je skutočný (= pravý) 
Bohočlovek. Nie iba Boh, ani nie iba človek, ale Bohočlovek.“ A „znesmrtelenie a spasenie 
človeka je nemožné bez Bohočloveka“.  (Pokračovanie)

Prot. Peter Savčak

Arménsky katolikos
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100 tisíc ľudí na procesii v Čiernej Hore za 
účasti ukrajinského metropolitu Onufrija

Od konca decembra minulého roka 
sa po celej Čiernej Hore konajú procesie 
na obranu chrámov a monastierov, ktoré 
by podľa nového čiernohorského záko-
na mala Čierna Hora zoštátniť a hrozí, že 
ich následne poskytne rozkolníckej Čier-
nohorskej cirkvi. V 450 tisícovej Čiernej 
Hore sa za uplynulé obdobie stalo, že 
sa v niektorých mestách modlitebných 
procesií zúčastnilo aj vyše 250 tisíc ľudí. 
Srbská pravoslávna cirkev v Čiernej Hore 
nazvala tieto pokojné podujatia „Nedamo svetinje – Nedáme svätyne“ a veriaci ľud v čele s 
vladykami, kňazmi, ale aj deťmi modlitebne putujú ulicami čiernohorských miest.

27. februára 2020 priletel do hlavného mesta Podgorice aj Jeho Blaženosť Onufrij, metro-
polita kyjevský a celej Ukrajiny. Hneď večer sa zúčastnil na procesii za účastí tisícov veriacich, 
ktorá vyvrcholila pred katedrálnym chrámom Vzkriesenia Christovho v Podgorici. Vladyka 
Onufrij sa v príhovore hlboko sklonil pred srbským národom v Čiernej Hore a za ich odhod-
lanosť na obradu svätýň: „Obdivujem, že napriek svojim pracovným povinnostiam nachádzate 
silu prichádzať do ulíc a modlitbou brániť pravoslávne svätyne“.  Na druhý deň sa konala tlačo-
vá konferencia, na ktorej metropolita Onufrij povedal: „Sme príjemne ohúrení tým, ako bránite 
vieru Vašou jednotou a vzkriesením Pravoslávia v Čiernej Hore. Nás Ukrajincov Váš príklad veľmi 
povzbudzuje a nadchýňa.“ Následne navštívil sídlo Čiernohorsko-prímorskej metropolie v Ce-
tinje a niektoré monastiere v okolí.  

V sobotu 29. februára metropolita Onufrij predsedal sv. archijerejskej Liturgii v Podgo-
rici na počesť sviatku sv. prep. Simeona Myrotočivého a spolu slúžilo s ním 16 ukrajinských 

a srbských episkopov. „Modlíme sa dnes, 
aby nám Hospodin pomohol zdržať sa od 
hriechu a odpustil naše hriechy. Prosíme 
Ho, aby nám poslal pokoj na našu krajinu 
a svoje požehnanie, aby ľudia žili v mieri, 
radosti, trpezlivosti a láske jeden k druhé-
mu,“ povedal vl. Onufrij.

Na procesii, ktorú po skončení sv. Li-
turgie metropolita Onufrij a čiernohor-
ský metropolita Amfilochije viedli, bolo 
podľa informačného portálu IN4S vyše 
100 tisíc ľudí a považuje sa za jednu z 
najväčších v histórii.
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Mníšstvo – soľ dnešného sveta
Občianske združenie ResArtis, 

Mesto Svidník a Pravoslávna cirkev-
ná obec vo Svidníku zorganizovali v 
Dome kultúry vo Svidníku vo štvrtok 
20. februára 2020 výnimočné podu-
jatie o význame mníšstva pre tento 
svet v minulosti aj v súčasnej dobe. 
Výnimočné bolo jednak tým, že sa 
na Slovensku doposiaľ nič podobné 
nikde nekonalo, ale aj tým, že po-
zostávalo z viacerých segmentov o  
živote mníchov za múrmi monastie-
rov.

Ako prvý prítomných vo svidníckom kine Dukla privítal za spoluorganizátora prednosta mest-
ského úradu Mgr. Miroslav Novák a vyjadril potešenie z organizovania podujatí, ktoré sú oriento-
vané duchovným smerom. Hlavná organizátorka a riaditeľka občianskeho združenia ResArtis pani 
Oľga Sedrovičová následne takmer dvom stovkám prítomným nielen zo Svidníka, ale celého vý-
chodu Slovenska, ba dokonca aj z Prahy, porozprávala, čo ich dnes čaká a ako vznikla myšlienka 
zorganizovania prednášok, výstav a koncertu na tému mníšstva. 

Ako prvá však prišla na rad projekcia dokumentárneho filmu Poľskej televízie „Turkowice z ku-
chyne“ o živote mníšok v pravoslávnom monastieri Pokrova Presvätej Bohorodičky v poľských Tur-
kowiciach. Diváci mali možnosť vidieť, ako sestry hľadajú spôsoby prežitia v odľahlom monastieri, 
keďže monastiere žijú výlučne zo svojej práce a milodarov. Ten ich sa vďaka Bohu stále viac rozrastá, 
a preto musia sestry riešiť aj stavbu novej monastierskej budovy. 

Po filme sa prihovoril prot. Peter Savčak a význam mníšstva vysvetlil z troch pohľadov: význam 
pre Cirkev, pre národ a pre veriacich. Povedal, že pre Cirkev je mníšstvo ako krv v tele, ktorá vyživu-
je celé telo. Mnísi pre Cirkev skladali bohoslužobné texty, písali ikony, prednášali najkrajšie kázne, 
formulovali dogmy, ako prví podstupovali mučeníctvo. O význame mníšstva pre národ vysvetlil, 
že napríklad balkánskym národom, ktoré boli 500 rokov pod tureckým jarmom, mnísi pomohli za-
chrániť vieru tým, že sa zostali modliť medzi múrmi monastierov, učili národ, krstili, slúžili a nahrá-
dzali duchovných, ktorých bolo v tom čase veľmi málo. Napokon pre obyčajných veriacich sú mnísi 
príkladom v dodržiavaní Evanjelia a v každodennej modlitbe. Po návšteve monastiera si nejeden 
človek povie: „Keď oni dokážu vstávať skoro ráno na bohoslužby každý deň, prečo by som ja nevstal 
aspoň vtedy, keď mám voľno, alebo keď oni slúžia utreňu každý deň, prečo by som sa aj ja na nej 
nezúčastnil aspoň v nedeľu a vo sviatok.“

Po prednáške o. P. Savčaka na scénu prišli sestry turkowického monastiera, aby zaspievali prvý 
blok svojho programu. Boli to bohoslužobné piesne spievané byzantskými nápevmi, keďže ony sú 
jediné v celej Poľskej pravoslávnej cirkvi, ktoré tieto starobylé cirkevné nápevy, zapísané na zoznam 
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, používajú vo svojom monastieri. 
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Na javisku sestry vystriedal domáci miešaný spevácky zbor pri pravoslávnom chráme Svätej 
Trojice zo Svidníka, ktorý spevom troch skladieb a počtom svojich členov dodal podujatiu veľkole-
posť a majestát. 

Bezpochyby najviac sa prítomní tešili na príhovor sestry Eufálie (Zołotariew) z Turkowic. Svojou 
skromnosťou a krásnymi slovami o tom, že pre mnícha nie je normálne, keď vychádza z monastiera, 
lebo nikdy sa doň nevráti taký, aký z neho odišiel, si získala prítomných. Rozprávala tiež o ich novej 
knihe „Nasza wiara od kuchni“ (Naša viera z kuchyne), a o tom, a čo sa z nej môžu čitatelia dozvedieť. 

Pre spestrenie večera boli do programu zaradené aj deti. Keďže mnísi, ako hlavní zachováva-
telia Christovho Evanjelia, by mali byť prostí a nevinní ako deti, detský spev na podujatí nemohol 
chýbať. Deti duchovného otca prot. Vasiľa Schirtu zo Zbudskej Belej sa vďaka svojmu spevu a hre 
na husliach stali zlatým klincom celého koncertu. Helena, Justína, Vasiľ a Kristína spievali a hrali tak 
nádherne, že si okamžite získali srdcia divákov a ich vystúpenie mohlo konkurovať úrovni profesi-
onálov. 

Následne sa prihovoril prot. Peter Soroka, ktorý pred vyše 21 rokmi strávil spolu s dnešnými 
duchovnými otcami prot. Petrom Savčakom a prot. Pavlom Bobakom niekoľko mesiacov v srbských 
monastieroch. Hovoril o svojich prvých dojmoch v monastieri a o  hľadaní logiky v hrabaní trávy 
či skladaní tehál, keď jeho spolužiaci na PBF študovali teológiu. Neskôr pochopil, že v monastieri 
človek žije teológiu v praxi a že tento ich prvý pobyt v Srbsku otvoril dvere ďalším nespočetným 
návštevám srbských monastierov veriacich zo Slovenska. Taktiež porozprával o diele sv. Nikolaja 
Velimiroviča Ochridský prológ, ktoré bolo preložené do slovenského jazyka a ktoré spolu s knihou 
sestier z Turkowic „Naša viera z kuchyne“ môže tvoriť do seba zapadajúce ozubené kolesá - životov 
svätých a príbehov v Ochridskom prológu s každodenným praktickým životom kresťanov, čo je 
prezentované v tejto poľskej knihe. 

Po druhom bloku spevu sestier z Turkowic dali neplánova-
nú bodku za týmto krásnym podujatím deti duchovného otca 
Vasiľa Schirtu. Krása podujatia spočívala aj v milej improvizácii, 
keď sa o. Vasiľ prihovoril prítomným a podelil sa o svoje zážitky 
s monastiermi v Rumunsku, keďže on sám je Rumun. Nato po-
zval na javisko svojho spolužiaka a pomocníka so slovenským 
jazykom prot. Milana Bilého, dnes duchovného v chráme sv. 
Cyrila a Metoda v Prahe, aby všetci spoločne zaspievali „Svjatyj 
Bože“ po rumunsky a cirkevnoslovansky. Napokon štyria sú-
rodenci Schirtoví so svojimi rodičmi zaspievali srbskú pieseň v 
ruskom jazyku „Viera naša pravoslávna“. 

Vo výstavných priestoroch Domu kultúry si následne prí-
tomní mohli pozrieť výstavy fotografií prot. Petra Soroku a jeho 
spoločníkov po Srbsku „Čaro srbských monastierov“ a sestier z 
Turkowic „Za bránou monastiera“. Takto mohli nahliadnuť do každodenného života mníchov v Srb-
sku a v poľských Turkowiciach. Uvideli, že okrem nádhernej modlitebnej atmosféry v chráme, mnísi 
a mníšky pracujú v záhradke a na poli, čistia huby v kuchyni či pripravujú si drevo a uhlie na zimu. Je 
veľmi vzácne, že sa tento, pre bežných ľudí tajomný svet monastierskeho života, počas výstav kúsok 
odhalil. Výstava fotografií potrvá do 22.3.2020.

Zo života prešovskej eparchie
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Diakonská vysviacka v prešovskej katedrále
V sobotu 15. februára 2020 – v deň 

sviatku Srítenija Hospódňa – slúžil Jeho 
Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský 
a metropolita českých krajín a Slovenska 
v prešovskom Katedrálnom chráme sv. 
kniežaťa Alexandra Nevského slávnostnú 
sv. Liturgiu, počas ktorej vykonal diakon-
skú chirotóniu študenta 4. ročníka PBF PU 
v Prešove br. Mikuláša Pružinského. Sv. Li-
turgiu slúžili spolu s ním viacerí duchovní, 
medzi ktorými bol i otec chirotonizované-
ho – dekan PBF PU v Prešove doc. ThDr. 
Štefan Pružinský ml. PhD.

V kázni po Evanjeliu poukázal metropolita Rastislav na význam sviatku Srítenija Hospódňa. „Je 
to sviatok Privítania Božieho Syna po Jeho príchode na tento svet. Ako človek sa narodil v jaskyni a tam 
bol uložený do dobytčích jaslí, ale ako Boha Ho dnes vítajú na mieste, ktoré Mu výsostne patrí – v jeruza-
lemskom Chráme, kam Ho na štyridsiaty deň po Jeho narodení prináša s ohľadom na príkaz Mojžišovho 
zákona Jeho prečistá Matka... V dnešný deň by sme si mali uvedomiť, že spravodlivý Simeon držal no-
vonarodeného Christa vo svojom náručí - my cez prijatie Jeho prečistého Tela a Krvi Ho môžeme mať vo 
svojom vnútri – vo svojom srdci. Na túto blahodať, ktorú nám dnes daroval náš Spasiteľ – možnosť byť 
Bohonoscami - nikdy nezabúdajme," zdôraznil vladyka.

Po vozhlase: I da búdut mílosti velíkaho Bóha... vykonal metropolita Rastislav diakonskú chiro-
tóniu br. Mikuláša Pružinského, ktorý – s ohľadom na biblické alúzie sviatku Srítenija Hospódňa - je 
prvorodeným synom rodiny, ktorá už tretie pokolenie vychováva kňazov pre službu Bohu a Cirkvi.

V závere sv. Liturgie po zaambónovej modlitbe a tradičnom posvätení sviec sa metropolita Ras-
tislav prihovoril k prítomným a najmä novorukopoloženému diakonovi slovami: „Všetkých Vás ešte 
raz čo najsrdečnejšie pozdravujem pri príležitosti sviatku Srítenija Hospódňa – a osobitne Vás, o. Nikolaj, 
ktorý dnes cez bránu diakonského svätenia vstupujete do kňazskej služby. Nech sviece, ktoré sme práve 
posvätili a ktoré budú horieť, aby svietili iným – ale i samotný sviatok, ktorý dnes slávime – Vám vždy pri-
pomínajú dôvod, pre ktorý vstupujete do diakonskej služby. Nie je to kvôli sláve a cti. Samotná modlitba 
diakonskej chirotónie cituje slová nášho Spasiteľa: „Kto chce byť prvý medzi vami, nech vám bude slu-
hom" (Mt 20, 26). Samotné grécke slovo diakon značí sluha. To však neznamená, že diakonská služba je 
bezo cti či nejako menejcenná. Naopak, je veľmi potrebná pri bohoslužbách, ale i mimo chrámu, napr. v 
sociálnej oblasti. Kedysi bolo zvykom, že diakoni navštevovali vdovy a siroty, chorých a núdznych – a im 
všetkým v mene cirkevného spoločenstva a podľa jeho možností preukazovali potrebnú pomoc. Nech 
Vám Boh pomôže dôstojne napĺňať všetky aspekty diakonskej služby – bohoslužobné i mimobohoslu-
žobné - blahodaťou svojho Svätého Ducha," zaželal vladyka o. diakonovi.

Po skončení sv. Liturgie sa konalo pomazanie veriacich požehnaným olejom.

Zdroj: Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
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Obyvatelia Slovenska pomohli Dombassu

„Poskytnutá pomoc nepomáha len fyzicky prežiť ľuďom, ktorí boli  zasiahnutí vojnou, ale taktiež 
dáva nádej na mier v Donbasse.“ Uviedol to metropolita Svätohorskej lavry Arsenij, vyjadrujúc vďaku 
pravoslávnym veriacim Slovenskej republiky, - o tomto informovala informačná sekcia Ukrajinskej 
pravoslávnej cirkvi s odvolaním sa na press službu monastiera.

10. februára 2020 pravoslávne občianske zdru-
ženie ZAUS zo Slovenskej republiky previedlo na 
účet Sväto-Uspenskej Svätohorskej lavry finančné 
prostriedky, ktoré budú použité na zabezpečenie 
všetkého potrebného pre deti a ich rodičov z Don-
bassu a Luhanskej oblasti, ktorí sú nútení žiť v Lavre.  
V auguste 2019 správkyňa ZAUS-u Oľga Surmiková 
(narodená v Rovenskej oblasti na Ukrajine), jej man-
žel Jakub Surmik a taktiež ďalší členovia občianske-

ho združenia zaregistrovali verejnú zbierku s názvom Deťom Donbassu s cieľom pomôcť predo-
všetkým utečencom od vojny – deťom, ktoré našli svoje útočište v Svätohorskej lavre. Vo februári 
2020 previedlo združenie na účet Svätohorskej lavry 2000 eur. Podľa informácií Jakuba Surmika 
dary na účet Deťom Donbassu prichádzali od kňazov, obyčajných občanov Slovenska, Ukrajincov aj 
Rusov žijúcich na Slovensku, od všetkých tých, ktorí nie sú ľahostajní k osudu chudobných detí. Pri-
pomíname, že v monastieri v tomto čase žije okolo 150 utečencov z Donbassu, z toho 50 detí, žijú-
cich v Lavre, ktorá im plne zabezpečuje všetko potrebné. Občianske združenie ZAUS zo Slovenskej 
republiky systematicky pomáha utečencom z Donbassu. V roku 2019 bola vďaka tejto organizácii 
vyzbieraná humanitárna pomoc a následne odoslaná na adresu Lavry, doplňujú na webe Lavry.

„V mene utečencov z Donbassu, detí a ich rodičov, a rovnako od bratstva Sväto-Uspenskej lavry hl-
boko ďakujeme slovenským priateľom, občianskemu združenie ZAUS, všetkým darcom,“ povedal pred-
staviteľ Sväto-Uspenskej Svätohorskej lavry, metropolita svätohorský Arsenij.

„Poskytnutá pomoc nepomáha len fyzicky prežiť zasiahnutým vojnou ľuďom, ale ma aj hlboký kres-
ťanský zmysel, rodí nádej na mier a pokoj v Donbasse, za ktoré sa modlí bratstvo Svätohorskej lavry, aj 
všetci utečenci v nej žijúci,“ - doplňuje slová vladyku press služba. Redakcia webu taktiež pripomína, 
že všetci, ktorí chcú pomôcť utečencom nachádzajúcich sa v Lavre, tak môžu poslať financie na účty 
Svätohorskej lavry. (Správa bola uverejnená na webových stránkach press služby Ukrajinskej pravosláv-
nej cirkvi)

Doplnenie Jakuba Surmika: Naše občianske združenie ZAUS vykonávalo oficiálne zaregistro-
vanú verejnú zbierku od 1. augusta 2019 do 1. februára 2020. Zbierka bola požehnaná (blahoslo-
vená) metropolitom Svätohorskym Arsenijom a archimandritom Lazarom. Vďaka všetkým darcom 
sa podarilo vyzbierať sumu 2000 EUR, ktorá bola prevedená na účet Svjatohorskej lavry. Naše zdru-
ženie v pomoci utečencom vo Svätohorskej lavre nekončí. Už na jeseň sa pripravuje nová zbierka, 
ktorá má pomôcť našim bratom a sestrám, čo sa ocitli uprostred vojny a mnohokrát prišli o všetko. 
Viac informácií nájdete na našich webových stránkach www.zaus.sk alebo www.pravoslavie.sk. 

Preložil a doplnil: Mgr. Jakub Surmik
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Životné jubileum
Tento pojem zvykneme používať vždy vtedy, ak 

niekto dosiahne okrúhle výročie svojho narodenia. 
Zvláštnu prichuť dostáva tento výraz, ak taký človek je 
nám známy, je nám blízky a máme ho radi a vážime si 
ho. Takýmto človekom pre nás pravoslávnych veriacich 
z obce Miroľa je otec duchovný Mgr. Michal Rošič. 

Otec duchovný sa narodil 23.3.1965 a pochádza zo 
Sniny. Do našej cirkevnej obce prišiel v roku 2008, ale 
za tých niekoľko rokov sa medzi nami veriacimi z obce 
Pstriná, Miroľa a Bodružal a otcom duchovným vytvo-
rilo silne puto. Takýto vzťah sa tvorí len na základe čin-
nosti a skutkov. Náš otec duchovný je človek na svojom mieste. Jeho sväté Liturgie, kázne aj cela 
dušpastierska služba sú balzamom na duše veriacich. Otec Michal sa z úprimného srdca modli 
za zdravie, za uzdravenie chorôb svojich veriacich. Veriaci sa do chrámu v Pstrinej, Miroli aj do 
nového chrámu v obci Bodružal, ktorý bol postavený len vďaka otcovi Michalovi, radi schádzajú 
na služby Božie spoločne zo všetkých troch obcí.

Otec duchovný má vlastnosť, ktorá je daná len dobrým ľuďom. Nikdy sme od neho nepočuli 
sťažovanie, ponosy. Dalo by sa povedať, že otec Michal to nemá ľahké. Doteraz spolu so svojou 
rodinou býva v Snine a na každú svätú Liturgiu v našich obciach musí prejsť 75 kilometrov. To 
len na dokreslenie charakteru nášho otca duchovného.

Zvláštne poďakovanie vyslovujem otcovi duchovnému za jeho prínos pre skrášlenie pravo-
slávnych chrámov v obci Pstriná a Miroľa. Tieto chrámy boli postavené až po roku 1990 a zvnútra 
boli vymaľované bielou farbou. Pred príchodom otca duchovného sa ani neuvažovalo o vyma-
ľovaní chrámov a ich výzdobou ikonami. Náš otec duchovný v sebe našiel toľko vnútornej sily, že 
zabezpečil firmy na vymaľovanie a taktiež ikonopiscov na vyzdobenie chrámov. Otec duchovný 
dosiahol to, čo len málokto. V obci Bodružal dokázal zabezpečiť výstavbu nového pravoslávne-
ho chrámu. Je to malá a chudobná obec, v ktorej sú len dve pravoslávne rodiny. Nová pravosláv-
na cerkov v tejto dedine je ukážkou mimoriadnych schopností nášho otca duchovného.

To je len krátka ukážka duševných vlastnosti, charakteru a činnosti nášho drahého otca du-
chovného. Slovami sa dá len ťažko opísať to, čo pre nás robí otec duchovný. My pravoslávni 
veriaci želáme nášmu otcovi duchovnému pevné zdravie, veľa síl v bohumilom diele, ktoré vy-
konáva. Nech jeho srdce bude aj naďalej naplnené láskou, starostlivosťou a pokojom. Nech jeho 
vlastnosť starostlivosti o druhých prekvitá a silnie.

Nech ochrana Presvätej Bohorodičky, milosť a spoločenstvo Ducha Svätého ostáva s Vami. 
Nech Vám Boh žehná, udeľuje svoj pokoj, zdravie i blahodať ešte veľa rokov. Vašej manželke, 
deťom aj celej rodine želáme, aby ešte veľa rokov žili s Vami, otče duchovný, v rodinnej pohode 
a láske a nech modlitba pomáha a posilňuje Vašu rodinu.

Na mnohaja i blahaja iita!
Dr. Andrej Kin, CSc.
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Blažéni, jáže izbrál i prijál jesi, Hospodi.
Dňa 11.2.2020  bol rok od chvíle, kedy nás opustil náš otec, krstný otec, brat, dedko, strýko Mikuláš 

Geletka zo Závadky. Opustil nás ako 87 – ročný po ťažkej chorobe. Tým, že ako štvorročný prišiel o svojho 
otca, ktorý zomrel tragickou smrťou, vyrastal vo veľmi skromných podmienkach. A to mu ostalo celý život, 
bol veľmi skromný, pokorný, úprimný a láskavý človek. Celý život pracoval ako baník. Mal 6 deti s manžel-
kou Katarínou, ktorá nás opustila pred troma rokmi. Veľmi miloval Boha, rád chodil do chrámu a k tomu 
viedol aj svoje deti.  Pomáhal pri výstavbe chrámu, dlhé roky bol zvonárom a bol nápomocný každému, 
kto potreboval pomoc. Chceme sa poďakovať otcovi Gerkovi za jeho modlitby a za to, že prichádzal so sv. 

Spomienka

Blahoželanie 
Dňa 16.01.2020 oslávil náš kurátor Jozef Suvák z Mirole krásne 

Bohom požehnané jubileum 70 rokov. 
Brat Jozef sa narodil v roku 1950 a do obce Miroľa sa priženil. 

Celý svoj život, aj keď bol mnoho rokov služobne mimo svojej do-
moviny, nezanevrel na Boží chrám, ale láskou prekypoval k nemu. 
Od Boha dostal dar manuálnej zručnosti a tento svoj dar rozvíjal 
pri stavbách chrámov v Miroli aj v Pstrinej a tento svoj dar rozvíja 
dodnes a je veľkou pomocou pri prácach na cirkevnej obci. Spolu so 
svojou manželkou Pavlínou vychovali v kresťanskom duchu troch 
synov a spoločne pomáhajú v chráme - ona svojím spevom a on obsluhou pri prestole. Nášmu 
bratovi Jozefovi vyprosujeme u Boha veľa zdravia a síl na mnohaja i blahaja lita.

Prot. Michal Rošič a veriaci cirkevnej obce Miroľa

Blahoželanie k narodeninám
Pozdrav Helene Cuperovej k 88. narodeninám. Milá mam-

ka, babka a prababka! 22.1.2020 bol Váš deň, kedy ste oslávili 
svoje 88. narodeniny. Vaše dve osmičky symbolizujú večnosť 
a zároveň nekonečnosť. A naozaj! Do našich sŕdc ste sa večne 
zapísali ako výnimočná osobnosť, v ktorej sa ukrýva nesmierne 
veľa lásky a nehy. Nekonečná Vaša starostlivosť nás hreje, lebo 
vieme, že na Vašich perách je nekonečné množstvo modlitieb 
za nás, za celú rodinu a známych. Vaše kroky Vás dennodenne 
vedú tam, kde je Vaše srdce, tam, kde je Váš poklad. A tým po-
kladom je Boží chrám. V živote ste prešli rôznymi skúškami, ťaž-

kosťami, ale chrám bol Vaším prístavom, útočiskom. Vychovali ste deti tak, že teraz môžete 
mať radosť, že po vašich stopách kráčajú Vaše deti, vnúčatá, pravnúčatá. Preto sa touto ces-
tou chceme poďakovať Hospodu Bohu za to, že ste v zdraví medzi nami. Nech Vám Boh dá 
veľa zdravia, síl do ďalších rôčkov strávených v kruhu rodiny.  „Na mnohaja i blahaja lita!"

To Vám zo srdca prajú Vaše deti, vnúčatá a pravnúčatá.
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Eucharistiou k nemu domov, lebo on už nemohol ísť do chrámu, kvôli jeho ťažkej chorobe. A otcovi Pružin-
skému tiež za jeho vrúcne modlitby, ktorý chodil za ním do nemocnice v najťažších chvíľach, ale aj domov. 
Na nášho otca spomíname s láskou a modlime sa za neho. 

Vičnaja jemu pamjať!
S láskou spomínajú jeho deti s rodinami

 Christos posredi nás
Tam hore na kopce, cesta nás poslednou zákrutou doľava zavádza. Tam sa 

malebná dedinka Závadka nachádza. Nad ňou sa každý deň nebo ináč prestie-
ra, živý obraz bez čakania, bez maliara - ponúka, predstiera. Uprostred dediny, 
pri ceste na vyvýšenom mieste svätá cerkovca s krestom sa vypína - veľkého 
svätiteľa Jána Krstiteľa má! Keď v lete sviatkujeme,  hosťujeme i čučoriedky už 
jeme. Kol do kola polia, pastviny na nich prvotriedne, čisté, liečivé byliny. My tiež 
z nich doma máme, už posvätené od Silvie i jej rodiny prinesené. V lese – hríby či 
ostružiny, jahôdky i maliny... Koľko kravičiek sa na tých lúkach donedávna páslo? 
Rodinky v dedine mali mliečko, syr i dobré maslo. Keď oči hmla nezastiera – vtedy sa dobre do diaľav pozerá. 
My na Východ pozerali – Spišský Hrad i cestu až do Braniska sme spoznali, koľko rokov sme po nej cestovali 
(PO, KA, BJ, SK, SP...)? Z každej strany na horizonte sa niečo krásne objavuje. Kniha prírody otvorená je, no 
veľmi ťažko sa popisuje. Tu rozum sa zastavuje i Hospoda Boha obdivuje, ďakuje...

V tej krásnej Závadke sa zoznámili, o seba zavadili, vtedy mladý Nikolaj s Katarínou – v roku 1958 – 
manželstvo uzatvorili. Pod kopčekom domček postavili i v láske žili, 6 detičiek vychovali a o statok sa starali, 
ťažké práce mali... Váš ocko Nikolaj do bane robiť chodili, i tak sa zveľadili. No predovšetkým vždy s Bohom 
žili! Vaša mamka Katarína sa starala i v dedine aktivitu preukazovala. Okolité mestá ako SNV, Levoču, Prešov 
dobré poznala i svoje detičky na rôzne sväté púte so sebou brávala. Tam duchovných síl naberala i dobré 
semiačko do Vašich sŕdc zasiala. Rodičia NÁDEJ vždy u Hospoda Boha hľadali i sväté cerkovci posišťali, do 
SNV prichádzali, všetci sme ich poznali i spolu radovali (veď oni nám aj našich rodičov pripomínali). Na svia-
tok sv. Jána Krstiteľa nás všetkých vždy pozývali. Zo svadby vnúčky Martinky sa ešte spolu radovali.... Otec 
duchovný Milan Gerka – Geletkovcom ich duchovná rodina -, vždy keď mohol prinášal im do domu svjate 
Pričaščiňa. Váš ocko Nikolaj, raz ťažko ochoreli a otec duchovný Štefan Pružinský nad ním sväté modlitby 
tvorili. Ešte v ten deň čudo sa stalo, Vášmu ockovi sa polepšilo. Vaša mamka Katarína, tieto silné modlitby 
vypočula i prvá do večnosti sa pobrala. Život bez milovaného manžela si nepripúšťala. Dá sa povedať, že 
ešte tu na Zemi jeden druhého odprevadili – tak sa oni ľúbili. Spokojný Váš ocko bol, na nič sa nesťažoval, so 
všetkým sa zmieroval. Naďalej ku sv. Tajinám pristupoval. Raz otec duchovný Štefan vo sv. cerkovci v SNV,  
dozadu, kde sedel, mu dôstojne  doniesol sv. Tajiny pričaščati a on sa ho s derznovenijem začal pytati:  „A koli, 
otče duchovnyj, sa budu spovidati?“ 

Drahí bratia i sestry v Christu – prosme  - „daj i nám nedôstojným  - Hospodi Bože, sa takoho dočekati“. 
Vášho ocka Nikolaja sme vždy videli spôsobilého, pokorného i my prosme: „Daj mu, milostivý Bože, Carstvija 
Nebesnoho“. Nie je to rozprávka, len obyčajný tvrdý život dvoch ľudí, ktorí sa ľúbili, 58 rokov spolu prežili. 
Svoju pravoslávnu vieru  hájili – nikdy ju nezradili! Svoje detičky tým smerom viedli – by Lásku vo večnosti 
stretli. Zosnulého raba Božieho Nikolaja 14.2.2019 na poslednú cestu dôstojne odprevadili: o. Kornel Furin 
z PCO Levoča, o. Štefan Pružinský, ml. z PCO SNV, o. Milan Gerka z PCO Závadka a veriacimi.  „Vičnaja jemu 
pamjať...“

S láskou v spomienke PCO SNV, PCO LE, PCO PP a LM, PCO SK a SP, PCO Závadka
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V období medzi sviatkami 16. januára 2020 odovzdal svoju ne-
smrteľnú dušu Bohu brat v Christu Michal Kočan (nar. 30. 10. 1952) 
– dlhoročný člen Rady cirkevnej obce Ruský Potok. Náš drahý brat 
Michal bol aktívnym členom Rady cirkevnej obce Ruský Potok (kurá-
torom), verným Božím služobníkom a pomocníkom otcov duchov-
ných. Zaslúžil sa o vybudovanie a skrášľovanie nového chrámu, ako 
aj o starostlivosť o ten starý – drevený. Slúžil Bohu a cirkevnej obci 
– teda Božiemu národu. Vyznačoval sa láskou k Bohu i k ľuďom a to 
je podľa slov nášho Spasiteľa to najdôležitejšie zo všetkých Božích 
prikázaní. Na neho sa vzťahujú aj ďalšie Christove slová: „Blaženi niš-
čiji duchom, jako tich jesť Carstvo nebesnoje", pretože sa vyznačoval 
pokorou a krotkosťou -  „Blaženi krotcyji, jako tiji nasliďať zemľu."

Náš brat Michal bol človek čistého srdca a pokojnej povahy. 
"Blaženi čistiji serdcem, jako tiji Boha uzrjat. Blaženi mirotvorcy, jako tiji 
synove Božiji narekutsja." Vyše štyridsať rokov slúžil ako kurátor, ako človek však celý život. No vďaka 
svojej pokore si nikdy nepripisoval žiadne zásluhy a pýcha mu bola doslova cudzia. Zo všetkého 
najviac miloval Boha a svoju rodinu. Vždy, keď sa zišla rodina, prekvital radosťou a úsmevom. 
Vzácny vnútorný pokoj, dobrota srdca a čistota duše zdobili jeho osobnosť.

 Prosíme vás o vaše sväté modlitby za jeho nesmrteľnú dušu, pretože nikto nie je bez hrie-
chu, iba jediný Boh. Večer pred pohrebom sa konal parastas, po ktorom sa prečítala Kniha žalmov. 
Bohoslužby boli konané v plnosti, no ešte pred tým, keď sme v ten večer vstúpili do izby, kde ležalo 
jeho telo, pocítili sme niečo zvláštne – dotyk večnosti, prítomnosť Absolútna... Človeku prišli na 
um slová surožského metropolitu Antonija (Blooma), ktorý spomínal, ako tesne pred smrťou navští-
vil svojho otca v jeho malej izbe. Hovoril, že keď vošiel dnu, kde zomieral jeho otec a zavrel dvere, 
pocítil pritom nesmiernu hĺbku ticha. Ďalej pokračuje: „Niektorí ľudia hovoria, že existuje smrť. 
Ach, aká je to lož. Totiž celá izba môjho otca bola naplnená životom, lepšie povedané takou 
plnosťou života, ktorá neexistovala ani vonku na ulici a s akou som sa ešte v živote nestretol." 
A tieto slová vyjadrujú to, čo sme pri príchode k nášmu drahému Michalovi cítili aj my. A rovnaké 
pocity boli aj po skončení bohoslužieb v predvečer pohrebu stojac nad ním, umocnené ešte všade 
prítomnou vôňou a dymom ladanu. No tiež v samotný deň pohrebu... Pohrebné obrady vykonali: 
mitr. prot. Igor Kerekanič, ktorý sa v mene zosnulého rozlúčil, mitr. prot. Boris Hrustič, jerej Michal 
Sivík, ktorý predniesol kázeň, jerej Peter Dobrík a miestny duchovný správca jerej Jaroslav Guba. 
Na záver stačí uviesť slová ošetrujúcej lekárky, ktorá povedala, že sama by chcela takou smrťou 
zomrieť, t. j. s takým pokojom v duši. Veríme, že od nášho milosrdného Hospoda Boha bude počuť 
tie najkrajšie slová: „Vnidi v radosť Hospoda tvojeho."

Jerej Jaroslav Guba – duchovný správca PCO Ruský Potok, smútiaca rodina: manželka 
Mária, syn Michal, nevesta Nikola, vnučka Elka, dcéra Marianna, zať Jaroslav, vnuk Adam a 

vnučka Emka; členovia Rady PCO (kurátorsky zbor) a veriaci z Ruského Potoka.
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OTEC ARCHIMANDRITA SAVVA STRUVE - POZVÁNKA
Christa milujúci národ srdečne pozývame na duchovné stretnutie dňa 15. marca 

2020 do Pravoslávneho chrámu sv. archistratiha Michaila v Ladomirovej
Program:
15:00 hod. večerňa a prednáška  o monastieri prepodobného Jóva Počajevského
16:00 hod. panychída na hrobe otca Savvu
16:30 hod. diskusia

„Upokoj, Hospodi, dušu raby Tvojeja...“

„Kto býva v úkryte Najvyššieho, odpočíva v tôni Všemohúceho, nech povie Hospodi-
novi: Moje útočisko a moja plnosť je môj Boh, v ktorého dúfam.“ 

Týmito slovami nás navždy opustila dňa 31. 12. 2019 naša 
sestra v Christu Juliana Bilá, rod. Ihnátová. Jej srdce v tichosti 
dotĺklo vo veku 90 rokov. Do poslednej chvíle navštevovala 
chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Trebišove a prijímala sv. 
Eucharistiu. V mladšom veku bola kantorka tohto chrámu, 
odovzdávala tie prekrásne spevy našej Pravoslávnej cirkvi 
mladšej generácii, kde semienka v tomto chráme padli na 
úrodnú pôdu. Pracovala pri výstavbe chrámu s nebohým 
manželom Štefanom a veľmi sa tešila, keď sme sa presťaho-
vali z náhradných priestorov, kde sa slúžilo, do novopostave-
ného chrámu. Vychovala dvoch synov a jedným z nich je aj 
duchovný otec mitr. prot. Ladislav, ktorý je správcom Pravoslávnej cirkevnej obce v Trebišove.  

Posledná rozlúčka s nebohou Julianou sa konala 3. 1. 2020 v chráme sv. ap. Petra a Pavla v 
Trebišove za veľkého počtu veriacich z Trebišova a okolia.  Pohrebné obrady vykonali mitr. prot. 
Vasiľ Bardzák, riaditeľ Úradu michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie v Michalovciach, ktorý 
sa v mene nebohej rozlúčil s príbuznými a všetkými, ktorí ju prišli vyprevadiť na poslednej ceste. 
Nebohej sa poďakoval za všetky roky, ktoré žila pre Cirkev, za útrapy a neprávosti v nepriazni-
vých rokoch pre Pravoslávnu cirkev a za celoživotnú obetavú prácu v Zemplínskom Hradišti a v 
Trebišove. 

Na pohrebných obradoch sa ďalej zúčastnili: prot. Juraj Šatala, správca Pravoslávnej cir-
kevnej obce v Zemplínskom Hradišti a v Klečenove, duchovný otec Radoslav Lupian, správca 
Pravoslávnej cirkevnej obce v Cejkove a v Kašove a duchovný otec Milan Bilý, ktorý pôsobí v 
Pravoslávnej cirkevnej obci v Prahe. 

S nebohou Julianou sa lúčime slovami: „Daruj, Hospodine, odpočinutie duši Tvojej služobnice, 
lebo svoju nádej vkladala do Teba, nášho Boha, Stvoriteľa a Pôvodcu“.

Pravoslávna cirkevná obec v Trebišove
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Cieľ konferencie: preskúmavanie a zhodnotenie vplyvu kresťanstva na 
akúkoľvek sféru spoločnosti človeka v kultúrnom a historickom kontexte. 
Takmer dvetisícročná história kresťanstva priamo aj nepriamo ovplyvňuje 
chod svetových dejín, vývoj spoločnosti, trendy v kultúre a umení, a tiež sme-
rovanie všetkých spoločenských humanitných vied. Prezentácia najnovších 
poznatkov z vedných oblastí ako je teológia, história, archeológia, filozofia, 
etika, kultúra, umenie, pedagogika, psychológia, ekonómia, sociológia atď., 
má pomôcť definovať hlavné výzvy a kritériá pre ďalšie smerovanie a prehl-
bovanie úzkeho vzťahu kresťanstva, kultúry a súčasných moderných spolo-
čenských a humanitných vedných disciplín. 
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Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Prešovskej univerzity v Prešove

Štúdium na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte PU

Podmienky prijímacieho konania
pre akademický rok 2020/2021

Kontakt: 
Masarykova 15, 080 01  Prešov  www.unipo.sk/pravoslavna-bohoslovecka-fakulta
Tel.:  051/ 7724 729                  www.unipo.sk
e-mail: elena.sakova@unipo.sk; pbfpu@unipo.sk

Deň otvorených dverí:    17. 3. 2020
Termín podania prihlášky (Bc., Mgr.) do:   31. 3. 2020
Termín podania prihlášky (PhD.) do:   15. 6. 2020
Termín podania prihlášky (2. kolo pre Bc., Mgr.) do:  15. 8. 2020
Poplatok za prijímacie konanie: tlačená prihláška - 30 €
    elektronická prihláška - 20 €   

Banka:   Štátna pokladnica
Variabilný symbol:  106004
Konštantný symbol:  0558
Účet:    7000081324/8180
IBAN:     SK70 8180 0000 0070 0008 1324
BIC, SWIFT:    SPSRSKBA
Adresa na zaslanie poplatku i prihlášky: Pravoslávna bohoslovecká fakulta
    Prešovskej univerzity v Prešove
    Masarykova 15, 080 01 Prešov
1. Akreditované študijné programy:   FŠ T R PP
charitatívna a sociálna služba              (1. stupeň) D/E Bc. 3/4 40/50
charitatívna a sociálna služba              (2. stupeň) D */E Mgr. 2/3 40/50
charitatívna služba a sociálne poradenstvo (2. stupeň) D/E Mgr. 2/3 40/50
pravoslávna teológia                  (spojený 1. a 2. stupeň) D/E Mgr. 5/6,5 50/50
charitatívna a sociálna práca       (3. stupeň) D*/E* PhD. 4/5 2/10
pravoslávna teológia                             (3. stupeň) D/E PhD. 4/5 2/10
* v procese akreditácie
Rigorózne konanie v študijných odboroch:    
teológia   ThDr.  20
sociálna práca   PhDr.  30

Výška školného v externej forme štúdia je stanovená nasledovne:
pravoslávna teológia 
spojený 1. a 2. stupeň (Mgr.)  výška školného 300,- € / ročne
3. stupeň (PhD.) výška školného:   990,- € / ročne
charitatívna a sociálna služba  
1. stupeň (Bc.)   výška školného:  500,- € / ročne
2. stupeň (Mgr.) výška školného:  600,- € / ročne
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charitatívna služba a sociálne poradenstvo
2. stupeň (Mgr.) výška školného: 600,- € / ročne
charitatívna a sociálna práca
3. stupeň (PhD.) výška školného:  990,- € / ročne

2. Podmienky prijatia a informácie o prijímacom konaní 
Uchádzači si prihlášku na vybraný študijný program podávajú na adresu fakulty. Podmienky pre prijatie zahraničných uchádzačov sú 

rovnaké ako pre občanov Slovenskej republiky. 
Podmienky prijatia pre 1. stupeň štúdia (Bc.) a spojený 1. a 2. stupeň (Mgr.): Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium 1. 

stupňa (Bc.) a spojeného 1. a 2. stupňa (Mgr.) vysokoškolského štúdia v zmysle § 52 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov je maturitnou skúškou ukončené stredoškolské štúdium. 

K prihláške je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis, overenú kópiu maturitného vysvedčenia, fotokópie ročníkových vysvedčení, 
resp. posledné polročné vysvedčenie zo strednej školy. Uchádzač, ktorý doposiaľ nevykonal maturitnú skúšku a nemôže o jej vykonaní v 
prihláške uviesť príslušné údaje, predloží doklad o jej vykonaní dodatočne, najneskôr v termíne stanovenom fakultou. Pokiaľ uchádzač 
tento doklad nepredloží, nemôže byť prijatý na štúdium. Ústrižok o zaplatení príslušného poplatku spojeného so zabezpečením prijíma-
cieho konania je potrebné nalepiť na tretiu stranu prihlášky (poplatok uchádzači uhradia poštovým peňažným poukazom typu U; nebudú 
akceptované prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku).

Podmienky prijatia pre 2. stupeň štúdia (Mgr.): Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium 2. stupňa (Mgr.) vysokoškolského 
štúdia v zmysle § 53 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je štátnou skúškou ukončené 
štúdium 1. stupňa (Bc.) vysokoškolského štúdia v príslušnom alebo príbuznom študijnom programe. 

K prihláške je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis, overenú kópiu bakalárskeho diplomu a výkaz o vykonaných skúškach a zá-
počtoch za 1. až 3. ročník štúdia potvrdený príslušnou fakultou. Uchádzač, ktorý doposiaľ nevykonal bakalársku štátnu skúšku a nemôže o 
jej vykonaní v prihláške uviesť príslušné údaje, predloží doklad o jej vykonaní dodatočne, najneskôr v termíne stanovenom fakultou. Pokiaľ 
uchádzač tento doklad nepredloží, nemôže byť prijatý na štúdium. Ústrižok o zaplatení príslušného poplatku spojeného so zabezpečením 
prijímacieho konania je potrebné nalepiť na tretiu stranu prihlášky (poplatok uchádzači uhradia poštovým peňažným poukazom typu U; 
nebudú akceptované prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku).

Podmienky prijatia pre 3. stupeň štúdia (PhD.) budú zverejnené na webovej stránke fakulty v marci 2020 v sekcii veda a výskum.
Prijímacie konanie – forma a obsah:
1. stupeň štúdia (Bc.) a spojený 1. a 2. stupeň (Mgr.) – bez prijímacích pohovorov na základe dosiahnutých študijných výsledkov 

na strednej škole a celkového výsledku maturitnej skúšky.
2. stupeň štúdia (Mgr.) – bez prijímacích pohovorov na základe dosiahnutých študijných výsledkov v 1. stupni vysokoškolského 

štúdia (vážený študijný priemer počas štúdia, výsledný priemer štátnej skúšky).
Termíny:
 Zaslanie maturitného vysvedčenia:                                  do 15. júna 2020
 Zaslanie diplomu alebo potvrdenia o vykonaní štátnej skúšky:                     do 05. júla 2020                                                                                                                                                                       

3. Uplatnenie absolventov                                                                                                                                                                                                             
Absolventi študijného programu pravoslávna teológia sa uplatnia ako kňazi Pravoslávnej cirkvi, katechéti, osvetoví pracovníci, ad-

ministratívni pracovníci (na všetkých stupňoch cirkevnej, vzdelávacej a výchovnej práce), v oblastiach, kde sa vyžaduje tvorivý prístup a 
schopnosti organizačnej, výchovnej a výskumnej práce, koordinátori sociálnej a charitatívnej starostlivosti o občanov rôznych sociálnych 
skupín v zariadeniach, ktoré sú v správe cirkvi, v armáde SR ako vojenskí duchovní.

Absolventi študijných programov charitatívna a sociálna služba a charitatívna služba a sociálne poradenstvo majú mož-
nosť uplatniť sa na trhu práce ako sociálni pracovníci schopní vykonávať činnosť v duchovno-sociálnej oblasti vzťahujúcej sa na rezorty 
spadajúce do kompetencií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva 
zdravotníctva SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva kultúry SR.

Spracoval: doc. ThDr. Miroslav Župina, PhD., 
prodekan pre vzdelávanie

Štúdium na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte PU
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