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Posolstvo Posvätnej synody

POSOLSTVO POSVÄTNEJ SYNODY
PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI V ČESKÝCH KRAJINÁCH A NA SLOVENSKU

PASCHA CHRISTOVA 2020

Drahí bratia a sestry,

Хrт0съ воскрeсе - Christos vstal z mŕtvych!

Tohtoročné veľkonočné sviatky 
sú určite iné, než sme si kedykoľvek 
dokázali predstaviť. Mnohí z nás sú 
naplnení obavami, neistotou, najrôz-
nejšími otázkami a pochybnosťami. 
Rovnaké pocity intenzívne preží-
va celý svet okolo nás. Možno však 
máme jedinečnú príležitosť veľmi 
konkrétnym spôsobom prežiť to, čo 
sa udialo pred takmer dvetisíc rokmi 
a zostáva aktuálne i v týchto dňoch 
- prežiť strach onoho malého spolo-
čenstva učeníkov, ktorí sa v neistote 
skrývali po tom, čo bol ich milovaný 
Učiteľ, do ktorého vkladali toľké oča-
kávania, krutým spôsobom poprave-
ný a oni sami rozohnaní. Skrývali sa 
so strachom a pochybnosťami, okú-
sili vlastné chvíle temnoty. Znena-
zdajky však ako blesk z jasného neba 
nadišiel úsvit tretieho dňa – kameň 
bol odvalený, hrob prázdny, anjel ra-
dostne zvestoval: „Niet Ho tu – vstal 

z mŕtvych!“ (Mk 16, 6). Táto radostná zvesť sa i napriek prvotnému strachu učeníkov 
začala šíriť ako iskra, od ktorej sa všade naokolo zapaľovalo stále viac a viac sŕdc, až 
nakoniec posilnená vyliatím Svätého Ducha na apoštolov a Cirkev zapálila celý svet. 
Áno, Christos vstal z mŕtvych a nič už nie je tak, ako bolo prv.

Kvôli pandémii nákazlivej choroby sa v našich chrámoch dočasne nekonajú ve-
rejné bohoslužby a nám sa zdá, že sa preto nemôžeme spoločne radovať ako Cirkev 
– ako spoločenstvo bratov a sestier, zhromaždených okolo eucharistických Darov 
Tela a Krvi Bohočloveka. Naozaj nemôžeme? Alebo práve teraz nastal čas veľkej 
Božej milosti, kedy si môžeme bytostne uvedomiť, že všetko to, čo sme doteraz vo 
svojom živote považovali za samozrejmé a za čo sme si už odvykli Bohu ďakovať – 
vrátane možnosti zúčastňovať sa na bohoslužbách – že všetko toto je v skutočnosti 
obrovským Božím darom? 



B4 Odkaz
sv. Cyrila 
a Metoda

Posolstvo Posvätnej synody

Milovaní, v týchto dňoch by sme mali viac než kedykoľvek predtým pamätať, že 
sme nástupcami a pokračovateľmi práve tohto kedysi malého a vystrašeného spo 
- ločenstva Christových učeníkov. Sami veľa nezmôžeme – naša sila je jedine v Tom, 
ktorý povedal: Nebojte sa! Na svete budete mať súženie, ale dúfajte - Ja som pre-
mohol svet! (Jn 16, 33).

Možno nadišiel požehnaný čas milosti, ktorý nás všetkých nabáda, aby sme prehod-
notili svoje postoje k ľuďom, veciam, udalostiam a skutočnostiam, ktoré nás obklopujú. 
Možno máme s Božou pomocou znovu objaviť, čo je v životoch nás ako jednotlivcov, 
ale i rodín, cirkevných obcí, eparchií a vlastne celej spoločnosti skutočne dôležité. Je 
čas si priznať, že sme sa mnoho ráz ako jednotlivci i celé spoločenstvá spreneverili onej 
radostnej udalosti prázdneho Hrobu. Mnoho ráz sme odmietli sadnúť si k nohám Bož-
ského Učiteľa ako Lazárova sestra Mária a načúvať Jeho oživujúcim slovám. Mnoho ráz 
sme namiesto charizmatického Bohoľudského spoločenstva bratov a sestier – Chris-
tovho Tela, Cirkvi – boli len obyčajnou historickou, folklórnou či etnickou inštitúciou 
bez života. Mnoho ráz sme si vystačili len s formou a nezaujímali sa o obsah. Mnoho 
ráz sme sa žiarlivo a egoisticky snažili chrániť plameň radostnej zvesti o prázdnom 
Hrobe Bohočloveka Iisusa – nášho Pána a brata – len pre seba a nechceli sme sa oň 
podeliť s okolitým svetom. Mnoho ráz sme sa previnili voči živej prítomnosti Pána v 
našom spoločenstve. Mnoho ráz sme uprednostnili svoju bohorovnú sebaistotu a 
zdanlivú spravodlivosť a nesklonili sme sa pokorne pred naším Učiteľom, ktorý nám 
má stále čo povedať a chce viesť náš život. Je načase znovu s apoštolom Petrom zvo-
lať: Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života a my sme uverili a 
spoznali, že ty si Boží Svätý! (Jn 6, 68).

Možno je načase, aby sme prestali našu Cirkev vnímať ako nejakú inštitúciu a aby 
sme ju opäť začali prežívať ako spoločenstvo bratov a sestier, kde jednému skutočne 
záleží na tom druhom. Veď všetci spoločne sme súčasťou jedného Bohoľudského or-
ganizmu Cirkvi - Christovho Tela, kde On jediný je Hlavou, Pánom a Učiteľom, ktorý 
nás v sile životodarného Ducha vedie ako milované deti k milujúcemu Otcovi. Práve 
preto sa neuzatvárajme do svojich strachov a obáv a vo svojich modlitbách pamä-
tajme na tých, ktorí majú prijímať zodpovedné rozhodnutia, na všetkých chorých 
a takisto na všetkých tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom obetavo slúžia iným – na 
lekárov a zdravotníkov, príslušníkov ozbrojených a poriadkových síl, zamestnancov 
úradov a bánk, predavačov a mnohých ďalších. A nielen to – snažme sa i my sami 
podľa miery svojich možností a schopností prakticky a konkrétnym spôsobom po-
môcť všade, kde sa to dá. 

Milovaní, ťažkú situáciu v súčasnosti prežívame všetci spoločne – duchoven-
stvo i veriaci. Všetci sme na jednej lodi. Každého z nás sa dotýkajú všeobecné oba-
vy, strach a neistota. V tento radostný paschálny čas sa však s vami chceme podeliť 
o slová svätého apoštola Pavla, v ktorých rezonuje dvetisícročná skúsenosť Cirkvi: 
Iisus Christos ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej 
pravici a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od Christovej lásky? Súženie alebo 
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úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? (Rim 
8, 34 – 35). Som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, 
ani mocnosti, ani veci prítomné, ani budúce, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je 
hlboko, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá 
je v Iisusovi Christovi, našom Pánovi! (Rim 8, 38 – 39).

Prosíme vás o modlitby a privolávame na vás Božie požehnanie!

Вои1стину воскрeсе гDь - Opravdivo vstal z mŕtvych Pán!

† Rastislav
arcibiskup prešovský,

metropolita českých krajín a Slovenska 
 

                       † Michal                                                                                 † Simeon
arcibiskup pražský a českých krajín                        arcibiskup olomoucko-brniansky

                       † Juraj                                                                                    † Izaiáš
arcibiskup michalovsko-košický                                             biskup šumperský                     
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Úvaha

O udalostiach Strastného týždňa 
čítame v Evanjeliu presne to, čo sa aj sta-
lo. To znamená, že vieme, čo sa odohrá-
va so Spasiteľom, ale zároveň dáva 
nám možnosť pochopiť Jeho odkaz…. 

Vedel, čo sa s Ním stane, preto v 
Jeho slovách a skutkoch s blížiacim sa 
momentom strá-
dania, utrpenia, 
poníženia atď. sa 
zamýšľame nad 
zmyslom a význa-
mom Jeho odkazu.

Je prirodzené, 
že keď niekto 
z našich blíz-
kych odchádza 
do večnosti, tak 
žiada sa mu niečo 
povedať svojim 
blízkym. Povedať 
nejakú svoju po-
slednú vôľu alebo 
niečo dôležité, čo 
sa týka milovaných 
p o z o s t a l ý c h . 
Povedať niečo, 
čo skôr nemohol 
alebo nebola na 
to vhodná chvíľa. V takom čase všetci 
prítomní pozorne počúvajú ako nikdy 
predtým, lebo v takom okamihu každý si 
uvedomuje, že žarty to zrejme nebudú…

Minimálne s takou pozornosťou aj 
my počúvame v chráme slová Spasiteľa, 
ktoré v podobe evanjeliových čítaní sú 
adresované nám všetkým v tie dni Stras-
tného týždňa. Slová začínajú o konci 
sveta a páde Jeruzalema. Samozrejme, že 

tie slová idú až za hranice Izraela. Avšak 
slová Spasiteľa: „A pretože sa rozmnoží 
neprávosť, v mnohých vychladne láska“ 
(Mt 24, 12), sú v tomto ohľade veľmi 
jasné. Po týchto slovách nasledujú slová 
o konci sveta. Koniec sveta je spojený 
s dvomi príčinami:  nezákonnosťou a 

n e s c h o p n o s ť o u 
milovať. Zamys-
líme sa nad tým, že 
o akú nezákonnosť 
ide. Ide o narušenie 
štátnych záko-
nov, či nejakých 
s p o l o č e n s k ý c h 
n o r i e m ? N i e , 
ide o širšiu  a 
p r i e s t r a n n e j š i u 
n e z á k o n n o s ť . 
Ide o narušenie 
hlavného základ-
ného zákona života 
v histórii ľudstva 
-Božieho zákona.  

Keď sa narúšajú 
ľudské, štátne záko-
ny, je to zlé, aj keď 
tu ľudia trpia, ale 
ide o širší rozmer 

nezákonnosti.  Keď sa naruší Boží zákon, 
vtedy rozhodne výsledkom priestupku 
je globálna katastrofa. Tá katastrofa ne-
prichádza len tak, ale prichádza od miery 
odstúpenia ľudí od Božieho zákona. 
Potom tá katastrofa sa približuje. A čo 
je spúšťačom sily pádu toho všetkého 
„ľudského snaženia“?   Vychladnutá láska 
alebo láska na bode mrazu.  Je nad slnko 
jasné, že pokiaľ sa narúšajú Božie zákony, 
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ktorými sa regulujú ľudské vzťahy, zákon, 
ktorý usmerňuje život ľudí v zhode s Božou 
vôľou, a ak ten zákon sa narúša, potom sa 
ľudia zriekajú hlavného v živote - lásky. 

Ale netreba veľa slov k tomu, veď poz-
rime sa okolo seba ako to vyzerá v našej 
spoločnosti. Veľa ľudí narúša Boží zákon 
vedome aj nevedome. Narušenie týchto 
zákonov v niektorých štátoch sa úmy-
selne implementujú vyhovárajúc sa na 
okolnosti štátnych zákonov. Či môže byť 
niečo dobré v konečnom dôsledku, ak 
sa narúša Boží zákon? Ak niekto narúša 
zákon a iný nie, tak je to balans ako v 
dobe Starého Zákona za čias proroka 
Jonáša. Tých, čo sa zákona držali, Hospo-
din stmelil (privinul) k sebe, kvôli tým 
spravodlivým. Ale boli aj prípady, že zničil 
všetko: potopa sveta a zničenie Sodomy a 
Gomory ohňom a sírou.   V prvom prípade 
to bola svetová kataklizma a v druhom 
prípade lokálna kataklizma. Ale vďaka 
tomu môžeme pochopiť, že narušenie 
Božieho zákona je nezlučiteľné s ľudským 
životom. Život môže byť krásny, vzácny, 
šťastný a bezpečný, ak život je v zhode 
s Božími zákonmi. Vráťme sa a pozrime 
do nášho života, len sa pozrime okolo 
nás, čo sa deje vo svete, či nevidíme 
okolo seba vychladnutie lásky? Ľudia 
sú schopní poprieť aj to, čo je skutočná 
láska. Vášne nazývajú láskou. Pozrime 
sa na filmy, aké nám ponúkajú… Keď 
začnú ľudia popierať schopnosť milovať, 
ale milovať tou pravou, skutočnou 
láskou, tak prestávajú byť ľuďmi. 

Je potrebné ešte niečo pochopiť. 
Láska medzi mužom a ženou, k rodine, 
blízkym, súrodencom či medzi priateľmi 
je jasná, ale aká ta láska má byť k ľuďom, 
ktorých nepoznáme? Poznáme dva 
spôsoby. Je to schopnosť robiť dobro a 

schopnosť súcitiť, nemysliac pri tom na 
výhody či odmenu. Jednoducho to urobiť 
len preto, aby sme zmiernili bolesť či 
smútok. Urobiť to skryto od tajomného 
srdca, čo je nám možno ešte nie veľmi 
jasné.  A do tých čias, pokiaľ bude žiť tá 
láska, súcit a dobrota, dovtedy bude svet 
existovať. Ale pokiaľ bude nezákonnosť 
rásť a láska pochopiteľne vychladne, 
tak ľudia zničia schopnosť tu žiť.

Niet takej spoločnosti či organizácie 
ľudí, ktorí by udržali takýto neudržateľný 
stav. A napokon príde koniec. Tieto slová 
nie sú špekuláciou, ale my hovoríme 
slová, ktoré nám hovoril sám Hospo-
din. Vstupujeme pomaly do Strastného 
týždňa. Svätá Štyridsiatnica slúži nám 
na to, aby sme o mnohom porozmýšľali, 
čo sa týka nášho vnútorného duchov-
ného života. Podľa miery svojich síl aby 
sme prehodnotili mnohé veci, zbavili 
sa hriechov, priniesli skutočné pokánie.

Kto ešte nestihol prísť k pokániu 
z rôznych dôvodov, tak tento Stras-
tný týždeň hrozného svedectva o konci 
ľudskej existencii by mal priviesť človeka 
k prehodnoteniu svojich priorít. Preto, 
aby Hospodin nás zbavil toho okamihu 
-  byť svedkami toho strašného konca,  
preto, aby Hospodin bol milosrdný k 
ľudskému rodu, aby Hospodin pomohol 
aj tým, ktorí popierajú počuť Jeho hlas, 
preto musíme pochopiť a zmeniť svoj 
život. Aj my musíme vo svojom živote 
prejsť cez pokánie, modlitby, aj cez to, 
aby sme sa neprotivili Božím zákonom.

Nech nám Hospodin dopraje priniesť 
skutočné pokánie, priblížiť sa k Nemu, nášmu 
Bohu a Spasiteľovi, a naučiť sa pochopiť 
Jeho veľké slová o posledných dňoch. Amiň.

                 Prot. Miroslav Humeník

Úvaha
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Sviatok

ZveStovanIe pReblahoSlaveneJ panne MáRII

Sviatok Zvestovania preblahoslavenej Panne Márii nám pripomína, že sa vtedy začal 
plniť prísľub našim prarodičom v raji, prísľub Otca nebeského, že pošle na tento svet 
Vykupiteľa. Začal sa plniť prísľub príchodom archanjela Gabriela k Panne Márii, ktorý 
jej zvestoval, že Boh si ju vybral a že porodí Syna Božieho, Isusa Christa, sľúbeného 
Vykupiteľa a Spasiteľa sveta. Vtedy, keď archanjel Gabriel prišiel k Márii do Nazareta a 
oznámil jej: „Raduj sa… počneš a porodíš syna a dáš mu meno Isus“ (Lk 1, 28, 31). 
Syn Boží sa stáva človekom a Mária sa stáva Matkou Božou. Toto si denne pripomí-
name v modlitbe: Bohorodice Divo, raduj sa..., lebo denne sa modlíme túto modlitbu.

Tento sviatok spojil ľudí s Bohom. Uvedomujeme si toto spojenie vo Veľkom pôste, kedy 
sv. Cirkev nás volá k pokániu a my môžeme a obraciame sa. Je to význam-ný sviatok a radost-
ný, aj anjel Márii hovoril „Raduj sa“. Radostný, lebo začína príchod Vykupiteľa na tento svet. 
Radostný, aj keď nás vedie do skromného príbytku v Nazarete a ku ešte skromnejšej Márii. 
Tento príbytok (jaskyňa) sa nachádza dnes v areáli pravoslávneho biskupstva v Nazarete, 
pred pár rokmi som mal možnosť byť v nej, keď sme boli na návšteve tohto biskupstva. Boh 
zvestuje radosť nie do pyšného Jeruzalema, ktorý pobil prorokov a nakoniec aj Vykupiteľa 
Isusa Christa, ktorý za to, že neurobil pokánie, bol zničený a nezostal z neho kameň na ka-
meni. Tento sviatok dáva a zvestuje pokoru, poslušnosť a lásku k Márii, Matke Božej. Toto 
tajomstvo je vzdialené bohatstvu, sláve a svetskej veľkosti. Boh si zvolil taký spôsob spásy 
a do tohto sveta prichádza cez čistotu, skromnosť a chudobu. Dáva nový pohľad na život.

Mária sa stáva nástrojom zmierenia medzi Bohom a ľuďmi, ona je hodná stať sa 
Matkou Isusa Christa. Naše spojenie sa vykonalo cez celý pozemský život Isusa Christa, 
počnúc od zvestovania preblahoslavenej Panne Márii, od zvestovania anjelom Ga-
brielom, cez narodenie Isusa Christa, od zvestovania cez Jeho smrť na golgotskom 
kríži aj cez Jeho slávne vzkriesenie.Tento sviatok nás všetkých učí pokore, čistote, pev-
nosti vo viere, lebo toto veľké tajomstvo je nám, nášmu rozumu nepochopiteľné. 

Zvestovanie preblahoslavenej napĺňalo nadšením kresťanov, dávalo silu v plnení 
si kresťanských povinností, silu k sebapoznaniu, k mučeníctvu. Inšpiroval hym-
nológov a našich predkov, že skladali piesne na počesť Matky Božej, Bohorodičky, 
ktoré dodnes spievame. Svätá  Cirkev vedie svojich veriacich, aby sa radovali zo spásy, 
viery aj nádeje na večný život. Aby večný život chápali ako pokračovanie tohto života 
a pripomína im, že milosť Božia je pripravená pomôcť tomu, kto o to prosí. U Boha 
nachádzame pokoj duše aj prostredníctvom orodovania Presvätej Bohorodičky, ktorú 
prosíme, aby sa aj ona za nás prihovárala u Boha, Isusa Christa a Svätého Ducha. My 
Bohorodičku prosíme a budeme prosiť v osobných a spoločných modlitbách, ako 
nás to učí sv. Pravoslávna cirkev: „Pod Tvoju milosť pribihajem Bohorodice Divo...“

                                                                   Prot. ThDr. Štefan Horkaj
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pRečo aRchanJela GabRIela naZývaMe 
ZveStovateľoM RadoStI

(Zbor svätého vojvodcu Gabriela)

Svätého archanjela Gabriela nazývame 
zvestovateľom radosti preto, lebo stále zvestoval 
ľuďom iba radosť. V prológu sa o ňom píše: „Svätý 
vojvodca, archanjel Gabriel, pochádza z význam-
ných kniežat nebeských vojsk a Boh ho odpradáv-
na posielal na Zem, aby zvestoval ľuďom radosť“.

Archanjel Gabriel oznámil prorokovi Danielovi 
radostnú zvesť o vyslobodení Božích ľudí z babylon-
ského zajatia a čase príchodu Mesiáša. Zachariášovi 
oznámil radostnú správu, že neplodná matka po-
rodí Christovho Predchodcu: „Neboj sa, Zachariáš, 
tvoja prosba bola vypočutá. Tvoja manželka 
Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš 
sa radovať a plesať, a mnohí sa potešia z jeho 
narodenia“ (Lk 1, 13 – 14). Zbožná tradícia tiež ho-
vorí, že archanjel Gabriel oznámil svätým ctihod-

ným Joachimovi a Anne radostnú zvesť, že sa im narodí Presvätá Bohorodička. Archanjel 
povedal Anne: „Anna! Anna! Tvoja prosba bola vypočutá, tvoje povzdychy prešli cez 
nebesia a tvoje slzy uvidel Boh, počneš a porodíš preblahoslavenú Dcéru; cez Ňu zíde 
požehnanie na všetky pozemské rody a spása pre celý svet; bude sa volať Mária“.

V tom istom čase sa na púšti archanjel Gabriel zjavil aj Joachimovi a povedal mu: „Joachim, 
Joachim! Boh vyslyšal tvoju prosbu, preukáže ti priazeň a požehná ťa blahodaťou: tvo-
ja manželka Anna počne a porodí ti Dcéru, jej narodenie bude radosťou pre celý svet“ 
(Mineja, 9. september). Napokon sa archanjel Gabriel nazýva zvestovateľom radosti aj preto, 
lebo Presvätej Bohorodičke oznámil radostnú zvesť, že počne a porodí Spasiteľa: „Raduj sa, 
milosti plná, Hospodin s tebou... Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Isus. On sa 
bude volať synom Najvyššieho a Hospodin, Boh, mu dá trón Jeho otca Dávida. Bude 
kraľovať nad Jákobovým domom naveky a Jeho kráľovstvu nebude konca“ (Lk 1, 28 – 33).

Bratia, svätý archanjel Gabriel je zvestovateľom radosti, pretože oznamoval ľuďom radosť. 
Uctievajme si preto zvestovateľa hlásajúceho spásu celému svetu, oslavujme ho zbožnou 
poklonou a modlitebným spevom, radostne si pripomínajme jeho pamia-tku a vzdáva-
jme mu vďaku za jeho minulé i súčasné významné dobrodenia ľudskému rodu, za jeho 
neustále prosby pred vteleným Hospodinom. Nech skrze prosby archanjela 
Gabriela aj my všetci získame odpustenie hriechov (Mineja, 26. marec). Amiň.

Zdroj: Почему Архангел Гавриил называется вестником радости (Собор святого 
Аргистратига Гавриила) In: ПРОЛОГ в поучениях на каждый день года. Составил 
протоиерей Виктор Гурьев. Свято-Успенская Почаевская Лавра: Почаев, 2013. С. 455 – 456.

                                                                  Z ruštiny preložil Mgr. Marek Chovanec, PhD.
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objekty a ciele vnútornej misie cirkevnej obce (3)

Aby vnútorná misia Cirkvi mohla napĺňať túto svoju činnosť, musí mať jasne de-
finované objekty i ciele svojej služby. Nimi sa stávajú jednotlivci i celé spoločenské 
skupiny, verejnosť i národ, ktorý sa ocitá v núdzi, prežíva rôzne nešťastia a príkoria, 
ktorý stráda od jednej alebo druhej biedy, stráda od jednej alebo druhej (duchovnej 
alebo telesnej) choroby,  ktorý je ohrozovaný najrôznejšími utrpeniami či nešťastím, a 
hlboko padá - fyzicky i duchovne, ak sa mu nepodá pomocná ruka. Všetky tieto objek-
ty vnútornej misie Cirkvi sú tak závažné a nevyhnutné, že už Boh cez proroka Izaiáša 
odkryl ich starozákonnému ľudstvu a sám Spasiteľ ich vložil do svojho božského 
základu pri odkrývaní pravého zmyslu dušpastierstva pre spásu ľudstva a pre bu-
dovanie Božieho kráľovstva: „Duch Pánov je nado mnou, čítame v knihe proroka 
Izaiáša a v Evanjeliu podľa Lukáša, lebo ma pomazal zvestovať chudobným Evanje-
lium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, 
slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pánov“ (Iz 61, 
1-2; Lk 4,18-19). Takto chápe Isus Christos svoje spasiteľské poslanie a činnosť,  svoju 
službu obrátenú hlavne k tým, ktorí sú duchovne a telesne núdzni, chorí, skrúšení, 
zajatí a mučení najrôznejšími biedami, chorobami, nebezpečenstvami, utrpeniami 
i nešťastím - jednotlivci, celé skupiny i národy. K tomu sa Isus Christos hlási a toto 
priznáva, keď hovorí nasledujúce slová: „Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí... 
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Lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov... Lebo Syn človeka prišiel 
hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo“ (Mt 9, 12-13; Lk. 19, 10). Po tejto ceste, ktorú 
ukázal Isus Christos, išla Cirkev a rozvíjala svoju vnútornú misiu v najrôznejších for-
mách počas všetkých nasledujúcich storočí až podnes. Preto aj dnes musí mať za ob-
jekt svojej činnosti všetky prípady in-
dividuálnej a všeobecnej, vnútornej 
(duchovnej) a vonkajšej (telesnej) 
núdze, nedostatku, biedy, ktorým 
celá Cirkev musí utekať na pomoc, 
ktoré istotne hneď neodstráni, ale 
určite pomôže ich aspoň zmierniť.

Hovoriac konkrétne, vnú-
torná misia Cirkvi musí zápoliť s 
rôznymi prekážkami a ťažkosťami, 
prekonávať všetky mimoriadne ties-
ne a problémy tak jednotlivcov, ako 
aj - viacej alebo menej - problémy 
kresťanskej spoločnosti, ktoré majú 
duchovný (nábožensko-mravný) a 
telesný (materiálny) charakter. Ako 
vyplýva  z hrozivých výpovedí ľudí, ktorí sa ocitli v podobných životných tiesňach, 
vnútorná misia Cirkvi má za cieľ všeobecne pomáhať človeku a kresťanovi, chrániť 
duchovné a materiálne záujmy jednotlivcov i spoločnosti (národa), získavať a nano-
vo vracať Cirkvi a Christu tých, ktorí sa im odcudzili a kráčali po ceste záhuby, liečiť 
a zachraňovať duše i telá zblúdilých, avšak opätovne sa vracajúcich novodobých 
márnotratných synov a dcér v súčasnej dobe. Úroveň tohto všeobecného cieľa 
sa meria úrovňou podnetu, ktorý ho vyvoláva. A tým podnetom má byť viera v 
Boha úzko spojená s láskou k blížnemu a vedomie zodpovednosti pred Bohom 
všetkých kresťanov, ktorí nesmú zabúdať na tento bratský prejav lásky k  blížnemu. 

Ako je zaiste známe, tento podnet vysoko vyzdvihol Isus Christos, keď dal 
nové prikázanie o láske, vzájomnej láske (Jn 13,34; 15,12,17), o láske, ktorá podľa  
apoštola Pavla prebýva večne (1 Kor 13, 8), pretože sám „Boh je láska“ (1 Jn 4, 
8). A keďže vieme, že bez skutkov lásky aj samotná viera je mŕtva (Jk 2, 17), neos-
táva nám nič iné, len  prijať tento zákon lásky a riadiť sa ním vo svojom živote. 
Preto aj vnútorná misia Cirkvi má cieľavedome rozvíjať túto silu viery a lásky v 
súlade so svojím princípom a aj naďalej blahodarne ju vyvolávať a uplatňovať u 
všetkých svojich členov, pravých kresťanov individuálne i spoločne, všeobecne.

A ako posledný a najvyšší cieľ Cirkvi a jej misie má byť jej neustála snaha o to, 
aby tieto tvorivé sily kresťanskej viery v Boha a kresťanskej lásky k blížnym  prenikli  
nielen do duchovného, ale dokonca aj do každodenného života celého národa, 
aby premáhali zlo i hriech v živote jednotlivca i spoločnosti, Cirkvi i národa, a aby 
napomáhali pri realizácii individuálnej kresťanskej i spoločenskej obnovy a ob-
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rodenia, aby sa plnili úlohy Cirkvi a priblížilo sa Božie kráľovstvo na Zemi. Pretože 
predovšetkým duchovného charakteru boli veľké núdze, biedy a krízy už na počiatku 
kresťanstva a potom aj v priebehu nasledujúcich storočí, preto aj Cirkev bola 
nútená v najrôznejších formách, ktorými vnútorná misia Cirkvi vtedy disponovala, 
postaviť  si od začiatku svojej služby ako prvú svoju úlohu – konať misijnú službu, t.j. 
vzdelávať i osvecovať, chrániť i vychovávať celé ľudstvo v duchu a silou Christovho 
učenia a slova. Dnes si ani len predstaviť nemôžeme, aká by bola situácia ľudstva 
a aká nenahraditeľná strata pre neho, ak by Cirkev nebola prijala a neosvojila si 
túto cirkevne - ochrannú a mravne - pedagogickú úlohu pre každý národ vo svete. 

Z tohto pohľadu plynie veľká úloha aj dnes pre každú cirkevnú obec a jej pastiera, 
aby v spolupráci s veriacimi kresťanmi boli pre túto cirkevne - pedagogickú misijnú 
činnosť využívané všetky dostupné prostriedky, no najmä tieto: katechizovanie a 
rekatechizovanie, kázeň, duchovno - morálna ochrana a kresťanská disciplína, biblické 
hodiny a besedy, ústne hovorené a tlačené slovo. Áno, aj tlačené slovo, čo viacerí naši 
duchovní pastieri si to osvojili a podľa svojich možností prispievajú svojimi písanými 
príspevkami do našich cirkevných časopisov. Uvedomujú si totiž skutočnosť, že aj táto 
stránka života Cirkvi napomáha rozvíjať vnútornú misiu cirkevnej obce a všeobecne 
aj celej Cirkvi, čím obohacujú Cirkev, obohacujú Boží ľud (laos) a tiež sami seba. 

Všeobecne možno povedať, že každá pravoslávna cirkevná obec je apoštolská, 
misionárska a do určitej miery aj zdravo prozelytická. Získavať nové duše na základe 
živej viery v živého Boha do jednej, svätej, všeobecnej a apoštolskej  Cirkvi Chris-
tovej má sa diať kvôli ľudským dušiam samotným a pre ich vlastnú spásu a nie 
kvôli ich väčšiemu počtu, osobnej výhode a úžitku dušpastiera alebo kvôli novému 
vkladu alebo doplnkovému príjmu Cirkvi a cirkevnej obce. V opačnom prípade, 
strohé odsúdenie, ktoré adresoval Isus Christos svojim súčasníkom, vykonávajúcim 
vonkajšiu a formálnu misiu, môže sa vzťahovať aj na túto cirkevno-misijnú činnosť 
cirkevnej obce: „Beda vám, zákonníci a farizeji - pokrytci, že obchádzate more 
i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stal, urobíte z neho 
syna pekla, dvakrát horšieho, než ste sami“ (Mt 23, 15). Pre dušpastiera cirkev-
nej obce je v tomto ohľade nasledovaniahodný príklad sv. ap. Pavla, ktorý vo svo-
jej misijnej činnosti v jednotlivých cirkevných obciach rozvíjal vždy čisto kresťanský, 
t. j. ľudomilný, nezištný a nesebecký duch: „Veď nehľadám vašich vecí, ale vás“ 
(2 Kor 12, 14), písal korintským kresťanom. Tiež  slová apoštola Petra sú v tomto 
ohľade veľmi poučné: „Paste Božie stádo, ktoré je u vás, starajúc sa oň nie z 
prinútenia, ale dobrovoľne, ako Boh chce. Nie pre mrzký zisk, ale ochotne! 
Ani nie ako keby ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu, a 
keď sa zjaví najvyšší Pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy“ (1 Pt 5,2-4).

Prot. Peter Kormaník
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„dochalcedonci“ a problém cirkevnej jednoty (2)

Aké sú však možnosti, aby sa 
dospelo k plnej jednote a naprave-
niu týchto christologických roz-
porov? Veď ako hovoria tí istí 
svätí otcovia, ktorí bojovali proti 
herézam a ktorí odsúdili, ako sa 
píše v bohoslužobných textoch, 
„Nestóra, Uetychia a Dioskora, 
Savélia, a tiež aj Sevíra...“, boli by sme 
najhoršími ľuďmi na svete, keby 
sme sa tešili z rozkolov a rozdelení 
a netúžili po jednote. No práve tí istí 
otcovia, ktorí „dnes právom vyjadrili 
nespokojnosť..., vylúčili skazonos-
ných vlkov z cirkevnej plnosti mo-
cou Ducha“, nám dávajú aj návod, 

ako sa do tejto „cirkevnej plnosti“ znovu vrátiť. V žiadnom prípade týmto návodom a 
návratom nemôže byť zopár podpisov na zopár konferenciách (aj keď tie sú taktiež 
potrebné), nemôžu to byť iba vyhlásenia zmiešaných komisií pre bohoslovecký dialóg 
(hoci aj tie sú tiež potrebné), alebo lacné výhovorky na politické, nacionálne a termino-
logické nesúlady s ešte lacnejšími sladkými rečami o láske a jednote v mnohorakosti! Ich 
návod je ten istý od počiatku Cirkvi a bude totožný do konca vekov. Týmto návodom už 
vyliečili nejednu herézu a nejeden rozkol, tak ako ním liečili aj mnohé osobné poklesky 
a nespočetné hriechy, tak blížneho, ako aj svoje vlastné. Týmto návodom je jednoducho 
pokánie a návrat k „apoštolskému hlásaniu a  dogmám, prijatým svätými otcami“, teda 
všetkému tomu svätoapoštolskému a svätootcovskému, čo Cirkev zachovávala vo svo-
jom všeobecnom vedomí, čím Cirkev žila, dýchala a v čom vychovávala svojich verných. 
Toto pokánie a tento návrat nemôžu byť vyriešené iba konferenciami, podpismi a vyh-
láseniami, ale celostným obrátením sa a zmenou zmýšľania a vyznávania rozkolníkov 
či heretikov - v našom prípade monofyzitov alebo tzv. „dochalcedónskych“ kresťanov, 
či už sú z područia Egypta, Sýrie, Arménska, alebo iných krajov. Cirkevní otcovia pritom 
nevyžadovali vonkajšiu zmenu (v našom prípade na „byzantský“ obrad), ale vnútorný pre-
rod pri zachovaní si všetkého toho starobylého, krásneho i asketického, čo títo kresťania 
bezpochyby vlastnia. Nech si ponechajú všetky starobylé formy, nápevy, liturgickú prax 
a pod., ale pritom sa musia vzdať nasledovania a úcty ku všetkým týmto Dioskorom, 
Eutychom, Sevírom a ich pokračovateľom. Veď by bola tragikomická taká jednota, kde 
by sa jedna časť Cirkvi držala úcty a formulácií ľudí, ktorých druhá časť Cirkvi vo svojich 
bohoslužobných textoch označuje za „tých, ktorí nehovoria pravdu, zakladateľov heréz 
a heretikov.“ Ako by zástancovia tejto „horúcou ihlou“ šitej jednoty mohli bozkávať ikonu 
napr. ctihodného Maxima Vyznávača a mnohých ďalších, keď ich prívrženci sa hlásia k od-

Koptskí duchovní na bohoslužbách
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kazu tých, proti ktorým oni celý život bránili pravoslávnu christológiu?! V mnohých našich 
starobylých aj súčasných chrámoch by sme potom mali zatrieť ikony a kresby našich svät-
cov, ktorí za chalcedónske formulácie viery trpeli a obetovali svoju slobodu, katedru ba i 
život. Ak by sa akceptovala takáto lacná jednota, ktorá v skutočnosti žiadnou jednotou 
nie je, museli by sme potom my pravoslávni nielen upraviť svoje bohoslužobné texty a 
výzdobu chrámov, no upraviť dokonca aj cirkevný kalendár. Veď ten má v sebe obsiah-
nuté pamiatky svätcov, ktorí nekompromisne odsúdili názory, formulácie a vyjadrenia 
„dochalcedóncov“ - či už ide o Arménov, Koptov, Sýrčanov atď. a vyhlásili ich za heretické, 
nepravoslávne a neprijateľné. Ako jasný príklad toho môžem uviesť sv. veľkomučeníčku 
Eufímiu. Jej pamiatka je dvakrát do roka. Prvé liturgické spomínanie sa viaže k 16. septem-
bru, t. j. ku dňu jej mučeníckej smrti. No Pravoslávna cirkev ju začlenila do liturgického 
kalendára ešte raz a to 11. júla. Nejde tu však ani o „prenesenie alebo najdenie jej ostát-
kov“, ale o dogmatický spor s „dochalcedóncami“, v ktorom tieto jej sväté ostatky zohrali 
výnimočnú, ba priam rozhodujúcu úlohu. V synaxári alebo v životopisoch svätých, kde 
sa táto udalosť podrobne popisuje, sa hovorí o zázraku, ktorý učinila veľkomučeníčka 
Eufímia. Po dlhých rokovaniach pravoslávnych biskupov s monofyzitmi, ktoré neviedli k 
žiadnemu záväznému riešeniu, sa pristúpilo na návrh patriarchu Anatolia, aby aj jedna aj 
druhá strana napísala „vyznanie viery“ - a tieto boli následne uložené do rakvy s ostatkami 
svätej Eufímie. Keď boli zvitky položené na hruď mučenice, rakva bola znova zatvorená 
a opatrená cisárskou pečaťou a strážcami. Účastníci snemu začali trojdňový pôst a mod-
litby. Na štvrtý deň, keď za prítomnosti cisára bola rakva znova otvorená, všetci prítomní 
uzreli, že zvitok s nepravým vyznaním bol pod nohami svätej (akoby pošliapaný) a pravo-
slávna formulácia ostala na jej hrudi. No čo však bolo ešte zvláštnejšie a udivujúcejšie, svä-
tá Eufímia sama vystrela ruku a zvitok s pravym vyznaním podala cisárovi a patriarchovi. 

novodobá architektúra koptských chrámov
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Tento zázrak primäl nepravoslávne zmýšľajúcich, aby sa svojho heretického mudrovania 
vzdali, no, žiaľ, nietorých nepresvedčil ani Hospodin, „ktorý je predivný vo svojich svätých“.

Z vyššie uvedeného jasne vyplýva, že formulácie vyznania viery, ktoré boli prijaté na 
snemoch (v našom prípade na 4. všeobecnom sneme) nie sú iba o akýchsi byzantských 
termínoch a nepochopeniach, ale o Božej pravde, ktorú prijímame alebo odmietame, ne-
hovoriac už o soteriologických, ekleziologických a christologických aspektoch týchto dog-
matických formulácií. 

To, čo je tu uvedené, nie je povedané proti dialógu, proti komisiám, konferenciám a stret-
nutiam. Veď tie nás môžu obohatiť; posunúť dopredu. Daj, Bože, aby nás raz posunuli aj k plnej 
jednote vo viere a v Eucharistii. Známy pravoslávny episkop Atanasije Jevtič, ktorý sa neraz na 
takýchto stretnutiach zúčastňoval, mi však osobne hovoril o jednom takomto dialógu s  „dochal-
cedóncami“, kde boli na záver prijaté a potvrdené pravoslávne stanoviská a formulácie podpísané 
oboma stranami. Ich monofyzitský pohlavár, žiaľ , krátko po skončení tohto dialógu vydal knihu 
s názvom „Jedna prirodzenosť“, ktorou jasne ukázal, že ostali aj naďalej pri svojom nepravos-
lávnom postoji, chápaní a viere. (Rozhovor z 15. februára 2019 v monastieri Tvrdoš – Hercegovina.)

Aj z tohto dôvodu konferencie, dialógy či komisie nemôžu byť jedinou cestou, ale, naopak, 
k tejto jedinej ceste pokánia a návratu k jednej, svätej, všeobecnej a apoštolskej Cirkvi môžu 
privádzať. Pravoslávie vždy rešpektovalo iné vierovyznania, no nikdy nerešpektovalo lož, ne-
pravdu, polopravdu, herézu ani rozkol. Lebo, ako hovorí veľký vyznávač našej Cirkvi ctihodný 
Maxim: „Neželám si, aby sa heretici trápili, ani sa neradujem ich zlu. Bože chráň! Ale sa väčšmi 
radujem a spolu teším ich obráteniu, lebo čo už môže byť pre verných milšie, ako vidiac to, že 
rozptýlené dietky Božie sa dávajú dovedna [Jn 11, 52]. Nie som natoľko zatemnený, aby som 
radil, že nemilosť sa má ceniť viac ako ľudomilnosť. Naopak, radím, že je potrebné s pozornosťou 
a skúsenosťou činiť a tvoriť dobro všetkým ľuďom a pre všetkých byť všetkým, ako je to komu 
potrebné. Pritom však túžim po jednom a radím, aby sa heretikom ako heretikom nepomáha-
lo pri podpore ich nerozumnej viery, no tu je potrebné byť ostrým a nezmieriteľným. Lebo 
ja nenazývam láskou, ale nenávisťou k človeku a odstúpením od Božskej lásky, ak niekto 
pomáha v heretickom poblúdení, na väčšie zatratenie tých ľudí, ktorí sa držia tohto po-
blúdenia“ [PG 91, 465]. Preto nech náš spoločný dialóg lásky neostane bez dialógu Pravdy.
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Sväté písmo a jeho užitočnosť pre veriaceho 
človeka – deviaty žalm (1. časť)

Deviaty žalm je úvodným žalmom druhej kafizmy. Ide opäť o Dávidov žalm a jeho 
nádhernú modlitbu. Podľa obsahu je to chválitebná pieseň o víťazstve nad pohan-
skými národmi. Týmto žalmom sa, žiaľ, začína rozdielne číslovanie žalmov v rôznych 
prekladoch: podľa hebrejskej Biblie (aj latinskej Vulgáty) ide o dva samostatné žalmy 
(9 a 10), no v gréckej Septuaginte a cirkevnoslovanskom texte je to len jeden žalm. To, 
že je to správne, sa dá usúdiť z obsahu žalmu, ktorý, hoci je pomerne dlhý – 39 veršov, 
je obsahovo a výrazovo jednotný. Namierený je proti pohanským národom, ktoré 
kráľovi Dávidovi veľmi strpčovali život počas jeho panovania nad Izraelom. Najmä v 
počiatkoch svojej vlády často bojoval proti pohanským nepriateľom. Z obsahu žalmu 
je jasné, že za svoje víťazstvá vďačí bohu a teraz Mu prináša ďakovnú modlitbu.

Úplné zničenie nepriateľa nebolo kráľom Dávidom prisudzované vlastným si-
lám, ale samotnému Bohu, ktorý nad pohanmi vyriekol a uskutočnil svoj spravod-
livý súd. Toto víťazstvo bolo tiež dobrým príkladom pre všetkých Izraelitov, že Ho-
spodin je jediný spravodlivý Sudca celého sveta, pomocník a ochranca, každého 
nespravodlivo utláčaného a nešťastného veriaceho človeka. Len na Boha je preto 
potrebné sa nádejať a dôverovať Mu. Pomoc prišla zo Sionu, to je dôvod oslavy Boha.

Въ конeцъ, њ тaйныхъ сhна, pал0мъ дв7ду. O tajomstvách syna – tento výraz žalmového 
nadpisu podľa objasnenia svätých otcov označuje to, že v žalme sa píše aj o tajom-
ných skutkoch Božieho Syna, Isusa Christa. Je to žalm, ktorého obsah sa má naplniť po 
príchode Božieho Syna na Zem. Práve tajomstvo božieho vtelenia, ktoré má nastať 
na Zemi, je „tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté“ (Kol 1, 26; Ef 3, 5). Ono, hoci 
nie úplne, bolo odhaľované Duchom Svätým starozákonným prorokom a takto bolo 
odkryté aj prorokovi Dávidovi. Obdarený týmto zjavením Božieho tajomstva, Dávid 
zostavuje na počesť Boha oslavnú pieseň, v ktorej z celého svojho srdca vyjadruje vyz-
nanie veľkoleposti Boha a Jeho zázrakov. Niektorí otcovia hovoria, že okrem Vtelenia sa 
v žalme bude hovoriť najmä o tajomnej spasiteľnej obeti Christa – Jeho smrti na Kríži.

A tak oduševnený prorok zvoláva: Vyznám sa Ti, Hospodine, celým svojím srdcom, 
rozpoviem všetky Tvoje zázraky. Rozveselím sa a zaradujem sa v Tebe, zaspievam Tvojmu 
menu, Najvyšší (v. 2-3). Podstatou jeho vyznania bude jeho úplnosť, vyznávať sa bude 
celým svojím srdcom, hovoriť bude o všetkom, čo mu bolo zjavené. Svätý Ján Zlatoústy 
hovorí, že sú dva druhy vyznania. Prvé je vyznanie vlastných hriechov a druhé je 
vďačnosť, t.j. vyznanie Božej veľkoleposti, všemohúcnosti, spravodlivosti dobročinnosti 
a starostlivosti o človeka a stvorený svet. Dávid to robí celým svojím srdcom, teda so 
všetkým úsilím. A takto postupuje múdry človek, bohu ďakuje za všetko – v časoch 
dobrých aj v časoch skúšok a utrpení, za blahobyt aj za dopustenia. Takto sa získava 
veľká odmena. Keď prinášaš vďačnosť iba za dobrodenia, hovorí sv. Ján Zlatoústy, vte-
dy len vraciaš Bohu dlh, no keď prinášaš vďačnosť za útrapy, vtedy robíš Boha svojím 
dlžníkom. Vďačnosť Bohu za všetko je veľkou, ale najmä účinnou zbraňou voči diablovi.

Sväté Písmo Sväté Písmo
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 Nasledujúca skupina 
veršov (4-7) hovorí o Dávi-
dových nepriateľoch. Keď sa 
môj nepriateľ obráti späť: (oni) 
znevládnejú a budú odlúčení 
od Tvojej tváre. Lebo Ty si 
vyriešil môj súd aj môj právny 
spor: zasadol si na trón súdiaci 
podľa spravodlivosti. Pokarhal 
si pohanské národy a stratil sa 
(rod) bezbožný, ich meno si za-
vrhol naveky, až na veky vekov. 
Nepriateľove zbrane úplne zos-
labli, aj (ich) mestá si vyprázdnil: 

pamiatka na nich s hlukom zanikla. Podľa vysvetlenia niektorých svätých otcov tu prorok 
Dávid hovorí o svojich blízkych nepriateľoch, ako kráľ Saul, syn Absolón a im podobným, 
ale tiež aj vzdialenejších (pohanch), ktorí napádajú Izraelské kráľovstvo. Niektorí svätí 
otcovia, ktorí vysvetľujú tieto slová žalmu obrazne, zas hovoria, že tu môžeme rozumieť 
aj duchovných nepriateľov človeka – diabla, ktorý sa obrátil späť, späť do podsve-
tia, keď bol porazený a zahnaný silou Christovho životodarného Kríža, a aj démonov, 
pretože aj tí sa obrátia späť, ak stretnú odvážnu dušu, nezmôžu nič, pretože svoju pred-
chádzajúcu moc stratili, ich zbrane sú zoslabené, sú už akoby nevládni, akoby zahynuli.

Prorok Dávid, inšpirovaný Svätým Duchom, sa prorocky mysľou prenáša zo svojej 
prítomnosti do budúcich čias činnosti Mesiáša – Christa a hovorí o tajomstvách Syna, 
ako to poznamenal v nadpise žalmu. Najprv poukazuje na ten najstarší a prvý spor, 
nepriateľstvo diabla voči ľudskému rodu, ktorý bol ešte v raji vymedzený Božím spravod-
livým súdom za hriech prvých ľudí (1Mjž 3, 15) a hovorí, že Hospodin ako spravodlivý 
Sudca vyriešil tento prvý spor tak, že na Zem zoslal svojho jednorodeného Syna, aby 
vykúpil hriešny ľudský rod z moci diabla. Syn Boží, Isus Christos, dostal od Otca „moc na 
nebi i na Zemi“ (Mt 28, 18), zničil toto nepriateľstvo a zmieril človeka s Bohom smrťou na 
Kríži (Ef 2, 16), dokonal spravodlivý Boží súd a diabla, ako nepriateľa a vraha ľudského 
rodu, odsúdil (Jn 16, 1) na večné muky. Potom prorok hovorí o víťazstve Christa nad 
národmi, ktoré boli do Jeho príchodu na Zem pod mocou a v otroctve diabla. Nielen po-
hania boli modloslužobníkmi, no aj samotní Židia, tento vyvolený Boží národ, sa často 
uchyľoval k modloslužbe, prinášali obety bôžikom, klaňali sa im a tým samotnému dia-
blovi. Christos, ako Boh, nepotrebuje zbrane, meče, luky či šípy, môže vysloviť len jed-
no slovo, a bude podľa Jeho vôle. Preto aj pohanov, ktorí Ho nepoznali a slúžili diablovi, 
pokarhal slovom. Prostredníctvom svätých apoštolov a po nich aj ďalších zvestovateľov 
pravdy Hospodin odovzdal aj pohanom svoje božské učenie. Oni toto učenie prijali, uve-
rili pravde a oslobodili sa z poblúdenia (Jn 8, 31-32, 36) – a vtedy zahynul bezbožný, 
t.j. diabol, ktorý bol dovtedy uctievaný národmi prostredníctvom rôznych modiel, 
drevených i kamenných, strieborných i zlatých, bol porazený a zničený, no a s ním bolo 
zničené všetko bezbožné modlárstvo, ktoré veľmi dlho panovalo nad všetkými národmi. 

Sväté Písmo
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Pod zbraňami diabla je potrebné chápať rozličné úklady, nástrahy a intrigy, ktoré ovlá-
da ako zbrane, podľa slov apoštola Pavla ako rozpálené strely (Ef 6, 16). Všetky jeho zbrane 
otupeli a tak už viac nemôžu škodiť ľuďom, ktorí sa vyzbroja vierou v Isusa Christa. Pod dia-
blovými mestami je potrebné rozumieť ľudí neverných a bezbožných, nad ktorými diabol 
neobmedzene vládne. Ten, kto sa vyzbrojí cnosťami, ten obstojí v akejkoľvek skúške či pokušení.

                                                                                                       Protodiakon Ján Husár
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Stretnutie  bohorodičky so sv. alžbetou
(Výklad Evanjelia sv. Lukáša 1, 39 - 42)

Teraz, keď máme zakázané navzájom sa stretávať, poďme si povedať o inom 
stretnutí, o stretnutí Bohorodičky so sv. Alžbetou, matkou sv. Jána Krstiteľa.  
Svätý Lukáš vo svojom Evanjeliu rozpráva o dvoch príbuzných rodinách, 
o rodine sv. Jána Krstiteľa a o rodine Márie, budúcej Matky Isusa Christa. 

Mária bola medzi prvými veriacimi, ktorí očakávali príchod Spasiteľa (Sk 1,14). Bolo preto 
prirodzené, že rozprávala kresťanskej spoločnosti o narodení Spasiteľa a  aj Jeho Predchod-
covi. Toto všetko bolo zaznamenané v  záznamoch, ktoré použil svätý  Lukáš, aby vyjadril 
príbeh o narodení a detstve sv. Jána Krstiteľa: „Tvoja žena Alžbeta porodí ti syna“ (Lk 1,13).

O tejto udalosti máme aj veľa svedectiev v hymnografických textoch rôznych sviat-
kov. Svedčí o tom i text z 24. júna veľkej večerne po stichirách na stichovnach na: i nýni:

 
 

Preklad:
hľaď na alžbetu, ktorá hovorí panne Márii: ty si prišla ku mne, Matka môjho 

hospodina?   ty, ktorá nosíš Kráľa, a  ja vojaka. ty toho, ktorý zákon dáva, a ja 

toho, ktorý zákonu učí. ty Slovo, a ja hlas, ktorý hovorí o   Kráľovstve nebeskom.
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 „V tie dni vstala Mária a hneď sa vydala na cestu do hornatého kraja, do mesta Júdovho.  
I vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu “ (Lk 1, 39-40). Keď sv. Bohorodička 
dostala archanjelove posolstvo o narodení Spasiteľa z nej, zároveň sa dozvedela, že 
jej najstaršia  a najbližšia príbuzná sv. Alžbeta bude čoskoro tiež matkou. Rozhodla 
sa navštíviť ju a podeliť sa o tajomstvo aj radosť z narodenia syna.  Mária mohla svoje 
tajomstvo a radosť povedať najbližšiemu človeku Jozefovi, ale nechcela ho zarmútiť.

Mária sa vybrala hornatou krajinou Júdovou. Predpokladá sa, že to bol Hebron, 
najznámejšie kňazské mesto, nachádzajúce sa v hornatej judskej krajine, neďaleko od 
Betlehema, do malého mesta Levitov Iutta. Po rozdelení Židovského kráľovstva na Jud-
sko a Izrael, jedna časť hôr nazývaná stredná a južná časť Palestíny, ostala v Judskom 
kráľovstve a druhá prešla do Izraela. Stali sa známe ako hora Júda a ako hora Izraela.

V meste Hebron v biblických dobách žili Chetiti, medzi ktorými žil praotec 
Abrahám. Za panovania kráľa Dávida bol hlavným mestom Izraelského kráľovstva 
až po dobytie Jeruzalema. Po zániku Júdskeho kráľovstva a babylonskom zajatí bol 
Hebron pod vládou Idumejcov. Ich vládca Herodes nechal nad jaskyňou postaviť 
mauzóleum (spočiatku chrám,  dnes mešita), ktoré existuje dodnes  (Anonym, 2019 a).

„Keď Alžbeta počula Máriin poz-
drav, s radosťou sa pohlo dieťa v jej lone 
a Alžbetu naplnil Svätý Duch. I zvolala 
mocným hlasom a povedala: Požehnaná 
si medzi ženami a požehnaný je plod 
tvojho  života!“ (Lk 1, 41-42). Tento 
mimoriadny pohyb dieťaťa svedčí 
o úzkych duchovných vzťahoch, v 
ktorých budú narodené deti. Alžbeta 
naplnená Sv. Duchom sa dozvedela 
o tajomstve počatia Bohorodičky, 
o počatí Spasiteľa. Hlasným hlasom 
volala: „Požehnaná si medzi ženami 
a požehnaný je plod tvojho života“. 
Alžbeta pozdravuje Máriu silným 
pocitom a zvláštnym pozdravom, 
nie ako jej príbuznú, ale ako Matku 
Hospodina. Požehnaný plod tvojho 
lona znamená, že sa dieťa počalo a 
narodilo z Panny. Druhá časť poz-
dravu potvrdzuje zvesť anjela a 
objasňuje, že tajomstvo oznámené 
Márii doteraz nikomu neznáme je 
už známe. Prorocké slová Alžbety 
neboli jej slová, ale jej dieťaťa a ústa 
matky mu slúžili na zvestovanie ta-
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dRevený chRáM Sv. MIchala aRchanJela 
v RuSKoM potoKu

Obec Ruský Potok bola osíd-
lená rusínskym obyvateľstvom. 
Pôvodne všetci jej obyvatelia boli 
pravoslávneho vierovyznania. 
Obec bola spravovaná kňazom 
jednej z troch cirkevných obcí, 
ktoré sa v Uličskej doline v 2. po-
lovici 17. storočia a na začiatku 
18. storočia nachádzali v obciach 
Topoľa, Ulič a Uličské Krivé. V 
roku 1733 bola obec Ruský Po-
tok už filiálnou obcou obce Kol-
basov, z čoho vyplýva vysoká 
pravdepodobnosť, že v roku 1726 
práve kolbasovský kňaz  Ján Tre-
tiak podpísal v Malom Bereznom 
za obec Ruský Potok pristúpenie 
k tzv. Zamoščskej synode čiže       
k Užhorodskej únii. Odvtedy 
boli obyvatelia obce Ruský Po-
tok evidovaní ako gréckokatolíci. 

Prvá písomná zmienka o 
chráme v Ruskom Potoku je 
z roku 1733. Ruský Potok je 

Z našej histórie

jomstva a pravdivosti slov, ktoré hovoril archanjel. Všetko, čo sa stalo, bolo podľa 
Božej vôle. Z tohoto stretnutia vznikla aj pieseň “Veličit duša moja Hospoda”. 

Mgr. Anna Kubicová
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spomínaný ako filiálna obec cirkevnej 
obce Kolbasov, ktorú spravoval kňaz 
Ján Rakovič a o chráme je zmienka, že 
je „drevený a malý“. Ak by bol chrám v 
roku 1733 novopostavený, tak by to bolo 
zaznamenané podobne ako pri chrá-
moch v Novej Sedlici a Veľkej Poľane.    

V roku 1746 bola obec Ruský Po-
tok už samostatnou cirkevnou obcou, 
ktorú spravoval kňaz Kosma Bubenič. V 
uvedenom roku sa po prvýkrát spomí-
na, že chrám je zasvätený archanjelovi 
Michalovi, pričom sa pri ňom uvá-
dza, že je „starobylý a v dobrom stave“.

V roku 1750 obec navštívil mukačevský 
gréckokatolícky biskup Emanuel Olšavskyj.  
Z jeho záznamu sa o drevenom chráme 
dozvedáme nasledujúce: „ Farnosť Ruský 
Potok. Cerkva drevená, šindľom krytá v 
dobrom stave. Obrazmi všetkými vyba-
vená... Obradné knihy všetky okrem dvoch 
Triodov. Zvony dva, teraz vysvätené. V 
Stakčínskej Roztoke sú odložené u kňaza 
štyri knihy. Vravia, že to sú i dve Triody. 
Zasvätená sv. Michalovi archanjelovi. Cin-
torín ohradený dreveným oplotením“. 
Kňazom na cirkevnej obci bol Kosma 
Čopok. Biskup si poznamenal i nasledu-
júcu poznámku: „Hriešnikov tu niet, 
okrem Štefana Pirčuva, ktorý zbil kňaza“.

Ďalší záznam o chráme je v Súpise 
farností mukačevského gréckokatolíc-
keho biskupstva z rokov 1775 -78, kde 
sa konštatuje, že tu stojí starodávna 
drevená cerkva, ktorú si farníci postavili 
a patrične vybavili. V tom čase už Ruský 
Potok nebol samostatnou cirkevnou ob-
cou, ale filiálnou obcou cirkevnej obce 
Uličské Krivé, ktorou bola až do roku 1950.

Na mapách z rokov 1780 a 1866 je zo-
brazená poloha chrámu na mieste, kde 
stojí dodnes. Nad vchodovými dverami 

chrámu je napísaný rok výstavby 1600. 
Nevieme potvrdiť, či drevený chrám bol 
v uvedenom roku postavený, ale je veľmi 
pravdepodobné, že sa tam už v tej dobe 
vykonávali bohoslužby. Drevený chrám 
je totiž postavený nad starobylým, ka-
menným oltárom, ktorý dodnes stojí v 
oltárnej časti pod dreveným prestolom.

V odbornej a náučnej literatúre sa 
dodnes nesprávne uvádza rok výstavby 
dreveného chrámu 1740. Tento dátum 
výstavby vyvracajú záznamy o chráme 
z rokov 1733 a 1746. Rok výstavby 1740 
bol prvýkrát uvedený až v roku 1915 v 
Schematizme mukačevského gréckoka-
tolíckeho biskupstva. V žiadnom inom 
staršom zázname sa rok výstavby ne-
spomína, a keďže v roku 1746 bol chrám 
označený ako „drevený v dobrom stave, 
starobylý“, môžeme tento dátum výstavby 
považovať za nevierohodný.  Je smutné, 
že neoverený údaj zo schematizmu z 
roku 1915 sa prevzal a doteraz používa 
ako oficiálny údaj výstavby chrámu.

Na základe uvedeného môžeme 
konštatovať, že chrám bol postavený 
na prelome 17. a 18. storočia a patrí k 
najcennejším dreveným chrámom na 
Slovensku. Typologicky ho radíme k bo-
jkovskému typu drevených chrámov. 
V 50. rokoch 20. storočia sa obyvate-
lia Ruského Potoka vrátili do lona Pra-
voslávnej cirkvi. Odvtedy bol chrám v 
držbe pravoslávnych veriacich,  až kým 
v roku 2002 oficiálne neprešiel do vlast-
níctva Pravoslávnej cirkvi. V súčasnosti 
prebiehajú práce na reštaurovaní 
starobylého ikonostasu chrámu sv. Mi-
chala archanjela v Ruskom Potoku.

Prot. Igor Kerekanič

Z našej histórie Z našej histórie
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cIRKev a euchaRIStIa

Sláva Bohu a vďaka za to, že sme pravoslávni. Niektorí sa narodili od pravo-
slávnych rodičov, iní sa nimi stali. Mnohí však tento drahocenný dar, ktorý dos-
tali od Boha, jednoducho zakopali do zeme, ako sa to píše v Evanjeliu o talentoch. 
Aj tam sluhovia dostali od svojho pána talenty. Jedny ich rozmnožili a iný ich za-
kopal do zeme (Mt 25, 14-30). Takto to dnes robia mnohí kresťania. Zavrhujú 
tento dar a namiesto neho si postavili na prvé miesto mamonu – peniaze, maje-
tok, kariéru, slávu. Byť pravoslávny je veľký talent – dar, ktorý by sme si mali vážiť. 

Preto si položme otázku: „Ako môžeme tento dar rozmnožiť a dôjsť tak do 
Kráľovstva nebeského? Čo je potrebné urobiť, aby sme boli spasení? Či azda stačí 
prísť raz za týždeň alebo dokonca raz za rok do chrámu? Či azda stačí, ak pôjdeme 
raz za rok na spoveď a na prijímanie? Celý náš život musí svedčiť o tom, že sme pra-
voslávni kresťania. Skutočnými pravoslávnymi kresťanmi budeme vtedy, keď budeme 
žiť skutočným kresťanským životom. Veď do chrámu nechodíme len preto, že je to ne-
jaký pekný zvyk alebo určitý druh folklóru. Nechodíme doň len preto, aby sme si raz 
za týždeň poriadne zaspievali. Chodíme doň v prvom rade preto, aby sme do svoj-
ho vnútra prijali to najcennejšie, čo existuje na tejto Zemi, a to je svätá Eucharistia.  

Ak chceme žiť s Christom, môžeme to dosiahnuť jedine častým prijímaním Jeho 
najčistejšieho Tela a Krvi. Christos ustanovil Eucharistiu preto, aby sme ju prijímali čo 
najčastejšie. Lekára potrebujú chorí a nie zdraví. Tak je to aj s nami. Telo síce môže byť 
zdravé, ale naša duša je chorá, nakazená jedom, ktorý sa volá hriech. Veď kto z nás môže 
povedať: „Som bez hriechu?“ Nikto. Či sa azda nazdávame, že keď ideme raz za rok na 
spoveď a vyspovedáme sa, tak práve v tej chvíli sme dôstojní prijať prečisté Telo a Krv Isusa 
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Christa? Človek nikdy nebol a nikdy ani nebude dôstojný prijímať svätú Eucharistiu. Ale 
ako sme už hovorili, lekára potrebujú chorí a na to slúži Eucharistia. Ak je človek chorý, 
ide k lekárovi a ten mu predpíše lieky, aby sa uzdravil. Eucharistia, drahí bratia a sestry, 
je takýmto liekom na našu duchovnú slabosť. Eucharistia nebola ustanovená pre svätých, 
ale pre všetkých ľudí, aby pomocou nej kráčali po správnej ceste k spáse. Veď aj Christos 
povedal: „Neprišiel som volať spravodlivých., ale hriešnikov.“ Mnohí dnes dokonca ani ne-
veria tomu, že prijímajú Telo a Krv Isusa Christa. Myslia si, že keď ľudskými očami nevidia 
skutočné telo a skutočnú krv, ale iba nejaký chlieb, ktorý doma napiekol kňaz, tak to nie je 
pravá Eucharistia. Pre tých, ktorí neveria, že pri božskej Liturgii prichádza k premene chle-

ba a vína na Telo a Krv Isusa Christa, 
nech poslúži nasledujúci príklad.  

Raz jeden mních ráno vstal a 
chystal sa na svätú Liturgiu. No v jeho 
mysli sa mu posmieval diabol  a hov-
oril: „Kde ideš? Do chrámu? A na čo?. 
Aby si prijal chlieb a víno?  Hovoria ti, 
že to je Telo a Krv Christa.  Nechci byť 
na smiech“.  Tento mních uveril týmto 
myšlienkam a nešiel do chrámu. Bra-
tia mnísi ho však čakali, lebo v tomto 
monastieri bol taký zvyk, že pokiaľ 
neboli všetci v chráme, nezačali slúžiť 

svätú Liturgiu. A tak prišli k nemu, lebo si mysleli, že je chorý. Keď ho našli v kélii (miesto, 
kde žije mních), spýtali sa ho, prečo nejde do chrámu. Chcel im to povedať, aj keď sa hanbil 
a tak im povedal: „Odpusťte mi, bratia. Vstal som ako obyčajne a chystal som sa do chrámu. 
Vtedy  mi v mysli prebehlo, že to nie je Telo a Krv Christova, čo idem prijať, ale obyčajný 
chlieb a víno“. Oni mu povedali: „Vstávaj, pôjdeš s nami a my sa budeme modliť, aby ti 
Boh odkryl božskú silu, ktorá je prítomná v chráme. A tak nakoniec šiel s nimi do chrámu.

Mnísi sa veľmi modlili, aby bola tomuto mníchovi zjavená sila božských tajín. Začali 
slúžiť svätú Liturgiu a tohto mnícha postavili do stredu chrámu.  Dokiaľ neskončila 
svätá Liturgia, neprestal tento mních prelievať svoje slzy. Po svätej Liturgii sa ho spýtali: 
„Povedz nám, čo ti odkryl Boh, aby sme sa aj my poučili.“ On im s plačom začal rozprávať: 
„Keď vyšiel diakon čítať sväté  Evanjelium, videl som, ako sa strecha chrámu otvorila 
a bolo vidno Nebo. Každé slovo Evanjelia bolo ako oheň a vychádzalo do nebies. Keď 
skončilo čítanie svätého Evanjelia, vyšli kňazi na veľký vchod so svätými darmi,  opäť sa 
otvorili Nebesá. Z Neba schádzal oheň a množstvo svätých anjelov. Uprostred nich boli 
dvaja anjeli so zvláštnymi tvárami, o ich kráse sa nedá ani rozprávať. Ich tváre žiarili 
ako blesk a medzi nimi bol malý mládenec. Keď boli ukončené sväté modlitby a kňaz 
sa priblížil rozlámať svätý Chlieb, videl som ako títo dvaja držali mládenca  za ruky a 
nohy, vzali nôž prepichli Ho a krv vyliali do čaše. Rozsekli Jeho telo, položili na vrch 
chlebov a urobili chlieb Telom. Keď prichádzali mnísi na prijímanie, dostávali Telo, keď 
hovorili „Amen“, stávalo sa v ich rukách chlebom. Keď som prišiel prijímať, dostal som 
Telo. Nemohol som ho však zjesť a tak som počul hlas: „ Prečo neprijímaš? Nie je to, 
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čo si hľadal“? Mních odpovedal: „Buď milosrdný ku mne, Bože! Nemôžem  zjesť Telo“. 
A tak počul odpoveď: „Keby mohol človek jesť Telo, Telo by sa menilo, ako si videl. Ale 
nakoľko nikto nemôže prijímať surové mäso, preto ustanovil Boh na prijímanie chlieb. 
Tak čo, prijmeš s vierou to, čo držíš v ruke“? Mních odpovedal: „Verím, Bože“. A keď to 
povedal, Telo, ktoré držal v ruke, sa stalo chlebom. Oslavujúc Boha prijal svätú prosforu. 

Keď sa skončila svätá Liturgia a kňazi odišli na svoje miesta, videl som opäť mláden-
ca v strede dvoch anjelov.  Keď kňaz spotreboval sväté Dary, opäť som videl ako sa  ot-
vorila strecha chrámu a nebeské sily sa vzniesli na Nebesá“. Keď si to mnísi vypočuli, s 
radosťou sa rozišli do svojich kélií, chváliac a oslavujúc Boha, tvoriaceho veľké zázraky.
Na tomto príklade si môžeme všimnúť tú obrovskú blahodať, ktorá schádza na dary, ktoré 
sú predkladané na svätej Liturgii. To, že to nevidíme svojimi očami, je preto, lebo naša 
duša je ďaleko od Boha. Naša viera je slabá. Naša myseľ, náš rozum a naše srdce je plné 
hriechu. A práve to nám bráni vidieť a cítiť tú blahodať. Mnohí svätí mali možnosť vidieť 
veci,  ktoré si my ani nevieme predstaviť. Je to tiež dar od Boha za ich svätosť, úprim-
né pokánie a askézu vo svojom živote, vďaka čomu sa dokázali priblížiť k Bohu a získať 
tak večný život. To by malo byť v našom živote hlavným cieľom. K tomu však potrebu-
jeme svätú Eucharistiu, bez ktorej to nikdy nedokážeme. Ako hovorí Isus Christos: „Kto 
je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“ (Jn 6, 54).

                                                                                                                                     Jerej Ján Pilko

Zo zahraničia

Metropolita rastislav na stretnutí predstaviteľov 
Miestnych pravoslávnych cirkví  v aMMáne

26. februára 2020 sa v hlavnom meste Jordánska Ammáne uskutočnilo stret-
nutie predstaviteľov miestnych pravoslávnych Cirkví. Účastníci tohto stretnutia 
považujú za hlavnú myšlienku jednotu a zmierenie v rámci sv. Pravoslávia. Do-
speli k záveru, že záležitosti celopravoslávneho významu, vrátane udeľovania au-
tokefality jednotlivým Cirkvám, je potrebné riešiť v duchu celopravoslávneho 
dialógu a jednoty, a takisto za všeobecného súhlasu. Zdôraznili nevyhnutnosť dia-
lógu pre riešenie súčasnej cirkevnej situácie na Ukrajine. Vyzvali štátne orgány 
Čiernej Hory, aby rešpektovali právo Cirkvi na vlastníctvo. Vyhlásili, že o otázke 
Severného Macedónska by mala rozhodovať Srbská pravoslávna cirkev s celopra-
voslávnou podporou. Vyjadrili presvedčenie, že je nevyhnutné, aby sa v tomto roku 
uskutočnilo ešte jedno stretnutie, s nádejou, že sa na ňom zúčastní i prvý podľa cti 
carihradský patriarcha. Výsledné komuniké stretnutia predstaviteľov miestnych pra-
voslávnych Cirkví v Ammáne zverejnil portál Orthodoxia.info.

výsledné komuniké – kompletný text
26. februára 2020 sa v Ammáne (Jordánsko) uskutočnilo stretnutie predstaviteľov 

a zástupcov miestnych pravoslávnych Cirkví, ktorého hlavným cieľom bola jed-
nota a zmierenie vo sv. Pravosláví. Účastníci stretnutia vyzdvihli snahu jeruzalem-
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ského patriarchu odstrániť bezprostredné nebezpečenstvo rozkolu v rámci nášho 
pravoslávneho spoločenstva. Na stretnutí sa zúčastnili delegácie: Jeruzalem-
skej pravoslávnej cirkvi na čele s Jeho Blaženosťou patriarchom jeruzalemským 
Teofilom, Ruskej pravoslávnej cirkvi na čele s Jeho Svätosťou patriarchom mos-
kovským a celej Rusi Kyrillom, Srbskej pravoslávnej cirkvi na čele s Jeho Svätosťou 
patriarchom srbským Irenejom, Rumunskej pravoslávnej cirkvi na čele s Jeho 
Vysokopreosvietenosťou metropolitom tyrgovištským Nifontom, Poľskej pravo-
slávnej cirkvi na čele s Jeho Vysokopreosvietenosťou arcibiskupom lublinským 
a cholmským Ábelom a Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku na 
čele s Jeho Blaženosťou metropolitom českých krajín a Slovenska Rastislavom.

Účastníci vyjadrili vďaku Jeho Veličenstvu jordánskemu kráľovi Abdullahovi 
II. – kráľovi Hášimovského kráľovstva a strážcovi kresťanských a moslimských 
posvätných miest vo Svätej zemi – a takisto jordánskemu ľudu za pomoc pri 
usporiadaní tohto stretnutia v ich hlavnom meste Ammán. Vyzdvihli vynikajú-
cu prácu Jeho Veličenstva pri podpore dialógu medzi náboženstvami na med-
zinárodnej úrovni. Účastníci sa tiež poďakovali Jeruzalemskému patriarchátu a 
Jeho Blaženosti patriarchovi Teofilovi za všetky neúnavné snahy pripraviť cestu 
pre dialóg a zjednotiť bratov vo vzácnom duchu jednoty, pričom poznamenali, že 
svetlo vychádzajúce z Jeruzalema svedčí o tom, že Sväté mesto neustále deklaru-
je svoj multikonfesionálny a multikultúrny charakter a teší sa z faktu, že je útul-
ným domovom pre tri abrahámske náboženstvá – kresťanstvo, judaizmus a islam.

Delegácie vyhlásili, že cieľom ich stretnutia bolo posilniť bratské zväzky medzi 
ich Cirkvami, podporiť zväzky pokoja v Christovi medzi nimi, postaviť sa za jedno-
tu pravoslávnych Cirkví a obnoviť dialóg v modlitebnej nádeji na zmierenie tam, 
kde jestvujú rozpory. V atmosfére bratskej lásky sa tí, ktorí sa zišli na stretnutí, zhodli, 

Foto prevzaté: https://spzh.news/ru
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že rozhodnutia týkajúce sa otázok celopravoslávneho významu, vrátane udeľovania 
autokefality jednotlivým Cirkvám, majú byť s definitívnou platnosťou prijímané v 
duchu celopravoslávneho dialógu a jednoty, a takisto celopravoslávneho konsenzu. 
Ohľadne súčasnej cirkevnej situácie na Ukrajine účastníci uznali, že pre jej uzdravenie a 
zmierenie je takisto potrebný celopravoslávny dialóg. V súvislosti s otázkou Severného 
Macedónska delegácie vyhlásili, že táto záležitosť by sa mala vyriešiť prostredníctvom 
dialógu v rámci Srbskej pravoslávnej cirkvi a s celopravoslávnou podporou.. Čo sa týka 
Čiernej Hory, zúčastnené delegácie vyzvali príslušné štátne orgány, aby rešpektovali 
a zachovávali základné právo na vlastníctvo majetku, vrátane majetku Cirkvi.

Delegácie sa zhodli, že by sa mali bratsky zísť najlepšie do konca tohto roka, aby pros-
tredníctvom modlitby a dialógu posilnili zväzky spoločenstva. Účastníci dúfajú, že Jeho 
Svätosť ekumenický patriarcha Bartolomej so známym staršinstvom cti (πρεσβεια τιμήs) 
sa zúčastní na tomto dialógu spolu s ostatnými bratmi – predstaviteľmi miestnych Cirkví.

Delegácie prijali výzvu svojho brata jeruzalemského patriarchu Teofila 
III. modliť sa za mier, za ukončenie vojen, nákazlivých chorôb a utrpenia, za 
všetkých kresťanov a takisto za jednotu Pravoslávnej cirkvi. Táto modlitba sa 
uskutoční v materskej Cirkvi – v Chráme Christovho Vzkriesenia v Jeruzaleme – 
pred hrobom Christa, z ktorého vstal z mŕtvych a ohlasuje pokoj celému svetu.

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

Zo zahraničia

Pravoslávna cirkev vo svete v boji s COVID -  19
(Cesta lásky a milosrdenstva)

Tohtoročné veľkopôstne 
obdobie pre Pravoslávnu 
cirkev vo  svete je neob-
vyklé. Šíriaca sa pandémia 
koronavírusu tzv. covid 
– 19 je príčinou toho, že 
štátne orgány v mno-
hých krajinách sa obrátili 
na predstaviteľov miest-

nych autokefálnych Cirkví s požiadavkou obmedzení vykonávania bohoslužieb 
pre širšiu verejnosť. Liturgické obmedzenia v jednotlivých krajinách sa rôz-
nia v súvislosti s epidemiologickým rizikom, špecifikami a krízovými opatrenia-
mi daného štátu. Napriek tomu poslanie Cirkvi ostalo nemeniteľné a jednotné. 

predstavitelia pravoslávnych autokefálnych cirkví v čase šíriacej sa epi-
demiologickej hrozby vyzývajú biskupov, kňazov a Boží ľud k osobnej, usilovnej 
modlitbe spojenej s pôstom za predstaviteľov štátu, zdravotníkov, dobrovoľníkov, 
nakazených a trpiacich koronavírusom. Vyprosujú od trojjediného Boha pre 
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všetkých požehnanie, Božiu pomoc, ochranu a pevné zdravie. V niektorých 
krajinách podľa starobylej kresťanskej tradície v čase pandémie zvonia chrá-
movými zvonmi, biskupi a kňazi osobne obchádzajú eparchie, mestá a dediny, 
v ktorých pôsobia, s ikonami a ostatkami svätých. Počas týchto chodov prinášajú 
prosby k Bohu a kropia námestia, križovatky a príbytky svätenou vodou. 

Väčšina pravoslávnych autokefálnych Cirkví vo svete okrem modlitebnej a morálnej 
podpory prisľúbila štátnym orgánom danej krajiny súčinnosť v riešení tejto epidemio-
logickej krízy. pravoslávna cirkev v boji proti covId – 19 si v duchu svojho pos-
lania zvolila cestu lásky a milosrdenstva vo vzťahu k občanom danej krajiny bez 
rozdielu na ich národnosť, kultúrnu identitu, náboženskú príslušnosť a pod. Dovolíme 
si v krátkosti priblížiť aspoň niektoré konkrétne zverejnené aktivity pravoslávnych 

Cirkví vo svete za mesiac marec 2020. 
Konštantínopolský patriarchát 

v boji proti vírusu COVID-19 odovz-
dá  predstaviteľom Turecka 300 000 
tureckých lír. Predstaviteľom Grécka 
poskytne 50 000 euro pre potreby 
bezdomovcov v čase pandémie.

Rumunská autokefálna cirkev 
spolupracuje s mnohými medicín-
skymi ustanovizňami v krajine na 
mnohých úrovniach: duchovné kon-
zultácie, darovanie krvi, profylaktická 

a sanitárno - vzdelávacia kampaň, milodary Cirkvi na zakúpenie medicínskych prístro-
jov a iné. V súvislosti s vyššie uvedeným Rumunský patriarcha Daniel vyzval veriacich 
k intenzívnemu pôstu formou vzdania sa prebytočných materiálnych požitkov. 
Osobne sa vzdal väčšej časti mzdy v prospech zakúpenia ochranných prostried-
kov a oblečenia pre dobrovoľníkov organizácie „Pomôžte s radosťou“, ktorí sa 
starajú o izolovaných pacientov nakazených COVID – 19. Od začiatku epidémie 
v Rumunsku väčšie eparchie poskytli vlastné priestory pre karanténne miesta, 
stavu pre izolovaných a finančné prostriedky na medicínsku podporu nemocníc.

Srbská autokefálna cirkev. Odborní pracovnici a dobrovoľníci charita-
tívneho a misijného odboru Srbskej autokefálnej cirkvi poskytujú humani-
tárnu pomoc vo forme zabezpečenia potravín a nevyhnutných zdravot-
níckych ochranných pomôcok osobám nakazeným koronavírusom a ich 
rodinným príslušníkom po celej krajine (1700 ľudí). Osobitný zreteľ je zame-
raný na mnohopočetné rodiny (viac ako 100 rodín) a bezdomovcov (300).

Ruská autokefálna cirkev ponúkla štátu starostlivosť o nakazených korona-
vírusom v plnom medicínskom, bio-psycho-sociálnom a spirituálnom kontexte. Vyt-
vorila cirkevný krízový štáb, ktorý synergicky so štátom koordinuje činnosť jednot-
ných cirkevných ustanovizní, aby boj proti COVID-19 v krajine bol čo najefektívnejší 
a adresný. Ide o poskytnutie karanténnych priestorov, šitie a bezplatné poskytnutie 

Zo zahraničia



B28 Odkaz
sv. Cyrila 
a Metoda

Zo zahraničia

rúšok, poskytnutie dezinfekčných 
prostriedkov núdznym a iné. Oso-
bitnú pozornosť Cirkev venuje 
starším ľudom formou bezplat-
ného zabezpečenia potravín. 
Tiež je potrebné vyzdvihnúť od-
vahu mnohých kňazov, mníchov 
a mníšok, ktorí priamo v nemoc-
niciach sa starajú o nakazených 
koronavírusom. Cirkev vytvor-
ila tzv. horúcu linku, aby v čo 
najkratšom čase poskytla potrebnú 
pomoc každému, kto o ňu požiada.

ukrajinská pravoslávna cirkev Moskovského patriarchátu. Dobrovoľníci 
v jednotlivých eparchiách doručujú bezplatne potravinové balíky a dezinfekčné 
prostriedky mnohopočetným rodinám, núdznym a starším občanom, ktorí tvoria 
najrizikovejšiu skupinu. Cirkev v celej krajine zabezpečuje podľa potreby bezplat-
né ubytovanie, stravu pre zdravotníkov zápasiacich s pandémiou na Ukrajine, 
vrátane prevozu ich do práce a tiež aj priestory na karanténne účely. S požehnaním 
metropolitu Onufrija všetky monastierske krajčírske dielne zamerané na šitie 
kňazských rúch boli preorientované na šitie rúšok, ktoré Cirkev v jednotlivých epar-
chiách odovzdáva občanom zdarma. Sú aj monastiere, ktoré svoju činnosť zamerali 

aj na vyhotovenie antiseptík, 
ktoré Cirkev zdarma poskytuje 
všetkým, ktorí to potrebujú. 
Metropolita Onufrij daroval ne-
mocniciam v Kyjeve niekoľko 
prístrojov pľúcnej ventilácie 
a tiež zdravotnícke ochranné 
prostriedky pre tých, ktorí to 
potrebujú. Osobitnú pozornosť 
v týchto zložitých časoch 
Cirkev venuje bezdomov-
com prostredníctvom poskyt-

nutia stravy, zabezpečenia ochranných pomôcok a nevyhnutnej zdravot-
níckej pomoci. V niektorých eparchiách pečú a rozvážajú chlieb núdznym. 

Na zaver je potrebné vyzdvihnúť tiež aj skrytú, individuálnu pomoc 
a obetavosť mnohých pravoslávnych biskupov, kňazov, mníchov a veri-
acich vo svete ľuďom, ktorých sužuje a obmedzuje táto pandémia CO-
VID-19. Aj týmto plnia Christovo prikázanie lásky milovať Boha a blízkych.

Prot. Vasyľ Kuzmyk
Zdroj: https://spzh.news/ru
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Pokrstil viac ako 40 000 detí
   

Gruzínsky patriarcha 
Eliáš II. v katedrálnom 
chráme v Tbilisi od roku 
2008 pokrstil 40 388 detí. 
Patriarcha prostredníctvom 
spoločných krstov krstí 
tretie a ďalšie dieťa v po-
radí rodičom, ktorí cirkevne 
vstúpili do manželstva. 
Cieľom tejto iniciatívy pa-
triarchu je zvýšiť pôrodnosť 
a demografickú situáciu v 
krajine. Posledná spoločná 
svätá tajina krstu bola 
šesťdesiata druhá v poradí, 

kedy patriarcha pokrstil naraz 500 detí. Spoločné krsty, ktorých vykonávateľom 
je samotný patriarcha, sa stali v Gruzínsku už tradíciou. V súčasnosti patriar-
chia zverejnila výzvu k registrácii ďalších záujemcov o krst detí.

Zdroj: https://sputnik-georgia.ru/society/20200312/247956081/Patriarkhi-
ya-Gruzii-obyavila-registratsiyu-na-ocherednoe-vseobschee-kreschenie.html

METROPOLITA RASTISLAV OSLÁVIL PRVÚ NEDEĽU 
VEĽKÉHO PÔSTU – VÍŤAZSTVO PRAVOSLÁVIA

8. marca 2020 – v tohtoročnú Prvú nedeľu Veľkého pôstu – Nedeľu Víťazstva 
Pravoslávia – slúžil Rastislav, arcibiskup prešovský a metropolita českých kra-
jín a Slovenska, v prešovskom Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexan-
dra Nevského slávnostnú sv. Liturgiu za asistencie predstaveného Katedrál-
neho chrámu mitr. prot. Michala Švajka a archidiakona Maxima (Durilu).

„Kedysi bola Prvá nedeľa Veľkého pôstu zasvätená pamiatke Mojžiša, Árona a vôbec 
všetkých prorokov. V tomto roku práve na túto nedeľu pripadol i sviatok Prvého a druhého 
nájdenia drahocennej hlavy toho, ktorý bol zo všetkých prorokov najväčší - toho, o kto-
rom sám Christos povedal, že je najväčší spomedzi zrodených zo ženy – sv. Jána Pred-
chodcu. Osud jeho relikvií spolu s ďalšou udalosťou, ktorú si dnes pripomíname – tzv. 
Víťazstvom Pravoslávia – obnovením úcty k sv. ikonám – vydávajú svedectvo o tom, 
aké pohnuté a zložité boli dejiny Christovej Cirkvi. Obdobia rozkvetu cirkevného života, 
umenia a literatúry sa striedali s obdobiami nepokojov, vonkajších prenasledovaní a vnú-
torných bojov s herézami,” povedal v úvode svojej nedeľňajšej homílie metropolita.
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Jedným z možných prekladov významu slova heréza je výraz svojvôľa. Ako ďalej 
povedal, je to ,,odklon od toho, čo nám zanechal Christos cez svojich apoštolov a 
cirkevných otcov. V dejinách Cirkvi sa objavovali mnohí „mudrci”, ktorí sa namiesto 
Christovho – Božieho spôsobu myslenia nechali ovplyvniť ľudskou logikou a po-
hanskou filozofiou sveta, v ktorom žili. Mnohé miesta vo Svätom Písme, ktoré sú 
„ťažko pochopiteľné”, ako o tom píše sv. apoštol Peter (2 Pt 3, 16), na vlastnú záhubu 
prekrúcali, a nielen prekrúcali, ale takto aj učili iných. V živote Cirkvi spôsobili títo 
falošní učitelia mnoho nepokojov. Proti tým, ktorí začali svojvoľne vykladať Chris-
tovo učenie, vystupovali cirkevní otcovia na obhajobu právd Christovho Evanjelia. 
Plody ich polemík s heretikmi a formulácií dogiem pravej viery boli zapracované 
do bohoslužobných textov Pravoslávnej cirkvi – a tak do dnešného dňa základné 
pravdy pravej kresťanskej viery vyznávame v stichirách, tropároch a kánonoch 
každodenných bohoslužieb, na sv. Liturgii, pri sv. Krste a ostatných sv. Tajinách Cirkvi. 
Prostredníctvom bohoslužobných textov nám cirkevní otcovia nielen dogmaticky 

správne, ale i poeticky nád-
herne predkladajú pravdy 
kresťanskej viery, vyplýva-
júce z Christovho Evanjelia 
a ostatného Svätého Pís-
ma,” zdôraznil metropolita.

Poukázal na ťažké ob-
dobia v živote Cirkvi, kedy 
opakovane po celom 
svete dochádzalo k niče-
niu ikon, krížov a sv. ostat-
kov – a to nielen na staro-
vekom Východe v období 
ikonoklazmu a stredove-
kom Západe počas refor-
mácie, ale i relatívne nedáv-

no – napr. v novovekom Rusku za vlády komunizmu. Zároveň pripomenul, prečo 
Pravoslávna cirkev považuje obnovenie úcty k sv. ikonám za Víťazstvo Pravoslávia.

„Každý človek je ikonou Boha. Vari nebol stvorený na obraz Boží? Veď to sú slová 
prvej kapitoly prvej knihy Sv. Písma (1 Mjž 1, 27). Bolo by dobré, aby sme na to neza-
búdali – najmä vtedy, keď k nám prichádza Zlý a šepká nám do ucha a začína nás 
navádzať na niečo, čo nás odvádza od svetla pravdy a života do temnoty hriechu a 
smrti. Nie je možné nazývať sa pravoslávnym kresťanom bez pravdivého a opravdivé-
ho poznania a uctievania Boha. Len poznať nestačí. „Aj démoni veria a trasú sa” (Jk 2, 
19). Je potrebné Bohu dávať úctu a prejavovať lásku a vďačnosť za všetky dobrodenia 
– za tie, o ktorých vieme, ale i za tie, o ktorých ani netušíme. Ako kresťania by sme mali 
pamätať ešte na jednu vec - a to na to, že nie je možné byť pravoslávnym kresťanom 
bez osobného stretnutia s Christom. Poviete si: „Čo to hovorí - ako sa ja môžem osobne 
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stretnúť s Christom? Vari Ten neodišiel telom z tohto sveta a nesedí teraz po pravici Otca, 
odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych?” Nuž, drahí moji, ja vám znova vravím: s Christom 
sa môžeme osobne – a telesne – stretnúť veľmi ľahko i my nehodní – tu, na tomto mies-
te, v tomto svätom chráme – vždy, keď z kráľovských vrát vychádza kňaz s Kalichom v 
ruke a vyzýva verných – „S bázňou Božou a vierou pristúpte!” Kňaz vychádza z oltára, 
aby sme mohli prijať Telo a Krv – upriamte pozornosť na tieto dve slová – Telo a Krv 
– nášho Spasiteľa. A preto sa pýtam: vždy, keď sa slúži sv. Liturgia a nastane tento pos-
vätný okamih, neprichádza snáď sám Christos so svojím Telom a Krvou, aby sme sa s 
Ním mohli stretnúť a zjednotiť osobne? Napriek tomu my často uprednostňujeme iné 
veci, ktoré nás odvádzajú od osobného stretnutia a spoločenstva s naším Spasiteľom, 
ktorý povedal: „Ja som Cesta, Pravda a Život” (Jn 14, 6),” dodal metropolita a zaželal 
všetkým kresťanom, aby sa stali neúnavnými pútnikmi na ceste hľadania Pravdy, 
ktorá prináša slobodu od hriechu a smrti a dáva večný život v nebeskom Kráľovstve.

Po zaambónovej modlitbe sv. Liturgie vykonal metropolita Rastis-
lav tradičný obrad Nedele Víťazstva Pravoslávia – čítanie tzv. synodikonu s anatéma-
mi heréz a prosbami o večnú pamiatku zosnulým a mnohé roky žijúcim dejateľom 
pravoslávnej kresťanskej viery.

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

PRAVOSLAVIÁDKA 2020 V KOŠICIACH
10. ročník detskej športovo-duchovnej akcie PRAVOSLAVIÁDKA je za nami. 7. 

marca 2020 sa telocvičňa naplnila deťmi, ktoré nedočkavo pobehovali hore dole 
a tešili sa na pripravené stanovištia. Prišli nielen domáci, ale aj otcovia duchovní a 

veriaci s deťmi z iných 
cirkevných obcí. Začali 
sme modlitbou, po 
ktorej nám náš vladyka
Juraj dal svoje požeh-
nanie a mohlo sa začať 
súťažiť. Pre deti boli 
pripravené zaujímavé
disciplíny. Nechýbali 
preteky a športové hry.  
Po ukončení disciplín 
sme si pochutnali na 
výbornej polievočke.
Nikto neodišiel na-
prázdno. Okrem krás-

nych zážitkov si deti odniesli aj pekné ceny. Vďaka nášmu Hospodinovi za túto 
požehnanú akciu aj všetkým, ktorí náspoctili svojou prítomnosťou. Tešíme sa na vás 
o rok!                                                                                                                  Diakonisa Natália
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Nesvatí svatí a jiné příběhy
(Tichon Ševkunov, 2017, 510 s. ISBN 978-80-7465-214-1)

Autor tejto výnimočnej knihy, vlastným menom Geor-
gij Alexandrovič Ševkunov, patrí k popredným osob-
nostiam súčasného pravoslávneho Ruska. V roku 2015 
bol vysvätený za archijereja a pôsobil ako predstavený 
Sretenského monastiera v Moskve. Aktívne sa zúčastňuje 
na cirkevnom, spoločenskom a kultúrnom živote, redigo-
val portál pravoslavie.ru. V roku 1984, kedy ako mladý 
chlapec vstúpil do monastiera, žilo Rusko v čase komu-
nistického režimu. Počas neho bolo všetko náboženské 
a duchovné prenasledované, výsledkom čoho boli po-
zatvárané a zrušené monastiere. Jediným monastie-
rom, ktorý nebol zatvorený a fungoval nepretržite, bol 
Pskovskopečerský monastier. Stále tu žilo ruské mníšstvo, 

starci – výnimočné duchovné osobnosti, vo viere pravoslávnej, viere najúprimnejšej.  
Prečo sa autor ako mladý človek, absolvent filmovej fakulty, ktorého čakala sľubná 

svetská kariéra, rozhodol vstúpiť do monastiera? Prečo tak urobili aj ďalší mladí ľudia, 
ktorí boli kedysi presvedčení o tom, že do monastiera odchádzajú len fanatici alebo 
ľudia, ktorí v živote neuspeli, či sa stali obeťami neopätovanej lásky? Odpoveďou na 
tieto otázky je monastiersky svet, nádherný svet, ktorý bol podľa slov autora oveľa 
príťažlivejší ako ten, v ktorom prežili svoje krátke, i keď svojím spôsobom veľmi 
šťastné roky. Práve o tomto prekrásnom svete, v ktorom sa žije podľa úplne iných 
zákonov ako v bežnom živote, je táto kniha. Autor píše, že je to svet nekonečne 
žiarivý, plný lásky a radostných objavov, nádeje a šťastia, skúšok, víťazstiev a 
odhaľovania zmyslu prehier. Je to svet hlavne o mocných prejavoch Božej pomoci. 

V knihe sme svedkami poučných, pútavých, napínavých a vtipných príbehov, ktoré 
sa skutočne stali, ani jeden nie je vymyslený. Prvým príbehom je príbeh samotného 
autora, ktorý rozpráva o tom, ako sa on sám rozhodol vstúpiť do monastiera a za akých 
okolností sa doň dostal. Rozprávač rozvíja dej v prvej osobe dokumentárnym, sviežim, 
bezprostredným štýlom priameho záberu, ktorý je typický pre filmové spracovanie. 
Tu autor využil svoje vedomosti, získané štúdiom na filmovej fakulte. Kto sú hlavní 
hrdinovia jeho príbehov? Skutočné, reálne osoby, žijúce v tom čase v monastieri – 
svätí vyznávači viery, hrdí asketickí mnísi, obyčajní laici (v skutočnosti tajne vys-
vätení kňazi), mučeníci z gulagov, ktorých kanonizovala Ruská pravoslávna cirkev, 
kňazi exorcisti. Sú to ľudia rôznych typov, ktoré vykreslil skúsený psychológ. Mnohí 
z nich sú autenticky zachytení na autorových fotografiách, ktoré živo dopĺňajú text.   

História sa tu snúbi so sociologickým náčrtom ohrozenia pravoslávnej viery. 
Silné je svedectvo o prenasledovaní pravoslávia zo strany komunistickej strany, jej 
prisluhovačov a členov KGB. Žiadne tresty, vyhrážky a potupovanie však túto vieru 
nezničili, ostala a stále ostáva živou, neochromiteľnou a neporaziteľnou. Ako to je 
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možné? Odpoveď môžeme nájsť aj v postoji mníchov, ktorí veľmi nechápali vtedajších 
veriacich disidentov, ktorých  hlavným cieľom bolo bojovať so sovietskou vládou. 
Mníchom bolo úplne jasné, že vláde čoskoro dôjde dych a slávne sa zrúti, aj keď im 
samozrejme ešte mohla vážne znepríjemniť život, napríklad zatvoriť človeka do väze-
nia alebo do psychiatrickej liečebne, viesť proti nemu kampaň alebo ho jednoducho 
zabiť.  Verili však, že bez Božej Prozreteľnosti sa nič také nestane. Pokiaľ Boh chce, 
aby človek žil, potom vie, ako to má zariadiť. A pokiaľ nechce, tak prečo má človek žiť?

Aby sme si vedeli predstaviť monastiersky svet, taký príťažlivý pre autora a jeho 
spolubratov, v nasledujúcich riadkoch uvedieme, akým ho vidia a zažívajú: Tento svet, 
plný radosti a svetla, žil podľa svojich vlastných, úplne zvláštnych zákonov. Božia 
pomoc tu prichádzala práve vtedy, keď to bolo skutočne potrebné. Bohatstvo bolo 
smiešne, ale pokora nádherná. Veľkí svätci sa tu osobne a úprimne považovali za 
horších, ako ktokoľvek iný. Najviac si tu vážili tých, ktorí utekali pred ľudskou slávou. 
Najsilnejšími boli tí, ktorí poznali svoju ľudskú slabosť a z celého srdca si ju priznali. 
Sila sa tu skrývala v bezmocných starcoch a byť starý a chorý bolo niekedy lepšie ako 
byť mladý a zdravý. Tu mladí bez ľútosti zanechávali obľúbené svetské zábavy, len 
aby neopustili tento svet, bez ktorého už nemohli žiť. Tu sa smrť jednotlivca stávala 
poučením pre všetkých a koniec pozemského života bol len začiatkom.  Tu nevládla 
nezmyselnosť, utrpenie a krutá nespravodlivosť, ale všemocná viera, nádej a láska.  V 
duchovnom živote tu však platí jeden zákon. Mních si nesmie v žiadnom prípade nič 
veľmi priať s výnimkou Boha. Nie je dôležité, o čo ide, či o archijerejstvo,  múdrosť, 
zdravie alebo nejakú hmotnú vec, alebo dokonca o starčestvo a duchovné dary. Všetko 
príde, keď to bude Božia vôľa. Pokiaľ človek niečo veľmi vytrvalo chce na vlastnú 
škodu, Boh ho dlho a trpezlivo prostredníctvom ľudí a životných okolností od tohto 
nepotrebného a zhubného zámeru odrádza. Ale keď aj napriek tomu trváme na svojom, 
Boh odchádza a dopúšťa, aby sa stalo to, čo si naša slepá a bezmocná sloboda zvolila.          

Autor v závere knihy píše, že istý askéta raz povedal, že každý pravosláv-
ny kresťan môže vyrozprávať svoje evanjelium, svoju dobrú zvesť o stretnutí 
s Bohom. Práve o tom je toto rozprávanie a na svete nie je nič krajšie, ako sledo-
vanie podivuhodného pôsobenia Spasiteľovej Prozreteľnosti v našom svete.   

Čo dodať na záver? Už len konštatovanie, že čítať túto knihu jedným dychom prvý 
raz určite nestačí. Mnohé udalosti a myšlienky si vyžiadajú znovu našu pozornosť a 
záujem a presvedčíme sa o tom, ako píše autor, že pokora je skutočne jediná spoľahlivá 
opora duchovného života. Úžasné tajomstvo pokory totiž spočíva  v tom, že vďaka 
nej sa dokonca aj obyčajný hriešnik nachádza bližšie k Bohu, a to hneď, okamžite. 

Recenzovaná kniha je preložená z ruštiny do češtiny, ale na Sloven-
sku máme už aj jej slovenskú verziu z roku 2018. Na rozdiel
od českej verzie však nemá text doplnený fotografiami.   

Mgr. Dana Kojnoková

poznámka redakcie: Túto výnimočnú knihu v slovenskom preklade si môžete 
zakúpiť aj v skriptárni na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove.

Recenzia na knihu Recenzia na knihu
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Blahoželanie ku kňazskému jubileu
 
„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste 

šli   a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo a aby vám Otec dal všetko, o čo Ho 
budete prosiť v mojom mene.“

Jn 15, 16

V tohtoročný Svetlý pondelok 20. apríla 2020 si predstavený Katedrálneho chrámu 
sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove mitr. prot. Michal Švajko pripomína 40. 
výročie svojej kňazskej chirotónie, ktorú prijal 20. apríla 1980 v Katedrálnom chráme 
sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove z rúk Jeho Preosvietenosti Nikolaja,  bisku-
pa prešovského a Slovenska. Ako duchovný správca pôsobil v cirkevných obciach 
Nižná a Vyšná Jablonka v okrese Humenné. Od 19. novembra 1987 bol menovaný 
za duchovného správcu cirkevnej obce Prešov a zároveň za predstaveného Katedrál-
neho chrámu sv. kniežaťa Alexandra Nevského, kde pôsobí dodnes. Je arcide-
kanom pre okresy Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Vranov nad Topľou. Do 30. 
júna 2007 bol zároveň duchovným správcom cirkevnej obce Vranov nad Topľou.

Počas svojej doterajšej duchovenskej služby bol vyznamenaný právom 
nosenia nabedrenníka počas bohoslužieb, zlatým krížom, titulom proto-
jereja, zlatým krížom s ozdobami, právom nosenia mitry počas bohoslužieb, 
právom nosenia palice počas bohoslužieb a rádom sv. Cyrila a Metoda.

duchovný správca mitr. prot. Michal Švajko víta Jeho blaženosť  Rastislava 
arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska
v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa alexandra nevského v prešove.
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Otče, dovoľte nám zablahoželať Vám 
k Vášmu kňazskému jubileu a popriať 
Vám mnoho Božieho požehnania, pevné
zdravie, lásku a silu do ďalších rokov pod 
ochranou Presvätej Bohorodičky!

Už ako novokňaz ste zveľaďovali 
cirkevné obce, v ktorých ste pôsobili a 
snažili ste sa duchovne viesť a usmerňo-
vať zverených Vám veriacich. Neskôr ste
sa pričinili o výstavbu chrámu Pokrova 
Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad 
Topľou, ako aj o rozsiahlu rekonštrukciu 
Katedrálneho chrámu sv. kniežaťa Alexan-
dra Nevského v Prešove.

Ako tajomník Úradu Prešovskej pra-
voslávnej eparchie – Eparchiálnej rady v 
Prešove ste sa zúčastňovali na rokovaniach 
so štátnymi orgánmi. Vždy ste hájili Pravo-
slávnu cirkev na Slovensku takým spôso-
bom, aby sa stala rešpektovanou nielen 

v očiach tých, ktorí spravujú štát, ale aj iných 
kresťanských spoločenstiev na Slovensku.
Svojou súčinnosťou pri organizovaní 
návštev delegácií našej miestnej Cirkvi v 
zahraničí a iných miestnych Cirkví na Sloven-
sku ste významne prispeli k rozvoju dobrých 
vonkajších, ale i vnútro-cirkevných vzťahov.

Nech Vám Boh vynahradí všetky zjavné   
i skryté dobrodenia iným, na ktoré ľudia ne-

zabúdajú a nosia ich vo svojich srciach a 
spomienkach. V rámci svojich možností 
ste sa vždy usilovali a snažíte sa pomáhať 
tým, ktorí sa na Vás obracajú, a hľadáte op-
timálne riešenia ich životných kríz a problé-
mov. S vďakou na Vás pamätáme vo svo-
jich modlitbách a vyprosujeme u nášho

Pána, Boha a Spasiteľa Iisusa Christa i Jeho Prečistej Matky mnoho požehnania 
pre Vás i celú Vašu rodinu. Prajeme Vám pevné zdravie a mnoho síl do ďalších rokov!

Zamestnanci Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie 
– Eparchiálnej rady v Prešove

Rada a veriaci Pravoslávnej cirkevnej obce Prešov

duchovný správca mitr. prot. Michal Švajko 
počas sv. liturgie v Katedrálnom

 chráme sv. kniežaťa alexandra nevského 
v prešove.

 Mitr. prot. Michal Švajko počas audiencie 
u Jeho Svätosti rímskeho pápeža Františka 
v rámci návštevy Ríma s delegáciou 
pravoslávnej cirkvi v českých krajinách 
a na Slovensku. uskutočnila sa v dňoch 
9. - 12. mája 2018 pri príležitosti 1155. 
výročia príchodu slovanských apoštolov 
- sv. bratov  cyrila a Metoda na veľkú Moravu.

Blahoželanie
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Blahoželanie – Anna Petrovková, 70 rokov

Srdečné blahoželanie posielame našej dlhoročnej kan-
torke anne petrovkovej, ktorá oplýva skromnosťou,  
pracovitosťou i dobrým hlasom. Na každú našu prosbu o 
pomoc povie áno, pomáha pri každej príprave chrámových 
sviatkov. Dlhé roky je nápomocná pri upratovaní a pri 
akomkoľvek skrášľovaní chrámu. Vždy ochotná pomôcť a  
poradiť. 

Týmto Vám chceme vyjadriť aj veľkú vďaku za Vašu obetavú 
prácu a dlhoročné kantorovanie v chráme. Od všemohúceho 
Boha Vám vyprosujeme do ďalších rokov života pevné 
zdravie a veľa Božej milosti. Nech Boh i naďalej požehnáva 

každý Váš krok, aby Vám denne dodával dostatok síl do Vašej každodennej práce. 

na mnohaja i blahaja lita!

 Blahoželanie - Mária Kočanová, 95 rokov

Krásných 95 rokov sa dožíva naša dlhoročná ve-
riaca Mária Kočanová. Napriek veku vždy je op-
timistická a pracovitá žena. Vždy milá ku návšteve 
i ku deťom. Od všemohuceho Boha jej vypros-
jeme zdravie a Božie požehnanie na každý deň.

Napriek krásnemu a obdivuhodnému veku
nechýba na veľkých sviatkoch v chráme. Je príkla-
dom pre mnohých mladých, ktorí sa možno
unúvajú navštíviť chrám. 

na mnohaja i blahaja lita!

veriaci cirkevnnej  obce v Uličskom Krivom 

Posmrtná spomienkaBlahoželanie
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protojerej Jozef petRanIn
10. marca 2020
Saratoga Springs, new York

protojerej Jozef petranin, 86 rokov, kňaz vo 
výslužbe Posvätného chrámu sv. Nikolaja v Pitts-
field, Massechusets, zosnul v Pánovi v utorok 10. 
marca 2020 v spoločnosti jeho milujúcej rodiny.

Narodil sa v obci Lipová v Bardejovskom okrese 
v bývalom Československu. Vyrastal v zbožnej ro-
dine roľníka Petra a matky Anny. Bol nevinne per-
zekuovaný v mnohých obdobiach svojho života 
či už zo strany štátnej správy za obdobia komu-
nizmu, ale aj ako pravoslávny duchovný. Bol mi-
lujúcim manželom zosnulej manželky Júlie.

Odprevádzaný je jeho dcérou Nadjou Todorovič, 
zaťom Johnom, svojím synom Julianom Petraninom a nevestou Cindy spolu so 
svojimi štyrmi vnúčatami Jozefom a Lexie Petranin a Jasonom a Jaxom Todorovič. 

Promoval na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove v roku 1956. Otec 
Jozef bol vysvätený za diakona 27. júna a za kňaza 29. júna 1956 metropolitom Dor-
otejom v Prešove. Následne bol ustanovený za správcu cirkevnej obce v Hlinnom 
dňa 1. septembra 1956.

Protojerej Jozef Petranin bol správcom cirkevnej obce v Strážskom od roku 1962 
do roku 1970. Počas jeho pôsobenia v Strážskom sa zaslúžil o výstavbu novej far-
skej budovy. V súčasnosti v nej býva správca cirkevnej obce s rodinou a v rokoch 
1990 až 2010 slúžila ako náhradné bohoslužobné priestory, kde sa vykonávali 
pravoslávne bohoslužby. Pričinil sa aj o rekonštrukciu chrámu a okolia terajšieho 
gréckokatolíckeho chrámu. V pastoračnej činnosti si svojím pastierskym prístupom, 
slúžením a kázňami získal autoritu svojich veriacich, ktorí naňho dodnes spomínajú. 

V rokoch 1969-1970 zastupoval riaditeľa biskupského úradu v Michalovciach 
vo funkcii tajomníka pre misijnú činnosť Eparchiálnej rady PC v Michalovciach. 

Bol vyznamenaný viacerými kňazskými vyznamenaniami a hodnosťami. V 
roku 1968, ako delegát za Pravoslávnu cirkev v Československu, navštívil Bulhar-
skú pravoslávnu cirkev, kde ho carihradský patriarcha Athenagoras vyzname-
nal zlatým krížom, ktorý mu osobne odovzdal. Vladyka Cyril, biskup michalovský, 
ho pri príležitosti jeho odchodu do USA vyznamenal hodnosťou protojereja. 

Protojerej Jozef a jeho rodina bola pod neustálym útlakom od komunistických 
pohlavárov hneď po „Pražskej jari“ v roku 1968. Trpeli veľa neprístojností a poníženia a 
pravidelne bol on i jeho rodina pod hrozbou smrti. Tieto udalosti boli začiatkom mo-
mentu rozhodnutia pre neho a jeho rodinu k emigrácii do USA. Dňa 7. 4. 1970 odišiel 

Posmrtná spomienkaBlahoželanie
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do USA, mesta Pittsfield, štát 
Massachussets, kde bol odd-
aný vo svojej službe Pravo-
slávnej cirkvi až do chvíle, 
keď ho Hospodin povolal.

V máji 1970 bol prot. 
Jozef ustanovený na cirkev-
nú obec sv. Nikolaja v meste 
Pittsfield v štáte Massechu-
sets, USA. Chrám a cirkev-
ná obec boli založené v 
roku 1916 a bohoslužby 
boli vykonávané v 
malej skromnej bu-
dove s malou jedálňou v suteréne chrámu. Keď to otec Jozef videl, bolo 
jeho snom vybudovať raz nový chrám Pravoslávnej cirkvi v Pittsfielde.

Svojimi organizačnými schopnosťami, svojou obetavosťou, odhodlaním, 
nadšením a neuveriteľnou podporou otca Barnabáša Fravela a jeho veriacich a za 
pomoci svojej manželky Júlie sa pričinil o zveľadenie pravoslávneho chrámu v Pitts-
fielde, štát Massachusets, a o zabezpečenie farskej budovy pre svojho nástupcu.

Počas jeho života v USA srdce prot. Jozefa nikdy neopustilo Cirkev, z ktorej on a 
jeho rodina boli násilne oddelení. Potom, čo sa dozve-
del, že sa v jeho bývalom pôsobisku v Strážskom plánu-
je stavať nový chrám, o. Jozef pomáhal zbierať pros-
triedky, ktoré by pomohli chrám v Strážskom dokončiť.

V roku 2007 prot. Jozef cestoval na Slovensko a 
zúčastnil sa na prvej Liturgii v novom, ešte rozostava-
nom chráme. Za jeho pomoc svojej bývalej cirkevnej 
obci bol odmenený a bol mu udelený Rád sv. Cyrila a 
Metoda metropolitom českých krajín a Slovenska vla-
dykom Kryštofom a stal sa čestným občanom mesta 
Strážske. Bol mu odovzdaný kľúč od mesta Strážske 
primátorom mesta pánom Vladimírom Dunajčákom.

Okrem svojej služby v Pittsfielde prot. Jozef 
slúžil v Chráme Všetkých svätých v Hartforde CT a v 
Chráme Premenenia Pána v New Haven CT. V roku 
1995 bol prot. Jozef ocenený krížom s ozdobami a 
v roku 2011 Rádom sv. Inocenta 2. triedy Posvätnou 
synodou Pravoslávnej cirkvi v Amerike ako ocene-
nie za jeho úsilie pri budovaní chrámu sv. Niko-
laja a za jeho službu Pravoslávnej cirkvi v Amerike.



04/2020     E39

Posmrtná spomienka

Na protojereja Jozefa Petranina budeme spomínať ako na oddaného a chariz-
matického kňaza, ktorého srdce bolo vždy s rodinou a cirkevnou obcou. Bol známy 
svojou neuveriteľnou pokorou a láskavosťou. Bol to človek, ktorý vás vždy pozdra-
vil úsmevom a objatím. Láska, ktorú mal k svojej rodine a najmä k štyrom vnúčatám, 
nikdy nekončila.

Pohrebné bohoslužby sa konali v pravoslávnom chráme sv. Mikuláša, 1304 North 
Street, Pittsfield, MA, ktoré slúžil Jeho Preosvietenosť arcibiskup Michal. Pochovaný 
je na Pittsfieldskom cintoríne.

Vičnaja jemu pamjať! 

Spomienky na rodičov
Ešte nie tak dávno, v októbri 2018, 

sme odprevadili na večný odpočinok 
môjho otca prot. Michala Pirchalu.

6. marca 2020 odovzdala svoju 
nesmrteľnú dušu Hospodu Bohu moja 
mama Mária Pirchalová. Pomaly odchádza-
jú tí, ktorí prežili ťažké časy pre našu 
Pravoslávnu cirkev v tzv. revolúciách 
v roku 1968 a neskôr  v roku 1989.

Moja mama Mária sa narodila v 
Hunkovciach 19. januára 1936 v deň 
Bohozjavenia. Na svoju rodnú obec, 
ktorú mala rada, detstvo a mladé roky 
spomínala celý život. Neboli to ľahké 
časy. Pochádzala z deviatich súroden-
cov, z ktorých traja bratia zomreli v dets-
kom veku. Neskôr kraj pod Duklou ťažko 

zasiahla 2. svetová vojna, najmä Karpatsko-duklianská operácia v roku 1944. 
Počas bojov, bombardovania civilní obyvatelia hľadali záchranu v lesoch a neskôr 
boli evakuovaní až ku Prešovu. Keď sa vrátili späť, našli všetko zničené. Po vojne 
navštevovala meštiansku školu v Krajnej Poľane. Z tohto obdobia nám spomínala, 
ako sa učiteľ pýtal žiakov, čím chcú byť a mama zo žartu aj vážne povedala, že ona 
bude „popaďa“. Po rokoch, keď sa stretla so spomínaným učiteľom na chrámovom 
sviatku v Ladomirovej, ten jej povedal: „Mala jes pravdu Marko, jak jes to znala.“

Mamine „prorocké“ slová sa vyplnili v roku 1959, keď sa vydala za bohoslovca 
a budúceho pravoslávneho kňaza Michala Pirchalu. Po posviacke prvá cirkev-
ná obec bola Šarišské Čierne, kde som sa narodil. /Mimochodom tu sa narodil aj 
náš rusínsky buditeľ Alexander Pavlovič./ Tu sme dlho neboli, v jeseni 1962 otec 
bol preložený do Rafajoviec. V Rafajovciach v minulosti bol pravoslávny monas-
tier. Dnes už neexistuje, ale na jeho mieste zostala studnička, kde sa každoročne 
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konajú chrámové sviatky na počesť Sošestvija sv. Ducha a v chráme sa nachádza 
zázračná ikona Presvjatoj Bohorodicy, ktorá v roku 1705 slzila. Rodičia tu boli spo-
kojní, zostali by tu možno až do konca, nebyť roku 1968, kedy agitácia znovu povo-
lenej cirkvi a svojvôľa okresných štátnych predstaviteľov urobila svoje. Vo Vranovs-
kom okrese boli zlikvidované všetky pravoslávne cirkevné obce, bolo ich okolo 20.

Tu mi prichádza na myseľ krutý ateistický režim v Albánsku, ktorý za-
kázal činnosť všetkých cirkví a náboženských spoločností. U nás v danom prí-
pade bola zlikvidovaná spomínaným režimom len pravoslávna. Každý z týchto 
kňazov z Vranovského okresu, ktorý ostal verný Pravoslávnej cirkvi, bol nútený 
hľadať si nové miesto, kde sa prichýliť s rodinkou. Vďaka starým rodičom z 
maminej strany, ktorí nás v tých ťažkých časoch prijali a prichýlili v svojom dome, 
sme našli strechu nad hlavou. V dvoch izbách sme žili celé 2 roky šiesti ľudia.

No Hospoď Boh nás neopustil. Otec dostal dekrét do Krásneho Brodu, kde zo 
začiatku dochádzal. V jeseni 1970 sme sa presťahovali do nájomného bytu v Krásnom 
Brode, ktorý dlhé roky slúžil ako fara. Až neskôr sa naskytla možnosť zakúpiť rodinný 
dom na farskú budovu. Mama bola vyučená šička a pracovala v odevnom závode 
vo Svidníku. Po príchode do Krásneho Brodu dlhé roky až do dôchodku robila v 
Jabloneckých sklárňach /bižutérke/ v Medzilaborciach. Bola veľmi pracovitá a poriad-
kumilovná. Pomáhala pri stavbe nového chrámu, starala sa aj o jeho krásu a čistotu.

Chcem sa ešte raz poďakovať Hospodu Bohu za svojich rodičov, za to, že som sa 
narodil a vyrastal v svjaščeničeskej rodine, že som sa od malička mohol s nimi modliť 
a byť pod pokrovom dvoch našich zázračných ikon Matky Božej Rafajovskej a Krás-
nobrodskej.

Nakoniec aj touto cestou chcem poďakovať všetkým za modlitby, za účasť na 
rozlúčkových obradoch, za prejavenú sústrasť. Spomínajte na nich vo svojich modlit-
bách. 

   

vičnaja im pamjať!
                                                                                              Prot. Miroslav Pirchala s rod.

Nekrológ  - Milan Zubíček, 75 rokov
Dňa 29. 3. 2020 nás náhle opustil náš dlhoročný veriaci. V dobrom spomí-

name a sme vďační za jeho rady i pomoc v cirkevnom živote na cirkev-
nej obci v Uličskom Krivom.  Pomáhal cirkevnej obci aj ako zvonár. Tým-
to chceme vyjadriť uprimnú sústrasť celej smútiacej rodine. Nesmúťte 
za mnou, radšej sa pomodlite za pokoj mojej duše vo večnosti. 

Večná nech bude pamiatka vo Vašich srdciach a ostávajte v modlitbách, 
myslite na to, že vo večnosti už niet bolesti, smútku ani žiaľu. Len s láskou 
spomínajte na svojho manžela, otca, dedka. 

vičnaja jemu pamjať!
Mgr. Ivana Gubová (Uličské Krivé)
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pRoSba o poMoc pRI výStavbe ZvonIce

Novozriadená Pravoslávna cirkevná 
obec Bardejovské Kúpele vznikla v r. 2015   
a dnes má svoj nový chrám. S požehnaním 
Jeho Blaženosti Rastislava, arcibiskupa 
prešovského, metropolitu českých krajín a 
Slovenska, chceme postaviť zvonicu, pre-
to sa obraciame na ľudí dobrej vôle o po-
moc pri jej výstavbe. Duchovný život na 
cirkevnej obci pozostáva prevažne z veri-
acich, ktorí prichádzajú na kúpeľnú liečbu, 
turistov či kúpeľných hostí, čím je chara-
kterizovaná ako misijná cirkevná obec.  

Boh dobre vie, že ľudia svoje srd-
cia dokážu zatvoriť či zaizolovať 

rôznymi „darmi sveta“. Mnísi preto potrebujú zvuk dreveného zvona – siman-
drona, lebo im pripomína Christov životodarný Kríž a nám ostatným treba taký 
zvuk a takú reč, ktoré prehlušia naše zábrany, aby sme cez tie úžasné dary sve-
ta nezabudli na dar z neba. Na Slovensku je okolo 650 zvoníc, vyše 13000 zvo-
nov so svojou históriou a cez nich sa šíri posvätný Boží príhovor k ľuďom.

Zvonica ako sakrálna stavba a súčasť chrámu v Bardejovských Kúpeľoch  má byť 
13,5 m vysoká s dvoma zvonmi o hmotnosti 80 a 50 kg ako prvá v užívaní v oáze zdra-
via a oddychu.  Naše zvony budú zvolávať ľudí na bohoslužby, lebo odjakživa majú 
signalizačnú funkciu, budú vydávať ultrazvukovú rezonanciu na očistenie okolitého 
priestoru, čím vytvoria harmóniu v prírode, budú zaháňať búrky aj odháňať zlé sily od 
ľudí a tak ako od stredoveku budú preventívnym opatrením na zamedzenie požiarov. 

Stavebné práce chceme realizovať svojpomocne podobne ako počas stavby 
chrámu. Finančné prostriedky poslúžia výlučne na kúpu stavebných materiálov a 
výkon stavebných strojov. Projektová dokumentácia vypočítala hodnotu stavby na 
30.000 Eur, okrem zvonov.  Cirkev nikdy nezabúda na dobro konajúcich a na každej sv. 
Liturgii sa za nich modlí, Vy svojím milodarom začleníte sa medzi nich. Aby dobre dielo 
mohlo vzniknúť na Božiu slávu a naše i Vaše spasenie, prosíme Boha, aby Vás žehnal a 
obdaroval mnohými darmi za akúkoľvek finančnú pomoc, ktorú pošlete na číslo účtu
IBAN: SK16 8360 5207 0042 0328 4005
BRE BANK SA, pobočka mBank,
alebo poštovou poukážkou na adresu: 
Pravoslávna cirkevná obec 4254,  086 31 Bardejovské Kúpele
prot. Nikolaj Lakata, duchovný správca
mob. 0902 151 154

Ďakujeme !



B42 Odkaz
sv. Cyrila 
a Metoda

Vydáva: Metropolitná rada                       
                 Pravoslávnej cirkvi na Slovensku

Adresa redakcie:
  Baye ro va 8, 080 01 Prešov

Telefón: 051/77 24 736, 0901 724 736
E-mail: ocam@orthodox.sk
Web: www.orthodox.sk, 
 www.ocam.orthodox.sk

Zodpovedný redaktor: Prot. Vasyľ Kuzmyk
Jazyková úprava: Prot. Peter Kormaník

Vychádza 12-krát do roka.

Tlač: Tlačiareň svidnícka, spol. s r. o.
 čat. Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník

Roč ný príspevok pre jednotlivcov 6,- € + 
poštovné 6,- €, polročný príspevok pre 
jednotlivcov 3,- € + poštovné 3,- €
Účet: IBAN: SK810900 0000 0000 96292967
BIC: GIBASKBX

Objednávky na odber:
Úrad Me tro po lit nej rady Pravoslávnej cirkvi
Bayerova 8, 080 01 Prešov
Tel. č.: 051/7724 736
E-mail: mrpc@orthodox.sk
Každá pravoslávna cirkevná obec.

Povolené EVPT 167/2008 z 27. 11. 2008.
Číslo indexu: EV 173/08.

Odkaz
sv. Cyrila 
a Metoda

Zapov¡t
sv. Kirila 
¡ Meçod¡ä

Zapov¡tZapov¡tZapov¡tZapov¡tobSah - U‹glavle+n;e

POSOLSTVO POSVÄTNEJ SYNODY Pravoslávnej cirkvi 
v českých krajinách a na Slovensku - PASCHA 
CHRISTOVA 2020.........................................................3

Úvaha nad udalosťami Strastného týždňa
(Prot. Miroslav Humeník).......................................................................6

Zvestovanie Preblahoslavenej Panne Márii
(Prot. ThDr. Štefan Horkaj)......................................................................8

Prečo archanjela Gabriela nazývame zvestovaťeľom 
radosti
Spracoval: Mgr. Marek Chovanec, PhD.).................................................9

 Objekty a ciele vnútornej misie cirkevnej obce (3)
(Prot. Peter Kormaník)..........................................................................10

„Dochalcedónci“ a problém cirkevnej jednoty (2)
(Prot. Peter Savčak)..............................................................................13

Sväté Písmo a jeho užitočnosť pre veriaceho človeka 
– Deviaty žalm (1. časť)
(Protodiakon Ján Husár).......................................................................16

Stretnutie Bohorodičky so sv. Alžbetou
(Mgr. Anna Kubicová ).........................................................................18

Drevený chrám sv. Michala archanjela v Ruskom 
Potoku
(Prot. Igor Kerekanič)............................................................................20

Cirkev a Eucharistia
(Jerej Ján Pilko).....................................................................................22

Zo zahraničia.................................................................................24

Zo života prešovskej eparchie........................................29

Zo života michalovsko-košickej  eparchie...................31

Nesvatí svatí a jiné přiběhy 
(recenzia  na knihu).................................................................33 

Blahoželania a posmrtné spomienky .........................34

Prosba o pomoc..........................................................................41

OZNAM: Týmto si vás dovoľujeme informovať, že z nariadenia 
ÚMR PC sú blahoželania a posmrtné spomienky s výnimkou 
pravoslávnych duchovných spoplatnené sumou 7 eur. 
Reklamy a pozvánky na zárobkové akcie (zájazdy, tábory a 
pod.) sú spoplatnené sumou 10 eur za pol strany a 20 eur za 
celú stranu.

V prípade záujmu môžete svoju reklamu umiestniť  aj na 
našu internetovú stránku www.orthodox.sk. Cena dohodou.
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