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Zostúpenie svätého Ducha  

„Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza 
od Otca, Ten bude vydávať svedectvo o mne“ (Jn 15, 26).

Tieto slová prisľúbenia sa uskutočňujú v päťdesiaty deň po Christovom zmŕtvych-
vstaní. Od tohto dňa začína žiť Christova Cirkev ako konkrétne spoločenstvo tých, ktorí 
uverili v Christa, dali sa pokrstiť a prijali od prítomných apoštolov dar Svätého Ducha.

Od tejto udalosti Duch Svätý prebýva v Christovej Cirkvi a posilňuje ju. Vedie Chris-
tovu Cirkev na ceste dejinami, v priebehu ktorých prijímala a formulovala vieroučné 
pravdy. To, čo nám Cirkev ukazuje, nie je nijakým archívom patriacim do múzea, ale 
stále živým a vždy aktuálnym slovom. Sám Boh hovorí a pôsobí v ľuďoch a to nie-
len v určitom období, ale neustále. Je to výsledok toho, čo sa odohralo v päťdesiaty 
deň v Jeruzaleme, kedy na sv. apoštolov zostúpil Svätý Duch. Päťdesiatnicou sa 
začína obdobie Cirkvi a súčasne je to začiatok tradície.  Cirkev Christova ako neustála 
Päťdesiatnica má silu meniť staré veci na nové tým, že silou Svätého Ducha im udeľuje 
novú a večnú kvalitu, má silu prekonávať všetky prekážky tohto sveta a je jediným 
prostredím, v ktorom človek môže dosiahnuť spásu, preto naša Cirkev je spasiteľná.

Sviatok Päťdesiatnice je naplnením prisľúbenia Isusa Christa a získava nový výz-
nam ako príchod „nového poriadku“, zostúpenie Svätého Ducha na Christových 
učeníkov. „Keď prišiel deň Päťdesiatnice, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa 
náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom 
boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul 
jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý...“ (Sk 2, 1-4). Duch Svätý, ktorého Christos sľúbil 
svojim učeníkom, zišiel v deň  Päťdesiatnice (por. Jn 15, 26; Lk 24, 49; Sk 1, 5). Apoštoli 
dostali „moc zhora“ a začali kázať a svedčiť o Isusovi ako o vzkrie-senom Mesiášovi, 
Kráľovi a Hospodinovi.

To, čo bolo pre apoštolov predtým nepochopiteľné, okamžite sa stalo jasným, 
začali kázať v rôznych jazykoch, takže tí, ktorí sa zhromaždili z rôznych krajín v ten deň 
na sviatok Turíc, počuli každý vo svojom jazyku kázeň o vzkriesení Hospodina Isusa 
Christa. Ich srdcia boli naplnené vierou, ich duše boli naplnené odvahou, pevnosťou 
a silou. To je to, čo im chýbalo v Getsemanskej záhrade, keď  bol Christos zajatý, zat-
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knutý, keď sa Mu začali posmievať a pľuvali na Neho, Jeho učeníci prejavili ľudskú 
slabosť a utiekli zo strachu – chýbala im sila Ducha Svätého.

Pri pohľade na samých seba, bohužiaľ, vidíme aj my našu slabosť - duchovnú 
slabosť, neschopnosť skutočne a úprimne veriť, neschopnosť vrúcne sa modliť, zúfal-
stvo a skleslosť, v našich srdciach je namiesto nádeje  chlad, namiesto lásky k Bohu a 
k ľuďom skamenená necitlivosť. Kto nám pomôže? Kto nás posilní? Kto nás povedie?

Svätý Duch je Ten, ktorý 
nás vedie k Isusovi, Synovi 
Božiemu, ktorý nám otvoril 
cestu k odpúšťajúcej a obno- 
vujúcej láske nebeského 
Otca. Iba spoločenstvo so 
Svätým Duchom je správnym 
východiskom cesty k Bohu. 
Isus Christus prišiel na svet, 
aby nás spasil, vzal na seba 
naše hriechy a vykúpil nás na 
kríži  svojou čestnou krvou. 
Zomrel, aby sme nezomreli. 
Vstal z mŕtvych, aby nám 
otvoril cestu k vzkrieseniu. 
Vystúpil do neba, aby sme 
tam i my vystúpili. 

Teraz spolu s celou svätou Cirkvou vyprosujeme Ducha Svätého pre každého z 
nás a pre celú Cirkev spolu. Teraz, rovnako ako apoštolovia, sme v sionskej hornej 
sieni a čakáme na zázrak, ktorý z nich urobil apoštolov duchovných a nebojácnych.  
Hospodin posiela im a spolu s nimi aj nám všetkým Jeho Svätého Ducha, aby sme sa 
nespoliehali len na naše slabé sily, aby sme si nemysleli, že samy môžeme prejsť tou 
cestou, ktorú nám zjavil Isus Christos. Iba v Duchu Svätom môžeme žiť v dobre, viere, 
nádeji, láske a pravde. Iba z Jeho milosti môžeme byť s Bohom. Toto potrebuje každý 
z nás, to je to, čo človeku chýba, aby žil svätý život s Bohom.

Prepodobný Serafim Sarovský nám veľmi jasne a jednoducho vysvetľuje, že 
cieľom kresťanského života je  získanie daru Ducha Svätého. Vtedy sme kresťania, ak 
svojou usilovnosťou zbierame dary Ducha Svätého vo svojich srdciach! Keď nehovo-
ríme o viere, ale žijeme vierou! Keď nehovoríme o dobrých skutkoch, ale robíme dob-
ré skutky! Keď očisťujeme svoje srdce preto, aby sa stalo príbytkom Ducha Svätého! 
To je cieľ kresťanského života! Prečo je to skutočne cieľom? Pretože, bez Ducha Svä-
tého nieto života! Duch Svätý je základom života na celom svete! Svet bol stvorený 
Bohom skrze Ducha Svätého! A my žijeme, pohybujeme sa a existujeme a činíme 
dobré skutky iba z milosti Ducha Svätého  (Sk 17, 28). Nebudeme mať milosť Ducha 
Svätého - nebudeme mať žiaden život. A toto hrozí človeku, keď sa milosť Ducha Svä-
tého vôbec nedotýka jeho duše; toto vidíme ako  prejav u strašných zločincov, ako 

Zostúpenie svätého Ducha na  apoštolov
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prejav v extrémnej bezbožnosti, hneve, nenávisti, vojne, bezpráví! Takto ľudia zavreli 
svoju dušu  pred milosťou Ducha Svätého, čo znamená, že nieto u nich  žiadneho 
života. Potom už je to len napodobenina života. Bez Boha je život nemožný, pretože 
sám Boh je život!

Za týmto účelom bola naším Hospodinom Isusom Christom založená Cirkev, v 
ktorej  prijímame milosť Ducha Svätého a ktorý pôsobí na naše duše skrze sväté ta-
jiny Cirkvi, ktoré  sú vykonávané Duchom Svätým a ktorý dáva našej duši príležitosť 
rozhojňovania duchovného života.

Sme pokrstení v mene Boha podľa zmluvy zmŕtvychvstalého Hospodina Isusa 
Christa, ktorý poslal svojich učeníkov, aby krstili všetky národy v mene Otca, Syna a 
Ducha Svätého (Mt 28, 19). Sme zapečatení milosťou Ducha Svätého, keď sme boli 
po krste pomazaní  Duchom Svätým. Brány Božieho kráľovstva sa pred nami otvorili. 
Pripomeňme si však slová, ktorými nás Isus Christos  vyzýva, aby sme verili vo svetlo a 
chodili v jeho svetle (Jn 8, 12). To znamená, že brány Božieho kráľovstva sú pred nami 
otvorené a my všetci sme vyzývaní nasledovať Christa, vyzývaní do toho vložiť všetko 
svoje úsilie a silu.

Teraz prosíme Hospodina o milosrdenstvo a milosť a dar Ducha Svätého, aby sme 
mohli vždy chodiť vo svetle Christových prikázaní, aby sme od Neho nikdy neod-
stúpili, žili s Ním, konali podľa Jeho blahej vôle, zotrvali v modlitbe a dobrých skut-
koch. Duch Boží prebýva v Christovej Cirkvi a my všetci sme jej synovia a dcéry, ona je 
matkou pre všetkých, pretože Duch Svätý živí dušu každého človeka. Všetci musíme 
otvoriť svoje srdcia kázaniu Christovej Cirkvi a potom nás ovplyvní aj milosť Ducha 
Svätého. Naše oči sa otvoria a uvidíme, čo sme predtým nevideli,  pretože poslal svoj-
ho Svätého Ducha, aby nikto z tých, kto v Neho verí, nezahynul, ale aby mal večný 
život (Jn 3, 16). Amin. 

                                                   Prot. Rastislav Ignác

Modli sa k Bohu tak, akoby si Ho videl, pretože On ťa presne tak vidí. (Abba Nes-
teron)

Učte sa modliť, núťte sa k modlitbe: spočiatku to bude ťažké, ale potom, keď 
sa budete viacej nútiť, tým to bude ľahšie, avšak spočiatku vždy sa musíme nútiť. 
(Sv. Ján Kronštadtský)

Hospodine! Daruj mi srdce prosté, vľúdne, otvorené, veriace, milujúce, štedré, dôs-
tojný príbytok Teba Dobrotivého! (Sv. Ján Kronštadtský)

Keď sa modlíš k Bohu, nehovor: Hospodine, vezmi odo mňa to a daj mi to. Ale 
povedz: Hospodine, Bože môj, Ty vieš, čo je pre mňa spasiteľné. Pomôž mi a nedopusť 
mne hrešiť pred Tebou a zahynúť v mojich hriechoch, lebo ja som hriešny, nemocný. 
Nevydaj ma mojim nepriateľom, lebo „u Teba hľadám útočište“ (Ž 142, 9). Zachráň ma, 
Hospodine, lebo Ty si moja sila a moja nádej. Tebe (patrí) sláva a vďaka na veky. Amen. 
(Abba Izaiáš)

aKo sa MÁMe MoDLiŤ
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cirKev v čase svätých apoštoLov

O prvých rokoch a začiatkoch prvých kresťanských obcí v histórii Cirkvi sa 
môžeme dočítať v „Skutkoch svätých apoštolov“, ktoré napísal evanjelista Lukáš 
ako pokračovanie svojho Evanjelia. V nej je opísaná prvá cirkevná obec v Jeruza-
leme, jej prenasledovanie židovskými predstaviteľmi, kázanie svätých apoštolov, 
hlavne apoštola Pavla, a nakoniec rozšírenie od Jeruzalema až po Rím. Nie je to však 
len nejaká historická kronika. Skutky apoštolov boli napísané v čase, kedy sa Cirkev 
upevňovala v mnohých centrách Rímskej ríše. Zo všetkých novozákonných autorov 
evanjelista Lukáš viac ako iní historici apoštolských čias sa venuje téme „Cirkev ako 
zavŕšenie Nového Zákona“. Tak to videli aj nasledujúce pokolenia kresťanov, ktorí v 
Jeruzalemskej cirkvi v apoš¬tol¬skom kázaní, v živote a učení apoštola Pavla videli 
akési meradlo cirkevného života na všetky obdobia existencie viditeľného sveta.1  

Maličká skupina učeníkov, ktorá sa zmestila do jednej izby, rybári, jednoduchí aj 
negramotní, ako píše apoštol Lukáš, ženy, niekoľko príbuzných a priateľov Christa, to 
bolo maličké stádo, ktoré zostalo po Isusovi z Nazaretu.

 Za počiatok Cirkvi na Zemi niektorí autori považujú deň Päťdesiatnice, iní zase za 
počiatok považujú rozhovor Isusa s Jeho apoštolmi v Cézarei, keď Ho apoštol Peter v 
mene ostatných apoštolov vyznal ako Božieho Syna. Christos mu na to odpovedal: 
„Blahoslavený si, Šimon, syn Jonáša, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý 
je v nebesiach.  A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tej skale postavím svoju Cirkev a pekelné 
brány ju nepremôžu“ (Mt 16, 17 – 18). Petrove vyznanie je teda skalou, ktorá je vložená 
do základov Christovej Cirkvi. V prvom zmysle slova je základným kameňom Cirkvi 
jedine Isus Christos. Apoštol Peter vo svojom liste hovorí takto: „Pristupujte k nemu, 
živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny.  Aj vy 
sa dajte zabudovať ako živé kamene do duchovného domu, aby ste sa stali svätým 

1 Pozri ШМЕМАН, A.: Исторический пут православия. Пролог, Киев 2003, s. 7 – 8.
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kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety, príjemné Bohu skrze Isusa Christa.  
Veď v Písme je napísané: Hľa, kladiem na Sione kameň, uholný, vyvolený, vzácny; kto 
verí v neho, nebude zahanbený“ (1 Pt 2, 4 – 6). Základným kameňom je viera v Christa, 
ktorá sa stáva základom duchovnej stavby – Cirkvi. 

Pre kázanie Evanjelia všetkým národom po 
celej Zemi Isus Christos povedal: „Choďte teda 
a učte všetky národy, krstiac ich v mene Otca i 
Syna i Svätého Ducha, a naučte ich zachovávať 
všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28, 19 – 30). 
Pre toto poslanie bola potrebná blahodať Svä-
tého Ducha, ktorý pôsobil v apoštoloch, vďaka 
čomu mohli ohlasovať Evanjelium v rôznych 
jazykoch. Vidíme to v deň Päťdesiatnice v Je-
ruzaleme: „Nie sú  títo všetci, čo tu hovoria, 
Galilejčania? Ako je možné, že každý z nás ich 
počuje hovoriť vo svojej materinskej reči?  My 
Parti, Médi a Elamčania, obyvatelia Mezopotá-
mie, Judska a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frýgie 
a Pamfýlie, Egypta a oblasti Líbye okolo Cyré-
ny, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, 

Kréťania aj Arabi, my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých Božích veciach svojím 
jazykom“ (Sk 2, 7 – 11). K týmto prekvapeným obyvateľom Jeruzalema sa ako prví 
so slovami  o Christovi obrátil apoštol Peter: „Muži Izraela, počujte tieto slová: Isusa 
Nazaretského Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré 
uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho. A tohto muža, vydaného na 
základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a 
zabili. Boh ho však vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci“ 
(Sk 2, 22 – 24). Po tejto veľmi silnej reči  apoštola Petra sa dalo pokrstiť okolo 3000 ľudí.

O živote prvej kresťanskej obci, ktorá bola nazvaná gréckym slovom „εκκλησία“ 
(Cirkev – zhromaždenie ľudí) v  Skutkoch svätých apoštolov sa hovorí nasledovne: 
„Všetci, čo uverili, boli pospolu a mali všetko spoločné.  Predávali svoje pozemky a 
majetky a rozdeľovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval.  Deň čo deň 
spoločne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a spoločne jedávali pokrm s 
radosťou a úprimným srdcom.  Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. A Pán deň 
čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, čo povolával na spásu“ (Sk 2, 44 – 47).  Takýto 
obraz života neskôr poslúžil ako ideál kresťanského mníšstva.  

Termín  Cirkev je vo Svätom Písme používaný v dvoch významoch. Jednak ako 
miestna obec veriacich kresťanov, kedy ide o Cirkev v množnom čísle, a tiež Cirkev ako 
samotný tento život, ako jedna mystická podstata. Z tohto hľadiska je Cirkev charak-
terizovaná ako telo Christovo, ktoré  je naplnené blahodaťou Svätého Ducha ako jeho 
chrám, ako Christova Nevesta.2 
2 BULGAKOV, S.: Nevěsta Beránkova. (O Boholidství). Velehrad 2004, s. 298.

isus christos ako dobrý pastier. 
Freska z priscilliných katakomb 

v ríme (2.-3. st.). 
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Ako prvý označil Cirkev za telo Christovo apoštol Pavol: „Veď my všetci sme boli 
pokrstení jedným Duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobod-
ní; a všetci sme boli napojení jedným Duchom... Vy ste Christovo telo a jednotlivo 
ste údy“ (1 Kor 12, 13, 27). Cez tajiny, hlavne cez prijímanie svätej Eucharistie sa s 
Ním spájame a stávame sa s Ním jedným telom: „Keďže je jeden chlieb, my mnohí 
sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe“ (1 Kor 10, 17). Cirkev je 
Christovo eucharistické telo. Eucharistia spájala prvotných kresťanov s  Christom, ale 
zároveň aj medzi sebou navzájom.3  

Starozákonným predobrazom Cirkvi bol izraelský národ, ktorý si Boh vyvolil a 
oddelil ho od ostatných národov. Znakom príslušnosti k izraelskému národu boli 
národnosť a obriezka. U nového Izraela – Cirkvi je to viera v Christa a svätý krst. Starý 
Izrael putoval do zasľúbenej zeme, nový Izrael putuje do zasľúbenej zeme – nebes-
kého Kráľovstva.  

Prví kresťania neustále prebývali v modlitbách (Sk 2, 42). Modlitba podľa slov 
kňaza Sergeja Mansurova je „ako vzduch obliekajúci celý ich život“4  a v samot-
nom centre modlitebného života sa nachádza Eucharistia. O tom, ako to vyzeralo 
a prebiehalo v čase ranokresťanske Cirkvi,  sa môžeme dočítať v spise „Didaché“ – 
Učenie dvanástich apoštolov: „Čo sa týka Eucharistie, ďakujte takto: najprv za ka-
lich: „Ďakujeme Ti, Otče náš, za svätý vínny kmeň Dávida, Tvojho služobníka, ktorý 
si nám dal poznať skrze svojho služobníka Isusa; Tebe sláva naveky!“ Potom za chli-
eb: „Ďakujme Ti, Otče náš, za život a poznanie, ktoré si nám dal poznať skrze svo-
jho služobníka Isusa; Tebe sláva naveky. Ako tento rozlomený chlieb roztrúsený po 

3 ALFEJEV, I.: Mystérium víry. Uvedení do pravoslavné teologie. Pavel Mervart  2016, s. 104.
4 МАНСУРОВ, С.: Очерки из истории Церкви. Москква 1994, s. 75.

ryba a kôš s chlebmi. Freska z Kalixtových katakomb z 2. stor. (ryba symbolizuje 
isusa christa a kôš s chlebmi duchovný pokrm, ktorým nás christos nasycuje)
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horách a zhromaždený stal sa jedno, tak nech sa zhromaždí tvoja Cirkev od končín 
zeme do Tvojho kráľovstva; pretože Tvoja je sláva a moc skrze Isusa Christa na veky.“ 
Ale z vašej Eucharistie nech neje ani nepije nikto, iba pokrstený v meno Pána; lebo i 
o tomto Pán povedal: „Nedávajte sväté psom!“ 5

Svätú Eucharistiu prinášali samotní apoštoli, ale aj nimi ustanovení biskupi a 
presbyteri. V ranej Cirkvi naplnenej blahodaťou Svätého Ducha však exitovali aj iné 
„charizmatické“ slúženia. Apoštol Pavol píše: „A on ustanovil jedných za apoštolov, 

iných zasa za prorokov a iných za 
ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil 
za pastierov a učiteľov, aby pripravovali 
svätých na dielo služby, na budovanie 
Christovho tela“ (Ef 4, 11 – 12). Po uz-
dravení človeka apoštolom Petrom, ktorý 
bol od narodenia chromý a ktorého blízki 
prinášali k dverám chrámu, aby tam pro-
sil almužnu pre svoje živobytie, mnohí, 
ktorí to uvideli, uverili v Christa a nechali 
sa pokrstiť (pozri Sk 4, 4).  „Medzi ľudom 
sa rukami apoštolov dialo veľa znamení 
a zázrakov. Všetci sa svorne zdržiavali 

v Šalamúnovom stĺporadí... ustavične pribúdalo mnoho mužov i žien, čo uverili v 
Pána. Ešte aj chorých vynášali na ulice a kládli ich na lôžka a nosidlá, aby aspoň 
Petrov tieň padol na niektorého z nich, keď tadiaľ pôjde. Aj z miest okolo Jeruza-
lema sa schádzalo množstvo ľudí, ktorí prinášali chorých a trápených nečistými 
duchmi, a všetci boli uzdravení“ (Sk 5, 12, 14 – 16). Od tohto času začína prenasle-
dovanie Cirkvi a svätých apoštolov židovským Synedrionom, ktorý nepočúval múd-
reho farizeja Gamaliela. Začali prenasledovať apoštolov, zatvárať ich do väzenia, 
mučiť ich, vyháňať, až to nakoniec skončilo umučením svätého Štefana, jedného zo 
siedmich diakonov.

      
ThDr. Ján Pilko, PhD.

Zoznam bibliografických odkazov:

ALFEJEV, I.: Mystérium víry. Uvedení do pravoslavné teologie. Pavel Mervart  2016.
BULGAKOV, S.: Nevěsta Beránkova. (O Boholidství). Velehrad 2004
ШМЕМАН, A.: Исторический пут православия. Пролог, Киев 2003.
Spisy apoštolských otcov. Bratislava 2004.

5 Spisy apoštolských otcov. Bratislava 2004, s. 73.

Kalixtové katakomby v ríme 
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neDeľa všetKých svätých

Nedeľa všetkých svätých každoročne 
pripadne na iný dátum, no napriek 
tomu stále vieme, kedy ju máme sláviť. 
Hoci nemá pevne stanovený dátum v 
kalendári, stále je však nasledujúcou 
nedeľou po Zostúpení Svätého Ducha – 
po Päťdesiatnici.  Čiže stále jej predchá-
dza sviatok Zostúpenia Svätého Ducha 
na apoštolov a tým pádom aj voľnica, t. 
j. týždeň bez pôstu. A práve nasledujúci 
deň po Nedeli všetkých svätých – pon-
delok, začíname v našej Cirkvi petropav-
lovský pôst. To je niekoľko osobitostí, 
ktoré robia túto nedeľu výnimočnou. 
Tou ďalšou je, že v túto nedeľu končíme 
spievanie z Triody kvetnej a začíname 
obšírnejšie používať oktoich. 

V Nedeľu všetkých svätých si pri-
pomíname pamiatku všetkých svätých, 
pretože oni sú plodmi Svätého Ducha, 
oni sú ovocím apoštolskej misijnej práce, 
ktorá sa začala veľmi intenzívne rozvíjať 
práve po Päťdesiatnici. A ako sa píše v 

Synaxári tejto nedele – ustanovená je aj preto, lebo mená mnohých svätých nám nie sú 
známe.1  Sú to mnohí mučeníci alebo rôzni spravodliví, pôstnici, askéti a takýmto spôso-
bom si uctievame pamiatku ich všetkých.

Pre nás pravoslávnych veriacich tu na Slovensku je však táto nedeľa výnimočná ešte 
aj tým, že práve tento deň je zasvätený aj Krásnobrodskej čudotvornej (zázračnej) ikone 
Presvätej Bohorodičky. Začiatkom 14. storočia, v piatok pred Zostúpením Svätého Ducha 
šiel slepý žobrák spolu s chlapcom – svojím sprievodcom z Čabín do Krásneho Brodu. Keď 
sa napil vody zo studničky pri dnešnom monastierskom chráme a umyl si ňou tvár, začal 
vidieť. To je skutočný zázrak Presvätej Bohorodičky, ktorá mu to uzdravenie prisľúbila vo 
sne. A že ten sen nebol len nejaký klam, dosvedčuje aj skutočnosť, že keď po umytí začal 
vidieť, videl na dne studničky obraz Božej Matky a nad vodou zasa svetlý kríž, ktorý bol 
vo vzduchu. Potom obložil studničku kameňmi a z dreva postavil malú kaplnku. Taktiež 
s Božou pomocou napísal aj nádhernú ikonu Presvätej Bohorodičky, ktorej názov je 
Krásnobrodská. Ikona je skutočne neobyčajne krásna. Tento uzdravený zbožný človek 
zasvätil svoj život Bohu ako mních na tomto mieste. Krásnobrodský monastier bol oza-
jstným duchovným, ale aj kultúrnym, národnostným centrom. Uvedieme ešte jeden 
1 Pozri:  Trioď Cvitnaja.
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zázrak spojený s touto ikonou Presvätej Bohorodičky. Keď v 17. storoči bol monastier 
v požiaroch a celý zhorel, Krásnobrodská ikona Božej Matky sa zázračne zachránila a 
našli ju pastieri v konároch stromov pri studničke, keď videli nezvyčajné svetlo, ktoré 
ich tam prilákalo.2  

Toľko v krátkosti o Krásnobrodskej ikone Presv. Bohorodičky. Viac sa o nej a Krásno-
brodskom monastieri môžete dočítať z brožúrky, ktorú spracoval prot. Mgr. Miroslav 
Pirchala, a druhé vydanie pripravilo Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku.

jerej Jaroslav Guba
Použitá literatúra:  

Miroslav Pirchala: Krásnobrodský monastier, Krásnobrodská ikona.
Trioď Cvitnaja. 

2 Pozri: Miroslav Pirchala: Krásnobrodský monastier, s. 1-4.

naše  bohatstvo

V mene Otca i Syna i Svätého Ducha!

Drahí moji, aká veľká je naša Zem, koľko 
v sebe skrýva bohatstva a krásy, drahé 
kamene, zlato, energie, vodu, prírodu... 
netreba utekať ďaleko, stačí sa pozrieť tu, 
na náš kraj, akým nádherným  prírodným 
bohatstvom oplývame. Nerastné suroviny, 
čistú vodu, úrodnú zem, lesy plné zvierat.

Bohužiaľ, nie vždy vieme správne 
nakladať s týmto bohatstvom. Tak ako je 
veľa krás, tak je aj veľa príkladov toho, čo 
to materiálne bohatstvo a túžba po bo-
hatstve - mať stále viac, ničí naše spokojné 
životy, a čo je horšie, ničí našu dušu.

Neustále obraciame svoju pozornosť 
na druhých a snažíme sa s nimi porovnávať, 
ako je len im lepšie, ako je tam kdesi vo 
svete dobre, čím ďalej, tým viac sme ne-
spokojní so svojím životom. A tak isto je 
to aj s naším duchovným životom, tiež 
porovnávame to, aký je ten či onen národ 
bohabojný, akú blahodať pociťujeme pri 

návšteve monastierov v Rusku, Grécku, 
Srbsku, Poľsku či Ukrajine. A z toho neus-
táleho porovnávania vznikajú otázky, ktoré 
veľmi dobre poznáme - prečo? Prečo sa ja 
nemám tak dobre? Prečo aj my nemáme 
také platy ako v zahraničí? Prečo aj v našich 
chrámoch necítiť tú blahodať, za akou ces-
tujeme na Atos, na Grabarku, do Kyjeva či 
Počajeva, atď.

Druhá nedeľa po Zostúpení Svätého 
Ducha má prívlastok Vsich svjatych v zemli 
ruskej i našej prosijavších (Všetkých svätých 
v krajine ruskej i našej preslávených). Ktorý 
svätý vás napadne ako prvý pri tomto svia-
tku? V mnohých prípadoch to budú veľkí 
ruskí svätci, ako prep. Sergej Radonežský, 
Serafim Sarovský, Joann Kronštadtský, Ale-
xander Nevský, Vladimír Kyjevský, Cyril a 
Metod atď. Takto by sme mohli pokračovať 
dlhé hodiny vo vymenovávaní veľkých 
(najznámejších) svätých, ktorí sú veľkým 
bohatstvom nielen ruského národa, ale 
celého sveta. Nezabudli sme pri tom vy-
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menovávaní na niekoho? V prívlastku 
tejto nedele znie - zemli ruskej i NAŠEJ 
prosijavšich. Ktorí svätí sú v zemli našej 
prosijavšiji (preslávení)? Poznáme vôbec 
duchovné bohatstvo nášho rodu/národa.

Keď sa povie naši svätí, ako prví nám 
na myseľ prídu sv. Cyril a Metod, Rastislav, 
Václav a Ľudmila, Gorazd. Vieme však 
priradiť svätých, ako sú Alexij Toth, Maxim 
Sandovič, Alexij Karpaturuský, Jov Uhoľský, 
Dositej Vasič ? Vieme, kto to boli bratia Mo-
jsej, Efrem a Juraj Uhorský? Alebo koho 
učeníkmi boli Sáva, Naum, Gorazd, Kli-
ment, Angelár? Kde žili Ján Český, Prokop 
Sázavský?

Podľa tradície naším územím ako prvý 
prešiel a hlásal na ňom Evanjelium svätý 
apoštol Andrej Prvozvaný, ale čo sa dialo 
potom? Hlásanie Evanjelia apoštolom An-
drejom na našom území prinieslo svoje 
ovocie, a tým boli sv. Andronik Sriemsky a 
jeho spolupracovníčka Junia, svmč. Irinej 
a ďalší sriemski svätí, ako napríklad Or a 
Orops, Anastázia Uzorišitelnica, Montan so 
svojou manželkou, Emanuel, Feodosij, 40 
sriemskych mučeníkov atď. 

To je len zopár mien svätých v zemli 
NAŠEJ prosijavšich/preslávených. To je 
len zopár tých svätých, čo poznáme, ktorí 
pochádzali, žili a duchovne rástli na tom is-
tom mieste ako dnes žijeme my. Chodili po 
našich cirkevných obciach, naši rodičia a 
starí rodičia sa s nimi mohli reálne stretnúť, 
byť na ich bohoslužbách a počuť ich kázne, 
vidieť príklad ich duchovného života. Na 
našom území našli tú blahodať Svätého 
Ducha, žili ňou, žili tou blahodaťou, ktorú 
my akosi dnes nepociťujeme a hľadáme ju 
všade inde, len nie doma. 

Viete, kedy majú sviatok sv. Cyril 
a Metod a ich učeníci a ďalší hore vy-
menovaní? Kto z nás to vie? Kto vníma, že 
v deň ich pamia-tky máme v Cirkvi svia-
tok? Kto z nás čítal ich život? A tu je asi aj 
odpoveď na našu otázku - prečo. Berme 
si príklad z tých krajín, po ktorých cestu-
jeme za duchovným naplnením. Pozrime 
na tie národy, ktoré majú svojich miest-
nych svätých za svojich patrónov, a dni 
ich pamiatky sú pre nich veľkým sviatkom, 
v tie dni uskutočňujú tisícové púte k mi-
estam, kde sú uložené ich mošči/ostatky. 
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Dal by Boh, aby aj v našom národe sa zn-
ovu zrodila úcta k svätým ľudom, ktorí 
dokázali zmeniť svoj život, ukázali príklad 
kresťanského života na tom istom mieste, 
na ktorom sa nachádzame aj my.

Pozerajme a berme si príklad z už pre-
slávenych/kanonizovaných svätých, ale 
aj z tých, ktorých Cirkev ešte len preslávi 
/ kanonizuje, aj tých všetkých neznámych 

modlitebníkov pred Bohom, vďaka mod-
litbám ktorých môžeme dnes tu byť, užívať 
aj prírodné dary, ale hlavne žiť a dýchať 
blahodaťou Sv. Ducha.

Všetci svätí našej krajiny sa za nás mod-
lia a čakajú na našu odpoveď, odpoveď 
našej modlitby, našej viery, nášho zápasu 
o Kráľovstvo nebeské. Amiň.

Jerej Miroslav Pavlenko

nerozdeľujme ľudí podľa ich postavenia
Vo Svätom Písme Nového Zákona nás sv. apoštol Jakub nabáda, aby sme 

nerozlišovali ľudí podľa postavenia či bohatstva, ale aby sme sa ku všetkým 
správali úctivo. „Bratia moji, nespájajte vieru v nášho Hospodina slávy, Isusa 
Christa, s uprednostňovaním niekoho. Lebo ak by do vášho zhromaždenia vošiel 
muž so zlatými prsteňmi, v honosnom odeve a vošiel by aj chudobný v špinavom 
odeve, a vy by ste so sympatiou pohliadli na toho, čo nosí honosný odev, a poveda-
li by ste: „Ty sa posaď pekne sem!“, zatiaľ čo chudobnému by ste povedali: „Ty stoj 
tam alebo sadni si k mojej podnožke!“, vari ste týmto neurobili rozdiel medzi nimi 
a nestali ste sa zle usudzujúcimi sudcami? Bratia moji milovaní, počúvajte: Azda 
Boh nevyvolil tých, čo sú podľa sveta chudobní, aby sa stali bohatými vo viere a 
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dedičmi kráľovstva, prisľúbeného tým, čo ho milujú? Avšak vy ste chudobného 
znevážili... Dobre robíte, ak uskutočňujete kráľovský zákon podľa Písma: Milovať 
budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (Jk 2, 1-6, 8) A v súčasnosti máme ten-
denciu správať sa k ľuďom rozdielne, mnohí opovrhujeme bezdomovcami na ulici, 
aj keď nepoznáme ich životný príbeh a naopak, podlizujeme sa bohatým a vply-
vným, aj keď nevieme, ako svoje bohatstvo a moc nadobudli.

Niekde sa raz stal takýto prípad: v jednom meste žil istý známy človek (možno 
politik, herec či športovec), ktorého dieťa v priebehu dňa rozbolel zub. Keďže svoj-
ho zubára mali v inom meste a on mal neodkladné povinnosti, chce ísť s dieťaťom 
na ošetrenie k inému zubárovi vo svojom meste. V telefóne sa však nepredsta-
vil, zdravotná sestra nevedela, s kým rozpráva a tak ho napriek akútnemu stavu 
dieťaťa, ktorý by zubár vyriešil za niekoľko sekúnd, odmietla s tým, že cudzích pa-
cientov neberú. To sa zopakovalo v ďalších dvoch ambulanciách. Tento prípad vraj 
nakoniec dopadol dobre, lebo tento známy človek si upravil program a s dieťaťom 
navštívil svojho lekára. Pointa je však v prístupe zdravotníkov k bežným pacientom 
a akési zabúdanie na svoje poslanie liečiť ľudí bez ohľadu na peniaze či príslušnosť 
k lekárovi. A hlavne, keby tie sestry vedeli, že ide o známeho človeka, nesprávali 
by sa k nemu lepšie a nepomohli by jeho dieťaťu? To je teda smutné. Nerobme 
rozdiely medzi ľuďmi a ku každému sa správajme, ako by to bol Boží anjel alebo 
samotný náš Spasiteľ Isus Christos.

Prot. Peter Soroka

ako zvládam súženia?                                      

V súženiach vzdávaj vďaku – ľahšie bude bremeno tvojich hriechov. (Sv. Níl 
Sinajský)

Ako človek žijúci na zemi nemôže uniknúť tam jestvujúcemu vzduchu, tak ani 
človek žijúci v tomto svete nemôže nebyť pokúšaný súženiami a nemocami. (Sv. Efrém 
Sýrsky)

Ľuďom je dané pokánie v námahách, zármutkoch a súženiach. (Sv. Ján Zlatoústy)
Nebýva bez zármutku ani hriešnik, ani spravodlivý. Prvý zarmucuje sa nad tým, 

že neprestal hrešiť a druhý nad tým, že ešte neovládol všetko dobro. (Presbyter Ilija 
Ekdik) 

Pravda musí byť nevyhnutne prenasledovaná, preto súženia a nešťastia treba 
prijímať s radosťou. (Sv. Makarij Veľký)

Cnosti sú spojené so súženiami. Kto sa vyhýba súženiam, ten nevyhnutne lúči 
sa aj s cnosťou. Ak si želáš cnosť, odovzdaj seba na akékoľvek súženie. Lebo súženia 
rodia pokoru. (Sv. Izák Sýrsky)

Znášaj súženia, pretože v nich ako ruže v tŕní rodia sa a dozrievajú cnosti. (Sv. Níl 
Sinajský)
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Sväté Písmo a jeho užitočnosť pre veriaceho 
človeka – Deviaty žalm (3. časť)

Všetci veľmi dobre poznáme príslovie, ktoré hovorí: kto druhému jamu kope, sám 
do nej spadne. Podobné úvahy nachádzame aj v Knihe žalmov. A práve počnúc 16. 
veršom deviateho žalmu kráľ Dávid hovorí podobne, smerujúc svoje slová k pohan-
ským národom. Ponorili sa pohanské národy do záhuby, ktorú učinili; v tej sieti, ktorú 
skryli, uviazla ich noha. Poznávaný je Hospodin, keď uskutočňuje súdy: hriešnik uviazol v 
skutkoch svojich rúk. Nech sa navrátia hriešnici do podsvetia, všetky národy, čo zabúda-
jú na Boha (v. 16-18). Čo chce prorok povedať týmito slovami? Pohanskými národmi 
máme vo všeobecnosti rozumieť ostatné národy mimo izraelského, ale aj skupiny 
bezbožných, ktorí napádali kráľa Dávida a jeho kráľovstvo, v prenesenom význame 
zas ľudí, bojujúcich proti Christovi a Jeho Cirkvi. Záhubou prorok nazýva poškvrnený 
(hriešny) život, pretože nič tak človeka neničí ako vášeň. Vášnivý človek sa sám 
ulovil do sietí svojich zlých skutkov. Podobne ako je železo pojedané hrdzou a 
ovčie rúno moľami, tak je vášnivý človek umŕtvovaný vášňami. Sám sa uvrhol do 
útrap ešte skôr, než na neho doľahne spravodlivý Boží súd, ako o tom píše apoštol 
Pavol, že bezbožní ľudia si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúde-
nie (Rim 1, 27). Význam je takýto: pohania uviazli v tej jame, ktorú vykopali iným, 
zamotali sa do tých sietí, ktoré nastražili k lovu iných, zahynuli od tých utrpení, ktoré 
chystali k záhube ostatných (porov. Ž 7, 16). Hospodin je poznávaný podľa roz-
sudkov svojho spravodlivého súdu, keď ich začína napĺňať v životoch bezbožných 
ľudí. On obráti všetky úklady a intrigy bezbožných ľudí na nich samotných, a tak ich 
zahubí vlastná bezbožnosť. Zahubia ich vlastné protizákonné skutky, uviaznu v 
zlých dielach svojich rúk, ktoré ich napomenú a budú im ako odplata. Hriešnikmi sa 
v 18. verši označujú pohanské národy, ktoré sa klaňajú modlám, ale aj všetci nečestní 
ľudia, ktorí sa nezamýšľajú nad Bohom, Jeho spravodlivým súdom, ktorí odmietli 
prijať svetlo Božej pravdy, zvestovanej Isusom Christom. Preto ich pomenúva deťmi 
diabla (Jn 8, 44), vôľu ktorého napĺňajú. Preto o nich hovorí, že sa s ním majú vrátiť 
do podsvetia, odkiaľ k nim prišiel, kde je im pripravené miesto večného utrpenia. 
Svätý Ján Zlatoústy k týmto veršom hovorí, že pohanské národy zahynú pre svoju 
vlastnú bezbožnosť presne tak, ako zahynuli pohanskí mučitelia, ktorí hodili troch 
mládencov do rozpálenej pece a ktorí vierou v Hospodina zostali nažive.
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Lebo nie navždy bude zabudnutý chudobný, trpezlivosť úbohých nepominie nave-
ky (v. 19). Vo vzťahu k predchádzajúcim slovám môžeme chápať tento verš takto: 
Bezbožní ľudia, ktorí zabúdajú na Boha a utláčajú úbohých a chudobných, budú 
uvrhnutí do podsvetia, pretože Hospodin sa zastane utláčaných, biblickým ja-
zykom povedané pomstí sa za nich. Hoci sa v Písme Svätom stretávame aj s tým 
názorom, že chudobní a úbohí ľudia sú akoby Bohom zabudnutí (keď sú opísané 
ich vlastné pocity; častejší je takýto názor bezbožných na nich), vôbec to tak nie je. 
V tomto zdanlivom zabudnutí Bohom je im daná možnosť prejaviť trpezlivosť, 
pokoru, nádej, ktoré vo svojom čase prinesú svoj plod, budú odmenené. Pretože 
nádej a trpezlivé očakávanie nespravodlivo prenasledovaných na Božiu pomoc 

nemá konca, sú, takpove-
diac večné a budú naplnené. 
Blažení chudobní (duchom), 
lebo vaše je Kráľovstvo Božie (Lk 
6, 20) a kto však vytrvá do kon-
ca, bude spasený (Mt 10, 22).

Vstaň, Hospodine, nech nepre-
vláda človek, nech sú odsúdené 
pohanské národy pred Tebou! 
Ustanov, Hospodine, zákonodarcu 
nad nimi, nech porozumejú po-
hanské národy, že sú (len) ľudia (v. 
20-21). Doslova povstaň, vzkries 
sa (voskresni!), prebuď sa akoby 

zo spánku/smrti. To konkrétnejšie znamená: pomôž Bože, pomsti sa a potrestaj (priveď 
dopustenie na) nespravodlivých. Nech neprevláda človek – nech sa nepovyšuje, nehrdí 
človek, nech neprevláda jeho vôľa vo svete, nech neubližuje silnejší slabšiemu, 
pyšný pokornému. Nech sú odsúdené pohanské národy pred Tebou – tieto slová zna-
menajú výzvu, aby sa národy postavili na súd pred Tvoju tvár, vtedy všetci nečestní a zlí 
ľudia budú potrestaní, odsúdení za svoje hriechy. Aj napriek Tvojej veľkej trpezlivosti 
sa nenapravili, preto teraz na súde je od nich požadovaná odpoveď za ich bezbožné 
skutky. 

Po prorokovi Mojžišovi, cez ktorého bol ľuďom daný Boží Zákon, už žiadneho 
podobného zákonodarcu, ktorého si vyvolil Boh medzi ľuďmi, nebolo. Samozrejme, 
okrem samotného nášho Spasiteľa Isusa Christa, ktorý nám ľuďom dal nový Zákon 
– Evanjelium. Práve tohto Zákonodarcu Christa, bez pochybností, tu má na mysli 
prorok Dávid, ako to objasňujú aj niektorí svätí otcovia (svätý Atanáz Veľký, blažený 
Theodorit a ďalší). Mnohí z pohanov sa pre svoju bezbožnosť, no obzvlášť pyšní a 
bezbožní pohanskí králi a vládcovia, ktorí utláčali a zabíjali chudobných a úbohých 
ľudí, stali nerozumnými a veľmi namyslenými. Mnohí sa dokonca nechávali uctievať 
ako bohovia, ako nejaké vyššie bytosti a zabúdali na svoju úplnú závislosť na 
Bohu, Tvorcovi a najvyššiemu Vládcovi sveta. Preto práve tu žalmista prosí samot-

čítanie svätého písma
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ného Boha, aby im poslal Zákonodarcu, aby všetci spoznali a pochopili, že nie sú nič 
viac, ako slabí a smrteľní ľudia. 

Na druhej strane, keďže všetky pohanské národy boli ponorené do hlbín 
modloslužby a démonských zlých skutkov, keďže zabudli na Boha a žili podľa svo-
jej nesprávnej vôle, bez strachu z Božieho dopustenia, dokonca, že sa znížili svojimi 
skutkami až k nerozumným zvieratám, preto prorok prosí Boha, aby dal pohanským 
národom zákon, cez ktorý by spoznali že sú ľuďmi a zanechali tak svoj zverský život. 
Tiež aby pochopili vysokú hodnotu človeka, ktorý bol stvorený podľa Božieho 
obrazu a podoby.

Môžeme ešte uviesť, že svätý Atanáz Veľký dáva týmto slovám (v. 20-21) aj ten 
význam, že pod človekom rozumie samotného antichrista, ako o tom píše svätý 
apoštol Pavol: Lebo (ten deň) nenastane, kým najprv nepríde odpadnutie a nezjaví sa 
človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva 
Bohom alebo čo sa uctieva, takže sa posadí do chrámu Božieho, ako Boh, a bude sa 
vydávať za Boha (2 Tes 2, 3-4).

Protodiakon Ján Husár
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božia blahodať 
Ak kresťan neprijme Božiu blahodať a sily podľa miery svojej viery, tak hoci 

vykonáva bdenia, hoci spí na holej zemi, hoci spieva žalmy deň a noc, modlí sa a 
postí, predsa len ostáva neuzdravený a nachádza sa mimo Christa ako aj neverní. 
(Sv. Simeon Nový Teológ)

Blahodať Ducha učinila nás chrámami Božími. Christos dal nám Nový Zákon a 
blahodať Ducha. Je stratený raj, ale je darované nebo. (Sv. Ján Zlatoústy)

Kto nemá blahodať, hoci je aj múdry, môže sa stať pôvodcom herézy a upadnúť 
do jamy záhuby. (Sv. Simeon Nový Teológ)

Blahodať pre nás je to isté čo Slnko pre zem: ona nás ožaruje, zohrieva a oživuje. 
(Prot. I. Tolmačev)
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vnútorná misia vo vzťahu k falošným učiteľom 
Dnes Cirkev Christova zápasí s mnohými nezdravými javmi, obzvlášť so sek-

társkou predpojatosťou a poblúdením, ktoré môžu byť nebezpečnou ranou na 
jej tele, na Tele Christovom, aj keď sa vystatujú Christom a Jeho učením, alebo, 
povedané inými slovami, skrývajú sa za meno Christovo. Vo svojej podstate nielen 
celkovo porušujú, ale skutočne aj odmietajú kresťanstvo tým, že falšujú Christovo 
zdravé a spasiteľské učenie vlastnými a neuváženými a zhubnými výmyslami. Na 
sektárov možno predovšetkým vzťahovať napomenutie Spasiteľa o tom, že medzi 
učeníkmi povstanú mnohí falošní proroci, aby oklamali mnohých: „Povstane aj 
mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých“ (Mt 24, 11). 

O učení týchto falošných učiteľov už na počiatku kresťanstva hovorí a pred nimi 
a ich bludným učením vystríha tiež sv. ap. Peter, keď píše:  „V ľude však bývali aj 
falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí vnesú skazonosné sek-
társtvo. Keďže však zaprú aj samého Pána, ktorý ich vykúpil, uvalia na seba rýchlu ska-
zu. A mnohí budú nasledovať ich výstrednosti a potupia cestu pravdy. Z hrabivosti sa 
budú usilovať vykorisťovať vás falošnými rečami, ale ich odsúdenie nemešká a ich za-
tratenie nespí... Títo sú prameňmi bez vody; oblakmi, ktoré ženie víchrica; pripravená 
je im najtemnejšia tma... Ak sa totiž tí, čo unikli poškvrnám sveta skrze poznanie nášho 
Pána a Spasiteľa Isusa Christa znovu s nimi zapletajú a podľahnú im, ich posledné veci 
sú horšie, ako prvé. Bolo by pre nich lepšie, keby neboli poznali cestu spravodlivosti, 
ako keď sa po jej poznaní odvrátili od svätého prikázania, ktoré im bolo dané“ (2 Pt 2, 
1-3; 17, 20-21). 

Sektárski učitelia, nesúdení žiadnymi zákonnými opatreniami pri dnešnej slo-
bode svedomia a vierovyznania, účinkujú a pracujú veľmi plánovite (systematicky) 
a metodicky bez toho, aby čo len kúsok ustúpili či zľavili zo svojich výmyslov a úloh. 
A preto je namieste naliehavá požiadavka svätej Pravoslávnej cirkvi, aby každý jej 
kňaz - dušpastier bol aj misionárom vo svojej cirkevnej obci, bol na stráži svojich 
detí - veriacich kresťanov. On najlepšie pozná svojich veriacich a preto má niel-
en im slúžiť, ale aj pôsobiť na „slabých vo viere“ svojou autoritou a vedomosťami, 
alebo za pomoci „silných vo viere“ (Rim 15, 1). „Sektári sa oddeľujú od Cirkvi nie 
preto, že nenachádzajú v nej pravdu, hovorí biskup Damian, ale hlavne preto, že 
v lone Cirkvi žijú ľudia nie podľa kresťanských právd, že mravná úroveň – osob-
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ná i spoločenská - je u nich (sektárov) vyššia, že prikázania Evanjelia nachádzajú 
širšie a dôslednejšie uplatnenie u „evanjeliových kresťanov“, že  nesprávne  ko-
nanie nehodných kresťanov prenášajú  na Cirkev“ (Damian, ep.: Rukovodstvo po 
predmetu pastyrskogo bogoslovia. Sofija 1928, s. 54). V takých prípadoch kňaz 
cirkevnej obce ako dušpastier a misionár má sa starať predovšetkým o to, aby sa 
odstránili tieto nesprávne a nedôstojné prejavy v živote jeho pastvy, aby sa pozdvi-
hla úroveň mravného života jeho veriacich kresťanov, aby sa aj do ich rodinného a 
spoločenského života vniesol hlavne poriadok, spravodlivosť a čistota. 

Je zrejmé, že táto všeobecná dušpastierska misia nie je podľa pôsobnosti 
záležitosťou iba samotného kňaza - dušpastiera, ale musí sa podporovať dobre 
mienenými, navrhovanými a prijímanými snahami jeho spolupracovníkov a tiež 
starostlivosťou samotných veriacich kresťanov. 

Rozličné formy vnútornej misie 
Cirkvi, no najmä  postupná a široká 
spolupráca na výchove detí, mládeže 
(chlapcov a dievčat), žien a mužov a 
na rozhodnom odmietaní škodlivých 
vášní a nerestí u nich veľmi veľa na-
pomáhajú tomu, aby bola úspešná 
dušpastierska misia cirkevnej obce 
v tomto i každom inom ohľade. 
Okrem toho spoločenský záujem núti 
každého veriaceho kresťana sledovať 
život spoločnosti i každého člena jed-

notlivo a súčasne aj pomáhať všeobecnému prospievaniu v nábožensko-mravnom  
spôsobe života. A preto v cirkevnej obci každý veriaci človek môže plniť misijné 
úlohy: kto slovom, kto skutkom, dokonca obyčajný veriaci môže poslúžiť tomuto 
dielu tým, že bude rozširovať knihy, ikony a iné. Takto všetci pracovníci vinice Chris-
tovej - cirkevnej obce sa svojou účasťou môžu podieľať na budovaní všeobecnej 
dušpastierskej misijnej služby v cirkevnej obci buď organizovaním apologetic-
kých hodín, besied a lekcií nielen pre veriacich kresťanov, ale aj pre „vonkajšie au-
ditórium“, alebo tiež zakladaním cirkevných knižníc, čitární, výstaviek a pod. Keď 
takto pravoslávna cirkevná obec chápe cieľ a zmysel tvorivého pozemského života 
Cirkvi a smeruje k tejto tvorivosti, môže byť v dnešnej dobe ozajstným duchovným 
ohniskom a požehnaním pre okolitý svet i život v ňom, najmä pre tých, ktorých 
treba nanovo rodiť a privádzať k Cirkvi - vlažné, ľahostajné a zblúdilé ľudské duše, 
a osvietiť ich Božím svetlom pre naplnenie Božieho diela na Zemi (Dimitrov, 
Christo: Pastyrsko bogoslovije, časť I. Obščo ili enorijsko dušepastyrstvo. Sofija 1955, 
s. 174-177). „Isus Christos, hovorí prof. Pružinský, volá všetkých k novosti života: 
biskupov, kňazov i celý ľud Cirkvi Božej, vyzýva nás pokračovať v začatej práci, 
aby sme spoločnými silami, v jednote a bratskej láske realizovali Božie dielo spásy. 
Vyzývajú sa najmä kňazi, aby boli nositeľmi zvesti Evanjelia, zvesti o vzkriesení a 
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oslávení Christovom, lebo je to aj naše vzkriesenie a oslávenie. Znamená to zbaviť 
sa každej pasivity a beznádeje a žiť plným životom Christovým, k čomu sme dostali 
všetky prostriedky a moc Ducha Svätého“ (Pružinský, Štefan: Život v Christu. Cirkev 
ako spoločenstvo viery, jednoty a bratskej lásky. Pravoslávna bohoslovecká fakulta v 
Prešove. Prešov 1988, s. 72).

Prot. Peter Kormaník

Asketizmus v prvotnej Cirkvi (2)

Kresťanstvo v prvom období 
cirkevných dejín zažilo niekoľko 
krutých prenasledovaní. V ktorejkoľvek 
chvíli boli veriaci pripravení vydať sa 
na mučenícku cestu, boli pripravení 
zrieknuť sa blaha tohto sveta. Mnohí z 
nich počas mučenia dokázali napĺňať 
slová Spasiteľa Isusa Christa, ktorý 
hovorí: „Kto chce prísť za mnou, nech 
zaprie seba samého, vezme svoj kríž na 
seba a nasleduje ma!“ (Mt 16, 24).  Taký-
to asketický spôsob života, na rozdiel od 
novozákonného ponímania, v období 
prenasledovania kresťanstva sa preja-
voval v povinnosti kresťanov chrániť 
svoju vieru aj za cenu mučenia a smrti. 
Táto skutočnosť tvorila hlavnú formu 
askézy v spomínanom období. Jedno-
duchá skúsenosť ukazovala, že bohatí 
sa nie vždy ochotne  lúčili so svetský-

mi výhodami pozemského života. Vášeň k majetkom a pohodlie ich pozbavovali 
odvahy a vnútornej slobody. S podobnou myšlienkou sa stretneme v Hermasovom 
spise Pastier, kde je povedané: „Hľaď, podobne ako cudzinec na cudzej zemi; nezaob-
starávaj pre seba nič naviac, len koľko je nevyhnutné pre život; buď pripravený na to, keď 
sa Pán tohto mesta rozhodne vyhnať ťa z neho za to, že nedodržuješ jeho zákon; odíď do 
svojej domoviny a ži podľa vlastného zákona bez smútku a veselo“. 

Jedným z prvých askétov - mučeníkov bol svätý Ignatios Bohonosec, ktorý 
poučuje svätého Polykarpa Smyrnského, ktorý tiež zomrel mučeníckou smrťou, k 
tomu, aby bol ostražitý a neochvejný vo viere.  Byť mučeníkom pre svätého Igna-
tia znamená byť skutočným Christovým učeníkom.  Črty mučeníckeho asketizmu 
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môžeme sledovať tiež v diele Origena Nabádanie k mučeníctvu, ktorý bol synom 
mučeníka, ale aj sám bol prenasledovaný. 

V prvotnej Cirkvi mučeníctvo bolo považované za najvyšší stupeň askézy, 
za hrdinstvo, charakterizujúce život v Christovi.  Mučeníctvo značne ovplyvnilo 
kresťanský asketizmus v nasledujúcich storočiach. Obdobie krutého prenasle-
dovania kresťanstva bolo definitívne ukončené podpísaním Milánskeho ediktu. 
Mučenícke obdobie sa mení na časy blahobytu a pokojného nažívania. Nová epo-
cha si žiadala aj nový spôsob mučeníctva.  V danom období bolo potrebné nájsť 
cestu zrieknutia sa tohto sveta, a to cez odchod z neho. Mučenícka askéza sa mení 
na dobrovoľné mučeníctvo: na sebazaprenie a askézu, na život v púšti. Mníšstvo vy-
tvára akoby novú, dobrovoľnú formu mučeníctva. Pravoslávny teológ S. Zarin tvrdí, 
že mníšstvo a mučeníctvo sú tou istou askézou v rôznych podobách. 

Ďalšiu formu kresťanského asketizmu môžeme vidieť v kresťanoch, ktorí sa pre 
dosiahnutie Kráľovstva nebeského usilovali žiť panenským spôsobom života. Apoštol 
Pavol v Prvom liste Korintským poukazuje na to, že medzi kresťanmi korintskej Cirkvi 
boli aj takí, ktorí sa usilovali žiť v panenstve a čistote, preto im odporúča: „Slobod-
ným a vdovám hovorím: Dobre je pre nich, ak zostanú tak, ako ja“ (I Kor 7, 8).  Na inom 
mieste hovorí: „Bratia, nech každý zostane pred Bohom v tom, v čom bol povolaný. O 
pannách nemám Pánov príkaz, ale dávam radu ako taký, ktorý dosiahol milosrdenstvo 
u Pána, aby som bol verný. Myslím teda, že je to dobré - pre terajšie ťažkosti -, že je dob-
ré, keď človek ostane tak, ako je. Si viazaný k žene? Nevyhľadávaj rozluku. Si bez ženy? 
Nehľadaj si ženu... Chcem, aby ste vy boli bez starostí. Kto je bez ženy, stará sa o Pánove 
veci, ako sa páčiť Pánovi. Ale ženatý sa stará o svetské veci, ako sa páčiť manželke, a 
je rozdelený. Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o Pánových veciach, aby boli sväté 
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telom i duchom. Ale vydatá myslí na svetské veci, ako sa páčiť mužovi“ (1Kor 7, 24-27; 
32-34).

O panenskom spôsobe života v druhom storočí sa dozvedáme z listov 
apoštolských mužov - svätého Ignatia Antiochijského a svätého Polykarpa Smyrn-
ského. Svätý Ignatios v Liste Polykarpovi hovorí: „Kto môže prebývať v čistote na počesť 
Pánovho tela, nech prebýva bez ctižiadosti“. S podobnou myšlienkou sa stretneme aj 
v Liste filipským od svätého Polykarpa Smyrnského, v ktorom autor odporúča pan-
nám, aby žili s nepoškvrneným a čistým svedomím. 

V každom nasledujúcom historickom období je možné objaviť veľa svedectiev o 
panenskom spôsobe života kresťanov. V období apologétov sa s nimi stretneme v 
dielach svätého Justína Filozofa a Atenagora. Svätý Justín hovorí: „Je mnoho mužov 
a žien vo veku šesťdesiat a sedemdesiat rokov, ktorí sa od detstva stali Christovými 
učeníkmi, žijú v panenstve; ja som pripravený vám ich ukázať“.  Podobnú myšlienku vy-
jadruje aj Atenagoras: „Medzi nami nájdeme mnohých mužov a ženy, ktorí starnú ako 
slobodní a majú nádej na tesné spojenie s Bohom“.  Prvotní kresťania nevnímali panen-
stvo ako nejakú povinnosť alebo prikázanie, ale ako slobodné rozhodnutie človeka. 
Pokiaľ sa niekto rozhodol žiť v panenstve, učinil to kvôli dosiahnutiu Kráľovstva 
nebeského.      

                                                                                        Prot. Vasyľ Kuzmyk

Použitá literatúra:

Антология. Раннехристианские отцы Церкви. Брюссель 1978.   
Отцы и учители Церкви III века. Антология. Том II.  Москва 1996. ISBN 5-86568-

115-X.
POLYKARP SMYRNSKÝ: List k Filipským. (Preklad. Pavol Kochan, Vasyľ Kuzmyk). 

In:  Pravoslávny teologický zborník. PU v Prešove, PBF 2006, roč. XXXI (16), s. 127-
134. ISBN 80-8068-542-8.

ПОНОМАРЕВ, П.: Догматические основы христианского аскетизма по 
творениям востoчных  писателей-аскетов IV века. Казань 1899.

СИДОРОВ, A.: Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. 
Москва 1998.

ШМЕМАН, А.: Исторический путь Православия. Paris 1985.  ISBN  2-86065-
058-7.

ЗАРИН, С.: Аскетизм по православно-христианскому учению. 1. vydanie. С.-
Петербург 1907.



06/2020     E23

Z našej histórie

história pravosLÁvnej cirKevnej obce v bajerovciach

Bajerovce, malebná vysokohorská obec, ktorá sa nachádza vo výške 
665 m n. m. Leží medzi severovýchodnými výbežkami Levočských vrchov, v údolí 
Ľubotínskeho potoka.

Od 15. storočia, prípadne už od vzniku Bajeroviec, t.j. od polovice 14. storočia 
boli Bajerovce sídlom pravoslávnej cirkevnej obce a stál tu i pravoslávny chrám. Uve-
dená správa je doteraz najstaršou správou o pravoslávnej  cirkevnej obci zo 
severozápadného Šariša.

Bajerovce boli koncom 16. storočia malou dedinou s poddanským 
obyvateľstvom, rodinou šoltýsa a osadenstvom pravoslávnej fary. Patrili k dedinám 
s rusínskym a slovenským obyvateľstvom.

Sedemnáste storočie však prináša do života Pravoslávnej cirkvi na našom území 
výrazné zmeny, ktoré súviseli so zavádzaním únie medzi Pravoslávnou cirkvou 
a vtedajším rímskym katolicizmom. Pretože prakticky šlo o prevádzanie pravo-
slávnych na novú vieru, ktorá vznikla spojením východného pravoslávneho 
obradu a západnej vierouky, ďalšie správy o pravosláví nielen v Bajerovciach, ale 
aj iných častiach severovýchodného Slovenska sa strácajú v priepasti dejín.

Podľa kroniky obce Bajerovce bol správcom cirkevnej obce od jesene 1949 o. 
Jozef Kelly. V roku 1950 dochádza k zmenám, ktoré sú dôsledkom politických zmien 
z roku 1948. V rámci nich prichádza k zrušeniu gréckokatolíckej cirkvi a obnove pra-
voslávia.

Cirkevná obec po odchode o. Jozefa Kellyho prevzal o. Molodovec zo Šambrona. 
Bol jej administrátorom. Jeho pôsobenie na cirkevnej obci bolo veľmi krátke a v roku 
1952 bol vymenovaný na cirkevnú obec o. Michal Sinkaržijevský. Veriaci ho nepri-
jali s pochopením údajne preto, lebo pochádzal z Ruska. Ľudia sa rozdelili na niekoľko 
častí; niektorí prestali chodiť do chrámu, iní sa modlili pri kríži. Roztrieštenosť ve-
riacich mala vážne následky, ľudia sa začali nenávidieť. Značný vplyv na obec mal 
ničivý požiar 12. septembra 1954. Nesúlad medzi duchovným a veriacimi zapríčinil, 
že chrám zo dňa na deň chátral a stále neodkladnejšie potreboval opravu. Po vy-
menovaní nového kurátorského zboru a po udelení súhlasu vtedajšieho „KNV“ v 
Košiciach v roku 1961 sa začalo s rekonštrukčnými prácami na chráme. Sta-
lo sa tak koncom mája 1961. V júni tohto roku ochorel o. Michal Sinkaržijevský a v 
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prešovskej nemocnici odovzdáva svoju nesmrteľnú dušu Hospodinovi. Veriaci ostali 
bez duchovného.

V septembri 1961 bol za nového správcu cirkevnej obce vymenovaný o. Michal 
Kopčík, ktorý dovtedy pôsobil na cirkevnej obci v Ladomirovej. Za pomoci o. Michala 
Kopčíka sa pokračovalo v začatých prácach na obnove chrámu. Počas jeho pôsobe-
nia na cirkevnej obci v Bajerovciach bola realizovaná oprava chrámu tak zvonku, ako 
aj zvnútra. Chrám bol zasvätený sv. archanjelovi Michalovi. V tomto období došlo i 
k zjednoteniu rodín a veriacich. O pomoc požiadal i veriacich rodákov z USA, odkiaľ 
bola na cirkevnú obec poslaná značná suma. O. Michal Kopčík z Bajeroviec odišiel v 
apríli 1972 do Prešova, kde až do svojej smrti pracoval ako archivár na Eparchiálnom 
úrade Pravoslávnej cirkvi v Prešove a ako kňaz slúžil  v obci Kojšov a Poprad.

Medzitým, od 15. apríla 1972 do 15. novembra 1972 pôsobil na cirkevnej obci   
v Bajerovciach duchovný o. Juraj Mitrík.

15. novembra 1972 bol ustanovený nový duchovný o. Jozef Frický. Počas 
jeho pôsobenia bola v obci v roku 1974 uzavretá dohoda o spoločnom užívaní 
chrámu s gréckokatolíckou cirkvou. V roku 1980 sa v obci konali oslavy 100. 
výročia od postavenia chrámu zasväteného sv. archanjelovi Michalovi.

Avšak 13. apríla 1981 o. Jozef Frický náhle zomrel. Istú dobu na cirkevnú obec 
ako zastupujúci dochádzal práve spomínaný o. Michal Kopčík.

Eparchiálnou radou Pravoslávnej cirkvi v Prešove bol od  1. septembra 1981 na 
cirkevnú obec ustanovený  o. Peter  Humeník, dovtedy duchovný cirkevnej obce 
Soboš, rodák z obce Medvedie. V roku 1988 bol cirkevnou obcou v Bajerovciach 
prijatý nový, gregoriánsky kalendár, čiže svätenie cirkevných sviatkov podľa nového 

štýlu. Dôvodom bola diskriminácia 
pravoslávnych v zamestnaní, hlavne 
počas veľkých cirkevných sviatkov.

V roku 1990 bola realizovaná 
opätovná oprava chrámu sv. 
arch. Michala. Avšak gréckokato-
lícki veriaci stále hlasnejšie žiadali 
od pravoslávnych, aby im chrám 
bez akýchkoľvek nárokov odovzdali. 
S úmyslom čím skôr to dosiahnuť im 
rôznymi prekážkami znemožňovali 
konanie bohoslužieb. Na základe 
opatrení SNR číslo 211/90 Zb. 
o odovzdaní chrámov uniatom 
(gréckokatolíkom), je život pra-
voslávnej cirkevnej obce od 25. 
mája 1992 budovaný na nových 
základoch. Najprv sa tak deje v 
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náhradných priestoroch bývalého kultúrneho domu, na mieste, kde  v stredoveku 
stál pôvodný pravoslávny chrám.

Vysťahovanie z chrámu bolo zároveň príčinou toho, že asi 30 rodín, ktoré 
nedokázali niesť svoj kríž, aký v tomto období musela niesť Pravoslávna cirkev, roz-
hodlo sa ostať „vernými chrámu a tak sa zjednotiť s uniatmi“. Ich počínanie 
zákonite znížilo počet pravoslávnych rodín v obci. Neoslabilo to však ich vieru, lebo 
skutky uniatov, ktoré vykonávali po osamostatnení sa pravoslávnych veriacich, len 
potvrdzovali, že síce sa hlásia ku kresťanstvu, ale s jeho skutočným duchom i učením 
už nemajú nič spoločné.

O. Peter Humeník to mal so svojou rodinou v Bajerovciach v tomto období 
ťažké, a dňa 1. júla 1993 bol z dôvodu veľkého tlaku na jeho osobu   i jeho rodinu 
premiestnený na cirkevnú obec do Humenného a za nového správcu pravoslávnej 
cirkevnej obce bol ustanovený novokňaz o. Ján Kosť, ktorého o niečo neskôr vy-
striedal  o. Eugen Bakoš. Počas jeho pôsobenia bola odovzdaná farská budova do 
užívania uniatom.

Po odchode o. Eugena Bakoša dňa 1. februára 1996 bol vladykom Nikolajom 
ustanovený za nového správcu cirkevnej obce Bajerovce o. Marek Ignacik. Už pred 
jeho príchodom bol pripravený pozemok na výstavbu nového chrámu. Po prekonaní 
rôznych prekážok pri vybavovaní stavebného povolenia sa v máji 1996 začalo s 
výstavbou nového chrámu  v Bajerovciach.

Po nútenom vysťahovaní z náhradných priestorov kultúrneho domu sa Liturgie 
slúžili v suteréne ešte nedokončeného chrámu.
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Dňa 21. 7. 1996 sa uskutočnila posviacka základného kameňa nového 
chrámu zasväteného starozákonnému prorokovi Eliášovi.

Rok na to, dňa 20.7.1997, sa v Bajerovciach konala vysviacka nového pravo-
slávneho chrámu. Chrám bol postavený vďaka štátnej podpore, ktorá bola v rámci 
vyrovnania poskytnutá pravoslávnym veriacim za odovzdanie gréckokatolíckeho 
chrámu, ale aj vďaka príspevkov  rodákov z USA a miestnych veriacich, ktorí pomohli 
hlavne stavebnými prácami.

PCO Bajerovce v januári 1998 prechádza k sláveniu Paschy podľa východnej tradí-
cie Pravoslávnej cirkvi vo vzťahu  k nepohyblivým sviatkom gregorianskeho kalendára.

25. júla 1999 bol posvätený ikonostas, ktorý je vyrezaný z dubového dreva 
(drevená časť je dielom pána Osloviča z Lipian) a bol v chráme umiestnený dva roky po 
jeho dobudovaní. Ikony sú dielom o. Sergeja Barilika,  v tej dobe kňaza z Pozdišoviec, 
okres Michalovce.

Po odchode o. Mareka Ignacika v roku 2000 dochádzali na túto cirkevnú obec o. 
Vasilij Sadvarij, o. Ondrej Semanco, o. Dimitrij Paster, o. Imrich Belejkanič, o. 
Alexander Cap a iní kňazi z ÚER v Prešove.

Dňa 17.12.2001 sa stal novým správcom cirkevnej obce o. Rastislav Ignác, ktorý 
je v Bajerovciach do súčasnosti. Za jeho pôsobenia, v roku 2004, bola dokončená 
renovácia farskej budovy, ktorá bola posvätená v roku 2005.

Dva roky na to, konkrétne 22.07.2007, pri príležitosti 10. výročia postavenia 
chrámu  Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Ján posvätil chrám po jeho vnútornej 
renovácii.

Významnými sú roky 2011-2013, kedy do nášho chrámu prišli srbskí iko-
nopisci – Mojimír Todorovič, jeho synovia Saša a Marko Todorovič a Bojan Milosav-
ljevic. Počas tejto doby urobili rozpis chrámu ikonami a dňa 21. júla 2013/4. au-
gusta 2013, na sviatok sv. proroka Eliáša podľa juliánskeho kalendára, sa konalo 
posvätenie rozpisu ikon za prítomnosti Jeho Blaženosti Rastislava, arcibiskupa 
prešovského a metropolitu Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

Spracoval duchovný správca PCO Bajerovce prot. Rastislav Ignác

Z našej histórie

o význame modlitby
Ten vie pekne žiť, kto sa vie pekne modliť. (Bl. Augustín)
Smútok a zmätok prichádzajú z nedostatku modlitby. Počas dňa všade, pri každej 

práci modli sa krátkymi modlitbami. (Schiigumen Savva Pskovo-Pečerský)
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aKo sa chrÁniŤ preD ZLoM?
O potrebe požehnania a modlitby

Duchovnosť 

Ľudský život má každým dňom menšiu cenu... Dnes je až strach žiť – 
nebezpečenstvá sa na nás valia z každej strany. Každého z nás môžu prepadnúť, 
okradnúť, potupiť, zabiť. Vnímajúc túto skutočnosť, ľudia sa snažia akosi zabezpečiť, 
ochrániť sa; niekto si zaobstará strážneho psa, iný si zaobstará zbraň, ďalší svoje obyd-
lie prebuduje na pevnosť...

Strach tejto doby neobchádza ani veriacich, pravoslávnych. Ako ochrániť seba, 
svojich blízkych - často sa pýtajú aj naši veriaci. Našou hlavnou ochranou je – sám 
Hospodin, a bez Jeho svätej vôle, ako hovorí Písmo, ani len vlas z našej hlavy ne-
spadne (por. Lk 21, 18). To, samozrejme, neznamená, že v nerozumnej nádeji na Boha 
budeme provokovať obkolesujúci nás zločinecký svet. Slová "nepokúšaj Hospodina 
Boha svojho" (Mt 4, 7) by sme si mali dobre zapamätať.

Boh nám dal veľké svätyne pre našu ochranu od viditeľných i neviditeľných 
nepriateľov. V prvom rade je to kresťanský štít - naprsný kríž, ktorý by sme nemali 
snímať za žiadnych okolností. Po ďalšie, je to svätená voda a arthos, či prosfora z 

liturgie, ktoré by sme mali s vierou prijímať 
každé ráno.

Po ďalšie, kresťan je chránený mod-
litbou. Mnohí sa už stretli s pásom, na 
ktorom je text 90. žalmu "Živyj v pomošči 
Vyšňaho..." a modlitba Čestnému Krížu 
"Da voskresnet Boh...", a mnohí ho nosia 
pri sebe. 90. žalm nesie v sebe veľkú silu. 
Duchovne skúsení ľudia odporúčajú čítať 
(modliť sa!!!) tento žalm pred každým 
východom z domu (Je nutné rozlíšiť po-
jem "čítať modlitbu" a "modliť sa", keďže 
tu hrozí veľké nebezpečenstvo skĺznutia 
do mantrovania modlitebných textov 
s vedomím ich sily, čo sa však mení na 
cirkevnú mágiu, ktorá s modlitbou, ktorá 
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má viesť k stretnutiu s Bohom, nemá nič spoločné !!! Žiaľ, tento duchovný neduh je 
priam zažratý do života veľkého percenta "veriacich").

Sv. Ignatij (Brjančaninov) radí, aby sme sa pri odchode z domu prežehnali so slo-
vami modlitby: „Zriekam sa ťa, satan, tvojej pýchy i tvojej služby, a zjednocujem sa s Te-
bou Christe, v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen!“ Pravoslávni rodičia nepretržite 
musia požehnávať svoje deti, znamením kríža ich ohradiť, keď vychádzajú z domu.

Keď sa ocitáme v nebezpečnej situácii, treba sa modliť: „Da voskresnet Boh...“, ale-
bo „Vzbrannoj Vojevode pobediteľnaja...“ (prvý kondak Akafistu Bohorodičky), alebo 
jednoducho, mnoho ráz  „Hospodi pomiluj“. Utiekať sa k modlitbe treba aj vo chvíli, 
keď pred našimi očami ohrozujú iného a my nemáme síl ani odvahy, aby sme ho 
zachránili.

Veľkú silu majú modlitby k svätým Božím, ktorí sa počas svojho pozemského 
života posvätili službe pomoci a ochrane iným, ako – sv. Georgij Pobidonosec (Ju-
raj Víťaz), Teodor Stratilat, Dimitrij Donský, a netreba zabudnúť na vodcu nebeských 
vojsk, sv. archistratéga Michala, a takisto nášho Anjela Ochrancu. Každý z nich má 
od Boha zvláštnu moc dať potrebujúcim silu prekonať prekážky a úklady nepriateľa.

"Keď Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik" (Ž 126, 1). Preto dom kresťana 
musí byť posvätený. Milosť posvätenia – Božieho požehnania ochráni obydlie od 
každého zla. Ak nie je možnosť pozvať kňaza, aby posvätil dom, je potrebné, aby 
sme sami okropili steny domu, a takisto znakom kríža požehnali svätenou vodou 
veraje dverí a okná, modliac sa tropár Krížu: "Spasi Hospodi ľudi Tvoja...", alebo "Da 
voskresnet Boh..."

Samozrejme, akékoľvek prostriedky budú k ničomu, ak žijeme v hriechu; vo svo-
jej zatvrdilosti nevidíme potrebu pokánia vo svojom živote; ak hynie náš duchovný, 
bohoslužobný a eucharistický život. Potom sa stáva, že to práve preto Hospodin 
dopúšťa nezvyčajné okolnosti v našom živote, aby nás - zatvrdilých hriešnikov pri-
viedol k sebe.

Nech každého z Vás ochraňuje sám Hospodin
a Matka Božia prikrýva svojím materinským pokrovom !!!

   
Otec Nikodím (Dušan Tomko)

Duchovnosť Zo zahraničia
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Kresťania v turecku prosia štátne orgány 
o záchranu starobylého kresťanského chrámu

chrám Zmŕtvychvstania isusa christa v jeruzaleme  
od 24. mája otvorený pre veriacich

24. mája 2020 po dvojmesačnej karanténe spojenej s pandémiou koronavíru-
su bol chrám Zmŕtvychvstania Isusa Christa v Jeruzaleme  opäť  otvorený pre 
návštevníkov. Jeho otvorenie avízoval pravoslávny Jeruzalemský patriarchát pros-
tredníctvom vyhlásenia na svojej oficiálnej webovej stránke.

V chráme Zmŕtvychvstania Isusa Christa nemôže byť súčasne viac ako 50 ľudí. 
Podmienkou pre vstup do chrámu je absencia príznakov ochorenia Covid-19 a 
povinné nosenie ochranného rúška. Každému je pred vstupom odmeraná teles-
ná teplota. V chráme sú veriaci povinní dodržiavať dvojmetrové odstupy od seba, 

Kresťania v Turecku upozorňujú 
štátne orgány na to, že starobylý 
grécky pravoslávny chrám, ktorý 
sa nachádza v obci Yeşildere, je z 
dôvodu neustáleho vykrádania a 
ničenia zo strany tzv. „lovcov pokla-
dov“ na pokraji zániku, uvádza sa v 
„Рersecution“. 

 Za posledných päť rokov 
zničili kresťanské hrobky neďaleko 
chrámu, na mnohých miestach 
podkopali budovu chrámu a zničili 
prekopávaním cirkevnú záhradu. 

Predpokladá sa, že po skončení zimy sa počet lupičov výrazne zvýši. Dedinčania 
sa obrátili na štátne úrady so žiadosťou o záchranu chrámu. Navrhujú urobiť z 
neho turistickú atrakciu v snahe takýmto spôsobom zachrániť kultúrne kresťanské 
dedičstvo v Turecku.

Denník „Рersecution“ dodáva, že dôvodom mnohých lúpeží kresťanských objek-
tov je to, že vo väčšine krajín, kde dominujúcim náboženstvom je islam, je rozšírená 
mylná predstava o tom, že kresťania vlastnia a ukrývajú starobylé poklady.  V niek-
torých prípadoch to vedie k zničeniu objektov kultúrneho dedičstva, v iných k 
tragickým stratám na životoch.

Zdroj: https://spzh.news/ru/news/71478-hristiane-v-turcii-prosyat-vlasti-spas-
ti-ot-razgrablenija-drevnij-khram
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zdržiavať sa akéhokoľvek fyzického 
kontaktu a dotýkania sa svätýň a 
bohoslužobných rúch kléru. 

„My, predstavitelia troch cirkví 
ako ochrancovia baziliky hrobu a 
Zmŕtvychvstania Pánovho, sledujúc 
vývoj situácie vo Svätej zemi, chceme 
oznámiť, že počnúc nedeľou 24. mája ten-
to svätý chrám bude opäť prístupný veriac-
im pre návštevu a modlitbu“ – je uvedené 
v spoločnom vyhlásení pravoslávneho 
Jeruzalemského patriar-chátu, Kustódie 
Svätej zeme a Arménskeho patriarchátu 
v Jeruzaleme.   

Zdroj: https://jerusalem-patriarchate.info/

Kovuklia (kaplnka) postavená uprost-
red chrámu vzkriesenia v jeruzaleme 

nad hrobom isusa christa.

naši rodáci – americkí svätí 
(Akafist k svätému Alexeju Tóthu v Amerike)

7. mája 2020 Jeho Blaženosť 
Tichon, metropolita celej Ameriky a 
Kanady, slúžil Akafist pred svätými 
ostatkami svätého Alexeja Tótha, 
vyznávača a obhajcu Pravoslávia 
v Amerike – uvádza www.oca.org 
- oficiálna webová stránka Pravos-
lávnej cirkvi v Amerike. Tento svätý 
muž bol pôvodom zo Slovenska, 
rodák z obce Kobylnica pri Giraltov-
ciach. Jeho misijná práca mala veľký 
vplyv na návrat mnohých ľudí do 
Pravoslávia v Amerike aj na Sloven-

sku.  Jeho pôsobením došlo k návratu do Pravoslávia okolo 20 000 Karpato-Rusov a 
Haličanov, zriadeniu alebo návratu 17 cirkevných obcí z celej Ameriky. Za spoluúčasti 
pokračovateľov jeho diela v Amerike a Európe počet veriacich navrátených do Pra-
voslávia dosahuje takmer štvrť milióna. 

Pre svoju prácu pre Boha a sväté Pravoslávie bol Alexej Tóth slávnostne kanoni-
zovaný Posvätnou synodou Pravoslávnej cirkvi v Amerike za svätého 29. mája 1994 
a je považovaný za jedného z miestnych svätých, na počesť ktorého sú v deň jeho 
zosnutia konané každoročne slávnostné bohoslužby. Sedem rokov po smrti svätého 

Správy zo zastupiteľstva
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Alexeja bolo nájdené jeho telo neporušené. Svätcove ostatky sú umiestnené vo svä-
totichonskom monastieri v Južnom Kanaane, Pensylvania (USA). Časť jeho svätých 
ostatkov je uložená aj na Slovensku: v katedrálnom chráme svätého Alexandra 
Nevského v Prešove, biskupskej kaplnke na Úrade Eparchiálnej rady Michalovsko-
košickej pravoslávnej eparchie v Michalovciach a v chráme Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Zemplínskej Širokej.

Pripravil: prot. vasyľ  Kuzmyk

Správy zo zastupiteľstva

 11 roKov na MosKovsKoM patriaršoM prestoLe

Dňa, 1. februára 2020 na 11. 
výročie intronizácie Jeho Svätosti 
Kirilla, patriarchu moskovského a 
celej Rusi, bola v katedrálnom so-
bornom chráme Christa Spasiteľa 
slúžená Božská Liturgia. Metro-
polita kyjevský a celej Ukrajiny 
Onufrij, metropolta krutický a 
kolomenský Juvenalij, metro-
polita astanský a kazachstanský 
Alexander, metropolita volo-
kolamský Ilarion, metropolita 
minský a zaslavský Pavel, ako aj 

početní biskupi Ruskej pravoslávnej cirkvi a duchovenstvo spoluslúžili slávnostnú 
bohoslužbu. Predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku 
pri moskovskom patriaršom prestole archimnadrita Serafim (Šemjatovský) prijal 
taktiež účasť na tejto spoločnej Liturgii i v podujatiach usporiadaných na počesť 
patriarchu moskovského. 

iMperÁtorsKÁ  pravosLÁvna paLestínsKa spoLočnosŤ

5. februára 2020 sa uskutočnilo dobročinné podujatie Imperátorskej pravos-
lávnej palestínskej spoločnosti s názvom „Deň knihy Imperátorskej pravoslávnej 
palestínskej spoločnosti.“ Zúčastnil sa na ňom aj predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi v 
českých krajinách a na Slovensku archimandrita Serafim.

Jeromonach Alexander (Haluška),
tajomník Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi 

v českých krajinách a na Slovensku v Moskve
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Zo života michalovsko-košickej eparchie

raDujsja, svjatYj vasiLije, pochvaLo roDa našeho !

NIŽNÁ RYBNICA, 12. máj 
2020 - Sláva Hospodu Bohu za 
požehnaný, milosťou Božou 
naplnený deň ! V utorok 12. mája 
sme prežili Bohom požehnané 
dopoludnie v nižno - rybnic-
kom pútnickom chráme Zosnu-
tia Presvätej Bohorodičky, kde 
sme oslávili pamiatku veľkého 
Božieho podvižníka a skorého 
nášho pomocníka a modliteb-
níka sv. Vasilija, ostrožského 
divotvorcu, ktorého "odeždy", 

časti oblečenia - epitrachil a pokrývka hlavy, ako veľké požehnanie, ktoré denne 
zažívame, dočasne (dokedy nebude postavený monastier v Beňatine zasvätený 
práve tomuto svätcovi) sú uložené v nižno - rybnickom chráme. 

Toto modlitebné dopoludnie 
sme začali Akafistom k sv. Vasilovi, 
ktorý slúžil o. Nikifor Miloš Surma, 
správca cirkevných obcí Bežovce 
a Blatné Remety. Následne, po 
privítaní nášho vladyku - arci-
biskupa michalovsko - košického 
Juraja, sme pokračovali v slúžení 
sv. Liturgie, v závere ktorej bolo 
požehnané kolivo na počesť sv. 
Vasilija. 

Nech Hospodin Boh, aj na 
príhovor svojho svätého - sv. otca 
nášho Vasilija - požehná našu cirkevnú obec, pútnický chrám, našu eparchiu s ducho-
venstvom a veriacimi, ako aj zrod mníšskeho života a monastiera v našom kraji. 

Тropár sv. Vasilovi Ostrožskému, hl. 4.
Оt junosti tvojeja vseho sebe Hospodevi  otdal jesi, * prebyvaja v molitvach, 

trudech i postech, otče Bohonosne, * obraz byl jesi dobroditeli svojemu stadu; * 
seho radi viďa Boh tvoje blahoje proizvolenije, * postavľajet ťa svojej Cerkvi pa-
styrja i dobraho archijereja * i po prestavleniji tvojem sobľude svjatoje tilo tvoje 
nerušimo, svjatiteľu Vasilije. * Temže, jako imija derznovenije, * molisja Christu 
Bohu – spastisja dušam našim.
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Кondak, hl. 8. 
Jako ot mladenstva sebe porabotiv Hospodevi, * postom i bdenijem svoje 

tilo udručaja, mudre, * sosud česten Duchu Presvjatomu javilsja jesi, * seho radi 
postavľajet ťa pastyrem svojeja Cerkvi, * juže dobre pasl jesi. * Temže ko Hospodu 
otchodiši, * Jehože vozľubil jesi. * Molimsja ti, pomjani i nas, * viruju čtuščich sv-
jatuju pamjať tvoju, * da vsi zovem ti: * radujsja, vsečestne otče Vasilije.

SVJATYJ OTČE NAŠ VASILIJE, MOLI BOHA O NAS ! 

Otec Nikodím (Dušan Tomko)

v košickom katedrálnom chráme si uctili 
sv. veľkomučeníka jána nového sučavského – 

patróna obchodníkov 

Dňa 31. mája 2020 košický kate-
drálny chrám Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky a sv. Jána Milostivého zís-
kal ikonu svätého Jána Sučavského 
aj s jeho ostatkami. S požehnaním 
blaženého Daniela, patriarchu rumun-
ského, je ikona darom vysokopreosvie-
teného Pimena, arcibiskupa sučavského 
a radauckého. Na Slovensko dora-
zila prostredníctvom preosvieteného 
Damaskina, biskupa dorneanulského, 
vikára sučavského arcibiskupstva Ru-
munskej pravoslávnej cirkvi. Úcta k 
sv. veľkomučeníkovi Jánovi Novému 
Sučavskému bola najprv silná aj u 
nás na východnom Slovensku, čoho 
živým dôkazom sú zachované ikony v 
múzeách a drevených chrámoch. Zvo-
lení mukačevskí pravoslávni biskupi, 
pod ktorých jurisdikciu spadalo aj naše 
územie, totiž tradične chodili na vysvi-

acku k sučavskému metropolitovi do mesta Suceava v dnešnom severovýchodnom 
Rumunsku, ktoré bolo kedysi významným centrom obchodu. Ikonu svätca s jeho os-
tatkami do chrámu priniesol vladyka Juraj, arcibiskup michalovsko-košický. 

Zdroj: http://www.pravoslavieke.eu/nas-chram/sv-velkomucenik-jan-novy-su-
cavsky-patron-obchodnikovpodnikatelov/
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Dorohyj  jubilante, otče petre!

V jednim slovenskim prísloví sja hvarit, že 
človek mienit, ale Hospoď minit. Tak je to i vo 
Vašim životi. 

Na ridnij Ukrajini Vam mohylu vykopali, ale na-
konec vedľa ňoj iba Vašoho brata pochovali. V bidi 
ste vyrastali, svij holyj život veľo raz zachraňuvali. 
Za lipšim životom Vas rodiče z Ukrajiny do Čech 
poslali, no Vy ste sja i tak žity na Slovensku ro-
zhodli. V Roztokoch ste našli červenu ružičku, 
kotru ste si vzjali za svoju ženičku.

Že mate tri dity, to velikyj zazrak, bo byli chvili, 
keď sja zdalo, že nebudut nijak. So ženou Pavlinou 
ste Bohu za nich ďakuvali, do cerkvi ich vodili i do 
škol dali, žeby pravoslavnu viru hlbše spoznavali. 
Najstaršyj syn Petro do Ruska pišol, žeby vin z 
rodu Bobakovych jak peršij byl ikonopiscom. Po 
nim i syn Pavol na naši fakulti študuval, žeby vin 
mich jak peršij z rodiny nositi svjaščeničeskyj san. 

Tak ste pochopili, že Vam Boh chkazuje, že i vo Vašim životi zmina nastupuje. Zmina 
nastupila i nakonec si Vas PCO Mikulašova i Jedlinka jak svojoho svjaščenika osvojila. 

Roky išli, prišla pora, koly sja i Vaša najmolodša divka Lenka vydala. Pomohli ste 
ji dostati muža dobroho, kotryj pochodit z rodu pravoslavnoho. Tak jak Vam i Vašim 
synom, i jomu Boh blahoslovil stati sja svjaščenikom. 

Čas letit jak tota voda, kotra teče v potoci. Na Vaši tvari pribudli vrasky i na Vaši ho-
lovi zbilili volosy. Ale napriek tomu, kto by to byl povil, že v tim 2020 roci 8. jula bude 
70 rokiv, jak ste sja narodili. Dakto v takim veku už len bilancuje a dakto sja ho ani 
nedožije. 

Proto my Boha vo svojich molitvach prosime, žeby ste nam i našim diťom iši 
dovho pomahali. Dovho pomahali i vo viry pravoslavni nas utverždali:

na mnohája i blahája líta!

Žena Pavlina, synove svjaščenik Petro so ženou Mariou i svjaščenik Pavol so 
ženou Zojou, divka Lenka s mužom svjaščenikom Ľubošom i Vašich 19 vnučat.
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Dňa 1.6.2020 sa dožil sedemdesiatich 
rokov svojho života mitr. prot. Nikolaj 
Rusič, správca cirkevných obcí Zboj a Nová 
Sedlica. 

O. Nikolaj sa narodil 1.6.1950 v obci 
Topoľa, okres Snina. Po ukončení Pravo-
slávnej bohosloveckej fakulty v Prešove nas-
tupuje do civilného zamestnania. V roku 1992 
na sviatok sv. apoštolov 12. júla prijíma z rúk 
vladyku Nikolaja, arcibiskupa prešovského a 
Slovenska, diakonskú vysviacku a o týždeň 
neskôr aj vysviacku na duchovného. Týmto 
o. Nikolaj zobral na seba veľkú zodpovednosť 
nasledovať Isusa Christa, učiť Jeho národ 
svätej pravde a viesť ho po ceste k spaseniu. 

Svoje dušpastierske poslanie začal v 
cirkevných obciach Runina a Ruský Potok. 
V Ruskom Potoku sa počas jeho pôsobenia 

postavil nový chrám a v Runine sa obnovilo zabudnuté pútnické miesto známe pod 
názvom „Tri studničky“; toto miesto patrí  teraz k veľmi  vyhľadávanému  miestu v 
Poloninách. Cirkevnými obcami, na ktorých pôsobil o. Nikolaj, boli Slovinky, Holíč 
a iné cirkevné obce západného Slovenska, zo západu sa  vracia na najvýchodnejšie 
cirkevné obce nášho Slovenska.  Všade po sebe zanechal milú spomienku na svoju 
osobu. Dušpastierske pôsobenie o. Nikolaja je od východu k západu a od zápa-
du k východu Slovenska. Dobre otca poznajú aj na Morave, kde často chodieval 
pomáhať rozširovať  pravoslávie. 

Za svoju záslužnú činnosť vo vinici Pánovej bol o. Nikolaj viackrát vyznamenaný. 
Ako posledné dostal právo nosenia mitry.

O. Nikolaj sa stále snaží aj napriek už dosť pokročilému veku slúžiť Bohu a Jeho  
národu. Preto touto cestou pozdravujeme  otca Nikolaja a pri jeho krásnom jubileu 
mu prajeme Božie požehnanie, pevné zdravie a veľa duchovných síl do ďalšieho 
života. Nech ho Pán Boh a Presvätá Bohorodička, ktorú má vo veľmi veľkej 
úcte, ochraňuje na mnohaja i blahaja lita.

Uličský dekanát 
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Dňa 1. júna sa dožíva krásnych, Bohom 
požehnaných 70 rokov svojho života otec duchov-
ný mitr. prot. Mgr. Mikuláš Rusič. 

Drahý otec duchovný! V našej obci Zboj pô-
sobíte už 9. rok a preto Vám chceme aj takto 
poďakovať a popriať veľa zdravia, šťastia, po-
koja a síl, aby ste aj ďalšie roky svojho života 
prežili v dobrote a Božej milosti. Nech Vás 
ešte dlhé roky žehná Hospoď Boh, Presvätá 
Bohorodička nech Vás chráni svojím omofo-
rom, aby ste mohli aj naďalej pokračovať vo 
svojej dušpastierskej službe a pracovať na nive 
Christovej. 

Na mnohaja i blahaja lita!
        

Pravoslávni veriaci obce Zboj

blahoželaňa k 20. výročiu  svjaščeničeskej  chirotonii

„Pid horami, pid lisami zimnyj viter vyje, tam 
pokojnyj, bohabojnyj Rusin bidno žyje, podobno 
rodu svojemu žyje vo Karpatach, nezavidiť on niko-
mu vo vysokych Polatach, on majetnosti nemaje, 
ni srebra, ni zlata, jedno je serdce blahoje suť jeho 
bohatstva,...“ (A. Duchnovič, Žizň Rusina) 

V tychto dňoch si duchovnyj spravca pravo-
slavnych cerkovnych obščin Varadka, Nižňa Poľanka, 
Vyšňa Poľanka i Hrabské prot. Mgr. PETRO  
SAVČAK, PhD. pripominat 20. vyroča od svojoj 
svjaščeničeskoj chirotoniji.

Čerez študium na Pravoslavni bohoslovecki 
fakulti Prešovskoj univerzity v Prešovi byl dňa 
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17.12.1999 serbskym vladykom Porfirijom v seminarnym chrami sv. Joana Bo-
hoslova v Prešovi rukopoloženyj (vysvjačenyj) na diakona. O paru misjaciv pizňiše, 
8.6.2000, toho času na samotnyj prazdnik Voznesenija Hospodňa ho vladyka Nikolaj 
rukopoložyl na svjaščenika v katedralnim chrami sv. Alexandra Nevskoho v Prešovi. 
Byla to perša vysvjacka, jaku vladyka Nikolaj zrobil vo funkcii mitropolita českych 
zemeľ i Slovakiji. Korotko nato byl o. Petro uvedenyj na našy sela, de, slava Bohu, 
posobit do teper. 

„...On blahyj, dobryj čelovik, i serdca ščiraho, Boha ľubit, počitajeť Carja, i verchňaho...“

Dorohyj otče Petre, už 20 rokiv uplynulo što ste ša stali Božym služobnikom a pastyr-
jom Vam zvirenych ľudej. Pri toti vyznamni priležitosti by sme Vam chotili zablahoželati 
a popriati Vam všytko dobre, hlavni veľo zdravľa, šťasťa, lásky a Božoho blahosloviňa, 
veľo duchovnych i tilesnych sil. Naj Vam Hospoď Boh pomahat prekonati všytky starosti i 
ťažkosti. Naj Vas Boža Mati sochraňaje a svojim omoforom pokryvaje. 

Dovoľte ša nam všytkym, otče, ščiro poďakuvaty za tych krasnych 20 rokiv s Vami. Za 
rady, snahu, Vašu terpezlivisť i obetavisť, za lasku i mile slovo, kotre rozdavate na každim 
kroku. Ďakujeme za Vašy silny molitvy, za pomič, kotru nam prejavujete a tiž i za duch-
ovnu podporu. Veľo ste pro nas zrobili i nadalej robite, veľo ste nam do života za tych 
krásnych 20 rokiv odovzdali. Veľo ste nas naučili a to nam už nikto nevozme. Ďakujeme 
za skrašľiňa i obnoviňa našych cerkvej, do kotrych furt dašto nove a krasne prinošate. 
Tak jak Vam je mile Serbsko, kotre Vam priroslo ku serdcu iši za školskych čas, tak nám 
do našich serdec prirostli Vašy rady a ponaučiňa. Po prichodi na naš prichod, ste nam 
prinesli veľo sil na dorohy za dobrym christianskym žyvotom ku tomu i vekšu chuť do 
lipšoho spoznavaňa našoho krasnoho Pravoslavija. 

„I tak žyje, tak pracuje, v lasci Boha svojeho, pokoj, ľubov vse čuvstvuje, ne rušit 
nikoho. O, prizri Bože i Otče, potiš nevinnaho, pomiluj laskavyj Tvorče Rusina bidnaho. 
Čtoby on Tebi služyti moh serdcem nevinnyj, i pobožno, čestno žyti, zdorovyj i siľnyj.“ (A. 
Duchnovič, Žizň Rusina)

Mnohaja i blahaja lita Vam, otče Petre, i cilyj Vaši rodinki!

Pravoslavny virujušči z PCO Varadka, 
Nižňa Poľanka i Vyšňa Poľanka
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Поздоровлїня
Матушка Mарія Гаверчакова празднує 

красный вік – 80 років свого плодного 
жывота. Народила ся в тяжкых часах 
Другой світовой войны (10-го юна 1940) в 
прекраснім селечку Дуброва, до родины 
богабойных Юрая і Анны Кожушканїчовых. 
Цілый свій жывот є глубоко віруючов особов 
а їй віра была іщі укріплена вінчанём із отцём 
Михаилом, котрый быв высвяченый на 
православного священика. 

Красны рокы, но перетканы і страданём 
за віру, пережыла вєдно із своёв родинов 
в общінах Шмыґовець, Кленова і Снина. А 
притім фурт гварила: Помилуй ня, Боже. А 
хто гварить Помилуй ня, Боже, тот учінив 
покаяніє. Хто гварить Помилуй ня, Боже, тот 
дістає одпущіня грїхів. Хто гварить Помилуй 

ня, Боже, тот здобывать Царьство Небесноє. Прото матушка Марія цілый свій жывот 
служыла Церькви, Богу і гварила: Господи, Ты єсь моє сокровіще, Ты єсь моє щастя, 
мій покій, мій жывот вічный. 

Дорога матушко, мамко, бабко і прабабко, з цілого сердця Вам 
жычіме вшытко лем тото найлїпше, много щастя, здоровя і 
Божого благословіня  на многая і благая лїта!

Životné jubiLeuM

Dňa 8. júna sa dožíva svojich Bohom blaho-
slavených  70 rokov života náš brat v Christu 
Jozef Micenko z Pravoslávnej cirkevnej obce 
Vyšná Jedľová. 

Brat Jozef je aktívnym členom rady 
PCO. Dlhé roky obetavo vypomáha pri 
bohoslužbách a každoročne sa podieľa na 
príprave a priebehu chrámových slávností. 
Veľakrát svoj voľný čas venuje práci pri oprave 
chrámu, jeho údržbe a zveľaďovaní. Je dobrým 
manželom, starostlivým a obetavým otcom. 
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Spolu s manželkou Katarínou vychovali tri deti, ktorým sa snažili dať nielen vzdela-
nie, ale učili ich láske k Bohu a blížnemu.

Aj touto cestou úprimne pozdravujeme nášho milého jubilanta a želáme mu do 
ďalších rokov života pevné zdravie, veľa Božej milosti, nech ho Boh žehná dostat-
kom duchovných i telesných síl, aby aj naďalej mohol prichádzať do nášho svätého 
chrámu a spoločne s nami oslavovať trojjediného Boha.

na mnohaja i blahaja lita!
Prot. Peter Bačovčin, správca PCO a celý kurátorský zbor s veriacimi

posmrtná spomienka
V hlbokom smútku a bolesti sa pravoslávni 

veriaci z Pravoslávnej cirkevnej obce Brusnica 
rozlúčili s bratom v Christu Michalom Dem-
janom, ktorý zomrel 10. marca 2020 vo veku 
nedožitých 87 rokov.

Narodil sa 26. augusta 1933 v Brusnici. 
Bol známy ako skromný, pracovitý občan a 
starostlivý otec svojich troch detí, ktoré vy-
choval s manželkou Máriou v hlbokej úcte a 
viere k svätej Pravoslávnej cirkvi. Naša cirkev-
ná obec pocítila  veľkú stratu, lebo odišiel od 
nás dlhoročný cerkovník a člen kurátorského 
zboru, ktorý pravidelne zúčastňoval sa na 
bohoslužbách. Bol pevným reťazcom Pravo-

slávnej cirkvi, kde aj v ťažkých rokoch 1968-1969 ostal verný svätému pravosláviu, 
a ani v rokoch deväťdesiatych, kde sme museli opustiť chrám, nezaváhal a ako člen 
kurátorského zboru bol medzi prvými, ktorí sa rozhodli, že budú budovať nový 
pravoslávny chrám. S Božou pomocou sa ho podarilo postaviť, zhotoviť nový iko-
nostas, vymaľovať chrám, kde aj na týchto prácach mal veľké zásluhy. Náš brat 
Michal bol človekom čistého srdca a pokojnej povahy. Podľa Isusa Christa takíto 
blahoslavení čistého srdca uvidia Boha (Mt 5, 8).

Celým svojím srdcom, mysľou i silou miloval Boha a svoju rodinu. Vždy, keď sa 
zišla rodina, prekvital radosťou a úsmevom. Sám správca cirkevnej obce vyjadruje 
radosť nad tým, že máloktorý rodič má odvahu povedať svojim deťom: „Keď prí-
dete na návštevu, podmienkou je, že najsamprv pôjdete na bohoslužbu do chrámu 
a potom na pohostenie,“ teda v čase chrámových sviatkov alebo iných cirkevných 
udalostí. Jeho deti so svojimi rodinami skutočne to dodržiavali na 100%. Je to ob-

Posmrtná spomienka
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divuhodné a za to mu patrí veľká vďaka. Týmto svojím počinom môže byť vzorom 
pre mnohých rodičov.

Nebohého prišli na poslednej ceste vyprevadiť najbližší príbuzní, blízka a vzdia-
lená rodina a veľký počet pravoslávnych veriacich z Brusnice a okolia.

Pohrebný obrad vykonal mitr. prot. Mgr. Tomáš Paranič, duchovný správca 
Pravoslávnej cirkevnej obce v Brusnici, ktorý sa v kázni úprimnými slovami vďaky  
rozlúčil s bratom Michalom, a množstvo veriacich ho spoločne odprevadilo na 
miesto posledného odpočinku na miestny cintorín v Brusnici.

Nech Boh prijme dušu nebohého brata Michala do svojich nebeských príbyt-
kov.

vičnaja jemu pamjať!
           

Mitr. prot. Mgr. Tomáš Paranič , duchovný správca,
                                                    smútočná  rodina a veriaci z PCO Brusnica     

  

spomienka na zosnulého kurátora juraja buca z hažína
        
         Pri bohoslužbách v každom chráme sa modlíme aj za našimi zosnulými. Tak-

to sa modlíme a spomíname v chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Hažíne, 
okr. Michalovce, na zosnulého kurátora Juraja Buca, lebo tak sa aj patrí nám na zos-
nulých spomínať a to len v dobrom a modliť sa za nich, aby Boh bol k nim milosrdný, 
odpustil im ich hriechy a prijal ich do svojich nebeských príbytkov.

 Kurátor Juraj Buc bol dobrý a starostlivý veriaci. Staral sa o chod chrámu pri 
bohoslužbách, zvonil a zabezpečoval všetko, čo bolo potrebné k bohoslužbám. Tešil 
sa z nového chrámu, pri ktorom sa aj pri výstavbe veľa napracoval; dnes ten chrám 
už má aj pekný ikonostas.                     

 Pred piatimi rokmi nás nečakane v mladom veku náhle opustil, čo nám 
všetkým spôsobilo žiaľ a bolesť. Chýba nám, lebo bolo vždy milé stretnúť sa s ním 
v chráme a na konci bohoslužieb pri chráme, aj sa s ním porozprávať. Ale čas beží a 
dnes sa môžeme za neho len modliť a spomínať na neho a nádejať sa na stretnutie s 
ním pri vzkriesení.

odpusť mu, pane bože, jeho hriechy a udeľ mu miesto vo svojich 
príbytkoch, ktoré si pripravil pre tých, ktorí Ťa milujú.

Pravoslávni veriaci v Hažíne, kurátori, 
blízka rodina a duchovný Ladislav
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Život starca paisija svätohorského, 2. diel

Slovenskému čitateľovi sa dostáva do rúk 2. diel 
knihy Život starca paisija svätohorského. Auto-
rom knihy je jeho duchovný syn, jeromních Isaak, 
ktorý s mníchmi svojho bratstva napísal autentický 
životopis starca Paisija v dvoch dieloch.

V slovenskom jazyku tak ide v poradí už o tre-
tiu knihu o starcovi Paisijovi, ktorý bol jedným 
z najväčších askétov minulého storočia a patrí k 
najvýznamnejším osobnostiam Svätej Hory Atos. 
Prichádzali za ním ľudia z celého sveta a kládli mu 
rôzne otázky. Odnášali si od neho vzácne odpove-
de, ktoré nenašli nikde inde.

Všetky tri knihy o tomto veľkom učiteľovi duchov-
ného života sa navzájom dopĺňajú. Súčasnému človeku 
ponúkajú jedinečné riešenia a ukazujú mu smer v 
každodennom živote.

Prvý diel, ktorý bol vydaný v roku 2013, je zameraný na podrobné opísanie 
starcovho života a jeho duchovných zápasov čo najjednoduchším a najucelenejším 
spôsobom. Autor v ňom chronologicky spracoval životopisné údaje, zápasy a 
rôzne starcove aktivity podľa miest jeho pobytu. Na Slovensku sa stal bestsellerom 
a oslovil mladých i starších čitateľov.

Druhý diel, ktorý práve vyšiel, je doplnením a vysvetlením prvého, a starec 
Paisij je v ňom priblížený dôkladnejšie. Obsahuje životopisné príhody, ktoré sú 
usporiadané do tematických celkov. Medzi obidvomi dielmi je hlboká vnútorná 
jednota, preto slovenskému čitateľovi odporúčame prečítať najprv prvý diel tohto 
starcovho životopisu, aby mohol lepšie pochopiť druhý diel.

Ústrednou témou druhého dielu je Božia blahodať. Aby ju starec získal, najprv 
bojoval proti vášňam.V časti Cnosti starca sa praktickým a názorným spôsobom 
uvádzajú rôzne príhody z jeho života, ktoré sa dostali do našej pozornosti. V časti 
Dary starca sú zoradené rôzne, aj nadprirodzené prejavy z jeho života, ktoré sú 
zrejmé zo svedectva jeho samého, ako aj zo svedectiev iných. Ako príklad sme vy-
brali len niektoré z nich. Dôležitosť, hĺbku a hodnotu prínosu starca nie je možné 
ohodnotiť a vtesnať do niekoľkých strán, pretože keď bol obdarený rôznymi Božími 
darmi, bez ľudského snaženia a úsilia prinášal bohatstvo Božej blahodate hladným 
dušiam.

Autorom prekladu je prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD., ktorý pôsobí na katedre filo-
zofie FF UKF v Nitre a špecializuje sa na byzantskú filozofiu, byzantskú antropoló-
giu, patrológiu a grécky jazyk. 

Zdroj:  https://www.duchovne-knihy.sk/p/407/zivot-starca-paisija-svatohorskeho-2-diel

Recenzia na knihu
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