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Prorok Eliáš - druhý predchodca Isusa Christa
„Povstal Eliáš, prorok ako oheň, jeho slovo (blčalo) ohňom sťa fakľa“, napísal o
ňom neskôr múdry Sirach (Sir 48,1).
Prorok Eliáš pochádzal z Thisbe alebo Thesbe, mesto v Gileade za Jordánom.
Ikonografia často znázorňuje proroka Eliáša vystupujúceho k nebesiam na ohnivom voze, ktorý je obkolesený plameňmi a zapriahnutý okrídlenými koňmi.
Podľa Tradície svätej Cirkvi prorok Eliáš bude Predchodcom druhého príchodu Isusa Christa. Bude hlásať pravdu o Christovi a napomínať k pokániu. Neskôr bude zabitý
antichristom, čo bude znakom konca sveta.
Ako všetci vieme, prorok Eliáš nezomrel, ale bol vzatý do neba za živa. Evanjelista
Ján hovorí, že prorok Eliáš spolu s ďalším starozákonným mužom Enochom sa objavia
v časoch antichrista. Obaja budú prorokovať 1260 dní alebo 42 mesiacov alebo 3 a pol
roka. Budú robiť veľké zázraky a budú napomínať ľudí, aby neprijali znak antichrista na
svoju pravú ruku alebo čelo (Zj 13,16). Avšak antichrist povedie vojnu a zabije oboch
prorokov.
„Nemáme informácie potvrdiť, či doba antichrista už prišla...., ale iba úplne duchovne slepí ľudia nevidia, čo sa deje v súčasnom svete“ (biskup Averkij, on: https://orthochristian.com/95847.html).
Podľa mnohých predpovedí svätých otcov Cirkvi vieme, že mnoho ľudí, vrátane
pravoslávnych kresťanov, príjme antichrista. Svätý Epifanus Cyperský podáva tieto informácie o narodení svätého Eliáša: „Keď sa Eliáš narodil, jeho otec Sobach videl okolo
chlapca Božích anjelov, ktorí ho kŕmili plamienkami ohňa a balili ho do ohnivých plienok.“
Meno Eliáš znamená Pánova sila alebo Môj Boh je Pán. Toto meno, ktoré mu
rodičia dali, určilo jeho celý život. Od mladosti bol samotársky a žil skôr asketickým
životom. Horlivo vyznával Jediného Boha. Neskôr sa usadil v divočine a tam trávil svoj
život v modlitbe a pôste. Odetý bol v plášti z ovčej kože a koženým opaskom mal
prepásané bedrá.
Prorocká služba ho postavila do konfliktu s izraelským kráľom Achabom. Prorok sa
stal ohnivým horlivcom pravej viery a zbožnosti.
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Prorok žil a prorokoval teda počas
obdobia, keď sa izraelský národ vzdialil od svojej viery, odpadol od svojho
Jediného Boha a začal sa klaňať iným
pohanským božstvám, idolom. Jezabel, Achabova manželka, presvedčila
svojho manžela, aby všetci uctievali
pohanského Baala a Ašertu. Prorok
Eliáš vtedy začal odsudzovať tento čin
kráľa a vyhlásil, že nebude dažďa, pokiaľ
Achab a jeho ľud neuzná svoju chybu a
neoľutuje svoje hriechy.
Obdobie sucha sa zakončilo až na
slová, keď Izrael vyznáva, že „Hospodin
je Bohom!“ (3 Kráľ 18,39).
Ľud uvidel Božiu moc prostredníctvom ohňa na Eliášovej obeti. Baálovi
služobníci dokázali iba mŕtvolnosť ich
pohanského boha. A po tejto udalosti
na hore Karmel prichádza konečne dážď.
Kráľovná Jezabel však neskončila, ešte viac začala prenasledovať proroka. Prorok
utekal pred Jezabel až na vrch Horeb (miesto, kde Mojžiš dostal 10 prikázaní). Nato
Boh kázal Eliášovi, aby pomazal Hazaela za kráľa a Elizea za svojho nástupcu.
Horlivé vystupovanie proroka Eliáša prispelo k pádu kráľa Achaba a zosilneniu viery v Jediného Boha.
Pravoslávni kresťania všetkých čias a na rôznych miestach slávili a aj slávia tohto
veľkého proroka. V čase Kyjevskej Rusi knieža Igor postavil chrám a zasvätil ho prorokovi Eliášovi. Svätá Oľga po svojom pokrstení taktiež dala postaviť chrám zasvätený
Eliášovi vo svojej rodnej obci Vybuty.
Bratia a sestry, je nevyhnutné, aby sme ostali verní svojej viere. Nedávali sa zlákať,
neverili každému, kto príde s lákavými ponukami. Je dôležité byť horlivým ako bol
Eliáš. Horlivosť je to, čo preslávilo Eliáša. Horlivá reč a učenie sa prirovnáva k ohňu a
Eliášovo karhanie sa prirovnáva k horiacej lampe.
Modlíme sa k Eliášovi, ak nás sužuje sucho, avšak nielen sucho, ale aj nepriaznivé
počasie, čo ničí úrodu a trápi ľudí. Modlíme sa a buďme horliví vo svojej pravoslávnej
viere!

AKO SA MÁME MODLIŤ
Celý život nech bude dobou modlitby. Keď prosíš, nepros zdravie, bohatstvo, uznanie, lebo Boh sa stará o teba a vie, čo je pre teba užitočné, ale pros Božie kráľovstvo.
(Starobylé mníšske ústavy)
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JE VÝSTUP NA TÁBORSKÚ HORU PRE KAŽDÉHO?
Pri čítaní Svätého Písma máme možno občas pocit, že tam opisované udalosti sa
nás akosi vôbec nedotýkajú; nič nám nehovoria; nič nám nedávajú. Možno natrafíme
na pasáže, ktoré prejdeme len tak letmo, sucho a ťažkopádne: „Tak dobre, prečítal
som to. Je to pekné, ale čo s tým? Ako to uchopiť pre môj život, aby to nebola len informácia pre rozum, ale aj formácia pre srdce?“ A možno udalosť Christovho Preobrazenia, na prvý pohľad vysoko mystická, v nás môže vzbudiť nasledovnú reakciu: „Aha,
tak toto bude pre dajakú vyššiu kategóriu kresťana, no určite nie pre mňa.“ Kresťania
sa však nedelia na mystikov a nemystikov, keďže Cirkev má len jedno učenie pre
všetkých, a neschováva žiadnu inú, tajnú, vysoko duchovnú náuku či skúsenosť pre
hornú kastu zasvätených. Všetci sme mystici, lebo pri vstupe do Cirkvi dostávame
pečať daru Svätého Ducha a máme sa aj naďalej usilovať nimi zostávať, lebo celý život
je neustálym pokračovaním posväcovania sa a získavania Svätého Ducha. Askéza je
tak určená všetkým nám, či už žijeme vo svete, alebo sme sa z neho vzdialili, rozdiel
je len v intenzite tohto duchovného zápasu. Snáď je to práve prítomnosť iba trojice
apoštolov, ktorá v nás umocňuje myšlienku na výnimočnosť niektorých, hoci aj to
má svoj dôvod, a vôbec nejde o žiadne elitárstvo. Preobrazenie je teda ozaj určené
každému jednému z nás, ako žiadaný údel pre ľudskú prirodzenosť, ako zavŕšenie
života človeka.
Prečo sa Preobrazenie neudialo niekde v nížine, ale na vrchu? Aby sme chápali, že
cesta pripodobnenia sa ľudskej prirodzenosti Bohu je cestou výstupu smerom nahor
a vyžaduje zo strany človeka námahu a úsilie. V tomto smere sú patričné Christove
slová z Evanjelia: „Zákon a proroci sú až po Jána; odvtedy sa zvestuje Kráľovstvo Božie
a každý s námahou vchádza do neho“ (Lk 16, 16). Boh nás chce vyučiť cnostiam pracovitosti i zbožnosti, ide o výstup do výšin pamätania na Boha. Preto aj novozákonné
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prikázania – Blaženstvá, boli dané novému Izraelu na vrchu či na rovine pri úpätí hory.
Verní kresťania odnepamäti zvykli vystupovať kvôli modlitbe na vyvýšené miesta.
Na týchto končiaroch sa postupom času usídľovali mnohí pustovníci a askéti, ktorí
túžili iba po jedinej veci – podľa ľudských schopností a možností sa pripodobňovať
Bohu. Náš slovanský učiteľ, Konštantín Filozof, vidí v tomto cieli ľudského života
pravú múdrosť a pravú životnú filozofiu, keď hovorí: „Filozofia je poznávanie Božích i
ľudských diel, ktoré učí človeka, nakoľko je to možné, skrze konanie dobrých skutkov
priblížiť sa k Bohu, ktorý stvoril človeka podľa svojho obrazu a podoby.“1 V Sinajskej
púšti, pri Božom vrchu, kde sa Hospodin zjavil Mojžišovi, žil náš prepodobný otec Ján
Lestvičník2, ktorý svoje dni prežíval v
modlitbe, námahe, myšlienkach o svete
či o údeloch ľudí, trpiacich od zla, ktoré
panuje vo svete. Aké výjavy tam mohol
vídavať? Zrána, ešte do východu slnka
možno vychádzal na modlitbu; hľadel
na Sinajskú horu i na temné doliny zahalené šerom; videl ostré končiare, ktoré
vstupovali do mrakov. Keď vzišla ranná
zora, končiare hôr sa popri vychádzajúcom slnku stávali malými. Dole však
bola tma. Vtedy zbožní pútnici, či už samostatne, alebo v skupinách, začínali
vystupovať vyššie, aby sa pomodlili na
vrchu. A zástupy kráčajú, idúc po vratkej ceste, po namáhavých chodníčkoch,
vystupujú po príkrom svahu, majú
strach pohliadnuť nadol, no kráčajú
nahor, nahor k tým končiarom, ktoré
sú ožiarené slnkom. Možno práve tento
vrch, po ktorom stúpali pútnici, primäl
prepodobného Jána, aby mnohokrát
Foto: Valéria Dobríková
videný výjav vyjadril pomocou nebeského Rebríka, ktorému pripodobnil celý náš ľudský život. Neustály výstup je nevyhnutný, lebo kto nekráča nahor, ten blúdi dole a navždy zostáva v zajatí tmy a neviery. Náš život je púťou, a kto nechce kráčať, kto si myslí, že možno byť kresťanom a
prešľapovať na mieste, ten klame samého seba, aj Boha. Prejdú roky, desaťročia, a ak
sme za ten čas pre Hospodina nič nevykonali, v ničom sme nepokročili, znamená to,
že to bol premárnený čas. Hore nás čaká Hospodin, avšak dole je temnota, tôňa smrti,
tma hriechu, lenivosti, strnulosti a nedbanlivosti. Táto Hora výstupu, tento Rebrík je
Život a dielo našich prepodobných otcov Metoda a Konštantína, zvaného Cyrila. Ľubica 2018.
Prep. Ján Klimak (Rebrík), zvaný aj Sinajský, či Scholastik (cca 579-649 po Chr.) bol mníchom,
neskôr predstaveným - igumenom v monastieri sv. mučenice Kataríny Alexandrijskej na vrchu
Sinaj. Je autorom diela Rebrík výstupu k Bohu, podľa ktorého aj získal svoje prímenie.
1
2
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nebeský a neobyčajný! Na obyčajnom rebríku sa možno zastaviť a stáť, no tu nie. Tu,
keď stojíš, tak klesáš a zostupuješ nižšie. Neradno sa zastavovať! Určite to poznáme
všetci. Keď zanedbávame napríklad modlitbu, naj-prv možno len skracujeme modlitebné pravidlo, neskôr nás premáhajú mnohé staros-ti, až sa možno aj na dlhší čas
prestávame modliť úplne. Aké náročné je potom zas sa vrátiť k modlitbe?! A to sa nemusí týkať len modlitby, ale aj pôstu, duchovného čítania, dobrých skutkov, našich
vzťahov. Hanba ti, duša moja! Ty si nezostala stáť na mieste; ty si urobila krok späť,
preto si stratila aj to, čo si už mala3. Jedine vpred! Tisnúť sa k Bohu! Len prosiť o pomoc na tejto ceste! Áno, táto cesta je namáhavá. Z jednej strany je priepasť zúfalstva, z
druhej strany hrozia lavíny pokušení, z ďalšej zas trhliny útrap a zármutku. No na tejto
púti máme pomôcky – smerovníky i sprievodcov. Tým hlavným smerovníkom je Sväté
Písmo, tu nachádzame rady ako sa dvíhať k Bohu a do Jeho Kráľovstva. Máme cnosti
- kompasu podobné smerovníky, ktoré nám ukazujú správny smer cesty na sever - ku
Svetlu. Máme teda všetko, čo nám treba! A k tomu ešte sprievodcov. Sú to naši ochrancovia, zástancovia, priatelia, naši starší bratia – prepodobní a svätí učitelia. Ich život je
pre nás poučením aj nasmerovaním; sú vždy živí a prihovárajú sa za nás.
Preobrazenie. Je to vôbec možné? Dá sa to? Možno nás životná skúsenosť učí skôr
to, že ľudia sa už dnes nemenia, a ak áno, tak len k horšiemu. Ale položme si otázku: „Dá sa veriť tomu, že sa môžem zmeniť ja, keď túto možnosť upieram ostatným?“
Možno nie sme „turistické typy“, možno nie sme presvedčení o tom, že toto je vskutku
tá cesta kresťana, úzka a tŕnistá, o ktorej Písmo hovorí. Možno chceme zostať vo svojej
bezpečnej, komfortnej zóne občasného návštevníka chrámu a príležitostného, inak
matrikového kresťana, lebo je to vskutku pohodlné a nenáročné. Možno nás k takému
postoju vedie náš doterajší neúspech v duchovnom živote, možno máme pocit, že
kresťanstvo vôbec „nefunguje“. Môžu však byť takéto postoje spásonosné?
Táborská udalosť nás zas a znova učí, že spása človeka je o dvoch, ako v každom
vzťahu, tak aj tu – o Bohu a o človeku. Ide o spoluprácu týchto dvoch, preto keď jedna stránka chýba, výsledok sa proste nedostaví. Tak si to vyžaduje sloboda. Vidíme,
že výstup na Horu je prácou4 ľudskej prirodzenosti, zatiaľ čo Boh daruje to, čo človek
nemá šancu dať sám zo seba, ani si to nijak zaslúžiť – Božské, nestvorené svetlo, či
Božiu energiu – blahodať Najsvätejšieho Ducha. Z Hospodinových slov sa dozvedáme,
že „všetko je možné tomu, kto verí“ (Mt 9, 23b); ide teda o akt živej viery, ktorá prináša
ovocie dobrých skutkov a neustále pracuje na svojom posvätení.
Kedysi sa zvykli v rámci sviatku Preobrazenia posväcovať aj klasy pšenice, čo má
evokovať odumretie starého pozemšťana v roli námah i utrpení a jeho vyklíčenie a
vzrast do podoby nového nebešťana pre večný život. Naberme preto odvahu a navzdory svojej hriešnosti, slabosti i neviere vykročme na púť k našej vlastnej Metamorfóze, aj povedzme: „Verím, Hospodine, pomôž mojej nevere“ (Mk 9, 24).

Jerej Peter Dobrík
3
4

Por. Mt 13, 12b; 25, 29b; Mk 4, 25b; Lk 8, 18b; 19, 26b.
Môžeme povedať aj energiou.
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Uspenie Presvätej Bohorodičky
Uspenie – Zosnutie Presvätej Bohorodičky, veľký cirkevný sviatok označovaný
aj termínom „Letná Pascha“. Tomuto sviatku predchádza pôstne obdobie, ktoré je
predzvesťou oslavy niečoho významného, veľkolepého, neopakovateľného. Človek
bez kresťanského povedomia by si mohol klásť otázku, čo je na zosnutí (úmrtí) také
oslavné, veď ide o koniec života a všetkého, z čoho mal človek možnosť sa na tomto svete tešiť. V takom ponímaní to ozaj nedáva zmysel. Ale tento sviatok oslavujú
kresťania. Ľudia, ktorí žijú vo viere v Isusa Christa, Spasiteľa, ktorý trpel za naše hriechy
a svojou smrťou a zmŕtvychvstaním ľudstvo spod hriechu vykúpil. Sviatok Zosnutia
Presvätej Bohorodičky pre žiadneho kresťana nemôže byť smutnou zvesťou. Veď
napokon slovo „smrť“ sa vo vzťahu k tejto udalosti ani veľmi nepoužíva a to oprávnene, pretože nejde o smútočnú chvíľu, ale o udalosť ukončenia pozemskej púte
Bohorodičky a jej nevídaný vstup do nebeskej slávy.
Tradícia Cirkvi hovorí, že pri jej smrteľnom lôžku sa zišli sa všetci apoštoli, ktorí ju
pochovali v Getsemanskej záhrade, avšak tretieho dňa ju Boh vzkriesil a zobral do
neba. Cirkev túto udalosť oslavuje, spieva oslavné ódy o Prečistej Márii. Nikto nesmúti, neplače pri jej hrobe, pretože jej usnutie a vzkriesenie je vzorom cesty k spaseniu
pre každého. Po celý svoj život ctila zákony Božie, prebývala v neustálom pôste a
modlitbe a priniesla na tento svet nádej na spasenie. S pokorou prijala najväčšie
utrpenie v živote matky.
Život Bohorodičky by mal byť pre každého z nás vzorom a návodom k spaseniu, a
to bez ohľadu na dobu, v ktorej žijeme.
Dnešný životný štýl čoraz častejšie privádza ľudí do situácií, v ktorých si nedokážu
bez pomoci iných poradiť. Na rôznych miestach stretávame dobrovoľníkov vyberajúcich peniaze na rôzne formy pomoci „za duševné zdravie“. Je to priam fenomén
dnešnej doby. Z médií počúvame o zvýšenej potrebe psychiatrickej pomoci čoraz
väčšiemu počtu pacientov, ktorí emocionálne nezvládajú záťaž bežného života.
Vyhľadávajú pomoc u odborníkov – psychológov, psychiatrov, absolvujú rôzne terapeutické sedenia, psychiatrické liečenia v očakávaní výraznej pomoci s možnosťou
návratu a zaradenia sa do normálneho života. No žiadna z týchto pomoci nie je jed8
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norazová a definitívna. Je však len málo tých, ktorí pri prvých náznakoch sťaženej
životnej situácie vyhľadajú pomoc pre psychickú úľavu v duchovnej sfére, v chráme, v
modlitbe, spovedi, pôste a Eucharistii, ktorá je vstupnou bránou k duchovnému zdraviu a spaseniu.
Pre pravoslávnych kresťanov je Bohorodička záštitou v každej neľahkej situácii,
modlíme sa k nej a prosíme ju o správne nasmerovanie našej životnej cesty tak, aby
sme aj my boli schopní s pokorou znášať svoje útrapy v nádeji na spasenie a večný
život.

						 Prot. Mgr. Marek Sedlický

Aký je náš vzťah k iným ľuďom?
(biblické a svätootcovské poučenia)
„Všetkých si uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctíte“ (Jn 13, 34).
„Milovaní, milujte sa navzájom“ (1Pt 2, 17).
Milovať je potrebné každého človeka, vidiac v ňom Boží obraz, nepozerajúc na jeho
nedostatky. Neslobodno od seba ľudí chladno odstrkovať. (stih. Nikon Optinský)
Snaž sa koľko len môžeš milovať každého človeka. Ak to ešte nedokážeš,
prinajmenšom aspoň nikoho nenenáviď. Ale ani to nedokážeš, ak nepohrdneš všetkým
pozemským. (ctih. Maxim Vyznaváč)
K nikomu sa nesmieme správať nepriateľsky. Naopak, ku každému máme byť zhovievaví, trpezliví, všetko odpúšťajúci, plní lásky, aby Boh odpustil aj nám. Miluj
blížneho ako seba samého. Lebo milujúc blížneho miluješ seba. Ak blížneho nenávidíš,
škodíš predovšetkým sebe a nenávidíš svoju dušu. Zistíš to na základe vlastných
skúseností. Milovať blížneho ako seba, súcitiť s ním v jeho radostiach a starostiach,
kŕmiť ho a šatiť, ak má nedostatok jedla a šatstva, dýchať s ním, takpovediac ten istý
vzduch, považuj za tak obvyklé, ako keď kŕmiš a hreješ seba, a nepremýšľaj o tom ako
o cnosti. S kýmkoľvek sa stretneš, čítaj akoby na jeho čele bolo jasne napísané: „Miluj
a cti“. Počuješ? Nech nikdy z tvojich úst nezaznie slovo: „nemilujem“ (nemám rád). (sv.
Ján Kronštadský)
Miluj hriešnikov, no nenáviď ich skutky, a nepohŕdaj hriešnikmi kvôli ich
nedostatkom, aby si sám nepadol do pokušenia, v ktorom sa nachádzajú oni. (sv. Izák
Sýrský)
Snaž sa byť k ľuďom vnímavý. Je ťažké sa to naučiť. Zapamätaj si, zabudni na seba
a na všetko v sebe a ži životom všetkých a každého. Ktokoľvek k tebe príde, prežívaj s
ním to, čo prežíva on. Vojdi do jeho duše, na seba zabudni, absolútne na seba zabudni.
(Alexej Mečev)
Zdroj: Душевный лекарь: Об отношениях с ближними. Издательство
Сестричества во имя святителя Игнатия Ставропольского, Москва 2014, s. 3-6.

Preložil z ruského jazyka: Prot. pplk. Mgr. Marek Ignacik, PhD.
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Posvätná synoda
Naše číslo 79/2020		

Prešov, 20. júl 2020

Vyhlásenie Posvätnej synody
Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku
v súvislosti so zmenou štatútu Hagie Sofie – Chrámu
Božej Múdrosti
Nedávne rozhodnutie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana zmeniť
štatút Hagie Sofie – Chrámu Božej Múdrosti v Konštantínopole (Istanbule) naplnilo
veriacich Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku zármutkom. Tento chrám – jedna z najslávnejších stavieb sveta, ktorá vo svojej pohnutej takmer
1500-ročnej histórii slúžila ako kresťanská bazilika, moslimská mešita a nakoniec
múzeum – sa má po 86 rokoch znova stať mešitou.
Keď sa v roku 1934 prezident Tureckej republiky Mustafa Kemal Atatürk rozhodol premeniť Hagiu Sofiu z mešity na múzeum, celý vtedajší svet ocenil toto
ústretové gesto tureckého politika ako symbolické ukončenie konfliktov a zároveň
začiatok mierového spolužitia moslimov a kresťanov.
Reakcie predstaviteľov pravoslávnych a ostatných kresťanských cirkví, ale aj
OSN, UNESCO a mnohých ďalších organizácii a štátov na rozhodnutie súčasného
tureckého prezidenta len potvrdzujú, aké múdre a prezieravé bolo rozhodnutie
jeho predchodcu. Vznášame preto k Bohu modlitby za to, aby terajší turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan svoje rozhodnutie prehodnotil a aby štatút Hagie Sofie
ako múzea, rovnako prijateľný pre veriacich ako i svetskú spoločnosť, bol naďalej
zachovaný.

† Rastislav
arcibiskup prešovský,
metropolita českých krajín a Slovenska,
predseda Posvätnej synody
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Poučenie

CHOROBA – BOŽIE NAVŠTÍVENIE
Jeden starec bol často chorý. Raz sa stalo, že v priebehu roka neochorel. Starec preto
veľmi smútil a nariekal hovoriac: „Opustil ma môj Pán a nenavštívil ma“.
Na Zemi nieto človeka zbaveného chorôb a bolesti. Hriech prarodičov zmenil
to vznešené postavenie, ktoré Pán ľuďom daroval. Keď človek stratil Raj, získal prach a
smrť. No Božie milosrdenstvo nás hriešnych a nehodných neopúšťa. Choroby, bolesti a súženia sú pre nás Božím poučením a odmenou. Nimi sa, ak ich bez reptania
znášame, očisťujeme od hriechov, duchovne rastieme a pripravujeme na večnosť.
Pokora a trpezlivosť, nádej na Pána a Jeho blahú vôľu sú skutočným kresťanským nastavením. Ak je správanie sa chorého také, morálne ho posilňuje a mení sa preň na
asketický počin. Vtedy človek pred tvárou súžení a neduhov ukazuje víťazstvo ducha
nad telom, dobra nad zlom. Náš Spasiteľ nám ukázal príklad ohromnej trpezlivosti,
lásky a krotkosti, znášajúc utrpenie na kríži a modliac sa za tých, čo Ho ukrižovali.
Choroba, to je čas testovania sa, čas uvažovania, čas pokánia. Pamätajme, že
všetko je od Boha. Aj choroba, aj zdravie. A všetko, čo je od Boha, je pre naše blaho. Preto nebudeme zúfať. Milosrdný Pán na nikoho z nás nedopustí nadmerné
pokušenia, lebo podľa slov apoštola, „skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh
je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj
východisko, aby ste ju vládali zniesť“ (1Kor 10, 13). V srdciach si uchovávajme aj to, že
„do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia“ (Sk 14, 22).
Naopak, reptanie, protest, zatrpknutosť na všetkých a všetko borí vnútorný
svet, sťažuje utrpenie, a hlavne zmenšuje či ničí ten duchovný plod, kvôli ktorému
nám to súženie bolo poslané. Ten plod je naša spása. Pochopiť to a prijať nám občas
bráni naša malovernosť, nedbanlivosť k sebe a iné tomu podobné.
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Životy svätých
Roky ateizmu zanechali stopy. Vyrástlo v nich niekoľko pokolení ľudí, ktorí
nepoznali Boha a Jeho svätú Cirkev. Vo svojej lekárskej praxi sa často stretávam so
situáciami, keď chorý či trpiaci človek nechápe duchovný význam utrpenia (mám na
mysli pokrstených pravoslávnych), veľmi sa zaťažuje svojím duševným stavom, je plný
zármutku a súženia. A býva aj horšie: zúfalstvo, clivota, prianie si svojej smrti...
A je tu aj ďalší problém, ktorý nemôže nechať ľahostajným žiadneho veriaceho
lekára. Absencia duchovnosti, ktorá v spoločnosti panovala vyše sedemdesiat rokov, v skutočnosti poznačila aj medicínu so všetkými z nej prameniacimi následkami. Nemôžem tu nespomenúť nemocnice z čias pred revolúciou. Ikony, zapálené
lampady, sestry milosrdenstva, duchovný, spovedajúci sa, prijímajúci Dary či
pomazanie chorých. Toto všetko bolo... Je potešujúce, že sa dnes z Božej milosti táto
tradícia pomaly obnovuje. Zatiaľ nie všade, no obnovujú sa a posväcujú nemocnične
chrámy, v klinikách sa slúžia molebny. V očiach chorých ľudí sa objavujú iskierky viery
a nádeje. V dušiach sa usídľuje potešenie a útecha. Chce sa veriť, že Pán nám poskytne
dostatok času a síl, aby sme činili pokánie a napravili sa.
Bohu nášmu sláva teraz i vždy až na veky vekov. Amen.
Zdroj: АВДЕЕВ, П.А.: Православная психиатрия. Издательство “Цитадель“,
Москва 1997.

Preložil z ruského jazyka: Prot. pplk. Mgr. Marek Ignacik, PhD.

SVÄTÝ SPIRIDON, VEĽKÝ DIVOTVORCA TRIMIFUNTSKÝ (I)

Život a zázraky
Sv. Spiridon sa narodil okolo r. 270 na Cypre. Jeho rodičia boli pastiermi a poskytli mu základné vzdelanie. On sa však zaujímal predovšetkým o to, čo chce Boh od
človeka a čo má robiť človek, aby si zachránil dušu. Vďaka štúdiu Sv. Písma pochopil,
akú hodnotu má duša človeka. Stal sa pastierom, podobne ako jeho rodičia, pásol
ovce a iné zvieratá. V minulosti vidíme mnohých veľkých mužov, ktorí boli tiež pastiermi. Patriarcha Abrahám, Jákob a Dávid boli tiež pastiermi. Anjeli v Betleheme pastierom oznámili zvesť o narodení nášho Spasiteľa Christa. Spridonovi pomáhali aj iní
pastieri, ktorých, ako dobrý kresťan, často učil a viedol po Božej ceste. Každú nedeľu
a na veľké sviatky im určil, aby chodili do chrámu. V zime, keď fúkal silný vietor, pršalo
a blýskalo sa, počas dlhých nocí, Spiridon pri ohni diskutoval so svojimi pastiermi o
duši užitočných veciach. Chcel, aby všetci duchovne napredovali a dosiahli spásu. Boh
žehnal jeho úsilie aj jeho majetok a on štedro rozdával chudobným, vdovám a sirotám všetko, čo potrebovali k životu. Vďaka Božej blahodati sa stal krotký, rozumný a
čestný. Bol aj udatný, keď bolo potrebné zastať sa slabých. Z Evanjelia sa naučil trpezlivosti v ťažkých situáciách, pretože prichádzali aj ťažké roky sucha, kedy mu hynuli
12
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ovce kvôli chorobám. Vtedy Spiridon nepadal duchom, ani sa príliš nezarmucoval, ale
oslavoval Boha. Keď dosiahol vek dospelosti, rodičia mu povedali, aby sa oženil. Poslúchol ich. Vybral si však chudobné, skromné a veľmi zbožné dievča. Mali spolu aj deti.
Žil krásnym rodinným životom a stal sa vzorom hlavy rodiny. Svoje deti vychovával
k zbožnosti a láske k Bohu. Manželka Spiridona náhle, ešte v mladom veku, odišla z
tohto dočasného sveta. Bola to pre neho veľká rana, ale jeho smútok zmierňovala
myšlienka, že jeho zbožná manželka odišla do Božej blízkosti a žila tam blažene.
Po smrti svojej manželky sa ešte viac upriamil na Božie veci. Našiel výborný liek na
smútok - konať dobré skutky a učiť iných to, čomu sa naučil a radiť im, ako majú ísť po
Božej ceste. Ľudia si ho veľmi vážili. Všetci ho milovali a nabádali ho, aby sa stal kňazom.
Na ich naliehanie napokon ustúpil a dal sa vysvätiť za kňaza. Bol ozajstným Božím
služobníkom. Vyznačoval sa rozumnosťou, triezvosťou, pohostinnosťou a štedrosťou.
Nemal v sebe lži, bol krotký, zhovievavý a veľkodušný, o čom svedčí nasledujúci zázrak: Nejakí zlodeji v noci vošli do jeho salaša, aby mu ukradli ovce. Boh však vykonal
zázrak. Nemohli hýbať nohami, preto nemohli odtiaľ odísť. Ráno, keď Spiridon prišiel
k svojim ovciam, našiel zlodejov ako prikovaných. Pomodlil sa za nich k Bohu, aby sa
nad nimi zľutoval. Vtedy sa ,,rozviazali“ ich nohy a mohli chodiť. Potom Spiridon vzal
jedného barana a dal im ho so slovami: ,,Pretože ste sa trápili celú noc, vezmite si ho
a choďte s Bohom. V budúcnosti však neukradnite žiadnu cudziu vec“. Boh na neho
zoslal svoju blahodať a on vykonal mnoho ďalších zázrakov. Uzdravoval ľudí z rôznych
chorôb, dával zrak slepým a vyháňal nečistých duchov.
Po nejakom čase sa uvoľnila trimifuntská katedra. Ľudia, ktorí poznali jeho cnosti,
žiadali Spiridona za svojho biskupa. A tak sa Spiridon z pastiera oviec stal pastierom
ľudí.
Ako biskup venoval ešte väčšie úsilie očisťovaniu svojej duše a dosahovaniu svätosti. Snažil sa aj o duchovné napredovanie iných. Stal sa skutočným pastierom duší,
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pretože si uvedomoval, že všetky duše jeho veriacich potrebujú jeho starostlivosť. Cítil
zodpovednosť za každú dušu. Bol otcom kňazov, otcom svojich veriacich. Staral sa
o chorých a utešoval smútiacich. Bol ostražitý strážca pre duchovné veci viery. Hoci
sa stal biskupom a bol veľmi známy, napriek tomu bol veľmi jednoduchý a pokorný.
Často hovoril: ,,Ak nie som pokorný a jednoduchý, nie som ani biskup a už vôbec nie
kresťan“.
Obchádzal svoju eparchiu, aby stretol a posilnil svojich kresťanov a upevnil ich vo
viere. Stále chodil pešo. Jeho duchovné deti mu hovorili, že sa tak veľmi vyčerpáva,
ale on im s úsmevom odpovedal: ,,Pre človeka, ktorý behal po pastvinách, sú tieto
prechádzky hračkou“. Spiridon sa vyznačoval mnohými cnosťami a získal od Boha
veľkú blahodať. Často konal zázraky, keď to bolo potrebné. Raz dlho nepršalo a nastalo
také veľké sucho, že prišiel aj hlad a následne smrť. Každý deň zomieralo veľa ľudí. Keď
Spiridon videl túto situáciu, pomodlil sa k Bohu, aby sa zľutoval nad svetom a prestalo
strašné sucho. Milosrdný Boh vypočul modlitbu svojho služobníka a nebo sa ihneď
zaplnilo čiernymi mračnami. Ale najobdivuhodnejšie je toto: Aby si ľudia nemysleli, že
dážď prišiel prirodzene, mračná dlho stáli na oblohe a nepadla ani kvapka dažďa, takže
Spiridon sa opäť musel pomodliť ešte vrúcnejšie a so slzami. Potom začalo pršať a celý
ostrov mal dostatok vody. Rozkvitli rastliny a ľudia boli zachránení.
Za vieru v Christa bol prenasledovaný nepriateľmi kresťanstva. Keď bol panovníkom Maximilián Galérius, ktorý chcel úplne zničiť kresťanstvo vo svojej ríši, rozpútalo sa strašné prenasledovanie kresťanov. Zatvárali chrámy a vyháňali kňazov. Jedných zabili, iných posielali do vyhnanstva. Vtedy chytili aj Spiridona a poslali ho na
nútené práce v Kilikii. Označovali ich tam, aby ľahko rozoznali tých, ktorí pracovali na
nútených prácach a nemohli ľahko utiecť. Spiridon všetko trpezlivo znášal a oslavoval
Boha za to, že mu dovolil trpieť pre Jeho meno. Utešoval a dodával odvahu aj ostatným
kresťanom, s ktorými spolu trpel za Christa. Prežil tam celých osem rokov. Nakoniec
zvíťazil Konštantín Veľký a všetci uväznení kresťania boli prepustení. Tí, ktorí boli vo
vyhnanstve, sa mohli slobodne vrátiť domov. Bol medzi nimi aj Spiridon. Privítali ho
s radosťou a jasaním, so spevmi a hymnami. Udialo sa aj čosi obdivuhodné. Lampady
boli zhasnuté, lebo v nich nebol olej, ale zázračne sa všetky rozsvietili oslňujúcim svetlom a naplnili sa olejom. (Pokračovanie)

Z internetových zdrojov pripravil: o. Nikodím (Dušan Tomko)

Súženia
Ak pevne vtlačíme do svojho srdca výrok apoštola – „milujúcim Boha všetky veci
slúžia na dobro“ (Rim 8, 28) – vtedy nikdy nebudeme sa sužovať a nariekať v čase
pokušení, ktoré nás postihujú v terajšom živote.
Svätí dostanú odmenu aj za dobro, ktoré konali, aj za zlo, ktoré v živote znášali,
preto súženia sú učiteľka láskavosti a matka zbožnosti. (Sv. Ján Zlatoústy)
14
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Sväté Písmo a jeho užitočnosť pre veriaceho
človeka – Deviaty žalm (5. časť )
V tejto časti dokončíme učenie deviateho žalmu o živote (zmýšľaní, konaní)
hriešnikov a spravodlivých, ich vzťahu k Bohu a Boha k nim. Prorok Dávid počnúc 28.
veršom o hriešnikoch hovorí: Jeho ústa sú plné jeho kliatby, aj horkosti a ľsti, pod jeho
jazykom (je) námaha a bolesť. Sedí tajne v úkryte s bohatými, aby zabil nevinného, jeho
oči za biednym sliedia. Loví potajomky ako lev vo svojej ohrade, loví, aby schvátil chudobného, schvátil chudobného, keď ho zlákal. V jeho pasci ho poníži, predkloní sa a spadne,
keď zavládne (nad) biednymi. Pretože vo svojom srdci povedal: „Boh zabudol, odvrátil
svoju tvár, aby viac nevidel“
Svätý Ján Zlatoústy hovorí, že každý hriešnik upadá do falošnej istoty v to, že jeho
blahobytné dni nikdy neskončia. No to je krajná nerozumnosť a často aj príčina
záhuby hriešnikov. Svoj život vedú aj tak, že mnohým, najmä spravodlivým ľuďom,
zlorečia. Predtým prorok poukázal na srdce (v. 27), na vnútorný stav bezbožného
človeka, ktorý nemyslí na Boha a Jeho prozreteľnosť, teraz poukazuje na jeho ústa.
Jeho ústa sú plné kliatby, preklínania, zákernosti a klamstva, pod jeho jazykom muky
a záhuba. Bezbožník zlorečí spravodlivému, prináša mu útrapy, urážky, jeho cieľom
je ponížiť blížneho, robiť mu nepríjemnosti, muky a dokonca mu spôsobiť aj smrť,
pretože je to v ňom zakorenené, čo označujú žalmistove slová pod jazykom.
Aký je bezbožník srdcom, taký je aj ústami a taký presne je aj v skutkoch.
Srdce je totiž prameňom všetkých hriechov a priestupkov (Mk 7, 21-23; Lk 6, 45). Prorok opisuje zlé skutky hriešneho človeka, pričom využíva rozličné prirovnania alebo
podobenstvá. Bezbožník je ako zločinec, sedí v úkryte, aby zahubil nevinného. Kráľ
Dávid hovorí, že bezbožný človek sedí s bohatými, t.j. s rovnakými ľuďmi, mocnými,
zámožnými hriešnikmi, s ktorými sa starajú o to, aby rozličnými úskokmi ulovili biedneho a spôsobili mu utrpenie až smrť. Robia to chytro, skryto ako sliediči. Cieľom
je ešte väčší zisk, pocit nadradenosti, pocit všemohúcnosti nad ostatnými, nad ich
životmi. Prorok bezbožného prirovnáva ku dravej zveri, k levovi, a tiež k lovcovi, ktorý
rozkladá svoje pasce, aby do nich chytil slabšie živočíchy. Bezbožný človek je ako
lev, ktorý sa pri love schováva, potajomky približuje, robí rozličné manévre a potom
odrazu vyskočí a schvatne svoju korisť. Tú potom rýchlo zahubí, odtiahne k sebe do
úkrytu a tam ju zožerie. Takto podobne postupuje aj hriešnik, keď chce zahubiť nevinného. Poníži biedneho, zavlečie do svojich osídiel, ovládne ho a zahubí.
08/2020

   15

E

Sväté Písmo
Svätý Atanáz Veľký hovorí aj to, že pod bohatými, ku ktorým sedáva bezbožník,
môžeme rozumieť diabla a jeho démonov, ktorí sú bohatí v zlobe. Ich zdanlivý
úspech ich privedie k vlastnej záhube. Prečo hriešnici tak kruto prenasledujú biednych? Pretože sú pevne presvedčení o tom, že Boh zabudol na ľudí, že nehľadí na
to, čo sa deje na Zemi a teda že nevidí ani ich zlé skutky. Preto nemajú dôvod svoj
bezbožný život meniť, nik ich nepotresce. Tieto myšlienky podľa slov sv. Atanáza dáva
ľuďom diabol, aby ľudí oklamal.
Deviaty žalm končí týmito slovami: Vstaň, Hospodine, Bože môj!, nech
sa vznesie Tvoja ruka, neza-budni na
(svojich) biednych. Prečo bezbožný rozhneval Boha? Pretože vo svojom srdci
povedal: „(Boh ma) nevyhľadá“. (Ty však)
vidíš, lebo Ty si bolesť aj zúrivosť všímaš.
Nech budú vydaní do Tvojich rúk: Tebe
je ponechaný chudobný, sirote Ty buď
pomocníkom. Rozdrv rameno hriešnika
aj zákerného, vyhľadá sa jeho hriech, a
(on) sa kvôli nemu nenájde. Hospodin
bude Kráľom naveky, až na veky vekov.
Vytratíte sa, národy, z Jeho zeme! Želanie biednych si vypočul, Hospodine, pripravenosť
ich srdca si všimlo Tvoje ucho. Súď sirotu aj poníženého, aby sa viac nepovyšoval človek
na Zemi (v. 33-39).
Záver žalmu začína výzvou Dávida k samotnému Bohu. Prosí Ho, aby skrotil
zúrivosť bezbožníkov, umiernil ich a postavil sa za úbohých. Vstaň, Bože, zdvihni
svoju ruku a vystri ju k záhube hriešnikov – zobrazil Boha antropomorfne, dal mu
ľudské vlastnosti. Boh akoby spal a tak ho žalmista vyzýva nech vstane, nech začne
svojou spravodlivou rukou konať. Spánkom Boha chcel prorok poukázať na veľkú
Božiu trpezlivosť, ktorú prejavuje k hriešnikom s očakávaním, že sa obrátia na cestu
pokánia. Dávid však úpenlivo prosí: vstaň, dokedy toto budeš trpieť, Bože? Odlož
svoju trpezlivosť a nech doľahne na hriešnikov Tvoj spravodlivý hnev, pretože oni
Tebou opovrhujú a nezaujíma ich Tvoja spravodlivosť. Preto ich čo najskôr ponauč,
pripomeň im, že Ty na biednych nezabúdaš.
Hriešnici zavrhujú Božiu prozreteľnosť (Boh zabudol, zakryl svoju tvár, nehľadí) a
vo svojej nadutosti odmietajú zmeniť sa. Kvôli tomu sa prorok obracia na samotného
Boha a hovorí, že Boh je vševidiaci, všíma si každú neprávosť, nič sa pred Ním nedá
ukryť. Vidí utrpenie biednych aj zúrivosť hriešnych, nik sa nevyhne Jeho spravodlivému súdu. Chudobní a biedni, vdovy aj siroty, ktorí často nevidia pomoc blízko, oddávajú sa do Božej opatery a sám Boh sa im stáva Pomocníkom. Je veľmi ťažké žiť ako
sirota, sirota je v spoločnosti na jej okraji, cíti sa ponížená. To jej však často dáva silu
byť pokorným človekom, poslušným, spravodlivým, hoci veľmi chudobným. Popritom svoju nádej nekladie na seba, no na Boha, u ktorého hľadá milosrdenstvo,
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pomoc a ochranu. Nikomu sa nedá tak ľahko ublížiť ako sirote, preto nikoho slza
nedôjde k Bohu tak rýchlo, ako plač a ponosa siroty, nikto nenájde u Boha pomoc tak
rýchlo ako sirota.
Keď má človek zdravé ramená, je mocný, no ak sú choré, človek sa stáva nevládnym. Preto Dávid prosí, aby Boh zlomil silu hriešnikov aj zákerného diabla. To by znamenalo, že hriešnici už nebudú mať silu hrešiť a ubližovať úbohým. Popri tom, keď
hriešnik stratí svoju silu, môže sa obrátiť k pokániu a prehodnotiť svoj doterajší
život. Ak tak urobí a príjme cestu pokánia, bude zachránený. No ak tak neučiní,
vyhľadá sa jeho hriech a on kvôli svojmu hriechu zahynie.
Úplný záver žalmu patrí výzve proroka, aby Boh, ktorý vypočul želania biednych k
ich ochrane pred útlakom hriešnikov, vykonal spravodlivý súd nad biednymi. Súd nad
poníženými a sirotami nie je ich odsúdenie, práve naopak, súd bude znamenať ich
rehabilitáciu a spravodlivý rozsudok postihne bezbožných ľudí a už sa viac nebudú
povyšovať na Zemi. Odsúdenie hriešnikov bude znamenať úžitok mnohým ľuďom,
pretože sa budú chcieť vyvarovať podobnému hriešnemu životu a nasledovať
život spravodlivých. Žiaden človek by sa nemal povyšovať na Zemi, pretože je len
stvorením; a už vôbec nie hriešny človek, ktorý v sebe zatemnil Boží obraz.

Protodiakon Ján Husár
Literatúra:
Псалтирь. Москва 2 2000. ISBN 5-7850-0077-7.
Афанасий Великий, св.: Толкование на псалми. Москва 2009. ISBN 978-5-99680002-5.
Иоанн Златоуст, св.: Беседы на псалмы. Москва 2003. ISBN 5-7429-0030-9.
Василий Великий, св.: Беседы на псалмы. Московское Подворье СвятоТроицкой Сергиевой Лавры 2000.
Псалтирь в святоотеческом изъяснении. Свято-Успенская Почаевская Лавра
1998. ISBN 5-86868-103-7.
Толковая Псалтирь с подстрочным комментарием и краткой историей.
Москва 2006.

Majú iní ľudia súženia?
U kríža nachádzajú útechu všetci, ktorých vo svete nemôže nič potešiť. Ak vidíte
dobrého človeka, verte, že bol nešťastný. Vo viditeľnom nešťastí vždy sa skrýva
neviditeľné blaho. (Prot. I. Tolmačev)
Súženia – to je naša škola, kde sa učíme. (Sv. Ján Zlatoústy)
Hoci mnohí, podľa našej mienky, žijú v blahobyte, jednako nieto takého blahobytu, ktorý by nebol miešaný horkosťou nie blahobytu. (Sv. Tichon Zadonský)
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„A odpusť nám naše dlhy, ako aj my odpúšťame
svojim dlžníkom“ (Mt 6, 1)
(výklad podľa sv. Jána Zlatoústeho)
Aj po kúpeli znovuzrodenia človek hreší, preto Spasiteľ, želajúc si nám aj v takomto prípade ukázať svoju veľkú ľudomilnosť, káže k ľudomilnému Bohu pristupovať s
prosbou (modlitbou) o odpustenie našich hriechov. Preto hovorí: „A odpusť nám
naše dlhy, ako aj my odpúšťame svojim dlžníkom“. Vidíte, aké hlboké je Božie milosrdenstvo? Po zahladení toľkého zla, a po nevysloviteľne veľkom dare ospravedlnenia, hrešiacich znovu činí hodnými odpustenia. A že tá prosba prináleží verným, ukazujú tak pravidlá Cirkvi, ako aj začiatok samotnej modlitby Pána. Neosvietený vierou
nemôže Boha nazývať Otcom. Ak modlitba Pána prináleží verným, a ak im prikazuje
prosiť o odpustenie hriechov, je jasné, že ani po krste blahodarnosť pokánia nekončí.
Ak by to Christos nechcel ukázať, nekázal by nám takto sa modliť. Keď spomína
hriechy, a káže nám prosiť o ich odpustenie, a učí, akým spôsobom to odpustenie
môžeme získať, čím nám zároveň uľahčuje cestu k jeho získaniu, tak ten zákon modlitby dal nepochybne preto, lebo sám dobre vedel, a nám to chcel vštepiť, že aj po
krste je možné hriechy zmyť. Pripomenutím hriechov v nás vzbudzuje pokoru. Príkaz
odpúšťať iným v nás ničí pamätanie na zlé а sľub, že za to môže byť odpustené aj nám,
v nás posilňuje nádeje a učí premýšľať o nevysloviteľnej Božej ľudomilnosti.
Zvlášť hodné komentára je, že v každej z uvedených prosieb spomína cnosti,
no posledná obsahuje aj pomstychtivosť. To, že sa cez nás posväcuje Božie meno,
je bezpochyby dôkazom dokonalého života. To, že sa uskutočňuje Jeho vôľa, ukazuje na to isté. To, že Boha nazývame Otcom, je znakom neskazeného života. Z toho
všetkého pramení, že sa musíme zbaviť hnevu na tých, čo nás urážajú. Avšak Spasiteľ
sa s tým neuspokojuje, ale želá si ukázať, ako sa stará o vykorenenie pomstychtivosti
spomedzi nás. Hovorí o tom oddelene a po modlitbe pripomína nie iné prikázanie
než to o odpúšťaní hovoriac: „Lebo ak odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí
váš nebeský Otec“ (Mt 6, 14) . Takto to odpustenie od samotného začiatku závisí od
nás, a len v našej moci je súd, ktorý nad nami bude vynesený. Aby sa nikto z nerozumných, ak bude odsúdený za veľký či malý priestupok, nemohol na súd sťažovať,
Spasiteľ samotného vinníka činí sudcom nad sebou samým. Akoby povedal: aký súd
vynesieš sám nad sebou, taký nad tebou vynesiem aj ja. Ak svojmu bratovi odpustíš,
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aj odo mňa dostaneš to isté dobrodenie, hoci to posledné je omnoho vážnejšie
než to prvé. Ty inému odpúšťaš preto, lebo sám potrebuješ, aby ti bolo odpustené,
no Boh odpúšťa bez toho, aby mal v niečom potrebu. Ty odpúšťaš bratovi, no Boh
služobníkovi. Ty si vinný v mnohých hriechoch, no Boh je bezhriešny. Z druhej strany
Pán preukazuje svoju ľudomilnosť tým, že hoci by mohol aj bez tvojho pričinenia
odpustiť ti všetky hriechy, chce ti pomôcť a preto ti ponúka udalosti a podnety ku
krotkosti a ľudomilnosti, vyháňa z teba zverstvo, uháša v tebe hnev a všemožne ťa
chce spojiť s tvojimi členmi. Čo na to povieš? Či to, že si od svojho blížneho musel nespravodlivo znášať nejaké zlo? Ak je to tak, tak áno, blížny proti tebe zhrešil. Ale ak si
trpel oprávnene, tak to pre neho nie je hriech. Veď aj k Bohu pristupuješ so zámerom
získať odpustenie z podobných, dokonca omnoho väčších hriechov. Pritom ešte pred
odpustením či málo si dostal, keď si už naučený v sebe zachovávať ľudskú dušu a si
poučený v krotkosti? Okrem toho je pred tebou veľká odmena, ktorá ťa čaká v budúcom veku, lebo potom od teba nebudú žiadať zložiť účet za ani jeden tvoj hriech.
Teda, akého trestu budeme hodní, ak po získaní takýchto oprávnení nebudeme
našej spáse vôbec venovať pozornosť? Či vypočuje Pán naše prosby, keď si my sami
nebudeme priať byť tam, kde je všetko v našej moci?
Týmito slovami je nám poskytovaných niekoľko dobier naraz. Tých, čo dosiahli výšiny cností, učia pokore a nabádajú nespoliehať sa na svoje asketické počiny,
naopak, učia ich báť sa, chvieť a pamätať na svoje predchádzajúce hriechy, ako to
robil Boží apoštol Pavol, ktorý po množstve asketických počinov hovoril: „Isus Christos prišiel na svet spasiť hriešnikov, z ktorých prvý som ja“ (1Tim 1, 15). Nepovedal:
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“Bol som“, ale “som“, vyjadriac, že stále pamätá na svoje predchádzajúce činy. Čiže
tým, ktorí dosiahli výšiny cností, Pán týmito slovami poskytuje bezpečie v pokore,
a padlým po prijatí svätého krstu nedovoľuje, aby padali do zúfalstva vo veci svojej
spásy, ale učí ich od Lekára duší prosiť o liek odpustenia. Okrem toho tieto slová učia
ľudomilnosti. Pán chce, aby sme boli krotkí k vinníkom, nie pomstychtiví k tým, čo sa
previnili voči nám, ale odpustením im získavali odpustenie aj pre seba a tak si budovali ľudomilnosť, pretože prosíme, aby sme dostali len toľko, koľko dáme blížnym, a
vyprosujeme si také odpustenie, aké darujeme svojim dlžníkom.
Zdroj: http://bible.optina.ru/new:mf:06:12

Preložil z ruského jazyka: Prot. pplk. Mgr. Marek Ignacik, PhD.

„Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú,
dobrorečte a nezlorečte“ (Rim 12, 14)
(výklad sv. Jána Zlatoústeho)
Keď apoštol Pavol Rimanov naučil,
aké majú mať vzájomné vzťahy a stmelil ich, privádza ich k vonkajšiemu
zápasu, ktorý im uľahčil svojimi predchádzajúcimi poučeniami. Ako je pre
niekoho, kto nedokáže spravovať
vlastné veci, ťažké usporiadať veci
cudziemu, tak je aj pre skúseného pri
zvládaní svojho, veľmi ľahké poradiť si
aj s protivníkmi. Preto aj Pavol postupuje rovnako a po svojich záväzkoch
sa vyjadruje k záväzkom iných a hovorí: Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú. Nepovedal: zabudnite
na urážky a nebuďte pomstychtiví.
Žiadal niečo oveľa väčšie. Prvé je
vlastné každému zbožnému človeku,
no druhé je vlastné len anjelom.
Povedal: dobrorečte1, a dodal: a nezlorečte, aby sme nerobili aj prvé, aj
druhé, ale aby sme len dobrorečili. Naši prenasledovatelia sú pôvodcami našich
odmien. A ak budeš bdelý, tak si navyše k prvej odmene pre seba pripravíš ďalšiu
sám. On ťa odmení za prenasledovanie, a sám si pripravíš ďalšiu za dobrorečenie
1

Dobrorečiť, cirkevnoslovansky: благо-словить, v slovenskom jazyku tiež žehnať.
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prenasledovateľa, prezentujúc tým najvernejší dôkaz svojej lásky k Christovi. Ako
preklínajúci prenasledovateľa ukazuje, že nerád znáša prenasledovanie pre Christa,
tak dobrorečiaci tým odhaľuje silnú lásku. Čiže, prenasledovateľovi nerob výčitky, aby
si mohol dostať veľkú odmenu, a jeho si naučil, že je to vecou priania a nie nevyhnutnosti, že ti to prináša triumf a radosť a nie nešťastie a poníženie. Preto aj Christos
povedal: „Radujte sa, keď na vás budú všetko zlé lživo hovoriť“ (Mt 5, 11-12.). Preto
sa aj apoštoli vracali a radovali z toho, že nielenže zlé počúvali, ale aj boli podrobení
bičovaniu. Navyše, získaš aj inú malú výhodu, lebo svojich protivníkov ohromíš a
svojimi skutkami presvedčíš, že sa pripravuješ na iný život. Ak si tvoj prenasledovateľ
všimne, že zlo, ktoré ti spôsobuje, znášaš ochotne a s radosťou, pochopí, že tvoje nádeje prevyšujú všetko prítomné. Ak sa ale budeš správať inak, budeš plakať a smútiť, ako
zistí, že očakávaš iný život? Spolu s tým napravíš aj iné, lebo tvoj prenasledovateľ vidiac, že ťa jeho urážky netrápia, ale mu, naopak, dobrorečíš, ťa prestane prenasledovať.
Teda, koľko dobra z toho pochádza: tvoja odmena sa zväčšuje, pokušenie zmenšuje,
prenasledovateľ prestane prenasledovať, Boh sa oslávi, tvoj zbožný život bude pre
zblúdeného ponaučením, ktoré ho tiež môže priviesť k zbožnosti. Preto kázal oplácať
opačným nie len nactiutŕhačom, ale aj prenasledovateľom a utlačovateľom. Predtým
nabádal oplácať im dobrými skutkami, no teraz už prikazuje dobrorečiť im.
Zdroj: http://bible.optina.ru/new:rim:12:14

Preložil z ruského jazyka: Prot. pplk. Mgr. Marek Ignacik, PhD.

Blahodať
Ohľadne blahodate vedz, že keď začneš naozaj seba považovať za viacej hriešneho
od každého človeka, vtedy to bude znamenať, že si prijal moc blahodate.
Bez Svätého Ducha nikto sa nemôže vyhnúť hriechu, ani plniť Božie prikázania,
ani odrážať moc a silu, akými zapôsobili na nás démoni. (Sv. Simeon Nový Teológ)
Mnohí, majúc mŕtvu dušu, pozbavenú blahodate, zakopávajú ju ako v hrobe vo
svojom tele. Živí bývajú mŕtvymi.
Zem nič nevydá bez dažďa a bez zeme dážď je neužitočný; presne tak aj blahodať
neúčinkuje bez prispenia samého človeka, ani vôľa človeka – bez prispenia blahodate.
Hľadajte a nájdete Boha, hľadajte s veľkou námahou ako hľadajú zlato.
Keď zomrie nám blízky a milovaný človek, my smútime a plačeme, ale keď zomiera
naša duša od toho, že ideme širokou cestou, my sa smejeme. (Sv. Ján Zlatoústy)
Svadobný odev – to je blahodať Svätého Ducha.
Čo je od blahodate – tam je radosť, pokoj, láska, pravda. (Sv. Makarij Veľký)
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Pravoslávna cirkevná obec Rebrín,
neskôr Zemplínska Široká - jedno z centier
Pravoslávia na dolnom Zemplíne
Z raného obdobia stredoveku nemáme o Rebríne písomné správy. Spísomňovanie
rôznych právnych aktov sa zaužívalo až od 13. storočia. Prvá písomná správa o Rebríne
pochádza z roku 1266. Nachádza sa v listine jágerskej kapituly. Tá v nej potvrdila, že
desiati jobagióni užského hradu, okrem iných Sebeslav, syn Dubrona, Buda a Cheme
predali šľachticom Štefanovi a Mikulášovi, synom Fila, časť stretavského majetku za 16
hrivien. V listine sú opísané medze predaného majetku, pričom jedna veľká medza sa
nachádzala aj na poli, zvanom Rebren - „campum Rebren“. Pole, zvané Rebrín, znamenalo, že tento majetok musel niekto obhospodarovať a užívať - boli to roľníci, ktorí
žili v dedine, sídlisku s rovnakým názvom.
V roku 1792 žilo v Rebríne 164 gréckokatolíkov, ktorí patrili do gréckokatolíckej farnosti so sídlom v Iňačovciach, tá bola súčasťou Sobraneckého dekanátu a
Mukačevského biskupstva. V roku 1806 je 352 uniatov, v roku 1837 je 247 uniatov a v
roku 1845 je v Rebríne dokonca 253 uniatov. Takisto v roku 1806 už rebrínski gréckokatolíci patrili pod novovzniknutú farnosť v Krášku, ktorá patrila pod Mukačevské biskupstvo.
Začiatkom 20. storočia prenikajú medzi uniatov myšlienky Pravoslávia.
Mukačevský biskup vymenoval za nového správcu farnosti Antona Kopčayho. Pred
príchodom nového duchovného funkciu hlavného kurátora a cirkevného pokladníka
zastávali veriaci z Rebrína. Po reorganizácii bol hlavným kurátorom už veriaci z Kráška.
Nastali spory aj o kľúče od farskej pokladne a pokračovali v roku 1922 udalosťami
okolo nového zvona do chrámu, so snahami premenovať farnosť na „Kraščanskorebrínsku“. V roku 1926 napäté vzťahy medzi veriacimi východného obradu viedli nielen k slovným hádkam, ale aj ku fyzickým stretom. Podľa výpovede Viery Humenskej z
Rebrína, staré ženy podstrihali mladým dievčatám vrkoče a starším ženám podstrihali
kabáty. V dôsledku prijatia Pravoslávia časťou veriacich z Rebrína sa zvýšil záujem o
cirkevnú obec aj zo strany cirkevnej hierarchie. V lete 1927 cirkevnú obec navštívil
mukačevský biskup Gebej. V marci 1929 vykonali misiu, zakončenú slávnosťou misijného kríža.
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Autentické foto zo života Pravoslávnej cirkevnej obce Rebrín v 30. rokoch 20. storočia
Už v roku 1921 slúžil prvú pravoslávnu bohoslužbu otec Ignatij Čokina. 21.
septembra 1926 sa konalo verejné cirkevné zhromaždenie, na ktorom veriaci z Rebrína oficiálne prijímajú Pravoslávie.
Správa, ktorá sa týkala pravoslávneho hnutia v Rebríne, a objavuje sa na stránkach
časopisu Pravoslavnaja Karpatskaja Rus, pochádza z 15. júna 1928. V nej sa dozvedáme,
že na južnom Zemplíne sa nachádza obec Rebrín, v ktorej sa miestne obyvateľstvo rozhodlo pre návrat do lona sv. Pravoslávia.
Výrazným medzníkom v živote Pravoslávnej cirkevnej obce v Rebríne bola aj posviacka dočasného chrámu. Udalosť posviacky zaujala aj redaktora vtedajších Zemplínskych novín, ktorý vo svojom článku píše takto: “Viac razy sme už sdelili, že gr.
katolícki veriaci z obce Rebrín prestúpili na vieru pravoslávnu. Sú to príčiny, ktoré sa
ťahajú od roku 1921. Tieto príčiny neskoršie podrobnejšie sdelíme. Dňa 4. decembra
bol vysvätený novopostavený provizórny kostol - barák. Posviacku previedli dekan
Medzilaboreckej pravoslávnej obce svjaščenik Vasilij Solovjev, jeromonach Ihnatyj,
nastojatel Pravoslávnej obce Krásny Brod....Tým zo stránky veriacich z Rebrína bola
záležitosť sporu s gr. kat. cirkvou v Krášku vyriešená. Po sčítaní ľudu v roku 1930 sa v
obci Rebrín k pravoslávnej viere hlásilo 178 občanov, v Krášku to bolo 22 veriacich a v
Lastomíre 20 obyvateľov.” (Anonym 1928)
O udalosti posviacky dočasného chrámu hovorí aj časopis Pravoslavnaja Karpatskaja Rus, v ktorom nachádzame správu o tom, že hneď na druhý deň po posviacke
dočasného chrámu, prišlo do Rebrína 5 uniatskych kňazov a núkali na opravu chrámu
a farskej budovy 120000 Kčs. No túto ponuku pravoslávni veriaci rázne odmietli.
(Православный из Ребрина 1928.)
Na túto udalosť hneď reaguje aj pravoslávna misia na Slovensku a od 20. decembra
1928 prichádza na cirkevnú obec o. Vasilij Solovjev.
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Články, ktoré sa objavujú v časopise Pravoslavnaja Karpatskaja Rus, sú písané veľmi
emočne a, bohužiaľ, veľmi často v nich absentuje adresnosť údajov, t.j. sú veľmi slabo
faktograficky podložené. Toto tvrdenie nemôžeme aplikovať na ďalšiu správu zo dňa 5.
decembra 1928, v ktorej sa uvádza, že dňa 4. decembra 1928, na sviatok Uvedenia do
chrámu Presvätej Bohorodičky, o. Vasilij Solovjev, kňaz z Medzilaboriec, posvätil
dočasný chrám, ktorý bol provizórne vyhotovený z dosiek, a tak sa pravoslávni veriaci
majú kde schádzať na bohoslužbách. (Aноним 1928)
Z Ameriky sa vracia aj Michal Soták, ktorý bol 30 rokov kurátorom v Kemingtone,
v štáte Pensylvánia. Práve on bol v Rebríne hlavným organizátorom výstavby pravoslávneho chrámu. Jeho syn Michal Soták bol tajomníkom v Pittsburghu, ovládal 8
rečí, bol americkým občanom a aj on s otcom zvádzal boj v Rebríne, aby sa tam postavil pravoslávny chrám. Tak ako aj dnes robili sa ťažkosti. On bol v tejto veci až za prezidentom T.G. Masarykom v Prahe. (Horkaj 2002)
Ďalším významným medzníkom vo vývoji sv. Pravoslávia v Rebríne bola udalosť,
ktorá sa odohrala 2. júna 1929. V tento deň bol posvätený nový pravoslávny
mramorový kríž, ktorý darovali Ján a Anna Šamudovskí, a taktiež bol posvätený
nový zvon zo zvonolejárne v Prešove. Na posviacku pricestovali významní dejatelia
vtedajšieho pravoslávneho hnutia - archimandrita Matfej (Vakarov), ktorý prišiel z pravoslávneho monastiera v Ize na Podkarpatskej Rusi, archimandrita Vitalij (Maximenko)
z Ladomirovej a o. Vasilij Solovjev z Medzilaboriec. Večer, pred samotným posvätením,
bola slúžená večerňa. Ráno bola slúžená utreňa a posvätenie vody. Pred samotnou
sv. Liturgiou posvätili nový mramorový kríž a po sv. Liturgii bol posvätený zvon. Celé
bohoslúženie viedol archimandrita Matfej z Izského monastiera, ktorý aj vykonal posviacku zvona.
Ako už bolo spomínané, na miesto duchovného správcu bol ustanovený o.
Vasilij Solovjev z Medzilaboriec. Avšak veľmi skoro po posviacke kríža a zvona
prichádza na jeho miesto o. jeromonach Feodosij (Rosocha). Presný deň jeho
príchodu do Rebrína však nevieme. (Aноним 1929)
Pol roku potom, ako bol posvätený zvon a kríž, opäť nachádzame správu o dianí
v Rebríne. Rada Pravoslávnej cirkvi v Rebríne žiada o pomoc svojich rodákov v
Amerike, aby im pomohli pri stavbe pravoslávneho chrámu. Oboznamujú ich aj
o priebehu prác, o pláne postaviť chrám v staroruskom štýle a o tom, ako pomáhajú
miestni gazdovia na stavebných prácach. (Aноним 1929)
Po sviatku Bohozjavenia sa uskutočnilo farské zhromaždenie, na ktorom bolo
všetkými pravoslávnymi veriacimi podpísané, koľko sú ochotní darovať na stavbu
chrámu. Všetkých peňažných prostriedkov bolo sľúbených 78000 Kčs. Keďže finančné
prostriedky nepostačovali na vybudovanie pravoslávneho chrámu v Rebríne, bol radou cirkevnej obce splnomocnený p. Andrej Kudráč, ktorý mal v Amerike napomáhať
zbierať financie na stavbu pravoslávneho chrámu v Rebríne. (Aноним 1930)
Dňa 13. apríla sa konal zjazd duchovenstva a veriacich z pravoslávnych obcí na
Prešovskej Rusi. Na tomto zjazde bol prítomný aj o. jeromonach Feodosij z Rebrína,
ktorý oboznámil všetkých prítomných so stavom v Rebríne. Oznámil prítomným,
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že o niekoľko dní budú posväcovať nové základy chrámu Narodenia Presvätej
Bohorodičky a miestne rebrínske ženy poslali do Ladomirovej nové oblečenie pod
Vladimirskú ikonu Matky Božej. (Aноним 1930)
Tak ako bolo avizované už na zjazde duchovenstva v Ladomirovej, chystala sa posviacka základov chrámu v Rebríne. Samotná posviacka základov chrámu sa uskutočnila
dňa 15. júna 1930. Na tomto posvätení bol prítomný miestny duchovný o. Feodosij
Rosocha, prišiel archimandrita Matfej (Vakarov) z Izského monastiera a taktiež bol prítomný aj o. Irinej Chanát, ktorý predniesol veľmi silnú kázeň o tom, ako opustil úniu a
prinavrátil sa do lona Pravoslávnej cirkvi. (Aноним 1930)
Na túto výzvu veľmi rýchlo reagujú ľudia žijúci v Amerike, a na stavbu chrámu v
Rebríne sa zozbierali o počte 109$ a 70$. Takisto sa dozvedáme aj to, že chrám je už
skoro hotový a pripravuje sa na dočasné posvätenie a neskôr bude nasledovať veľké
posvätenie chrámu.(Феодосий, иеромонах 1930)
V roku 1929 sa začalo s výstavbou chrámu, ale pre finančné
problémy stavanie chrámu trvalo 5 rokov. Pravoslávny chrám
v Rebríne posvätil biskup
mukačevsko-prešovský
dr.
Damaskin s duchovenstvom.
Zaujímavosťou je, že rok posvätenia chrámu sa líši, pretože
dopátrali sme sa k roku 1934,
1933 a dokonca aj k roku 1931.
Preto aj doteraz pre nás presný
dátum posviacky chrámu zostáva neznámym.
Pravoslávny chrám v Zemplínskej Širokej
Jedným z dôležitých zdrojov,
ktoré sa bytostne dotýkajú fungovania Pravoslávnej cirkvi v Rebríne, je Pravoslávny cirkevný kalendár na rok 1950,
kde sa uvádza nasledovné:
REBRÍN, pravoslávna cirkevná obec, pošta Palín, okres Michalovce. Organizovaný v roku 1927. Matric. zápis v roku 1929. Územie pôsobnosti: Lastomír (4km), Michalovce (8km), Trnava nad Laborcom (13km), Petrovce (okr. Sobrance 30km), Čelovce,
Stanča (okr. Trebišov 40km). Bohoslužby: prebiehajú pravidelne. Chrám Narodenia
Presvätej Bohorodičky, postavený veriacimi v rokoch 1928-1930, tehlový. Ikonostas
rozpísal jeromonach Josif, v tom čase správca cirkevnej obce v Sucho-Bronke. Správca
cirkevnej obce: prot. Juraj Kuzan (Rebrín, pp. Palín). Predchádzajúci správcovia: prot.
Vasilij Solovjev (1928), jeromonach Ignatij (Čokina 1929), jeromonach Feodosij Rosocha (1929-1931), Ján Mučička(1931-32), Ján Solko (1933-39). Rada cirkevnej obce od
1929-1946: Ivan Kudráč, Ivan Čičák, Ivan Pupáč, Ivan Drahňovský, Ivan Karšnák, Ivan
Mati. Kantori: Andrej Majerník, Ivan Fedor a Július Čičák. (Anonym 1949).
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Na záver si dovolíme uviesť aj jednu udalosť,
ktorá sa stala 23. januára 1941, počas pôsobenia o. Juraja Kuzana. Pravoslávny kurátor
Michal Soták z Kráška priniesol na rebrínsku faru dva kúsky dreva zabalené v bielej
plachte, ktoré mu doniesla vdova Majorošová,
mimochodom horlivá uniatka. O. Kuzan chcel
vedieť, čo sa stalo a tak mu kurátor celý príbeh
vyrozprával. V dopoludňajších hodinách si vdova zavolala dvoch chlapov, Dechu z Rebrína a
Valigu z Kráška, aby jej pomohli porúbať drevo.
Drevo rúbal dotyčný Valiga, ale jeden kúsok
nemohol rozrúbať, a tak si ho otočil opačne.
Sekerou zaťal do klátika a v ňom sa ukázal
pravoslávny kríž. Všetko to sa stalo v sobotu
a už v nedeľu obdivovali veriaci tento kríž v rebrínskom chráme. Tento neobyčajný úkaz sa stal tŕňom v oku miestnym uniatskym
veriacim a tak presvedčili Majorošovú, aby si išla vypýtať späť svoj „kus dreva“. Tak sa
aj stalo. Pravoslávni kurátori ju však boli presviedčať, aby nechala im kríž, výmenou za
väčšiu fúru dreva, ale nepristala na ich ponuku. V Michalovskom okrese sa stal Rebrín
centrom obnovy pravoslávia, a dokonca veriaci z Trebišovského okresu prichádzali na
Paschu. Preto nakoniec aj michalovskí žandári prišli po drevo, no nie ako po majetok vdovy Majorošovej, ale prišli celú udalosť zamaskovať a zlikvidovať, čo sa aj stalo.
Všetko, čo ostalo po drevenom kríži, je len fotka, ktorú urobil o. Juraj Kuzan
predtým, než drevo zhabali. (Horkaj 1996)
V roku 2015 sa zásluhou p. Mateja Starjáka podarilo spomínaný pravoslávny kríž v bukovom polienku vypátrať a tak po 75 rokoch sa toto bukové polienko opäť nachádza v pravoslávnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v
Zemplínskej Širokej.
Duchovní správcovia PCO Rebrín, neskôr PCO Zemplínska Široká
1926-1929 prot. Vasilij Solovjev, jeromonach Ignatij Čokina
1929-1931 jeromonach Feodosij Rosocha
1931- 1932 prot. Joan Mučička
1933-1939 prot. Joan Solko
1939-1951 prot. Juraj Kuzan
1951-1976 prot. Nikolaj Ščerbej
1976-1980 mitr. prot. Ján Choma
1980-2008 mitr. prot. Jozef Nadzam
2008-2011 jerej Dušan Tomko
2011-2012 mitr. prot. Ladislav Fedor
2012 – súčasnosť jerej Marek Gubík

Jerej Mgr. Miroslav Humenský, PhD.
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Alexandrijský patriarcha Teodor II.
modlitebne oslávil 30 rokov biskupskej služby
17. jún 2020 bol pre Pravoslávnu
cirkev v Afrike výnimočný. Začal sa
spoločným slávnostným slúžením sv.
Liturgie viacerých hierarchov, duchovenstva a veriacich z Alexandrijského
patriarchátu. Jeho Blaženosť Teodor
II., pápež a patriarcha alexandrijský a celej Afriky, si v ten deň pripomenul, ako presne pred tridsiatimi
rokmi, vtedy ako archimandrita Teodor Horeftakis, prijal chirotóniu na
biskupa kirenského z rúk vtedajšieho
alexandrijského patriarchu Parfenia III.
a ďalších biskupov.
Pri tejto príležitosti slávnostnú reč
a ďakovné slová na adresu patriarchu
Teodora za jeho obetavú a láskyplnú
biskupskú službu v mene patriarchátu
prečítal generálny tajomník Posvätnej
synody patriarchátu Alexandrie a celej
Afriky archimandrita Nikodém Totkas.
Alexandrijský patriarcha na konci slávnostnej bohoslužby vyjadril poďakovanie
hierarchom Alexandrijského patriarchátu, ktorí ho v minulosti zvolili za biskupa.
Poďakoval tiež tým biskupom, ktorí položili naňho ruky pri jeho chirotónii a tiež
všetkým tým, ktorí ho na tejto ceste podporovali a podporujú.
Patriarcha Teodor bol 9.10.2004 jednomyseľne zvolený za hierarchu alexandrijského trónu v poradí 115. patriarchu. Je siedmym alexandrijským patriarchom pôvodom z Kréty.
Zdroj: http://www.patriarchateofalexandria.com/

Pripravil: Prot. Vasyľ Kuzmyk
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„Dom lásky k práci“, založený sv. Jánom Kronštadtským,
nadobudol status historicko-kultúrnej pamiatky

Dňa 28. júna 2020 „Dom lásky k práci“, založený sv. Jánom Kronštadtským, nadobudol status historicko-kultúrnej pamiatky. Ruský štátny úrad kontroly, užívania a
ochrany historicko-kultúrnych pamiatok v Sankt - Peterburgu ho zapísal do šťastného
registra objektov kultúrneho dedičstva spolu s domom pre pútnikov, nachádzajúci sa
na ul. Fejgina v Kronštadte. Informuje o tom „Blagovest-info“.
„Dom lásky k práci“ bol založený sv. Jánom Kronštadským v roku 1882, a to
v čase, kedy sv. Ján pôsobil ako kňaz - predstavený katedrálneho chrámu sv. Andreja
Prvopovolaného v Kronštadte. Otec Ján Sergijev bol kanonizovaný za svätého Ruskou
pravoslávnou cirkvou Moskovského patriarchátu s menom sv. Ján Kronštadtský.
Zdroj: https://spzh.news/ru/news/72551-dom-trudolyubija-sv-ioanna-kronshtadtskogo-priznali-pamyatnikom-kulytury
Na doplnenie je nevyhnutné dodať, že vybudovaním komplexu budov „Dom
lásky k práci“, sv. Ján Kronštadtský začal realizovať už v 19. storočí tzv. komunitnú
sociálnu prácu v cirkevnom prostredí, pretože aj sociálna a charitatívna oblasť je
súčasťou poslania Cirkvi. Išlo o výchovno-charitatívnu cirkevnú inštitúciu (zariadenie),
ktorá pomáhala každému, kto sa nachádzal v núdzi. Podnetom k jej vybudovaniu bol
fakt, že v čase pôsobenia sv. Jána ako kňaza v Kronštadte sa rozmáhalo intenzívne
tzv. profesionálne žobranie, nakoľko v tomto prístavnom mestečku žilo pomerne
veľa dobre finančne zabezpečených obchodníkov, ktorí cez almužnu podporovali
ľudí v núdzi. Obzvlášť preto osobitosťou inštitúcie bolo to, že sa pomoc neposkytovala spôsobom almužny, ale prostredníctvom mzdy za vykonanú prácu. Cieľom
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tejto inštitúcie ako jednej z formy sociálnej starostlivosti Cirkvi bola stimulácia
núdznych k pracovnej činnosti, čo sa nedá dosiahnuť spôsobom dávania almužny.
V takomto domove chudobní, bezdomovci, nezamestnaní a pod. nielen pracovali,
ale aj študovali, liečili sa, mohli oddychovať, dostávali finančné príspevky, raz denne
teplé jedlo, nocľah a pod. V tomto prípade bol uskutočnený pokus zameniť almužnu
za kolektívnu prácu pre tých, ktorí sú v núdzi, chudobných. Vďaka pracovnej činnosti
núdzni boli schopní sa postarať o seba samých. Sv. Ján pri riešení týchto sociálnych
otázok v Kronštadte sa držal zásady: „Kto nepracuje, nech neje“. „Domov lásky k
práci“ bol jedným z prvých rozsiahlych centier v Rusku, ktoré sa venovalo riešeniu
otázky nezamestnanosti, bezdomovectva, profesionálneho žobrania, bezplatného
vzdelávania, výchovy a filantropie.
Doplnené informácie – zdroj: КРОНШТАДСКИЙ, И.: Моя жизнь во Христе или
минуты духовнаго трезвенія и созерцанія, благоговейнаго чувства, душевнаго
исправленія и покоя в Боге. Утика 1988.

Pripravil: Prot. Vasyľ Kuzmyk

Посвячіня копії Краснобрідьской іконы
і поздоровлїня Русинам
Монастырь в Краснім Бродї і
Краснобрідьска ікона Пресвятой
Богородічкы мають своє вызначне
поставлїня меджі православныма
Русинами цїлой меджілабірьской
долины, кедь не і цїлого Пряшівского
реґіону. А якраз на праздник
Вшыткых святых і Краснобрідьской
іконы (14.6.), посвятив отець
духовный Йосиф Балберчак копію
той іконы в храмі в Полатї і заєдно
поздравив вшыткых Русинів з
Ославами Дня Русинів Словеньска
(12.6.).
Першый
писомный
доклад
краснобрідьского монастыря походить іщі з 14. стороча, хоць отець
духовный Мирослав Пірхала уваджать як ёго можного основателя кар08/2020
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паторуського княза Лаборця, котрый дїяв в нашых долинах на концю 9. стороча.
З тым центром аскезы, але і освіты є повязана єдна вызначна леґенда о слїпім
чоловікови, котрый з водов з недалекого студника угасив свію жажду і умыв
свої очі, жебы наслїдно увидїв крест вознашаючій ся над студником. З вдякы за
тото чудо поставив каплічку, де поставив ікону Пресвятой Богородіцї. Як уводить
отець Мирослав, тота ікона є тіпу Одіґітрія (ґрецькы) або Путєводительніця
(церковнославяньскы), т.зн. тота, котра проводить путёв, кедьже нераз
спроваджала візантійскых царїв на їх путях. Но таксамо стороча спроваджала і
наш русиньскый народ під Бескідами.
А кедьже отець Йосиф має дар писаня ікон і сам храм в Полатї є засяченый
Рождеству Пресвятой Богородіцї, написав точну копію Краснобрідьской іконы а в
день єй свята єй і посвятив а поставив в храмі, жебы хранила вшыткых приходящых
віруючіх. І заєдно з нагоды Дня Русинів Словеньска (12.6.), зажелав вшыткым
Русинам Многая і благая лїта і вызвав їх, жебы памятали на своє походжіня і в часї
зрахованя жытелїв, котре ся одбуде уже у фебруару будучого рока.
Пресвята Богородіце моли Бога о нас!
Інформації были браны і з брожуры Краснобродскїй монастыр (Krásnobrodský monastyr) од Мирослава Пірхалу, выданой Братством православной
молодежи на Словеньску- Сіндесмос (SYNDESMOS) в роцї 2019

Йосиф Бадида, член орґанізації молоды.Русины

Vo Svidníku posvätili pamätník a hrob
pre nenarodené deti
Na svidníckom cintoríne v uplynulých dňoch odhalili a požehnali pamätník nenarodeným deťom a hrob, ktorý je určený na uloženie pozostatkov nenarodených
detí. O jeho vybudovanie sa pričinilo občianske združenie Spoločenstvo priateľov
detí, mládeže a rodín vo Svidníku. V meste prevádzkuje útulok Dom sv. Jozefa, v
ktorom počas 23 rokov pomohlo viac ako 350 ľuďom v núdzi. Na slávnostnom
odhalení, ktorého súčasťou bola ekumenická bohoslužba, boli prítomní duchovní
gréckokatolíckej a rímskokatolíckej cirkvi, za Pravoslávnu cirkev okresný arcidekan
mitr. prot. Ján Sovič, ďalej minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak,
zástupcovia krajskej a mestskej samosprávy a desiatky ľudí.
„Stavbu hrobky a úpravu okolia realizovali práve obyvatelia útulku Dom sv.
Jozefa. Celý projekt bol financovaný z viacerých zdrojov, pomocou projektov,
ktoré podporilo VÚC i mesto Svidník, ďalej cestou verejnej zbierky, i sponzorskými
darmi,“ priblížil riaditeľ združenia Marek Fek.
Ako povedal, samotný hrob pre nenarodené deti je konkrétnou pomocou
rodičom, ktorí napriek prípravám na narodenie svojho bábätka, sa tohto okamžiku
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nedočkajú. „Naopak, musia riešiť smutnú situáciu jeho pochovania. V čase, keď sa
zaoberali výberom mena, výberom krstných rodičov, zabezpečovaním výbavičky,
s radosťou a očakávaním sa pripravovali na deň „D“, zrazu prišla nečakaná situácia a oni väčšinou nemajú kde bábätko pochovať. Práve pre takéto deti je hrob
pripravený. Pritom stále platí, že najlepšie je si bábätko pochovať do hrobu svojich
zomrelých rodinných príslušníkov,“ skonštatoval Fek.
„Nenarodené dieťa si môžeme uctiť ako svoje tým, že mu dáme meno, môžeme
mu prejaviť dôstojnosť človeka tým, že ho ako človeka aj pochováme. V neposlednom rade ako veriaci veríme, že Boh ho pri počatí obdaril nesmrteľnou dušou a
ono žije naďalej a raz sa s ním môžeme stretnúť. Počatím vznikol nielen konkrétny človek, ale aj bytosť s jedinečnou dušou, ktorému už v 18. dni začína biť srdce.
Nechceme byť tými, čo budú súdiť, ale tými, ktorí poskytnú pomoc. Preto hrob
je v kombinácii s pamätníkom, aby nielen hrob bol pomocou, ale aj pamätník.
Pamätník má „kričať“ a ohlasovať lásku k dieťaťu. Má zobrazovať nielen dieťa ako
naďalej živé vo svojej duchovnej pod-state, ale má zobraziť obidvoch smútiacich
rodičov, muža a ženu. Jediný správny a ústavou definovaný vzorec manželstva. Zo
súsošia má sršať nádej. Má byť teda nielen pietnym miestom, ale má mať aj výchovný
rozmer budovania úcty k životu, k manželstvu, rodine,“ doplnil Fek.
Pamätník nenarodeným deťom zobrazujúci obidvoch rodičov a potratené
dieťa je jediný v takejto podobe na Slovensku. Jeho autorom je Martin Hudaček
z Telgártu. „Ďalšou výnimočnosťou je hrobové miesto na ukladanie pozostatkov
nenarodených detí. Takýchto hrobov je zatiaľ na Slovensku len niekoľko. Najbližší
oficiálny spoločný hrob je v Košiciach,“ dodal Fek.
Foto: OZ Spoločenstvo priateľov detí, mládeže a rodín vo Svidníku.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
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Sviatok svätého Paisija v Topoľčanoch
V dňoch 10. – 11. júla 2020 sa v kaplnke
svätých Arsénija Kappadockého a Paisija
Svätohorského v Topoľčanoch konalo
duchovné stretnutie pri príležitosti chrámového sviatku svätého Paisija Svätohorského. Dňa 12. júla, v deň zosnutia
starca Paisija, sa konala slávnostná svätá
Liturgia za účasti pravoslávnych veriacich z
Topoľčian a širšieho okolia.
Pri tejto príležitosti bola prezentovaná
knižná novinka Život starca Paisija Svätohorského, 2. diel, Bratislava 2020,
ktorej autorom je jeho duchovný syn a
priateľ jeromonach Isaak.
Táto kniha opisuje život gréckeho
mnícha, ktorý väčšiu časť svojho života
prežil na Svätej Hore Atos v Grécku, kde za
ním prichádzali tisíce ľudí z celého sveta
a odnášali si od neho odpovede, ktoré
nenašli nikde inde.

Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany

Храмове свято св. первоверьховных
апостолів Петра і Павла
у Вышнїй Яблінцї
В недїлю 12.7. православны віруючі святковали праздник св. первоверьховных,
апостолів Петра і Павла, котрым є засвяченый і храм в русиньскім селї Вышна
Яблінка. З той нагоды ся в селї одбыло храмове свято за участи многых священиків
як і Яблінчанів і віруючіх зо шырокой околіцї.
Св. літурґію одслужыли священицї: Ян Русин, Петер Бачовчін з Нижнёй і
Вышнёй Ядловой, Ян Ґліґаніч із Стащіна і Ян Кость, справця парохій Нижня і
Вышня Яблінка. В проповідї отець Петро упозорнив на роздїлность тых святых, їх
недостаткы, но і полїпшіня а перeдовшыткым велику любов к Ісусу Хрісту.
Св. Петро быв спочатку простый рыбарь меном Шімон, чоловік з люду,
котрый ся трираз одрїк од Хріста, но і наперек тому му было одпущено.
Доконця Ісус Хрістос упозорнив на ёго певну віру, кедь вырік: ,,Ты єсь Петро
32
B

Odkaz
sv. Cyrila
a Metoda

Zo života prešovskej eparchie
а на тій скалї поставлю свою
Церьков а пекелны ворота єй
не переможуть.“ (Мф 16, 18). Св.
Павел, первісным меном Саул, быв
школованый, римскый обчан, а
належав к тогдышній елітї. Зарівно
быв горливым прослїдователём
хрістіанів, але лем до часу, покы
не стрїтив самого Ісуса Хріста.
,,Як так ішов а приближовав ся
ку Дамаску, ожарило го світло з
неба. Упав на землю і чув голос:
Сауле! Сауле! Чом ня прослїдуєш?“
(Дїян 9, 3-4). Наконець обидвоми
апостолы, потім як обернули
многых на хрістіаньску віру, і
умерли за Хріста.		
Отець Петро припомянув
і наше похыбованя, коли ся
многораз выгваряме на сучасный
світ, котрый нам удайно бранить
быти добрыма хрістіянами. Но передпокладать, же і кебы сьме жыли в часї
св. Петра і Павла, і так бы сьме были єднакы а ани тогды бы ся нам не любило
поуказованя на нашы грїхы, недостаткы... Каждый з нас достав од Бога інакшы
таленты а є лем на нас як їх будеме розвивати, ці їх закоплеме або розмножиме.
Як дале додав отець Петро, праві тоты двоє св. апостолы, стовпы Церькви, бы
нам мали быти тым позітівным прикладом: ,,будь будеме Церьков бранити або ся
приспособиме, лем жебы нам было добрї“. Св. Петро і Павел ішли за Хрістом, без
того, жебы ся просили, што з того будуть мати, бояли ся, але жертвовали собов
про Хріста. Зато і нас отець Петро наводить, жебы сьме были як они: ,,будьме
хрістіане, указуйме міцным того світа, де є правда. Каждый з нас є апостолом,
шырітелём Хрістовой вістї“.
На конець св. літурґії ся отець Ян Кость подяковав Господу Богу за можливость
стрїтити ся а довєдна святковати храмовый праздник а отцём духовным і
віруючім за їх актівну участь. Тыж підкреслив, же св. Петро і Павел были як мы,
котры тыж закопнеме, згрїшиме, но Хрістос нам все нукать шанцу на направу і
гляданя сі драгы ку нёму. Зарівно нам отець Ян радить: ,,не чекайме як св. Петро,
покы зрадиме Хріста, не чекайме як св. Павел, покы упадеме, але старайме ся о
свою несмертельну душу, обернийме ся ку Господу Богу“.
Св. Петре і Павле, молите Бога о нас!

Йосиф Бадида, член орґанізації молоды.Русины
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Ukončenie akademického roka 2019/20
a slávnostná promócia na PBF PU v Prešove
V Kaplnke sv. Jána Teológa v Pravoslávnom kňazskom seminári PU
v Prešove sa v utorok 14. júla 2020
konala sv. Liturgia pri príležitosti
ukončenia akademického roka
2019/2020 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte PU v Prešove.
Okrem duchovných, ktorí pôsobia
na fakulte a v seminári, sa na nej
zúčastnili študenti fakulty spolu so
svojimi príbuznými, keďže v ten istý
deň sa konala i slávnostná promócia absolventov fakulty. Po sv. Liturgii bol slúžený ďakovný moleben.
„Na sv. Liturgii sme sa poďakovali Bohu, lebo slovo Eucharistia znamená poďakovanie
a v molebene sme sa ešte raz poďakovali Bohu za celý rok, za všetko, čo sme sa mohli naučiť
a prežiť. Za všetko, čo nám Boh dal, dary, ktoré sme dostali, a nebolo ich málo,“ povedal v
úvode svojho príhovoru po sv. Liturgii dekan fakulty doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD.
Spomenul tiež situáciu týkajúcu sa počtu študentov a rozvoja fakulty. „Situácia, v ktorej sme sa ocitli, je zvláštna, ale fakulta vždy tak ako aj Cirkev zažívala raz rozkvet, inokedy zase ťažké obdobia. V minulosti boli obdobia, kedy mala fakulta takmer
600 študentov, inokedy zase len sedem, a my sme teraz niekde uprostred. Čo bude ďalej,
uvidíme. V ťažkých situáciách Boh vždy ľuďom niečo dal. Verím tomu, že aj táto situácia,
kedy mnohí študenti nemohli prísť dnes do chrámu zo zahraničia alebo aj zo Slovenska,
lebo sa báli, nám niečo prinesie a dá. Ako raz povedal igumen monastiera sv. Alžbety v
Minsku o. Andrej (Lemešonok), keď niekto v čase komunizmu, kedy bolo ťažko, začal chodiť
do chrámu, tak to bolo už na celý život. V čase slobody sa stávalo, že prestal žiť s Bohom.
Preto prichádzajú obdobia takzvaného očistenia, kedy si ľudia kladú otázku, o čo im v
živote ide a čo vlastne od života chcú,“ povedal o. Štefan.
Zároveň otec dekan poukázal na dôležitosť toho, aby si človek v živote kládol ciele.
„Ako hovorieva vladyka Ambróz (Jermakov), rektor Sretenského duchovného seminára v
Moskve: „Ak si prestaneme klásť ciele, veľmi rýchlo sa nájdu ľudia, ktorí nám vnútia tie svoje“. Preto nikdy nesmieme prestať pacovať, niečo chcieť a ísť za tým. Ničoho sa nebojme, neprestávajme pracovať a s nádejou a ochotou slúžme Bohu,“ dodal dekan fakulty.
Učiteľom, vedeniu kňazského seminára, ako aj študentom poprial všetko dobré a
vyjadril nádej, že sa im podarí vytvoriť také podmienky, aby študenti s láskou chodievali do školy, kde sa budú môcť stretávať a vzdelávať.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
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Oslavy eparchiálnych patrónov
v Katedrálnom chráme v Michalovciach
Dňa 5. júla 2020 v katedrálnom
chráme sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach bola konaná slávnostná
archijerejská Liturgia pri príležitosti osláv svätých kniežaťa Rastislava, vyznávača Alexija Tótha,
mučenice Heleny zo Sinope a prepodobnomučeníka Pachomia – patrónov Michalovsko-košickej eparchie. Každoročne sa bohoslužby
konajú za účasti duchovných a veriacich z celej epachie, ale v tomto
roku z dôvodu epidemiologických
nariadení a obmedzení bohoslužby
prebehli len za účasti veriacich a duchovných PCO Michalovce. Liturgiu viedol vysokopreosvietený vladyka Juraj, arcibiskup michalovsko-košický za spoluslúženia duchovných mitr. prot. Štefana Horkaja, jereja Mareka Baloga a správcu PCO prot. Sergeja
Barilika.

Oslavy svätej veľkomučeníčky Maríny
(Margaréty, Margity)
Dňa 17. júla 2020 v kaplnke
v hrade nad obcou Vinné, ktorá
je zasvätená sv. veľkomučeníčke
Marine, bola pri príležitosti sviatku svätice konaná sv. Liturgia.
Bohoslúženie viedol vladyka Juraj,
arcibiskup michalovsko-košický,
za spoluslúženia správcu PCO v Michalovciach prot. Sergeja Barilika a
účasti veriacich pútnikov, správcov hradu a pracovníkov, ktorí sa
podieľajú na obnove hradu.

Pripravil: Prot. Mgr. Sergej Barilik
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Oslava chrámového sviatku
svätého apoštolom rovného Vladimíra,
kniežaťa kyjevského, v Sobranciach
V nedeľu 19. júla 2020 veriaci Pravoslávnej cirkevnej obce v Sobranciach oslávili svoj chrámový sviatok.
Pravoslávny chrám v Sobranciach
je zasvätený svätému apoštolom
rovnému
Vladimírovi,
kniežaťu
kyjevskému.
Po utreni sme v našom chráme
v Sobranciach privítali Jeho Vysokopreosvietenosť Juraja, arcibiskupa
michalovsko-košického. Slávnostnú
archijerejskú svätú Liturgiu slúžil s
vladykom Jurajom miestny duchovný Bohuslav Senič.
Vladyka Juraj sa k nám v kázni prihovoril poučnými slovami a pripomenul, aké je
dôležité, aby cirkevná obec bola živá, žila ako rodina s účasťou na svätých tajinách,
hlavne sv. Eucharistie. Povzbudil nás opisom života panovníka sv. Vladimíra, kniežaťa
kyjevského, ktorý položil pevné základy duchovného života v Kyjevskej Rusi. Vďaka
nemu prijal tento národ pravú kresťanskú vieru.
Na počesť sviatku sv. Vladimíra bolo posvätené kolivo, ktoré bolo následne rozdané
všetkým prítomným. Na záver sa vladykovi, miestnym veriacim i veriacim z okolitých
cirkevných obcí poďakoval a slávnosti chrámového sviatku sv. Vladimíra ukončil
správca cirkevnej obce.
Naplnení prosbami, múdrymi slovami a radostnými piesňami, ktoré zazneli v tento
slnečný nedeľný deň, sme sa s archijerejským požehnaním do ďalších dní vracali do
svojich príbytkov.

Pravoslávna cirkevná obec v Sobranciach

Tábor ICHTYS 2020
Posledný júlový týždeň sme sa stretli starí aj noví táborníci na 7. ročníku Tábora
ICHTYS. Tento rok sa ho zúčastnilo celkovo 50 detí z celého Slovenska. V prostredí krásnej prírody Sninských rybníkov sme si užili veľa zábavy. Na začiatku sme sa rozdelili
do tímov a otec Nikifor mal pripravený vedomostný kvíz. Každý deň už tradične sprevádzala ranná rozcvička, ranné a večerné modlitby či bodovanie izieb.
Zaujímavosťou v tomto ročníku bolo zvolávanie na modlitby a to špeciálnym
nástrojom simandron, pomocou ktorého nás zvolával na ranné a večerné modlitby
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náš šikovný mládežník Adam.
Ide o veľké drevo, na ktoré sa
pomocou drevených kladiviek
vyklepkáva. Taký spôsob zvolávania na modlitby je typický
pre monastiere. Aj v tomto
roku boli pre deti pripravené
rôzne zábavné hry, súťaže a
športové aktivity ako napríklad
Ovocníčkovia, Vodná olympiáda,
Plachtobal,
Športová
olympiáda, Múčna hra, Vilomeniny i prechádzka v prírode. Keďže počas celého tábora bolo krásne počasie, každý
deň sme sa mohli kúpať v bazéne, z čoho sme sa veľmi tešili.
Streda bola pre nás slávnostným dňom, pretože sme slúžili sv. Liturgiu v prírode.
Navštívil nás aj o. diakon Matúš s rodinou, o. Viktor a o. Jaroslav. Takmer všetci účastníci
tábora sa stretli s Christom vo svätej Eucharistii.
Vo štvrtok sme mali
opekačku, ktorej výnimočnú
atmosféru posledného večera
umocnil o. Biloruský spevom
a hrou na gitare a všetci sme si
spolu s ním zaspievali známe
táborové pesničky. Na záver
tábora mali jednotlivé izby za
úlohu si pripraviť nejaký program. Videli sme spev, tanec,
básničky aj ukážku karate.
Všetci sme si stade odniesli
veľa zážitkov, nových vedomostí a tak ako o. Vladimír hovoril na začiatku tábora, stali sme sa počas týchto dní jednou veľkou rodinou. V prvom rade by sme sa mali poďakovať nášmu Hospodinovi za
to, že nám umožnil, aby sa aj v týchto neľahkých časoch mohol konať náš každoročný
tábor, a že nám daroval dobré počasie, veľká vďaka patrí aj otcom duchovným o. Vladimírovi, o. Nikiforovi, vedúcim a zdravotníčke, ktorí nás sprevádzali celým táborom. A
v neposlednom rade patrí veľká vďaka aj naším sponzorom a to Úradu michalovskokošickej pravoslávnej eparchie, Filantropii Charis sv. Jána Milostivého, Bratstvu pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS, veriacim a rodičom, ktorí nám pomohli
svojimi darmi tento tábor zorganizovať.
Sláva Bohu za všetko!

Mládežníčky Jasmínka a Naty
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Blahoželanie
Prekrásneho, Bohom požehnaného životného jubilea
70 rokov sa 15. augusta 2020 dožíva naša veriaca sestra
v Christu Viera Lukáčová, rod. Steranková, z obce
Osadné.
Narodila sa 15. augusta 1950 v Hostoviciach aj so
svojou sestrou Nadeždou ako dvojičky. S manželom
Štefanom vychovali dve deti, syna Róberta a dcéru
Nadeždu, a tešia sa trom vnúčatkám. Naša pani Vierka je
veľmi aktívna. Pracuje ako pokladníčka, taktiež sa podieľa
pri skrášľovaní, zveľaďovaní a upratovaní chrámu. Vždy je
ochotná pomôcť a poradiť. Zúčastňuje sa na nedeľných a sviatočných bohoslužbách.
Pri tejto príležitosti Vám, milá sestra Viera, do ďalšieho života prajeme veľa zdravia,
šťastia, lásky a Božej milosti, nech Boh i naďalej požehnáva každý Váš krok a nech Vám
denne dodáva dostatok síl do Vašej každodennej práce.
K blahoželaniu sa pripája duchovný správca prot. Peter Soroka s matuškou a mamou, kurátorský zbor a všetci veriaci Pravoslávnej cirkevnej obce v Osadnom.

Na mnohaja i blahaja lita!

Posmrtná spomienka
„Blažéni, jáže izbrál i prijál jesí, Hóspodi.“
29. júna 2020, v deň sviatku svätých apoštolov
Petra a Pavla, vo veku nedožitých 95 rokov života
odovzdal svoju nesmrteľnú dušu Stvoriteľovi
dlhoročný predseda kurátorského zboru Pravoslávnej
cirkevnej obce vo Falkušovciach, náš brat v Christu
Ján Kamenár.
Náš nebohý brat sa narodil dňa 25. augusta 1925
vo Falkušovciach. Vyrastal v rodine vojnového veterána, ktorý prišiel v prvej svetovej vojne o zrak. Pochádzal zo štyroch detí a bol jediným synom svojho
nevidiaceho otca. Vo svojich rodičoch a predkoch
mal dobrý príklad a tí ho vychovali ako veľmi svedomitého, pozorného a úctivého človeka ku všetkým ľuďom. Jeho život, ktorý
prežil vo svojej rodnej obci, však nebol ľahký. Od útleho detstva bol naplnený
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prácou, starostlivosťou o rodinu, ale aj ochotou pomáhať iným. So všetkou
zodpovednosťou celých 40 rokov pracoval ako miestny doručovateľ pošty. Veľmi
dobre poznal ľudí v rodnej obci a jej okolí. Vďaka svojmu dlhoročnému zamestnaniu zostal v ich očiach „poštárom“ aj po odchode do dôchodku.
Členom kurátorského zboru našej cirkevnej obce sa nebohý stal v 60. rokoch
minulého storočia a v polovici 80. prebral funkciu jeho predsedu. V tejto funkcii brat Ján zotrval až do príchodu nového duchovného správcu našej cirkevnej
obce v roku 1997. Počas tohto obdobia sa aktívne podieľal na zveľaďovaní nášho
starého chrámu, výstavbe nového bohostánku v roku 1993, ba, ako mladý kurátor,
aj na opravách starej farskej budovy a výstavbe novej v roku 1969.
Dňa 17. mája 1949 sa oženil s Máriou, rodenou Balogovou, s ktorou vo vzájomnej úcte a láske prežili 71 rokov spoločného manželského života. Vychovali tri
deti, dve dcéry - Milenu a Annu i syna Jána. Ako príkladní rodičia im rozdávali svoju
lásku, boli pre nich vždy oporou a viedli ich aj k láske k Bohu a k svätej Pravoslávnej
cirkvi.
Brata Jána sme poznali ako zodpovedného, zásadového, smelého a zároveň
zbožného veriaceho, ktorý miloval a hájil cyrilo-metodské dedičstvo, cirkevnoslovanský obrad a náš východný liturgický spev. Bol človekom pevnej viery v Boha
a celý svoj život oddaným synom Pravoslávnej cirkvi. Nezlomili ho ani roky 1968
a 1991, kedy aj jemu sa dostalo nejedno poníženie a urážka. Mal široký rozhľad
a neustále sa zaujímal o všetko dianie v Cirkvi a mimo nej. Keď už nevládal kvôli
svojmu vysokému veku navštevovať Boží chrám, stále sa pýtal svojej manželky
a detí, ako prešla bohoslužba, o čom kázal otec duchovný, čo je nové v živote
cirkevnej obce a podobne. Za zmienku tiež stojí to, že brat Ján stále túžil po živom
spoločenstve s Christom a preto viackrát do roka pravidelne prijímal sväté božské
tajiny Jeho Tela a Krvi.
S naším nebohým „poštárom Kamenárom“ sme sa rozlúčili 1. júla 2020. Za
veľkého počtu veriacich, ktorí sa prišli s ním rozlúčiť, pohrebné obrady vykonali
miestny duchovný prot. Vitalij Krasij, ktorý predniesol smútočnú kázeň, a bývalý
duchovný správca PCO vo Falkušovciach prot. Miroslav Janočko, ktorý sa v mene
zosnulého so všetkými prítomnými rozlúčil.
Nech mu bude Hospoď Boh a náš Spasiteľ Isus Christos dobrým a láskavým
sudcom, nech sa rozpomenie na jeho celoživotnú obetavú prácu pre rozkvet Jeho
Cirkvi a prijme jeho nesmrteľnú dušu do svojich nebeských príbytkov, ktoré pripravil tým, ktorí Ho milujú.

„Víčnaja jemú pámjať!“
Veriaci, kurátorský zbor a duchovný správca PCO vo Falkušovciach
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Pozvánka

Arcidekanát pre okresy Snina a Humenné
a
Pravoslávna cirkevná obec Uličské Krivé
Vás pozývajú
na 13. púť z Uliča do Uličského Krivého ku kaplnke
igumena Ignatija (Čokinu), spojenú s oslávením sviatku
Preobražénija Hospódňa v dňoch 18.-19. 08. 2020
Program:
18. 08. 2020 (utorok):
17.00 – moleben v chráme Pokrova Presvätej Bohorodičky v Uliči,
po bohoslužbe začiatok púte od chrámu
18.30 - predpokladaný príchod ku kaplnke, poklonenie sa svätým ostatkom, pohostenie
Malé posvätenie vody, vsenočné bdenie (veľká večerňa s litiou, sviatočná
utreňa),
akafisty, modlitby ku sv. Prijímaniu.
19. 08. 2020 (streda):
Po polnoci – sviatočná Liturgia s posvätením ovocia
8.15 – privítanie Jeho Blaženosti vladyku Rastislava
8.30 – slávnostná archijerejská Liturgia.
Po Liturgii: posvätenie ovocia, obchôdzka okolo kaplnky s čítaním
Evanjelií, panychída nad hrobom o. Ignatija. Agapé.
Duchovný správca
Duchovný správca PCO Snina,
PCO Uličské Krivé:
arcidekan:
jer. Mgr. Jaroslav Guba mitr. prot. Mgr. Igor Kerekanič

t. č. 0948 042 51
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t. č. 0907 974 713

Duchovný správca PCO Ulič,
dekan:
mitr. prot. Mgr. Boris Hrustič

t. č. 0907 152 180
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Pozvánka

Vedenie Úradu eparchiálnej rady Michalovsko –
košickej pravoslávnej eparchie v Michalovciach
a
Pravoslávna cirkevná obec v Nižnej Rybnici
si Vás dovoľujú pozvať na celoeparchiálne duchovné
slávnosti v pútnickom chráme ZOSNUTIA
PRESVÄTEJ BOHORODIČKY V NIŽNEJ RYBNICI
pri príležitosti 350. výročia slzenia Klokočovskej ikony
Matky Božej
Tieto slávnosti sa uskutočnia v dňoch 22. – 23. AUGUSTA 2020
za účasti Jeho Vysokopreosvietenosti vladyku JURAJA,
duchovenstva a veriacich michalovsko - košickej eparchie.
V nižno – rybnickom chráme sa už vyše 10 rokov uchováva kópia
milostivej Klokočovskej ikony, ktorá sa už do povedomia veriacich
sama dostáva ako KLOKOČOVSKO – NIŽNORYBNICKÁ IKONA.
Počas slávnosti budú k poklone vystavené sv. ostatky svätých
spojených s históriou a pravoslávnou misiou v našom kraji: Sú to: sv.
muč. Maxim Sandovič – Gorlický, prep. Alexej Karpatoruský,
prep. Jov Uhoľský a Michalovský, sv. muč. a divotvorca Ján
Sučavský.
O programe slávností, ktoré začnú 5. ročníkom pešej púte ZO
STARÉHO DO NOVÉHO KLOKOČOVA, budete priebežne informovaní
na fb-stránke cirkevnej obce, alebo web. stránke NOVÝ KLOKOČOV.
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Na prednej strane obálky:
Vladyka Juraj, arcibiskup michalovsko-košický
počas osláv hrámového sviatku svätého
apoštolom rovného Vladimíra, kniežaťa kyjevského,
v Sobranciach

42
B

Odkaz
sv. Cyrila
a Metoda

08
20

Zapov¡t
sv. Kirila
¡ Meçod¡ä

Mesačník Pravoslávnej cirkvi
na Slovensku
Ročník LXV/2019
ISSN 0139-9012

S požehnaním Jeho Blaženosti Rastislava,
arcibiskupa prešovského,
metropolitu českých krajín a Slovenska
Vydáva: Metropolitná rada
Pravoslávnej cirkvi na Slovensku
Adresa redakcie:
Bayerova 8, 080 01 Prešov
Telefón: 051/77 24 736, 0908 879 835
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
Ročný 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 Metropolitnej 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

