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 Pokrov Presvätej Bohorodičky

Drahí bratia a sestry!
Sviatok Pokrova Presvätej Boho-

rodičky, tak veľmi obľúbený v našom 
národe, sa viaže k udalosti, ktorá sa 
odohrala v Byzantskej ríši a doka-
zuje neustálu záštitu Presvätej Boho-
rodičky nad kresťanským rodom. 
Za čias cisára Leva Múdreho bolo 
celonočné bdenie vo vlachernskom 
chráme v Carihrade. V zadnej časti 
chrámu stál sv. Andrej Jurodivý (blá-
zon pre Christa) so svojím učeníkom 
Epifánijom. O štvrtej hodine v noci 
sa zjavila Presvätá Bohorodička s roz-
prestretým omoforom v rukách nad 
ľudom, akoby tým odevom pokrývala 
ľud.

Tu vidíme jednu zvláštnosť. Aj 
napriek tomu, že bol preplnený chrám ľudí na celonočnom bdení, videli ju iba dvaja 
ľudia - blázon pre Christa - sv. Andrej a jeho žiak, kým ostatní Božiu Matku nevideli. Čo 
z tohto príbehu si môže vziať každý z nás, či už je to kňaz alebo laik?

Hocikedy prichádzame do našich chrámov nesústredení. Naše mysle v ten mo-
ment myslia častokrát na rôzne svetské starosti. Pravoslávna Cirkev odporúča svojim 
verným vchádzať so slovami: „Vnidu v dom Tvoj, pokloňúsja ko chrámu svjatomu Tvo-
jemu, v strasi Tvojem – Vojdem do Tvojho domu, pokloním sa chrámu Tvojmu svä-
tému, v bázni pred Tebou“. Či nevchádzame do domov našich rodičov s istou bázňou? 
Neprichádzame k našim rodičom ako „veľká voda“, ale vždy je tam prítomná istá bázeň 
pred svojim otcom či matkou. O čo väčšia by mala byť bázeň pri vchádzaní do domu 
nášho Nebeského Otca?
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Ak sa vrátime späť k sviatku Pokrova, zistíme aj to, že Presvätá Bohorodička za-
chránila celý Carihrad od záhuby. Aj keď ju videli len dvaja z celého zástupu verného 
národa, zachránila celý svoj Boží ľud. Koľkokrát nám v našich životoch pomohol Hos-
podin náš Isus Christos práve cez modlitby Jeho matky, Presvätej Bohorodičky. Cirkev 
verí a hlása, že ona ako bohoľudský organizmus je vlastne nemocnicou. Nemocnicou 
ktorá pomáha nielen po stránke telesnej, ale po stránke duchovnej.  Či v našich nemoc-
niciach neležia ľudia rôzneho sociálneho, mocenského, spoločenského a morálneho 
postavenia? Či v našich chrámoch nie sú ľudia podobného postavenia? Či to tak nebo-
lo aj za čias Leva Múdreho? Bolo. A deje sa to aj dnes. Aj keď sme akíkoľvek, so svojimi 
nedostatkami, pokleskami a hriechmi, Boh cez modlitby, rovnako ako vo vlachern-
skom chráme vtedy, tak i v našich chrámoch dnes, pomáha každému bez ohľadu na 
jeho postavenie.

Nech Vsemilostivý Trojjediný Hospodin Boh vylieva svoje blahodatné dary na celý 
svoj národ a nech Presvätá Bohorodička nás ochraňuje svojim nebeským omoforom 
na našej pozemskej ceste, ktorá by mala viesť k spáse, k Hornému Jeruzalemu.

Jerej Miroslav Humenský

AKO SA MÁME MODLIŤ

Ak chceš, aby tvoja modlitba doletela k Bohu, daj jej dve krídla: pôst a milodar. Za 
dvermi ostávajú (nedochádzajú k Bohu, nebývajú Ním vypočuté) tie  modlitby, ktoré, 
vysielané k Bohu, nemajú v sebe lásky, pretože iba jediná láska otvára dvere modlitbe. 
(Sv. Efrém Sýrsky)

Nehľadaj najvyššie dary Božie, kým, žijúc, modlíš sa k Nemu o pomoc, aby prišiel 
a spasil ťa od hriechu. Božie prichádza samo od seba, keď bude pripravené miesto 
nepoškvrnené a čisté. Prinucuj seba konať mnoho modlitieb, lebo svetlo pre tvoju 
dušu je modlitba. (Abba Izaiáš)

Kto sa modlí ústami, vzduchu sa modlí a nie Bohu: Boh obracia pozornosť na um a 
nie na slová ako ľudia. (Sv. Peter Damaský)

Aby Boh vypočul modlitbu, treba sa modliť nie koncom jazyka, ale srdcom. (Schi-
igumen Savva Pskovsko-Pečerský)

Značná časť ľudí, keď spievajú žalmy a konajú modlitby, iba ústami vyslovujú 
žalmy a modlitby, no ich um vedie besedy s démonmi. (Sv. Simeon Nový Teológ)

Bezúhonnosť a slzy dávajú modlitbe krídla, a samotné prebývanie v modlitbe je 
už úspech. (Sv. Ján Lestvičník)

Nepros u Boha márnivé a bezvýznamné a tým viac to, čo môže byť škodlivé pre 
našu dušu, napr. bohatstvo, slávu a iné. Takáto modlitba nielenže je neplodná pre 
nás, ale dokonca  i na hriech nám môže slúžiť ako tá, čo zarmucuje Boha. Ak sa modlíš 
Bohu o čokoľvek a On mešká vypočuť ťa, nesužuj sa o tom. Ty nie si múdrejší ako Boh. 
(Sv. Izák Sýrsky)
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Proroctvá a predobrazy Presvätej Bohorodičky 
v Starom Zákone a ich uplatnenie v liturgických 

textoch Pravoslávnej cirkvi (II)
2. kniha Mojžišova
Veľmi rozšíreným predobrazom je taktiež nezhárajúci ker (Ex 3, 2), v csl. neo-

palímaja kupína, ktorý symbolizuje panenstvo Presvätej, ktorá porodila Christa a 
aj po Jeho narodení zostala pannou. Okrem Bohorodičných sviatkov nachádzame 
tento predobraz vo viacerých Bohorodičnoch alebo 9. piesňach rôznych kánonov, 
napr. v 9. piesni kánona 1. hlasu v nedeľu na utreni: „Óbraz čístaho Roždestvá Tvojehó, 
ohnepalímaja kupiná pokazá neopáľnaja,…“, alebo na sviatok sv. Cyrila a Metoda: 
„Ťá Neopalímuju Kupinú i Svjatúju Ďívu, Máter Svíta i Bohoródicu, Nadéždu vsích 
nás veličájem“.

Pri vyvedení Židov z Egypta ich pri putovaní viedol stĺp, ktorý bol cez deň oblačný, 
aby im ukazoval cestu, a v noci ohnivý, aby ich osvecoval (2 Mjž 13, 21). Tento stĺp, v 
ktorom bol prítomný Boh, je ďalším  z predobrazov Presvätej Bohorodičky. Tento 
predobraz vidíme napr. v sidálne po 3. piesni kánona na utreni Roždestva Presvätej 
Bohorodičky: „Ďíva María i Bohoródica ístinno, jáko óblak svíta dnés vozsijá nám, 
i ot právednych predhrjadét v slávu nášu.“, v už vyššie spomínanom Bohorodične 8. 
hlasu „Nebésnuju Dvér i Kivót, Vsesvjatúju Horú, Svítlyj Óblak vospojím…“, alebo v 
stichire na chvalitéch v nedeľu pred Roždestvom Christovym: „Svítlyj že i oduševlénnyj 
Óblak, dóžď Nosjášči Nebésnyj…“, kde „dóžď Nebesnyj“ je dážď Božej blahodate.

„V čermňím móri, neiskusobráčnyja Nevísty óbraz napisásja inohdá: támo Mojséj, 
razďilíteľ vodý: zďí že Havriíl, služíteľ čudesé. Tohdá hlubinú šestvová nemókrenno 
Izraíľ: nýňi že Christá ródi bezsímenno Ďíva. Móre po prošéstviji Izraílevi, prebýsť 
neprechódno: Neporóčnaja po roždeství Emmanúilevi, prebýsť netľínna“ – dogma-
tik 5. hlasu pripomína a hneď aj vysvetľuje ďalší predobraz Bohorodičky – Červené 
more. Narodením Christa sa stala pre Nový Izrael záchranou a pre Satana záhubou, tak 
ako bolo Červené more pre Izrael spásou a pre faraóna záhubou.
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Ďalší, pomerne málo spomínaný, predobraz Bohorodičky nachádzame v kameni, 
do ktorého udrel Mojžiš palicou a vytiekla z neho voda (2 Mjž 17, 6). „Премудрости, 
Пречистая, Тя сокровище вемы и благодати, точащую источник приснотекущий 
разума..“ spievame v 1. piesni kánona na utreni Vovedenija vo chram Presv. Bohorodicy.

Starozákonný chrám, svätostánok (skínija) a jeho súčasti 
ako predobrazy Bohorodičky

Veľkú skupinu predobrazov Bohorodičky tvorí židovský svätostánok a Šalamúnov 
chrám, v ktorých Boh prijímal modlitby a obete svojho vyvoleného národa a rôzne 
predmety prítomné v ňom – nádoby, umývadla, Áronovo žezlo a ďalšie. Bohorodičku 
oslavujeme ako „Chrám Bóžij oduševlénnyj“ (stichiry na stichovni v predvečer 
Roždestvá Presvjatýja Bohorodicy) a „Oduševlénnuju Palátu Božéstvennyja slávy 
Jehó“ (tamže). 

Na utreni nedele Svätých otcov šiestich všeobecných snemov nachádzame sidálen: 
„Rádujsja, Bóžija Paláto …. Rádujsja, Prestóle slávy. Rádujsja, Božéstvennaja Tra-
pézo. Rádujsja, Rúčko vsezlatája. Rádujsja, Svitíľniče vsesvítlyj….“, ktorý sumarizuje 
viacero náležitostí svätostánku, ktoré boli predobrazmi Bohorodičky.

Predobrazom Bohorodičky je aj Svätyňa svätých (csl. Svjataja svjatych), čiže 
najdôležitejšie miesto svätostánku, kde sa nachádzala Archa Zmluvy. V akafiste 
spievame: „Pа́дуйся, свята́я святы́х бо́льшая“, keďže Christova obeť na 
kríži je neporovnateľne významnejšia ako starozákonné obete a sám Christos je 
neporovnateľne významnejší ako veľkňazi Izraela.

Samotná Archa Zmluvy (csl. kivót alebo tiež kovčeh) slúžila na uschovanie posvät-
ných predmetov – dosiek Zákona, Áronovho žezla a nádoby s mannou. Predobrazom 
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Bohorodičky je preto, že tak ako v útrobach Archy boli uložené dosky Zákona, v útrobe 
Bohorodičky bol Zákonodarca. V liturgických textoch sa s týmto predobrazom stretá-
vame napr. v 4. piesni kánona Sritenija: „Pokrýla jésť nebesá dobroďíteľ Tvojá Christé: 
iz kivóta bo prošéd svjatýňi, Tvojejá Netľínnyja Mátere..“, alebo v 9. piesni kánona 
Blahoviščenija: „Jáko oduševlénnomu Bóžiju Kivótu, da nikákože kósnetsja ruká 
skvérnych…“.

Archa bola prikrytá zlatým vrchnákom (v csl. očistílišče), na ktorom boli vytepaní 2 
cherubíni zo zlata. Presvätá Bohorodička je často oslavovaná ako „téploje očistílišče“ 
alebo „očistílišče míru“.

Ďalším predmetom, ktorý sa nachádzal v Arche a je predobrazom Bohorodičky, 
je zázračne rozkvitnuté Áronovo žezlo. Táto suchá palica, ktorá zakvitla, je predo-
brazom Bohorodičky, ktorá sa narodila neplodným rodičom. V stichirách na stichov-
ni v predvečer Roždestva Bohorodicy spievame: „Priidíte vsí vírňiji, k Ďívi tecém … 
ďívstva Sosúd, Aarónov prozjábšij Žézl ot kórene Jesséjeva“ .

Nádoba na mannu, čiže „nebeský chlieb“ je predobrazom Bohorodičky ako 
„nádoby“ určenej pre Christa, ktorý je nebeským Chlebom Života, ktorý nasycuje 
duše verných. O tejto nádobe spievame napríklad v už viackrát spomínanej stichíre 
v predvečer Blahoviščénija: „Sovít prevíčnyj... Rádujsja, Božéstvennaja Rúčko mán-
ny…“.

Ďalšími predobrazmi boli zlaté kadidlo (v textoch nazývame Bohorodičku „priját-
noje molítvy kadílo“), sedemramenný svietnik („Rádujsja svíščniče svítlyj“ z akafistu), 
oltár (csl. trapéza) – „Rádujsja, Trapézo, nosjáščaja obíľije očiščéňij“ z akafístu Bohoro-
dicy a rituálne umývadlo vo dvore svätostánku, v ktorom sa umývali kňazi pred obe-
tovaním, čo v textoch predstavuje „báňa, omyvájuščaja sóvisť“. 

Taktiež aj čistá obetná jalovica, ktorá sa prinášala ako obeť za mier v židovskom 
svätostánku,  symbolizovala Bohorodičku, čo nám Cirkev ukazuje na konci litíjnych 
stichír v predvečer Vchodu vo chrám Presvätej Bohorodičky: „Vozsijá déň rádosten, i 
prázdnik vsečésten….da veselítsja Ioakím práotec, i Ánna da rádujetsja, jáko prinesóša 
Bóhu, jáko triľítstvujuščuju Júnicu, Neporóčnu Vladýčicu“.

Mgr. Dávid Kosť
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NECH SA TI STANE, AKO SI ŽELÁŠ!

Na 17. nedeľu po Päťdesiatnici pripadá čítanie z Matúšovho evanjelia o kanaán-
skej žene, ktorej Boh odpovedal na jej prosbu, jej modlitbu zázrakom a ona počula tie 
najkrajšie možné slova, ktoré chcela počuť „nech sa ti stane ako si želáš“ (Mt 15,28). 

Aj mnohí  z nás,  niektorí aj niekoľko rokov, čakáme na rovnakú odpoveď od nášho 
Spasiteľa, akú dostala kanaánska žena.  Niet takej kresťanskej rodiny, ktorá by neprosila 
Boha o uzdravenie svojich príbuzných. Niektorí prosia o telesné, iní o duševne uzdrave-
nie, jednoducho prosíme o zázrak. A keď sa zázraky neuskutočňujú, potom si kladieme 
otázky, a poniektorí z nás konfrontujeme svojich kňazov otázkami typu „Prečo Boh 
neodpovedá? Prečo je „hluchý“? Čo robíme nesprávne, však nikomu nič nerobíme“ 
a pod... Na otázky „prečo“ nám Boh odpovedá aj cez kanaánsku ženu. Boh má svoje 
zásady, pre ktoré ostáva „nepočujúcim“. Možno tou svojou neustálou „nemotou“ nám 
chce na niečo poukázať. Dcéra kanaánskej ženy by nikdy nebola uzdravená, keby jej 
matka zostala sedieť doma. No ona nečakala, že Christos príde k nej domov. Sväté 
Písmo nám hovorí, že ona vyšla z pohanského kraja, z miest Týru a Sidonu, ktorých 
kultúra, myslenie a kult modloslužobníctva boli v úplnom rozpore s Božím zákonom. 
Ona urobila ten prvý krôčik, na ktorý náš Spasiteľ tak trpezlivo a túžobne čaká. Sama 
vykročila zo zla. 

Je aj veľa rodičov, ktorí sa modlia za zdravie svojich detí, ale oni samy ostávajú žiť 
v hriechu. Nesnažia sa zmeniť svoj život k lepšiemu. Aj v apoštolskom čítaní, ktoré pri-
padlo na túto nedeľu apoštol Pavol píše: „...preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, 
hovorí Pán, nečistého sa nedotýkajte a ja vás prijmem a budem vám Otcom a vy mi 
budete synmi a dcérami “ (2Kor 6,17). Preto sú na mieste otázky: „Kde sa nachádzame 
my? Kto nás obklopuje? S kým sa stretávame? Kto sú naši priatelia a ako na nás 
vplývajú, akým smerom nás vedú?“ Keď sa budeme nachádzať na miestach, kde sa 
Boh nechváli, kde si nikto neváži Sväté Písmo, kde sa pôsty a tradície nedodržujú a skôr 
sú terčom posmeškov, kde nemravnosť je „IN“ a byť zbožným je staromódnosť, verte, 
že Boh nás z takéhoto miesta tak skoro nevypočuje. No nestačí len vyjsť, ale treba 
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„kričať“, modliť sa. Predstavme si, že by sme žili v minulosti a viedli by nás na popravis-
ko. Cestou by sme prechádzali popri dome, v ktorom by sedel sudca, ktorý nás môže 
oslobodiť. Okná by mal otvorené a my by sme vedeli, že tam sedí. Ako by sme vtedy 
kričali? Presne tak treba kričať, presne tak sa treba modliť, prosiť Boha o to, aby nás 
vypočul. Nie formálne, ale z hĺbky svojho srdca. Na Christa volalo mnoho ľudí, mnoho 
slepých, chromých, malomocných a iných, ale všetci kričali, načo nám poukazuje aj 
Sväté Písmo: „...tu vykríkol: Isus, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ (Lk 18,39) a na 
inom mieste „...už ďaleko zastali a hlasno kričali: Isus, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ 
(Lk 17,13) Christos tu neprišiel k nim, ani sa ich neopýtal, či nepotrebujú pomôcť. Aj v 
Starej Zmluve sa píše, ako Egyptský národ volal k Bohu z otroctva: „...počul som jeho 
výkriky pod utláčateľmi, áno poznám jeho úzkosti...teraz krik Izraelcov prenikol až 
ku mne“ (Ex 3,7-9). Až krik, nárek Izraelitov „donútil“ Boha, aby ich vyviedol z otroctva. 
Preto aj my, náš duch, naša duša musí kričať ako z posledného.

Je tiež dôležité pre kresťana, aby vedel, koho má prosiť. Kanaánska žena presne 
vedela, kto prechádza jej krajom. Nevolala po apoštoloch, ani sa sv. Petra a ani nikoho 
iného nepýtala, kto je ich učiteľ, a či jej môže pomôcť. Takisto aj my musíme vedieť ku 
komu sa modliť a koho vzývať. Sám Christos nám hovorí: „...keď ma budete o niečo 
prosiť v mojom mene, ja to urobím“ (Jn 14,14), alebo „Amen, amen, hovorím vám, 
keď budete Otca o niečo prosiť v mojom mene, dá vám to“(Jn 16,23). 

Mnohí veriaci často zapochybujú o svojej viere, a po dlhých rokoch modlenia to 
vzdávajú. Zmieria sa s tým, že sú natoľko hriešni, že ich Boh už nikdy nevypočuje a 
vtedy sa v beznádeji uchyľujú k tomu, že vyhľadávajú kňazov podľa ich vnímania „s 
inými, osobitnými darmi“. Poniektorí putujú po rôznych monastieroch, kde míňajú ne-
malé peniaze za to, že oferujú na bohoslužby v monastieri na celý rok, tzv. moleben 
za zdravím, v ktorom sa mnísi modlia o uzdravenie ich blízkych. Spoliehajú sa viac na 
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ľudí, ako na samotného Boha: „...lepšie je sa utiekať ku Hospodinovi, ako spoliehať 
sa na človeka“ (Ž 118,8-9). Na jednej strane je pochopiteľné a možno aj správne ich 
počínanie, však aj Sväté Písmo jasne hovorí: „...modlite sa jeden za druheho“(Jk 5,16), 
ale na strane druhej, modliť sa majú obe strany. Nie iba tá jedna, a tá druhá po celý rok 
sa vo svojom chráme neukáže. Je mylné si myslieť, že Boh takúto prosbu vypočuje. 
Sväté Písmo o takých ľuďoch hovorí: „...prekliaty človek, ktorý sa spolieha na človeka 
a má za oporu smrteľné telo, ale srdce ma vzdialené od Boha“ (Jer 17,5). 

Mnohokrát, aj keď všetko 
robíme správne, aj keď sme 
zanechali svoj hriešny život a ak 
sa aj správne modlíme a vieme 
koho prosiť, aj tak namiesto 
odpovede prichádza mlčanie. 
O takom stave duše krásne píše 
kráľ Dávid: „...Hospodin vo-
lám k tebe! Skala moja, nemlč. 
Ak budeš mlčať, budem sa 
podobať tým, čo zostupujú do 
hrobu“ (Ž 28,1). Tak ako Dávid 
čakal na odpoveď Boha, tak 
ani kanaánska žena nedostala 
odpoveď hneď. Christos čakal, a 

keď prehovoril, neboli to príjemné slová. Nepovedal jej: „Ja prídem a tvoju dcéru uz-
dravím“, ani svoje slová nezjemnil, nevravel jej: „nemôžem zobrať chlieb svojim deťom 
a dať ho tebe, alebo tvojej dcére“ ale on ju a jej národ prirovnáva k psom. Mnohí by 
sme sa po takejto odpovedi otočili a zo zármutkom a žiaľom odišli. Ale ona vedela, 
že cesty späť niet. Nechcela sa vrátiť domov s prázdnymi rukami, nechcela viac vidieť 
svoju dcéru trpieť. Prišla ešte bližšie a povedala mu: „...Pane, veď aj šteňatá sa živia 
odrobinami, ktoré padajú zo stola ich pánov“ (Mt 15, 27). Tieto slová nám odhaľujú 
jej veľkú pokoru a zároveň aj vieru. Ako keby mu povedala: „áno učiteľ máš pravdu, 
súhlasím s tebou, my sme tými psami, lebo sa klaniame iným bohom. Ak nechceš, 
nemusíš mi dať chlieb a ja to rešpektujem, no mne stačia odrobinky, lebo viem, že 
mojej dcére to pomôže. Možno sa nenasýtime, ale s určitosťou viem, že prežijeme.“

Pre kresťana je veľmi dôležité vždy vyznávať pravdu, priznávať si aj tie 
najnepríjemnejšie zlyhania, ale hlavne pomenovať veci správnym menom. Na spovedi 
často hovoríme polopravdy a kňaz musí čítať „medzi riadkami“. Zľahčujeme hriech 
a ospravedlňujeme ho. Kanaánska žena nepovedala iba to, že jej dcéra je chorá, ale 
konkrétne pomenovala to, čo ju trápi: „...moja dcéra je hrozne posadnutá démonom“ 
(Mt 15,22). Nehanbila sa za to a nič nezľahčovala. Neprosila Christa, aby sa zmiloval 
nad jej dcérou, ale nad ňou samotnou. Ako keby vyznávala, že za trápenie svojej dcéry 
nesie istý podiel viny aj ona sama. 
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Niektoré matky povedia: „Môj syn si rád vypije, ale to všetci chlapi tak pijú.“ 
Ospravedlňujú tak hriech a vedia o tom, trápi ich to, ale nikdy nepovedia to, že možno 
aj oni majú zásluhu na tom, že ich syn je alkoholik. Iní, čo kradnú, niekedy nevyznajú, že 
sú zlodeji, okrádači, ale len zľahčujú: „Keď brali ostatní, tak som bral aj ja.“ Keď sa niekde 
manželstvo rozpadá a jeden z partnerov si nájde nový vzťah, tak nenazývajú seba, 
že sú smilníci, ale hádžu vinu na svojich „bývalých manželov alebo manželky“. Nájdu 
sa aj takí odvážlivci, ktorí ak sa dopustia ťažkého hriechu, vyspovedajú sa pred iným 
kňazom, aby v očiach toho svojho ostali „zbožnými.“ Takéto počínanie je v rozpore so 
svätou tajinou spovede. Apoštol Pavol takýmto opovážlivcom hovorí: „...ktokoľvek by 
nehodne jedol chlieb, alebo pil kalich Pána, previní sa proti telu a krvi...je a pije si 
odsúdenie...“ (1Kor, 27-29)

Pouvažujme! Možno práve vyššie uvedené faktory sú tou príčinou, že Boh mlčí. A 
možno neodpovedá z lásky k nám, aby nás neranil pravdou, ktorú si zaslúžime počuť. 

Amiň. Chrisos posredi nas! 
 

 Jerej Radoslav Paisij Lupjan                             

POVOLANIE PRVÝCH APOŠTOLOV

V evanjeliu čítame o po-
volaní prvých apoštolov. 
Jedno ráno na brehu Gene-
zaretského jazera Christos 
vstúpil na loď, ktorá patrila 
Šimonovi, nazývaného Pe-
ter a začal z nej učiť národ, 
ktorý stál na brehu jazera. 
Keď prestal kázať, povedal 
Šimonovi, aby hodil siete 
na lov. Siete boli zrazu 
naplnené rybami. Po tom-
to zázraku k nim pristúpil 
Christos a povedal: „Poďte 

za mnou a odteraz budete lovcami ľudí“. A tak sa aj stalo, ako hovorí evanjelista 
Lukáš: „Potom prirazili k brehu, všetko zanechali a nasledovali Ho“ (Lk 5, 11).

Isus Christos už nebol sám. Mal okolo seba prvých apoštolov. Boli to jednoduchí  
ľudia, ktorí  nevedeli  čítať, písať, ktorí sa ničím neodlišovali od ostatných ľudí. Boli po-
volaní Christom, aby spolu s ním založili kráľovstvo aké nemá obdobu. Zanechali ry-
bárske siete, rodinu, príbuzných,  svoj domov a nasledovali Christa, ktorý nesľuboval 
peniaze ani pozemky, ale  hovoril o láske, chudobe a dokonalosti. Medzi kafernaum-
skými rybármi Isus Christos našiel prvých apoštolov. Tu sa nám naskytá otázka, „prečo 
si vyberá obyčajných rybárov a nie vzdelaných ľudí“?
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Keď sa pozrieme bližšie na povolanie „rybárov“, sú to ľudia, ktorým pri love rýb ne-
vadí zima, mráz, dážď, alebo horúčava.  Milujú svoje povolanie. Pozoruhodná je ich 
trpezlivosť, pokojne  sedia  na brehu, alebo idú po prúde a dávajú pozor, aby včas zare-
agovali na plné siete rýb. Rybár je človek trpezlivý, vie čakať, neponáhľa sa, rozprestrie 
svoju sieť a dúfa v Boha. Tak ako voda má svoje rozmary a ani dni nie sú rovnaké, tak 
aj rybár nevie či sa z lovu vráti s úlovkom. Odovzdáva sa do Božích rúk, ktoré posielajú 
hojnosť, ale niekedy aj opúšťajú človeka.

Isus Christos nehľadal apoštolov medzi učiteľmi a zákonníkmi, lebo tí prekrú-
cali Božie zákony. Nehľadal ich ani medzi filozofmi, lebo ich tam nebolo. Apoštoli 
lovili pevnou vierou v Isusa Christa, vierou v Mesiáša predpovedaného prorokmi, na 
ktorom sa všetky proroctvá pred ich očami aj naplnili. Svojím slovom - duchovným 
mečom zasievali zdravé a dobré semeno, aby sa slovo Božie šírilo do celého sveta.

Aj my všetci sme povolaní zvestovať slovo Božie, byť svetlom tohto sveta a 
soľou tejto zeme. Nastáva doba, ktorá nepraje Cirkvi, a preto buďme  aj my rybár-
mi a apoštolmi dnešných dní. Dôverujme a modlime sa k Bohu, aby  nám dal silu, 
aby sme už počas svojho života na zemi vydávali svedectvo, ktoré nám zanechali 
apoštoli. Staňme sa šíriteľmi Božieho slova v rodinách. Buďme svojim deťom vzorom 
v modlitbe, privádzajme ich do chrámu, buďme milosrdní k blížnym, a tak napĺňajme 
svedectvo prikázania lásky k Bohu a svojmu blížnemu.

 
prot. Peter Bačovčin

Nájdi si nepriateľa a začni ho milovať
Keď si medzi sebou želáme všetko najlepšie, na prvé miesto dávame zvyčajne 

zdravie a za zdravím hneď nasleduje láska.
Bohom nám bolo dané príkazanie milovať blížneho ako seba samého. Ak ho obrá-

time naopak, seba milujeme tak, ako milujeme nášho blížneho. Nie viac a nie menej. 
Tak ako v rozprávke: tebe jeden, mne jeden. Sme povolaní milovať štedrým srdcom 
a štedrosť spočíva v tom, že človek chce obdarovávať, chce pomáhať ako milosrdný 
samaritán. Lebo láska, to nie sú emócie, láska, to sú predovšetkým skutky, činy.

Láska môže byť i nerozumná. Nerozumná láska je sebecká, egoistická. Egoista 
na seba nezabúda a preto jemu všetko a iným nič. Alebo, jemu čo najviac a iným ten 
zvyšok. K nerozumnej láske možno zaradiť také prípady, keď navonok prejavujeme 
lásku, ale očakávame vzájomnosť. Dobro za dobro, to ešte stále nie je to pravé. To 
dokáže každý, dokonca i pohania. Ak robíme dobro blížnym, nečakajme automaticky 
od nich to isté dobro. Neriaďme sa zásadou niečo za niečo. 

Okrem toho máme milovať Boha viac ako všetkých ľudí. Lebo Boh je Láska. Či 
možno milovať všetkých bez rozdielu? Či možno dávať všetkým rovnako?  Takúto 
lásku má iba Boh. On je najdokonalejšia Láska. Božia láska je zdrojom našej lásky k 
blížnym.  
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Čo však znamená milovať? V prvom rade to znamená dávať, obetovať sa. A kto dáva 
z lásky, od obdarovaného nečaká žiadne percentá, žiadne dividendy. Preto je lepšie 
dávať nepriateľom, lebo od nepriateľov sotva možno očakávať, že budú opätovať 
našu lásku. Zato však čakajme odmenu od Boha. Ak urobíme dobre nepriateľovi, 
naplníme takto Christovo prikázanie o láske a môže sa stať, že náš nepriateľ sa zmení 
na priateľa.

Dokonalá kresťanská láska je taká, ktorú prejavovali svätí, ktorí akoby zabudli na 
seba a rozdali všetko iným. Mnohokrát si sami nič nenechali. Avšak to, čo im ostalo, 

bolo viac ako to, čo 
rozdali. Zostal im Boh 
v srdci. Bohu zasvätili 
svoj život, Jeho nasle-
dovali a venovali mu 
všetok svoj čas, ktorý 
im zostával do konca 
života. Metropolita An-
ton Surožský píše, že 
človek, ktorý kráča ces-
tou lásky, nikdy nenara-
zí na jej hranice. Nikto 
nepovie: stop – ďalej 
už nemusíš ísť. Ten, kto 
ide cestou lásky, ide za 
hranice zákona. Zákon 
nám určuje pravidlá, 

no zákon vždy niekde končí, ak ho naplníme, sme slobodní. Láska je bezhraničná 
a nekonečná, preto ak ju chceme mať,  vyžaduje nás celých. Nemôžeme sa zohriať, 
keď horí iba časť našej duše, nášho srdca. Ak je tak, plameň čoskoro vyhasne. Od lásky 
musí horieť celé naše srdce i vôľa i telo a premeniť sa na „neopalimuju kupinu“, na ker, 
ktorý videl horieť Mojžiš na púšti, a nezháral.

Takúto lásku nezískame z jedného dňa na druhý. K nej je treba postupne kráčať. 
Cesta je úzka a nie všetci po nej idú. Spočiatku, pri cvičení sa v láske, skúsme darovať 
to, čo nepotrebujeme. Postupne sa naučíme dávať aj niečo cennejšie, hodnotnejšie. 
Môžeme totiž postupovať podľa rady ctih. Ambrózia Optinského, ktorý hovorí: „ak 
zbadáš v sebe, že nemáš lásku a chceš ju mať, tak rob skutky lásky, hoci spočiatku bez 
lásky. Boh uvidí tvoju snahu a vloží ti lásku do srdca“.

Snažme sa preto vždy mať v sebe lásku. Láska je najdokonalejšia cnosť a zároveň 
najväčší dar Svätého Ducha. Bez lásky mnohé veci strácajú zmysel. Napríklad 
spravodlivosť bez lásky robí človeka krutým, viera bez lásky robí z človeka fa-
natika, pravda bez lásky robí z človeka sudcu. Vyhľadajme preto každý svojho 
nepriateľa a začnime ho milovať.

 Jerej Ján Toman
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ŽIVOT SVäTéHO MARTINA MILOSTIVéHO, BISKuPA TOuRSKéHO 
(Pamiatka svätca sa podľa cirkevného kalendára oslavuje 12. 10., 

v občianskom kalendári pripadá na 25. 10).  

Svätý Martin pochádzal z Panónie, z mesta Sabaria.1 Jeho rodičia boli pohanmi. 
Otec slúžil najprv ako radový vojak, no neskôr bol povýšený do hodnosti tribúna.
Detské roky prežil Martin v Tizine , kam sa musel jeho otec presídliť. Kresťanská viera 
sa vtedy šírilia rýchlo a slobodne. Keď sa Martin zoznámil s veriacimi, zatúžil po pravde 
viery a  v desiatich rokoch sa stal proti vôli rodičov katechumenom.

Nezvdelával sa vo vedách, vystačil si s Christovým učením. Keď mal 12 rokov, ob-
javil v sebe túžbu stať sa pustovníkom. Boh však rozhodol inak. Jeho otec bol nespo-
kojný, že sa jeho syn stýka s kresťanmi, lebo z neho chcel mať významného vojaka. Vo 
veku 15 rokov ho teda prinútil, aby zložil vojenskú prísahu a vstúpil do armády. Ako 
tribúnov syn a silný mládenec sa stal oficierom jazdy. Jeho pokorný a zbožný spôsob 
života sa však nezmenil. U spoluslúžiacich si vyslúžil obdiv za svoj strohý a dobrými 
mravmi naplnený život. Jeho finančné pomery mu dávali možnosť, aby sa ešte ako vo-

jak naplno venoval dobročinnosti. 
Zo žoldu si nechával časť na živo-
bytie a z ostatku pomáhal zúfalým, 
odieval nahých, či kŕmil biednych.

Vojenskú službu Martin vyko-
nával v Galii, kde jeho armáda zi-
movala v Amiens za neobyčajne 
krutého mrazu. Tu sa spomína 
udalosť, kedy Martin, prechádza-
júci mestskou bránou, dal polona-
hému chudákovi aj z toho posled-
ného čo mal - polovicu svojho 
plášťa. Pamätal tak na Christove 
slová: „Bol som nahý a vy ste Ma 
zaodeli... ako ste učinili jednému z 
týchto Mojich najmenších bratov, 
tak ste učinili Mne“ (Mt 25, 36). 
Skrze nočné videnie dostal útechu 
od samotného Christa, Ktorý mu 
oznámil, že to práve Jemu daroval 
polovicu svojho plášťa. Po tomto 
videní mladík neváha a vo veku 18 
rokov prijíma svätý krst. Po krste sa 

1 Panónia –významná podunajská oblasť Rímskeho impéria. Dnes súčasť Maďarska. Sabaria – 
dnes Szombathely. Svätý Martin sa narodil v prvej polovici 4. storočia po Chr.
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usiluje z armády odísť, no po dohode s veliteľom, tiež kresťanom, sľubuje vydržať v 
armáde ešte 2 roky, po ktorých spoločne opustia vojsko, aby sa venovali asketickému 
životu. V tejto dobe sa Martin účastnil ťažení proti divokým Alemanom. Bojovému 
oddielu, v ktorom slúžil, velil cisárov bratranec Julián, neskôr zvaný Odpadlík. Keďže 
Chcel naplniť svoju túžbu, Martin hovoril smelo svojmu veliteľovi: „Cézar! Doteraz 
som ti slúžil v jazde, ale teraz mi dovoľ vystúpiť z armády kvôli službe Bohu... ja som 
Christov vojak, a preto už viac nemusím bojovať za teba.“ Keď bol Martin zbavený 
vojenskej prísahy, mohol opustiť armádu.

Vybral sa k biskupovi mesta Poitiers, Iláriovi, preslávenému svätosťou života i 
vzdelanosťou, aby sa zveril jeho duchovnému vedeniu. Ilárij mladíka prijal a chcel 
ho ustanoviť za diakona, no Martin z pokory odmietal. Prijal však nižšiu hodnosť 
zaklínača. Martin sa tu zdržal krátko, lebo sa ponáhľal domov, aby svojich pohanských 
rodičov obrátil ku Christovi. Musel prejsť Alpy, často blúdiť a vystavovať sa rôzným 
nebezpečenstvám. Keď prekročil hranice Itálie, pokračoval ďalej. Keď prišel domov, 
otec sa správal nepriateľsky a bol neústupčivý, no matka prijala svetlo Evanjelia. Mar-
tin brojil proti ariánskej heréze, ktorá sa vtedy šírila Panóniou. Kvôli tomu bol pre-
nasledovaný, mučený a nakoniec aj vyhnaný zo svojho rodného mesta. Vybral sa teda 
do Itálie a zostal v Mediolane, kde si postavil pustovnícku kéliu, no aj odtiaľto bol 
ariánmi vyhnaný. Vtedy sa ako pustovník usídlil na ostrove Gallinaria, odkiaľ sa pre-
sídlil na Caprariu.

Keď sa dopočul, že jeho ariánmi vyhnaný učiteľ Ilárij sa vrátil, vybral sa k nemu 
do Poitiers, kde sa zvítali po päťročnej odluke. Ilárij ho opäť presviedčal, aby prijal 
stupeň diakona, alebo presbytera, no Martin odmietal, túžiac zostať obyčajným 
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mníchom. Ilárij mu povolil založiť monastier v neďalekej dedine Locociacum, alebo 
Ligugé  v periférii Poitiers. Okolo zbožného mladíka sa rýchlo zhromaždili učeníci, aby 
sa učili mníšskemu životu. Hoci nemal vzdelanie, poučovala ho Christova blahodať, 
povznášanie mysle k Bohu a askéza cnostného života. Vďaka tomu mohol viesť ľudí 
prostých i vysoko vzdelaných. Takto vznikol prvý monastier v Galii.

Bolo len otázkou času, kedy sa ľud niektorej miestnej cirkvi ozve so žiadosťou, 
aby prijal hodnosť biskupa. A hľa, keď sa uvoľnila katedra v meste Tours, ľud si žiadal 
svätého Martina. Keďže však všetci poznali jeho pokoru, uchýlili sa ku ľsti a sile. Istý 
mešťan, menom Ruricij, prišiel do monastiera a prosil Martina, aby sa prišiel pomodliť 
nad jeho chorou ženou. Svätý išiel, keď ho tu obkľúčil zástup a nasilu priviedol do 
mesta, kde ho ľud vyhlásil za biskupa.  

Aj ako biskup bol stále rovnaký – 
pokorný, odieval sa jednoducho, jedol 
najstrohejší pokrm a väčšinu času sa 
venoval askéze. Neďaleko od mesta 
si zvolil pusté miesto, kde vybudoval 
drevenú kéliu. Podľa jeho príkladu 
prichádzali ďalší, až sa okolo neho 
zhromaždilo do 80 bratov, ktorým 
Martin ustanovil pravidlá. Takto sa sfor-
moval nový monastier, zvaný Martinov 
monastier, Veľký monastier, a napokon 
Marmutiers . 

Svätý Martin je nazývaný aj apo-
štolom Galie, pretože sa veľmi na-
máhal, aby priniesol svetlo Evanjelia 
pohanom. Často opúšťal monastier a 
chodil po okolitých krajoch, kde ničil 
pohanské svätyne, vyruboval posvät-
né stromy a háje, budoval kresťanské 

chrámy a poučoval pohanov o viere. Prejavy Božej moci ako kriesenie mŕtvych a 
uzdravovanie chorých mu pomáhali pri jeho apoštolskej činnosti. Postupne sa mu 
podarilo obrátiť pohanov v Amboise, poraziť saronských druidov  v meste Augusto-
don v aeduánskom kraji, ďalej pokračoval do dediny Leproso, kde obyvateľov tiež 
odvrátil od modiel. Ohromnému zástupu pohanov kázal aj na rovine pri meste Car-
not. Podobne šíril Evanjelium aj v ďalších oblastiach Galie.

Martinova pokora nútila aj pohanov, aby ho milovali. O trpezlivosti a miernosti 
svätého Martina svedčí aj prípad diakona Bricta, ktorý sa stal Martinovým nástupcom 
na tourskej katedre. Tento mladík bol nízkeho pôvodu, no Martin ho prichýlil, vycho-
val a ustanovil za diakona. Zlí duchovia však Bricta viedli k tomu, aby v záchvatoch zú-
rivosti hanobil svojho učiteľa. Svätcova predpoveď sa splnila - Brict sa zmenil natoľko, 
že po jeho smrti sa stal jeho nástupcom. Takýto pôsobivý a mocný vplyv mal svätý 
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Martin aj na ľudí najpyšnejších i krutého srdca, ba aj na mocných tohto sveta. Krutého 
tourského miestodržiteľa Aviciána dokázal odradiť od popravy väzňov. Dokázal si 
získať priateľstvo i dôveru predpojatého cisára Valentiniána I. Keď sa cisárom stal Ma-
xim, hoci biskup nesúhlasil so spôsobom, akým sa dostal ku korune a predpovedal 
mu neúspech a skorú smrť, predsa s ním na cisárskom dvore v Trevíre debatoval o 
pozemských záležitostiach, ako aj iných duši prospešných veciach.

V závere života sa Martin dopočul, že medzi duchovenstvom v okolí Candes  
vznikli spory, preto sa tam ponáhľal, aby uzmieril sporiacich sa klerikov. Zvolal svo-
jich mníchov, informoval ich o svojom blízkom zosnutí a vybral sa na cestu. Po obno-
vení poriadku v Candes dostal svätec silnú horúčku. Keď zosnul, dve tisícky mníchov 
a zbor panien sprevádzali jeho telo do Tours, kde bol slávnostne pochovaný.2 Po 
blaženom zosnutí zostávalo jeho telo neporušeným a pri jeho hrobe sa diali veľké a 
mnohopočetné zázraky.3

Zdroj: Životy svätých podľa sv. Dimitrija Rostovského. Dostupné na Internete: 
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/893

Spracoval: Jerej Mgr. Peter Dobrík
2 Svätý Martin zosnul 11. novembra okolo roku 400 po Chr. Mal asi 80 rokov.
3 Biskup Perpetuus postavil nad hrobkou svätého Martina veľkolepý chrám. Časť ostatkov bola 
postupne poroznášaná do rôznych chrámov. Protestanti v roku 1562 po Chr. hrobku v Tours 
vykradli a ostatky spálili. Zostávajúce časti boli uložené v tourskom katedrálnom chráme, kde 
sú uschované dodnes.

MODLITBA

Modlitba ako zlatý kľúč otvára nám všetky poklady milosrdenstva a štedrostí 
Božích. (Dimitrij, arcibiskup volyňský)

Modlitba je dych duchovného života. Ako dychom telesný človek priťahuje 
okolitý vzduch a vdychuje z neho životnosť a silu, tak modlitbou otvára duša seba 
všadeprítomnému Duchu Božiemu a prijíma od Neho život i duchovnú silu. (Sv. Fila-
ret, metropolita moskovský)

Nič tak nenapomáha k cnosti ako častý rozhovor s Bohom. Modlitba nie je iba 
prostriedok k cnosti, ale aj sama je cnosť. Bez modlitby náš duchovný život aj lačnie, 
aj smädí, aj umiera. (Sv. Ján Zlatoústy)

Aby ste privykli na modlitbu, nečakajte na rozpoloženie k nej, ale núťte sa k nej, 
pretože „Kráľovstvo nebeské trpí násilie a násilníci ho uchvacujú“ (Mt 11, 12). Mno-
hí, v očakávaní vnútornej náklonnosti, sa pomaly úplne prestali modliť. (Prot. Avr. 
Nekrasov)

Veľkú silu majú modlitby svätých, no len vtedy, keď aj sami sa často a úprimne 
modlíme. (Starobylý Paterik)
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SVÄTÝ SPIRIDON, VEĽKÝ DIVOTVORCA TRIMIFUNTSKÝ (III)

Zázraky
     Istý cnostný kresťan a blízky priateľ sv. Spiridona bol ohováraný niekoľkými zlými 
ľuďmi, ktorí ho nenávideli pre jeho cnosti. Ohováranie bolo také veľké, že miestodržiteľ 
ho odsúdil na smrť. Len čo sa o tom dozvedel Spiridon, ihneď utekal na miesto, kde 
držali spútaného jeho priateľa, aby ho vyslobodil. Dobre vedel, že je nevinný.
     Bola zima. Kvôli častým dažďom bola cesta ťažko schodná. Na jednom mieste cesty, 
ktorá viedla do mesta, kde bol spútaný priateľ Spiridona, sa vyliala rieka a silným prú-
dom sa valila po ceste. Nikde nebolo možné prejsť na druhú stranu. Spiridon si v tej 
chvíli spomenul na to, čo urobil Józue, keď prechádzal s archou cez Jordán. Postavil 
sa na breh a mocným hlasom povedal rieke: „Stoj! Pán všetkého prikazuje, aby som 
prešiel a zachránil svojho priateľa“. Po týchto slovách sv. Spiridona prírodné zákony 
na chvíľu prestali platiť. Prúd rieky sa zastavil. Otvorila sa cesta a bolo možné prejsť na 
druhú stranu.
     Ľudia, ktorí boli pri tejto udalosti, boli dojatí. Bolo ich tam veľa a všetci čakali, aby 
mohli prejsť cez rozbúrenú rieku na druhú stranu. Všetci sa rozbehli a prešli cez pre-
chod, ktorý urobil Spiridon prostredníctvom svojej modlitby. Hneď ako dorazili do 
mesta, všade hovorili o zázraku. S dojatím hovorili o tom, čo videli na vlastné oči. Doz-
vedel sa o tom aj miestodržiteľ. Ovládol ho strach. Nemohol nevyhovieť prosbe Spiri-
dona a prikázal, aby prepustili na slobodu jeho priateľa odsúdeného na smrť. Spiridon 
sa spolu so svojím priateľom vrátil do mesta, kde býval a obaja mali nesmiernu radosť. 
Zachránil nevinne odsúdeného.
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     Svätý Spiridon nemal len dar konať zázraky. Boh mu vďaka jeho pokore dal aj 
dar prezieravosti. To znamená, že mohol vidieť tajné myšlienky a hriechy ľudí. To mu 
pomáhalo privádzať k pokániu mnohých hriešnikov.
     Spiridon mal vo zvyku každý deň veľa chodiť. Nikdy nechodil na koni. Raz šiel pešo 
veľmi veľa. Keď prechádzal okolo nejakej dediny, unavený a spotený vošiel do domu 
jedného svojho priateľa, aby si oddýchol. On ho prijal veľmi ochotne a pripravil mu 
nádobu s vodou, aby mu umyl nohy. Len čo sa však susedia dozvedeli, že k nim prišiel 
Spiridon, všetci bežali, aby sa s ním stretli. Hádali sa pritom, kto mu viac poslúži. Vtedy 
sa k nemu priblížila aj jedna hriešna žena, ktorá chcela pobozkať jeho nohy. Spiridon 
vďaka Božej blahodati pochopil jej skrytý hriech. Pred jeho očami sa odhalil jej temný 
život. Tichým hlasom jej otcovsky povedal: „Nedotýkaj sa ma, žena“. Povedal to, aby 
jej dal príležitosť znenávidieť svoj hriech a vzdialiť sa od zhýralého života cez pokánie. 
Ona však neuposlúchla slová sv. Spiridona, ale ešte viac sa k nemu priblížila. Vtedy 
Spiridon verejne hovoril o jej hriechu. Pomenoval ho pred všetkými prítomnými. V srd-
ci hriešnice došlo k obratu. Jej duša chcela začať nový život. Zmocnilo sa jej rozhodnu-
tie uskutočniť pokánie. Rozhorel sa v nej plameň obnovy a vyslobodenia, a naviac, jej 
myseľ sa naplnila nekonečným obdivom sv. Spiridona. Odhalil jej všetko, čo vykonala 
v noci a v tme. V tej chvíli sa odhodlala k úprimným slzám pokánia. Sklonila hlavu k 
zemi a začala plakať... Pred všetkými ľuďmi vyznala svoj hriech. Sv. Spiridon, keď vi-
del jej pokánie, vyslovil slová, ktoré Christos povedal hriešnici: „Neboj sa, dcéra moja, 
odpúšťajú sa ti tvoje hriechy“. A ďalej povedal: „Hľa, uzdravila si sa, nikdy viac nehreš!“ 
Od tej chvíle bola hriešna žena vyslobodená. Definitívne prestala žiť hriešnym životom. 
Otvorili sa jej nové možnosti. Začal pre ňu úplne nový život. (Pokračovanie)

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

ČO jE TO BLAHODAŤ

Blahodať v duchovnom živote je to isté, čo dych v telesnom živote. Človek bez dy-
chu je telesne mŕtvy, kresťan bez blahodate nie je kresťan (Rim 8, 9), je mŕtvy duchom 
(Ef 2, 1). (Peter, biskup tomský)

Svätú myšlienku o Bohu nes v srdci ako pečať lásky k Bohu. (Drevnyje inočeskije 
ustavy)

Pozeraj umom, čo sa deje v duši. Ak je neveľká blahodať, v duši je pokoj a je cítiť 
lásku ku všetkým; ak je blahodate viacej, v duši je aj svetlo a veľká radosť a ak ešte 
viacej, aj telo pociťuje blahodať Svätého Ducha. (Sv. Siluán Atoský)

Duša môže odporovať zlu, no nemôže bez Boha zvíťaziť alebo ho (zlo) vykoreniť.  
(Sv. Makarij Veľký)

Ako dieťa nosia na rukách, kade chodia, tak aj blahodať drží a nosí um a vyvyšuje 
na nebesá, do večného pokoja. (Sv. Makarij Veľký)
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Otec Sergej prebýval istú dobu v Optinskej pustovni. Tu naštudoval materiály a 
listy starca Ambrosija Optinského. V roku 1912 dokončil a vydal životopisnú knihu s 
názvom “Prepodobnyj Ambrosij”. Na pamiatku mu archimandrita Xenofont daroval 
epitrachiľ veľkého starca. 

Najdôležitejším literárnym dielom o. Sergeja, bol životopis moldavského starca Paj-
sija Veličkovského. Začal ho písať v roku 1913 na pokyn poltavského bis-kupa Silvestra 
(Oľšenského). Každé leto počas prázdnin až do začiatku revolúcie otec Sergej strávil 
mnoho času v Imperátorskej akadémii vied v Petrohradskej duchovnej akadémii, v 
Moskovskej synodálnej knižnici, v Orlovskom eparchiálnom úložisku, v knižniciach v 
Optinej pustovni, v Bukurešti, Njameckom a Sekulskom monastieri, kde duchovne zá-
pasil starec Pajsij, ako aj v Novo-Njameckom monastieri na rieke Dnester, ktorý otec 
Sergej navštívil v roku 1931. Vďaka bohatému rukopisnému materiálu bola dlhoročná 
práca na veľkom diele nakoniec zavŕšená. Kniha Moldavský starec schiarchimandrita 
Pajsij Veličkovský vyšla prvýkrát v Estónsku v roku 1938.

Nesmierne dôležité bolo pôsobenie otca Sergeja v Poltavskom kadetskom zbore. 
Jeho slovo získalo duchovnú silu a zároveň prístupnosť a jednoduchosť. 

Neskôr sa o. Četverikov sa stal spovedníkom celej emigrantskej mládeže Európy. 
V auguste roku 1923 ho vladyka Evlogij ustanovil za nastojateľa novovzni-
kajúcej farnosti v Bratislave. Tu žil a pracoval jeho syn Feodosij ako vedúci bra-

tislavskej vodárne. Otec Sergej 
zorganizoval cirkevnú obec Kresto-
Preobraženského chrámu v Brati-
slave a v prenajatom priestore začali 
slúžiť sv. Liturgie. Vladyka Evlogij 
spomínal, že otec Sergej Četverikov 
bol vynikajúci kňaz. Mal unikátne 
pastoračné schopnosti, asketic-
kého mníšskeho ducha a bol znalec 
ruského mníšstva a starčestva. Misij-
nú činnosť otec Sergej rozvinul nielen 
v Bratislave, meste študentov, kde 
bolo vtedy nemálo rodín českých vo-
jakov, ktorí sa vrátili z Ruska už ženatí, 
ale aj po celom Slovensku.  
V roku 1928 odišiel do Paríža, kde bol 
na bulváre Montparnas postavený 
pravoslávny chrám Uvedenia do 
chrámu Presvätej Bohorodičky, ktorý 
priťahoval mnohých ľudí. Tam sa prá-
voslávni kňazi, ktorí sa dočasne ocitli 

NEZNÁMy ZNÁMy jEROSCHIMONACH SERgEj (ČETVERIKOV) (II)
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bez farností, mohli slúžiť sv. Liturgie. Prvým nastojateľom od roku 1929 do 1939 bol 
práve o. Sergej Četverikov. 

V roku 1899 vzniklo Ruské študentské pravoslávne hnutie, ktoré malo náboženský 
charakter. Cieľom tohto hnutia bolo šírenie kresťanskej viery a príprava kazateľov v 
podmienkach rozmáhajúceho sa materializmu a ateizmu. Jeho emigrantská vetva sa 
zjednotila v roku 1923.     

Na ustanovujúcom sneme hnutia v Přerove sa stretli dva prístupy ďalšieho fungo-
vania: medzikonfesionálny protestanský štýl vychádzajúci zo Celosvetovej kresťanskej 
mladežníckej federácie, a pravoslávny štýl spojený s Cirkvou a kňazmi. Ruské 
študentské pravoslávne hnutie sa nakoniec pevne zviazalo s Ruskou pravoslávnou 
cirkvou. Jeho hlavnými činiteľmi sa stali o. Sergej Bulgakov a otec Sergej Četverikov, 
ktorý sa stal duchovníkom hnutia. Pod jeho duchovným vedením cirkevnosť členov 
hnutia bola ochraňovaná a upevňovaná. V roku 1925 na podnet Hnutia a s pomocou 
vladyku Evlogija (Georgievského) vzniká v Paríži Sväto-Sergejevský bohoslovecký 
inštitút, v ktorom sa vzdelával nám tak milý otec Savva Struve. Otec Sergej viedol pra-
voslávnu mládež vyše desať rokov. Aj vďaka jeho pričineniu a životnému príkladu sa 
rozhodol stať kňazom Michal Alexandrovič Ridiger, otec budúceho ruského patriarchu 
Alexeja II. (Pokračovanie)

Jerej Mgr. Marián Derco, PhD.

Súženia
Ani jedno blahé dielo sa neuskutočňuje bez súženia. (Sv. Varsonofij Veľký a Io-

ann)
Hoci aké by ťa postihlo súženie, neobviňuj z neho nikoho okrem seba a hovor: 

„Toto sa stalo so mnou za moje hriechy“. (Abba Or)
Bez pokušenia nieto boja, bez boja nieto víťazstva, bez víťazstva nieto odmeny (2 

Tim 2, 5). (Blaž. Teofilakt)
Stretávaj nešťastia nie ako nepriateľa a trýzniteľa, ale ako spravodlivého 

napomínateľa hriechov, ako lekára duševných nemocí, ako Božieho hlásateľa, ako 
zvestovateľa blahodate. (Sv. Filaret, metropolita moskovský)

Božia spravodlivosť vyžaduje, aby hriešnik bol potrestaný za svoje hriechy. Ak teda 
hriešnik má byť nevyhnutne potrestaný za svoje hriechy, tak lepšie je, aby bol potres-
taný tu a znášal s vďakyvzdaním dočasný trest, než v budúcom veku sa nekonečne 
trápil. (Sv. Tichon Zadonský)
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120 ROKOV OD NARODENIA 
ARCHIMANDRITU SAVVU STRUVE

(Zo života mníchov v  monastieri sv. Jova Počajevského v Ladomirovej)

Narodenie dieťaťa všetci vnímame ako radostnú udalosť. Čo však z neho vy-
rastie vôbec netušíme. Z diaľky sledujeme život, jeho činy a zamýšľame sa nad jeho 
budúcnosťou. Životným príbehom veľmi zaujímavej osobnosti sa môžeme inšpirovať 
a nadchnúť. Takouto osobnosťou bol Konštantín Petrovič Struve, ktorý sa narodil 11. 
10. 1900 v Petrohrade, v rodine ekonóma, filozofa, sociológa, politika, historika, Petra 
Bernhardoviča Struveho.   

Vyrastal v ťažkých revolučných rokoch mimo svojej vlasti, ale verný svojej vie-
re a národu. „Carstvo nebeské sa získava námahou a tí, ktorí sa namáhajú, sa 
ho zmocňujú“ (Mt. 11,12). Práve tieto slová svätého Evanjelia dokonale vystihujú 
Konštantína - v postrihu jeromonacha Savvu.  

V nasledujúcej pasáži uvádzame osobné spomienky otca Savvu, na jeho život v 
Ladomirovskom monastieri, ktoré boli prevzaté z jedného z jeho listov, publikovaného 
v cirkevnej tlači:  „V našom Jovskom monastieri som niesol nejedno poslušnícke 
pravidlo: bol som sádzač písmen, kosil som aj staval, pokiaľ som sa nestal duchov-
níkom našej ladomirovskej farnosti pre veriacich. To mi tiež mimoriadne pomá-
halo v poznaní námahy, v zoznamovaní sa s národom, v osobnej pokore a v plnom 
upustení od skorších mestských zvykov. Veď tu je všetko iné, úplne neponášajúce sa 
na to, k čomu sme si zvykli z detstva; život tu je surový, vážny - so všetkými svojimi 
stránkami, vyžadujúc napnutie všetkých duševných a telesných síl. A ako ten život 
uchvacuje!.. Viete, že vás neustále čaká stretnutie s vidiečanmi, takmer chudobný-
mi rodinami. Skoro v noci vychádzate pod ešte hviezdne nebo, keď ešte okolo vás 
nikoho niet a ani v jednom okienku v dedine nesvieti svetlo. Prechádzate sa voľne po 
monastierskom dvore. Pozeráte hore, hlboko dýchate horský vzduch, modlíte sa a 
v pamäti preberáte všetko, čo je potrebné urobiť počas dňa. A starostí bude mnoho, 
a vy sa tomu radujete, radujete sa možnosti tvoriť dobro… A deň sa začína, a plynie 
ako jediný okamžik. Vaša duša je akoby uchvátená plameňom, ktorý je hotový 
roztopiť samotný ľad ústretového nezáujmu. Cesta k všetkým dedinám (Ladomiro-
va, Čierne, Vagrinec) je veľmi malebná a nie veľmi ťažká. A tam: bohoslužby, 
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návšteva a liečenie chorých, vyučovanie v 
školách! Pri jednom chlapčekovi presedíš 
dve i tri hodiny, aby si určil všetky zrejmé 
osobitosti choroby. Večer ich prelúskaš v le-
kárskych knihách, poradíš sa s našim zdra-
votníkom - otcom Dionýziom ako aj s obvod-
ným lekárom Rusom, ktorý lekársku fakultu 
dokončil v Čechách a prijal české občianstvo. 
Vykonáš, zdalo by sa nevykonateľné, objímeš 
neobjateľné a zrazu je večer. Vrátiš sa k sebe, 
avšak aj tam ťa čakajú naliehavé veci. Je 
nevyhnutné prijať kurátorov a žiadateľov, 
prezrieť osobnú poštu, prebehnúť korektú-
ru svojho článku a niekomu napísať list. S 
niektorým z poslušníkov musíš pohovoriť, 
bezpodmienečne navštíviť igumena a du-
chovníka. Pomodliť sa a v čase písania ak-
tuálnej eseje (alebo článku) je už hlboká noc. A 
ešte pred rannou zorou - sa to všetko zlieva v 
jediný reťazec udalostí, záležitostí. Takýmto 

spôsobom žijeme, ako vidíte! Nudiť a trápiť sa nie je kedy!  Stačilo by aspoň toľko síl, 
aby sa splnila hoci len polovica toho, čo si naplánuješ.“

Otec Savva odovzdal svoju nesmrteľnú dušu Stvoriteľovi dňa 13. 03. 1949 v prí-
tomnosti otca Ignatija Čokinu. Snažme sa aj my niesť odkaz tohto velikána a tvorme 
dobro, preukazujme lásku a nezabúdajme na pokoru.    
         

                                                                                               jerej Mgr. Marián Derco, PhD.

ČO jE TO LÁSKA 

Láska je vrcholom dokonalosti, a aby sme sa na ten vrchol dostali, musíme prejsť 
po všetkých schodoch. Aby sme získali lásku, vrúcnu lásku k Bohu, lásku k blížnemu, 
je predovšetkým potrebné, aby sa stali nemožnými vážne hriechy. Či môže lakomec, 
pre ktorého je bohom zlato, a pôžitkár, pre ktorého je bohom brucho, získať lásku? 
Samozrejme, že nie. Vôbec nemôže. Od pravej lásky je veľmi ďaleko. Získať lásku môžu 
len tí, ktorí sú bez vášní, čiže sa oslobodili od prejedania sa, smilstva, hnevu, klamstva, 
slávybažnosti a pýchy. (sv. Lukáš Vojno-Jasenecký)

Kto chce mať lásku, musí odvrhnúť všetky zlé a nepriateľské myšlienky, nehovoriac 
o skutkoch a slovách, všetkým musí odpúšťať spravodlivé aj nespravodlivé urážky. (sv. 
Nikon Optinský)

    Kto sa chce vydať na cestu lásky, nech sa vo vzťahu k blížnym nestará o to, či 
sú dobrí alebo zlí. (ctih. Izaiáš)
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„ABy VO MNE PREBÝVALA CHRISTOVA SILA“ 

(Výklad podľa sv. Jána Zlatoústeho)
 

 „Pán mi povedal: „Stačí ti moja blahodať, lebo moja sila sa preja-
vuje v slabosti“. Preto sa radšej budem chváliť svojimi slabosťami, 
aby vo mne prebývala Christova sila“ (2 Kor 12, 9).

„Pán mi povedal: „Stačí ti moja blahodať, lebo moja sila sa prejavuje v slabos-
ti“, to jest:  „Stačí ti, že kriesiš mŕtvych, uzdravuješ slepých, očisťuješ malomocných 
a konáš iné zázraky. Nežiadaj si žiť v bezpečí bez strachu a kázať bez námahy. Si 
zarmútený a žiališ? Nepripisuj mi za slabosť to, že mnohí proti tebe intrigujú, bijú 
ťa, prenasledujú a bičujú. Toto všetko ukazuje na moju silu, lebo sila moja sa preja-
vuje v slabosti. Nechci viac“. Všimli ste si, ako apoštol prezentuje jedno a Boh druhé? 
Apoštol hovorí: „Aby som sa nepovyšoval, bol mi do tela daný osteň“, no Boh povedal, 
že to dopustil, aby zjavil svoju silu. „Nielenže si pýtaš viac, no dokonca také, čo kalí slávu 
mojej moci“. Práve slová: „Stačí ti“ ukazujú, že už netreba nič iné pridávať, ale že všetko 
je urobené. Na tom vidíme, že tu sa nehovorí o chorobe hlavy, chorí nekázali, ani by 
kázať nemohli, ale o tom, že prenasledovaní (apoštoli) všetko prekonávali. Počujúc 
takú odpoveď, (Pavol) hovorí: „Preto sa radšej budem chváliť svojimi slabosťami“. Aby 
(Korinťania) nepadali duchom, vidiac, že sa falošní apoštoli chvália úplne opačne a 
skutoční (apoštoli) trpia prenasledovanie a útlak, (Pavol) ukazuje, že prostredníctvom 
nich je ešte slávnejší, že práve v tom sa prejavuje Božia sila, a že to, čo sa s nimi deje, 
je hodné toho, aby sa tým chválil. Preto aj hovorí: „Radšej sa budem chváliť“. „Nie zo 
zármutku som hovoril, že mi bol do tela daný osteň, naopak, ja sa tým ozdobujem, a 
na seba privolávam ešte väčšiu silu (od Boha)“. Preto dodáva: „Aby vo mne prebývala 
Christova sila“. Objasňuje tu aj niečo iné, že v akej miere pokušenia silneli, v takej sa v 
ňom zväčšovala a prebývala Božia blahodať. 

   Teda, či prosené dostaneme alebo nie, budeme sa ďalej modliť a ďakovať nielen 
vtedy, keď dostaneme, ale aj keď nedostaneme, pretože aj nedostať, keď sa to deje 
z Božej vôle, je rovnako osožné ako dostať. Lebo my na rozdiel od Boha nevieme, 
čo a nakoľko je pre nás osožné. Čiže, či dostaneme alebo nie, máme byť vďační. Ste 
prekvapení, že nevieme, čo je pre nás dobré? Aj Pavol, taký veľký muž, hodný toľkých 
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darov, nevedel, že žiadal o neosožné. Vi-
diac, že je obklopený útrapami a neustály-
mi pokušeniami, modlil sa o ich odňatie, 
a nie jeden, nie dva, ale mnoho ráz. Tri 
razy, hovorí, som prosil Pána. Tri razy, 
čiže mnoho ráz prosil a nedostal. Poz-
rime sa, ako to prijal. Či reptal? Padol do 
zármutku, či zúfalstva? Nie, a čo hovorí? 
Pán povedal: „Stačí ti moja blahodať, lebo 
sila moja sa prejavuje v slabosti“. Boh ho 
nielenže od nešťastí, ktoré ho postihli, 
neoslobodil, ale dopustil, aby v nich ostal. 
A odkiaľ vieme, že nereptal? Počúvajte, čo 
sám Pavol povedal, keď pochopil, že pre 
Boha je to tak prijateľné: Preto sa radšej 
budem chváliť svojimi slabosťami. Hovo-
rí, že odteraz sa nielenže nebude snažiť 
tých nešťastí zbaviť, ale sa nimi bude s 
veľkou radosťou chváliť. Všimli ste si, aká 
rozvážna duša? Vidíte tú lásku k Bohu? 

...Čiže, všetko je potrebné prenechať Stvoriteľovi našej prirodzenosti a s radosťou 
prijímať všetko, čo On považuje za potrebné a pozerať nie na  viditeľné dianie, ale na 
to, čo je prijateľné pre Boha. Lebo On, vediac lepšie ako my, čo je osožné, sám vie aj to, 
ako našu spásu organizovať.

Zdroj: http://bible.optina.ru/new:2kor:12:09   

„ BUDEM SA TEDA CHVÁLIŤ SVOjOU SLABOSŤOU “ 

(Výklad podľa sv. Jána Zlatoústeho)
 

 „Ak sa treba chváliť, budem sa teda chváliť svojou slabosťou“  (2 Kor 12, 30).

   Vidíte? Nikdy sa nechváli zázrakmi, naopak, chváli sa prenasledovaniami a 
pokušeniami! Hovorí, že toto je znakom slabosti. Zároveň ukazuje, akými rôznorodý-
mi zápasmi musel prejsť. V skutočnosti sa proti nemu búrili Židia, povstávali pohania, 
škriepili sa s ním falošní bratia, urážali ho chorí a pokúšaní bratia. Zovšade bol privá-
dzaný do rozpakov a nepokoja, aj od svojich, aj od cudzích. Takáto je charakteristická 
vlastnosť apoštola. Tým sa potvrdzuje šírenie blahej zvesti (Evanjelia).

Zdroj: http://bible.optina.ru/new:2kor:12:30   

Preložil z ruského jazyka: prot. pplk. Mgr. Marek Ignacik, PhD.
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„ DÚFAj, DIEŤA, ODPÚŠŤAjÚ SA TI HRIECHy “

(Výklad podľa sv. Jána Zlatoústeho)
 
 „A hľa, priniesli k Nemu ochrnutého, ktorý ležal na lôžku. A keď Isus videl ich 

vieru, povedal ochrnutému: Dúfaj, dieťa, odpúšťajú sa ti hriechy“ (Mt 6, 13).
 
   Ochrnutý, o ktorom sa tu hovorí, nie je ten istý, o ktorom hovorí evanjelista Ján. 

Ten Jánov ležal pri kúpeli v Jeruzaleme, no tento sa nachádzal v Kafarnaume1. Jánov 
trpel tridsaťosem rokov, no o tomto sa nič podobné nehovorí. O prvého sa nikto ne-
staral, no tento mal ľudí, ktorí sa oň starali a priniesli ho ku Christovi. Tomu Spasiteľ 
povedal: „Dieťa, odpúšťajú sa ti hriechy“, a Jánovmu: „Chceš byť zdravý?“ (Jn 5,6). 

   Prvého uzdravil v sobotu, toho nie, ináč by si Židia nenechali ujsť príležitosť 
obviniť Ho. Pri uzdravení toho nič nehovorili, no keď uzdravil prvého, neprestávali Ho 
prenasledovať. Na tieto rozdiely poukazujem zámerne, a to preto, aby si hocikto, kto 
by oboch ochrnutých považoval za tú istú osobu, nemyslel, že si evanjelisti protirečia. 

   Tu ináč, vyšším spôsobom núti svojich nepriateľov priznať Jeho rovnosť s Bohom 
Otcom a oznamuje to ich ústami. Pre Spasiteľa bola slávybažnosť cudzia, aj keď 
sa pred ním nachádzal zástup ľudí, pre ktorý sa k Nemu nedalo dostať. Preto k Nemu 
ochrnutého spustili zhora. Chorého, ktorého k Nemu priniesli, neuzdravuje hneď, 
ale čaká na príležitosť, ktorú mu poskytnú samotní Jeho nepriatelia. Najprv uzdra-
vuje neviditeľné, čiže dušu odpustiac hriechy, čo samo osebe ochrnutého uzdravilo a 
Uzdravovateľovi nespôsobilo veľkú slávu. 

Zdroj: http://bible.optina.ru/new:mf:06:13   

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

1 Mesto, v ktorom sa Christos narodil, je Betlehem, v ktorom rástol je Nazaret, a mesto, v kto-
rom mal na dnešné pomery trvalý pobyt, je Kafarnaum. V prvom verši tejto kapitoly sa píše: „I 
vstúpil na loď, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta“.

Správy zo zastupiteľstva
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Správy zo Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi 
v českých krajinách a na Slovensku 

pri Moskovskom patriarcháte
Chrámový sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla 

na Podvorí Srbskej pravoslávnej cirkvi v Moskve
Chrám Podvoria Srbskej pra-

voslávnej cirkvi v Moskve je zas-
vätený svätým apoštolom Petrovi 
a Pavlovi. V deň ich sviatku 12. 
júla 2020 sa predstaviteľ Pravo-
slávnej cirkvi v českých krajinách 
a na Slovensku pri Moskovskom 
patriarcháte archimandrita Se-
rafim (Šemjatovský) zúčastnil 
chrámového sviatku bratského 
Podvoria. Sv. Liturgiu viedol 

Jeho Vysokopreosvietenosť Ilarion, metropolita volokolamský a predseda Oddele-
nia zahraničných cirkevných vzťahov moskovského patriarchátu v spoluslúžení s 
predstaviteľmi iných miestnych Cirkví, ako aj duchovenstva moskovských pravo-
slávnych cirkevných obcí. 

Účasť na bohoslužbe v chráme Christa Spasiteľa v Moskve 
28. júla 2020, v deň pamiatky 

svätého apoštolomrovného knie-
žaťa Vladimíra, ktorý je zároveň 
pamätným dňom pokrstenia Rusi, 
Jeho Svätosť Kirill, patriarcha mos-
kovský a celej Rusi, slúžil sv. Litur-
giu v katedrálnom chráme Christa 
Spasiteľa v Moskve. Našu Cirkev 
na tejto slávnosti zastupoval 
predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi v 
českých krajinách a na Slovensku 

pri moskovskom patriarcháte archimandrita Serafim (Šemjatovský).

Deň svätého prepodobného Serafima Sarovského na našom Podvorí
Jeho Preosvietenosť Antonij, biskup moravičský, predstaviteľ Srbskej pravo-

slávnej cirkvi pri moskovskom patriarcháte, na sviatok prepodobného  Serafima 
Sarovského slúžil sv. Liturgiu na našom Podvorí. Spolu s ním slúžil predstaviteľ 
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Pravoslávnej cirkvi v českých kraji-
nách a na Slovensku pri moskov-
skom patriarcháte archimandrita 
Serafim (Šemjatovský), miestne 
duchovenstvo i pozvaní hostia. 

Na konci spoločnej modlitby 
preosvietený vladyka pozdravil 
archimandritu Serafima s dňom 
nebeského pokroviteľa a poda-
roval mu pamätný kríž s ozdobami. 
Otca Serafima pozdravili i ducho-
vní a veriaci nášho chrámu.

50 rokov od kanonizácie ctih. germana Aljašského 
na moskovskom Podvorí Pravoslávnej cirkvi v Amerike

Dňa 9. augusta 2020 sa archimandrita Serafim (Šemjatovský), predstaviteľ 
Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku pri moskovskom patriarcháte 
zúčastnil osláv 50. výročia kanonizácie svätého prepodobného Germana 
Aljašského. Svätú Liturgiu v chráme svätej veľkomučeníčky Kataríny v moskovkom 
Zastupiteľstve Pravoslávnej cirkvi v Amerike viedol Jeho Vysokopreosvietenosť Am-
vrosij, arcibiskup verejskij, námestník Sretenského stavropigialného  monastiera 
v Moskve. Taktiež spoluslúžili Jeho Preosvietenosť Antonij, biskup moravičský, 
predstaviteľ Srbskej pravoslávnej cirkvi pri moskovskom patriarcháte, prot. Daniil, 
predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi v Amerike pri moskovskom patriarcháte.

Sviatok Proischoždenija čestnych drev životvorjaščaho kresta Hospodňa
14. augusta vo sviatok Prois-

choždenija – vynesenia čestných drev 
kresta Hospodňa, archimandrita 
Serafim i tajomník Podvoria Alexan-
der slúžili svätú Liturgiu. Podľa 
typikonu sa uskutočňuje v tento 
deň Malé posvätenie vody a podľa 
starobylej tradície Ruskej pravo-
slávnej cirkvi sa v tento sviatok po 
liturgii posväcuje aj nový med. 

Chrámový sviatok ctih.  Zosimu a Savvatija Soloveckých
Malý prestol chrámu Zastupiteľstva našej cirkvi v Moskve je zasvätený svätým ctih. 

Zosimovi a Savvatijovi Soloveckým. Zakladatelia chrámu, kupci Stroganoví, ich mali vo 
veľkej úcte.

21. augusta 2020 na sviatok ctih. Zosimu a Savvatija, predstaviteľ Pravoslávnej 
cirkvi v českých krajinách a na Slovensku pri Moskovskom patriarcháte archiman-

Zo zahraničia
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drita Serafim (Šemjatovský) spolu s tajomníkom Zastupiteľstva jeromonachom 
Alexandrom (Haluškom) slúžili slávnostnú sv. Liturgiu. V predvečer sviatku bolo 
slúžené vsenočné bdenie.

Moleben za deti pred začiatkom školského roka
Po sv. Liturgii 30. augusta 2020  sa správca chrámu sv. Nikolaja v Kosteľnikách spolu 

s miestnym duchovenstvom modlili k Bohu za deti, ktoré začínajú nový školský rok. Po 
blahoslovenie si prišli aj rodičia spolu so svojimi deťmi. 

                                                           Jeromonach Alexander (Haluška),
                                                       tajomník Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi 
                                                     v českých krajinách a na Slovensku v Moskve

Patriarcha jeruzalemský slúžil svätú Liturgiu 
pri hrobke Presvätej Bohorodičky

28. augusta 2020 v Jeruzalemskom patriarcháte slávili sviatok Uspenia Presvätej 
Bohorodičky. Tento sviatok bol modlitebne slávený v pravoslávnom pútnickom 
chráme Uspenia Presvätej Bohorodičky v Getsemanii, kde sa nachádza hrobka Panny 
Márie. Tento chrám dala postaviť svätá Helena, matka I. kresťanského cisára východo-
rímskej ríše Konštantína Veľkého v roku 326.

Bohoslužby začali už večer 27. augusta večerňou, ktorej modlitebne predsedal 
Jeho vysokopreosvietenosť Teofan, arcibiskup gerasský. Spoluslúžili jeromnísi chrámu 
Svätého Hrobu, kňazi z arabsky hovoriaceho prostredia a jerodiakon Sofronij za účasti 
veriacich, ktorí si prišli uctiť Presvätú Bohorodičku na mieste, kde bola pochovaná a 
vzatá na nebo Jej Synom a naším Spasiteľom Bohočlovekom Isusom Christom. 

Ráno, na samotný sviatok, svätej Liturgii predsedal Jeho blaženstvo, Jeruzalemský 
patriarcha Teofil, s ktorým spoluslúžili Teofan, arcibiskup gerasský, Aristarch, arcibiskup 
konstantinský, Filumen, arcibiskup pellský, jeromnísi chrámu Svätého Hrobu, kňazi z 

arabsky hovoriaceho prostredia a 
arcidiakon Mark. Bohoslužba bola 
konaná v gréckom a arabskom 
jazyku za množstva veriacich. Z 
dôvodu šíriacej sa pandémie tento 
rok sa pútnici z iných krajín nemali 
možnosť zúčastniť týchto osláv.

Je nevyhnutné dodať, že tieto 
oslavy v pravoslávnom Jeruzalem-
skom patriarcháte pri hrobke Pre-
svätej Bohorodičky Panny Márie 
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na sviatok jej Uspenia sú starobylou tradíciou, ktorá má svoje počiatky už v čase 
výstavby chrámu.

Zdroj: https://ru.jerusalem-patriarchate.info/2020/08/28/66038

Vo Varšave bol po 100 rokoch posvätený 
novovybudovaný pravoslávny chrám

   20. septembra 2020 bol vo Varšave 
posvätený chrám Svätej Sofie - 
Božej Múdrosti - prvý pravoslávny 
chrám postavený v hlavnom meste 
Poľska za posledných 100 rokov, - in-
formuje TASS.  
 Obrad malého posvätenia 
chrámu vykonal Sava, metropolita 
Varšavský a celého Poľska. Po tomto 
obrade sa môže v chráme vykonávať 
svätá Liturgia. Predtým sa veriaci 

modlili v dočasnom neďaleko postavenom drevenom chráme.
    Obrad, ktorého sa zúčastnilo viac ako tisíc veriacich, sa začal slávnostným vstupom 
do chrámu, po ktorom bola posvätená voda a samotný chrám. Potom v novoposväte-
nom chráme bola konaná svätá Liturgia.
     Chrám Svätej Sofie sa takto stal modlitebným centrom tretej aktívnej pravoslávnej 
cirkevnej obce vo Varšave. Doteraz boli v poľskom hlavnom meste, kde je asi 30 - 40 
tisíc pravoslávnych veriacich, postavené pred viac ako sto rokmi dva pravoslávne chrá-
my - Katedrála sv. apoštolomrovnej Márie Magdalény a chrám sv. Jána Lestvičníka.
     Nový chrám bol postavený na ľavom brehu Visly na juhu Varšavy. Autor pro-
jektu stavby, architekt Andrzej Markovsky, si vzal ako základ byzantskú Hagiu Sofiu v 
Istanbule. Varšavský päťkupolový chrám je podstatne menší ako jeho prototyp. Jeho 
dĺžka je 36,9 m, šírka - 30 m, výška budovy od základov až po vrchol centrálnej kupoly 
tvorí 21,6 m.
„Interiér chrámu ešte nie je dokončený. V budúcnosti bude zdobený freskami. Ďalej 
je potrebné dokončiť zábradlie, podlahy, opláštenie, nainštalovať chybajúce dvere 
a dva zvony. Dokončenie stavby sa predpokladá na jar 2021. Chrám bol postavený 
z milodarov farníkov,“ - uviedli v TASS.

Zdroj: https://spzh.news/ru/news/74590-vpervyje-za-100-let-v-varshave-osvyatili-
novyj-pravoslavnyj-khram
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Na dne jazera v Turecku 
objavili 1 500 rokov starý chrám

 Vďaka leteckej snímke bola na 
severozápade Turecka nájdená 
zaplavená bazilika zo 4. - 5. 
storočia. Podľa denníka Daily 
Sabah, v jazere Iznik v tureckej 
provincii Bursa boli objavené 
ruiny starokresťanského chrá-
mu na počesť svätého Neofyta, 
ktorý bol postavený približne 
pred 1 500 rokmi.  
 Bazilika sa nachádza v oblasti 

dôležitej pre kresťanské dejiny, 
pretože mesto Nicea, ktoré sa nachádza na brehu jazera Iznik, je miestom uskutočnenia 
Prvého Všeobecného snemu.
     Archeológovia považujú tento chrám za prototyp ranokresťanskej architektúry, 
pretože bol postavený na mieste pochovania svätého mučeníka Neofyta, ktorý 
bol umučený k smrti za to, že odmietol priniesť obetu modlám v Nice (sučasné 
Francúzsko).
    Podľa historikov bola bazilika potopená v jazere počas zemetrasenia v roku 740. Jej 
pozostatky boli objavené v dôsledku poklesu hladiny vody v jazere.
     V súčasnosti ruiny chrámu skúmajú archeológovia. Do budúcna chcú predstaviť 
baziliku ako podmorské múzeum.

Zdroj: https://spzh.news/ru/news/74638-na-dne-ozera-v-turcii-obnaruzhili-1500-let-
nij-khram

         Pripravil: Prot. Vasyľ Kuzmyk

Oslavy sviatku Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa 
v Ladomirovej

     Kvôli pandémii koronavírusu sa i tohtoročné oslavy sviatku Sťatia hlavy sv. 
Jána Krstiteľa v Ladomirovej (okr. Svidník) konali za dodržania prísnych protiepi-
demických opatrení. Veriaci sa zišli vo štvrtok 10. septembra 2020 tradične pred 
chrámom, kde sa v predvečer sviatku za účasti okresného arcidekana a duchovného 
správcu Pravoslávnej cirkevnej obce Svidník mitr. prot. Jána Soviča a ďalších duchov-
ných konalo posvätenie vody. Následne bola v chráme slúžená večerňa s litijou a 
akafist k sv. Jánovi Krstiteľovi. Celonočné bohoslužby sa s ohľadom na súčasnú situá-
ciu nekonali.

Zo života prešovskej eparchie
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     V piatok 11. septembra 2020 oslavy pokračovali bohoslužbou utrene. Po nej 
slúžil okresný arcidekan mitr. prot. Ján Sovič slávnostnú sv. Liturgiu spolu s miest-

nym duchovným správcom prot. 
Pavlom Kačmárom, duchovným 
správcom PCO Krásny Brod a 
Rokytovce mitr. prot. Vladysla-
vom Keretsmanom, duchovným 
správcom PCO Oľšavka a Veľkrop 
jer. Dušanom Skoncom a duchov-
ným správcom PCO Šarišské Čierne 
a Hutka jer. Danielom Omaskom.
    „Bratia a sestry, zišli sme sa 
tu, aby sme oslávili jednu z 
najväčších starozákonných oso-
bností, veľkého proroka sv. Jána 

Krstiteľa. Iisus Christos o ňom povedal, že nikto narodený zo ženy nie je väčší ako 
Ján Krstiteľ. Do jeho verejného vystúpenia na Jordáne nebolo dlhý čas počuť pro-
rocký hlas. Ľudia si kládli otázky, čo znamená to ticho. Keď vystúpil sv. Ján Krstiteľ, 
začal silným hlasom kázať a veľký dôraz klásť na pokánie. Známe sú jeho slová: 
„Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo!“ To o ňom povedal prorok 
Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chod-
níky!“ „Sekera je už priložená na korene stromov. Každý strom, ktorý neprináša 
dobré ovocie, zotnú a hodia do ohňa!“ (Mt 3, 2-10). To bola nosná téma, hlavná 
myšlienka pôsobenia tohto starozákonného proroka,“ priblížil v kázni o. Sovič. Ako 
povedal, sv. Ján Krstiteľ hovoril veľmi otvorene nielen o sebe, ale aj o iných. „Vytýkal 
nezákonnosť a hriech Herodesovi, že sa nepatrí, aby žil s manželkou svojho brata. 
Tieto slová ťažko doliehali na svedomie Herodesa a Herodiady, čo ho neskôr stálo 
život,“ - povedal o. Sovič.
     „Národ miloval sv. Jána Krstiteľa. Ten prišiel, aby prebudil jeho svedomie. Hovo-
ril pravdu a radšej trpel on, než by mala trpieť pravda pre jeho mlčanie,“ zdôraznil o. 
Sovič a poukázal na dôležitosť pokánia, na ktoré apeloval sv. Ján Krstiteľ.  „Je dôležité, 
aby sme cez pokánie prehodnocovali svoj vzťah k Bohu a blížnym, celým srdcom 
Ho milovali a svojím životom dokazovali, že v nás žije Christos,“ dodal o. Ján.
     O. Pavol Kačmár sa vo svojom záverečnom príhovore poďakoval duchovným ot-
com, bratom Milanovi Petriskovi s manželkou a Marošovi Žákovi za spev počas sv. Li-
turgie, ako aj všetkým prítomným za ich účasť na bohoslužbách a spoločné modlitby.
     Rovnako sa poďakoval všetkým tým, ktorí sa nejakým spôsobom pričinili o dobrý 
priebeh slávnosti. Po skončení sv. liturgie sa konalo pomazanie veriacich požehnaným 
olejom a sprievod okolo chrámu s čítaním Evanjelií.
     V sobotu 12. septembra sa s požehnaním Jeho Blaženosti arcibiskupa prešov-
ského, metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava uskutočnila 30. púť zo 
Stropkova do Ladomirovej, ktorá sa začala liturgiou v chráme Položénija rízy Pre-

Zo života prešovskej eparchie
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svjatýja Bohoródicy v Stropkove a zavŕšila večerňou v Chráme sv. archanjela Michala 
v Ladomirovej.

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

     Poďakovanie duchovnému 
     

    Touto cestou sa chceme poďakovať nášmu otcovi duchovnému Pavlovi 
Kačmárovi, ktorý s veľkým rešpektom pandemických opatrení pripravoval v najlepšej 
viere oslavy sviatku Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa. Chceme sa mu poďakovať za jeho 
trpezlivosť, empatiu a láskyplný prístup k celej organizácii osláv v Ladomirovej. O. Pa-
vol s veľkou pokorou a rozvahou zvládol v tejto neľahkej dobe celé oslavy. Je pre nás 
vzácnym duchovným s obrovskou charizmou, ktorá nás veriacich nerozdeľuje, ale 
spája. Zažívame jedno z najťažších období, ale aj tak sme mali veriacim čo ponúknuť. 
V dobrej viere a nádeji si želáme, aby o rok, keď táto udalosť vychádza na sobotu, 
nebolo potrebné riešiť púť podľa opatrení. Ale všetko je už len v Božích rukách.                                                                                    

Veriaci PCO Ladomirová

Posviacka po rekonštrukcii a 20 rokov 
od posviacky chrámu v Parihuzovciach

V júli 2000 navštívil maličkú obec Parihuzovce blaženejší metropolita Nikolaj s 
početným duchovenstvom, aby tu posvätili novopostavený chrám Narodenia Pre-
svätej Bohorodičky. Po tom ako tunajší veriaci museli svoj starý chrám v súlade so 
zákonom odovzdať gréckokatolíkom napriek tomu, že sa takmer celá obec hlásila 
k pravoslávnej viere, všetky svoje sily a financie sústredili na stavbu tohto nového 
Božieho príbytku. Hlavným organizátorom stavby, ale aj hospodárom a kurátorom 
Pravoslávnej cirkevnej obce v Parihuzovciach bol dnes už nebohý Andrej Horun, 
ktorý toto Bohumilé dielo doviedol do úspešného konca spolu s ďalšími kurátormi 
a spolupracovníkmi. Posviacka chrámu sa konala za pôsobenia duchovného správcu 
prot. Juraja Mitríka, ale krátko nato tu bol ustanovený prot. Andrej Mikuláško, ktorý tu 
slúžil až do januára 2019.

Nasledujúce roky bohoslužby v tomto chráme fungovali ukážkovo, cerkovníkom 
bol Andrej Horun, skvelou kantorkou jeho manželka, dnes už nebohá Anna a veria-
cich v chráme bolo vždy veľa. Postupom času však k sebe Boh začal Parihuzovčanov 
povolávať čoraz častejšie a v súčasnosti sa ich počet rapídne znížil v chráme aj cel-
kovo v obci. 
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Po 20 rokoch existencie však chrám potreboval značné opravy, čo pri dnešnom 
nízkom počte veriacich bolo veľmi ťažko realizovateľné, hlavne z finančného hľadiska. 
Boh to však zariadil podobne ako so starozákonným Jozefom v Egypte pri úrodných a 
neúrodných rokoch. Keď bolo veriacich v Parihuzovciach viac, peniaze si poctivo šetrili 
a tak sme my dnes, počas „neúrodných rokov“ mohli na chráme nevyhnutné opravy 
vykonať. S Božom pomocou sa nám podarilo vymeniť okná a dvere za plastové, v 
chrámovej lodi položiť dlažbu namiesto znehodnotenej drevenej podlahy, vymurovať 
pritvor chrámu a celý interiér vymaľovať. Popritom sa vymenili staré ikony za nové, 
zakúpili sa nové koberce a zorganizovala sa posviacka po rekonštrukcii s oslavami 20. 
výročia od posviacky chrámu. Treba povedať, že 80% výdavkov si mohli pravoslávni 
Parihuzovčania dovoliť zaplatiť z vlastných zdrojov a zvyšok tvorili milodary dobrých 
ľudí, ktorí pochopili slová Iisusa Christa: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mo-
jich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25,40).

Veľký deň pre Parihuzovčanov 
nastal v sobotu 19. septem-
bra 2020, kedy sa do maličkého 
chrámu v najmenšej obci snin-
ského okresu zišlo netradične veľa 
duchovných a aj niekoľko desiatok 
veriacich. Posviacku chrámu po 
rekonštrukcii vykonal miestny ar-
cidekan mitr. prot. Igor Kerekanič, 
ktorý sa však ďalšieho programu 
kvôli neodkladným povinnos-
tiam nemohol zúčastniť, no aj tak 
si jeho účasť veľmi vážime. Ďalší 

duchovní, ktorí neodmietli naše pozvanie a slúžením sv. Liturgie prišli podporiť toto 
malé duchovné stádo boli: mitr. prot. Ján Gliganič (PCO Stakčín), mitr. prot. Boris 
Hrustič (PCO Ulič a Runina), prot. Peter Savčak (PCO Varadka, Vyšná Polianka, Nižná 
Polianka a Hrabské), prot. Vasile Constantin Schirta (PCO Zbudská Belá a Valentovce), 
prot. Marián Kovaľ (PCO Pichné, Nechválova Polianka a Čukalovce) a miestny du-
chovný správca prot. Peter Soroka. Sv. Liturgiu viedol otec Ján Gliganič, kantorovala 
matuška Eva Soroková a v kázni sa k veriacim prihovoril otec Peter Savčak.

Ten krásne vysvetlil dôležitosť stavania chrámov, lebo už Židia v Starom zákone 
potrebovali chrám na prinášanie obetí Bohu. Bol to však iba jeden chrám v Jeruza-
leme, ktorý, ako samotný Spasiteľ Iisus Christos predpovedal v Evanjeliu, bol zborený 
a ani v samotnom meste nezostal kameň na kameni. Podľa jeho slov my kresťania 
máme chrámy na prinášanie nekrvavej obete (namiesto zvierat samotného Iisusa 
Christa) po celom svete. A aj tie najmenšie chrámy v najmenších dedinách, ako sú aj 
Parihuzovce, sú významovo na rovnakej úrovni ako akákoľvek katedrála v ktorejkoľvek 
svetovej metropole. Vyzval, aby sme sa nehanbili za naše dediny, lebo ony vychovali 
významných ľudí. „A nie sú tí ľudia významní, o ktorých povie svet, že sú významní, 
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ale tí, ktorí svetu veľa dajú,“ 
vysvetlil. Najcennejšie na svete 
je priviesť človeka do večnosti a 
spasiť jeho dušu. K takýmto ve-
likánom o. Peter zaradil dvoch 
Parihuzovčanov, jedného už zos-
nulého a jedného ešte žijúceho: 
„Prvým z nich bol môj učiteľ 
otec Ján Jacoš, ktorý nám na 
hodinách na PBF veľa hovoril o 
vašej dedine a aj keď som tu vte-
dy bol iba raz v živote, dokázal 
som si veľmi dobre predstaviť 
detstvo, ktoré tu prežil. Zároveň 

by som sa mu chcel ospravedlniť, že som ho odsudzoval. On totiž na fakulte predával 
svoje kríže a mne bolo veľmi čudné, že nejaký duchovný predáva to, čo by pre neho 
malo byť najvzácnejšie – Kríž Christov. Až neskôr som sa dozvedel, že svoje kríže 
predával preto, aby mohol zarobené peniaze dať na stavbu cerkvi vo svojej rod-
nej obci Parihuzovce, tak ju ľúbil, tak si ju vážil... Ďalším, ešte žijúcim velikánom z 
tejto obce je otec Michal Bega, ktorý dlhé roky slúžil v Medzilaborciach. Aj to bol 
môj učiteľ, ale nie na fakulte, ale v živote. Keď ma vysvätili na diakona, bol som 
ustanovený práve k nemu do Medzilaboriec. Veľmi som sa toho bál... Spev mi ni-
jako nešiel, nevedel som sa trafiť do správnej tóniny a zbory sa pri mne veľmi trá-
pili. Vojdúc do chrámu, kde bolo množstvo ľudí, som mal obrovský strach ako to tu 
zvládnem, keďže som bol len nedávno vysvätený. Po vchodných modlitbách som 
vošiel do oltára, kde otec Michal robil proskomídiu a keď ma uvidel, s radosťou na 
mňa zvolal: „Zlatko moje, vitaj!“ a pobozkal ma na čelo. Všetok strach zo mňa v tej 
chvíli opadol, Liturgia s ním bola prekrásna a odvtedy som sa nikdy nebál slúžiť. 
A takýchto ľudí vychovala vaša obec Parihuzovce. Naučili sa tu, že v živote majú 
mať ku každému ľudský prístup, majú zostať ľuďmi...“ Otec Savčak tiež porozprával 
príbeh o zázraku sv. archanjela Michala v Choniach, ktorý sa v tento deň oslavoval. V 
súvislosti s tým povedal, aby sa ani Parihuzovčania nebáli, že ich je tu málo, lebo Boh 
sa o tento chrám postará rovnako ako o chrám v Choniach, kde bol iba jeden mních 
Archip. (Celú kázeň o. Petra si môžete vypočuť na YouTube pod názvom: „Kázeň o. Petra 
Savčaka v Parihuzovciach, 19.9.2020“) 

Počas pomazávania olejom duchovné piesne zaspievali deti o. Vasiľa Schirtu, ktoré 
spolu s Justínom Sorokom pripravili aj krátky kultúrny program počas agapé. 

Duchovní, ktorých bolo v Parihuzovciach tak veľa naposledy pred 15 rokmi na 
posviacke ikonostasu aj veriaci, ktorí prišli z blízkych aj vzdialenejších dedín a miest, 
spoločne prežili krásne dopoludnie v modlitbe a Božej prítomnosti. Úprimne im zato 
ďakujeme, lebo nijako lepšie ako sv. Liturgiou sa takáto udalosť ani osláviť nedá. 



B36 Odkaz
sv. Cyrila 
a Metoda

Zo života prešovskej eparchie

Na záver sa chceme veľmi srdečne poďakovať Bohu aj všetkým darcom, ktorí 
prispeli na opravu nášho chrámu. Aj keď sa nevyhnutné práce vykonali, je toho ešte 
veľmi veľa, čo bude treba opraviť. V prípade, že chcete prispieť na opravu chrámu v 
Parihuzovciach, môžete tak urobiť na číslo účtu: SK80 0900 0000 00046005 7438.

                                                                                                           Prot. Peter Soroka,
duchovný správca PCO Parihuzovce

Chrámový sviatok v Dubovej
V sobotu 19. septembra 2020 

sa v chráme Narodenia Pre-
svätej Bohorodičky v Dubovej 
(okr. Svidník – arcidekanát Barde-
jov) uskutočnila slávnostná sv. 
Liturgia pri príležitosti osláv 
chrámového sviatku. Pri sv. pre-
stole dubovskej cerkvi sa spolu s 
miestnym duchovným správcom 
jer. Danielom Omaskom mod-
lili jer. Marián Derco (správca PCO 
Medvedie a Krajná Porúbka) a 
jer. Miroslav Humenský (správca 

PCO Vranov nad Topľou) za asistencie diakona Mikuláša Pružinského (PCO Prešov). Pre 
dubovských pravoslávnych kresťanov bola účasť diakona na liturgii niečo, čo doposiaľ 
nezažili, a výrazne prispela k zvýšeniu slávnosti a duchovnej atmosféry sv. Liturgie.

Veľkým Božím požehnaním je skutočnosť, že po roku nabral rozostavaný ikonostas 
dubovskej cerkvi opäť reálnejšie kontúry. Fakt, že pri sv. prestole sa v modlitbe zjednoti-
li kňazi 3 arcidekanátov Prešovskej pravoslávnej eparchie (Bardejov, Svidník a Prešov), 
vlieva do našich sŕdc nádej na duchovnú jednotu všetkých pravoslávnych veriacich na 
Slovensku – Slovákov, Rusínov i príslušníkov ďalších národností. Existencia a fungova-
nie dubovského pravoslávneho chrámu, ktorý počas svojej niekoľkoročnej výstavby 
úspešne zvládol mnohé skúšky, je prejavom Božej vôle, že náš útulný chrám pod 
záštitou jeho Patrónky Presvätej Bohorodičky má nielen architektonicky zveľaďovať 
obec, ale byť i domom modlitby pre všetkých bohabojných ľudí.

Sláva Bohu, že sme aj v tomto neľahkom roku mohli s Jeho požehnaním v zdraví 
osláviť chrámový sviatok dubovskej cerkvi. Nech to pre nás bude povzbudením do 
ďalších vrúcnych modlitieb k Spasiteľovi a Presvätej Bohorodičke – ďakovných i 
prosebných, za naše dubovské pravoslávne spoločenstvo. 

Hóspodi Iisúse Christé, pomíluj nás hríšnych! Presvjatája Bohoródice, spasí nás!

Marek Chovanec, PCO Dubová

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
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Metropolita Rastislav sa stretol so zástupcami 
Ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR

23. septembra 2020 sa v priestoroch 
Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v 
Prešove (ďalej len PPE) uskutočnilo pracovné 
stretnutie Jeho Blaženosti arcibiskupa prešov-
ského a metropolitu českých krajín a Sloven-
ska, Rastislava a plk. Mgr. Viktora Saba, gene-
rálneho duchovného Ústredia EPS v OS SR a 
OZ SR. Na tomto stretnutí sa ďalej zúčastnili 
mitr. prot. Mgr. Michal Švajko, tajomník PPE, 
jer. mjr. Mgr. Vladimír Varga, riaditeľ Úradu 
EPS OS SR a Ing. Mgr. Jaroslav Balocký, kance-
lár Ústredia EPS v OS SR a OZ SR.

V úvode stretnutia riaditeľ Úradu EPS OS 
SR mjr. Vladimír Varga predstavil plk. Mgr. 
Viktora Saba, ktorý sa funkcie generálneho 
duchovného Ústredia EPS v OS SR a OZ SR 
ujal 1. mája 2020. Generálny duchovný sa 
poďakoval metropolitovi Rastislavovi za 

prijatie a informoval ho o vysokej odbornej pripravenosti a samotnej pastoračnej 
činnosti pravoslávnych vojenských duchovných, ktorí pôsobia v Ozbrojených silách 
SR (ďalej len OS SR). 

Plk. Mgr. Viktor Sabo chce zachovať kontinuitu plnenia úloh EPS v OS SR a OZ SR. 
Pre skvalitnenie plnenia úloh po formálnej i obsahovej stránke pripravuje legislatívne 
úpravy formou zmeny alebo doplnenia niektorých predpisov a nariadení týkajúcich 
sa podmienok pôsobenia vojenských duchovných OS SR. Vladykovi Rastislavovi po-
núkol spoluprácu pri formovaní študentov Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU 
v Prešove a seminaristov Pravoslávneho kňazského seminára formou prednáškovej 
činnosti a besied, prípadne návštev vybraných aktivít organizovaných Ústredím 
EPS v OS SR a OZ SR. V neposlednom rade metropolitu Rastislava osobne pozval na 
bohoslužobný akt inštalácie generálneho duchovného Ústredia EPS v OS SR a OZ SR, 
ktorý sa us-kutoční v Evanjelickom kostole a.v. v Bratislave – Petržalke 26. novembra 
2020.

Na záver stretnutia vladykovi Rastislavovi venoval vecný dar - výtlačok Biblie, 
ktorej obal bol vytlačený špeciálne pre potreby príslušníkov OS SR v  digitálnom mas-
kovacom prevedení.

                                                                                           jer. mjr. Mgr. Vladimír Varga
riaditeľ  Úradu ekumenickej pastoračnej služby v OS SR

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
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Oslava chrámového sviatku v Hažíne, 
okr. Michalovce

V krásnu septembrovú nedeľu 
13. 9. 2020 sme oslávili chrámový 
sviatok Narodenia Presvätej Boho-
rodičky v cirkevnej obci v Hažíne, 
kde chrám je zasvätený tomuto 
sviatku. Boh oslávil  Bohorodičku  
pri Nanebovzatí aj s jej telom a dal 
jej blahodať putovať po svete, nav-
števovať a utešovať kresťanov po 
celom svete. Preto je v Pravoslávnej 
cirkvi a medzi pravoslávnymi veria-
cimi Bohorodička, Matka Božia, 
veľmi uctievaná po celom svete. 

Preto veriaci sa k nej obracaju vo svojich modlitbách o pomoc a všetky zázračné ikony 
Bohorodičky (860 podľa niektorých odhadov) pomáhali a pomáhajú.. Zázračné ikony 
Bohorodičky, ako Vladimírska, niekoľkkrát zachránila Rusko pred cudzími nepriateľmi, 
zázračná ikona Bohorodičky Kazaňskej zachránila Rusko v 2. svetovej vojne pred ne-
meckou fašistickou armádou. “Ikona je dielom Cirkvi a vzniká pôsobením Božej blaho-
date.” Cirkev nám dala ikony, ktoré nás volajú k modlitbám a nám veriacim  pomáhajú.

   Všetky sviatky cirkevné a aj sviatky Bohorodičné nám dávajú silu, pomoc, radosť, 
pokoj a šťastie do života svojimi bohoslužbami, modlitbami, spevom, nevyníma-
júc  ani tento sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky, ktorý nás duchovne posilnil.  
Bohoslužbu slúžili mitr. prot. Mgr. Ján Choma, ktorý na konci sv. Litrurgie pomazával 
olejom veriacich, miestny duchovný mitr. prot. Mgr. Ladislav Fedor, ThDr. Štefan Hor-
kaj, ktorý kázal pri tejto príležitosti. Miestny duchovný o. Ladislav na konci poďakoval 
všetkým za účasť na bohoslužbách chrámového sviatku, so želaním na mnohaja i bla-
haja lita! A tak sme sa vracali duchovne posilnení do svojich domovov.

Poznáme z dejín z domova aj zo zahraničia mnohé zázračné miesta, kde Bohorodička 
sa zjavovala, pomáhala a preukazovala zázračné udalosti. Naša Pravoslávna cirkev nám 
dala sviatky, ikony Bohorodičky a vždy sa obracala o pomoc k Bohorodičke a aj teraz 
počas koronavirusu. Zvlášť Ruská pravoslávna  cirkev, patriarcha moskovský a celého 
Ruska obišiel autom so zázračnou ikonou okruh mestom Moskva 105 km, aj iní bis-
kupi, metropoliti so zázračnými ikonami, krížmi  obišli  svoje mestá, hranice štátov so  
zázračnými ikonami, hranice štátov lietadlami, helikoptérami, motorovými člnmi po 
riekach a moriach, aj Ruská cirkev v zahraničí, napríklad biskup mesta New York  súk-
romným lietadlom obletel toto mesto, aby ho takto chránil. Aj my sa modlíme, aby Boh 
a Matka Božia Bohorodička chránili  našu  vlasť  Slovensko od koronavírusu, aby všetci 
sme tu boli zdraví...

                                                                                                    Prot. ThDr. Štefan Horkaj

Zo života michalovsko-košickej eparchie
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Oslava chrámového sviatku Narodenia 
Presvätej Bohorodičky v Cejkove 

Peknú slnečnú nedeľu 13. septembra veriaci pravoslávnej cirkevnej obce v 
Cejkove slávili chrámový sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky. Aj napriek 
tomu, že susedný okres je jedným z nových ohnísk druhej vlny pandémie COVID 19 
a je označený ako červená zóna, pre ktorú platia tie najprísnejšie opatrenia, účasť 
veriacich bola milo prekvapujúca. Nie kvôli tomu, že by veriaci nerešpektovali naria-
denia vlády SR, ale skôr naopak. Tým, že poznajú slová Spasiteľa: „odovzdávajte teda 

cisárovi, čo je cisárovo a 
Bohu, čo je Božie“ (Mt 22, 
21) na jednej strane disci-
plinovane dodržali všetky 
odporúčania a nariadenia, 
ktoré od nás štát vyžaduje, 
a na strane druhej opäť  
potvrdili svoju bázeň a 
nádej na Boha. Podobne  
betlehemským pastierom 
a mudrcom z Východu pri 
narodení Isusa Christa, 

prišli sa pokloniť matke Božej. Pastieri sa báli, nechápali čo sa okolo nich deje, o čom 
im anjeli zvestujú. Možno si aj hovorili: „Zostaňme doma vo svojej kolibe, kde nám je 
teplo, kde sme v bezpečí, prečo zanechávať a ohrozovať svoje živobytie, ísť niekde 
v zime, v noci a hľadať nejakú jaskyňu a klaňať sa dieťaťu“. Ktovie, možno aj mudrci 
zvažovali, či ísť do neľútostnej vyprahnutej krajiny, kde im hrozilo nebezpečenstvo, 
niesť vzácne dary maličkému židovskému chudobnému kráľovi. Ale každý pozná 
známe príslovie: „Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody.“ Cejkovskí a 
kašovskí veriaci mali mnoho dôvodov neprísť a v nedeľu si povedať, že Michalovce 
sú tu za rohom, nebudeme riskovať, nechoďme nikam, veď môžeme ohroziť svojich 
starších príbuzných. Odpust máme každý rok a aj doma sa môžeme pomodliť. No vi-
era, láska a úcta k Presvätej Bohorodičke im nedovolila ostať doma. Prišli do chrámu 
pomodliť sa k Presvätej Bohorodičke a prosiť ju o jej ochranu. Jeden z príkladov ako 
dávať Bohu čo je Božie, je 92-ročná  kantorka  Anna Šiketová, ktorá odmalička chodila 
do chrámu a viac ako 50 rokov bola hlavnou kantorkou. Aj napriek ťažkostiam, ktoré 
má, na odpust neostala doma, ale po dlhej dobe prišla do chrámu, aby sa pomodlila, 
a zároveň možno o tom ani nevie, nás všetkých svojou prítomnosťou potešila. 

Svätú Liturgiu viedol prot. Juraj Halanda, srdcom aj dušou Cejkovčan, spolu s prot. 
Miroslavom Pavlenkom, ktorý je tiež úzko spätý s touto obcou, a miestnym duchov-
ným jerejom Radoslavom Pajsijom Lupjanom. V kázni sa prihovoril otec Juraj, cez 
ktorú bratsky napomenul svojich rodákov o dôležitosti zbožného života, podobne 
ako kedysi apoštol Pavol: „Napokon vás teda bratia prosíme a napomíname v Pánu 
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Isusovi, aby ste čoraz viac rástli v tom, čo 
ste od nás prijali: ako máte žiť a páčiť sa 
Bohu“ (1Sol 4,1). 

Po ukončení sv. Liturgie, myrovaní 
a následnom chode okolo chrámu s 
čítaním Evanjelií, sa k veriacim prihovoril 
aj miestny duchovný, ktorý sa poďakoval 
všetkým nielen za účasť, ale aj všetkým 
tým, ktorí pomohli, či už finančne alebo 
pracovne pri natieraní strechy a mno-
hých iných prácach pri chráme. Nech 
nás Presvätá Bohorodička ochraňuje od 
všetkého zla, hlavne od šíriacej sa pan-
démie. 

jerej Mgr. Radoslav Pajsij Lupjan

Sústredenosť počas modlitby
Modlitba bez sústredenosti nie je modlitba. Je mŕtva! Je neosožné, duši škodiace, 

Boha urážajúce prázdnoslovie! Dušou modlitby je sústredenosť, vnímavosť. Ako je 
telo mŕtve bez duše, tak je aj modlitba mŕtva bez sústredenosti. Nesústredenosť 
počas modlitby sa mení na prázdnoslovie a modliaci sa tak pridáva k márne volajúcim 
Božie meno.

Modliť sa musíš sústredene a zbožne s cieľom pokánia, a snažiť sa iba o to, aby 
tieto tri vlastnosti boli v modlitbe stále prítomné.

Hodnota modlitby spočíva len v jej kvalite, nie množstve... Kvalita skutočnej mod-
litby spočíva v tom, že je myseľ počas modlitby vnímavá a srdce súcití s mysľou.

Zachovaniu sústredenosti počas modlitby zvlášť veľmi napomáha pomalé 
prednášanie slov modlitby. Vyslovuj slová pomaly, aby myseľ mohla v pokoji 
zachovať svoje prebývanie v slovách modlitby, aby sa jej nevyšmyklo ani jedno jej 
slovo. (Sv. Ignatij Brjančaninov)

Blahoželanie
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Životné jubileum 

Dňa 22. septembra 2020 okrúhle životné jubileum oslávila pracovníčka Úradu 
metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku Mgr. Lenka Rusanyuk. Pri tejto 
príležitosti želáme drahej Lenke veľa duchovných a fyzických síl, Božie požehnanie, 
zdravie, pokoj, porozumenie a lásku v rodine.

Na mnohaja i blahaja lita! 
Pracovníci ÚMR

BLAHOŽELANIE
Dňa 24. augusta sa dožil krásnych 86 rokov  brat  Ján 

Džupin, dlhoročný kurátor Pravoslávnej cirkevnej obce 
v Nižnej Jedľovej.  Brat Ján sa pravidelne zúčastňuje na 
bohoslužbách, aj vo svojom pokročilom veku je aktívnym 
členom rady Pravoslávnej cirkevnej obce. 

Milý náš brat Ján, touto cestou Vám vyprosujeme od Hos-
poda Boha veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody, mú-
drosti a  Božej blahodate. 

K blahoželaniu sa pripájajú všetci veriaci z Pravoslávnej 
cirkevnej obce v Nižnej Jedľovej.

Na mnohaja i blahaja lita!
                                                                                Prot. Peter Bačovčin, 

duchovný správca PCO Nižná Jedľová
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