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Príhovor
Christos posredi nas! I jest, i
budet!
Drahí čitatelia, bratia a sestry
v Christu! V ruke držíte najnovšie
číslo časopisu Istina, prvé v novom
kalendárnom roku. Dovoľte mi preto prihovoriť sa k Vám ako dočasne
poverený jeho vedením. Hneď na úvod
musím povedať, že
viem a som si plne
vedomý toho, že
situácia, v akej sa náš
mládežnícky časopis nachádza, nie je
priaznivá. Ponuku
prevziať
vedenie
časopisu som však
prijal preto, lebo
cítim osobnú zodpovednosť za to, akým
spôsobom sa Istina
bude v nasledujúcom období vyvíjať.
Ako ste si už všimli, náš časopis prešiel určitými zmenami. Z
rôznych dôvodov sme sa v minulosti stretávali s narušenou frekvenciou vychádzania jednotlivých
čísel mesačníka a tiež s ich výrazným omeškaním. Prosím, pokúste
sa napriek týmto skutočnostiam
pochopiť neľahkú situáciu, v ktorej sa nachádzame. Je potrebné
otvorene povedať, že nie len náš
časopis, ale aj organizácia, ktorá
ho zastrešuje, a tou je Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku
– SYNDESMOS, v súčasnosti bojuje
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o svoje miesto v sekularizovanom a pretechnizovanom
svete. Mnohokrát však chybu môžeme nájsť sami v sebe. Tak
ako Cirkev je živý organizmus, aj
naše Bratstvo, ak má byť živé, musí
sa výzvam jasne postaviť. Časopis
netvorí ani sám šéfredaktor, ani
redakčná rada, ani bratstvo, ale práve Vy, čitatelia, ktorí
časopis
odberáte
a taktiež Vy, ktorí
aktívne prispievate
svojimi príspevkami do jednotlivých
rubrík. Preto sa
obraciam aj na Vás,
milí redaktori a
prispievatelia, aby
ste k svojej dobrovoľnej práci pristupovali s radosťou a
entuziazmom, aby
sa nám spoločnými
silami podarilo vybudovať časopis,
ktorý obohatí a zasiahne množstvo
nielen mladých, ale aj starších mládežníkov na celom Slovensku.
Nová organizačná štruktúra
časopisu vzíde z nasledujúceho valného zhromaždenia BPM, na ktoré
Vás týmto srdečne pozývam. Od
nasledujúceho čísla sa však môžete
tešiť na novú tvár časopisu, nové
rubriky, súťaže a mnohé iné. Na
druhej strane obálky nájdete kompletný zoznam kontaktov a taktiež
mobilné telefónne číslo a e-mailovú adresu, na ktorých ma môžete
kedykoľvek kontaktovať.


Na záver by som Vám chcel zaželať všetko dobré do nového kalendárneho roku 2016 a poprosiť Vás o vaše modlitby za nás, ktorí sa budeme
snažiť rozširovať duchovné myšlienky hlavne pre Vás, čitateľov časopisu
Istina.
Maroš Hopta
poverený vedením časopisu Istina

Výzva
Drahí odberatelia časopisu Istina!
Síce neradi, ale musíme konštatovať, že časopis Istina sa nachádza
v zlej ekonomickej situácii. Cenová
politika časopisu je nastavená tak,
aby odber časopisu vykompenzoval náklady potrebné na jeho vydávanie, no realita hovorí o niečom
inom.
Jedným z hlavných problémov
je identifikácia platby od predplatiteľov – neuvádzanie konkrétneho mena alebo názvu odosielateľa
poplatku za časopis, čo nám spôsobuje značné problémy v pátraní po
dlžníkoch a neplatiacich odberateľoch. Preto Vás skutočne prosím,
aby ste uvádzali v poznámke platobného príkazu svoje meno, poprípade PCO pri realizovaní platby, čo
nám umožní platbu správne identifikovať.
Je tiež nevyhnutné okamžite zlepšiť kontakt s jednotlivými
odberateľmi. Sme si vedomí, že
pochybenia vznikli aj našou chybou. AVŠAK, nie všetci odberatelia reagovali na prosby viacerých


šéfredaktorov v minulých
rokoch.
Ide o bezvýchodiskovú situáciu, ktorá nemá riešenia bez toho,
aby ste zodpovedne pristupovali k platbe a náležitostiam platby
za odber časopisu Istina. O týchto
skutočnostiach bude každý odberateľ informovaný podľa možností
e-mailom a taktiež priloženým listom v každom balíku s časopisom
Istina.
Pri pretrvávajúcej zlej ekonomickej situácii časopisu Istina, neidentifikovaných platbách a neuhradenému predplatnému budeme
musieť pristúpiť k určitým technickým a organizačným krokom,
ktoré budú viesť k redukcii počtu
výtlačkov s cieľom zlepšiť situáciu
v časopise Istina.
Preto Vás opäť PROSÍM, aby ste
skutočne venovali pozornosť oznamom, ktoré budú priložené k balíkom s časopisom.
Veľmi pekne
pochopenie.

ďakujeme

za

Spasi Vas Hospodi!
Maroš Hopta
poverený vedením časopisu Istina
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Sväté Písmo
Vysloboď moju dušu, zachráň ma
pre svoje milosrdenstvo
Aby prorok Dávid naklonil Boha
k milosrdenstvu, uvádza niekoľko
dôvodov, z ktorých prvý je uznanie
si svojho vlastného hriechu (pozri v.
3–4). V tomto piatom verši uvádza
ďalší dôvod, prečo by mal byť Hospodin k nemu milosrdný. Ten vidí v
samotnej Božej milosti a preto Boha
prosí, aby sa kvôli nej k nemu obrátil. Piaty verš znie:
Ž 6, 5 – Њбрати1сz, гDи, и3збaви
дyшу мою2, сп7си1 мz рaди млcти твоеS:
– Obráť sa, Hospodine, vysloboď moju
dušu, zachráň ma
pre svoju milosť. –
Dávid akoby hovoril: Obráť sa ku mne,
Hospodine, vzhliadni na mňa svojím
milosrdenstvom,
svojím milostivým
okom a tak, ako si
predtým odvrátil
odo mňa svoju tvár
kvôli mojim protizákonnostiam, tak
teraz, prosím, obráť
sa ku mne kvôli
môjmu
pokániu.
Nenádejam sa a nespolieham sa na
seba, hovorí, nie svojej spravodlivosti pripisujem Tvoju pomoc, no
prosím, aby si ju Ty urobil hodnou
Tvojej milosti.
1/2016

Podľa mnohých exegétov je Božie vzhliadnutie
na nás príčinou všetkého
nášho blaha. To potvrdzujú aj ďalšie žalmistove slová: „Obráť svoju
tvár, a my sa zachránime“ (Ž 79, 4),
alebo opak: „Odvrátil si svoju tvár,
a zosmutnel som“ (Ž 29, 8). Aj v
Novom Zákone nájdeme podobnú
udalosť, kedy Božie vzhliadnutie
znamenalo zmenu človeka: „Vtedy
sa Hospodin obrátil a pozrel na Petra. I rozpomenul sa Peter na slovo
Hospodinovo, ktoré mu povedal:
„Skôr ako dnes zaspieva kohút, tri
razy ma zaprieš.“ I vyšiel (Peter)
von a žalostne sa rozplakal“ (Lk 22,
61–62). Svätý apoštol Jakub práve
kvôli tomu nazýva
Boha Otcom svetiel
(Jk 1, 17), pretože,
ako slnko svojimi
lúčmi
osvetľuje,
zohrieva a oživuje
telá, tak Boh, hľadiac na človeka
svojím okom lásky,
osvecuje, zohrieva
a oživuje dušu. Preto prorok hovorí:
Obráť sa, Hospodine.
„Obráť sa“ – Tieto slová prorok
použil vo význame
vypočuj ma, vnímaj ma, neodvráť
svoju tvár odo mňa. Spôsob vyjadrenia prorok prevzal z bežného
konania ľudí, ktorí, keď sa hnevajú,



odvracajú sa a nechcú vzhliadnuť
na tých, ktorí sa voči nim previnili.
Žalmistami, ako aj všeobecne biblickými pisateľmi, sa často
používajú podobné výrazy, ako:
obráť sa, obráť na nás svoju tvár;
a naopak: odvráť sa, odvráť svoju
tvár od mojich hriechov – to prvé v
zmysle priazne a to druhé v zmysle
rozhorčenia, hnevu a zúrivosti.
„Vysloboď moju dušu“ –
Pozdvihni ju z priepasti, do ktorej
pre svoj hriech upadla. Vytiahni ju
zo siete loviacich, do ktorej sa zamotala. Vysloboď ju z rúk nepriateľov,
ktorým sa vydala kvôli svojmu
hriechu.
„Zachráň ma“ – Zbav ma všetkých mojich útrap a bolestí, spas
ma od odsúdenia do podsvetia a
pozbav ma nebezpečenstva smrti.
O tento veľký dar Dávid odvážne
prosí nie kvôli tomu, že on sám je
hodný prosiť, no kvôli tomu, že Boh
je milostivý – zachráň ma kvôli svojej milosti.
„Kvôli svojej milosti“ – Nie my
a naše dobré skutky sú príčinou
Božieho milosrdenstva k nám, nie
naše zásluhy nám prinášajú záchranu – našu spásu musíme pripísať
len Božej milosti, milosrdenstvu a,
ako poznamenáva svätý Ján Zlatoústy (Беседa на псалoм 6.), aj Jeho
neopísateľnej ľudomilnosti. Žalmisti očakávajú svoju záchranu len
od Boha (pozri aj Ž 30, 17; 108, 26).
V tomto verši hovorí prorok
Dávid o dvoch veciach. O tom, aby
sa k nemu Hospodin obrátil a aby
vyslobodil jeho dušu. Spravodliví


ľudia sa obzvlášť starajú o to, aby
boli s Bohom zmierení, aby Boh bol
k nim milostivý a blahosklonný a
neodvracal sa od nich. Potom prosí
druhé: aby bola vyslobodená jeho
duša. No takto nepostupujú mnohí ľudia, pretože hľadajú len jedno – ako dosiahnuť blahobyt už tu.
Spravodliví konajú opačne. Starajú
sa o to, ako dosiahnuť záchranu
svojej duše, ktorá je pre nich to najcennejšie.
Použitá literatúra:
АФАНАСИЙ ВЕЛИКИЙ, св.:
Творения в четырех томах. Том 4.
Москва : Спасо-Преображенский
Валаамский монастырь 1994.
ФЕОДОРИТ КИРСКИЙ, бл.:
Изъяснение псалмов. Москва 2004.
ISBN 5-94625-081-7.
ИОАНН
ЗЛАТОУСТ,
св.:
Творения. Том 5. Свято-Успенская
Почаевская Лавра 2005.
ВАСИЛИЙ
ВЕЛИКИЙ,
св.:
Беседы на псалмы. Московское
Подворье
Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры, 2000.
ПСАЛТИРЬ в святоотеческом
изъяснении.
Свято-Успенская
Почаевская Лавра 1998. ISBN 586868-103-7.
РАЗУМОВСКИЙ, Г.: Объяснение
священной Книги псалмов. Москва
2006. ISBN 5-7429-0120-8.
ТОЛКОВАЯ
ПСАЛТИРЬ
с
подстрочным комментарием и
краткой историей. Москва 2006.
ЗИГАБЕН, Е.: Толковая Псалтирь.
Ясеново 2000. ISBN 5-7877-0023-6.

Protodiakon Ján Husár
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Kresťania nemôžu
byť fanatici!
„Kresťania nemôžu byť fanatici;
úlohou kresťana v dnešnom svete
je prejavovať lásku a byť milosrdný
voči všetkým ľuďom naokolo. Tí,
ktorí sa správajú neúctivo a nešetrne k ostatným ľuďom, hoci majú
pravdu, spôsobujú viac škody ako
úžitku.“ (Sv. Paisij Svätohorský)
Raz som stretol teologicky
vzdelaného muža, ktorý žil veľmi
zbožným životom. Mal však zvyk
hovoriť o náboženských veciach
svetsky žijúcim ľuďom vôkol neho
veľmi ostrým, mnohokrát až drzým
prejavom. Zašlo to až tak ďaleko, že
jeho uštipačné slová doslova útočili na týchto ľudí, ktorí boli z tohto
veľmi sklamaní. Raz mi povedal:
„Počas jednej schôdzky som istej
žene rozprával také a také a také
veci....“ Avšak spôsob, akým jej tieto veci rozprával, ju skoro psychicky zničil. Povedal som mu: „Pozri
sa na týchto ľudí. Môžeš im dávať
zlaté koruny vykladané drahými
diamantmi. Ak ich však budeš po
nich hádzať, cielene mieriť na ich
hlavy, a nebudeš k tomu pristupovať s láskou, ver, že si spravil viac
škody ako úžitku.“
Nehovorme o tomto mužovi v
súvislosti s takzvanými „kresťanskými maniermi“. Človek, ktorý
vyhľadáva ľudské priestupky a
hriechy a snaží sa človeka dokonca konfrontovať s týmito jeho slabosťami, nekoná v mene Ducha
1/2016

Svätého. Jeho duša slúži
inému duchu.
Spôsob kontaktu v
Cirkvi je jednoznačne láska. Tento
spôsob konania prostredníctvom
lásky je odlišný od všetkého ostatného. Cirkev sa pozerá na každého
s toleranciou a hľadá spôsob ako
pomôcť každému. Hoci by robil
tie najhoršie skutky a bol by najväčším hriešnikom.
Všimol som si isté zvláštne
zmýšľanie a logiku u veľmi zbožne
žijúcich ľudí. Ich zbožnosť je úžasná a ich nádej na Boha má tiež svoj
obrovský zmysel. Na druhej strane si však mnohokrát neuvedomujú, že je dôležité mať otvorené
oči, nebyť zaslepený a nedôjsť až k
takému stavu, ktorý by mohol úplne zatemniť ich rozum a prestali by
reálne uvažovať o veciach navôkol.
Duchovne a zbožne žijúci človek
musí ísť reálnym príkladom svojím životom pre ostatných. Inak
sa z neho stane len persona, ktorá
bezvýznamne napĺňa literu zákona, hoci tento zákon preňho nemá
žiaden význam.
Ozaj pokorný človek sa vo svojej podstate nikdy nespráva ako
nadriadený učiteľ, ktorému bolo
dané všetkých navôkol poučovať.
Ak je vyzvaný k tomu, aby uviedol
svoj názor, pokorne ho vysloví.
Inými slovami vo vyššie použitom
príklade sa správa ako pokorný
žiak tohto učiteľa. Toto správanie
vyplýva z uvedomovania si sku

točnosti, že človek, ktorý je naplnený túžbou neustále korigovať
vyjadrenia a myšlienky iných, je
bezpochyby plný egoizmu.
Človek, ktorý niečo začne konať
s dobrým úmyslom, no nakoniec
sa dostane do akoby extrémneho
bodu, v ktorom pociťuje nadradenosť nad všetkými ostatnými,
stratil svoju celú súdnosť a schopnosť sa reálne zamýšľať nad okolnosťami. Toto správanie je prejavom obrovskej samoľúbosti, ktorá
zachádza do takých krajností, že si
človek ani sám neuvedomuje, do
akých extrémov zachádza.


P r í k l a d
nachádzame aj v
cirkevných
dejinách. Na jednej
strane tí, ktorí
prehnane uctievali
ikony (ako vieme,
dokonca zoškrabávali farbu z ikon do
čaše pod zámienkou akéhosi mylného „vylepšenia“
Eucharistie), a na
druhej strane tzv.
ikonoborci, ktorí
ničili ikony ako
prostriedok akejsi
modloslužby. Veľmi dobre vieme,
že aj prvý aj druhý
prípad je prejavom
krajného extrémizmu.
Preto sa neustále zamýšľajme nad tým, ako sa
správame, aké svedectvo vlastne
vydávame o tom, čo je Cirkev, či
konáme s láskou, pokorou, či sa
správame ako pokorný študent a
či sme vôbec hodní nazývať sa pravými kresťanmi.
http://pemptousia.
com/2015/10/a-christian-must-notbe-fanatical/
preklad: Maroš Hopta
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Čo znamená byť
pravoslávnym kresťanom?
Zamysleli sme nad touto otázkou niekedy? Ak áno, koľkí z nás
poznajú odpoveď? Odhaduje sa,
že na Slovensku pravoslávni tvoria
približne jedno percento populácie. Niekto by si možno povedal:
„Aké malé číslo!“ Ale sláva Bohu aj
za to! No, bohužiaľ, mnoho z týchto pravoslávnych je takých, ktorí
chodia do chrámu pravdepodobne raz-dvakrát do roka, možno ani
vôbec. Niektorí si povedia, „ja som
pravoslávny kresťan, veď chodím
do chrámu každú nedeľu“. Avšak,
naozaj si myslíme, že toto stačí na to,
aby sme mohli s čistým svedomím
povedať, že sme ozajstní kresťania?
Povedzme si úprimne, koľkí z nás
sú aj duchom ozaj prítomní v chráme počas bohoslužieb. Myslím, že
už pri takomto kritériu to maličké
číslo začne rapídne klesať. A ak by
sme si položili otázku, či ozaj milujeme svojich blížnych ako sami
seba,
hovorím
blížnych, nehovorím ešte ani
o nepriateľoch,
tak sa obávam,
k akému číslu
by sme sa dostali. No netreba
zúfať,
pretože
stále máme ča na
naše pokánie, na
tvorenie skutkov
milosrdenstva a
lásky pre svo1/2016

jich blížnych, ale nielen
pre nich, ale verím, že pre
všetkých, ktorí nás obklopujú, bez ohľadu na to, či je to náš
priateľ alebo nepriateľ. Daj, Bože,
aby sa to rýchlo zmenilo, a tak sa
naplnili dve najhlavnejšie Božie
prikázania lásky.
Teraz sa trochu pozrime na to,
aké kritériá nám pomáhajú pri
určovaní príslušnosti človeka k
pravoslávnej viere. Prvou tajinou,
ktorou vchádza človek do lona Pravoslávnej cirkvi je krst. Bohužiaľ,
nemalá časť pokrstených nielen že
nedostala kresťanskú výchovu, no
potom, čo sa rozhodli zjednotiť s
Pravoslávnou cirkvou krátko prebývali v procese katechizácie, kde
práve človek má možnosť naučiť sa základy pravoslávnej viery.
Avšak to sa týka jedincov, ktorí
neboli pokrstení v pravoslávnom
chráme už po narodení. No niektorí sa považujú za pravoslávnych
kresťanov, rozdeľujú kresťanské



hodnoty ako určité ideály, hoci aj
nerealizované v ich vlastnom živote. Väčšina takýchto ľudí prichádza
do chrámu niekoľkokrát do roka.
Hoci ďaleko nie všetci sú účastní pri bohoslužbách, no potreba
občas navštíviť chrám poukazuje
na svetonázor a silu viery v hĺbke
duše človeka.
Druhým kritériom príslušnosti človeka k Pravosláviu je jeho
účasť pri bohoslužbách, v získavaní blahodate Božej, ktorá sa nám
dáva v tajinách uskutočňovaných
v Cirkvi. Ako sa môžeme nazývať
kresťanmi, no pri tom sa nemodliť, neuskutočňovať duchovný boj,
nespovedať sa a nebyť účastní na
svätom Prijímaní? Takže je zrejmé,
že podľa tohto kritéria príslušnosti k Cirkvi by množstvo pravoslávnych kresťanov na Slovensku
bolo značne menšie, než podľa
kritéria
pokrstenia.
Obzvlášť
takýchto ľudí možno nazvať aktívnymi kresťanmi a nie riedkymi
návštevníkmi – kresťanmi pasívnymi. Nedávno uskutočnila Ruská pravoslávna cirkev zaujímavý
prieskum. Ako vieme, ten, kto prichádza do chrámu sa všeobecne v
ruskom jazyku označuje pojmom
„prichožan“, teda voľne by sme
to mohli preložiť ako ten, kto prichádza do chrámu na bohosluž-

by. Ruskej pravoslávnej cirkvi sa
však nepáčilo, koľko ľudí sa hlási
k Pravosláviu a koľko ľudí je reálne v chráme. Preto tento prieskum
nazvala: „Si „prichožan“ alebo
„zachožan“? Teda v preklade si
prichádzajúci alebo iba zachádzajúci?
Preto sa zamyslíme nad sebou,
čo by sa dalo zlepšiť v našom živote, komu by sme mohli pomôcť,
ako by sme mohli naplniť Božie
prikázania, ktoré sú nám dané ako
dopravné značenia, ktoré nám nič
nezakazujú, len nás usmerňujú pri
putovaní životom, aby sme mohli s
radosťou a čistým srdcom predstúpiť pred Christa, keď nastane Jeho
druhý príchod a aby sme mohli
uzrieť Jeho slávu, okúsiť Jeho lásku
a prítomnosť v Kráľovstve Božom.
Preto nestrácajme čas, nepadajme
na duchu, prosme pomoc u Boha,
ktorý čaká len na naše obrátenie sa
k Nemu, a ktorý je vždy pripravený podať nám pomocnú ruku, no
nielen ruku, ale priam vziať nás do
náručia, ako otec ľúbiaci svoje dietky, keď nás postretne v živote nejaká nástraha, ktorá by nám mohla
ublížiť. Preto sa staňme aktívnymi
kresťanmi a nielen návštevníkmi
chrámu. Christos posredi nas!
Brat Ľuboš

Uvažovali ste nad profi-rodičovstvom a nemáte na to vytvorené
podmienky? Radi Vám s tým pomôžeme!
Prihláste sa na: voistinuvoskres@gmail.com a opíšte svoje predstavy.
10
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Psaltyr
Svätý Arsénij Kappadócky ako
kňaz potreboval čítať modlitby
pri rôznych príležitostiach. Avšak
modlitby Euchologiona, pretože sa
naskytli mnohé prípady, pre ktoré
neexistovala primeraná modlitba.
A tak svätý Arsénij používal všetky žalmy Žaltára a vymedzil si pre
každý prípad jeden žalm.. (používal ich aj ako modlitbu).
Žaltár na takéto účely mal aj
starec Paisij a každodenne ho celý
čítal. Niekedy, samozrejme, delil
noc na hodiny. Od 9.00 do 10.00
hodiny čítal modlitbu a prosil za
všetkých, ktorí neskoro končia
svoju prácu a vracajú sa do svojich domovov, aby ich Boh ochraňoval. Od 11.00 do 12.00 hodiny sa
modlil za všetkých, ktorí cestujú
v noci, aby sa nestala nehoda. Od
12.00 do 01.00 hodiny sa modlil za
všetkých, ktorí vedú nočný život
v zlopovestných centrách, aby im
Boh pomohol vyhnúť sa im. Modlil
sa za všetkých: za tých, ktorí boli v
nemocnici, za manželské páry, ktoré sa hádali, aby sa Boh zľutoval
nad ich deťmi atď.
Toto využitie Žaltára ukázal
starec Paisij aj mne a teraz Vám
predkladám zoznam vysvetľujúci
použitie každého žalmu.
ŽALMY
1. Keď sa sadia stromy alebo
vinič, aby priniesli plody.
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2. Aby Boh osvietil tých,
ktorí chodia na sympóziá.
3. Aby sa vytratila zlomyseľnosť
z ľudí a zbytočne netrápili svojich
blížnych.
4. Aby Boh uzdravil citlivých
ľudí trpiacich melanchóliou pre
správanie bezcitných ľudí.
5. Aby Boh uzdravil oči poranené zlým človekom.
6. Aby Boh oslobodil človeka,
ktorému bolo počarované.
7. Za tých, ktorí utrpeli šok kvôli strašným hrozbám zlých ľudí.
8. Za tých, ktorí utrpeli krivdu od démonov alebo od ľstivých
ľudí.
9. Aby ťa prestali strašiť démoni
vo sne alebo vo fantázii vo dne.
10. Za tvrdohlavých manželov,
ktorí sa hádajú a rozvádzajú. (Keď
nespravodlivo trýzni jeden druhého.)
11. Za bláznov, ktorí sú aj zlomyseľní a robia ľuďom zlo.
12. Za tých, ktorí trpia chorobou pečene.
13. Za vyhnanie strašného
démona, neustále 3x3 dni.
14. Aby zmenili myslenie zlodeji a aby sa im nepodarilo uskutočniť ich zámer a kajali sa.
15. Aby sa našiel stratený kľúč.
16. Za veľké ohováranie, trikrát
na deň počas troch dní.
17. Keď dôjde k zemetraseniu
alebo pohrome, záplave a hromobitiu.
18. Aby sa matky oslobodili od
pôrodných bolestí.
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19. Aby Boh uzdravil manželov,
ktorí nemôžu mať deti, aby sa
nerozviedli.
20. Aby Boh obmäkčil srdcia
bohatých, aby dávali milosrdenstvo chudobným.
21. Aby Boh zabránil požiaru a
nedošlo ku zlu.
22. Aby Boh zmieril správanie
neporiadnych a neposlušných detí,
ktoré zarmucujú svojich rodičov.
23. Aby sa otvorili dvere, keď sa
stratí kľúč.
24.
Aby
nereptali
tí, ku ktorým je pokušenie veľmi
nevraživé a neustále im v živote
prináša neúspech.
25. Keď niekto žiada niečo dobré od Boha, aby mu to dal bez toho,
aby mu to poškodilo.
26. Aby Boh ochránil dedinčanov od nepriateľského vojska, aby
nekonali zlo ľuďom a neplienili
dedinské domy.
27. Aby Boh uzdravil nervovo
chorých.
28. Za tých, ktorým vadí more a
boja sa veľkých vĺn.
29. Za tých, ktorí sú v nebezpečenstve uprostred barbarov a
neveriacich národov, aby ich Boh
ochránil a neveriacich osvietil, aby
sa skrotili a spoznali Boha.
30. Aby Boh dal hojnosť obilia a
plodov na stromoch, keď je počasie nepriaznivé.
31. Aby cestujúci našli cestu,
keď zablúdia.
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32. Aby Boh zjavil pravdu
nespravodlivo uväzneným, aby
boli oslobodení.
33. Za zomierajúcich, ktorých
trápia démoni v čase smrti, alebo
za nepriateľské vojská, keď ohrozujú a porušujú hranice, aby nevykonali zlo.
34. Aby Boh oslobodil cnostných z pastí ľstivých ľudí, ktorí
zneužívajú Božích ľudí.
35. Aby bolo úplne odstránené
nepriateľstvo z nedorozumení alebo mylných vysvetlení.
36. Za zločincami ťažko ranených ľudí.
37. Aby prestali bolesti a komplikácie spojené s pokazenými
zubami.
38. Aby našli prácu opustení a
nešťastní ľudia, aby nesmútili.
39. Aby sa navrátila láska medzi vedúcim a podriadeným, keď sa
vytvárajú konflikty.
40. Aby sa matky oslobodili od
predčasných pôrodov.
41. Za mladých, chorých z lásky,
keď sa zraní jeden z nich a smúti.
42. Aby boli oslobodení zajatci
z väzení nepriateľského národa.
43. Aby Boh zjavil pravdu a
zmieril manželov, medzi ktorými
panuje nedorozumenie.
44. Za ľudí, ktorí trpia chorobou
srdca alebo ľadvín.
45. Za mladých, ktorým nepriateľ z nevraživosti bráni založiť
si rodinu.
46. Aby sa upokojil služobník
alebo otrok, keď odíde poranený
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od svojho pána a aby si našiel prácu.
47. Keď dochádza k veľkým
katastrofám a krádežiam zo strany
barbarských bánd – pirátov. (Nech
sa číta nepretržite počas 40 dní.)
48. Za tých, ktorí vykonávajú
nebezpečnú prácu.
49. Aby sa kajali a vrátili k Bohu
vzdialení ľudia a aby boli zachránení.
50. Keď k nám pre naše hriechy príde výchovný Boží hnev
(epidémia a mor ľudí alebo zvierat).
51. Aby sa kajali krutí panovníci, aby sa stali milosrdnými a
netrýznili národ.
52. Aby Boh požehnal siete a
naplnil ich rybami.
53. Aby Boh osvietil bohatých,
aby oslobodili kúpených otrokov.
54. Aby bola obnovená vážnosť
ohováraním zhanobenej rodiny.
55. Za citlivých, ktorí boli
duševne ranení inými ľuďmi.
56. Za ľudí trpiacich bolesťami hlavy, sužovaných veľkým
zármutkom.
57. Aby sa úspešne vydarili
veci tým, ktorí sa usilujú o konanie dobra, aby Boh prekazil každé
ľstivé pôsobenie démonov alebo
nevraživých ľudí.
58. Aby dal Boh reč nemým.
59. Aby Boh zjavil pravdu, keď
je ohováraná skupina ľudí.
60. Za tých, ktorí majú ťažkosti
pri práci z lenivosti alebo z bojazlivosti.
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61. Aby Boh oslobodil od skúšok nerozhodného človeka, ktorý
nemá trpezlivosť a reptá.
62. Aby prinášali úrodu polia,
stromy, keď je nedostatok vody.
63. Keď je človek uhryznutý
besným vlkom alebo psom (dával
im piť aj z posvätenej vody).
64. Aby obchodníci mali požehnanie, aby netárali a nekrivdili jednoduchým ľuďom.
65. Aby diabol nespôsoboval
neúspechy v domoch a aby nezarmucovali rodiny.
66. Aby bola požehnaná hydina.
67. Aby boli oslobodené matky,
ktoré potratia, keď sa im prihodí
niečo zlé.
68. Keď dochádza ku katastrofám a vylievajú sa rieky, pričom sú
strhávané domy i ľudia.
69. Aby Boh posilnil citlivých
ľudí, ktorí smútia aj pre tú najmenšiu vec, a dostávajú sa do zúfalstva.
70. Aby opustení, upadajúci do
beznádeje a skleslí kvôli nevraživosti diabla, našli u Boha blahodať
a opateru.
Zdroj: Jeromonach Christodoulos Svätohorský, Starec Paisij, Prešov 1999.
Pripravila Zuzana Sadilková
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Detská stránka

Máriin náhrdelník
Cár podaroval milovanej dcére Márii náhrdelník. Darček to
bol veľmi drahý. Náhrdelník bol
drahší, než všetky poklady sveta.
Každá perla majúca sama osebe
vzácnu krásu, bola povestná svojím leskom po celom svete, a rovnako bola známa pod konkrétnym
menom. Jednu perlu nazývali láska, druhú pravda, tretiu pokora,
štvrtú poslušnosť, piatu nežnosť,
šiestu snaživosť atď.
Mária sa zavše vyoblieka, ozdobí sa náhrdelníkom; perly žiaria,
blyštia sa, - zázračné dievča, nádhera! Pozeráš sa a srdce sa raduje.
Rozmýšľaš nad tým, keby všetky
deti vždy také boli, také krásne,
také radostné, jasné a priateľské!
Iba Mária si nedokázala rozumne vážiť darček od svojho otca.
Vzhľadom na svoj vek nemohla ešte
14

náležite pochopiť hodnotu
náhrdelníka. Nenavliekala si ho len pri dôležitých
udalostiach, ale vymýšľala s ním;
vtipkujúc, zabávajúc sa ho nechávala bez dozoru. Často sa odtrhávala niť, perly sa rozsypávali
po podlahe, a potom ich veru s
veľkou námahou nachádzali. Perly sa preto niekde pokazili: na
jednej bol škrabanec, na druhej sa
ukázala škvrna, - náhrdelník stratil svoj lesk.
Nastal veľký sviatok. Hostina
sa konala u cára. Dievča vyobliekali, na krk jej pripli náhrdelník. Náhrdelník sa však neligotal,
perly nemali žiaden lesk. Keď to
otec uvidel, zosmutnel: „Dieťatko,
milá moja, čo to znamená? Prečo
nemá náhrdelník už takú krásu?
Nechránila si ty môj darček, preto sa aj poškodil. Avšak, zatiaľ sa
ešte zármutok dá napraviť: škrabance vyhladíme, škvrny vyčistíme, náhrdelníku vrátime predošlý
lesk: poškodenie sa zatiaľ dotklo
náhrdelníka iba trošku. Avšak,
pokiaľ sa aj naďalej budeš tak neuvážene správať k môjmu darčeku,
stratí sa navždy.
Namiesto škrabancov budú
praskliny, škvrny zničia všetky
perly, zahynie celá jeho krása.
Pravdaže, ste deti, pochopili
podobenstvo: cár - to je sám Boh,
dcéra cára - je Vaša duša, perly
- sú naše cnosti, škvrny - sú naše
nedostatky. Na perle, ktorú volajú
pravda, sa kvôli nášmu prehliada-
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niu zavádza lož, klam, zákernosť; na lásku - závisť, pýcha, hrdosť; na
pokoru a poslušnosť - hrubosť, prudkosť v slovách a prudkosť aj v práci.
Preto vlastne zomiera celý náhrdelník. Deti, častejšie skúmajte jednotlivé perly, či sú všetky v dobrom stave a bez škvŕn.
						

Otec duchovný Petrov
Preložila: Bc. Mirka Hojdová

Sv. Serafím Sarovský 1. časť
Sv. Serafím Sarovský patrí medzi svätých, ktorý osloví každého, kto
sa pýta čo je cieľom kresťanského života. Narodil sa 19. júla l759 v

Kursk

v

rodine

obchodníka

a

pri

svojom

dostal meno Prochor. Ako trojročný prežíva stratu svoj-

ho

. V desiatich rokoch veľmi ťažko ochorie a keď sa

už

vzdávajú akejkoľvek nádeje, prichádza k nemu
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vo sne
, ktorá mu sľubuje, že príde a uzdraví ho. O
niekoľko dní neskôr sa naozaj v meste koná procesia, v ktorej je nesená
aj jedna zázračná ikona Matky Božej. Procesia sa odrazu pre silnú

prietrž mračien musí zastaviť práve pred

, kde býva

malý Prochor so svojou matkou. Ku
s ikonou pristupuje
Serafímova matka s dieťaťom a Prochor dotýkajúc sa ikony je v tej chvíli uzdravený. Asi 18 ročný Prochor odchádza s priateľmi na púť do
Kyjeva, kde mu jeden ctihodný starec potvrdzuje mníšske povolanie.
Po príchode domov sa hneď vydáva pešo do 600 km vzdialeného Sarovského kláštora , aby začal žiť toto svoje mníšske povolanie. Počas svojho
noviciátu je Prochor naplňovaný veľkou radosťou, ktorou chce nakaziť
aj spolubratov.
Pomôcky:

lekár

Bohorodička
16

dom

otec

krst

kňaz

mesto

i0stina

Milé deti, tento mesiac sme pre Vás na vymaľovanie pripravili ikonku Narodenia nášho Spasiteľa Isusa Christa.

1/2016
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Spomíname na
vladyku Nikolaja
Verím, že 30. januára 2016 si
mnoho ľudí spomenie na nášho
archipastiera, ktorý v tento deň,
pred 10 rokmi, odovzdal svoju
nesmrteľnú dušu do rúk Nebeského
Otca. Myslím na vladyku Nikolaja,
metropolitu našej miestnej Cirkvi.
Mnohým zasiahol do života ako
kňaz, mnohým ako biskup, mnohým ako starček s vráskavou, no prívetivou tvárou. Ja som
ho v živote stretla len
párkrát, no to stačilo,
aby som pocítila veľký
žiaľ pri správe o jeho
zosnutí. A v katedrálnom chráme v Prešove,
kde sa konala posledná rozlúčka s ním, som
si uvedomila, že nie
som jediná. Množstvo
národa, ktoré zaplnilo chrám nielen fyzicky, ale i modlitbou o tom
svedčilo. Autobusy s veriacimi
prišli z väčších cirkevných obcí,
ale i z malých dedín. Práve tam
ich vladyka Nikolaj navštevoval,
prihováral sa, povzbudzoval i karhal. Tak, ako to robí otec...
Nasledujúcich pár riadkov
venujeme pamiatke vladyku Nikolaja. Ako si na neho spomínajú vladyka Rastislav, otec Peter Kačmár a
matuška Janka Gubová.
Vičnaja jemu pamjať i blažennyj
pokoj!
M. Zuzana Petrovajová
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Vladyku Nikolaja si
pamätám najmä zo študentských čias. Na seminár síce prichádzal veľmi zriedka,
ale vždy sme sa s ním mohli stretnúť v katedrálnom chráme, kam
pravidelne prichádzal a my sme sa
zúčastňovali na nedeľných a sviatočných bohoslužbách. V mojich
spomienkach zostal ako príklad
múdreho, trpezlivého a
prezieravého biskupa.
Niektorí o ňom hovorili, že je prísny a nekompromisný - áno, taký
bol v otázkach viery a
disciplíny. V osobnom
styku si ho však pamätám ako vľúdneho a
láskavého človeka. Bol
veľmi opatrný - až po
mnohom skúmaní a
skúšaní vykonal moju
diakonskú chirotóniu,
keďže som sa rozhodol pre život
osamote. Ako kňaz som sa s ním
kvôli jeho veku a zdravotnému
stavu často nestretával, ale pamätám si to množstvo ľudí, ktoré sa
zúčastnilo na jeho pohrebe - aj to
mnohé vypovedá o jeho živote.
Pre mňa zostáva vzorom biskupa, ktorého príklad by som chcel
nasledovať - aj keď spoločenská
situácia a problémy cirkevného
života sa diametrálne odlišujú od
doby, v ktorej žil.
Metropolita Rastislav
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Metropolita vladyka
Nikolaj bol veľmi skúsený duchovný
muž. Citlivý otec, ktorý nedokázal pozorovať človeka tak, aby sa
k nemu otcovský neprihovoril.
Keď sme sa v nedeľu ráno stretávali na službe, vždy sa ma opýtal:
„Peťku už jes vstal a neplačeš?“ :)
pousmial sa. (No deti, keď zobudíte skoro ráno, plačú - poznámka)
Žil ticho a skromne, možno aj kvôli veľkým skúškam v živote, ale aj
v jeho biskupskej službe, ktorú si
my dnes nevieme predstaviť. Mal
veľmi rád prírodu a ľudí. Najviac
si na ňom vážim, že vždy zaujal
jasný postoj k riešeniu problémov
v Cirkvi. Raz keď naši duchovní
začali dovážať trebníky zo zahraničia a tým sa začali odlišovať v
slúžení a nastala určitá nejednota,
tak si nás všetkých zavolal a otcovsky prísne povedal: „Dal jem Vam
pri vysviacky služebnik do ruky,
tak služte tak, jak v nim piše!„ A
bolo...;). Jasné a rozumné riešenie
a prišiel pokoj a radosť zo služby.
O.Peter Kačmár
Hoci som vladyku Nikolaja
osobne nepoznala, veľmi som si
ho vážila. Môj jediný kontakt s
ním predstavujú iba dve nepatrné
(avšak veľmi pôsobivé) udalosti,
ktoré teraz opíšem. Odprevádzal
nás na mesačný pobyt do Grécka
(mala som vtedy 10 rokov) a takisto nás aj ako dobrý otec, čakal pri
seminári, keď náš autobus dorazil
1/2016

na Slovensko. Moja mama sa s ním
vtedy zhovárala nevediac, že je to
jeden z najvyšších predstaviteľov
našej Cirkvi. Nikdy tak nepôsobil.
Jednoducho sa zhováral s rodičmi
čakajúcich deti ako radový veriaci
a len jeho podrjasnik prezrádzal,
že patrí do radov duchovenstva.
Boh mi daroval ešte jeden okamih, ešte jedno stretnutie pred jeho
odchodom na večnosť. Bolo to na
PBF, kde sa na chodbe nebolo kam
ukryť a kde kráčajúc priamo oproti
mne, nedalo sa mu nijako vyhnúť:)
Nuž, išla som si so strachom, tentokrát už jasne si uvedomujúc, že
je to najvyšší predstaviteľ našej
Cirkvi, pre blahoslovenie. Usmial
sa, požehnal a ja, s prianím všetkého dobrého, som v poslednej chvíli
vyriekla to povestné: TAK, VLADYKO...., DRŽTE SA!.....(no čo už
len obyčajný smrteľník môže popriať biskupovi). On sa na tomto
mojom želaní úprimne pobavil a
milo odvetil: „Ta ja sa možem akurat tak totej svojej palici....“ Vydýchla som si, že nikto vtedy nebol očitým svedkom tejto príhody, avšak
teraz, po rokoch, je to už premlčané a ja sa budem musieť vyrovnať s
faktom, že svedkami tejto udalosti
budú odteraz všetci čitatelia časopisu Istina. Snáď im to však aspoň
vylúdi úsmev na perách, ako aj
mne, hoci už odvtedy prešli roky.
Vždy teda s úsmevom a radosťou
spomínam na nášho milého vladyku Nikolaja. 				
M. Jana Gubová
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Čo internet dal
V tejto rubrike Vám budeme
približovať zaujímavosti zo sveta
internetu. Keďže vieme, že moderná doba prináša so sebou mnoho
technických vymožeností a mladí
ľudia trávia čoraz viac času, v týchto článkoch Vám budeme ponúkať
možnosť a návod na to, ako zmysluplne stráviť čas na internete.
Myslíme si, že toto je dobrá forma
rozvinutia spolupráce vo vzťahu
mladých ľudí a modernej doby a
taktiež je to dobrý návod na začatie využívania sociálno-komunikačných kanálov vo svoj prospech.
Mapujeme najmä najnavštevovanejšie sociálne siete, portály s videami, ale taktiež rôzne diskusné fóra
a stránky, na ktorých sa organizuje mládežnícky život. Svoje typy a
námety nám, samozrejme, môžete
posielať a tak nás obohatiť o svoje
postrehy zo sveta internetu.
V prvej časti sme sa Vám rozhodli ponúknuť videokanál kňaza
Vladimíra Tkačova, ktorý je veľmi
známy najmä svojou katechetickou
prácou v Rusku. Na svojom video
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kanáli na portáli https://
www.youtube.com/
má
zverejnených okolo 500
videí s rôznym obsahom. Najmä
však ide o jeho kázne, respektíve
diskusné príspevky, ktoré prezentuje na rôznych konferenciách.
Dobrým slovom vie upútať mladých ľudí, o čom svedčí navštevovanosť jeho prednášok a taktiež
nesmierna aktivita mladých ľudí
na jeho prednáškach. Na každej
konferencii na tohto duchovníka
smeruje množstvo otázok od mladých ľudí, ktorým dáva nesmierne významovo hlboké odpovede.
Pre vyhľadanie videí je potrebné do vyhľadávača na portáli
https://www.youtube.com/ zadať:
„Проповеди протоиерея Андрея
Ткачёва +“, vybrať si konkrétne video, a započúvať sa do myšlienok tohto kazateľa. Taktiež je
možné sa dostať k ďalšej jeho práci
prostredníctvom stránky, ktorá má
názov: http://www.andreytkachev.
com/. Na tejto stránke je obšírnejšie
rozobrané jeho dielo a taktiež sa tu
nachádzajú rôzne zaujímavosti z
jeho života.
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Očaakávaný dar
Mladý muž sa pripravoval na
svoje promócie na vysokej škole.
Po mnoho mesiacov zbožňoval
nádherné športové auto a keďže
vedel, že jeho otec je bohatý a
môže si ho dovoliť, oznámil mu, že
to auto je všetko, čo by si k promóciám želal.
Keď sa blížil deň D, mladý muž
sa už nevedel dočkať, ako sa bude
radovať, keď mu jeho otec toto
vytúžené auto daruje.
Ráno, v deň svojej promócie, si
ho otec zavolal do svojej pracovne.
Povedal mu, ako veľmi je hrdý, že
má tak skvelého syna a povedal
mu, ako veľmi ho miluje. Daroval
svojmu synovi krásne zabalený
darček.
Zvedavo,
ale
zároveň znepokojivo, otvoril
mladý
muž darovanú krabicu a našiel v
nej krásnu Bibliu
v koženej väzbe so zlatým písmom. Nahnevane
sa rozkričal na svojho otca: „So
všetkými tými peniazmi, čo máš
mi dáš Bibliu???“ Pohoršene hodil
Bibliu na otcov stôl v pracovni a
odišiel z domu. Prešli mnohé roky
a z mladého muža sa stal veľmi
úspešný podnikateľ. Mal krásny
dom i skvelú rodinu, ale uvedomoval si, že jeho otec je už veľmi
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starý a myslel na to, že by
ho konečne mal ísť navštíviť. Nevidel ho celé roky
od svojej promócie. Skôr, ako si
však stihol svoju cestu naplánovať,
dostal list. Bolo v ňom, že jeho otec
zomrel a odkázal celý svoj majetok svojmu synovi. Keď prišiel do
otcovho domu, smútok a výčitky
zaplnili jeho srdce.
Začal si na stole prezerať otcove dôležité papiere a v tom zbadal
stále novú Bibliu presne na mieste, kde ju nechal pred rokmi. So
slzami v očiach ju otvoril a začal
v nej listovať. Ako ju tak čítal, zrazu z obálky prilepenej na poslednej strane Biblie vypadli kľúče od
auta.
Mali visačku so značkou presne
toho športového auta, po ktorom
tak veľmi túžil. Na visačke kľúčov bol dátum jeho promócií so slovami:
KOMPLETNE
ZAPLATENÉ.
V živote pričasto zahadzujeme dobré priateľstvá, partnerstvá,
manželstvá,
príležitosti či iné možné zážitky, pretože neprichádzajú
presne v takej forme, akú sme si
predstavovali, a pritom sa v nich
skrýva presne to, po čom sme túžili.
Prevzaté z: Bruno Ferrero: Malé
príbehy pre potešenie duše
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Zo zivota PKS

Bohoslovci v Humennom
Dňa 11. 11. 2015 veriaV tejto rubrike Vám budeme
ci
v
Pravoslávnom
chráme sv. Cyripravidelne približovať udalosti
z diania a života bohoslovcov na la a Metoda v Humennom privítaPravoslávnom kňazskom seminári Prešovskej univerzity v Prešove. Bohoslovci bývajúci na tomto
seminári a študujúci na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte sa po
dlhšom období rozhodli opäť rozbehnúť fungujúcu skupinu, ktorá
si uvedomuje svoju zodpovednosť
za šírenie Pravoslávia medzi mla- li bohoslovcov z Pravoslávneho
dými ľuďmi a taktiež si uvedo- kňazského seminára PU v Prešomujú potrebu naberania skúsenos- ve. Študenti bohosloveckej fakulty
tí do ich budúceho poslania byť takýmto spôsobom opäť pokračovali v tradícii putovania po cirkňazom.
kevných obciach, ktorú založili
niekdajší študenti. V tento deň paBohoslovci v Olšavke a v miatky mučeníka Viktora sa bohoslovci rozhodli navštíviť liturgiu v
Veľkrope
V roku 2015 bohoslovci znovu humenskom chráme, kde pristúpiobnovili tradíciu navštevovania li k svätému Prijímaniu. Po liturgii
cirkevných obcí na základe pozva- strávili zopár chvíľ s miestnymi
nia duchovných, ktorú založili veriacimi v priateľskom rozhovobohoslovci niekoľko rokov pred- re a následne sa vydali na ďalšie
tým. Túto milú tradíciu sa podarilo cesty, pokračujúc v šírení dobrého
obnoviť aj na základe pozvania o. slova a nadobúdaní skúseností do
Skonca, ktorý pozval seminaris- svojej budúcej pastierskej činnosti.
tov pri príležitosti chrámových
Bohoslovci v Hrabskom
sviatkov v cirkevných obciach,
Bohoslovci z PKS v Prešove
kde slúži. Takto sa teda zúčastnili
sa
rozhodli prijať pozvanie d. o.
v mesiacoch september a október
Petra
Savčáka na milú udalosť v
na dvoch chrámových sviatkoch v
dedinke
Hrabské. V tejto dedine sa
dedinách Olšavka a Veľkrop, kde
svojím spevom a pomocou v chrá- nachádza prekrásny chrám, ktorý
me spríjemnili duchovný zážitok svojím výzorom pripomína staré
oslavovania chrámových sviatkov. byzantské chrámy a svojou históriou hovorí o neľahkých časoch, v
22
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ktorých sa pravoslávni veriaci na
Slovensku v minulosti nachádzali.
Bohoslovci sa zúčastnili a reálne
spríjemnili svojím spevom a prítomnosťou tento vzácny deň, kedy
sme si spoločne pripomenuli sv.
liturgiou význam tohto chrámu,
ktorý zohrával veľkú úlohu pri
šírení Pravoslávia.
Bohoslovci vo Vranove nad
Topľou
Dňa 19. 12. 2015 zavítali na PCO
Vranov bohoslovci z Pravoslávneho seminára v Prešove. Na pozva-

nie a prosbu správcu obce Mgr.
Miroslava Humenského prišli,
aby rozveselili aj veľké, no hlavne malé srdiečka detí. Pripravili si
pestrý program, v ktorom krásne
zaspievali pravoslávne koledy a
počas toho mal duchovné slovo aj
otec Humenský. Po krásnom programe prišiel aj sv. Nikolaj, ktorý
rozveselil očká detí a porozdával
im darčeky, pretože celý rok boli
poslušné. Ďakujeme správcovi
obce Miroslavovi Humenskému a
našim trom bohoslovcom, čtecom
Marošovi Hoptovi, Ľubošovi Savčákovi a Danielovi Havajovi za
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krásny program, ktorý potešil
nielen dušu detí a ľudí, ale hlavne Hospoda Boha a sv. Nikolaja.
Ďakujeme!
Bohoslovci v prešovskej nemocnici
Bohoslovci z PKS v Prešove v
spolupráci s o. protodiakonom
Jánom Husárom tak ako každý rok,
navštíviť prešovskú nemocnicu za

účelom spríjemnenia neľahkých
chvíľ pobytu v nemocničnom zariadení nie len mladým, ale aj starším ľuďom. V tento nádherný deň,
pred sviatkom sv. Nikolaja navštívili niekoľko oddelení prešovskej
nemocnice, kde svojím spevom a
malým prekvapením potešili tých,
ktorí v tento radostný čas nemôžu
stráviť so svojimi blízkymi. Prosíme preto u Boha veľa zdravia pre
všetkých, aby mohli vždy pokojne
a radostne prežívať chvíle v kruhu
svojich najbližších.
Bohoslovci PKS
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Zo života BPM
BPM Košice
Florbalový turnaj
28. november 2015
Dňa 28.11. 2015 sme sa športovo
naladení vybrali s našimi otcami
duchovnými na florbalový turnaj
do Nižnej Polianky. Športový deň
sa začal, samozrejme, molebnom v
malom, ale zato krásnom chráme

PCO Nižná Polianka. Otec Peter
Savčák nás všetkých privítal a
zaželal veľa športových úspechov
a mohlo sa začať. Florbalový turnaj nás Košičanov prekvapil svojou
naozaj dobrou úrovňou a kvalitou
samotných družstiev. Každý zápas
bol pre nás náročný. Z piatich zápasov sme dokázali vyhrať jeden,
2x sme remizovali a 2x prehrali.
Obsadili sme napokon 4. miesto zo
šiestich. Na prvýkrát celkom dobre :)
Úprimne sa už tešíme o rok, kedy
si pôjdeme po víťazstvo :) Cestou
domov sme zašli do dreveného
chrámu v PCO Varadka, kde nám
o. Peter pútavo rozprával o histórii
chrámu. Povedal nám o tom, ako
Boh vždy posielal dobrých ľudí
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v ťažkých chvíľach, ktoré zažívala cirkevná obec.
Rozlúčili sme sa s o. Petrom
a jeho mátuškou a vydali sme sa
pokloniť svätyniam bardejovského chráme. Privítal nás o. Ivo Petrovaj. Oboznámil nás s ostatkami
(moščami) v chráme. Poklonili sme
sa ostatkom sv. Serafíma Sárovského, ktorému je zasvätený chrám,
a tiež ostatkom, ktoré sú uložené
v cerkvi. O. Ivo nám porozprá-

val o chráme a plní duchovných a
športových zážitkov sme sa vybrali domov. Ďakujeme Hospodu
Bohu za tento deň, otcom duchovným a mládežníkom, ktorí sa
podieľali na príprave športového
dňa. Nesmieme zabudnúť ani na
našich šoférov, trénerov, manažérov ockov a ešte nevieme čo :)
Maroša Tokarčíka a Petra Chalachana. Daj Boh, aby takýchto akcií
bolo stále viac a viac.
Mládežníci z Košíc
Oslavy sviatku svätého
Nikolaja
6. december 2015
Aj tento rok do nášho chrámu
zavítal sv. Nikolaj, aby obdaroval
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deti, ktoré počas roka poslúchali
svojich rodičov. Detičky si pre sv.
Nikolaja a rodičov pripravili krátky program, v ktorom rozpovedali
o skutkoch sv. Nikolaja. Niektoré
deti spievali a niektoré hrali divadielko. Na tento program sa usilovne pripravovali počas sobotňajších stretnutí v chráme s matuškou
Natáliou a mládežníkmi.
Svätý Nikolaj mal veľa dobrých
cností. Počas svojho života konal
dobré skutky a po svojej smrti
vykonal veľa zázrakov. Pomáhal
ľuďom, ktorí sa k nemu modlili a
prosili ho o pomoc. Svätý Nikolaj je
patrónom manželstva, ochrancom
námorníkov a skorým pomocníkom v núdzi. Milé deti, drahí
rodičia, započúvajte sa prosím do
nasledujúcich príbehov, ktoré nám
povedia niečo o dobrých skutkoch
a zázrakoch svätého Nikolaja.
1. Žil raz jeden zbožný muž,
ktorý mal tri dcéry. Keďže pre nich
nemal veno, nemohol ich vydať,
a tak začal zúfať. Keď sa o tom
dozvedel svätý Nikolaj, rozhodol
sa pomôcť chudobnému človeku.
V noci, keď všetci spali, prišiel
svätý Nikolaj k domu chudobného
muža a vhodil mu do okna mešec
zlata. Ráno, keď otec našiel mešec
so zlatom, veľmi sa začudoval, ale
v duchu sa radoval a ďakoval Bohu
za to, že vypočul jeho modlitby. A
hneď aj vydal najstaršiu dcéru.
Svätý Nikolaj prišiel aj druhýkrát a
znova vhodil do okna mešec so zlatom. A tak vydal otec aj prostrednú
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dcéru. Svätý Nikolaj nezabudol
ani na najmladšiu dcéru a aj pre
ňu vhodil do okienka mešec zlata.
Aj tretia dcéra sa vydala a otec už
nikdy nezúfal, ale stále sa spoliehal
na vôľu Božiu. Svätý Nikolaj robil
dobré skutky v skrytosti, bez toho,
aby o tom niekto vedel a aby ho
zato chválili.
2. Ďalší príbeh je o troch vojvodcoch, ktorí boli nespravodlivo
zajatí do väzenia a odsúdení na
smrť. Vyčerpaní vojvodcovia nevedeli dokázať svoju nevinu, a tak sa
začali modliť k svätému Nikolajovi, aby im pomohol. Svätý Nikolaj
vypočul ich prosbu a zjavil sa vo
sne vladárovi, ktorý uväznil vojvodcov. Prikázal mu, aby väzňov
prepustil, pretože sú naozaj nevinní. Vladár pochopil, že sa mýlil a
uväznených vojvodcov prepustil
na slobodu. Nenadarmo sa hovorí,
že svätý Nikolaj je skorým pomocníkom v núdzi.
3. Posledný príbeh nám prezradí, prečo je svätý Nikolaj
ochrancom námorníkov a tiež všetkých ľudí, ktorí sa plavia na mori.
Veľakrát sa stáva, že keď je na mori
búrka, vlny zmietajú loďou sem
a tam, a hrozí nebezpečenstvo, že
sa loď potopí. Takto sa to udialo
aj v našom príbehu. Nastala veľká
búrka a vlny zmietali loďou sem a
tam. Všetkých cestujúcich sa zmocnil strach. Avšak niektorí z nich sa
začali modliť k svätému Nikolajovi a nabádali k modlitbe aj ostatných. Keď boli všetci jednej mysle
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a úprimne sa modlili, búrka utíchla, vlnobitie prestalo a cestujúci sa
bezpečne doplavili k prístavu.
SVJATÝJ NIKOLAJ,
BÓHA O NÁS!!!

MOLÍ

Koledovanie 2015
Ani tento rok sme nesklamali našich veriacich a potešili ich
spevom krásnych kolied. Počas
dvoch dní sme navštívili 14 rodín,
kde nás veľmi milo privítali. Sme
veľmi radi, že každým rokom
máme viac a viac rodín. Chceli by
sme sa im aj touto cestou poďakovať za ich neustálu pomoc pri
našich akciách.
Koledníci z Košíc

BPM Humenné
Mikuláš
V neďeľu (6.12) k nám do chrámu zavítal, ako už býva zvykom,
sv. Mikuláš. Po Blahodarstvennom
molebni mali deti pre neho pripravený program, za ktorý ich aj

patrične obdaril. Veľmi pekne mu
ďakujeme a dúfame, že sa o rok
znovu spolu stretneme v našom
chráme.
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Koledníci
Sviatky Narodenia Spasiteľa
nášho Isusa Christa pravoslávni
veriaci v Humennom slávia každoročne v obzvlášť slávnostnej a
radostnej atmosfére. Nebolo tomu
inak ani v tomto roku, keď sa v hojnom počte zúčastnili nádherných
tradičných sv. bohoslužieb Pravoslávnej cirkvi. Okrem týchto bohoslužieb sa pravoslávni Humenčania
snažia udržať aj krásne Roždest-

venské tradície, ktoré nám zanechali naši dedovia a pradedovia.
Každoročne v prvý deň sviatkov po
sv. Liturgii zahrajú mladí koledníci
v chráme betlehemskú hru a potom
nádhernými koledami, mladí aj
tí skôr narodení, rozžiaria tváre a
zohrejú srdcia všetkým prítomným
v chráme.
Koncoročné stretnutie mládežníkov
Dňa 29. decembra sa vo farských
priestoroch stretli humenskí mládežníci, aby zhodnotili predošlý
rok a zároveň si naplánovali akcie
na rok 2016. Toto stretnutie bolo
trochu netradičné, pretože práve v
tento deň naša mládežníčka Martina Mergová oslavovala svoje 17.
narodeniny, a tak sme jej pripravili
malé prekvapenie.
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Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku

SYNDESMOS

Vás srdečne pozýva na

2016

Oslavy Svetového dňa pravoslávnej mládeže

KEDY?

6. februára 2016 (sobota)

KDE?

Spišská Nová Ves, Zimná 74
Chrám svätého Klimenta Ochridského

PROGRAM
9.00 Slávnostná svätá liturgia
10.30 Priateľské stretnutia
11.30 Obed
12.00 Duchovný program, vystúpenia mládežníkov, beseda
15.00 Záver
15.01 Voľné pokračovanie, rozhovory
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Vstup voľný.
Prosíme, nahláste svoju účasť
kvôli zabezpečeniu obedov na
tel. číslo 0948 255 759
(Ioánn Haladej)
do 31. 1. 2016
TEŠÍME SA NA SPOLOČNÉ
STRETNUTIE!

27

Pozdravy od našich
duchovných
Vstúpili sme do nového kalendárneho roku 2016. Na prahu roka
sa väčšinou zamýšľame, čo sa
udialo a čo očakávame od budúcnosti, čo sme pokazili, čo sa nám
podarilo, čo sa dá napraviť alebo
zmeniť... Takto rozmýšľa skoro
každý človek. Mladý človek má
veľké očakávania od budúcnosti dobrá škola, dobre zarábajúca práca, cestovanie, nezávislosť, sloboda a možno potom aj rodina. To sú
sny každého mladého človeka. Ale
mladý kresťan má trošku iné sny:
áno, to všetko, čo má bežný mladý
človek, ale to všetko by mal podmieniť Božím zámerom a plánom.
V našom každodennom pozemskom živote je Boh a až potom
tie sny mladého človeka, ktoré sa
nesmú protirečiť s Božími zákonmi, ináč nebudú Bohom požehnané. Rád by som bol, keby do týchto snov bola zahrnutá aj práca v
Bratstve pravoslávnej mládeže na
Slovensku. Potešilo by ma, keby
ste si našli vo svojom nabitom programe aj čas na akcie ponúknuté
BPM. Želám Vám v tomto novom
roku, aby sa Vaše sny a očakávania
naplnili, aby Vám tento narodený
Iisusko bol vždy na blízku a vždy
Vaše skutky boli robené na slávu
Božiu a Vašu spásu.
Prot. Boris Hrustič
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Milí mládežníci,
keď ma požiadali o
napísanie príhovoru k
novému roku, zamyslel som
sa, akými slovami Vás môžem
pozdraviť. Myslím, že najkrajšie
je napísať: Mír Vám – Pokoj Vám.
Sú to slová, ktoré povedal aj sám
Spasiteľ Isus Christos, keď sa zjavil svojim učeníkom po svojom
slávnom Vzkriesení. Ale rovnaký
pokoj sprevádzal i Jeho slávny
príchod na tento bohumilý svet.
Želám každému z Vás, aby ste sa
zo všetkých síl usilovali nájsť ten
pokoj a uložili ho do svojho srdca.
A potom ho šírili medzi ostatných.
Ľudia si zvyknú dávať rôzne predsavzatia do nového roka. Možno
to nie je kresťanská tradícia, ale
prečo by sme to nemohli využiť
vo svoj prospech. Skúsme si dať
predsavzatie, odteraz budem viac
pomáhať nášmu Bratstvu. A prečo
nášmu? Nuž preto, lebo Bratstvo je
tu pre nás, je naše. Mnohí si poviete, že to už nie je to, čo voľakedy.
To sú ale iba výhovorky, Bratstvo
je stále rovnaké, len my sa meníme. Menia sa ľudia vo vedení, vo
funkciách a rôznych iných pozíciách, ktorí to majú niekedy naozaj
veľmi ťažké. Sám viem, aké to je,
lebo som tým prešiel. A preto Vás
chcem prostredníctvom týchto pár
riadkov vyzvať, aby ste neostali
ľahostajní a chrbtom otočení Bratstvu. 6. februára sa budú konať
oslavy v Spišskej Novej Vsi a 20.
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februára Valné zhromaždenie v Prešove. Príďte všetci, mladší i starší
mládežníci, no rovnako i otcovia duchovní - a vyjadrime aspoň svojou
prítomnosťou Bratstvu podporu. Už to môže byť prvý krok, ktorý môže
pohnúť s tým, čo stagnuje. Neoddeliteľnou súčasťou Bratstva je Istina
s jej novým šéfredaktorom. Mal by to byť časopis hlavne o nás, o mládeži v Cirkvi. Preto Vás prosím, aby ste pomáhali zapĺňať jeho stránky
svojimi zážitkami, aktivitami, nápadmi, radami, postrehmi, otázkami i
vedomosťami.
Bratstvo potrebuje Vás, ale i Vy jeho. Tvoríme ho my, ale i ono pomáha kreovať naše osobnosti. Ale to si skutočne uvedomíme až vtedy, keď
sa spoločne stretneme a podelíme o radosť a pokoj. O tú radosť a pokoj,
ktoré našli i mudrci s pastiermi v Betlehemskej jaskyni.
S láskou v Christu
j. Ivo Petrovaj

Sláva Iisusu Christu!

Pozvánka

Drahí bratia a sestry v Christu,
dovoľte, aby som Vás v mene Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS pozvala na Valné zhromaždenie Bratstva, ktoré sa uskutoční dňa 20. februára 2016 (sobota) v zasadacej miestnosti Prešovskej pravoslávnej eparchie na Budovateľskej 1 v Prešove s
týmto programom:
8.30
9.00
9.30
15.00

Registrácia
Moleben
Valné zhromaždenie Bratstva (otvorenie, príhovory, správy,
zmena stanov, voľby, diskusia, uznesenia)
Predpokladané ukončenie Valného zhromaždenia

Budeme radi, ak sa tento slávnostný deň uskutoční aj za Vašej prítomnosti. Prosíme potvrdenie účasti do 17. 2. 2016 na telefónnom čísle 0917
667 835 (Nika Šoltýsová).
S láskou v Christu
Ing. Jozefína Polakovičová
prezident Bratstva pravoslávnej mládeže
na Slovensku – SYNDESMOS
1/2016
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Gratulácie
Dňa 8. januára 2016
prijal kňazské svätenie
z rúk vladyku Ilariona
(Alfejeva), metropolitu
volokolamského, náš
viceprezident jerodiakon Alexander Haluška. Slávnostnú svätá
liturgiu slúžil vladyka
Ilarion spolu s vladykom Antonijom, predstaviteľom Srbskej pravoslávnej Cirkvi, početným duchovenstvom. Otcovi Alexandrovi aj touto cestou prajeme hojnosť Božej
milosti pri neľahkej práci v Christovej cirkvi. Axios, axios, axios!

8. 1. 2016 prijal taktiež brat Miloš Surma
diakonskú chirotóniu
z rúk vysokopreosvieteného vladyku Juraja,
arcibiskupa michalovsko-košického, vo svojej rodnej obci Beňatina.
Počas svojej vysviacky
dostal aj cirkevné meno
Nikifor podľa gréckeho
svätca, ktorý bude jeho patrónom. Otcovi Nikiforovi želáme mnoho Božej milosti a síl v duchovnej službe.
Axios! Mnohaja i blahaja lita!
30
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