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Príhovor
Sláva Isusu Christu!

Drahí čitatelia časopisu Istina! Spoločnými silami sa nám podarilo 
preklenúť obdobie radosti zo sviatkov Christovho narodenia a Boho-
zjavenia sa na rieke Jordán a vstúpili sme do obdobia Veľkého pôstu. 
Za celú redakciu môžem povedať, že nás nesmierne teší, že aj v tomto 
období Vás sprevádza časopis Istina. 

Hneď v úvode sa Vám všetkým chcem poďakovať za prejavenú 
ochotu a promptnosť pri komunikácii v oblasti potvrdzovania objed-
návok a platieb predplatného na rok 2017. Skutočne ste nás potešili a 
momentálne sme schopní sa venovať ďalšiemu rozvoju Istiny. 

Obdobie pôstu je nie veľmi ľahkým obdobím cirkevného roka. 
Počas tohto obdobia sa stretávame s obrovským množstvom pokuše-
ní, s potrebou obmedzovať sa, čo sa v dnešnom živote mladých ľudí 
nestretáva s veľkou obľubou. Avšak pôst nevyhnutne patrí k duchov-
nému životu každého človeka. Čím skôr si uvedomíme tento fakt, tým 
ľahšie sa nám bude vyrovnávať s tými aspektmi pôstu, ktoré sú od nás 
vyžadované, avšak nie sú v súlade s tzv. „moderným životom v dneš-
nej spoločnosti“. Preto majme na zreteli aj to, že aj my, mladá generácia 
potrebujeme v niekom vidieť oporu aj v tomto období. Samozrejme, 
každý nech sa postí toľko, koľko vládze. Pôst neslúži k zničeniu svojho 
tela ale práve k posilneniu svojho duchovného života. Preto sa skúsme 
skutočne v tomto období zamyslieť, čo pre nás pôst znamená a nestava-
jme sa k nemu vlažne ale buďme skutočnými kresťanmi, ktorí sa snažia 
neustále o zdokonaľovanie svojho duchovného života. 

Nezabudnite si tiež, prosím, pozrieť na informačnej stránke edičný 
plán Istiny na tento rok. V prehľadnej forme v ňom vysvetlíme, kedy 
bude Istina vychádzať a koľko bude stáť. Naším prianím je zastabili-
zovať vydávanie Istiny na 1. Týždeň v mesiaci. Dúfame, že sa nám to s 
Božou pomocou podarí dosiahnuť. 

Christos posredi nas!

Maroš Hopta
šéfredaktor 
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Sväté PiSmo
Na Teba, Bože, sa nádejam (7. časť)

Slová tretieho verša siedmeho žalmu sú priamym pokračovaním 
predchádzajúcich (v. 2) a podávajú vysvetlenie, prečo sa prorok Dávid 
modlí o to, aby bol najprv zachránený pred všetkými prenasledovateľ-
mi a potom vyslobodený.

Ž 7, 3 – Да не когдA похи1титъ ћкw лeвъ дyшу мою2, не сyщу и3збавлsющу, 
нижE спасaющу. – nech (prenasledovateľ) nikdy neschváti ako lev moju dušu, 
keď niet vysloboditeľa, ani záchrancu. – Interpunkčné znamienko (čiarka 
na konci druhého verša) urobí slová jasnými: Zachráň ma pred všetkými, 
čo ma prenasledujú a vysloboď ma, nech (prenasledovateľ) nikdy neschváti 
ako lev moju dušu... V čom je rozdiel medzi zachránením (σῶσόν με) a 
vyslobodením (ῥῦσαί με)? Je taký, že zachrániť potrebujú tí, ktorí sú 
bezmocní a vyslobodiť tí, ktorí sa nachádzajú v zajatí. Kto je bezmocný, 
no objaví v sebe vieru, ten vlastnou vierou smeruje k záchrane, pretože 
je napísané: Tvoja viera ťa zachránila (Lk 7, 50) a inde: Nech sa stane podľa 
tvojej viery (Mt 8, 13). No kto potrebuje vyslobodenie, ten čaká, že iní za 
neho vyplatia dlžnú sumu (výkupné). Preto ten, komu hrozí smrť, keď 
vie, že je jeden Spasiteľ – Záchranca a jeden Vykupiteľ – Vysloboditeľ, 
hovorí: Na Teba som sa spoľahol, zachráň ma od bezmocnosti a vysloboď 
ma zo zajatia. 

Svätý Vasilij Veľký pri objasnení tohto verša hovorí, že tu myslí 
aj na statočných Božích podvižníkov, ktorí počas celého svojho živo-
ta dobrovoľne zápasili s neviditeľnými nepriateľmi. Keď unikli pred 
všetkými prenasledovaniami a nachádzali sa na sklonku svojho života, 
vtedy sa knieža tohto sveta veľmi snaží, aby ich zadržal pri sebe – či 
nenájde na nich rany, ktoré dostali v čase zápasu alebo nejaké škvrny 
a odtlačky hriechu. A ak budú nájdení nezjazvení a nepoškvrnení, tak, 
ako neporaziteľní, ako slobodní, dostanú od Christa odpočinutie. Preto 
sa prorok modlí o budúcom aj terajšom živote. Tu hovorí: Zachráň ma 
pred všetkými, čo ma prenasledujú a tam, v čase skúšky: A vysloboď ma, 
nech (prenasledovateľ) nikdy neschváti ako lev moju dušu. A toto môžeme 
spoznať aj zo slov samotného Hospodina, ktorý pred utrpením pove-
dal: Už prichádza knieža tohto sveta a vo /proti/ Mne nemá nič (Jn 14, 30). 
No On, ktorý nevykonal hriech, povedal: diabol nemá nič; pre človeka 
je práve dosť, keď sa len osmelí povedať: prichádza knieža tohto sveta 
a vo /proti/ mne má málo. Je naozaj vhodné mať obavy, aby sa toto 
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(skúška) s nami nestalo vtedy, keď nebude pri nás ani Vysloboditeľ, ani 
Záchranca. 

„Ako lev“ – Pod levom tu prorok nazýva Absolóna kvôli jeho neskrot-
nej ohromnej drzosti. Dávid ho, ako jedného zo svojich hlavných nepri-
ateľov, prirovnáva k levovi, k jednému z najsilnejších zvierat, ktoré je 
také mocné a tak nečakane a rýchlo schmatne svoju korisť, že sa ju 
nikto neopováži zachraňovať alebo brať mu ju z jeho pazúrov. Porov-
nanie s levom poukazuje na krutosť Dávidových nepriateľov, ktorí sa 
vrhli zbaviť ho života. Prorok akoby hovoril: „Ak ma Ty, Hospodine, 
nezachrániš, nevyslobodíš a nespasíš, tak môj nepriateľ môže uchmat-
núť moju dušu ako lev a vtedy mi nik nebude môcť pomôcť, nik ma 
nevyslobodí, ani nezachráni pred jeho nečakaným útokom“ – volá na 
pomoc Boha, ktorý vytrháva úbohé ovečky z čeľustí vlkov. Prorok vidi-
ac, že jeho syn je ovládaný diablom a nachádza sa v jeho moci, pro-
sí, aby sa mu nestalo to isté a ukazuje na príčinu, prečo sa syn dostal 
do takého zlého stavu. Aká je to príčina? Hriešnosťou, nečestnosťou a 
pýchou odvrátil od seba Božiu pomoc.

Je možné, že prorok tu chápe diabla a zlých duchov. Pretože lev má 
ústa vydávajúce smrad rovnako, ako ich má diabol, ktorý sa nimi rúha 
a zlorečí. Levom teda prorok obrazne nazýva aj diabla. „Máme mnoho 
zverov,“ pripomína prepodobný Teodor Studita, „veľmi krutých zve-
rov – myslím tým duchov zloby: zlé zviera je pýcha a všetky ostatné 
nerozumné vášne, ktoré nielen v noci, ale aj cez deň trúfalo napádajú 
a snažia sa pohltiť dušu. Preto blažený apoštol Peter prikazuje: „Buďte 
triezvi, bdejte, lebo váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho 
by zožral“ (1Pt 5, 8). Čo je nám teda potrebné konať za týchto okolnos-
tí? Nič iné, než len sa usídliť pod krovom nebeského Boha (pozri Ž 
90, 1) a zdržiavať sa vo vnútri pred poblúdením zmyslov.“ Rovnako 
chápe toto miesto aj svätý Ján Zlatoústy: Diabol chodí ako lev s veľkou 
zúrivosťou, no ak útočí, na tých, čo majú Christa, kríž na čele, oheň 
Ducha, lampáš nikdy nezhasínajúci, vtedy nebude môcť na nich ani len 
pozrieť, no obráti sa späť, bude utekať a nebude sa môcť vrátiť. Pozri 
na Pavla. Bol človekom, no tento lev sa ho tak bál, že utekal pred jeho 
odevom aj tieňom. Nemohol zniesť vôňu Christa, ktorá vychádzala a 
šírila sa od Pavla, nemohol hľadieť na lampáš cností.

„Moju dušu“ – Vo vzťahu k Absolónovi je pod dušou nutné rozu-
mieť život proroka, ktorý mu mohol otcovrah vziať. Duša je príčinou 
nášho života – no my častokrát samotné dôsledky nazývame pojmami 
príčin, ktoré ich spôsobujú. Boh je pôvodcom pokoja, spravodlivosti a 
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podobne a my Ho nazývame Pokojom, Spravodlivosťou atď., o diablo-
vi potom hovoríme, že je hriech, smrť, pretože on je príčinou hriechu i 
smrti.

„Keď niet vysloboditeľa, ani záchrancu“ – Tieto slová sú obsaho-
vo zhodné so slovami ukončujúcimi druhý verš a majú aj rovnaký 
význam. Pojem „vysloboditeľa“ je zhodný s „vysloboď ma“ a „záchran-
cu“ je zhodný so „zachráň ma“. Jediným skutočným vysloboditeľom a 
záchrancom je Boh, preto Dávid hovorí, že hoci zhromaždil vojsko, no 
to nie je podstatné, lebo ono nezachráni, ak nepríde pomoc aj zhora. 
Preto inde povedal: „Kráľ sa nezachráni veľkou silou a silný sa nezachráni 
veľkosťou svojej moci“ (Ž 32, 16). Všetka námaha a úsilie je bez Boha 
márne a zbytočné.

Použitá literatúra:
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protodiakon Ján Husár
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PrePodobný makarij velký, 
egyPtSký
(pamiatka 1.2./ 19.1.)

Narodil sa v Egypte okolo roku 301. S láskou slúžil svojim rodičom 
do hlbokej staroby, naplňujúc prikázanie o úcte k rodičom, no po ich 
smrti sa stal úplne voľným od svetských starostí. Pod vedením jedné-
ho skúseného starca-mnícha začal prepodobný Makarij viesť mlčanlivý 
mníšsky život. Na začiatku sa usídlil v pustatine neďaleko od miesta, 
kde žil, no neskôr prešiel na Nitrijskú horu vo Faranskej púšti.

Prežijúc 3 roky v tejto púšti, pošiel k prepodobnému Antonovi Veľké-
mu (+356), otcovi egyptského mníšstva, o ktorom počul, keď ešte žil 
vo svete. Odvtedy ho túžil uvidieť. Prepodobný Anton s láskou prijal 
blaženého Makarija, ktorý sa stal jeho oddaným učeníkom a nasle-
dovateľom. S ním prepodobný Makarij žil dlhý čas, no potom sa na 
odporúčanie svätého Antona odobral do Skitskej púšte a tam  tak silno 
zažiaril svojimi podvihmi, že ho začali nazývať „mladým starcom“, tak 
ako, nedosiahnuc tridsať rokov, stal sa skúseným, zrelým mníchom.  Tu 
musel prepodobný Makarij bojovať s démonmi deň a noc a oni revali, že 
ho nemôžu poraziť, pretože má veľkú zbraň – pokoru.

Keď svätý Makarij mal 40 rokov, bol vysvätený na svjaščenika a stal 
sa predstaveným mníchov žijúcich v Skitskej púšti. Počas tých rokov 
prepodobný Makarij často navštevoval veľkého Antona, dostávajúc 
poučenia v duchovných besedách. Spolu s dvomi učeníkmi prepodob-
ného Antona sa svätý Makarij stal účastným pri Antonovej smrti, kedy 
dostal od svätého Antona palicu, o ktorú svätý Anton podopieral svo-
je slabé telo, ktoré bolo zdrvené starobou a podvihmi. Spolu s palicou 
prepodobný Makarij prijal aj dvojnásobne duch svätého Antona Veľké-
ho, ako kedysi prorok Elizeus od proroka Eliáša. Silou jeho ducha svätý 
Makarij vykonal mnoho divných zázrakov. Raz sa prepodobný Makarij 
rozprával s lebkou hlavného pohanského kňaza, ktorý mu porozprával 
o svojich mukách. Ale ešte väčšie a hrozivejšie muky prežívajú tí, ktorí 
poznali meno Božie, ale odvrhli Ho a nenapĺňali Jeho prikázania.  

K prepodobnému Makarijovi prichádzalo veľmi veľa ľudí, preto mal 
málo času, aby sa oddával myšlienkam o Bohu. Preto si vykopal pod 
svojou kéliou hlbokú jaskyňu, kde sa skrýval pred neustále prichádza-
júcimi ľuďmi, ktorí mu narúšali rozjímanie a modlitbu. Prepodobný 
Makarij dosiahol takú smelosť pred Bohom, že po jeho modlitbe Hos-



i0stina�

podin kriesil mŕtvych. Nehľadiac na takúto výšinu duchovného života, 
zachovával si neobyčajnú pokoru.  

Počas panovania imperátora Valenta (364-378), ktorý bol ariánom, 
prepodobný Makarij Veľký spolu s prepodobným Makariom Alexan-
drijským bol prenasledovaný ariánskym biskupom Lukášom. Oboch 
starcov chytili, posadili na loď a odviezli na ostrov, kde žili pohania. 
Tam, po ich modlitbe, sa uzdravila dcéra pohanského kňaza, po  čom sa 
samotný kňaz a všetci obyvatelia dali pokrstiť. Keď sa o tom dozvedel 
ariánsky biskup, zahanbil sa a dovolil starcom vrátiť sa do svojich púští. 
Krotkosť, pokora a milosrdenstvo prepodobného premieňali duše ľudí. 
Šesťdesiat rokov prežil Makarij v púšti mŕtvej pre svet.

Najviac času strávil prepodobný v besede s Bohom, často prebýval 
v stave duchovného vytŕženia. Svoju plodnú asketickú skúsenosť abba 
zachytil vo svojich  hlbokých teologických dielach. Päťdesiat besied a 7 
podvižníckych kázní sa zachovalo ako drahocenné dedičstvo duchovnej 
múdrosti prepodobného Makarija Veľkého. Vyššie blaho a cieľ človeka 
je spojenie duše s Bohom, čo je základná myšlienka v dielach prepodob-
ného Makarija.

Prepodobný sa dožil 97 rokov, tesne pred jeho smrťou sa mu zjavil 
prepodobný Anton a Pachomij, ktorí mu oznámili radostnú zvesť o jeho 
blížiacom sa odchode do blažených nebeských obydlí. Prepodobný sa 
začal pripravovať na svoju smrť. O 9 dní sa prepodobnému Makarijo-
vi zjavil Cherubín s množstvom anjelov. Keď svätá duša Makarija bola 
vzatá Cherubínom a vzniesla sa na nebo, niektorí z otcov duchovnými 
očami videli, že vzdušní démoni stáli  v diaľke a revali, že im unikol 
svätý Makarij.

pravoslavie.ru
pripravil Ľuboš Savčak
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dane
Jednému návštevníkovi starec Paisij povedal:
- Všetci musia platiť dane, ktoré určuje štát, pretože ak nebudú pla-

tiť, potom dochádza k dvojnásobnému zlu. Jedným zlom je to, že naša 
krajina „padne“ ekonomicky a my budeme závislí od iných štátov, ktoré 
nám budú rozkazovať a v našej krajine sa bude diať to, čo chcú ony.

Druhým zlom je to, že ak nebudú všetci platiť dane, potom budú pla-
tiť len úprimní a uvedomelí a budú samozrejme nútení platiť aj za tých, 
ktorí neplatia. Lebo štát v každom prípade musí určiť istú sumu, ktorú 
potrebuje, a tak všetci budú dávať po troške. Ak však niektorí nebudú 
platiť, štát hodí celú ťarchu na úprimných a oni tak budú niesť celé bre-
meno.

Náš Pán, aby nám ukázal, že musíme platiť dane, aj keď sám bol Boh, 
v Jeruzaleme platil dane: „Keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petro-
vi vyberači dvojdrachmy a povedali: „Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?“ 
Hovorí: „Áno, platí.“ A keď vošiel do domu, Isus ho predišiel v reči a 
povedal: „Čo myslíš, Šimon? Od koho berú poplatky alebo daň? Od 
svojich synov, či od cudzích?“ Peter Mu hovorí: „Od cudzích.“ Isus mu 
hovorí: „Teda synovia sú oslobodení.“ (Mt 17, 24-27).

Apoštol  Pavol v liste k Rimanom (13 kap.) hovorí: „Každá duša nech 
je podriadená vrchnostiam, lebo niet vrchnosti, ak len nie od Boha. A 
tie, čo sú, od Boha sú ustanovené. Kto sa teda postaví proti vrchnosti, 
postaví sa proti božiemu zriadeniu a tí, čo sa postavia proti, odnesú si 
odsúdenie... Preto sa jej treba podriadiť nielen pre trestajúci hnev, ale 
aj pre svedomie. Preto aj dane plaťte, lebo vrchnosti, ktoré sa starajú o 
ich vyberanie, sú Božími služobníkmi. Dávajte každému, čo ste dlžní: 
Komu daš, tomu daš, komu mýto, tomu mýto... Nikomu nebuďte nič 
dlžní, okrem vzájomnej lásky!“

Zdroj: Jeromonach Christodoulos Svätohorský, Starec Paisij, 
Prešov 1999.

pripravila Zuzana Sadilková
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detSká Stránka
Zničené hniezdo
Prišla krásna jar. Lastovičky už prile-

teli spoza mora a v dedinkách si začali 
stavať svoje hniezda. Všetci sa radovali 
týmto hosťom, nositeľom jari. Jeden pár 
lastovičiek si postavil svoje hniezdo pod 
strechou istého roľníka. Ako si len milo 
štebotali tieto lastovičky, keď si už vybu-
dovali svoj príbytok. A hľa! Čoskoro sa v 
tomto hniezde vyliahli aj ich mláďatká. 

Avšak, na svete sú i dobrí ľudia, no málo nie je ani zlích. Jeden 
nezbedný chlapček, volali ho Ivanko, sa stavil so svojimi kamarátmi, že 
kameňom dokáže zhodiť lastovičie hniezdo. Hádajúci sa chlapci však 
nečakali, že ich kamarátovi sa naozaj podarí trafiť priamo toto hniezdo, 
pretože bolo príliš vysoko. Ivanko zameral, hodil kameňom a hniezdo 
spadlo na zem. Ešte neoperené mláďatká vypadli z hniezda a zranili sa.

Veľký to smútok prežívali lastovičky. Ako len užialene štebotali, keď 
nenašli svoje detičky. Lastovičky lietajúc zo strany na stranu nad hlavami 
chlapcov ako keby hovorili: „Deti! Prečo ste sa ku nám takto zachovali a 
zobrali nám našu jedinú radosť a potešenie? Boh Vás bude súdiť!“  

Zrazu chlapcom prišlo maličkých lastovičiek ľúto. Ivanko sa spolu 
s kamarátom pokúsili zohriať zranené vtáčatká, ale bohužiaľ, bolo už 
neskoro, vykonané späť nevrátiš. Z minútky bláznovstva sa potom kajáš 
celý zvyšok života.

Odvtedy už prešlo veľa času. Malý Ivanko dospel, oženil sa. Z troch 
jeho detí bol jeden ešte v kolíske. Rovnako aj obaja jeho kamaráti sa stali 
otcami. Dávno však už boli zabudnuté detské huncútstva, ba aj spomi-
enky na lastovičky, ktoré si odvtedy už nikdy nestavali hniezda pri ich 
domoch.

V tomto roku bolo veľmi teplé a suché leto. Nečakane sa práve o pol-
noci rozhorel Ivanov dom. Von vybehol iba v jednej košeli, pritom nesti-
hol zobrať z postieľky spiace dieťa. Oheň sa rozšíril aj na susedné domy, 
v ktorých bývali jeho kamaráti. Všetci traja zrazu zostali bez strechy nad 
hlavou. I sedia teraz nešťastní kamaráti na spálenisku, plačú a smútia. 
Obzvlášť Ivana sužuje a trápi jeho dieťa. 

„Bože, za čo si ma tak potrestal? Čím som ťa rozhneval?“ Práve vte-
dy sa odniekiaľ nad spáleniskom zjavili lastovičky. Začali krúžiť pria-
mo nad hlavou Ivana a jeho kamarátov. Až vtedy si Ivan spomenul na 
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hniezdo, ktoré v minulosti zničil, na mlá-
ďatká, ktoré zabil a na neutíchajúci žiaľ 
lastovičiek. Pozrel sa na svoje deti a ešte 
viac sa mu oči zaliali slzami.

Deti! Prečítali ste si príbeh, ktorý nás 
núti zamyslieť sa nad tým, aká veľká je 
zodpovednosť človeka za svoje skutky. 
Ak si niekomu spôsobil zlo a neoľutoval 
si to, nepochopil si teda, že Tebou vyko-
nané zlo sa dotklo niekoho na tejto zemi, 
ver, že spôsobená bolesť a vykonané zlo 
sa Ti jedného dňa vráti aj po mnohých 
rokoch. Na tento svet sme predsa prišli, 
aby sme žili podľa Božích prikázaní, 
aby sme tvorili dobro, priniesli svetlo a 
radosť všetkému, čo je živé. Práve teraz 
sme v čase Veľkého pôstu a každému z 
nás je daný čas na pokánie. Na toto nám 
slúži spoveď. Pred Tajnou Prijímania sa 
spovedajú nielen dospelí, ale aj deti, kto-
ré dovŕšili sedem rokov. Samotná spoveď 
nám pomáha očistiť dušu a oslobodiť ju 
od hriechu. Deti, ktoré sa ešte nemusia 
vyspovedať, by určite svojim rodičom 
mali porozprávať o svojich činoch, a to 
dokonca aj vtedy, keď sa veľmi hanbia. 
Vaši rodičia Vám určite pomôžu vyriešiť 
to, ako by ste mali konať a ako by ste mali 
napraviť svoje chyby. Rovnako je ešte 
potrebné snažiť sa konať dobro. Pomôžte 
tím ľuďom, ktorí sú práve pri vás: spo-
lužiakom, rodičom, staručkej susedke, 
pre ktorú je veľmi ťažké odhádzať sneh, 
priniesť si vodu, či dokonca ísť do obcho-
du kúpiť chlebík.... 

Zdroj: http://vozrosdenie.ru/
православные-молитвы/детская-

страница/3

pripravila Mgr. Mitroslava Hojdová

Людміла Шандалова

До церкві

Подь, Божа дїтинко,
лем ступай фрышнїше
бо ся уж серденько
на дзвонї колыше

На дзвонї колыше
під самы небеса
за селом повыше
дїють ся чудеса

То церков – невіста
найкрасше строєна
кличе тя на місця
де милость здвоєна

Кажденьку неділю
стрітнеме няничка
Каже: тя притулю,
дам радость на личка

Пресвятих найдеме
наймилшу і маму
Подь, дїтя, ідеме
дати їм пошану
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zivot brata teofana a jeho 
zvláštne videnie

Starec, veľký pred Bohom, ktorý sa volal Kiriakos, žil v Kalamonskej 
lavre, v blízkosti svätého Jordánu. Raz k nemu prišiel brat z cudziny, z 
krajiny Dora, ktorý sa volal Teofan a spýtal sa starca na smilné myšlien-
ky. Starec ho začal posilňovať rozprávaním o múdrosti a čistote. Brat, pre 
ktorého to bolo veľmi poučné, zvolal: „Otec môj, v mojej krajine som v 
mystirickom spoločenstve s nestoriánmi. Nebyť toho, navždy by som ostal 
s tebou!“ Keď starec začul meno Nestoria (Konšntinopolský patriarcha v 
rokoch 428-431, známy podporovateľ herézy, ktorá považovala Najsvätej-
šiu Pannu Máriu za Christorodičku a nie za Bohorodičku. Bol odsúdený a 
suspendovaný na 3. všeobecnom sneme.), hlboko sa zarmútil kvôli kata-
strofe, do ktorej brat upadol a začal ho presviedčať a prosiť, aby zanechal 
túto skazonosnú herézu a zjednotil sa so svätou, všeobecnou a apoštol-
skou Cirkvou.

„Nemôžeš byť spasený, keď nebudeš správne myslieť a veriť, že Naj-
svätejšia Panna Mária je skutočná Bohorodička.“

„Otče“, namietal brat, „veď všetci heretici hovoria presne to isté: ak 

Людміла Шандалова

Ангеличку мій

Ангеличку, стражничку,
хочу тя молити,
возмий ня за ручку,
вказуй мі де іти.

Ангеле любенькый,
я іщі маленька,
напрям ня на дражку,
бо она узенька.

Може ся скрутити
до планой страны.
Не дай мі зблудити,
ангеле мій. Амінь.
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nebudeš v mystirickom spoločenstve s nami, nebudeš spasený. Neviem, 
ja pokorný, čo mám robiť. Pomodli sa k Pánovi, aby mi jasne ukázal, ktorá 
viera je pravá.“

Starec si s radosťou vypočul bratove slová.
„Zostaň v mojej kélii“, povedal. „Mám nádej na Boha, že On ti zo svojej 

čistoty odkryje pravdu.“
Starec zanechal brata vo svojej jaskyni, odišiel k Mŕtvemu moru a začal 

sa za neho modliť. A skutočne, na druhý deň, okolo desiatej hodiny brat 
uvidel, ako sa pri ňom niekto zjavil, mal ohromujúci vzhľad a hovoril:

„Poď a poznaj pravdu!“
Vzal ho, zaviedol na pochmúrne, smradľavé miesto, odkiaľ vyžarovali 

plamene a v plameňoch mu ukázal Nestória, Teodora, Eutichea, Apoliná-
ria, Evagria, Didima, Dioskora, Sevira, Ária a Origena a ďalších. A bratovi 
povedal:

„Pozri, toto je miesto pripravené pre heretikov a pre tých, ktorí nečest-
ne učia o Najsvätejšej Bohorodičke a rovnako aj pre tých, ktorí nasledujú 
ich učenie. Ak sa ti páči toto miesto, zostaň verný svojmu učeniu, ale ak si 
nepraješ zakúsiť takéto peklo, obráť sa k všeobecnej Cirkvi, ku ktorej patrí 
aj starec, ktorý ťa poúča. Ubezpečujem ťa: hoci by bol človek ozdobený 
všetkými cnosťami, ale nesprávne verí, ocitne sa na tomto mieste.“

Pri týchto slovách brat prišiel k sebe. Keď sa starec vrátil, vyrozprával 
mu všetko, čo uvidel, v krátkom čase sa zjednotil so všeobecnou apoštol-
skou Cirkvou a prijal sväté tajiny. Zostal pri starcovi v Kalamone, prežil s 
ním niekoľko rokov a zosnul v pokoji.

pripravil doc. ThDr. Štefan Šak, PhD.

ochridSký Prológ
6./19. marec

1. Sv. 42 muč. z Amorey. Boli to všetci vojvodcovia byzantského cisára 
Teofila. Ale keď cisár Teofil prehral bitku so Saracénmi pri meste Amorea, 
Saracéni obsadili mesto a vzali do zajatia mnohých kresťanov, medzi nimi 
aj týchto vojvodcov. Ostatných kresťanov buď pozabíjali alebo predali do 
otroctva a vojvodcov hodili do temnice, kde ich väznili 7 rokov. Viackrát 
k nim prichádzali moslimskí predáci radiac im, aby prijali Mohamedovu 
vieru, ale oni o tom nechceli ani počuť. Keď im Saracéni hovorili, že pravý 
prorok je Mohamed a nie Christos, vojvodcovia sa ich opýtali: „Keby sa 
dvaja ľudia hádali o jedno pole a jeden by povedal: to je moje pole a druhý: 
nie, je moje, pritom jeden by mal mnoho svedkov, že je to jeho pole a druhý 
nemal ani jedného, čo by ste povedali, čie je to pole?“ Saracéni odpoveda-
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li: „Samozrejme toho, ktorý mal mnoho svedkov!“– Správne ste rozhodli, 
odpovedali im vojvodcovia. Tak je to aj s Christom a Mohamedom. Christos 
má mnoho svedkov, starých prorokov, ktorých aj vy uznávate, ktorí všetci 
od Mojžiša až po Jána Predchodcu1 o Ňom svedčia. Mohamed svedčí iba 
sám o sebe, že je prorok, ale svedka nemá ani jedného. – Saracéni sa zahan-
bili, ale opäť sa snažili brániť svoju vieru takto: „Že je naša viera lepšia ako 
kresťanská je vidieť aj podľa toho, že Boh nám dal víťazstvo nad vami a dal 
nám najlepšie krajiny na svete a oveľa väčšie kráľovstvo, ako je kresťan-
ské.“ Nato vojvodcovia odpovedali: „Keby to tak bolo, ako hovoríte, potom 
by aj modloslužobníctvo egyptské, babylonské, helénske a rímske, ako aj 
perzské klaňanie sa ohňu, boli pravými vierami, lebo vo svojom čase, kaž-
dý z týchto národov víťazil nad ostatnými a vládol im. Je očividné, že vaše 
víťazstvo, moc a bohatstvo nedokazujú pravosť vašej viery. A my vieme, 
že Boh niekedy dáva víťazstvo kresťanom a niekedy dopúšťa trápenia a 
muky, aby ich napravil a priviedol k pokániu a očisteniu od hriechov.“ – Po 
7 rokoch boli sťatí v roku 845. Ich telá hodili do rieky Eufrat, ale vyplávali 
na druhý breh, kde ich kresťania zobrali a dôstojne pochovali. 

2. Blažený Jov. Narodil sa v Moskve v roku 1635. Cirkevný spev a boho-
služby ho pritiahli k Cirkvi. Stal sa duchovníkom cára Petra Veľkého, ale 
kvôli nejakým klebetám sa vzdialil do Soloveckého monastiera, kde sa tvr-
do podvizal. Zosnul v Hospodinovi v roku 1720 vo svojich 85 rokoch. Pred 
smrťou zvolal: „Blahoslovén Bóh otéc nášich!2 A keď je to tak, nebojím sa, 
ale s radosťou odchádzam zo sveta.“

3. Sv. muč. Konon otec a Konon syn. Otec bol už starec a syn 17 ročný 
mládenec. V čase cisára Dometiána boli pílou rozrezaní kvôli viere v Chris-
ta a preslávili sa v Cirkvi na zemi aj na nebi. Dôstojne trpeli v roku 275. 

Cisár radí mladému Kononovi:
- Staroba a hlúposť sedí na tvojom otcovi,
nepočúvaj jeho slová, ani rady,
lež Christa sa zriekni, veď si ešte mladý.
Obetuj obeť rímskym bohom,
budeš mať u mňa výhody v mnohom. –
Mladý Konon bodro odpovedá:
Na kráľove sladké reči on nedá.
Rečie, že syn činí, čo u otca vidí,
za otcove skutky hanbu on necíti.
Mňa otec učil pravej viere, 
čo do života večného otvára nám dvere,
aby som poznal Boha jediného,

� Krstiteľa.
� Blahoslovený (Požehnaný) je Boh našich otcov.
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Stvoriteľa môjho milostivého.
Aby som poznal Christa Spasiteľa,
od smrteľnosti mojej Zbaviteľa.� 
Čo učiníš s telom otca môjho starého,
to učiň aj s telom jeho syna mladého;
ale nad dušami moci nemáš,
hoc spôsoby mučenia strašné hľadáš.
Naše duše sú naše vlastníctvo, 
aj Božieho Syna – a to naisto.

ÚVAHA
Dokiaľ si na zemi, považuj sa za hosťa u Domáceho Christa. Keď si za 

stolom, On ťa hostí. Keď dýchaš vzduch, Jeho vzduch dýchaš. Ak sa kúpeš, 
v Jeho vode sa kúpeš. Keď cestuješ, po Jeho zemi cestuješ. Keď zhromaž-
ďuješ majetok, Jeho majetok zhromažďuješ; ak míňaš, Jeho majetok míňaš. 
Keď si mocný, s Jeho dopustenia si mocný. Keď si v spoločnosti ľudí, si v 
spoločnosti Jeho ostatných hostí. Keď si v prírode, si v jeho záhrade. Keď si 
v samote, On je prítomný. Keď sa kdekoľvek pohneš, On ťa vidí. Keď čokoľ-
vek urobíš, On pamätá. – On je najpozornejší Domáci, u akého si kedy bol. 
Buď aj ty pozorný voči Nemu. U dobrého domáceho má byť aj dobrý hosť. 
Toto sú všetko jednoduché slová, ale oni ti ukazujú veľkú pravdu. Všetci 
svätí poznali túto pravdu a podľa nej smerovali svoj život. Preto ich nesmr-
teľný Domáci aj odmenil večným životom na nebi a slávou na zemi. 

ROZJÍMANIE
Aby som rozjímal nad tajinou Pričaščenija4  ako nad životvorným lie-

kom duše a tela, a to:
1. ako liekom, ktorý lieči a čistí dušu od hriešnej choroby a oživuje 
     ju;
2. ako liekom, ktorý lieči a čistí telo od vášni a nerestí a oživuje ho;
3. ako liekom, ktorý oživujúc človeka, činí ho zdravým údom nesmr
    teľného Christovho tela, ktorý keby zostal do konca hniť, bol by 
    odseknutý a vyhodený.

BESEDA
o dedičovi a sluhovi

„V jelíko vrémja naslídnik mlád jésť, ničímže lúčšij jésť rabá. 
(Pokiaľ je dedič maloletý, v ničom sa nelíši od sluhu.)“ (Gal 4, 1)

Pokiaľ je kráľovič v kolíske, čím je lepší ako syn sluhu? Ani jeho telo 

� Ten, ktorý ma od niečoho zbavil, zachránil, vykúpil.
� Prijímania, Eucharistie
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nie je väčšie, ani jeho myšlienky nie sú významnejšie, ani jeho želania nie 
sú čistejšie. Aký je kráľovský syn, taký je aj syn sluhov, či syn žobrákov. 
A ešte mnoho rokov sa kráľovský syn neodlišuje od sluhovho syna. Keď 
kráľovský syn vyrastie s plným vedomím o svojej hodnosti, prijme vládu 
nad kráľovstvom a keď syn sluhov vyrastie a s plným vedomím podľahne 
jarmu otroctva, vtedy je vidieť obrovský rozdiel. Vtedy je jasné, že dedič a 
sluha nie sú rovnakí, lebo sluha má slúžiť a kráľ vládnuť. 

Apoštol chce povedať, že tak je to aj s kresťanom a nekresťanom. 
Nekresťan je otrokom prírody a kresťan nad prírodou vládne. Aj nekresťan-
ská perióda histórie ľudského rodu ukazuje, ako bol človek otrokom ži-
vlov, tela, idolov a stvorení. A kresťanská perióda histórie ľudského rodu 
ukazuje, ako je človek pánom, vládcom, šľachticom kráľovského rodu a 
dedičom všetkého. 

Dokonca aj tí, ktorí vedeli o jedinom pravom Bohu, ako boli Izraeliti, 
neboli voči Bohu ako deti a dedičia voči svojmu otcovi, ale ako otroci a 
sluhovia voči hospodárovi a sudcovi. „A keď dozrel čas“ a na zem prišiel 
„Jednorodený Boží Syn,“ On učinil, že sme „prijali synovstvo“ a Duchom 
Božím oslovujeme Boha: „Abba Otče!“

Načo prišiel, bratia, Christos na zem? Aby nás učinil lepšími od otrokov, 
aby nám dal právo synovstva a povinnosť panovania. Právo synovstva je 
to, že menom Christovym nazývame Boha Otcom a povinnosť panovania 
je, že vládneme nad sebou, nad svojim telom, nad svojimi myšlienkami a 
želaniami a nad všetkou prírodou okolo seba. 

Synu Boží Jednorodený, Tvojou milosťou a obeťou sme prijali synov-
stvo; ó, pomôž nám, aby sme si ho Tvojou pomocou v čistote a pravde 
udržali do konca. Tebe je sláva a vďaka na veky. Amiň.

9./22. marec

1. Sv. 40 muč. sebastijských. Všetci títo boli vojaci v rímskej armáde, ale 
pevne verili v Hospodina Isusa. Keď nastalo prenasledovanie v časoch 
cisára Licinija, boli predvedení na súd pred vojvodcu, ktorý im pohrozil, 
že im odoberú vojenskú hodnosť. Nato jeden z nich, menom Kandid pove-
dal: „Nielen vojenskú hodnosť, ale zober si aj naše telá, lebo nám nie je nič 
drahšie a vzácnejšie, ako náš Christos Boh.“ Potom vojvodca nariadil, aby 
svätých mučeníkov kameňovali. No keď sluhovia na kresťanov hádzali 
kamene, tie sa vracali a padali na nich samých, takže ich silno doudiera-
li. Jeden kameň padol vojvodcovi do tváre a polámal mu zuby. Mučitelia, 
zlí ako zvery, zviazali svätých mučeníkov, hodili ich do jazera a navôkol 
postavili stráže, aby nikto neušiel. Bol silný mráz a na jazere sa vytváral 
ľad okolo tiel mučeníkov. Aby bolo utrpenie silnejšie, mučitelia nahriali a 
osvetlili na brehu jazera kúpeľ na dohľad zmrznutým trpiteľom, aby tak 
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ľahšie oklamali niektorého z nich zriecť sa Christa a uznať rímske modly. 
A naozaj, jeden sa nechal oklamať a vyšiel z vody do nahriatej miestnosti. 
Ale hľa, v noci sa na nebi zjavila neobyčajná žiara, ktorá zohriala vodu v 
jazere aj telá mučeníkov a s ňou z neba zišlo 39 vencov nad hlavy mučení-
kov. Uvidel to jeden strážca z brehu, vyzliekol sa, vyznal meno Hospodina 
Isusa a vošiel do jazera, aby bol aj on dôstojný toho štyridsiateho venca 
namiesto zradcu. A naozaj na neho zišiel ten posledný veniec. Na druhý 
deň bolo celé mesto udivené, keď uvidelo mučeníkov ešte živých. Vtedy zlí 
sudcovia nariadili, aby im dolámali hnáty a hodili ich telá do vody, aby ich 
kresťania nezobrali. Na tretí deň sa mučeníci zjavili miestnemu episkopovi 
Petrovi a vyzvali ho, aby pozbieral a vybral z vody ich ostatky. Episkop so 
svojim klérom prišiel počas temnej noci k jazeru a uvidel na vode svietiace 
ostatky mučeníkov. Každá kosť, ktorá bola oddelená od ich tiel, vyplávala 
na povrch a svietila ako svieca. Ostatky pozbierali a dôstojne pochovali. 
Ich duše odišli k Hospodinovi Isusovi, Ktorý za nás všetkých bol mučený a 
vstal z mŕtvych so slávou. Čestne trpeli a boli korunovaní nepominuteľnou 
slávou v roku 320. 

2. Prep. Filorom vyznávač. Žil a podvizal sa v Galícii v 4. storočí. Hovo-
rili o ňom, že bol taký dokonalý vo všetkých cnostiach, že sa viac podo-
bal na anjela, ako na človeka. Zvlášť sa preslávil svojou trpezlivosťou. Bol 
prenasledovaný cisárom Juliánom Odpadlíkom a mnoho trpel za Christa. 
No  po smrti tohto zákerného Christovho prenasledovateľa žil sv. Filorom 
pokojne, na úžitok mnohých  a zosnul vo svojich 80 rokoch. 

3. Sv. Kesarij. Brat sv. Grigorija Bohoslova † 369 roku. Sv. Kesarij bol aj 
teologický spisovateľ. Okrem iného sa snažil odpovedať na otázku: Koľko 
času strávili Adam a Eva v raji pred pádom? Niektorí hovorili, že to bolo 6 
hodín, iní že 24 hodín, tretí že tri dni. Sv. Kesarij bol toho názoru, že to bolo 
40 dní. „Kvôli tomu sa,“ hovorí, „aj Hospodin Isus 40 dní postil v púšti a 
počas toho času bol pokúšaný diablom. Ak starý Adam nemohol odolať 
diabolským pokušeniam v rajskej hojnosti, Nový Adam im víťazne odolal 
v hladnej a smädnej púšti.“ 

Mučeníci na jazere, mrazom spútaní,
silno držiac svätú vieru, nádejou osvetlení.
Zvolali k milému Bohu: Ty, čo svet si ohromil,
strašnou obeťou i vzkriesením, ó, Ty nás oživ!
Teba slávi nebeská klenba aj každé stvorenie,
 slávia ťa priepasti, ohne, krúpy, sneh, ľad aj plamene!
Ty si pomohol Tvojmu sluhovi, veľkému Mojsejovi,� 

� Mojžiš
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aj Isusovi Navinovi�, potom Jelisejovi.� 
Aby prirodzenosť vody pokorili, by sa ona rozostúpila,
aj teraz verným svojim pomôž, by sa sláva tvoja obnovila.
Nedovoľ mrazu, aby bol silnejší ako duša v človeku,
aby sme my štyridsiati, neboli predmetom smiechu.
Lebo Ty to môžeš, ak chceš, veď nad všetkým vládneš, 
 ľad na žiaru a žiaru na ľad, kedy chceš premeniť zvládneš.
Mráz nás žerie ako zlý zver pre kresťanskú vieru – 
Ó, pomôž, nech slávime meno Tvoje od zeme až k nebu!

Mučeníci na jazere, spútaní sú mrazom,
Božím svetlom z nebies, zohratí boli razom, - 
Slávne padlo a povstalo štyridsať mučeníkov,
na strach, úžas a hanbu zlých neverníkov.

ÚVAHA
Schovávaj svoje duchovné bohatstvo a neukazuj ho bez potreby. Pozri 

ako ľudia schovávajú svoje materiálne bohatstvá a keď sú prinútení pove-
dať koľko bohatstva majú, vždy zakrývajú hlavné sumy a zverejňujú iba 
menšie. Je veľmi málo ľudí, ktorí zverejňujú všetko, čo majú a ešte menej 
je tých, ktorí zverejňujú viac, ako v skutočnosti majú (a tých svet považu-
je za neserióznych a nerozumných). Tu máš jasný dôkaz, ako je potrebné 
skrývať svoje duchovné bohatstvo, t.j. tvoje cnosti a tvoje dobré skutky, 
tvoje pôsty, bdenia a modlitby. Prečo múdre deti tohto sveta neukazujú 
svoje duchovné bohatstvá? Z dvoch dôvodov: aby sa o tom nedozvedeli 
zlodeji a aby nevyvolali závisť u zlých ľudí. Existujú zlodeji a závistlivci 
aj pri duchovnom bohatstve. Sú to duchovia zloby. Len čo ho zverejníš, 
oni sa postarajú, aby ti ho zmenšili alebo premárnili. Najmä, ak si ho bez 
potreby zverejnil (povedzme z márnomyseľnosti alebo aby si sa pochválil), 
oni sa ho zmocnili a minuli. A ty, bohatý na duchovné poklady, sa stávaš 
nebadane a znenazdajky úbožiakom. Mnohí duchovní boháči, svätci, sa 
robili pred svätom bláznami, aby vonkajším bláznovstvom schovali veľkú 
múdrosť a moc v sebe. Abba Izaiáš píše: „Bohu sú milé tie cnosti, ktoré sa 
konajú v tajnosti.“ A svätý Níl Sinajský hovorí: „Pokrytá koža na tele je 
biela a odhalená – opálená a čierna.“ Tak je to aj s našimi skrytými a odha-
lenými dobrými skutkami. 

ROZJÍMANIE
Aby som rozjímal nad Hospodinom Isusom, ako je v rukách Božích 

nepriateľov, ktorí sa zišli v Kaifášovom dome, a to:

� Isus Navin = z csl. Jozue
� Elizeus
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1. ako všetci uponáhľane hľadajú lživých svedkov, lebo chcú stoj čo 
    stoj zabiť Christa;
2. ako Mu pľujú do tváre a bijú Ho po líci;
3. ako Hospodin všetko znáša s nevysloviteľnou dôstojnosťou a bez 
    hnevu. 

BESEDA
o vytrvaní do konca
„Preterpívyj že do koncá, tój spasén búdet. 
(Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.)“ (Mt 10, 22; 24, 13)

Hospodine prečudesný, Ty si všetko pretrpel, všetko do konca, preto si 
sa stal nielen blaženým, ale aj prameňom blaženstva8 pre všetkých ľudí, 
ktorí si želajú dobro na veky a veky!

Aj apoštoli pretrpeli všetko do konca a vošli do večného blaženstva.
Aj mučeníci Christovi pretrpeli všetky mučenia do konca a stali sa 

dedičnými synmi v Christovom kráľovstve. 
Aj svätci pretrpeli dobrovoľne ťažkosti a utrpenia do konca, a tak sa 

preslávili na nebi aj na zemi. 
Každý zakladateľ nového spoločenstva verbuje svojich nasledovníkov 

sľubmi dobrých plodov a mnohých výhod, ale naschvál zamlčuje všetky 
ťažkosti a trápenia, ktoré vedú k týmto plodom a výhodám. Jediný Hos-
podin Isus povedal celú pravdu svojim nasledovníkom, horkú aj sladkú 
stránku pravdy. On nesľuboval plody bez služby, ani slávu bez utrpenia, 
ani konečný odpočinok bez tŕnistej cesty, ani víťazstvo bez boja, ani slasti 
bez horkosti, ani kráľovstvo bez sĺz a odriekania. 

Keď vymenoval všetky utrpenia, ktoré postihnú Jeho nasledovníkov, 
On ich nakoniec nenecháva bez útechy. Dáva zmysel ich utrpeniu a nene-
cháva ich v tme. On hovorí: „Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.“ A aké 
blaho čaká tých, ktorí pretrpia všetko do konca? To aj On sám dostatočne 
odhalil a svedčili o tom a dodnes svedčia mnohí svätci, ktorí sa veriacim 
buď zjavili z onoho sveta v sláve alebo súc ešte v tele, vyzdvihli sa duchom 
k videniu tej slávy a toho blaženstva, ktoré čaká verných, vyvolených a 
vytrvalých. 

Hospodine, Ty si naša sila. Pomôž nám, aby sme všetko pretrpeli do 
konca s vierou, že Ty si pri nás. Tebe je sláva a vďaka na veky. Amiň.

Sv. Nikolaj Srbský (Velimirovič)

Z knihy Ochridský prológ preložil: 
prot. Peter Soroka

� Niečo dobré, blahé; od slova blažený.



i0stina20

bPm
VII. ročník Mládežníckeho plesu

Veriaci a mládež Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom sa už 
po niekoľkýkrát spolu stretli, v piatok 10. februára, na Mládežníckom 
plese v penzióne Aston, ktorý sa stal už tradíciou našej cirkevnej obce 
v Humennom. Tak ako každý rok bolo o zábavu, hudbu, tanec a spev 
postarané.   

Ples slávnostne otvorila naša vedúca  Bratstva pravoslávnej mlá-
deže v Humennom, Michaela Surgentová, spolu s o. duchovným Pet-
rom Humeníkom, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou nášho plesu a 
vďaka ktorému sme mali opäť možnosť sa v kruhu priateľov a rodiny 
stretnúť. V úvode plesu nás o milé slova obohatila aj Viceprezidentka 
Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku Marcela Hvižďaková, kto-
rá na našom plese nesmela chýbať. Po slávnostnom otvorení, modlitbe 
a prípitku nasledoval bohatý program, v ktorom vystúpili humenské 
mažoretky Amazonky a Nikola Bankov, študent konzervatória, ktorý 
nám predviedol hru na saxofóne. 

Po programe nasledovalo prvé tanečné kolo, ktoré otvorili organi-
zátori plesu. Ani sme sa nenazdali a o chvíľu bol už parket plný. Počas 
prestávok nám hrali členovia mužskej speváckej skupiny Rusinija, ktorí 
tiež prispeli k dobrej nálade. Ani sme sa nenazdali a už bola tombola, 
v ktorej bolo 63 cien a možnosť vyhrať bola určite veľká. Po odovzdaní 
cien nasledovali opäť tanečné kolá do skorých ranných hodín. 

Sme nesmierne radi, že sa nám tento ročník znova podaril. Tiež chce-
me týmto poďakovať všetkým sponzorom ale aj samotnému Hospodu 
Bohu za to, že sme sa opäť takto stretli a veríme, že o rok sa ešte v hojne-
jšom počte stretneme zas. 

Michaela Surgentová
vedúca BPM v Humennom
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PCO Jarabina

Program pri príležitosti sviatku sv. Nikolaja a Roždestva
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Pravoslávna bohoslovecká fakulta 
Prešovskej univerzity v Prešove 

Podm
ienky prijím

acieho konania 
pre akadem

ický rok 2017/2018 
 

Kontakt:  
M

asarykova 15, 080 01  Prešov 
w

w
w

.unipo.sk/pravoslavna-bohoslovecka-fakulta 
Tel.:  051/ 7721 216 

w
w

w
.unipo.sk 

e-m
ail: helena.kuzanova@

unipo.sk 

Term
ín podania prihlášky (1.,2. stupeň) do: 

31. 3. 2017 
Term

ín podania prihlášky (3. stupeň) do: 
31. 5. 2017 

Term
ín prijím

acieho konania: 
 

  2. 6. 2017 
Term

ín podania prihlášky (2. kolo) do: 
 

15. 8. 2017 
Term

ín prijím
acieho konania (2. kolo): 

25. 8. 2017 
Poplatok za prijím

acie konanie: 
tlačená prihláška - 34 € 

  
elektronická prihláška - 20 € 

Banka: 
Štátna pokladnica 

Variabilný sym
bol: 

106004 
Konštantný sym

bol: 
0558 

Účet: 
7000081324/8180 

IBAN:  
SK70 8180 0000 0070 0008 1324 

BIC, SW
IFT:  

SPSRSKBA
 

 
Adresa na zaslanie poplatku i prihlášky: 

Prešovská univerzita v Prešove 
 

Pravoslávna bohoslovecká fakulta 
 

M
asarykova 15 

 
080 01 Prešov 

1. Akreditované študijné program
y: 

Vysvetlivky:  FŠ – form
a štúdia, D – denná, E – externá, T – udelený akadem

ický titul, 
R – štandardná dĺžka štúdia v rokoch, PP – predpokladaný počet prijatých  

Akreditované študijné program
y: 

FŠ 
T 

R 
PP 

preventívna sociálna práca                  (1. stupeň) 
D 

Bc. 
3 

30 

charitatívna a sociálna služba              (1. stupeň) 
D/E 

Bc. 
3/4 

40/50 

charitatívna a sociálna služba              (2. stupeň) 
D 

M
gr. 

2 
40 

pravoslávna teológia       (spojený 1. a 2. stupeň) 
D 

M
gr. 

5 
30 

pravoslávna teológia                             (3. stupeň) 
D/E 

PhD. 
4/5 

1/10 

charitatívna a sociálna práca               (3. stupeň) 
D/E 

PhD. 
4/5 

1/10 

Rigorózne konanie v študijných odboroch: 
 

 
 

 

pravoslávna teológia 
 

ThDr. 
 

20 

sociálna práca 
 

PhDr. 
 

30 

 
                                                                        

Výška školného v externej form
e štúdia je stanovená nasledovne: 

charitatívna a sociálna služba 
 

 

1. stupeň (Bc.) 
výška školného: 

500,- € / ročne 

pravoslávna teológia, charitatívna a sociálna práca 
 

 

3. stupeň (PhD.) 
výška školného: 

990,- € / ročne 
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