OBSAH
Príhovor
Sväté písmo
Svätý Alexej Tóth
Dôležitý zápas

Detská stránka
Ochridský prológ
O mimozemšťanoch
Like-HOLIZMUS
Duchovná abeceda
Zo života BPM
Pozvánky
Následujúce čísla Istiny:
Apríl - č.4 - 0,5 € ks
Máj - č.5 - 0,5 € ks
Jún - č.6 - 0,5 € ks
Júl/August - č.7 - 1 € ks
September - č.8 - 0,5 € ks
Október - č.9 - 0,5 € ks
November/December - č.10 - 1€ ks

„Čokoľvek ste urobili jednému
z týchto mojich najmenších
bratov, mne ste urobili.“		
		
Mt 25, 40

ISTINA
3
4
6
8
10
12
15
16
19
21
22

Mesačník Bratstva pravoslávnej mládeže
na Slovensku - SYNDESMOS
ročník XXII/2017
šéfredaktor: Maroš Hopta
technický redaktor: Mgr. Marcela
Hvižďaková
korektúra: Milan Rohaľ
pokladník: Daniel Havaj
obálka: Janka Savčáková
distribúcia: Milan Petrisko
Vydáva:
Bratstvo pravoslávnej mládeže
na Slovensku - SYNDESMOS

e-mail: istina12@gmail.com
www.bpm.orthodox.sk
IČO 17 075 947
Vychádza 12-krát do roka.
Ročný príspevok 6 € + poštovné 5 €
Vaše finančné príspevky posielajte
na adresu redakcie:
Bratstvo pravoslávnej mládeže
na Slovensku - SYNDESMOS,
redakcia ISTINY
Bayerova 8
080 01 Prešov,
prípadne na účet Istiny:
IBAN: SK 50 7500 0000 0040 0840 9298
Cirkevne schválené.
Redakcia si vyhradzuje právo
upravovať príspevky v súlade
s učením Cirkvi.
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
ISSN 1335-6739
Číslo indexu: EV 3633/09

bpm.orthodox.sk

Spasi Vas Hospodi!
Obálka:


Tlač: GRAFOTLAČ Prešov

i0stina

Príhovor
Sláva Isusu Christu!
Drahí čitatelia časopisu Istina. Sme veľmi radi, že aj napriek
niekoľkým problémom, ktoré nás denno-denne stretávajú, prejavujete
dôveru a záujem o náš časopis. Dovoľte mi hneď na úvod ospravedlniť sa za meškanie, ktoré bolo spôsobené objektívnymi skutočnosťami.
Tento časový sklz sa však budeme snažiť v čo najkratšom čase napraviť.
Vráťme sa však na malú chvíľu do máj, hoci sa už nachádzame v
letných mesiacoch. V tomto mesiaci sa udialo mnoho udalostí, ktoré
by nás všetkých mohli inšpirovať. Nádherný príklad misijnej práce
nachádzame v dvoch svätcoch, ktorých sviatok sme taktiež slávili v
mesiaci máj a sú nesmierne spojený s existenciou Pravoslávnej cirkvi v
českých krajinách a na Slovensku. Hovoríme o Sv. Cyrilovi a Metodovi,
ktorí sa svojou misiou zaslúžili o to, že dnes na našom území môžeme
dôstojne oslavovať Trojjediného Boha prostredníctvom pravoslávnej
viery. Prosím, nezabúdajme na to, čo môžeme čerpať z minulosti. Tieto
udalosti nám ukazujú, akými by sme skutočne mali byť a o čom by sme
našimi životmi mali svedčiť. Nie je dôležité to, koľko každý z nás vysloví. Dôležité je to, či dokáže svoje slová potvrdiť svojimi skutkami.
Ďalším významným svätým, ktorého sme si pripomenuli je sv.
Alexij Tóth. Možno len málo z nás vie, že tento svätý je tiež previazaný
s našim územím, keďže priamo pochádza z nášho kraja, neďaleko od
Giraltoviec. Prečítajte si vnímavo jeho krátky život a skúsme sa inšpirovať týmto významným svätým.
Na záver mi dovoľte Vám popriať veľa Božích milostí do Vašich
ďalších dní a taktiež, aby sme sa dokázali vnímavo zamýšľať nad udalosťami každodenného života a s pokorou, tak ako správni kresťania
ich aj spracovávať.
Maroš Hopta
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Sväté pismo
Na Teba, Bože, sa nádejam (9. časť)
Dávidovo vyznanie vlastnej neviny začína štvrtým veršom. Je prvým z
trojice veršov k tejto téme (v. 4–6) a začína opä¬tovným oslovením Boha,
čo Dávid urobil aj skôr, konkrétne v druhom verši tohto žalmu.
Ž 7, 4 – ГDи б9е м0й, ѓще сотвори1хъ сіE, ѓще є4сть непрaвда въ
рукY моє1ю, – Hospodine, Bože môj, ak som to vykonal, ak je nespravodlivosť v mojich rukách, – Prvý zo spomínanej trojice veršov začína opätovným oslovením Boha (v. 2), ktorého prorok volá za svedka – dosvedčiť
jeho nevinu vo vzťahoch k synovi Absolónovi a ostat¬ným nepriateľom.
Prorok Dávid neodkrýva konkrétny hriech, smúti kvôli svojmu synovi,
nenazýva ho však menom, pre¬tože sa hanbí za jeho skutok. Vyjadruje sa
narážkami: Ak, hovorí, som vykonal svojmu synovi to, čo on robí proti
mne – stal sa otcovrahom a zlodejom; ak som mu svojimi rukami vykonal
niečo nespravodlivé, čo by ho urazilo, nejaký čin proti nemu – hoci som
už dávno vytušil jeho zákerný úmysel, ak som spôsobil nejakú ranu tým,
ktorí mu pomáhali vo vojne proti mne a ktorí sa mi teraz odplácajú zlom
za moje dobrodenia, ak som toto všetko vykonal, tak nech podľahnem
svojim nepriateľom.
Dávid odmieta, že by vykonal nejaký zlý skutok proti Bohu alebo ľuďom a tak terajšie prenasledovanie synom je úplne ne¬spra¬vodlivé a
nezaslúžené. Dávid nebol nikdy vierolomný, nekla-mal svojich priate¬ľov,
ale naopak zachraňoval toho, kto sa bez príčiny stal jeho nepriate¬ľom.
Takým bol jeho syn Absolón, predtým aj kráľ Saul, voči ktorému Dávid
nič zlého neurobil, no zachránil ho pred porážkou – pri bitke s Goliá¬šom,
nesiahol mu ani na život, hoci počas prenasledovania Saulom mal na to
viacero príležitostí (pozri 1Kr 26. kap.). Prenasledovania Dávida Saulom
boli výsled¬kom chorobnej podozrievavosti Saula, ktorý nespravodlivo pri¬pisoval Dávidovi mocichtivé úmysly. Práve preto je v žalmoch z
ob¬do¬bí prenasledovaní (Saulom alebo Absolónom) časté Dávi¬do¬vo
vyznanie úplnej nevinnosti pred Bohom a ľuďmi a aj vy¬jadre¬nie
neza¬slú¬ženia si prenasledovaní.
„Ak som to vykonal“ – Hoci tu Dávid nespomína konkrétny skutok
(to), z kontextu žalmu a okolností jeho napísania je zrejmé, že hovorí o
uzur¬povaní kráľovskej moci, ktorého sa dopustil jeho vlastný syn a o jeho
povstaní proti nemu. Či on toto vykonal, keď bol kráľom jeho predchodca
Saul? Nie! Nezískal kráľovstvo krvou, získal ho od Boha za svoju čestnosť,
šľachetnosť a boha¬bojnosť. Nič iné si neprial, len aby aj po ňom zasadol
na trón jeho syn ako Boží vyvolenec – v pokoji a láske. A tiež: či povstal
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proti svojmu otcovi? Nie! Nesiahal mu na život, vážil si ho a pomáhal mu
vo všetkom, čo otec potreboval. No jeho vlastný syn, Abso¬lón, povstal
proti nemu a dopustil sa veľkého previnenia proti základnému z Božích
priká¬zaní: „Cti si svojho otca a svoju matku, aby sa ti dobre vodilo a aby
si dlho žil...“ (2Mjž 20, 12).
„Nespravodlivosť v mojich rukách“ – T.j. nespravodlivosť v ko¬naní,
skutkoch. Takýto spôsob obrazného vyjadrovania je Svätému Písmu
vlastný. Toto Dávid nehovorí z hrdosti, no musel poukázať na svoje dobré skutky. Nehovorí o tom, že dosiahol vysoký stupeň cnosti, no o tom, že
neurobil žiadne krivdy svojim nepriateľom, že nespravodlivo znáša ich
prenasledovanie. Pod spravodlivosťou tu máme rozumieť všetko Dávidovo konanie, nielen neopätovanie zla voči svojmu synovi a ostat¬ným
nepria-teľom.
A to je príznačné, žiaľ, pre dnešnú dobu: odplácať sa zlom za zlo.
Takto však človek prestáva dávať priestor dobru – láske, odpusteniu a
milosrdenstvu. Preto by kresťania dnešnej doby obzvlášť mali nasledovať príklad kráľa Dávida, ktorý neodplácal zlom, práve naopak, snažil
sa prejavovať milosrdenstvo, odpúšťať nepriateľom a modliť sa za ich
zmúdrenie. V tom spočíva jeho veľkosť a v tom spočíva aj podstata lásky
Christových nasledovníkov – Milujte svojich nepriateľov, žehnajte tým,
ktorí vás preklínajú, robte dobro tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za
tých, ktorí vás hanobia a prenasledu¬jú... (Mt 5, 44).
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-Троиц¬кой Сергиевой Лавры, 2000.
ПСАЛТИРЬ в святоотеческом изъяснении. Свято-Успенская
Почаев¬ская Лавра 1998. ISBN 5-86868-103-7.
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 5-7877-00236.
protodiakon Ján Husár
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sVäTý ALEXEJ TÓTH
07. máj
Otec Alexej sa narodil 18. marca 1854 v obci Kobylnica pri Giraltovciach. Pochádzal z kňazskej rodiny. Jeho otec a brat Viktor boli kňazmi
a strýko Nikolaj bol biskupom v Prešove. Alexej dostal výborné vzdelanie. Rok študoval v rímskokatolíckom seminári v Stregone a tri roky v
uniatskom seminári v Užhorode. Štúdia teológie dokončil v Prešove.
Oženil sa s dcérou uniatského duchovného Mihaliča Rozáliou. 18.
apríla 1878 bol vysvätený a ustanovený za kaplána v Homrogd (Maďarsko). Skoro mu zomrela manželka a jediný syn. Táto tragická udalosť ho
priviedla k ešte oddanejšej službe Bohu. Stal sa tajomníkom prešovského biskupa Nikolaja Tótha a riaditeľom sirotinca.
Na žiadosť farMárie v Minea(USA) o duchovAlexej do Ameriduchovný tejto farvtedajších rímskopov o ovládnutie
duchovenstva
a
zamyslieť sa nad
8. decembra 1890
konzulát s otáza prosil o kontakt

nosti Chrámu svätej
polise v Minnesote
ného odchádza otec
ky ako ustanovený
nosti. Neustále úsilie
katolíckych
biskugréckokatolíckeho
veriacich ho doviedlo
svojou vierou. Preto
napísal list na ruský
kou, či je tam biskup
na neho.

27. januára 1891
otec Alexej zvolal
mimoriadne zhromaždenie rady a veriacich, kde jednomyseľne schválili
prechod do Pravoslávia. Vo februári 1891 otec Alexej spolu s veriacimi
prišiel na Ruský konzulát, kde sa stretli s biskupom Vladimírom. Otec
Alexej vyhlásil svoju túžbu slúžiť pravoslávnej Cirkvi, zachovávajúc jej
vieru. Rusi boli prekvapení existenciou uniatov v Amerike a boli dojatí
ich horlivou túžbou vrátiť sa späť do Cirkvi ich otcov. V júli 1892 bol
otec Alexej a jeho 361 veriacich Posvätnou Synodou Ruskej cirkvi prijatí
oficiálne do pravoslávnej aljašskej a aleutánskej eparchie.
Otec Alexej radil ľuďom, ako žiť podľa pravoslávnych spôsobov. Kládol dôraz na výchovu, čistotu, triezvosť a naúčanie od detského veku
náboženskému a bohoslužobnému životu. Bol uznávaným kazateľom,
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ktorý svedčil o pravosti pravoslávnej viery. Často ho posielali učiť a
kázať do slovanských komunít na východe Spojených Štátov, dokonca do Kanady, kde vysvetľoval rozdiely medzi pravoslávím a inými
kresťanskými vyznaniami, pričom zdôrazňoval, že cesta k spáse je v
pravosláví.
7. mája 1909 otec Alexej odišiel
na večnosť k svojmu Stvoriteľovi.
Bol pochovaný vo Svätotichonskom monastieri v Južnom Canaane, Pennsylvania. Jeho misijná
práca mala veľký vplyv na návrat
do pravoslávia mnohých ľudí v
Amerike aj na Slovensku. Práve
otec Alexej Tóth bol osobne svedkom návratu do pravoslávia okolo 20 000 Karpato-Rusov a Haličanov, zriadenia alebo návratu 17
farností z celej Ameriky. Za spoluúčasti pokračovateľov jeho diela v Amerike a Európe počet veriacich navrátených do Pravoslávia
dosahuje takmer štvrť milióna.
Pre svoju prácu pre Boha a
sväté pravoslávie bol Alexej Tóth
slávnostne kanonizovaný za svätého 29. mája 1994. 7 rokov po
smrti svätého Alexeja bolo nájdené jeho telo neporušené. Ostatky svätého Alexeja Tótha sú uložené v
biskupskej kaplnke na Úrade Eparchiálnej rady Michalovsko-košickej
pravoslávnej eparchie v Michalovciach a v chráme Narodenia Presvätej
Bohorodičky v Zemplínskej Širokej.
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dôlezitý
ˇ
zápas
V ten deň sa Paľo veľmi tešil na hokejový zápas. Malo sa hrať semifinále majstrovstiev sveta, Slovensko proti Česku. Začiatok bol o 15:00.
No, akoby naschvál, mu v školskej jedálni vypadla plomba zo zuba a
ten ho začal bolieť. Preto neváhal a hneď po vyučovaní odišiel do zubnej
ambulancie.
Keď vstúpil do čakárne, v duchu sa rozhorčil:
,,Tak toto mi ešte chýbalo, toľko ľudí! Ak nestihnem autobus, zmeškám celý zápas!“
Býval v susednej obci, cesta tam trvala len pár minút, takže v tom
lepšom prípade by všetko bolo v poriadku.
Sadol si na lavičku a netrpezlivo čakal. Čím ďalej, tým bol nervóznejší, pretože ľudí ubúdalo len pomaly.
,,Ak naši vyhrajú nad bratmi Čechmi a ja to neuvidím v priamom
prenose, bude to škoda-preškoda,“ uvažoval so znepokojením.
No nakoniec sa čakáreň
vyprázdnila a prišiel
rad naňho. Paľo v nej sedel sám
a vedel, že už-už z
ambulancie vyjde mladá žena,
ktorá práve bola vo
vnútri. Teraz sa tešil, že o
chvíľu bude prijatý
on a do odchodu autobusu ešte zostáva
dobrých
dvadsaťpäť
minút.
Ešte
šťastie,
že
zastávka je blízko,
radoval sa chlapec.
Určite to stihnem
a vychutnám si
dnešný
zápas.
To bude poriadne
derby.
Istotne vyhráme,
veď máme toľko
skvelých
hráčov z NHL.
Tento rok to
už musí vyjsť!
Zrazu
do čakárne vošla
postaršia pani s
dvomi barlami. Pomaly dokrivkala k lavičke zľava, sadla
si na ňu a barly položila
vedľa. Opretá
o operadlo ťažko dýchala, pričom si ustavične
vreckovkou utierala čelo. Po chvíli si zo stola zobrala
jeden leták s
reklamou na zubnú pastu a ovievala sa ním ako vejárom, pretože to bol
nezvyčajne teplý deň.
Hm, zamyslel sa Paľo, hľadiac na ňu, a pošúchal si bradu.
Napokon sa otvorili dvere ambulancie a vyšla z nich pacientka.
,,Nech sa páči, ďalší,“ ozvalo sa zvnútra.
V tej chvíli chlapec preriekol:
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,,Choďte vy, teta, ja pôjdem až po vás.“
,,A prečo?“ prekvapila sa pani.
,,Ja mám času dosť, ja počkám,“ isto vyslovil Paľo.
Pani sa naňho milo usmiala a povedala láskavým hlasom:
,,Nech sa ti Pán Boh odvďačí, synček.“
Chytila sa barlí, s námahou vstala a, krívkajúc do ambulancie, ho
nadšene chválila:
,,Aký milý chlapec! Pustil ma pred seba. To sa mi ešte v živote nestalo.“
,,Veru, sú aj dnes dobrí ľudia,“ pritakla doktorka. ,,Vyrastie z neho
správny chlap.“
Trvalo to hodnú chvíľu, kým ju zubárka vyšetrila. Nakoniec po nej
dnu vstúpil Paľo. Autobus, ktorým chcel pôvodne ísť, samozrejme,
nestihol, a tak musel čakať ešte takmer dve hodiny.
,,Zápas som síce nevidel, ale stálo to za to,“ s hrejivým pocitom si
povedal Paľo na zastávke.

Nové prikázanie vám dávam, aby
ste sa milovali navzájom. Aby ste sa
aj vy vzájomne milovali, ako som
ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa
budete navzájom milovať.“
Jn 13, 34-35
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detská stránka
Christos Voskrese !
Raz sa v jednom okrsku objavil utečenec, Fomka Kisteň. Bol však krutý a
nepoučiteľný. Nad nikým sa nezľutoval,
ani nad starým, ani nad mladým. Hovoria, že vraj sa k nemu správali hrubo,
preto sa takto mstí všetkým naokolo.
Dokonca bolo dovolené ho aj zabiť, lovili ho doslova ako besného
psa. Avšak, chytiť sa ho akosi nedarilo – Fomka bol ako vlk, i keď
zacítil vo vzduchu korisť, vždy sa mu podarilo z toho vyvliecť, a to
bez akejkoľvek ujmy.
Počas noci Christovho Vzkriesenia všetci išli do chrámu. Len v
jednom bohatom dome ostal chorý chlapček. Keď sa vrátili jeho rodičia uvideli otvorené dvere, no strážcovia tuho spali.
Niekto prišiel?, opýtali sa syna.
Prišiel ujo, taký veľký – preveľký, s čiernou bradou. Dal som
mu vajíčko, ktoré som sám namaľoval a povedal som mu: „Christos Voskrese!“ On sa na mňa popozeral a odpovedal mi: „Vo Istinu
Voskrese“! Avšak, potom mi niečo položil na posteľ a utiekol.
Rodičia si všimli, že na posteli bol položený štetec. V minulosti bol
takýto štetec považovaný za zbraň. Všetko bolo jasné, navštívil ich
utečenec Foma. Rodičia začali rýchlo biť na poplach, zvolali ľudí a
začali ho všade hľadať. Keď prišli na námestie k chrámu, uvideli, ako
Foma kľačí a hľadí na kríž. Rýchlo sa ho preto snažili chytiť, avšak,
keď Foma uvidel ľudí, nahlas zakričal:
Christos Voskrese“!, i ľudia mu odpovedali: „Vo Istinu Voskrese“!
S krížom k nemu podišiel kňaz i skúmavo hľadiac na tohto zbojníka povedal: „Christos Voskrese“! I on na to radostne odpovedal: „Vo
Istinu Voskrese“!
10
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-

„ A či pobozkáš svätý kríž?“, - opýtal sa farár.
„ Nie som toho hoden, otče“,- smutne sklonil hlavu.

Napriek tomu ho báťuška blahoslovil a priložil mu kríž k ústam.
Vie azda niekto, čo sa udialo v duši tohto zbojníka? Dotknutie sa
svätyne spôsobilo chvenie a pád zbojníka.
Fomu zviazali a odviedli na políciu. On sa však vôbec nebránil. Na
všetky otázky odpovedal slovami malého chlapca: „Christos Voskrese“!, pričom niečo ľudom podával.
Lekári usúdili, že Foma prišiel o rozum, no farár prísne povedal:
„To predtým bol skôr zmyslov zbavený a nachádzal sa v zajatí ducha
zla. Teraz sa jeho duša rozjasnila“.
Keď sa v okrsku rozšírila epidémia, ľudia priam po stovkách začali vymierať. I tu sa z Fomy stal Boží človek, pretože sa nebojácne staral o chorých. Utešujúc nešťastných im opakoval iba jedno: „Christos
Voskrese“!
Keď prišli prvé mrazy, epidémia už postupne ustupovala. Lekári
si spomenuli na svojho blaženého pomocníka, no nikde ho nenašli,
niekde sa stratil. V tajge ľudia po niekoľkých rokoch objavili jaskyňu. Z tejto jaskyne vyšiel nejaký pustovník a povedal im len to
najdôležitejšie, čo sa stalo s jeho dušou: „Christos Voskrese“!

Zdroj: http://putikvere.ru/index.php/pravoslavie-detyam/pouchitelnye-rasskazy?showall=&start=1
Preložila Mgr. Miroslava Hojdová
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ochridský prológ
23. apríl/6. máj
1. Svätý veľkomučeník Georgij (Juraj). Tento slávny a víťazonosný svätec sa
narodil v Kapadokii ako syn bohatých a zbožných rodičov. Jeho otec trpel
za Christa a matka sa presťahovala do Palestíny. Keď Juraj vyrástol, odišiel
do armády, kde vo svojich dvadsiatich rokoch získal hodnosť tribúna a ako
taký bol priradený do služby k cisárovi Diokleciánovi. Keď tento cisár začal
strašné prenasledovanie kresťanov, Georgij pred neho predstúpil a odvážne vyznal, že aj on je kresťan. Cisár ho hodil do väzenia a prikázal, aby
mu dali nohy do klady a na hruď položili ťažký kameň. Potom nariadil,
aby ho priviazali na koleso, pod ktorým boli dosky s veľkými klincami a
aby ho takto krútili, pokiaľ sa celé jeho telo nestane jednou krvavou ranou.
Potom ho zakopal do priekopy takže mu trčala iba hlava, kde ho nechal
tri dni a tri noci. Napokon mu cez nejakého čarodejníka dal smrtonosný
jed. Avšak pri všetkých týchto mučeniach sa Georgij neprestajne modlil k
Bohu a Boh ho na veľké počudovanie prítomných momentálne uzdravoval
a zachraňoval pred smrťou. Keď dokonca modlitbou vzkriesil aj nejakého
mŕtveho, vtedy mnohí prijali Christovu vieru. Medzi nimi bola aj cisárova
manželka Alexandra, hlavný žrec Atanasij, roľníci Glikerij, Valerij, Donat
a Terina. Nakoniec cisár odsúdil Georgija aj svoju manželku Alexandru na
sťatie mečom. Blažená Alexandra zomrela na popravisku ešte pred sťatím a
svätý Georgij bol sťatý v roku 303. Zázraky, ktoré sa udiali na Georgijovom
hrobe sú nespočetné. Spočítať sa nedajú ani jeho zjavenia vo sne či mimo
neho mnohým, ktorí ho spomenuli a prosili jeho pomoc, odvtedy až do
dnešného dňa. Georgijovi, rozohnenému láskou ku Christovi, nebolo ťažké
kvôli tejto láske všetko zanechať: aj hodnosť, aj bohatstvo, aj cisárovu úctu,
aj priateľov, aj celý svet. Za túto lásku ho Hospodin odmenil vencom nevädnúcej slávy na nebi aj na zemi a životom večným vo Svojom kráľovstve.
Hospodin mu ešte daroval aj silu a moc pomáhať v biedach a ťažkostiach
všetkým tým, ktorí ho oslavujú a privolávajú jeho meno.
2. Svätý mučeník Lazar Nový. Tento novomučeník Lazar bol Bulhar z Gabrova. Ako mládenec zanechal svoje rodisko a odišiel do Anadolie. V nejakej
dedine Somi Lazar strážil ovce. Ako kresťan na seba privolal hnev Turkov a
bol uvrhnutý do temnice nejakým agom. Po dlhých neľudských mučeniach,
ktoré Lazar hrdinsky znášal z lásky ku Christovi, bol tento mladý mučeník ako 28 ročný usmrtený 23. apríla 1802. Hospodin ho prijal do Svojich
večných dvorov a oslávil ho na nebi i na zemi. Nad ostatkami sv. Lazara sa
udiali mnohopočetné zázraky.
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Svätý Georgij na vysokom koni,
od jaštera dievča zachráni,
znamenie kríža na kopiji mal,
svätou zbraňou nepriateľov porážal.
Tou zbraňou i jaštera premohol
a otcovi dievča zdravé vrátiť mohol.
Dobrotou samotného Boha zadlžil,
vencom slávy sa mu Boh oddlžil.
Svätý Georgij so srdcom štedrým,
celé bohatstvo rozdal biednym.
Nestál o svetskú slávu, ani cisársku odmenu,
kvôli Christovmu Víťaznému menu.
Prijal strádanie, k mukám sa postavil smelo,
kvôli spaseniu duše, pokoril si telo.
Dobrotou samotného Boha zadlžil,
vencom slávy sa mu Boh oddlžil.
Georgij svätý, čo víťazstvo nám prináša,
aj teraz chodí s kopijou, ktorej kríž je okrasa.
Trestá viny a pravdu bráni,
kto ho s vierou volá, toho dodnes chráni.
Kto s duševným pokáním a pokorou ho prosí,
tomu Georgij svätý rýchlu pomoc nosí.
Georgij Boha dobrotou zadlžil,
vencom slávy sa mu Boh oddlžil.
ÚVAHA
V časoch cisára Konštantína, pri akejsi vzbure v Carihrade, istí rozhorčení
ľudia odbili nos a uši na cisárovej soche v meste. Nato mnohí pätolizači
rýchlo prišli k cisárovi a akoby s veľkým odporom mu vyrozprávali, ako
vzbúrenci odbili nos a uši na jeho soche, žiadajúc od neho pre previnilcov najväčší trest. A tento veľký cisár sa rukou dotkol svojho nosa a uší a
povedal udavačom: „Cítim, že môj nos a uši sú celé a nepoškodené!“ Ohovárači sa zahanbili a odišli. S takouto cisárskou veľkodušnosťou máme aj
my všetci znášať urážky od iných. A ešte: s veľkou opatrnosťou počúvajme
ohováranie iných ľudí, ktoré nám naši udavači prinášajú. Musíme si stále
pred Bohom a samým sebou vyznávať, že sme si svojimi hriechmi zaslúžili
aj oveľa väčšie urážky ako tie, ktoré nám niekto robí.
ROZJÍMANIE
Aby som rozjímal nad zmŕtvychvstalým Hospodinom Isusom a to:
1. ako je Jeho Vzkriesenie počiatkom nového a svetlého dňa v histórii ľud4/2017
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ského rodu;
2. ako je Jeho Vzkriesenie môj pokoj, moja sila a vzkriesenie mojej duše,
pokiaľ som ešte v tele.
BESEDA
o prebúdzaní čistej mysle
„Sijé užé, vozľúbleniji, vtoróje vám pišú poslánije, v níchže vozbuždáju vospominánijem váš čístyj smýsl. (Milovaní, toto už druhý list vám píšem a v
oboch napomínam, prebúdzam vašu čistú myseľ.)“ (2Pt 3, 1)
Či vidíte bratia, s akým cieľom píše apoštol Peter svoje listy? Aby prebudil v
ľuďoch ich čistú myseľ! Toto apoštol považuje za hlavné. A to naozaj aj hlavné je. Lebo keby sa u všetkých ľudí prebudila spiaca čistá myseľ, nezostalo
by na zemi ani jednej ľudskej duše, ktorá by neuverila v Christa Hospodina, ktorá by Ho nevyznala ako ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Spasiteľa
sveta, a ktorá by sa skrúšene neutiekala k pokániu za učinené hriechy kvôli
nahováraniu nečistej mysle.
Nič tak neodďaľuje od Evanjelia, ako nečistá myseľ. A čo činí ľudskú myseľ
nečistou? Hriech. Ako mlieko, do ktorého nasypeme otravu a bude celé
otrávené, tak aj ľudská myseľ, keď do nej vojde nečistý hriech sa celá stáva nečistotou. Každý hriech je nečistota; každý hriech činí ľudskú myseľ
nečistou, mútnou, otrávenou. Každé poznanie, ktoré má nečistá myseľ, je
nečisté. Tak, ako matné a špinavé predmety v špinavom zrkadle. „Čistému
je všetko čisté,“ povedal iný veľký apoštol. Pokiaľ mal Adam v raji čistú
myseľ, všetko jeho poznanie o Stvoriteľovi a stvorenstve bolo jasné a pravdivé. Ale hriech zatemnil jeho myseľ aj myseľ jeho potomkov. Táto rajská,
čistá myseľ bezhriešneho človeka nie je mŕtva, iba v hriešnych ľuďoch spí.
Treba ju len zobudiť a ona neomylne privedie človeka ku Christovi. Preto
apoštol považuje za povinnosť prebudiť v ľuďoch túto prvobytnú, čistú,
jasnú, prezieravú, Bohom stvorenú myseľ.
Ó, bratia moji, pomôžme v prebúdzaní ľudí svätému apoštolovi, ktorý bol
ukrižovaný na kríži dole hlavou kvôli svojmu zvestovaniu. Pomôžme mu
aspoň natoľko, nakoľko sa to nás samotných týka a prebuďme v sebe každý
svoju čistú myseľ. A keď to každý z nás urobí, uvidíme, že máme všetci rovnaké zmýšľanie. Lebo čistá myseľ je jedna a nečistá myseľ je – légia.
Ó, zmŕtvychvstalý Hospodine, Ty v nás prebuď čistú myseľ, modlitbami
Tvojho svätého apoštola Petra. Tebe je sláva a vďaka na veky. Amiň.
Sv. Nikolaj Srbský (Velimirovič)
Z knihy Ochridský prológ preložil:
prot. Peter Soroka
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O mimozemštanoch
ˇ
Istý brat, ovplyvnený fámami o mimozemšťanoch, prišiel k starcovi
Paisijovi a opýtal sa ho:
- Otče, počujem, rozprávajú o mimozemšťanoch, a chcem, aby ste mi
povedali, či existujú, alebo nie. A starec mu odpovedal:
- V starých továrňach sa stroje pohybovali pomocou valcov spojených
remeňom. Remeň sa točil a prenášal pohyb aj na ďalšie stroje. Keď sa
však pokazil nejaký valec – a bolo potrebné ho opraviť – preložili remeň
z pokazeného valca na iný valec, ktorý sa stále točil bez vykonávania
práce. Bol užitočný len na to, aby na neho preložili remeň z pokazeného
valca, a továreň sa nezastavila. Tento valec sa nazýval „šialený,“ pretože
sa točí a nerobí nič. Zanechal si svoj duchovný zápas a tvoj rozum lieta
ako šialený valec sem a tam!
O chlapčekovi a palici
Starec Paisij sedel pred svojou kéliou s niekoľkými pútnikmi a zhováral sa s nimi o duchovných otázkach. Jedno dieťa malo v ruke palicu,
silne ňou bilo po zemi a bez toho, aby si to uvedomovalo, upútavalo
tým pozornosť pútnikov. Starec vtedy jednoduchým, milým – a často
humorným spôsobom, pomáhajúc napraviť sa, avšak bez toho, aby si
bol zranený za svoju chybu – sa s úsmevom obrátil a pošepky povedal
chlapčekovi:
- Jórgo, nebúchaj tak silno po zemi, lebo presne pod nami sú Američania a teraz majú noc, a ty ich zobudíš!
Dieťa okamžite prestalo a všetci jeho príbuzní sa rozosmiali z pekného spôsobu nápravy.

Zdroj: Jeromonach Christodoulos Svätohorský, Starec Paisij,
Prešov 1999.
Pripravila Zuzana Sadilková
4/2017
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Like-Holizmus
...pokračovanie
Používanie sociálnych sietí v našom národe takmer úplne drží krok s
ich rozvojom na západe. Toto by nemalo prekvapovať, lebo takmer vždy
prešiel čas, dokonca aj niekoľko rokov, kým sa určité fenomény súčasného života udomácnili v Srbsku. V prospech takmer súčasnému rozvoju používania sociálnych sietí veľmi pomohlo niekoľko faktorov, medzi
nimi zvlášť tie, ktoré boli výsledkom migračných pohybov, vyvolaných
vojnami na územiach bývalej SFRJ (Socialistická federatívna republika
Juhoslávia, pozn. prekl.), potreba, aby predovšetkým v súkromných
spoločnostiach, ktoré obchodujú so zahraničím nepociťovali „zaostávanie v súčasných trendoch“ a takisto nie je zanedbateľná ani potreba
jednotlivcov, aby kvôli uskutočneniu určitých svojich osobných cieľov
nadviazali nevyhnutné kontakty s ľuďmi z cudziny, ktorí im, ako sa
zvyčajne predpokladá, „môžu byť užitoční“.
Zaujímavým je údaj, že medzi prvými sociálnymi sieťami u nás (v
Srbsku, pozn. prekl.) sa spomína existencia stránky bleja.com, ktorá
začala svoju činnosť v roku 2006.
Počas roka 2007 dochádza k svojráznemu „boomu“, keď ide o používanie sociálnych sietí. Iniciátorom je „Myspace“, pretože v tom období,
bolo maximálne zjednodušené a ľahko pochopiteľné vytváranie „stránky“ dokonca aj pre tých, ktorí mali iba elementárne znalosti používania
počítača.
Napriek tomu, zo sociálnych sietí Srbi najviac prijali „Facebook“. Ak
sa pozrieme na štatistické údaje s tým spojené, prídeme k nasledujúcim
zaujímavým informáciám:
V dnes už dávnom roku 2009 bola uskutočnená anketa v Srbsku,
Chorvátsku, Slovinku, Bosne a Hercegovine a Macedónsku, s cieľom
získať údaje o celkovom počte používateľov „Facebooku“ v spomínaných krajinách. Podľa vtedy získaných údajov, v Srbsku koncom augusta 2009 používalo „Facebook“ 1 400 000 osôb. Väčšina z nich boli muži,
54,4%, a najviac ich bolo vo vekovej kategórii 18 – 35 rokov.
Podľa výskumov zverejnených v druhej polovici marca 2011, v Srb Pozri: Istorija društvenih mreža – http://www.zika.rs (10. 11. 2016).
 Pozri: U Srbiji preko milion Fejsbuk naloga – http://www.rtv.rs (10. 11. 2016). zaujímavé je uviesť aj údaj, že len niekoľko mesiacov predtým, 19. marca 2009, boli zverejnené údaje ankety, podľa ktorej bolo v Srbsku 800 000užívateľov „Facebooku“. Pozri: U
Srbiji 800 000 korisnika „Fejsbuka“ – http://rtv.rs (10. 11. 2016).
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sku používalo „Facebook“ 2 716 340 užívateľov alebo 66,14% všetkých
„on-line“ užívateľov v Srbsku. Muži boli aj naďalej tí, ktorí používajú
„Facebook“ častejšie - 55% , ženy - 45%; čo sa týka vekovej štruktúry,
zverejnené boli tieto údaje: veková kategória 18-24 rokov – 36%, veková kategória 25-34 rokov – 28%, veková kategória 13-15 rokov – 12% a
veková kategória 16-17 rokov – 10%.
18. septembra 2012 bili zverejnené údaje, podľa ktorých 85,45% ľudí
v Srbsku, ktorí majú prístup k Internetu, má otvorený účet na „Facebooku“, teda 47,78% celkového počtu obyvateľov. To, čo je zaujímavé, je,
že podľa tohto
výskumu dochádza k
vyrovnávaniu
používateľov „Facebooku“
čo
s a
týka pohlavia.
Tento trend
zväčšovania
počtu
užívateľov
„Facebooku“ v Srbsku pokračuje, o čom nám
hovoria
aj
výskumy z roku 2015,
ale aj súčasné
údaje (začiatok novembra 2016).
No existuje
niečo, na
čo musíme v každom
prípade obrátiť
pozornosť čitateľov. Všetky
údaje, ktoré
sme uviedli sú štatistika. Štatistika, ako
vieme, je len
jedna
z oblastí matematiky,
ktorá sa baví
z h r o m a ž ď o va n í m ,
analýzou,
interpretáciou, objasňovaním a prezentáciou údajov.
Keď ide o sociálne siete, a predovšetkým o „Facebook“, ako najrozšírenejšiu medzi Srbmi, štatistika nám môže pri skúmaní tohto fenoménu
užitočná iba v ohraničenej miere. Keď to hovoríme, myslíme na jeden
„detail“, a to, že nie je zriedkavosťou, že niektorí z užívateľov „Facebooku“ v Srbsku majú aj niekoľko účtov, a to určite vplýva na chybné
výsledky v konečnom počte.
Na druhej strane, je oveľa zaujímavejšou otázka, prečo Srbi, ale nielen
oni, tak radi „vytvárajú“ viacero „účtov“ v tejto sieti? Odpoveď na túto
otázku sa pokúsime dať v ďalšej časti knihy, pretože tá v značnej miere
 Pozri: Dve trećine Srbije na Fejsbuku. Ko bi rekao da više je muških – http://www.
prekoramena.com (10. 11. 2016).
 Pozri: Fejsbuk koristi 3,5 miliona u Srbiji – http://www.novimagazin.rs (10. 11. 2016).
 Pozri: Fejsbuk i dalje najpopularnija mreža u Srbiji – http://www.capital.ba (10. 11.
2016).
 Pozri: Facebook – https://www.sr-rs.facebook.com (10. 11. 2016)
 Podrobnejšie: А. И. Орлов, Прикладная статистика – http://www.orlovs.pp.ru (10.
11. 2016).
4/2017
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ku“.

poskytuje náhľad do problémov, ktoré majú
jednotlivci s náklonnosťou stráviť veľkú
časť svojho času prezeraním „Facebooknihy
vnými

Túto kapitolu našej
skončíme nasledoúdajmi: počas júla
2011 bol zverejnený údaj, samozrejme štatistický, že
priemerný užívateľ Internetu v Srbsku“ otvorí Facebook 16 krát denne
a strávi na ňom 25
minút“

Na druhej strane, David Lowbridge, marketingový konzultant vo firme
„TwoFeetMarketing“, odporúča ako jeden z krokov, ktorý majú urobiť tí, ktorí sa stali závislými na „Facebooku“, a ide o radu
danú v marci 2015, aby čas strávený v tejto sieti skrátili na 30 minút.
Od štatistických 25 minút do odporúčaných 30 minút, ako časti procesu vyliečenia?
Nie je potrebná zvláštna múdrosť, aby sme si všimli, že problém skutočne existuje…
...pokračovanie nabudúce.
Zo srbského originálu
preložil o. V. Kocvár

 Fejsbuk se u Srbiji otvara 16 puta dnevno – http://www.021.rs (10. 11. 2016).
 Pozri: Kako izlečiti zavisnost ot Fejsbuka i ostalih društvenih mreža – http://www.
svet.rs (10. 11. 2016).
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Duchovná abeceda

Duchovná abeceda archimandritu Efréma, igumena svätého a čestného
monastiera Vatoped (Svätá hora Athos)
Hriech

Hriech je základ všetkých problémov človeka, všetkých ťažkostí a všetkých
strašných smrtí. Preto svätý Grigorij Palama vo svojich učeniach píše: „Um, ktorý sa odďaľuje od Boha, sa stáva alebo zvieracím, alebo posadnutým.“
Z akých hriechov je nevyhnutné sa ihneď vyspovedať?
Neodkladne je potrebné spovedať sa zo „smrteľných hriechov“ – vražda,
potrat, smilstvo, cudzoložstvo a tomu podobne, pretože tieto hriechy odtrhávajú človeka od Boha. Človeku, ktorý učinil takéto hriechy sa dáva epitímia
– odlúčenie od Svätého Prijímania na nejaký čas.
Taktiež veriaci musí byt pozorný, aby nestratil lásku k blížnemu. Ukazovateľ, alebo senzor pravého života v Christovi, je náš vzťah k druhým ľuďom. Ak
máme niečo proti svojmu blížnemu ponáhľajme sa nájsť, koho sme zarmútili a
do západu slnka sa s ním uzmieriť. A potom sa pôjdeme spovedať.
Čo robiť, keď kdesi v podvedomí viem, že žijem s hriechmi, no necítim ich, a preto
sa z nich ani nespovedám?
Treba prosiť Boha, aby urobil dobrým náš úmysel a posilnil našu vôľu, aby
sme v ktoromsi momente dosiahli vytúžené pokánie a spoveď.
Ako vysvetliť taký hriech ako „zisťovanie nových správ /pozeranie správ/,“ ktorý
môžeme stretnúť v zozname hriechov v príručke k spovedi?
Naozajstný kresťan žije s Christom 24 hodín denne a nie iba vtedy, keď ide
do chrámu. Každý jeho skutok, jeho profesia, veda, umenie sa požehnáva a
inšpiruje Christom. Nie je zlé, ak človek počúva správy, politické dianie vo svojej krajine. Zlé je byť k ním vášnivo priviazaný. Ak veriaci človek vidí, že čosi
ho vyrušuje (doslova odtrháva) z modlitby alebo celkovo od komunikácie s
Christom, zarmucuje srdce, je potrebné odtrhnúť to, vzdať sa toho kvôli láske
ku Christovi. Svätý Ján Kronštadský žil v komforte, v bohatstve, ale všetko to
nepôsobilo negatívne na jeho život v Christovi. Jeho um i srdce boli vždy prilepené ku Christu.
Vedzte, že iba Božia blahodať môže úplne naplniť človeka, upokojiť ho v
plnej miere. „Hľadajte najprv Kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ (Mt 6, 33).
Čo robiť, ak kvôli vlastným hriechom sa zatvrdzuje srdce a človek sa nachádza na
pokraji zúfalstva?
Ak padáme, nikdy netreba prepadnúť beznádeji. Niet človeka, ktorý by
nespadol a neurobil by v živote chyby. Preto sa pokánie má činiť až po hrob.
Padnúť (uskutočniť hriech) je ľudská vlastnosť, ale ak človek padol a dvíha sa,
je to už ukazovateľ duchovného stavu. Človek by nikdy nemal upadať do zúfal4/2017
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stva, lebo zúfalstvo vyjavuje našu malovernosť. Ten, kto padá a stráca odvahu,
nech nezabúda, že aj veľkí zločinci sa stávali svätými Cirkvi.
Existujú hriechy, ktoré sa neodpúšťajú?
Je hriech, ktorý sa neodpúšťa. Nepokánie (keď sa človek nekajá, neľutuje
svoje hriechy, pozn. prekl). Tomu, kto nečiní pokánie, niet odpustenia. Nepokánie sa pokladá za rúhanie sa proti Duchu Svätému. Ten, kto sa naučil kajať,
tomu sa odpustí aj ten najväčší hriech.
Urobila som hriechy, z ktorých som sa už pred mnohými rokmi spovedala a teraz už
tieto hriechy nerobím, no veľmi ma za nich mučí svedomie. Akú radu mi dáte?
Teraz netreba nič robiť. Koľko hriechov by sme nerobili, milosť Božia bude
vždy väčšia (ako hriechy – pozn. prekl.) a ak ste sa z tých hriechov spovedali
nemáte sa čo znepokojovať. Nezabúdajte, že aj veľmi veľkí hriešnici sú dnes
napísaní na ikonách a my sa skláňame pred ich obrazmi. Milosť Božia je veľmi
veľká. A čisto teologicky vzaté, hriech, ktorý bol vyspovedaný sa pokladá ako
keby ste ho nikdy nespáchali.
Čo robiť ak hrešíš vo sne?
Čo robíte v skutočnosti, to nech vás bolí. A čo robíte vo sne, to nech vás
netrápi. No bolo pokušenie vo sne, a čo? O ničom to nesvedčí. Ako ide odtiaľ
(ukazuje, že reč ide o nádche), tak aj vo sne odtiaľ. Hlavne, keď ste bdelí, nerobte nič hriešneho.
Aký hriech je smrteľný?
Vražda – keď úmyselne berieme od človeka život. Hlavne potrat, lebo vtedy sa vrahom stáva vlastná matka. Cudzoložstvo – manželská nevera. Blud
– pohlavné súžitie do manželstva. Sebauspokojenie. A odsudzovanie, zbytočné
hovorenie, zlopamätlivosť a tak ďalej sú ľahšie hriechy.
Ako bojovať s hriechom a uchovať si čistotu?
Tak, že budeme zachovávať Božie prikázania. Ako prosíme každý deň na
bohoslužbe? „Spodobi, Hospodi, v deň sej bez hricha sochranitisja nam/ Učiň,
Hospodine, aby sme boli v tento deň uchránení od hriechu.“
Kniha: „Alfavit duchovnyj archimandrita Jefrema, igumena Svjaščenoj i
Čestnoj obiteľi Vatoped.“ Moskva 2013
Preklad: jeromonach Alexander
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zo zivota
ˇ
bpm
Cyrilo – Metodská kvapka krvi
Skupinka Bratstva pravoslávnej mládeže v Humennom sa v tomto
období, keďže náš chrám je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi, rozhodla
uskutočniť udalosť Cyrilo – Metodskú kvapku krvi. Prihlásení dobrovoľníci sa v piatok 19. mája zišli na Hematologicko – Transfúznej stanici
v Humennom, aby darovali svoju krv tým, ktorí to potrebujú pre záchranu ich života. Medzi darcami sa zúčastnili aj mladí ľudia, ktorí majú
záujem pomôcť ľuďom v nešťastí. Vítaní boli aj prvodarcovia, ktorí to
zvládli hrdinsky. Aj keď každý darca mohol pomôcť 4dcl krvi, určite ich
rozhodnutie nebolo zbytočné. Veríme, že mnohým ľuďom to pomôže.
Ďakujeme všetkým zúčastneným, personálu na Hematologicko – Transfúznej stanici v Humennom, ktorí nám poskytli priestory pre túto
činnosť.
Michaela Surgentová
Vedúca BPM v
Humennom

Antipascha
Na čo najviac sa tešia naši mládežníci? No predsa na mládežnícku
akciu Antipascha. Aj tento rok sme sa stretli v piatok večer na zábave a
do tanca nám hrala hudobná skupina Oceľare. Na veselici sme sa výborne zabávali. Ráno sme sa duchovne posilnili na liturgii. Po liturgii nasledovalo malé občerstvenie. Názov tohtoročnej besedy: “Mladý človek a
problém záujmu“ je trochu obšírnejší a každý si môže pod ním predstaviť viacero tém. My sme sa skôr zamerali na veľmi aktuálnu tému pre
mladých ľudí a tou je manželstvo. Otcovia duchovní nám dali veľmi
múdre rady, ako si správne vybrať vhodného partnera. Myslíme si, že
táto beseda bola veľmi poučná a každý si z nej niečo odniesol. Veľká
vďaka patrí Hospodu Bohu za tieto krásne prežité dni.
PCO Košice
4/2017
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31. 3. 2017
31. 5. 2017
2. 6. 2017
15. 8. 2017
25. 8. 2017
tlačená prihláška - 34 €
elektronická prihláška - 20 €

3. stupeň (PhD.)

pravoslávna teológia, charitatívna a sociálna práca

1. stupeň (Bc.)

charitatívna a sociálna služba

Výška školného v externej forme štúdia je stanovená nasledovne:

výška školného:

výška školného:

PhDr.

PhD.
ThDr.

D/E

PhD.

Mgr.

Mgr.

Bc.

T
Bc.

sociálna práca

(3. stupeň)

charitatívna a sociálna práca

D/E

D

D

D/E

FŠ
D

Rigorózne konanie v študijných odboroch:
pravoslávna teológia

(3. stupeň)

pravoslávna teológia

(2. stupeň)

charitatívna a sociálna služba

(spojený 1. a 2. stupeň)

(1. stupeň)

charitatívna a sociálna služba
pravoslávna teológia

(1. stupeň)

Akreditované študijné programy:
preventívna sociálna práca

Vysvetlivky: FŠ – forma štúdia, D – denná, E – externá, T – udelený akademický titul,
R – štandardná dĺžka štúdia v rokoch, PP – predpokladaný počet prijatých

1. Akreditované študijné programy:

Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Masarykova 15
080 01 Prešov

30

20

1/10

1/10

30

40

40/50

PP
30

990,- € / ročne

500,- € / ročne

4/5

4/5

5

2

3/4

R
3

www.unipo.sk/pravoslavna-bohoslovecka-fakulta
www.unipo.sk

Štátna pokladnica
106004
0558
7000081324/8180
SK70 8180 0000 0070 0008 1324
SPSRSKBA

Adresa na zaslanie poplatku i prihlášky:

Banka:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:
Účet:
IBAN:
BIC, SWIFT:

Termín podania prihlášky (1.,2. stupeň) do:
Termín podania prihlášky (3. stupeň) do:
Termín prijímacieho konania:
Termín podania prihlášky (2. kolo) do:
Termín prijímacieho konania (2. kolo):
Poplatok za prijímacie konanie:

Kontakt:
Masarykova 15, 080 01 Prešov
Tel.: 051/ 7721 216
e-mail: helena.kuzanova@unipo.sk

Podmienky prijímacieho konania
pre akademický rok 2017/2018

Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Prešovskej univerzity v Prešove

