
    Pravoslávny katechiz-
mus na otázku, Kto je 
naším blížnym odpovedá: 
Naším blížnym je každý 
človek. Ďalej Pravoslávny 
katechizmus hovorí, že: 
Svojich blížnych milujeme 
ako seba, keď im prajeme 
všetko dobré ako sebe a 
dobré im činíme. Všetkých 
ľudí máme milovať ako 
seba, pretože  všetci sú 
stvorením Božím a pochá-
dzajúc od prarodičov 
Adama a Evy ako my, sú 
našimi bratmi a sestrami. 
Podľa príkazu a príkladu 
Isus Christa máme milovať 
i svojich nepriateľov. Lásku 
k nepriateľom prejavu-
jeme tým, že im zo srdca 
odpúšťame, v tiesni im 
pomáhame a za nich sa 
modlíme. Obe prikázania 
o láske k Bohu a blížnemu 
nazývajú sa najväčšími a 
hlavnými prikázaniami 
preto, že sú v nich zah-
rnuté všetky ostatné Božie 
prikázania./Pravoslávny 
katechizmus, Tesaloniky 
1994, s. 108/.
       Takmer podobne 
hovoria všetky kresťanské 
katechizmy rôznych 
náboženstiev, lebo 
vychádzajú z jedného Sv. 
písma, zo slov evanjelia, 
slov Spasiteľa Isus Christa, 
ako to ukázal v podoben-
stve o Milosrdnom samari-
tánovi. Isus Christos rozde-
lil ľudí do dvoch skupín v 
tomto podobenstve. Na 
lotrov, čo ozbíjajú ľudí a 
zraňujú a tak ich nechávajú 
na ceste. A druhú skupinu 
Milosrdných samaritánov, 

ktorý pomohol, ošetril 
rany a zaviezol človeka do 
bezpečia a zabezpečil aj 
starostlivosť o neho. V tej 
druhej skupine rozdelil ľudí 
tiež do dvoch skupín. Jedni 
sú ti, čo okolo ozbíjaného 
a zraneného prechádza-
li, videli, že je zranený a 
potrebuje pomôcť, ale si 

ho nevšímali, pomoc mu 
neposkytli  a ponechali ho 
bez poskytnutia pomoci. 
Neozbíjali ho, ale sú po-
dobní lotrom, lebo tiež mu 
ublížili tým, že mu v núdzi a 
tiesni nepomohli. Druhí sú 
Milosrdní samaritáni, ktorí 
pomoc poskytujú. Milo-
srdný samaritán pomoc 
poskytol, aj napriek tomu, 
že Izraeliti sa so Sama-
ritánmi nestretávali a ani sa 
s nimi nerozprávali.
  Milosrdný samaritán 
dokázal svojou pomocou 
blížnemu, že je človek taký, 
akého chce mať Boh aj 
dnes a Svätá pravoslávna 
cirkev. Keby dnes hovoril 
Isus Christos podoben-
stvo, zaiste by bolo z radov 
nás kresťanov, ako sa mi 
chováme a správame 
jedni kresťania k druhým 
rôznych náboženstiev.                
Medzi kresťanmi sú po-
dobní ľudia, ktorí tiež vedia 

ozbíjať svojich blížnych 
a na verejnosti sa robia 
zbožnými, ale vedia sa 
vysmievať zo samaritánov 
namiesto lásky k nim. Títo 
nám robia nepríjemnos-
ti, lebo majú v nenávisti 
dnešných “samaritánov”. Tí 
ktorí nezachovávajú evan-
jelium a prikázania Božie, 
sú poľutovania hodní. Isus 
Christos nás učí milovať a 
aj sv. Cirkev, ktorá je živým 
organizmom a všetko živé 
sa skladá z buniek, bunky 
sa rodia a umierajú, ale sú 
aj nemocné a lotrovia a tí 
čo nerobia tak, ako káže 
Boží zákon sú v sv. Cirk-

vi nemocné bunky, ktoré 
treba liečiť, preto prav-
dou je, že sv. Cirkev je aj 
nemocnicou, kde sa ľudia 
aj liečia. Ako sa milujú bra-
tia, veriaci, kňazi a biskupi, 
ako sa nenávidia  kresťania 
medzi sebou a z iného 
náboženstva, katolíci, 
pravoslávni a protestanti. 
Tu  sú veľké nenávisti a 
tie neboli len v histórii a 
len na našom maličkom 
Slovensku, ale po celom 
svete a aj dnes sú. Koľko 
si tu narobili nepríjemností, 
bolestí a žiaľu. Toto sa nedá 
dnes ani len opísať. Keď 

dnes toto všetko čítame v 
histórii, čo sa udialo a čo 
aj sami pamätáme už za 
svojho života, tak sa zdá, 
že to neboli ani kresťania, 
ale horší od pohanov. A 
takí zaiste neuvidia Boha 
a nevojdú do kráľovstva 
Božieho. Takýto kresťania 
robia vo svete len nep-
ríjemnosti a hanbu sv. Cirk-
vi, lebo majú v nenávisti 
iných kresťanov a ľudí ako 
Izraeliti Samaritánov.
  Každý takýto veriaci 
kresťan stráca svoju soľ 
zeme, svoju sláň a nehodí 
sa do ničoho, ani do 
zeme, ani do hnoja, len 
na vyhodenie von. Preto z 
toho hľadiska sa pozrime 
sami na seba, na svoje 
ro-diny, priateľov a okolo 
seba. Sv. apoštol Pavel 
píše, že kto miluje svoju 
manželku, seba samého 
miluje. Každý človek je 
stvorený na obraz a podo-
benstvo Božie a všetci 
sme Božie deti, v každom 
človeku treba vidieť obraz 
Boží a podobenstvo a 
keď milujeme blížneho, 
zároveň milujeme Boha, aj 
seba samého.
      Sv. Ján Zlatoústy hovorí, 
že mestá sú z ľudí a ľudia 
z rodín a nebrať ohľad 
na členov spoločnosti, 
zvlášť na deti, je jedným z 
najväčších hriechov. Lebo 
tu sa deti učia láske k Bohu 
a blížnym. Tu sa učia poko-
ju a mieru, vážiť si jeden 
druhého, tak ako nás učí 
Isus Christos a sv. Cirkev.
                                                       prot. 
ThDr. Štefan Horkaj
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PRAMEŇ
Kto je naším blížnym ?

     V januárovom čísle našich novín, nás Mgr. Bohumil Vopršálek, 
šéfredaktor krátko infomoval o problémoch, ktoré trápia Redakčnú 
radu a Úrad eparchiálnej rady, nad budúcnosťou nášho Prameňa, po 
ktorom sme tak všetci túžili. Pamätám si to ako keby to bolo dnes.  
   Boli sme na jednej z našich akcií, ktorej sa zúčastnili duchovní 
celej našej Eparchie a jednohlasne sme žiadali vedenie Eparchie o 
možnosť vydávania vlastných novín. O krátky čas sa zišli tí, ktorí 
chceli a boli ochotní urobiť všetko, aby konečne mesačník začal 
vychádzať. Bolo nás dosť a počítali sme okrem iného aj s tým že, 
každý duchovný bude do tohto periodika, okrem stáleho prispieva-
nia do tlače,  bude ho nie len propagovať, ale aj hľadať sponzorov, 
ktorí by boli nápomocní tento zámer realizovať. No boli aj takí, 
ktorí mali veľké oči, a ak by sme sa riadili podľa ich predstáv, náš 

Prameň by po niekoľkých 
mesiacoch určite “vyschol”. 
     Spoliehať sa len na spon-
zorov, ktorých mnohí boli 
ochotní hľadať, je ako hľadať 
ihlu v kope sena, a nanajvýš 
hazardné. Potvrdilo sa aj 
očakávanie, že po malých 
problémoch, ktoré samozre-
jme prišli sa niektorí vzdajú, 
a tým sa aj okruh nadšencov 
zmenšil, ale znížil sa aj 
počet odberateľov z pôvod-

ných 1.000 na 750 kusov a teraz dokonca len na 600 výtlačkov 
a toto je kameň úrazu s ktorým málokto rátal, a ako šéfredaktor 
uviedol aj napriek mnohým snaženiam i pomoci pár sponzorov 
naše noviny  sotva pokrývajú réžijné náklady. Verím, že iba zbierky 
na našich farnostiach, ktoré tiež potrebujú každú korunu, dokážu 
vyriešiť financovanie spojené s vydávaním našich novín, aj keď 
každý sponzorský dar je pre nás dôležitý. Využívam túto príležitosť 
už teraz a chcem v mene kolektívu Redakcie poďakovať všetkým, 
ktorí na túto zbierku prispejú, vrátane potencionálnych sponzorov. 
     Uvažujme spolu a položme si otázku, prečo je tomu tak?! Mám 
za to, a musím konštatovať žiaľ Bohu, že väčšina našich bývalých 
spolupracovníkov i našich duchovných nad tým ani nerozmýšľa. 
Ak by som nemal pravdu, potom by situácia bola celkom iná. 
Svedčia o tom konkrétne príklady. Uvažujme teda spolu, a pýta-
jme sa, prečo tak rapídne poklesol odber? Pre zlú úroveň novín? 
Iste má svoje nedostatky, ale tieto sú často spojené s tým, že naše 
noviny sa robia na poslednú chvíľu, a na úver. Meškajú príspevky 
dopisovateľov, pre nedostatok finančných prostriedkov nemôžeme 
uhradiť včas faktúry, nemáme z čoho zaplatiť korektúru a potom sa 
nemôžeme čudovať, že noviny sú také, na aké máme. 
     Berúc do úvahy súčasnú situáciu si musíme uvedomiť, že v 
dnešnej dobe nie je nič zadarmo. Všetko s niečím súvisí, všetko 
sa od niečoho odvíja, a aj šéfredaktor spolu s Redakčnou radou a 
pár prispievateľmi, a ak k tomu pridáme problémy s nedostatkom 
prostriedkov, nemôžu urobiť zázraky. Vrátim sa ešte k počtu 
odberateľov. A tu musím priznať, že nie všetci, hlavne duchovní 
si neplnia svoju povinnosť v tejto významnej misijnej záležitosti. 
Nemôžeme sa donekončna ospravedlňovať tým, že naši veriaci sú 
stále menej solventní. Viem, že to nemajú dnes ľahké, lenže počty 
odoberateľov na niektorých cirkevných obciach tomu skutočne 
nezodpovedajú. Už pri zrode našich novín sme predpokladali 
menší odber prihliadajúc na situáciu, ktorá na farnostiach v našej 
eparchii je. Ako si však vysvetlíme, že tam kde sme predpokladali a 
spočiatku tomu aj tak bolo, odber rapídne poklesol. Nemajú pravdu 
tí, ktorí tvrdia, že je otázka ceny novín. 
    Buďme však úprimní a porovnajme si cirkevné obce  Koňuš s 
Trebišovom, Falkušovce s Košicami, Beňatina s Michalovcami, 
a tak by sme mohli pokračovať ďalej a mohli by sme uviesť i 
presné počty. Nechcem byť konkrétny, ale dám na zváženie, či je to 
možné, aby aj cirkevná obec v menšom okresnom meste odoberala 
5 kusov? Odpoveď je v tomto prípade jednoznačná! Niečo tu nie je 
v poriadku. Preto by bolo veľmi žiadúce aby naši duchovní otcovia 
si viac uvedomovali, že Prameň je pre celú našu eparchiu konkrétna 
forma misie a niekoľko výtlačkov naviac na každej našej farnosti, 
cirkevnej obci i pre osobnú reprezetáciu duchovného, ktoré môže 
nechať či už v nemocnici, kde navštevuje svojich veriacich, v 
zdravotníckom zariadení, v škole v zborovni, na školách, kde 
vyučuje nábožestvo, by určite žiadnu cirkevnú obec nezruinovali. 
A konečne berieme do úvahy vlastnú zodpovednosť, ako duchovní, 
by bolo len bohumilým skutkom, takým alebo aj iným spôsobom 
prispieť k propagácii našich novín, ktoré sme všetci chceli, a boli 
sme ochotní prispieť na to aj z vlastného vrecka. Totiž všetci spolu 
veriaci, duchovní i sponzori, aj sympatizanti by sme mali ťahať 
jedným smerom. 
      Verím, že takýmto prístupom všetci spoločne, všetci svo-
jím finančným vkladom naše súčasné problémy nášho Prameňa 
vyriešime, a tento zostane naďalej  prameňom, z ktorého budeme 
čerpať kvalitné informácie, duchovné povzbudenie a ktorý písanou 
formou nás bude zjednocovať. 
                                                                   člen Redakčnej rady

 Je naozaj nádh-
erné vidieť v detských očiach 
rozžiarené hviezdičky šťastia.
Vo vianočnom čase sa zames-
tnanci a žiaci cirkevného SOU 
rozhodli urobiť radosť deťom zo 
Špeciálnej základnej internátnej 
školy v Michalovciach a uspo-
riadali zbierku, aby im ešte viac 
spríjemnili najkrajšie sviatky v 
roku.
        Dokopy sa vyzbieralo 
3200 Sk - za tieto peniaze 
sme deťom zakúpili rádio s CD 
prehrávačom a sladkosti.

   Tento darček potešil všet-
kých, no najmä členov speváck-
eho zboru Dúha, ktorí svojím 
spevom rozosievajú radosť do 
mnohých sŕdc. 
   Toto prvé stretnutie určite 
nebolo posledné, pretože už 
teraz sa tešíme na ďalšie stret-
nutia a spoločné vystúpenia 
žiakov obidvoch škôl.
       Nielen vo sviatočné, ale 
aj vo všedné dni rozdávajme 
lásku, dobro, milé slová, a to je 
najkrajší dar, ktorým môžeme 
obdarovať všetkých okolo seba. 

Zbierka na tlač. 
„ Nezabúdajte na dobročinnosť a na zbierky. Lebo v takých-
to obetiach má Boh zaľúbenie“ (Žid. 13,16)

  Drahí duchovní otcovia, bratia a sestry, obraciam 
sa na Vás s prosbou o vykonanie finančnej zbierky na 
naše eparchiálne noviny PRAMEŇ. Zbierku vykonajte v 
nedeľu dňa 13. februára 2005. Vyzbierané prostriedky  
doručte, alebo prineste na Úrad eparchiálnej rady 
Michalovskej pravoslávnej eparchie v Michalovciach. 

Za porozumenie v mene svojom, vedenia Úradu a 
eparchie Vám vopred ďakujeme! 

S pozdravom Sláva Isusu Christu 
                                                                            Ján, 
                                                                biskup michalovský 

Dar od CSOU 

V roku 2005 môžete prispievať týmto organizáciám: 

Obchodné meno alebo názov:
Pravoslávna akadémia – vzdelávacie, kultúrne, 
spoločenské a informačné centrum

Sídlo: Duklianska 16, 071 01 Michalovce 

IČO: 31299296

Právna forma: občianske združenie 
                                      
                                   Mgr. Vladimír Spišák,
                                              riaditeľ PA 

Daruj 2% dane svojej Cirkvi 
Drahí bratia a sestry v Christu, milí čitatelia! 

Aj v  roku 2005 je tu možnosť, aby ste 2% Vami odvedenej dane predošlý rok,  poukázalo svojej Cirkvi  prostredníct-
vom občianskych združení, charitatívnych a účelových zariadení Cirkvi, ktoré vyvíjajú 

aktivity, z ktorých majú osoh mnohí.
Na rok 2005 schválilo Ministerstvo financií SR 2% z dane. Na základe tejto skutočnosti sa na Vás obraciame s pros-

bou o darovanie týchto 2% z Vami odvedenej dane. 
Získané prostriedky pomôžu k realizácii projektov tým subjektom, ktoré si registráciu v rámci tejto možnosti uplatnili. 

Obchodné meno alebo názov:
Filantropia michalovskej pravoslávnej eparchie
v Michalovciach 

Sídlo: Duklianska 16, 071 01 Michalovce 

IČO: 35561220

Právna forma: 721  cirkevná organizácia

                             d.o. Mgr. Marek Sedlický, 
                                    riaditeľ Filantropie 

Tlačivá pre odvod 2% dane si môžete vyzdvihnúť na Úrade eparchiálnej rady Michalovskej pravoslávnej eparchie , Duklian-
ska 16, Michalovce, tel. 056/ 642 4156, Pravoslávnej akadémii, Duklianska 20, Michalovce, tel.056/ 642 6927,  alebo na 
každom pravoslávnom farskom úrade Michalovskej pravoslávnej eparchie.                                    
                                                                          
                                                                                         Všetkým darcom vopred ďakujeme! 
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Sv. biskup-mučeník Charalamp
Svätý biskup-
m u č e n í k 
C h a r a l a m p 
bol bisku-
pom v meste 
Magnesia, v 
Tessálii. Žil v 
druhej polo-
vici II. storočia 
n.l. Obrátil 
ku Christovi 
mnohých po-
hanov, viedol 
ich na ces-
te k spáse, 
poučujúc ich o 
Slove Božom. 
Pre hlásanie 
sv. Evanjelia 
predviedli sv. 
biskupa Cha-
ralampa na 
súd k vladáro-

vi Lukiánovi a veliteľovi tunajších vojsk Luciovi.    
     Zastrašujúc ho mučeniami, žiadali od biskupa 
Charalampa, aby priniesol obetu pohanským bo-
hom. Avšak ako odpoveď počuli od svätého pev-
né vyznanie viery v Christa. Vtedy sv. biskupa-
mučeníka začali ukrutne trýzniť. Zavesili ho na 
strom a trhali mu telo železnými hákmi, dokiaľ mu 
nezodrali kožu od hlavy až po päty. „Ďakujem vám, 
bratia, - hovoril pri tom mučeník. - Strhajúc telo, ob-
novili ste môjho ducha“. 
       Vojaci Porfyr a Baptos, ktorí mučili svätého bisku-
pa, boli tak ohromený jeho pokorou a utrpením, že 
verejne vyznali Vzkrieseného Christa. Hneď nato 
boli sťatí mečom. Spolu s nimi boli sťaté tri ženy, 
ktoré, podobne ako Porfyr a Baptos, uverili v Chris-
ta.
Veliteľ Lucius nakoniec sám vzal mučiteľské zbrane 
a surovo začal trýzniť telo svätého Charalampa, no 
zrazu mu odpadli ruky až po lakte.  
     Lukián keď to uvidel, pľuvol do tváre sv. biskupovi-
mučeníkovi Charalampovi, no hneď nato sa mu 
otočila hlava dozadu. Vtedy národ, ktorý bol v 
nemom úžase, začal prosiť svätého mučeníka, 
aby odvrátil Boží hnev. Spolu s ľuďmi prosil aj Lu-
cius. Vďaka modlitbám sv. biskupa-mučeníka boli 
Lucius aj Lukián uzdravení. Vtedy Lucius uveril v 
Christa a dal sa pokrstiť. Mnoho prítomných sved-
kov sa taktiež obrátilo na pravú Christovu vieru, 
iným sa dostalo uzdravenia od rôznych neduhov 
a chorôb vďaka modlitbám sv. biskupa-mučeníka 
Charalampa. 
      Lukián o všetkom, čo sa mu prihodilo, infor-
moval osobne priamo rímskeho cisára Septima 
Severa (193 - 211 n.l.), ktorý bol v tej dobe v Anti-
ochii. Imperátor sa preto rozhodol dať si predvolať 
svätého k sebe. Vyplniac príkaz, vojaci vbili do 
mučeníkovho tela ostrý železný klinec, do brady 
mu vplietli povraz a obmotajúc okolo šije, vliekli ho 
k cisárovi. Samotný cisár uvidiac svätého, vtĺkol do 
hrude sv. biskupa-mučeníka tri ostré koly, a potom 
prikázal, aby ho postupne na malom ohni upálili. 
No sila Božia zachránila svätého Charalampa a ten 
zostal nedotknutý.
      Po modlitbe sv. biskupa-mučeníka sa znovu 
začali diať zázraky. Svätý vyhnal diabla z človeka a 
vzkriesil naspäť k životu mŕtveho mládenca.
Samotný cisár zostal z toho prekvapený, no 
čoskoro sa znovu rozzúril a vydal svätého Chara-
lampa strašným mukám. 
Vidiac jeho utrpenie, dcéra Septima Severa Galina 
uverila v Christa a začala presvedčovať svojho otca 
o pravdivosti kresťanskej viery. No imperátor na 
základe nových skutočností odsúdil sv. biskupa-
mučeníka na smrť.
      „Ďakujem Ti, Hospodine, za Tvoju milosť. Spomeň 
Si na mňa v Kráľovstve Tvojom“, - povedal svätý, 
vzhliadnuc na nebo, a po týchto slovách odovzdal 
svoju nesmrteľnú dušu svojmu Stvoriteľovi, skôr 
ako sa ho dotkol meč (+10. február 202).
     Galina so všetkou úctou pochovala sväté telo 
strádajúceho. Pamiatku sv. biskupa-mučeníka 
Charalampa Cirkev pravoslávna oslavuje v deň 
jeho predstavenia sa Hospodinovi - 10. februára.

“Svätý biskup-mučeník Charalamp, modli sa za nás 
hriešnych pred Hospodinom”!

                                             
pripravil: Róbert IVAN  

Životy svätých Miestne pravoslávne cirkvi vo svete

 

          

Prvými hlásateľmi kresťanskej 
viery na  území  Gruzínska boli 
podľa miestnej tradície apošto-
lovia, Ondrej Prvozvaný a Simon 
Kananita. Došlo k tomu tak, že sv. 
apoštol Ondrej putoval do Libérie, 
uvádza jeden z gruzinských 
letopisov: „ Po Nanebovstupení 
Pána Isusa Christa sa apošto-
lovia spoločne s Bohorodičkou  
zhromaždili na Sione a očaká-
vali sľúbený príchod Utešiteľa. 
Tu tiež hlasovali o tom, kto kde 
pôjde zvestovať Slovo Božie. 
Presvätá Bohorodička dosta-
la ako údel Libériu (Gruzínsko). 
Skôr než sa vybrala na cestu, 
zjavil sa jej Syn Boží a povedal jej, 
aby miesto seba poslala Ondreja 
Prvozvaného a svoj obraz. Umyla 
si tvár  a otlačila ju na drevenú 
dosku, na ktorej sa zobrazila i so 
svojim Synom na rukách. Opísala 
Ondrejovi Božiu vôľu a on sa jej 
podrobil. 

Prvý misionári
    Na prelome 1. a 2. stor. to bol 
sv. Kliment, biskup rímsky, ktorý 
priniesol miestnym obyvateľom 
Gruzínska sväté Evanjelium. V 
nasledujúcich rokoch prichádzali 
ďalší misionári. Blahodarný vplyv 
na upevnenie kresťanskej viery 
mali tiež styky gruzínskych poha-
nov s gréckymi obchodníkmi, 
ktorí ich zoznamovali s evanjelio-
vým učením. 

Vzácne historické duchovné 
pamiatky
  Ako jedna z najstarších kresťan-
ských cirkví má Gruzínska cirkev 
mnoho vzácnych historických 
duchovných pamiatok. Patrí k nim 
Mtskhétsky chrám. Podľa gruzín-
skych kroník, vychádzajúcich z 
ústneho podania, sa pod týmto 
chrámom uchovala vzácna relik-
via  „Christovho chitonu“. Podľa 
týchto literárnych prameňov sa 
po ukrižovaní Pána Isusa Christa 
delili Židia o jeho plášť a táto 
relikvia sa dostala Božou proz-
reteľnosťou do rúk gruzínskych 
poslov. Ďalšou významnou cir-
kevnou stavbou je Sionský chrám 
v Tbilisi, zasvätený Zosnutiu pre-
svätej Bohorodičky, jeho stav-
ba bola započatá v 5. storočí za 
Vachtanga 1., ale dokončená v 
7. stor. Najvzácnejšou relikviou 
tohto chrámu je kríž svätej Niny z 
vetiev vinnej révy previazanej jej 
vlasmi. 

Monastiersky život
        Zo šíriteľov mníšstva v 
Gruzínsku je známych 13 ctihod-
ných eremitov, na čele s blahosla-
veným Jánom Zedaznijskym. Z 
najstarších monastierov  môžeme 

pripomenúť Bodbijsky monastier 
svätej Niny ležiaci 90. km od Tbilisi, 
ktorý existuje od 4. stor. Ďalej sú 
to monastiery Dávid-Geradžisky a 
Šio-Mgvimský zo 6. stor. Tieto dva 
monastiery boli založené žiakmi 
Jána Zedaznijského a pomeno-
vané podľa nich. Sú to horské 
monastiery s kéliami vytesanými 
do skál. V roku 980 si ctihodný 
Ján Iver vyprosil u byzantského 

imperátora právo vlastniť neveľ-
ké obydlie na Svätej hore Atos. 
Pozdnejšie bol v jeho blízkos-
ti postavený rozsiahly Iverský 
monastier. Najprv v ňom boli 
gruzinskí mnísi, dnes je obývaný 
gréckymi mníchmi.

Svätí mučeníci
    Ako jedna z najstarších cirkvi 
má Gruzínska pravoslávna cirkev 
tiež svojich svätých z radov mní-
chov. Môžme spomenúť svätú 
Ninu, Jefimija Iverského(1028), 

Ilarion divotvorca (882), Grigorij 
(961) a mnohí iní. Ďaleko viac 
má gruzínska pravoslávna cirkev 
mučeníkov. V 8. stor. bol umučený 
cár Arčil Arabmi, pretože sa nech-
cel zriecť Isusa Christa. Z muče-
níkov je treba spomenúť cárov-
nú Ketevaň. Táto statočná žene 
sa vybrala k perskému šachovi 
Abbasovi,  aby pred ním ochránila 
svoj národ. Šach s ňou vyjednával 
a predstieral ochotu a ľudskosť. A 
však v skutočnosti už mal v zaja-
tí jej vnukov, ktorých dal popra-
viť. Ako novomučeníka Gruzínci 
uznávajú Grigorija Paredze. Jeho 
misijné zásluhy o duchovnú obno-
vu gruzínskej pravoslávnej cirkvi 
sú veľké. Študoval staré rukopisy 
svätých otcov a cirkevných spi-
sovateľov v Britskom múzeu a na 
Oxfordskej univerzite. V priebehu 
druhej svetovej vojny ukončil svoj 
život v koncentračnom tábore 
Osvienčim. Mučenícku smrť pri-
jal dobrovoľne namiesto jedného 
väzňa, ktorý mal veľa detí. 

Súčasný stav cirkvi 
     Súčasné postavenie Gruzínskej 
cirkvi je zhodné s literou cirkevnej 
ústavy,  prijatej r. 1945 za  katoliko-

sa- patriarchu celého Gruzínska 
Kallistra, podľa neho zákonodar-
ná a vyššia moc, súdna moc patrí 
cirkevnému snemu. Katolikos sa 
volí tajným hlasovaním cirkevné-
ho snemu, ktorému sa katolikos 
tiež zodpovedá. V čele eparchie 
stoja biskupi. Z 36 historických 
eparchii bolo obnovených 27. 
V Mtskhete je od roku 1969 
duchovný seminár a od roku 1988 
bola otvorená v Tbilisi dokonca 
duchovná akadémia. 
Posvätnú synodu tvorí 23 archije-
rejov, eparchií je 27, 480 farností, 
27 monastierov mužských a 23 
ženských, 290 mníchov, 2 vyso-
ké školy, 4 cirkevné semináre a 2 
cirkevné gymnázia.

Katolikos Ilija II.
    Patriarcha Ilija sa narodil v roku 
1933 vo Vladikaukaze, v Rusku, 
kde žili jeho rodičia. V roku 1960 
absolvoval bohosloveckú akadé-
miu a o rok neskôr bol vysvätený 
na jeromnícha a bol ustanovený 
ako správca katedrálneho chrá-
mu v Batumi. V roku 1963 prijal 
biskupskú chirotoniu a pôsobil 
najprv ako biskup v Hemokmedi. 
V rokoch 1963 – 1972 bol rek-
torom teologického seminára v 
Mtskhete. 
Gruzínskym patriarchom sa stal v 
r. 1977. Vďaka jeho autorite bola 

v pravoslávnom svete uznaná 
autokefalita i patriarchát gruzín-
skej cirkvi. Bohužiaľ sa v súčasnej 
dobe vo vnútri patriarchátu obja-
vila schizma, ktorá však nezískala 
podporu medzi veriacimi. 
       V roku 1990 konštantinopol-
ský patriarcha uznal autokefalitu 
Gruzínskej pravoslávnej cirkvi.          

                    Spracoval: Ivo Ozimanič

Gruzínska pravoslávna cirkev  

Katedrála 12-tich apoštolov, Mtskheta

Sv. Juraj, patrón Gruzínska

Patriarcha s ekumenickým patriarchom

Súčasný patriarcha - Katolikos II.

David Gareji - monastier, 6. storočie
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MICHALOVSKÁ PRAVOSLÁVNA 
EPARCHIA

Eparchiálny archijerej 

Jeho Preosvietenosť Ján, biskup michalovs-
ký, predseda Eparchiálnej rady
email: biskupjan@orthodox.sk

sídlo: Duklianska 16, 071 01 Michalovce, tel.: 
056/642 41 56, 

Eparchiálna rada - členovia:
d. o. Mgr. Sergej Barilík,
prot. prof. Ján Šafin, PhD.,
Terézia Radovčičová,
prot. ThDr. Štefan Horkaj,
d.o. Mgr. Vitalij Krasij,
Ing. Ján Choma,
Michal Fedor,
Milan Stanko,
Rastislav Dura

Úrad Michalovskej Pravoslávnej eparchie v 
Michalovciach

sídlo: Duklianska 16, 071 01 Michalovce,
tel.: 056/642 41 56, fax: 056/643 15 00, 
email: uerpc.mi@stonline.sk

riaditeľ: prot. Mgr. Ladislav Fedor,
tel.: 056/642 41 56 - ÚMPE, 056/643 48 05 – 
byt, mobil: 0908 362 600

tajomník: prot. Mgr. Bohuslav Senič,
Tibavská 5/9, 073 01 Sobrance,
tel.: 056/652 10 69 -byt, 056/642 41 56 
-ÚMPE, mobil: 0908 975 640,
email: senic@centrum.sk 

tajomník pre pastoráciu a katechizáciu:
d.o. Mgr. Vasil Bardzák, PhD.,
076 12 Brezina 138,
tel.: 056/679 14 33 - byt, 056/642 41 56 - 
ÚMPE, mobil: 0905 138 702,
email: bardzak@centrum.sk 

riaditeľ Filantropie: 
d.o. Mgr. Marek Sedlický,
072 37 Lastomír 403,
tel.: 056/647 35 42 - byt, 056/642 41 56 - 
ÚMPE, mobil: 0903 497 944,  
email: filantropimi@centrum.sk

sekretariát: Erika Uhrínová, sekretárka, 
pokladníčka ÚMPE

právny zástupca: JUDr. Ján Košičan,
tel.: 056/643 28 01

Právno-technické oddelenie: 
prot. Mgr. Bohuslav Senič,
Tibavská 5/9, 073 01 Sobrance,
tel.: 056/652 10 69 - byt, 056/642 41 56 - 
ÚMPE, mobil: 0908 975 640,
email: senic@centrum.sk 

Misijný odbor:
Predseda MO: d.o. Mgr. Vasil Bardzák, PhD.,
076 12 Brezina 138, 
tel.: 056/679 14 33 - byt, 056/642 41 56 - 
ÚMPE, mobil: 0905 138 702,
email: bardzak@centrum.sk 

Členovia MO: 
prot. Mgr. Miroslav Janočko,
prot. Mgr. Vladimír Spišák,
d.o. Mgr. Marián Čičvák, 
d.o. Mgr. Pavol Novák,
prot. Mgr. Ladislav Kiráľ,
prot. prof. ThDr. Imrich Belejkanič, CSc.,
d. o. Mgr. Juraj Šatala,
d.o. Mgr. Simon Czap,

Dekan pre národnostné menšiny:
d.o. Mgr. Simon Czap,
Štúrova 4, 079 01 Veľké Kapušany,
mobil: 0908 145 661 

Ekonomické oddelenie: 
Iveta Sedlická, vedúca oddelenia a mzdová 
účtovníčka

Revízna komisia pri ÚMPE:
prot. Mgr. Vladimír Spišák, predseda,
prot. Mgr. Ján Choma

Komisia pre skúmanie kanonických priestup-
kov: 
prot. Mgr. Jozef Nadzam - predseda,
prot. Mgr. Ladislav Kiraľ,
prot. prof. Ján Šafín, PhD.

vodič: Albín Ivanko

domovníčka: Ľubomíra Kováčová

Cirkevné SOU sv. Cyrila a Metoda
(zriaďovateľ ÚMPE Michalovce)
sídlo: Tehliarska 2, 071 01 Michalovce,
tel.: 056/643 18 04,
riaditeľ školy: Mgr. Marek Balogh 

PRAMEŇ, mesačník MPE
Redakcia: Duklianska 16, 071 01 Michalovce
Šéfredaktor: Mgr. Bohumil Vopršálek

ARCIDEKANÁT PRE OKRES 
MICHALOVCE

Arcidekan: prot. Mgr. Miroslav Janočko,
Falkušovce 88, 072 05 Falkušovce,
tel.: 056/649 61 11,
mobil: 0908 564 578,
email: m_janocko@centrum.sk

Cirkevné obce: 

MICHALOVCE – Katedrálny chrám apoštolom 
rovných sv. Cyrila a Metoda, Duklianska ul. 

Kaluža, Klokočov, Kusín, Naciná Ves, Oreské, 
Petrovce n/Lab.,
Suché, Topoľany, Trnava pri Lab., Vinné, 
Vrbovec, Zbudza, Staré, Zalužice 

Predstavený katedrálneho chrámu a duchov-
ný správca cirkevných obcí: 
prot. ThDr. Štefan Horkaj,
ul. Čsl. armády 19, 071 01 Michalovce,
tel.: 056/642 13 48 - byt 

Druhý duchovný:
prot. prof. Ján Šafín, PhD.,
Moskovská 12, 071 01 Michalovce,
tel.: 056/643 42 56 – byt,
mobil: 0904 123 128 

Diákoni: Mgr Ján Holonič, ml.
                Mgr. Vasil Schirta

Ing. Ján Choma – člen Eparchiálnej rady, 
Terézia Radovčičová – člen Metropolitnej 
rady, člen Eparchiálnej rady, 
Duchovný v dôchodku: prot. Mgr. Peter 
Semanco 

FALKUŠOVCE – Chrám Nanebovstúpenia Isusa 
Christa 

Bánovce nad Ondavou, Bracovce, Kačanov, 
Ložín 

Duchovný správca cirkevných obcí:
prot. Mgr. Miroslav Janočko,
Falkušovce 88, 072 05 Falkušovce,
tel.: 056/649 61 11, 
mobil: 0908 564 578,
email: m_janocko@centrum.sk

HAŽÍN – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

Lúčky 

Duchovný správca cirkevných obcí: 
prot. Mgr. Mikuláš Sedlický,
Hažín 35, 072 34,
tel.: 056/6471160 

LASTOMÍR – Chrám Zoslania Svätého Ducha 

DÚBRAVKA – náhradné bohoslužobné priesto-
ry (chrámový sviatok Narodenie Presvätej 
Bohorodičky), 

Budkovce, Sliepkovce 

Duchovný správca cirkevných obcí:
d.o. Mgr. Marek Sedlický,
072 37 Lastomír 403,
tel.: 056/647 35 42, mobil: 0903 596 954 
email: filantropimi@centrum.sk

Duchovný v dôchodku: prot. Mgr. Juraj Cap, 
st. 

MARKOVCE – Chrám Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky 

Hradišská Moľva, Kucany, Malčice, Petríkovce 

Duchovný správca cirkevných obcí:
prot. Mgr. Vladimír Spišák,
092 06 Markovce 29,
tel.: 056/6496403, mobil: 0907 928 812, 
0908 970 771,
email: vlaspi@orangemail.sk

V rámci cirkevnej obce pôsobí Rómsky cirkevný 
spevácky zbor VIENALA 

POZDIŠOVCE – Chrám Premenenia Isusa Christa 

Horovce, Laškovce, Moravany, Rakovec nad 
Ondavou, Trhovište, Tušice 

Duchovný správca cirkevných obcí:
d.o. Mgr. Sergej Barilík,
072 01 Pozdišovce 118,
tel.: 056/647 22 00, mobil: 0907 581 077,
email: barilik.sergej@post.sk

STRÁŽSKE – Chrám Nanebovstúpenia Isusa 
Christa - náhradné bohoslužobné priestory 

Pusté Čemerné, Voľa 

Duchovný správca cirkevných obcí:
d. o. Mgr. Michal Džugan,
ul. 1. Mája 3/43, 072 22 Strážske,
byt: Mierova 629, 072 22, Strážske,
mobil: 0905 292 881, 0903 696 543,
email: pcostrazske@minet.sk, 
             mikidzug@hotmail.com,
web: http://pcostrazske.minet.sk

ŠAMUDOVCE – Chrám Narodenia sv. Jána 
Krstiteľa 

Hatalov, Krásnovce, Močarany, Vŕbnica, 
Žbince 

Duchovný správca cirkevných obcí:
prot. Mgr. Ján Hatrák,
072 01 Šamudovce 149,
tel.: 056/642 24 39 

VEĽKÉ KAPUŠANY – Chrám Pozdvihnutia 
čestného Kríža - náhradné bohoslužobné 
priestory 

Čičarovce, Čierne Pole, Kapušanské Kľačany, 
Kriškovská Lieskova, Poľany, Slemence, 
Ptrukša 

Duchovný správca cirkevných obcí:
d.o. Mgr. Simon Czap,
Štúrova 4, 079 01 Veľké Kapušany,

mobil: 0908 145 661

ZEMPLÍNSKA ŠIROKÁ – Chrám Narodenia 
Presvätej Bohorodičky 

Čečehov, Inačovce, Jastrabie, Palín, Stretava, 
Stretávka 

Duchovný správca cirkevných obcí:
prot. Mgr. Jozef Nadzam,
072 12 Zemplínska Široká 234,
tel.: 056/649 73 06 

ARCIDEKANÁT PRE OKRES 
SOBRANCE

Arcidekan: d.o. Mgr. Marián Čičvák,
072 42 Úbrež 79,
tel.: 0903 438 866 

Cirkevné obce: 

BEŽOVCE – Chrám Nanebovstúpenia Isusa 
Christa 

Kristy, Lekárovce, Pinkovce, Pavlovce n/
Uhom, Vysoká n/Uhom, Záhor 

Duchovný správca cirkevných obcí:
prot. Mgr. Ján Choma,
byt: Bieloruská 1, 071 01 Michalovce,
tel.: 056/643 64 21,
mobil: 0907 162 012 

CHOŇKOVCE – Chrám Premenenia Isusa Christa 

KOŇUŠ – chrám Žien Myronosic

Hlivištia, Priekopa, Tibava. 

Duchovný správca cirkevných obcí:
d.o. Mgr. Vitalij Krasij,
Choňkovce 119, 072 63,
tel.: 0905 110 490 
mobil: 0905 110 490

INOVCE– Chrám sv. proroka Eliáša 

BEŇATINA – Chrám Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky 

Duchovný správca cirkevných obcí:
d.o. Mgr. Pavol Novák,
Inovce 14, 072 64
tel.: 056/658 25 80, mobil: 0907 235 665 

NIŽNÁ RYBNICA – Chrám Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky 

BLATNÉ REMETY - Chrám apoštolom rovných sv. 
Cyrila a Metoda

Husák, Koromľa, Krčava, Orechová, Porúbka, 
Ruskovce, Gajdoš, Blatné Revištia, Svätuš, 
Veľké Revištia

Dočasný administrátor : d.o. Mgr. Vitalij Krasij,
byt: Choňkovce 119, 072 63,
tel.: 056/652 34 84 
mobil: 0905 110 490

PODHOROĎ – Chrám apoštolom rovného sv. 
Rastislava, kniežaťa veľkomoravského 

Duchovný správca cirkevnej obce:
prot. Mgr. Ladislav Fedor,
byt: Hollého 76, 071 01 Michalovce,
tel.: 056/643 48 05 - byt, 056/643 15 00 - 
ÚMPE, mobil: 0908 362 600 

RUSKÝ HRABOVEC – Chrám  sv. veľkomučeníka 
Juraja 

Dúbrava – Chrám Zoslania Svätého Ducha 

Duchovný správca cirkevných obcí:
prot. Mgr. Štefan Ciba,
Ruský Hrabovec 63, 072 64,
tel.: 056/658 42 11 

SOBRANCE – náhradné bohoslužobné priestory 
- Dom smútku, chrám sv. kniežaťa Vladimíra vo 
výstavbe 

Duchovný správca cirkevnej obce:
prot. Mgr. Bohuslav Senič,
Tibavská 5/9, 073 01 Sobrance,
tel:. 056/652 10 69 - byt, 
tel:056/642 41 56 - ÚMPE,
mobil: 0908 975 640, 
email: senic@centrum.sk

Milan Stanko – člen Eparchialnej rady 

ÚBREŽ – Chrám Zoslania Svätého Ducha 

HNOJNÉ– Chrám Premenenia Pána 

Fekišovce, Jasenov, Vyšné Remety, Poruba 
pod Vihorlatom, Vyšná Rybnica, Závadka, 
Remetské Hámre 

Duchovný správca cirkevných obcí:
d.o. Mgr. Marián Čičvák,
Úbrež 79, 072 42,
tel.: 0903 438 866 

JOVSA – Chrám Záštity Presvätej Bohorodičky 
(náhradné bohoslužobné priestory) 

administrátor: prot. Mgr. Ján Rusín,
Sedliska 245, 094 09,
tel.: 057/447 61 52 

ARCIDEKANÁT PRE OKRESY 
KOŠICE, VEĽKÝ KRTÍŠ

Arcidekan: prot. Mgr. Ladislav Kiraľ,
Hlavná 68, 040 01 Košice,

tel.: 055/622 26 61- chrám, 
byt: Kurská 24, 040 01 Košice,
tel.: 055/671 91 75 - byt, 
mobil: 0907 176 957

Cirkevné obce: 

KOŠICE – Chrám Záštity Presvätej Bohorodičky 
(náhradné bohoslužobné priestory) 

Kráľovce, Košická Nová Ves, Zdoba 

Duchovný správca cirkevných obcí:
prot. Mgr. Ladislav Kiraľ,
Kurská 24, 040 01 Košice,
tel.: 055/671 91 75,
mobil: 0907 176 957
Dekan mesta Košice a Druhý duchovný:
prot. Prof. ThDr. Imrich Belejkanič, CSc.,
Karpatská 13, 080 01 Prešov,
tel.: 051/773 32 32 - práca,
tel.:051/773 15 95, 
mobil: 0905 773 067,
e-mail: belejkan@unipo.sk 

Rastislav Dura – člen Eparchiálnej rady 

ŠACA - náhradné bohoslužobné priestory –                        
dom modlitby

Duchovný správca cirkevnej obce:
prot. Mgr. Juraj Lovič,
Idanská 23, 04001 Košice
tel.: 055/6445010

SKLABINA – (náhradné bohoslužobné
priestory)

Veľký Lom, Ľuboriečka, Telka 

Duchovný správca cirkevných obcí:
prot. Mgr. Juraj Halanda,
byt: Škultétyho 1924/4, 07501 Trebišov
tel.: 056/6722096
mobil: 0915367494

ARCIDEKANÁT PRE OKRES 
TREBIŠOV

Arcidekan: d. o. Mgr. Juraj Šatala,
Zemplínske Hradište 237, 076 01,
mobil: 0908 981 022 

Cirkevné obce: 

BREZINA– Chrám apoštolom rovných sv. Cyrila 
a Metoda 

BYŠTA – Chrám Veľkomučeníka sv. Juraja Víťaza 

Michaľany, Kalša, Kuzmice, Čerhov, 
Slovenské Nové Mesto, Luhyňa 

Duchovný správca cirkevných obcí:
d.o. Mgr. Vasil Bardzák, PhD.
Brezina 138, 076 12
tel.: 056/679 14 33 - byt, 
tel.: 056/642 41 56 - ÚMPE, 
mobil: 0905 138 702,
email: bardzak@centrum.sk 

CEJKOV – Chrám Narodenia Presvätej 
Bohorodičky 

KAŠOV – Chrám Premenenia Isusa Christa 

Novosad, Zemplínske Jastrabie, Zemplín, 
Černochov, Hraň, Sirník, Kysta, Hrčeľ 

Duchovný správca cirkevných obcí:
d.o. Ján Fedík,
Cejkov 98, 076 05, tel.: 056/679 51 13,
byt: Zemplín 120, tel.:056/637 61 64,
mobil: 0905 874 408, 
email: noox@stonline.sk 

ČIERNA NAD TISOU – Chrám Archanjela Michala 
(náhradné bohoslužobné priestory),
ul. Jilemnického 16 

Bačka, Kráľovský Chlmec, Pribeník, Veľké 
Trakany, Bieľ, Malé Trakany, Dobrá 

Administrátor: d.o. Simon Cap,
Štúrova 4, Veľké Kapušany, 079 01,
mobil: 0908 145 661 

TREBIŠOV – Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla, 
ul. SNP, Trebišov. tel.: 056/672 71 35 

Bačkov, Dargov, Dvorianky, Hriadky, Kravany, 
Malé Ozorovce, Nový Ruskov, Parchovany, 
Sečovce, Vojčice, Zemplínska Teplica, Veľké 
Ozorovce 

Duchovný správca cirkevných obcí:
prot. Mgr. Ladislav Bilý,
byt: Zemplínske Hradište 370, 076 01,
tel.: 056/672 62 45,
mobil: 0905 676 791

Michal Fedor – člen Eparchiálnej rady

ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE – Chrám 
Nanebovstúpenia Isusa Christa 

Zemplínsky Klečenov – Chrám Narodenia sv. 
Jána Krstiteľa 
Lastovce, Stanča, Veľaty 

Duchovný správca cirkevných obcí:
d. o. Mgr. Juraj Šatala,
Zemplínske Hradište 237, 076 01, 
mobil: 0908 981 022 

Aktualizovaný schematizmus
Michalovskej pravoslávnej eparchie 
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     Nádychom predvianočnej atmosféry sa niesla 
prezentácia Cirkevného stredného odborného učilišťa  
sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach, ktorá sa uskutočnila 
v dňoch  9. až 10. decembra 2004,  v priestoroch Zem-
plínskej knižnice G.  Zvonického.
Pod vedením zástupcu školy P. Steinera, študenti v 
odbore kozmetička a kaderníčka predviedli nápaditosť 
a šikovnosť v účesoch a kozmetickej úprave tváre.
Zastúpené boli aj odbory krajčír-krajčírka formou 
výstavy nimi ušitých ľudových krojov a v odbore zlat-
ník-klenotník očarili originálnosťou vyhotovených strie-
borných šperkov.
Cieľovou skupinou tejto prezentácie boli žiaci ôsmych 
a deviatych tried michalovských základných škôl, ktorí 
čoskoro budú stáť pred otázkou „kam ďalej“?
Prezentácia tohoto odborného učilišťa sa konala v 
našich priestoroch už po druhýkrát.
Radi u nás privítame aj ďalšie školy, ktoré by chceli 
poukázať na svoje doterajšie úspechy a takto prilákať 
budúcich študentov.
                                                                   Váradyová

Pracovné zasadnutie 
     Pracovné zasadnutie tajomníkov Úradu eparchiálnej rady 
a okresných arcidekanov sa uskutočnilo 4. januára 2005 v 
Michalovciach. Na stretnutí boli prehodnotené úlohy a ich 
doterajšia činnosť. Riaditeľ ÚER prot. Mgr. Ladislav Fedor  s 
požehnaním vladyku Jána poveril zúčastnených vypraco-
vaním plánu činnosti na rok 2005 a to hlavne v oblasti misijno-
charitatívnej. 

Sviatok Bohozjavenia 
     6. januára 2005 na sviatok Bohojavlenia /Zjavenie Pána/ 
Jeho Prosvietenosť Ján, biskup michalovský, slúžil sv. archi-
jerejskú liturgiu v katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda v 
Michalovciach, spolu s duchovným správcom katedrálneho 
chrámu, mitr. prot. ThDr. Štefanom Horkajom, druhým ducho-
vným, doc. Jánom Šafinom, Phd a diakonom, Mgr. Jánom 
Holoničom. Po liturgii vladyka Ján vykonal veľké posvätenie 
vody za hojnej účasti veriacich. 

Vladyka Ján na prijatí u generálnej konzulky Ukrajiny
      17. januára 2005 sa Jeho Preosvietenosť Ján, biskup 
michalovský stretol s generálnym  konzulom Ukrajiny, pani 
JUDr. Inou Ohnivec, na novoročnom stretnutí so zástupcami 
cirkví (stretnutie bolo datované podľa juliánskeho kalendára) 
a pozvanými hosťami. 

Vladyka Ján u rektora Prešovskej univerzity 
     18. januára 2005 sa Jeho Preosvietenosť Jan, biskup 
michalovský, zúčastnil pracovného stretnutia s rektorom 
Prešovskej univerzity prof. PhDr. Františkom Mihinom, na 
začiatok kalendárneho roka. 

Bohoslužby na Koňuši 
     19. januára 2005 Jeho Presvietenosť Ján, biskup michal-
ovský, v doprovode mitr. prot. Mgr. Ladislava Fedora navštívil 
obec Koňuš. Na sviatok Bohozjavenia podľa juliánskeho 
kalendára slúžil svätú archijerejskú liturgiu a vykonal veľké 
posvätenie vody.  

Prijatie u armády
    20. januára 20005 vladyka Ján, prijal pozvanie od generála 
Ing. Miroslava Kováča, veliteľa východnej divízie a zúčastnil sa 
stretnutia so zástupcami registrovaných cirkví v Slovenskej 
republike, ktoré pôsobia v Armádnom zbore Slovenskej 
republiky. 

Nový pastier vo vinici Pánovej 
        Diakon Mgr. Vasile Constantin Schirta, ktorý v decembri 
2004 v Michalovciach prijal svätenie na diakona z rúk Jeho 
Preosvietenosti Jána, biskupa michalovského bude dňa 13. 
februára 2005 v obci Nižná Rybnica (okr. Sobrance) chiro-
tonizovaný na kňaza. Slávnostné bohoslužby sa začnú o 9. 
hodine privítaním vladyku Jána, po čom bude nasledovať sv. 
archijerejská liturgia. 

Arcidekanská porada - sobranský arcidekanát 
      31. januára 2005 sa na Pravoslávno farskom úrade v Úbreži 
uskutočnila arcidekanská porada duchovných sobranského 
arcidekanátu. Poradu viedol arcidekant Mgr. Marián Čičvák a 
zúčastnili sa jej  všetci duchovní.
Porada pokračovala podľa programu stanoveného na 
predošlej porade a hlavným bodom bolo vyhodnotenie 
plnenia úloh prijatých na poslednej porade. Taktiež sa porada 
zaoberala používaním jednotného bohoslužobného poriad-
ku podľa ústavu Pravoslávnej cirkvi, ktorý sa musí dodržiavať 
s prípravou vysviacky nového duchovného pre PCO Nižná 
Rybnica a plánu akcií v tomto roku zameranými hlavne prá-
cou s mládežou.  

       Na žiadosť Pravoslávnej cirkevnej obce Bežovce 
a Rady cirkevnej obce prijal biskup Ján a riaditeľ 
ÚER mitr. prot. Mgr. Ladislav Fedor delegátov PCO 
Bežovce. Prijatie sa uskutočnilo dňa 10. januára 2005 
v kancelárii vladyku Jána. Na rokovaní sa zúčastnili aj 
duchovný správca cirkevnej obce mitr. prot. Mgr. Ján 
Choma, zástupca predsedu Rady PCO Michal Posyp-
anka a pokladník Ján Beňo. 
  Rokovanie sa týkalo dostavby farskej budovy 
Bežovce. Bežovčania informovali štatutárnych zástup-
cov eparchie o výstavbe farskej budovy, čo sa už uro-
bilo a čo je ešte potrebné vykonať na farskej budove. 
Zároveň požiadali o finančnú výpomoc na dostavbu 
farskej budovy. 
Bol konštatovaný aj fakt, že PCO Bežovce sa nachá-
dzajú v tak nedostupnom kúte eparchie, že je veľmi 
nákladné vykonávať obsluhu na diaľku a preto je nut-
né ukončenie farskej budovy v čo najkratšom čase. 

Prijatie u vladyku Jána

BLAHOŽELÁME

         Životného jubilea 30 rokov 
života sa 23. februára 2005 dožíva 
dôstojný otec Mgr. Michal Džugan. 
Pochádza z obce Krásnovce, okr. 
Michalovce. Základné vzdelanie 
získal v obci Šamudovce, a gym-
názium absolvoval v Michalov-
ciach. Po štúdiu na Pravoslávnej 
bohosloveckej fakulte v Prešove a 
ročnom študijnom pobyte na Atén-
skej univerzite v Grécku, uzavrel 
manželstvo s Danou Belejčákovou, 
s ktorou dnes vychovávajú dve 
deti. Kňazské svätenie prijal z rúk 

Jeho Preosvietenosti Jána, biskupa michalovského a 
to dňa 15. decembra 2001 na diakona v michalovs-
kom katedrálnom chráme, a o deň neskôr na kňaza v 
chráme sv. Jána Krstiteľa (Narodenie Jána Krstiteľa) v 
Šamudovciach. 
     Po vysvätení bol ustanovený za správcu Pravos-
lávnej cirkevnej obce v Strážskom, kde pôsobí aj v 
súčasnosti. Od roku 2004 je tlačovým tajomníkom 
Úradu metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slo-
vensku a šéfredaktorom časopisu Odkaz sv. Cyrila a 
Metoda. Angažuje sa v treťom sektore a je riešiteľom 
projektov v ekologickej a sociálnej oblasti. 
 
Jubilantovi k jeho životnému jubileu prajeme mnoho Božej 
milosti, zdravia a síl v práci na nive Christovej.

                                                     prot. Mgr. Ladislav Fedor, 
                                                                 riaditeľ ÚER   

d.o. Mgr. Michal Džugan 
30 rokov života

    Naša sestra, Mária Tomčíkova, dňa 11. februára 
2005 oslávi svoje životné jubileum, 70 rokov života. My, 
veriaci v Hnojnom jej prajeme veľa zdravia, šťastia a 
Božieho požehnania, aby ešte prežila mnoho rokov v 
kruhu svojej rodiny na našej malej cirkevnej obci. 
„Milá Mária, ďakujeme Ti za pomoc, za Tvoju lásku, za 
Tvoju obetavosť. Aj keď život nebol k Tebe príliš štedrý a 
prežila si mnohé ťažké chvíle, neodvrátila si sa od Boha, 
ale ostala si vernou ovečkou svojho Pastiera. My vieme, 
že za túto Tvoju lásku a oddanosť Ťa Boh neskutočne 
obdarí. V mene nás všetkých Ti ďakujeme, čo si urobila 
pre našu malú cirkevnú obec, ale Boh si na to určite 
spomenie. Nech Boh vedie tvoje kroky na tej úzkej 
cestičke, ktorá vedie do Kráľovstva nebeského“. 

Na mnohaja i blahaja lita! 

                          Veriaci a duchovný spávca PCO Hnojné 

Mária Tomčíková
70 rokov - životné jubileum
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     V meste Michalovce v dňoch 18.  až  25. januára 
2005 sa uskutočnili vo všetkých chrámoch a modliteb-
niach mesta spoločné modlitby za jednotu kresťanov. 
V utorok 18. januára v rímsko-katolíckom chráme, 
kázal senior Michal Hromanik, 18. januára v mod-
litebni Cirkvi bratskej, kázal dekan František Puci, 20. 
januára v grécko-katolíckom chráme, kázal kazateľ 
Martin Jurčo, 21. januára v evanjelickom chráme, kázal 
kazateľ Róbert Zachar, 22. januára v pravoslávnom 
chráme, kázal senior Ján Meňky, prítomný bol aj Pre-
osvietený Ján, biskup michalovský, ktorý na záver 
všetkých požehnal,  23. januára v reformovanom 
chráme, kázal dekan Pavol Kaminský, 24. januára v 
metodistickej modlitebni, kázal dekan Štefan Horkaj, 
25. januára v chráme Saleziánov, kázal redemtorista 
Anton Verbický. 
       Túto ekumenickú atmosféru medzi veriacimi 
rôznych cirkví a náboženských spoločností sme 
potrebovali v roku 1950, 1968, 1989 na Slovensku a 
aj v našom meste a vždy vtedy, keď v dejinách veriaci 
si navzájom ubližovali. Nájdu sa taký na žiaľ ešte aj 
dnes, čo to nepochopili. Takýto veriaci práve potrebu-
jú, aby sa v budúcnosti účastnili na takých modlitbách. 
To bude ich zmena, akú od nás žiada Isus Christos. V 
nebi je vždy veľká radosť nad takýmto veriacim čo sa 
mení k dobrému a my všetci tiež budeme mať z toho 
veľkú  radosť, keď naši veriaci bratia a sestry pochopia 
toto volanie Isus Christa skrze evanjelium a hlasu sv. 
Cirkvi k jednote a spolupráci.
      Videli sme tu tých, čo už dávnejšie pochopili, že všetci 
kresťania vyznávame jeden symbol viery, tu sme vy-
znávali niceo-carihradské vyznanie vo všetkých chrá-
moch a modlitebňach. Mnoho máme spoločného, aj 
keď je ešte veľa, čo nás rozdeľuje. Ja si myslím, že je 
nutné nám kresťanom rôznych náboženstiev, aby sme 
šírili medzi sebou, že si už nikdy, ale nikdy nebudeme 
ubližovať, škodiť jedni druhým, aby sme si vážili jedni 
druhých takých, akí sme. Aby sme si uvedomili, že jed-
notu dosiahneme len a jedine len s pomocou Božou. 
Ak si toto osvojíme, potom môžeme pracovať ďalej v 
tom, čo nás má priviesť k jednote, ale ak to nebude 
z úprimného srdca a lásky, mohlo by to narobiť ešte 
väčšie problémy, aké boli v histórii doteraz. Zlý duch 
vždy nájde spôsob, ako ľudí odvracať od Boha, od 
bohoslužieb a viery. Donedávna na to boli rôzne ad-
ministratívne a funkčné dôvody. Dnes sa len pozrite 
v nedeľu, keď sú vo všetkých chrámoch bohoslužby, 
koľko áut stojí pred novodobými nákupnými lákad-
lami v našom meste a po celom Slovensku a koľko 
miliónové tržby sa dosiahnú počas nedele, dňa 
odpočinku a zasvätenia sa Bohu.
     Zabudnime na všetko, čo bolo doteraz medzi nami 
nepekného a urobme to tak ako to spievame na svia-
tok Vzkriesenia “odpusťme všetko pre Vzkriesenie”, 
všetkým a každému. Aby neboli už žiadne náboženské 
ťaženia jedných proti druhým, kruté noci, ale  aby pre-
hovorila láska, len láska a vzájomná úcta jedného k 
druhému. Aby to nezostalo len pri slovách, ale aby to 
vošlo aj do našich myšlienok, rúk  a nôh.                 

                                                                      ThDr. Štefan Horkaj

Spoločné ekumenické modlitby 
za jednotu kresťanov

Predseda kurátorského zboru Pravos-
lávnej cirkevnej obce Michalovce  Ing. 
Ján Choma oslávil 40 rokov svojho 
života. Narodil sa v Michalovciach. Tu 
žije a pracuje. Je to dobrý veriaci, aj so 
svojou rodinou pravidelne navštevuje 
bohoslužby v katedrálnom chráme 
sv. Cyrila a Metoda. Veľmi sa zaslúžil 
a veľa pomáhal pri budovaní nového 
katedrálneho chrámu v Michalovciach. 

Zvlášť motorovým vozidlom nám veľa nanosil mate-
riálu pri budovaní chrámu. Dnes patrí jemu tiež a jeho 
spoločnej firme JAMA vďaka aj v tom, že ihneď reagoval 
a zabezpečil to, čo bolo treba. Aj dnes pri bežnom chode 
chrámu vždy sa živo zaujíma o všetko čo sa týka chrámu 
a snaží sa pomáhať.
     Pri tomto jeho životnom jubileu ho pozdravujeme a 
verím, že aj v  mene všetkých veriacich mu želáme veľa 
zdravia, šťastia, pokoja, Božieho požehnania a jeho firme 
veľa dobrých zákazníkov, aby katedrálnemu chrámu aj 
naďalej pomáhal podľa svojich síl, schopnosti a možnosti. 

Na mnohaja i blahaja lita!
                                                      prot. ThDr. Štefan Horkaj

Ing. Ján Choma
40 rokov - životné jubileum

Škola v knižnici Zo života eparchie




