
Nedeľa, 22. máj 2005, sa zapíše 
do histórie Pravoslávnej cirkevnej 
obce v Strážskom, ako aj do histórie 
mesta Strážske veľkými písmenami. 
V tento deň sa naplnili očakávania a 
túžby mnohých pravoslávnych veria-
cich nielen v meste Strážske, ale aj 
veriacich v blízkych a vzdialených 
krajoch, ktorých s mestom Strážske 
viažu mnohé putá. S Božou pomo-
cou sme sa spolu dočkali založenia 
chrámu – posvätenia základného 
kameňa a ustanovenia kríža nového 
pravoslávneho chrámu zasväteného v 
česť sviatku Nanebovstúpenia Pána. 
Hoci sa so stavbou začalo už skôr a 
pri našej doterajšej práci sme vždy 

prosili Boha o požehnanie nášho 
úsilia, práve deň posvätenia základ-
ného kameňa bol dňom vďaky za 
doterajšie dielo, ktoré sme vykonali 
na Božiu slávu, ako aj dňom prosby o 
požehnanie našej ďalšej práce, ktorá 
nás iba čaká. 
S veľkou radosťou sme privítali nášho 
vladyku Jána, biskupa michalovského, 
ktorý viedol modlitebné zhromaždenie 
pri tejto milej slávnosti. Boh nám 
požehnal aj pekné počasie a sme 
radi a ďakujeme aj všetkým tým, 
ktorí prijali naše pozvanie a prišli nás 
svojou účasťou potešiť a podporiť. 
Ďakujeme najmä zorganizovaným 
procesiám z jednotlivých arcidekaná-
tov a cirkevných obcí michalovskej 
pravoslávnej eparchie ako aj duchov-

ným a veriacim z našej sesterskej 
prešovskej pravoslávnej eparchie. 

Po privítani Jeho Preosvietenosti Jána, 
biskupa michalovského, sme započali 
s činom založenia chrámu a ustano-
venia kríža. Po posvätení základ-
ného kameňa a kríža sa slúžila svätá 
archijerejská liturgia už na základoch 
nového chrámu. Na liturgii nás svo-
jim krásnym poučným slovom obdaril 
prot. Miroslav Janočko, michalovský 
okresný arcidekan, ktorý poukázal 
na dôležitosť svätosti v našom du-
chovnom živote, či už ako príklad 
pre nás, ale aj ako nášho osobného 
snaženia. Účasť na tejto slávnostnej 
udalosti prijali takmer všetci duchovní 
Michalovskej pravoslávnej eparchie 

za hojného počtu veriacich. 
V závere sa miestny duchovný Mgr. 
Michal Džugan poďakoval Hospodu 
Bohu za dar – možnosť budovať Jeho 
svätý chrám, vladykovi Jánovi, duch-
ovným a veriacim za modlitby, poz-
vaným hosťom za účasť, miestnym 
veriacim za prípravu a organizáciu pri 
zabezečení priebehu celej slávnosti. 
Bohoslužby boli ukončené mnoholeti-
jem a pomazaním posväteným olejom 
kňazov a veriacich. 
 

d.o. Mgr. Michal Džugan, 
správca PCO Strážske  
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Izraelskému národu v Egyptskom zajatí hrozilo, že 
ich egypťania vykynožia, že ich zlikvidujú. Báli sa, 
že keď ich bude veľa, tak sa zbúria a postavia sa 
proti nim a že preberú oni moc do rúk. Preto naria-
dili pôrodným babičkám, aby pri  pôrode chlapcov 
zabíjali. V tom čase sa zázračne zachránil Mojžiš a 
dostal sa na kráľovský dvor, kde sa mu dostalo vy-
sokého vzdelania a on potom vyviedol izraeliťanov 
z Egypstého zajatia do zaslúbenej zeme. Ale ani v 
Zasľúbenej zemi národ Izraelský to nemal ľahké, 
lebo tu naokolo boli pohanské   národy a tí vplývali 
na izraelský ľud a hrozilo im, že sa stanú pohania 
a príjmu pohanskú modloslužbu. Izraelťania sa od 
pohanov stránili a tak časom vznikla aj nenávisť voči 
nim. Talmud zakazoval im pomoc poskytnuť po-
hanovi, vrátiť mu nájdenú vec, zasypanému pomôcť, 
atď. Ale aj tak sa pomiešali izraeliťania s pohanmi a 
z týchto zmiešancou vznikli Samaritánia. Izraeliťania 
sa s nimi nesmeli ani rozprávať a stretávať.
Príchod Isus Christa začal lámať túto nenávisť a 
káže milovať aj Samaritánov a všetkých, hlása lásku 
aj k nepriateľom. Žiada lásku nielen k Bohu, ale aj 
blížnemu a dáva to za najvyšší zákon a príkaz. Žiada 
modliť za každého aj za nepriateľov. V modlitbe 
sa prejavuje duch lásky. Svätá Pravoslávna cirk-

ev sa modlí za 
všetkých “ milu-
júcich a nená-
vidiacich nás 
a za všetkých 
pravoslávnych 
k r e s ť a n o v ” . 
Kresťanovi nič 
nepomôže len 
modlenie sa, 
ak z chrámu 
vyjde sebecký, 
n e o b r o d e n ý, 
so škodlivým, 
nepriateľským 
a farizejským 
z m ý š ľ a n í m . 
Modlitby majú 
vniesť do nášho 
srdca duch 
týchto mod-
litieb, duch 

lásky, pokoja a mieru, ale my to musíme v praktick-
om živote uskutočňovať a realizovať svojim životom. 
Musíme byť príkladom iným, našim blížnym, aby aj 
oni tak činili. To je úloha sv. Cirkvi. Jej členovia žijú 
tu teraz, preto sa žiada od nich, aby duch modlitby 
uplatňovali v praktickom živote pre všetkých ľudí a 
pre nový a lepší život. Sv. apoštol Pavel nám veľmi 
múdro radí” Jeden druhému bremena neste, tak 
naplníte zákon Christov.”
Ale život kresťanov často ukazuje opak. Aj tu nás 
prenasledujú zlé zlozvyky ako izraelťanov Talmud.. 
Len sa pozrime aká nenávisť bola medzi kresťanmi 
v histórii. Východ a Západ, pravoslávni, katolíci a 
protestanti. Ak zoberieme do rúk najnovšie vydanie 
Dejiny gréckokatolíckej cirkvi a aj tam zistíme, aká 
obrovská nenávisť bola latinskej cirkvi voči byz-
antskej, východnej, cyrilometodskej, slovanskej, 
východnému obradu, voči pravoslávnym veriacim  
a dokonca aj voči uniatom-gréckokatolíkom, lebo aj 
oní dodnes užívajú pravoslávne bohoslužby. Je to 
taká nenávisť, ktorá sa ani nedá opísať a len veľmi 
ťažko sa ospravedlňuje a prosiť  o odpustenie. O 
toto musia veľmi dlho prosiť a to všetci katolíci latin-
ského obradu na celom svete. A tak azda aj keď my 
im odpustíme, nevieme či Boh im odpustí. V týchto 
dejinách je opísaná azda ešte väčšia nenávisť ako je 
v Talmude. Ale neraz je to tak aj dnes na mnohých 
miestach u veriacich, kňazov a biskupov. Vyrástla 
tu veľká nenaviť, kde si dobre ohrieva polievočku 
zlý duch. Vyrástla lebo ju tu stáročia pestovali nielen 
veriaci, ale aj kňazi a biskupi, a mnísi.
Ak chceme, aby sa tu rozmnožila a vyrástla 
kresťanská láska medzi kresťanmi a všetkými ľuďmi, 
jedného k druhému, pre radosť a šťastie všetkých a 
to sa nám treba všetkým postarať a priložiť ruky a 
srdce k dielu. To sa týka všetkých nás, ale výsledok 
sa dostaví na radosť všetkých. Bude to síce rásť, 
pomaly, lebo dobrá myšlienka sa pomaly šíri, ale 
stojí to za to s tým popasovať a prispieť aj nám svo-
jou prácou a láskou.

             prot. ThDr. Štefan Horkaj

Prvá pravoslávna materská 
škola na Slovensku 

 Desaťročia pôsobenia v oblasti 
predškolskej výchovy, či tisícky nevin-
ných detských očí, zanechajú v človeku 
veľmi hlboko ukryté stopy. Keď som si v 
druhej polovici apríla tohto roku prečítala 
v Korzári článok Metropola Zemplína rieši 
školstvo najradikálnejšie v regióne, nebo-
lo mi ľahko na duši. Opisovala sa v ňom, 
podľa mňa, čierna budúcnosť materských 
škôl v meste Michalovce. Bola som pri 
zrode takmer každej z nich a tak mi je 
ťažko opísať moje pocity po jeho prečítaní. 
Verte, tiež nebolo vtedy ľahké zháňať 
finančné prostriedky na ich výstavbu či 
zariadenie. 
       Keď som však v nedeľu sledovala v TV 
Mistrál záznam z XV. Zasadnutia Mest-
ského zastupiteľstva, hneď sa mi nálada 
trocha zlepšila. Tvrdé slová, uvedené 
v článku, citujem, „Na odstrel je XIV. 
Materská škola na Ul. J. Švermu 4“, sa 
stali minulosťou. Odstrel sa nekoná. Po-
slanci odsúhlasili požiadavku o prenájme, 
o ktorú požiadal Úrad Eparchiálnej rady 
Michalovskej pravoslávnej eparchie. 
Chcem touto cestou poďakovať a nielen 
za seba, ale i rodičov a deti, ktoré túto 
MŠ navštevujú, Úradu Eparchiálnej rady, 
a osobitne Jeho Preosvietenosti Jánovi, 
biskupovi michalovskému, že podal po-
mocnú ruku tejto materskej škole a stal 
sa jej zriaďovateľom. Poďakovať sa aj 
všetkým poslancom, ktorí túto myšlienku 
podporili a hlasovali za jej prenájom. 
    Úrad  eparchiálnej  rady  v  Michalov-
ciach požiadal Ministerstvo školstva SR 
o zavedení tejto MŠ do siete Ministerstva 
školstva so zriaďovateľskou pôsobnosťou 
cirkví, dňom 1. januára 2006. 
     XIV. Materská škola na Ul. J. Švermu 
č.4, do 31. decembra 2005 zostáva 
pod správou Mesta Michalovce v plnej 
funkčnosti ako doposiaľ. Aj touto cestou 
ubezpečujeme rodičov a záujemcov o 
možnosti umiestnenia svojich ratolestí 
do starostlivosti personálu XIV. MŠ v 
Michalovciach. 
    Úrad Eparchiálnej rady predpokladá, že 
MŠ dostane nové krásne staroslovanské 
meno Materská škola sv. Rastislava. 
 
  Nech jej a deťom, ktoré budú v nej 
vyrastať Pán Boh žehná. Na mnoha i 
blaha lita!

Mária Deáková, 
členka Klubu Byzantskej kultúry 

sv. Cyrila a Metoda

Duchovnú službu bude 
vykonávať ďalších 11 cirkví 

Duchovnú službu v ozbrojených silách  
zboroch budú od januára 2006 vykonávať 
okrem rímsko-katolíckych cirkví aj 11 
registrovaných cirkví a náboženských 
spoločností. Dohodu s nimi podpísal mi-
nister obrany Juraj Liška. 

Ide o Evanjelickú cirkev a.v., Refor-
movanú kresťanskú cirkev, Pravoslávnu 
cirkev, Evanjelickú cirkev metodis-
tickú, Bratskú jednotu baptistov, Cirkev 
bratskú, Cirkev adventistov siedmeho 
dňa, Apoštolskú cirkev, Ústredný zväz 
Židovských náboženských obcí, Staroka-
tolícku cirkev a Cirkev československú 
husitskú. K dohode budú môcť pristúpiť i 
ďalšie registrované cirkvi. 

Duchovnú službu by podľa dohody malo 
riadiť Ústredie ekumenickej pastoračnej 
služby, kde bude pracovať sedem ľudí, z 
nich dvaja profesionálni vojaci. Riaditeľ 
úradu vojenských duchovných Ekume-
nickej rady cirkví na Ministerstve obrany 
SR Tomáš Semko sa obáva, že to ne-
bude stačiť. V rímskokatolíckom ordinar-
iáte pracuje 12 ľudí. Ročné náklady na 
ústredie sa odhadujú na niečo vyše deväť 
miliónov korún. 

   (TASR, SITA)

Chirotonija na kňaza
Nový pastier vo Vinici Hospodinovej

d.o. Vasile Constantin Schirta

 Dňa 8. mája 2005  v Nižnej Rybnici  v chráme Zosnutia Presvätej Bohoričky 
bol Jeho  Preosvietenosťou  vladykom Jánom  rukopoložený otec diakon Vasile 
Constantine Schirta. Spoluslúžili duchovní michalovskej a prešovskej eparchie, 
za veľkej účasti veriacich sobranského arcidekanátu. Príležitostnú kázeň pred-
niesol prot. Mgr. Bohuslav Senič. Na konci sa prihovoril Jeho Preosvietenosť Ján, 
pozdravil veriacich a uviedol novokňaza na farnosť. Svoju dušpastiersku službu 
bude vykonávať na cirkevnej obci Nižná Rybnica. 
 Diakon Mgr. Vasile Constantin Schirta pochádza z Rumunska, mesta 
Lugoj. Po skončení stredoškolského štúdia na veterinárnej škole, študoval na Pra-
voslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove, ktorú úspešne ukončil v júni 2004. V tom 
istom roku prijal svätú tajinu manželstva so Svetlanou Cuperovou v obci Driečna, 
okres Svidník. Svätenie na diakona prijal v decembri 2004  z rúk Jeho Preosvieten-
osti vladyku Jána v katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. 

Základný kameň nového pravoslávneho chrámu  
v Strážskom posvätený
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Svätiteľ Lukáš, Vyznávač, arci-
biskup Krymský

Svätý Boží obľúbenec Lukáš, 
žiariaci v zástupe svätých Cirkvi 
Christovej ako vyznávač, ukázal 
vo svojej osobe príklad dobrého 
pastiera, liečiaceho neduhy niel-
en duševné, ale aj telesné. Ukázal 
nám príklad spojenia služby 
arcipastiera a lekára. Jeho bo-
hoslovecké traktáty prebúdzajú 
vieru a utvrdzujú pochybujúcich 
v pravde o Božom prebývaní, 
opovrhujúc rozličnými pseu-
dovedeckými teóriami. Svojou 
askézou svätiteľ ukázal, čo je v 
skutočnosti „nesenie Christovho 
kríža“.

Arcibiskup Lukáš (svetským 
menom Valentín Félixovič Vojno-
Jasenecký) sa narodil v Kerči 27. 
apríla 1877. Skončiac gymnázi-
um, rozhodol sa pre štúdium iba 
toho, čo je užitočné pre „stráda-
júcich ľudí“, vybral si medicínu. 
Po skončení univerzity neskorší 
svätiteľ (biskup, t.j. ten, ktorý 
sám vysväcuje kandidátov na 
diakonstvo, či kňažstvo) sa zao-
beral medicínskou praxou a ve-
deckou prácou v tejto oblasti. V 
roku 1920 pracoval ako chirurg v 
Taškente, aktívne sa zapájal aj do 
cirkevného života, navštevujúc 
zasadnutia cirkevného brat-
stva. Slová taškentského 
biskupa Innokentia: „Doktor, 
musíte sa stať kňazom“ boli pri-
jaté ako Božie povolanie. Po 
trojročnej službe v hodnosti 
jereja (duchovného otca, pozn. 
autora) otec Valentín prijíma 
mníšske postrihnutie s menom 
apoštola, evanjelistu a lekára 
Lukáša, a 30. mája 1923 bol je- 
romonach (kňaz a mních v jed-
nej osobe) tajne chirotonizovaný 
(vysvätený) na biskupa. Od to-
hoto času sa začala krížová ces-
ta vladyku (oslovenie biskupa) 
ako vyznávača. Mnohopočetné 
väznenia, týrania a vyhnanstvá 
neoslabili horlivosť svätiteľa v na-
plnení arcipastierskeho poslania 
a službe ľuďom v postavení le-
kára.
Od roku 1946 do roku 1961 
vladyka Lukáš bol biskupom - 
správcom v Krymskej eparchii 
(biskupstve, pozn. autora). 
Svoju pozemskú púť ukončil 
preosvietený Lukáš 11. júna 
1961, vo sviatok Všetkých 
svätých, v zemi ruskej pôso- 
biacich. Avšak pastier nezane-
chal svoju pastvu. Jeho mod-
litbami sa udialo mnoho zázra-
kov uzdravenia. V roku 1966 sa 
uskutočnilo nájdenie svätých 
ostatkov (relikvií) arcibiskupa 
Lukáša, ktoré dnes spočívajú v 
katedrálnom chráme Sv. Trojice 
v meste Simferopol na Krym-
skom polostrove. Hospodin Boh 
cez modlitby svätiteľa Lukáša 
nech nám dá silu v nesení svo-
jho kríža a v dobrom vyznávaní 
Svätej Pravoslávnej viery.

Sv. apoštolomrovní cisár 
Konštantín a jeho matka ci-
sárovná Helena

Sv. imperátor (cisár, pozn. autora) 
Konštantín (306-337), ktorý dostal v 
Cirkvi pomenovanie Apoštolorovný, 
no vo svetskej histórii prívlastok 
Veľký, bol synom cisára Konstancia 
Chlóra (305 – 306), ktorý vládol v 
Gálii a Británii. Ohromné rímske im-
périum bolo v tom čase rozdelené 
na Západné a Východné, na čele 
ktorých sa nachádzali dvaja im-
perátori – samovládcovia. V západ-
nej časti bol takým otec imperátora 
Konštantína. Svätá cisárovná Hele-
na, matka imperátora Konštantína, 
bola kresťankou. Budúci vládca 
celej Rímskej impérie – Konštantín 
– bol vychovávaný v úcte ku 
kresťanskému náboženstvu. Jeho 
otec vo svojej časti impéria ne-
prenasledoval kresťanov. Naproti 
tomu vo zvyšnej časti kresťania boli 
ukrutne prenasledovaní imperáto-
rom Diokleciánom (305 – 311), jeho 
spoluvládcom Maximiánom Galé-
riom (305 – 311)- na Východe a 
imperátorom Maximiánom Herku-
lom (284 – 305) – na Západe. Po 
smrti Konštantína Chlóra bol jeho 
syn v roku 306 vojskami vyhlásený 
za imperátora Gálie a Británie. 
Prvým činom nového vládcu bolo 
prehlásenie o slobode vyznania 
kresťanskej viery na ním spravo-
vanom území. Fanatický pohan 
Maximián Galerius na Východe a 
ukrutný tyran Ma-xencius na Západe 
nenávideli imperátora Konštantína 
a všemožne sa snažili ho zvrhnúť a 
zabiť, avšak Konštantín ich porazil 
vo viacerých vojnách, s pomocou 
Božou, zvíťazil nad každým svo-
jím nepriateľom. Modlil sa k Bohu 
a prosil Ho, aby mu dal znamenie, 
ktoré by oduševnilo jeho vojsko do 
chrabrého boja. A Hospodin mu 
zjavil na nebi žiariace znamenie 
Kríža s nápisom v gréčtine En touto 
nika – „S týmto zvíťazíš!“. Stanúc 
sa plným vládcom celej Západnej 
časti Rímskej ríše, Konštantín vy-

dal v roku 313 tzv. Milánsky edikt o 
slobode náboženského vyznania. 
V roku 323, keď sa stal vládcom 
celej Rímskej ríše rozšíril platnosť 
Milánskeho ediktu na celú ríšu. 
Po 300-ročnom prenasledovaní 
tak kresťania dostali možnosť slo-
bodne vyznávať svoju v vieru v 
Zmŕtvychvstalého Christa.
Zrieknúc sa pohanstva, imperá-
tor zanechal starý Rím ako cen-
trum pohanského štátu a preniesol 
hlavné mesto ríše na Východ, do 
mesta Byzanción, ktoré bolo pre-
menované na Konštantínopol (csl. 
verzia je Carihrad – mesto cisára, 
pozn. autora). 
Konštantín bol hlboko presvedčený, 
že iba kresťanské náboženstvo 
môže stmeliť ohromnú rôznorodú 
Rímsku ríšu. Všemožne pod-
poroval Cirkev, vracal z vyhnanst-
va kresťanov - vyznávačov, staval 
chrámy, staral sa o duchovenstvo. 
Hlboko si ctil Hospodinov Kríž, na 
ktorom bol ukrižovaný samotný 
Hospodin Iisus Christos. Za tým-

to účelom vypravil svoju matku 
– svätú cisárovnú Helenu – do 
Jeruzalema. Dal jej veľké právo-
moci a materiálnu výpomoc. Sp-
olu s jeruzalemským patriarchom 
Makáriom sa sv. Helena pustila 
do hľadania a Úmyslom Božím bol 
Životodárny Kríž zázračne nájdený 
v roku 326. Nachádzajúc sa v Pa-
lestíne, svätá cisárovná mnoho 
učinila pre blaho Cirkvi. Prikázala 
oslobodiť od pohanských zvyškov 
všetky miesta spojené s pozem-
ským životom Hospodina a Jeho 
Prečistej Matky a dala na nich 
postaviť kresťanské chrámy. Nad 
jaskyňou Hrobu Hospodinovho 
samotný cisár Konštantín nariadil 
postaviť veľkolepý chrám na slá-
vu Vzkriesenia Christovho. Svätá 

Helena dala Životodárny Kríž pod 
ochranu Patriarchu, časť Kríža vza-
la so sebou pre oddanie cisárovi. 
Rozdajúc v Jeruzaleme štedré 
dary a vybudujúc jedálne pre chu-
dobných, kde aj sama obsluhova-
la, svätá cisárovná Helena sa vrátila 
do Konštantínopola, kde čoskoro 
zomrela v roku 327.
Pre svoje veľké zásluhy voči Cirkvi 
a za úsilie vynaložené pri nájdení 
Životodárneho Kríža sa cisárovná 
Helena nazýva Apoštolomrovnou.
Cisár Konštantín bol nielen štedrým 
ochrancom Cirkvi, ale aj aktívne ob-
hajoval správne učenie Cirkvi proti 
heretickým (bludným, nepravým, 
pozn. autora) vyjadreniam. Sám 
bol iniciátorom 1. všeobecného 
snemu Jednotnej Christovej Cirkvi 
v roku 325 v meste Nicea. Až 318 
biskupov z celého vtedajšieho 
známeho sveta sa zišlo na tomto 
sneme, aby zavrhlo bludné učenia.  
Osobne bol prítomný na zasada-
niach snemu. Tu bolo odsúdené 
aj najväčšie heretické učenie  - 
Ariánstvo, bol zložený „Symbol 
pravoslávnej viery“, do ktorého 
na podnet cisára bol vložený ter-
mín „Jednobytný s Otcom“., ktorý 
navždy utvrdzuje u pravoslávnych 
kresťanov pravdu o Božskosti  
Isusa Christa, ktorý prijal na seba 
ľudskú prirodzenosť kvôli vykúpe-
niu celého ľudského rodu.
Možno sa len diviť hlbokému 
cirkevnému cíteniu svätého 
Konštantína,  vyzdvihujúceho po-
jem „Jednobytný“, ktorý sám počul 
v dialógoch snemu a navrhol ho 
vniesť do Symbolu viery.
Po Nicejskom sneme Apoštolom-
rovný  Konštantín pokračoval vo  
svojej činnosti na podporu Cirk-
vi. Na konci svojho života prijal 
sv. krst, ku ktorému sa pripra-
voval celý svoj život. Svätý cisár 
Konštantín odišiel k Hospodinovi v 
deň Sv. Päťdesiatnice (Zoslanie Sv. 
Ducha, pozn. autora) v roku 337 a 
bol pochovaný v chráme Svätých 
apoštolov, v rýchlo pripravenom 
hrobe.

Svätí apoštolomrovní Konštantín,
Helena a svätý Lukáš, Vyznávač,

modlite sa za nách hriešnych
                pred Hospodinom!  
     
             Róbert IVAN

Keď nastal večer, mohli byť prítomní na bohoslužbách 
všetci kresťania, ktorí počas celého dňa ťažko pra-
covali. A takto večerný čas bol pre nich vykúpením 
z namáhavej práce a časom oddychu. K tomu vr-
chovatou mierou prispievala bohoslužba. Na nej 
čerpali ako z nevyčerpateľného prameňa silu, ener-
giu do nasledujúceho dňa. Tu sa zjednocovali vo sv. 
tajine Eucharistie so zmŕtvychvstalým Christom, od 
Neho dostávali milosť, útechu vo svojich utrpeniach, 
vyliečenie svojich duševných i telesných chorôb 
a rán. Tu získavali silu, ktorou porážali mocných  
tohto sveta, cisárov a nevzdávali sa Christa ani pri 
neľudských mučeniach. Toto je význam všetkých 
pravoslávnych bohoslužieb.
     Cirkevné bohoslužby pravoslávnej Cirkvi sa 
skladajú z denného, týždenného a ročného cyklu. 
Denných bohoslužieb je sedem, podľa počtu darov 
Ducha Svätého /Iz 11, 2-3/, pôsobením ktorého 
sa uskutočňujú jednotlivé modlitby. Týchto 7 
bohoslužieb v praxi sa koná nie sedemkrát v prie-
behu dňa a noci, ale sú spojené do troch celkov.
Tu patria:    1. Deviaty čas, večerňa a povečerie
                   2. Polnočnica, utreňa a prvý čas
                   3. Tretí, šiesty čas a izobraziteľná obednica.
Tieto tri časy bohoslužieb, všetky sú spolu a každý 
zvlášť, zobrazujú Svätú Trojicu. Preto trikrát v prie-
behu dňa sa uskutočňujú bohoslužby, a po každý 
raz 3, podriaďujúc sa veľkému prorokovi Danielovi, 
ktorý sa každý deň modlil 3 razy. V súlade s tým, 
konajúc 3 bohoslužby v každom z troch celkov 
napodobňujeme 9 anjelských činov, v ktorých je 
počtom 3x3 a ktoré neustále ospevujú Boha v Trojici 
/Veniamin, 1992, s.68-69/. 
     Denné bohoslužby sú nemeniteľné a sú základom 
pre všetky obrady verejnej všeobecnej bohoslužby. 
Týždenne sa menia vo svojich modlitbách, speve 
a čítaní so zreteľom na liturgickú pamiatku alebo 
význam jednotlivých dní v týždni. Ročne sa menia 
v modlitbách, speve a čítaní s ohľadom na litur-
gickú pamiatku alebo význam jednotlivých dní v 
roku. Týchto 7 denných bohoslužieb má tiež pome-
novanie: sedmoraké bohoslužby, sedmoraké mod- 
litby, sedmoraké spievanie, hodinky /časy/ apod.
     Cirkevné obdobia majú svoj pôvod v Starom 
zákone, pretože už vtedy jednotlivé doby a dni boli 
určené na modlitby, konkrétne ranná a večerná 
doba /1 Kron 23, 30/. K rannej alebo tretej hodinke a 
k večernej alebo deviatej hodinke bola pridaná ešte 
aj šiesta alebo poludňajšia hodinka. Zbožné duše 
veriacich však neboli spokojné s týmto časom pre 
modlitby a prinášali modlitby a chvály Bohu aj v iný 
čas. Tak prorok Dávid hovorí: „Sedemkrát za deň Ťa 
chválim pre Tvoje spravodlivé súdy“ /Ž 118, 164/. A 
na inom mieste hovorí: „O polnoci vstávam, aby som 
Ťa oslavoval pre Tvoje spravodlivé rozhodnutia“ /Ž 
118, 62/.
     Ako vidíme, tieto jednotlivé časy na konanie mod-
litieb a bohoslužieb prebrala aj novozákonná doba a 
už od sv. apoštolov aj Cirkev, ktorá ich uplatňuje až 
dodnes v rámci bohoslužobného cyklu /Sk 2,15, 3,1, 
10,9, 16,25/.
     Ako prvá bohoslužba denného cyklu je deviaty 
čas a po ňom je ustanovená večerňa. Od nej sa 
začína nový cirkevný deň. Z histórie prvotnej Cirkvi 
je viditeľné, že posväcuje modlitbou 3 dôležité časti 
dňa – ráno, poludnie a večer – zintenzívňovala svoje 
bohoslužby vo večerný a nočný čas, kedy pohania 
prenasledujúci kresťanov mohli menej ako zvyčajne 
narúšať ich modlitby. Počas prvých troch storočí 
na týchto večerných a nočných zhromaždeniach, 
napodobňujúc Tajomnú večeru Isusa Christa, po 
večerných modlitbách sa uskutočňovala sv. ta-
jina Eucharistie, po ktorej zvyčajne nasledovala 
spoločná večera. Takže zhromaždenia kresťanov 
sa nazývali „večere Pánove“ alebo „večere lásky“ /
agapé/. A z toho dôvodu cirkevní spisovatelia 2. a 3. 
st. Už vtedy obracali osobitnú pozornosť na večernú 
bohoslužbu.

                 Mgr. Jozef Nemčík, PhD.

POSTAVENIE VEČERNE V RÁMCI 
BOHOSLUŽOBNÉHO CYKLU

LITURGICKÉ OKIENKOŽivoty svätých



PRAMEŇ6/2005 3. strana

Miestne pravoslávne cirkvi vo svete

K o m u n i s t i c k ý 
útlak
S menom patriarchu 
Justinána je spojené 
tiež nové usporiada-
nie vzťahov miest-
nej Cirkvi a štátu 
„reálneho socializ-
mu“. Tento modus 
vivendi z roku 1948 
determinovali zruše-
ním uniatskéj cirkví 
v Sedmihradsku, 
kde bola smutným 
výsledkom násilnej 
„katolizácie“. Štát 
sekularizoval všetok 
uniatský majetok. 
Stálym tŕňom v oku 
bol kvitnúci mníšsky 
život rumunskej pra-

voslávnej cirkvi. Štát ich preto programovo obme-
dzoval rôznymi administratívnymi zásahmi, skon-
fiškoval im monastiersky majetok a zmenil tento 
majetok na múzea. 

Život cirkví po páde Caucescového režimu.
Pozitívny vývoj v živote Rumunskej cirkvi nasle-
doval po zvrhnutí Nikolaja Caucesca v roku 1998. 
Demokratické ozdravenie spoločnosti opäť vrátilo 
vyučovanie náboženstva do škôl.  V roku 1993 sa 
počet seminárov zvýšil na 18. vysokých bohoslo-
veckých škôl pri rumunských univerzitách existuje v 
súčasnosti 12 škôl. Vzrástla pochopiteľne i vydava-
teľská činnosť, odborná i misijná. Rumunská cirkev 

od roku 1993 sa vážne usiluje o rozšírenie svojej 
jurisdikcie do oblasti Bukoviny a Beserábie. Ku kano-
nickej dohode zo strany moskovského patriarchátu  
však zatiaľ nedošlo. 

Monastiersky život
K najznámejším rumunským monastierom patrí 
mužský monastier v Pútne postavený v rokoch 
1466-1499, v ňom je chrám z roku 1481. Sú tu ulo-
žené sväté ostatky sv.mučeníka Panteleimona a sv. 
Daniela Sihastru. V monastieri je pochovaný sv. voj-
voda Štefan Veľký. Je to jedna zo 48 stavieb ktoré 
dal postaviť. 
K ďalším monastierom patrí monastier   Varatec 
založený v rokoch 1781 – 1785, je to monastier 
ženský. Založila ho svätá Olympiáda na pokyn star-
ca Paisija z monastiera Neamt. V súčasnej dobe v 
ňom žije 600 mníšok. V monastieri sa zaoberajú aj 
ikonopisectvom, šitím bohosložobných rúch, tkaním 
kobercov a pod. 

Najuctievanejší svätci
K najuctievanejším svätcom patrí sv. Daniel Sihastru. 
Pochádzal z chu-
dobnej rodiny. 
Vo veku 16. rokov 
odchádza do 
monastiera sv. 
Mikuláša v Radanci, 
neskôr odchádza 
do monastiera sv. 
Lavrentia kde sa 
stáva schimona-
chom. Potom žil v 
monastieri Neamt.
Ďalšími význam-
-nými svätým je 
Štefan Veľký - voj-
vodca moldav-
ský, sv. Ján Jakob, 
sv. Filotea, sv. 
Paraskeva a mnoho 
iných.
 
Súčasný stav a organizácia  cirkvi
Na  čele Rumunskej cirkvi je od roku 1986 patriar-
cha Teoktist, ako arcibiskup bukureštský, metropoli-
ta ungro- valašský a patriarcha rumunský.
Narodil sa v roku 1915 v obci Tcileni ako jeden z 
jedenástich detí zbožných rodičov. Po ukončení zák-
ladného vzdelania študoval teológiu v monastiery 
Cernica. Mníšsky postrih prijal v r. 1935 a diakonom 
sa stal o dva roky neskoršie. Pomocným biskupom 

sa stáva v roku 1950 a bol ustanovený rektorom 
Teologického inštitútu pri Bukureštskej univerzite. 
Rumunský patriarcha Teoktist nosí, ako jediný v celej 
pravoslávnej rodine biely podriasnik a riasu (spodný 
a vrchný odev), podľa miestnej cirkevnej tradície. 
Vedie rumunskú cirkev v duchu priateľstva a lásky k 
ostatným cirkvám a k celému kresťanskému svetu. 
Rumunská cirkev je rozdelená na 22 eparchií, 123 
arcidekanátov, 8.400 cirkevných obcí,3 400 filiál-
nych obcí a 324 monastierov. Počet biskupov v roku 
1999 bol 40, kňazov a diakov 9 400 a mníchov a 
mníšiek 4 100. Rumunská cirkev má približne 20 
miliónov veriacich. 

               Spracoval: Ivo Ozimanič

Rumunská cirkev  II.

 Zo života CSOU
Rozlúčka s maturantmi

     Večný kolobeh, kedy jedni prichádzajú a jedni odchádzajú, 
nám tak trochu pripomenula rozlúčka s maturantmi na Cirkevnom 
SOU sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. Čaká ich skúška z dospel-
osti, kedy vstúpia do novej etapy svojho života a kedy musia všetky sily 
skoncentrovať pri odpovediach. Rozlúčka je malá príležitosť na odpú-
tanie pozornosti od ich povinností. 
Slávnostne oblečení obišli žiaci školu, kde sa piesňami rozlúčili so 
svojimi mladšími spolužiakmi a učiteľmi. Na nádvorí školy nasledoval 

krátky program, kedy najúspešnejší žiaci prevzali diplomy a knihy z rúk 
riaditeľa školy. Ku žiakom sa prihovorili Jeho Preosvietenosť Ján, biskup 
michalovský a riaditeľ školy Mgr. Marek Balogh. Žiaci sa poďakovali 
učiteľom za ich trpezlivosť a lásku, ktorú im počas štúdia preukazovali. 
Pamiatkou na tieto dni ostávajú tablá tried 2. D – umeleckoremeselné 
práce, 2. E – vlasová kozmetika a odevníctvo, 4. A – kuchár. 
Prežili sme spolu veľa pekných chvíľ, ktoré ostanú v našich spomien-
kach a ku ktorým sa budeme vracať. Poniektorí sa aj so slzami v očiach 
rozlúčili piesňou „Teraz je ten správny čas, ukázať všetko čo je v nás ... 
zabudnúť na to zlé ...“
 

Mladí kaderníci súťažili 
 Cirkevné SOU sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach sa v máji 
2005 stalo organizátorom  
1. ročníka Regionálnej súťaže v účesovej tvorbe, určenej pre učňov 
učebného odboru kaderník. Zastúpenie mali súťažiaci zo štyroch 
škôl: SOU Vranov nad Topľou, SOU  služieb Humenné, ZSŠ HSaO 
Michalovce a usporiadateľského Cirkevného SOU Michalovce. 
Súťaž sa niesla v príjemnej atmosfére, súťažiaci ukázali dobrú odbornú 
pripravenosť a kreativitu. Odborná porota, zložená z majstrov odbornej 
výchovy zúčastnených škôl,  v kvalitnej konkurencii rozhodla o nasle-
dovnom umiestnení.
V kategórii „Večerný spoločenský účes z dlhých vlasov“ obsadila 1. 
miesto Anna Marcinčinová z SOU Vranov nad Topľou, 2. miesto Dagmar 
Hudáková z Cirkevného SOU Michalovce a 3. miesto Jana Horňáková 
zo ZSŠ HSaO  Michalovce .

V kategórii „Extravagantný účes na diskotéku“ sa na prvom mieste 
umiestnila Ľudmila Šarová zo ZSŠ HSaO Michalovce, 2. miesto obsadi-
la Jana Tomášová a 3. miesto Darina Ihnátová, obe z Cirkevného SOU 
Michalovce.
Oceneným súťažiacim odovzdal riaditeľ usporiadateľskej školy Mgr. 
Marek Balogh diplomy, víťazné poháre a vecné ceny. Všetci zúčastnení 
súťažiaci si odniesli drobné darčeky, pripomínajúce im chvíle, strávené 
v učňovských dielňach Cirkevného SOU v Michalovciach.
Prvý ročník súťaže bol príležitosťou na výmenu poznatkov a skúseností, 
umožnil budúcim kaderníkom porovnať si svoje schopnosti a overil ich 
pripravenosť na presadenie sa v konkurenčnom boji.   

LETNÝ DETSKÝ TÁBOR
Pravoslávna akadémia – vzdelávacie, kultúrne, spoločenské a 
informačné centrum,  Duklianska 20, 071 01 Michalovce
organizuje letný detský a mládežnícky prázdninový tábor.

Miesto konania:  Zemplínska šírava - Kamenec, SLOVNAFT REKREACEN-
TRUM, a.s.
Termín konania:  11. –  16. 7. 2005
Poplatok:  1 990,- Sk 
/uhradiť do 30.6.2005 na č.ú. 10006-10412113/4900 alebo osobne na PA/  

V cene je zahrnuté: ubytovanie v 4 lôžkových izbách s komplet. sociálnym 
vybavením a chladničkou, strava /5x denne/, doprava.                   
Záujemcovia si môžu prihlášky vyzdvihnúť na Pravoslávnej akadémii, Duklian-
ska 20 v Michalovciach v čase od 9.00 – 14.30 hod.
Termín odovzdania prihlášok je do 15. júna 2005 na adresu Akadémie.   
Bližšie informácie na tel. č. 056 / 64 26927, 0915 945 734 

Doprava
     Zraz účastníkov bude v pondelok 11. júla 2005 o 10. 00 hod. pred budovou 
Pravoslávnej akadémie, na Duklianskej ul. 20 v Michalovciach.
Predpokladaný návrat je 16. júla 2005  o 16.00 hod.

Čo si do tábora zobrať ?
     Predovšetkým dobrú náladu, chuť zoznámiť sa s novými kamarátmi a 
okrem toho celý zoznam vecí:
čiapka /šiltovka, šatka/, tričko 5x, športová košeľa 2x, krátke nohavice, vetro-
vka, teplý sveter, slnečné okuliare, úbor na spanie, hrubé ponožky 3x, vrecko-
vky, športová obuv, tielka, spodné prádlo, plavky, plášť do dažďa, tepláková 
súprava, tenké ponožky 5x, uteráky 2x, chlebník, písacie potreby, zápisník, 
hygienické potreby, opaľovací krém, baterka, prezuvky, modlitebník. 
Ak máš tenisovú a pingpongovú raketu dones so sebou.

Športové vyžitie:
     Tenisový kurt - volejbalové ihrisko, stolný tenis, kuželky, športové náčinie, 
návštevy krytých i nekrytých bazénov v blízkych zariadeniach, horské  bicykle

Kultúrne vyžitie:
     Spoločenská miestnosť, diskotéky, opekačky pri krbe,

Čo si do tábora nebrať:
     Mobil /doporučenie/, zlú náladu, clivosť za rodičmi a domovom !

Program tábora:
     Rámcový program tábora bude pozostávať z aktívneho oddy-
chu, sprevádzaného športovým zápolením, turistickými vychádzkami, 
spoločenskými hrami, besedami na rôzne témy, zábavnými aktivitami a 
množstvom tradične bohatého programu.                       

Upozornenie:     Nezabudnite dať dieťaťu preukaz poistenca !

Návratka
Meno a priezvisko:..........................................
Vek:...................................................................
Adresa:.............................................................
Podpis:.............................................................

Z listov čitateľov
 

Moje dojmy z prechádzky prírodou 

V jedno pekné nedeľné popoludnie sme namiesto hodiny 
náboženstva vyšli s otcom duchovným na prechádzku do 
poľa. Na tejto prechádzke sme si mali všímať, čo je vôkol 
nás negatívne a čo je pozitívne. Toho negatívneho tam bolo 
veľmi veľa. Keď sme prechádzali okolo miesta kde kedysi 
stálo družstvo, všade bol neporiadok. Tam kde boli maštale, 
kancelárie a iné mies-tnosti, sú teraz už len zrúcaniny. A okrem 
zrúcaním a rozbitých tehál, je tam aj doslova smetisko. 
Ľudia tam začali vyvážať smeti. Pri ceste je dokonca vypálená 
tráva. Hovorili sme aj o tom, koľko živočíchov pri takomto 
vypaľovaní zahynulo. Napríklad lúčne koníky, pavúky, mravce a 
slimáky. Pozitívneho je tam podstatne menej! 
Všimla som si, že tam ešte rastú trnky a rôzne stromy. Zbadala 
som aj kôš, ktorý dali na strom nejakí ľudia, aby si v ňom vtáky 
urobili hniezdo. A keď sme našli vŕbu, otec duchovný nám 
spravil píštalky.
Moja píšťalky sa už zlomila, lebo vyschla. 

Monika Ondová, 4. A, Šamudovce 42 ,
10 rokov    

Posvätná synódaPatriarcha Teoktist

sv. Apoštol Andrej

Sucevica - Monastier

Bukovina - Monastier



Chrámové sviatky
Ruský Hrabovec – sviatok sv. Georgija

Z príležitosti chrámového sviatku zas-
väteného sv. veľkomučeníkovi Jura-
jovi, konali sa 8. mája 2005 slávnostné 
bohoslužby za účasti veľkého počtu 
veriacich miestnych i blízkeho okolia.
Slávnostné bohoslužby započali 
rannou bohoslužbou o 8. hodine. 
Sv. liturgia sa konala so začiatkom  
o 10. hodine, ktorú slúžili prot. Mgr. 
Ladislav Fedor, riaditeľ ÚER v Michal-

ovciach, d.o. Mgr. Pavol Novák, správca PCO Inovce 
a miestny správca farnosti prot. Mgr. Štefan Ciba.  
Slávnostnú kázeň predniesol o. Mgr. Pavol Novák. Po 
ukončení sv. liturgie nasledovala večerná bohoslužba, 
pomazanie veriacich posväteným olejom, obchod 
okolo chrámu s čítaní štyroch evanjelií. 
Záverom sa poďakoval všetkým zúčastneným ver-
iacim za ich účasť na chrámovom sviatku miestny du- 
chovný a poprial dobrého zdravia do ich ďalšieho 
života. Bohoslužby boli ukončené mnoholitsvijem. 
           mitr. prot. Mgr. Štefan Ciba, 
                                                                           správca PCO 

Brezina – Chrámový sviatok 
Dňa 15. mája 2005 prijali pozvanie 
na slávenie chrámoveho sviatku v 
PCO Brezina, zasväteného sv. bratom 
apoštolomrovným Cyrilovi a Metodo-
vi (sviatkujeme 11. mája), duchovní 
správcovia  prot. Mgr. Ladislav Fedor, 
riaditeľ ÚER, správca PCO Podhoroď, 
a d.o. Mgr. Juraj Šatala, okresný 
arcidekan, správca PCO Zemplínske 
Hradišťe spolu s veriacimi zo svo-

jich farností. Na tejto slávnosti sa zúčastnili  veriaci zo 
širokého okolia. Prot. Ladislav Fedor oslovil veriacich 
duchovným slovom v ktorom zdôraznil význam misie 
sv. bratov Cyrila a Metoda, zameral sa na používanie 
cirkevno-slovančiny ako bohoslužobného jazyka, vyz-
dvihol význam modlitby pre spásu každého veriaceho 
kresťana.
Slávenie chrámového sviatku pripadlo na nedeľu Zos-
túpenia sv. Ducha na apoštolov, čo len znásobilo duch-
ovnú a modlitebnú atmosféru tohto dňa. 
Po ukončení svätej liturgie pre nepriazeň počasia 
nebol uskutočnený obchod okolo chrámu, nasledovala 
večerná bohoslužba s kolenopriklonnými modlitbami 
a následné  pomazanie veriacich posväteným ole-
jom. Prítomní odchádzali do svojich príbytkov naplnení 
milosťou Svätého Ducha.  
         d.o. Mgr. Vasil Bardzák, PhD 
                     správca PCO

Falkušovce - sviatok Nanebovstúpenia Pána
8. mája 2005 sme vo Falkušovciach 
za účasti veriacich michalovského 
arcidekanátu s veľkou radosťou os-
lávili náš chrámový sviatok v česť  
sviatku Nanebovstúpenia Pána, ktorý 
je zavŕšením pozemského pôsobenia 
nášho Spasiteľa Isusa Christa. Účasť 
na slávnostnej svätej liturgii prijali prot. 
Vladimír Spišák, správca PCO Mar- 
kovce, d.o. Mgr. Sergej Barilík, správca 
PCO Pozdišovce a miestny správca 

PCO, prot. Mgr. Miroslav Janočko. Význam sviatku v 
kázni zdôraznil otec Vladimír, ktorý taktiež  pripomenul 
skutočnosť, že sa túto nedeľu zároveň ukončil svetlý 
paschálny týždeň podľa juliánskeho kalendára. Po 
ukončení svätej liturgie a následnom pomazaní veriac-
ich posväteným olejom sa za spevu tropára sviatku ko-
nal „obchod“ okolo chrámu. Na záver sa svojimi slovami 
prihovoril miestny duchovný a zaželal všetkým prítom-
ným veľa Božej milosti a hojnosť duchovných darov v 
priebehu celého roku. 
            prot. Mgr. Miroslav Janočko
        správca PCO

Zemplínske Hradišťe – chrámový sviatok 
8. mája 2005 sme v Zemplínskom 
Hradišti oslávili chrámový sviatok, 
chrámu zasvätenému v česť Nane-
bovstúpenia Pána,  v hojnom počte 
veriacich, za účasti d.o. Mgr. Vasila 
Bardzáka PhD, správcu PCO Brezina a 
d.o. Jána Fedíka, správcu PCO Cejkov, 
z cirkevných obcí  Brezina, Byšta, Ce-
jkov, Kašov a tiež z filiálnej obce Zem-
plínsky Klečenov a Stanče.  

Slávnostnú kázeň predniesol otec Vasil Bardzák,  
v ktorej vyzdvihol vážnosť sviatku Nanebovstúpenia 
Pána v soteriologickom aspekte.
V závere slávnostných bohoslužieb sa správca 
poďakoval veriacim a duchovným za spoločné modlit-
by a duchovné povzbudenie pre veriacich Pravoslávnej 
cirkvenej obce v Zemplínskom Hradišti. 

d.o. Mgr. Juraj Šatala, 
správca PCO
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Dúbrava – Pascha juliánsky kalendár 
Jeho Preosvietenosť Ján, biskup michalovský, spolu s d.o. doc. 
Jánom Šafínom, duchovným z Michaloviec a miestnym du- 
chovným prot. Štefanom Cibom slúžili sv. liturgiu na sviatok Pas-
chy, podľa juliánskeho kalendára, v nedeľu 1. mája 2005. 

Porada duchovných 
10. mája 2005 sa  uskutočnila  porada duchovných michal-
ovskej pravoslávnej eparchie. Po modlitbe poradu otvoril Jeho 
Preosvietenosť Ján, biskup michalovský, a poradu viedol Mgr. 
Vasil Bardzák, PhD, tajomník pre katechizáciu a pastoráciu.  
V úvode porady predniesol mitr. prot. Mgr. Jozef Nadzam du-
chovný píhovor na tému:  Kňazská služba v aspekte pokánia.   
Na porade boli prejednané otázky vnútornej smernice Úradu 
eparchiálnej rady, boli navrhnutí členovia do liturgickej komisie 
pri ÚEr, ako aj do Správnej rady Filantropie Michalovskej epar-
chie, a otázka dostavby rozostavaných sakrálnych budov MPE. 
Plán najbližších celoeparchiálnych podujatí v Michalovskej 
eparchii v letnom období. 

Zasadala eparchiálna rada 
12. mája 2005 v Michalovciach, na Úrade eparchiálnej rady 
MPE sa konalo pravidelné zasadnutie Eparchiálnej rady. Bola 
prehodnotená situácia na farnosti Košice a to hlavne v súvislosti 
s výstavbou chrámu. Eparchiálna rada schválila vnútropodnikovú 
smernicu č. 2/2005 – Pracovný poriadok. Zároveň schválila 
členov Liturgickej komisie, ktorej členmi sa stali: mitr. Prot. Ján 
Choma, prot. Mgr. Miroslav Janočko, prot. Mgr. Vladimír Spišak 
a d.o. Mgr. Sergej Barilík. Súhlasila so zriadením Cirkevnej mater-
skej školy a jedálne sv. rastislava. Materská škola pod správou 
Michalovskej pravoslávnej eparchie začne svoji činnosť od 1. 
januára 2006. 
Er si vypočula správy z jednotlivých farnosti. Boli prejednané 
sťažnosti niektorých PCO - ktoré svojím významnom zaväzujú Er 
prijať na ich nápravu určité opatrenia. Stretnutie bolo ukončené 
modlitbou. 

Zo života eparchie ŽIVOTNÉ JUBILEÁ  
 35 rokov života 

Dôstojný otec prot. Mgr. Miroslav 
Janočko sa  dňa 18.6.205 dožíva 
životného jubilea 35 rokov života. 
Otec Miroslav bol vysvätený na kňaza 
Jeho Preosvietenosťou Jánom, bisku-
pom michalovským 10.1. 1993. Od 15. 
1.1993 pôsobil ako duchovný správca 
na farnosti v Brezine a od 1.4.1997 
pôsobí na farnosti Falkušovce. Za jeho 
pôsobenia boli vystavané dva chrámy  a 
to v Brezine chrám sv. Cyrila a Metoda 

(1994) a chrám sv. veľkomučeníka Juraja v Byšte (1995). Je 
okresným arcidekanom pre okres Michalovce a má hodnosť 
protojereja.  K jeho jubileu mu želáme veľa Božej milosti v kruhu 
rodiny, pracovných úspechov na nive Christovej a pevné zdra-
vie.  

 

   Prvá svätá spoveď v Lastomíri 
Dňa 22. mája 2005 Pravoslávna cirkevná obec v Lastomíri 
prežívala veľkú radosť, keď k svätej tajine pokánia pristúpilo 
po prvýkrát sedem detí z našej cirkevnej obce. Prvá spoveď 
by nemala byť poslednou, ale začiatkom a výzvou k ďalšiemu 
pokániu. Svedčí o tom aj skutočnosť, že deti sa na ňu dôkladne 

pripravovali. Zavŕšenie tejto radosti nastalo prijímaním Tela a Krvi 
Christovej. Týmto sa pre deti začína nová doba, doba očisty 
od hriechu, zla. Len týmto sa upevní vzťah s Christom, ako s 
prameňom živej vody. 
Prajeme našim deťom: zdarvie, Božie požehnanie a duchovné 
nadšenie. “Nechajte dietky prichádzať ku mne, lebo takých je 
kráľovstvo nebeské” (Mt 19,14). 
      d.o. Mgr. Marek Sedlický, 
                                                                                              správca PCO 

 30 rokov života 
Vitalij Krasij 
Životného jubilea 30 rokov života sa 
dožíva d.o. Mgr. Vitalij Krasij, správca 
PCO Choňkovce. Otec Krasij sa narodil 
6. júna 1975 v obci Dovhe Pole v roven-
skej oblasti na Ukrajine. Stredoškolské 
vzdelanie získal v obi Semyduby. V roku 
1992 nastúpil na štúdium do kňazského 
duchovného seminára v meste Luck, vo 
Volynskej oblasti, ktorý úspešne absol-
voval v roku 1995. V tom istom roku sa 
presťahoval s rodinou na Slovensko 

a nastúpil na štúdium na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte, 
ktorú takisto úspešne ukončil a získal titul Magistra teológie v 
roku 2001.
Svätú tajinu manželstva prijal v roku 1997 s Halinou Tkačukovou, 
na diakona bol vysvätený v júni 1998 v chráme sv. Petra a Pav-
la v Trebišove a na kňaza v marci 1999 v obci Choňkovce v 
chráme Premenenia Pána, kde bol zároveň aj ustanovený za 
správcu. Na tejto cirkevnej obci pôsobí dodnes. K cirkevnej 
obci patrí aj filiálna obec Koňuš, ktorú jubilant taktiež adminis-
truje. Je členom Eparchiálnej rady. 

K jeho životnému jubileu mu želáme hojnosť Božích milosti, 
zdravia a radosti v práci a živote pre spásu jeho a jemu zverenej 
Božej pastvy. Na mnohaja i blahaja lita! 
                        prot. Ladislav Fedor 
                                                                                 Riaditeľ ÚER   
 

 70 rokov života 
26. mája 2005 oslávila v kruhu svojej rodiny významné 
70-te výročie svojich narodenín naša príkladná a dobrá 
veriaca, Mária Gožová, rod. Lecová, narodená a žijúca 
v Beňatine. 
Vychovala tri dcéry a jedného syna v láske k Pravos-
lávnej cirkvi, hlavne v časoch pre našu cirkev ťažkých 
a zložitých, kedy spolu so svojím manželom nebohým 
Michalom Gožom, dlhoročným členom kurátorského 
zboru PCO Beňatina boli príkladom pre ostatných pri 
výstavbe nového chrámu. 
K jej jubileu želáme veľa zdravia a Božieho požehnania 
na mnohaja i blahaja lita.   
 

 55 rokov života 
MICHAL FEDOR

Dňa 16. mája 2005 oslávil svoje 55 
výročie svojich narodenín, v kruhu 
svojej rodiny, brat Michal Fedor, člen 
eparchiálnej rady MPE v Michalov- 
ciach, a virilný člen  rady cirkevnej obce 
Trebišov. 
Jubilant sa narodil v Markovciach, v ro-
dine rušnovodiča a jeho túžbou bolo 
pokračovať v profesii svojho (dnes už 

nebohého) otca, čo sa mu aj splnilo a od mladosti až po dnes 
pracuje v Železniciach Sr ako rušnovodič – strojvodca. 
Spolu so svojou manželkou a blízkymi priateľmi bol hlavným 
iniciátor obnovenia bohoslužobného života v Trebišove, ktoré 
bolo prerušené v krízovom roku 1968. Od počiatku obnovenia 
náboženského života v PCO Trebišov bol členom kurátorského 
zboru a vykonával funkciu pokladníka. Počas výstavby chrámu 
a farskej budovy venoval takmer celý svoj voľný čas týmto ak-
tivitám a prispel hlavne svojou kvalitnou odbornou prácou v 
oblasti elektroinštalácií a pod.
Vedenie Úradu eparchiálnej rady a Eparchiálna rada blahoželá 
jubilantovi k jeho životnému jubileu a želá mu do ďalších 
rokov plodnej práce a života veľa zdravia a hojnosť Božieho 
požehnania na mnohaja i blahaja lita! 
                    Úrad eparchiálnej rady 
           Michalovskej pravoslávnej eparchie 

Letný detský tábor na Ukrajine 
PCO Pichné organizuje letný detský tábor na Ukrajine, 
spojený so zájazdom po svätých miestach na Ukrajine v 
dňoch 18. – 27. 7. 2005. 
Navštívite mestá Luck, Kyjev, Rovno, Počajev a ďalšie. 
Poplatok: 1.500 Sk. Je potrebné písomný súhlas rodičov. 
Informácie:  prot. Mgr. Michal Rosič 
  Komenského 2661/11
  069 01 Snina , tel. 0907 416999.

 55 rokov života
Dňa 27. mája 2005 sa dožila vzácneho životného jubilea 
55 rokov života pracovníčka Úradu eparchiálnej rady  
v Michalovciach sestra Ľubomíra Kováčová. K jej jubi-
leu jej úprimne blahoželajú spolupracovníci a vedenie 
ÚEr MPE. 
Do ďalších rokov želáme zdravie a požehnanie na mno-
haja i blahaja lita. 
         kolektív ÚER MPE 

UPOZORNENIE - OSPRAVEDLNENIE 

Redakcia Pravoslávny kalendár – ročenka na rok 
2005 upozorňuje veriacich a čitateľov časopisu 
PRAMEŃ na posun v informácii  týkajúcej sa  
používania radových hlasov (osmohlasnika)  a to 
konkrétne v nedeľu Zostúpenia Svätého Ducha,  
v ktorú bolo nesprávne uvedené poradie hlasu . Od 
tej-to nedele sú hlasy o jeden posunuté. Za spôso-
benú chybu sa ospravedlňujeme. 




