
  Presvätá Bohorodička je v 
deň tohto sviatku uvádzaná 
do „svätyne svätých“  ako 
posvätný poklad Božej slávy. 
Kňaz Zachariáš prijal Prečistú na 
chrámových schodoch a uviedol 
ju do svätyne svätých. Týmto 
činom Zachariáš v sebe spojil dve 
tradície – kňazskú a prorockú. 
Porušil zákon, keď dovolil Márii 
vstúpiť za druhý záves a prijal 
ju ako pravú Darochraniteľnicu, 
ktorá obsahovala neobsiahnuteľné 
Slovo (stichira na večierni, hl. 
1). Bola to tajomná príprava 
na deň, keď sa Christos stane 
človekom. Vybraná Deva sa 
pripravuje v chráme, aby sa mohla 
stať prečistým Spasiteľovým 
chrámom. 
 Tento sviatok sa prihovára 
srdcu každého otca – kresťana 
a matky – kresťanky. Ako 
vychovávame svoje deti? Staráme 
sa len o ich pozemské šťastie? 
Hlavnou starosťou pre rodičov 
je postaviť svoje deti na dobrú 
cestu životom, na takú cestu, 
ktorá by ich priviedla ku šťastiu. 
Ale nie všetci rodičia chápu, v 
čom spočíva „šťastie“ človeka. 
Pre jedných je to bezstarostný 
život, pre druhých čestné miesto 
v spoločnosti a pre všetkých je to 
život bez smútku a bez utrpenia. 
Všetky želania sú prirodzené a 
Bohu sa neprotivia. Ale popri 
tomto všetkom mnohí zabúdajú 

na hlavné – byť bližšie k Bohu! Z 
celého srdca želali šťastie svojej 
dcére i rodičia Presvätej Márie, 
spravodliví Joachim a Anna. Ale 
celé toto šťastie svojej dcéry videli 
v tom, že bude čím bližšie k Bohu. 
A keď ich dcéra mala tri roky, 
zaviedli ju do Božieho chrámu, 
aby ju tam navždy zasvätili Bohu.  
S vierou a hlbokou láskou k Pánovi 
Mu dávajú svoj najcennejší Poklad 
– jedinú, darovanú im v starobe, 
dcéru Máriu. 
Drahí bratia a sestry, okrem 
dočasného a krátkeho pozemského 
života jestvuje i život iný, budúci, 
nekonečný, okrem potrieb 
telesných sú aj potreby duševné. 

Prvé obdobie pozemského života 
Božej Matky, jej detstvo a jej 
cirkevná výchova nás učí, aby 
sme sa i my modlili k Bohu a tieto 
modlitby vhodne spojili s telesnou 
i duševnou prácou, aby sme 
nezanedbávali cnosti, aby sme 
tak mohli dosiahnuť večný život. 
Svätý príklad Matky Božej nás 
poučuje, aby sme nezanedbávali 
štúdium Božieho slova, aby sme 
sa usilovali preniknúť do zmyslu 
a ducha Svätého Písma. Čítanie 
Sv. Písma hasí duchovný smäd, 
lebo je napísané prorokmi a 
apoštolmi a slová v ňom napísané 
sú duchom a životom.
Božia Matka je Preblaženou 
Kráľovnou, Matkou Pána 
nebies a zeme, radosťou 
anjelov, sladkosťou prorokov, 
slávou apoštolov, svätcov 
ozdoba, mučeníkov pevnosť, 
spravodlivých radosť, vesmíru 
chvála a všetkých kresťanov 
Pomocníčka. Modlime sa k nej 
neustále, aby nám v tomto našom 
ťažkom rozhodnutí kráčať po 
úzkej duchovnej ceste neustále 
pomáhala, aby sa prihovorila 
u svojho Syna, ak zídeme z 
vytýčenej cesty, aby nás svojimi 
modlitbami prinavracala na pravú 
cestu: cestu k životu večnému v 
Bohu. 
                                             
                                                         

o.Mgr. Peter Bačovčin             
                                           

Pôst a modlitba 
v pravoslávnej Cirkvi

   Modlitba a pôst v živote pravoslávneho 
kresťana má veľký, ničím nezameniteľný, 
spasiteľný význam. Svätí otcovia našej Cirkvi 
prirovnávajú pôst a modlitbu k dvom krídlam 
vtáka, ktorými sa vznáša k výšinám. V prvom 
rade sa pôst chápe ako telesné zdržanie sa 
od jedál, úplne alebo čiastočne. Samozre-
jme, tento pôst má význam len v spojení s 
láskou k Bohu a blížnemu. My pravoslávni 
kresťania by sme mali pristupovať k pôstom 
zodpovedne, lebo pôst je prospešný nielen 
nášmu telu, ale aj našej duši. Sväté Písmo  
hovorí o tom, ako už prví ľudia Adam a Eva 
potom, čo zhrešili, činili pokánie a postili sa. 
Už prví ľudia nachádzali v pôste zbraň pred 
diablom. Mali by sme sa zamyslieť v tom-
to pôstnom období a častejšie navštevovať 
bohoslužby a pripravovať sa na jeden z 
najkrajších sviatkov v roku, na Narodenie 
nášho Spasiteľa Isusa Christa. On je ten 
nový Adam, ktorý prichádza na tento svet, 
aby zvíťazil nad satanom a zachránil nás 
od zatratenia. Isus Christos je naša nádej, 
naša spása. 
V posledných rokoch  sa veľakrát používa 
slovo pôst aj v medicíne. Ale pôstom sa v 
Cirkvi nemyslí len na zdržanlivosť  od jedla, 
ale aj iných pôžitkov 
(alkohol, cigarety, lenivosť, ohováranie...
atď). Modlitba v pôstnom období má tiež 
veľký význam v duchovnom napredovaní 
kresťana. Modlitba sa stáva skutočnou 
víťaznou zbraňou iba v prípade, že je 
skutočná, t.j. neustále sídli v srdci a tam 
pôsobí. Pokiaľ modlitba dosiahne želaný 
stupeň, „nepriatelia“ útočia a nedajú 
dotyčnému ani na chvíľku pokoj. Vtedy je 
modlitba o to viac dôležitejšia než všetky 
ostatné ochranné prostriedky v duchovnom 
zápase. Modlitba totiž vždy priťahuje Božiu 
pomoc a Jeho silou odráža nepriateľov. 
Svätý Ján Kojov hovorí podobne sám o sebe: 
„ Podobám sa na človeka, ktorý sedí pod 
obrovským stromom a vidí, ako sa k nemu 
približuje množstvo nebezpečných zvierat 
a jedovatých hadov. Nemôže sa im všetkým 
postaviť a premôcť ich. Preto rýchlo vylezie 
na strom, a tak sa zachráni. To robím aj ja. 
Sedím vo svojej kélii (mníšska izba), vidím 
zlé myšlienky, ktoré na mňa útočia. Pretože 
nemám dostatok síl, utekám k Bohu a vďaka 
modlitbe sa zachraňujem.“ 
Tu, drahí veriaci, vidíme silu modlitby a 
pôstu. Znakom čistého pokánia je mod-
litba, čisté slzy, bázeň a odvrátenie sa od 
hriechu,zatiaľ čo jeho ovocím je svätá 
radosť a dobré skutky. Preto podľa tradície 
pravoslávnej Cirkvi školou pokánia je duch-
ovná dielňa vzkriesenia duše a duchovného 
zápasu o svätú radosť, ktorú daruje Svätý 
Duch tým, ktorí sa vracajú k Bohu. 
S láskou a nádejou vstúpme cez „brány 
pokánia“ a vykročme na „cestu spásy“ do 
roždestvenského pôstu, pretože teraz je „čas 
duchovného zápasu“, ktorý je nám na úžitok. 
V ňom získame silu a požehnanie do celého 
nášho kresťanského života, ktorý neustále 
smeruje k Vzkrieseniu, svetlej Pasche Chris-
tovej. 
                                       

Prot. ThDr.  Štefan Horkaj
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Posvätenie vodnej elektrárne
     

Dňa 26. septembra 2006 sa 
uskutočnilo posvätenie a 
slavnostné odovzdanie stavby 
malej vodnej elektrárne v 
Hornej Strede, okres Nové 
Mesto nad Váhom. Posvi-
acku objektu, ktorý patrí Pra-
voslávnej akadémii vo Vilé-
move (ČR), uskutočnil Jeho 
Blaženosť Kryštof, arcibiskup 
pražský, metropolita českých 
krajín a Slovenska, za účasti 
predstaviteľov Úradu met-
ropolitnej rady pravoslávnej 

cirkvi na Slovensku prot. Mgr.  
Ladislava Bilého, prot. Mgr. 
Jána Nováka, d.o. Mgr. 
Michala Džugana, Mgr. Ivety 
Starcovej, úradu Michalovskej 
pravoslávnej eparchie v 
Michalovciach prot. Mgr. 
Bohuslava Seniča, prot. Mgr. 
Vasila Bardzáka, PhD., a 
predstaviteľa sesterskej Pra-
voslávnej Akadémie na Slov-
ensku Mgr. Róberta Ivana, 
PhD. 
K zúčastneným sa prihovoril 
a ekologické dielo predstavil 

autor a realizátor projektu 
Mgr. Roman Juriga, riaditeľ 
Pravoslávnej Akadémie vo 
Vilémove (ČR).
Pozvanie prijali aj J.E. Mons. 
Ján Sokol, rímskokatolícky 
arcibiskup bratislavsko-
trnavskej diecézy na Slov-
ensku, riaditeľ cirkevného 
odboru MK SR Ján Juran, 
predstavitelia samosprávy 
zúčastnených obcí a ďalší 
hostia.

Róbert IVAN



Svätý pravoverný cisár 
Justinián a cisárovná  

Teodora
 
 Svätý Justinián, jeden  
z najvýznamnejších štátnikov v 
celej histórii Byzantskej ríše, veľký 
ochranca sv. Pravoslávia, budovateľ 
chrámov a cirkevný spisovateľ bol 
Slovan, pôvodom z Bulharska. 
Za svojho panovania (527 - 565) 
Byzanciu preslávil vďaka vojenským 
víťazstvám v Perzii, Afrike, Talian-
sku, v dôsledku ktorých odhodlane 
vykorenil pohanstvo medzi národom 

Vandalov a Vizigótov. Na základe 
nariadení cisára Justiniána boli za-
tvorené pohanské školy v Aténach. 
Pre potreby šírenia kresťanstva na 
území Malej Ázie sv. Justinián tam 
poslal efezského biskupa Jána, ktorý 
tu pokrstil viac ako 70 tisíc pohanov. 
Cisár rozkázal postaviť pre 
novopokrstených 90 chrámov, štedro 
podporoval budovanie chrámov v 
celej ríši. Medzi najkrajšie stavby 
jeho epochy zaraďujeme Monastier 
sv. Kataríny na Sinajskom poloos-
trove a Chrám Svätej Sofie (Božej 
Múdrosti) v Konštantinopole (Cari-
hrade, pozn. autora). 
Za éry svätého Justiniána bolo na-
jviac chrámov vybudovaných a zas-
vätených Presvätej Bohorodičke. 

Hoci bol človekom rôznorodo vzde-
laným, svätý Justinián veľmi dbal o 
vzdelanie cirkevných klerikov a mní-
chov, ktorým nariadil prednášky z ré-
toriky, filozofie a bohoslovia.
Blahoverný panovník venoval mnoho 
pozornosti i síl boju s origenistami, 
ktorí obnovili nestoriánsku herézu. 
Proti týmto heretickým výmyslom 
svätý Justinián zostavil cirkevnú 
pieseň “Jedinorodnyj Syne i Slove 
Božij” (Jednorodený Synu i Slovo 
Božie) a nariadil jej povinný spev v 
pravoslávnych chrámoch. Od toho 
času až dodnes sa táto pieseň spieva 
počas Božskej liturgie pred Malým 
vchodom. Na príkaz tohto panovníka 
bol v roku 553 zvolaný V. všeobecný 
cirkevný snem, kde bolo odsúdené 
učenie Origena a boli potvrdené akty 
IV. všeobecného cirkevného snemu 
v Chalcedone. 
Svätý cisár Justinián veľmi dbal o 
poriadok, právo a spravodlivosť v 
štáte. Pod jeho vedením a dozorom 
bola zostavená plná zbierka rím-
skych zákonov, ktoré dnes poznáme 
pod názvom “Justiniánov kódex”. 
V osobnom živote svätý Justinián 
dodržoval prísnu zbožnosť, mnoho 
a usilovne sa postil. Svoju dušu 
odovzdal Hospodinovi v roku 565.
Svätá Cirkev k tomuto bohabo-
jnému cisárovi priradila do zástupu 
svätých aj jeho manželku cisárovnú 
Teodoru, ktorá bola rovnakej mysle 
ako sv. cisár. Z pozemského sveta 
odišla v roku 548. Spočiatku bola 
veľkou hriešnicou, pridržiavala here-
tikom - monofizitom, avšak neskôr 
učinila skutočné pokánie, obrátila 
sa na sväté Pravoslávie a do konca 
svojho života viedla cnostný život, 
dodržiavajúc čistotu duševnú i te- 
lesnú.
Pravoslávna Cirkev Christova si ctí 
pamiatku tohto bohabojného cisár-
skeho manželského páru každoročne 
14./27. novembra.

Svätý biskup Kliment 
Ochridský, osvietiteľ 

Slovanov

            Svätý biskup Kliment bol žiakom 
sv. apoštolomrovných bratov Cyrila a 
Metoda, učiteľov Slovanov. Po smrti 
svätého Metoda, za krutého pre-

nasledovania nemeckých biskupov 
na území Veľkej Moravy odišiel 
do Ochridského kraja (dnešné 
Macedónsko i Albánsko), založil tu 
monastier v Belici, kde bola aj jeho 
prvá biskupská katedra. Neskôr bola 
prenesená do mesta Ochrid, ktoré 
sa stalo centrom jeho neustálych 
arcipastierskych a učiteľských úsilí. 
V Ochride postavil chrám zasvätený 
svätému veľkomučeníkovi Pantelej-
monovi. Spolu so svätým biskupom 
Naumom založil skriptórium, kde 
mnohí z jeho žiakov pracovali nad 
prepisovaním kníh v slovanskom 
písme pre slovanské národy. Činil 
zázraky už za svojho života, aj po 
svojej smrti v roku 916, a činí ich 
dodnes. Jeho sv. neporušené os-

tatky (mošči, pozn. autora) sa nach-
ádzajú v chráme, ktorý bol pôvodne 
zasvätený Presvätej Bohorodičke, 
avšak neskôr započal nosiť jeho 
meno.
Pravoslávna Cirkev si ctí od 
nepamäti jeho svetlú pamiatku 
každoročne 25.11./8.12.

Svätý cisár Justinián, svätá ci- 
sárovná Teodora a svätý biskup 
Kliment Ochridský, modlite sa 
za nás hriešnych pred Hos-
podinom!
     
     
     
  Róbert IVAN

       Pravoslávna Cirkev je špecifická 
tým, že uctieva sv. ikony. Má ich 
umiestnené v chráme a veriaci ich 
majú aj vo svojich domoch, lebo 
každá pravoslávna rodina je domáca 
cirkev. Ikony neobdivujeme, ale im 
vzdávame úctu, pretože sú zvyčajne 
na nich zobrazení Isus Christos, 
Bohorodica, svätí alebo nejaká 
biblická udalosť.
     Podľa tradície prvú ikonu 
Bohrodice zobrazil sv. apoštol a 
evanjelista Lukáš, ktorý je v Cirkvi 
považovaný za prvého dejepisca a 
ikonografa. 
     Podľa tradície Cirkev uctieva 
ikony od samotného počiatku svojej 
existencie. Najprv biblické javy a 
postavy zobrazovala v katakombách 
prostredníctvom rôznych symbolov, 
neskoršie, keď v 4. storočí získala 
slobodu, objavujú sa ikony.
     V širokom slova zmysle každý 
človek je ikonou, lebo Boh stvoril 
človeka ako svoju ikonu. Preto keď 
kňaz vykonáva kadenie v chráme, 
kadí nielen ikony, ale aj veriacich, 
pretože aj oni sú Božie ikony. 
Každý človek je „predurčený“ stať 
sa Božou ikonou. Človek sa však 
svojím životom, správaním môže 
stať aj ikonou démona. Ľudia zlí, 
ktorí nemajú pokoj vo svojom srdci 
a sú nositeľmi a šíriteľmi deštrukcie, 
smerujú k ikone démona. Nikto z nás 
však nechce byť ikonou démona, ale 
zostať v pozícii, kedy trpezlivo a v 
utrpení buduje v sebe Božiu ikonu.
     Ikona je produkciou kresťanskej 
špirituality, preto ju nemôžeme 

stotožňovať s portrétom. Ikona 
vyjadruje duchovný, špirituálny 
rozmer svätca a na portréte je 
zobrazená špecifická vlastnosť 
osobnosti. Pretože ikona má 
duchovný rozmer, nie každý človek 
môže byť autorom ikony, ale iba 
kresťan, ktorý žije dynamickým 
duchovným životom. Ikona svedčí o 
veľkosti východnej špirituality, o jej 

bohatstve a zdravej orientácii.
     Ikona má svoje opodstatnenie v 
Cirkvi, čo bolo prezentované na 7. 
všeobecnom sneme v Nicei roku 787, 
kde bolo zaznamenané víťazstvo 
nad ikonoborcami. Otcovia snemu 
vyhlásili, že hmota nie je nositeľom 
hriechu, lebo „Slovo sa stalo 
telom“. Táto christologická pravda 
nám dáva právo na zobrazovanie 
ikon a ich uctievanie. Syn Boží prijal 

na seba telo, stal sa telom, stal sa 
matériou, preto duchovný rozmer 
svätca je možné vyjadriť viditeľným 
spôsobom.
      Navyše, keď uctievame ikony, 
vždy vzdávame úctu nie predmetu, 
ale tomu svätcovi, ktorý je zobrazený 
na ikone.
      Ikona sa neprieči Bohu. 
Svedectvom toho je existencia 
divotvorných ikon. Prostredníctvom 
nich Boh preukázal svoju silu a 
lásku k človeku, pretože cez tieto 
ikony Boh pomohol konkrétnemu 
človeku.
      Z tohto dôvodu je na nás, aby 
sme sa snažili porozumieť ikone a aj 
v mládeži pestovali kladný vzťah k 
ikone. 
Nie je dobré, keď v našich 
chrámoch sú portréty, ktoré zo 
svetského hľadiska sú nám príjemné 
na pohľad, alebo namiesto ikony 
Bohorodice máme portrét krásnej 
madony. Netreba inklinovať ani k 
sochám. 
Sochy nie sú vyjadrením duchovného 
rozmeru svätca, a o to predsa ide, 
že v Cirkvi je dôležitá duchovnosť 
človeka, jeho ozajstná, nie svetská 
dokonalosť. Svetská telesná krása 
je dočasná a nemá trvalú hodnotu. 
Naopak, duchovná krása človeka 
je večná perspektíva, preto buďme 
verní ikone.

prof. ThDr. Imrich Belejkanič, CSc.
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Životy svätých

 Cirkev zjednocovania alebo tiež Moonova sekta, ako sa 
zvykne označovať, predstavuje obrovskú hrozbu, negatívnym 
spôsobom ovplyvňujúcu členov spoločnosti, najmä mládež. 
V jej pozadí stojí kresťanstvo, avšak vo svojskom ponímaní. 
Boh sa v mysliach príslušníkov sekty javí ako ,,univerzálna 
pôvodná energia”. Stvoril človeka a svet, aby tak zažil ,,stálu 
stimuláciu lásky a radosti”.

  Adam, Eva, ba ani Mojžiš podľa ich názoru nemôžu 
získať absolútnu moc na zemi, pretože sa svojím hriešnym 
životom dostali pod nadvládu satana. Dokonca ani Ježiš nemo-
hol založiť ,,kráľovstvo Božie na zemi”, pretože Ho ukrižovali 
skôr, ako sa stihol ,,oženiť s dokonalou nevestou” a ,,počať 
dokonalé dieťa”.

  Členovia cirkvi zjednocovania veria, že pánom druhého 
príchodu a Bohom vyvoleným zakladateľom kráľovstva 
božieho na zemi je ich duchovný vodca Sun Myung Moon. 
Moon sa narodil v roku 1920 v Chongju, dnešná Severná Kó-
rea. Údajnou víziou Christa sa v roku 1936 cítil povolaným za 
mesiáša. O deväť rokov neskôr završuje svoj boj o absolútnu 
pravdu, ktorú si musí vydobyť od duchovných svetov, Boha a 
satana. Sektu zakladá v roku 1954 v Južnej Kórei. 

 Za najrozhodujúcejšiu, spásonosnú udalosť v doterajšej 
histórii sa považuje „svadba baránka” v roku 1960, kedy sa 
zosobášili nebeskí rodičia, Moon so svojou v poradí už štvrtou 
manželkou Han Hak Ja, aby tak položili základný kameň pre 
vykúpenie sveta. 

   Moona jeho stúpenci považujú za nebeského otca, mesiáša, 
pána druhého príchodu. Legenda sa ho pokúša predstaviť ako 
mučeníka, zjavovateľa, stelesnenie spravodlivosti, ako pána 
svetov. Pre členov sekty je neobmedzeným duchovným a svet-
ským vodcom. Žije v luxusnej vile v New Yorku.

       Cieľom prívržencov sekty je modlitbami, pôstom a 
náborom nových členov vytvoriť základňu ,,zadosťučinenia” 
za hriešny pád a chrániť sa pred útokmi zla. Noví prívrženci 
Moonovej sekty sa vzdelávajú v tréningových centrách, 
prerušia školu alebo odborné vzdelanie a celý svoj majetok 
a príjmy odovzdávajú sekte. Úplne zrušia kontakty s rodinou, 
priateľmi. Manželského partnera im vyberá sám Moon, ktorý 
potom páry masovo zosobáši. Napríklad v roku 1988 zosobášil 
hromadne 6516 párov, pričom snúbenci sa až pri svadbe do- 
zvedeli, kto bude ich partnerom. Do horných vodcovských 
vrstiev Moonovho impéria vystúpia iba dokonale oddaní 
dlhoroční členovia, ktorí vedú jeho hospodárske podniky. Patrí 
medzi ne medzinárodný obchod so žen-šeňom, kozmetickými 
produktmi, šperkami; medzinárodná účasť na lodeniciach a 
strojárenstve; početné, osobnými vzťahmi podmienené malé 
podniky, tlačiarne, maloobchody a čistiarne. 

     Zrejme v dôsledku pribúdajúcej informovanosti sa 
Moonova sekta od roku 1979 pokúša nadobudnúť zdanie 
serióznosti rôznymi oficiálnymi tlačovými vyhláseniami, 
odbornými posudkami rôznych profesorov a zmenený-
mi propagačnými metódami. K tým patrí predovšetkým 
starostlivosť o seniorov, domové misie a predaj časopisu 
,,Nová nádej”. Pouličné získavanie členov je relatívne zried-
kavé. Pomocou nových vedľajších a podriadených organizácií 
sa usilujú získať predovšetkým študentov, politikov, ekonó-
mov, novinárov a príležitostne aj cirkevných predstaviteľov. 

   Dnes na ľudstvo číha veľké množstvo nebezpečenstiev. 
Jeho podstatnú časť tvoria sekty: organizácie vymývajúce 
mozog, oddeľujúce deti od rodičov a vo veľkej miere sa obo-
hacujúce prácou svojich členov. Preto je veľmi dôležité pre 
každého vyjasniť si svoj vzťah k Bohu a k pravej kresťanskej 
Cirkvi. Lebo tá pravá viera neprináša nebezpečenstvo, ale 
spásu, nekonečnú radosť a šťastie vo večnosti.             

                                                                      
                                       redakcia

Cirkev zjednocovania, 
Moonova sekta

Sila modlitby  
za zosnulého

 Svätý Gregor Dvojeslov raz rozprával príbeh: „Žil 
raz jeden mních, ktorý smrteľne ochorel. Svojmu rodnému 
bratovi povedal, že v jeho kélii je  ukryté zlato. Musím 
podotknúť, že monastier, v ktorom žil tento chorý mních, 
bol so spoločným vlastníctvom. To znamená, že  podľa 
pravidiel všetko bolo spoločné, a nikto nemal právo 
privlastňovať si hocičo za svoje, a tým viac utajovať to 
pred ostatnými. Neskôr sa o jeho čine dozvedeli aj iní 
mnísi a dozvedel som sa to aj ja ako predstavený monas-
tiera. Aby si mních uvedomil ťažkosť svojho previnenia a 
činil pokánie, zakázal som bratom návštevy v jeho kélii. 
Po jeho smrti, aby sme predišli podobným činom, priká-
zal som ho pochovať mimo monastierskeho cintorína a na 
jeho hrob hodiť to zlato. Prešlo tridsať dní od jeho smrti 
a mne sa ho uľútostilo. Mysliac si, že v záhrobnom živote 
veľmi trpí, som začal hľadať spôsob, ako mu uľahčiť jeho 
utrpenie. A rozhodol som nasledovne: Zavolal som ekonó-
ma monastiera a prikázal mu odslúžiť za zosnulého tridsať 
liturgií a všetkým som prikázal modliť sa za neho. Toto 
nariadenie bolo pre zosnulého neobyčajne blahodarné. 
V deň, kedy bola odslúžená posledná liturgia za pokoj 
jeho duše, zjavil sa svojmu rodnému bratovi a povedal:  
„ Doteraz som, braček môj, strašne a kruto trpel, ale teraz 
netrpím a nachádzam sa vo svetle.“ Brat zosnulého  ro-
zpovedal o svojom zjavení mníchom. Všetci sa potešili, že 
ich zosnulý brat bol pozbavený múk, a to preto, lebo bola 
za neho prinesená spásonosná obeť.

                                               prot. V. Gurjev: Prológ, 



	 Spievaná večerňa s jej nasýtenosťou 
melodickými piesňami, antifónnym prednášaním 
žalmov, sviatočným vchodom kňazov dosta-
la formu a uplatnenie ako všeobecno-far-
ská bohoslužba. Ale už v 4.-5. st. v mníšskych 
spoločenstvách Palestíny a Egypta sa začal 
budovať iný typ večernej bohoslužby – pravidlo 
spievania žalmov, ktorá mala málo spoločného 
s poriadkom večerne. 

 Základom tejto bohoslužby bolo 
čítanie a spievanie z knihy Žaltár, o čom aj v 
súčasnosti svedčí náš bohoslužobný poriadok, 
ktorý je zostavený z mníšskych večerných pra-
vidiel spievania žalmov a hymnov, ktoré podľa 
ich mienky odvádzali mníchov od asketizmu, 
zanechávajúc pokoru a miernosť. Druhou 
príčinou toho, že sa do mníšstva nezavá-	
dzalo spievanie hymnov, bola snaha heretikov 
šíriť svoje lživé učenie prostredníctvom piesní 
(spevu). A preto v monastieroch prevládalo 
spievanie alebo čítanie Žaltára, kým vo far-
ských chrámoch sa bohoslužba vyznačovala 
slávnostným charakterom s rozvitou speváckou 
štruktúrou (Samojlov 1971, s. 74).

 Samotný život prvých mníchov im 
nedovoľoval, aby plnili spievanie žalmov a hym-
nov a uskutočňovali večerný obrad zapaľovania 
svetla. Nekonali tento obrad, lebo nemali 
potrebné predmety – olej a vosk. Nakoniec ani 
nemohli čítať kňazské modlitby, pretože neboli 
kňazmi.

 Myslenie mníchov o tom, že ani mních, 
ani nikto iný, kto nemá chirotoniu, si nemôže 
prisvojovať bohoslužobné funkcie kňaza, je 
prekrásne zobrazené v rozhovore abbu Níla Si-
najského s Jánom Moschom, patriarchom jeru-
zalemským, o pôvode bohoslužby, ktorú slúžil 
len abba. Tu je jasne zobrazený rozdiel medzi 
farským a mníšskym postupom bohoslužieb.

 Ján a Sofronius, ktorí neuznávali v bdení 
abbu Níla zvyčajnú bohoslužbu, ktorá bola zná-
ma v celej Cirkvi, sa ho opýtali: „Prečo, abba, 
nedodržujete poriadok všeobecnej a apoštolskej 
Cirkvi?“ Abba na to odpovedal: „Kto by 
nechránil poriadok všeobecnej a apoštolskej 
Cirkvi, nech bude anatéma na ňom v súčasnej 
dobe i v budúcnosti.“ Oni mu odpovedali, že on 
je taký „ako ty sám“ a začali mi ukazovať jeho 
porušenia: „ V noci na večerni svätej nedele 
na Hospodi vozzvach nespievajú tropár, ani 
na Svite tichij, ani na Spodobi Hospodi, ďalej 
na kánone Boh Hospoď, sidalny nedeľňajšie, 
ani po piesni sv. troch mládencov tropár, ani 
pred Evanjeliom Vsjakoje dychanije, ani na 
Slávosloví: Voskesenije Spasovo, ježe chvalim.“ 
Vtedy starec, obrátiac sa k Jánovi, povedal, že 
mnísi nič z toho neuskutočňujú nie preto, že 
chcú narušiť otcovské poriadky, ale preto, že 
je Cirkvou ustanovené všetko toto konať oso-
bitným a na to posvätným osobám. Mnísi toto 
všetko nerobia, pretože nie sú vysvätení na túto 
službu. „Na toto cirkevný poriadok ustanovuje 
čteca a speváka, hypodiakonov a presbyterov. 
Speváka, aby za ním spievali ľudia, začínal im 
v speve a viedol ich na Svjatyj Bože a na ďalšie 
piesne, udával nápev. Čteca na bohoslužobné, 
prorocké a apoštolské knihy, hypodiakonov a 
takisto aj diakonov, aby slúžili pri žertveníku. 
Presbyterov, aby konali bohoslužby a krstili.“ 
Keď to starec povedal, jeho spolubesedníci mu 
to potvrdili. Ďalej sa abbu spýtali, či by sa bez 
kňaza nemohla vo všeobecnosti uskutočňovať 
bohoslužba. Abba im povedal, že nepopiera 
takúto bohoslužbu, ale zároveň prosí, aby sme 
si neprisvojovali kňazskú službu a to ešte v 
chráme. Takáto bola príčina, ktorá viedla mní-
chov ešte v 7. st. zostať vernými starému pra-	
vidlu spievania žalmov (Uspenskij, 1959, s. 28-
29).
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LITURGICKÉ OKIENKO

MNÍŠSKA VEČERŇA I.      Koniec októbra. Upršaný a chlad-
ný deň. Výlet ako stvorený do Zlej 
diery... O čo tu vlastne išlo? Trošku to 
upresníme. Nielen pravoslávne deti a 
mládež, ale aj niektorí ich rodičia a naši 
dvaja otcovia duchovní zo  Sloviniek  
a z Košíc boli v tejto diere. Deň bol 
sobotný a aj to počasie nám neprialo 
len zo začiatku. A čo tá Zlá diera? 
Možno, že niektorí už aj viete, čo to je, 
vďaka ľuďom, ktorí to tam prevádz-
kujú, manželia Koščovci, presnejšie 
vďaka ich dcére Katke. ,,Zlá džura”, 
nachádzajúca sa pri obci Lipovce, 
bola donedávna jedinou známou 
jaskyňou na území prešovského okre-
su. Sprístupnená je len nedávno, se-
dem rokov dozadu. A tak my všetci na 
čele s dvoma otcami duchovnými, o. 
Petrom so Sloviniek a o. Vladimírom 
z Košíc sme sa vybrali zistiť, prečo je 
tá diera taká zlá. Dokopy 55-členná 
skupina vystúpila z autobusov, rú-
tiac sa v nedočkavosti, čo nás čaká 
a neminie. Nemôžem nespomenúť 
nádhernú jesennú prírodu kraja a ešte 
viac prekvapenie, ktoré nás čakalo 
hneď po príchode do okolia jasky-
ne. Z dreva vybudované preliezky,  
hojdalky, mostíky a to všetko uprostred 
lesa! Pomaly sme sa porozdeľovali 
do troch skupín a postupne sme schá- 
dzali do jaskyne, kde teplota dosa-
huje okolo 7 stupňov. Keďže jaskyňa 

nie je elektricky osvetlená, tak nám 
manželia Koščovi dali do rúk tradičné 
jaskyniarske karbidky s otvoreným 
ohňom,  helmu na hlavu a mohli sme 
ísť. Krásne bolo aj zhasnutie týchto 
karbidiek uprostred jaskyne a násled-
ný výskot, na ktorý naše uši ešte do- 
teraz pamätajú. Už len samotný vstup 
do jaskyne nebol najľahší. Joj, koľkí z 
nás si tam hlavu udreli! Ale napokon 
to nebolo nič tažké, prehliadka trvala 
okolo 40 minút. Dozvedeli sme sa o 
zaujímavej histórii jaskyne, do ktorej 
často dedinčanom v minulosti pa-
dali domáce zvieratá, zaujímavosti 
o stalagmitoch. Aj to, že tu zimuje 
okolo 250 netopierov. Dozvedeli 
sme sa aj  jednu zaujímavú príhodu 
o tom, ako pred časom jaskyniari 
priviazali húske červenú mašličku na 
krk (poznávací znak) a pustili ju do 
jaskyne, vyšla im o pár kilometrov 
ďalej, ale s tým rozdielom, že už bola 
pozlátená. Po prehliadke sa začala 
športovo-náboženská olympiáda. Ale 
ešte pred ňou nemôžem zabudnúť na 
to obrovské množstvo párkov. Po na-
papaní sa začalo súťažiť.  Urobilo sa 
niekoľko stanovíšť:  napr. náboženský 
kvíz, beh s jablkom na hlave, triafanie 
do kužeľov, spev alebo prednášanie 
modlitieb atď. Podelili sme sa do 
skupín a súťažili sme, lepšie po- 
vedané, skôr sme sa zabávali. Ale 

keďže všetko na tomto svete má aj 
svoj koniec, tak aj my sme finišovali 
s celou olympiádou. Na konci nás 
čakalo vyhodnotenie a aj zaujímavé 
ceny. Či už to boli praktické, estetické 
alebo jedlé, všetkých nás potešili. A 
potešilo nás ešte viac aj to, že nám ich 
odovzdával sám pán Košč, ktorý spo-
lu so svojou manželkou boli ku nám 
veľmi, veľmi milí, priateľskí a vo 
všetkom nápomocní. Na konci sme 
im aj všetkým prítomným zo srdca 
zaspievali ,,mnohaja lita”. A náš deň 
sa chýlil ku koncu.

         Za to všetko nášmu Hospodu 
Bohu sláva! Za to, že sme sa všetci 
mohli potešiť. Za to, že sme mali 
možnosť navštívenia tejto krás-
nej jaskyne a prírody okolo nej. Za 
všetko. Nezabúdajúc taktiež na našich 
dvoch otcov duchovných a matušku 
Kačmarovú s kočiarikom a malou 
Sofijkou, štverajúc sa do lesa, čo nás 
milo prekvapilo. Samozrejme, že bez 
našich detí a mládeže by sa nič nero-
bilo, a preto my mladí pravoslávni 
ľudia poďme aj nabudúce na takéto 
akcie, spoznávajme sa a tešme sa!
          
                                                                       

                 brat v Christu Miro

Sväté Evanjelium
 
 V Evanjeliu je ukrytá hĺbka 
svätosti, ktorá sa postupne odkrýva 
tomu, kto ho pozorne číta. V tejto 
nevyčerpateľnej hlbine uvidíme Božský 
pôvod Knihy, lebo vždy je možné rozlíšiť 
dielo ľuských rúk od Božieho diela.
 Videli ste nádherné, umelecky 
stvárnené kvety, ktoré  robia Francúzi? Sú 
urobené tak krásne, že ich ťažko rozoznáš 
od živej rastliny. Ale to len dovtedy, kým 
na obidva kvety pozeráme voľným okom. 
Ale keď zoberieme zväčšovacie sklo, 
čo uvidíme? Namiesto jedného kvetu 
množstvo nití, hrubých a nepekných 
uzlov; a namiesto druhého, štruktúrou 
aj výzorom  čudný, ale krásny výtvor. A 

čím väčšie zväčšenie, tým viac je vidieť 
rozdiel medzi prekrásnym dielom Božích 
rúk a jeho úbohou imitáciou. 
 Čím viac sa včítavame do 
Evanjelia, tým jasnejšie vnímame rozdiel 
medzi ním a  najlepšími dielami veľkých 
mysliteľov. Hoc by bolo akokoľvek 
krásne, plné znamenitých, hlbokých 
myšlienok – náučné alebo umelecké, ale 
každé je možné pochopiť do konca. Môže 
byť hlboké, veľmi hlboké, ale má svoje 
dno. Evanjelium dno nemá. Čím viac do 
neho nahliadaš, tým širšie sa ti odkrýva 
jeho zmysel, nevyčerpateľný aj akokoľvek 
geniálnemu rozumu.

preklad diakon Dušan Tomko

Z listov optinských starcov

Pravoslávne deti a mládež v Zlej diere

 Zaviazali ikone oči
      Otec Valentín Biriukov vo svojej 
knihe Na tejto zemi sa iba učíme žiť 
hovorí:  Keď sme boli vo vyhnanstve, 
na prácach, kde sme pripravovali drevo 
na stavby, stravu nám pripravovala 
kuchárka Anna Ivanovna. Priviezli jej, 
čo bolo treba, chlieb, kašu, zeleninu, 
mäso a ona varila. Prišiel Veľký pôst. 
Ako zvyčajne, priviezli aj mäso. Anna 
hovorí: „Veď je pôst! Ste veriaci, či 
azda chcete jesť mäso?!“ Vtedy sa 
ozval dozorca: „Chlapi ťažko pracujú, 
potrebujú jesť. Ty keď nechceš, 
nejedz!“
 Anna navarila, ale nechcela sa 
s tým zmieriť. Keď prišli chlapi, hovorí 
im: „Je Veľký pôst, či budete jesť 
mäso?“ A šla do kuchyne. Nad stolom 
visela ikona Isusa Christa. Chlapi 
sa trochu zarazili. Ale našiel sa taký 
„odvážny“ Ivan, ktorý zobral obrúsok, 
vyliezol na lavicu a so smiechom 
hovorí: „Zaviažeme Božičkovi oči a 
neuvidí, že jeme mäso, nebudeme mať 
hriech!“ a prikryl ikonu obrúskom. 
Jednoducho, zaviazal ikone oči.
 Keď to videla kuchárka aj 
ostatní muži, napomínali ho a hovorili 
mu: „Čo si sa zbláznil? Rýchlo pros 
Boha o odpustenie! Z toho sa žarty 
nerobia!“ Ale Ivan sa iba smial. „Ak je 
Boh,“ hovorí, „nech ma potrestá. Veď 
všetko nám zobrali, vyhnali nás... a kde 
bol Boh?  Či potrestal niekoho? Ja už v 
Boha neverím.“
 Ivan prišiel domov a pochválil sa 
s tým svojej žene Jevdokiji. Aj žena ho 

napomínala: „Pros Boha o odpustenie! 
O tom sa naozaj nežartuje.“ Ivan jej 
odpovedal znova silnými rečami: „Ak 
je Boh, nech ma potrestá. Pretrpím, ... 
ale aspoň budem vedieť, že existuje.“
 Až do takej temnoty môže 
človek padnúť, že sám prosí Boha o 
potrestanie.
 Ivan si ľahol spať. Ráno sa 
prebudil, skúša zapáliť petrolejku, 
škrtá zápalkami. Žena sa ho pýta: 
„Ivan, čo robíš? Slnko svieti, je úplne 
jasno.“ „Akože jasno, čuduje sa Ivan, 
veď je úplná tma.“ Zápalka mu horí v 
rukách, jedna, druhá, ale on nič nevidí. 
Žena zapálila zápalku rovno pred jeho 
očami a pýta sa: „Teraz už vidíš?“ 
„Nie, nevidím nič,“ odpovedal Ivan. 
Nevidel ani zápalky, ani slnko, zahalila 
ho temná noc. Žena zalomila rukami. 
Ivan pochopil, že Boh mu zobral zrak a 
zaplakal: „Predsa, Boh je!“
 „Rýchlo, poďme do nemocnice!“ 
kričala žena. „Načo do nemocnice,“ 
hovorí Ivan, „mňa potrestal Boh. Tu 
nemocnica nepomôže.“
Jevdokija padla na kolená pred ikonami 
a začala prosiť Boha. „Prečo ty plačeš,“ 
pýta sa Ivan, ,,veď ja sám som chcel, 
aby ma Boh potrestal.“
Ďalšiu noc mal Ivan sen. Spasiteľ z 
ikony, o ktorej Ivan žartoval, sa mu 
ukázal a hovorí mu: „Ivan, zaviazal si 
oči mne, ja som zaviazal tebe.“
Tak prešlo 40 dní. Aj vďaka horlivým 
modlitbám Jevdokije sa Ivanovi vrátil 
zrak a Ivan sa stal horlivým hlásateľom 

pravoslávnej viery. Stalo sa to v r. 
1933  na severe tomskej oblasti, v 
Narymskom rajóne, kde posielali ľudí 
do vyhnanstva.

Š t i p k a  m ú d r o s t i

 Už od raja na človeka číhajú 
siete a lákadlá zla, zlého. A v našej dobe 
je mámivých nástrah omnoho viac, ako 
to bolo kedysi. Ako prekuknúť satanské 
pasce? Ako sa vyhnúť jeho sieťam? 
Ako rozoznať, čo je dobré, čo je zlé?
 Každé jedno dielo, ak má 
byť na Božiu slávu, mali by sme 
začínať znamením kríža a modlitbou 
o Božie blahoslovenije, naši bohabojní 
predkovia tak aj robili. Ak nám záleží 
na našej duši, tak robme tak aj my. A tak 
jednoducho „gazdovským rozumom“ 
rozoznáme, čo je dobré a čo zlé. Máme 
niekde ísť a modlitba, kríž nám na to 
miesto jednoducho nepasuje? Tak tam 
nechoďme! Chceme niečo robiť, pre 
niečo sa rozhodnúť? Prežehnajme 
sa, pomodlime sa. Ak nám už ten 
jednoduchý „gazdovský rozum“ hovorí, 
že tu kríž, modlitba nezapadá, tak to 
nerobme! A tam, kde nepasuje kríž ani 
modlitba, zaručene nie je miesto ani pre 
nás kresťanov.

pripravil diakon Dušan Tomko 



Vyučovanie pravoslávnej kultúry  
v ruských školách je problematické

(Moskva, 29. september 2006 – ENI) Zavedenie 
predmetu kresťanská pravoslávna kultúra do ruských 
škôl vyvolalo veľmi búrlivú diskusiu. Štyri oblasti 
Ruskej federácie zaviedli nový predmet ako povinný, 
ďalších jedenásť ako voliteľný. Oponenti predmetu 
napádajú najmä neprimeranosť takéhoto predmetu 
a jeho neúčinnosť v pedagogickom procese. Mnohí 
obviňujú pravoslávnu Cirkev aj z toho, že ideologi-
zuje školstvo podobne, ako to urobila komunistická 
vláda. Zástancovia predmetu argumentujú tým, že 
jeho obsah nikoho neuráža a neznevažuje a jeho 
cieľom je poskytnúť základné vedomosti potrebné 
pre pochopenie ruskej kultúry.

 
Obnovili dialóg rímskokatolíckej a pra-

voslávnej cirkvi

(Moskva, 29. september 2006 – ENI) Nedávne 
medzinárodné stretnutie predstaviteľov pravoslávnej 
a rímskokatolíckej cirkvi v Belehrade ukázalo, že 
vzťahy medzi oboma cirkvami sa stabilizujú. Zároveň 
sa však na stretnutí prejavili aj pretrvávajúce prob-
lémy vo vnútri pravoslávnej Cirkvi. Ide o napä-
tia medzi Moskvou a Konštantinopolom. Stretnutie 
v Belehrade je pokračovaním oficiálneho dialógu 
oboch cirkví, ktorý bol prerušený v roku 2000. 
Príčinou prerušenia boli výhrady pravoslávnej Cirkvi 
voči postupu Ríma pri zriaďovaní a rozširovaní gréc- 
kokatolíckych cirkví v krajinách bývalého východ-
ného bloku. 

V Kaliningrade posvätili pravoslávnu 
katedrálu

(Moskva, 27. september 2006 – ENI) V niekdajšom 
nemeckom meste v Rusku, v Kaliningrade, vysvätili 
pravoslávnu katedrálu. Mesto, ktoré kedysi tvorilo 
súčasť východného Pruska, po skončení II. svetovej 
vojny pričlenili k Sovietskemu zväzu. „Tento chrám 
sa dnes stáva symbolom Ruska na území Kalinin-
gradu, symbolom Ruska na jeho západných hra-
niciach,“ povedal pri vysvätení chrámu moskovský 
patriarcha Alexij II. Na slávnosti sa zúčastnil aj ruský 
prezident Valdimír Putin. 

Pápež sa v Turecku stretne  
s ekumenickým patriarchom

(Istanbul, 16. október 2006 – ENI) Vatikán potvrdil, 
že pápež Benedikt XVI. navštívi Turecko v novembri. 
Podľa pozorovateľov môže táto návšteva pomôcť 
pri prekonávaní tisícročného rozdelenia cirkvi na 
rímskokatolícku a pravoslávnu. Pápežova návšteva 
potrvá od 28. novembra do 1. decembra. Popri 
hlavnom meste Ankare pôjde pápež aj do Istanbulu, 
ktorý kedysi niesol meno Konštantinopol a dodnes 
je centrom pravoslávia. Na programe je aj stretnutie 
pápeža s ekumenickým patriarchom Bartolomejom 
I.
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Zo života eparchie
Posviacka nového Domu smútku na 

ulici Močaranskej v Michalovciach

 1. novembra 2006 poobede sa slávnostne 
posvätil Dom smútku na Močaranskej ulici v 
Michalovciach, za prítomnosti duchovných a  
kazateľov katolíckej, gréckokatolíckej, pravos-
lávnej, evanjelickej a reformovanej cirkvi a za 
prítomnosti primátora mesta Michalovce ing. 
Jozefa Bobíka, zástupcov mestského úradu, 
poslancov, členov občianskeho združenia a veri-
acich všetkých cirkví. Za pravoslávnu Cirkev sa 
posviacky zúčastnil správca farnosti v Michalov-
ciach prot. ThDr. Štefan Horkaj, ktorý zastupoval 
d. o. prot. Mgr. Jána Hatraka, správcu farnosti 
v Šamudovciach. Odteraz sa tu budú veriaci a 
všetci občania dôstojne lúčiť s tými, ktorí nás 
opúšťajú. Na tento Dom smútku finančne prisp-
eli: Mestský úrad v Michalovciach, občania z 
Močarianskej ulice finančne a brigádnicky  svojou 
prácou, sponzori, a tak sa vytvorilo toto dielo k 
potrebné všetkých.

Každého z nás, aj keď cestujeme po rôznych 
svetadieloch sveta, cesta privedie do hrobu a 
tu  na Močarianskej ulici to bude od tejto chvíle 
cez túto bránu Domu smútku. Tu v tomto Dome 
smútku sa budeme učiť umeniu opustiť tento 
svet, lúčiť sa s blízkymi ľuďmi a zo vzácnymi 
hodnotami tohoto sveta. V každom v nás žije 
mentalita ,,mať” a ,,byť”. Ale treba sa nám učiť 
žiť a zomierať, vytušiť nový život, ktorý po smrti 
nasleduje.

prot. ThDr. Štefan Horkaj     

Zo sveta BLAHOŽELÁME 

Jubileum - 70 rokov života
     Brat kurátor Gustáv 
Majvitor,  narodený 5. 9.  
1936 v Michalovciach, 
sa dožil 70 rokov svojho 
života. Takmer celý život 
pracoval v michalovskom 
pivovare ako šofér a potom 
ako strážnik. Aktívne sa 
ako kurátor podieľal do 
roku 1968 pri Chráme sv. 
archanjela Michala a  na 

výstavbe  farskej budovy na Topolianskej ulici. 
Po roku 1968 sa aktívne účastnil na výstavbe 
pravoslávneho Katedrálneho chrámu sv. Cyrila 
a Metoda v Michalovciach. V posledných rokoch 
ho trápi choroba, ktorá jeho aktivity brzdí, ale on 
sa ľahko nevzdáva a čelí jej.
     Pri tomto peknom životnom jubileu sme nášho 
jubilanta pozdravili v chráme po sv. liturgii, na 
ktorej sme ďakovali spolu s ním Bohu za tento 
dar života a prosili sme Boha, aby mu nadelil ešte 
rôčky života, aby mohol pomáhať pri chráme, a 
priali sme mu veľa zdravia, životného elánu a 
Božieho požehnania. Jubilanta pozdravujeme  aj 
v našom časopise. Na mnohaja i blahaja lita!
 
                                                       
                                  prot. ThDr. Štefan Horkaj

 
Mgr. Martina Sedlická, Lastomír

Ako kvapka rosy na pohári vína,
trblieta sa dnešok, nálada je iná,
slávnostnejšia akási, kvetmi rozvoniava,
k tomu znej prianie šťastia, lásky, zdravia. 

Všetko najlepšie ku krásnemu výročiu
narodenia prajú
                        
         manžel, deti Samko a Zojka a celá rodina
  
Veronika Tomková, Brezina

Dňa 12. novembra oslávila jubilejných 75 rokov. 
My jej vyprosujeme od Hospodina Boha mnoho 
milosti, zdravia, štastia a spokojnosti v kruhu 
svojich blízkych na Mnohaja i blahaja lita! 

 Sestry s rodinami
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Zo života CSOU
Chutne a zdravo na Cirkevnom SOU

     16. október bol vyhlásený za Svetový deň 
zdravej výživy. Tejto tematike bol na Cirkevnom 
SOU sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach veno-
vaný 19. október 2006. Žiaci si najprv vypočuli 
rozhlasovú reláciu o zásadách racionálnej 
výživy, potom sa v priestoroch školskej jedálne 
uskutočnila ochutnávka zeleninových šalátov. 
Chutné a zdravé zeleninové šaláty pripravili žiaci 
odboru kuchár pod vedením majsterky odbornej 
výchovy p. Tomovčíkovej. Žiaci si pochutnali na 
takých dobrotách ako kapustový šalát s pórom a 
kukuricou, karfiolový šalát s rajčiakmi, zelerový 
šalát s ovocím, banánový šalát či karotkový šalát 
s jablkom. Všetkým veľmi chutilo.

Mgr. Miriam Hudymačová
učiteľka Cirkevného SOU

Zo života CSOU
Poézia jesene

Poézia jesene je názov akcie, ktorá sa uskutočnila 
24. októbra Cirkevnom SOU sv. Cyrila a Metoda v 
Michalovciach. Podujatie bolo spojené so súťažou 
o najkrajšiu ikebanu, ktorá sa už tradične opakuje 
a je tematicky viazaná k jednotlivým ročným ob-

dobiam.
Tohtoročná „jesen-
ná ikebana“ 
prežiarila všetkými 
farbami vstupný 
priestor školy, kde 
ju žiaci spoločne 
naaranžovali. V te-
jto súťaži nešlo o 
súťaživosť v pra-
vom slova zmysle. 
Každý mal možnosť 
prejaviť svoju origi-
nalitu a tvorivosť 
a vzájomne sa 
inšpirovať. 

 Tradičná ikebana 
bola tohto roku do-

plnená o „jesenné obrazy prírody“ vytvorené z 
lístia a tráv, o tzv. „jesenné kompóty“ a „jesenné 

prášky na spanie“ z gaštanov, šípok, rozmrveného 
suchého lístia, suchej kôry stromov a pod.
 Akciu podporili aj rodičia, ktorí ochotne 
poskytli pre výstavu aj gigantické a okrasné plody 
svojich záhrad. 

Mgr. Anna Raffáčová
učiteľka CSOU – organizátorka akcie


