
Na začiatku nového kalendárneho roka sme si navzájom priali 
veľa Božej blahodate, duchovných a telesných síl, Božieho požehnania 
a určite jednou z prosieb bolo aj želanie, aby sme tento rok 

mohli naplniť iba tými 
najlepšími skutkami 
a budovali si v ňom 
svoje kresťanské cnosti. 
Jednou z príležitostí, 
ako naplniť toto naše 
prianie, bol určite aj 
I. charitatívny ples, 
ktorý sa uskutočnil na 
podnet novozvoleného 
riaditeľa Filantropie 

michalovskej pravoslávnej eparchie v Michalovciach jereja Mgr. 
Michala Džugana. Filantropia je účelovým zariadením Cirkvi, ktorej 
poslaním je rozvíjať charitatívnu službu na cirkevných obciach našej 
eparchie. Cieľom organizovania plesu, čomu nasvedčoval aj samotný 
názov „charitatívny ples“, bola podpora a zviditeľnenie charitatívnej 
a sociálnej práce. Naplnenie tohto cieľa nie je možné bez vzájomnej 
spolupráce a pomoci všetkých veriacich našej Cirkvi, ktorí sa nach-

ádzajú na rôznych postoch v Cirkvi i 
spoločnosti, v ktorej žijeme. Stretli sa 
tu duchovní, katechéti, podnikatelia, 
živnostníci, mládež i vekom starší veri-
aci. Ples bol príležitosťou navzájom sa 
spoznať, prezentovať sa, zabaviť sa a 
podporiť dielo našej spásy.

Snáď Božou prozreteľnosťou sa 
tento ples uskutočnil na samotný 
sviatok „Hospodinovho stretnutia so 

Simeonom“ a „Hospodinovho Obetovania“, ktorý sme slávili 2. 
februára. Tento deň, hoci bol piatok, bol zároveň aj „voľnicou“ (bez 
pôstu) v týždni po Nedeli colníka a farizeja. Podľa nášho najväčšieho 
vzoru, samotného Christa, sme sa takisto stretli a obetovali sme svoj 
čas i materiálne a finančné dary pre blaho iných, ktorí našu pomoc 
potrebujú. 

Celý večer moderovali manželia Džuganovci. Ples otvorila matuška 
Dana a privítala všetkých hostí, ktorí prijali pozvanie na túto akciu. 
Riaditeľ filantropie o. Michal krátkym príhovorom zdôraznil význam 
filantropickej práce ako práce, v ktorej prejavujeme „čelovikoľubije“ 
– lásku k človeku ako k Božiemu stvoreniu. Po úvodnej modlitbe 
požehnával prot. Ladislav Bilý, kancelár úradu metropolitnej rady dary, 
ktoré sme od Hospodina prijímali. Počas slávnostného prípitku nám 
hrala a spievala skupina Tón z Medzilaboriec nádherné „Mnoholetstv-
ie“. Na spestrenie večera sa organizovali rôzne zábavné súťaže, ktoré 
boli príležitosťou pre podporenie finančnej zbierky na činnosť filant-
ropie. Na ples zavítal aj ľudový rozprávač Ander z Košíc v mladšom 

podaní Miška Chomu. 
Okrem bohatej tom-
boly, do ktorej ceny 
poskytli samotní 
účastníci plesu ako 
aj mnohé organ-
izácie a firmy, ktoré 
majú blízky vzťah 
k našej Cirkvi, sme 
sa mohli potešiť aj z 
mrazničky plnej mra-
zených dobrôt ako aj 

z pečeného prasiatka či plnenej kapusty - „holubkov“. Vyvrcholením 
večera bol tzv. radový tanec – „redovy“. Hlavným aktérom tohto 

tanca bola, pravdaže, nevesta. Jej úlohu zobrala na seba naša sestra 
Anna Danková, star-
ostka obce Krásnovce. 
Nezahanbili sa ani 
„svadobčania“, a preto 
si na činnosť filantropie 
nevesta vytancovala 
slušnú finančnú sumu. 
Zábava pokračovala aj 
po tomto programe a 
keďže sme boli dobrá 
„rodina“, odchádzali 
sme z plesu s dobrými 
pocitmi z príjemne a užitočne stráveného večera ako aj s prianím, ak 
Boh požehná, stretnúť sa na II. charitatívnom plese.

Chceme sa v prvom rade poďakovať Všemohúcemu Hospodu 
Bohu za požehnanie tejto akcie, sponzorom podujatia, firmám JVP 
spol. s r.o., JaMa, s. r. o., ZAGRO Michalovce, spol. s r.o., Cirkevnému 
strednému odbornému učilišťu sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach, 
Úradu Metropolitnej rady PC na Slovensku, rodine Dankovej z Krás-
noviec, rodine Pašeňovej zo Stropkova, rodine Bankovovej z Humen-
ného, rodine Hukaľukovej z Bardejova, rodine Džuganovej z Krás-
noviec, rodine Pavlíkovej zo Strážskeho ako aj bohuznámym darcom. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní I. charitatívneho 
plesu, tým, ktorí prispeli svojimi darmi rôznej povahy, i tým, ktorí prišli 
svojou účasťou podporiť toto bohumilé dielo.

Kolektív pracovníkov Filantropie michalovskej pravoslávnej eparchie
 v Michalovciach a účastníci plesu

... spočíva teda v očisťovaní duše, potrebnom 
k dosahovaniu Božieho kráľovstva v Christu. 
Pôst neznamená len prijímanie pôstnej stra-
vy, aj keď je to jeho základom, a keď je to 
len trochu možné, je potrebné snažiť sa ho 
takto dodržiavať. Ale k pôstu patrí aj iná 
askéza – askéza duchovná, ktorú je potrebné 
uplatniť v pravej viere, láske, trpezlivosti, 
skromnosti, nehnevlivosti, v tlmení všetkých 
náruživostí, účasti na bohoslužbách a v 
modlitbe.

Aby nám pôst priniesol duchovný úžitok, 
kvôli ktorému je aj ustanovený, treba obrátiť 
svoje vnútro od pozemského k nebeskému 
a to práve skrze modlitbu a pôst. Snažíme 
sa čo najviac vyprázdniť svoje srdce od 
hriechu, aby do neho, ako do svojho domu 
mohol vstúpiť Ten, ktorý neustále klope na 
dvere nášho srdca – náš Pán Isus Christos. 

Keď sa človek vyberá na cestu, musí vedieť, 
kam ide. Tak je to aj s Veľkým pôstom. 
Veľký pôst je predovšetkým duchovnou ces-
tou, ktorej cieľom je Pascha, ,,sviatok svi-
atkov“. Je to príprava k ,,naplneniu Paschy, 
pravému Zjaveniu“. Preto musíme začať 
so snahou o pochopenie spojenia medzi 
Veľkým pôstom a Paschou, pretože ono 
odhaľuje niečo veľmi podstatné a rozhodu-
júce v našej kresťanskej viere a živote.

Svätý apoštol Matúš píše: ,,Nie čo vchádza do 
úst, poškvrňuje človeka, ale čo z úst vychád-
za, to poškvrňuje človeka“ (Mt 15,11). Ján 
Zlatoústy hovorí: ,,Utíš vlny nerozumných 
vášní, odožeň pomätenie spôsobené ľstivými 
túžbami, zachráň koráb svojej duše a prejav 
veľkú skúsenosť. Tak sa staneš dobrým vlád-
com. A keď hovorím pôst, nemám na mysli 
to, čo robia mnohí ľudia, ale mám na mysli 
skutočný pôst. Nie len odriekanie si jedla, 
ale zdržanlivosť od hriechov.“ Aj v syro-
pustnú stredu počujeme: ,,Darmo sa raduješ, 
duša moja, že sa zdržiavaš od jedál, keď nie 
si očistená od vášní. Ak netúžiš po náprave, 
budeš klamárom v očiach Božích. Budeš sa 
podobať zlým diablom, ktorí nikdy nejedia. 
Ak naďalej zotrváš v hriechu, tvoj pôst bude 
neužitočný. Preto sa neustále snaž tak, ako 
keby si stála pred ukrižovaným Spasiteľom, 
alebo ešte radšej sa snaž byť ukrižovanou s 
Ním, ktorý bol ukrižovaný kvôli tebe.“ Pôst 
nevzdiali postiaceho sa od  hriechov, pokiaľ 
ho nekoná tak, ako je to potrebné. ,,Pretože 
atlét,“ hovorí apoštol Pavol, ,,nie je ovenčený, 
pokiaľ nesúťaží podľa pravidiel“. Existuje 
nebezpečenstvo, že nás pôst vyčerpá a my 
tak stratíme veniec za našu snahu. Preto sa 

naučme, ako sa treba postiť. 

Farizej v Isusových podobenstvách sa postil, 
ale po pôste vyšiel z chrámu prázdny a bez 
plodov odriekania. Ninivčania sa postili, 
a tak získali priazeň u Boha. Postili sa aj 
Židia a nielen, že pôstom nič viac nezískali, 
naopak, zblúdili a vzdialili sa Bohu. Preto 
tí, ktorí nevedia, ako sa postiť, sú vo veľkom 
nebezpečenstve. Naučme sa teda pravidlám 
pôstu, aby sme nebežali bezcieľne, aby sme 
sa nesnažili udrieť vzduch a aby sme nezá-
pasili s tieňmi. 

Pôst je liek. Ale aj tento liek, hoci je 
prospešný, sa mnohokrát stáva i neužitočným 
pre toho, kto ho užíva. Preto je nutné 
vedieť vhodný čas, kedy sa má liek užívať, 
odpovedajúce množstvo lieku a telesný stav, 
a taktiež kde a ako ho budeme užívať – kli-
matické podmienky, ročné obdobie, vhodnú 
diétu nemocného a mnohé ďalšie. Keď sa 
niečo z toho pozabudne, liek môže uškodiť 
miesto toho, aby pomohol. Keď teda treba 
venovať takú veľkú pozornosť pri uzdra-
vovaní tela, tak sa treba  zamerať väčšiu 
presnosť a pozornosť pri strážení duše a 
úsiliu o jej uzdravenie od zlých myšlienok. 

Pôst je, ako už bolo povedané, premena 
celého nášho života. Pretože obeť, ktorú 
pôstom prinášame, nie je len odriekanie 
sa jedla, ale vzdialenie sa od hriechov. Ten, 
kto pôst obmedzuje len na zriekanie sa 
od jedla, v skutočnosti pôstom opovrhuje 
a znižuje jeho pravý význam. Postíš sa? 
Ukáž svoj pôst svojimi skutkami. Akými 
skutkami? Keď vidíš chudobného, zmiluj sa 
nad ním. Keď stretneš nepriateľa, zmier sa 
s ním. Keď vidíš priateľa, ktorý má úspech, 
nezáviď mu. Keď zazrieš krásnu ženu na 
ceste, predíď ju.

Neposti sa len ústami, ale nech sa postia 
aj oči, nohy, ruky a všetky údy tela. Nech 
sa postia ruky a zostávajú čisté od krádeže 
a ziskuchtivosti. Nech sa postia nohy a 
vyhýbajú sa cestám, ktoré vedú k hriechu. 
Nech sa postia oči od pohľadov na krásne 
tváre a skúmania cudzieho dobra...  Nech sa 
postia aj tvoje uši a neprijímajú ohovárania a 
klebety. Nech sa postia aj tvoje ústa od slov 
hanebných a rúhavých. 

Avšak svojich bratov, ktorí sa nemôžu postiť 
pre telesnú nemoc, ponúkajme, aby nestrá-
cali duchovnú potravu, učme ich a predkla-
dajte im to, čo učí svätá Cirkev a naznačujte 
im, že ten, kto je a pije striedmo, nie je 

nehodný počúvať tieto slová, ale len ten, 
kto je ľahostajný a neváži si to. Povedzme 
im slová apoštolov: “Ten, kto je, je na slávu 
Pána; a ten kto neje, neje na slávu Pána a 
ďakuje Bohu. ,,Ten, kto sa postí, je vďačný 
Bohu, pretože má silu znášať únavu z pôstu, 
a ten, kto je, opäť je Bohu vďačný, pretože 
mu to vôbec neškodí pri spáse jeho duše, 
keď on sám sa o ňu snaží. Lebo ľudomilný 
Boh nám ukázal toľko spôsobov, že ani nie 
je možné všetky uviesť, ktorými môžeme, 
keď chceme,  mať účasť na Božom zjavení. 

Zbavme sa teda akýmkoľvek spôsobom 
zhubnej vášne pôžitkárstva, aby sme získali 
tie zasľúbenia, ktoré nám boli prisľúbené 
v mene Pána nášho Isusa Christa i Boha 
Otca i Svätého Ducha. Prosme teda Hos-
podina, aby nám požehnal túto cestu pôstu 
a modlitby k svätej Pasche. Zo všetkých 
veľkopôstnych piesní a modlitieb môže byť 
jedna krátka modlitba zvlášť vyčlenená ako 
veľkopôstna modlitba. Tradícia ju pripisuje 
jednému z veľkých učiteľov duchovného 
života – sv. Efrémovi Sýrskemu. Jej text znie 
takto:

Pán a Vládca môjho života, nedaj mi ducha 
prázdnoty,

skľúčenosti, panovačnosti a prázd-
novravnosti.

Daruj mi, svojmu služobníkovi, ducha 
čistoty, 

pokory, trpezlivosti a lásky.

Ó Pane, Kráľu! Daj, aby som videl svoje 
hriechy

a neodsudzoval svojho brata, lebo 
požehnaný si

na veky vekov. Amen.
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PRAMEŇ

I. Charitatívny ples v Michalovciach

 Isus Christos karhal všetkých, čo sa povyšovali, lebo Sám 
učil a hlásal: ,,Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný.” 
Od nás od všetkých chce, aby sme boli pokorní a ponížení, lebo 
ponížení a pokorní budú žiť v Božom kráľovstve. Spasiteľ karhal 
tých, ktorí sa povyšovali v osobnom živote nad svojimi blížnymi 
a aj v modlitbách. Tak ako farizej, ktorý sa vlastne v chráme ani 
nemodlil, ale sa chválil, čo všetko on v živote robí, že sa postí, 
desiatok dáva, že on nie je ako ten mýtnik, ktorý sa modlí pri 
dverách v  chráme, ktorý je hriešnik. A pritom tento hriešnik sa 
modlil opravdivo a kvalitne slovami: ,,Bože, milostivý  buď mne 
hriešnemu,” ani oči nezdvíha a nevšíma sa nikoho.

     Koľkokrát čítame slová sv. Evanjelia, ony nás vždy učia 
a karhajú, ak nežijeme tak, ako ľudia majú žiť, ako majú žiť 
kresťania s blížnymi, skromne, pokorne a jednoducho. Boh 
žehná tým, ktorí žijú tak, ako to prikazuje Isus Christos, v pokore, 
skromne a v láske so svojimi blížnymi. Žiť bez pýchy a zaujatosti. 
Chváli každého, kto žije a modlí sa Bohu tak, ako sa modlil 
mýtnik pri dverách  v chráme, lebo takto káže aj Isus Christos,  
tak prinášame Bohu kvalitnú modlitbu, ktorá nás ospravedlňuje 
a prináša duchovné ovocie.

Isus Christos poukazoval v podobenstvách na naše ľudské 
chyby a nedostatky, ktoré deformujú našu zbožnosť a učenie 
Isusa Christa - evanjelium. Aj dnes sa stretávame s kresťanmi, 
ktorí sa ukazujú inými, ako v skutočnosti sú, a že sú vzdialení 
od pravej pobožnosti, ktorá sa ukazuje pred svetom, ale nemá 
nič spoločného s Bohom, lebo je farizejská, pokrytecká a je len 
pretvárkou.

Treba nám duchovným a veriacim si uvedomiť a sledovať 
samých seba, či naše slová sa zhodujú s naším životom. Dávame 
priestor pýche a stávame sa farizejmi a pokrytcami? Isusa Chris-
ta učí a varuje aj dnes pred pýchou, pretvárkou a farizejstvom a 
chce, aby sme si to uvedomili, a v živote činili tak, ako to On priká-
zal, že kto z nás chce byť väčším, nech bude služobníkom iných. 
Aj Syn Boží neprišiel, ako o sebe povedal, aby Jemu poslúžili, ale 
aby On poslúžil iným. Našou kresťanskou povinnosťou je tu na 
zemi slúžiť iným.

Pýcha bráni ako zlý priateľ poslúžiť iným, ale pokora a 
poníženosť ako dobrý priateľ spolupracujú aj v modlitbách s 
človekom v našom každodennom živote. Majme sa, bratia a sestry, 
na pozore a volajme neustále slovami kondaku Nedele mýtnika 
a farizeja: ,,Varujme sa pyšných rečí farizejových. Od mýtnika sa 
učme pokore. Kajúcne s ním volajme: Spasiteľu sveta, očisť svo-
jich služobníkov.” Všetky pravoslávne bohoslužby sú  pospájané 
refrénom ,,Hospodi pomiluj - Pane zmiluj sa”. Prečo ale človek 
váha a odkladá  s týmito osvedčenými slovami  obrátiť sa na 
Boha? Metropolita Antonij učil, že Pravoslávie je predovšetkým 
náboženstvom pokánia. Treba dodať, že aj poníženia, utrpenia, 
skromnosti a jednoduchosti.

                                                                             
prot. ThDr. Štefan Horkaj

 Pokora a poníženosť zdobí 
pravoslávneho kresťana

Samotný a najhlbší zmysel pôstu . . . 



  V priebehu dejín ľudstvo neustále hľadalo svoj vzťah 
k Absolútnu. Výsledkom toho sú rôzne náboženské sys-
témy, ktoré sa vzájomne odlišujú v mnohých aspektoch, 
avšak v zásade sa snažia o to, aby človeku ukázali cestu 
k Bohu. Boh je najvyššia Svätosť, preto cestu k Nemu aj 
dnešná naša civilizácia vníma ako cestu ku svätosti. 

     Medzi náboženskými doktrínami osobitné miesto 
zaujíma kresťanstvo, podľa ktorého v osobe Isusa Chris-
ta sám Boh vstúpil do dejín tohto sveta a ukázal celému 
ľudstvu cestu ku svätosti.  Sám Christos kvôli našej svä-
tosti išiel na kríž a obetoval sa, aby dosiahnutie svätosti 
nebolo pre nás ilúziou, ale reálnou možnosťou. Chris-
tovou katharizou bola potvrdená aj realita našej svätosti. 

     Cestu k Absolútnu, k Bohu cez Christa  hľadali a 
nachádzali mnohí, predovšetkým pustovníci a mnísi. Jed-
nými z takýchto boli aj hesychastickí mnísi alebo palam-
isti.  

     Hesychazmus, ktorého centrom sa stala byzantská 
hora Athos, siahal až do počiatku monasticizmu.  Za vzor 
cenobitskému ideálu (regula sv. Bazila Veľkého a sv. The-
odora Studitu) vždy slúžila najstaršia forma čistej kon-
templácie a vnútorného mlčania anachoretov. Tieto dve 
formy monasticizmu na Východe medzi sebou nesúperili 
a ani sa medzi nimi neprejavovala nijaká rivalita, pretože 
reprezentovali a reprezentujú rovnaký typ monasticizmu. 
Pochádzajú totiž zo spoločného prameňa kresťanského 
mysticizmu. 

     Hlavnou charakteristickou črtou východnej an-
tropológie je doktrína  theosisu.  Už veľkí učenci 
kresťanského Východu sv. Grégorios z Nissy a sv. Maxi-
mos Homologéta (Vyznávač) systematizovali spomínanú 
doktrínu, v ktorej bol formulovaný zásadný antropologický 
princíp kresťanského učenia – doktrína spojenia človeka 
s Bohom. Sv. Grégorios z Nissy vo svojom diele „O živote 
Mojžiša“ hovorí o žiarení v temnote, v ktorej Mojžiš videl 
Boha. Táto vízia v temnotách zavŕšuje podľa sv. Maxima 
Homologéta proces theosisu. Teológ John Meyendorff 
zdôrazňuje, že v danom prípade ide o nevyžiadaný dar 
všemohúceho Boha, ktorý voľne vychádza zo svojej tran-
scendencie, ale pritom v zásade ostáva nepoznateľný.  

     Podobne aj sv. Simeon Nový Teológ (942 – 1022), 
jediný mystik východného kresťanského sveta, ktorý hovo-
ril o vlastných zážitkoch mystickej skúsenosti, opísal toto 
mystérium zbožnosti takto: „Tvojím pričinením, Pane, sa 

tento chrám, podliehajúci skaze – moje telo – spojilo s 
Tvojím svätým telom, aby sa moja krv zmiešala s Tvo-
jou a odteraz som Tvojím priesvitným a priezračným 
údom.“  

     Ústrednú doktrínu východnej kresťanskej an-
tropológie, koncepciu theosisu v sebe kumulovala aj 
asketická prax hesychastov,  cenobitov, ktorí sídlili na 
hore Sinaj. Títo mnísi praktizovali modlitbu srdca alebo 
Ježišovu modlitbu, v ktorej odriekali krátky text modl-
itby: Pane Isuse Christe, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou 
hriešnym. Išlo o kontemplatívnu modlitbu neustáleho 
odriekania, meditovania a zvnútorňovania.

     Počnúc 6. storočím sa hésychía rozšírila z hory 
Sinaj aj do byzantského kláštorného života. Kalistos 
Ware uvádza, že už sv. Ján Klimakos ( 6. – 7. stor.), ktorý 
patril medzi najvýznamnejších sinajských teológov a je 
autorom Lestvice, zdôrazňoval dôležitosť hésychíe.  Až s 
Nicephorosom Samotárom (13. stor.) sa tento mystický 
smer udomácnil na hore Athos a v ďalších kláštoroch 
Byzancie. Nicephoros zdôrazňoval, že cieľom ducho-
vného života je uvedomovať si prostredníctvom sviatostí 
poklad ukrytý v srdci. Inak povedané, spojiť ducha – nús 
so srdcom - Božím miestom. Takéto spojenie docielime, 
keď necháme zostúpiť ducha do srdca prostredníctvom 
nášho dychu. Jean Gouillard tvrdí, že Nicephoros 
Samotár je prvý presne datovaný svedok Ježišovej modl-
itby v kombinácii s technikou dýchania. 

     Nicephoros v diele O stráži srdca podrobne 
vysvetľuje uvedenú metódu modlitby: Ako som ti povedal, 
sadni si, sústreď svojho ducha, uveď ho - vravím, tvojho 
ducha – do nozdier; pretože touto cestou dych zostupuje 
do tvojho srdca. Tlač ho a núť ho zostúpiť do tvojho srd-
ca súčasne so vzduchom, ktorý si vdýchol. Keď tam už 
bude, uvidíš, aká to bude radosť. Tak ako človek, ktorý sa 
po dlhom čase vracia domov a nevie premôcť radosť, že 
znova uvidí svoju ženu a deti, tak aj duch, ktorý sa spojil 
s dušou,  prekypuje radosťou a nevysloviteľnou slasťou. 
Vedz ďalej, že kým sa tam tvoj duch nachádza, nesmieš 
mlčať ani zaháľať. Jediné, čo smieš robiť, čím sa smieš 
zaoberať, je odriekať modlitbu: Pane Isusu Christe, Synu 
Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym. A neprestaň za ni-
jakú cenu.  

                                         pokračovanie...                       
  

prot. prof. ThDr. Imrich Belejkanič, CSc.
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Byzantský hesychazmus ako cesta ku svätosti 

Svätý mučeník Trifon

Svätý mučeník Trifon sa narodil v jednej z oblastí 
Malej Ázie - Frígii, neďaleko mesta Apamea v dedine 
Kampsada.

Odmlada mu Hospodin daroval silu vyháňať démo-
nov a liečiť najrozličnejšie choroby. Raz obyvatelia jeho 
rodnej dediny ním boli zachránení od hladomoru: svätý 
Trifon silou svojej modlitby donútil odísť škodlivý hmyz, 
ktorý ničil pšeničné zrná a pustošil polia.

Obzvlášť sa preslávil svätý Trifon vyhnaním démona 
z dcéry rímskeho cisára Marka Aurélia Gordiana (r. 238-

244).
Pomáhajúc všetkým 

strádajúcim, žiadal od 
nich iba jednu odmenu 
- vieru v Isusa Christa, 
milosťou Ktorého boli 
uzdravení.

Keď sa cisárskeho 
trónu ujal cisár Decius 
(r. 249-251), krvilačný 
prenasledovateľ kresťa-
nov, správcovi oblasti 
Akilinovi bola poda-
ná správa, že svätý 
Trifon odvážne káže o 
Christovi, Spasiteľovi 
sveta, a mnohých privá-
dza ku sv. krstu. Svätého 
zatkli a predviedli na 
výsluch, počas ktoré-
ho neohrozene vyznal 
svoju vieru. Podrobili 
ho brutálnemu trýzne-

niu, bili ho palicami, telo mu trhali železnými hákmi, 
rany mu pálili ohňom, ťahali ho po meste, do nôh mu 
vrážali kovové klince. Všetko mučenie svätý Trifon statoč-
ne pretrpel, nevydal ani jediný ston.

Nakoniec bol odsúdený na statie mečom. Pred pop-
ravou sa svätý mučeník modlil, ďakujúc Bohu, Ktorý 
ho posilňoval v strádaniach, a prosil u Hospodina oso-
bitú milosť pre tých, ktorí budú jeho meno prizývať na 
pomoc. Prv, než vojaci vzniesli meč nad hlavu svätého 
mučeníka, ten odovzdal svoju nesmrteľnú dušu do rúk 
Božích. Táto udalosť sa stala v meste Nikea v 250 roku 
po Christovi.

Sväté ostatky mučeníka kresťania obvili čistým plát-
nom a chceli ho pochovať v meste Nikea, v ktorom strá-
dal, ale svätý Trifon vo videní kázal preniesť jeho telo do 
svojej rodnej dediny Kampsada. Tak sa aj stalo.

Neskôr relikvie svätého Trifona boli prenesené do 
Konštantinopolu, následne do Ríma. Veľkú úctu požíva 
svätý mučeník Trifon aj v Ruskej pravoslávnej cirkvi.

Existuje povesť, že za vlády ruského cára Ivana 
Hrozného počas cárskej poľovačky uletel najmilší cárov 
poľovnícky sokol. Cár rozkázal sokoliarovi Trifonovi 
Patrikejevovi nájsť uleteného dravca. Sokoliar Trifon obi-
šiel okružné lesy, no márne. Na tretí deň, vysilený dlhým 
hľadaním, zastavil sa neďaleko Moskvy, na mieste, ktoré 
sa teraz nazýva Máriina húština, a premožený únavou si 
ľahol, aby sa zotavil, avšak predtým sa horlivo pomodlil 
k svojmu svätému ochrancovi, mučeníkovi Trifonovi, 
prosiac ho o pomoc. V spánku zbadal mladíka na bielom 
koni, držiaceho cárskeho poľovníckeho sokola, a tento 
mladík sa mu takto prihovoril: „Vezmi strateného dravca, 
choď s Bohom k cárovi a ničoho sa neboj.“ Preberúc sa 
zo sna, sokoliar skutočne zbadal opodiaľ seba  na borovi-
ci sediaceho poľovníckeho sokola. Hneď nato ho odvie-

zol k cárovi a rozpovedal všetkým o zázračnej pomoci, 
ktorú získal od svätého mučeníka Trifona. Po nejakej 
dobe na tom mieste, kde sa zjavil svätec, dal sokoliar 
Trifon Patrikejev postaviť kaplnku a neskôr aj chrám na 
počesť svätého mučeníka Trifona.

K mučeníkovi Trifonovi sa obzvlášť modlia tí, ktorí 
prosia Hospodina o uzdravenie z rozličných chorôb, v 
bolestivom stave, v prípadoch urieknutia plodov, v čase 
hladomoru.

 
Ctihodná Fotínia (Svetlana) Palestínska

V mori počas víchri-
ce loď narazila do skál 
a rozbila sa na trosky. 
Nikto z cestujúcich sa 
nezachránil, okrem jedi-
nej dievčiny, ktorá sa 
stihla chytiť dosky a pri-
plávať ku skale, kde sa 
duchovne zdokonaľoval 
blažený Martinián. Ten 
pomohol Fotínii (tak 
volali dievčinu) vystúpiť 
na skalu. Rozpovedal 
jej o svojom živote na 
skale, o tom, že trikrát 
v roku ho navštevuje 
jeden námorník, požeh-
nal dievčinu, zanechal 
jej chlieb a vodu a zišiel 
do mora. Delfíny mu 
pomohli dostať sa na 
pevninu.

Fotínia zostala sama 
vykonávať svoje duchovné zdokonaľovanie v mene 
Hospodinovom. Po nejakej dobe prišiel námorník, dovie-
zol chlieb a vodu Martiniánovi, avšak na skale stre-
tol ženu. Fotínia rozpovedala o všetkom námorníkovi, 
odmietla ponuky námorníka dopraviť ju do mesta, avšak 
poprosila ho, aby potom prišiel spolu s manželkou a 
doviezol jej pánske ošatenie a kožušinu na ručné reme-
selnícke spracovanie.

Námorník splnil jej prosbu. Fotínia pokračovala v 
podvižníckom (duchovne zdokonaľovacom, pozn. auto-
ra) spôsobe života. Žila pod šírym nebom a dňom i 
nocou v horúčave i v zime chválila Hospodina za svoj 
život.

Každodenne vznášala dvanásť modlitieb Bohu, avšak 
každú noc dvadsaťštyrikrát stávala v na modlitbu. Funt 
chleba (cca 560g, pozn. autora) jej bol potravou na dva 
dni.

Po šiestich rokoch podvižníckeho života na ostrove 
Fotínia odišla k Hospodinovi. Už o dva mesiace po jej 
smrti, keď v stanovenom termíne prišiel námorník s man-
želkou, našli blaženú Fotíniu naveky zosnutú v neporuše-
nom stave. Svätú Fotíniu (Svetlanu) potom previezli na 
pevninu a pochovali v meste Cézarea Palestínska.

Pravoslávna Cirkev Christova si ctí každoročne 
pamiatku svätého mučeníka Trifona 1./13.februára 
a pamiatku ctihodnej Fotínie (Svetlany) Palestínskej 
13./26. februára.

Svätý mučeník Trifon a ctihodná Fotínia, modlite 
sa za nás hriešnych pred Hospodinom!

        
   Róbert IVAN

Životy svätých

Život je blaženosť
 Život je blaženosť. Tieto slová sa však môžu zdať 

cudzími. Ako možno život nazývať blaženosťou, keď na 
každom kroku sa stretávame s neúspechmi, rozčarovaním, 
rozhorčením. Koľko biedy ľudia vytrpia! Život, hovoria 
niektorí, je ťažká drina, akáže blaženosť. Život sa nám stane 
blaženým vtedy, keď sa naučíme plniť Christove prikázania 
a milovať Christa. Vtedy bude radosťou žiť, radosťou bude 
trpieť prichádzajúce ťažkosti a pred nami bude svietiť Slnko 
Pravdy – Hospodin, ku ktorému sa utiekame. Všetky Evan-
jeliové prikázania sa začínajú slovom „blažený“: blažení 
pokorní..., blažení milostiví..., blažení pokojamilovní... (Mt 
5,5). Dodržiavanie prikázaní prináša ľuďom vyššie šťastie. 
To zvlášť potvrdzuje história Christových mučeníkov. Akým 
prešli mučením, čo všetko museli prekonať, celý rad proti 
nim povstal. Rezali a pálili telá Christových vyznávačov, 
trhali ich na kúsky, zmučených hádzali do smradľavých  tem-
níc, inokedy do pivníc naplnených kosťami mŕtvych a kade-
jakými nečistotami. Ukazovali im mŕtvych, ktorých vyberali 
z hrobov, aby ich viac vystrašili, no mučeníci sa radovali. Z 
nespočítateľného zástupu mučeníkov spomeňme hoci svätú 
Perpetuu. Podrobili ju úžasným mukám, len aby ju prinútili 
zrieknuť sa Christa, ale svätá mučeníčka ostala neochve-
jnou. Nakoniec nad ňou vynášajú rozsudok smrti. Keď ho sv. 
Perpetua počula, naplnila sa nevysvetliteľnou radosťou, že 
jej tvár doslova žiarila. Udivený mučiteľ sa jej pýta: 

- Aká je príčina tvojej radosti? Teraz sa lúčiš zo životom 
– a ty sa raduješ?

- Umieram za Christa, - odpovedala svätá, - a idem do 
večného života v Kráľovstve môjho Ženícha..

- Tak nám pošli z ovocia toho Kráľovstva, - so smiechom 
odpovedal mučiteľ.

Svätá prisľúbila. Ešte len jej hlava dopadla na zem, 
zjavil sa neobyčajne pekný mládenec. Držal misu naplnenú 
ovocím, z ktorého vychádzala divná, nádherná vôňa. Poda-
júc plody mučiteľovi a jeho suite, mládenec povedal: - Toto 
vám posiela svätá mučenica Perpetua z raja svojho Ženícha. 
Po týchto slovách zmizol. Všetci prítomní zostali udivení, 
ochutnali z týchto plodov a množstvo ľudí uverilo v Christa.

preklad diakon Dušan Tomko

O pôste
Keď prišiel k učeníkom nejaký muž a prosil ich, 

aby uzdravili jeho posadnuté dieťa zlým démonom, 
učeníci sa snažili, ale nedokázali diabla vyhnať. Vt-
edy im Christos riekol, že tento démon sa dá vyhnať 
jedine modlitbou a pôstom. Modlitbou preto, lebo vt-
edy sa dostávame na krídlach modlitby do nebeského 
Kráľovstva, a pôstom preto, lebo sa takto očisťujeme 
od vášní, ktoré sú jedom duše. Všade tam, kde nie je 
pôst, je vášeň, ktorá plodí nové vášne a hriech.

Cirkev nám ukazuje, ako sa dôkladne pripraviť na 
pôst. Prvou predzvesťou je Nedeľa Zacheova, kedy 
si pripomíname, ako Christos dáva nádej každému 
hriešnikovi cez príhodu so Zacheom. Nastupuje Nedeľa 
mýtnika a farizeja a Nedeľa márnotratného syna, kde 
nám Boh približuje, ako sa môžeme očistiť z hriechu – 
pokánie. Ďalšou nedeľou je Nedeľa mäsopustná, kedy 
nám Isus pripomína posledné veci na zemi pred Jeho 
druhým príchodom a Jeho strašný súd, teda aby nik-
to nebol nepripravený na posledný čas, ale obstál na 
súde. V Nedeľu syropustnú si všetci veriaci odpúšťajú 
vzájomné previnenia podľa slov Pánovej modlitby: „...i 
ostávi nám dólhy náša, jáko i mý ostavľájem dólžnikom 
nášim...“ Je to jeden z najväčších darov, ktoré človek 
dostal, lebo odpúšťanie je prejavom nekonečnej lásky 
voči Bohu i svojmu blížnemu. Takisto nám Christos 
hovorí, ako máme postiť a čo máme činiť vo svojom 
živote.

Samotný pôst, to nie je len zdržanlivosť v jedle a 
zábave. Nie je len pôstom tela, ale pôst je výživou aj 
duše. Bil si sa do hrude ako mýtnik a plakal v duši: Bože, 
buď milosrdný ku mne hriešnemu? Prosil si Boha ako 
márnotratný syn? Omyl si Isusove nohy ako hriešnica 
slzami pokánia? Prosil si Christa ako lotor na kríži, aby 
si Spasiteľ spomenul na teba vo svojom Kráľovstve? 
Miluješ Boha natoľko, že by si sa pre Neho dokázal 
vzdať všetkého, čo máš; i svojho života? A miluješ aj 
každého blížneho svojho ako seba? Nemôžeš spasiť 
telo, a dušu prenechať diablovi. A nemôžeš sa usilovať 
zachrániť dušu, a na telo zanevrieť, lebo oboje patrí 
Bohu. Ak máš nejaký vzácny kvet, s láskou sa oň staráš, 
polievaš ho, ochraňuješ pred škodcami. O čo viac sa 
máš starať o svoju dušu a telo, zalievať ich živou vodou 
Svätého Ducha a ochraňovať pred škodcami-démonmi 
a chorobami-vášňami ako oko v hlave. 

Keď si hladný, naješ sa, aby si nasýtil telo. Prečo 
nenasycuješ aj svoju dušu? Posilňuj svoju dušu modl-
itbou a pôstom, lebo silná duša podrží i slabé telo, ale 
telo nepodrží slabú dušu, čo ako je silné. Ak miluješ 
svoju dušu a ochraňuješ ju pred hriechom, nezavrhuj 
svoje telo, lebo je Božie ako i duša.

redakcia

Z listov optinských Starcov



Milí bratia a sestry! 

Naši svätí sa preslávili zázrakmi, ktoré 
sa z Božej milosti konali cez nich. Jed-
ným takým divotvorcom bol aj prepodo-
bný Mojsej Uhrín, ktorý spolu so svojimi 
dvoma bratmi pochádzal z nášho územia 
– bývalej Rakúsko-uhorskej monarchie. 
Svoj mníšsky život však prežil v Kyjevo-
pečerskej lavre, kde (ako je zaznamenané 
o ňom) konal zázraky. Preto sväté ostatky 
navštevujú pútnici z celého sveta, aby sa 
im poklonili a poprosili našich svätých, 
aby nás ochraňovali v pozemskej púti.   
 Takejto púte som sa zúčastnil aj ja 
v jeseni minulého roku, keď počas putova-
nia mnohými svätyňami Ukrajiny som sa 
dostal aj do Kyjeva. Bola to moja dávna 
túžba hlavne preto, aby som sa mohol 
pokloniť svätým ostatkom prepodobného 
Mojseja, o ktorom som prvýkrát počul a  
čítal už veľmi dávno. Jeho svätý život na 
mňa urobil hlboký dojem, a hlavne preto 
som svoj domáci chrám zasvätil práve 
jemu. Preto asi nemusím písať o tom, ako 
som sa úprimne modlil a v hĺbke duše sa 
tešil na moje tak vytúžené „stretnutie“ s 
týmto svätým.      
  A stalo sa. Keď som v 
hĺbke peščerských chodbičiek došiel k 
svätým ostatkom, kde bol nápis - prepo-
dobný Mojsej Uhrín, nesmierne som sa 
potešil. Dlho som sa modlil na tomto mi-
este a prosil som o jeho ochranu. Vyriekol 
som túžbu, o ktorej som si nemyslel, že sa 
naplní - teda aby svätý Mojsej „prišiel so 
mnou“ - aby sa niekedy v budúcnosti časť 
jeho svätých ostatkov mohla nachádzať 

aj v spomínanom mojom domácom 
chráme.      
      
A kto by to povedal! Nebolo treba dlho 
čakať, a moje želanie sa naplnilo. Priamo 
z Kyjevo-pečerskej lavry boli privezené 

sväté ostatky Mojseja Uhrína a uložené 
v domácom chráme v Zemplíne. Bolo to 
v januári tohoto roku! Už sama o sebe je 
táto skutočnosť zázrakom, ale skutočný 
zázrak spočíva v inom...    
 V deň uloženia svätých ostatkov 
na prestol som slúžil akafist na počesť 
svätého Mojseja Uhrína. Po skončení - pri 
poklone, som zacítil vôňu, ktorá je tak 

charakteristická pre sväté miesta, kde sa 
nachádzajú ostatky svätých. Nechcel som 
najskôr uveriť, preto som sa znova zohol, 
a teraz som už bol úplne presvedčený 
- bola to tá istá vôňa, ktorú môže človek 
cítiť v jaskyni pri ostatkoch svätých. Bol 
to znak toho, že prepodobný náš otec pri-
jal jemu pripravený príbytok za svoj. Tu 
však príbeh ešte nekončí... A práve to bolo 
dôvodom, že som napísal tento článok. 

Dnes, po molebni a akafiste sväté 
ostatky znova vydávali tú istú vôňu... už 
druhýkrát. A práve v tom spočíva zázrak! 
Iste ma chápete, že som sa rozhodol 
napísať tieto riadky. Chcem, aby každý, 
kto už okúsil blahodať, ktorú dostáva 
človek od Boha na príhovor svätých, a vie, 
čo to duchovne obnáša, vedel o tom, čo sa 
tu udialo. 

Svoju vďaku za to všetko dokážem 
vyjadriť iba slovami akafistu: 

Radujsja, prepodobne otče Mojseje, 
divnyj čudotvorče i čistoty poborniče! 

P O Z N Á M K A 
Je potrebné pripomenúť, že maličká 
čiastočka moščí je zaliata voskom 
a hermeticky uzatvorená skleneným 

príklopom. 
Z toho dôvodu by sme fyzicky nemali 

žiadnu vôňu cítiť. 
(Iba ak nadprirodzeným pričinením!)

 
duchovný otec Ján Fedik 

duchovný správca cirkevných obcí 
Cejkov a Kašov 

Zázrak svätého Mojseja Uhrína

PRAMEŇ02/2007 3. strana

LITURGICKÉ OKIENKO

Mnísi - hymnografi vnášali zostavené 
stichiry, kánony a iné piesne (ktoré sami zložili) 
najprv do pravidla spievania žalmov vo svojich 
monastieroch a odtiaľ toto pravidlo už obo-
hatené piesňami vchádzalo v plnosti alebo v 
častiach do bohoslužobnej praxe iných mo-
nastierov a takisto i do farských chrámov, v 
ktorých sa plnenie spievaných bohoslužieb 
stalo nemožným. 

Ako prebiehal tento proces, môžeme 
vidieť zo zachovaných pamiatok, ako sú eu-
chologiony Sinajskej knižnice č. 105 z 13. 
storočia a č. 973 z roku 1153 (Uspenskij, 1951, 
s. 73-79).Podľa prvej z pamiatok sa poriadok 
večerne začínal vozhlasom: ,,Blahoslovenno 
carstvo...,“ ktorým sa začinali všetky spievané 
bohoslužby. A hoci ďalej nasleduje: ,,Prijdite 
poklonimsja ...“ a antifóny prvého trojžalmija 
sa už vytratili, večerňa vo svojej prvej časti si 
ešte uchováva stopy spievaného postupu. 
Sú to: hlasné čítanie antifónnych modlitieb, 
ktoré sa jedna od druhej oddeľovali ekténiami. 
Večerný vchod sa oddelil od žalmu ,,Hospodi 
vozzvach...“ a konajú ho po naplnení všetkých 
žalmov spolu so spevom ,,Svite tichij...“ Ďalšia 
časť večerňe sa približuje jej súčasnému po-
riadku. 

Malé antifony s ekténiami a modlitbami pred 
nimi už vymizli a medzi suhubou a prositeľnou 
ekténiou sa objavilo: ,,Spodobi Hospodi...“ Ale 
pieseň Simeona Bohopríjemcu tu chýba. 

V druhej pamiatke už nachádzame len an-
tifóny prvého trojžalmija, ale aj ich malé ekténie 
a takto sa konštruktívna stránka spievaného 
poriadku javí už ako zabudnutá. Svitilničné 
modlitby, ktoré sú zlúčené, sa čítajú spolu po 
103. žalme v čase veľkej ekténie, takže za 
poslednou hneď nasleduje: ,,Hospodi vozz-
vach...“ Od súčasnej večerne sa odlišuje len 
chýbanímkafizmy ,,Blažen muž ...“

A takto proces spájania sa spievanej 
večerne s mníšskym večerným pravidlom pre-
biehal v podobe vynechávania žalmov – an-
tifónov, ich ekténií, častí modlitieb a vnášania 
do poriadku namiesto zaniknutých prvkov 
nových, ktoré pochádzajú z mníšskeho pravid-
la žalmov alebo sú novovytvorené v neskoršej 
dobe mníchmi hymnografmi.

Litija sa uchovala len v palestínskych mo-
nastieroch, zvlášť v lavre ctihodného Sávu 
Osvieteného. Tu sa uskutočňuje na sobotnom 
bdení a v niektoré nedeľné dni po večerni. 
Pokiaľ ide o poriadok konštantinopolského 
pôvodu, tak tu sa káže konať večernú litiju i na 
veľké sviatky, aj chrámové (Uspenskij, 1959, 
s.38). 

Takisto i obrad večernéhovchodu sa z 
každodenného stal len príležitostným a to iba 
na sviatočnej bohoslužbe. Tým bolo vyzvané 
aj delenie večerne na dve formy: veľkú ( s 
vchodom) a každodennú (bez vchodu).

Môžeme predpokladať, že súčasný po-
riadok večerne bol ustanovený koncom 12., 
začiatkom 13. st. Z besedy abbu Níla s Jánom 
Moschom a Sofróniom možno povedať, že 
proces transformácie prebiehal už aj v tomto 
čase ( 7.s) . 

V čase Nikona Čiernohorca (11.st) bol 
tento poriadok už natoľko zložený a známy v 
celej východnej Cirkvi, že Nikon mal v rukách 
rôzne opisy mníšskych poriadkov, ktoré v jeho 
dobe existovali na Východe a boli všeobecne 
známe: jeruzalemský, studitský, svätohrob-
ský, a mohol vymedziť vo svojom Taktikone 
večerňu s vchodom ako sviatočnú a bez 
vchodu ako každodennú. Mohol určiť počet 
a postup stichír, ktoré sa spievali na ,,Hospodi 
vozzvach....“ i na stichovni, čas kadenia a dni 
v roku, počas ktorých sa dodávala na večerni 
kafizma.

Ale i po Nikonovi monastiersko–farský 
poriadok večerne podliehal vplyvu poriad-
kov, ktoré sa zrodili v bohoslužobnej praxi far-
ských chrámov a v období existencie v nich 
spievaných postupov (Uspenskij, 1959, s. 39).

Nemalý význam v tomto vzťahu mala i 
zmena samotných mníšskych poriadkov a v 
13. storočí všeobecné rozšírenie sa Jeruzale-
mského poriadku na pravoslávnom Východe, 
ktorý do toho času mal len význam miestny, 
palestínsky. 

Použitá literatúra:
Sklabanovič, M. : Tolkovyj Typikon. Vypuski 1., 

2., 3., replinnoje izdanije, Moskva: Palomik 1995.
Uspenskij, N. D. : Christijanskaja pravoslavna-

ja večerňa, Mašinopis. 1951.

            
  Mgr. Jozef Nemčík, PhD.

      

Proces transformácie večerňe II. 

P O K Á N I E,  L I E K  D U Š E  
I  T E L A 

Stáva sa, že Hospodin obdarúva ľudí 
výnimočnou láskou, keď, ako sa hovorí, na-
chádzajú sa už na okraji priepasti. Napríklad 
v poslednom štádiu rakoviny či inej choroby, 

kedy už posie-
lajú ľudí z 
nemocnice do-
mov zomrieť. 
Zrazu sa človek 
chytá aj slamky 
– lebo už nič 
iné nepomáha. 
Prichádza do 
cerkvi, spovedá 
sa, prijíma Eu-
charistiu, začína 
sa modliť... a 
úplne mení svoj 

predchádzajúci bezbožný život. A zrazu sa 
teší z plného zdravia.

„Stalo sa to v Berdsku v r. 1987. Do 
chrámu prišla mladá žena,“ spomína otec 
Valentín Birjukov. „Otče, moju mamu poslali 

z onkológie domov zomrieť. Nepomáhajú už 
žiadne lieky. Chce, aby ste ju vyspovedali a 
pripravili na smrť,“ hovorí žena.

Prišli sme k tejto žene, nevstávala už 
z postele. Celá opuchnutá, modrá, bolo už 
cítiť mŕtvolný zápach, ledva rozprávala. 
Vyspovedal som ju, jeleopomazal, prijala sv. 
Telo a Krv Hospodina.

Pýtam sa: „Poznáš modlitby?“ „Poznám 
tri,“ odpovedala mi. „Modli sa,“ hovorím 
chorej. „Modli sa, nemysli na to, čo bude, 
nemysli na nič a nikoho, rodina sa o teba pos-
tará, ty sa neustále modli. A Boh ťa uzdraví, 
ak to bude Jeho sv. vôľa.“

Nakázal som jej deťom, aby ju 
nezaťažovali, nevyrušovali. Nech sa len 
modlí. 

Po dvoch mesiacoch prišli deti tejto ženy. 
Spočiatku som ich nespoznal. Známe tváre, 
ale nemohol som si ich mená  vybaviť v 
pamäti.

„Pamätáte, otče, ako ste boli u nás?“ spý-
tali sa a začali plakať.

Vtedy som ich spoznal po hlase. Pomyslel 
som si: „Niečo sa iste stalo.“

„Stal sa zázrak!“ povedala dcéra. „Mama 

urobila všetko, čo ste jej nakázali. Neustále 
sa modlila. Polepšilo sa jej a poslala nás 
poďakovať vám.“

„Nie mne treba ďakovať, ale Hospodu 
Bohu,“ odvetil som.

 Iba Boh mohol urobiť to, čo sa stalo 
s touto ženou. Z nemocnice jej chodili každý 
deň dať injekciu od bolesti. Pozerajú, čudujú 
sa. Opuchy zmizli, stratil sa zápach, bolo jej 
lepšie. Začala jesť, hovoriť, chodiť. Urobili 
vyšetrenia – a nenašli žiadnu rakovinu.

„Čím ste sa liečili? Veď to je nemožné,“ 
čudovali sa. Žena im vyrozprávala, ako za-
volala kňaza, vyspovedala sa, prijala Eucha-
ristiu, začala sa modliť, no a vtedy sa jej začal  
zlepšovať zdravotný stav. Kúpila lampadu, v 
dome zavesila ikony, pri ktorých prosí Boha 
a ďakuje Mu.

 Tu je dôkaz, ako pôsobí spoveď, pri-
jímanie sv. Tela a Krvi Christa, modlitba. Nie 
samo od seba, ale z našej viery, z vôle Hos-
poda Boha. 

diakon Dušan Tomko

Topiaci sa chytá aj slamky 

„Daj mi, syn môj, svoje srdce...“
 Spomínam si, bolo to pred 40-

timi, možno aj 50-timi rokmi. Bol som v 
jednom dome. Zišlo sa tam mnoho hostí. 
Jedni, ako je to bežné vo svete, hrali karty, 
druhí sa rozprávali, potom začali tancovať. 
Nebol to pripravovaný bál, všetko sa udialo 
tak nečakane. Bola tam aj neobyčajne krá-
sna dievčina. Do ničoho sa nezapájala. Zrazu 
vstala, podišla ku klavíru a začala hrať. Udi-
vovalo ma to, ako dokázala byť mimo toho 
víru, zahĺbená do seba, do svojho vnútorného 
sveta, ktorý preniesla do tónov hudby. Toto 
dievča dlho hralo a keď dohralo, podišlo k 
oknu a zamyslene pozeralo von. Veľmi ma 
zaujímala a chcel som sa s ňou zoznámiť. 
Podišiel som k jednej dáme a spýtal sa: - 
Poznáte toto dievča? – Poznám. – A nemôžete 
nás zoznámiť? – Zoznámiť vás môžem, ale či 
bude mať záujem? Ju nezaujíma nič. Nič u nej 
nedosiahnete.

 Zoznámil som sa s týmto dievčaťom. 
Nepamätám sa, koľko mala rokov, tak okolo 
dvadsať. Ukázala sa ako človek veľmi hl-
bokej povahy, ktorý žije svojím vnútorným 
životom. Milovala, a milovala tak veľmi, ako 
dokážu milovať iba takíto ľudia.

- Rozumiete, - začala, - on je všetko 
v mojom živote. Je mojím svetlom. Ním sa 
všetko okolo mňa i vo mne napĺňa. A bez 
neho je všetko temné, ... život stráca svoj 

zmysel. Dala som mu samú seba, svoju 
dušu, svoje srdce. – A kde je? – Ťažko sa 
hovorí. – Čo, odišiel veľmi ďaleko? – Nie, 

zomrel. – Vy milujete mŕtveho? – Áno, 
milujem, a nikdy nikoho druhého ľúbiť 

nebudem. Všetko som mu dala a všetko so 
sebou zobral do hrobu. Mne neostalo nič. 
     Nie dlho som  sa poznal s touto dievčinou, 
lebo skoro odišla žiť do Samary. Ale za ten 
čas, čo sme sa poznali, stále oplakávala svoju 
prvú lásku. – Nikdy nebudem milovať iného, 
- stále opakovala.

Toto stretnutie sa udialo pred 50 rokmi. 
Keby som ju teraz stretol, vedel by som, čo 
jej mám povedať. „Hovoríte, že iného nebu-
dete milovať? ,,Ja vám odporúčam zaľúbiť sa, 
viete do Koho? Do Hospodina Isusa Christa! 
Svoje srdce ste chceli dať človeku – dajte ho 
Christovi a On ho naplní svetlom a radosťou, 
namiesto tmy a smútku, ktoré vám ostali po 
láske k človeku.“

Takisto hovorím aj vám: možno ste prežili 
niečo podobné, možno nie až také, a možno 
len malá iskra takého pocitu sa začala rodiť vo 
vašom srdci – uhaste tú iskru! Možno práve 
teraz vo vás zahorel taký pocit – vyžeňte ho, 
nedajte mu svoje srdce, lebo Hospodin ho 
potrebuje. „Daj mi, syn môj, svoje srdce...“ 
(Prísl. 23,26), obracia sa On k človeku. 
Nedovoľte sa srdcu pripútať k pominuteľným 
blahám tohto sveta, vyžeňte z neho všetko 
nepotrebné, lebo iba v slobodnom srdci si 
môže Hospodin vybudovať svoj dom.

preklad Dušan Tomko, diakon

Z listov optinských starcov



Vysviacka nového diakona

    V nedeľu 21. januára v pravoslávnom Katedrál-
nom chráme sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach Jeho 
Vysokopreosvietenosť arcibiskup prešovský a Slovenska Ján 
vysvätil nového diakona,  absolventa PBF PU v Prešove Mgr. 
Iva Ozimaniča. Nový diakon je rodákom z Michaloviec a je 

šéfredaktorom cirkevného časopisu Prameň, ktorý vychádza 
v Michalovciach, a preto mu aj touto cestou blahoželáme a 
prajemu mu ako novému diakonovi nielen veľa úspechov v 
redaktorskej práci, ale prajemu mu ako novému služobníkovi 
Bohu a ľuďom veľa úspechov a veľa zdravia, pokoja a 
Božieho požehnania na Mnohaja i blahaja lita!

                                                                                               
                           ThDr. Štefan Horkaj

     Ekumenické modlitby v chrámoch 
mesta Michalovce

 V dňoch l8. až 25. januára sa schádzali každý večer 
veriaci siedmich  kresťanských cirkví v meste na spoločné 
ekumenické modlitby v ôsmich chrámoch a modlitebniach. 
Každý večer to bolo v inom chráme. Začalo sa to l8. januára v 
evanjelickom a. v. chráme kde kázal duchovný od saleziánov, 
v piatok to bolo v reformovanej kresťanskej cirkvi,  kde  kázal 
evanjelický farár, v sobotu v pravoslávnom chráme kázal 
kazateľ evanjelickej cirkvi metodistickej, v nedeľu v modliteb-
ni evanjelickej cirkvi metodistickej a kázal farár reformovanej 
cirkvi, v pondelok v rímskokatolíckom chráme a kázal pra-
voslávny duchovný, v utorok v gréckokatolíckom, chráme a 
kázal duchovný rímskokatolícky stredu v modlitebni bratskej 
cirkvi a kázal duchovný gréckokatolícky a zakončenie bolo 
vo štvrtok 25. januára v salezianskom chráme a kázal kazateľ 
bratskej cirkvi.

      Modlili sme sa za to, aby Boh zostal s nami a zbúral 
múr, ktorý nás rozdeľuje, aby nás prostredníctvom svojho 
Ducha  priviedol ku Christovi. Každý večer pri tejto príležitosti 
sa robila zbierka pre hlucho-slepé deti v Červenici, okr. 
Prešov.

                                                                                            
 ThDr. Štefan Horkaj 
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Zo života eparchie
Ruská pravoslávna cirkev odmieta 

Juščenkove plány jedinej národnej cirkvi

(Moskva, 18. januára 2007 – ENI) Ruská pravosláv-
na cirkev vyjadrila svoj nesúhlas s nedávnymi výrokmi 
ukrajinského prezidenta Viktora Juščenka. Ten totiž 
vyhlásil, že krajina potrebuje výbor, ktorý sa bude 
venovať zjednoteniu cirkví pôsobiacich na Ukrajine a 
jeho úlohou bude prekonať tisícročné rozdiely medzi 
jednotlivými tradíciami. Táto myšlienka nie je zo strany 
prezidenta Juščenka vôbec novinkou. Už v minulosti 
avizoval, že chce v krajine vytvoriť jednotnú národnú 
ukrajinskú kresťanskú cirkev. Stanovisko Ruskej pra-
voslávnej cirkvi zverejnila agentúra Interfax minulý 
týždeň. 

Ruský pravoslávny patriarcha vyzval
 veriacich, aby boli svetlom sveta

Pravoslávni kresťania v noci na nedeľu 7. januára 
začali sláviť sviatky Narodenia Isusa Christa. V Rusku 
sa konala hlavná bohoslužba v moskovskej katedrále 
Christa Spasiteľa a za účasti viac než 5.000 veriacich 
ju viedol patriarcha Alexij II. Vo  svojom posolstve vyz-
val veriacich, aby boli svetlom sveta, ktoré svieti aj v 
temných chvíľach života, pretože narodený Christos 
napĺňa ľudí večným pokojom a radosťou. Do Ruskej 
pravoslávnej cirkvi patrí 27000 cirkevných obcí a 
hlási sa k nej 60% zo 143 miliónovej ruskej populácie. 
Termín vianočných sviatkov sa v Ruskej pravoslávnej 
cirkvi riadi podľa juliánskeho kalendára, ktorý je v 
súčasnosti voči gregoriánskemu kalendáru posunutý 
o 13 dní. Vianočné sviatky sú pre pravoslávnych 
zároveň záverom 40 - dňového pôstu. 

V Bulharsku opäť udelili stredoveký 
pravoslávny titul „archon“

(Sofia, 24. január 2007 – ENI) Udelenie čestného 
titulu ,,archon“ vzbudilo v Bulharsku veľký rozruch. 
Pravoslávna cirkev v Bulharsku tento najvyšší čestný 
titul pre laikov udelila naposledy v 14. storočí. Teraz 
ním poctila podnikateľa Slavi Bineva, ktorý je okrem 
iného spájaný aj s prevádzkovaním viacerých nočných 
klubov. Pozorovatelia tento krok hodnotia ako súčasť 
skrytého boja o moc v Bulharskej pravoslávnej cirkvi. 
Popri Binevovi si malá skupina vo vedení Cirkvi presa-
dila udelenie tohto prestížneho titulu ešte pre ďalších 
troch vplyvných ľudí z prostredia Cirkvi.
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    Dňa 27. decembra 2006 sa dožil požehnaného životného 
jubilea 80 rokov svojho pozemského života Pavol Minčák z 
Pravoslávnej cirkevnej obce v Beňatine.

Náš otec, starý otec a praotec je vzorným veriacim a príkla-
dom pre nás všetkých. Vyniká veľmi kladným vzťahom k Cirkvi 
Christovej a k pravoslávnej tradícii, čo mu mnohokrát pomohlo 
zdolať aj neľahké životné situácie.

 Nášmu jubilantovi i touto cestou srdečne blahoželáme 
a vyprosujeme od Hospoda Boha požehnanie, dobré zdravie, 
lásku a pokoj do ďalších dní každodenného života.

     
Na mnohaja i blahaja lita!

                                     synovia Andrej a Pavol s rodinami

V mesiaci február, sa krásneho 
životného jubilea 35 rokov života 
dožíva duchovný otec jerej Mgr. Simon 
Czap. Otec Simon sa narodil v roku 
1972 v Kráľovskom Chlmci. Teolog-
ické štúdium ukončil v roku 2000 na 
Pravoslávnej bohosloveckej fakulte PU 
v Prešove. Za kňaza bol  vysvätený Jeho 
Preosvietenosťou Jánom, biskupom 
michalovským, dňa 15. marca 1998 
a ustanovený na farnosť Veľké 

Kapušany s filiálnou obcou Čierna nad Tisou. Nášmu jubilantovi 
želáme veľa Božej milosti, duchovných a telesných síl, zdravia, 
lásky a pokoja.

 Ďakujeme za vytrvalosť, obetavú a horlivú prácu v 
Cirkvi.

Vyprosujeme u Hospodina Božieho požehnania na mno-
haja i blahaja lita.

          S úctou a vďakou veriaci Veľkých Kapušian

90 - ročné 
   

jubileum
   Pravoslávny veriaci brat Ján Lipa 

sa dožil požehnaného veku a pekného  
životného jubilea 90 rokov svojho života. 
Narodil sa 16. februára 1917 v maličkej 
obci Gajdoš, dnes časť  obce Veľké 
Revištia, okr. Sobrance. Vyučil sa za stolára a celý svoj život bol 
verný stolárčine, celý život pracoval s drevom. Vychoval troje 
detí, dcéru Martu a synov Jozefa a Jána. Dcéra Marta sa stala 
manželkou pravoslávneho duchovného. Jubilant je veľmi zbožný 
veriaci a takmer nikdy nechýbal na bohoslužbách v chráme, aj 
keď v jeho obci  nie je pravoslávny chrám, ale dochádzal buď do 
Nižnej Rybnice, alebo do Úbreža a aj inam. Aj keď miluje veľmi 
cyrilometodské dedičstvo a nedal by ho za celý svet, do chrámu 
už nemôže prichádzať.

     Nášho jubilanta pozdravujeme pri tomto vysokom 
životnom jubileu a prajeme mu veľa zdravia, pokoja, spoko-

jnosti, šťastia a Božieho požehnania medzi svojimi najbližšími, 
deťmi, vnukmi a pravnukmi, za čo sme sa aj v chráme modlili a 
ďakovali za tento vysoký vek a požehnané životné jubileum. 

Na mnohaja i blahaja lita!
                                                                                           

                   zať ThDr. Štefan Horkaj

  Náš dlhoročný kurátor brat Ján Kiškaš, 
narodený  5. 1. 1932 v Orechovej, okr. 
Sobrance, sa dožil tohto roku 75 rokov 
svojho života. V chráme sme ho pozdravili 
spevom Mnohaja i blahaja lita! Niektorí ho 
pozdravili aj osobne a všetci sme mu priali a 
želali zdravia, pokoja, šťastia a Božieho 

požehnania. Modlili sme sa aj o to, aby mohol aj naďalej, aj 
keď má už svoje rôčky, prichádzať do chrámu a pomáhať pri 
bohoslužbách a starať sa aj o chrám a okolie chrámu tak, ako 
to robil doteraz a ako pomáhal budovať aj Katedrálny chrám sv. 
Cyrila a Metoda v Michalovciach, kde  pri jeho výstavbe odpra-
coval stovky hodín.

       Týmito pár slovami sme ukázali jeho vzťah ku 
Katedrálnemu chrámu sv. Cyrila a Metoda v Micha-
lovciach  a vzťah k pravoslávnej Cirkvi. Za takých kurá-
torov sa nám treba modliť, aby nám ich Boh dal. 
Na mnohaja i blahaja lita!

                                                  prot. ThDr. Štefan Horkaj

Zo sveta BLAHOŽELÁME

BLAHOŽELÁME

   Dňa 9. februára sa d.o 
prot. Mgr. Vasil Bardzák, PhD., 
správca pravoslávnej cirkevnej 
obce Brezina s filiálnou obcou 
Byšta, dožíva krásneho jubilea, 
a to 10. rokov duchovenskej 
služby. Otec Vasil sa narodil dňa 
11. októbra 1971 v Košiciach. 
Štúdium na Pravoslávnej 
bohosloveckej fakulte PU v 
Prešove úspešne ukončil v roku 
1995. V nasledujúcom roku 
prijal svätú Tajinu manželstva 
so sestrou Mgr. Martinou 
Sičákovou, absolventkou PBF 
PU v Prešove. Dňa 6. októbra 

1996 prijal otec Vasil v pravoslávnom Chráme Pokrovu 
Presvätej Bohorodičky v Košiciach prvý stupeň kňazstva 
– vysviacku na diakona. Na kňaza bol rukopoložený preos-
vieteným vladykom Jánom, biskupom michalovským, dňa 
9. januára 1997. Od toho istého dátumu pôsobí ako správca 
PCO Brezina s filiálnou obcou Byšta. 

 Otec Vasil pôsobil v rokoch 1997/1998 ako ducho-
vný BPM pre michalovskú eparchiu, bol členom Eparchiál-
nej rady PC v Michalovciach a od roku 1998 pôsobil 
ako tajomník misijného odboru Michalovskej pravoslávnej 
eparchie v Michalovciach. Po získaní doktorátu (philozo-
phie doctor) na PBF PU v Prešove v roku 2005 pôsobí na 
Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove ako odborný 
asistent na Katedre systematického bohoslovia. V decembri 
2006 ho eparchiálna rada zvolila za riaditeľa Michalovskej 
pravoslávnej eparchie v Michalovciach. Nášmu jubilantovi 
želáme do ďalšej práce na vinici Christovej pre blaho pra-
voslávnej Cirkvi veľa zdravia, lásky a Božieho požehnania. 

                                                 
 Na mnohaja i blahaja lita!

   Životné jubileá 
 V mesiaci februári sa dožívajú naše sestry v Christu 

Mária Sláviková a Mária Porostovská svojich životných jubileí. 
Mária Sláviková dňa 7. 
februára sa dožíva Bohom 
požehnanej šesťdesiatky 
a Mária Porostovská 
dňa 20. februára krás-
nej Bohom požehnanej 
osemdesiatky. Obidve sú 
aktívnymi členkami našej 
PCO Choňkovce, milujú 
sv. Pravoslávie a cyrilom-
etodskú tradíciu. Od  svo-
jej mladosti si obľúbili sv. 

chrám, ktorý aj napriek pomerne vysokému veku pravidelne a s 
láskou navštevujú. Svoju obetavosť a štedrosť preukázali aj pri 
výstavbe nášho nového bohostánku,  v ktorom od chvíle vymk-
nutia zo starého chrámu, ako samy rozprávajú, túžili z celej svojej 
duše. 

 Milé sestry, za vašu lásku a obetavosť vám zo srdca 
ďakujeme a prajeme do ďalších rokov života veľa šťastia a 
Božieho požehnania. Nech všemilostivý Hospoď Boh chráni vás 
od všetkého zlého v pevnom zdraví, radosti a vytrvalosti vo viere 
a v službe pravoslávnej Cirkvi.

                             Na mnohaja i blahaja lita!    

                                         veriaci a správca PCO Choňkovce

BLAHOŽELÁME




