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Jeho Preosvietenosť Juraj, 
biskup michalovský,
vyslovuje srdečné 

poďakovanie všetkým
za ich sväté modlitby, 

modlitebnú účasť 
na slávnostiach biskupskej 

chirotónie, 
ich gratulácie,

a na všetkých zvoláva
svoje archijerejské 

blahoslovenije.         

INTRONIZAČNÝ PREJAV VLADYKU JURAJA, 
BISKUPA MICHALOVSKÉHO Po Eparchiálnom zhromaždení michalovskej pravoslávnej eparchie, ktoré si 1. septembra 2007 zvolilo nového 

eparchiálneho biskupa na uvoľnenú biskupskú katedru, prišiel ďalší významný deň v živote miestnej michalovskej Cirkvi.
30. septembra 2007 v Katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach prijal archimandrita Juraj (Stransky) 

biskupskú chirotóniu.
V sobotu 29. septembra, po večernej bohoslužbe bolo narečenije – menovanie o. archimandritu Juraja za biskupa 

michalovskej pravoslávnej eparchie, ktoré sa uskutočnilo za prítomnosti archijerejov, duchovenstva a veriacich.
Samotnú Tajinu  biskupskej chirotónie počas slávnostnej archijerejskej Sv. liturgie vykonali Jeho Blaženosť Krištof, 

arcibiskup pražský, metropolita českých krajín a Slovenska, Jeho Vysokopreosvietenosť Ján, arcibiskup prešovský a Slovenska, 
Jeho Vysokopreosvietenosť Simeon, arcibiskup olomoucko-brnenský, Jeho Blaženosť Izajáš, metropolita Tamassou a Oreinis z 
Cypru, Jeho Blaženosť Pavlos, metropolita Servií a Kozani z Grécka, Jeho Preosvietenosť Feodosij, biskup tambovský a mičurinský 
z Ruska a Jeho Preosvietenosť Agapit, biskup mukačevský a užhorodský z Ukrajiny, za prítomnosti duchovenstva našej eparchie, ale 
aj delegátov sesterských pravoslávnych Cirkví a množstva veriacich michalovskej eparchie. 

Slávnostných bohoslužieb sa zúčastnili aj predstavitelia štátnej správy a samosprávy: JUDr. Milan Čič, vedúci kancelárie 
prezidenta SR, riaditeľ Cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR JUDr. Ján Juran, Ing. Emil Ďurovčik, podpredseda Košického 
samosprávneho kraja, pani poslankyne NR SR  Monika Smolková a Ľubica Rožková, Mgr. Emil Zahorčák, primátor mesta 
Michalovce a Ing. Štefan Staško, primátor mesta Sobrance. Slávnosti sa  zúčastnili aj predstavitelia iných cirkví pôsobiacich na 
území michalovskej eparchie: košický apoštolský exarcha Milan Chautur s doprovodom za Gréckokatolícku cirkev, rímskokatolícky 
a evanjelický duchovný, tiež predstavitelia akademickej obce v zastúpení rektora Prešovskej Univerzity prof. RNDr. René Matloviča, 
PhD. a prof. PhDr. Petra Kónya, PhD. a dekana Pravoslávnej Bohosloveckej Fakulty PU Prof. ThDr. Jána Zozuľaka, PhD.. 

Po Sv. liturgii nastúpil akt intronizácie - vovedenia nového vladyku Juraja na michalovskú katedru. Vladyka Juraj na 
biskupskú katedru nastúpil po vladykovi Jánovi, terajšom prešovskom arcibiskupovi a intronizáciou sa tak stal v poradí 6-tym 
eparchiálnym biskupom v histórii michalovskej pravoslávnej eparchie. 

Byť biskupom Christovej Cirkvi, učiteľom a dozorcom čistoty Pravoslávnej viery, vnímavým, milujúcim otcom a 
pastierom Božieho ľudu, obzvlášť v dnešnom svete, nie je ľahké poslanie. Pri biskupskej chirotónii sa novému biskupovi udeľuje od 
Všemohúceho Hospodina Boha blahodať Svätého Ducha, ktorá ho bude posväcovať a posilňovať pri plnení tohoto zodpovedného 
poslania. 

A práve v týchto chvíľach, kedy cez blahodať chirotónie sa v našej miestnej michalovskej Cirkvi vylieva nové vanutie 
Ducha, každý jeden z nás – ktorí patríme do Svätej Pravoslávnej Christovej  Cirkvi – spojme sa v pravde, láske a v modlitbe so 
svojím novým archijerejom, aby sme sa zjednotení, všetci spolu, stali svetlom v tomto svete a tým kvasom, ktorý prekvasí túto 
spoločnosť pre Boha. 

Na mnohaja i blahaja lita, preosvjaščenijšij vladyko!

CH I RO T Ó N I A A IN T RO N I Z Á C I A VL A D Y K U JU R A J A

Vaša Blaženosť, arcibiskup pražský, metropolita 
českých krajín a Slovenska, pán Krištof., najdôstojnejší 
archijereji, členovia Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi 
v českých krajinách a na Slovensku., najdôstojnejší hierarchovia 
sesterských pravoslávnych cirkví - Ruskej, Cyperskej, 
Gréckej a Ukrajinskej., ctihodní duchovní otcovia, Christovi 
diakoni., vážený vladyka Milan Chautur, košický exarcha 
Gréckokatolíckej cirkvi., vážení predstavitelia kresťanských 
cirkví, štátu, miestnych, obecných a krajských samospráv., moji 
drahí rodičia a priatelia, milovaní bratia a sestry v Christovi.

„Toto je deň, ktorý učinil Hospodin, jasajme a radujme 
sa z neho“ (Ž 118, 24). Dnes je skutočne deň veľkej radosti. 
Veď pred niekoľkými okamžikmi sme boli všetci svedkami 
obnovenej Päťdesiatnice v Cirkvi, onoho oživujúceho vanutia 
Svätého Ducha, kedy skrze skladania rúk biskupov – nástupcov 
apoštolov, získala naša miestna cirkev nového arcipastiera, ktorý 
sa k vám všetkým teraz obracia s prosbou o modlitbu za neho 
samotného a za cirkevné spoločenstvo, ktoré mu bolo zverené, 
aby v ňom predsedal eucharistickej hostine v spoločenstve 
lásky „na mieste Christovom a podľa Jeho vzoru“ (gr. εις τόπον 
και τύπον Χριστού).

Naša Michalovská pravoslávna eparchia, ktorá bude 
onedlho oslavovať už šesťdesiat rokov svojej existencie, 
má za sebou náročnú a často tŕnistú cestu dejinami. Teraz 
sa hlboko skláňam pred všetkými, ktorí sa zaslúžili o to, že 
radostná Christova zvesť, ako ju v jej pôvodnej, neporušenej 
a apoštolskej podobe uchováva práve Pravoslávna cirkev, aj 
dnes zaznieva na úrodnom Zemplíne a celom okolí. Vzdávam 
Bohu vďaku za životy a dielo všetkých predchádzajúcich 
michalovských vladykov a všetkých tých desiatok a stoviek 
obetavých duchovných otcov i prostých veriacich, veď vďaka 
nezlomnej vernosti svojich otcov sa dnes môžeme modliť 
v nových, krásnych chrámoch. Ďakujem tiež všetkým, ktorí 
sa v poslednom roku a pol, kedy naša eparchia nemala svojho 
biskupa, obetavo starali o jej rozvoj a budúcnosť, predovšetkým 
správcovi eparchie, dôstojnému otcovi prot. Bohuslavovi 
Seničovi, riaditeľovi úradu eparchiálnej rady, dôstojnému 
otcovi prot. Vasiľovi Bardzákovi, všetkým členom eparchiálnej 
rady a ich rodinám, ktorí prejavili toľko pochopenia pre ich 
časovo často veľmi náročnú prácu pre dobro Božej Cirkvi. 
V neposlednej rade patrí vďaka tiež celému tímu, ktorý zaistil 
hladký priebeh dnešnej slávnosti.

Rád by som tiež poďakoval všetkým najdôstojnejším 
vladykom a duchovným otcom – reprezentantom sesterských 
pravoslávnych cirkví z Ruska, Cypru, Grécka a Ukrajiny, 
z ktorých väčšina sú moji učitelia, či drahí priatelia, ktorí 
neľutovali dlhú a namáhavú cestu, aby tu dnes spolu s nami, 
pravoslávnymi kresťanmi východného Slovenska, mohli pri 
biskupskom svätení prežiť všeobecnosť (katholicitu, sobornosť) 
pravoslávnej Christovej Cirkvi.

Najdôstojnejší vladykovia, dôstojní otcovia, drahí 
bratia a sestry, milí hostia, dnes s Božou pomocou začíname 
písať novú kapitolu v dejinách našej miestnej Cirkvi, za 
ktorú každý z nás a všetci spoločne nesieme zodpovednosť: 
ja, váš biskup, i vy, každý podľa svojej možnosti a podľa 
svojho povolania. Nezabúdajme na neľahkú minulosť a na 
námahu, utrpenie a obete našich predkov, ale tiež sa snažme 
nejatriť staré rany a s dôverou v uzdravujúcu Božiu moc 
hľadieť skôr do budúcnosti. Každý z nás je volaný k tomu, 
aby v kruhu bratov a sestier, zjednocovaných do jedného 
žijúceho organizmu skrze účasť na Eucharistii, očisťoval 
svoje vnútro od vášní a egoizmu, a tak stále viac dorastal do 
Christovej podoby. Nebojme sa stretnutia „v Duchu a v Pravde“ 
s inými kresťanmi, s neveriacimi či hľadajúcimi; objavujme 
hĺbku a životaschopnosť svojej vlastnej byzantsko-slovanskej 
duchovnej a liturgickej tradície, učme sa žiť v rytme 
cirkevného roka s jeho obdobiami radosti a pokánia, čo najskôr 
sa navráťme k jednotnému oslavovaniu Paschy s ostatnými 
pravoslávnymi kresťanmi, prosme Hospodina Boha, aby aj 
našej eparchii požehnal založením mníšskeho spoločenstva. 
Všímajme si tiež výziev súčasnej doby a snažme sa všetkým 
ľuďom, ktorí nás obklopujú, sprístupniť Christovo evanjelium, 
pretože ono jediné dokáže zmysluplne odpovedať na všetky 
otázky a neistoty moderného človeka. Taktiež je neodkladne 
nutné znovu premyslieť koncepciu našej pastoračnej práce 
s mládežou a mladými rodinami, ktoré sa sťahujú hlavne do 
väčších miest nášho regiónu.

Všetkých nás čaká veľa náročnej práce, ale s nádejou 
a očakávaním hľadíme oproti nášmu Božiemu Majstrovi. 
Kiež s nami na príhovory najčistejšej Matky Božej a svätých 
apoštolomrovných veľkomoravského kniežaťa Rastislava, 
solúnskych bratov Cyrila a Metoda a vyznávača kňaza Alexeja 
Tótha zostáva milosť nášho Hospodina Isusa Christa, láska 
Boha Otca a spoločenstvo Svätého Ducha. 

Christos posredi nas!

Vaša Blaženosť, arcibiskup pražský, metropolita českých krajín 
a Slovenska, pán Krištof, najdôstojnejší archijereji, členovia Posvätnej synody 
Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku., najdôstojnejší 
hierarchovia sesterských pravoslávnych cirkví - Ruskej, Cyperskej, Gréckej 
a Ukrajinskej., ctihodní duchovní otcovia, Christovi diakoni, moji drahí 
rodičia a priatelia, milovaní bratia a sestry v Christovi.

S pocitom veľkej zodpovednosti za hrivnu, ktorú mi dnes Hospodin 
Boh zveruje, stojím tu v tejto chvíli pred vami, skláňam sa pred vôľou 
nášho Spasiteľa, ktorý mňa slabého, dnes povoláva k arcipastierskej službe 
vo svojej Cirkvi, a s vedomím vlastnej nedokonalosti a s dôverou v Božiu 
pomoc sa odvažujem ešte raz zopakovať: ďakujem, prijímam a proti voľbe 
nič nenamietam. Spolu s prorokom Samuelom chcem dnes volať: „Hovor, 
Hospodine, Tvoj služobník počúva“ (1 Sam 3, 9). Prosím Pána Cirkvi 
o Ducha múdrosti, aby som dokázal rozlišovať Jeho vôľu pre našu miestnu 
michalovskú cirkev, o Ducha sily a odvahy, aby som bol vždy ochotný 
a predovšetkým schopný svedčiť o životodarnej pravde našej svätootcovskej 
pravoslávnej viery, a predovšetkým o Ducha lásky a svornosti, aby som na 
Christovom mieste a podľa vzoru apoštolov, mohol predsedať eucharistickému 
zhromaždeniu Cirkvi v skutočnej láske a úcte ku každému človeku, ktorá 
premieňa tragédiu pudového biologického prežívania jednotlivca a vzájomné 
ľahostajné odcudzenie na radostnú slobodu pravého života Božích detí, ktoré 
v spoločenstve Cirkvi putujú vedení Duchom života s Hospodinom Isusom 
Christom k svojmu Otcovi. 

Preto vás všetkých prosím, najdôstojnejší vladykovia, drahí 
spolubratia, kňazi a diakoni, milí bratia a sestry, o vaše modlitby, aby som 
kríž, ktorý je na mňa dnes kladený, verne a bez reptania niesol až ku dverám 
Božieho kráľovstva.

Príhovor Archimandritu Juraja (Stranskeho)
Pri Príležitosti Jeho Menovania Za Biskupa

Bratislava 30. septembra 2007-10-03
 Vaša Preosvietenosť,
 dovoľte mi zablahoželať Vám k vysviacke za biskupa 
michalovského. Rád by som využil túto príležitosť, aby som vyjadril 
presvedčenie, že je to pre Vás osobne významná udalosť, ale je to 
i sviatok pre veriacich Michalovskej pravoslávnej eparchie, pre 
ktorých sa stanete duchovným pastierom. Súčasne je to ocenenie Vašich 
ľudských a osobných vlastností, doterajšej práce v prospech veriacich 
pravoslávnej cirkvi a pri ekumenickom dialógu cirkví a náboženských 
spoločností v Čechách i na Slovensku.
 Želám Vám, Vaša Preosvietenosť, do ďalšej práce Božie 
požehnanie, veľa zdravia a síl, aby sa Vám podarilo naplniť Vaše 
predstavy pri vedení Michalovskej pravoslávnej eparchie a organizovaní 
jej duchovného života. 
 S úctou Milan Gašparovič

prezident Slovenskej republiky 

BLAHOPRAJNÝ POZDRAV PREZIDENTA SR
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Svätí ctihodný Ilarion Veľký modli sa za nás hriešnych pred Hospodinom!

Nový rumunský patriarcha
12. septembra 2007 

sa v Rumunsku konali voľby 
na patriaršiu katedru, ktorá po 
zosnutí patriarchu Teoktista 
(30. júla t.r.) zostala opustená.

Volebné zhromaždenie, 
ktoré tvorilo 180 biskupov, 
duchovných a laikov, vybralo 
z troch kandidátov, ktorých 
navrhla Posvätná Synoda 
Rumunskej Pravoslávnej Cir- 
kvi, za hlavu pravoslávnej Cir- 
kvi v Rumunsku metropolitu 
Moldavie a Bukoviny Daniela.

Ďalšími kandidátmi boli 
metropolita Vadský a Klužský 
Bartolomej, a biskup Kovasnec- 
ký a Chargitský Joan.

Novozvolený rumunský patriarcha Daniel (Ciobotea) 
sa narodil 22. júla 1951. V r.1970 - 1974 získal teologické 
vzdelanie na Bohosloveckom inštitúte v Sibiu. Po jeho 
ukončení pokračoval v štúdiu na bohosloveckej fakulte 
Štrasburgskej univerzity, kde získal doktorát bohoslovia 
a neskôr študoval na univerzite v Friburgu (Nemecko). 
V r. 1980 získal doktorát na Bohosloveckom inštitúte 
v Bukurešti. V r. 1980 - 1988 pôsobil na Ekumenickom in- 
štitúte vo Švajčiarsku. A v r. 1988 - 1990 bol tajomníkom 
rumunského patriarchu pre ekumenické vzťahy. 4. mája 
1990 bol chirotonizovaný na biskupa a pôsobil ako vikárny 
biskup Timisoarského arcibiskupstva. V krátkom čase sa stal 
arcibiskupom Iasským, metropolitom Moldavie a Bukoviny. 
Intronizáciou na rumunskú patriaršiu katedru sa stáva 
novozvolený patriarcha Daniel v poradí 6-tym  patriarchom 
Rumunskej Pravoslávnej Cirkvi. 

Na mnohaja lita, vladyko!
Z mešity pravoslávny chrám

V Bulharsku 13. septembra 2007 v dedine Uzun- 
džovo posvätil metropolita plovdivský Nikolaj chrám Uspenija 
Presvätej Bohorodičky, ktorá v minulosti slúžila ako mešita.

Cerkev bola postavená v r. 1500, ale po 96 rokoch 
Turci chrám zničili a na jej mieste postavili mešitu. V r. 
1906 predstavitelia Osmanskej ríše odovzdali právomoci 
v tomto kraji Bulharskej vláde. V tom čase sa aj začalo 
s rekonštrukciou chrámu, ale politická situácia - dve svetové 
vojny, časy komunizmu, nedovolili dokončiť začatú prácu. 

S obnovou chrámu sa opäť začalo v r. 1989. 
V súčastnosti tento kamenný chrám už zdobia fresky 
a kupola je ozdobená zlatým krížom.

Metropolita Lavr si pripomína 40. výročie 
biskupskej chirotónie

 V týchto dňoch si vo 
Sväto-Trojickom monastieri v Jor-  
danville Ruská Pravoslávna 
Cirkev v Zahraničí pripomenula 
40. výročie biskupskej chirotónie 
svojho prvohierarchu, metropolitu 
Lavra. 
 Slávnostnú Sv. liturgiu 
spolu s Jeho blaženstvom metro-
politom Lavrom slúžili arcipastieri 
a duchovenstvo Ruskej Cirkvi v Za- 
hraničí, a tiež účastníci delegácie 
Moskovského Patriarchátu na 
čele s metropolitom Izidorom, 
ktorí sa v USA zúčastnili osláv 
kanonického zjednotenia Ruskej 
Cirkvi. Slávnostných bohoslužieb 

sa zúča- stnil veľký počet veriacich. 
 Na záver bohoslužieb metropolitu Lavra pozdravil 
v mene Jeho Svätosti Patriarchu Moskovského a Celej 
Rusi Alexija metropolita Izidor, ktorý jubilantovi odovzdal 
vyznamenanie - Rád sv. kniežaťa Vladimíra, II. stupňa. 
Taktiež, v mene Posvätnej synody Ruskej Zahraničnej Cirkvi, 
arcibiskup Berlinský a Nemecka Mark, odovzdal metropolitovi 
Lavrovi Synodálny rád I. stupňa.

Na mnohaja lita, vladyko!
 

V Nazarete bude najväčší kríž na svete
Veľký kríž, vysoký až 60 m, má v blízkom čase 

stáť nad Nazaretom. Bude vyložený  7,2 mil. mramorovými 
doskami a má stáť neďaleko miestnej kresťanskej 
nemocnice. Za iniciatívou projektu “Nazaretský Kríž”, stojí 
skupina anonymných podnikateľov z Izraela a Talianska, 
ktorá našla širokú podporu v celom 
kresťanskom svete.

Kríž bude postavený z 
darov, pričom mená darcov budú 
vyryté do mramorových dosiek na 
kríži. Podľa plánov má byť spolu s 
krížom postavený chrám, dom pre 
pútnikov, vzdelávacie centrum a 
múzeum 2 - tisícročia kresťanstva. 
Celý komplex sa bude rozprestierať 
na ploche 0,5 km2. Stavebné práce 
sa začali za búrlivých demonštrácií 
miestnej moslimskej komunity.

Ctihodný Ilarion Veľký
 Ctihodný Ilarion Veľký sa 
narodil v roku 291 v palestínskej 
obci Tavafa. Bol poslaný študovať 
vedy do Alexandrie, kde sa zozná- 
mil s kresťanmi a prijal svätý Krst. 
 Dopočujúc sa o anjelskom 
živote ctihodného Antónia Veľkého 
(pamiatka 17. januára), Ilarion sa 
vydal za ním, aby sa naučil lahodiť 
Bohu. 
 Potom sa Ilarion vrátil do 
svojho rodiska. Rodičia mu už 
zomreli. Rozdajúc všetok svoj ma- 
jetok príbuzným a chudobným,  
uchýlil sa Ilarion na pustatinu pri 
meste Maiuma. Ctihodný usilovne 
bojoval s nečistými myšlienkami, 
trápiacimi um a rozpaľujúcimi te- 
lo, poraziac ich ťažkou prácou, 
pôstom a náležitou modlitbou.  
 Diabol zastrašoval svätého 
prízrakmi a videniami. V priebe- 
hu modlitby svätý Ilarion počul 
plač detí, kvílenie žien, rev levov 
a iných zverov. Ctihodný chápal, 
že túto hrôzu mu spôsobujú zlí 
duchovia, aby ho vyhnali z púšte, 
preto premáhal strach pomocou 

modlitby.
 Raz ctihodného Ilariona 
prepadli lúpežníci, a on ich silou 
svojho slova presvedčil, aby zane- 
chali svoj trestuhodný život.
 

Čoskoro sa o svätom dozvedela 
celá Palestína. Hospodin daroval 
ctihodnému Ilarionovi moc vyhá- 
ňať nečistých duchov. 

Touto blahodaťou vyslobodil z 
okov mnohých postihnutých. 
Chorí prichádzali pre uzdravenia 
a ctihodný ich uzdravoval bezplat- 
ne, hovoriac, že Božia milosť sa 
nepredáva. Cez ovoňanie svätý 
zisťoval, akou strasťou trpí ten 
- ktorý človek. 
 K ctihodnému Ilarionovi 
prichádzali aj záujemci, ktorí si 
želali zachraňovať svoju dušu 
pod jeho vedením. S požehnaním 
ctihodného začali po celej Pa- 
lestíne vznikať monastiere. 
Prechádzajúc z jedného monas- 
tiera do druhého, utvrdzoval v 
nich prísny asketický spôsob 
života. 
 Sedem rokov pred svojím 
koncom (371-372) sa ctihodný 
Ilarion uchýlil na ostrov Cyprus, 
kde sa duchovne zdokonaľoval 
na opustenom mieste, až kým si 
ho Hospodin nepovolal k sebe.
Pravoslávna Cirkev Christova 
oslavuje pamiatku svätého ctihod- 
ného Ilariona Veľkého každoročne 
21. októbra /3.novembra/.
  Róbert IVAN

Historické korene Pravoslávnej cirkvi na Slovensku 
siahajú hlboko, až k prvopočiatkom kresťanstva na území 
strednej Európy. Naša Cirkev je priamou nositeľkou a pokra- 
čovateľkou cyrilometodskej tradície a v plnosti zachováva a 
chráni Christovo učenie, ktoré k nám v roku 863 priniesli svätí 
apoštolomrovní Cyril a Metod, a ktorí tu dali základ kultúrnej 
spoločnosti a hlavne zorganizovali cirkevný život. 

Slovanské obyvateľstvo karpatskej kotliny si pôvodnú 
vieru a cyrilometodskú tradíciu zachovalo najmä na území 
východného  Slovenska a Podkarpatskej  Rusi.  Ale živá  pravo- 
slávna   viera sa rodí, šíri a nepretržite vzrastá nielen na východnom, 
ale aj na strednom a západnom Slovensku. 

V súčasnosti má Pravoslávna cirkev na Slovensku 
dve eparchie - prešovskú a michalovskú, ktoré sú kanonicky 
neoddeliteľnou súčasťou autokefálnej Pravoslávnej cirkvi v 
českých krajinách a na Slovensku.

Od apoštolskej misie sv. bratov Cyrila a Metoda 
prechádzala Cirkev na našom území zložitým, neraz ťažkým 
vývojom – cez prenasledovanie a vyhnanie samotných učeníkov 
sv. Cyrila a Metoda, cez nanútenú, násilnú úniu, cez hnutia 
návratu k cyrilo-metodskej tradícii a Pravosláviu. V 20. stor. 
v živote Pravoslávej cirkvi na našom území došlo k niekoľkým 
udalostiam, ktoré usmernili jej ďalší vývoj. 28. apríľa 1950 sa 
uskutočnil v Prešove Snem gréckokatolíckeho duchovenstva 
a veriacich, ktorý zrušil Užhorodskú úniu z rokov 1646 a 1649 
a rozhodol o zjednotení s Pravoslávnou Cirkvou.  

Dňa 28. 7. 1950 eparchiálne 
zhromaždenie v Prešove prijalo 
uznesenie o rozdelení Prešovskej   
pravoslávnej eparchie na Prešovskú 
eparchiu pre Rusínov a Ukrajincov a 
Michalovskú eparchiu pre Slovákov a 
pre maďarské farnosti. Dňa 19. 7. 1950 
sa zišlo ustanovujúce zhromaždenie 
Michalovskej pravoslávnej eparchie, na 
ktorom bol zvolený prvý michalovský 
biskup, vladyka Alexander (Viktor 
Mihalič), bývalý gréckokatolícky 
kanoník, ktorý sa spolu s veriacimi 

zjednotil s Pravoslávnou Cirkvou. Tak sa Michalovce stali 
sídlom pravoslávneho biskupa. Pri zriadení v roku 1950 mala 
Michalovská eparchia 21 duchovných. V 1968 roku už mala 
90 duchovných a v tom čase mala aj svoj generálny vikariát 
v Košiciach, ktorého generálnym vikárom bol prot. Peter 
Dudinský, neskôr tento vikariát zanikol. 

Ďalším biskupom v Michalov- 
ciach bol  vladyka Metod (Michal Millý) 
Narodil sa 11. 8. 1883 v Bardejove. 
Pôsobil ako gréckokatolícky farár v Jaku- 
banoch a Veľkom Lipniku. Po zjednotení 
s Pravoslávnou Cirkvou prijíma mníšstvo 
a v roku 1953 sa stáva pomocným bisku- 
pom. Od roku 1954 sa stáva eparchiálnym 
biskupom michalovským a námestníkom 
metropolitu pražského. Vladyka Metod 
počas svojho pôsobenia usiloval o spojenie 
uniatov s Pravoslávnou Cirkvou a o rozvoj cirkevného 
ukrajinského školstva. Zosnul 3. 10. 1966 v Michalovciach.

V rokoch 1962 - 1964 bol pomocným michalovským 
biskupom Metod (Kančuha), ktorý bol pre porušenie cirkevnej 
disciplíny suspendovaný. 

Tretím eparchiálnym biskupom michalovskej katedry 
bol od roku 1965 vladyka Cyril (Mučička). Jeho služba na 
biskupskej katedre bola skúšaná zložitým obdobím spoločensko 
– politickej situácie, znovuobnovenia únie, násilného preberania 

chrámov a nátlaku na pravoslávnych 
veriacich, aby zanechali vieru svojich 
otcov. Mnohí nátlaku podľahli a odišli. 
Ale tí, ktorí ostali, utvrdili sa vo svojej 
viere. 

Po smrti vladyku Cyrila 
(1979) na uvoľnenú biskupskú kate- 
dru prichádza vladyka Nikanor (Ju- 
chimjuk), ktorý bol uvoľnený z mos- 
kovského patriarchátu pre biskupskú 
službu v našej Cirkvi. V Michalovciach 
bol biskupom v 
rokoch 1980 

- 1983. V 1983 roku prechádza na 
olomoucko – brnenskú biskupsku 
katedru. 

Od roku 1983 bol michalov- 
ským biskupom vladyka Ján (Holo- 
nič). Narodil 29. 1. 1937 v obci Krava- 
ny, v Trebišovskom okrese. Ako kňaz 
pôsobil na farnostiach Rakovec nad 
Ondavou, neskôr Šamudovce. V roku 
1983 prijal mníšsky postrih v Trojicko 
– Sergejevskej Lavre v Zagorsku. 
22. 5. 1983 bol zvolený za michalovského biskupa. Vladyka 
Ján vstúpil do biskupskej služby v čase, keď michalovská 
eparchia vstupovala do nového veľmi zložitého obdobia. 
Začiatkom 90-tych rokov stratila eparchia vyše 90 % 

užívaných chrámov, farských budov 
a sídlo eparchie. Vladyka Ján, ako 
biskup vynakladal úsilie na obnovu 
a rozvoj cirkevného života. Pod 
jeho vedením sa podarilo postaviť 
24 nových pravoslávnych chrámov, 
vybudovať potrebný počet farských 
budov, získať sídlo eparchie, zriadiť 
niekoľko nových cirkevných obcí, 
otvoriť strednú a materskú cirkevnú 
školu. 
Po zosnutí arcibiskupa prešovského, 
metropolitu českých krajín a Slo- 
venska, Nikolaja, ho Eparchiálne 

zhromaždenie Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove 
zvolilo za arcibiskupa prešovského a Slovenska a dňa 7. apríľa 
2006 bol intronizovaný do tejto služby. 

Od tohto času bola jeden a pol roka michalovská 
katedra bez eparchiálneho biskupa. Dočasným správcom 
eparchie počas tohto obdobia bol prot. Bohuslav Senič.

1. septembra 2007 si Eparchiálne zhromaždenie 
michalovskej eparchie zvolilo za svojho nového biskupa 
archimandritu Juraja (Stranskeho), ktorý intronizáciou 
30. septembra t.r. sa tak stal 6–tym eparchiálnym biskupom 
michalovským. 

Tak, ako v živote človeka vystupujú rôzne medzníky, 
ktoré mobilizujú, ukazujú ďalšie smerovanie, tak aj povolanie 
- ustanovenie nového biskupa, je takým „medzníkom“, 
„novou Pädesiatnicou“ v živote Cirkvi, ktorá nás má všetkých 
zmobilizovať, ukázať nám nový smer a utvrdiť nás v našej 
viere.

Pravoslávie je pravou vierou, ktorá sa premieňa do 
pravého – skutočného života, ale zároveň je to aj povolanie 
každodenne vydávať svedectvo lásky, dobroty a zmierenia v 
celej svojej plnosti., povolanie byť tou štipkou kvasu, ktorá 
prekvasí spoločnosť pre Christa.

    

diakon Dušan Tomko
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O T Á Z K Y  A  O D P O V E D EP R A V O S L Á V N A  F A R N O S Ť  V  K O Š I C I A C H  P O Z Ý V A

POKROV PRESVÄTEJ BOHORODIČKY

Apoštol Pavol nás vyzýva k ustavičnej 
modlitbe. Je potrebné, či možné sa modliť, 
prežehnávať v prítomnosti neveriacich ľudí, 
napríklad v práci, vo vlaku, lietadle, či iných 
spoločenských zariadeniach (napr. pred jedlom, 
či po jedle)?

Pravoslávny kresťan je vo všetkých ži- 
votných situáciach zaviazaný ostať verným tak 
veľkému povolaniu - byť PRAVOSLÁVNYM. A od 
toho sa musí odvýjať aj jeho konanie. Má utekať od 
farizejského ukazovania svojich dobrých skutkov, 
ale neustále musí mať na pamäti, že je povolaný byť 
vyznávačom našej spasiteľnej viery a zvíťaziť nad 
vlastnou malodušnosťou. 

Arcibiskup Serafim (Sobolev), človek 
na vysokej duchovnej úrovni, napísal: „Bohužiaľ, 
doteraz väčšina našich ľudí, sa nemôže rozísť 
s týmto klamným a zničujúcim ostychom. Hoci 
majú pravoslávnu vieru, nevyznávajú ju ako silu 
danú im Hospodinom. Preto sa na nich vzaťahujú 
slová Hospodina Isusa Christa: „Kto by Mňa za- 
prel pred ľuďmi, toho aj Ja zapriem pred svojim 
Otcom nebeským“ (Mt 10, 33). „Kto by sa v tomto 
cudzoložnom, hriešnom pokolení hanbil za Mňa a za 
Moje slová, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, 
keď príde v sláve Svojho Otca a so svätými anjelmi“ 
(Mk 8, 38). Tieto slová Hospodina Isusa Christa 
nám ukazujú, že nestačí iba pravoslávne veriť, ale je 
potrebné našu vieru aj vyznávať, ak nechceme byť 
odvrhnutí od Boha pre náš klamný, falošný ostych, 
ktorý vychádza z našej pýchy. Hriech pýchy je tak 
veľký, že nedovoľuje mať skutočnú pravú spasiteľnú 
vieru vo Christa, preto aj On povedal: „Ako možete 
veriť, keď sa navzájom oslavujete a nehľadáte slávu, 
ktorá je od samého Boha?“ (Jn 5, 44). Nielen kvoli 
pýche nedokážeme vieru vyznávať, ale aj z iných 
dôvodov. Svoje Pravoslávie skrývame v strachu, že 
sa zosmiešnime pred svetom, že prídeme o pozemské 
výhody, privilégia. Tu treba pridať aj náš rozum, 
ktorí sa tak často prikláňa k duchovným nemociam 
dnešnej doby a ľudí, ktorí nás obklopujú.

„Treba sa v prvom rade páčiť Bohu, lebo 
ľudia sa bláznia z akejkoľvek príčiny“, hovoril 
arcibiskup Alexander (Tolstopjatov), ktorý prežil 
veľa rokov v lágroch. Často hovoril o dvoch bisku- 
poch, ktorí s ním boli v zajatí. Jeden z nich sa rád 
modlil osamote. Pri každej príležitosti sa snažil  
odísť bokom na osamelé miesto, kde ho nikto nerušil 
a tam vykonával svoj duchovný podvih. Ľudia sa 
však pohoršovali a hovorili: „Ten sa nikdy nemodlí“. 
Druhý biskup sa vedel obracať k Bohu, modliť 
sa hocikde, aj keď tam bolo množstvo ľudí. A tí 
istí ľudia sa znova pohoršovali a hovorili: „Tento 
sa modlí len preto, aby sa ukázal pred ľuďmi“. 
Každému sa ulahodiť nedá. Každý náš skutok, či už 
dobrý alebo zlý, jedni pochvália, iní pohania.

Na otázku o modlitbe, či sa modliť na 
verejných miestach alebo nie., v prítomnosti inover- 
ných, neveriacich, možno len odpovedať slovami 
Svätého Písma: „Radujte sa vždy v Hospodinovi! 
... Vaša pokora, dobrota, nech je známa pred všet- 
kými ľuďmi. Hospodin je blízko! O nič nebuďte 
ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte 
Bohu svoje prosby vo svojích modlitbách. A pokoj 
Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť 
vaše srdcia a vaše mysle v Christovi Isusovi. 

... Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, ... to 
čiňte. A Boh pokoja bude s Vami“ (Fil 4, 5*).

Môže byť skutočným pôst, ktorý 
nám očisťuje dušu i telo bez dobrosrdečnosti 
a odpustenia? Čo je dôležitejšie, dodržiavať 
v plnosti pôst v jedle, chodiť do chrámu niekoľ- 
kokrát do týždňa, … či je dôležitejšie neurážať 
blízkych, priateľov, všetkým odpúšťať?

Cieľom pôstu je dosiahnuť duchovné plody: 
vďačnosť Bohu, láskavý prístup k ľuďom, čistotu 
citov, zmyslov a ich rozumné stráženie. Človek, 
ktorý ani raz počas Veľkého Pôstu neprepadne hnevu, 
nebude osočovať iného, skôr dosiahne tieto duchovné 
plody, ako ten, kto pôst prežije iba na suchom chlebe. 
O tom hovoria Sv.otcovia: „Aby ste sa dobre postili, 
nestačí sa iba zdržiavať od jedla, ale je potrebné 
postiť sa tak, aby sa to  páčilo Bohu. Pravý pôst – je 
vyhýbanie sa zlu, krotenie svojho jazyka, potlačenie 
hnevu, ktorý drieme v nás, krotenie žiadosti tela, 
vyhýbanie sa klamstvu a preklínaniu., to je skutočný 
pôst, ktorý sa páči Hospodinovi“(sv.Vasilij Veľký, 
O pôste). 

Duchovný pôst nás neoslobodzuje od pôstu 
telesného. Pôstnym podvihom je aj poslušnosť 
Bohu cez Jeho Svätú Cirkev, ktorá pre naše dobro 
ustanovila pôsty. A tak, dodržiavanie telesného pôstu 
získava svoj duchovný význam. Lebo nemožno sa 
chcieť zapáčiť Bohu a neposlúchať pritom Cirkev. 
„Preto s radosťou príjmime pôst, ktorý aj napriek 
tomu, že si musíme niečo odriekať nám prináša 
hojné blahá. Príjmime ho, - ako hovorí Hospodin, 
- nie so zamračenou tvárou ako pokrytci (Mt 6, 16), 
ale s duchovnou radosťou, ktorá prežiari našu tvár 
a naše srdce“ (sv.Vasilij Veľký, O pôste).  

otec Nikodím

 Udalosť, ktorú si pripomíname, 
keď oslavujeme sviatok Pokrovu Presvätej 
našej Vládkyne, Bohorodičky Devy Márie, sa 
stala pred viac než tisíc rokmi, v polovici 10. 
stor. v Konštantínopole. V tom čase na grécky 
národ, ktorý si chránil svätú pravoslávnu 
vieru, sa privalilo veľké súženie. Nespočetné 
nepriateľské vojská obkľúčili mesto. Obyva- 
telia sa zišli v chráme a v pokore pred Hospo- 
dinom prosili o svoju záchranu. 
 Tu, v Blachernskom chráme, sa 
uchovávala ryza Božej Matky a Jej pojas, 
ktoré tu boli v 5. stor. prenesené z Palestíny. 

Bola nedeľa 1. októbra a chrám 
bol naplnený ľuďmi, ktorí prišli prosiť 
Boha o pomoc. Medzi nimi bol aj sv. 
Andrej jurodivý (blázon pre Christa) so 
svojim učeníkom Epifanijom.  Im Hospodin 
dovolil uzrieť Presvätú Bohorodicu, žiariacu 
nebeskou slávou.
 Božia Matka v zástupe anjelov 
a svätých, spolu so sv. Jánom Krstiteľom 
a sv. apoštolom Jánom, šla chrámom. Keď 
prišla k prestolu, kľakla si a so slzami sa 
dlho modlila za kresťanov. Potom sňala Svoj 
omofor (pokrývku hlavy) a rozprestrela ho 
nad modliacimi sa v chráme, aby ich ochránila 
od nepriateľov viditeľných i neviditeľných. 
A mesto Konštantínopol bolo zachránené. 
 Slovanský pravoslávny svet si túto 
udalosť pripomína práve slávením sviatku 
Pokrovu (Ochrany) Presvätej Bohorodičky. 
Je zaujímavé, že grécka cirkev tento sviatok 
nepozná. Prečo asi? Možno preto, že naše 
slovanské národy veky žili v biede, neraz 
utláčané, a vo svojich potrebách neraz jedinú 
pomoc a útechu nachádzali práve v Božej 
Matke. Tu život išiel akosi inak. Náš ubiedený, 
ale Bohu oddaný národ, sa nemohol spoliehať 
na svoju moc, silu, vlastných bohatierov, či 
dávnu slávnu kultúru. Jeho jedinou nádejou 
bola viera v Boha a pomoc Matky nášho Spa- 
siteľa. A ako nám svedčia mnohé prípady, 
nespočetnekrát naši predkovia doznávali Jej 
Materinskú lásku. Veď sa len pozrime na 
tie nespočetné svätyne, čudotvorné ikony 
Bohorodičky na Svätej Rusi, ale aj u nás.

Aj dnes nad nami Presvätá Deva 
Mária rozprestiera Svoj ochranný omofor. 
Tým sa nám netreba chváliť, ale máme ďako- 
vať Hospodinovi a snažiť sa aspoň trochu stať 
sa lepšími, trpezlivejšími k blížnym, pomá- 
hajúc jeden druhému niesť kríže nášho života 
v tomto neľahkom svete.
 O materinskej láske Matky Božej, 
o Jej pomoci, svedčí aj príbeh, ktorý sa stal 
v r. 1846 v dedine Lukyno, v Kostromskej 

gubernii v Rusku. Miestny duchovný, o.Pavel 
Jahodkin, vydáva toto svedectvo: V našej 
dedine ťažko trpela nevyliečiteľnou chorobou 
istá Anna Jakovleva. Mala 35 rokov. Raz 
v noci pribehol za mnou brat chorej - Ivan, 
aby som ju zaopatril Svätými Darmi. Prišiel 
som k chorej, ale našiel som ju vo vážnom 
stave, bola už v bezvedomí, iba ťažké dýcha- 
nie bolo znakom toho, že ešte žije. 

Stál som, pozeral na ňu – hovorí 
otec Pavel, - a mysľou sa mi preháňali rôzné 
myšlienky. „Ako sa dostala do takého bezná- 
dejného stavu? Prečo vlastne? ... A teraz tu 
nehybne leží, umiera a nemôže sa ani zmieriť 
s Bohom. Lenže ona vlastne celý svoj život 
prežila bez Boha. Ich rodina, aj keď boli na 
papieri kresťanmi, v skutočnosti Boha ani 
chrám nepotrebovali a tak aj žili“. 

Keď žena ochorela, nebolo nikoho, 
kto by k nej zavolal kňaza, aj keď o to žiadala. 
Jej vlastný brat ju nechal bez akejkoľvek 

pomoci - bez 
lekára,  dokon- 
ca i bez pomoci 
d u c h o v n e j . 
Začal som 
im hovoriť 
aké následky 
má smrť bez 
p o k á n i a , 
- hovorí otec 
Pavel. A vtedy 
som sa od 
p r í b u z n ý c h 
dozvedel straš- 
nú vec: jej brat 
sa jej chcel 
kvôli majetku 

čím skôr zbaviť. A aby sa nikto nedozvedel 
aká je chorá, nezavolal ani kňaza. Až teraz sa 
dal prehovoriť, keď videl, že nemôže skonať.

Slzy sa mi vtisli do očí, - pokračuje 
otec Pavel. Začal som prosiť Boha, Jeho 
Presvätú Matku, Devu Máriu, aby nedali za- 
hynúť tomuto Božiemu dieťaťu, ktoré možno 
nie vlastnou vinou prežilo svoj život bez 
Boha, ďaleko od Cirkvi, odtrhnuté od Jeho 
Sv. tajín., aby zachránili túto zbludenú rodinu 
a navrátili ju na cestu pravdy. Obrátil som sa 
aj na brata chorej a prosil ho, aby nezatratil 
svoju vlastnú dušu, aby padol na kolená pred 
čudotvornou ikonou Černigovskej Matky 
Božej, pred ikonou prepodobného Tichona 
(ktorý žil v našom kraji) a prosil o odpustenie 
svojich hriechov a svoju chorú sestru, aby 
zveril do Božej ochrany a pod omofor 
Presvätej Bohorodičky. Ivan hľadiac na svoju 

sestru, ktorá koná v mukách, ale nemôže 
zomrieť, mi to prisľúbil. 

O niekoľko dní prišiel ku mne po 
službe Božej do chrámu. Oči mal plné sĺz 
a tak som si pomyslel, že chorá zomrela. 
Ale dôvodom jeho sĺz, ako sa ukázalo, bolo 
niečo iné. Ivan s plačom prišiel poďakovať 
za modlitby, za napomenutie, za radu. „Keď 
ste od nás odišli otče, padol som na kolená 
a prosil Boha o odpustenie., ... a vtedy, moja 
sestra otvorila oči, prebrala sa, neskôr začala 
aj hovoriť a je jej lepšie. Teraz vás prosí, aby 
ste k nej prišli so Svätými tajinami“. 

Hneď som sa k nej ponáhľal, - 
hovorí otec Pavel. Vyspovedala sa, prijala 
Sv. Telo a Krv Hospodina. V ich dome 
som poslúžil aj moleben k Božej Matke. Po 
jeho skončení si chorá zrazu sadla, preže- 
hnala sa a s plačom ďakovala Nebeskej 
Cárovne za svoju záchranu. Od toho času 
jej bolo zo dňa na deň lepšie. Ona sama, 
ale aj celá jej rodina, uverila v čudotvornú 
Božiu silu, pre ktorú nič nie je nemožné a 
v Materinskú ochranu Božej Matky, ktorá 
sa ponáhľa s pomocou hynúcim. Zo srdca 
uverili v Boha, Ktorého mali milosť okúsiť 
vo svojom živote a pevne sa primkli ku 
chrámu, Božiemu domu.

Matka Božia, tak ako nad modlia- 
cími sa v Blachernskom chráme, ktorí prosili 
o pomoc, záchranu, aj nad nami všetkými 
rozprestiera Svoj Pokrov, plače a modlí sa 
za nás všetkých. Hospodin Boh pred viac 
než tisíc rokmi skrze prepodobného Andreja 
jurodiveho nám odkryl pravdu o Svojej 
láske., o tom, že nám dal Svoju Matku, aby 
bola našou milujúcou Matkou, Ktorá nad 
nami bdie a neustále sa za nás modlí pred 
Jeho trónom - Matku, Ktorá sa ponáhľa 
s pomocou Svojim pozemským deťom, keď 
Ju prosia vo svojich biedach a potrebách., 
On, Boh, dáva nám nádej a utvrdzuje nás, 
že On je Ten, Ktorý načúva našim potrebám 
a nenechá zahynúť tých, ktorí k Nemu 
volajú. Zjavením v Blachernskom chráme 
a zázračnou záchranou Konštantínopola aj 
nás Hospodin vyzýva k láske k blížnemu. 
Aby sme aj my brali pod ochranný štít 
modlitby, pod pokrov svojej lásky, dobroty 
a pomoci, podľa vlastných síl a možností, 
svojich blízkych, priateľov aj nepriateľov i 
všetkých núdznych a potrebujúcich.

Pokrov Presvätej Bohorodičky, Nech 
Je Nad Nami Všetkými!

diakon Dušan Tomko

„Dnes Deva stojí v chráme a so zástupmi svätých modlí sa k Bohu za nás“

Preosvietený vladyka Georgij, biskup michalovský, v deň sviatku sv. apoštola Jakuba ,  23. októbra 2007 (utorok), 
odslúži Jakubovu liturgiu v chráme Pokrova Presvätej Bohorodičky na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach.  

Liturgia sv. apoštola Jakuba začne o 09.00 hodine.
Pozývame všetkých našich veriacich k účasti na tejto starobylej sv. liturgii. 

Spoločne budeme prinášať modlitby za spásu všetkých pravoslávnych veriacich, aby Pán Boh žehnal svojej Cirkvi 
a Prečistá Diva Mária, ktorá je Pokroviteľnicou našej farnosti, nech nás ochraňuje od všetkého zla. 

   Prot. Vladimír Spišák                                                    Prot. Imrich Belejkanič
     dekan mesta Košíc                                                        správca farnosti Košice

 Sv. Ján Zlatoústy je najznámejší z otcov Cirkvi. Zomrel roku 
407 presne pred 1600 rokmi. Poznáme ho podľa sv. liturgie. Túto sv. 
liturgiu slúži naša Cirkev a vždy ho aj v jej závere spomíname slovami: 
„Iže vo svjatych otca našeho Ioanna, archiepiskopa Konstantina 
hrada, Zlatoustaho...“. Avšak sv. Ján Zlatoústy, to sú predovšetkým 
jeho kázne plné múdrych a argumentačných odkazov, ktoré svojim 
obsahom presahujú dobu 4. storočia, kedy ich sv. Ján prednášal 
bohabojnému Božiemu ľudu hlavného mesta ríše v Konštantínopole. 
 Jeho kázne boli formulované veľmi precízne a jasne. Ich 
obsahom boli rôzne témy z bežného ľudského života nevynímajúc 
sociálny aspekt, pohľad na rodinu a mníšstvo. Avšak mali jediné 
spoločné, a tým spoločným bolo biblické východisko. Ján argumentoval 
biblickými textami. Nikdy nehovoril bez biblickej argumentácie, čo 
svedčí o jeho silnej teologickej erudícii.
 Pre našu farnosť bude významným dňom 18. november, kedy 
vladyka Juraj, biskup michalovský, príde na svoju prvú arcipastiersku 
vizitáciu, prinesie ostatky tohto svätca a uloží ich do ikony, ktorá 
zostane v našom chráme. Kto sa bude chcieť pokloniť a vzdať úctu 
tomuto významnému svätcovi, bude vždy vítaný v našom chráme, 
zatiaľ na Hlavnej 68, ale žijeme v nádeji, že už čoskoro vybudujeme 
nový chrám na ulici Československej armády, kde tieto ostatky 
spomínaného svätca budú prenesené.

prot. Prof. ThDr. Imrich Belejkanič, CSc. 

Pravoslávna Cirkevná Obec v Košiciach
si Vás dovoľuje pozvať

na slávnosti 

 17. – 18. novembra 2007 

pri príležitosti 1600 výročia zosnutia
SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO

pri ktorých budú uložené jeho mošči
do novonapísanej ikony

PROGRAM  BOHOSLUŽIEB

17. 11. /sobota/ 17. 00 hod.  Vsenočné 
bdenie a Akafist k Sv. Jánovi Zlatoústemu

18. 11. /nedeľa/ 9. 30 hod.  Archijerejská 
Sv. liturgia

P O Z Ý V A M E  V Á S  N A  L I T U R G I U  S V.  A P O Š T O L A  J A K U B A
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HISTÓRIA IKONY BOŽEJ MATKY „OBMÄKČENIE ZLÝCH SŔDC“
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NAŠU CIRKEV NAVŠTÍVILA VEĽKÁ SVÄTYŇA
Čudotvorná ikona Presvätej Bohorodičky v Košiciach 

28. septembra 2007 navštívila Slovensko veľká svätyňa Pravoslávia, 
Čudotvorná ikona Presvätej Bohorodičky „Obmäkčenie zlých sŕdc“, zvaná 
Semistrelnaja. 

Krátko pred polnocou ikonu na košickom letisku spolu s Jeho Bla- 
ženosťou metropolitom Krištofom v doprovode o. Alexeja Juščenka z Mos- 
kovského Podvoria Pravoslávnej Cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, 
ktorí ikonu priviezli, privítali duchovní, veriaci, mládež, na čele so správcom 
michalovskej eparchie prot. Bohuslavom Seničom, prot. Vasiľom Bardzákom, 
riaditeľom ÚER PC v Michalovciach a novozvoleným biskupom michalovským, 
archim. Jurajom (Stranskym).

Z letiska bola ikona prevezená do chrámu Pokrovu (Záštity) Presvätej 
Bohorodičky, kde sa slúžili bohoslužby, akafist k Presvätej Bohorodičke, 
posvätenie vody, vsenočné bdenie a veriaci sa mohli pokloniť a priložiť k tejto 
svätej ikone.

Ráno bola ikona prevezená na miesto nového chrámu, kde bola slúžená 
slávnostná Archijerejská Liturgia, pri ktorej bol posvätený základný kameň 
nového košického chrámu. 

Slávnostnú Sv. liturgiu spolu s duchovenstvom slúžili archijereji -  
Blaženejší Krištof, arcibiskup pražský, metropolita českých zemí a Slovenska., 
Vysokopreosvietenosť Ján, arcibiskup prešovský a Slovenska a Preosvietenosť 
Feodosij, biskup tambovský a mičurinský z Ruska. 

Večer sa ikona vrátila znovu do Prahy a neskôr naspäť do Moskvy, kde 
je uložená v jednom z moskovských chrámov.

Koľko nádeje ukrýva pomenovanie tejto čudotvornej ikony - „Ikona Božej Matky - Obmäkčenie zlých sŕdc“. …nádeje 
v to, že raz zvíťazí pravda na zemi, že ľudia sa stanú lepšími, láskavejšími, milujúcimi jeden druhého. S touto nádejou prichádza aj 
k nám Božia Matka so Svojou čudotvornou ikonou, aby pomohla uzdraviť, obmäkčiť skamenelé srdcia dnešného človeka, dnešnej 
spoločnosti. 

V polovici 90-tych rokov začala v súkromnom byte neďaleko Moskvy na dreve nalepená papierová ikonka Semistreľnej 
Bohorodičky roniť nádherné voňavé myro. Rozbory dokázali, že sa jedná o organickú plazmu. Ikona bola neskôr z bytu prenesená 
do chrámu, ktorý bol postavený iba na tento účel. 

Pôvodná ikona, na ktorej je vyobrazenie Presvätej Bohorodičky prebodnutej siedmimi mečmi, sa dlhý čas nachádzala na 
schodisku zvonice chrámu sv. apoštola Jána Bohoslova neďaleko Vologdy, ale nikto nezbadal, že doska, po ktorej chodia, je tvárou 
dole otočená ikona. Bolo to zjavené až ochrnutému človeku, ktorý mnohé roky trpel, aby vyhľadal spomínaný chrám a v jeho 
zvonici, kde sú uložené staré ikony, našiel ikonu Presvätej Bohorodičky, a keď sa bude modliť pred touto ikonou bude uzdravený. 
Tento bedár niekoľko ráz prosil, aby ho pustili do zvonice, ale nikto mu neveril. Keď ho nakoniec pustili, skutočne našli ikonu 
zapadanú prachom a špinou, po ktorej denne ako po obyčajnej doske šliapali zvonári, keď išli zvoniť. Všetci užasli nad týmto, aj keď 
neúmyselnom, znesvätení ikony Božej Matky. Duchovní ikonu očistili, odslúžili pri nej moleben a vtedy chorý zázračne ozdravel. 
Čas plynul a pomaly sa na tento zázrak zabudlo. Ikona sa znova preslávila v r. 1830, keď v európskej časti Ruska, aj v samotnej 
Vologodskej gubernii, zúrila epidémia cholery. Vtedy sa veriaci obrátili s modlitbou o záchranu k „Semistreľnej“ Bohorodičke. 
V procesii na čele s ikonou Božej Matky obišli mesto a cholera sa mesta nedotkla, dokonca ustúpila.  Na pamiatku tejto zázračnej 
záchrany mesta dali vologodčania napísať do Dimitrijevského chrámu kópiu ikony „Semistreľnej“ Bohorodičky, pri ktorej sa tiež 
začali diať zázraky. Ikona sa v tomto chráme nachádzala do r. 1930, kedy chrám zatvorili.

Tak, ako je nejasná história pôvodnej ikony, tak sú zahmlené aj jej ďalšie osudy. Je však známy príbeh z II. svetovej 
vojny, ktorý sa stal vo Voronežskej oblasti, neďaleko mesta Pavlovsk a takisto opisuje osud ikony zvanej „Obmäkčenie zlých sŕdc“. 
V decembri r. 1942 talianskí vojaci, ktorí bojovali na strane nacistov, našli v zbombardovanom dome starú ikonu Bohorodičky, 
ktorú dali svojmu duchovnému, vojenskému kaplanovi Policcarpo. Talianskí vojaci túto ikonu nazvali „Madonna del Don – Madona 
od Donu“. Keď ruské vojská začali vytláčať nacistov a ich spojencov z Ruska, ustupujúci vojaci vzali ikonu so sebou do Talianska. 
Tu bola uložená v špeciálne pre ňu postavenej kaplnke v Benátkach.

Program Preosvieteného vladyku Juraja 
na mesiac október a november

7. 10. /nedeľa/ o 10. 00hod. A r c h i j e r e j s k á 
Sv.liturgia v katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda 
v Michalovciach, spojená s vysviackou brata Vasiľa 
Kuzmyka na diakona 

8. – 12.  10. účasť na Medzinárodnom teologickom 
dialógu v talianskej Ravenne

12. – 16. 10. doprovod Jeho Blaženosti Krištofa, 
metropolitu českých krajín a Slovenska pri oficiálnej 
návšteve Gruzínska z príležitosti jubilejných osláv Jeho 
Svätosti patriarchu Iliju, katholikosa Gruzie

21. 10. /nedeľa/ Archijerejská Sv. liturgia 
v PCO Brezina, spojená s chirotesiou (postrihom) brata 
Petra Bzika na hypodiakona.
 8. 45 hod. privítanie vladyku
 9. 00 hod. Archijerejská Sv. liturgia

28. 10. /nedeľa/ o 9. 00 hod. Archijerejská Sv. litur- 
gia v PCO Kašov
 14. 00 hod. Akafist k Presvätej Bohorodičke 
v lesnej kaplnke z príležitosti 15. výročia postavenia a 
posvätenia Sv. kríža Bratstvom Pravoslávnej mládeže 

17. – 18. 11. Slávnosti pri príležitosti 1600. výročia 
zo- snutia sv. Jána Zlatoústeho v PCO Košice, spojené 
s ulože- ním jeho moščí do novonapísanej ikony svätého

 17. 00 hod. /sobota/ vsenočné bdenie a akafist 
k sv. Jánovi Zlatoústemu
 9. 30 hod. /nedeľa/ Archijerejská Sv. liturgia 
spojená s postrihom troch študentov PBF PU z Košíc na 
čtecov.

Presvjataja Bohorodice spasi nas!

ŽIVOT SVÁTÉHO JÁNA ZLATOÚSTEHO
Svätý Ján Zlatoústy pochádzal z Antiochie. Narodil sa asi v r. 347 (alebo 

v r. 344) v pomerne zámožnej rodine. Z takých rodín, ktoré sa v snahe o spoločenské 
uplatnenie snažili dať svojim synom dobré vzdelanie, pochádzala väčšina veľkých 
cirkevných otcov. 

Ján v časnej mladosti stratil otca a o jeho výchovu sa starala jeho zbožná matka 
Antúsa, ktorá so značnými obeťami umožnila synovi štúdium u významného rétora 
Libania. Tento pohanský učenec by bol rád získal v mladom a nádejnom Jánovi svojho 
nástupcu. Jánovi sa ponúkala skvelá kariéra advokáta, ale takéto životné zameranie sa mu 
skoro znechutilo; bol pevne z domu zakotvený v kresťanskej viere a túžil po duchovnom 
živote. Prijal krst a začal viesť prísny askétický život neďaleko Antiochie. Súčasne pod 
vedením chýrneho učenca s povesťou svätca, významného učiteľa antiochijskej školy 
Diodora z Tarzu, študoval Sväté Písmo a teológiu. Už vtedy sa Ján zaskvel ako teológ 
a askéta (pravda, tvrdou askézou si na celý život podlomil zdravie, takže jeho žalúdok 
neznášal už nič iné ako kašu). 

Už v r. 373, keď bol ešte dosť mladý, mu chceli zveriť biskupstvo. Bol zvolený, 
ale utiekol a skrýval sa kým nebol vysvätený iný namiesto neho, a to práve jeho priateľ 
Vasiľ. Napokon prijíma diakonské a v r. 386 presbyterské svätenie. Pôsobil v Antiochii a 
venoval sa predovšektým kazateľskej činnosti a výkladu Svätého Písma. 

Neskôr bol sv. Ján Zlatoústy povolaný do Konštantínopolu so zámerom dosadiť 
ho na biskupskú katedru. Tu sv. Ján ešte viac rozvinul svoj rečnícky talent. Na ambone 
so Sv. Písmom  v rukách vykladal ohúreným poslucháčom mravné ideály kresťanstva. 
Obracal sa síce ku kresťanom, ale stále ešte blízkym praktickému pohanstvu, ľuďom, 
ktorí nebrali svoje kresťanstvo vážne. 

Sv. Ján Zlatoústy hovoril o všetkom, čo sa priečilo kresťnaskému ideálu, 
nekompromisne odhaľoval zlo a ukazoval, ako treba smerovať k dobru. Nielen slovom, 
ale i vlastným príkladom ukazoval silu kresťanského milosrdenstva, ktoré má zmeniť 
svet k lepšiemu; budoval útulky pre chudobných, karhal boháčov, útočil proti prepychu. 
Konštantínopol azda nikdy predtým nepočul tak naliehavý hlas Evanjelia. 
Nebál sa karhať mravný úpadok cisárskeho dvora, zvrhlosť, rozpustilosť a súčasne 
mravné pokrytectvo boháčov. Neváhal použiť ostré slová i na adresu samotnej cisárovnej 
Eudoxie. Pravdaže to neostalo dlho bez odozvy. Cisársky palác začína bojkotovať Jánove 
bohoslužby a hľadať proti Jánovi konkurenta v inom biskupovi. Po mnohých intrigách 
vychádzajúcich z radov šľachty i duchovenstva, podporovaných cisárovnou Eudoxiou 
a dvorom, bol zorganizovaný v r. 403 proti Jánovi cirkevný snem „Pri dube“ neďaleko 
od Chalcedónu, na ktorom Jána obvinili z rôznych vymyslených vecí a odsúdili ho k 
detronizácii. Cisár Arkádios verdikt snemu „Pri dube“ potvrdil a Jánovi bolo nariadené, 
aby opustil mesto a odišiel do vyhnanstva. Avšak, keď Jána odvádzali cez Bospor do 
Ázie, v Konštantínopole prepukli medzi ľudom nepokoje a zemetrasenie vydesilo 
cisárovnu Eudoxiu natoľko, že požiadala cisára, aby Jána povolal naspäť. Jednako sa 
však tým nepriateľský pomer cisárovnej k Jánovi neskončil. 

V r. 404 dochádza k novému Jánovmu odsúdeniu a 
vyhnanstvu. Svätý arcibiskup bol potajomky odvedený z mesta, 
aby sa nebúril ľud, ktorý ho tak veľmi zbožňoval a po jeho 
odstránení nechcel dlhé roky rešpektovať dosadených Jánových 
nástupcov. (Bol to takzvaný „Ioannovský rozkol“, trvajúci až 
do r. 438, keď bola Jánova pamiatka v konštantínopolskej 
cirkvi so cťou obnovená). Po dlhých útrapách bol dopravený 
do Kukuzu v Arménii. Sv. Ján trpezlivo znášal útrapy a napriek 
podlomenému zdraviu i tu pracoval v prospech Cirkvi pri 
získavaní a obrátení Gótov i Peržanov na kresťanskú vieru. 

Za posledné miesto jeho vyhnanstva bol určený Pityus 
v Kolchide na severnom pobreží Čierneho mora v Gruzii, 
avšak tam už Ján nedošiel. Podľahol útrapám a vyčerpanosti 
na ceste v dedinke menom Komany. Odniesli ho do chrámu sv. 
mučeníka Vasiliska, kde zosnul r. 407. Jeho posledné slová boli: 
„Sláva Bohu za všetko“. 

Až po 30-tich rokoch utíchlo nepriateľstvo proti 
Jánovi a bol plne rehabilitovaný. Arkádiov syn Teodosios II. 
(r. 408-450) učinil pokánie za svojich rodičov a v r. 438 dal 
preniesť Jánovo telo so slávou do Konštantínopolu. 

SVÄTÝ OTČE, 
JÁN ZLATOÚSTY

PROS HOSPODINA BOHA 
ZA NÁS HRIEŠNYCH

1600 výročie
zosnutia Sv. Jána

Zlatoústeho

Pravoslávna Cirkevná Obec v Kašove

Vás pozýva na

AKAFIST K PRESVÄTEJ 
BOHORODIČKE

v lesnej kaplnke v Kašove 

z príležitosti  15. výročia 

POSTAVENIE A POSVÄTENIA 
SV.KRÍŽA

Bratstvom Pravoslávnej Mládeže

Slávnosť 28. októbra 2007 
za účasti Preosvieteného vladyku Juraja

začne o 9. 00 hod Archijerejskou 
Sv. liturgiou

a následne o 14. 00 hod.
Akafistom k Presvätej Bohorodičke 

v lesnej kaplnke


