
 Obsahom sviatku Uvedenia Presvätej Bohorodičky do chrámu je udalosť, keď bola trojročná 
Mária uvedená svojimi rodičmi Joakimom a Annou do Jeruzalemského chrámu a zasľúbená službe 
Bohu. 
 Ako o tom svedčí sv. Tradícia, obrad jej uvedenia bol slávnostný. Zúčastnili sa na ňom popri 
Jej rodičoch i príbuzných aj celý rad mladých dievčat, ktoré sprevádzali Máriu s horiacimi sviečkami 
až ku chrámovým stupňom. Z prvého stupňa potom už šla sama až do chrámu. Tam ju očakával kňaz 
Zachariáš, otec sv. Jána Krstiteľa, ktorý Ju vzal za ruku a uviedol Ju nielen pred svätostánok, ako 
to bolo predpísané, ale na údiv všetkých, až do veľsvätyne, t.j. na najsvätejšie miesto židovského 
chrámu, kam vstupoval len veľkňaz raz do roka vo veľký deň zmierenia. Zachariáš bol v tej chvíli 
nástrojom zvláštneho Božieho pôsobenia, v ktorom mu bolo zjavené, že trojročná Mária je budúcou 
Matkou Spasiteľa sveta. Po skončení obradu zostala Mária v jeruzalemskom chráme slúžiť Bohu a 
v tejto službe zotrvala až do dňa, keď Jej bolo zvestované, že sa stane Matkou Syna Božieho.
 V čom spočíva význam sviatku Uvedenia Presvätej Bohorodičky do chrámu? Tá, Ktorá bola 
uvedená do chrámu a zasvätená Bohu, stala sa onedlho Matkou Spasiteľa. Príchod zasľúbeného Mesiáša 
tak nadobudol konkrétnu podobu. To, čo starozákonní proroci predpovedali a na čo pripravovali vy-
volení národ, sa začalo uskutočňovať. Preto aj v našej Cirkvi znamená sviatok Uvedenia Presvätej 
Bohorodičky začiatok prípravy na Roždestvo Isusa Christa.
 Tento sviatok je vyjadrením Božskej veľkosti a svätosti Presvätej Bohorodičky, o Ktorej 
hovoria najstaršie bohoslužobné texty, že je „čestnijšaja cheruvim i bez sravnenija slavnijšaja 
serafim“ ako dodnes spievame pri každej bohoslužbe. Veľkosť a svätosť Bohorodičky nám plne 
vyniká aj z toho, ak si uvedomíme, v akej posvätnej úcte bola veľsvätyňa u Izraelitov, do ktorej 

bola Mária tak nečakane pôsobením Božím vedená.Vo veľsvätyni boli prechovávané tie najdrahšie a najvzácnejšie predmety, ktoré dal 
sám Boh izraelskému národu v dobe jeho veľkého putovania z Egypta do zasľúbenej zeme. Boli to dosky s Desatorom, nádoba s mannou 
a Áronova palica. Desatoro znamenalo pre Izraelitov najvyšší mravný 
zákon., nádoba s mannou bola pre nich symbolom záchrany pred hladom 
na púšti a Áronova palica symbolom Božej priazne. Všetky tieto pamiatky 
vyvoleného národa boli uložené v zlatej truhlici, v Arche úmluvy, nad 
ktorou sa skláňali dvaja cherubíni, aby svojimi krídlami chránili vzácny 
obsah Archy. Od chvíle, keď Mária vstúpila do veľsvätyne, sa všetky tieto 
predmety stali Jej predobrazom. Podľa výkladu najstarších cirkevných 
otcov a učiteľov je Presvätá Bohorodička mannou kresťanov, ktorú treba 
požívať ako duchovný pokrm., je prútom Áronovým, ktorý rozkvitol kve- 
tom nesmrteľnosti.
 Bohorodička bola a vždy bude cieľom našich vrúcnych modlitieb, 
lebo je najväčšou a najúčinnejšou Orodovníčkou u svojho Božského Syna 
a Pána nášho života. Preto ju vždy radostne ospevujeme a oslavujeme 
krásnou piesňou: „Dostojno jesť jako vo istinu, blažiti Ťa, Bohorodicu, 
prisno blažennuju i preneporočnuju Mater Boha našeho“. 

o.Peter Bačovčin

    
  ÚVODNÉ SLOVO

         
 V úterý 23. 10., v den svátku sv. Jakuba, 
bratra Páně a prvního biskupa v Jeruzalémě, 
jsme v Košicích sloužili starobylou liturgii, jejíž 
autorství se připisuje právě tomuto světci, a která 
se v současnosti slouží jen velmi zřídka. 
 Věřící si kromě změn ve struktuře boho-
služby jistě povšimli i několika liturgických zvlá- 
štností. Diákoni přednášeli ektenie čelem k nim, 
biskup byl oblečený jako kněz jen s tím rozdílem, 
že měl na ramenou omofor, biskup dokonce i kázal 
vsedě; svatá Eucharistie se podávala odděleně: 
svatý Chléb přijímali věřící z rukou biskupa do úst 
a božskou Krev pili přímo z kalicha, který držel 
diákon. 
 Přes všechny tyto „novoty“ se však dle 
mnoha svědectví věřící cítili zcela přirozeně a
nezvyklá svatá liturgie umocnila duchovní pro- 
žitek ze společenství Církve kolem Eucharistie. A 
právě v tom spočívá smysl konání této starobylé 
bohoslužby v dnešní době: žádné staromilství, 
žádné prázdné experimentování, žádná archeo- 
logie, ale vědomí historické a především duchov- 
ní sounáležitosti s obcí prvotních křesťanů v Jeru- 
zalémě, jejímiž jsme jako pravoslavní skutečnými 
potomky a dědici. 
 Těším se tedy, že se opět sejdeme při 
sloužení Jakubovy liturgie v Michalovcích o první 
neděli po Narození Páně. 

 V Kristu Váš
                                  biskup Juraj

Preto, že sme sa nepostili, vyhnali nás 
z raja. Začnime sa postiť, aby sme ho 

boli znova dôstojní.
sv. Vasilij Veľký

Sviatkom sv. apoštola Filipa (15. 
/ 28. novembra), 40 dní pred Roždestvom 
Hospodina Isusa Christa, vstupujeme do 
tzv. Filipovského alebo Roždestvenského 
pôstu. Tak, ako aj ďalšie pôsty, aj usta- 
novenie Roždestvenského pôstu pripadá do 
prvokresťanských časov. Už v 4. stor. sv.
Ambrozij Milánsky, či blažený Augustín, 
spomínajú vo svojich tropároch pôst pred
Christovým Roždestvom. Sv. rímsky bis-
kup Lev Veľký, v 5.stor. písal o filipovskom 
pôste ako o dávno v Cirkvi zaužívanom. Zo 
začiatku bola dĺžka tohoto pôstu u jednot-
livých cirkví rôzna: od 7 dní a viac. Za 
konštantinopolského patriarchu Lukáša bo-
lo na sneme v Konštantínopole (r. 1166) 
ustanovené, že „každý kresťan sa má pos-
tiť 40 dní pred veľkým sviatkom Rož-
destva Isusa Christa“.

Zmyslom pôstu je obnovenie du-
chovnej jednoty s Bohom a príprava 
k dôstojnému sláveniu narodenia nášho 
Božského Spasiteľa. 
 Sv. Lev Veľký hovorí: „je pre nás
veľmi potrebné námahou pôstu a milosr-
denstva vykoreňovať hriech, ktorý slabo-
sťou tela a nečistými túžbami vzrastá v na-
šom srdci“. „Roždestvenský pôst, - ďalej 
vysvetľuje sv. Lev Veľký, - je naša žertva, 
naše poďakovanie Bohu za zozbieranú 
úrodu, za plody zeme, ktorými nás pože-
hnal. Tak, ako nám Hospodin dal hojnosť 
plodov zeme, tak aj my, počas tohoto pôstu 
máme byť štedrí k núdznym“.

Prepodobný Simeon Solúnsky ho- 
vorí, že pôst Roždestvenskej štyridsiatnice 
symbolizuje Mojžišov pôst, ktorý sa 40 dní 
a nocí postil a Boh mu daroval kamenné 
tabule Božích Prikázaní. Aj my, keď pre- 
žijeme týchto 40 dní filipovkého pôstu 
v skutočnom pôste, uvidíme a príjmeme 
živé Slovo od Prečistej Devy Márie., nie 
slovo napísané na kameni, ale vteleného 
a narodeného Hospodina Isusa Christa.

Práve preto bol ustanovený tento

pôst, aby sme sa v pokáni, pôstom a mod- 
litbou očistili a s čistým srdcom sme mohli 
výjsť v ústrety Božiemu Synovi, Ktorý sa
zjavil svetu a priniesol mu večný život. 
Tento pôstny čas nás má duchovne pri-
praviť, aby keď sa budeme skláňať pred 
betlehemskými jasľami, sme mohli zložiť 
Bohomládencovi Isusovi do daru naše čisté
srdcia a túžbu, odhodlanie nasledovať Je-
ho Sv. Evanjelium.

Telesný pôst bez pôstu duchovné- 
ho neprináša žiaden osoh pre našu spásu, 
a dokonca nám  môže byť duchovne škod- 
livým. To sa môže stať vtedy, keď človek 
zdržujúc sa od jedla, začne si namýšľať 
svoju dokonalosť, duchovnú výšku, ktorú 
dosiahol svojím pôstom.

Skutočný pôst nemôže byť bez
modlitby, pokánia, krotenia sa v nevraži- 
vosti a posudzovaní, bez vykoreňovania 
zla z nášho života. Pôst nie je naším 
cieľom, ale je spôsobom ako krotiť svoje 
telo, vášne a ako sa očistiť od hriechov. 
Pôst bez modlitby a pokánia sa stáva iba 
diétou.

Prečo je potrebný pôst a ako ho
správne dodržiavať podľa cirkevného usta- 
novenia? V čase pôstu nás Cirkev vyzýva 
k pokániu, zmiereniu sa s Hospodom Bo- 
hom, s blížnymi. Zrieknutie sa jedla nie je 
cieľom pôstu, ale prostriedkom, ktorý nás 
má priučiť pokore. Otcovia púšte hovorili 
o skutočnom pôste: „Daromne sa raduješ, 
duša moja, že sa postíš od jedla, ale pôst 
ťa nevedie k náprave., To je iba faloš, ktorá 
sa podobá pýche zlých démonov, ktorí 

dokonca nikdy nejedia nič“.
Filipovský pôst - Predroždestven- 

ská štyridsiatnica, na rozdiel od Štyridsiat-
nice pred Paschou Hospodinovou, ktorá 
nám pripomína spasiteľné utrpenie nášho 
Spasiteľa, nás pripravuje na veľkú, radost- 
nú udalosť, a to Príchod nášho Hospodina 
Isusa Christa k nám.  
 Počas tohoto pôstu sa máme učiť 
pokoju, miernosti, čistote srdca, aby sme 
mohli vyplniť Christovu výzvu: „Buďte, 
ako deti!“ Bez takejto čistej, detskej viery 
nie je možné pochopiť ten zázrak a radosť 
narodenia Božieho Syna na zemi.

Aby sme sa mohli dôstojne pri- 
praviť a očistiť od hriechu, Cirkev nám 
ponúka tieto pôstné dni, ktoré sa zavŕšia 
sviatkami Christovho narodenia. Čím viac 
sa budeme približovať k veľkej udalosti 
Vtelenia Božieho Syna, tým strohejší pôst 
nám Cirkev odporúča: viac obmedzení 
v strave, dlhšie bohoslužby. 

Zvláštnosti tohoto liturgického 
obdobia nám stanovuje Sv. Cirkev a stá- 
ročná tradícia miestnych cirkví. 

V deň pred Roždestvom Isusa 
Christa sa v chrámoch slúži starobilá boho-
služba, ktorá má svoje počiatky v Byzan- 
cii. Tejto bohoslužby sa povinne zúčast-
ňoval imperátor (panovník), ktorý neraz
prisluhoval pri čítaní psalmov, spolu
so svojou rodinou. Preto táto bohosluž-
ba od tohoto času nesie pomenovanie
– Cárske časy. 
 V samotný predvečer Christovho
Roždestva Cirkev ustanovila aj prísny pôst, 
ktorý trvá až do objavenia sa prvej hviezdy 
na nebi - a to na pamiatku Betlehemskej 
hviezdy, ktorá svetu zvestovala, že sa narodil
Christos Spasiteľ, Ktorý zostúpil z vyso-
kých nebies k nám na zem, aby nám
prinavrátil stratenú rajskú krásu a daroval
nám spasenie.

Pomôž nám, Hospodine, v modlitbách, 
v pokáni prežiť tieto dni, aby sme 

s radosťou mohli prijať veľký sviatok 
Narodenia Isusa Christa!

diakon Dušan N.Tomko
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L á s k u  t r e b a  p e s t o v a ť . . .
V Egyptskom zajatí Izraelskému národu hrozilo, 

že ich Egypťania vykynožia, zlikvidujú. Egypťania sa báli, 
že keď ich bude veľa, tak sa zbúria, postavia sa proti ním a 
preberú moc do svojich rúk. Preto nariadili pôrodným ba- 
biciam, aby pri pôrode chlapcov zabíjali. 

V tom čase sa zázračne zachránil Mojžiš a dostal sa 
na kráľovsky dvor, kde sa mu dostalo vysokého vzdelania a on 
vyviedol izraelitov z Egyptského zajatia do zasľúbenej zeme. 
Ale ani v Zasľúbenej zemi to národ Izraelský nemal ľahké, lebo 
všade naokolo boli pohanské národy, ktoré vplývali na izrael-
ský ľud a hrozilo im, že sa stanú pohanmi a príjmu pohanskú 
modloslužbu. Izraeliti sa od pohanov stránili a tak časom 
vznikla aj nenávisť voči nimi. Talmud zakazoval, čo i len po-
môcť pohanovi, vyslobodiť zasypaného, vrátiť pohanovi náj-
denú vec atď. No napriek tomu, sa izraeliti pomiešali s 
pohanmi a z týchto miešancov vznikli Samaritáni. Ale ani 
s tými sa Izraeliti nesmeli ani rozprávať, či stretávať.

Christov príchod začal lámať túto nenávisť. Isus ká-
že milovať Samaritánov i všetkých., hlása lásku aj k nepria-
teľom. Žiada lásku nielen k Bohu, ale aj k blížnemu a dáva 
to za najvyšší zákon a príkaz. Žiada modliť sa za každého, 
aj za nepriateľov. V modlitbe sa prejavuje duch lásky. Svätá 
Pravoslávna cirkev sa modlí za všetkých „milujúcich a 
nenávidiacich nás a za všetkých pravoslávnych kresťanov“. 
Kresťanovi nič nepomôže, len modlenie sa, ak z chrámu 
vyjde sebecký, neobrodený, so škodlivým, nepriateľským a 
farizejským zmýšľaním. Modlitby majú vniesť do nášho srdca 
ducha modlitby, ducha lásky, pokoja a mieru. A to musíme 
v praktickom živote aj uskutočňovať a realizovať svojím 
životom. Musíme byť príkladom iným, našim blížnym, aby 
tak činili aj oni. To je úloha sv. Cirkvi. Jej členovia žijú teraz 
tu – v tomto svete, preto sa žiada od nich, aby ducha modlitby 
uplatňovali v praktickom živote, pre všetkých ľudí, pre nový 
a lepší život. Sv. apoštol Pavel nám veľmi múdro radí: „Jeden 
druhému bremena neste, tak naplníte zákon Christov“.

Život kresťanov však často ukazuje opak. Prenasle- 
dujú nás zlé zlozvyky ako izraelitov Talmud. Len sa pozrime, 
aká nenávisť bola medzi kresťanmi v histórii. Východ a Zá-
pad., pravoslávni, katolíci a protestanti. Ak zoberieme do rúk
najnovšie vydanie Dejín gréckokatolíckej cirkvi, aj tam 
zistíme, aká obrovská nenávisť latinskej cirkvi bola voči 
byzantskej, východnej, cyrilometodskej, slovanskej, východ-
nému obradu, voči pravoslávnym veriacim a dokonca, aj voči 
samotným uniatom - gréckokatolíkom, lebo aj oni dodnes 
užívajú pravoslávne bohoslužby. Je to nenávisť, ktorú ťažko 
opísať a len veľmi ťažko sa ospravedlňuje. Prosiť o odpustenie 
musia veľmi dlho všetci katolíci latinského obradu na celom 
svete. V týchto dejinách je opísaná azda ešte väčšia nenávisť, 
ako je v Talmude. Lenže ešte aj dnes je to tak na mnohých 
miestach u veriacich, kňazov a biskupov. Počas storočí sa 
tu zakorenila veľká nenávisť, na ktorej si „zohrieva svoju 
polievočku“ zlý duch. Vyrástla, lebo ju tu stáročia pestovali 
nielen veriaci, ale aj mnísi, kňazi a biskupi.

Ak chceme, aby sa rozmnožila a vyrástla kresťanská 
láska medzi kresťanmi, láska jedného k druhému medzi 
všetkými ľuďmi., musíme všetci priložiť ruky a srdce k dielu. 
To sa týka všetkých nás a výsledok sa dostaví k radosti a 
šťastiu všetkých. Nebude to ihneď, bude to vzrastať pomaly, 
lebo dobrá myšlienka sa šíri pomaly, ale stojí za to, popasovať 
sa s tým a prispieť svojou prácou a láskou.

prot. ThDr. Štefan Horkaj
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Z  P R A V O S L Á V N E H O  S V E T A
Oficiálna návšteva patriarchu moskovského Alexeja 

v západnej Európe
V dňoch 1. – 4. októbra 

2007 sa uskutočnila oficiálna 
návšteva delegácie Ruskej 
Pravoslávnej Cirkvi na čele 
s patriarchom moskovským 
a celej Rusi Alexejom II., 
v západnej Európe. Patriar-
cha Alexej navštívil Štras- 
burg a Paríž, kde sa stretol 
s veriacimi Ruskej Pravo- 
slávnej Cirkvi, ale aj s pred- 
staviteľmi Francúzska, Európskej Rady a predstaviteľmi 
iných kresťanských cirkví.

V Štrasburgu sa patriarcha stretol so štrasburgským 
katolíckym arcibiskupom Jean-Pierre Gralle a vyzdvihol dobré 
vzťahy medzi obidvoma cirkvami. Tiež poďakoval katolíkom, 
keďže tu mnohé pravoslávne komunity nemajú svoje chrámy, 
za možnosť slúženia v katolíckych chrámoch. Predstavitelia 
obidvoch cirkví podčiarkli nutnosť spoločného svedectva 

kresťanov v súčasnom 
sekularizovanom svete. 
V Štrasburgu patriarcha 
Alexej navštívil Radu 
Európy a vystúpil pred Eu- 
rópskym parlamentom. 

Oficiálna návšte- 
va patriarchu pokračovala 
navštevou Francúzska, 
kde sa patriarcha stretol 
s veriacimi, miestnou hie-
rarchiou a tiež, v Paríži sa 

uskutočnilo stretnutie patriarchu s francúzskym prezidentom 
Nicolasom Sarkozym. 

Patriarcha svoju cestu po západnej Európe zavŕšil 
panachydou za zosnulých krajanov na ruskom cintoríne San 
Genevieve de Bua.

Jubileum gruzínskeho 
patriarchu Iliju II.

 

V týchto dňoch sa 30. 
výročia intronizácie a zároveň 
75. výročia narodenia dožíva 
katholikos Ilija II., patriarcha celej 
Gruzie.

Jeho Blaženosť patriarcha 
Ilija II. (Iraklij Georgijevič Gudu- 
šauri-Šiolašvili) sa narodil v r. 
1933 vo Vladikaukaze. Ukončil 
Moskovskú duchovnú semináriu 
a akadémiu. 23. decembra 1977 
bol vybraný za Katholikosa celej 
Gruzie.
 Osláv v Tbilisi sa pri tejto príležitosti zúčastnili 
delegácie miestnych Pravoslávnych Cirkví zo 16-tich krajín 
na čele s konštantínopolským patriarchom Bartolomejom., 
medzi nimi delegácie z Grécka, Cypru, Srbska, Ruska, 
Ukrajiny, USA a ďalšie. 

Našu miestnu Cirkev zastupovali Jeho blaženosť 
Krištof, metropolita českých krajín a Slovenska a Jeho 
preosvietenosť vladyka Juraj, biskup michalovský.

Alexandrijský patriarcha Teodor II. navštívil Rusko 
a Ukrajinu

V dňoch 6. – 16. októbra 
2007 navštívil Ruskú Pravoslávnu 
Cirkev, spolu so svojou delegáciou 
pápež Teodor II., patriarcha Alexan- 
drijský a celej Afriky. Je to prvá 
oficiálna návšteva Ruskej cirkvi tohto 
prvohierarchu Alexandrijskej cirkvi.

Patriarcha Teodor II. sa 
stretol s patriarchom moskovským 
a celej Rusi Alexejom II.. V deň 
prep. Sergeja Radonežského odslú- 
žili predstavitelia Alexandrijskej 
a Ruskej cirkvi  slávnostnú Sv. 
liturgiu v Trojicko - Sergejevskej 
Lavre. Delegácia Alexandrijského 

Patriarchátu navštívila aj ďalšie svätyne Ruskej Pravoslávnej 
Cirkvi, Nižný Novgorod, Serafimo - Divijevský monastier.

Počas oficiálnej vizitácie patriarcha Teodor II. navštívil 
aj Ukrajinskú Pravoslávnu Cirkev, kde spolu s metropolitom 
kyjevským Vladimírom, archijerejmi, duchovenstvom odslúžil 
Sv. liturgiu v Uspenskom sobore Kyjevo-Pečerskej Lavry. 
Patriarcha Teodor II. posvätil základný kameň katedrálneho 
chrámu Vzkriesenia Christovho, a pri tejto príležitosti sa  
obrátil k ukrajinskému národu a vyzval ho k jednote okolo 
kanonicky zvoleného predstaviteľa Pravoslávnej Cirkvi, bla- 
ženejšeho metropolitu 
Vladimíra. 

Svoju návštevu 
Ruska a Ukrajiny patriar- 
cha Teodor II. zakončil 
návštevou Odesy, kde 
pôsobil 10 rokov na 
podvorii Alexandrijskeho 
Patriarchátu.
zdroj: patriarchia.ru., 
pravoslavie.ru., cerkiew.pl

SPOMIENKY Z PRÁZDNIN V PCO FALKUŠOVCE

Z O  Ž I V O T A  C I R K V I Chcete urobiť
NAJLEPŠÍ VIANOČNÝNÁKUP DARČEKOV

pre seba, svoju rodinu a „mojich najmenších bratov“ ?
„Veru, hovorím vám:

Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich 
najmenších bratov, mne ste urobili“

(Mt 25, 40)

Chcete sa

AKTÍVNE ZAPOJIŤ
do akcie

VIANOČNÝ CHARITATÍVNY NÁKUP ?
Privítame každú Vašu pomoc i prosbu o pomoc

(mnohopočetné rodiny, slobodné mamičky, siroty, 
polosiroty, dôchodcovia, neziskové organizácie,

obecné úrady, študenti od 16 rokov, podnikatelia, 
dopravcovia, firmy...)
Kontaktujte nás na:

Filantropia MPE v Michalovciach
Telefón: 069 202 15 41 alebo 069 203 80 91 

(VoIP linka v cene miestneho hovoru)
mobily: 0915 958 321, 0905 688 905

email: filantropiampe@filantropiampe.sk web: 
www.filantropiampe.sk

Skype login: filantropiampe

BRATSTVO PRAVOSLÁVNEJ MLÁDEŽE NA 
SLOVENSKU - SKUPINA KOŠICE 

pozýva všetkých mládežníkov na 2. ročník 
športového dňa, pod názvom

„Pravoslaviáda“
Z a h r á m e  s i  

v o l e j b a l o v é ,  f u t b a l o v é ,  
s t o l n o t e n i s o v é  

t u r n a j e . . .

KEDY ?  - 24. novembra 2007
                  KDE?  - v Košiciach

Svoju účasť nahláste na týchto 
telefónnych číslach, 

príp. SMS správou do 21. 11. 2007 : 
   Mgr. Evka Kišíkova: 0904 

866 141
Jaroslav Guba: 0907 055 029

      Matúš Spišák: 
0907 406 189

   

TEŠÍME SA NA VÁS!!!

Návštěva Gruzie
 Ve dnech 13. – 16. října jsem doprovázel Jeho Blaže- 
nost metropolitu Kryštofa při jeho oficiální návštěvě Gruzie, 
kam jsme byli pozváni, abychom se spolu s ostatními hosty 
z celého pravoslavného světa zúčastnili oslav 1400. výročí 
založení monastýru Džvari (v gruzínštině toto slovo znamená 
Kříž), který byl založen poblíž dnešního hlavního města země 
Tbilisi na místě, kde podle tradice vztyčila sv. apoštolům 
rovná Nina, žena, která přinesla Kristovo evangelium do 
Gruzie, kříž z větví vinné révy; ten se stal posléze symbolem 
gruzínského pravoslaví. 
 Zároveň jsme při slavnostní svaté liturgii ve staré 
patriarší katedrále Sveticchoveli v monastýru Mccheta 
poblíž Tbilisi oslavili 30. výročí intronizace Jeho Svatosti 
a Blaženosti patriarchy – katolikose1 celé Gruzie Elijáše II,
velmi zajímavého a všestranného člověka, letos pětasedm- 
desátiletého, který se mimo svou biskupskou službu věnuje i 
skládání církevní i světské klasické hudby a ikonopisu. Svaté 
liturgii předsedal konstantinopolský patriarcha Bartoloměj, 
gruzínský patriarcha – katolikos Elijáš, arcibiskup celého 
Kypru Chrysostomos a náš metropolita Kryštof.  
 Měl jsem tu čest předat patriarchovi Elijášovi jmé-
nem svým a jménem duchovních i věřících naší eparchie 
gratulace k jeho významnému jubileu a předat mu jako dar
broušenou mísu. Sám jsem pak převzal z rukou Jeho Svato-
sti a Blaženosti dar nejcennější – svaté ostatky mnichů mo-
nastýru sv. Davida z Garedži, umučených pro svou pravo-
slavnou křesťanskou víru v r. 1611 vojáky perského šáha 
Abbáse I. Svaté ostatky budeme ukládat do nových antiminsů2 
v naší eparchii.
 Velmi na mě zapůsobilo, s jakou hrdostí se pravo-
slavní Gruzíni staví ke své víře a tradici. Navzdory dlouhým 
létům duchovní devastace ateistickým režimem si Gruzíni 
z velké části dokázali uchovat svou víru, a tak se dnes i přes
velkou materiální chudobu v Gruzii staví nové krásné chrá-
my a obnovují starobylé monastýry. 

biskup Juraj
1 katolikos – titul biskupa – hlavy místní církve, která se nachá-
zela za hranicemi tehdejší Římské říše. 
2 antimins – rouška s ostatky sv. mučedníků a s vyobrazením 
ukládání Spasitele do hrobu, která se uchovává na sv. prestolu 
pod Evangeliářem. Světí ji pouze biskup; bez antiminsu nelze 
sloužit svatou liturgii. 

S letným obdobím sa podobne ako v iných farnostiach, 
aj v našej PCO, organizovali aktivity, ktorými sme chceli dopriať 
deťom aktívny oddych spojený s poznávaním našej krajiny, 
a ako sa ukázalo neskôr, aj priľahlej Ukrajiny.

Deň detí
V tomto roku sme sa Dňa detí zúčastnili v Prešove, 

kde pre deti všetkých PCO, pripravili organizátori z BPM v PO 
nádherné oslavy a zaujímavý program. Po spoločnej modlitbe s 
vladykom Jánom, prešovským arcibiskupom, v chráme sv. Ale-
xandra Nevského, sme sa presunuli do priestorov PBF v PO. 
Počas celého dňa bolo o nás a zábavu perfektne postarané. Mo-
hli sme si pozrieť miesta, kde študujú bohoslovci., kňazský se-
minár, kde sa pripravujú ku kňazskej službe.

Aj napriek nepriaznivému počasiu, s čím organizátori 
počítali, kto chcel, mohol sa presunúť do telocvične a zahrať sa 
loptové hry. Na obed bol mimoriadne chutný guláš, asi aj tým, 
že bol okorenený vynikajúcim programom, za ktorý chceme 
veľmi pekne poďakovať.

Školský výlet
Každoročne náš otec duchovný Miroslav s mátuškou, 

pripravujú školský výlet pre deti, ktoré navštevujú náboženstvo, 
a ak sú v autobuse  voľné miesta, doplniť ich môžu aj naši 
inoverní kamaráti. V tomto roku sme sa  vybrali do Slovenského 
raja. Naša turistika viedla z Čingova na Tomašovský výhľad cez 
Kláštorisko späť na Čingov. Cesta náročná, ale stúpačky, visuté 
rebríky a okolitá príroda, to všetko bolo fakt prekrásne. Na 
konci výletu sme si oddýchli na salaši, ako inak pri bryndzových 
haluškách a poniektorí vyprážanom syreJ. Po chutnej večeri nám 
jeden spoluturista - prezident BPM, kúpil nanuky, ktoré nás po 
ťažkom dni príjemne osviežili. Aj tu sa ukázalo, že ak chceme 
dosiahnuť cieľ, je potrebné mnoho sebazaprenia a vynaloženia 
nemalého úsilia. V tomto duchu sa niesol celý náš turistický 
deň.

Opekačka
Keďže na školskom výlete mohli byť len staršie 

deti, lebo tie menšie by takú náročnú turistiku nezvládli, otec 
duchovný pripravil program aj pre nich. Opekačku. Zraz bol pri 
fare, povinné boli bicykle a dobrá nálada. Keďže bol Uspenský 
pôst, opekali sme kukuricu, ktorá mala naozaj zaujímavú 
a vynikajúcu chuť. Pri ohnisku sme sa zahrali hry a podvečer sa 
spokojní vrátili domov.

Púť na Ukrajine a Koniec prázdnin.                                    
                                                                       

Púť po pravoslávnych miestach na Ukrajine. Išlo sa au- 
tom, najprv do Užhorodu, kde sme sa poklonili ostatkom Alexija 
Karpatoruského. Navštívili sme „lavky“ pri chráme, kúpili si 
ikonky, krížiky, knihy a pokračovali ďalej. Na obed sme dorazili 
do Mukačeva, kde sme sa v monastiery poklonili ostatkom 
Mojseja Uhrína. Porozprávali sme sa s monaškou, ktorá mala 
na starosti chrám, a aj keď sa v ňom nesmie fotografovať,  jedno 
foto nám predsa len dovolila urobiť.
 Keď sme sa pýtali o. Miroslava, prečo sa nesmie 
v chráme fotografovať, odpovedal zaujímavo: „chrám si netreba 
fotiť na pamiatku, keďže chrámy, ktoré navštevujeme, nie sú tak 
ďaleko, radšej je potrebné sa do nich kvôli oživeniu spomienky 
vrátiť, aby si, ak potrebuješ pospomínať, pospomínal, ale záro-
veň, aby si sa v ňom mohol pomodliť a pokloniť, čo pred fotkou 
predsa len také možné nie je...“

Pred touto cestou sme prijali sviatosť pokánia a eu-
charistie. To bola rozlúčka s prázdninami a tiež  príprava do no-
vého školského roku.

Pomáhaj nám Bože, aby sme zvládali všetky povinno-
sti, ktoré nás čakajú v škole, a aby sme sa spolu s Tvojím pože-
hnaním v zdraví dožili ďalších prázdnin.

Radi by sme poďakovali všetkým, ktorí sa o nás staro-
stlivo starali aj počas týchto  prázdninových dní, aby sme nikdy 
nezabudli, čo nám pripomínali; že byť dobrým kresťanom 
prázdniny nepozná.

Mládežníci z PCO Falkušovce

POZÝVAME VÁS

ilustračné foto., OrthPhoto.net



 Filantropia michalovskej pravoslávnej eparchie 
v Michalovciach ako účelové zariadenie našej cirkvi, ktorej 
zriaďovateľom je Michalovská pravoslávna eparchia, sa chce
veľmi pekne poďakovať všetkým veriacim – fyzickým i práv-
nickým osobám, ktoré prispeli asignáciou 2% zo svojej 
odvedenej dane na účely činnosti filantropického a charitatív-
neho diela našej miestnej pravoslávnej cirkvi v pôsobnosti 
nášho biskupstva. 
 Podľa daňových úradov, z ktorých nám prišli pro-
striedky z 2% dane, sme urobili vyhodnotenie tejto našej 
i vašej aktivity pre potreby charitatívnej práce v Cirkvi.

Právnické 
osoby

Daňové úrady Príspevky Suma spolu
Košice 1        394,- Sk
Bratislava 1 191 589,- Sk
Michalovce 2   25 833,- Sk

217 816,- Sk

Fyzické 
osoby

Michalovce 16   22 402,- Sk
Levoča 1        305,- Sk
Veľké Kapušany 1        280,- Sk
Vranov n/Topľou 2     1 179,- Sk
Košice 4     5 485,- Sk
Trebišov 3     2 610,- Sk
Bardejov 2        774,- Sk
Sobrance 3     1 981,- Sk

  35 016,- Sk
SPOLU: 36 252 832,- Sk

 Ako je jasné z tabuľky, celkovo Filantropia obdržala 
z Daňových úradov na svoj účet sumu 252 832,- Sk. Právnicke 
osoby – t.j. firmy a organizácie, prispeli sumou 217 816,- Sk 
a fyzické osoby – t.j. zamestnanci, živnostníci a samostatne 
zárobkovo činné osoby, sumou 35 016,- Sk.
 Všetkým, ktorí neostali ľahostajní k našim výzvam 
a pomohli nám z toho, čo už odviedli štátu, sme nesmierne 
vďační. Naša vďaka patrí aj nášmu najväčšiemu darcovi a to 
firme Renault Slovensko spol. s r. o., ktorá prispela najväčšou 
čiastkou. Aj tu veľkú úlohu zohrala prítomnosť bohuznámeho 
človeka, nášho veriaceho a zamestnanca, ktorý nezabudol 
na príslušnosť k svojej cirkvi a podľa svojich možností 
a postavenia sa pričinil o nasmerovanie tejto dane pre našu 
organizáciu. Kiež by Boh oslovil aj ďalších takýchto ľudí na 
podobných postoch.
 Na druhej strane nás však trápi, že len také malé 
množstvo veriacich, ktorí buď riadia svoje firmy alebo sú 
zamestnaní v podnikoch, či živnostníci, nepociťovali potrebu 
aj takouto „bezbolestnou“ formou pomôcť svojej cirkvi. 
Utešuje nás už iba pocit, že tak učinili pre iné, naše organizácie, 
ktoré boli takisto prijímateľmi asignácie 2% dane z príjmu. 
V tomto roku to boli: Filantropia pravoslávnej Cirkevnej obce 
Svidník, n.o., Pravoslávna akadémia - vzdelávacie, kultúrne, 
spoločenské a informačné centrum, Spevácky cirkevný zbor 
pri pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom, 
Filantropia - charitatívna a sociálna služba PC na Slovensku, 
Filantropia - Dom, n.o., Bratstvo pravoslávnej mládeže na 
Slovensku – SYNDESMOS a Klub byzantskej kultúry sv. 
Cyrila a Metoda pri ER PC v Michalovciach.
 Pri celkovom hodnotení úspechu tohoto druhu dar-
covstva pre našu miestnu cirkev na Slovensku by bolo dobre 
urobiť takýto prehľad všetkým našim, vyššie spomenutým 
organizáciam. Niekto sa možno bude zdráhať, že sú to 
informácie, ktoré sa nezverejňujú, ale každý si ich može pozrieť 
aj na internete na oficiálnej stránke Daňového riaditeľstva, takže 
nič tajné. Každej organizácii je tiež jasné, že takéto informácie 
o svojom hospodárení by mali zverejniť vo výročných 
správach, ktoré by mali byť následne, pre dôveryhodnosť a 
transparentnosť organizácie uverejnené aj pre širokú verejnosť. 
Dúfam, že táto výzva neostane nepovšimnutá, a že sa k nej 
pripoja všetky zainteresované organizácie a takýmto spôsobom 
budeme mať lepší obraz o spôsobe darcovstva a vzťahu k nemu 
v našej miestnej cirkvi.
 Okrem toho, že sme pociťovali potrebu poďakovať 
sa a načrtnúť problematiku 2% dane v našej miestnej cirkvi, 
chceme a je našou povinnosťou Vás informovať aj o tom, akú 
činnosť vyvíjame a na čo všetko využívame tieto prostriedky, 
ktoré ste nám boli ochotní podarovať. Keďže výpočet týchto
aktivít je dosť obsiahly, bude uverejnený v tomto a pokračo-
vanie (Projekty v roku 2007) v nasledujúcom čísle nášho 
časopisu. Pre aktuálnosť uvedieme v tomto čísle aj aktivity, 
ktoré sa budú týkať mesiaca december.
 V roku 2007 sa toho možno navonok neudialo veľa,
ale v podstatnej miere sa začala budovať vnútorná štruktúra
filantropickej a charitatívnej práce a stratégia jej smerovania. 
V prvom rade bolo potrebné navrhnúť a zvoliť najhlavnejšie 
orgány – správny a dozorný – Filantropie MPE v Michalov-
ciach, ktorým je Správna rada a Dozorná rada. Pri navrhovaní
členov do týchto orgánov sme mali na zreteli príslušnosť 
k našej cirkvi, odbornosť, skúsenosti, znalosti z rôznych 
odborov, ktoré sú potrebné pre našu prácu. Myslíme si, že náš 
výber, ktorý schválil aj najvyšší výkonný orgán našej eparchie, 
Eparchiálna rada, svojím uznesením č. 14/2007 zo dňa 27. 
februára 2007 bol správny. 
 Správnu radu tvoria: Predseda: JUDr. Vasiľ DANKO 
(Krásnovce – Komerčný právnik), Podpredseda:Ing. Jana 
BEZEKOVÁ (Zemplínska Široká – UPSVaR Michalovce) 
Členovia:Mgr. Zuzana PLECENÍKOVÁ (Strážske – absolvent 
PBF PU v Prešove, odbor sociálna práca – vedúca sociálneho 
odboru pri Mestskom úrade v Strážskom) Mgr. Natália 
ČIČVÁKOVÁ (Úbrež – absolvent PBF PU v Prešove, odbor 
katechetika – učiteľ anglického jazyka. Akadémia vzdelávania 
Michalovce), Peter POPRÍK (Pozdišovce, živnostník)
 Dozornú radu tvoria: JUDr. Gabriel DORIČ (Micha- 
lovce, zástupca prednostu Mestského úradu v Michalovciach), 
Ing. Nadežda JURKOVÁ (Pozdišovce, projektový manažér), 
Ing. Marek SABO (Krásnovce, analytik a programátor)
 Správna rada sa pravidelne počas roka stretávala, 
aby riešila konrétne úlohy, ktoré predkladalo naše biskupstvo 
i kancelária riaditeľa Filantropie MPE v Michalovciach ako jej 
výkonný orgán.
 Postupne sa tvoril aj vnútorný poriadok organizácie 
a jej orgánov. Správna rada schválila svoj rokovací poriadok 
a usmernila aj stratégiu smerovania. 
 Na základe dotazníkov po našich cirkevných obciach
sme chceli pripraviť ucelenú koncepciu charitatívnej a sociálnej 
práce nášho biskupstva na programové obdobie rokov 2007-
2013. Tento prieskum však skončil nepochopením zo strany 
mnohých duchovných otcov a nebolo ho možné využiť pre 
tento náš zámer. 

Novú koncepciu vytvárame na základe pripravovaného 
nového zákona o sociálnej službe, v ktorom sa podstatne zmení 

úloha samospráv, t.j. obcí a miest, pri poskytovaní sociálnych 
služieb na rozdiel od zákona č. 195/98 Z.z. Koncepcia by sa 
mala týkať sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva, 
sociálno - právnej ochrany a možnostiach ich aplikácie na 
našich cirkevných obciach.

Aktuálne pripravované projekty
Projekt Operácia vianočné dieťa

 Počas vianočného obdobia pripravujeme v spolu-
práci s americkou kresťanskou nadáciou „SAMARITAN´S  
PURSE  INTERNATIONAL“ projekt Operácia Vianočné 
dieťa, ktorého úlohou bude prostredníctvom vianočného 
balíčka spríjemniť prežitie vianočných sviatkov „mojim 
najmenším“. V spolupráci s našimi cirkevnými obcami a 
sociálnymi zariadeniami, ktoré sú na týchto cirkevných ob-
ciach, budú zorganizované benefičné vianočné koncerty, 
programy a besiedky. V týchto programoch by vystúpili 
tak deti a mládež z cirkevnej obce, ako aj deti zo sociálnych 
zariadení s evanjeliovým posolstvom Vianoc.    

 Cieľovou skupinou pre distribúciu darčekov 
budú najmä deti, ktoré žijú v sociálne slabých rodinách, 
predovšetkým rómske deti z osád a komunít žijúcich 
v obciach a sociálne slabé rodiny z farnosti, ako aj klienti 
sociálnych zariadení, s ktorými cirkevná obec spolupracuje. 
Väčšina obdarovaných detí navštevuje v rámci povinnej 
školskej dochádzky vyučovanie náboženskej výchovy, 
avšak nie je aktívna na cirkevných obciach, nezúčastňuje sa 
liturgického života a nenavštevuje chrám. Takýmto spôso-
bom ich chceme skontaktovať s miestnou cirkvou a s jej 
aktivitami a pôsobiť na ich duchovný rast a šírenie Evanjelia 
aj medzi týmito deťmi, ktoré sú na okraji záujmu spoločnosti 
a niekedy aj Cirkvi.

Projekt Vianočný charitatívny nákup
 Za podpory Konta Orange by sme chceli vo Via-
nočnom období zorganizovať aj charitatívnu akciu pod 
názvom „Vianočný charitatívny nákup“. Myšlienkou projektu 
je urobiť Vianočný nákup sebe, ale aj svojmu bližnému. 
„Nakupuješ na Vianoce pre seba a svoju rodinu? Nezabudni 
kúpiť niečo aj pre „mojich najmenších“. „Veru, hovorím vám: 
Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších 
bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40). Projektom Vianočný 
charitatívny nákup chceme spríjemniť prežitie Vianočných 
sviatkov klientom sociálnych zariadení, najchudobnejším 
mnohopočetným rodinám a mnohým sociálne odkázaným 
ľuďom v okrese Michalovce a Sobrance formou vianočného 
nákupu. Tento nákup by podľa nami zistených potrieb pre 
tieto zariadenia a klientov urobili prostredníctvom oslovenia 
reklamou a na požiadanie našich dobrovoľníkov zákazníci 
najväčších obchodných reťazcov v meste Michalovce a oko-
lí v období pred Vianočnými sviatkami. Po pretriedení 
nákupov by ich naši dobrovoľníci distribuovali núdznym 
s pripraveným programom odovzdávania.
 Obraciame sa preto aj na Vás, milí otcovia duchovní 
a veriaci, aby ste o tomto projekte informovali, čo najširší 
okruh svojich príbuzných, známych, spolupracovníkov a
partnerov. Na Vašom oslovení, propagácii a aktívnej účasti 
bude totiž závisieť, aká úspešná bude táto bohumilá akcia. 
Viac informácií o projekte Vám poskytneme na požiadanie 
na našich kontaktoch - viď inzerát.

Personálny stav 
 Všetky tieto aktivity administruje riaditeľ sekreta-
riátu Filantropie MPE v Michalovciach, ktorý je zamestnaný 
na úväzok cez zriaďovateľa – Úrad Eparchiálnej rady PC v 
Michalovciach a je zároveň štatutárom. Filantropia má od 
začiatku roka 2007 na úväzok aj administratívneho pracovníka 
a ekonóma, ktorý zároveň vykonáva aj funkciu koordinátora 
pre pracovníkov na aktivačnej činnosti. Finančné prostriedky 
na mzdu tohoto pracovníka z väčšej časti uhrádza Úrad práce 
sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach.
 Správna a Dozorná rada: tvorí ju 8. členov (5 + 3) 
– všetci ako dobrovoľníci.
 Pracovníci na aktivačnej činnosti: v súčasnosti 13 
pracovníkov.
 Privítame aj ďalších dobrovoľníkov z radov veria-
cich farností v okrese Michalovce, najmä absolventov so-
ciálnej práce na našej Pravoslávnej bohosloveckej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove, ale aj všetkých, ktorí by 
mohli akýmkoľvek spôsobom pomôcť v našom diele. 
 Nebojte sa, pre každého nájdeme nejakú prácu. 
Uvítame aj každý dobrý nápad,či radu.

Sídlo a administratívna kancelária

 Sídlo Filantropie MPE sa nachádza na ul. Duklian-
ská 16 – budova ÚER MPE v Michalovciach. Od júla však 
administratívna kancelária sídli v prenajatých priestoroch 
na ul. Špitálska 3 – budova T-Com, 2. poschodie (bývala 
budova Telekomunikácií, za tzv. Veľkou poštou). Dôvodom 
pre takýto krok bolo rozšírenie činnosti a počet pracovníkov 
na aktivačnú činnosť. Kancelária bola zariadená nábytkom 
a technikou od sponzorov a z vlastných zdrojov. Bol zave- 
dený internet a telefón na komunikáciu s verejnosťou.
 Ná záver chceme veľmi pekne poďakovať našim 
sponzorom, ktorí podstatne prispeli na činnosť a zariadenie 
priestorov Filantropie. Ide o SPP a. s., ZAGRO s. r. o. Micha- 
lovce, T-Com Michalovce, PALLAS Michalovce, Andrej 
Villim a ďalší Bohu známi darcovia. 
 Filantropia michalovskej pravoslávnej eparchie 
vyvíja svoju činnosť v rámci svojich možností a podmienok, 
ktoré sú v danej situácií vytvorené. Za všetko ďakujeme 
Trojjedinému Bohu a vyprosujeme u neho veľa blahodate 
pre všetkých nás.

S láskou v Christu Mgr. Michal Džugan,
 tajomník pre filantropiu a riaditeľ Filantropie 

michalovskej 
pravoslávnej eparchie v Michalovciach
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POĎAKOVANIE A SPRÁVA O ČINNOSTI FILANTROPIE MPE V MICHALOVCIACH O T Á Z K Y  A  O D P O V E D E
V týchto dňoch si pripomíname všetkých našich zosnulých 

– v dimitrijevskú sobotu, v dňoch pamiatky zosnulých. Modlíme 
sa za nich s vierou, že Boh vypočuje naše modlitby. Prichádzajú 
k nám rôzni „kazatelia“ a hovoria, že to v Písme Svätom nie je., 
že Christos, keď povalával jedného z učeníkov, ktorý najprv chcel 
pochovať otca, nepovedal mu: „Poďte, pôjdeme sa pomodliť za 
zomrelého“. Ako je to vlastne s modlitbou za zosnulých?

Hospodin Isus Christos, keď sa dopočul o smrti blízkeho 
svojho učeníka, ktorého povolal, skutočne mu odpovedal: „Nechaj, 
nech si mŕtvi pochovajú svojích mŕtvych; ale ty choď a zvestuj 
Kráľovstvo Božie!“ (Lk 9, 59*)  Ale toto tvrdenie nijako neodporuje 
modlitbe za zosnulých. Christos chcel poukázať na to, že kto chce 
byť Jeho učeníkom, kto Ho chce skutočne nasledovať, musí výjsť 
spomedzi duchovne mŕtvych, ísť za Ním a v Ňom, Hospodinovi Isusovi 
Christovi prijať život večný. Ale už Starý Zákon nakazuje deťom 
starať sa o svojich rodičov a zachovať ich pamiatku po ich smrti. 
A Hospodin, Ktorý neprišiel rušiť Zákon, ale ho naplniť, nezrušil ani 
toto starozákonné prikázanie. 

V Božom slove – v Bibli, sa hovorí konkrétne o modlitebnej 
pomoci živých tým, ktorí zosnuli. Tento príklad je spojený s obdobím 
Makebejských vojen (okolo r. 150 pred nar. Christa).  Po víťazstve 
makabejcov nad Gorgiášom „zobral Júda vojsko ... podľa zvyku 
posvätil sobotu. Na druhý deň vyšli, aby odniesli padlých, lebo ich 
bolo treba uložiť do hrobov. Ale u každého padlého našli amulety 
bôžikov, čo židovský Zákon zakazuje. Všetci vedeli, že padli práve 
kvôli tomuto a velebili Hospodina Boha, Spravodlivého Sudcu, Ktorý 
vyjavil to, čo bolo skryté. Potom sa začali modliť a prosiť Boha, aby im 
odpustil ich previnenie. ... Urobili zbierku medzi mužstvom a poslali do 
Jeruzalemského chrámu, aby bola prinášaná obeť za hriechy – bol to 
krásny skutok, lebo myslel na vzkriesenie. Veď keby nebola nádej, že tí 
padlí budú raz vzkriesení, bolo by to zbytočné a modlitby za mŕtvych by 
boli nezmyselné. ... Svätá a zbožná to myšlienka! Preto bola nariadená 
zmierna obeta za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu“ (2 Mak 12, 38*).

O modlitebnej pomoci zosnulým svedčí stáročná skúsenosť 
Sv. Cirkvi. Učeník prepodobného Makarija Alexandrijského (4.stor.) 
hovorí: „Keď sme šli pustyňou, uvidel som dvoch anjelov, ktorí 
sprevádzali sv. Makarija, jeden z pravej, druhý z ľavej strany. Jeden 
z nich rozprával o tom, čo prežíva duša prvých 40 dní po smrti: 
„Keď sa v tretí deň po smrti slúži v chráme Liturgia za zosnulého, 
vtedy  anjel prichádza duši s pomocou a uľahčuje jej trápenie, ktoré 
pociťuje, pretože sa odlúčila od tela. Táto služba v Cerkvi Božej za 
ňu začína v duši rodiť nádej na Božie milosrdenstvo. Počas ďalších 
dvoch dní môže duša spolu s anjelmi, ktorí sú s ňou, chodiť po zemi, 
po miestach, kde žila. Duša, ktorá milovala svoje telo, s ktorým 
bola doteraz spojená, sa preto zdržiava blízko príbytku, v ktorom 
žila, pri mieste, kde opustila telo, pri hrobe, kde telo bolo uložené... 
Duša, ktorá milovala Boha, pravdu, dobro, ide na miesta, na ktoré je 
zvyknutá - k Bohu do chrámu, na miesta, kde konala dobro. Na tretí deň 
Hospodin, Ktorý v tretí deň vstal z mŕtvych – Boh všetkých – prikazuje 
každej duši nasledovať Jeho vzkriesenie, vzniesť sa na Nebo a pokloniť 
sa Stvoriteľovi všetkého. Preto má Cirkev dobrý zvyk prinášať službu 
a modlitbu Bohu za zosnulého práve v tretí deň. Keď sa duša poklonila 
Bohu, Boh prikazuje, aby jej ukázali všetky nebeské príbytky, ktoré 
sú pripravené svätým a nádheru raja. Šesť dní duša môže obdivovať 
Nebeskú nádheru a velebiť Boha, Ktorý to všetko stvoril. Vtedy zabúda 
a ani si nespomenie na trápenie, ktoré prežila v tele. Ale keď dušu 
ťažia hriechy, začína sa trápiť a plakať: „Odpusť mi, Bože! Odpusť, 
to že som blúdila vo svete, dala sa zlákať žiadosťami tela, život som 
prežila v lenivosti a neslúžila som Bohu tak ako treba, tak, aby som 
bola dôstojná tejto nebeskej blaženosti“. Potom duša spolu s anjelmi 
druhý raz prichádza pokloniť sa Bohu. Cirkev takisto aj v tento, deviaty 
deň, sa modlí za zosnulého. Po druhom poklonení sa Hospodinovi, 
Vladyka všetkých, prikazuje zaniesť teraz dušu do adu (pekla), aby 
videla miesto mučenia, tie hrozné a neopísateľné muky zatratených. 
Tu prechádzajúc temné kúty pekla, vidiac rozličné muky, ktorými duše 
trpia, duša prebýva tridsať dní a trasie sa, aby aj ju neodsúdili na toto 
miesto večného utrpenia. Na štyridsiaty deň duša znova  prichádza 
pokloniť sa Hospodu Bohu. Vtedy ju Večný Sudca posiela na miesto, 
ktoré je pre ňu pripravené. ... A tak, správne postupuje Sv. Cirkev, keď 
prináša službu a modlitbu za zosnulých, ktorí prijali Sv. Krst“. (Sv. 
Makarij Alexandrijský, Slovo o ischode duš pravednikov i hrešnikov)

V r. 1896 bol vyhlásený za  svätého Feodosij, arcibiskup 
Černigovský. Viac ako 200 rokov bolo jeho telo v netlinnom 
– neporušenom stave. Poslušanije pri jeho truhle mal jeromonach 
Alexij (r. 1840 – 1917), budúci veľký starec Kyjevo-Pečerskej Lavry, 
v súčasnosti uctievaný ako miestny svätý. Raz bol veľmi unavený 
a zaspal pri truhle. Vtedy sa mu vo sne zjavil svätiteľ Feodosij 
a ďakoval mu za jeho námahu. Obrátil sa k otcovi Alexijovi s prosbou: 
„Prosím ťa, keď budeš slúžiť Liturgiu, vypomeň mojich rodičov“. 
A sv. Feodosij mu povedal ich mená: jerej Nikita a Mária. Do toho 
času mená rodičov svätého neboli vôbec známe. Keď neskôr preberali 
monastierský archív, skutočne sa našiel pomjannik predstaveného 
monastiera, ktorým bol toho času svätiteľ Feodosij, a tam medzi 
mnohými menami boli na samom začiatku mená jeho rodičov: jerej 
Nikita a Mária. Vtedy mu jeromonach Alexij odpovedal: „Svätý otče, 
ty mňa hriešneho prosíš o modlitby, ty ktorý stojíš pred Nebeským 
Prestolom a ľuďom vyprosuješ hojnú blahodať?“ Sv. Feodosij mu 
odpovedal: „Prínos (vypomínanie) na liturgii je mocnejšie než moje 
modlitby“.

Veľký svätec našich dní sv. Ján (Maximovič), arcibiskup 
San-Franciský, hovorí: „Nič lepšieho a väčšieho nemôžeme urobiť pre 
zosnulých, ako sa za nich modliť, spomínať ich pri Sv. Božskej liturgii. 
To je pre nich nenahraditeľné, zvlášť počas tých 40-ich dní, kedy duša 
zosnulého putuje k večným príbytkom. Telo vtedy nič nepociťuje: 
nevidí tých, ktorí sa prišli s ním rozlúčiť na pohreb, necíti vônu kvetov, 
nepočuje pohrebné prejavy. No cíti však modlitby, ktoré sú prinášané 
za ňu a je veľmi vďačná všetkým, ktorí sa za ňu modlia. Ó, príbuzní 
a blízki zosnulých! Spravte pre nich, čo je potrebné a čo je vo vaších 
silách. Užitočnejšie než nádherná hrobka sú pre nich pomoc biednym 
na ich pamiatku a modlitby prinášané v chráme. Buďte milosrdní 
k zosnulým, starajte sa o ich duše. Tá cesta leží pred každým z nás. Ako 
my raz budeme túžiť, aby si na nás spomenuli v modlitbe! Buďme preto, 
bratia, milosrdní k zosnulým“.

otec Nikodim
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MATERSKÁ ŠKOLA SV. RASTISLAVA

N E K R O L Ó G

ZO ŽIVOTA EPARCHIE

Program Preosvieteného vladyku Juraja
na mesiac november

4 . 11. /nedeľa/  9.00 hod. Archijerejská sv. liturgia v  
  Dúbravke 
5. 11. /pondelok/ 8.00 hod. privítanie sv. ostatkov sv. veľko- 
mučeníka Dimitrija Solúnskeho a prep. Jána Ruského v ná-
hradných bohoslužobných priestoroch v Košiciach., Archi-
jerejská sv. liturgia
6. 11. /utorok/    stretnutie kňazov a diakonov na ÚER MPE
7. 11. /streda/    stretnutie s vedením Košického samospráv-  

   neho kraja v Košiciach
           16.00 hod. veľká večerňa s litiou pri príleži- 
tosti privítania ostatkov svätých v katedrálnom chráme sv. 
Cyrila a Metoda v Michalovciach., následne Akafist k sv. 
veľkomučeníkovi Dimitrijovi
8. 11. /štvrtok/  9.00 hod. Archijerejská sv. liturgia v Micha- 
lovciach z príležitosti sviatku sv. archanjela Michaela a
ostatných beztelesných anjelských mocností
10. 11. /sobota/ 16.00 hod. veľká večerňa s litiou 
                                 v Zemplínskom Hradišti., návšteva
                                 plesu BPM v Zemplínskom Hradišti
11. 11. /nedeľa/   Archijerejská sv. liturgia v Michalovciach
12. 11. /pondelok/ stretnutie s primátorom Michaloviec
                                  Mgr. V. Zahorčákom
17. 11. /sobota/     17.00 hod. veľká večerňa s litiou., uloženie 
sv. ostatkov sv. Jána Zlatoústeho v Košiciach., Akafist k sv. 
Jánovi Zlatoústemu
18. 11. /nedeľa/ 9.30 hod. Archijerejská sv. liturgia v Koši- 
ciach spojená s postrihom troch bohoslovcov do služby 
čteca
19. 11. /pondelok/   11.00 hod. účasť na inaugurácii nového 
rektora Prešovskej Univerzity v Prešove
21. 11. /streda/ 9.00 hod. Archijerejská sv. liturgia v Micha-
lovciach z príležitosti sviatku Uvedenia Presvätej Bohoro- 
dičky do chrámu
25. 11. /nedeľa/ 9.00 hod. Archijerejská sv. liturgia v
Zemplínskom  Hradišti spojená s posvätením nového pre- 
stola a antiminsu

Dňa 1.októbra 2007 odo-
vzdala svoju dušu nášmu Stvorite- 
ľovi naša sestra v Christu Zuzana 
Iľková. 

Sestra Zuzana bola dlhé 
roky kantorkou v pravoslávnom 
chráme v Blatných Remetoch. Od 
útleho detstva navštevovala chrám 
Boží, zúčastňovala sa odpustových 
slávností, často pristupovala k Sv. 
tajinám pokánia a Eucharistie, mala 
rada modlitbu. Rodine, všetkým 
známym, bola vzorom ako pravo- 
slávna veriaca a ako čestná, láskavá 
a pracovitá žena.

S nebohou sestru Zuzanou sme sa rozlúčili 4. októbra
v Dome smútku v Blatných Revištiach.
Pohrebné obrady odslúžili: d.o. Marián Čičvák, sobranský arci- 
dekan, ktorý aj predniesol smútočnú kázeň a správca farnosti 
Nižná Rybnica a Blatné Remety, d.o. Vasile Schirta, ktorý sa 
v mene nebohej rozlúčil s pozostalými.

Prosme v modlitbách Hospoda Boha, aby prijal slu-
žobnicu Božiu Zuzanu do svojho Kráľovstva a udelil jej bla- 
žený pokoj.

Smútiaca rodina, veriaci spolu so správcom PCO Nižná 
Rybnica a Blatné Remety

V i č n a j a  j e j  p a m j a ť !

Z A S A D A N I E  E P A R C H I Á L N E J  R A D Y

 S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že dňa 
3. augusta 2007 odišla na večnosť po dlhej a ťažkej chorobe 
vo veku 49 rokov, sestra v Christu Mária Rudová z PCO 
Sobrance.
 Sestra Mária milovala Hospodina,  rada navštevo-
vala pravoslávne bohoslužby a pevná viera v Boha jej bola
oporou aj v ťažkých chvíľach, keď ju trápila zákerná choro-
ba. Nebohá pomáhala finančnými darmi na výstavbu nášho 
chrámu, jeho posviacky sa už však nedožila.
 Pohrebné obrady, ktoré boli v jej rodnej obci v
Ruskom Hrabovci, vykonali prot. Bohuslav Senič, správca
PCO Sobrance a d.o. Peter Bačovčin, správca PCO Ruský
Hrabovec.

prot. Bohuslav Senič
správca PCO Sobrance 

Nový projekt pre deti
„Obrazový svet počítačom detí predškolského veku“

Deťom v Materskej škole sv. Rastislava v Micha- 
lovciach sa naskytla možnosť rozvoja počítačových zručností.  
 Tohoto roku Materská škola požiadala mesto o posky- 
tnutie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu mesta 
Michalovce na projekt, ktorý má názov „Obrazový svet počí-
tačom detí predškolského veku“. 

Tento projekt má skvalitniť v oblasti edukácie počíta-
čovú gramotnosť detí predškolského veku. Hlavnú úlohu pri 
realizácii projektu zohráva softvér pre deti. Projekt je rozde-
lený na 3 etapy:1. základná manipulácia s počítačom, 2. práca 
detí so vzdelávacím softvérom, 3. podpora a práca s nadanými 
deťmi a rozvoj logického myslenia u takýchto detí. 

Projekt sa realizuje za finančnej pomoci mesta Mi- 
chalovce, ktoré na tento projekt vyčlenilo desaťtisíc sloven- 
ských korún. Preto touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie 
mestu Michalovce za štedrý finančný príspevok pre našu 
Materskú školu.

Mgr. Daša Holoničová 

NOVÝ PRACOVNÍK NA NIVE CHRISTOVEJ

N E K R O L Ó G

 Dňa 8. septembra 2007, na sviatok Narodenia Presvätej 
Bohorodičky, sme sa navždy rozlúčili so sestrou v Christu 
Kvetoslavou Seničovou, veriacou PCO Lastomír.
 Svoju nesmrteľnú dušu odovzdala Stvoriteľovi 6. sep-
tembra 2007. Jej odchod na večnosť vo veku nedožitých 60. ro-
kov, aj keď ju v poslednom čase trápila choroba, bol nečakaný. 
Svoje utrpenie znášala s vierou a nádejou na Božiu pomoc. 
 Sestra Kvetoslava milovala svojho Stvoriteľa, chrám,
bohoslužby. Od mladosti upratovala chrám, pomáhala pri
kantorovaní, zapájala sa do aktivít farnosti. Bola oporou manže-
lovi Michalovi v tých rokoch, keď si veriaci v Lastomíri
budovali svoj chrám. Nebohá nezúfala ani v tých najťažších
životných situáciach, stále zostala verná pravoslávnej
viere a oddaná Hospodu Bohu.
 Sestru Kvetoslavu na poslednej rozlúčke prišlo odpre-
vadiť mnoho veriacich a známych. Pohrebné obrady vykonali 
prot. Vasiľ Bardzák, riaditeľ ÚER PC v Michalovciach, ktorý 
predniesol smútočnú kázeň, prot. Juraj Sičák, správca PCO Ub-
ľa a miestny duchovný d.o. Marek Sedlický, ktorý sa v mene nebohej 
rozlúčil s pozostalými i ďalší duchovní michalovskej eparchie.

Vyprosujeme pre našu sestru v Christu za jej obetavú 
prácu pre Cirkev spásu v Nebeskom Kráľovstve a večné spoči-
nutie v nebeských príbytkoch.

Redakcia  

N E K R O L Ó G

V mesiaci októbri 2007 zasadala dvakrát ER pod
predsedníctvom Jeho preosvietenosti Juraja, biskupa micha-
lovského.

Na svojich riadnych zasadnutiach 5. a 30. októbra 
členovia ER rokovali o závažných otázkach týkajúcich sa 
života Cirkvi v našej eparchii.

Eparchiálna Rada rozhodla - zriadiť oficiálnu webo- 
vú stránku MPE v Michalovciach. Prípravou, spustením a ak-
tualizáciou boli poverení d.o. Ján Fedik a d.o. Michal 
Džugan.

ER sa zaoberala výstavbou chrámu v PCO Košice 
a problémom bývania d.o. Vitalija Krasija v starej farskej bu-
dove v PCO Choňkovce. V tomto prípade bolo rozhodnuté, 
aby správca tejto PCO dočasne obýval iný vhodný objekt 
a súčasne hľadal riešenie pre dôstojné bývanie v tejto farnosti.

ER taktiež zriadila cirkevné vyznamenania, a to Rád 
sv. Alexija Totha, ktorým by boli odmeňovaní duchovní a laici 
za svoju obetavú prácu v prospech Pravoslávnej cirkvi.

Vedenie ÚER MPE v Michalovciach bolo zaviazané 
pripraviť stanovy Bratstva sv. Rastislava, ktoré by združovalo 
dobrodincov a veriacich našej Cirkvi, ktorí sú ochotní pomáhať 
eparchii pri rôznych duchovných akciách, či finančnej podpore 
Cirkvi.    

28. novembra sa dožíva krásneho životného jubilea 
40. rokov d.o. Prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.

Otec Ján sa narodil 28. novembra 1967 v Sobranciach. 
Po ukončení gymnaziálneho štúdia v Sobranciach, nastúpil 
na základnú vojenskú službu. Po jej ukončení nastupuje na 
teologické štúdium PBF UPJŠ v Košiciach, ktoré ukončil v r. 
1993. Ako študent pracoval v Akademickom senáte., bol vy-
znamenaný Zlatou medailou rektora univerzity. Neskôr 
pracoval ako asistent na PBF PU v Prešove na Katedre cir-
kevných dejín a kresťanskej filozofie. Je autorom viacerých 
kníh a mnohých článkov.

5. októbra 1997 bol preosvieteným vladykom Jánom 
vysvätený na diakona a 1. novembra 1998 prijal kňazské
svätenie v katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Micha-
lovciach, kde aj v súčasnosti pôsobí ako duchovný. 

29. novembra 2005 ho prezident SR Ivan Gašparovič 
menoval vysokoškolským profesorom. 

Aj touto cestou chceme o. Jánovi blahopriať k ži-
votnému jubileu, popriať hojné Božie požehnanie, zdravie, 
veľa vytrvalosti a úspechov v práci vo vinici Hospodinovej, 
na akademickej pôde i rodinnom živote.

Na mnohaja i blahaja lita!

Požehnané životné jubileum 70 rokov
  „Presvjataja Bohorodice 
spasi nas - Presvätá Bohorodička 
zachráň nás“ a „Mnohaja i blahaja 
lita – Mnohé a blahé roky“ sa niesli 
chrámom počas gratulácii nášmu 
dlhoročnému kurátorovi bratovi De-
meterovi Dzubákovi, ktorý sa 2. 
októbra dožíva svojich sedemdesiatin.
  Náš brat Demeter sa naro-
dil 2. 10. 1937 v Stebníku, okr. Bar-
dejov, kde vyrastal spolu so svojimi 
štyrmi súrodencami. V roku 1953, po 

ukončení základného vzdelania, odišiel študovať na strojárske 
odborné učilište do Dubnice nad Váhom, ktoré ukončil v roku 
1956. Po ukončení štúdia pracoval rok v Dubnici nad Váhom 
a potom nastúpil do Chemka Strážske, kde pracoval až do 
odchodu na dôchodok.
 V roku 1960 prijal svätú tajinu manželstva s Paraskou 
Berežnou, s ktorou žije v láske a porozumení už 47 rokov. Boh
ich manželstvo požehnal dvomi deťmi – dcérou Natašou a synom 
Dušanom. Brat Demeter sa teší aj trom vnukom Filipovi, Jaku-
bovi a Gabrielovi.
 Pri tomto významnom jubileu sa v mene svojom i 
všetkých veriacich prihovoril v chráme k nášmu jubilantovi 
správca cirkevnej obce jerej Michal Džugan, ktorý sa jubilantovi 
poďakoval za jeho aktívnu a nezištnú prácu v Cirkvi. Na pa-
miatku mu venoval ikonu Presvätej Bohorodičky – Odigitria 
(Sprievodkyňa). Vyslovil prianie, aby prostredníctvom modli-
tieb, ktoré k nej budú vznášať v ich domácnosti ich Matka Božia 
sprevádzala, ochraňovala a viedla na ceste k Bohu. 
 O činorodosti a obľúbenosti nášho jubilanta medzi 
veriacimi svedčí aj to, že bol veriacimi už dvakrát zvolený a za-
stáva funkciu podpredsedu Rady cirkevnej obce a je aj delegátom 
našej farnosti do najvyššieho správneho orgánu michalovskej 
eparchie – Eparchiálneho zhromaždenia. Veľmi rád pomáha 
a dôstojne prisluhuje pri bohoslužbách, aktívne pracuje aj pri 
stavbe nášho nového chrámu. Náš brat má aj mnoho nádherných 
darov od Boha. Všetky, aj zložité situácie, rieši s láskou a poko-
jom, každého poteší svojím láskavým slovom i úsmevom a v 
chráme rozdáva radosť a chváli Boha aj svojím nádherným 
spevom.  
 Brat Demeter, z celého srdca Ti vyprosujeme do ďalších 
rokov pevné zdravie, veľa Božej milosti v Tvojej službe Cirkvi 
a to najdôležitejšie – spásu duše.

Jerej Mgr. Michal Džugan a veriaci PCO v Strážskom

B L A H O Ž E L Á M E

B L A H O Ž E L Á M E

Diakonská chirotonia  otca Vasiľa Kuzmyka
7. októbra 2007 Jeho 

Preosvietenosť Juraj, 
biskup michalovský, 
vykonal v katedrálnom 
chráme svätých apošto-
lom rovných Cyrila
a Metoda v Michalov-
ciach, prvú chirotóniu na
diakona. 

Pred začiatkom svä-
tej liturgie vladyka Juraj

postrihol brata Vasiľa Kuzmyka na čteca a hypodiakona.
Neskôr počas sv. liturgie, ktorú spolu s vladykom Jurajom
slúžili dôstojní otcovia Štefan Horkaj, Peter Semanco,
Ján Šafin a o. diakon Ivo Ozimanič, bol brat Vasiľ
Kuzmyk vysvätený na diakona. 

Na konci svätej liturgie vladyka Georgij požehnal otca 
diakona Vasiľa a jeho mátušku a poprial im veľa Božej 
blahodate a trpezlivosti v práci vo vinici Christovej. 

Bezplotnych anhelov pervyj 
jesi, i služiteľ 

Božestvennaho svitozarenija 
onaho, ... spasi ny 

Michaile Archistratiže,
 litno čtuščyja ťa 

blahočestno, i pojuščyja 
Trojcu virno.

/z stichiry večerni sviatku sv. 
archanjela Michaila, 8.novembra/


