
Na pôst
Vstúpili sme do obdobia pôstu, ktorý predchádza naj- 

väčšiemu a najvýznamnejšiemu sviatku každého človeka 
– Pasche. Je to čas, kedy by mal každý človek obzvlášť 
očisťovať dušu od každého hriechu, a rovnako činiť aj s 
telom. 

Veľký otec a učiteľ Cirkvi, svätý Vasiľ Veľký, nás poúča 
o pôste takto: „Nič nemáme z toho, čo sa získava neustá-
lym užívaním. Na druhej strane zasa túžime po jedle, ktoré 
užívame len občas. Preto náš Stvoriteľ múdro ustanovil 
rôznorodosť v našom živote, aby sme pocítili príjemnosť 
od každého Jeho blaha. Pozri, čo sa deje v prírode: Azda 
nie je slnko jasnejšie po noci? Alebo, či sen nie je vari 
sladší po bdení? A či snáď zdravie nie je viac žiadanejšie 
po bolestiach v chorobe? Tak aj strava je príjemnejšia po
pôste. To platí pre všetkých. Aj pre bohatých, ktorí majú 
dostatok jedla, aj pre chudobných, ktorí ovplývajú skrom- 
nejšou potravou. Spomeň si a maj strach z príkladu bohá-
ča z evanjeliového príkladu. Neustále pôžitky ho doviedli 
do večného ohňa. Boháč nebol odsúdený za hocijakú 
neprávosť, ale kvôli blahobytu, ktorý si užíval, a tiež kvôli 
jeho nezáujmu a ľahostajnosti voči chudobe Lazara. Na-
proti tomu, či pôst a trpezlivosť v utrpení neboli tým, čo 
darovalo Lazarovi pokoj? Pôst a trpezlivosť ho pozdvihli a 
priviedli do náručia Abrahámovho. Daj pozor, aby si mož-
no aj ty raz nežiadal kvapku vody, od ktorej sa ako boháč 
odvraciaš a piješ rôzne nápoje. Nikomu sa od vody nič ne-
stalo. Nikto sa z nej neopil, ani ho nebolela hlava, zatiaľ, 
čo ťažká a neúmerná strava a bohaté večere sú príčinou 
veľkých bolestí a chorôb. Život svätého Jána Krstiteľa bol 
jedným neustálym pôstom. Nemal ani krevety, ani bohaté 
večere, či majetok, ani nič iné - okrem toho, čo je nevy-
hnutné pre život. No práve preto náš Pán Isus Christos o 
ňom svedčil, že je „najväčším narodeným od ženy“.

Tieto slová nás nabádajú k tomu, aby sme neboli ľa- 
hostajní voči vlastnej spáse a snažili sa, čo najdôstojnejšie 
prežiť prebiehajúci Veľký pôst. Pôst je najlepším liekom 
pre telo. Vtedy sa totiž očisťuje od rôznych látok, ktoré 
naše telo zaťažujú. No pôst by mal byť primeraný možno- 
stiam každého človeka. Preto pôst neznamená len snahu 
neužívať niektoré jedlá, ale predovšetkým striedmosť. A 
toto platí aj pre dušu. Podľa svätých Otcov je pôst telesný 
zbytočný, ak nepostí aj duša. Len spoločný pôst duše aj 
tela pozdvihuje celého človeka k Bohu, ktorý ho víta s 
otvorenou náručou. Na druhej strane, ak telo túži po jed-
le, dávame mu ho. Aj naše duše žíznia po večnej potrave 
– spasiteľnej Krvi a Tele nášho Spasiteľa, ktorá bola vy- 
liata za nás všetkých. 

Očisťujme svoje duše, aj telá, od každej nečistoty a 
pristupujme k tomuto prameňu večného života, ku svätej 
Eucharistii. A takto pripravení privítajme vo sviatočný 
deň zmŕtvychvstalého Christa s radosťou a pokojom v 
srdci.

pripravil Pavol Kochan
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S l o v o  k  Nede l i  P r a v o s l á v i a

Prvá nedeľa veľkého pôstu je spojená s ikonografiou. 
Ikonografia je špecifikum byzantského kresťanského ume-
nia. Preto Vám chceme v ďalšom texte prezentovať v krátkej 
forme ikonoborecké spory, ktoré sa stali zavŕšením zápasu 
o zachovanie čistoty pravoslávia. Vzhľadom na zložitosť 
tejto tématiky, začneme takto.

Počiatky ikonografie kresťanstvo umiestňuje do dôb pô-
sobenia sv. apoštolov. Podľa kresťanskej tradície bol prvým 
ikonografom sv. apoštol Lukáš, autor ikony Panny Márie. V 
kresťanskom prostredí sa traduje existencia tzv. nerukotvor-
nej ikony Isusa Christa.

Každá mystická aktivita človeka prináša svoj výsledok v 
materiálnom produkte. Tak je to aj s ikonou, ktorá je produk-
tom kresťanskej spirituality. Od matérie je však veľmi blízko 
k modlárstvu, čo spôsobilo problém aj v prostredí byzantskej 
Cirkvi. Nakoľko bola Cirkev v Byzancii veľmi úzko spätá s 
cisárskou mocou, vznikajúce konflikty destabilizovali nielen 
náboženskú, ale aj politickú a spoločenskú situáciu v kraji-
ne.

Podľa svedectiev z dejín Byzancie trvali ikonoklastické 
spory niekoľko storočí a zasiahli všetky vrstvy obyvateľstva, 
nevynímajúc cisársku moc. Prof. Avenarius vidí počiatky 
ikonoklazmu v christologických sporoch, v ktorých išlo o 
formulovanie božskej a ľudskej prirodzenosti v osobe Isusa 
Christa. Ikonoklazmus je teda vo svojej podstate pokra-
čovaním christologických sporov, ktoré v predchádza-

júcom období silne rezonovali v byzantskej spoločnosti.
Príčiny ikonoborectva niektorí byzantologovia vidia v širších 
súvislostiach historického vývinu byzantskej spoločnosti. 
Poukazujú na to, že je potrebné registrovať odlišnosť kul-
túrneho vývinu východných provincií, ktoré boli ovplyvnené 
helenistickou orientalizovanou kultúrou. Daný vývin aktua-
lizoval prílišný mysticizmus s rezervovaným stanoviskom k 
hmotnému svetu.

Na tomto princípe vznikla v Byzancii štandardná dua-
listická sekta paulikiáni, ktorá hmotu vnímala v sekundár-
nej rovine v porovnaní s duchovným svetom. Ikonoklazmus 
aktualizoval diskusie na tému: duch a hmota, s ktorou re-
zonovala idea mŕtvej hmoty. V priebehu diskusie boli otvore-
né ďalšie témy: ikona a modla, problém úcty ikon, funkcia 
ikony, ikona a obraz, ikona a originál, ikona a tradícia.

Na rozdiel od východných, sa západné byzantské 
provincie vyvíjali na dedičstve klasickej antiky, čo ich viedlo k 
značnej racionalizácii kresťanského učenia.

Prílišná úcta k ikonám, ktorá sa prejavila hlavne v 
mníšskom prostredí a v ľudových vrstvách, u niektorých ľudí 
vyvolávala podozrenie z modloslužobníctva.

Ikonoklazmus sa v Byzancii prejavil v niekoľkých fázach, 
avšak za vrchol a kulmináciu považujeme obdobie vlády cisára 
Konštantína V., hanlivo nazývaného Kopronymos (Dlhonosý).
Konštantín V. bol jedným z hlavných teoretikov ikonoklazmu. 
Jeho spis predstavuje prvú ucelenú ikonoklastickú kon-
cepciu. Problémom v Byzancii bolo, že samotní cisári boli 
nositeľmi ikonoklastických myšlienok v byzantskej Cirkvi i 
spoločnosti. Po smrti Konštantína V. (775) sa zmenila v 
Byzantskej ríši spoločensko-politická situácia. Za vlády jeho 
nástupcu Leona IV. a cisárovnej Eirené bolo zastavené pre-
nasledovanie mníchov, čo nesporne prispelo ku konsolidácii 
pomerov v ríši.

Avšak, po nastúpení Leona VI. na trón sa opäť aktivizovali 
ikonoklasti a v r. 815 sa uskutočnil ikonoklastický koncil, kto-
rý znamenal destabilizáciu ríše.

Prenasledovaní boli ikonoduli, uctievači ikon. Do-
chádza nielen k odstraňovaniu ikon z chrámov a verejných 
budov, ale aj k fyzickému prenasledovaniu mníchov a celých 
kláštorov. Mnísi boli popravovaní, preto mnohí z nich utiekli 
do Itálie alebo do islamom ovládaných území Sýrie a Palestí-
ny. Kláštory boli prestavované na iné, najmä vojenské účely.

Stúpenci ikonodulie pevne stali na svojej pozícii úcty k 
ikonám. Zo strany uctievačov ikon nedochádzalo k fyzic-
kému prenasledovaniu stúpencov ikonoklazmu. Uctievači 
ikon spor viedli v rovine teoretickej diskusie, v ktorej 
dominovali teologické argumenty, ktoré boli podložené 
biblickým faktami, s odvolávaním sa na tradíciu Cirkvi.

Víťazstvo tých, ktorí uctievali ikony, preto prinieslo 
Byzancii pokoj a skoncovanie fyzického prenasledovania.

Cirkev tak zvíťazila nad všetkými heretickými 
smermi. V konečnom výsledku zvíťazila orthodoxia - 
pravá Christova viera - viera pravoslávna. Preto je prvá 
nedeľa veľkého pôstu NEDEĽOU A TORŽESTVOM PRA-
VOSLAVIA!

zdroj: pcokosice.orthodox.sk

Alexandroupolis, 5. 2. 2010
Vaša Vysokopreosvietenosť,

vyjadrujem svoju vďačnosť za Vaše pozvanie k návšteve Vašej eparchie, kde sme spoločne 
s Vami mohli osláviť sviatky Zjavenia Pána. Som veľmi rád, že som sa ja, môj protosynkel, otec 
Irinej a ďalší členovia môjho doprovodu mohli bližšie zoznámiť s Vašim arcibiskupstvom, s Vašimi 
duchovnými a veriacimi. Na vlastné oči sme videli, ako všetci zápasíte o to, aby sa naša spoločná 
pravoslávna kresťanská viera rozvíjala vo Vašej vlasti. Tak isto náš pobyt u Vás a rozhovory s Vami 
boli znamením ozajstného bratského spoločenstva v milosti nášho Pána Ježiša Krista. 

Ďakujem Vám môj Vysokopreosvietený brat, za všetky nezabudnuteľné a duchovne krásne  
chvíle v Michalovciach, v Košiciach a v Inovciach, v priestoroch biskupského úradu, v dome otca 
Pavla Nováka a všade tam, kde sme sa radovali z prítomnosti Vašej a Vašich spolupracovníkov. 

Zvlášť by som Vám chcel poďakovať za spoločné slúženie Bdenia a svätej Liturgie v deň Zja-
venia Pána. Tieto bohoslužby nás nerozlučne zjednotili putom spoločenstva viery a lásky. 

Vaša Vysokopreosvietenosť, prosím Vás, aby ste odovzdali našim známym a spolubratom na Slovensku naše pozdravy, našu 
vďaku a lásku. Modlíme sa, aby Kristus žehnal životy vás všetkých. Vám osobne vyjadrujem svoju vďačnosť za Vašu starostlivosť 
a pohostinnosť. 

S radosťou Vás očakávam v Alexandroupoli, ako priateľa a brata v Kristu. Samozrejme Vás očakávam v lete spolu s mladými 
Vašej eparchie, aby ste sa opäť zúčastnili mládežníckeho tábora! 

Prosím, aby ste sa modlili za mňa a za mojich spolupracovníkov, aby Boh žehnal dielo našej Cirkvi. Srdečné pozdravy Vám posiela 
otec Irinej a členovia môjho doprovodu. 

S láskou v Kristu,                                                                                            metropolita alexandroupolsky Antimos



Chrám - miesto spásy človeka
Boží chrám je miestom blahodatnej Božej prítomnosti. Je ako 

tichý prístav lodí plaviacich sa v oceáne sveta. Tu prichádzajú ľudia 
a vznášajú svoje prosby k Bohu. V chráme prinášame svoje modlitby 
a svoje srdcia premieňame v také, aké boli Bohom stvorené. Preto sa 
nazýva tento dom domom modlitby (Mt 21, 13). V chráme odkrýva-
me svoje duševné rany svojmu Stvoriteľovi a Lekárovi duše a tela. 
Preto sa chrám nazýva aj nemocnicou duší. 

Keď Christos vyháňal predavačov z jeruzalemského chrámu,  
povedal: „Dom Môj, je domom modlitby (Lk 19, 46). „Človek, keď 
už len vojde do chrámu, ťahá ho to k modlitbe. Všetko je v chráme 
urobené tak, aby človeka tiahlo k modlitbe. Ak chce človek rozpáliť 
modlitbu vo svojom srdci, musí častejšie chodiť do chrámu. Doma 
sa tak nepomodlíš ako v chráme. Sú však aj takí ľudia, ktorí sa sr-
dečne dokážu modliť aj doma, ale o toľko viac sa dokážu modliť 
v chráme! (biskup Teofán Zatvornik)“ (НАСТОЛЬНАЯ КНИГА 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ.: Том VII, Cвято -Yспенская Лавра 2003, 
s.325). 

V  chráme môžeme prinášať svoje trápenia, starosti, ale i radosti 
a vďaku Presvätej Bohorodičke. Práve chrám je tým miestom, kde 
môže kresťan spoločne s ostatnými kresťanmi vznášať svoje mod-
litby a prosby k Bohu. Chrám je tým miestom, kde sa koná to najta-
jomnejšie tajomstvo, a to je svätá liturgia, pri ktorej tajomným spôso-
bom prichádza k premene chleba a vína v Telo a Krv Isusa Christa. 

Bohužiaľ, dnes málokoho zaujíma chodenie do chrámu. Veď, 
načo by tam chodili? Počúvať kňaza, ktorý tam poučuje ľudí, ako sa 
majú pôstiť, ako majú byť dobrí, ako majú rozumne využívať svoj 
čas na blaho svojej duše?  

V treťom storočí istý dobrý, ale chudobný, človek mal syna. Na- 
nešťastie v ich krajine nastal hlad, takže sa s manželkou a synom 
ocitli v ťažkej situácii, hrozila im smrť, smrť hladom.  Vtedy zúfalý 
otec povedal: „Milované dieťa! Daj mi súhlas na to, aby som ťa mo-
hol predať. I keď je bolestné rozísť sa s tebou, ale tým sa môžeme 
zachrániť pred smrťou“. - „Konaj tak, ako si povedal otec,  - odpo-
vedal syn, - ja ochotne splním tvoju vôľu“. Tu otec povedal synovi: 
„Syn môj, zapamätaj si moju radu, ktorú ti teraz dám: vždy choď do 
chrámu, a nikdy z neho nevychádzaj, pokiaľ sa neskončí sv. liturgia“. 
Potom ho otec predal zámožnému mešťanovi. Syn nikdy neporušil 
otcove slová a slúžiac s vierou a pravdou svojmu pánovi, vždy nav- 
števoval chrám. 

Avšak, ako to už býva, dobrotivosť je skúšaná neustále. Z ne-
vedomej príčiny upadol do nenávisti manželky tohto pána, ktorá 
v hneve hľadala príležitosť, aby ho zničila. V tomto úmysle jej veľmi 
pomáhal druhý mladý sluha, pravdepodobne zo závisti. Zosnovala 
takýto plán záhuby: jedného dňa, s prestrašeným výrazom na tvári, 
podišla k mužovi a povedala: „Tento nový sluha má zlé úmysly, chce 
siahnuť na tvoj život“. Pritom tak chytro a ľstivo zapôsobila na muža, 
že sa hneď, bez prešetrenia, rozhodol mladíka usmrtiť.

Ešte v ten deň zašiel k sudcovi mesta, ktorý bol za peniaze schop-
ný vykonať akýkoľvek zločin a povedal mu: „Pošlem k tebe jedného 
z mojich služobníkov s obrusom, ty daj príkaz stať mu hlavu, zabaľ 
ju do toho obrusu a odovzdaj tomu, koho pošlem neskôr“. Pritom me-
novite nenazval ani prvého, ani druhého. Dobrý mladík, nič netušiac, 
vzal podľa príkazu pána obrus a šiel po svoju smrť. Kráčajúc po ceste 
zbadal chrám, v ktorom sa práve začala svätá liturgia i spomenul si na 
otcove slová, zostal na liturgii, až do konca. Medzitým už krvilačná 
manželka chcela vidieť hlavu nenávideného chlapca, preto poslala 
svojho miláčika k sudcovi, či sa naplnil jej premyslený vražedný 
plán. Mladík išiel tou istou cestou, zbadal chrám, v ktorom sa konala 
bohoslužba, i zo zvedavosti vstúpil doň. Nevinný mladík ho zbadal 
a opýtal sa: „Kde ideš?“ - „Idem sa k sudcovi prezvedieť, či si tam 
bol“. - „Ešte nie, ale veľmi ťa prosím, zober tento obrus a zanes ho 
k sudcovi namiesto mňa a ja potom prídem vykonať tvoju úlohu“.  
Mladý človek vzal obrus, prišiel k sudcovi a ten dal príkaz sťať ho. 
Takto bol sťatý, nie nevinný mladík, ale miláčik pánovej manželky.

Sv. liturgia skončila a dobrý chlapec sa ponáhľal k sudcovi. Tu 
dostal do rúk niečo zabalené do obrusu a nesúc, zvedavý, čo nesie, 
ponáhľal sa domov. Pán a pani v úžase stŕpli, keď videli toho, koho 
poslali na smrť. A ešte viac stŕpli, keď videli v obruse hlavu milova-
ného sluhu, ktorého poslali po hlavu mladíka. Po vypočutí, ako sa to 
stalo, si zlostná manželka uvedomila, že to bol Boží zásah, začala sa 
kajať a už nikdy nezamýšľala zlo proti tomuto statočnému sluhovi. 
(JACOŠ, J.: Homiletika. Prešov 2003, s.82 – 83).  

Na tomto príklade si môžeme všimnúť, ako chrám a svätá liturgia 
zachránila život tomuto chlapcovi. Ak by nešiel do chrámu, isto by 
prišiel o svoju hlavu a teda aj o svoj život. Nešiel tam však len zo 
zvedavosti, ale s radosťou a láskou. 

Mnohí ľudia si myslia, že spása je možná mimo chrám, mimo 
Cirkev, mimo Eucharistiu. Nie je to pravda. Človek, ktorý nechodí do 
chrámu, nečiní pokánie a nespovedá sa zo svojich hriechov, nepristu-
puje k Svätej Eucharistii, takýto človek nedosiahne spásu. Každý 
kresťan chce byť spasený, ale málo kto pre svoju spásu aj niečo robí. 
Preto sa nečudujme, ak na poslednom súde začujeme slová: „Odíďte 
odo mňa zlorečení do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi 
a jeho anjelom“ (Mt 25, 42). 

Mgr. Ján Pilko, PhD.

ĎALŠIE OSUDY PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI
Hnutie za obnovu Pravoslávia bolo predovšetkým motivo-

vané úsilím veriacich opäť žiť vo svojej pôvodnej cyrilome-
todskej tradícii. 

V tomto období sa mnohí ľudia hlásili k Pravoslávnej 
Cirkvi a na mnohých dedinách na Slovensku obnovovali du-
chovný a liturgický život Pravoslávnej Cirkvi. Tento proces 
obnovy Pravoslávia bol však istý čas spomalený tragickými 
udalosťami II. svetovej vojny. Pravoslávna Cirkev mala k voj-
novým udalostiam konkrétne a vyhranené stanovisko. Vyslovil 
ho ešte vladyka Gorazd, ktorý kategoricky odsúdil fašistickú 
ideológiu a vyzval k podobnému kroku svetovú verejnosť 
(podrobne o jeho postojoch hovoria materiály zborníka Pastýř 
a martyr, Olomouc 1995). Vladyka zaplatil za svoje postoje 
životom a Pravoslávna Cirkev bola na území Čiech a Moravy 
(Protektorátu) zakázaná a jej majetok v plnosti konfiškovaný v 
prospech nemeckej ríše. 

Avšak podobná situácia vznikala aj na území Slovenského 
štátu vďaka nepriateľskej činnosti fašistov a ich prisluhova-
čov. Uvedený štát usiloval o násilnú slovakizáciu a rátal s pod-
porou katolíckej cirkvi a uniatov. V Pravoslávnej Cirkvi videli 
iba cudzí a nežiadúci element. Pravoslávni duchovní boli sú- 
stavne a verejne zosmiešňovaní a diskriminovaní. Ako sve-
dectvo môžeme uviesť 5 korunový plat o. Juraja Kuzana, ktorý 
v tom čase pôsobil v obciach Čertižné, Rebrín a Medzilaborce. 
Ale ani takéto veci nezlomili veľké odhodlanie pravoslávneho 
ľudu a jeho duchovných.

Vojnové časy však umožnili urobiť proti Pravoslávnej 
Cirkvi tvrdý zákrok aj na Slovensku. Podnet k tomu dalo tzv. 
Medzilaborecké memorandum, vydané niektorými rímskoka-
tolíckymi a uniatskými klerikálmi. Za týmto účelom sa v r. 
1942 konalo v Medzilaborciach zhromaždenie katolíckych a
uniatských duchovných, ktorí vydali rozhodnutie, smerujúce 
k likvidácii Pravoslávnej Cirkvi. Toto rozhodnutie odoslali 
v podobe memoranda vtedajšej klérofašistickej vláde. Pravo- 
slávni duchovní, ktorých z poverenia srbského patriarchu 
Gabriela viedol prot. Vasiľ Solovjev, boli pod policajným do-
zorom. Uniatský časopis Blahovistnik 4. 1. 1938 píše, že „ka-
tolícka akcia môže a musí sa u nás rozšíriť, keď nechceme, aby 
náš národ prepadol v rodinách pravoslávia, sektárstvu a komu-
nizmu. Za každú cenu musíme zorganizovať našu vlastnú 
gréckokatolícku akciu. My to urobíme a zvíťazíme“.

Prijatiu memoranda predchádzala taktiež určitá nepria-
teľská aktivita uniatského duchovenstva a biskupského úradu. 
Boris Arseniev písal uniatskému biskupovi Gojdičovi: „S roz-
horčením sa prizerám ničivému dielu rozširovania sa „schiz-
my“ v Prešovskej Rusi, ktorá neusmerňuje duše dôverných 
dedinčanov k spaseniu, ale naopak, privádza ich k duševnému 
rázcestiu, kde diablovi ľahko zachvátiť tieto dôverné duše do 
svojej siete. Toto hnutie neobchádzam, ale uvažujem, ako sa 
môže skoro zastaviť a likvidovať. Likvidácia „schizmy“ je 
dielo veľmi zložité a ťažké. Vyžaduje silné nervy, poznanie, 
dôkladnosť a železnú vôľu. Preto prosím o audienciu a pred 
vami, alebo celou kapitulou, dať plán riešenia tejto otázky. 
Mám preto cenné údaje, poznám terajšie okolnosti misie a tak 
sa môže mnoho urobiť pre eparchiu a oslobodiť vašu preo-
svietenosť od mnohých starostí, ktoré sa odrážajú na vašom 
drahocennom zdraví. V pravoslávnej misii ozaj ruský ľud nie 
je, všetci títo sú podozriví a vyženú archimandritu Vitalija. Li-

kvidácii schizmy môžu 
pomôcť len „civili“, 
lebo duchovní sú pod-
danejší (ŠOA v Prešo-
ve, č. II. 2/1/49/1949).

V auguste 1940 žia-
dal prešovský uniatský 
biskup vyššie štátne or-
gány v Bratislave o sú-
hlas postaviť v Ľutine 
kláštor, nakoľko je to 
veľké pútnické miesto, 
ktoré je navštevované 
veriacimi zo všetkých 
oblastí diecézy a práve 
na tomto mieste sa 
zahniezdila „schizma“ 
predstavujúca veľké
nebezpečenstvo pre ce- 
lú diecézu, lebo pútnici 
môžu byť na nej „infi-
círovaní od schizmati-
kov“. Je veľmi žiadúce 
vykoreniť tento blud, 
avšak, nedá sa to uro-
biť násilím, preto je 
biskup presvedčený, že 
rehoľníci by nielen zamedzili ďalšiemu vývinu „pravoslávia“, 
ale s pomocou Božou by za krátky čas zlikvidovali v Ľutine 
celé schizmatické hnutie, taktiež aj v jej okolí (ŠOA v Prešove, 
fond gr.kat. biskup. Úradu č. 49 K/1940).

Veriaci z Kružľova písali 11. 2. 1941 uniatskému biskupovi 
v Prešove žalobu na svojho duchovného, Adalberta Molčana, 
že sa nezaujíma o cirkev, kázne má politické, takže predvídajú, 
že čoskoro v Kružľove bude Pravoslávie“ (ŠOA v Prešove, č. 
563 K/1941). 

Keď prešlo v Stropkovskom okrese úradne do Pravosláv-
nej Cirkvi 1000 uniatov, prešovský biskup prikázal duchov-
nému, prof. Michalovi Kizakovi, prešetriť túto problematiku. 
Prof. Kizak splnil biskupovo želanie, podal správu a v nej 
pripomína, že 4. 4. 1941 podotkol na konferencii duchovných 
v Prešove, aby Pravoslávie v prešovskej diecéze bolo likvido-
vané a toto svoje želanie odôvodnil tým, že pred svet. vojnou 
bolo na území diecézy deväť pravoslávnych, z ktorých piati 
žili v Prešove. Teraz je ich už niekoľko tisíc. „Že toľko tisíc 
pravoslávnych máme, to nám povie štatistika, ktorá onedlho 
výjde“

... V ďalšom pokračovaní správy hovorí, že nevie koľko 
ľudí mieni prestúpiť na Pravoslávie. Píše len to, čo súkromne 
zistil. Avšak, i z toho vyplýva, že Pravoslávie sa u nás s kaž-
dým rokom rozširuje. Ale aj napriek tomu sú dané všetky 
možnosti k tomu, „aby Pravoslávie u nás bolo na dobro zlik-
vidované“. O túto vec by sa mal viac zaujímať biskupský úrad 
a poveriť niekoho, kto by za pomoci úradov Pravoslávie, čím 
skôr zlikvidoval“.

Z knihy prot. Štefana Horkaja a prot. Štefana Pružinského 
- PRAVOSLÁVNA CIRKEV NA SLOVENSKU V 19. A 20. 
STOROČÍ (pokračovanie v ďalšom čísle)
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Katechetická rubrika Ten, kto sa nepoučí z chýb minulosti, často do nich padá znova...
 

Svätý Konštantín I. Veľký vydal v roku 313 nariade-
nie, podľa ktorého získali kresťania slobodu viery, čím 
získali rovnaké práva ako pohania. Jeho spoluvládca 
Licinius však bol silným pohanom a v časti ríše, ktorú 
spravoval, snažil sa vykoreniť kresťanstvo, ktoré sa 
šírilo aj v tejto zemi. 

Licinius sa pripravoval na vojnu proti cisárovi Kon-
štantínovi I. Veľkému a zo strachu pred zmenou snažil 
sa očistiť svoje vojsko od kresťanov. V tom čase bol 
jedným z vojenských veliteľov v arménskom meste 
Sebastia (dnes Sivas v strednej časti 
Turecka) Agrikola, pevný vyznávač 
pohanstva. Pod neho spadala aj 
skupina štyridsiatich kappadockých 
vojakov, ktorí boli kresťanmi. Keď 
vojaci odmietli príkaz priniesť obetu 
pohanským modlám, Agrikol ich dal 
uväzniť. Keď sa vo väzení vojaci 
modlili, začuli slová: „Kto pretrpí do 
konca, bude spasený“. Na ďalší deň, 
keď predstúpili pred Agrikolu, začal 
chváliť ich odvahu, mladosť a silu a 
znova ich žiadal, aby sa zriekli Chris-
ta a tak získali uznanie cisára Licinia. 
Keď však znova odmietli, dal ich od-
viesť do väzenia. Po siedmych dňoch 
došiel do Sebastie hodnostár Lysius, 
ktorý nad vojakmi vykonal súd. Vojaci 
sa však odmietali vzdať viery v Chris-
ta: „Vezmi si nielen naše vojenské 
hodnosti, ale aj naše životy, lebo naj-
vzácnejší je pre nás jedine Christos“. 
Lysius ich dal ukameňovať, no všetky kamene pred 
nimi bočili. Lysius pochopil, že vojakov chráni nejaká 
neviditeľná sila a dal ich znova uväzniť. Počas modlitby 
vo väzení vojaci znova počuli Christov hlas: „Kto verí 
vo Mňa, aj keď zomrie, bude znova žiť. Buďte smelí a 
nebojte sa, a získate vence večnej slávy“. Keď na ďalší 
deň vojaci znova odmietli opustiť Christa, vyvliekli ich 
za mesto k neďalekému jazeru, vyzliekli ich a nechali 
ich stáť na ľade celú noc. Na brehu pripravili horúci 
kúpeľ, aby ich utrpenie bolo ešte väčšie. Bolo obdobie 
tuhej zimy a veľkých nočných mrazov. Po polnoci, kedy 
sa chlad stával neznesiteľným, jeden z vojakov nevydr-
žal a rozbehol sa ku kúpeľu. Keď však vstúpil na breh, 
padol na zem mŕtvy. O tretej hodine Pán poslal svojim 

verným odmenu a utešenie. Okolo mučeníkov sa ob-
javilo silné svetlo, ktoré roztopilo ľad a zohrialo vodu. 
Aglaius, jeden zo strážcov, ktorí strážili mučeníkov, 
uvidel, ako sa nad hlavou každého z mučeníkov objavil 
žiarivý veniec. Aglaius napočítal tridsaťdeväť vencov 
a pochopil, že vojak, ktorý utiekol z jazera, stratil svoj 
veniec. Vtedy Aglaius prebudil ostatných strážcov, 
vyzliekol sa a povedal im: „Aj ja som kresťan!“ Potom 
sa pripojil k mučeníkom v jazere. Stojac v jazere, modlil 
sa: „Pane, Bože, verím v Teba, v Ktorého veria títo vo-

jaci. Pripočítaj k nim aj mňa, aby som 
mohol trpieť s Tvojimi služobníkmi“. 
Ráno prišiel Lysius a Agrikola k jaze-
ru a našli všetkých mučeníkov živých. 
Medzi nimi aj Aglaia, ako oslavuje 
Christa. Mučeníkov vyviedli z jazera 
a zabili ich. V čase umučenia matka 
Melitona, najmladšieho z umučených 
vojakov, povzbudzovala svojho syna, 
aby vydržal do konca. Keď naposledy 
vydýchol, matka položila telo syna 
k telám ostatných mučeníkov. Telá 
mučeníkov naložili na voz a odniesli 
na spálenisko, aby ich tam spálili. Po 
spálení zvyšky hodili do vody, aby 
ich kresťania nemohli odniesť. Po 
troch dňoch sa blaženému Petrovi, 
biskupovi v Sebastii, zjavili mučeníci 
a prosili ho pochovať ich ostatky. V 
noci biskup s ďalšími kňazmi odišli k 
jazeru, kde našli sväté ostatky plávať 
na hladine jazera. Kresťania vzali 

ostatky a s úctou ich pochovali. 
Mená sebastijských mučeníkov sú: Aetios, Eutychi-

os, Cyrius, Theophilos, Sisinnius, Smaragdos, Candi-
dos, Aggia, Gaius, Cudio, Heraclius, Ján, Philotemon, 
Gorgonius, Kirillos, Severianus, Theodulos, Nicallus, 
Flavius, Xantios, Valerius, Aesychios, Eunoicos, Do-
mitian, Domninus, Helianus, Leontios (Theoctistos), 
Valens, Akacius, Alexandros, Vicratius (Vibianus), 
Priscus, Sacerdos, Ecdicius, Athanasios, Lisimachus, 
Claudius, Ile, Meliton a Eutychos (Aglaius). 
Svjatiji mučenici, jaže za Christa postradavšiji, mo-
lite Boha o nas!

pripravil Pavol Kochan

pražský arcibiskup Sergej 
(Sobolev) v Ladomírovej



V tejto rubri-
ke, v poslednom 
čísle Prameňa, 
sme hovorili o sv. 
Tradícii Cirkvi,
ktorá nás bez-
pečne vedie ces-
tou poznávania 
Boha.
Tradícii, osnova- 
nej a zbudovanej 
na hlbokej du-
chovnej skúseno-
sti svätých - ľudí, 
ktorých si Boh 
vybral, a ktorí 
odpovedali na 
Jeho pozvanie.

Preto sa au-
tomaticky podsú-
va otázka – Kto 
sú svätí?

Už deti v ka-
techizme učíme, 

že svätí sú ľudia blízki Bohu. To sú tí, ktorí počas svojho života 
na zemi boli vzormi kresťanstva a dosiahli štítu duchovnej doko-
nalosti. Tí, ktorí svojím životom svedčili o bezhraničnom oddaní 
svätej viere, aj napriek hrozbe smrti., To kajúcnici, blahoslovení 
Hospodina, ktorí šli za Christom, plniac jeho vôľu., To mučeníci 
Svätej Pravoslávnej viery, bojovníci pre Christovu pravdu, pre 
čistotu viery., To šíritelia apoštolského učenia, Christovej viery, 
Cárstva Božieho na Zemi...“ (Świeci w Cerkwi Chrystusowej, 
Przeglad Prawoslawny, 1994/10). Sú to tiež tí, ktorí sa teraz v nebi 
modlia za nás pred trónom Hospodina.

Musíme dodať, že to tiež boli ľudia ako každý z nás, so všetký-
mi radosťami, starosťami a trápeniami každodenného života. No, 
v istej chvíli, neraz dramatického zloženia sa okolností, sa jasne 
a odhodlane postavili na stranu Boha, na stranu Hospoda Isusa 
Christa, na stranu pravej viery. Ta chvíľa im odkryla „prečo žijú 
na tomto svete?“, „kde smerujú vo svojom živote?“, „kde a s kým 
chcú tráviť večnosť?“ 

Na začiatku IV. stor. žil v Sýrii istý mladík menom Efrém. Jeho 
rodičia boli veľmi chudobní, ale takisto úprimne veriaci. Efrém 
trpel prchkou povahou, často pre nič rozpútal hádku, prepadal 
zármutku, ale čo viac, začal pochybovať o tom, že Boh sa o ľudí 
stará. Jedného dňa sa oneskoril domov a ostal nocovať pri ovčom 
stáde. V noci stádo napadli vlci. Ráno Efréma obvinili, že on v no-
ci priviedol k stádu zlodejov. Hodili ho do žalára. V ten istý deň 
dali do väzenia ešte ďalších dvoch – jedného pre cudzoložstvo 
a druhého pre vraždu. Takisto nevinne obvinených. Efrém o tom 
veľa premýšľal. Na ôsmy deň vo sne počul hlas: „Otvor svoje srdce 
a pochopíš Božie riadenie. Prejdi vo svojej mysli všetko, nad čím 
si premýšľal, čo si robil a pochopíš, že toto vaše trápenie je spra-
vodlivé“. – Efrém si spomenul, ako raz vyhnal z ich dvora niečiu 
kravu a tá potom zahynula. Takisto mu aj spoluväzni vyrozprávali 

svoje osudy. Ten, ktorý bol obvinený z cudzoložstva, sám kedysi 
napomohol ku krivému obvineniu istej ženy, práve z tohto hriechu., 
a ten, ktorý bol obvinený zo zabitia, bol tiež raz svedkom nešťastnej 
smrti, utopenia, a nijako topiacemu nepomohol. Efrém sa rozhodol 
od toho času zmeniť svoj život. Čoskoro všetci traja boli prepustení 
na slobodu. Vtedy Efrém znova vo sne počul hlas: „Vráť sa do svoj-
ho mesta, i kajaj sa zo svojho hriechu. Pamätaj, že je nad všetkými 
Oko, ktoré všetko vidí“. – Od tohto času Efrém dával veľký pozor 
na svoj život, mnoho sa modlil a dosiahol svätosti.

Svätí sa stali svätými aj preto, že včas vo svojom vnútri objavili 
prázdnotu, svoju vlastnú hriešnosť a vzdialenosť od Boha. A po 
ďalšie, hlboko precítili, že akékoľvek naše konanie, akékoľvek do- 
bré plány a snahy, sa bez Boha nedajú konať. A preto sa z celej 
svojej duše obrátili práve k Hospodu Bohu. 

Nejednu bitku museli viesť svätí so zlom, predovšetkým v sebe 
samých. V tom sa odlišujú od bežných, národných hrdinov, ktorí 
sa snažia zmeniť svet cez vonkajší boj, borbu za spravodlivosť. 
Svätí sa snažia vplývať na svet cestou vnútornej premeny a túto 
premenu začínajú od seba samých. Mnohí vojvodcovia boli mužmi 
pevnej vôle, stmelili svoju krajinu, porazili a zahnali nepriateľa, 
no nedokázali uhrať boj vo svojom vnútri. Svätí túto bitku vyhrali. 
Vyhrali preto, že sa nespoliehali na seba, ale na Boha. A kto je 
silnejší ako Boh? Jeho milosť vykoreňovala všetko temné z ich 
duší, ich myseľ a srdce pripravovala k vnímaniu a pochopeniu 
preúžasných tajomstiev.

Svätí – sú tí, ktorí sa otvorili Božej vôli, porozumeli Boží 
plán s nimi a snažili sa tento Boží plán realizovať vo svojom 
každodennom živote. Prepodobný Antonij Veľký hovoril: „Boh je 
dobrý a koná iba dobro, a takým ostáva stále. Aj my, keď konáme 
dobro, vstupujeme do spoločenstva s Ním, stávame sa Božími. Keď 
však konáme zlo, odchádzame z tohto zväzku a sami sa od Boha 
odvrhujeme“. Svätí vykoreňovali zlo zo svojej duše hneď pri jeho 
zrode, už na úrovni pocitov a myšlienok, preto ich duše boli blízke 
Hospodu Bohu.

Tak, ako veľkosť a slávu Božiu nedokážeme v plnosti pochopiť 
svojim hriechom zatemneným umom, tak nie je možné dať vyčer-
pávajúcu definíciu svätosti. Čo je však podstatné pripomenúť, že 
k svätosti sme povolaný každý jeden z nás! (por. Lv 19, 2) Pred 
každým stojí pozvanie na svoju vlastnú cestu k svätosti, čo nám 
potvrdzujú životy svätých. Každý zo svätých šiel svojou vlastnou 
cestou podvihu., charizmy i skutky, ktoré im nakoniec priniesli 
víťazný veniec, ich líšili jeden od druhého, preto máme svätých 
prepodobných (tých, ktorý šli cestou podvihu v mníšskom živote), 
pravednych, spravodlivých (tí, ktorých cesta k svätosti šla svetom, 
v čestnom manželskom živote), mučeníkov (ktorí položili život za 
pravú vieru a Boha), ispovednikov, vyznávačov (tých, ktorí trpeli  
pre vieru), svätiteľov (svätých biskupov), blahoverných (svätých, 
spravodlivých kráľov, vladárov).

Svätí boli ľuďmi ako každý z nás, so všetkými radosťami, 
starosťami a trápeniami každodenného života. No, v istej chvíli, 
neraz dramatického zloženia sa okolností, jasne a odhodlane sa 
s pomocou Božej blahodate postavili na stranu Boha, na stranu 
Hospoda Isusa Christa, na stranu pravej viery.

pripravil otec Nikodim 
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N a  c e s t e  k  B o h u  . . .  K t o  s ú  s v ä t í ?

P R E D  D V E R A M I  P O K Á N I A . . .
Prípravné 

obdobie, ktoré 
nás niekoľko
týždňov pri-
pravovalo na
obdobie poká-
nia, sa skon-
čilo. 
V tomto roku 
sa dosť skoro, 
15. februára, 
začína pôst. 
P r í p r a v n é 
obdobie však 
bolo také dlhé, 
ako každý rok.
Položme si te-

da otázku - čomu sme sa venovali počas tohto prípravného ob-
dobia?

Stačili sme, blížiac sa k dverám pokánia, uvedomiť si vážnosť 
a dôležitosť nastávajúcich dní? Alebo sme žili nehľadiac na to, 
aký veľký význam má toto obdobie pre kresťana a nevenovali sme 
tomu žiadnu pozornosť? Alebo sme sa zbabelo utiahli do ústrania 
a čakali, že sa všetko vyrieši samo?

Tá posledná možnosť je najstrašnejšou vecou. Veď Boh ob-
daril každého človeka rôznymi talentami, schopnosťami, aby sme 
boli spôsobilí prejsť cestu k večnosti. Uvedomme si, že medzi 
nimi je aj dar zmyslu pre pokánie. Záleží jedine od jednotlivca, 
či využije tento dar vo svoj prospech, alebo použije všetky exis-
tujúce prostriedky a bude sa snažiť vykoreniť zo seba zmysel 
pokánia.

Príčinou toho môže byť surový egoizmus. Choroba, ktorá zne-
tvorí na obraz Boží stvoreného človeka. Takýto človek si myslí, že 
život podľa Božích zákonov ho obmedzuje. Ale ešte hroznejšie je 
správanie sa zbabelého človeka.

Tiež môžeme povedať, že zbabelosť je najväčším nepriateľom 
človeka. Len si predstavme, akou krásou a dobrotou zaodel Boh 
človeka. A vtedy, keď nás duch zbabelosti postaví do kúta, izoluje 
nás od spoločenstva, lásky, od možnosti toho, aby sme rozvíjali a 
zúročili Bohom nám dané možnosti, vtedy by bolo veľmi dôležité, 
aby sme si v tej chvíli uvedomili vlastnú zbabelosť.

Položme si otázku a preskúmajme svoje skutky, čo sme robili, 
na čo sme použili, prípadne zneužili všetky tie možnosti, ktoré 
sme dostali od Boha? Podarilo sa nám stať tým, kým sme sa skr-
ze tieto dary mohli stať? Ak nie, tak je potrebné, aby sme kvôli 
tomu učinili pokánie. No nie formálne a verbálne, ale v praxi. Je 
nepostačujúce hovoriť, že sme zhrešili, sme slabí a krehkí. Sú to 
slová falošného, lenivého a zbabelého človeka, ktorý po žiadnej 
zmene netúži.

Stojac pred bránami pokánia, neodkladajme svoj vstup. Taký-

to prístup rodí iba ďalšie slabé, nezmyselné výhovorky: zmeškal 
som..., nestihol som to..., prepočítal som sa..., alebo, snáď som bol 
lenivý, nemal som záujem, alebo som bol zbabelý.

Stojíme na prahu duchovného bdenia. Koľkí sú medzi nami, 
ktorí duchovne prespia celý svoj život. Snívajú, blúznia, preto 
pre nich je aj deň nocou a celý život sa správajú ako námesační. 
Nastal najvhodnejší čas k tomu, aby sme všetko napravili. Bez 
meškania si osvojme slová sv. apoštola Pavla: „Prísne teda dbajte, 
ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo 
dni sú zlé” (Ef 5, 15-16). igumen Serafim (Fedik)

Prvá pravoslávna liturgia nad hrobom 
sv. apoštolom rovného Cyrila

14. februára uplynulo 
1141 rokov od smrti sv. 
apoštolom rovného Cyrila, 
osvietiteľa Slovanov. S po-
žehnaním bulharského 
patriarchu Maxima bola 
deň vopred v rímskej ba-
zilike sv. Klimenta, kde sú 
uložené ostatky sv. Cyrila, 
po prvý krát slúžená pra-
voslávna sv. liturgia.

Liturgii predsedal
metropolita starozagorský 
Galaktion, dočasne spra-
vujúci západoeurópsku 
eparchiu Bulharského 
patriarchátu.

Slávnosti sa tiež zúčastnili metropolita Talianska 
a Malty Genadij (Konštantínopolský patriarchát), ducho-
venstvo ruského chrámu sv. veľkomučenice Kataríny 
v Ríme (Moskovský patriarchát), bulharskí veľvyslanci 
v Taliansku a Vatikáne a mnoho veriacich. 

Po bohoslužbe sa veriaci poklonili ostatkom sv. apoš-
tolom rovného Cyrila, osvietiteľa Slovanov.

Patriarcha Kyril požehnal novozvolenému 
ukrajinskému prezidentovi

V Kyjevo-pečerskej Lavre slúžil 25. februára 2010 
patriarcha moskovský a celej Rusi, Kyril, moleben za 
Ukrajinu, ukrajinský národ i za novozvoleného prezidenta 
Viktora Janukoviča. Patriarcha daroval novozvolenému 
prezidentovi ikonu Christa Spasiteľa.

Molebenu sa zúčastnil aj prvohierarcha Ukrajinskej 
Pravoslávnej Cirkvi Moskovského Patriarchátu, metropo-
lita kyjevský Vladimír, od ktorého Janukovič dostal darom 
prsteň kyjevského veľkokniežaťa Vševlada – syna sv. 
Jaroslava Múdreho.

Ohľadne volieb na Ukrajine sa zahraniční novinári 
obrátili s otázkou na Vatikán, či mali pápežovi podriadení 
jeho požehnanie zúčastniť sa politickej agitácie v pro-
spech premiérky Júlie Timošenkovej, ktorá pred druhým 
kolom volieb v centre Kyjeva zorganizovala akciu tzv. 
„Modlitbu za Ukrajinu“. Novinári boli v rozpakoch pri nut-
nosti akreditácie sa na túto bohoslužbu, preto smerujú 
otázku na Vatikán, ktorého predstavitelia sa tam angažo-
vali - „ako je možné sa akreditovať na bohoslužbu?“

zdroj: cerkiew.pl., patriarchia.ru.

Po roku 1968, kedy sa na východnom Slovensku hrubo 
narušilo kresťanské spolunažívanie, diali sa aj mnohé nepríjem-
ností, kedy si veriaci ubližovali, lenže potom sa udiali aj mnohé 
záhadné a nevysvetliteľné udalosti. 

Zlý duch vždy vedel nájsť ľudí a možnosti, aby si ľudia 
škodili a navzájom si ubližovali. Často dobré spolunažívanie 
narušovali ľudia, ktorí mali šíriť pokoj, porozumenie a mier. 
Mnohí však šírili len nepokoj. Boli aj takí čo hovorili, že neza-
škodí, keď potečie trochu krvi. Čuduj sa svete, tí, čo dávali tieto 
rady sú dnes ospevovaní. Lenže zlé rady sú od zlého ducha. Na 
toto by nebolo treba zabúdať. K tomu, aby to človek pochopil 
netreba ani študovať, stačí len dobrá výchova. Isus Christos ta-
kouto cestou neradil riešiť nič, ale odpúšťaním, porozumením 
a láskou.

O niektorých nepokojoch sa už písalo a ešte sa písať bude. 
Koľko duchovných aj materiálnych rán padlo na našich far-
nostiach. Na niektorých miestach, deložovali pravoslávnych 
duchovných, uškodili im duchovne aj materiálne, lebo sa im 
poškodili, zničili mnohé veci a mnohé sa aj stratili. Nezabú- 
dajme pritom, že duchovný v tom čase mali naozaj mizerné 
platy. Všetko sa dá nahradiť, a Boh to neraz vynahradí mnoho-
násobne, tak ako to vynahradil spravodlivému Jóbovi. Lenže, 
pri týchto nepríjemnostiach sa neskôr udiali aj mnohé záhadne 
udalosti, ktoré si človek len ťažko dokáže vysvetliť. Každý si to 
potom vysvetľuje rôzne, po svojom. Ale tieto záhady sú pre nás 
na zamyslenie a poučenie, aby sme sa naučili ako sa nemáme 
jeden voči druhému správať, lebo sa to nevypláca. A potom je 
na zamyslenie, v akom stave sú už ľudia, ktorí vravia, že sú 
veriaci, ale platia o nich slová sv. Písma, že sa ani Boha neboja, 
ani ľudí sa nehanbia?!

Tento príbeh mi rozprával mladý pravoslávny duchovný 
z farnosti, kde je teraz už postavený nový pravoslávny chrám 
a nová farská budova. Keď prišiel na túto farnosť, veriaci mu 
hovorili, ako tu chlapi deložovali nášho pravoslávneho duchov-
ného, ako mu duchovne aj materiálne ublížili. Ani to im nesta-

čilo. Na fare bol trojramenný andrejevský kríž. Tak odrezali na 
ňom spodné rameno - ešte aj takto sa chceli pomstiť a ublížiť. 
Dnes sa tento kríž nachádza v novom pravoslávnom chráme 
na tejto farnosti a je výstrahou všetkým, čo by ešte tak chceli 
robiť.

Deložovanie nie je príjemnou záležitosťou. Dotkla sa nielen 
duchovného a jeho rodiny, ale aj všetkých pravoslávnych veria-
cich. Všetko sa dá riešiť ľudský a kresťanský. Lenže pokušenia 
bývajú a prichádzajú vždy a všade. Lenže, my veriaci sa im 
máme vyhýbať, lebo nikdy neprivádzajú k dobrému koncu, tak 
ako každý hriech. Všetci to vidíme, len škoda, že sa nie vždy 
z toho vieme dostatočne aj poučiť. Lebo po tejto udalosti sa 
stalo, že jeden z tých čo sa zúčastnili tohto deložovania, prišiel 
domov na prahu domu odpadol a zomrel. Druhý zomrel o tri 
dní a všetci ostatní zomreli do dvoch rokov. To potvrdili veriaci 
tejto farnosti. 

Iste, každý si to vysvetli rôzne, každý za tým vidí niečo iné. 
Lenže, treba sa nám všetkým zamyslieť nad týmito vecami a dá-
vať si pozor na to, aby sme si neubližovali navzájom, aby sme 
nemali potom výčitky svedomia, aby sme mohli spokojne v no-
ci spať. Každý dá za pravdu, že v živote sa nevypláca správať 
neľudský a nekresťansky. Nie je lepšie, ako keď sa môže človek 
s ostatnými stretnúť s čistým svedomím a čistým srdcom, keď 
ho nič netrápi a neprenasleduje. A zas niet na svete horšie, ako 
keď človek nemá pokoj v srdci, lebo to sa nedá nikde kúpiť. 
Pravdu napísal V. S. Solovjov, že: „Hriech nevyhnutne so sebou 
prináša odplatu, jedno zlo vyvoláva druhé. Lebo, keď sa niekto 
správa nevraživo k iným a vytláča ich, potom aj iní sa tak isto 
nevraživo stavajú k nemu, tak isto ho vytláčajú a chtiac-nechti-
ac musia navzájom zakúsiť túto nevraživosť. Takou skúsenos-
ťou je aj utrpenie - iná forma zla vo svete. Ako všetko v prírode 
hreší jedno proti druhému, tak nevyhnutne jedno pre druhé 
trpí“. (Solovjov, Duchovné základy života, Trnava 1993)

Prot. ThDr. Štefan Horkaj

Zamyslenie - Neubližujme si...

Z PRAVOSLÁVNEHO SVETA



Vstúpili sme do veľkého pôstu, čo sa v živote našej 
farnosti prejavilo zvýšenou intenzitou modlitby. Posilnila 
nás aj spoločná modlitba s vladykom JURAJOM, našim 
eparchiálnym archijerejom. 

Kajúcny kánon Andreja Krétskeho, ktorý sme slúžili, 
je spytovaním svedomia a základom sebareflexie na 
zmenu duchovného života. 

Hľadať a nachádzať pravé hodnoty života je zmyslom 
askézy, ktorú nám Christova Cirkev ponúka v danom 
období. Byť duchovne vyrovnaný, nájsť v Christu silu 
na prekonávanie prekážok, byť imúnny voči pokušeniu, 

môže iba ten, kto sa modlí a praktizuje zdržanlivosť.
Boh nech žehná úsilie tých, ktorí prežívajú pôstne 

obdobie zmysluplne. 
zdroj: pcokosice.orthodox.sk

Zverejnenie príspevkov farností a jednotlivcov na 
opravu bytu pre eparchiálneho archijereja Micha-
lovsko - košickej pravoslávnej eparchie v Michalov-
ciach.

PCO Dúbravka   65,- eur
PCO Lastomír   90,- eur
PCO Pozdišovce  140,50 eur
PCO Markovce   30,- eur
PCO Cejkov   100,- eur
PCO Kašov   150,- eur
PCO Dúbrava   55,- eur
PCO Ruský Hrabovec  180,- eur
PCO Bežovce   20,- eur + 10 USD
PCO Sobrance   70,- eur
PCO Koňuš   15,50 eur
PCO Choňkovce  14,60 eur
PCO Podhoroď  35,40 eur
PCO Šamudovce  100,- eur
PCO Beňatina   105,- eur
PCO Inovce   110,- eur
PCO Úbrež   65,- eur
PCO Byšta   130,- eur
PCO Brezina   120,- eur
PCO Nižná Rybnica  20,- eur
PCO Zemplínsky Klečenov 84,- eur
PCO Zemplínske Hradište 53,50 eur
PCO Falkušovce  136,- eur
PCO Zemplínska Široká 40,- eur
PCO Hnojné   30,- eur
PCO Strážske   55,- eur
PCO Čierna nad Tisou  20,- eur
PCO Veľké Kapušany  70,- eur

SPOLU:   2.104,20 eur + 10 USD

PCO Košice bola z dôvodu stavby chrámu pozbavená 
povinnosti prispieť. 
Vladyka Juraj vyjednal od sponzorov z Grécka a Cypru 
5.000,- eur. Odhadovaná suma na opravu bytu je 
10.000,- eur.

Dňa 2. februára 2010 
v michalovskej nemoc-
nici, zaopatrený sv. svi-
atosťami, zosnul dobrý 
človek, manžel, otec, ve-
riaci, kurátor, brat Michal 
Berezňák z Choňkoviec, 
ktorý nám dlhé roky každú 
nedeľu a vo sviatok vypo-
máhal pri bohoslužbách v 
chráme. 

Zosnulý brat Michal sa 
narodil 2. 6. 1944 v Choň-
kovciach. Bol pevným vo 

svojej pravoslávnej viere a prešiel cez všetky skúš-
ky, ktoré tu boli dané pre pravoslávnych veriacich 
na farnosti v Choňkovciach. Vedel sa smelo a ne-
bojácne postaviť za svoju pravoslávnu vieru. Roky 
pracoval v elektrárni vo Vojanoch. Jeho predčasný 
odchod nás všetkých prekvapil, aj keď sme vedeli o 
jeho chorobe. V jeho rokoch si ešte mohol požiť na 
zaslúženom odpočinku, tešiť a radovať sa zo svojich 
detí, vnukov a nám pri chráme vypomáhať pri boho-
službách. Nestalo sa tak, ako sme si želali a modlili 
sa za jeho uzdravenie. Bude nám všetkým chýbať.

Smútočne obrady vykonali duchovný z Falkušo-
viec, Vitalij Krasij a miestny duchovný, Štefan Hor-
kaj, v Dome smútku v Choňkovciach, za prítomnosti 
príbuzenstva, veriacich a priateľov. Za spevu Zemle 
zinuvši… - Zem otvorená, príjmi z teba rukou Božou 
učinené telo…, a vystrelených sálv, keďže bol poľov-
níkom, bol uložený do matky zeme na Choňkovskom 
cintoríne. Lúčili sa s ním aj lesy krásnej prírody, ktorú 
mal tak rád... Aj oni s nami spievali smútočne piesne 
na rozlúčku s ním.

Nech Boh príjme jeho celoživotnú prácu a mod-
litby, a aj tie naše modlitby, za odpustenie jeho hrie-
chov. Nech mu Boh všetko vynahradí a príjme ho do 
nebeských príbytkov. Vičnaja jemu pamjať!

Prot. ThDr. Štefan Horkaj

      PRAMEŇ                                                   4. strana                               3/2010 

PRAMEŇ - mesačník Michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie. Vydáva Eparchiálna rada Michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie. Šéfredaktor: Bc.Dušan Tomko. Členovia redakčnej 
rady: Mgr. Vasil Bardzák, PhD., Mgr. Pavol Novák, prof. ThDr. Imrich Belejkanič, Csc., Mgr. Lukáš Nováček, Mgr. Marián Čičvák, Mgr. Juraj Šatala. Ekonóm: Viera Bubenková. Uzávierka príspev-
kov a fotografií je k 6. dňu v mesiaci. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov. Za názory a postoje autorov príspevkov redakcia nezodpovedá. Adresa redakcie: PRAMEŇ, Úrad eparchi-
álnej rady, Duklianska 16, 071 01 Michalovce, tel. č.056/64 24 156, fax 056/64 31 500, e-mail: redakciapramen@post.sk. Distribúcia: mesačník rozširuje vydavateľ a každý pravoslávny farský úrad 
Michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie. Vychádza v náklade 600 kusov. Tlač: Tlačiareň svidnícka, s.r.o., čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník. Registrované Okresným úradom, oddelením re-
gionálneho rozvoja, registračné číslo EV 3912/09. ISSN 1336 - 2747. Informácie pre prispievateľov na cirkevnú tlač: Eparchiálna rada - tlačový účet, VÚB - Michalovce, č. ú. 1680340651/0200.

Veľké povečerie a kánon Andreja 
Krétskeho v Košiciach

Z Ústredia ÚER MKPE v Michalovciach
Ku dňu 28. 12. 2009 bol na vlastnú žiadosť prepustený 

do Prešovskej eparchie kňaz Vasyľ Kuzmyk, správca 
PCO v Hažíne. Za dočasného administrátora PCO Hažín 
bol menovaný kňaz Václav Ježek. 

Ku dňu 8. 1. 2010 bol z kňaza Ladislava Kiraľa Vy-
sokopreosvieteným vladykom Jurajom sňatý zákaz slúže- 
nia bohoslužieb, pretože vyššie uvedený kňaz si splnil 
podmienky k znovuuvedeniu do kňazskej služby, ktoré mu 
uložil duchovný súd. Zároveň k tomu istému dňu bol kňaz 
Ladislav Kiraľ na vlastnú žiadosť prepustený do Prešovskej 
eparchie.

Dňa 14. 2. 2010 prijal z rúk Vysokopreosvieteného vla-
dyku Juraja v chráme sv. Rastislava v Podhorodi kňazské 
svätenie diakon Volodymyr Mertsyn, ktorý bol k 1. 3. 
2010 ustanovený za správcu PCO v Podhorodi. Vedenie 
ÚER MKPE vyprosuje novovysvätenému kňazovi Božie 
požehnanie do jeho dušpastierskej činnosti. Na mnohaja 
lita! 

Ku dňu 14. 2. 2010 bol kňaz Lukáš Nováček, správca 
PCO Markovce, odvolaný z funkcie arcidekana pre okres 
Michalovce. Zároveň bol michalovským arcidekanom 
menovaný mitr. prot. Ladislav Fedor, ktorý sa k 1. 3. 
2010 ujíma správcovstva PCO Hažín. 

Ku dňu 1. 3. 2010 bol kňaz Václav Ježek uvoľnený Vy-
sokopreosvieteným vladykom Jurajom z pozície dočasného 
administrátora PCO Hažín. Kňaz Václav Ježek, s požehna-
ním Vysokopreosvieteného vladyku Juraja, odchádza na dva 
roky do služieb Metropolie Tamasou a Oreinis Cyperskej 
Pravoslávnej Cirkvi. Po dobu týchto dvoch rokov zostáva 
klerikom MKPE. 

Posmrtná spomienka 

60. VÝROČIE VZNIKU 
MICHALOVSKO - KOŠICKEJ EPARCHIE

Michalovsko – košická eparchia v Michalovciach,
v spolupráci s Katedrou najstarších dejín a dejín relígií 
Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univer-
zity a  Katedrou cirkevných dejín a byzantológie Pravo-
slávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity, 

Vás pozývajú
na Medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom

BYZANTSKÉ DEDIČSTVO NA 
ZEMPLÍNE A JEHO ZACHOVANIE 
PRE NASLEDUJÚCE GENERÁCIE

 
Rok 2010 je rokom 60. výročia 

vzniku michalovsko – košickej eparchie 
a súčasne aj 1125. výročím smrti sv. Metoda.

Cieľom medzinárodnej konferencie je historicko-teolo-
gická analýza uplynulého obdobia so zámerom definova-
nia konkrétnej perspektívy uchovania a rozvoja byzant-
ského dedičstva v regióne Zemplín. 

Dátum a miesto konania konferencie: 
M I CH A L O V C E - 3. júl 2010

Konferenčný výbor: Vysokopreosvietený  JURAJ, arcibis-
kup michalovsko – košický, predseda výboru., prof. ThDr. 
Imrich Belejkanič, CSc., prof. ThDr. Ján Šafin, PhD., Doc. 
Marián Vízdal, PhD., PaedDr. Patrik Derfiňák., Mgr. Vasiľ 
Bardzák, PhD., Mgr. Bohuslav Senič, Mgr. Pavol Novák, 
Mgr. Miroslav Janočko.

Príspevky na konferenciu prijímame v rozsahu 10 až 
15 norm. strán napísané vo Worde. Majú byť zamerané 
historicky, teologicky, liturgicky, i s kanonickou tematikou. 
Príspevok koncipujte ako vedeckú alebo odbornú štúdiu, 
ktorá bude súčasťou zborníka, vydaného pri príležitosti 60. 
výročia vzniku michalovsko – košickej eparchie. 

Na konferenciu je možné sa prihlásiť aj s uvedením témy 
Vášho príspevku najneskôr do 1. júna 2010. Konkrétny 
program konferencie Vám bude neskôr zaslaný.

JURAJ, arcibiskup michalovsko – košický 
a predseda konferenčného výboru

Kontaktná osoba: prof. ThDr. Imrich Belejkanič, CSc., 
                                                e-mail: belejkan@unipo.sk.

Zo života CSOŠ sv. Cyrila a Metoda 
v Michalovciach 

Finančný dar pre PCO Strážske na dostavbu chrámu
 

V dňoch 25. a 26. 1. 2010 navštívil Vysokopreosviete-
ný vladyka Juraj v gréckom hlavnom meste Atény misij-
né spoločensto svätej Filotey, od ktorého získal finančný 
príspevok na dostavbu nového chrámu v Stražskom vo 
výške 1.000,- eur. 

Toto misijné spoločenstvo v minulom roku podporilo 
sumou 500,- eur zhotovenie nového prestolu v PCO 
Markovce.    

Z Ústredia ÚER MKPE v Michalovciach

Z Ústredia ÚER MKPE v Michalovciach

PROJEKT POZNÁVAM SEBA AJ SVOJE OKOLIE

V živote platí zásada, že informovaní ľudia sa rozho-
dujú a konajú zodpovednejšie.

Aj preto sme veľmi radi, že sa žiaci Cirkevnej stred-
nej odbornej školy sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach 
mohli zapojiť do projektu Poznávam seba aj svoje okolie, 
ktoré vyhlásilo Zemplínske osvetové stredisko v Micha-
lovciach.

Od 23. do 27. novembra 2009 sa na našej škole konalo 
množstvo zaujímavých a poučných besied s odborníkmi 
z rôznych oblastí - s pracovníkmi OR PZ v Michalov- 
ciach, s pracovníkmi Colnej správy SR, Úradu práce 
a Centra psychologicko - pedagogickej poradne.

 26. 11. 2009 na našu školu zavítali aj príslušníci hra-
ničnej polície a predviedli nám ukážku práce služobného 
psa, ktorý nám dokázal svoju šikovnosť a našiel ukrytú 
drogu.

Veríme, že naši študenti si z týchto akcií zobrali pona-
učenie a budú si vedieť v živote vybrať tú správnu cestu.

Mgr. Erika Antonyová, koordinátor prevencie

Pozvánka na Konferenciu 


