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Zoslanie Svätého DuchaZoslanie Svätého Ducha
 „Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som 
odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď 
odídem, pošlem ho k vám. 8A keď príde on, ukáže svetu, čo 
je hriech, čo spravodlivosť a čo súd.9Hriech je, že neveria vo 
mňa, 10spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, 
11a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené. 12Ešte veľa vám 
mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. 13Keď príde 
on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude 
hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje 
vám, čo má prísť“ (Ján 16, 7 – 13).

 Učeníci si neboli ochotní uvedomiť, že náš Pán Isus 
Christos im vysvetľoval Jeho odchod. Ich láska k Nemu 
chcela, aby zostal, ale Pravda vravela múdrosť, a to im 

spôsobovalo veľké trápenie. „Ale srdce vám naplnil smútok, 
že som vám to povedal“  (Ján 16, 6). Taký zdrvujúci smútok, 
že to mohlo viesť k stavu hlbokej depresie. Kto z nás, keď mu 
je povedané o blížiacej sa smrti blízkeho človeka, nepozná 
ten pocit? Rozrušení učeníci zažili veľmi veľa rôznych 
emócií od tej doby, keď Isus „pevne sa rozhodol ísť do 
Jeruzalema“ (Lukáš 9:51). Zmena je často traumatizujúca. 
Keď sa Isus rozhodol ísť do Jeruzalema, tí, ktorí boli s ním 
„žasli a tí, čo Ho nasledovali, báli sa“ (Marek 10, 32), pretože 
opustili dôverne známu Galileu, aby čelili Jeho nepriateľom 
v Jeruzaleme. Ako len by to mohlo byť pre nich výhodnejšie, 
divili sa, aby ich On teraz opustil?
 Náš Pán Isus Christos ich pripravoval na príchod Ducha 
Svätého. On je Utešiteľ, Ktorý má byť poslaný od Otca, aby 
doplnil, čokoľvek budú potrebovať pri plnení ich služby 
Christovi prostredníctvom svojich kázní, vyučovania a 
krstenia kohokoľvek a všetkých, ktorí hľadajú zmysel života 
a spásu v Kráľovstve Božom. Stanú sa z nich predstavitelia 
Cirkvi, začnúc na prvé Letnice (u nás Turíce). V ten deň, 
keď boli všetci na jednom mieste, „Duch Svätý naplnil 
všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch 
dával hovoriť“ (Skutky 2, 4). Duch vdýchol život do Cirkvi - a 
Duchom Svätým vznikla Cirkev v osobách svätých apoštolov. 
Veríme v Cirkev a táto naša viera, ako vzácna dogma, je tak 
samozrejmá, že nevyžaduje žiadny iný dôkaz, než je jasné 
svedectvo činnosti Ducha Svätého na životy apoštolov. On 
prichádza ako Utešiteľ, vštepujúc Božskú energiu, ktorá 
dopĺňa všetko, čo chýba v ľudskej prirodzenosti. Milosť 
je ten vzácny prvok, ktorý mení učeníkov od púhych 
nasledovníkov a žiakov Isusa Christa na mužov, vybavených 
novonájdeným sebavedomím a jasným pochopením 
všetkého, čo počuli od Učiteľa.
 Je to zvláštne, ale dôležité, že nemáme vedieť viac o tom, 
kto On, (Duch Pravdy) je. Stačí vedieť, že On je, že existuje a 
ako pôsobí. Duch a Otec, zostávajú neznámi. Je jasné z prvého 
prikázania „Neurobíš si pre seba žiadnu tesanú modlu …“ 
(Deuteronómium 5, 8), že kľúčovou požiadavkou Starého 
zákona a podobne aj islamu, je zakázať všetky sochy, alebo 
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 V dňoch 10. – 14. 5. 2012, pravoslávni pútnici z 

Česka a Slovenska, sprevádzaní michalovsko - košickým 

arcibiskupom Jurajom, navštívili Konštantínopol 

(turecky Istanbul), aby sa pomodlili na svätých 

miestach tohto bývalého hlavného mesta pravoslávnej 

Východorímskej ríše a aby pri slávnostnej svätej 

liturgii, ktorú v nedeľu, 13. 5. 2012, spolu s ďalšími 

hierarchami, slúžili konštantínopolský patriarcha 

Bartolomej a metropolita českých krajín a Slovenska 

Kryštof, ďakovali Bohu a konštantínopolskej Matke 

Cirkvi, za vyslanie svätých apoštolom rovných učiteľov 

Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. 

 Pútnici presne po 1150-tich rokoch kráčali po 

stopách poslov veľkomoravského kniežaťa sv. Rastislava, 

ktorí v cisárskom meste prosili cisára Michala III. a 

patriarchu sv. Fótia Veľkého o učiteľov viery. S pútnikmi 

cestoval aj český filmársky štáb, ktorý dokumentoval 

púť a natáčal materiály k pripravovanému hranému 

dokumentu o sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorý vzniká 

v spolupráci s pravoslávnymi a rímskymi katolíkmi v 

Českej republike. 

 Okrem kresťanských pamiatok Konštantínopola 

(monumentálny chrám Božej Múdrosti, kedysi 

katedrálu cisárskeho mesta a chrám Chora s jeho 

nádhernými byzantskými freskami – dnes žiaľ Bohu 

všetko múzeá) sa pútnici mohli bližšie zoznámiť aj s 

osmansko - tureckou minulosťou a súčasnosťou tohto, 

dnes 20 miliónového, mesta. Navštívili tiež Monastier 

sv. Trojice na ostrove Chalki (tur. Heybeliada) v 

Marmarskom mori neďaleko od Konštantínopola, 

ktorý bol založený sv. patriarchom Fótiom Veľkým 

a dnes je známy predovšetkým pre svoju teologickú 

akadémiu, ktorú žiaľ Bohu turecký štát v r. 1971 

bezdôvodne uzatvoril. Pútnikov v Chalki srdečne prijal 

nový dynamický igumen monastiera, metropolita 

Burzy Elpidoforos, ktorý všetkých v stručnosti 

oboznámil s históriou a plánovanou budúcnosťou 

tohto pamätihodného miesta a so zložitou situáciou 

PÚŤ DO KONŠTANTÍNOPOLA A POĎAKOVANIE 
ZA SV. CYRILA A METODA

vyobrazenie božstva, pretože len Bohočlovek Isus Christos 
sa stal telom a Jeho obraz oslavujeme a uctievame. A Duch 
Svätý? Jeho obraz sa prejavuje v tvárach svätých v priebehu 
vekov, tieto Duchom Svätým naplnené ľudské bytosti, ktoré 
zvláštnym spôsobom zjavujú Utešiteľa, Ktorý „je prítomný 
všade a vypĺňa všetky veci“, žiari skrze mysle, duše a tváre 
tých, ktorí dokázali, že je možné to, že „nežijem už ja, ale žije 
vo mne Christos“ (Gal 2, 20).
 Vyliatie Ducha Svätého na Turíce je porovnateľné do 
určitej miery k pokore (kenosis) Christa v tom zmysle, že 
ako písal svätý apoštol Pavol: „Isus Christos ... ponížil sa a 
bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži“ (Filipským 

2, 8). To možno povedať o pokore Ducha Svätého, Ktorý 
nám hriešnikom poskytuje Milosť, keď na nás schádza 
skrze sv. tajinu Myropomazania a dáva Božiu milosť, aby 
doplnil čokoľvek, čo nám chýba, aby skrze modlitbu, pôst, 
rozjímanie a službu všetkému stvorenstvu, kto to potrebuje 
na zemi, sme mohli prijať pozvanie Isusa Christa, aby sme 
naplnili Jeho vôľu, čo je tiež vôľa Nebeského Otca, a zmenili 
sme tento svet na jeho pôvodný účel a obraz podľa plánu 
a zámeru Najsvätejšej Trojice.

   Preložil a spracoval jerej Marek Gubík
Zdroj: http://oca.org/reflections/berzonsky/descent-of-the-holy-spirit 

Slávnostná sv. liturgia v katedrále sv. Juraja 

v konštantínopolskom Fanare – nedeľa 13.5.2012

Patriarcha Bartolomej a metropolita Kryštof
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pravoslávnej Cirkvi v dnešnom Turecku. Arcibiskup 

Juraj zaželal metropolitovi Elpidoforovi Božiu posilu 

pri jeho úsilí o znovuotvorení teologickej akadémie a v 

mene pútnikov mu odovzdal finančný dar, ktorým českí 

a slovenskí pravoslávni veriaci prispeli na odkúpenie 

starého byzantského chrámu sv. Archanjelov neďaleko 

tureckého mesta Burza. Chrám sa v súčasnosti 

nachádza v rukách súkromného vlastníka a mal by 

slúžiť pravoslávnym veriacim najmä z východnej 

Európy, ktorí sa v posledných rokoch do Burzy sťahujú.

 Vyvrcholením putovania českých a slovenských 

pravoslávnych veriacich bola už vyššie spomenutá 

slávnostná nedeľná svätá liturgia v patriaršom chráme 

sv. veľkomučeníka Juraja Víťaza v konštantínopolskej 

mestskej štvrti Fanar. Svätú liturgiu s patriarchom 

Bartolomejom a metropolitom Kryštofom slúžili aj 

arcibiskup Juraj a prot. Ján Gliganič zo Stakčína. Po 

bohoslužbách boli pútnici prijatí Jeho Svätosťou, 

patriarchom Bartolomejom, v trónnom sále 

patriarchátu, kde Jeho Blaženosť metropolita Kryštof 

odovzdal do rúk patriarchu symbolickú kópiu 

textu posolstva sv. kniežaťa Rastislava, v ktorom 

veľkomoravský panovník pred 1150-timi rokmi prosil 

cisára a patriarchu o vyslanie vierozvestcov k našim 

predkom. Symbolickú kópiu posolstva na ručnom 

papieri, uloženú vo vyrezávanej schránke z dubového 

dreva, zhotovila česká pravoslávna ikonopiskyňa 

Sylva Novotná z Olomouca. Patriarcha Bartolomej vo 

svojom príhovore zdôraznil význam veľkomoravskej 

misie sv. Cyrila a Metoda a poďakoval metropolitovi 

Kryštofovi a všetkým pútnikom za krásny dar. Zároveň 

ich uistil, že sa rád v budúcom roku zúčastní osláv 

jubilea príchodu svätých solúnskych bratov na Veľkú 

Moravu, ktoré pripravuje naša miestna cirkev na 

Morave a na Slovensku. Na záver audiencie patriarcha 

osobne požehnal každému z pútnikov a na pamiatku 

slávnostného dňa každému venoval schránku s 

kadidlom z ingrediencií z nedávneho varenia sv. Myra.

     - vladyka Juraj

foto: Nikolaos Manginas, Konštantínopol 

Príhovor metropolitu Kryštofa na patriaršej audiencii Patriarcha Bartolomej so symbolickou kópiou textu 

posolstva sv. Rastislava

BLAHOŽELANIE
Dňa 27. júna 2012 sa v kruhu svojich najbližších dožíva Bohom požehnaného jubilea 90-tich rokov 
života ANNA GAZDOČKOVÁ, rod. Kontuľová, zo Zemplínskej Širokej.
Spolu so svojim, dnes už zosnulým manželom, svoj život posvätili výchove svojich troch detí, vnúčat, 
práci a službe chrámu. Tak, ako aj jej manžel Michal, ktorý bol dlhoročným zvonárom  v chráme, ob-
sluhoval, viedol spev, aj sestra Anna celý svoj život prežila  pri chráme, kde sa dlhé roky s láskou starala 
o jeho poriadok a výzdobu. 
Aj keď jej už zdravie nedovoľuje, tak ako skôr, zúčastňovať sa stáleho bohoslužobného života, túžba po 
chráme, bohoslužbe, cirkevnom speve, ju neustále udržiava v modlitebnom duchu, ktorý je jej pomocou 

v nesení každodenného kríža choroby, aj neľahkých životných skúšok, ako aj blahodatným požehnaním pre jej blízkych – deti, 
vnukov a pravnukov, z ktorých úspechov jej Hospodin Boh doprial tešiť sa.
 Nech pravoslávna viera, ktorej bola celý svoj život verná a modlitba, ktorú tak miluje, jej je posilou a útechou do ďalších dní 
života a Všemilostivý Hospodin nech ju požehná Svojim pokojom, zdravím, láskou najbližších a radosťou z plodov dobre preži-
tého života na ešte ďalšie mnohé a blahé roky.
 K milujúcej a vďačnej rodine, vnúčatám a pravnúčatám, duchovnému a veriacim PCO Zemplínska Široká, sa pripája o. Du-
šan Tomko s rodinou.
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 11. mája podľa juliánskeho kalendára a 24. mája 
podľa gregoriánskeho kalendárneho štýlu, na sviatok 
„Voznesenija“ podľa východnej paschálie, pravoslávna 
Cirkev vo svete oslavovala sviatok svätých Cyrila a Metoda 
a pamiatku sv. Rastislava. Oslavovala našich svätcov, ktorí 
sa svojou činnosťou viažu na Veľkú Moravu i na našu 
Pravoslávnu cirkev v českých krajinách a na Slovensku. 
 Webové stránky v Ruskej federácii sú preplnené 
úvahami o význame solúnskych vierozvestcov a ich 
pôsobení v slovanskom prostredí na Veľkej Morave, 
následne v Bulharsku a na juhovýchode Balkánskeho 
polostrova. Radosť čítať tieto úvahy a podnety, ktoré sú plné 
uvedomovania si významu kultúrneho dedičstva Slovanov.
Ako to vyzeralo u nás, v našej cirkvi v českých krajinách 
a na Slovensku? NIČ! Počínajúc od Posvätnej synody cez 
metropolitné a eparchialne rady nijaké iniciatívy, nijaká 
publicita významu kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy. 
 Máme plné ústa verbálnych vyhlásení o cyrilometodskom 
dedičstve a o tom, aká je starostlivá ochrankyňa tohto 
odkazu Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na 
Slovensku, avšak, v plnosti platí v tomto prípade české 
vyjadrenie „skutek utek“. 
 Určite tieto kritické slová mnohých pobúria, hlavne tých 
ľudí, ktorí sedia na teplých miestach cirkevných úradov, a 

ktorí by za Pravoslávie položili aj svoje životy, no nikto sláva 
Bohu od nich takéto martýrium nepožaduje. 
 Čo sa vlastne v našej Pravoslávnej cirkvi v českých 
krajinách deje? Pri pozornom hodnotení prídeme opäť k 
tej istej odpovedi: NIČ! Zaujímavosťou je to, že nikomu to 
nevadí - ľudia, ktorí sú zodpovední za cirkevný život a jeho 
rozvoj majú istotu, že pokiaľ štát dotuje štátom registrované 
cirkvi a náboženské spoločnosti, nemôže sa NIČ stať. A opäť 
sme pri tom: NIČ! Nemusíme robiť NIČ, nehrozí nám NIČ 
a táto ničota sa už niekoľko rokov stala charakteristickým 
prvkom Pravoslávia na Slovensku.
 Čaká nás však 5. júla, kedy Rímskokatolícka cirkev na 
Slovensku, a aj iné cirkvi budú sláviť sviatok sv. Cyrila a 
Metoda. Michalovsko – košická eparchia bude skromne 
oslavovať patrónov eparchie, o čom verejnosť na Slovensku 
bude mať iba okrajové informácie. 
 Niektorí horliví jednotlivci sa tak, ako to býva každý 
rok, možno opäť raz zmôžu na fundamentálnu kritiku 
voči rímskokatolíkom a gréckokatolíkom, že akým právom 
oslavujú sv. bratov, keď to boli práve západní franskí 
misionári, ktorí robili prieky a kládli prekážky pri realizácii 
ich misie. Mnohí budú podporovať túto kritiku, postupne 
však vášne pominú a my, pravoslávni v českých krajinách a 
na Slovensku, sa opäť dostaneme do stavu letargie a akéhosi 
nedefinovateľného nechutenstva a NIČ nerobenia. A keď 
sa zamyslíme nad otázkou, čo ďalej a ako ďalej, opäť sa 
dopracujeme k ničote! Nepovieme NIČ!
 Uplynie rok a situácia sa bude opakovať, alebo nedajbože 
sa zmení? Boli by sme radi, ale skôr aj o rok bude: NIČ!
   Prof. ThDr. Imrich Belejkanič, CSc.

Deň slovanského písomníctvaDeň slovanského písomníctva

Duch Svätý, sila, ktorá nás spája
Pri príležitosti sviatku Zoslania Ducha Svätého (Sošestvije Svjataho Ducha), ktorý podľa Julianského kalendára pripadol na 3. júna,  

sa v pravoslávnom chráme vo Veľkých Kapušanoch slúžila slávnostná svätá liturgia, ktorej sa zúčastnil aj veliteľ pozemných síl, 

generálmajor Ing. Ján SALAGANIČ so svojou manželkou. Svätú liturgiu  slúžil vojenský duchovný od shdo Michalovce, por. Mgr. Simon CZAP. 

Bohoslužby sa zúčastnili nielen veriaci z farnosti, ale aj príslušníci OS SR.        prot. por. Mgr. Simon Czap
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Deň detí v Michalovciach
 V sobotu 9. 6. 2012 sa v areáli SOŠ Sv. Cyrila 

a Metoda v Michalovciach uskutočnil už 2. ročník 

dňa detí, ktorý tento rok organizovala michalovsko 

- košická pravoslávna eparchia v spolupráci s PCO 

Michalovce.

 Dňa detí sa zúčastnilo mnoho detí aj so svojimi 

rodičmi prípadne starými rodičmi. Každý, kto sa 

zúčastnil bol zapísaný na prezenčnú listinu a dostal 

svoju menovku. Úvod tohto športového dňa sa 

začal, tak ako to u nás pravoslávnych býva zvykom 

teda modlitbou. Nasledovali pokyny organizátorov 

a rozdelenie detí do vekových kategórií. Pre deti bolo 

nachystaných 15 stanovíšť s rôznymi úlohami na 

preverenie všetkých schopností. Tak ako minulého 

roku boli pripravené aj tvorivé dielne študentov SOŠ. 

Po absolvovaní všetkých disciplín bol pre deti a ich 

sprievod pripravený chutný guláš, ktorý navarili 

pani kuchárky spolu so študentmi školy. Po obede 

nasledovalo vyhodnotenie a odmeňovanie detičiek 

cenami.

 Ostáva už len poďakovať Hospodu Bohu, že nám 

doprial pekne slnečné počasie, ktoré vydržalo po celý 

tento športový deň. Ďakujeme tiež úradu MKPE za 

zorganizovanie krásneho dopoludnia a tiež všetkým 

zúčastnením detičkám a ich sprievodu.

 Veríme, že sa znova o rok stretneme pri ďalšom už 

3. ročníku dňa detí v takomto požehnanom počte.

Sláva Bohu!    Viliam Fencik

Foto: Viliam Fencik a pcokosice.orthodox.sk 
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 Vzdať úctu tým, ktorí položili životy za slobodný a pokojný život v 
Európe i vo svete, sme prišli na pamätné miesto II. svetovej vojny - Pomník 
Dargov. 
 Panychídu za zosnulých vojakov, ktorí padli v boji za obranu vlasti, slúžil 
Jeho Vysokopreosvietenosť JURAJ, arcibiskup michalovsko – košický, s 
duchovnými z košického a trebišovského arcidekanátu.
 Každý rok sa takto stretávame na tomto posvätnom mieste, kde v 
tichosti a vrúcnou modlitbou prosíme o večný život v Božom kráľovstve 
všetkým zosnulým vo vojnových konfliktoch.
 Vladyka vo svojom príhovore vyzdvihol odvahu a odhodlanie všetkých 
tých, ktorí položili svoje životy za našu slobodu a tak môžeme žiť svoj život 
v mieri a pokoji.
 Touto cestou vyjadrujeme vďaku všetkým, ktorí sa zúčastnili 
tohto modlitebného stretnutia. Ďakujeme pani Hanke Fučkovej, ktorá 
nám poskytla autobusovú prepravu z Košíc na Dargov a späť. Tak isto 
vyjadrujeme vďaku rodinke z obce Dargov, ktorá účastníkov pozvala na 
bohaté pohostenie do svojho domu. Nech Hospodin žehná a ochraňuje 
všetkých Na mnohaja i blahaja lita!
            Zdroj: pcokosice.orthodox.sk

Panychída za padlých na DargovePanychída za padlých na Dargove

Päťdesiatnica v KošiciachPäťdesiatnica v Košiciach
 3. júna sme oslávili sviatok “Sošestvije Svjataho Ducha na 

apostolov”. Archijerejskú liturgiu slúžil Jeho Vysokopreosvietenosť 

JURAJ, arcibiskup michalovsko – košický, s duchovenstvom 

katedrály. V homílii vyzval veriacich, aby viac času venovali svojmu 

duchovnému životu “sťažaniju Ducha”, čo je predpokladom pre rozvoj 

kresťanskej mystiky. Významná v tomto kontexte je modlitba, bez 

ktorej nie je možné duchovne napredovať.

 Problémom dnešnej doby je práve to, zdôraznil vladyka, že 

veriaci venujú málo času svojmu duchovnému životu. Každodenný 

život je natoľko uponáhľaný, že človek si ani neuvedomuje, ako je 

vtiahnutý do riešenia čisto materiálnych potrieb a duchovný život je 

až na treťom pláne.

 Duch Svätý pôsobí, kde chce, ale najintenzívnejšie v mystickom 

Tele Isusa Christa v Cirkvi, ktorá je živým organizmom vteleného 

Boha Slova, a preto je dôležité podľa vladyku, žiť v spoločenstve 

Cirkvi, v tomto živom bohoľudskom organizme. Pretože iba život v 

živom organizme Christovej Cirkvi je garantom našej spásy, o čo sa 

usilujeme.                                                       Zdroj: pcokosice.orthodox.sk
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 18. mája 2012 sa stretol v priestoroch novostavby 
Katedrálneho chrámu v Košiciach podpredseda parlamentu 
a predseda KDH, Ján Figeľ, s Jeho Vysokopreosvietenosťou 
Jurajom, arcibiskupom michalovsko - košickým. 
 Spoločne si obzreli novostavbu katedrály a v spoločnej 
diskusii si vymenili názory na súčasnú spoločenskú situáciu, 
pričom sa zhodli v tom, že spoločným úsilím je potrebné v 
dnešnej spoločnosti presadzovať kresťanské hodnoty, pretože 
iba tie vytvárajú reálne predpoklady pre morálne zdravú 
spoločnosť.
 Svoje postoje si vymenili aj v oblasti interkonfesionálnych 
vzťahov. Zhodli sa v tom, že je potrebné zintenzívniť spoločné 
pôsobenie v tých kategóriách, ktoré sú pre kresťanov rôznych 
cirkví identické, pretože európske kultúrne dedičstvo vyrástlo 
na kresťanskej tradícii. Zachovať si svoju identitu znamená 
uvedomiť si svoje kresťanské korene.
 Jeho Vysokopreosvietenosť, vladyka Juraj, pánovi Jánovi 
Figeľovi zaželal v jeho novej funkcii podpredsedu parlamentu 
veľa síl a odhodlania pri presadzovaní kresťanských hodnôt v 
spoločnosti.  zdroj: pcokosice.orthodox.sk

Podpredseda parlamentu a predseda KDH, Ján Figeľ, sa stretol s arcibiskupom Jurajom

Postgraduál duchovných – “Práca s alkoholikmi a inak závislými a ich rodinami”
 Dňa 17. mája 2012 sa v zasadačke 

Úradu Michalovsko - košickej eparchie 

v Michalovciach konal postgraduál 

na tému: „Práca s alkoholikmi a inak 

závislými a ich rodinami“. Prednášajúcim 

bol významný odborník, a najmä praktik 

v tejto problematike, o. igumen Iona 

(Zajmovsky) z Danilovho monastiera 

v Moskve. Vo svojej prednáške veľmi 

obšírne vysvetlil celú problematiku, ako 

aj praktické riešenia daných problémov. Odkryl duchovným hĺbku 

vášne alkoholizmu a iných závislostí, pri ktorých nie je možné sa z nich 

iba vyspovedať a akoby čarovným prútikom všetko odíde. Táto vášeň, 

ako aj ostatné vášne, sa tiahnu dlho – „Je to boj na dlhé trate…, 

… ku ktorému však treba pristupovať s pokorou…; Mnohokrát 

nevieme, s čím máme do činenia, a preto treba mať k tomu rešpekt. 

Táto vášeň plodí hriech a tento hriech sa s ním tiahne ako tieň – tieň 

vášne – spolucestuje, putuje s ním!“ – “Jako bezzakonije moje az 

znaju i hrich predo mnoju jest vinu. – Veď ja sám vedomý som si 

neprávosti svojej a hriech môj stále je predo mnou” (50. žalm). 

 Prednášajúci informoval duchovných aj o svetských a 

mimocirkevných možnostiach liečby. Rozvinul najmä tému 

spoločenstva „Anonymní alkoholici“, s ktorou spolupracuje aj on 

sám. Prednášajúci je autorom knihy „Straničky trezvosti – Denník 

triezvosti“. Táto kniha obsahuje poučenia pre alkoholika – veriaceho 

na každý deň a obsahuje výňatky z čítania zo Svätého Písma, životov 

a poučení svätých na každý deň roka.

 V prednáške odzneli aj iné zaujímavé a poučné myšlienky, 

ktoré sa Vám budeme snažiť sprístupniť v prepise prednášky, ktorú 

uverejníme na našej web stránke.  - ústredie
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P o z v á n k a
Drahí v Christu bratia a sestry!
Úrad eparchiálnej rady Michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie 
v Michalovciach a Pravoslávna cirkevná obec v Nižnej Rybnici 
si Vás dovoľujú pozvať na
Celoeparchiálne duchovné slávnosti
konané v česť Uspenia (Zosnutia) Presvätej Bohorodičky
spojené s prinesením sv. ostatkov svätých prarodičov Joakima 
a Anny v Nižnej Rybnici.
Tieto slávnosti sa uskutočnia v dňoch

18.- 19. augusta 2012
za účasti Jeho Vysokopreosvietenosti Juraja,
arcibiskupa michalovsko - košického, duchovenstva a veriacich.

POZVÁNKA NA CELOEPARCHIÁLNE SLÁVNOSTI

MICHALOVSKO - KOŠICKEJ PRAVOSLÁVNEJ EPARCHIE
v česť svätého apoštolom rovného kniežaťa Rastislava,

pri príležitosti Roku sv. Rastislava a 1150. výročia odovzdania
posolstva sv. Rastislava do Konštantínopolu byzantskému
imperátorovi Michalovi III. so žiadosťou o vyslanie svätých

vierozvestcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu,

ako aj v česť ostatných eparchiálnych patrónov

Program osláv v Michalovskej katedrále 

4.7.2012 - 17.30 hod. Veľká archijerejská večerňa s lítijou

5.7.2012 - 8.30 hod. Sprievod archijerejov a duchovenstva 

z Úradu Eparchiálnej rady do katedrálneho chrámu

8.45 hod. Privítanie archijerejov v katedrálnom chráme

9.00 hod. Svätá archijerejská liturgia, Sprievod okolo chrámu s 

ikonou a ostatkami eparchiálnych patrónov

Počas slávností budú vyložené k ucteniu ostatky svätých patrónov 

michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie 


