„Svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila“(J 1,5)

Svetlo Pravoslávia
SPOLOČENSKO -DUCHOVNÝ občasník
číslo 1

pre stredné Slovensko

Drahí čitatelia v Christu,
práve držíte v ruke prvé číslo časopisu
Svetlo Pravoslávia. Na myšlienke, že by aj
stredné Slovensko mohlo vydávať svoj
pravoslávny časopis, sme sa zhodli viacerí.
To, že sa nám podarilo zrealizovať náš
úmysel, je veľkým darom od nášho
Nebeského Otca, veď v Biblii sa píše, že bez
Boha nič neučiníme.
Presne 17. novembra sa po prvýkrát po
dlhom čase začali pravidelne slúžiť Sv.
Liturgie priamo v Banskej Bystrici. V meste
na strednom Slovensku, ktoré väčšinou vie o
Sv. Pravoslávií veľmi málo, alebo vôbec nič.
No tento fakt nás neodradil, práve naopak.
Sú to plamene Christovej lásky, ktoré zohrievajú naše srdcia každý deň, a my si
prajeme, aby aj ostatní ľudia prijali lásku k Pravde, tak ako sme ju prijali my.
Našou snahou je a bude oboznamovať všetkých tých, ktorí majú záujem spoznať
jedinú Pravú Christovu Cirkev. Ďalšou túžbou je, aby ste aj vy, milí priatelia,
prostredníctvom tohto časopisu mohli aspoň sledovať, čo sa na strednom
Slovensku, deje. Chceme vás informovať o aktuálnych spoločenských, ale aj
duchovných problémoch, s ktorými sa tu stretávame. Chceme byť tým
SVETLOM, ktoré svieti v tme. Radi by sme vás duchovne povzbudili a potešili
vaše duše. Budeme sa tešiť na každý list, ak sa nám rozhodnete napísať.
Christos medzi nami! Je a bude!
Sestra v Christu Jana
„Vari na to prichádza svetlo, aby ho postavili pod nádobu, alebo pod posteľ? Či
nie skôr na to, aby ho postavili od svietnik? Lebo nieto nič tajného, čo by nemalo
vyjsť najavo, a nič nebolo tak skryté, aby nevyšlo na svetlo. Kto má uši na
počúvanie, nech počuje.“ (Mk 4, 21 – 23)
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Fajčenie: nevinný pôžitok, alebo
pekelný dym?
Začiatkom fajčenia tabaku bolo slúženie modlám.
Odôvodnene a trvalo sa zakorenila prezývka tabaku
„satanovo kadidlo“.
Človek prekrútil aj zmyslové pôžitky. Neprestajne
vypúšťa štiplavý a páchnuci dym, prinášajúc neustále
kadidlo démonovi, ktorý žije v tele, otravuje týmto
dymom vzduch, nasakuje týmto zápachom sám. Neustále otupovanie citu
a srdca ustavične pohlcovaným dymom človeku pôsobí aj na jemnosť
ľúbostného citu, dodáva mu telesnosť, hrubosť, zmyslovosť.
Fajčenie možno považovať, i za vraždu, i samovraždu.
Fajčenie to je duchovná vášeň: podľa prirodzenosti nie je človeku vlastné
fajčiť v takom zmysle, ako, povedzme, jesť, piť, mať rodinu.
Celkom isto možno povedať, že fajčenie je istý protiklad modlitby.
To, akú škodu spôsobuje fajčenie duši i telu, najlepšie zo všetkého možno
vyjadriť slovami Prepodobného Ambrózia Optinského: „ Tabak oslabuje dušu
a zosilňuje vášne, zatemňuje rozum a ničí zdravie pomalou smrťou.
Podráždenosť a smútok – to sú následky chorľavosti duše v dôsledku
fajčenia.“
Prestaňte dymiť Satanovi! Zľutujte sa nad blízkymi! Ochráňte svoje zdravie!
Proste Boha o pomoc, aby ste sa zbavili fajčenia, a On, Všemuhúci, vám ju
zakrátko poskytne.
Ak sa považuješ za kresťana, no nezbavil si sa hriechu fajčenia, spoj všetky
svoje sily, prizývaj na pomoc svätých a pomoc od Boha, ozbroj sa proti
hriešnemu návyku fajčiť a iste zvíťazíš.
Vybrala som len pár úsekov z brožúrky „Fajčenie: nevinný pôžitok, či pekelný
dym?“, ktorá by mohla byť veľkým varovaním pre kresťanov - fajčiarov. Kto z vás
by mal záujem prečítať si celú brožúrku a dozvedieť sa viac, má si ju možnosť
objednať na adrese: Iva Vranská Rojková, Hraničná 13, 821 05 Bratislava. Cena
brožúrky je 15 Sk. K cene sa tiež účtuje poštovné a balné 8 Sk za jednu

brožúrku, 13 Sk za zásielku obsahujúcu 2 a viac brožúrok.
Ďalej je možnosť zakúpiť si na tej istej adrese aj nasledujúce brožúrky:
„Počítače ako prostriedok svetovlády“
Cena: 20 Sk/kus
„O anjeloch“
Cena: 15 Sk/kus
„Hriechy proti Duchu Svätému“
Cena: 20 Sk/kus
„Elektronický pas: predobraz pečate antichrista“
Cena: 20 Sk/kus
„Televízna antropofágia“ (Televízne ľudožrútstvo)
Cena: 15 Sk/kus
„Hudba pekla“ (Rocková hudba a narkotiká)
Cena: 15 Sk/kus
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Svätá Blažená Xénia Petrohradská
Milí priatelia,
netreba si myslieť, že
zázračné
uzdravenia
od
fajčenia
sú
dedičstvom minulosti. Vy, ktorí sa chcete
zbaviť tohto hriechu, proste svätú blaženú
Xéniu Petrohradskú o pomoc a ona vám
pomôže. Aj preto sme pre vás pripravili jej
skrátený životopis. Boh vám pomáhaj.
Svätá
blažená
Xénia
sa
narodila
počestným a bohatým rodičom na začiatku
18. storočia, Ako osemnásťročná sa vydala za
plukovníka Andreja Fedoroviča, za speváka
chrámového zboru, ktorý spieval v paláci
cára. Ich manželstvo bolo šťastné, ale krátke.
Keď mala Xénia dvadsaťpäť rokov, jej manžel zomrel. Vtedy sa Xénia obliekla
do uniformy svojho milovaného manžela, porozdávala všetok svoj majetok
chudobným a dom darovala známej. Stala sa tuláčkou a „bezrodnou“
žobráčkou. Jej rodina si myslela, že potratila rozum a poslala sťažobný list na
riaditeľstvo jej mŕtveho muža. Ale tam zistili, že Xénia nie je pomätená a má
právo sa sama rozhodnúť, čo urobí so svojím majetkom.
Blažená Xénia počas dní blúdila po Peterburgu, zdržiavala sa pri chráme
sv. apoštola Matúša, pri ktorom žili chudobné rodiny. V noci chodila za mesto
do poľa. Tam sa na kolenách modlila celú noc až do úsvitu, robiac zemné
poklony na všetky štyri strany. Blažená Xénia sa nerada ozývala na svoje
meno, a všetkým hovorila, že Xeňuša zomrela a jej manžel žije, a tak ju všetci
volali „Andrej Fedorovič“. Keď sa jej manželovo oblečenie úplne rozpadlo,
obliekla si červený sveter a zelenú sukňu, a na bosé nohy topánky. Pán ju
chránil počas studených a vlhkých peterburských nocí. Blaženej Xénii
ponúkali teplé oblečenie a peniaze, ale ona si brala len „cára na koni“
(haliere) s obrazom Sv. Juraj, ktoré ale hneď porozdávala chudobným
žobrákom. Ona bola rada, že je chudobná a vždy, keď niekam prišla,
povedala „celá tu som“. Peterburskí obyvatelia ľúbili blaženú Xéniu, cítili
veľkosť jej ducha, ktorý zanevrel na všetko pozemské kvôli Božiemu Kráľovstvu.
Ak niekam prišla, považovalo sa to za dobrú predpoveď. Matky sa radovali,
ak im pobozkala ich dieťa. Pohoniči ju prosili, aby sa s nimi aspoň trochu
previezla na koči, lebo vtedy mali zaručený nejaký zárobok. Obchodníci na
tržnici sa jej snažili dať koláč, alebo nejaké druhé jedlo, a keď si blažená vzala,
ich tovar sa rýchlo rozpredal. Dostala aj dar prozreteľnosti. Pred
roždestvenskými (vianočnými) sviatkami v roku 1762 všetkým hovorila:
„Upečte si palacinky, zajtra bude celé Rusko jesť palacinky.“ Na druhý deň
zomrela cárovná Jelizaveta Petrovna. Keď na Smolenskom cintoríne stavali
chrám. bl. Xénia celú noc ťahala navrch tehly, aby uľahčila stavbárom
prácu.
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Bl. Xénia zomrela na konci 18. storočia, pochovali ju na Smolenskom
cintoríne a hneď na to sa začali púte k jej hrobu. Po modlitbe bl. Xénii sa chorí
uzdravovali, v rodinách nastával mier a pokoj, chudobní dostávali dobrú
prácu. Tiež sa často zjavovala vo videniach: upozorňovala na
nebezpečenstvá a zachraňovala od pohrôm.
Kedysi to bol len biedny náhrobný nadpis nad jej ostatkami, no dnes to je
bohatý mramorový náhrobok, a nad týmto náhrobkom je, vďaka silám
uctievateľov, vyzdvihnutá prekrásna široká kaplnka, vo vnútri ozdobená
mramorovým ikonostasom s množstvom ikón, ktoré sú darmi vďačných sŕdc.
Po revolúcií kaplnku zatvorili, ale neprestávajúce pútnictvo a zázraky, ktoré sa
tam diali, prinútili, aby kaplnku znova otvorili. Na tento hrob chodia ľudia
biedni aj bohatí, významní aj bezvýznamní, obyčajní robotníci aj doktori,
skromní, poslušní aj pokorní archipastieri, učitelia i žiaci.
A všetci s bohabojnosťou v duši a skrúšeným srdcom pred jej veľkosťou
pozemského hrdinstva a pred jej nikdy neprestávajúcou láskou prosia
o pomoc a zastupovanie vo svojich potrebách, biede a nešťastí.
Neobyčajnú príhodu rozpovedala 24. novembra 1994 igumena
Pokrovského monastiera v Choťkove, matuška Olimpiada. Istému človeku,
ktorý fajčil 20 rokov, sa dostalo zázračného uzdravenia od neduhu fajčenia pri
moščiach (svätých telesných ostatkoch) svätej blaženej Xénie Petrohradskej.
Michail Michailovič bol človek, ktorý nevidel možnosť, aby prestal fajčiť. Raz
prišiel na Smolenský cintorín, k svätej blaženej Xénii. V kaplnke, kde sa konal
moleben, vanulo teplo modlitby, horeli sviečky, lampady a najhlavnejšie bolo
to, že duše prichádzajúcich ľudí objalo akési neobyčajné pocítenie lásky
a tichej radosti, ako to obyčajne býva pri moščiach blaženej Xénie. Mať
Olimpiada sa obrátila k Michailovi a povedala mu: „Michail Michailovič,
proste svätú Xéniu o pomoc, aby ste prestali fajči! Ona ženatým (tým, ktorí
majú rodinu) veľmi pomáha. A ten obrovský dlháň spadol na kolená pred
mramorovým náhrobkom, položil si hlavu na jeho dosku a pätnásť minút sa
ani nepohol, bol doslova ako v mdlobách. Aký pocit napĺňal dušu toho
svetského človeka, ktorý sa tak neočakávane detsky túlil k moščiam blaženej
Xénie? Michail Michailovič dokonca ani nezbadal, ako sa skončil moleben.
O rok mať Olimpiada zatelefonovala Michailovi a zaujímala sa o jeho stav.
Potešil matušku tým, že jej oznámil, že od tých čias už rok nefajčí. Či je možné,
aby človek, ktorý počas dvadsiatich rokov fajčil dva balíčky cigariet denne,
aby v jednom okamihu prestal fajčiť? Je to zjavný Boží zázrak na príhovor
svätej blaženej Xénie Petrohradskej!

Viera je súhlas bez hľadania. (sv. Ján Damascénsky)
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Modlitby v slovenčine
Ó, Najštedrejší Pane, ja viem, že moje veľké šťastie záleží od toho, aby som
Ťa ľúbila z celej mojej duše a z celého srdca, a aby som vo všetkom spĺňala Tvoju
Svätú vôľu.
Ó, môj Pane, Sám riaď moju dušu a napĺňaj moje srdce: ja chcem poslúchať
Jedine Teba, lebo si môj Tvorca a môj Pán.
Zachráň ma od pýchy a samoľúbosti.
Daj mi ochotu pracovať a požehnaj moju prácu.
Svätý Pane, Tvoj zákon káže žiť ľuďom v počestnom manželstve, tak ma priveď
do Tebou posväteného stavu, nie pre moje túžby, ale pre naplnenie Tvojho
predurčenia, lebo si povedal: je nedobré pre človeka byť samému a stvoril mu
ženu -- pomocníčku, požehnal im žiť v láske, plodiť sa a napĺňať zem.
Vypočuj moju pokornú prosbu, ktorú Tebe vysielam z hĺbky môjho dievčenského
srdca.
Daj mi manžela čestného a cnostného, aby sme spolu v láske a súhlase oslavovali
Teba, Milostivého Pána, s Otcom, a Synom a Svätým Duchom, až na večné veky,
amen.

Modlitba metropolitu Filareta

Pane, Bože, daj, aby som pokojne prijal všetko, čo mi prinesie
dnešný deň, a aby som sa úplne odovzdal do Tvojej vôle.
Usmerňuj ma a pomáhaj mi po celý deň. Veď moju myseľ a city
vo všetkých mojich skutkoch a slovách. Nedovoľ, aby som
v nepredvídaných prípadoch zabudol, že všetko prichádza od
Teba.
Nauč ma správne správať sa k svojim blížnym, aby som nikoho
nezarmútil a nerozhneval. Pane, daj mi silu, aby som uniesol
bremeno tohto dňa a všetkého, čo sa v priebehu dňa stane. Veď
moju vôľu a nauč ma, aby som sa modlil, aby som veril, mal
nádej, vedel trpieť, odpúšťať a milovať.
Pane, daj, aby som bol nástrojom Tvojho pokoja, aby som tam, kde je nenávisť,
vnášal lásku, kde je urážka – odpustenie, kde sú nesváry – svornosť, kde je
zúfalstvo – nádej, kde je tma – svetlo, kde je smútok – radosť. Ó, Božský Učiteľ,
daj nech sa nikdy nestane, aby ma druhí tešili, ale daj, aby som ja tešil ich, nie
nech oni chápu mňa, ale aby som chápal ich, nedopusť, aby ma ľudia milovali, ale
aby som ja miloval ich. Pretože, keď odpúšťame iným, odpúšťa sa i nám, keď
dávame blížnym, dostávame, a keď umierame, deje sa tak pre večný život.
Svätý Duchu, pomáhaj mi, aby som dnešný deň posvätil svojmu Pánovi
Spasiteľovi.
Pane, Isuse, Synu Boží, lepšie je nežiť, než žiť bez Teba a proti Tebe. Ďakujem Ti,
Bože, za dar tohto dňa a za všetko dobro, ktoré mi pomôžeš dnes učiniť.
Ochraňuj ma, milostivý Bože, od túžby po pohodlí a učiň ma hodným, aby som bol
v každej chvíli pripravený zrieknuť sa seba samého kvôli blížnemu, lebo si mi pre
túto službu dal i život. Pomôž mi, aby som sa zbavil všetkého, čo nie je Tvoje,
a všetko, čo je od Teba, aby som prijal v hlbokej viere, nádeji a láske. Prosím Ťa
o statočnosť, aby som Ti odhodlane a trvalo slúžil, aby som staval pravdu nad
zisk. Aby som dal prednosť ušľachtilým skutkom pred chvíľkovým uspokojením,
aby som povýšil blížnych nad seba a naplnil Tvoje prikázanie o láske.
Učiň, aby svetlo Tvojej Krásy, Dobroty a Lásky zažiarilo v mojej duši. Amen.

„Kto sa nemodlí, je mŕtvy.“ (Sv. Ján Zlatoústy)
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Proroctvo sv. Níla Myrotočivého pro našu dobu
(zo Svätej Hory Atos, z r. 1651)
Po roku 1900 v pol. 20. storočia, budú ľudia tejto doby na nepoznanie. Keď sa priblíži
doba antichristovho príchodu, myseľ ľudí sa zatemní telesnými vášňami a zosilnie neprávosť
(hriech). Svet bude na nepoznanie. Ľudský zovňajšok sa zmení a nebude možné rozoznať
mužov od žien pre nehanebnosť v obliekaní a
účese. Títo ľudia sa antichristovým klamaním
stanú krutými a budú, ako divá zver. Nebude úcty
k rodičom a starcom, láska zmizne a kresťanskí
pastieri, biskupi a kňazi sa stanú márnivými, úplne
neschopnými rozoznať pravú cestu od nepravej. V
tej dobe sa zmenia zásady i tradície kresťanov a
Cirkvi.
Ľudia zanechajú skromnosť a zavládne
rozhadzovanie. Faloš a lakomstvo dosiahnu veľké
rozmery; avšak beda tým, ktorí hromadia poklady. Chtivosť, cudzoložstvo, homosexualita,
tajné skutky a vražda budú vládnuť v spoločnosti. Takto budú ľudia mocou takýchto veľkých
zločinov a neviazanosti zbavení milosti Svätého Ducha, ktorú obdržali pri sv. krste, a už
nebudú počuť hlas svojho svedomia.
Božie Cirkvi budú pripravené o bohabojných a zbožných pastierov a beda kresťanom,
ktorí v tej dobo zostanú vo svete; celkom stratia svoju vieru, pretože nebude spôsobu, ako
získať od kohokoľvek svetlo poznania. Potom odídu zo sveta do svätých útočísk; hľadajúc,
ako by uľahčili svojmu duchovnému trápeniu, no všade narazia na ťažkosti a prekážky. Toto
všetko bude dôsledkom toho, že antichrist túži ovládnuť každého a panovať celému svetu; tiež
bude činiť zázraky a preludné znamenia.
Dá ľuďom skazenú múdrosť, takže tí vynájdu prostriedok, ako môže jeden človek s
druhým viesť rozhovor z jedného konca zeme na druhý. Ľudia tiež budú v lej dobo lietať
vzduchom ako vtáky a zostupovať na dno mora ako ryby. A až toto všetko dosiahnu, strávia
títo nešťastní ľudia svoj život v pohodlí bez toho, že budú vedieť, duše úbohé, že je to
antichristov podvod. A on, bezbožník, bude korunovat' ľudskú vedu takou domýšľavosťou, že
táto povedie ľudí k tomu, aby zanechali pravú cestu a stratili vieru v existenciu Boha v troch
Osobách.
Potom najlepší Boh, vidiac pád ľudského pokolenia, skráti tie dni pre tých
nemnohých, ktorí budú spasení, lebo nepriateľ chce uviesť do pokušenia pokiaľ možno aj
vyvolených... Potom sa náhle objaví trestajúci meč a zabije zvodcu i jeho služobníkov.
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Čo povedali...
„Kým žije Pravoslávie, kresťanstvo má nádej na prežitie.“ (Steven Runciman,
anglický byzantológ, anglikán)
„Jediným svetlým bodom pre budúcnosť súčasného sveta je prebúdzajúca
sa viera dnešnej ruskej inteligencie.“ (Francouis Mauriac, francúzsky
spisovateľ, rímskokatolík)
„Našej Pravoslávnej Cirkvi dal Svätý Duch schopnosť rozumieť tajomstvám
Božím, ona je mocná vďaka svojmu svätému zmýšľaniu a trpezlivosti.“
„Pravoslávie je ozajstné oslavovanie Boha v človeku a človekom
a oslavovanie človeka v Bohu a Bohom.“ (Starec Siluan )
„Tam, kde je Svätý Duch, tam je i prenasledovanie. Dejiny svedčia
a jednoznačne, že Pravoslávna Cirkev bola a zostala prenasledovanou
Cirkvou.“
„Hlavnou a charakteristickou črtou Pravoslávia je jeho liturgická orientácia.“
„Pravoslávna Cirkev je predovšetkým liturgickou Cirkvou.“
„Pre pravoslávne myslenie a skúsenosť je viera, vyznávaná Cirkvou, už
samotnou svojou povahou osobný zväzkom voči Božej pravde.“
„Pravda je samotný život a jedinečná cesta, ktorá vedie k životu.“
„Pravda je teda obsahom i naplnením viery.“
„Viera učí čo a láska ako. Obidve sú neodlíšiteľné. (Sv. Makarios Egyptský)
„Svätý Duch je duša našej duše.“ (Sv. Irenej)
„Ľuďom treba častejšie pripomínať, že sú ľuďmi.“ (sv. Andrej Rublev)
„Keď si budeš pamätať len zlo, nikdy nebudeš šťastný pred Bohom.“ (sv.
Andrej Rublev)
„Ako slnečné svetlo nečaká západ zornice, ale vychádza pri jeho postupe
a svojím svetlo zoslabuje jeho žiaru, tak aj Christos nečakal, kým Ján dokončí
svoju cestu, ale sa zjavil, keď ešte učil a krstil.“ (sv. Ján Zlatoústy)
Tajomstvom vtelenia sa ukazuje zároveň dobrota Božia, múdrosť
a spravodlivosť, moc a sila. Dobrota preto, že nepohrdol slabosťou svojho
stvorenia, spravodlivosť preto, že nedal zvíťaziť tyranovi a tiež preto, že
nevytrhuje človeka násilím zo smrti, múdrosť preto, že našiel najdôstojnejšie
riešenie veci najobťažnejšej, moc a sila nekonečná preto, že nie je nič
väčšieho, než keď sa Boh stane človekom. (sv. Ján Damaský)
Bez väčšej idey neobstojí vo svete, ani človek, ani národ. ( F. M. Dostojevskij)
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Milí bratia a sestry
Už dlhší čas mám pocit, akoby sa kresťania báli
nazvať veci pravými menami. Asi najjasnejším
prípadom tohto duchovného marazmu je tzv.
charizmatická obnova vo „Svätom Duchu“. Sama už
stihla zasiahnuť, až na výnimky, takmer všetok
protestantizmus ako aj rímsky katolicizmus. Iba jedinej
Pravoslávnej Cirkvi sa táto duchovná „obroda“ vyhla,
i keď aj v nej existuje pár tzv. charizmatických
prívržencov.
Drvivá väčšina publikácií ako aj svedectvá
oklamaných ľudí, ktorí buď priamo, alebo nepriamo
patria

do

nejakého

letničného

„kresťanského“

spoločenstva, bola nekriticky pozitívna. Pritom nikto
zo spomínaných ľudí vôbec nezapochyboval (!) o tom,
či duch, ktorý v takýchto „kresťanských“ spoločenstvách pôsobí, je naozaj Duch Boží. Vďaka
láskyplnej Božej prozreteľnosti sa mi dostala do rúk publikácia od hieromonacha Serafima Rosa:
Pravoslávie a náboženstvo budúcnosti, ktorá jednoznačne odsúdila tzv. charizmatickú obnovu
ako dieťa diabla. Výňatok z tejto knihy uvádzam v rubrike NÁBOŽENSKÉ SPOLOČENSTVÁ
A SEKTY na webovskej stránke www.mojweb.sk/krestan.
Je strašné, čo i len rozmýšľať o náboženskej nevedomosti dnešných kresťanov. Pretože tzv.
charizmatické hnutie (,ktoré je ešte relatívne ľahko usvedčiť z nekresťanských praktík) bolo
prijaté takmer na celom svete. Čo sa bude diať v budúcnosti, keď príde už v Biblii popisovaný
klam taký presvedčivý, že zvedie, ak by to bolo možné, aj vyvolených?! Pritom treba mať vždy na
pamäti, ako to veľmi výstižne popisuje aj Serafim Rose, že náboženstvo budúcnosti nebude len
nejaký plytký, narýchlo pozliepaný náboženský systém, ale do najmenších podrobností
rozpracovaná diabolská lož. Tá bude chcieť nahradiť „prekonané“ kresťanstvo! Samozrejme, že
celé to bude smerovať k nastoleniu vlády toho syna zatratenia, ktorý sa bude povyšovať nad
všetko, čo sa menuje Boh, a ktorý sa posadí v Jeruzaleme v Božom chráme na Boží trón,
vyhlasujúc sám seba za boha!
Preto milí bratia a sestry, neustále bdejte a horlivo študujte Sväté Písmo spolu so životopismi
a dielami svätcov a v ich svetle kriticky skúmajte každú novotu, ktorá bude chcieť „oživiť“
upadajúce kresťanstvo. Súženia síce musia prísť, ale beda tomu, skrze koho súženia
prichádzajú!!!

Branislav Šomodík
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Prvá svätá Liturgia v meste pod Urpínom
Dňa 17. 11. 2002 sa v Banskej Bystrici na Svätej Liturgii stretli všetci tí, ktorí
chceli osláviť nášho Nebeského Otca, a vzdať Mu vďaku za všetko dobro, ktoré
pre nás neustále robí. Radi by sme sa s vami podelili o radosť, ktorá v ten deň
naplnila naše srdcia. Fotky nedokáţu vystihnúť všetko, ale dúfam, ţe potešia aj
vás.

Blízky je Pán všetkým, ktorí Ho vzývajú, všetkým, ktorí Ho vzývajú v pravde.
Plní želania tým, ktorí sa Ho boja, čuje ich volanie a pomáha im.“ (Ž 144,
18 – 19)

„Isus riekol: Nechajte dietky a
nebráňte im prichádzať ku mne, lebo
takýchto je Kráľovstvo nebeské." (Mt
19,14)

„Riekol im Isus: veru, veru, hovorím vám: ak nejete Telo Syna, nepijete Jeho
Krv, nemáte v sebe život. Kto je moje Telo a pije moju Krv, má večný život, a ja
ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje Telo je pravý pokrom a moja Krv je
pravý nápoj. Kto je moje Telo a pije moju Krv, zostane vo mne a ja v ňom.“
(Jn 6, 53-56)

9

Pôstne jedlá
HŔSTKOVÁ POLIEVKA
Za hrsť suchého hrachu, suchej fazule, krúpov, šošovice
2 zemiaky
200 g koreňovej zeleniny
soľ, zelerová vňať
Do studenej vody dáme variť vopred namočenú fazuľu a hrach. Do polomäkkých surovín pridáme
pokrájanú zeleninu, šošovicu a krúpy. Pred dovarením pridáme zemiaky pokrájané na kocky
a osolíme. Nakoniec posypeme posekanou zelerovou vňaťou.
CIBULIAČIKY
40 Dg hladká múka špeciál
1 dl olej (môže byť aj menej oleja)
2,5 dl vlažná voda
2,5 g droždie
2-3 lyžice cukru
3-4 veľké cibule
hrubá soľ, rasca
Príprava: z droždia, asi z 2 dl vody a cukru si urobíme kvások. Do neho pridáme múku, olej, soľ,
trochu vodu a vypracujeme cesto. Necháme nakysnúť, potom rozvaľkáme na 1 cm a väčšou formou,
alebo pohárom vykrajujeme kolieska. Uložíme ich na vymastený plech a potrieme vodou. Očistené
cibule nadrobno nakrájame, nimi posypeme každé jedno koliesko, pritlačíme a posypeme hrubou
soľou a rascou (môže byť aj sladká červená paprika). Cibuliačiky necháme ešte 15 minút nakysnúť
a pečieme v rúre približne 20-25 minút.
HALUŠKY S KYSLOU KAPUSTOU
400 g miešanej múky
voda
500 g kyslej kapusty
olej
1 cibuľa
soľ
Príprava: z múky, štipky soli a vody urobíme cesto, necháme ho trochu postáť a potom do vriacej
osolenej vody hádžeme drobné halušky. Vopred si pripravíme kapustu, ktorú pokrájame a popražíme
na oleji s nadrobno nakrájanou cibuľou. Hotové halušky zmiešame s kapustou a podávame.
LÁMANCE S MAKOM
600 g hrubej múky
soľ
voda
3 lyžice oleja
4 lyžice maku
4 lyžice cukru
Príprava: Z múky, soli a vody si urobíme tuhé rezancové cesto. Vyvaľkáme ho na pomúčenej doske
a pokrájame na pásy, ktoré upečieme na platni: Upečené polámeme na menšie kúsky, polejeme
vriacou vodu, olejom a posypeme mletým makom a cukrom.
ROŢTEKY Z LÍSTKOVÉHO CESTA
30 Dg hladká múka špeciál
1 CERA
12 Lyžíc vlažnej vody
trochu soli
Príprava: spracovať cesto a nechať 12 hodín v chladničke. Potom cesto rozdeliť na 8 dielov
a rozvaľkať. Plniť orechmi, makom. Potrieť vodou. Plech vymastiť CEROU a piecť do ružova.
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Príbehy a výroky púštnych otcov
Blažený Athanasios poprosil abbu Pambóa, aby prišiel z púšte do
Alexandrie. Keď prišiel a uvidel tam herečku, začal plakať. Prítomný
vyzvedali, prečo sa rozplakal a on povedal: „Dojali ma dve veci. Po
prvé skaza tejto ženy a potom, že ja nemám takú veľkú snahu zapáčiť
sa Bohu, ako má ona, aby sa zapáčila ničomným ľuďom.“
Keď abba Silván raz sedel medzi bratmi, dostal sa do veľkého
vytrženia a padol na zem. Po dlhšom čase vstal a rozplakal sa. Bratia
sa ho pýtali: „Otče, čo ti je?“ on ale mlčal a plakal. Keď však naliehali,
aby prehovoril, povedal: „Dostal som sa vo vytržení na Súd a uvidel
som tam, že mnoho ľudí, ktorí žijú, ako my, budú trpieť večný trest,
a že mnoho svetských ľudí vchádza do Kráľovstva.“ Starec sa potom
kajal a nechcel vychádzať zo svojej kélie. Zakaždým, keď ho prinútili,
aby vyšiel von, zakrýval si tvár kapucňou a hovoril: „Prečo mám vidieť
časné svetlo, ktoré je k ničomu?“
Jeden starec hovoril, že jeden brat chcel odísť na púšť, ale vlastná matka mu v tom bránila. On ale
neopúšťal od svojho úmyslu a hovoril: „Chcem zachrániť svoju dušu“ Pretože sa jej nedarilo, aby mu v tom
zabránila, aj keď sa veľmi snažila, nakoniec ustúpila. Brat odišiel a začal žiť v samote, ale premárnil svoj
život v nedbanlivosti. Jeho matka potom zomrela a on po čase ochorel. Upadol do vytrženia a bol v ňom
odnesený na Súd. Medzi odsúdenými našiel svoju matku. Tá, akonáhle ho uvidela, užasla: „Čo to znamená,
Synu? I ty si bol odsúdený ísť na toto miesto? Kde sú tvoje slová, že chceš zachrániť svoju dušu?“ Veľmi sa
zahanbil a stál tam vo veľkom zármutku. Nemal jej čo odpovedať. Riadením milujúceho Boha sa po tomto
videní uzdravil zo svojej choroby. Usúdil, že sa mu to stalo od Boha ako varovanie. Zavrel sa v kélii a staral
sa len o vlastnú spásu v ľútosti a plači nad tým, čo predtým zanedbával. Jeho kajúcnosť bola taká, že ho
mnoho ľudí prosilo, aby trošku poľavil, aby neutrpel nejakú škodu z toho prehnaného plaču. On sa však
nenechal utešiť a vravel: „Ak som ani výčitku svojej matky nezniesol, ako budem môcť v deň súdu zniesť tú
hanbu pred Christom a svätými anjelmi?“
Jeden brat išiel kedysi do kláštora navštíviť svoju chorú sestru. Tá bola veľmi verná a odmietala uvidieť
muža. Napriala si tiež, aby jej vlastný brat prišiel kvôli nej medzi ženy. Odkázala mu: „ Odíď, braček.
Modli sa za mňa a z Christovej milosti Ťa potom uvidím v Nebeskom Kráľovstve.
Lovec v púšti uvidel abbu Antona, ako sa veselí s bratmi, a bol pohoršený. Starec, aby mu ukázal, že je
potrebné občas vyjsť v ústrety potrebám bratov, povedal: “Vlož šíp do svojho luku a natiahni tetivu.” Urobil
to. Starec riekol: “Natiahni viac”. Urobil tak. Starec opäť povedal: “Natiahni ešte viac.” Lovec mu odvetil:
“Ak priveľmi ohnem svoj luk, zlomí sa.” Vtedy mu starec povedal: “Tak je to aj s Božím dielom. Ak
budeme nadmieru namáhať bratov, čoskoro sa zlomia. Občas je potrebné zísť dolu a vyjsť v ústrety ich
potrebám.”
Starci sa pýtali abbu Agathona na abbu Eliáša: “Je to dobrý abba?” Starec im odvetil: “Vzhľadom na
svoju generáciu je dobrý.” Oni mu povedali: “A aký je v porovnaní s predošlými?” On im dal túto odpoveď:
“Povedal som vám, že vzhľadom na túto generáciu je dobrý, ale v porovnaní s predošlými: v skíte som videl
muža, ktorý tak, ako Jozue, Nunov syn, vedel zastaviť slnko na nebesiach.” Pri týchto slovách užasli a
vzdali slávu Bohu.
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Abba Xanthios povedal: “Pes je lepší ako ja, lebo má lásku a nesúdi.”
Svätí otcovia prorokovali o posledných generáciách. Vraveli: “Čo sme urobili my?” Jeden z nich, veľký abba
Ischyrion odpovedal: “My sme splnili príkazy Boha.” Ostatní sa pýtali: “A tí, čo prídu po nás, čo budú
robiť?” On odpovedal: “Budú bojovať, aby dosiahli aspoň polovicu z našich činov.” Oni sa pýtali: “A čo sa
stane s tými, čo prídu po nich?” On povedal: “Ľudia tej generácie nedokončia žiadne dielo a príde na nich
všetko pokušenie. Ale tí, čo sa osvedčia v ten deň, budú väčší ako my a naši otcovia.”
Kým sa abba Makarios modlil vo svojej jaskyni v púšti, pribehla znenazdania hyena a začala mu oblizovať
nohy. Nežne ho ťahala za okraj tuniky a viedla ho ku svojej jaskyni. Išiel za ňou a hovoril si: “ Som
zvedavý, čo odo mňa to zviera chce.” Keď ho priviedla k jaskyni, vošla dnu a vyniesla svoje šteňatá,
ktoré sa narodili slepé. Modlil sa nad nimi a vrátil ich hyene s uzdraveným zrakom. Ona sa vrátila dnu a
ako poďakovanie mu priniesla hrubú kožu z barana a položila ju na jeho nohy. Usmial sa na ňu ako na
nejakú milú osobu, vzal si kožu a natiahol sa na ňu.
Abba Teodor povedal: “Ak sa priatelíš s niekým, kto padne do pokušenia smilstva, ponúkni mu svoju
ruku, ak môžeš, a vysloboď ho z neho. Ale ak upadne do herézy a nepodarí sa ti odvrátiť ho od nej, rýchlo
sa oddeľ od neho, lebo ak sa omeškáš, aj ty môžeš byť stiahnutý s ním do priepasti.”
Abba Pimen hovoril o abbovi Jánovi Trpaslíkovi, že sa modlil k Bohu, aby mu odobral vášne, aby bol
slobodný od ustarostenosti. Šiel za starcom a povedal mu: “Nachádzam sa v pokoji, bez nepriateľa.” Starec
mu povedal: “Choď a naliehavo pros Boha, aby prebudil boj, aby si mohol znovu získať zármutok a pokoru,
ktoré si zvykol mať, lebo len vďaka boju duša postupuje vpred.” Tak teda prosil Boha a keď boj prišiel, už
sa viac nemodlil, aby mu ho Boh odobral, ale vravel: “Pane, daj mi silu na boj.”
Abba Jakub povedal: “Ako lampa osvetľuje tmavú miestnosť, tak Božia bázeň osvecuje ľudské srdce, keď
vnikne doň, a učí ho všetkým cnostiam a príkazom Božím.”
Abba Ján z Kellie nám hovoril tento príbeh: V Egypte žila jedna veľmi pekná a bohatá kurtizána, ku
ktorej prichádzali samí vznešení a mocní ľudia. Jedného dňa sa ocitla pri chráme a chcela vstúpiť dnu.
Subdiakon stojaci pri vchode jej nechcel dovoliť vojsť a hovoril: “Nie si hodná vojsť do domu Boha, lebo si
nečistá.” Biskup počul ich škriepku a vyšiel von. Kurtizána mu povedala: “Nechce ma pustiť do chrámu.”
Biskup jej na to povedal: “Nie je ti dovolené vojsť, lebo nie si čistá.” Naplnila sa ľútosťou a povedala:
“Odteraz už nebudem smilniť.” Biskup jej povedal: “Ak sem prinesieš všetko svoje bohatstvo, budem vedieť,
že už sa viac nedopustíš smilstva.” Priniesla svoje bohatstvo a biskup všetko spálil v ohni. Ona potom vošla
do chrámu, plakala a vravela: “Ak sa mi toto stalo tu dolu, čo všetko by som stratila tam hore?” Tak sa
obrátila a stala sa vyvolenou nádobou.
Dvaja starci žili spolu mnoho rokov a nikdy nemali medzi sebou spory. Prvý povedal druhému: “Poďme sa aj
my pohádať, tak ako ostatní ľudia!” Druhý odpovedal: “Neviem, ako sa to robí.” Prvý povedal: “Pozri,
položím medzi nás tehlu a poviem: ,Je moja„, a ty povieš: ,Nie, je moja„, a tak sa začneme vadiť.” Položili
teda medzi seba tehlu a prvý povedal: “Je moja”, a druhý na to: “Nie, je moja”. Prvý odpovedal: “Ak je
tvoja, vezmi si ju a choď!” Tak sa obidvaja vzdali bez toho, aby boli schopní nájsť nejakú príčinu na hádku.
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Najlepší priateľ človeka
ÚSMEV, PROSÍM
Milujem ranné prechádzky po našom sídlisku. Pravdu povediac, ich krásu som si
uvedomil iba pred dvoma rokmi, keď som dcére kúpil psa. Vtedy mi sľubovala všetko
možné i nemožné. Od každodenných nákupov cez domáce práce až po samé
jednotky v škole. Podľa predpokladov ju Bobík, ako sme spoločne nazvali nášho
miláčika, prestal zaujímať asi po dvoch mesiacoch. A odvtedy sa o neho starám ja.
Síce do práce by mi stačilo vstávať o 6.00 hod., ale Bobík mi už o pól piatej svojím
kňučaním zvestuje čas na rannú prechádzku. A tak si každé ráno s Bobíkom
prejdeme našu stálu trasu. Výťah zvyčajne nefunguje, a preto svižnými skokmi
zbehneme zo šiesteho poschodia. Veru, niet nič
lepšie ako hneď zrána zahriať svoje zlámané
telo. Na schodoch stretneme dôchodcu
Ranostaja, ktorý si ide do stánku kúpiť čerstvé
noviny. Keďže Ranostaj má problémy so
sluchom, snažím sa mu pozdraviť hlasnejšie,
ako býva zvykom. To sa však nepáči susedke
Sliedivej, ktorá ma zahriakne, nech nerobím
hluk zavčasu ráno, keď normálni ľudia ešte
spia. Pravdou však je, že susedka Sliedivá
neznáša Bobíka, lebo údajne behá po kvetoch
pred činžiakom. Darmo sa jej snažím vysvetliť, že po kvetoch behá vlčiak doktora
Odmeraného z druhého poschodia. Po šťastnom zdolaní šiestich poschodí svoju
cestu zamierime na malú lúku za našim činžiakom, kde ma už so širokým úsmevom
víta sused Najmúdrejší aj so svojou čiernou dogou. Bobík sa s dogou zvítava
svojským spôsobom: Rozbehne sa a snaží sa ju uhryznúť do krku. To je,
samozrejme, dôvod na múdre poznámky suseda Najmúdrejšieho, ktorý sa každého
snaží oslniť svojou vysokou lesníckou školou .Jeho tromfom sú tiež citáty slávnych
filozofov, ktoré sa každý večer učí naspamäť. No ani zvýšená aktivita Bobíka
nezmení apatiu dogy, ktorá si už iste spomínaných citátov za tie roky užila dosť. Po
pár zdvorilých odpovediach a nútených úsmevoch konečne odchádzam. S úľavou sa
poberáme nadýchať dennej dávky olova k frekventovanej ceste, ktorá prechádza
popri našom sídlisku. Po pár sto metroch prichádzame k novinovému stánku, kde
nás rutinérsky obslúži predavačka Klebetná, s ktorou si už dokonca tykám.Za chvíľu
viem všetky novoty na sídlisku. So zaželaním pekného dňa sa spokojne poberám
domov. Vo dverách ma už čaká manželka, ktorej musím pri raňajkách vyrozprávať
všetko, čo som sa dnes dozvedel. Veru, mať psa v paneláku je na nezaplatenie,
povzdychne si manželka, ktorá sa už teší na večernú prechádzku s najlepším
priateľom človeka.
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Tento fejtón, ale aj oveľa viac si môžete prečítať na webovskej stránke
pravoslávnych kresťanov z BB: www.mojweb.sk/krestan

Pochvala pôstu od sv. Efréma Syrského
Zamiluj si nádherný pôst – čin, ktorý je hodný cti a príjemný Bohu. Pôst je voz, ktorý vynáša do
neba; pôst rodí prorokov, činí múdrejšími zákonodarcov; pôst je dobrá ochrana pre dušu, spoľahlivý
spoločník tela; pôst je zbraň pre statočných; škola pre askétov; pôst odráža pokušenie; posväcuje
zápas dobroty a cnosti; je priateľom striezlivosti a príčinou nevinnosti; pôst je mužnosť v boji, pôst
hasí silu ohňa, pôst zatvára ústa levom; pôst vynáša modlitbu do neba, pôst je matkou zdravia; pôst je
radcom mladosti a okrasou starcov, dobrý spolucestujúci pre pútnikov, pôstnici majú čestné telo
a drahocennú dušu; pôst upokojil Lazára v lone Adama.
Preto si aj my zamilujme pôst, aby nás prijala Abrahámova náruč.
Vzďaľujme sa od rozkoší, ktoré sú prevádzané bujarým smiechom
opilstva, tej matky opilstva. Pán neprijíma opilstvo. Opilstvo nás vzďaľuje
od Svätého Ducha. Pôst je zvelebením miesta, dobrý poriadok na tržnici;
pôst je starostlivým ochrancom panenstva; pôst je cestou cestou
k pokániu; pôst je príčinou k slzám; pôst nemiluje svet, ani to, čo je na
svete. Preto si nemôžeme zúfať, keď sa pôstíme, lebo i anjeli si v každom
chráme zapisujú pôstniky. Pôst je nezlučiteľný s pamätaním na zlo. A tí,
ktorí si pamätajú na zlo a žiaľ, ktoré im boli spôsobené, aj keď sa pôstia
a modlia, sú podobní ľuďom, ktorí naberajú vodu, a nalievajú ju do
rozbitého suda: Pán neprijíma modlitby toho, ktorý pamätá na zlo, ktoré
mu brat spáchal.

O čítaní Evanjelia
Biskup Ignác Brjančaninov
…Pri čítaní Evanjelia nehľadaj oblaženie, nehľadaj nadšenie, nehľadaj skvelé
myšlienky, ale sa snaž uzrieť svätú Pravdu. .
Neuspokojuj sa len s jednoduchým neplodným čítaním Evanjelia, snaž sa naplniť jeho prikázanie, teda
– čítaj ho svojimi skutkami. Je to kniha ţivota, a tak je potrebné ju čítať svojím ţivotom.
Ak sa otváraš ho čítaniu knihy – svätého Evanjelia, vnímaj, že rieši tvoj večný údel: buď v Božom
Kráľovstve, alebo v pekle. Podľa Evanjelia budeme súdení a podľa toho, kto pohŕda Christom a
neprijíma Jeho slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré (Isus) hovoril, bude ho súdiť v posledný deň.( Ján
12, 48)
Boh zjavil svoju vôľu ničotnej smietke – človeku. Kniha, v ktorej je uložená táto veľká a najsvätejšia
vôľa, je v tvojich rukách. Môžeš vôľu svojho Stvoriteľa a Spasiteľa prijať, alebo zavrhnúť – ako
chceš, ako sa ti páči…Tvoj večný život a večná smrť je v tvojich rukách; uváž, aký musíš byť opatrný
a rozvážny. Nezahrávaj sa so svojím večným údelom.
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Modli sa k Pánovi so skrúšeným duchom, aby ti otvoril oči, a aby si uvidel divy, ktoré sú skryté v Jeho
prikázaniach – v Jeho Evanjeliu.
Čítaj Evanjelium s najväčšou úctou a pozornosťou, nič v ňom nepovažuj za málo významné, ktoré si
nezaslúži tvoju pozornosť – kaţdé slovo v ňom vydáva svetlo ţivota a opovrhnutím ţivota je smrť.
Pri čítaní o malomocných, ranených mŕtvicou, slepých, chromých, posadnutých, ktorých Pán uzdravil,
mysli na to, že i tvoja duša na sebe nesie rôzne rany od hriechov, je tiež spútaná démonmi a podobná
tým z Evanjelia. Z Evanjelia sa nauč viere, že Pán, Ktorý ich uzdravil, vylieči i teba, ak Ho budeš
horlivo prosiť o svoje uzdravenie.
Získaj také rozpoloženie duše, aby si mohol prijať uzdravenie. Schopnosť prijať vyliečenie majú tí,
ktorí sú si vedomí svojej hriešnosti, a rozhodli sa zanechať svoje neprávosti. Isus Christos povedal:
„Súdiť som prišiel na tento svet, aby videli, ktorí nevidia, a aby oslepli, ktorí vidia. Počuli to farizeji,
ktorí boli s Ním, a povedali Mu: Či sme aj my slepí? Christos im riekol: Keby ste boli slepí, nemali by
ste hriechu; vy však hovoríte: Vidíme – Váš hriech zostáva“ ( Ján 9,39-41).
Pyšný spravodlivý je vlastne hriešnik, ktorý nevidí svoje hriechy; taký je pre Spasiteľa neužitočným
služobníkom. Isus Christos povedal: „Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov ku pokániu“
(Matúš 9,13).
Vidieť hriechy, vidieť pád, v ktorom sa nachádza celý ľudský rod, to je zvláštny Boží dar. Vypros si
tento dar, a potom sa kniha nebeského lekára – Evanjelium –stane pre teba pochopiteľná.
Snaž sa vnikať do Evanjelia mysľou i srdcom, aby v ňom, tak povediac, tvoja myseľ žila, potom sa i
tvoje činy stanú evanjeliovými. To je moţné dosiahnuť stálym zboţným čítaním a štúdiom
Evanjelia.
Svätý Pachomij Veľký, jeden zo zosnulých Otcov dávnovekej Cirkvi, poznal celé Evanjelium
naspamäť a kázal, ako mu Boh zjavil, svojim učeníkom za nevyhnutnú povinnosť, aby sa ho naučili. A
tak ich potom Evanjelium všade sprevádzalo a neustále ich viedlo.
Aké šťastie, aké bohatstvo – poznať Evanjelium (i keď možno iba z časti) naspamäť. Nemôžeme
predvídať zvraty a pohromy, ktoré sa nám môžu v priebehu života prihodiť; Evanjelium, ktoré je
uložené v našej pamäti, môžeme čítať i ako slepí, ako trestanci, ktorí sú doprevádzaní do žalára,
prihovára sa hospodárom na poli a občerstvuje ich, poučuje sudcu pri jeho súde, potešuje chorého
v čase bezsennej a ťažobnej samoty.
Neodvaţuj sa sám vykladať Evanjelium a ostatné knihy svätého Písma. Písmo nebolo vyslovené
len tak „samé od seba“, ale po vnuknutí Svätého Ducha. Svätý Duch prenášal skrze prorokov a
apoštolov slovo Božie, a vyložil ho skrze svätých Otcov. Slovo Božie – jeho znenie i výklad – je
darom Svätého Ducha. Jedine tento pravý výklad prijíma svätá pravoslávna Cirkev, iba tento jediný
výklad prijímali jej skutočné deti.
„Na toho vzhliadnem, kto sa trasie pred mojím slovom,“ (Izaiáš 66,2) hovorí Hospodin. Takým teda
buď vo vzťahu k Evanjeliu a k Pánovi, Ktorý je v ňom prítomný.
Zanechaj hriešny život, opusti pozemské rozkoše a iné putá, zriekni sa svojej duše (t.j. života) a potom
sa pre teba stane Evanjelium prístupné a pochopiteľné.
Keď Pán prebýval svojím prečistým telom na zemi – mnohí Ho videli, a predsa nevideli…Aký má
človek úžitok z toho, keď hľadí iba telesnými očami, rovnakými, ako majú zvieratá, ale nevidí nič
očami duše – teda mysľou a srdcom? Tak je to i s čítaním Evanjelia; mnohí Evanjelium čítali, a
pritom ho vlastne nikdy nečítali – vôbec ho nepoznajú…
Evanjelium, ako povedal jeden svätý pustovník, sa číta jedine čistou mysľou; môţe byť pochopené
len do tej miery, do akej naplníš jeho prikázania svojimi skutkami. Skutočného odhalenia vnútra
Evanjelia nie je možné dosiahnuť svojimi vlastnými silami – je to Christov dar.
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Svätý Duch, Ktorý sa usídli vo svojom pravom a vernom služobníkovi, učiní ho dokonalým čitateľom
a tým, kto Evanjelium skutočne naplní.

Keď človek odmietol Boha, klania sa bôžikovi. (Dostojevskij
OZNAM PRE STREDOSLOVÁKOV!!!
Pravoslávna Cirkev oznamuje všetkým, ktorí majú záujem, že sväté
Liturgie sa v Banskej Bystrici a vo Zvolene konajú nasledovne: prvú
nedeľu v Banskej Bystrici v náhradných priestoroch v Agentúre
sociálnych služieb na Ulici 9. mája č. 74 (bývalé detské jasle) so
začiatkom
o 9:30 hodine. Druhú nedeľu vo Zvolene v kaplnke
zvolenského zámku o 10:30 hodine. Podrobnejšie informácie dostanete
na telefónnom čísle: 0903170583.
Tešíme sa na vašu účasť.

Dňa 21. júla 2002 prijali svätú Tajinu manţelstva naši blízki priatelia Miroslav a Slávka
Olerínyovci. Aj touto cestou im z celého srdca prajeme , aby ich Bohom poţehnané
manţelstvo bolo plné Boţej milosti, lásky a vzájomného porozumenia. Na mnoho rokov!

SVETLO PRAVOSLÁVIA – spoločensko – duchovný občasník
Internetová verzia: jankasom.szm.sk/svetlopravoslavia.html
Zodpovedná:
Redaktorka: Jana Šomodíková, Jesenského 16, 974 01 Banská Bystrica, mobil: 0903170583,
e-mail jankasom@szm.sk
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