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Rusínska obroda na Slovensku
zvolala pracovné stretnutie 
na tému „Implementácia  zá-
kladných prvkov menšinovej 
identity, ako je náboženstvo, 
jazyk a kultúrne dedičstvo 
Rámcového dohovoru Rady 
Európy (160/1998 Z.z.) na deň 
30. júna 2014. Pozvaní hos-
tia boli: dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty prot. Ján Šafin, predseda 
Okrúhleho stola Rusínov Slovenska Andrej Liga,, riaditeľka Ústavu rusínskeho
jazyka a kultúry Anna Plišková, šéfredaktor Istiny Miroslav Knap a šéfredaktorka
Odkazu Cyrila a Metoda Anna Džuganová, ktorá sa ospravedlnila za neúčasť.

Predseda Rusínskej obrody na Slovensku Milan Mňahončák konštatoval,
že nosným bodom tejto témy je vyučovanie rusínkeho jazyka na Pravoslávnej 
bohosloveckej fakulte, keďže absolventami PBF sú hlavne kňazi, ktorí pôsobia 
na cirkevných obciach, kde sa používa rusínsky jazyk. 

Nemenej dôležitým bodom rokovania bolo používanie rusínskeho jazyka
v pravoslávnych médiách.

Výsledkami pracovného obeda boli:
1. vyučovanie rusínskeho jazyka a kultúry na Pravoslávnej bohosloveckej 

fakulte je možné už od akademického roka 2014/2015, a to vo forme voliteľných
predmetov typu „C“ Ústavu rusínského jazyka a kultúry. 

2. korektúry rusínskych textov v časopise Istina môže zabezpečovať Ústav 
rusínskeho jazyka a kultúry.

3. propagácia štúdijných 
programov PBF v rusínskych 
médiách.

Redakcia časopisu Istina

Pracovné stretnutie                          aktuality

Istina 6 a Istina 7 neprešla jazykovou korektúrou prof. Petra Kormaníka 
z technických príčin, preto sa Vám, milí čitatelia, ospravedlňujeme za chyby, 
ktoré sa objavili v textoch. 

Touto cestou ďakujeme prot. Petrovi Kormaníkovi za jeho neúnavnú prácu 
a želáme mu veľa Božej blahodate na mnohaja i blahaja lita.

Redakcia časopisu Istina
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Oslavovať nášho Hospodina Isusa 
Christa a ďakovať Mu za všetky dary 
zosielané na nás by sme mali každý 
deň. Dennodenne sa dejú zázraky 
všade okolo nás, no my ich mnoho-
krát prehliadame a nevážime si ich. 
Jedným z preveľkých zázrakov, ktorý 
sa deje v deň Preobraženija (Preme-
nenie) Hospoda nášho Isusa Christa, 
je zostupovanie Blahodatného oblaku 
6/19. augusta na hore Tábor v Izraeli, 
17 km západne od Galilejského jazera. 

Na tej istej hore Tábor sa Isus Christos v dobe svojho pôsobenia na Zemi 
preobrazil za prítomnosti svojich učeníkov Petra, Jakuba i Jána. „Tam sa 
premenil pred nimi a tvár Mu zažiarila sťa slnko a rúcho Jeho zbelelo sťa svetlo. 
A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s Ním. Vtedy Peter povedal 
Isusovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden Tebe, 
jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Keď on ešte hovoril, jasný oblak ich zastrel a 
z oblaku ozval sa hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; 
Jeho poslúchajte.“ Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. 
No pristúpil k nim Isus, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“
A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, len samého Isusa. Keď schádzali z vrchu,
prikázal im Isus: „Nikomu nehovorte o tomto videní, dokiaľ Syn človeka
nevstane z mŕtvych!“ (Mt 17, 1-9). 

Tak ako vtedy apoštolov, tak aj 
nás veriacich dnes oblak zastiera
a Božia blahodať na nás stále
spočíva. Tisíce pútnikov boli svedkami
zázraku zostupovania Blahodatného 
oblaku, zostupujúceho každý rok. 
Zázrak sa deje v čase Vsenočného
bdenia, kedy veriaci vychádzajú
z chrámu von a zbožne spievajú
cirkevné piesne. Čudo Blahodatného
oblaku nastáva v záverе Božestvennej 
Liturgie okolo 4. hodiny ráno vždy, 
bez ohľadu na to, ako čistá je obloha.
Je to viditеľný jav voľným okom. 
Oblak schádza iba nad pravoslávnym 
monastierom, hoci na hore Tábor sú 

Blahodatný oblak        aktuality
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aj chrámy iných konfesií. Keď oblak schádza v podobe hmly, osvetľuje okolie 
červenkavo-bielym (niektorí vravia oranžovým) svetlom. Vôňa oblaku sa šíri 
ako kadidlo, no je odlišná od kadidla. 

Veda nedokáže objasniť tajomstvo tohto každoročného schádzania obla-
ku. Sergej Mirov, účastník výskumu, organizovaného v lete 2010 skupinou
pracovníkov Synodálnej bohosloveckej komisie v Rusku, skúmajúcich 
divotvorné znamenia,  povedal, že výskum prebiehal so zapojením sa ruských 
i izraelských meteorológov. Podľa jeho slov,  nad veriacimi sa vznáša svietia-
ca guľa а nad krížom Chráma Preobraženija vzniká obláčik, ktorý sa zväčšuje
a klesá na zástup ľudí, prikrýva ich a zahaľuje ich životodarným blahom. Ďalej 
uviedol, že z výskumu odborníkov vyplynulo to, že pri takom suchom vzduchu 
a pri takej teplote tvorba hmly nie je možná. Veriaci oslavujú Boha za túto
blahodať a odchádzajú naplnení neopísateľnou radosťou zo zázraku, utvrdzujúc 
sa v pravosti svätej pravoslávnej viery. Počas chválospevu oblak postupne mizne.
Medzi svedkami zázraku sú veriaci i neveriaci z rôznych krajín. 

Milí čitatelia, môžete si pozrieť aj video z tejto krásnej udalosti na dole
priloženom link-u.

Čudni i veliki dila Tvoji, Hospodi!
Pripravila: Silvia Knapová

http://www.pravoslavie.ru/news/44026.htm
http://www.johnsanidopoulos.com/2010/08/miraculous-holy-cloud-of-mount-tabor.html
https://www.youtube.com/watch?v=JEbvzWhnGWo
https://www.youtube.com/watch?v=uVTwtSapS4I
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Vozľúbiši Hóspoda Bóha Tvojehó vsím 
sérdcem, i vséju dušéju tvojéju, i vséju 
mýsliju tvojéju: sijá jésť pérvaja i bóľšaja 
zápoviď, vtóraja že podóbna jéj: Vozľúbiši 
blížňaho tvojehó, jáko sám sebé. 

(Mt 22, 37-39)
Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým

srdcom, celou dušou a celou mysľou: to 
je prvé a veľké prikázanie, a druhé je mu 
podobné: Milovať budeš blížneho ako seba 
samého.

Ego oddeľuje vedomie človeka od bytia, 
ktorého je súčasťou. Existuje ako predstava
v mysli, na ktorej tvorbu človek zneužíva
svoj rozum a tvorí si tak svoj vlastný
svet sám pre seba. Táto predstava
egoistického „ja“, jediný zdroj ľudského 
utrpenia, je však falošná! Myseľ nehľadá iba potravu pre myslenie; hľadá tiež 
potravu pre svoju totožnosť, hľadá pocit vlastného „ja“. Tak sa rodí ego, ktoré 
sa potom neustále obnovuje. Keď hovoríte alebo premýšľate o sebe, obvykle 
máte na mysli „ja a moja minulosť“. To je vaše „ja“, ktoré nie je nikdy spokojné. 

Egoizmus                 kázeň
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Preto egoistické „ja“ neustále niečo hľadá a premýšľa o budúcnosti, v ktorej 
hľadá naplnenie. Egoistické „ja“ potrebuje konflikt, pretože v boji proti tomu 
či onomu posilňuje svoju oddelenú totožnosť a dokazuje, že je tým a tým a nie 
niečím iným.

Ráno sa zobudíme a myslíme na to, že sa musíme ísť naraňajkovať, namiesto 
toho, aby sme sa prežehnali a ďakovali Bohu, že sme sa vôbec zobudili. Potom 
premýšľame nad tým, aby sme stihli ten skorý autobus do školy alebo do práce. 
No prečo nad tým premýšľame? Pretože sme egoisti. Nejde nám o to, že sa 
zastaví výroba alebo že v škole budeme niekomu chýbať. Vôbec nie. Ide nám 
predovšetkým o to, aby sme z toho my sami nemali zle. Aby sme neboli pokarhaní
od niekoho, kto je nad nami. Už len pri takýchto triviálnych veciach, ktoré si, 
samozrejme, málokto uvedomí, myslíme čisto iba na seba. Sme teda egoistami. 
Ak niekomu poviete, že je egoista, väčšinou sa urazí. Nie je to však urážka, je to 
realita. Pouvažujte nad tým, keď to niekto povie vám. Neurážajte sa za to, veď 
je to iba slovko. Hádam je nejakým hriechom, keď sa snažím dosiahnuť svoj 
sen? Pretože pri dosiahnutí svojho cieľa väčšinou človek myslí na seba.

 Drahí milovaní bratia a sestry v Christu! Ak milujeme blížneho, to znamená, 
že máme radi Boha. Kto vraví, že miluje Boha a miluje Cirkev, len ľudí v nej 
nemiluje, nemiluje blížnych a z celého srdca ich nenávidí, je farizej a klamár – 
vraví evanjelista Ján: „Veď kto nemiluje svojho brata, ktorého videl, ako môže 
milovať Boha, ktorého nevidel?“ (1 Jan 4, 20). K takej duchovnej dokonalosti 
nás privoláva sám náš Isus Christos: „Milujte svojich nepriateľov..., dobrorečte 
tým, ktorí vás nenávidia...“ (Mt 5, 44).

Prečo máme milovať i tých, čo sa k nám správajú nepriateľsky?  Opravdivého
kresťana  poznať po tom, že robí dobre každému, komu môže a nepozerá na 
to, či sa dotyčný k nemu správal priateľsky alebo nepriateľsky, ani na to, či sa 
dotyčný odplatí za dobré dobrým alebo zlým. Opravdivý kresťan robí každému 
dobre preto, lebo to Boh žiada a odmenu za svoje počínanie čaká od Boha a nie  
na ulahodenie a uspokojenie si vlastného ega, na ukojenie svojich  nesplnených 
potrieb na úkor hriechu.

Milovaní bratia a sestry, keď žijete s druhými ľuďmi v láske, to znamená, že 
slúžite samému Bohu. Neočakávajte za lásku lásku od tých, ktorých si myslíte, 
že vám ju vrátia. Lebo všetko nám bude dané podľa zásluhy od Otca nášho na 
nebesiach. Amiň.   

Christos posredi nás!
Pripravil: čtec Marek Cicu

Použitá literatúra:
1. Советы Оптинских старцев христианам, живущим в миру
2. Evanjelium podľa Matúša
3. Evanjelium podľa Jána 4/2
4. Biblia
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Slovo Nika po grécky znamená víťazstvo.
Svätá panna Nika Korintská žila v 3. storočí

v čase panovania imperátora Décia, zlého
pohana, v čase veľkého prenasledovania 
kresťanov. Kresťanské pravdy jej odkryl 
svätý mučeník Kodrát. Svätá Nika prichádzala
k svojmu učiteľovi spoločne s inými jeho
učeníkmi do pustovne za radami o zbožnom
živote a kresťanskej výchove. Svätú Niku spolu
s mnohými inými kresťanmi uväznili poha-
nia. Ani jeden z učeníkov svätého Kodráta sa
nezriekol kresťanskej viery pred očaká-
vanými mučeniami a smrťou. Mučenicu
Niku hodili do mora, no tam sa neutopila,
ba priam, naopak, podobná Christovi kráčala po vode ako po súši.
Pohania na lodi prenasledovali Niku, zavesili jej na krk ťažký kameň
a opäť ju hodili do mora, kde sa utopila. Svätá Nika spolu s inými muče-
níkmi odovzdali svoju nesmrteľnú dušu v prvý deň Paschy v roku 258.

Spracovala: Nika
Zdroj: Zborník venovaný pamiatke prep. Serafíma Sarovského

Sv. mučenica Nika (Viktória)               životy svätých

ARCIDEKANÁT PRE OKRESY SNINA A HUMENNÉ

A

PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC ULIČSKÉ KRIVÉ

VÁS POZÝVAJÚ

NA 7. PÚŤ Z ULIČA DO ULIČSKÉHO KRIVÉHO 
KU KAPLIČKE IGUMENA IGNATIJA (ČOKINU)

PRI PRÍLEŽITOSTI SVIATKU PREOBRAŽENIJA HOSPODINA NÁŠHO IISUSA CHRISTA V DŇOCH 18.-19. 08. 2014.
PROGRAM:

18. 08. 2014 (PONDELOK)
 16.00 - ZRAZ ÚČASTNÍKOV PÚTE NA ÚRADE PCO V ULIČI

 17.00 - MOLEBEN V PRAVOSLÁVNOM CHRÁME POKROVA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY V ULIČI

 PO MOLEBNE ZAČIATOK PÚTE OD CHRÁMU

 18.00 - PREDPOKLADANÝ PRÍCHOD KU KAPLIČKE

 MALÉ POSVÄTENIE VODY, POKLONENIE SA OSTATKOM SVÄTCOV

 CELONOČNÉ BDENIE, MODLITBY K PRIJÍMANIU, AKAFISTY, ČASY

19. 08. 2014 (UTOROK)
 PO POLNOCI - 1. SVÄTÁ LITURGIA S POSVÄTENÍM OVOCIA

 8.15 - PRIVÍTANIE VLADYKU

 8.30 - ARCHIJEREJSKÁ SVÄTÁ LITURGIA S POSVÄTENÍM OVOCIA

 OBCHOD OKOLO KAPLIČKY A PANACHYDA NAD HROBOM O. IGNATIJA S POSVÄTENÍM KOLYVA

 AGAPÉ

DUCHOVNÝ SPRÁVCA PCO ULIČSKÉ KRIVÉ:
JER. MGR. PETER DOBRÍK

TEL: 0944 949 279, E-MAIL: DOBRIK.PETER@GMAIL.COM
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Sedem svätých mučeníkov bratov Maka-
bejských: Avim, Antonin, Gurij, Eleazar, 
Evsevon, Adim i Marcel, ich mama Solomija 
a ich učiteľ Eleazar. 

Svätí mučeníci trpeli v roku 166 pred
narodením Christa. Mučil ich bezbožný asýrsky
kráľ Antioch Epifan, ktorý sa veľmi nad-
chýnal gréckym pohanským kultom a nielen 
v Jeruzaleme, ale aj v celej Judei zaviedol 
pohanské obyčaje. Tento kráľ poškvrnil jeru-
zalemský chrám, lebo v ňom umiestnil sochu 
pohanského boha  Zeusa z Olympu a nútil 
Židov klaňať sa jej. Mnohí vtedy odpadli 
od pravého Boha. No zároveň našli sa i takí, 
ktorí sa veľmi zarmucovali nad zblúdením 
národa a ďalej verili v blížiaci sa príchod Spasiteľa. 

Deväťdesiatročného starca, učiteľa zákona Eleazára, mučili za to, že sa pevne
pridržiaval Mojžišovho zákona. Po ťažkých utrpeniach nakoniec zomrel
v Jeruzaleme. A presne takú odvahu ukázali i žiaci svätého Eleazára siedmi bratia 
Makabejskí a ich matka Solomija. Boli súdení v Antiochii kráľom Antiochom 
Epifanom. Bez strachu vyznali, že sú nasledovníkmi pravého Boha a odmietli 
priniesť žertvu /obetu/ pohanským bohom. 

Na výsluchu pred kráľom za všetkých odpovedal najstarší brat. Poslali ho 
na strašné muky, pred očami svojich bratov a mamy. Ostatní bratia, jeden
za druhým pretrpeli také isté mučenia i smrť. Ostal iba siedmy, najmladší brat. 
Bezbožný Antioch navrhol Solomii, aby prehovorila svojho syna zrieknuť sa viery
v Boha, aby jej ostal aspoň jeden syn. Smelá mama však posilňovala svojho syna 
a utvrdzovala ho vo vyznaní jediného a pravého Boha. Mládenec rázne pohrdol
lichôtkami kráľa a mužne pretrpel muky tak ako jeho starší bratia. Po smrti 
všetkých detí, Solomija, stojac nad telami svojich detí s ďakovnou modlitbou, 
pozdvihla ruky k Bohu a zosnula. 

Vzor svätých siedmych bratov Makabejských oduševnil Júdu Makabejca. 
Zorganizoval povstanie proti kráľovi Antiochovi Epifaniovi. S Božou pomocou 
zvíťazil a vyčistil Jeruzalemský chrám od idolov. O všetkých týchto udalosti-
ach sa píše v 2. Knihe Makabejcov, ktorá je súčasťou Biblie. Pochvalné slová
a hymny svätým mučeníkom Makabejskym napísali svätitelia Kyprian
Kartágenský, Amvrosij Mediolansky (Ambróz Milánsky), Grigorij Naziansky 
a Ján Zlatoústy. 

Svjatíji mučenici Makavejstii, molíte Bóha o nás.
Deň pamiatky je 14. august (starý štýl) /1. august (nový štýl).

Spracoval: čtec Alexander Haluška

Makabejskí mučeníci              životy svätých
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„Strastnaja“ ikona dostala
svoje pomenovanie podľa 
toho, že po obidvoch stranách
tváre Presvätej Bohorodičky
sú zobrazení dvaja anjeli 
s nástrojmi utrpenia Christa.
Táto ikona sa nachádza 
v Moskve, v Strastnom mo-
nastieri z roku 1641. Ikona 
sa preslávila nasledujúcou 
udalosťou. Obyvateľka obce 
Palicy (blízko Moskvy),
Katarína, bola posadnutá
démonom po tom, ako sa vy-
dala. Prosila Božiu Matku, 
aby ju zbavila ťažkej choroby 
a dala sľub, že potom vstúpi 
do monastiera. Keď sa uzdra-
vila, napriek danému slovu 
zostala v manželstve, mala 
deti a vychovávala ich. Božia 
Matka sa jej viackrát zjavila, no Katarína aj tak nesplnila, čo sľúbila, 
a tak bola potrestaná. Aby bola znova uzdravená, Bohorodička prikázala 
Kataríne, aby v Nižnom Novgorode našla ikonopisca Grigorija, ktorý má 
ikonu pod menom „Odigitria“. Katarína našla ikonopisca aj ikonu a bola 
uzdravená. Po tomto sa pred ikonou začali diať aj iné zázraky.

Pred ikonou sa veriaci modlia za uzdravenie sa z chorôb očí a slepoty, 
z ochrnutia a aby boli ochránení pred požiarom.

Sviatkovanie ikony je ustanovené na 13./26. augusta a šiestu nedeľu 
po Pasche.

Modlitba:
O Presvjatája Vladýčice, Hospožé Ďívo Bohoródice! Prijmí molítvu 
i usérdnoje poklonénije préd čudotvórnoju ikónoju Tvojéju, mílostivo 
posití smirénnyja i hríšnyja  rabý Tvojá, ne ostávi nás pohíbnuti vo hrisích

nášich, búdi pomóščnice i Zastúpnice vsím pravoslávnym christiá-
nam. I v čás končíny žízni nášej, predstáni, o Vseneporóčnaja! Pomíluj 
nás mílostiju Sýna Tvojehó, Hóspoda nášeho Iisúsa Christá i Tvojím má-
ternim chodátajstvom udostój izbávitisja ot víčnyja smérti. Amíň.

Pripravila: Juliána Polakovičová
Zdroj textu: http://iconworld.ru/products/50

Strastnaja      Ikona Božej Matky
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Piaty žalm je jedným zo žalmov, v ktorých žalmista odkrýva učenie o Božej 
prozreteľnosti, o Božej všemohúcnosti, o pomoci a ochrane človeka v ťažkostiach
a údele bezbožných aj spravodlivých, ktorý už načrtol predtým v prvom žalme.
Žalm je modlitbou – prosbou proroka Dávida a mnohí exegéti v nej vidia
zosobnenú modlitbu Cirkvi proti viditeľným aj neviditeľným nepriateľom.
Práve preto ju odporúčajú modliť sa vtedy, keď sa veriaci človek – člen
Christovej Cirkvi - nachádza v životných ťažkostiach, ktoré mu spôsobili zákerní
a bezbožní ľudia. V tomto žalme nachádzame uspokojenie, utíšenie utrpenia, 
prosbu o Božiu pomoc a ochranu, chceme uvidieť správnu cestu svojho života, 
na ktorej svoju nádej budeme klásť jedine na Hospodina Boha. 

Veriaci človek sa obzvlášť v dnešnej dobe, ktorá relativizuje všetky tradičné 
biblické a cirkevné, čiže prirodzené ľudské hodnoty, nachádza v neustálom
zápase, v zložitých životných skúškach, ktorým musí s odvahou čeliť. V tomto
zápase však musí bdieť aj sám nad sebou a dennodenne prosiť Boha o to, 
aby sa počas dňa vyhol úkladom diabla a bezbožných ľudí, o to, aby spoznal, čo 
je správne, čo sa Bohu páči, aby nezišiel zo správnej cesty a nezanechal dobré
a milosrdné konanie. Slovami tohto žalmu vyznávame svoje pocity úzkosti
a vlastnej bezmocnosti v tomto každodennom zápase, no popri tom aj pocity 
nádeje na Božiu pomoc, Jeho priazeň, ak vytrváme vo svojej spravodlivosti. 

Autor, doba a okolnosti napísania žalmu: Za autora piateho žalmu sa bez 
pochybností považuje kráľ Dávid, ktorého meno uvádza aj nadpis – ψαλμὸς 
τῷ Δαυιδ, pал0мъ дв7ду, žalm Dávidov. Ďalším dôkazom Dávidovho autorstva
je obsahová aj jazyková príbuznosť s inými Dávidovými žalmami – najmä 
tými, ktoré sa vzťahujú k obdobiu Absolónovho povstania. Dobu vzniku žalmu
umiestňuje väčšina biblistov do obdobia počiatku Absolónovho povstania. 
Bola to doba, keď sa kráľ Dávid ešte mohol chodiť modlievať do svätostánku
zavčasu ráno (v. 4; 8), keď sa jeho nepriatelia ešte len chystali vykonať
protizákonnosti voči nemu (v. 5–6). Teda s určitosťou vieme, že tento žalm 
bol napísaný skôr, než predchádzajúce dva žalmy, ktoré Dávid napísal počas 
toho istého Absolónovho povstania, no až po odchode z Jeruzalema, kde nemal
možnosť modliť sa vo svätostánku. Taktiež po tomto piatom žalme nájdeme 
v Knihe žalmov Dávidove žalmy, ktorých nadpisy nám poukazujú na skorší
pôvod než piaty žalm (prenasledovanie kráľom Saulom, vyznanie a pokánie
po hriechu s manželkou Uriáša a pod.). Okolnosťami a zároveň príčinou 
napísania piateho žalmu je zložitá Dávidova situácia, kedy potreboval vyznať 
pred Bohom svoje pocity úzkosti. 

Prorok Dávid v tomto žalme prosí Boha prijať jeho modlitbu, ktorú vyslovuje
v ťažkých útrapách (v. 2–5), prosí o potrestanie jeho bezbožných a krvilačných 
nepriateľov (v. 6–7). Žalm je úprimnou modlitbou, v ktorej kráľ prosí Hospodina 
o Jeho neustále vedenie, sprievod cestou spravodlivosti a odsúdenie nečestných

Kráľu môj a Bože môj (1.časť)                       Sväté Písmo
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za ich bezcharakterne vedený
život, za ich protizákonné 
skutky (v. 8–11). Záchrana 
nespravodlivo prenasledova-
ného Dávida naplní radosťou
nielen samotného kráľa,
ale aj všetkých spravodlivých
(v. 12–13). 

Tento žalm, podobne ako 
predchádzajúci, poukazuje 
na veľkú úzkosť kráľa Dávida
a spolu s ním aj jeho
priateľov, no zároveň odkrýva
aj veľkú vieru, odvahu,
odhodlanie a úplné oddanie 
sa do starostlivosti blahej 
Božej prozreteľnosti. Tento
žalm je ďalším z tých
žalmov, v ktorých sa odkrýva
učenie o vedení ľudí Božou
prozreteľnosťou. Je nádhernou a vrúcnou modlitbou veriaceho človeka
v ťažkostiach. Je modlitebno-prosebného charakteru. Odporúča sa modliť vtedy,
ak človek chce poprosiť o Božiu pomoc a ochranu, o to, aby rozpoznal správnu
cestu a dobré konanie, o to, aby sa cez deň vyhol úkladom diabla a bezbožných ľudí.

Svätý Ján Zlatoústy vo svojej homílii o obsahu piateho žalmu hovorí, že 
prorok Dávid v ňom opísal dedičstvo spravodlivých, t. j. členov Christovej 
Cirkvi, ktorú tu Dávid nazval „Dedičkou“ (v. 1). Poukazuje na to, že žalm je 
modlitbou Cirkvi k Ženíchovi – Hospodinovi „rýchlej pomoci“, že kráľ Dávid 
v ňom vyjadril veľkú vieru v to, že Hospodin neponechá hriešnikov bez trestu. 
Napokon pripomína, že slová žalmu sú aj vďačnosťou Cirkvi za darovanú jej 
spásu (záchranu) a modlitbou za Božie vedenie na ceste spravodlivosti a za súd 
nad nečestnými kvôli úteche spravodlivých, ktorí svoju nádej kladú na Boha.

Pripravil: protodiakon Ján Husár
Použitá literatúra:
ИОАНН ЗЛАТОУСТ, св.: Творения. Том 5. Свято-Успенская Почаевская Лавра 2005.
ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ, св.: Беседы на псалмы. Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры, 2000.
ПСАЛТИРЬ в святоотеческом изъяснении. Свято-Успенская Почаевская Лавра 1998. ISBN 5-86868-
103-7.
РАЗУМОВСКИЙ, Г.: Объяснение священной Книги псалмов. Москва 2006. ISBN 5-7429-0120-8.
ЗИГАБЕН, Е.: Толковая Псалтирь. Ясеново 2000. ISBN 5-7877-0023-6.
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Milé deti, v tomto čísle Istiny sme si pre Vás pripravili zopár úloh. 
Veríme, že sa niečo nové naučíte. Úlohy nám zašlite prosíme do redakcie 
Istiny najneskôr do 30.08.2014. Vyžrebovaný výherca bude odmenený. 
Prajeme Vám veľa úspechov!

1. Doplňte chýbajúce slová.

Meno prvého človeka je   _   _  _   _ .    
Jediným slovom stvoril svet    _  _  _ .
Miesto, kde umiestnil Boh človeka, bol   _  _  _.
Človek dal zvieratám ich prvé   _  _  _  _ .  
Človek vykonal  _  _  _  _  _   a odvrátil sa tým od Boha. 
Archanjel, ktorý bol pri vyhnaní Adama a Evy z raja, sa volá  
_  _  _  _  _  _  _.
Meno prvého syna Adama a Evy bolo   _  _  _  _.

2. Doplňte chýbajúce slová.

Otče naš, iže jesi na …………………….. , 
da svjatitsja imja Tvoje, 
da prijdet ………………. carstvije Tvoje, 
da budet voľa Tvoja, 
jako na …………….. i na zemli. 
………………. naš nasuščnyj dažď nám ……………….. , 
i ostavi nam dolhi naša, 
jakože i my ………………… dolžnikom našym: 
i ne vvedi nas vo ………………. , 
no izbavi nas ot lukavaho.

Detská stránka                súťaž
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3. Prepíšte básničku od Ľudmily Šandalovej písanými písmenkami: 

Klaňam sja Tebi  _____________________

Je taka zvizda   _____________________
što jasno svityť.   _____________________
Je take slovo   _____________________
što ku mi spišyť.   _____________________

Je taka slŷza –   _____________________
pro ňa sja ľije,   _____________________
je teplŷj plašť   _____________________
što ňa prikrŷje.   _____________________

Je svjata milosť   _____________________
što mene spasyť   _____________________
a dobra voda   _____________________
što smed uhasyť.  _____________________

Ľubezne meno –   _____________________
dušu mi blažyť,   _____________________
žŷvot u pravďi   _____________________
vkaže na drazi.   _____________________

Umŷju serdce   _____________________
naj čisto mrije.   _____________________
Klaňam sja Tebi   _____________________
Preslavna Marije.   _____________________
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4. Vymaľujte obrázok:
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5. Vymaľujte obrázok:
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Otázka: „Otče, jakŷ molitvŷ (rannŷ, 
večernŷ ...) a v jakŷm rozsahu bŷ ša mal molity 
pravoslavnŷj mladežník?“
Odpoveď: “Pre   každoho  virujuščoho mat naša 
Cerkov v molitvenikoch odporučanŷ molitvŷ, na 
rano rannŷ a na večer večernŷ. No keďže jeden 
čelovik je siľnijšŷj a druhŷj slabšŷj, ich rozsah je 
možne prisposobiti silam každoho. Najsilnijšŷ ša 
dokažut pomoliti cilŷ molitvŷ jakŷ sut uvedenŷ 
napriklad vo Veľikŷm zborniku, slabšŷ sa možut 
pomoliti skračenŷ molitvŷ, jakŷ sut uvedenŷ 
v skorotšanej podobi v dakotrŷch molitvenikoch 
a najslabšŷ aspoň paru z nich. Keľo molitvŷ je pre 
každoho najvhodniše ša pomoliti, je dobre ša poraditi so svojim duchovnikom 
abo svjaščennikom na cerkovnŷm seľi a zo svojim sumiňom (svedomim). 
Okrem rozsahu je išči dôležitiše, žebŷ sme ša znaľi moliti spravni. Ku 
tomu uvedu poučiňa starca Sofronija Sacharova (učenika svjatoho Siluana 
Atoskoho), o kotrŷm ša v joho žŷvotopiši piše tak: „Starec ša bars opatrni 
a zo zbožnom uctom spraval ku každomu slovu.  Do konca svojoho žŷvota ša 
snažŷl vŷslovovati každe slovo zreteľni a jasňi s polnŷm uvedomovaňom sobi 
toho, što ša vŷslovuje. Trval na tŷm, žebŷ tot, chto sa molit, nikda nezabŷval 
na zmŷsel molitvŷ nasmerovanej ku jedinomu skutočni žŷvomu Bohu a nikda 
nepremiňal molitvu ľem na jednoduche čitaňa... Takŷj svjaščennŷj pristup ku 
každej molitvi bŷlo obzvlašť cititi, ked vŷslovoval Isusovu molitvu. Jej slova 
vŷslovoval pomalŷ, sustredeni, jak pokornŷj vzdŷch zo serdca a v zbožnej ucti 
ku tomu, že vŷslovuje meno Toho, kotrŷm bŷlo šŷtko stvorene... Neustali radil 
vŷslovovati molitvu pomalŷ, opakovati slova, robiti prestavkŷ tak, žebŷ duch 
molitvŷ prenikal do hlbkŷ a dotŷkal ša serdca... Na prečitaňa jednej molitvŷ 
starcovi trebalo dovhŷj čas. Vo všeobecnosti uprednostňoval korotkŷ molitvŷ 
jak serdečnŷ vzdŷchŷ a dovhŷ molitvŷ, kotrŷ ša tiš často molil, radil ďiliti na 
časti, bo naše vnimaňa nevŷtrime velike (prilišne) usiľa a potrebuje prestavkŷ. 
Hvaril: „Kto sa dokaže čisto (a bez prestavkŷ) moliti dvi hodinŷ, tot mat neustalu 
molitvu. Dvi hodinŷ je už mira dokonalŷch“. Jak vidime aj z vŷše uvedenŷch 
slov, hlavna je pri molitvi sustredenojst, učajst serdca v molitvi, neponahľaňa ša, 
pokajanije i pokora. Dôraz treba klasti hlavni na to, že ša molime, bo sme hrišnŷ 
a potrebujeme zachranu - spasu a odpuščiňa. Netreba sobi nič predstavovati 
a namŷšľati, že sme dašto, ale moliti ša jednoducho a spokojni, pomalŷ, 
s pokajanijem a sustredženi ku našomu žŷvomu Bohu a dobromu Otcovi, iže na 
nebesich! S ľuboviju vo Christi prot. Štefan Pružinský, ml.“

Otázky a odpovede
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Muž a žena sú stvorení Bohom, aby nažívali
v spoločnom zväzku bytia a lásky. Muž je ten, 
ktorý má byť vodcom v ľudských činnostiach a má 
odzrkadľovať Christa ako nový a dokonalý Adam. 
Žena je predurčená byť mužovou družkou a „matkou
všetkých živých“ (1 Mjž 2, 18; 3, 20). Symbolicky 
je zobrazená vo vzťahu Márie a Cirkvi, Novej Evy 
ku Christovi, Novému Adamovi. Žena je pre život 
muža inšpiráciou (z lat. slova inspirare - vdýchnuť),
dopĺňa jeho existenciu, rozvíja a zdokonaľuje jeho 
vnútornú silu a schopnosti. Žena nie je  nástrojom 
alebo náradím v rukách muža. Je samostatná bytosť, spoluúčastníčka na Božej  
prirodzenosti, nevyhnutným doplnkom muža. Muž nemôže byť bez ženy, tak ako 
nemôže byť žena bez muža. Existencia v dokonalom spoločenstve a harmónii
spĺňa účel realizácie ľudskej prirodzenosti a života. 

Človek je stvorený ako dve pohlavia – „stvoril ich ako muža a ženu“ (1 
Mjž 1, 27;2,21), aby sa plodili a množili (1 Mjž 1, 28). Sexualita preto, podľa
pravoslávnej tradície, patrí k výtvorom, ktoré Boh nazýva veľmi dobré (1 Mjž 
1, 31). Sama osebe nie je v žiadnom prípade zvrátená alebo hriešna, je súčasťou 
podstaty ľudskosti, želajúcu si priamo Bohom. 

Podľa pravoslávneho učenia sú ľudia stvorení ako muži a ženy z priamej 
Božej vôle. Táto skutočnosť je postavená na tom, aby človek viedol správny
život a činil aktivity hodné človeka, odzrkadľujúceho Boha. jednoducho
povedané, ľudská sexualita je nevyhnutnou súčasťou ľudskej existencie a
života človeka stvoreného na Boží obraz. To ale neznamená, že Bohu je vlastná 
akási sexualita, ale to, že ľudský život musí byť pohlavný (muž a žena), ak má 
byť taký, aký ho stvoril Boh. 

Rozdiely medzi mužom a ženou sú reálne a neredukovateľné. Sú to dva 
rozdielne ,,spôsoby existencie“ v rámci tej istej ľudskosti, tak ako by sme mohli 
povedať, že Syn a Duch Svätý sú dva rôzne spôsoby existencie vo sfére jedného 
Božstva spolu s Bohom Otcom. Muž a žena majú byť v duševnej a v telesnej
jednote. Spolu majú vyjadrovať všetky vlastnosti a schopnosti, niet takých, 
ktoré patria mužovi a nepatria žene ani naopak. Všetci sú povolaní k dokonalosti
v pravde, láske a všetkých ostatných duchovných vlastnostiach, čo dal Boh
bytostiam, ktoré stvoril. Nepriateľstvo a rivalita vyskytujúca sa v dnešnom
svete medzi mužmi a ženami nie sú následkom ich jednotlivých spôsobov 
existencie, ale sú následkom hriechu. Zo strany mužov sa voči ženám nemá 
vyskytovať žiadna tyrania, útlak, nadriadenosť. Tak isto by sa u žien nemala
vyskytovať tendencia podobať sa mužovi a zastávať miesta, ktoré podľa poriadku
stvorenia pripadajú mužom. Namiesto toho by v ich spoločnosti mala byť

Muž a žena                   základy viery
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prítomna harmónia a jednota s prirodzene vytvoreným poriadkom a rozdielmi. 
Ide tu o jednu prirodzenosť, v ktorej existujú rozdielne spôsoby bytia, tak ako 
v Najsvätejšej Trojici. 

Podľa pravoslávia, niesť v sebe podobu Boha znamená byť ako Christos, 
nestvorený obraz Boha a rozvíjať v sebe všetky duchovné znaky božstva. Podľa 
svätých otcov to znamená stať sa z Božej milosti tým, čím je Boh prirodzene. 
Keď je Boh slobodná, duchovná a samostatná bytosť, tak aj ľudské bytosti – 
muž a žena takí majú byť. Keď je Boh mocný a tvorivý, že panuje celému
tvorstvu, potom aj ľudia stvorení na Boží obraz a  podobu, majú uplatňovať 
vo svete svoju nadvládu. Boh svoju nadvládu a autoritu neuplatňuje tyraniou 
a útlakom, robí to s láskyplnou dobrotou a službou, tak to majú robiť i tvory, 
ktoré stvoril.  Keď je Boh v každom smere láska, milosrdenstvo, súcit a ochrana,
rovnaké majú byť aj Božie stvorenia, stvorené na Jeho obraz. A nakoniec 
keď Boh žije naveky vo večnom živote, nikdy nezaniká, ale stále existuje
v dokonale potešujúcej harmonickej kráse a šťastí s celým stvorenstvom,
rovnako sú ľudské bytosti stvorené pre večný život v radostnom  a harmonickom
spoločenstve s Bohom a celým stvorenstvom.

Spracovala: Radka Baková
Zdroj: HOPKO, Thomas, Základy Pravoslávnej viery I., Vierouka, Prešov, 2012, s. 41-45.

PCO Ladomirová         prosba o dary na opravu chrámu
Drahí veriaci,
s požehnaním vladyky Rastislava sa na 

Vás obraciame s prosbou o finančnú pomoc.
Nakoľko chrám svätého archanjela

Michala v Ladomirovej je v stave, kedy si 
vyžaduje viaceré rozsiahle opravy, rozhodli
sme sa ho zrekonštruovať. Hodláme vymeniť
krytinu, krov, okná a tiež fasádu. Ide nielen 
o Národnú kultúrnu pamiatku, ale je tiež 
miestom, kde pravidelne prichádzajú veriaci 
zo Slovenska, ale i zahraničia. Ladomirová 
je totiž významným pútnickým miestom, ktoré v minulosti zohralo významnú úlohu 
prostredníctvom mníchov, ktorí tu žili.

Rekonštrukčné práce sa už v týchto dňoch začali. Budeme radi, ak sa nám
rozhodnete finančne pomôcť. Za každý jeden milodar vopred ďakujeme. Budeme Vás 
spomínať v modlitbách.

Svoju finančnú pomoc nám môžete poskytnúť prostredníctvom účtu vedeného
v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo: 0104667125/0900, alebo na adresu: Pravoslávna 
cirkevná obec Ladomirová, 090 03.

Nech Hóspoď Boh príjme Vaše dary!                    
Rada PCO LADOMIROVÁ  a veriaci

August 01.indd   21 30. 7. 2014   1:40:36



i0stina22

August 01.indd   22 30. 7. 2014   1:40:36



238/2014

Pán Teodor P. z A... sa v roku 1986 nachádzal v zlom duchovnom stave a prosil 
Boha, aby mu ukázal niečo zjavné, aby sa upevnil vo viere v Neho a aby sa rozply-
nuli vlny malovernosti, ktoré ho trápili. Neustále sa v tom čase modlil.

Raz večer, keď si ľahol na svoju posteľ a modlil sa, ocitol sa v stave, ktorý ani 
sám nemohol vysvetliť. Bol to sen? Videnie? Zjavenie? Nemohol to pochopiť.

Videl, že stál na lešení a staval dom spolu s troma ďalšími dedinčanmi, ktorí sa 
však nachádzali na inom lešení. 

Zrazu začalo jedno lešenie strácať rovnováhu a on padal dole. Vtedy zbadal 
akéhosi mladíka, pekného blondína, ako sedí naboku a sleduje ho. Tento mladík sa 
podobal na Pána. Spolu s Ním bol aj mních, ktorý ho chytil vo vzduchu, keď padal 
a bezpečne ho zniesol na zem.

Potom, keď sa mních priblížil k lešeniu, položil ho na svoje miesto a upevnil tak 
ako bolo predtým, povedal Teodorovi.

- Tvoje lešenie som upevnil a nemusíš mať viac strach. Preto sa nezarmucuj. 
Len povedz aj tým dedinčanom, aby upevnili svoje lešenie, pretože aj oni sú v ne-
bezpečenstve.

Vtedy sa Teodor spamätal a divil sa, čo mohlo znamenať toto videnie. V jeho 
mysli však veľmi jasne zostala podoba tohto mnícha.

Uplynulo päť mesiacov od toho dňa, keď mal videnie. Otec Ján, miestny du-
chovný, vyhlásil veriacim, že plánuje ísť na Svätú Horu Atos pokloniť sa svätým 
miestam a kto by chcel, môže ísť s ním.

Niekoľkí  sa prihlásili a chceli sa zúčastniť na púti. Pán Teodor, keďže počul 
o Svätej Hore a ešte ju nenavštívil, prihlásil sa tiež. Prišli na Svätú Horu a keď sa 
poklonili ikonám v monastieri Kutlumusiu, kňaz im povedal, že pôjdu do monastie-
ra Iviron. Povedal im ešte, že keď budú prechádzať po cestičke smerom k monastie-
ru, prejdú popri kélii jedného askétu, starca Paisija, aby od neho prijali požehnanie.

Keď tam prišli a zabúchali na simandro, ktoré viselo na plote, vo dverách kélie 
sa objavil starec Paisij a kráčal smerom k plotu, aby otvoril návštevníkom.

Keď Teodor zbadal podobu starca, spoznal v ňom toho mnícha, ktorého videl 
počas videnia ako ho zachraňuje pri páde z lešenia, a nemohol uveriť vlastným 
očiam.

Starec otvoril, pozdravil kňaza a návštevníci jeden za druhým vstupovali dnu. 
Teodor bol na konci skupiny. Keď takmer polovica vošla dnu, starec Paisij obrátil 
hlavu, pozeral sa na posledného, ktorým bol Teodor, a žartovne mu povedal:

- Áá, Teodor, ako sa máš? Teba vidím často!
V tej chvíli Teodor „uveril svojim očiam“ aj vďaka tomuto svedectvu starca 

Paisija a rozpačite mu odvetil:
- Aj ja, otče, vás veľmi dobre poznám. Ale po prvýkrát vás vidím zblízka.
Starec sa usmial a pokračoval v pozdravovaní ďalších návštevníkov. Od toho 

času sa Teodor s Božou pomocou, ktorá mu bola daná prostredníctvom starca Pai-
sija, utvrdil vo viere a s radosťou sa usiloval priblížiť čím viac k Bohu prostred-
níctvom našej Cirkvi a jej Tajín. Odvtedy často navštevoval starca  Paisija, aby od 
neho prijímal požehnanie a takto s doplnenými duchovnými batériami odchádzal 
do sveta.                                            

Pripravila: Zuzana Sadilková                           
Zdroj: Jeromonach Christodoulos Svätohorský, Starec Paisij, Prešov 1999.

Videnie           na zamyslenie
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Podľa vzoru gréckokatolíckych duchovných na Ukrajine sa aj gréckokatolícki 
duchovní na Slovensku rozhodli pre návrat do lona svojej pradedovskej viery, 
o návrat do svätého Pravoslávia.

Tento historický snem sa konal 28. 4. 1950 vo veľkej sále Čierneho orla
v Prešove za účasti gréckokatolíckeho duchovenstva a laikov-delegátov všetkých 
rusínskych a slovenských gréckokatolíkov žijúcich v ČSR. O účasti duchovných 
na tomto sneme sa autori rozchádzajú. Priamy účastník snemu Ilja Kačur uvádza, 
že  na tomto sneme sa zúčastnilo okolo 100 duchovných a okolo 4000 veriacich. 
Róbert Ivan uvádza, že s pravoslávnou cirkvou sa zjednotilo 158 bývalých
gréckokatolíckych duchovných. Zase  Pružinský a  Horkaj uvádzajú, že na sneme 
sa zúčastnilo 88 duchovných. 

Z 267 uniatskych duchovných v ČSR v roku 1950 podpísalo manifest zrušenia
Užhorodskej únie a 57 duchovných ho odmietlo podpísať. 170 duchovných
zložilo sľub vernosti Pravoslávnej cirkvi a 97 ho odmietlo podpísať. Preto nie je 
možné určiť presný počet a menoslov zjednotených duchovných. 

Predsedom prípravného ústredného výboru pre návrat do pravoslávia v Prešove
bol vedúci škôl. oddelenia pri KNV Benický. Pracovné predsedníctvo snemu
tvorili: duchovní o. Bobalík, dekan o. Kelly, dekan o. Knapp, o. Dudinský,
o. Havrila, o. Kačúr, o. Andal, dekan o. Schudich, o. Molčanyi a konsistoriálny 
radca o. Andrej Tóth, Kačur Ilija.

Po Prešovskom sobore metropolita Jelevferij (Voroncov) vo svojom posolstve
k duchovenstvu a veriacim, ktorí sa navrátili do PC z únie, okrem iného
uviedol: „Dňa 28. apríla 1950 sa konal v Prešove historický snem uniatskeho 
duchovenstva a laikov, splnomocnených predstaviteľov GKC v Československu, 
na ktorom, ako je známe, bolo jednomyseľne uznesené:

- zrušiť ustanovenie Užhorodskej únie v rokoch 1646 – 1649,
- zrušiť úniu, prerušiť zväzok s Rímom a navrátiť sa do lona otcovskej 

Pravoslávnej cirkvi – do Ruskej pravoslávnej cirkvi,
- obrátiť sa k Jeho Svätosti, patriarchovi moskovskému a celej Rusi, 

s prosbou o prijatie pod svoju právomoc,
- obrátiť sa s výzvou k uniatskemu duchovenstvu a laikom Českosloven-

ska, aby sa vrátili do lona praotcovskej Pravoslávnej cirkvi,
- obrátiť sa na mňa ako exarchu Moskovského patriarchátu v Českoslo-

vensku so žiadosťou, aby som oznámil Jeho Svätosti Patriarchovi Alexijovi 
a vláde ČSR uznesenie snemu.

Z bývalých gréckokatolíckych duchovných sa postupne stávali pravoslávny 
biskupi, vikári, dekani a arcidekani.

Biskupmi sa stali: Viktor Mihalič (biskup Alexander), Michal Milý (biskup 
Metod), Mikuláš Kelly (biskup Kliment).

Generálnymi vikármi boli: Ján Kokinčák, bývalý riaditeľ uniatskeho biskupského
úradu v Prešov (1925-1950) a profesor na Seminári, Peter Dudinský – vikár
v Košiciach, Dezider Schudich v Prešove, Andrej Tóth.

Organizátormi sa stali: Irenej Chanat, Jozef Surgent, Michal Knap, Ján Bihun, 
Boris Turkiňák, Vojtech Kostecký a iní.

Prešovský snem                       história
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Profesormi na PBF sa stali:
Michal Kizák, Dr. Jozef Kizák, 
Dr. Štefan Balogh, Dr. Eliáš 
Kačúr, Pavol Bobalík, Dr. Július
Hricišák, Dr. Jozef Kulheim,
Dr. Jozef Hradil a Anton Podhajecký.

Arcidekanmi sa stali: Oliver
Žatkovič, Juraj Páhy, Štefan
Kavčák, Andrej Andor, Kornel 
Andraško, Ján Dobriansky a iní.

Profesormi na gymnáziu sa 
stali: Alexej Farinič, Ján Tichý 
a ďalší.

Terajší gréckokatolíci sa od-
volávajú na to, že za všetkým 
boli vtedajší pravoslávni biskupi
a duchovenstvo. Uvediem len
jeden príklad toho, že Pravoslávna
cirkev s vtedajším pripravovaným 
snemom má spoločné len veľmi málo, a to skutočnosť, že sa gréckokatolíci vrátili 
do lona svojej pradedovskej cirkvi, do svätého pravoslávia. Tu je príklad toho, 
že Pravoslávna cirkev nemá nič spoločné, a že na sneme nebol prítomný žiaden 
pravoslávny duchovný.  Horkaj a  Pružinský uvádzajú, že keď sa k večeru dňa 
28. apríla 1950 chcel riaditeľ pravoslávneho biskupského úradu v Prešove prot. 
Peter Kernaševič pozrieť do sály Čierneho orla, čo sa tam deje, politickí činitelia 
ho tam nepustili  s tým, že je to vec uniatskych duchovných a okrem toho by sa 
mohlo stať, že ho niekto uvidí a obvinia pravoslávnych z účasti na tomto sneme.
Politikom záležalo na tom, aby na nás nepadlo obvinenie, zatiaľ čo mnohí
z uniatov nás ľahkovážne a bez zábran obviňujú z čohokoľvek a je im jedno, či je 
to pravda. Rátajú stále s jedným, že náš národ ničomu nerozumie.

Z tejto histórie jasne vyplýva úzka prepojenosť jednotlivých snemov, pri ktorých
sa na naše územie vrátilo Pravoslávie, ktoré bolo prenasledované zo strany
uniatov a vrchnosti. Jeden z druhého vychádzal, priam na seba nadväzovali.
Veľmi sa neodlišujú. Ich hlavnou úlohou bolo urýchliť prechod uniatov do
Pravoslávia. Zrušenie únie u nás sa odlišovalo od ostatných tým, že po čase bola 
obnovená zo strany štátu a všetko sa vrátilo do starých koľají, začala konfiškácia 
majetku, násilné preberanie chrámov. Všetko sa to udialo v rokoch 1968 a roku 1989.

Pripravil: čtec Patrik Palasiewicz
Zoznam bibliografických odkazov:
Anonym 1, 1950. Z omylu na pravú cestu. Prešov 1950.
ALEŠ, P., Pravoslávna cirkev u nás, prehľad dejinnej cesty, Prešov: Prešovská univerzita 1998.
ALEŠ, P., Pravoslavná církev u nás, přehled dějinné cesty. Brno: Světlo světa, 1993. 
HORKAJ, Štefan a Štefan PRUŽINSKÝ, Pravoslávna cirkev na Slovensku v 19. a 20. storočí, ľudia – 
udalosti – dokumenty. Prešov, Prešovská univerzita 1998 ISBN 80-88885-56-6.
IVAN, R., Obnova pravoslávia na území Slovenska v 20. storočí. Prešov: Prešovská univerzita 2007.
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Starec Grigorij je igumenom 
monastiera Dochiar na Svätej Hore 
Athos.

Starec, ako máme správne žiť 
v rodine a vychovávať deti?

V rodine je potrebné, aby všetko 
išlo spokojne, bez kriku, bez rozčúlenia
a podráždenosti. Keď sa rozčuľujeme,
vtedy nemôžeme priniesť úžitok ani 
sebe, ani ostatným. Dobrá rodina 
ukazuje mnoho dobrých príkladov
deťom práve vtedy, keď rodičia
nenadávajú, nekričia, nerozčuľujú 
sa, neurážajú jeden druhého. Ak sa
vyskytnú u rodičov nejaké nezhody,
je dobré, aby ich neriešili pred
svojimi deťmi.

Ak žena postupuje nesprávne 
a ja pred deťmi sa dostávam do 
hádok, roztržok, čo mám robiť?

Aby sa takéto veci nestávali, že otec hovorí jedno a mamka druhé, je potrebné, 
aby v manželskom živote a vzťahoch bola harmónia. Ako hovorí Platón, dobrým 
skutkom, cnostiam sa človek musí učiť a cvičiť sa v nich.

Rodičia by nemali dávať svojim deťom mobilné telefóny a peniaze, ktoré 
budú utrácať, kto vie načo. Peňazí treba dávať len toľko, koľko je potrebné, 
pretože sa stáva, že ráno má dieťa jedno oblečenie, cez deň druhé a večer tretie.

Ak je v rodine dostatok peňazí, nech dávajú milodary, almužnu chudobným,
nech im slúžia k spaseniu duše. Nech naše deti nenosia lepšie oblečenie,
nech nejedia ako kresťanské deti v tom čase, keď iní hladujú. 

Je potrebné dozerať aj na starých rodičov, babku a dedka, ktorí často
spôsobujú deťom veľkú škodu, resp. im škodia. Ak sú starí rodičia Boží ľudia,
t.j. zbožní, tak ich držte veľmi blízko pri svojej rodine, ak tomu tak nie je, 
tak to ich držte trošku ďalej. Bohužiaľ, dnes krstní rodičia mnohokrát nežijú
a nedodržiavajú evanjeliové prikázania a sú zlým, pohoršujúcim príkladom
pre svoje deti.

Keď nás diabol uloví v mladíckom veku - znamená, že sa nás zmocnil, opantal.
Menší hriech dieťaťa je väčším, než hriech dospelého človeka, pretože u dospelého
je uvažovanie, kým u deti nie je. Keď nám hovoria, že dieťa je bezhriešne,
je to dosť relatívne.

V dnešnej dobe sa stáva, že ženy sú viac agresívnejšie ako muži, a je ich viac 
ako mužov. Doma je potrebné častejšie čítať životy svätých žien, ktoré viedli 

Rozhovor so starcom Grigoriom
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hriešny život, no potom sa obrátili a priniesli pokánie, napr. prepodobná Mária 
Egyptská, prepodobná Pelágia a iné.

Máme povinnosť hovoriť svojim deťom o nebezpečenstve a následkoch,
ktoré prinášajú rôzne pokušenia. Koncom 50. rokov v Európe nastúpila nová éra, 
ktorá na nás odrazu zosypala dve nešťastia : protikresťanstvo a globalizáciu, 
pád a stroskotanie morálky, morálnych zvykov.

Keď som dospel do staršieho veku, tak som pochopil, že v dnešnej dobe začal 
posledný útok diabla, ktorý je nasmerovaný na pravoslávnu vieru a kresťanský život.

Globalizácia - ako obrovský mlyn melie všetko zaradom, v dôsledku čoho 
vychádza akási zmiešanina, v ktorej nikto z nás nebude mať svoju totožnosť, 
tvár a my stratíme uvedomenie. Všetko bude jednoduchšie, všetko bude možné 
- úplná sloboda, voľnosť, ktorej  bola Cirkev vždy prekážkou, akousi zátarasou. 

Archimandrit Grigorij Zumis, igumen monastiera Dochiar na Sv. Hore Athos
Spracoval: brat Peter

Zdroj: http://blagosloven.ru/news/voprosyi-startsa-grigoriya-igumena-monastyirya-dohiar.htm 

Špenátové palacinky plnené
šampiňónmi na cibuľke

1 balenie mrazeného špenátového 
pretlaku, hladká múka, cesnak, čierne 
korenie, soľ, chili podľa chuti, 500g 
čerstvé šampiňóny, 1 väčšia cibuľa
alebo 4 jarné cibuľky, olej

Špenátový pretlak dáme do misy 
a necháme roztopiť. Pridáme asi 2 dl
vody, 0,5 dl oleja a primiešavame 
múku tak, aby sme dosiahli konzis-
tenciu palacinkového cesta. Ochutíme 
cesnakom, čiernym korením, soľou 
a chili. Z cesta si na rozpálenej panvici 
upečieme palacinky. Na šampiňónovú 
plnku si pokrájame cibuľu na drobno
a orestujeme na oleji do sklovita,
pridáme očistené a pokrájané šam-
piňóny, ochutíme korením a soľou 
podľa chuti. Prikryté dusíme 
do mäkka. Palacinky naplníme
šampiňónovou zmesou a podávame. 

Recepty                        pripravila Markella
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MDD v Inovciach             akcie BPM Inovce

Tak ako po minulé roky, sme sa aj 
tento rok v dňoch 30.5 a 31.5 stretli
pri príležitosti dňa detí. Poobede 
v piatok sme sa mládežníci začali
schádzať v Inovciach, v škole v prírode.

Prišli sme v pomerne veľkom počte 
z rôznych kútov našej eparchie. Po prí-
chode sme sa navečerali a pokračovali 
besedou na tému „Ako ďalej budovať 
našu mládež“. Potom už bola voľná
zábava. Navštívil nás aj náš vladyka

Juraj, ktorý nás svojou prítomnosťou veľmi potešil. Na druhý deň ráno sme 
si všetci prichystali stanovišťa pre deti s rôznymi disciplínami, na ktorých
sa získavali žetóny. 

O 9:00 sa deti začali schádzať. Nakoľ-
ko vonku bola veľká zima a pršalo, tak sme 
hry  museli pripraviť vo vnútorných pries-
toroch. Mali sme síce stiesnené podmienky, 
ale aj tak sme sa všetci dobre zabavili. 
Súťaže boli rôzne, spokojní boli i športovci 
i tí menej obratnejší. Na konci bolo vyhod-
notenie, počas ktorého sme my, mládež,
zapĺňali čas mladším, hraním rôznych 
hier. Každý  z nás dostal balíček a malý darček a 10 najlepších aj krásne 
ikony. Neskôr sme si všetci zaplnili brušká výborným guľášom a opäť
nasledovala voľná zábava. Najväčšej obľube sa tešil ping – pong a najviac
sme sa asi nasmiali pri preťahovaní lanom. Navzájom sme sa niektorí nepoznali,
takže sme sa zoznámili a upevnili si vzťahy. Každý z nás si domov odnášal 
duchovnú radu či poučenie zo slov našich duchovných. 

Ďakujeme v prvom rade Hospo-
du Bohu za úspešne zvládnutý deň, 
plný hier a zábavy. Napriek tomu, 
že  nám počasie nevyšlo úplne podľa 
predstáv, sme radi, že sme mohli
tento deň doviesť do šťastného konca. 
Ďakujeme otcom duchovným a všetkým,
ktorí sa na akcii zúčastnili. Veríme, že 
sa čoskoro opäť všetci stretneme. 

Pripravila: mládežníčka Katka
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Prázdninové stretnutie v Choňkovciach    aktuality

Neviem ako lepšie by 
sme mohli začať prázdniny
ako v mládežníckom dome 
v Choňkoviach. Nemyslíte si,
že sme len leňošili. Stretnutie
sme začali v stredu pred obedom
a to malým upratovaním 
domčeka a navarením chutného
obeda. Po obede sme mali 
menšiu duchovnú diskusiu
s o. Bohušom Seničom. Zahrali

sme si hry ako Aktivity, Slovensko-otázky a odpovede, pri ktorých sme sa dobre 
zabavili, ale aj potrápili naše hlavičky. Po príchode matušky Juliany sme začali 
s kvízom, ktorý pre nás pripravili. Vytvorili sme tri družstvá. Kvíz pozostával
s 33 otázok, pri každej otázke sme mohli získať 15 bodov. Niektorým to išlo 
ľahko, no mnohí si poriadne potrápili hlavy a pátrali v pamäti po znalostiach 
z hodín náboženstva. Po kvíze sme si dali večeru a po nej sa mohol začať náš 
filmový večer v Choňkoviach. Pozreli sme si niekoľko filmov: o Jonášovi,
Samsonovi  a Dalile a iné. Po večerných modlitbách sa niektorí odobrali 
do postieľok a kto ešte vládal, tak sme si pozreli spolu krásny film o chlapčenskom
zbore. Ráno po ranných modlitbách  a výdatných raňajkách nás čakala 
zaujímavá práca. Miško sa nás snažil naučiť pliesť „čotky“.  No nie každému
táto práca šla  a preto sme sa začali rozprávať o práci s mládežou, aká je dôležitá
a plánovali ďalšie akcie. Dúfame, 
že na najbližšie stretnutie prídu
aj noví členovia, ktorí možno ešte 
váhajú prísť. Zaspomínali sme si 
aj na tábory a stretnutia, ktoré sme 
spolu zažili. Po chutnom obede 
nastal čas lúčenia. Myslíme si, že 
nikomu sa nechcelo ísť domov. 
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí 
nám  perfektne pripravili program. 
Najväčšia vďaka patrí Hospodu 
Bohu za to, že nám umožnil prísť 
na toto stretnutie. Veríme, že sa čo-
skoro znova takto stretneme.

Pripravili: mládežníci z Košíc
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