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Kúpou tohto časopisu podporujete pravoslávnu mládež.
Ďakujeme štedrým darcom.

Spasi Vás Hospodi!

Sv. apoštol Tomáš
Св. апостол Фома
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Týmito slovami sa k Vám dôstojný 
otec duchovný prot. prof. ThDr. Peter 
Kormaník, PhD. s veľkou vďakou 
a úctou prihovára celá redakcia 
časopisu Istina. 

Ďakujeme Vám za Vašu 
dlhoročnú spoluprácu a pomoc, 
za Vašu nekonečnú trpezlivosť 
a námahu, ktorú ste stále preukázali 
aj v neľahkých chvíľach, ktorými náš 
časopis niekoľkokrát prechádzal. 
Vaša práca v časopise Istina 
predstavovala množstvo hodín, ktoré 
ste časopisu venovali na úkor svojho 
voľného času, čo je prejavom Vašej 
nesmiernej obetavosti a nezištnosti. 
Nikdy ste nás neodmietli a naše prosby 
o Vašu pomoc boli stále vypočuté. Aj 
pri našich nedostatkoch ste nás vždy 
prijali a usmerňovali, a tak ste nás 
s láskou zdokonaľovali k lepšiemu 
a k väčšej zanietenosti a horlivosti pre 
prácu s Istinou. 

Z úprimného srdca Vám ďakujeme a želáme, aby ste aj naďalej rozosievali 
semená múdrosti a ich plody zbierali dlhé roky v pevnom zdraví, obklopený láskou 
a priazňou Vašich blízkych a Vášho okolia. 

S láskou v Christu                                                            Redakcia časopisu Istina

Poďakovanie	 	 	 		 			 	 		aktuality
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Nominácia	na	stavbu	roka		 			 	 		aktuality
Je potešujúce, že bratislavský 

pravoslávny chrám bol nominovaný do 
súťaže stavba roka, kde sa prezentujú 
najlepšie architektonické diela 
Slovenska.

Autor architektonického riešenia:
Ing. arch. Milan Andráš, CSc. 
Projektant architektonickej časti:
Ing. arch. Milan Andráš, CSc.
Projektant – statika stavby:
Ing. Vladimír Priechodský, PhD.  
Hlavní zhotovitelia:
SKELET Bratislava, a. s.,  
BAUPAK, s. r. o.    
Hlavný stavbyvedúci:
Ing. Milan Plevák, PhD. 
Stavebník:
Pravoslávna cirkevná obec v Bratislave  
Dozorná činnosť:
Ing. Alexander Kraťuk      
Stavebné náklady bez DPH: 1,2 mil. €
Lehota výstavby:  07/2004 – 05/2013

Sakrálna stavba Chrám svätého Rastislava s kapacitou 160 osôb  je 
vo vlastníctve Pravoslávnej cirkevnej obce Bratislavy. Nachádza sa 
medzi ulicami Rožňavská a Tomášikova cesta.  Architektúra budovy je 
výsledkom striktných požiadaviek pravoslávnej cirkvi na tvorbu takéhoto 
svätostánku. Jej hravý výraz, kreovaný prelínaním oblých tvarov vo 
vertikálnom i horizontálnom smere, vtláča stavbe punc originálnosti  a  
religióznej znakovosti. 

Hmotová skladba jednotlivých prvkov v pyramidálnom radení vytvára 
dominantné pôsobenie chrámu v danom obytnom prostredí. Situovanie 
budovy v blízkosti ťažiskovej vstupnej komunikácie do hlavného mesta 
plní významnú orientačno-signalizačnú a estetickú funkciu. Osobitý 
architektonický výraz chrámu je zhmotnený náročným a ojedinelým 
konštrukčným a technickým riešením na báze monolitického liateho 
oceľobetónu. 

Architektonický výraz chrámu je kreovaný v duchu tradičného 
byzantského štýlu, podriadený prísnej ortodoxnej typológii. Trojstupňové 

Ing. arch. Milan Andráš, CSc.
autor architekt, projektant
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členenie fasád symbolizuje presvätú Božskú Trojicu: Otca i Syna i 
Svätého Ducha. Interiér chrámu, ktorému dominuje štíhly priestor 
hlavnej lode, je členený štruktúrou konštrukčných prvkov v odozve 
prelínania exteriérových oblých tvarových častí. Obohatený je výraznou 
dynamickou krivkou balkónov 3. nadzemného podlažia, ktorá akoby 
vytvárala hranicu medzi svetským a nebeským životom. Prstenec 
dvanástich klenutých okien vo výške sedem poschodového domu, nesúci 
klenutú ústrednú kupolu, vpúšťa dnu lúče denného svetla, vďaka čomu 
centrálny priestor pôsobí vzdušne, otvorene a vyvoláva hrejivý pocit 
nadčasovej atmosféry. Dispozičné usporiadanie chrámu pozostáva z 
predsiene, hlavnej lode a svätyne. Pôdorysné riešenie je v tvare gréckeho 
kríža, ktorého jedno rameno s hlavným vstupom je predĺžené z funkčno-
prevádzkových dôvodov. V predĺženej hmote s predsieňou sú umiestnené 
priestory technicko-hygienického vybavenia a schodiska. Táto časť má 
tri nadzemné podlažia. V úrovni 1. nadzemného podlažia je  kotolňa, 
WC, predaj cirkevných tlačovín a sklad. Na 2. nadzemnom podlaží. sú 
priestory, určené pre cirkevnú obec a úroveň 3. nadzemného podlažia 
je vyhradená pre chór i pre prístup k zvonom. Priestor hlavnej lode s 
bočnými vchodmi je ohraničený ikonostasom a tromi polkruhovými 
stenami, obopínajúcimi pomyselnú štvorcovú časť lode, vymedzenú  
štyrmi podpornými  železobetónovými stĺpmi. Ikonostas oddeľuje 
svätyňu s oltárom od lode. Nad ťažiskom lode sa priestorovo  vypína 
jednoliaty priestor zastrešený kupolou, ktorej vrchná časť sa nachádza 
vo výške 26 metrov nad úrovňou terénu, čím vtláča chrámu dominantný 
charakter. 

Stavebno-konštrukčné riešenie: Všetky nosné zvislé i horizontálne 
konštrukcie sú z monolitického oceľobetónu. Deliace steny sú murované 
z keramických tvaroviek. Zastrešenie rovinných plôch je zatepleným  
dreveným  krovom.  Oblé strešné roviny sú obložené drevenými lamelami 
s výplňou medzier minerálnou vlnou. Krytina všetkých strešných rovín 
je z medeného plechu.  Vonkajšie obvodové steny sú zateplené  doskami 
z minerálnej vlny. Povrchová úprava zateplenia ušľachtilou omietkou 
Baumit. Vnútorné omietky sú sadrové. Podlahy sú obložené keramickou 
dlažbou. Výplne otvorov tvoria drevené výrobky z masívu. Konštrukcia 
ikonostasu je zhotovená z dubového dreva.

Pripravil: Miroslav Knap
Zdroj: http://stavbaroka.zoznam.sk/se/963/621/msg/23135/18-2014-Chram-svateho-Rastislava--
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Do Zboru rusínskych svätých 
patrí aj prepod. Jov Uhoľský.
Narodil sa v roku 1902 v obci 
Iza pod občianskym menom Ivan 
Kundra.V rokoch 1924-25 slúžil v 
čsl. armáde v Michalovciach.

V r. 1930 spolu so starším bratom 
jeromonachom Pantelejmonom a 
ďalšími predal svoje čiastky zeme 
v Ize a kúpili spolu Horodilov 
pozemok na skýt sv. Trojice. 
Prvým igumenom skýtu sa stal 
archimandrita Alexij (Kabaľuk), 
ktorý Ivana 22.12.1938 postrihol 
na monacha s menom Jov.

Po okupácii maďarských vojsk 
v r. 1939 emigroval do Ruska, kde 
bol obvinený zo špionáže a daný 
do väzenia na 25 rokov. V r. 1942 
sa stal členom Čsl. dobrovoľníckej 

brigády pod vedením Ľ. Svobodu. Otec Jov sa vrátil do skýtu v r. 1945, 
kde bol rukopoložený na jerodiakona a neskôr na jeromonacha. Stal sa 
igumenom skýtu. Neskôr pôsobil v monastieri Ize a Terebli, po ich zavretí 
bol duchovným v cirkevných obciach. Ku Hospodu odišel v r. 1985.

Päť rokov pred svojou smrťou otec Jov spísal vôľu, v ktorej napísal:
„Ja, dolupodpísaný archimandrita Jov, 20 rokov žijúci v Malej Uhoľke 

pri chráme sv. Dimitrija Solúnskeho, môj život sa chýli ku koncu, o 
chvíľu budem mať 80 rokov. Neviem presný dátum svojej smrti. Mnoho 
duchovných si želajú byť pochovaní v monastieri alebo v ich rodných 
dedinách. Ja zakazujem niekde odviezť moje hriešne telo. Želám si byť 
pochovaný vedľa kríža v strede cintorína podľa mníšskeho pravidla.“

Prepodobný Jov počas duchovnej služby dostal od Boha krásny dar 
- prozorlivosť a modlitbu uzdravovať chorých. Veľa uzdravujúcich 
modlitieb a činov i zázrakov zostalo v pamäti mnohých ľudí. Synodou 
Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi bol kanonizovaný v r. 2008.

Sviatok nájdenia ostatkov sv. Jova Uhoľského sa oslavuje 9. októbra.
Deň pamiatky je aj 15./22. júl.   Pripravila: Silvia Knapová 
        Zdroj: http://drevo-info.ru/articles/12672.html 

Prepodobný	Jov	Uhoľský				 								 							životy	svätých



710/2014

Svjatŷj apostol Foma, bŷl 
rodom z galilejskoho mista 
Pansadŷ (Пансады) a bŷl spočatku 
rybarjom. Posluchnul povolaňa 
Isusom Christom, šŷtko zochabil 
i išol za Ňim. Apostol Foma je 
jednŷm z Dvanasťoch svjatŷch 
apostoloch, 12 učenykoch 
Spasiteľa.

Podľa sviditeľstva Svjatoho 
pisanija, svjatŷj apostol neuviril 
tverdžiňom učenykoch Christa  
o Voskresenyji Isusa: „Až kŷm 
ne uvidžu na rukach Joho jazvŷ 
od kľinciv, i vložu palec mij v 
jazvŷ od klinciv, i vložu ruku 
moju v rebra Joho, ne uvirju.“  
[Jn (20, 25)]. Na osmŷj deň po 
Voskresenyju Hospoď ša zjavil 
apostolovi Fomovi i vkazal Svoji 
ranŷ. „Hospoď mij, i Boh mij!“ - vskliknul svjatŷj apostol  [Jn (20, 28)]. 
„Foma, jakŷj nikda nebŷl slabšŷj vo viri jak ostatni apostolŷ, - jak hvarit 
svjatyteľ Joan Zlatoust, - ša stal po Božej blahodati smiľišŷm, horlivišŷm 
i neunavnišŷm jak šŷtky apostolŷ, tak što so svojov propoviďov obyšol 
skoro cilu zemľu, i nebojal ša propovidaty Bože Slovo i pohanom. 
Cerkovna Tradicija nam svidčyt, što svjatŷj apostol Foma založŷl 
christijanskŷ Cerkvi v Palestŷňi, Mezopotamiji, Parfiji, Etijopiji i Indiji. 
Propoviď Evanhelija apostol zapečatyl mučenyčeskov smerťov. 

Za to, že obernul syna i ženu panovnyka indickoho mista Meliapora 
na pravu viru, svjatŷj apostol bŷl danŷj do vjaznyci, preterpil mučiňa i 
nakonec byl perekolonŷj pjaťoma kopijami, odŷšol ku Hospodu. Mošči 
svjatoho apostola Fomŷ suť v Indiji, Maďarsku i na Afoňi. S apostolom 
Fomom je zvjazana Аrapetska ikona Bohorodici (6./ 19. septembra).

Deň pamjatkŷ 22. august/ 4. september. 
Svjatýj apostole Fomo molí Bóha o nás!

Prihotovyl: brat Emil

Zdroj: http://days.pravoslavie.ru/Life/life1681.htmz

Svjatŷj	apostol	Foma	(Tomáš)						 						žŷvotŷ	svjatŷch
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Drahí bratia a sestry v Isusu Christu, dovoľte mi, aby som vám povedal 
o arcipastierskej – veľkňazskej modlitbe nášho Spasiteľa Isusa Christa. Táto 
modlitba sa nachádza vo Svätom Písme, a to presne v jednom z Evanjelií 
od svätého apoštola Jána v 17. kapitole. V spomínanej 17. kapitole je samotná 
arcipastierska modlitba, ktorá je prekrásna svojimi veršami a v nej sú slova 
modlitby Isusa Christa, ktorý sa modli ku svojmu a nášmu Otcovi Nebeskému. 
Skôr ako Christos vstal od Tajomnej večere a vybral sa na cestu  do Getsemanskej 
záhrady naproti tým, ktorý prídu, aby ho chytili, súdili, mučili a nakoniec aj 
ukrižovali, vyslovil pred svojimi učeníkmi dôležitú modlitbu, ktorá spája Jeho 
pozemský pobyt s večnosťou. Svätý evanjelista Ján, apoštol a svedok tejto 
udalosti, predkladá túto modlitbu ako Isusovu, ako pisateľ vedeným Svätým 
Duchom. Nikomu sa doteraz nepodarilo zatajiť túto skutočnosť, že celú túto 
veľkňazskú modlitbu vyslovil samotný Isus Christos na Tajomnej večeri. Isus 
ju predložil svojmu Otcovi Nebeskému za seba, za svojich učeníkov a za svoju 
Cirkev, ktorú, ako tvrdí apoštol Pavol, si získal „ za svoju vlastnú krv “.

Pred koncom svojho pozemského života, pokiaľ ide o Golgotu a kríž, ktorý 
mu pripravili Jeho tvrdohlaví nepriatelia, Isus sa modlil za svojich učeníkov 
a za všetkých veriacich v Neho. Tato Jeho modlitba je spojená na všetky časy 
existovania Cirkvi na Zemi, na všetky krajiny a národy. Všetky Spasiteľove 
slová, vyslovené v túto nočnú hodinu k Nebeskému Otcovi sa museli naveky 
vryť do sŕdc prítomných apoštolov, ďalej ich utvrdiť v Božej viere, poznaniu 
a nakoniec aj posilniť. Samým najhlavnejším, čo sa týka poznania, je pravda, 
že všetko to, čo im bolo doteraz podrobne zvestované, je od Otca a ku Otcovi 
vedie. Titul „ Otec “ ma samostatný význam, pretože vyjadruje jeho veľmi blízky 
a synovský záujem k Nebeskému Otcovi a naživo pripomína Jeho modlitbu 
v Getsemanskej záhrade. Je to modlitba Bohočloveka, ktorého Otec poslal svetu 
za Spasiteľa. My, ľudia, sa modlíme ku Bohu ako Jeho synovia podľa blahodate, 
ako ku nášmu Otcovi, čo je zakorenené aj na začiatku modlitby Otče náš (Mt 6, 
9 – 13. Modlitba Otče náš). Isus Christos sa modlí ku svojmu Otcovi ako rovný 
s rovným, ako jednobytný s Otcom (jedinosuščnyj), a to je tiež očakávanie, 
že Jeho modlitba bude Otcom vypočutá, bude mu dané to, o čo prosí svojho 
Nebeského Otca. Spasiteľ Isus Christos v modlitbe vyslovuje aj slová „A život 
večný je v tom, aby poznali Teba, jediného, pravého Boha, a Toho, ktorého si 
poslal, Isusa Christa“. (Jn 17, 3. Isusova veľkňazská modlitba).

Stotožňovanie večného života s poznaním jediného, pravého Boha treba 
správne chápať. Tu nie je reč o nejakých vonkajších formách, ale je tu reč o 
živom prijatí si tých právd celou svojou existenciou, o živom spoločenstve 
človeka s Bohom, živou vierou a láskou, ktoré človeka zjednocuje s Bohom 
a dáva mu pravé poznanie Boha. Rovnako je treba správne pochopiť aj slová: „ 
Jediného, pravého Boha... “. Skutočný, živý a pravý Boh je len jeden – jediný. 

Arcipastierska	modlitba		 	 	 							kázeň
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Boh je trojjediný – Otec, Syn a Duch 
Svätý, a preto nikto z nich nemôže byť 
z Božstva vylúčený, lebo by to nebol 
pravý Boh. A keď Isus je Bohočlovek, 
pravý človek a pravý Boh podľa 
prirodzenosti, tak potom aj poznanie 
Boha Otca je dostupné jedine cez 
Neho, ako Božie Slovo, Božia Múdrosť 
a takisto poznanie aj samotného Christa 
je rovnako potrebné pre dosiahnutie 
večného života a spásy. Aj v diele spásy 
Boh účinkuje ako Trojica: Otec, Syn 
a Duch Svätý, ako trojjediný Boh.

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu 
Dúchu, i nýňi i prísno, i vo víki vikóv. 
Amíň. Christós posredi nás.

Pripravil: Ioánn Haladej
Použitá literatúra: 
EVANJELIÁR. SVÄTÉ EVANJELIUM. Slovenský 
pravoslávny preklad. Prešov 2013.
Pružinský Štefan. Evanjelium podľa Jána / Kapitola 13.-21. /. Vydala Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi 
na Slovenku. Prešov 2011. 
Pružinský Štefan. Evanjelium podľa Matúša 1/1. Vydala pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej 

univerzity. Prešov 2000.



i0stina10

Môže sa snáď radovať 
v Hospodinu duchovnou 
radosťou ten, kto vo 
svojom pozemskom živote 
nepotešil utrápeného, 
neutešil plačúceho? Kto vo 
svojom pozemskom živote 
nevykonal (alebo málo 
konal) dobré skutky, ktoré 
nás predchádzajú do našej 
večnej vlasti? „Spasiteľu, 
nauč ma odpúšťať z celej 
duše všetkým, ktorí mi 
čímkoľvek ublížili.“ Viem, 
že nemám právo na milosť, 
že nemám právo pred teba 
predstúpiť kvôli pocitom 
nepriateľstva, ktoré sa 
skrývajú v mojej duši. To je 
skutočne zhubná rakovina, 
ktorej ani najmenej 
nevenujeme pozornosť. 
Zatvrdlo moje srdce, nemám 
lásku, pomôž mi Bože prosím, nauč ma odpúšťať tým, ktorí mi ubližujú, ako 
si Ty na kríži odpustil svojim nepriateľom. Nie je to  však záležitosť len toho 
jedného dňa, ktorý sa nazýva dňom odpustenia, po ktorej začína veľký pôst. 
Je však potrebné stále ju nosiť tu, vo svojom srdci, tam, kde je Boh, láska, 
nebo či pokoj. Týmto musí byť naplnené srdce, a to je nutné si strážiť. Keď 
budeme takto uvažovať, stane sa tak. Z nášho raneného srdca, sa miesto zloby 
určite znesie modlitba za našich nepriateľov. Ako sa modlil Christos na kríži za 
tých, ktorí ukrižovali. Daj nám Pane, aby sme nikoho neurazili, ani sa necítili 
urazení. Aby sme mali sami viac trpezlivosti a za nepriateľov sa modlili. Takže 
priatelia moji, milujme sa vzájomne, milujme všetkých, aj svojich nepriateľov, 
či už nás oni milujú či nie, to nás trápiť nemusí. Starajme sa iba o to, aby sme ich 
milovali. Neexistuje človek na zemi, ktorého by všetci milovali, či nenávideli.  
Nie je možné nemať nepriateľov. Sú viditelní i neviditeľní. Nie je možné, aby 
nás všetci mali radi. My však všetkých milovať môžeme a musíme. 

Amiň. Christos posredi nás!
Pripravil: čtec Mutúš Kostičák 

Kázeň	otca	Kresťankina
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Začiatkom 19. storočia žil na Athose 
veľký askéta Konštantín Feodul, u ktorého sa 
nachádzala čudotvorná ikona Bohorodičky, 
napísaná pol storočia pred tým. Po starcovej 
smrti ikonu opatroval jeho učeník, starec 
Martinián, ktorý prišiel na Athos v roku 1821. 
Ikona sa najprv preslávila pri napadnutí polí 
miestnych roľníkov kobylkami. Po krestnom 
chode a molebne priletelo množstvo vtákov, 
ktoré sa hneď vrhlo na hmyz. Všetky kobylky 
odrazu vzlietli a bolo ich toľko, že až zatienili 
slnečné svetlo.

Množstvo zázrakov, ktoré sa pri nej udiali, k nej priťahoval záujem 
ľudí. Starec, ktorý sa chcel ukryť pred zrakmi ľudí, ušiel na horu. No 
Bohorodička sa mu zjavila a prikázala mu, aby im slúžil a neukrýval pred 
nimi Jej čudotvornú ikonu.

Pri ikone sa uzdravili posadnutí démonmi a aj mnohí iní trpiacimi 
rôznymi chorobami.

Sviatkovanie ikony je ustanovené na 17./30. októbra.
Modlitba prvá:
Ó Máti Božija, pómošče náša i zaščíto, prísno búdi nám izbáviteľnica, 

na Ťá bo upovájem i vsehdá vsedúšno Ťá prizyvájem, umilosérdisja 
i pomozí, požaléj i izbávi, prikloní úcho Tvojé i náša skórbnyja i sléznyja 
molítvy prijimí, i jákože chóščeši uspokój i obráduj nás, ľúbjaščich 
Tvojehó vozľúblennaho Sýna, Jemúže sláva, čésť i poklonénije, so 
Otcém i Svjatým Dúchom, vo víki vikóv. Amíň. 

Modlitba druhá:
Caríce mojá preblahája, Nadéždo mojá Presvjatája, Pribížišče sírym 

i stránnym Zastúpnice, bídstvujuščich Pómošče i ozlobľájemych Pokróve! 
Zríši mojú napásť, zríši mojú skórb: otvsjúdu iskušénijem oderžím jésm, 
i zastupájuščaho nísť u mené. Tý úbo samá pomozí mi jáko némoščnu, 
naprávi mjá jáko stránna, nastávi jáko zablúždša, uvračúj i spasí jáko 
beznadéžna. Ne ímam bo inýja pómošči, ni ináho predstáteľstva, ni 
uťišénija, tókmo Tebé, ó Máti vsích skorbjáščich i obremenénnych! Prízri 
úbo na mjá hríšnaho i vo ozlobléniji súščaho, i pokrýj mjá presvjatým 
omofórom Tvojím, da izbávlen búdu ot zól, mjá obyšédšich, i voschvaľú 
vsehdá prepítoje ímja Tvojé. Amíň.

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

Izbáviteľnica	 	 		 	 	 Ikona	Božej	Matky
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Christova Cirkev dáva proroka Dávida za vzor všetkým svojim deťom – za 
vzor vyznania, pokánia a modlitby. My všetci sa modlíme k Bohu, no aký je 
plod našej modlitby? Počuje Boh našu modlitbu? A ak počuje, rozumie a chápe 
naše prosby? A ak chápe, vypočuje ich? Sú tri veci, ktoré bránia tomu, aby 
sme boli vypočutí iným človekom. Je to vtedy, keď ten, od ktorého prosíme, 
nepočuje náš hlas alebo nerozumie našej prosbe alebo ju nevníma, pretože je 
zaujatý niečím iným. Hospodin Boh však všetko počuje, všetko rozumie a vždy 
všetko vníma. No niekedy koná tak, akoby nepočul, nerozumel a nevnímal 
naše slová. Boh nepočuje modlitbu najmä toho modliaceho sa človeka, ktorý 
je myšlienkami rozptýlený tak, že ani sám nechápe, nevníma svoje slová alebo 
sa modlí chladne, povrchne, bez rozjímania nad slovami modlitby – vtedy jeho 
modlitba nemôže na nebo ani len vystúpiť. Boh nerozumie modlitbu prosiaceho, 
keď ten sám nevie, čo prosí alebo prosí neužitočné veci. Boh nevníma modlitbu 
vtedy, keď modliaci sa nie je hodný toho, aby bol vypočutý, keď prichádza 
bez potrebnej pokory, skrúšenosti, nádeje a iných k modlitbe potrebných cností 
– napríklad keď je hriešny a vôbec nepomýšľa na pokánie. No prorok Dávid, 
naučený Svätým Duchom, modlí sa tak, že najprv prosí Boha, aby vnímal 
slová jeho modlitby, potom, aby ju prijal, neodvrhol a pochopil, o čo Ho prosí 
a napokon, aby ju vypočul, t.j. učinil to, čo prorok potrebuje. 

5, 2 – Глаг0лы мо‰ внуши2, гDи, разумёй звaніе моE. – Hospodine, všimni 
si moje slová, pochop moje volanie – Keď použijeme historický výklad, 
v tomto verši sa nachádza prosba kráľa Dávida. Keď použijeme prorocký 
výklad, hovorí sa tu o prosbe Cirkvi, o prosbe (modlitbe) každej zbožnej duše 
– každého veriaceho človeka. Tieto dva spôsoby výkladu použili svätí otcovia 
aj na nasledujúce verše tohto žalmu. Uvádzať budeme oba, aby sme priblížili 
historický aj prorocký zmysel piateho žalmu.

„Všimni si moje slová“ – Výraz znamená: vnikni Bože do slov mojej 
modlitby, teda nech slová mojej modlitby vojdú do Tvojich uší. Neznamená to: 
len počuj, no aj vnímaj alebo obráť svoju pozornosť, či všimni si, o čo prosím 
vo svojej modlitbe a nepovažuj ju za bezvýznamnú, hoci sa k Tebe prednáša 
len ústami. Táto ľudská predstava o Božích činnostiach (počutie, vnímanie, 
chápanie) je osobitosťou Svätého Písma.

„Pochop moje volanie“ – Výraz znamená: poznaj, prijmi volanie, horlivú 
prosbu zo skrúšeného a pokorného srdca. Volaním prorok nazýva aj horlivosť 
modliacich sa, horlivú modlitbu. Nemusí ísť nevyhnutne o hlasné vzývanie, ale 
o hlas srdca, ktorý je nevyhnutný pri každej modlitbe, či už ju vyslovujeme 
ústami, alebo nie. To potvrdzuje aj svätý Ján Zlatoústy, ktorý hovorí, že prorok 
„volaním“ nenazýva zvuk hlasu, no stav duše. Aj Mojžišovi Boh kedysi povedal, 
hoci ten mlčal: „Prečo ku mne vzývaš?“ (2 Mjž 14, 15). Povedal to preto, lebo 
Mojžiš k Nemu pristupoval so silným duchovným naladením.

Kráľu	môj	a	Bože	môj	(3.časť)																							Sväté	Písmo
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Svätý Ján Zlatoústy o prorockom 
zmysle obsahu tohto verša hovorí, že 
Dedička, t.j. Cirkev prosí, aby boli 
vypočuté jej prosby. Svojho Ženícha 
tu nazýva Hospodinom, čo robí len 
múdra nevesta. Prosí o vypočutie 
svojej prosby, prosí, lebo má dostať 
dedičstvo a to dedičstvo skutočne 
dostane až v tom prípade, ak presne 
naplní prikázania – preto prosí, aby 
jej bol Ženích pomocníkom a aby 
tak mohla získať prisľúbené blahá 
a neprišla o svoje dedičstvo.

Aj my máme konať podobne. 
Prosiť Boha o naše dedičstvo, 
našu skutočnú domovinu – Božie 
kráľovstvo. Bolo nám prisľúbené, 
bolo nám darované vykupiteľskou 
obetou Isusa Christa, preto pousilujme 
sa, vynaložme námahu k tomu, aby sme ho získali.

Pripravil: protodiakon Ján Husár
Použitá literatúra:
Афанасий Великий, св.: Творения в четырех томах. Том 4. Москва : Спасо-Преображенский Валаамский 
монастырь 1994.
ФЕОДОРИТ КИРСКИЙ, бл.: Изъяснение псалмов. Москва 2004. ISBN 5-94625-081-7.
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.
Толковая Псалтирь с подстрочным комментарием и краткой историей. Москва 2006.
ЗИГАБЕН, Е.: Толковая Псалтирь. Ясеново 2000. ISBN 5-7877-0023-6.
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Otázka: „Sláva IC 
XC! Mám jednu otázku: 
„Či Pravoslávna cirkev 
dovoľuje homeopatické 
liečivá“ 

Odpoveď: „O tejto 
otázke som čítal dva články. 
Jeden posudzoval túto 
otázku z hľadiska vedeckého 
a druhý obsahoval postoj 
Ruskej Pravoslávnej cirkvi. 
V krátkosti Ti poviem 
závery oboch pohľadov. 
Z hľadiska vedeckého 
bolo na základe viacerých 
výskumov konštatované, 
že medicínsky účinok 
homeopatických liekov nebol dostatočne exaktne a empiricky dokázaný, 
to znamená, že z vedeckého hľadiska tieto lieky nemajú žiadny účinok (ani 
pozitívny ani negatívny), ani neškodia, ani nepomáhajú. Z hľadiska cirkevného 
bolo konštatované asi toto. Hoci z pohľadu chemického zloženia sú tieto lieky 
neškodné, problém je v tom, že viaceré firmy, ktoré tieto lieky vyrábajú sú 
prepojené so sektami, šíriacimi nezmyselné a duchovne škodlivé učenia a idey. 
Kresťan sa samozrejme nemusí báť, žeby ho prostredníctvom liekov alebo iných 
predmetov mohla nejaká sekta ovplyvniť, pretože z hľadiska duchovného je 
kresťan dokonale chránený sv. Telom a Krvou Isusa Christa (ak ich prijíma). Je 
tu však iný problém. Kúpou a užívaním týchto liekov človek tieto sekty nepriamo 
a nechtiac podporuje, najmä finančne a do istej miery aj morálne. Z uvedeného 
dôvodu a najmä s ohľadom na ich nedokázaný liečebný účinok je odporúčané 
radšej ich neužívať. Je to podobný postoj, aký zaujal sv. apoštol Pavol k jedeniu 
mäsa obetovaného modlám. Napriek tomu, že kategoricky tvrdil, že toto mäso 
samo o sebe nemôže nikomu ani pomôcť, ani poškodiť, predsa povedal, že 
ho radšej nikdy nebude jesť, aby tým nepriviedol niekoho do hriechu. Možný 
hriech spočíval práve v tom, že niektorí ľudia by jedenie takejto potravy mohli 
považovať zo strany apoštola Pavla za vyjadrenie úcty a uznania voči modlám 
a podrobenie sa ich účinkom. Apoštol Pavol takto odporúča nepriamo aj nám, 
aby sme nevyjadrovali svoje uznanie žiadnym okultným a sektárskym hnutiam 
a praktikám užívaním ich produktov, medzi ktoré patria aj minimálne niektoré 
homeopatické lieky.“ 

S láskou v Christu prot. Štefan Pružinský, ml.

Otázky	a	odpovede
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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, prosím, do redakcie 
Istiny najneskôr do 15. 11. 2014. Vyžrebovaný výherca bude odmenený. 
Prajeme Vám veľa úspechov!

1. Prepíšte básničku od Ľudmily Šandalovej písanými písmenkami: 

Neďiľa    _____________________
Bila košuleňka -   _____________________
dnes je neďileňka.   _____________________

Neďileňka zrana   _____________________
v sonci okupana.  _____________________

Radostna komnata -  _____________________
neďileňka svjata.  _____________________

Vtoďi ne zme sami,  _____________________
pryjdeme ku mami.  _____________________

Pryjdeme do ňaňka,  _____________________
to jak kolŷsanka.  _____________________

Prituľu sja    _____________________
jak maleňke husja  _____________________
pid krŷločka.   _____________________

Žebŷ moji očka    _____________________
neplakaly ...   _____________________
Pomoľu sja.   _____________________

Detská	stránka	 	 	 	 					 							súťaž
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2. V osemsmerovke od matušky Tatiany Kerekaničovej vyhľadajte 
mená starozákonných prorokov. Zvyšné písmenká tvoria tajničku. (Slovo 
PROROCI nie je súčasťou tajničky.):

Milovať, to neznamená pozerať sa na seba, 
ale   __ __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __    
__ __ __      __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ .

 

IZAIÁŠ, OZEÁŠ, JEREMIÁŠ , JOEL, EZECHIEL, ÁMOS, DANIEL, 
ABDIÁŠ, JONÁŠ, MICHEÁŠ, NAHUM, ABAKUK, SOFONIÁŠ, AGGE-
US, ZACHARIÁŠ, MALACHIÁŠ
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3. Vymaľujte obrázok:
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4. Vymaľujte obrázok:
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Istého dňa prišiel I. F., ktorý býva v Nemecku. Ten 
vypracoval štúdiu na vybudovanie nádrže na chov rýb 
v meste Kolomotini  a prišiel ma poprosiť o modlitby, aby 
štát schválil jeho štúdiu. Opýtal som sa ho zo zvedavosti, ako 
sa chovajú ryby a ako rastú malé rybky. A on mi odpovedal:

Rybky, otče, len čo sa narodia, majú vo svojom bruchu 
malé vrecúško, v ktorom sú všetky vitamíny, nevyhnutné 
pre malú rybku, aby mohla prežiť krízové dni. Živí sa vďaka 
tomuto vrecúšku a keď sa vyprázdni, brucho malej rybky 
nadobudne normálnu podobu a už je schopné prijímať 
obvyklú potravu.

Keď som počul, bol som dojatý. Neustále som oslavoval Boha a rozmýšľal som:
Pozri! Dobrý Boh sa stará a dbá o rybky, ktoré stvoril len a len preto, aby sme ich 

my jedli, takým múdrym spôsobom, aby rástli bez strachu, zatiaľ, čo my biedni ľudia 
sa zarmucujeme a nedôverujeme Mu vo všetkom! Strašná vec! Boh sa zaujíma a stará 
aj o najmenšie detaily svojich najmenších stvorení. „O koľko viac sa zaujíma o nás, pre 
ktorých všetko stvoril a ktorí sme Jeho obrazom! Keďže sme však slepí, nevidíme Jeho 
prozreteľnosť, ktorá nás zahaľuje.“

„Keď niekto žije jednoducho, má pokorné zmýšľanie o sebe samom a cíti potrebu 
otcovskej starostlivosti Boha, necháva každú starostlivosť o seba s vierou na Boha. Keď 
dobrý Boh vidí, že takáto duša sa vo všetkom spolieha na Neho a nie sama na seba, zahaľuje 
ju svojou starostlivosťou a blahodaťou. Vtedy duša úplne jasne vidí Božiu pomoc, ktorú 
dostáva a raduje sa.

Boh chce, aby duša bola jednoduchá, bez mnohých myšlienok a znalostí. Aby bola  
ako batoľa, ktoré všetko čaká od svojich rodičov. Preto aj Pán povedal: „Keď sa neobrátite 
a nebudete ako deti, nemôžete vojsť do Božieho kráľovstva.“ S veľkou jednoduchosťou 
musíme prosiť Boha a vyznávať pred Ním našu bezmocnosť, pretože len tak sa budeme 
môcť oslobodiť od každej starosti. Rovnako ako tieň ide za našim telom, tak i Božia 
blahodať ide s pokorou a vierou.

„Keď veríme v Boha a vo všetkom sa spoliehame na Jeho otcovskú starostlivosť 
a prozreteľnosť, potom vôbec nemusíme premýšľať o sebe samom, ale vedzme, že Boh 
vie všetko, čo sa nás týka, od toho najmenšieho problému – ktorým môže byť vypadnutie 
jedného vlasu – až po ten najväčší. Jediné, čo musíme chcieť je to, aby pôsobila Božia láska 
a prozreteľnosť tak a vtedy, keď On chce. Ak niekto má takú vieru a odhodlanie, vidí Božie 
zázraky – aj samotného Boha – Boh je neustále pri ňom, za každých okolností. Aby sa 
však stalo niečo také, nevyhnutne musíme zavrhnúť každú svetskú pomoc a ľudskú nádej, 
bez váhania, s čistým srdcom a s dôverou sa odovzdať svoju myseľ Bohu. V tom okamihu 
prichádza Božia blahodať nášho Christa a napĺňa našu dušu.“        

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

Božia	blahodať	 	 	 	 					na	zamyslenie
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I vo jedínaho Hóspoda Iisúsa Christa 
(I v jedného Hospodina Isusa Christa)

Základné vyznanie kresťanov je, že 
Isus Christos je Boh. Svoj počiatok má 
v Evanjeliu, keď sa sám Isus pýta svojich 
učeníkov: „A vy za koho ma pokladáte? 
Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Christos, 
Syn Boha živého.“(Mt 16, 16).

Isus je Christos. Tento fakt viery je 
prvým, ktorý musí človek ohľadom Isusa 
prijať. Dieťatku Márie je pri narodení 
dané meno Isus, čo znamená Záchranca 
(v hebrejčine Józua, čo je tiež meno 
Mojžišovho následníka, ktorý prekročil 
rieku Jordán a viedol vyvolený národ do 
zasľúbenej zeme).“...dáš Mu meno Isus, 
lebo On vyslobodí svoj ľud z jeho hriechov“(Mt 1, 21; Lk 1, 31). Tento Isus je 
Christos, čo znamená Pomazaný, Mesiáš Izraela. Isus je tým Mesiášom, ktorý 
bol sľúbený svetu cez Abraháma a jeho deti.

Ale kto je to ten Mesiáš? Znie druhá otázka, ktorú dáva Christos v Evanjeliu. 
Tentokrát ju nekladie svojim učeníkom, ale tým, ktorí sa Mu posievali a pokúšali 
sa Ho chytiť za slovo. Isus sa nepýtal, kto je Mesiáš, s očakávaním, že na túto 
otázku budú vedieť odpovedať alebo preto, že to títo ľudia chceli vedieť. Pýtal 
sa preto, aby ich umlčal a začal uvádzať „hodinu“, pre ktorú prišiel, hodinu 
spasenie sveta.  

    
„A keď sa farizeji zhromaždili, Isus sa ich opýtal a hovoril: Čo si myslíte 

o Christovi? Čí je syn? Povedali Mu: Dávidov. Hovorí im: Akože Ho potom 
Dávid v Duchu nazýva Pánom, keď hovorí: Povedal Pán môjmu Pánovi: Seď 
po pravici, kým Ti nepoložím nepriateľov pod nohy (Ž 110,1)?Ak Ho teda Dávid 
nazýva Pánom, ako to, že je jeho synom? A nikto Mu nedokázal odpovedať ani 
slovo, ani sa Ho od toho dňa nikto viac neodvážil vypytovať“ (Mt 22,41-46).

 
Po Isusovom vzkriesení apoštoli a všetci členovia Cirkvi, naplnení tým 

istým Svätým Duchom, ktorý naplnil Dávida, pochopili zmysel Jeho slov. Isus 
je Christos a Christos je Boh. Tajomstvo Isusa Christa Mesiáša je, že On je Ten 
jediný Pán, totožný s Bohom Jahve Starého Zákona.

Už sme videli, že Jahve bol izraelským národom vždy nazvaný Adonai 
(Hospodin). V gréckej Biblii samostatné slovo Jahve nebolo nikdy napísané. 
Namiesto toho, tam, kde bolo v hebrejčine napísané slovo Jahve, ktoré Židia 

Isus	Christos	 		 	 					 																						základy	viery
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vyslovovali Adonai, je v gréckej Biblii jednoducho napísané Kyrios (Hospodin, 
Pán). Preto aj syn Dávida, čo bol iný názov pre Mesiáša, je nazývaný Kyrio.

Podľa Židov a aj podľa prvých kresťanov, pomenovanie Hospodin prislúchalo 
iba Bohu.

„Boh je Hospodin a zjavil sa nám“(Ž 118). Tento Pán a Boh je Jahve a takisto 
je to aj Isus, Mesiáš. Aj keď Isus hovorí: „Otec je väčší ako ja“(Jn 14,28), tvrdí 
tiež, že „ja a Otec sme jedno“(Jn 10,30).

Viera v „jedného Pána Isusa Christa“ je základným vyznaním. Prví kresťania 
boli preňho ochotní aj zomrieť, lebo toto vyznanie potvrdzuje totožnosť Isusa 
s najvyšším Bohom.

Spracovala: Radka Baková

Zdroj: HOPKO, Thomas, Základy Pravoslávnej viery I., Vierouka, Prešov, 2012, s. 48-49.

Pokánie je pre kresťana nevyhnutné 
neustále až do jeho posledného dychu. 
„Obhliadni sa a uvidíš,“ hovorí sv. Marko 
Podvižník, „že sa tajomstvo zbožnosti u Božích 
uhodníkov uskutočnilo cez pokánie.“ Pokánie 
aj v predsmrtnom čase! Udial sa takýto prípad: 
starý podvižník a známy duchovník zomieral a 
pozval kňaza, aby mu dal Prijímanie. Po ceste 
sa kňazovi pritrafil nejaký zbojník a zaželal 
si vidieť zomierať svätého človeka. Svätý 
starec pokojne prijal Prijímanie a rozprával 
sa s kňazom. Ten zbojník sa rozplakal a 
povedal: „Blaho ti! Och, aká že smrť postihne 
mňa?“ Svätý starec mu (odrazu s hrdosťou) 
odpovedal: „Buď aj ty ako ja a budeš sa mať 
rovnako ako ja!“ Zbojník sa vrátil po ceste 
plačúc a bedákajúc sám nad sebou. Vtom padol a zomrel. Vtedy ľudia videli 
nejakého blázna pre Christa ako plače nad svätým starcom a tancuje a spieva 
nad zbojníkom. Keď sa ho opýtali prečo tak robí, odpovedal: „Hrdosťou si 
tamten zničil všetky zásluhy; a tento si pokáním pozbieral všetky plody!“

Preklad zo srbčiny: prot. Peter Soroka
Zdroj: sv. Nikolaj Velimirovič, Ochridský prológ

Úvahy	sv.	Nikolaja										 	 						 					na	zamyslenie
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O spomínaní Božieho mena pri každej 
práci

Pri každej práci s láskou spomínaj Hospodina 
nášho Boha a Jeho svätú lásku k nám. Všetko, 
čo vidíš na nebi i na zemi, v tvojom dome, ťa 
vedie k spomínaniu tvojho Pána Boha a Jeho 
svätej lásky. Obsahom Božej lásky sme my – 
svedčí o tom každé Božie stvorenie.  Mysli na 
to a stále si hovor:

Toto je dielom rúk môjho Pána a stvoril 
to pre mňa. Nebeské svetlá – slnko, mesiac, 
hviezdy, to je stvorenie môjho Pána a patrí 
celému svetu, a mne tiež.

Táto zem, kde žijem, ktorá nasycuje mňa 
i môj dobytok, všetko, čo na nej je – to je stvorenie môjho Pána.

Táto voda, ktorá napája mňa a môj dobytok, je dobro Pána.
Dobytok, ktorý mi slúži, je tiež dielom môjho Pána a dostal som ho od Neho, 

aby mi slúžil. 
Dom, v ktorom bývam, je tiež od Neho, aby som mal kde bývať a aby mi 

slúžil pre dobro a pokoj. Potraviny, ktoré jem, sú tiež Božím darom a slúžia na 
posilnenie môjho slabého tela.

Odev, ktorý si obliekam, mi Hospodin dal na prikrytie môjho nahého tela. 
Tento obraz, obraz Isusa Christa je obrazom Christa, môjho Spasiteľa, ktorý prišiel 
do ťažko skúšaného sveta, aby ma, hynúceho, spasil, zomrel za mňa a vykúpil 
ma z hriechu, z moci diabla, smrti a pekla. Klaniam sa Jeho nevysloviteľnej 
ľudomilnosti.

Tento obraz, obraz Bohorodičky je obrazom presvätej Panny, ktorá porodila 
nášho Boha Isusa Christa bez semena. Blahoslavená je medzi ženami, telom 
porodila Boha. Je Jeho Matkou a blahoslavený je plod jej tela, blažené je lono, čo 
nosilo môjho Boha a prsia, z ktorých sal.

Obraz Predchodcu je obrazom toho veľkého proroka, ktorého poslal Boh pred 
Spasiteľom mojím Isusom Christom a Jeho, ktorý už prišiel do sveta, zvestoval 
ľuďom a ukázal na Neho: „Hľa, Baránok Boží, ktorý berie na seba hriechy sveta“. 
(Jn 1, 29) a pokrstil Ho vo vodách Jordánu.

Tento obraz apoštola je obrazom učeníka môjho Spasiteľa, ktorý Ho sám videl, 
rozprával sa s Ním, videl, ako robí zázraky, poúča, trpí za spásu sveta, vstáva 
z mŕtvych a vstupuje na nebo. 

Tento obraz mučeníka je obrazom podvižníka, ktorý neľutoval obetovať svoju 
krv na počesť môjho Spasiteľa Isusa Christa a za Jeho sväté meno položil svoj 
život a našu zbožnú, pravdivú vieru potvrdil svojou preliatou krvou.

Poučenia	kresťana
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Toto slovo Svätého Písma, ktoré počujem, je Slovo Jeho Božích úst. Božie 
ústa aj teraz hovoria skrze Neho: „Blahý je zákon Tvojich úst, drahšie tisíc zlata 
a striebra“ (Ž 118, 72). 

Pane, daj mi uši, aby som počul Tvoje sväté Slovo!
Ten svätý dom, chrám, v ktorom stojím, je Božím chrámom, v ktorom 

verné ústa celého bratstva prinášajú môjmu Bohu modlitbu a velebenie. Tieto 
hlasy velebenia a modlitby sú spoločné, sú to tie isté hlasy, ktorými sa spevy, 
poďakovania, chvála a velebenie posielajú svätému menu môjho Boha.

Tento svätý muž, biskup, či kňaz, je blízkym služobníkom môjho Boha, ktorý 
Mu prináša modlitby za mňa hriešneho a celý svet. Tento muž, hlásateľ Božieho 
slova, je poslancom môjho Boha, ktorý mne a iným ľuďom, mojim bratom, hlása 
cestu spásy.

Tento môj brat, každý človek, je Boží tvor môjho Boha ako aj ja; sme stvorení na 
obraz Boží a podobu, sme hriešni a spasení krvou Syna Božieho, môjho Spasiteľa 
a sme povolaní k večnému životu. Potrebujem ho milovať ako milované stvorenie 
môjho Boha, milovať ho ako samého seba. Nedám mu nič, čo si neprajem pre 
seba, robím mu to, čo želám sám sebe, pretože mi to prikázal môj Boh.  

Každá udalosť a každá vec nech v tebe prebúdza láskyplnú spomienku na Boha, 
na Jeho lásku k tebe a prináša ti poznanie, že aj Jeho trest je prejavom lásky k nám, 
ako o tom hovorí Sväté Písmo: „Koho Pán miluje, toho aj trestá“ [Žid (12, 6)]. 
Vždy a všade, pri každej udalosti a v akýchkoľvek podmienkach pamätaj na meno 
tvojho Pána Boha. Chráň sa toho, aby si zabudol na meno svojho Dobrodinca, váž 
si Jeho dobrotivosť a nebuď nevďačný. Zabudnutie na Dobrodincu je znakom 
nevďačnosti.

O čom máme rozmýšľať na začiatku práce
Prv, než začneš konať akúkoľvek prácu, porozmýšľaj, či neprotirečí tvojmu 

svedomiu a Božiemu zákonu a či bude pre teba osožná. Keď práca nebude 
protirečiť Božiemu zákonu, začni ju a pracuj, keď však protirečí Božiemu zákonu, 
nechaj ju, aby si nepadol do osídel vraha, ktorý neustále hľadá človeka, ktorého 
by chytil do pasce. Užitočné je pre teba len to, čo zodpovedá Božiemu slovu 
a zdravému rozumu.

Koho máme prosiť o pomoc pri práci
Každú prácu, každú svoju činnosť začínaj volaním mena Božieho a modlitbou, 

aby ti Pán pomohol začať a dokončiť tvoje dielo. Kresťan nemôže začať konať 
prácu, ktorá je v rozpore s Božím zákonom, môže začať len takú činnosť, ktorá 
mu zodpovedá a neprotirečí mu.

Poučenia vladyku Tichona, biskupa voronežského a jeleckého
Preložila: Elena Tišková
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Kniha Kristus – Vítěz nad podsvětím 
metropolitu Ilariona Alfejeva sa venuje 
obtiažnej téme dogmatickej a liturgickej 
tradície Pravoslávnej cirkvi: zostúpenie 
Christa do pekiel, jeho víťazstvo nad smrťou, 
vzkriesenie mrtvých. Autor postupne 
analyzuje novozákonné spisy, apokryfy, 
pamiatky rannej kresťanskej poézie, diela 
východných i západných cirkevných Otcov.

Autor: Ilarion Alfejev
Počet strán: 296
Väzba: pevná väzba
Jazyk: český jazyk
Rozmery: 145 x 210 mm
ISBN: 978-80-7465-074-1
Edícia: Pro Oriente
Vydavateľstvo: Nakladatelství Pavel Mervart, 2014
Cena: 11,80 € s DPH
Obchod: www.duchovne-knihy.sk
Kniha Odysea Maxima Rěka - životopis mimoriadne vzdelaného človeka, 

svätého Maxima Gréka, ktorý patrí k veľkým osobnostiam konca 15. a prvej 
polovice 16. storočia. Svojím životom spojil niekoľko kultúrnych oblastí. 
Narodil sa a nadobudol vzdelanie v Grécku, potom pôsobil v Taliansku. Odtiaľ 
jeho kroky smerovali na Athos, odkial bol ako výnimočne vzdelaný filológ 
povolaný do Moskvy, aby tu opravil preklady bohoslužobných kníh. V Rusku 

sa však Maxim dostal do konfliktu s cirkevnou 
a svetskou mocou, bol odsúdený a väznený, a 
ani po oslobodení mu nebol umožnený návrat 
do rodného Grécka.

Autor: Nina V. Sinicinovová 
Počet strán: 268
Väzba: pevná väzba
Jazyk: český jazyk
Rozmery: 145 x 205 mm
ISBN: 978-80-7465-056-7
Vydavateľstvo: Nakladatelství Pavel 
Mervart, 2014
Edícia: Pro Oriente
Cena: 11,70 € s DPH
Obchod: www.duchovne-knihy.sk

Kristus	-	víťez	nad	podsvětím,	Odysea	Maxima
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V knihe Hora Athos autor prehľadne 
popisuje historiu  Athosu od vzniku mníšskеho 
osídlen na prelome 9. a 10. storočia až do 
renesancie miestneho monastierskeho života v 
posledných desaťročiach. V druhej časti knihy 
sa venuje dejinám a umeleckým pamiatkam 
jednotlivých monastierov.

Autor: Andreas E. Müller 
Počet strán: 160
Väzba: pevná väzba
Jazyk: český jazyk
Rozmery: 145 x 205 mm
ISBN: 978-80-7465-058-1
Edícia: Pro Oriente
Vydavateľstvo: Nakladatelství Pavel 
Mervart, 2014
Cena: 7,20 € s DPH
Obchod: www.duchovne-knihy.sk

Kniha Arménské kroniky od jezera Van ponúka jedinečnú možnosť 
nahliadnuť do reality života kresťanov na periférii Osmanskej ríše, kde spolu 
prebývali nielen Arméni, Gréci a Asýrčania, ale tiež Kurdovia, Turci a Židia, a 
sú tak jedinečným zdrojom poznania arménskej i osmanskej histórie a mentality.

Okrem desiatich kroník a bilingválneho textu slávnej balady o Hovhannesovi 
a Ajše, ktorá rovnako vznikla v okolí Vanu, je kniha ďalej doplnená o literárno-

historickú úvodnú štúdiu, rozsiahle výkladové 
slovníky pojmov, toponým a osobností, a 
unikátný obrazový materiál.

Autor: vybrala a preložila Petra Košťálová
Počet strán: 288
Väzba: pevná väzba
Jazyk: český jazyk
Rozmery: 165 x 235 mm
ISBN: 978-80-87378-17-5
Vydavateľstvo: Nakladatelství Pavel 
Mervart, 2011
Edícia: Pro Oriente
Cena: 11,40 € s DPH
Obchod: www.duchovne-knihy.sk

Hora	Athos,	Arménske	kroniky	od	jazera	Van
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Duchovnú atmosféru s 
nádychom dávnych čias si 
vybrali pre svoj svadobný 
deň Andrea Gmotričová 
a Andrej Greško, keď 
sa rozhodli 4. októbra 
2014 prijať svätú tajinu 
manželstva v drevenej cerkvi 
v bardejovskom skanzene. 

Obaja študovali na našej 
Pravoslávnej bohosloveckej 
fakulte a bývali na kňazskom 
seminári, kde nachádzali 
nielen cestu k Bohu, 
ale postupne i jeden k 
druhému. Aďka bola taktiež 
dlhoročnou redaktorkou 
našej Istiny a starala sa najmä 
o detskú stránku. 

Želáme im do spoločného života veľa Božej milosti, vzájomnú lásku, úctu 
a porozumenie. Na modlitby sv. Andreja Prvozvaného nech im Boh požehná 
mnoho rokov!

P.S. Nech sa Vaša láska stále umocňuje ako AG2 =)

Blahoželanie
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V dňoch 30. – 
31. augusta 2014 
sa vďaka horlivým 
ľuďom a Božej pomoci 
uskutočnila Ľutinská 
púť. Mládežníci i veriaci 
sa stretli v sobotu 30. 
augusta v sabinovskom 
chráme Pokrova 
Presvjatoj Bohorodicy 
na rannej liturgii, po 
ktorej nasledovalo pre 
všetkých občerstvenie 
pred púťou.  Samozrejme 
nechýbali milé stretnutia 
a rozhovory, keďže 
mnohí z nás sa osobne 
stretávame práve počas 
našich pútí. 

Na poludnie sme sa pomodlili modlitbu Carju Nebesnyj, spoločne sa 
odfotografovali a vyrazili na cestu. Za vyzváňania zvonov a spevu duchovných 
piesní sme sa vydali na púť. Niektorí už po niekoľkýkrát, niektorí po prvý raz, 
no všetci spolu s radosťou a ochotou poslúžiť Hospodinu Bohu. 

Samozrejme nechýbala ani zastávka na občerstvenie za Pečovskou Novou 
Vsou. Na nej sa k nám prihovoril otec Ivo Petrovaj, prezident Bratstva 
pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS. Počas púti sme sa 
zastavovali pri každom kríži a spoločne sme sa modlili. 

Pred výstupom na Ľutinskú horu nás povzbudil duchovný otec Marek Kundis 
z Brezovej pod Bradlom. Pri chráme na hore nás privítal o. Dimitrij Paster. 
Následne sme sa zúčastnili na vsenočnom bdení, ktoré začalo posvätením vody 
a trvalo celú noc. Ukončením celonočného bdenia bola slávnostná svätá Liturgia, 
ktorú slúžil Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých 
krajín a Slovenska s duchovenstvom.

Myslím, môžem si dovoliť povedať, že za celú mládež by sme sa chceli 
poďakovať o. Vasiľovi Kuzmykovi zo Sabinova, sabinovským mládežníkom 
a veriacim za to, že nelenili a aj tohto roku pripravili a zorganizovali púť pre 
mladých pravoslávnych veriacich. Samozrejme slovo vďaky si zaslúži o. 
Dimitrij Paser a veriaci z Ľutiny, ktorí pripravili všetko potrebné na to, aby sa 
vsenočné bdenie mohlo uskutočniť v dôstojných podmienkach. 

Púť	do	Ľutiny	 	 	 	 	 	 		aktuality
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Špeciálne poďakovanie 
patrí otcom duchovným o. 
archimandritovi Serafimovi 
(Melnyk), o. Petrovi Savčákovi, 
o. Štefanovi Pružinskému 
ml., o. Nikolajovi Lakatovi, 
o. Ondrejovi Semancovi, o. 
Vasiľovi Schirtovi, o. Marekovi 
Kundisovi a prezidentovi 
nášho Bratstva o. Ivovi 
Petrovajovi za to, že putovali 
spolu s mládežníkmi a tak 
osobným príkladom ukázali 
mladým ľuďom dôležitosť 
a krásu takéhoto starobylého 
a bohumilého zvyku putovať. 

Nech Presvjata Bohorodica orchaňuje všetkých pútnikov počas celého roku 
pod svojím svätým Omoforom, aby sme sa i na budúci rok mohli všetci spolu 
zísť na Ľutinskej púti.                                  Pripravil: čtec Alexander Haluška
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V česť sviatku Usiknovenija hlavy sv. Joana Krestiteľa sa uskutočnila už 24. 
púť mládeže zo Stropkova do Ladomirovej. V sobotňajšie ráno 13. septembra 
2014 sa začali schádzať mládež i veriaci z celého Slovenska a Moravy do 
chrámu Položenia čestnyja Rizy Presvjatoj Bohorodici. 

Po rannej Liturgii a občerstvení pre pútnikov sme si Panychídou spomenuli 
na o. Petra Cupera, ktorý nás dlhé roky odprevádzal na túto púť. Následne sme 
slúžili moleben za putešestvujuščich /putujúcich/.  S Božou pomocou sme sa 
vydali na asi 18 kilometrový pochod, počas ktorého sme sa pristavovali pri 
krížoch a kaplnkách, modlili sa, spievali duchovné piesne. Samozrejme bol čas 
aj na priateľský rozhovor. 

Stretli sme zbožnú ženu, ktorá na ceste pri svojom dome pohostila pútnikov. 
Pre nás to bolo neskutočne milé gesto a príklad toho, že i dnes existujú dobrí 
ľudia. Obyčajné jablká sa stali ovocím lásky, ktorú preukázala táto žena 
k neznámym ľuďom. Nech si Hospodin Boh spomenie na pani, ktorá ako 
spravodlivý Abrahám pohostila pútnikov. 

Vo Vagrinskom Pokrovskom chráme sa k nám prihovoril o. Marian Derco. 
Poučil a povzbudil pútnikov. Hovoril o sile Christovej viery – o sv. Pravoslávii 
a o dôsledkoch toho, ak sa necháme zlákať na veci, ktoré nemajú nič spoločné 
s dobrom a vierou. 

Púť	do	Ladomirovej		 	 	 	 		aktuality
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Vo Vagrinci sme sa 
zastavili u zbožnej rodiny, 
ktorá každý rok pripravuje 
pohostenie pre pútnikov. 
Nech im to Hospodin 
Boh pripočíta v Carstve 
nebesnom. Tradične sa 
tu k pútnikom pridal 
i o. Michal Hrustič, no 
žiaľ kvôli zdravotným 
problémom sa na púti 
nemohol zúčastniť, ale 
v našich srdciach putoval 
s nami. Nech mu Hospodin 
daruje pevne zdravie. 

Posledné kroky pred Ladomirovou, mysle plné očakávaní, v srdci radosť, že 
človek vykonal niečo dobré pre svoju spásu i na Božiu slávu. A tak po privítaní 
o. Pavlom Kačmárom sme všetci obišli chrám, modlili sme sa Panychídu na 
hroboch zosnulých mníchov a o. Savvu. Vstupujúc do chrámu a bozkávajúc 
ostatky sv. Jána Krstiteľa, ľudia vylievali svoje prosby a modlitby, aby tento 
po Bohu a Bohorodičke najväčší svätý priniesol ich pred prestol Všemohúceho 
Boha a blahoslovil svoj ľud. 

Ďakujeme a Božie blahoslovenie prosíme pre o. Pavla Bobáka s mládežou 
i veriacimi za prijatie, organizáciu a občerstvenie.  

Obzvlášť pre brata Jozefa Jurčišina, ktorý každoročne organizuje púť. Nech 
je jeho odhodlanie a ochota vzorom pre nás ostatných.

Pre o. Pavla Kačmára a veriacich z Ladomirovej za prijatie a poskytnutie 
prístrešia a jedla pre mládež. 

Pre všetkých duchovných, 
ktorí na púti sprevádzali mladú 
generáciu pravoslávnych 
veriacich. 

Nech naše poďakovanie 
nebude formalitou, ale 
prijmite ho ako vrúcne želanie 
vyvierajúce z hĺbky srdca, 
ktoré okúsilo radosť z Božej 
prítomnosti. 

Pripravil:
čtec Alexander Haluška
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