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	 Spasi Vas Hospodi!

„Čokoľvek ste urobili jednému 
z týchto mojich najmenších

      bratov, mne ste urobili.“  
  Mt 25, 40

Tlač: GRAFOTLAČ Prešov
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my bohoslovci, ale mnoho 
iných mladých ľudí stretá-

va. Častokrát nevychádzame z údi-
vu, ako je mladými ľuďmi, ktorí sa 
snažia, aj pre dobro cirkvi, spraviť 
mnoho vecí, opovrhované. A ako 
sa ma takýto mladý človek správať 
„normálne“, podľa „štandardu“? 

Uvedomme si, prosím, že dneš-
ná spoločnosť skutočne nie je 
postavená na dobrovoľnosti. Kon-
kurenčný boj a neustále zmýšľanie 
o kapitále núti mladých ľudí vždy 
dostať za svoju prácu odmenu. Je 
čoraz menej vidieť, ak je niekomu 
motiváciou do ďalšej práce milé 
slovo, pochvala alebo aj obyčajný 
úsmev. Preto, prosím, skutočne sa 
snažme, aby sme my mladí pristu-

povali k starším s rešpektom a 
starší, aby k nám, mladým, pristu-
povali s pochopením, že mladícka 
nerozvážnosť síce potrebuje napo-
menutie, ale nie v každom prípade 
zatratenie. 

Maroš Hopta
šéfredaktor časopisu Istina 

Sláva Isusu Christu!
Drahí čitatelia, chcel by som Vás 

čo najsrdečnejšie pozdraviť v tento 
radostný sviatočný čas. V tomto 
príhovore júnového čísla Istiny by 
som sa rád zamyslel nad jednou 
skutočnosťou, s ktorou sa ja ako 
bohoslovec (študent Pravoslávnej 
bohosloveckej fakulty), ale aj ako 
človek pracujúci s mladými ľuď-
mi, stretávam každodenne. Rád by 
som povedal niečo o mladých ľu-
ďoch, ktorí sa snažia aktívne pra-
covať nie len v cirkvi, ale možno 
častokrát aj vyvíjať mimocirkev-
né aktivity, ktoré pomáhajú mla-
dým ľuďom uplatniť sa v dnešnej 
spoločnosti. 

Čoraz častejšie sa stretáva-
me s názormi, že mladí ľudia 
si nevážia starších, pristu-
pujú k nim bez akéhokoľvek 
rešpektu, ba priam nimi opo-
vrhujú. Áno, súhlasím s tým, 
že mladí ľudia žijú momen-
tálne „inú dobu“, než na akú 
boli zvyknutí ľudia napríklad 
pred 20 rokmi. Ja ako mladý 
človek by som však položil 
otázku: Čo urobili tí, ktorí 
dnešnú mládež najviac kritizujú, 
preto, aby sa z mladých ľudí nestá-
valo to, čo sa stáva? 

Toto zamyslenie, prosím, 
neberte ako kritiku starších ľudí. 
Tieto riadky vyplývajú z reálnych 
skutočností, s ktorými sa nielen 

Príhovor
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pokáním a ľútosťou nad 
svojimi hriechmi a potom, 
aby sa skoro obrátili k Bohu. 

Môžeme to považovať aj za proroc-
tvo, ktoré sa má naplniť v deň straš-
ného Hospodinovho súdu. Vtedy 
všetci bezbožní, nečestní, nemi-
losrdne prenasledujúci a škodiaci 
spravodlivým budú zahanbení, 
potupení, budú chcieť činiť pokánie, 
obrátia sa k poznaniu pravdy, no 
už márne. Vtedy povedia: Zblúdili 
sme zo skutočnej cesty – no toto ich 
poznanie prišlo neskoro.

Žalmisti sa vo svojom živote 
stretávali a bojovali so zlom a jeho 
prejavmi. No nielen k hriešnikom 
adresovali svoju reč. Kresťanskí 
askéti, vidiac mnohé a rozličné úkla-

dy diabla, a pisa-
telia poriadkov 
k r e s ť a n s k ý c h 
bohoslužieb, ktorí 
do nich umiestni-
li mnohé čítania 
z Knihy žalmov 
a úryvkami zo 
žalmov naplnili 
kresťanské piesne 
a modlitby, nez-
riedka pripájali 
myšlienky žalmis-
tov o nepriateľoch 

ľudí – démonoch (pozri Ž 5, 9; 8, 3; 
12, 3; 16, 9; 17, 4 a pod.). Nepochyb-
ne, takéto chápanie a výklad je pre 
kresťanov poučný a užitočný. Ak by 
sme tieto miesta chápali doslovne, 
hovorili by sme len o viditeľných 
nepriateľoch – ľuďoch. No viac je 

Vysloboď moju dušu, zachráň ma 
pre svoje milosrdenstvo (11. časť)

Šiesty žalm prorok Dávid končí 
želaním úplného konca duchov-
ného zápasu a svoju reč obracia k 
všetkým svojim viditeľným aj nevi-
diteľným nepriateľom. Posledný 11. 
verš znie takto:

6, 11 – Да постыдsтсz и3 смzтyтсz 
вси2 врази2 мои2, да возвра¬тsтсz и3 
ўстыдsтсz ѕэлw2 вск0рэ. – Nech sa 
zahanbia a budú zmätení všetci moji 
nepriatelia, nech sa vrátia a budú 
zahanbení veľmi rýchlo. – Prorok 
vzýva, aby sa nepriatelia zahanbili 
a boli zmätení, pretože neuspeli vo 
svojich zlých plá-
noch voči nemu, 
namáhali sa zby-
točne. Nech sa vrá-
tia odkiaľ prišli a 
nech sa veľmi sko-
ro zahanbia, nech 
budú skoro potu-
pení. Kráľ nechce 
odkladať na neskôr 
zmenu svojho živo-
ta, no odteraz, od 
tejto chvíle sa chce 
obrátiť na správnu 
a spasiteľnú cestu. 

Tento záver môžeme považovať 
aj za modlitbu o nápravu tých, ktorí 
prenasledovaním alebo klebetami 
škodili nevinnému Dávidovi. Kráľ 
sa modlí a želá si, aby sa nepriatelia 
zahanbili a boli zmätení skutočným 

Sväté Písmo



�6/20�6

tieto slová potrebné chápať a vzťa-
hovať, ako hovorí sv. Atanáz Veľký, 
k netelesným duchom, čiže nevidi-
teľným nepriateľom – démonom.

Šiesty žalm svojím obsahom 
predstavuje modlitebné vyznanie 
– srdečné Dávidovo pokánie pred 
Bohom. No spolu s tým slúži ako 
najlepšie vyjadrenie hlbokého, sku-
točného, vrúcneho pokánia z hrie-
chov každej veriacej kresťanskej 
duše, ktorá je zaťažená bremenom 
hriechov, a preto, 
ako kajúcny žalm, 
je Cirkvou vložený 
do poriadku Veľké-
ho povečeria, ktoré 
sa číta v dobe Veľkého 
pôstu – doby spoločné-
ho pokánia kresťanov. 
Žalm učí, akým spôsobom 
možno Boha obmäkčiť, 
urobiť milosrdným a objas-
ňuje spôsoby, ako je možné 
sa strániť hriechov. Tento žalm je 
prvým kajúcnym žalmom Knihy 
žalmov. A preto je nedôveryhod-
né to, čo hovoria rabíni, že Dávid 
napísal tento žalm ako vďačnosť za 
prinavrátenie telesného zdravia, o 
ktoré prišiel kvôli svojmu hriechu 
smilstva a vraždy. Veď Sväté Písmo 
dosť jasne hovorí v Druhej knihe 
kráľovstiev, aké dopustenie naložil 
Boh na Dávida za dvojnásobný 
hriech a nikde sa tam nespomína 
telesná choroba. Či by ho samotná 
Cirkev od dávnych čias prijala do 
počtu kajúcnych, ak by sa neviazal 
na Dávidovo pokánie? A tak, obsa-
hom tohto žalmu je modlitba hrieš-

neho človeka, ktorý myslí na straš-
ný Hospodinov súd a ktorý hľadá 
zmierenie s Bohom. 

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.

В А С И Л И Й 
ВЕЛИКИЙ, св.: 
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М о с к о в с к о е 
Подворье Свято-

Троицкой Сергиевой 
Лавры, 2000.

ПСАЛТИРЬ в 
святоотеческом изъяснении. 
Свято-Успенская Почаев¬ская 
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РАЗУМОВСКИЙ, Г.: 
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protodiakon Ján Husár
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mene, iný človek dorastá  
vo viere pomaly, podporo-

vaný príkladmi veriacich zo svojho 
okolia. Nie inak to bolo aj so svä-
tým Edwinom, prvým northum-
brijským kráľom, ktorý prijal 
kresťanstvo.   Keď bol Edwin ešte 
pohanom, vyhnal z Northumbrie 

právoplatného dediča trónu, sväté-
ho Oswalda a sám prijal kráľovské 
odznaky moci. Po smrti svojej prvej 
ženy Gwenburgy zatúžil Edwin po 
manželstve s princeznou  Ethel-
burgou Kentskou, ktorá však bola 
kresťanka. Najprv bol ako pohan 
odmietnutý, neskôr však došlo k 

Svätý mučeník Indract (700)

Mučeník Indract pochádzal z 
írskeho kráľovského rodu. Princ, 
známy svojou jemnosťou  a svi-
atosťou, neprivykol svetským 

poctám a spolu s deviatimi rovna-
ko zmýšľajúcimi mladíkmi putoval 
v dobrovoľnom  „exile pre Chris-
ta“ po Írsku. Na jednej z takýchto 
ciest boli zbožní mládenci napad-
nutí  lupičmi a úkladne zavražde-
ní, neskôr však boli uctievaní ako 
mučeníci. Sviatok 5. februára. 

Svätí panovníci
Svätý Edwin, 

northumbrijský kráľ 
(584-633)

Každého človeka 
Boh povoláva k spá-
se iným spôsobom. 
Pri kontakte s pravou 
Skutočnosťou dochád-
za u niekoho k oka-
mžitej vnútornej pre-

Životopisy 
anglických svätých
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dohode, podľa ktorej mal Edwin 
svojej manželke umožniť slobod-
né vyznanie kresťanskej viery. S 

Ethelburgou prichádza aj svätý 
Paulinus, mních, pôvodom z Ríma, 
ktorý sa stáva misijným biskupom 
na northumbrijskom  území. Trva-
lo dlho, kým Edwin prijal kresťan-
stvo. Neustále premýšľal, chcel 
totiž, aby spolu s ním bol pokrs-
tený aj jeho ľud. K obráteniu mu 
poslúžili tri okolnosti: nezdarený 
pokus o atentát, kedy zistil, že člo-
vek nepozná deň ani hodinu svoj-
ho konca, obrátením pohanského 
veľkňaza Coifiho ku kresťanstvu a 
nakoniec na neho zapôsobila vie-
ra a život sv. Paulina. Kráľ Edwin 
sa „obliekol v Christa“ na sviatok 
Paschy roku 627, ktorého nasledo-
vali mnohí vznešení muži a časť 
ľudu. Avšak už ihneď na to bolo 
semienko viery Christovej ohro-
zené pohanským kráľom Pendom. 
Svätý Edwin v boji za Christa 
nachádza čestnú smrť. Kráľovná 

Ethelburga sa po manželovej smrti 
vracia späť do Kentu a zakladá tam 
ženský monastier, kde ako mníška 

zomiera s povesťou svä-
tosti. 

Sviatky: Sv. Edwin 
– 12. október

Sv. Ethelburga – 8. 
september

Sv. Paulinus – 10. 
október

Svätý mučeník Sige-
bert, (635)

Za panovania 
Redwalda, pokúšajúce-
ho sa zvráteným spôso-
bom zmiešať Christovu 

vieru s pohanstvom, odchádza 
Sigebert do dnešného Francúzska, 
kde sa stáva kresťanom. Vo Fran-
cúzsku sa mu dostalo na tú dobu 
veľkého vzdelania. Roku 630 sa 
ujíma svojho kráľovstva, kde pod-
poruje zakladanie škôl a monasti-
erov. Nepanoval však dlho. Vzdá-
va sa totiž vlády a odchádza do 
monastiera, kde prijal postrih na 
mnícha. Keď východné Anglicko 
napadol kráľ Penda, prinútil ľud 
bývalého kráľa, aby sa zúčastnil 
na bojoch. Dúfali totiž, že Sigebert, 
ktorý býval v minulosti statočným 
vojvodcom, pozdvihne nadšenie a 
odhodlanie vojska. Zbožný mních 
sa však odmieta dotknúť zbrane 
a neskôr v krutej bitke nachádza 
smrť. Sviatok 16. január. 

Pravoslavný kalendář 1998
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rodina si nevedela vysvet-
liť, čo sa deje. V jeden deň 

prišiel tento mladík a požiadal 
kňaza o spoveď. Kňaz súhlasil a 
mladík sa mu začal priznávať, že aj 
keď jeho dcéru naozaj veľmi milu-
je, nie je hodný oženiť sa do takejto 
kňazskej rodiny, pretože je vrahom. 
Rozpovedal, ako sa v minulosti 
dostal do veľmi zlej partie kumpá-
nov a raz, keď sa opili, začali úto-
čiť na jedného mladíka v Aténach. 
Tej im začal hovoriť o ich svedomí 
a to túto partiu ešte viac rozhne-
valo až ho nakoniec ubili k smrti. 
Tento ženích, v tom čase najmladší 
z kumpánov, strhol mŕtvemu mla-
díkovi z krku kríž, ktorý nosí so 
sebou až dodnes. Vtedy tento kríž 
ukázal kňazovi a ten spoznal kríž 
svojho nebohého syna, ktorý dostal 
pri svätom krste. V tom momen-
te sa kňazovi podlomili kolená. 
Avšak začal prosiť Hospodina, aby 
mu dodal silu a ukázal mu, čo robiť 
ďalej. Mladík pokračoval slovami: 
„Vidíte, takýto Bohom odvrhnutý 
človek, ako si môžem vziať vašu 
dcéru a ako môžem vojsť do vašej 
rodiny? Prosím, odpustite mi.“ 
Vtedy mu kňaz posilnený Božou 
blahodaťou odpovedal: „Akoby 
som ťa ja nemohol prijať do svojej 
rodiny, keď samotný Boh prijíma 
tvoje pokánie a otvára pred tebou 
dvere svojho kráľovstva?“ 

O nejaký čas vystrojili svadbu a 
tento kňaz ukryl všetky fotky svoj-
ho nebohého syna, aby sa ženích 
nikdy nedozvedel, že zabil brata 

Tento  článok je o spovedi v 
monastieri Grigoriat na Svätej hore 
Atos. Túto spoveď neskôr rozpove-
dal igumen monastiera Juraj jedné-
mu známemu pútnikovi. 

Tomuto veľmi zbožnému igume-
novi sa raz prihodilo, že spovedal 
jedného kňaza v malej gréckej obci 
tesne pred kňazovou smrťou. Ten-
to kňaz mal dve deti a paradoxom 
bolo, že bol dosť veľký vekový roz-
diel medzi týmito deťmi (starší syn 
a omnoho mladšia dcéra). Keď syn 
vyrástol, odišiel študovať do Atén 
a tam sa udiala tragédia, pri ktorej 
syn zahynul. Telo mladíka našli na 
odľahlom mieste Atén a jasné bolo 
iba to, že zahynul po bitke násled-
kom silných úderov. Záhadou však 
bolo, že aj keď bol mladík synom 
kňaza, nenašiel sa na ňom žiaden 
kríž a práve to veľmi trápilo dušu 
otca nebohého mladíka. Páchateľov 
sa vtedy nepodarilo vypátrať a prí-
pad sa uzavrel ako nevyriešený.

Postupom času, keď ubehlo 
niekoľko rokov od tragédie a kňaz-
ská rodina sa ako-tak vyrovnala s 
cestou, ktorú im pripravil Hospo-
din, dcéra vyrástla a našla si žení-
cha. Bol to muž, ktorý bol od dcéry 
o niečo starší a rodina si ho hneď 
veľmi obľúbila. A najmä šťastný z 
tohto vzťahu bol otec, nakoľko sa 
mu ženích naozaj pozdával. No 
čas ubiehal a ženích dcéru kňaza o 
ruku stále nežiadal. Nakoľko bolo 
jasné, že sa obaja vzájomne ľúbia, 

Zlatý kríž
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svojej ženy, teda v skutočnosti svoj-
ho vlastného brata. O tejto veci sa 
kňaz nikdy nikomu ani len nezmi-
enil. Rozpovedal to až pri svojej 

spovedi igumenovi Jurajovi tesne 
pred svojou smrťou. 

Pripravil Vladimír Mikulanič

Pascha 2016 v 
Mutěnicích
V letošním roce se pravoslav-

ní věřící na Hodonínsku na Již-
ní Moravě mohli již jedenáctým 
rokem s radostí v srdci pozdravit 
paschálním pozdravem Christos 
Voskrese. Radost z Kristova Vzkří-
šení našemu církevnímu společen-
ství nevzala ani nedořešená situace 
v Olomoucko-brněnské eparchii, 
kvůli níž jsme v době vnitrocír-
kevní  krize byli nuceni, podobně 
jako další farnosti v této eparchii, 
opustit od Města Hodonín prona-
jatý chrám a přemístit se ke koná-
ní bohoslužeb do domácí kaple 
soukromého domu o.Serafíma a 
mátušky Daniely v nedalekých 
Mutěnicích,  který sloužil na pros-
bu a poté rozhodnutím ER z roku 
2005 jako sídlo církevní obce a 
kde se již 111 let konají křty, kate-
cheze dospělých a katechetické 
pobyty pro děti. Vedení Olomouc-
ko-brněnské eparchie v době 
rozkolu propustilo duchovní  a 
monašky, kteří zachovali jednotu s 
Posvátným synodem v čele s Jeho 
Blažeností vladykou Rastislavem a 
poté některé farnosti, kde tito kněží 
sloužili,  zrušilo úplně, na místě 
jiných, jako příkladně v Hodoníně 
či v Ostravě založilo nová spole-

čenství v původních prostorách či 
chrámech těchto farností.    I když 
nedošlo ke slíbenému naplnění 
dohody podepsané v Konsdtan-
tinopoli a duchovní i monašky, 
nebyli navráceni do svých původ-
ních pozic, přesto zůstává naše 
církevní obec oázou, kterou využí-
vají pro duchovní oporu věřící z 
blízka i z daleka. Tvoříme nadále 
duchovní rodinu bratří a sester a 
žijeme nadále aktivním životem. 
I tímto chceme poděkovat naše-
mu duchovnímu otci Serafimovi a 
mátušce Daniele za to, že můžeme 
využívat  prostory upravené pro 
farní účely nejen na konání boho-
služeb, ale i jako místo, kde každý 
nachází útočiště a často i s nocle-
hem... Za jejich oddanost Církvi 
Kristově a našemu společenství jim 
chceme popřát ještě mnoho požeh-
naných let k upevňování svaté 
pravoslavné víry na jižní Moravě a 
aby jim Hospodin Bůh stále udělo-
val hojně své blahodati, požehnání 
a sil zvlášť nyní, kdy musí na své 
živobytí tvrdě pracovat a přitom 
nadále zvládat povinnosti ducho-
venské, což činí.
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Zamyslenie nad troma 
prosbami Isus raz povedal: „Pohorše-

nia (pokušenia) musia byť, 
no beda tomu, skrze ktoré-

ho prichádzajú“. (Mt 18, 7) Chápať 
začínam, až keď si poviem: Nedo-
pusť na mňa, Bože, pokušenie, 
ktoré by som nezvládol. Čo teda 
s tými ostatnými mnohými poku-
šeniami, ktoré Boh dopúšťa? Tými 
nám Boh prejavuje dôveru, že ich 
zvládneme. Tak máme možnosť 
dokázať mu svoju lásku a odda-
nosť. Pokušenie je výzvou, prí-
ležitosťou dostať sa bližšie k Bohu. 
Úžasné, nie?! No preto, že by moh-
lo byť aj nezvládnuteľné, Christos 
nás predposlednou prosbou Svojej 
modlitby učí k opatrnosti.

 Isusovou modlitbou je aj 
prosba: Pane Ježišu Kriste, Synu 
Boží, zmiluj sa nado mnou  hrieš-
nym. A tu zasa problém v detskej 
hlavičke: ak som odsúdený na 
smrť pre svoj hriech, tak milosť je 
jediný spôsob mojej záchrany. Teda 
dáš alebo nedáš. Načo toľkokrát 
opakovať? Lenže v cyrilo – meto-
dskom preklade táto prosba znie: 
Hospodi, Isuse Christe, Syne Boži, 
pomiluj mja hríšnaho. To zname-
ná nielen udeľ milosť, ale aj zno-
va poláskaj, pritúľ , uisti o svojej 
blízkosti. Vzájomné vyznanie lás-
ky  potrebujú milujúci často. Keď 
budeme praktizovať túto ustavič-
nú modlitbu srdca, nevhupneme 
pochabo do povrchných prázdni-
nových vzťahov.

     
  študent PBF PU  

Je viac prosieb, ktoré pravosláv-
ni kresťania odmalička vyslovujú 
denne. Mne však vŕtala v detskej 
hlave prosba: Chlieb náš každo-
denný daj nám dnes. Načo mám 
aj dnes prosiť o chlieb, keď je už 
raz navždy každodenný? Veď  to, 
že človek musí pravidelne jesť, je 
nepopierateľné. Vedia to moji rodi-
čia. Tým skôr to vie aj Nebeský 
Otec.

  Keď som spoznal Kon-
štantínov preklad tejto prosby, zda-
la sa mi oveľa logickejšia: Chlib naš 
nasúščnyj dažď nam dnes. Pokra-
čujme detskou filologikou: slovo 
“nasúščnyj“ odkazuje na súcno. 
Súcno je bytie. Teda táto prosba  

znamená: chlieb, ktorý je nevy-
hnutný pre našu pozemskú exis-
tenciu, daj nám aj dnes. Skrátene: 
chlieb potrebný na  bytie daj nám 
dnes. Takto je to pekné, správne 
a ide to aj do kritického detského 
ucha.

 Podobne sa má prosba:  neu-
veď nás do pokušenia. Či nás môže 
Svätý Boh uvádzať do pokušenia? 
A keď je pravda, že Nebeský Otec 
naše prosby vypočuje, prečo je na 
svete toľko pokušení? Dokonca aj 
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– zelenou, žltou, červenou, 
fialovou. Čo je to dúha? 

Dúha vzniká v dôsledku lámania 
sa slnečného svetla v oblakoch. 
Keď slnečné svetlo, ktoré sa nám 
javí ako biele, prechádza cez obla-
ky, sa rozkladá na jednotlivé časti. 
A my sa dozvedáme, že pozostáva 
z tých prekrásnych farieb, ktoré 
v dúhe vidíme. Slnečné svetlo sa 
nám javí ako biele preto, lebo všet-
ky tieto farebné lúče sa zmieša-
jú. Ale tí, ktorí učili fyziku, vedia 
viac. Vedia, že nielen oblaky môžu 
lámať a rozkladať slnečné svet-
lo na jednotlivé lúče, ale aj to, že 
keď lúč slnka necháme prejsť cez 
sklenený hranol, uvidíme pruh, 
ktorý pozostáva z rôznych farieb. 
A v tomto pruhu, ktorý sa nazýva 
slnečné spektrum, sa nachádzajú 
nielen viditeľné lúče, ktoré pozná-
me podľa farby, ale ešte mnoho 
iných neviditeľných lúčov. Niekto-
rá časť týchto neviditeľných lúčov 
je preskúmaná vedou, ale veľké 
množstvo iných neznámych lúčov 
ostáva nepreskúmané a nepocho-
piteľné. Vieme, že tie lúče, ktoré 
nevidíme, ale ktoré sa nachádza-
jú v slnečnom svetle, majú neo-
byčajné, tajomné vlastnosti, ktoré 
sa celkove vôbec nepodobajú na 
vlastnosti slnečného svetla. My 
nevieme, ako tieto neviditeľné 
lúče, ktorých vlastnosti nám nie 
sú známe, pôsobia na naše telo. A 
preto, keď počujeme od Pána Isu-
sa Christa to, keď slnečné svetlo 

Sviecou tela je oko

„Sviecou tela je oko. Ak teda bude 
tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné 
svetla. Ale ak tvoje oko bude zakalené, 
celé tvoje telo bude plné tmy. Ak teda 
svetlo v tebe je tmou, aká veľká bude 
sama tma?“ 

   (Mt 6, 22-23)

„Sviecou tela je oko.“
Prostredníctvom našich očí 

preniká svetlo, prostredníctvom 
našich očí poznáme tento svet. 
Všetci to vedia a pamätajú na to. A 
vedou je presne preskúmané všet-
ko, čo prebieha v oku i v mozgu, 
keď na oko pôsobí svetlo.

Ale veda naozaj nevie to, čo 
nám povedal Pán Isus Christos: 
„Keď tvoje oko bude čisté, celé tvoje 
telo bude svetlé.“

Ako tomu rozumieme? Prečo a 
ako celé telo vidiaceho človeka sa 
stáva svetlým, svetlým od hlavy 
po päty?

Veď sme nevideli, aby naše telá 
vyžarovali svetlo. A Pán hovorí, že 
celé naše telo môže byť svetlé. Pán 
hovorí to, čo veda nechápe. Pán 
nám odkrýva tajomstvá bytia, kto-
ré pozná iba On, jediný Stvoriteľ 
sveta. Je potrebné, aby sme vnikli 
do zmyslu týchto udivujúcich slov 
Pána Isusa Christa.

Videli ste na nebi dúhu. Všetci 
viete, že žiari rozličnými farbami 

Besedz Sv. Lukaša 
Krymského



i0stina�2

preniká do našich očí, celé telo sa 
stáva svetlým – musíme pochopiť, 
že je to tajomstvo. Neviditeľné 
lúče, ktoré vchádzajú cez naše oči, 
prenikajú do celého tela a ono sa 
stáva svetlým.

Vy viete, že všetko, čo je živé, 
sa ťahá za slnečným svetlom. Vie-
te, ako živo a ako radostne sa cíti-
me, keď je jasný slnečný deň. Aké 
dobro, aká sviežosť, aká energia a 
aká radostná nálada nami vtedy 
oplýva! Celé naše telo akoby svieti 
od energie svetla. To je to, o čom 
hovorí náš Pán Isus Christos, je to 
to, čoho podstatu nechápeme.

Pán hovorí, že ak sú naše oči 
zakalené a nevidia svetlo, celé 
naše telo bude tmavé. Pozrite sa na 
nešťastných slepcov. Viete, že ich 
zovňajšok, celé ich telo sa nepo-
dobá na telo vidiacich ľudí. Vie-
te, že ich telo je ovisnuté, pohyby 
pomalé a opatrné a hlava strnulá, 
pretože nič nevidia. Nie je v nich 
svetlo, ktorým sú preniknuté telá 
vidiacich. Podľa Christovych slov 
ich telo je tmavé. Ale nešťastní 
slepci nech nebudú skľúčení, keď 
ma počúvajú, pretože existuje iné 
svetlo, o ktorom hovorí Christos.

Pán nám o obyčajnom svetle, 
teda o svetle slnečnom, povedal 
kvôli tomu, aby poukázal na roz-
diel medzi týmto svetlom a iným 
– duchovným. Tým svetlom, kto-
rým svietia nielen duše, ale aj telá 
všetkých svätých. Tým svetlom, 
ktorým žiarila tvár veľkého pro-

roka Mojžiša, keď schádzal z hory 
Sinaj a držal tabule, na ktorých 
boli Božím prstom napísané pri-
kázania.

Je to to svetlo, ktoré mohol náš 
ctihodný a bohonosný otec Sera-
fim Sarovský pri svojej modlitbe 
zjavovať niektorým ľuďom.

Svetlom duše, svetlom čistého 
rozumu svieti celá bytosť dobrých, 
čistých a svätých ľudí. A telesne 
slepí majú omnoho viac možnos-
tí prijať toto nebeské svetlo, svetlo 
duchovné, než vidiaci ľudia. Ich 
veľké nešťastie je pre mnohých 
slepých dobrodením, pretože 
ničím nerozptyľovaní, nevidiac 
nič zbytočné a hlboko sústrede-
ní, pozerajú do svojho vlastného 
srdca, pozorujú každý jeho pohyb 
a takéto vnímanie dáva ľuďom 
duchovné svetlo. Všetci svätí boli 
vždy pohrúžení do pozorovania 
svojho srdca a celá ich bytosť svie-
tila duchovným svetlom.

Čo Christos hovorí ďalej? „Ak 
teda svetlo v tebe je tmou, aká 
veľká bude sama tma?“

Je potrebné, aby sme vnik-
li do týchto slov. Práve som vám 
povedal, že duše a telá svätých 
svietia Božím svetlom. Existujú 
však nešťastní ľudia, ktorým toto 
duchovné svetlo úplne chýba. Na 
druhej strane, tak, ako slnečné lúče 
obsahujú červené, belasé a fialové 
lúče, tak sú rôzni ľudia nositeľmi 
rozličného svetla.
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Svetlom červeným ako krv sú 
preniknuté telá vrahov a zlodejov, 
ktorí prelievajú krv. Belasým a fia-
lovým svetlom svietia srdcia a telá 
jednoducho dobrých ľudí. Exis-
tuje aj svetlo ako súmrak, ktorým 
sú preniknuté telá a duše ľudí, 
ktorí sú úplne oddaní starostiam 
a vášňam tejto doby. Sú to ľudia, 
ktorí celý život žijú vo svetskom 
zhone, v duchovných mrákotách. 
V ich telách nie je svetlo pravdy a 
lásky.

Sláva Bohu, že ich telá nie sú 
preniknuté strašným červeným 
svetlom, ale nie je v nich jasné, 
slnečné svetlo. A iba občas, keď 
ich Pán navštívi svojou milosťou a 
pošle im nešťastie a utrpenie kvô-
li tomu, aby ich zastavil na ceste 
zhonu a aby ich prinútil zamyslieť 
sa a zhodnotiť svoj život, vtedy sa 
v ich srdci objavuje sväté pokánie, 
vtedy pochmúrne svetlo ich duše 
na čas vzbĺkne jasným svetlom.

Sú ľudia, ktorým celkom chýba 
svetlo a ktorých duše vždy prebý-
vajú v tme. Kto sú tí nešťastní? Sú 
to všetci zatvrdnutí Boží nepriate-
lia, všetci, ktorí sa povyšujú nad 
Christa, všetci, ktorí sú preniknu-
tí duchom pýchy. Mnohí z nich si 
myslia, že sú nositeľmi svetla, pre-
tože oplývajú veľkým vzdelaním. 
Ale hlboko sa mýlia: nesvietia 
nijakým svetlom a prebývajú vo 
večnej tme. Celé ich telo je temné a 
všetky myšlienky, ktoré považujú 
za hlboké a svetlé, sú temné, bez 

pravdy, pretože pravda je iba v 
Bohu, ako povedal Pán Isus Chris-
tos: „Ja som cesta, pravda i život.“ 
Kto odmieta Jeho, odmieta samot-
ný život. O týchto nešťastných, 
ktorí nesvietia nijakým svetlom 
a o zlodejoch, ktorí sú preniknu-
tí červeným svetlom ako krv, Pán 
Povedal: „Ak teda svetlo v tebe je 
tmou, aká veľká bude sama tma?“

Keď ty sám si pochmúrny, všet-
ko vidíš temne a obklopuje ťa veľká 
duchovná tma, pretože vo svojom 
srdci a v mysli nenosíš duchovné 
svetlo a myslíš si, že si vidiaci, ale 
v podstate si temný a slepý.

Pán Isus Christos po tom, keď 
uzdravil slepého od narodenia, 
povedal zákonníkom a farizej-
om, že keby boli skutočne slepí, 
to by ešte nebolo zlé; ale to, že 
sa považujú za vidiacich, je ich 
nešťastím, pretože nechápu, že 
prebývajú v pekelnej tme a nazý-
vajú samých seba učiteľmi národa 
a idú učiť ľudí.

Hľa, čo znamenajú tieto Chris-
tove slová: „Ak teda svetlo v tebe 
je tmou, aká veľká bude sama 
tma?“ - celý si v tme, ty sám si 
temný a obklopuje ťa nepreniknu-
teľná tma.

Celou dušou sa obracajme k 
Christovmu svetlu, aby nás neza-
chvátila večná tma. 

     
   15. júla 1945

Pripravil prot. Štefan Šak
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Detská stránka

Voľba

Je zima. Nasnežilo tak, že sa ani 
prejsť nedá. Večer, po vyučova-
ní v nedeľnej škole sa rodičia so 
skupinou detí vracali domov. 
Vpredu sa cez záveje predieral 
dedko s vnučkou. Dievčatko 
bolo úplne drobnučké, siahalo 
dedkovi ledva po kolená. Dedko 
sa snažil ísť po osvietenej cestič-
ke, ale ona ho celý čas ťahala do 
tmy. Dokonca aj dedka pokar-
hala: - Nikdy ma nepočúvaš!

Pedagóg, ktorý išiel za  nimi, sa 
opýtal: 
- Kto koho je povinný počúvať: 
dedko vnučku alebo naopak? 
Pre dievčatko bola táto myšli-
enka nečakaná, preto nič neod-
povedala. 
Pedagóg povedal:

- Len pred chvíľou sme si rozprá-
vali, že všetky ľudské nešťastia 
sa začali kvôli neuposlúchnutiu. 
Adam neuposlúchol Boha Otca. 
Učinil tak, ako sa mu zachcelo.
No tu sa dievčatko vyjadrilo:
- Ale tak to urobil Adam. Nás sa 
to netýka.
- Akože sa nás to netýka? Veď, 
teraz práve ty nepočúvaš svoj-
ho dedka... Dobre, porozpráva-
me sa o tom nabudúce.

No dievčatko už viac neprišlo.  
Prečo? Zľaklo sa, že sa ju v ško-
le pokúsia odnaučiť rozkazovať 
a všetko si robiť iba podľa svoj-
ho? Či dokonca ju budú učiť 
Božie prikázania?

Dievčatko si vybralo svoju ces-
tu. Ale kam povedie? ...

Preložila Mgr. Mirka Hojdová

(Zdroj: Poučné príbehy pre 
deti - http://vozrosdenie.ru/
archives/8664#more-8664) 
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Milí naši Istinkáči, 
naša Istinka išla na prázdniny k babke a stratila cestu do chrámu, 
skúste jej ju pomôcť nájsť, aby prišla na liturgiu včas.
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Schiarchimandrita 
Alexander (Vasilev) ona prijala krst od svätého 

Jána Kronštadského. Zná-
mosť s Oľgou ovplyvnila 

smerovanie ďalšieho života otca 
Alexandra. Stal sa totiž jej duchov-
ným synom, pričom do seba vrý-
val čoraz viac poznatkov a praktík 
ruského mníšskeho života. Oľga 
mu podarovala čotky, naučila ho 
pravidlo a on do poslednej chvíle 
svojho života praktizoval toto pra-
vidlo. Dokonca toto pravidlo dával 
aj on sám tým, ktorí prišli za ním 
po radu. 

Oľga mu tiež prenechala cen-
nosti Divejevského monastiera, 
aby ich po tom, ako sa v monasti-

eri opäť obnoví mníšsky 
život, naspäť vrátil na 
pôvodné miesto. Otec 
všetko poslúchol a po 
smrti Oľgy v roku 1960 ich 
starostlivo uchoval pod 
svojou kéliou.. Starostlivo 
všetko opravoval a reštau-
roval, natieral ikony, lako-
val drevené veci, šil zno-
va knihy, akafisty atď. 35 
rokov strážil tieto cennosti 

a v roku 1992, keď sa do monasti-
era vrátil mníšsky život a bola 
ustanovená prvá igumenija, všetky 
cennosti vrátil späť do monasti-
era. Keď otec Alexander ukon-
čil duchovnú akadémiu, biskup 
pskovský Ján ho rukopoložil na 
diakona 21. novembra 1955 roku v 
meste Dno. 24. novembra toho isté-
ho roku ho ten istý vladyka postri-
huje do riasy s menom Alexander 

15. októbra 1998 odišiel do več-
nosti duchovník monastiera schiar-
chimandrita Alexander (Vasiljev). 
40 rokov (od 28. otkóbra 1958) žil 
otec Alexander v Pskovo-Pečers-
kom monastieri, 22 rokov bol pred-
staveným monastiera a od roku 
1993 bol jeho duchovníkom. 

Svetským menom Vladimír 
Vasiljev Vasiljevič sa narodil 4. 
augusta 1927 v dedine Orechova 
Hora v Pskovskej oblasti. Jeho mla-
dosť však nebola veľmi jednodu-
chá. No Hospoď Boh svojho budú-
ceho služobníka vždy ochraňoval. 

Raz ho už skoro Nemci odvliekli na 
prácu za hranicu. Avšak jeho jedi-
ného sa nakoniec rozhodli nechať, 
pričom práve on bol jediným, kto 
nosil náprsný krížik. Po skonče-
ní Velikojotečestvennoj vojny sa 
rozhodol odísť študovať na Lenin-
gradskú duchovnú semináriu a 
následne aj na akadémiu. Práve 
tam sa zoznamuje s Oľgou Vasil-
jevnou a Pašou Sarovskou. Práve 
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v česť Alexandra Nevského. Nasle-
dujúci deň je rukopoložený na 
jeromonacha. Potom slúži tri roky 
v miestnom katedrálnom chráme a 
28. októbra 1958 bol prijatý do brat-
stva Pskove-pečerského monastie-
ra. 20. decembra 1958 po požehna-
ní biskupa Jána bol postrihnutý do 
mantie s menom Alexander. Teraz 
je jeho nebeským ochrancom Ale-
xander, biskup jeruzalemský. 

1. septembra  roku 1959 sa stáva 
predstaveným monastiera a tak-
tiež dostáva na poslušnosť kázať 
počas všetkých nedieľ a taktiež vo 
sviatočné dni. Pokorne vykonával 
svoju prácu 22 rokov a na otázku, 
čo sa pri tejto práci naučil, odpo-
vedal trpezlivosti. 14. apríla v roku 
1963 bol patriarchom Alexijom I. 
uvedený do stavu igumena. 21. 
novembra1965 dostáva palicu. 29 
apríla 1973 dostáva právo nosiť zla-
tý kríž s ozdobami. 8. januára 1976 
bol uvedený do stavu archimand-
ritu.  Následne dostáva ocenenie 
sv. Vladimíra a na Paschu v roku 
1989 dostáva právo nosenia druhé-
ho kríža s ozdobami. V roku 1993 
sa stáva archimandrita Alexander 
duchovníkom Pskovo-pečerského 
monastiera, ktorým ostáva až do 
čias svojej smrti. 

Hlavným v živote otca Alexan-
dra bolo vždy bohoslúženie. Preto, 
aj keď v deň jeho sedemdesiatych 
narodením dostal otázku, aký deň 
bol preňho najvýznamnejší v jeho 
živote, odpovedal, že deň, od kedy 
môže slúžiť sv. liturgiu. Každý 

deň ráno a večer sa zúčastňoval na 
bohoslúžení v chráme, až pokiaľ 
mu to zdravotné problémy dovoľo-
vali. Do posledných dní sa otec 
modlil za všetkých, ktorí od neho 
prosili modlitby a taktiež za tých, 
s ktorými sa stretával v nemocnici 
počas svojej choroby. 

V pamätiach tých, ktorí ho 
poznali, zostane vždy jeho svetlý 
obraz. Vždy mal na perách mod-
litbu a nikdy nebol nervózny či 
dokonca nahnevaný. Tichý, skrom-
ný hlas a úprimný vzhľad. So 
svojou postavou bol významnou 
súčasťou všetkých monastierskych 
prác. Niekedy jazdil na traktore, 
niekedy pracoval v sade, každú 
prácu miloval. Metropolita pskov-
ský o ňom hovorí: „ Svojím živo-
tom dáva otec Alexander všetkým 
v monastieri neuveriteľný príklad. 
Jeho skromný vzhľad a úprimný 
pohľad vyvolali vo veľa ľuďoch 
potrebné pocity lásky k spolubra-
tom.“ Po požehnaní biskupa bol 
pred smrťou postrihnutý do veľkej 
schimy s menom Alexander v česť 
prvého postrihu v česť Alexandra 
Nevského. 

Smrť otca bola tichou a pokoj-
nou. Zomrel nasledujúci deň po 
sviatku Pokrova. Pochovaný je na 
monastierskom cintoríne v podze-
mí monastiera. 

Schiarchimandrita Alexander 
(Vasiljev) 1927 – 1998

Čtec  Marek Cicu
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Mládež v cirkvi

Častokrát sa vyskytuje otáz-
ka, aké postavenie má mládež a 
kde ju vlastne zaradiť. Pri tomto 
zamyslení sa však nehovoríme 
len o konkrétnom postavení mlá-
deže v Cirkvi ale taktiež o celko-
vom postavení mládeži v dnešnej 
spoločnosti a o tom, aké úlohy by 
mala pre rozvoj spoločnosti mlá-
dež plniť. O to viac je potrebné sa 
zaoberať touto otázkou ak hovorí-
me o miesto mládeže v Cirkvi. 

Ak by sme sa pozreli na miest-
ne Pravoslávne Cirkvi, práca s 
mládežou je kladená na popredné 
miesta v zmysle toho, že si každý 
uvedomuje, že mládež je nie len 
budúcnosťou, ale aj prítomnosťou 
v Cirkvi. Je úplne samozrejmé, že 
domnievať sa, že mládež je vecou 
budúcnosti a že momentálne pre 
ňu niet miesto v Cirkvi je mylné 
a vytvára nebezpečné preceden-
sy pre zavrhovanie mládeže ako 
takej. 

Problémom umiestnenia mlá-
deže na konkrétne vymedzené 
miesto v Cirkvi je problematika, s 
ktorou sa stretávajú mnohí. Všet-
ci sa však zhodujú, že najväčším 
problémom je správna motivácia 
mládeže pre prácu v Cirkvi. Mla-
dý človek, ako jedinec a plnohod-
notný člen cirkevnej obce preto 
musí byť dostatočne motivovaný 
k tomu, aby neustále svojou čin-
nosťou rozvíjal danú cirkevnú 
jednotku. Preto práve takíto mladí 

ľudia musia byť neustálym 
predmetom katechizácie s 

cieľom nadchnúť ich k poctivej a 
snaživej práci v Cirkvi. 

Samozrejme, v tomto momente 
je nevyhnutné vyzdvihnúť prácu 
cirkevných mládežníckych orga-
nizácii, ktoré svojou činnosťou 
nesmiernym spôsobom napomá-
hajú Cirkvi ako takej. Je však neu-
stále potrebné vzťahy medzi Cirk-
vou – organizáciou – mladým člo-
vekom rozvíjať a nie ich ničiť pre 
rôzne problémy. 

Mladí ľudia preto jednoznačne 
sú plnohodnotní účastníci života 
Cirkvi aj s ich problémami a nedo-
statkami, ktoré však postihujú 
každého človeka a čo koniec kon-
cov vyplýva aj z naej nedokonalos-
ti, ku ktorej prispievame konaním 
hriechov. 

Maroš Hopta

Kormaník, Peter: Pastierske 
bohoslovie III.

http://www.pravmir.ru/molo-
dezh-i-cerkov-zhizn-protiv-teche-
niya-video/

http://easternchristianinsights.
blogspot.cz/2013/03/why-ortho-
dox-young-people-fall-away.html 
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Neplatí nemôžem

Neplatí „nemôžem,“ platí len 
„nemilujem“ a „nechcem“

Starec  stále rozhodne zdôraz-
ňoval, že pre človeka neplatí 
„nemôžem,“ platí len „nemilu-
jem“ a „nechcem.“ Toto ho vedie k 
tomu, aby hovoril, že nemôže.

Ľudia, ktorí sú trápení nejakou 
vášňou a hovoria, že akási sila im 
prekáža konať dobro, musia vedieť, 
že táto sila, ktorá im prekáža, je 
ich samotná sila, ktorú majú, aby 
mohli milovať, ale  ktorá je obráte-
ná nesprávnym smerom. A keďže 
milujú tieto vášne, nemôžu sa ich 
prirodzene zriecť, lebo niečo, čo 
miluješ, chceš a nezanechávaš to, 
aby si to nestratil.

Musia teda nenávidieť túto 
vášeň a nájsť niečo lepšie, aby svo-
ju lásku obrátili a preniesli. Lebo 
ak nenájdu niečo lepšie, nemôžu 
preniesť svoju lásku a trpia.

Často prichádzali rôzni ľudia a 
hovorili:

- Otče, fajčím. Nemôžem však 
prestať. Čo mám robiť?

Pýtal sa ich:
- Chceš prestať fajčiť?
Dostával odpoveď:
- Áno, otče, veľmi  som sa snažil, 

ale bezvýsledne.
Vtedy starec hovoril:
- Áá ,  toto je v tom! Od tej chví-

le viac nebudeš  fajčiť a aj Boh ti 
pomôže. 

V tej chvíli mu brat, kto-
rého ovládala vášeň fajče-

nia, riekol:  - Možno, otče...
Predtým, než dopovedal, sta-

rec ho prerušil a prísnym tónom, 
plným dôvery mu vravel:

- Neexistuje „možno,“ skoncuj s 
tým! Nepoddávaj sa myšlienkam, 
ktoré ti navrhujú, že sa ti to možno 
podarí.

Starec Paisij chcel každému z 
nás zdôrazniť, že máme slobodnú 
vôľu. A keď sme sa stali otrokmi 
nejakej vášne, stalo sa to s naším 
súhlasom. A ak ostávame otrokmi 
tejto vášne, opäť tam ostávame s 
láskou, lebo chceme byť otrokmi 
vášne.

Od chvíle, keď si zamilujeme 
našu slobodu a  naše prebývanie v 
blízkosti Christa, potom od chvíle, 
keď zachceme,  oslobodzujeme sa 
od vášne a stávame sa služobník-
mi Boha. Okrem iného to zname-
ná aj to, že máme slobodnú vôľu. 
Samozrejme, všetky prikázania 
sú dané Christom tým, ktorí sú 
otrokmi hriechu, a hovorí im, aby 
odtiaľ odišli a prišli do Jeho blíz-
kosti. Preto hovorí Boh smilníkovi: 
„nesmilni,“ zlodejovi: „neukrad-
ni,“ nespravodlivému: „nekrivdi.“

Ak sme otrokmi  nie z našej 
vôle, ale z donútenia – a nemôžeme 
odísť – prečo nám potom Boh pri-
kazuje: „Odíďte odtiaľ a poďte 
tu?“ Ak nám teda hovorí, aby sme 
sami odišli, znamená to, že sme 
držaní ako otroci vášní, preto, lebo 
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my ich milujeme a chceme ich. A v 
akýkoľvek okamih ich znenávidí-
me a obrátime našu lásku k Bohu, 
hneď sa stávame slobodnými. 
Prvoradým je totiž fakt, aby sme 
si uvedomili našu slabosť (naše 
vedomé zotrvanie v zle), aby sme 

znenávideli zlo a aby sme milovali 
dobro a okamžite ho budeme mať.

Pripravila Zuzana Sadilková

Zdroj: Jeromonach Christodou-
los Svätohorský, Starec Paisij, Pre-
šov 1999.

Jordánsko

Jordánsko je krajina s bohatým 
kultúrnym aj biblickým dedič-
stvom. A práve za tým druhým 
sme tam prišli 
my. Náš hotel 
sa nachádzal 
na brehu rie-
ky Jordán, tak 
naša prvá cesta 
smerovala po 
brehu rieky na 
miesto,  kde bol 
pokrstený náš 
Spasiteľ Isus 
Christos. Cesta 
viedla najprv 
po otvorenom 
priestranstve, 
no neskôr sme 
prešli do nie-
čoho, čo pri-
pomínalo skôr 
prales. Cestou 
sme ochutnali rastlinu, ktorá mala 
slané, ale veľmi chutné listy, kto-

ré aj napriek slabosti boli 
osviežujúce. Touto rastlinou 
sa živil aj sv. Ján Krstiteľ, aj 

sv. Mária Egyptská. Po drevených 
doskách, z ktorých bol vytvorený 
chodník cez les,  sme sa dostali 
až k miestu,  kde bol pokrstený 

Christos. No 
prvý dojem bol 
dosť zarážajú-
ci, nikde žiadna 
voda, len veľká 
jama a nad ňou 
altánok pripo-
mínajúci chrám.  
Postupom času 
rieka Jordán 
vysychá, a preto 
aj na pôvodnom 
mieste sa nena-
chádza voda.  
Ako to vyzeralo 
nám pripomína-
jú len informač-
né tabule. Mod-
litebňa alebo 
chrám na tomto 

mieste slúžil hlavne na krstenie, 
viedli z neho schody do rieky, kde 

Bohoslovec na 
cestách
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sa priamo krstili katechumeni na 
bielu sobotu pred Paschou. Z tohto 
miesta sme sa vydali späť do hote-
la, kde sme sa prezliekli a zamieri-
li k Jordánu. Za doprovodu otcov 
duchovných a izraelskej stráže na 
druhom brehu rieky sme sa jeden 
po druhom vydali do rieky a kaž-
dý trojitým ponorenim spečatil 
svoju cestu. V tento deň sme mali 
na výber ešte jednu alternatívu, 
a to navštíviť najznámejšie vyko-
pávky a mesto Pet-
ra.  Ale ako som v 
úvode tejto časti 
spomenul, vydali 
sme sa za biblic-
kým dedičstvom, 
no každému, kto 
sa vyberie do Jor-
dánska, naplánuj-
te si jeden deň aj 
na toto kultúrne 
dedičstvo. Nasle-
dujúci deň sme sa 
vydali autobusom 
do hlavného mesta 
Amman. Cesta cez 
krajinu bola nád-
herná, voľné priestranstvá, stáda 
pasúcich sa tiav a beduínske sta-
ny. Beduínsky stan sa môže zdať 
skromný a jednoduchý, ale pravda 
je iná, sú to luxusne zariadené sta-
ny, v ktorých je samozrejmosťou 
elektrina, televízor a podobne. 
Príchod do hlavného mesta bol 
zarážajúci, z púšte sa človek dosta-
ne do veľkomesta, ktoré ako keby 

tam vôbec nepatrilo, celé mesto 
bolo vybudované za  100 rokov a 
keď sa naň pozriete, ani by sa vám 
to nechcelo veriť. Dominantou nad 
mestom sú archeologické vyko-
pávky a neďaleko od nich staro-
veký amfiteáter. Navštívili sme aj 
pravoslávny Chrám sv. Nikolaja 
a mnoho ďalších pamiatok. Mimo 
hlavného mesta sa nachádza mies-
to, odkiaľ sa Eliáš vzniesol na 
nebo. Odtiaľ sme sa vydali na horu 

Nebo, odkiaľ Moj-
ziš videl zasľúbenú 
zem. Následne sme 
navštívili biblické 
museum, ktoré je 
zároveň múzeum 
jordánskej kultúry. 
Hneď vo vedľajšej 
budove bola dielňa 
na výrobu mozaiky 
s obchodom plným 
suvenírov vyrobe-
ných práve v tejto 
dielni. Jordánsko je 
krajina veľmi roz-
manitá a krásna, 
odporúčam každé-

mu, aby sa vydal do tejto krajiny.  
Dedičstvo, ktoré sa tu zachovalo 
pre dnešné generácie.  Človek si tu 
vychutná krásne výhľady, stretne 
množstvo príjemných ľudí a nav-
štívi mnoho významných miest 
nielen  z historického hľadiska, ale 
aj z hľadiska nás kresťanov.

Pripravil Matúš Rošič
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Zo života PKS
Bohoslovci v Humennom

Na sviatok Sv. Päťdesiatnice 
sme sa bohoslovci rozhodli strá-
viť nedeľný deň v Humennom. 
Tento nádherný sviatočný deň 
bol umocnený skutočnosťou, že 

na túto nedeľu pripadla aj oslava 
chrámového sviatku, teda sviat-
ku svätých Cyrila a Metoda. My, 
bohoslovci, ktorí si uvedomujeme 
potrebu podpory ľudí na našich 
farnostiach sme aj takýmto spôso-
bom pomohli k veľkoleposti toh-
to sviatku. Preto by sme sa chceli 
veľmi pekne poďakovať otcovi 
Humeníkovi za pozvanie a takti-

ež všetkým veriacim PCO 
Humenné za vrelé a srdeč-

né privítanie. 

Bohoslovci v Potôčkoch

Dňa 29. 5. 2016 sa zapíše veľký-
mi písmenami do sŕdc nás bohos-
lovcov, ktorí sme sa zúčastnili na 
posvätení ikonostasu a rozpisu 
chrámu v obci Potôčky. Siedmi 
bohoslovci sme sa snažili čo najvi-
ac skrášliť tento sviatok, ktorí pre 
veriacich PCO Potôčky znamená 
veľa. V tento deň sme boli bohos-
lovci po prvýkrát pozvaní na takúto 
významnú udalosť preto, aby sme 
kantorovali čin posvätenia ikono-
stasu a taktiež sviatočnú liturgiu. 
Preto sa chceme veľmi pekne poďa-
kovať o. Župinovi za pozvanie a za 
dôveru, ktorú do nás bohoslovcov 
(ako jeden z mála) vložil. Nech mu 
Hospoď Boh pomáha pri práci na 
jeho novom pôsobisku. 

Zo života BPM

Nahrávanie CD v Medzilaborciach 

V uplynulom mesiaci mládežní-
ci, ktorí sú členovia mládežníckeho 
zboru sv. Andreja Pervozvannaho 
pod vedením dirigentky Michaly 
Žolnovej znova začali s nahráva-
ním CD. Tento zbor je zoskupe-
ním mladých ľudí, ktorí svojou 

snahou skrášľujú nielen liturgický 
život našej cirkvi. Nahrávanie CD 
bude pokračovať a všetci sa môžu 
tešiť na nové CD tohto zboru. Zbor 
má za sebou už jedno nahrávanie, 
kedy vydal CD s názvom: „Kto Boh 
veľij“, ktoré si môžete zakúpiť. 
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Výsledky literárnej súťaže

Začiatkom roka vyhlásil Úrad 
Metropolitnej rady Pravoslávnej 
cirkvi na Slovensku literárnu súťaž 
pre žiakov základných a stredných 
škôl pravoslávneho vierovyznania 
na tému: „Modlitba“. Zúčastnili sa 
jej deti z Košíc, Malcova, Popradu, 
Sniny a Svidníka. Súťaž bola ciele-
ne načasovaná do obdobia Veľkého 
pôstu, kedy by sme sa mali (mož-
no viac ako inokedy) zamýšľať nad 
svojím duchovným životom, viac 
sa snažiť približovať sa k Bohu, 
modliť sa. Deti si uvedomili, že s 
Bohom môžeme rozprávať neustá-
le, môžeme Mu zveriť všetky svoje 
radosti i trápenia, lebo On je náš 
najlepší priateľ,ktorý nám vždy 
rád pomôže.

Ocenení boli títo autori:

1. stupeň ZŠ:

1. ročník: Timea Ihnatková (Snina), 
Jakub Kruľ (Snina)

2. ročník: Danko Hirčko (Košice), 
Artur Chimčák (Snina), Miroslav 
Mikula (Snina), Christina Škvar-
ková (Poprad)

3. ročník: Sofia Drugdová (Poprad), 
Kristína Hirčková (Košice), Adam 
Knižka (Poprad), Alica Kofirová 
(Snina), Eva Ondrušová (Poprad), 
Tamia Paľovčíková (Snina)

4. ročník: Viktor Masunov 
(Poprad), Nina Pradeniaková 
(Košice), Samuel Roman (Snina), 
Sára Sičáková (Snina)

2. stupeň ZŠ:

5. ročník: Viktória Bindzárová 
(Snina), Elizabeth Bohdan (Snina), 
Jasmína Dobríková (Košice), Spiri-
don Spodný (Poprad)

6. ročník: Adam Feckanin (Svid-
ník), Daniel Kocvár (Poprad), 
Matúš Uporský (Snina)

7. ročník: Nina Mariničová (Snina)

8. ročník: Katarína Chochoľaková 
(Snina), Aneta Kofirová (Snina)

9. ročník: neudelené

SŠ:
1. ročník: Daniel Čuchta (Snina)
2. ročník: Emília Šantová (Snina)
Osobitnú cenu za najvydarenejšiu 
prácu získala Juliana Semancová 
(5. ročník, Malcov). 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do 
súťaže zapojili a oceneným auto-
rom srdečne blahoželáme.

V Prešove 5. mája 2016 

Mgr. Tatiana Kerekaničová, PhD.
tajomníčka pre školstvo a mládež

MRPC na Slovensku
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Čo internet dal

Aplikácia Biblia 
Väčšina z nás si raz za čas alebo 

pravidelne číta svoje obľúbené rub-
riky na internete alebo v nejakých 
časopisoch. Nechcem nikoho súdiť 
, ani ja nie som iný, ale kedy si niek-
to z nás vzal do ruky Sväté Písmo? 
Žijeme v dobe, v ktorej sa Biblia 
nenachádza ani v každej domác-
nosti , aj keď je stále najpredávanej-
šou publikáciou na svete. A preto 
odporúčam si stiahnuť Bibliu ako 
aplikáciu do vášho smartfónu. Ja 
osobne odporúčam aplikáciu Biblia 
od spoločnosti Life. Church. Výber 
je ale obrovský,  sám som vyskúšal 
viaceré možnosti, ale táto aplikácia 
mi vyhovuje najviac , je bezplat-
ná a jednoduchá. Aj keď v tejto 
rubrike odporúčam väčšinou pra-
voslávne aplikácie,  tentokrát vás 

musím sklamať. Z dôvo-
du,  že pravoslávna cirkev 

nemá slovenský preklad Svätého 
Písma,  ponúkne vám aplikácia iba 
slovenský ekumenický preklad, 
potom slovenský katolícky preklad 
a nakoniec slovenský evanjelický 
preklad. Aplikácia je veľmi jedno-
duchá a intuitívna. Pri zapnutí vám 
zakaždým ponúkne citát dňa. Apli-
kácia funguje aj bezplatne,  ale je 
na to potrebná registrácia, ktorej sa 
vôbec nemusíte báť. Po registrácii si 
môžete stiahnuť jednotlivé prekla-
dy. Čítajte Sväté  Písmo kedykoľvek 
a kdekoľvek, určite je to lepšie číta-
nie ako svetské denníky a týžden-
níky,  ktoré nás vedú len ďalej od 
Boha. Verím, že táto aplikácia veľa 
ľuďom prinesie poučenie, oddych a 
pokoj a možno sa čoskoro dočkáme 
podobnej aplikácie s pravoslávnym 
prekladom Svätého Písma.

Pripravil Matúš Rošič
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Medzinárodné stretnutie pravoslávnej mládeže 2016 
 

”pretože sme jeden celok” (Ef 4, 25) Mládež rozmýšľa o Cirkvi 
 

Medzinárodná konferencia 
 

Pravoslávna cirkev v  súčasnom svete  
 

Prešov Slovensko 20. – 26. júl 2016 
 

 
 

Program  
 

 100 hodín mládežníckeho programu, kultúrnych podujatí a po celý čas radosť z priateľstva 
 kombinácia 4 dní konferencie, konzultácií a 3 dní exkurzií, skúseností, výmien 

 

Medzinárodné stretnutie pravoslávnej mládeže 2016 sa zaoberá podstatou misie Syndesmosu: 
sobornosť a jednota z rôznych perspektív. Tento rok podujatie dáva dôraz na reflexiu Svätého a 
Veľkého Snemu Pravoslávnej cirkvi, ktorý sa koná na Kréte v júni 2016.  
 

Mládež rozmýšľa o Cirkvi. Mládež hľadá odpovede na duchovný život v súčasnom svete a slúži Cirkvi s 
entuziazmom. Prezentácia rôznych aspektov dnes dôležitých pre celú Cirkev z pohľadu mládeže je 
cieľom medzinárodnej konferencie pod názvom subtémy stretnutia Pravoslávna cirkev v súčasnom svete. 
 

Spoločné vyznanie viery, modlitby podľa rôznych pravoslávnych liturgických tradícií, skúsenosť s 
jednotou Cirkvi, skúsenosti z učenia sa, diskusie, vytváranie nových priateľstiev, budovanie 
spolupráce, networking a vyjadrenie radosti byť spolu sú nosnými bodmi stretnutia a živým príkladom 
jednoty: “pretože sme jeden celok” (Ef 4,25). 

 
 

Účastníci Mládež nad 18 rokov zo všetkých krajín, hovoriaca anglicky 
 
 

Ďalšie informácie  Ďalšie detaily a prihláška sú uvedené na internetových stránkach 
 
 

Prihlásenie Registračný formulár prosíme zaslať na adresu:  imoy2016@orthodox.sk 
 
 

Spoluorganizátori  
   

   

Bratstvo pravoslávnej mládeže 
na Slovensku 

Pravoslávna cirkev 
v Českých krajinách a na Slovensku 

Prešovská univerzita 
Pravoslávna bohoslovecká fakulta 

Pravoslávny kňazský seminár 
 
 

www.syndesmos.org www.imoy2016.orthodox.sk 
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Pozvánka
 

 

Pravoslávna cirkevná obec v Ľutine s požehnaním
 Jeho Blaženosti m

etropolitu 
R

astislava, arcibiskupa prešovského, m
etropolitu českých krajín a Slovenska 

srdečne pozýva všetkých duchovných a veriacich Prešovskej eparchie 
na 

M
ariánsku púť do Ľ

utiny, 
ktorá sa uskutoční 27. – 28. augusta 2016 

pri príležitosti sviatku  

Zosnutia Presvätej B
ohorodičky 

Program
: 

16:50 
Privítanie pútnikov 

17:00 
Posvätenie vody pri studničke 

18:00  
V

senočnoje bdenije 
20:30 

O
sobná m

odlitba, M
ariánske piesne, Program

 m
ládežníkov 

21:30 
A

kafist U
spénija Presvjatýja B

ohoródici 
23:00 

M
olebny a Panychídy 

24:00 
Č

ítanie Pravidla – M
odlitby k sv. prijím

aniu 
 01:00 

O
sobná m

odlitba, M
ariánske piesne 

01:30 
A

kafist sv. Ľudm
ily 

 
02:30 

Prvá sv. liturgia 
06:00 

D
ruhá sv. liturgia 

08:30 
3. a 6. čas  

09:00 
Slávnostná svätá liturgia 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
prot. D

im
itrij Paster 

 
 

 
 

                       duchovný správca cirkevnej obce  
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Podm
ienky prijím

acieho konania 
Pravoslávna bohoslovecká fakulta 
Prešovskej univerzity v Prešove 

 
Kontakt:  
M

asarykova 15, 080 01  Prešov 
w

w
w

.unipo.sk/pravoslavna-bohoslovecka-fakulta 
Tel.:  051/ 7721 216 

w
w

w
.unipo.sk 

e-m
ail: helena.kuzanova@

unipo.sk 

Term
ín podania prihlášky (1.,2. stupeň) do: 

30. 4. 2016 
Term

ín podania prihlášky (3. stupeň) do: 
31. 5. 2016 

Term
ín prijím

acieho konania: 
 

  3. 6. 2016 
Term

ín podania prihlášky (2. kolo) do: 
 

15. 8. 2016 
Term

ín prijím
acieho konania (2. kolo): 

25. 8. 2016 
Poplatok za prijím

acie konanie: 
tlačená prihláška - 34 € 

  
elektronická prihláška - 20 € 

Banka: 
Štátna pokladnica 

Variabilný sym
bol: 

106003 
Konštantný sym

bol: 
0558 

Ú
čet: 

7000066503/8180 
IBAN

:  
SK 158180 000 000 7000066503 

BIC, SW
IFT:  

SPSRSKBAXXX 
 Adresa na zaslanie poplatku:  Prešovská univerzita v Prešove, Ekonom

ický útvar, 
U

l. 17. novem
bra 15, 080 01 Prešov  

Adresa na zaslanie prihlášky:  Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 
M

asarykova 15, 080 01 Prešov 

1. Akreditované študijné program
y: 

Vysvetlivky:  FŠ – form
a štúdia, D – denná, E – externá, T – udelený akadem

ický titul, 
R – štandardná dĺžka štúdia v rokoch  

Akreditované študijné program
y: 

FŠ 
T 

R 
preventívna sociálna práca                  (1. stupeň) 

D 
Bc. 

3 

charitatívna a sociálna služba              (1. stupeň) 
D/E 

Bc. 
3/4 

charitatívna a sociálna služba              (2. stupeň) 
D 

M
gr. 

2 

pravoslávna teológia       (spojený 1. a 2. stupeň) 
D 

M
gr. 

5 

pravoslávna teológia                             (3. stupeň) 
D/E 

PhD. 
4/5 

charitatívna a sociálna práca               (3. stupeň) 
D/E 

PhD. 
4/5 

Rigorózne konanie v študijných odboroch: 
 

 
 

pravoslávna teológia 
 

ThDr. 
 

sociálna práca 
 

PhDr. 
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