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Je dobré, keď mladí ľudia sa chcú stretávať,
keď majú si čo povedať,

keď zo svojich úspechov sa navzájom tešia,
a keď niečo bolí, vtedy vás utešia.

V mladých je veľká sila
mnoho nápadov sa v nich skrýva.
Často urobia „z vody víno“

nie jedného to už prekvapilo.

Vždy je to efektívne,
keď priateľstvo je silné.

Ak vládne ohováranie, závisť, klebety,
vtedy je to od veci.

Je super, keď majú svoje priestory,
a môžu cítiť v niekom kus opory.
Keď má o vás záujem duchovný,

a nie ste mu ľahostajný.

Ideál je, keď duchovný, katechét a mládež
pracujú spolu, majú jeden cieľ

úspech sa dostaví,
bo nevládnu žabo-myšie vojny.

Ťažko sa však robí,
keď niekto pod nohy

vám polená dáva,
no i vtedy vieme,

že práca nie je márna.

Veď to, čo je napádané,
v ohni pokušenia je vyskúšané.
Preto ďakujeme každému,

kto formuje nás - tým správnym smerom!

    mládežníčka Lenka

O bratstve
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K nasledujúcej udalosti došlo 
v jednej cyperskej rodine. Keď malému 
Andreasovi hrozilo, že zomrie na leuké-
miu, obrátili sa jeho rodičia na televíziu. 
Prostredníctvom nej sa našiel vhodný 
darca kostnej drene a rodina Vasa Vasi-
lia z Lemesy sa začala chystať na cestu 
do Ameriky, kde sa mala uskutočniť 
transplantácia. Pred cestou sa rodičia 
dopočuli o zázrakoch svätej Maríny. 
Rozhodli sa, že zavolajú do monastiera 
na ostrov Andros, ktorý je zasvätený tej-
to svätici, aby vyprosili jej požehnanie. 
Predstavený monastiera - archimandrita 
Cyprián rodičom telefonicky sľúbil, že 
sa bude k svätej Maríne 
modliť o pomoc pri ope-
rácii a požehnal im. Po 
modlitbách otca Cypriána 
sa celá rodina vydala do 
Spojených štátov... 
Po nevyhnutných 

rozboroch a príprave 
dieťaťa pristúpili lekári 
k veľmi vážnej a zložitej 
operácii. Na jej začiatku 
sa pred chirurgom, ktorý 
mal malého Andrea-
sa operovať, objavila 
akási žena. Tvrdila, že 
je Andreasova osobná 
lekárka a žiadala, aby mohla byť pri 
operácii prítomná. Pri tomto rozhovore 
nemal chirurg najmenšie pochybnosti 
o tom, že je to lekárka. Napriek tomu, 
že jej niekoľkokrát opakoval, že cudzí 
lekár nesmie byť na operačnom sále a 
že operačný tím nebude pri tak zložitej 
operácii spolupracovať s inými lekár-
mi, jej pevné rozhodnutie a vytrvalosť 
nakoniec obmäkčili jeho počiatočnú 
neústupčivosť. Požiadal ju len, aby 
nechala v miestnosti pre lekárov svoje 
osobné údaje.

Zázrak svätej Maríny

Neznáma lekárka vošla na operačnú 
sálu a bola nielen prítomná, ale aj pomá-
hala v priebehu operácie. Niekoľkokrát 
dávala inštrukcie, čo je potrebné uro-
biť, aby bola operácia úspešná. Po jej 
ukončení chirurg všetkým poďakoval 
a odišiel. Andreasov otec pribehol, aby 
sa opýtal, ako operácia prebehla. „Všet-
ko šlo veľmi dobre“, povedal chirurg 
a dodal: „Nechápem ale, prečo ste prišli 
za mnou, keď má vaše dieťa takú lekár-
ku“. Prekvapení rodičia odpovedali, že 
žiadneho lekára neposielali a o ničom 
podobnom nevedia.
Márne sa snažili ženu nájsť. Bola 

už preč. Rodičia nechá-
pali, ako mohla zmiznúť 
a prehovorili chirurga, 
aby šiel do miestnosti pre 
lekárov a zistil, kto to je, 
aby jej mohli poďakovať. 
Boli presvedčení, že je to 
lekárka z Grécka alebo 
z Cypru, ktorá im zo sú-
citu prišla pomôcť. Boli 
ohromení, keď sa dozve-
deli jej meno – svätá sa 
podpísala ako Marína 
z Andru.
Chvíľu stáli všetci bez 

pohybu. Oči sa im naplnili 
slzami vďaky a radosti. Spomenuli si na 
slová, ktorými ich vyprevádzal vážený 
starec a predstavený monastiera svä-
tej Maríny: „Dávam vám požehnanie 
k ceste do Ameriky. Svätá Marína bude 
v operačnej sále.“

Rodina Vasa Vasilia chodí po-
čas každej dovolenky do monastiera 
na Andru poďakovať svätej Maríne 
za záchranu Andreasa.

Zuzana Repková,
prevzaté z Dobrého pastýře č. 13/2006
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návratu zastihla náhla smrť. Padli bez meča v púšti. A tak Christos korunoval 

svätých mučeníkov večnými vencami slávy. 

Prepodobnyji otcy naši Joane, Sergije, Patrikije i iže s nimi ubijennyji molite 

Boha o nás!

Z knihy Žitija Svjatych Svjatiteľa Dimitrija Rostovskaho 
preložil bohoslovec Alexander.

Otázky a odpovede

Prečo je potrebné modliť sa aj v chráme a nielen doma?

Vo všetkom je najlepšie poučiť sa z príkladu Isusa Christa. Ak budeme robiť 
tak, ako On, všetko pre nás dopadne určite dobre a užitočne. A ako sa Christos 

modlil? Niekedy sám, napríklad na hore, pri mori, alebo v záhrade, a niekedy 

spoločne s ľuďmi 

v chráme. Takto to 

máme robiť aj my. 

Boli sme stvorení ako 

spoločenské bytosti 

a to sa má prejavovať 
aj v modlitbe. Kaž-
dý, kto má naozaj 

rád Boha, chce byť 
v Jeho dome, čiže 

v chráme, kde sa 

s Ním v prijímaní 

môžeme priamo stret-

núť. V chráme môžeme stretnúť aj svojich duchovných bratov a sestry. Ak ich 

máme radi, potom s nimi budeme určite radi aj pri modlitbe. Navzájom jeden 

druhého posilníme, povzbudíme a čo je veľmi dôležité, poslúžime jeden druhé-

mu rôznym spôsobom – spevom, obsluhou, vypočutím, dobrou radou alebo aj 

materiálne. Náš vzťah k spoločnej bohoslužbe takto vyjadruje živosť našej viery 

v Boha a lásky k blížnym. Preto sv. Ján Lestvičník hovorí, že ak chceme vedieť, 
či je niekto duchovne živý, s úplnou istotou to spoznáme podľa toho, či sa rád 

zúčastňuje spoločných bohoslužieb v chráme.

                                                                              jerej Štefan Pružinský, ml.
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Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku

SYNDESMOS

vyhlasuje 2. ročník PRAVOSLÁVIE VO FOTOGRAFII

s témou 

SVETLÁ V NAŠICH CHRÁMOCH

Súťaže sa môže zúčastniť naozaj každý, dokonca aj ten kto nevlastní fotoaparát.

Pravidlá súťaže

 Vek: od 1 mesiaca (!pozor! nie mladší)

 Fotografi e musia zachytávať atmosféru interiéru tak, ako ju vytvárajú  
 svetlá v našich pravoslávnych chrámoch.
 Max. 2 fotografi e (bez úprav) a to z jednej rodiny.

Popis fotografi e (názov, kedy, kde), fotografi a musí zachytávať udalosť či 

objekt výhradne na Slovensku .

Uzávierka posielania fotografi í je do 13. apríla 2008.
!nezabudnite pripojiť váš kontakt!

Súťažné kategórie

 Farebná fotografi a
  ... aj z vášho archívu

Vaše foto prijímame na adrese: 

  Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS

        Foto súťaž

        Bayerová 8

        080 01  Prešov

 vo formáte 9 x 13 najmenej a na fotopapieri (nevyžiadané originály nevraciame) 

prípadne v elektronickej podobe vo formáte *.jpg a s najmenším rozlíšením 400 x 300 

pixlov na e-mailovej adresu: sutazbpm@gmail.com 

Hlavná cena: 

... ? to sa dozviete v pravý čas ☺

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 4. mája 2008 v Košiciach.
Viac informácií o pripravovanej súťaži nájdete na našej internetovej adrese 

bpm.orthodox.sk. Od 14. apríla 2008 sa môžete zapojiť aj do internetového 

hlasovania a vyhrať niektorú zo zaujímavých cien, ktoré sme pre vás pripravili. Tak 

neváhajte a posielajte svoje fotografi e, príp. hlasujte. 




