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Štvrtý jún 2011 bol Bohom požehnaný, aby 
mládežníci z oboch našich pravoslávnych epar-
chií na Slovensku pripravili pre deti deň plný 
zábavy, hier, súťaží a prekvapení. Deň detí začal 
o 9:00 hod. molebnom v katredrálnom chráme 
svätého kniežaťa Alexandra Nevského v Prešo-
ve. Po registrácii sa deti i všetci prítomní pustili 
do rôznych súťaží, ktoré boli pripravené. Za na-
zbierané body boli na konci všetkým účastníkom 
rozdané sladké ceny. 

Pavučinu, nebíčko, veľkovýkrmňu, kreatívny 
kútik, jazierko, futbal, puzzle, loptového hada, 
skákanie vo vreci a mnohé inú súťažné disciplí-
ny si deti mali možnosť vyskúšať, ale asi najväč-
šiemu úspechu sa tešila trampolína. Okrem toho 
sa mohli naučiť, ako podať prvú pomoc a v semi-
nárnom chráme svätého apoštola Jána Bohoslo-
va si vypočuli nádhernú besedu o svätej liturgii. 
Chutný obed však nebol záverom celého dňa. 
Na účastníkov tohtoročného Dňa detí čakala ešte 
osviežujúca zmrzlina.

Na tohtoročnom plese BPM sme sa stali sved-
kami jedného naozaj šľachetného činu, kedy 
výherca hlavnej ceny tomboly sa rozhodol túto 
cenu – farebný televízor venovať BPM, aby ono 
našlo ľudí alebo ustanovizeň, ktorá bude takýto 
dar potrebovať. Prečo to tu spomíname? Preto-
že Dňa detí sa zúčastnili i klienti DSS v Giral-
tovciach, ktorým sme venovali tento dar. Nech 
milostivý Boh požehná tomuto šľachetnému člo-
veku a klienti nech v zdraví a na prospech vyu-
žívajú tento dar.

Na konci, ako sme už spomínali, dostal každý 
súťažiaci sladkú odmenu. Spoločným ĎAKUJE-
ME Hospodinu Bohu, organizátorom i každé-
mu, kto nám pomáhal, sme ukončili tento naozaj 

Deň detí v Prešove
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nádherný deň.
Zvláštne ďakujeme patrí vedeniu a zamest-

nancom Pravoslávnej bohosloveckej fakulty 
Prešovskej univerzity v Prešove a vedeniu Pra-
voslávneho kňazského seminára, vedeniu Stred-
nej elektrotechnickej škole v Prešove a vedeniu 
Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešo-
ve, ktorí nám každoročne pomáhajú a bezplat-
ne poskytujú svoje priestory, aby sme mohli toto 
podujatie zorganizovať, a vedeniu a študentom 
Fakulty zdravotníckych odborov PU PO za prí-
pravu zaujímavej prezentácie a názornej ukážky 
poskytnutia prvej pomoci.

Ďakujeme tiež správcovi PCO v Prešove prot. 
Michalovi Švajkovi, ktorý pekne pripravil ka-
tedrálny chrám, aby sme dôstojne mohli prosiť 
Hospodina Boha o blahoslovenie celého dňa. 
Tiež ďakujeme prot. Jánovi Kuzanovi, predse-
dovi misijného odboru PPE za slúženie molebnu 
i pekné slovo, ktorým sa obrátil k deťom i mlá-
deži. Svoju vďaku vyjadrujeme tiež pánovi Ras-
tislavovi Hudákovi, pani Renáte Gulovej a pani 
Tatiane Raušovej, ktorí nám veľmi pomohli pri 
príprave súťaží a odmien pre deti a tiež otcom 
duchovným, katechétom, rodičom,  ujom, tetám 
a starkým, ktorí prišli spolu s deťmi a mládežou 
a tak podporili toto podujatie.

Tak isto si vážime prácu všetkých mládežní-
kov – dobrovoľníkov, ktorí pomáhali pri prípra-
vách a počas celého Dňa detí.

Alexander Haluška 
prezident Bratstva pravoslávnej mládeže 

na Slovensku - SYNDESMOS
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Na-
s ta l 
d e ň 
1 1 . 
j ú n 
2011 a 
pre deti 
zo Strop-
kova to 
znamenalo 
deň zába-
vy, hier, zo-
známenia sa s 
novými kama-
rátmi. Na tento 
deň sa deti tešili 
dlho. Ráno nebolo 
veľmi povzbudivé, 
lebo bolo pod mra-
kom a vyzeralo to na 
dážď, ale nás to neod-
radilo. Všetko sa začalo 
stretnutím o 10. 00 hod. 
Pri chráme a ako inak, s 
modlitbou. V chráme sme 
sa pomodlili spolu s otcom 
duchovným moleben a hry a 
zábava mohli začať.
 Hneď na začiatku sme 
sa rozdelili do dvoch skupín a 
to na dievčatá a chlapcov. Pr-

Deň detí v Stropkove
vou úlohou bolo skákanie vo vreci. Po 
tejto súťaži sme išli do priestorov chrá-
mu, kde sme mali vedomostné súťa-
že, ktoré sa týkali Starého a Nové-
ho Zákona. Otestovali sme si svoje 
vedomosti, ktoré sme sa naučili v 
škole na hodinách náboženstva. 
Tí, ktorí nechodia do školy, tak si 
maľovali, kreslili alebo skladali 
puzzle. Ďalej nasledovali súťa-
že ako napríklad prekážková 
dráha s loptičkou na lyžici 
alebo cukríky na šnúrke. 
Najväčší úspech zožala 
súťaž vyberanie lopti-
čiek ústami bez pomoci 
rúk z lavóra, v ktorom 
bola voda. Deťom sa 
to páčilo najviac pre-
to, lebo v loptičkách 
boli cukríky, kto-
ré, keď si vytiah-
li, tak ich zjedli. 
S a m o z r e j m e , 
nezabudli sme 
ani na fut-
bal. Hralo sa 
chlapci pro-
ti dievča-
tám, kto-
rým po-
m á h a l 
vedúci 
Miro.

No 
aj
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tak to nepomohlo, lebo aj tak 
chlapci boli lepší. Po všetkých 
súťažiach nasledovalo vyhod-
notenie. Na prvom mieste boli 
dievčatá a na druhom boli 
chlapci. Rozdali sme sladké od-
meny a medaily. 
  Tento náš krásny Bohom 
požehnaný deň sme ukončili 

Večer  28.6.2011 bol neobyčajný tým, že ako súčasť 
programu medzinárodnej konferencie konanej na 

našej Pravoslávnej bohosloveckej fakulte  sa uskutočnil 
grécko – slovenský večer, na ktorom sa svojím spevom 

a tancom predstavili oba národy.
Najprv vystúpil folklórny súbor Dúbrava a mládežníci 
z nášho Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku 

– SYNDESMOS a tak prezentovali slovensko – rusínsku 
kultúru. Po občerstvení gréckymi špecialitami sa 
predstavili účastníci medzinárodnej konferencie 
spevom gréckych piesní a ukážkami tradičných 

gréckych tancov. Celé stretnutie sa nieslo v príjemnom  
a srdečnom duchu.

Alexander Haluška

večerňou v chráme  Položenia 
čestnyja rizy Presvjatyja Boho-
rodicy.
 Veľké ĎAKUJEME  patrí 
v prvom rade Hospodinu Bohu, 
otcovi Paľovi a mládežníkom, 
ktorí nám pomohli pripraviť 
tento krásny deň. 
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Slava Isusu Christu!

V Evanjeliu čítame príbeh, 
kde Christos hovorí, že zlý duch 
sa vyháňa modlitbou a pôstom. 
Z úst mnohých môžeme počuť, 
že načo postiť, že je to zbytoč-
nosť. Veď nie je hriech to, 
čo dávame do úst, ale 
to, čo ide z úst. Uče-
nie našej Pravo-
slávnej cirkvi 
je iné. Kaž-
dý človek 
túži po 
s p á s e 
a po 
v e č -
n o m 
ž i v o t e 
v Krá-
ľ o v s t v e 
n e b e s -
k o m . 
A ako sa má 
dostať človek 
do horného Jeruzalema, 
keď nie cez modlitbu a pôst? 

Tieto veci nemožno rozdeľo-
vať, neexistuje pôst bez modlit-
by a modlitba bez pôstu. Svätí 
otcovia  majú na pôst takýto 
názor: Ako človek, ktorý sa ne-
vie zdržať telesne, ovládne svo-
ju dušu? Ak  sa človek dokáže 
zdržať od jedla, je veľký pred-

poklad, že sa dokáže zdržať aj 
od svojich duchovných nerestí. 
Na druhej strane však 
svätý Ján Zla-
toús -

ty 
h o v o r í : 

„Jedzte mäso, 
ale nejedzte sa medzi 

sebou!“ Táto veta môže znieť 
z úst takého veľkého otca na-
šej Cirkvi trochu divne. Ale má 
úplnú pravdu. Mieril tým na 
tých, ktorí sa zjavne ukazova-
li, že postia, ale ich vnútro bolo 
špinavé a pritom odsudzovali 
iných. Radšej sa mali sústrediť 
na to najdôležitejšie a potom 
k tomu pripojiť aj pôst.

Kázeň o pôste
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Zvláštnosťou je, že ak sa 
pozrieme na časy pôstov, mô-
žeme si všimnúť, že v každom 

ročnom období máme pôst. 
Na jar je to pôst pred Pa-

schou, v lete je to Pet-
ropavlovský pôst, v je-

seni je to Uspenský 
pôst, a v zime 

Roždestvenský 
pôst. Mo-

derní vedci 
h o v o r i a 
v týchto 
časoch to, 
čo Cirkev 
tvrdí už 
2000 ro-
kov. Pôst 
je dôleži-
tý aj pre 

telo, aj pre 
dušu. Člo-

vek v pôste sa 
snaží ovládať 

svoje zmysly 
a ten, kto ich zvlá-

da a nakoniec ich aj zvládne, 
dostáva veľký „talent“ od Boha, 
ktorý môže viac znásobovať.

Tak ako je dôležitý pôst, tak 
isto je dôležitá aj modlitba. Bez 
nej sa človek nezaobíde. Veď 
práve prostredníctvom mod-
litby sa človek dostáva bližšie 
k Bohu a môže sa mu vyžalo-

vať zo svojich činov, myšlienok 
a všetkých svojich neduhov. 
A práve skutočná, úprimná 
modlitba je tým základným 
kameňom k tomu, aby človek 
uskutočnil ozajstné pokánie, 
o ktorom svätí otcovia hovoria 
ako o druhom krste človeka, 
kedy človek zanecháva svoj 
starý život a žije odznova. Žal-
mista Dávid práve o tomto píše: 
„Starého odložiac, a v nového 
sa oblečme.“ Kráľ Dávid, ktorý 
si tým prešiel a vykonal skutoč-
né pokánie, naozaj „trafil klinec 
po hlavičke“.

Preto, bratia a sestry, ne-
buďme ľahostajní voči pôs-
tu a modlitbe. Cirkev nikoho 
nenúti postiť sa. Pravoslávna 
cirkev jedine odporúča postiť 
a tým lepšie zvládať nástrahy 
tohto sveta. A preto aj k modlit-
be treba pristupovať tak, ako ku 
svätej Eucharistii: so stráchom 
Bóžijim i víroju. A vtedy nám 
táto modlitba bude na osoh 
a nie na večné zatratenie.

Amiň. Christos posredi nas!



i0stina34

Slava Isusu Christu!
Drahí veriaci, prostredníc-

tvom tejto mojej kázne vám 
chcem bližšie predstaviť osobu 
a život svätého Serafima Sá-
rovského. Svätý Serafim svo-
jím svätým životom, pevnou 
vierou, mnohými veľkými zá-
zrakmi, ktoré sa stali tak za jeho 
života, ako aj pri jeho svätých 
moščach (ostatkoch), bol a stále 
je krásnym príkladom, ako mi-
lovať a slúžiť Bohu. Vďaka tomu 
si ho obľúbilo veľké množstvo 
pravoslávnych veriacich, ale aj 
inoslávnych ľudí. 

Svätý Serafim pochádzal 
z ruského mesta Kursk, kde ho 
rodičia vychovali vo svätej vie-
re pravoslávnej. Pri krste dostal 
meno Prochor. Otec svätého Se-
rafima bol staviteľom a postavil 
v celom svojom okolí množstvo 
chrámov. Jedného dňa, keď bol 
malý Prochor pri otcovi na zvo-
nici, tak sa pošmykol a spadol 
z veľkej výšky. Rodičia rých-
lo zbehli zo zvonice a čakali, 
že Prochor bude ležať na zemi 
mŕtvy. Tam ich ale čakalo pre-
kvapenie, malému Prochorovi 
sa nič nestalo, ani len škrabanec 
nemal, akoby ho zniesli sami 
anjeli zo zvonice na zem. A ta-
kýchto zázrakov je v Serafimo-
vom živote niekoľko. Veľakrát 

bol uzdravený Bohorodičkou, 
ktorá pri jednom z 12 zjave-
ní povedala svätým, ktorí stáli 
okolo nej, že Serafim je z nášho 
rodu a preto ho musíme uzdra-
viť. Veľakrát bol uzdravený 
Bohorodičkou, ktorá sa mu 12 
krát zjavila. Pri jednom z týchto 
zjavení povedala svätým, kto-
rí okolo nej stáli, že Serafim je 
z nášho rodu, preto ho musíme 
uzdraviť. 

Keď mal Prochor 17 rokov, 
odišiel z domu s požehnaním 
svojej matky do Kyjeva, kde 
bol rozhodnutý žiť ako monach 
(mních). Svätý Dositej, igumen 
Kyjevo – Pečerskej lavry, svojou 
prozorlivosťou poslal Prochora 
do Sárovskej oblasti, aby pokra-
čoval v práci svojho otca, staval 
chrámy a žil ako monach prá-
ve v tejto oblasti. Po 8. rokoch 
inočestva  prijal postrih na mo-
nacha, pri ktorom dostal meno 
Serafim a po ďalšom roku bol 
rukopoložený (vysvätený) na 
jerodiakona. Ešte v priebehu 
jeho diakonskej služby sa mu 
počas sv. liturgie zjavil samot-
ný Isus Christos. Serafim uvidel 
Christa, keď vyšiel zo sever-
ných dverí ikonostasa, ako Isus 
prešiel celým chrámom a vošiel 
do ikonostasu na svoje miesto.

Serafim po niekoľkých ro-

Serafim Sárovský
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koch prijal aj svjaščenstvo (kňaz-
stvo). Počas svojho kňazského 
slúženia sa často vzdiaľoval do 
Sárovského lesa kvôli modlitbe 
v samote. Po určitom čase chcel 
svätý Serafim ostať žiť sám v ti-
chosti lesa v neustálej modlitbe. 
Po blahoslovení (požehnaní) 
od igumena Sárovského mo-
nastiera odišiel do Sárovského 
lesa, kde 
si posta-
vil kéliu 
( m a l ý 
m n í š -
sky prí-
b y t o k ) 
a žil tam 
m n o h o 
r o k o v 
v mol-
č a n i j i 
(mlčan -
livosti). Serafim mal veľmi rád 
samotu a ticho, lebo vedel, že 
v tichu sa dokáže najviac priblí-
žiť Bohu a konať Jeho vôľu. Po-
čas tohto pustovníckeho života 
zažil nejedno pokušenie, nejed-
nu skúšku. Raz sa mu stalo, že 
keď pracoval v lese, pri chys-
taní dreva na zimu ho napadli 
a veľmi zbili traja chlapi. Chceli 
ho okradnúť, lebo si mysleli, že 
má nejaké peniaze. Keď vide-
li, že nič nemá a že ani trocha 

sa nebráni, hoci mal sekeru 
v ruke, uvedomili si, že spravili 
čosi zlé. Serafim bol od tej doby 
zhrbený. Po tomto incidente sa 
naspäť vrátil do lesa do svojej 
pustovne (kélie). 

Serafim si miesta, na ktorých 
sa zdržiaval, pomenoval po 
svätých miestach, po ktorých 
chodil náš Spasiteľ Isus Chris-

tos, aby 
si priblí-
žil sväté 
m i e s t a , 
na ktoré 
sa chcel 
d o s t a ť . 
T a k t o 
bol ob-
klopený 
veľkými 
s v ä t y -
ň a m i , 

ako napríklad svätá hora Atos, 
Sinaj, Golgota a ďalšie. Bol veľ-
kým molitveníkom a pôstni-
kom. Vedel, že modlitba nemá 
zmysel bez pôstu a pôst bez 
modlitby. Tak ako vták nemô-
že lietať s jedným krídlom, tak 
ani človek nemôže dosiahnuť 
spásu iba modlitbou, alebo iba 
pôstom. Jeho modlitba mala 
veľkú silu vďaka pôstu, ktorý 
pravidelne dodržiaval. Sera-
fim hovorieval, že pravý pôst 
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nie je vo vyčerpaní svojho tela, 
ale v tom, že časť (kúsok) chle-
ba, ktorý chceš sám zjesť, dáš 
hladnému. Serafim bol veľký 
podvižnik. Raz našiel mohutný 
kameň, na ktorom sa vydržal 
modliť tisíc dní a nocí. Modlil 
sa neúnavne. Po tých tisícich 
dňoch mal na kolenách rany, 
ktoré mu zostali až do jeho 
blaženého uspenia (zosnutia). 
Ten mohutný kameň si neskôr 
doniesol do svojej kélie a na 
ňom každý deň konal svoje mo-
našeské pravilo. Dennodenne 
čítal Sväté  Evanjelium, Apoštol 
a snažil sa všetkému aj porozu-
mieť. 

Svätý Serafim cítil a zároveň 
prejavoval veľkú lásku k ľu-
ďom, ktorí ho ešte za jeho živo-
ta navštívili a prosili ho o radu 
a blahoslovenie (požehnanie). 
Každého človeka, ktorý za ním 
prišiel, zdravil s radosťou, lebo 
v ľuďoch videl Christa. Zdravil 
ich pozdravom, najkrajším, aký 
my pravoslávni máme a to - 
Christos Voskrese, radosť moja. 
Hovorí sa o tom, že Serafim mal 
pred svojou kéliou každý deň 
obrovské množstvo ľudí. Tisíce 
a tisíce ľudí čakalo na to, aby sa 
mohli stretnúť s týmto svätcom.

Za Serafimom nechodili len 
ľudia, ale jeho lásku a dobrotu 

cítili aj zvieratá, ktoré mal stále 
okolo seba. Nebáli sa ho a ani on 
sa nebál ich. Prišla raz za Sera-
fimom jedna monaška (mníška) 
po radu a videla ho, ako sedí na 
sťatom  strome a približoval sa 
k nemu medveď. Monaška sa 
zľakla, lebo si myslela, že mu 
ten medveď chce ublížiť, ale stal 
sa presný opak, medveď sväté-
mu neublížil. 

Serafim sa pred koncom svoj-
ho života vrátil do monastiera 
v Divijeve, kde tiež mal svoju 
kéliu, v ktorej aj usnul. Serafim 
usnul pri tom, čo mal najradšej. 
V modlitbe pre ikonou Presvä-
tej Bohorodičky Umilenije na 
kolenách s rukami zdvihnutý-
mi k nebu. 

Kánonizovaný za svätého 
bol v roku 1903 Posvätnou sy-
nodou. 

My, pravoslávni, by sme si 
mali brať príklad z tohto svä-
tého človeka, v tom, ako máme 
žiť, postiť sa, modliť sa a ako 
máme mať radi druh druha (je-
den druhého). 

Chcel by som svoju kazeň za-
končiť jedným citátom svätého 
Serafima Sárovského. 

„Spasi sam sebe a tisjač ľudej 
sja kolo tebe spasit.“ Amiň.  

Christos posredi nas!
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Starí rodičia štvorročnej Kati 
bývali v tichej uličke neďaleko 
pošty. Jej otec a mama ju raz 
v lete na dva týždne nechali u 
nich, zatiaľ čo sami odcestovali 
na dovolenku k moru.

V jedno ráno starý otec Mi-
lan spolu s vnučkou odišiel na 
poštu, pretože dostal oznáme-
nie, že mu prišiel balík. Tam do-
šlo k malému nedorozumeniu, 
dôchodca nepochopil  určité 
veci a poštárka mu musela všet-
ko vysvetľovať. Keď vyšli von, 
v jednej ruke ešte nemotorne 
držal doručený balíček a otvo-
renú peňaženku a v druhej 
o b č i a n s k y 
p r e u k a z 
a vydané 
p e n i a z e . 
Snažil sa 
ich do 
nej vlo-
žiť, ale 
o b i d v e 
r u k y 
sa mu pritom triasli, pretože 
dlho trvajúci zložitý rozhovor 
ho dosť rozrušil. Odrazu v ne-
veľkej výške nad nimi značnou 
rýchlosťou preletelo malé špor-
tové lietadlo. Milan zdvihol 
hlavu a pozrel sa naň. Občian-
sky preukaz mu pritom vyletel 
z rúk a zostal ležať v jarku pri 

ceste. ,,To je teda rachot. Mali 
by zakázať lietať tak nízko nad 
obcou, lebo to ruší kľud obyva-
teľov,“ polohlasne zahundral 
Milan, napokon vložil peniaze 
do peňaženky a vsunul ju do 
vrecka. ,,Dedkóó, niečo ti vy-
padlo!“ ozvalo sa piskľavým 
detským hlasom dievčatko. 
Jej starý otec však týmto slo-
vám nevenoval pozornosť. Na-
miesto toho povedal: ,,Kaťa, 
poď, lebo nemáme čas.“ ,,Ále 
dedkóóó, počkááj!“ zopakovala 
m a l á . ,,Kaťa, nevymýšľaj. 

Musíme rýchlo ísť 
d o m o v , 
lebo kaž-

dú chvíľu 
k nám 
majú prísť 
u j o v i a , 
ktorí nám 
d o v e z ú 
také pek-
né biele 

okná,“ vyčítal Milan 
vnučke, chytil ju za ruku a po-
tiahol za sebou. 

Na druhý deň, po tom, čo 
plastové okná boli namonto-
vané, Milan chcel urobiť jednu 
malú stavebnú úpravu v pred-
sieni. Jeho elektrická vŕtačka 
však bola pokazená, preto mal 
naplánovanú cestu do sused-

Dobrá vnučka
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ného mesta, aby kúpil novú. 
Obul sa, hodil na seba kabát 
a zo zásuvky vybral dáždnik, 
keďže vonku silno pršalo. Keď 
už chcel vyjsť k svojmu autu, 
pre istotu vybral z vrecka pe-
ňaženku a pozrel sa do nej, aby 
skontroloval, či má dosť peňazí. 
,,A kde je môj občiansky preu-
kaz?“ povedal nahlas, pretože 
zbadal, ze doklad v nej chýba. 
,,Ja starý hlupák, asi som ho 
včera zabudol na pošte. Aká 
škoda, že dnes je zatvorená. 
Do večera by som tú lištu mo-
hol pripevniť, ale teraz musím 
čakať až do zajtra,“ sklamane si 
povzdychol Milan. Ešte chvíľu 
postál a potom vyzul svoje to-
pánky, vyzliekol kabát, zavesil 
ho na vešiak a dáždnik položil 

naspäť do zásuvky. Nato odi-
šiel do obývačky čítať noviny. 
,,Dedkóóó, čo je to občiansky 
preukaz?“ spýtala sa zvedavá  
Kaťa. ,,To je taká kartička s mo-
jou fotkou a pri nej je napísané 
moje meno,“ pokojne jej vysvet-
lil starý otec, prevrátil noviny 
na druhú stranu a pokračoval 
v čítaní. O chvíľu ktosi zaklo-
pal na dvere. ,,Komu sa to chce 
chodiť vonku v takomto neča-
se?“ pomyslel si Milan a otvoril 
ich. V zablátených topánkach 
vošla dnu do nitky premočená 
Kaťa. ,,Doniesla som ti ho,“ s 
úsmevom povedalo dievčatko a 
vystrelo k nemu ruku. Držalo v 
nej mokrý a zašpinený Milanov 
občiansky preukaz.

Igor Kruk

Dňa 30. mája 2011 sa v priestoroch Štátnych aktov Poslaneckej 
snemovne parlamentu Českej republiky konala pravoslávna 
konferencia na tému: „ 90. výročie prijatia ruskej emigrácie 

v Československu“. Konferencii predsedal Jeho Blaženosť Kryštof, 
arcibiskup pražský a metropolita českých krajín a Slovenska. Na 
konferencii odznelo mnoho zaujímavých, poučných, erudovane 
spracovaných referátov. Okrem iných významných hostí sa za 

slovenskú časť našej miestnej Cirkvi na tejto konferencii zúčastnili 
Jeho Preosvietenosť Tichon, biskup komárňanský a d. o. Ján Šafin.

Za naše Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – 
SYNDESMOS boli prítomní Alexander Haluška, Jozefína 

Polakovičová a Vladimír Gerka.

Vedenie Bratstva pravoslávnej mládeže
                                                       na Slovensku - SYNDESMOS
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Rozprávanie mníšky Nektárie z 
kalkatského sirotinca

Náš sirotinec sa zväčšuje 
v každom smere, početne sme 
sa rozrástli, rastieme duchovne 
a postupujeme aj na poli výcho-
vy a vzdelávania. Tohto roku 
sme v našej malej komunite pri-
vítali 28 roztomilých dievčatiek, 
pričom 7 z našich najväčších 
dievčat 
študuje 
na vy-
sokých 
š k o -
l á c h 
v Kal-
k a t e . 
Nedáv-
no bolo 
pokrs-
tených 21 z našich dievčatiek. 
Tieto deti sú budúcnosť kres-
ťanskej misie v Indii. V detskom 
domove pre dievčatá sme práve 
slávnostne otvorili a  prevádz-
kujeme druhostupňovú anglic-
kú školu „Svätý Ignatij“. Keď-
že sú anglické školy v eparchii 
Bengálsko vzácne, nádejame sa, 
že vzhľadom na daný stav zlep-
šíme vyhliadky na budúcnosť 
našich osirelých detí. Za mini-
málny príspevok budú prijaté 
aj deti zo širšieho okolia. V po-

sledných rokoch sa stalo pre 
nás veľkou výzvou založenie 
detského domova pre chlapcov. 
Jeho činnosť v sebe nesie  výz-
nam životnej dôležitosti, keďže 
odtiaľto vzídu budúci katechéti, 
kňazi, ale aj kresťanskí manže-
lia našich dievčat. Napredova-
nie pri jeho budovaní zastavilo 
zníženie darov z Grécka. Jeden 
príspevok z Austrálie nám však 

umož -
nil opä-
t o v n e 
pokra-
č o v a ť 
a zaria-
diť päť 
i z i e b , 
kuchy-
ňu a je-
dáleň . 

Už sme prijali prvých 6 chlap-
čekov! Sú veľmi zlatí a už aj 
nastúpili na vyučovanie v našej 
novej škole.  Tak veľmi očaká-
vajú, že sa im podarí uniknúť 
z biedy a chudoby! Horlivo sme 
sa modlili zato, žeby sa nám 
podarilo dostať priamo k zavŕ-
šeniu kompletnej vybavenosti 
chlapčenského detského domo-
va, aby sme mohli prijímať viac 
sirôt a bezradných chlapčekov, 
ktorých je tu tak mnoho. V tej-
to po finančnej stránke neľah-

Správy z Kalkatského sirotinca
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kej dobe sme dosiahli úspech 
pri pokračovaní našich ďalších 
programov; na vidieku je v pre-
vádzke 5 našich základných 
škôl a 7 ordinácií. Nakoľko nám 
to vaša pomoc dovoľuje, pokra-
čujeme v zásobovaní stravou 
ľudí bez domova v Kalkate. Už 
tretí rok po 
sebe nás 
potešil prí-
nos gréc-
kej zubnej 
l e k á r k y , 
pani Márie 
D e m é n a -
ga, ktorá 
po dobu 
j e d n é h o 
mesiaca sebaobetavo ponúk-
la svoje služby. Rovnako nám 
spôsobila radosť očná lekárka, 
pani Katarína Alexándrou, kto-
rá dlhou, každodennou prácou 
uzdravovala očné choroby po-
mocou liekov a okuliarov, kto-
ré priniesla z Grécka.  Spoločne 
sme zaobstarali vybavenie pre 
našu očnú ordináciu „Svätá 
Anastázia“, v ktorej bude pô-
sobiť priamo indický lekár, ak 
to bude Božia vôľa. Fungova-
nie a inovácia tejto ordinácie 
má osobitú dôležitosť, nakoľko 
mnoho Indov trápia vážne očné 
problémy. Navštívili nás aj pa-

nie Angéla a Dímitra Karatrán-
tou, ktoré sa venujú ikonopisu 
a vytvorili nádherné ikony. 
S úspechom sa tohto roku stretol 
aj krátkodobý seminár s účas-
ťou kňazov a teológov z Pravo-
slávneho kresťanského misij-
ného centra (O.C.M.C)1 v USA, 

ktorí du-
c h o v n e 
p o s i l n i -
li našich 
k ň a z o v 
a kateché-
tov. S lás-
kou sa 
spolieha -
me na vaše 
modl i tby 

a vašu podporu. V týchto eko-
nomicky ťažkých časoch je vaša 
pomoc pre pokračovanie našich 
snažení cennejšia a potrebná 
ako nikdy predtým.

S nesmiernou vďačnosťou 
a vrelými modlitbami

mníška Nektária
Článok z časopisu zahraničnej 
misie „�������������� ����������������� ��� ������
χυδ��μ��“, č. 113, 01-03/2011, 
s. 32-33 

preložil Peter Dobrík

1 Angl. Orthodox Christian 
Mission Center; web: www.
ocmc.org/
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Jeden dedinčan si každý 
deň prinášal do dediny vodu 
v dvoch veľkých zviazaných 
nádobách prehodených na 
chrbte osla, ktorý cupkal vedľa 
neho.

Z jednej starej a deravej ná-
doby voda po-
maly vytekala.

Z druhej 
novej nevy-
tiekla ces-
tou ani jedna 
kvapka.

Stará popu-
kaná nádoba 
sa cítila po-
nížená a ne-
užitočná tým 
viac, že nová 
nádoba vyu-
žívala každú 
p r í l e ž i t o s ť , 
aby ukázala 
svoju dokona-
losť: ,, Zo mňa 
nevytečie ani 
kvapka.“

Ráno sa 
stará nádoba 
zdôverila gaz-
dovi: ,,Vieš, 
uvedomujem 
si svoje nedo-
statky. Strácaš 
čas, námahu 

a peniaze mojou vinou. Kým 
prídeme do dediny, som polo-
prázdna. Odpusť mi moju sla-
bosť a moje rany.“

Na druhý deň cestou gazda 
popukanej nádobe povedal: 
„Pozri sa na kraj cesty. Je nád-

Deravá nádoba
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herný, plný kvetov.“
,,Tvojou zásluhou,“ povedal 

gazda. ,,To ty každý deň polie-
vaš okraj cesty. Kúpil som vrec-
ko semienok a vysial som ich 
na okraj cesty a bez toho, aby si 
to vedela  a chcela, si ich denne 
polievala.“

Všetci sme plní rán, všetci 
sme popraskaní, ale keď chce�
me, Boh vie z našich nedoko�
nalostí urobiť divy.

Čo všetko sa mi snívalo 
a nikdy sa nestalo.

Do rána z toho nič nebolo.
Ale to trochu, čo sa vďaka 

Bohu splnilo, mi dodáva chuť 
snívať ďalej.

Vymodlil som sa toľko mod�
litieb, bez akejkoľvek odpove�

de, hoci som dlho a trpezlivo 
čakal, ale tých pár , ktoré boli 
vypočuté, mi dodávali chuť 
prosiť ďalej.

Spoliehal som sa na toľkých 
priateľov, ktorí ma opustili 
a nechali ma plakať samého, 
ale tých pár, ktorí mi ostali 
verní, mi dodáva chuť dôvero�
vať ďalej.

Zasial som toľko  semien, 
ktoré padli na cestu a pozobali 
ich vtáci, ale tých pár zlatých 
snopov, ktoré som niesol v ná�
ručí, mi dodáva chuť rozsie�
vať ďalej.

 Z knihy Bruna Ferrera  �  Ži�
vot je všetko, čo máme.

Radka Baková

Dva šperky

Španielsky kňaz hovorí: 
,,Boh niekedy odníme člove-
ku isté požehnanie, aby ho ten 
človek lepšie pochopil, aby sa 
k nemu neobracal len s prosbou 
o pomoc. Boh však veľmi dobre 
vie, do akej miery môže skúšať 
každú dušu – a túto hranicu ni-

kdy neprekročí.  
V takýchto chvíľach nikdy 

nehovorme: ,,Boh nás opustil“. 
On také čosi nikdy neurobí; 
občas sa však môže stať, že ho 
opustíme my sami. Ak na nás 
Boh zošle ťažkú skúšku, vždy 
nám dá zároveň aj dostatok 
svojej milosti  -  povedal by som 
dokonca, že viac, ako potrebu-
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jeme -, aby sme tú skúšku pre-
konali.“ 

K tejto téme poslala pani za-
ujímavý príbeh, nazvaný Dva 
šperky.

Istý kňaz  žil šťastným živo-
tom v kruhu svojej rodiny – mal 
skvelú manželku a dvoch vyda-
rených synov. Raz musel kvôli 
pracovným povinnostiam na 
niekoľko dní odcestovať mimo 
domu. Práve, keď bol na ces-
tách, obe deti zahynuli pri váž-
nej dopravnej nehode. 

Matka detí trpela v tichu 
a samote. Keďže to však bola 
silná žena, vďaka viere a dô-
vere v Boha znášala tento úder 
hrdinsky a dôstojne. Ako však 
oznámiť manželovi smutnú no-
vinu? Aj keď bol silný duchom, 
v minulosti mal problémy so 
srdcom, kvôli ktorým ho do-
konca aj hospitalizovali v ne-
mocnici, a žena sa obávala, že 
správa o smrti detí by ho zabila. 

Nezostalo jej nič iné, ako sa 
modliť, aby jej Boh vnukol naj-
lepší spôsob konania. V pred-
večer manželovho návratu sa 
dlho modlila – a dostalo sa jej 
milosti vo forme odpovede. 

Na druhý deň sa manžel vrá-
til, manželku obdaril dlhým ob-
jatím a spýtal sa na deti. Žena 
mu povedala, že všetko je v po-

riadku, nech sa vykúpe a trochu 
si oddýchne.

O niekoľko hodín zasad-
li k obedu. Vypytovala sa ho 
na podrobnosti o ceste, on jej 
vyrozprával všetko, čo prežil, 
zmienil sa aj o Božom milosr-
denstve – a opäť sa vypytoval 
na deti. 

Manželka trochu v rozpa-
koch mu odpovedala:

„Nechaj teraz deti tak, nimi 
sa budeme zaoberať neskôr. 

Teraz chcem, aby si mi po-
mohol vyriešiť istý vážny prob-
lém.“ 

Manžela sa už zmocňovali 
obavy, a preto sa jej opýtal:

,,Čo sa prihodilo? Vidím, že 
si ustarostená! Vyrozprávaj mi 
všetko, čo máš na duši, lebo 
som si istý, že s Božou pomo-
cou spolu vyriešime akýkoľvek 
problém.“ 

,,Kým si bol na cestách, na-
vštívil nás tvoj priateľ a nechal 
si u nás v úschove dva šperky 
nevyčísliteľnej hodnoty. Sú 
to naozaj mimoriadne vzácne 
šperky! Nikdy som nič krajšie 
nevidela! Príde si po ne, a ja mu 
ich nechcem vrátiť, lebo som 
v nich našla zaľúbenie. Čo by si 
mi poradil?“

,,Prosím ťa, vôbec nechápem 
tvoje správanie!“
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,,Nikdy predtým som po-
dobné šperky nevidela! Ne-
dokážem sa zmieriť s myšlien-
kou, že by som o ne mala na-
vždy prísť!“

Vtedy ju manžel prísne na-
pomenul:

,,Nikto nemôže stratiť to, 
čo mu nepatrí. Nevrátiť šper-
ky majiteľovi sa predsa rovná 
krádeži! Vrátime ich a ja ti po-
môžem prekonať smútok z ich 
straty. Urobíme to spolu a ešte 
dnes.“ 

,,Dobre, drahý môj, nech je 
teda po tvojom. Poklad vráti-
me. V skutočnosti sa tak vlast-

ne už stalo. 
Tými vzácnymi šperkami 

boli naše deti. Boh nám ich zve-
ril do opatery a kým si bol na 
cestách, zobral si ich späť. A oni 
odišli...“

Manžel jej slová ihneď po-
chopil. Objal si manželku a spo-
ločne preliali množstvo sĺz – po-
chopil však posolstvo a od toho 
dňa spoločne bojovali za preko-
nanie straty, ktorá ich postihla.   

Paulo Coelho.
Ako rieka, ktorá plynie.

Radka Baková

Kňaz sa rozhodol hodiť sa z vysokého brala do mora. Cestou 
sa ešte zastavil u spriateleného kňaza, aby sa s ním rozlúčil. 

Porozprával mu príbeh svojho smutného života: Ako nemiloval 
Boha a neslúžil ľuďom, ako zhrešil proti všetkým prikázaniam 
a ľuďom bol na pohoršenie. Jeho vina je priveľká, nemôže už 

počítať s Božím milosrdenstvom. 
Priateľ mu na to povedal: „Vieš predsa, že Božie milosrdenstvo 
je nesmierne veľké. Boh nám vždy ponúka svoju odpúšťajúcu 

lásku. Treba ju len prijať.“ 
Ale kňaz sa nedal utešiť: „Moje srdce je ako vedro plné trhlín a 

dier. Len čo Boh doňho vleje svoje odpustenie, stratí sa !“ 
Tu ho priateľ chytil za ruku. „Možno je tvoje srdce 

porovnateľné s deravým vedrom. Ale keď ho vrhneš do mora 
milosrdnej Božej lásky, je jedno, koľko trhlín v ňom je, lebo 

more Božej lásky ho obklopuje znútra i zvonku, zhora i zdola a 
zo všetkých strán.“

Zuzka Sadilková
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Dejiny obce Stakčín

Stakčín – jedna z najstarších 
obcí Horného Zemplína (Hu-
menné, Kamenica nad Ciro-
chou, Snina, Ptičie, Zubné). Pí-
somne je doložená ako Zaktson 
v donačnej listine uhorského 
kráľa Karola Róberta z r. 1317. 
Nakoľko sa spomína ako 
predmet daru, táto skutočnosť 
dokazuje, že obec už existovala, 
aj keď sa o tom nezachovala 
písomná zmienka. O vzniku 
obce sa traduje niekoľko 
legiend. Najpravdepodobnejšia 
je legenda zachovaná 
Alexandrom Duchnovičom, 
ktorý detské roky prežil v Stak-
číne. Legenda hovorí o bielom 
kniežati a bielej kňažnej. Boli to 
ruské kniežatá, ktorí išli s veľ- ktorí išli s veľ-
kým počtom vojska nastúpiť na 
Uhorský trón. Prejdúc Beskydy 
sa knieža so svojím vojskom 
utáboril na mieste, ktoré pome-
noval Statjin. Pretože musel ísť 
bojovať s nepriateľom, zanechal 
svoju ženu – kňažnú so všet-
kým bohatstvom bývať v dedi-
ne. Aby videla boj svojho muža, 
vystúpila kňažná na vysokú 
horu nad obcou. Od toho času 
sa podľa mena kňažnej Nasti 
(Anastázie) dostala táto hora 

pomenovanie Nastas.

Dejiny pravoslávia v Stakčíne

Prvý písomný záznam o kňa-
zovi sa nachádza v urbári hu-
menského panstva a pochádza 
z roku 1601 (Ztakczin, battiko). 
Z neho je zrejmé, že ide o pra-
voslávneho kňaza. V tomto 
období ich označovali slovom 
baťko a všetci obyvatelia boli 
pravoslávneho vierovyznania. 
Pravoslávni kňazi – baťkovia 
– sú doložení ešte v roku 1690, 
kedy na tunajšej farnosti žili 
štyri kňazské rodiny. V dôsled-
ku tzv. Užhorodskej únie oby-
vatelia Stakčína na prelome 17. 
a  18. storočia  prešli z pravo-
slávnej viery na uniatskú1.  

V dôsledku potláčania pra-
voslávia v obci  vzniklo povsta- v obci  vzniklo povsta- vzniklo povsta-
nie proti presadzovaniu uniat-
skej viery. Posledné najrozsia-
hlejšie povstanie náboženského 
rázu proti únii vzniklo v rokoch 
1760-1769, ktoré zorganizoval 
jeromonach Sofronij a na jeho 
potlačenie museli zasiahnuť 
vojská pod vedením grófa 
Antona Károlyiho.2 

1  BURAĽ, M.: Stakčín, Stak-
čín 2009, s. 35.
2  GREC, J.: Stakčín,  Hu-

História Pravoslávnej cirkevnej obce Stakčín
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Od roku 1733 sa tu spomí-
najú len uniatskí kňazi.

V listine  z r. 1751 je uvede-
né: „Stojí tu drevená cerkva od 
nepamäti ľudí postavená,  ne-
vedia, či a kým bola vysvätená“; 
predpoklad je, že to bola pravo-
slávna cerkva, ktorá sa neskôr 
stala uniatskou.  Zápis z r. 1732 
hovorí o chráme (cerkvi) zasvä-
tenej Roždestvu Isusa Christa 
(Narodeniu Isusa Christa). Prvá 
uniatská murovaná cerkva bola 
postavená v druhej polovici 18. 
storočia bez veže. Veža k nej 
bola pristavaná v druhej polo-
vici 18. storočia a rekonštruova-
ná bola v roku 1872. Po obnove 
pravoslávia v 20. storočí bola na 
miestnej časti Hora v roku 1928 
postavená cerkva Pokrova Pra-
svjatoj Bohorodicy. V dôsledku 
vojnových udalostí 2. svetovej 
vojny bol tento chrám poško-
dený a musel byť rozobratý. 
Pozornosť si zaslúžia aj dve sa-
králne stavby, ktorých existen-
cia je zahalená rúškom tajom-
stva. Prvá stavba je zobrazená 
pri Stakčíne na Lazarovej mape 
Uhorska z roku  1528. Predpo-
kladá sa, že môže ísť o zaniknu-
tý  monastier sv. Kataríny. Nie 
je vylúčené, že tento monastier 
mohol stáť pri Stakčíne pod ho-

menné 1969, s. 9.

rou Vysoká na mieste zvanom 
Monastyrec (kláštorisko). Dru-
hou stavbou je rímskokatolícka 
kaplnka, ktorá je zakreslená na 
mape obce z roku 1886. 3

Chrám Svätej Trojice 
v Stakčíne

Tento chrám bol postavený 
v rokoch 1944 – 1952. Archi-
tektom a staviteľom bol o. archi-
mandrita Andrej (Kolomacký).

História tohto chrámu sa za-
čína písať dávno predtým ako sa 
začalo s jeho výstavbou. Ťažká 
a zložitá situácia  politická, hos-
podárska, národnostná a nábo- nábo-nábo-ábo-
ženská koncom 19. a začiatkom 
20. storočia bola príčinou 
rôznych prejavov nespokojnosti 
ľudí. Obyvatelia obce sa 
stavajú proti maďarizácii, ale 
aj proti Užhorodskej únii. 
Po prvej svetovej vojne, keď 
nastali geopolitické zmeny, 
využili situáciu aj obyvatelia 
obce Stakčín, ktorí už v roku 
1921 verejným plebiscitom sa 
rozhodujú o návrate do lona 
Pravoslávnej cirkvi. V roku 
1925 je už farnosť plne organi-organi-
zovaná s vlastným novoposta-
veným dreveným chrámom.

V roku 1930 bola farnosť ofi-

3  Buraľ, M., cit. dielo, s. 38.
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ХРИСТОФОР
АРХИЕПИСКОП ПРАЖСКИЙ

МИТРОПОЛИТ ЧЕШСКИХ ЗЕМЕЛЬ И СЛОВАКИИ

Приглашает в паломничество 
к святой ЛЮДМИЛЕ Чешской

которое состоится

в среду 28 сентября 2011 г.
• 16:00 час. Акафист св. Людмиле Чешский в 
храме св. Георгия на Пражском граде

в четверг 29 сентября 2011 г.
• 10:00 час. Божественная Архиерейская 
Литургия в храме св. Людмилы Чешской на 
Тетине у Бероуна (25 км от Праги)

По всем организационным вопросам обращайтесь в Управление 
Православной Церкви по тел. 224 31 50 15

KRYŠTOF,
arcibiskup pražský

metropolita českých zemí a Slovenska

srdečně zve na pouť 
ke sv. Ludmile České

která se uskuteční

ve středu 28. září 2011
• 16:00 hod. Akathist ke sv. Ludmile České v chrámu             

sv. Jiřího na Pražském hradě
a

ve čtvrtek 29. září 2011
• 10:00 hod. archijerejská božská liturgie v chrámu               

sv. Ludmily České na Tetíně u Berouna /25 km od Prahy/

V případě dotazů kontaktujte Úřad metropolitní rady v Praze na tel. 224 31 50 15


