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1    MOJE HODNOTY

► NOVÁ prehlbujúca podtéma
Srdce – miesto výberu hodnôt 

-  téme  sa  možno  venovať  aj  v rámci  základnej  podtémy  1.2  Životný  štýl  alebo  prehlbujúcej  podtémy 
Rozhodnutia.

Aktivita: Darovanie srdca
Je možné darovať srdce od zomierajúceho človeka. Adeptov, ktorí srdce potrebujú je však 
osem. Komu ho dať? Zoraďte ľudí, ktorým by ste darovali srdce

a) ako člen odbornej poroty
b) ako súkromná osoba, ktorá má to srdce darovať

O problematike diskutujte. V závere je dobré poukázať na to, že každý človek má svoju 
hodnotu, aj ten, ktorého sme zaradili na posledné miesto... 
 
▪  vrcholový športovec, ktorý pod vplyvom alkoholu šoféroval a havaroval;
▪  62 ročná matka dospelých a takmer dospelých detí;
▪  5 ročné dievčatko s mentálnou retardáciou stredného stupňa;
▪  27 ročný gréckokatolícky kňaz;
▪  vietnamský robotník, ktorý u nás utrpel ťažké zranenie;
▪  46 ročný bývalý poslanec, pozitívne lustrovaný, podnikateľ, vzorný otec 2 detí;
▪  20 ročná vysokoškoláčka, s depresívnymi stavmi, ktorá sa opakovane pokúsila
            o samovraždu a pritom si poškodila srdce;
▪  lekárka, ktorá skúma rakovinu, feministka, homosexuálne orientovaná, týraná od 
            svojho manžela.

Rozhovor:  
Kde vzniká v človeku rozhodnutie? 
Čím všetkým je človek pri rozhodovaní ovplyvňovaný? 
Podľa čoho má človek vedieť, že sa rozhodol správne? 

Výklad: - podľa komentára pre učiteľa

Práca s doplnkovým PL
Srdce – miesto výberu hodnôt

„Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ (Mt 6,21)
K duchovnosti kresťanského Východu, zvlášť u Slovanov, patrí teológia srdca. S pojmom srdce sa vo 
východnej spiritualite stretávame často. Hovorí sa o strážení srdca, o pozornosti zameranej na srdce, 
o čistote srdca, o túžbach a rozhodnutiach srdca, o modlitbe srdca, o Božej prítomnosti v srdci a pod.  
V duchovnej slovanskej literatúre srdce predstavuje to, čo predstavuje aj v Biblii – celého človeka (gr. 
„kardia“, hebr. „levav“). Je znakom duševnej celistvosti, teda znakom človeka takého, aký naozaj je, 
nielen znakom toho, čo robí a ako sa ukazuje navonok.  Tie najväčšie zmeny sa odohrávajú v srdci. Ak 
niekto hovorí,  že sa zmenili  naše  myšlienky,  slová a skutky,  v skutočnosti  sa  zmenilo  naše srdce. 
Srdce je „miesto“, stav, z ktorého pramenia naše skutky a kde sa rodia naše hodnoty. Je sídlom lásky 
a práve cez srdce je možné vstupovať do vzťahu so všetkými okolo nás. Je miestom, kde sa človek 
v láske stretáva s Bohom, ale aj s človekom. 

Úloha: Nakresli srdce, do ktorého vpíš hodnoty blízke tvojmu srdcu.



Príloha komentárov pre učiteľa
Srdce vo východnej spiritualite

Aktívnych ľudí zaujímajú priamo skutky, činnosť. Západné morálne knihy ich analyzujú, zaoberajú sa 
takmer výlučne nimi. Východných duchovných autorov omnoho viac zaujíma stav srdca (katavasis), 
stála dispozícia, z ktorej skutky pramenia.
Srdce – styčný bod medzi  človekom a     Bohom:   Ako je  zrenica  oka styčným bodom medzi  dvoma 
svetmi, vnútorným a vonkajším, tak by mal byť nejaký tajomný bod, ktorým vchádza do človeka Boh 
so všetkým svojim bohatstvom. 
Platónsku definíciu, že to najlepšie v duši je inteligencia, myseľ, Otcovia pokresťančili do klasickej 
definície modlitby: pozdvihnutie mysle k Bohu. Tým sa však redukoval vzťah k Bohu na jednu časť 
duše. Otcovia neskôr používali výrazy „hĺbka duše“, „podstata duše“, „stred“ alebo „koreň života“, 
kde sa sústreďujú všetky schopnosti. Ten sa v jazykoch všetkých národov nazýva  srdcom. Klasická 
definícia modlitby sa teda zmenila na „pozdvihnutie mysle a srdca k Bohu“.
Srdce  –  princíp  jednoty  človeka:  „Srdce  udržuje  energiu  všetkých  síl  duše  i tela“,  píše  Teofan 
Zatvornik v zhode s ponímaním Písma.  Srdce je moje „ja“, je „žriedlo“ všetkým ľudských skutkov. 
Človek je zodpovedný za svoje skutky, sú jeho, predsa však človek nie je to isté, čo jeho skutky, ktoré 
vychádzajú  z jeho  srdca.  Pretože  je  princípom jednoty  osoby,  dáva  srdce  tiež  stálosť  množstva  
skutkov, ktoré po sebe nasledujú po celú dobu života. Nie sme schopní skutku, ktorý by trval stále. 
Ideálom východných kresťanov bol vždy „stav modlitby“ (katavasis), tj.  Mať stále takú dispozíciu,  
ktorá  nezávisle na skutkoch, ktoré z nej plynú,  si zaslúži meno modlitba. Tento stav modlitby je 
súčasne  i stavom duchovného života,  stálou  dispozíciou  srdca.  V definícii  duchovného človeka  je 
obsiahnutý Svätý Duch.  Preto je  „čisté  srdce Božím príbytkom“.  „Maličké a úzke srdce,  a predsa 
v sebe ako v tichom príbytku duchovne hostíš toho, ktorého nebo a zem nemôžu obsiahnuť!“ píše 
Maryrius Sahdona.  Ak je čnosť podľa svojej definície stálou dispozíciou a pritom účasťou na Božom 
živote,  nemôže  to  byť  ináč,  než že  je  dispozíciou  srdca.  Preto sú ruskí  autori  zajedno v tom,  že 
považujú vieru za „bezprostrednú dispozíciu srdca“.  „Kde inde by sme mohli milovať Pána, ak nie 
v srdci? Kde inde by sa nám zjavil, ak nie tam? Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha (Mt 
5,8)“. Príchodom Sv. Ducha je Božie kráľovstvo v nás, pretože srdce je i poľom, kde sa bojuje proti 
Božím nepriateľom.  Preto  je  poslaním  srdca  tiež  spájať  Stvoriteľa  so  stvorením.  „Ak  je  srdce 
stredom  ľudskej  osoby,  tak  srdcom  prichádzame  aj  do  styku  so  všetkým,  čo  existuje“,  zvlášť  
s blížnym. „Je iba jedna zvláštna cesta, ktorá vedie k spojení všetkých ľudí, a tou je srdce.“ 
City srdca: Keď ide o skutky, sme si ich vedomí a môžeme súdiť ich mravnú hodnotu. Srdce však 
zostáva tajomstvom, je to skrytá časť človeka, zjavná len Bohu. Napriek tomu sme povinní poznať 
sami  seba.  Ako je  to  možné?  Východní  autori  odpovedajú,  že  duša je  sama  sebe prítomnou,  má  
intuíciu samej seba podľa stupňa svojej čistoty. A práve v srdci je toto poznanie celistvé a intuitívne. 
Teofan Zatvornik v tomto zmysle hovorí o „citoch srdca“ : Funkciou srdca je cítiť všetko, čo sa týka  
našej osoby. Preto srdce neustále prežíva všetky stavy duše i tela, množstvo dojmov, ktoré nasledujú 
z jednotlivých  skutkov,  cíti  i predmety,  ktoré  nás  obklopujú,  vonkajšie  situácie,  v ktorých  sa 
nachádzame, a všeobecne povedané, celý tok života. 
Prenikanie zlých myšlienok do srdca: Podstatným aspektom ochrany srdca je boj proti vášňam. Zlá 
myšlienka  alebo vášnivá  myšlienka  znamená  nerozumnú náklonnosť  alebo slepú nenávisť.  Vášne 
prevracajú stav srdca. Zlé myšlienky neprichádzajú „zvonku“; naopak ľudské srdce je tou priepasťou,  
kde sa božské vnuknutia miesia s „hadmi“.  Srdce narušené a zranené zvonku, sa stáva prameňom 
vášnivých  hnutí;  nie  je  to  jeho  prirodzenosť,  je  to  zvrátenosť,  ktorú  sa  snaží  vyliečiť  askéza.“  
(T.Zatvornik).  Pôvod zlej myšlienky nemôže byť ani v Bohu, ani v prirodzenosti, ani v anjeloch, ale 
len v démonoch a v slobodnom rozhodnutí človeka. (E.Pontský). 
Mechanizmus pokušenia: najprv je to sugescia, vnuknutie – je to nejaká prostá myšlienka alebo obraz 
vnuknutý  srdcu,  duši  nepriateľom.  Potom  prichádza  priblíženie,  zblíženie,  naviazanie  kontaktu, 
konverzácia  s vnuknutým  predmetom  (Mám?  Nemám?).  Vnútorný  boj –  o ňom  sa  často  hovorí 
a kladie sa pred súhlas alebo po ňom. Súhlas so zakázaným potešením, ktoré vnuknutie ponúka. Tak 
vzniká hriech. Posledným štádiom v reťazi je otroctvo, vášnivé priľnutie srdca, hriešny návyk, ktorý 
ako druhá prirodzenosť vzniká dlhým radom súhlasov. 
Stráženie srdca: Dávať pozor na srdce je výraz dobre známy východnej spiritualite. Vysvetľuje sa 
predovšetkým negatívne:  odstrániť všetky zlé myšlienky, ktoré prichádzajú zvonku, uzdraviť srdce, 



vychovávať ho bdelosťou. Táto pozornosť na srdce je „matkou modlitby“. Musíme obrátiť pozornosť 
na seba, aby sme boli pozorní na Boha, píše Bazil Veľký. Prirodzené túžby srdca smerujú k pravde, 
dobru,  kráse, k Bohu. V človeku,  ktorý opustil  hriech a obrátil  sa k Bohu,  existuje vplyvom Božej 
milosti  sympatia  k duchovnému svetu.“ Táto sympatia však závisí od stupňa príbuznosti  s Bohom. 
Byť pozorní k hlasu tejto „príbuznosti“ znamená zachytiť Božie tajomstvo tak, ako sa prejavuje v nás, 
v našom živote. Tak sa srdce stane prameňom zjavenia: „Vonkajší vzduch nepreniká natoľko do nášho 
dychu,  ako  Duch  Boží,  ktorý  je  vo  vnútri  nášho  srdca,  neustále  mu  vdychuje  vedomie  o svojej 
prítomnosti, neprestáva v nás prebývať...“ – píše Martyrius Sahdona. 
Vyhnúť sa súhlasu s hriechom je veľká vec, nie je to však ešte dokonalosť. A kresťania sa musia 
snažiť o dokonalosť, o pokoj srdca – hesychiu, o slobodu a pokoj od zbytočných starostí. To všetko je 
zahrnuté  v pojem  „zaháňanie  zlých  myšlienok“. Duša  sústredená  na  Boha  „musí  znášať  vojny 
myšlienok“.  Všetko,  čo  môžeme  v tomto  ohľade  robiť,  je  nezdržovať  sa  pri  nich,  nenadväzovať 
kontakt a rozhovor. Opatrnosť vyžaduje, „aby sa tieto deti Babylonu zabili“. Aby sme strážili svoje  
srdce, musíme bdieť a byť striedmi. Pozornosťou v modlitbe sa k modlitbe dospieva. A za modlitbou 
nasleduje  obozretnosť.  O tú  sa  musíme  usilovne  snažiť.  Stráž  pri  dverách  srdca  je  predovšetkým 
metódou obrannou (porov. Joz 5,13) – Evagrius Pontský. 
„Démonom nesmieme načúvať, musíme sa proti ním postaviť“  (Evagrius Pontský) Táto metóda je 
praxis, lebo očisťuje srdce. Predovšetkým sebaovládanie, zdržanlivosť „zabíja hada“. Avšak väčšina 
cvičení sa nedá uskutočňovať ustavične. Iba modlitba musí byť ustavičná. K tomu, aby sme mohli 
odohnať všetkých démonov, stačí vzývať Ježiša, modliť sa k Ježišovi. 

Zdroj: ŠPIDLÍK, T.: Spiritualita kresťanského východu I. Refugium, Velehrad  2002. 



2   HODNOTY ŽIVOTA

►  Základná podtéma - doplnenie
2.1 Obraz sveta v mýtuse a v logu 

- prípadne v prehlbujúcej podtéme „Boh povedal...a bolo to dobré“. 

Bazil Veľký: HEXAEMERÓN
V pozorovaní prírody a v rozjímaní nad jej stvorením videl sv. Bazil spôsob modlitby.  Bol 
veľmi vnímavý na Božie stvorenia. 
Napísal  dielo  Hexaemerón  –  9  homílií  na  6  dní  stvorenia  („hexa“  =  6),  ktoré  adresuje 
obyčajným ľuďom, v ktorých žasne nad stvoreným svetom. Z diela vyplýva jeho všímavosť 
na  detaily,  prehľad  v rôznych  vedných  odboroch  (filozofia,  fyzika,  biológia...).  Homílie 
podkladá citátmi zo Svätého písma. Dokazuje, že stvorenstvo je dielom Trojice, že Boh má 
zmysel pre krásu, dokonalosť, nič „neodflákol“, je predvídavý, starostlivý, teší sa zo stvorení. 
Gn1 rozoberá slovo po slove.

Možnosť A: Práca s doplnkovým PL s. 11 

Úloha: V úryvku z diela Hexaemeron nájdite, ako sv. Bazil vníma správu o stvorení sveta, 
a teda jeho samotné stvorenie:  

Tento výklad chce vytvorenie neba a zeme predstaviť nie ako samočinné stretnutie prvkov, 
ako si to podaktorí vo fantázii predstavujú, ale ako čin, ktorý má svoju príčinu v Bohu. 
„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem...“ (Gn 1,1) Počiatok, arché, postavil ako prvý bod, aby 
si nikto nenamýšľal, že tento svet nemá počiatok. Potom pripojil výraz stvoril, aby ukázal, že 
stvorené  predstavuje  tú  najmenšiu  časť  Tvorcovej  moci.  Lebo  ako  hrnčiar  vyformuje 
nespočetné množstvo nádob tým istým umením a nevyčerpá tým ani svoje umenie ani silu, 
takisto to platí o Tvorcovi tohto všetkého, ktorého stvoriteľská moc sa nedá merať jedným 
kozmom...  Aby sa teda ukázalo, že svet je umeleckým výtvorom,  ktorý leží všetkým pred 
očami,  aby  ho  pozorovali,  a tak  skrze  výtvor  poznávali  múdrosť  Tvorcu  povedal:  „Na 
počiatku stvoril...“ Nepovedal vyrobil, ani vystaval, ale stvoril... 
Svet, kozmos, nebol vymyslený neplánovite ani naslepo, ale tak, aby mal nejaký užitočný cieľ 
a prinášal  bytostiam veľký osoh,  ak  je  to  skutočne  tak,  že  pre  rozumné  duše  je  učebňou 
a miestom vzdelávania, kde môžu poznávať Boha. Svet núka mysli  svoje vedenie, aby cez 
viditeľné veci dospela k uvažovaniu o veciach neviditeľných. 

Možnosť B: Práca s textom
V pracovných textoch hľadajú žiaci odpovede na otázky, ktoré im učiteľ po prečítaní 
jednotlivých odsekov položí. Odpovede si môžu podčiarknuť/napísať pod odsek: 
Otázky:
1. Aký je cieľ diela Hexaemerón? (nebo a zem majú pôvod v Bohu)
2. Aké prívlastky dáva Bazil Bohu? (Zakladateľ, Tvorca, Umelec, Hrnčiar...)
3. Aký je cieľ Zeme a stvorenstva? (učebňa - škola pre dušu, cez ktorú môže človek poznať Boha)
4. Aký je stav dokonalosti Zeme? (úrodnosť)
5. Aké je prvé Božie prikázanie, ktoré nebolo nikdy zrušené? (Zem, vydaj živú bytosť...)
6. Vyber 1 zviera a urč na ňom zmysel Boha pre detaily a starostlivosť. 
7. Čo hovorí Bazil o poznaní seba samého? (je najťažšie, ale privádza k poznaniu Boha)



Text pre žiakov
Sv. Bazil Veľký: HEXAEMERÓN (homílie o diele šiestich dní)

1. Primeraným začiatkom pre zamýšľaný výklad o sústave kozmu bude, ak našu rozpravu začneme 
usporiadaním viditeľného sveta. Lebo tento výklad chce vytvorenie neba a zeme predstaviť nie ako 
samočinné stretnutie prvkov, ako si to podaktorí vo fantázii predstavujú, ale ako čin, ktorý má svoju 
príčinu v Bohu... 
... Na počiatku Boh stvoril. Nepovedal vyrobil, ani vystaval, ale stvoril. Stvoril ho ako užitočné dielo,  
pretože je dobrý, stvoril ho ako prekrásne dielo, pretože je múdry, stvoril ho ako velikánskej dielo, 
pretože je mocný.
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 

2. ... Lebo ako hrnčiar vyformuje nespočetné množstvo nádob tým istým umením a nevyčerpá tým ani  
svoje umenie ani silu, takisto to platí o Tvorcovi tohto všetkého, ktorého stvoriteľská moc sa nedá  
merať  jedným kozmom,  ale  prechádza do nekonečného násobku; On čírym podnetom svojej  vôle 
priviedol do bytia obrovské priestory viditeľného sveta.
...  ale aby sme vyznali,  že napospol  celý svet  udržiava dovedna sila Zakladateľa.  Toto teda treba 
povedať sebe i tým, čo sa nás vypytujú, o čo vlastne je opretá nesmierna a neznesiteľná ťarcha zeme:  
„Boh má vo svojej ruke hranice zeme“ (Ž 94,4).
...A Boh videl, že je to krásne. Krásne je to, čo je dokonale zhotovené podľa pravidiel umenia a  čo 
prispieva k využiteľnosti vlastného účelu. Ten, ktorý naprojektoval jasný cieľ vznikajúcim bytostiam,  
pristupoval  k nim podľa vlastných umeleckých zákonitostí  a odobroval ich. Oslávme vynikajúceho 
Umelca  za  múdrosť  a  zručnosť,  ktoré  sa  očividne  prejavujú  v  jeho  dielach.  Na  základe  krásy 
viditeľných vecí uvažujme nad ním, ktorý je nad každou krásou.... 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

3. Bolo však v konečnom dôsledku potrebné, aby tento náš svet bol uvedený medzi bytia tak, aby bol 
ľudským  dušiam  v prvom  rade  zdrojom  poučenia  a výchovy  a potom  potrebným  bydliskom  pre 
všetko,  čo vzniká a zaniká...  Kosmos,  nebol  vymyslený neplánovite ani  naslepo,  ale tak,  aby mal 
nejaký užitočný cieľ a prinášal bytostiam veľký osoh, ak je to skutočne tak, že pre rozumné duše je 
učebňou a miestom vzdelávania, kde môžu poznávať Boha.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

4. ...Pokiaľ ide o zem, stavom jej dokonalosti je úrodnosť: tú predstavujú výhonky rozmanitých zelín, 
rast vysokých stromov tak ovocných, ako aj neovocných, nádherné farby a vône kvetov, všetky tie 
rastliny, čo vypučia na Boží príkaz a ozdobia zem, ktorá im dala zrodiť sa...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

5. ...Zem,  vydaj  živú bytosť! Tento príkaz ostal pevne spojený so zemou a neprestáva osvedčovať 
svoju službu Stvoriteľovi...Zvieratá prislúchajú k zemi, aj preto sú k zemi sklonené. Ale človek má 
nad  nimi  prevahu  nielen  výzorom  svojho  tela,  ale  ešte  väčšmi  dôstojnosťou  duše.  Ich  hlava  sa 
nachyľuje k zemi... tvoja hlava je však napriamená k nebu. Aký telesný výzor si dostal, taký spôsob 
života si zvoľ...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

6. ...Každé zviera sa navzájom líši svojskými vlastnosťami - vôl je pokojný, osol šuchtavý, žrebec 
výbušný, vlk je neskrotne divý, líška zasa prefíkaná, jeleň je bojazlivý, mravec pracovitý, pes vďačný 
a spoľahlivý v priateľstve.
...Mravec si v lete šporí potravu na zimu. Hoci sa ešte vôbec nehlásia mrzutosti zimy, on nelení, ale v 
naozaj neúnavnej horlivosti sa celkom oddáva tejto činnosti, kým si v svojich skladištiach nenahonobí  



nadostač potravy. Pravda, ani so zásobami nenarába ľahkomyseľne, ale v akejsi múdrej rozvážnosti si 
vymýšľa spôsoby, aby s touto potravou vystačil čo najdlhšie. Svojimi hryzadlami delí zrnká presne 
stredom vo dvoje, aby nezačali klíčiť a nestali sa preň, z hľadiska potravy, neužitočnými. Potom ich  
suší, len čo si všimne, že vlhnú; nevystavuje ich však za každých okolností, iba keď vopred cíti, že sa 
udrží bezoblačné počasie. Nerob si teda starosti! Neuvidíš z oblakov padať dážď dotiaľ, kým mravce  
vykladajú von svoje obilie.
...Vďaka čomu jahniatko, ktoré vyskočí z košiara, pozná, hoci spomedzi tisícky oviec, ešte aj farbu a  
hlas svojej matky? Ako to, že trieli práve k nej a hľadá, čo slúži jemu ako vyhradený prameň mlieka? 
A matka? Akože spoznáva medzi  stovkami jahniat  svoje vlastné? Veď majú jednaký hlas, tú istú 
farbu, všetky majú rovnaký pach. Pravda, ony majú akúsi výraznejšiu vnímavosť...  Slovom,  v ríši 
bytostí sa nenájde nič vopred nepremyslené, nič, čo by nemalo účasť na starostlivosti, ktorá týmto  
bytostiam náleží.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

7. ...Poučili sme sa, ako je to s tvormi, ktoré nám patria, ale o sebe samých nevieme nič. Skutočne sa 
zdá, že zo všetkého najťažšie je poznať sám seba... A pritom nie je možné väčšmi poznať Boha na 
základe neba a zeme než na základe nášho vlastného ustrojenia. Tak to hovorí aj prorok: „Úžasom na 
naplnilo poznanie teba cez seba.“ (Ž 138,6), to znamená: Tým, že som poznal seba, poučil som sa 
o nesmiernej múdrosti, ktorá je v tebe...
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...............................…………………………….

Koláž
Z prírodných materiálov, ktoré si žiaci prinesú na hodinu 
(prípadne z obrázkov, kresieb...) vytvárajú žiaci koláž na 
základe prečítaného textu Hexaemerón a textov Písma. 
Každý zo žiakov môže svoj výtvor okomentovať.

Aktivita sa môže uskutočniť s hudobným 
doprovodnom (Ž 103 z večierne – CD o. studitov: 
Večiereň a utiereň, Univ)

Záver – upevnenie
Majme na pamäti, že Boh je veľký vo svojich stvoreniach 
a je hoden našej oslavy. Nech nás Božie stvorenia 
privádzajú viac k Bohu. Buďme všímavý na detaily ako 
bol Bazil a nech je pre nás pozorovanie prírody 
a rozjímanie nad stvorenstvom modlitbou.

Ikona: „Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.“

Prehlbujúca podtéma – oprava
► Je človek veľký alebo malý

Alternatívna aktivita o hodnote človeka: Bankovka
Vezmite bankovku v hodnote 100,00 eur a ukážte ju žiakom. Opýtajte sa, akú má 

hodnotu? Kto by ju chcel? Potom ju pokrčte. Opýtajte sa to isté. Potom ju opľujte..., hoďte na 
zem a pošliapte... Nakoniec sa opýtajte, akú hodnotu by mala, ak by ste ju roztrhali a kto by ju 



chcel takúto roztrhanú. Ak by ju nikto nechcel, povedzte, že vy by ste ju aj takto chceli, lebo 
v banke vám ju vymenia   

Bankovka v hodnote € 100,00 nestráca svoju hodnotu aj keď ju pokrčíme, opľujeme, 
pošliapeme, potrháme... Tak je to aj s nami. Máme hodnotu v každej situácii – hriešni, 
chudobní, škaredí, chorí, neverní, sklamaní, zlostní... a Kristus nás prijíma takých, akí sme, 
lebo sme Jeho!

Práca s PL a doplnkovým PL
Paradox človeka
Vysvetlite paradox človeka v nasledovných výrokoch:

●  „Človek je niekto, kto nosí v sebe väčšiu BYTOSŤ ako on sám.“ (Saint Exupéry)
● „Malosť a veľkosť človeka, jeho slabosť a sila, neznalosť a poznanie seba v Bohu sa vyjadruje  
jedným jednoduchým slovom: pokora. Tá je podľa výroku sv. Gregora Nysského „zostup do výšky“.  
● „Ktorá z bytostí obývajúcich zem bola stvorená k obrazu Stvoriteľa? Dostal si dušu chápajúcu...,  
všetky zvieratá zeme ti slúžia..., pre teba zostúpil Boh medzi ľudí, Svätý Duch rozlieva svoje hojné  
dary...“ (sv. Bazil Veľký)
● „Človek, ako Boží obraz, má v sebe niečo z božskej podstaty a jeho poslaním je stať sa podobným 
Bohu.“ (Sergej Bulgakov)
● „Boh sám musí mať rád oveľa viac ako ostatné stvorenia živého človeka, najkrajšiu bytosť, ktorú  
stvoril.“  (Klement Alexandrijský)
● „Tým, že som poznal seba, naučil som sa nekonečnej múdrosti, ktorá je v tebe.“ (sv. Bazil Veľký)
● „Ak chceš pochopiť, kto vlastne si, nehľaď na to, akým si bol, ale akým si bol stvorený na  
počiatku.“ (Evagrios Pontský)

Sv. Gregor Nysský (332 – asi 395)
Bol mladším bratom sv. Bazila Veľkého. Vo svete sa venoval  rétorike. Neskôr pod 
vplyvom svojej rodiny  slúžil v cirkvi a utiahol na 10 rokov do samoty. V roku 371 
bol  vysvätený  za  biskupa  pre  mesto  Nyssa,  kde  bojoval  s herézou  arianizmu. 
Zúčastnil  sa  II.  ekumenického  snemu  v Konštantínopole,  kde  bol  pokladaný  za 
toho,  ktorý  sa  najviac  zaslúžil  o úpadok  arianizmu  a o prijatie  Nicejsko  – 
konštantínopolského vyznania viery. Zanechal po sebe bohaté literárne dedičstvo. 
Bol  mystikom, filozofom  a obhajcom  právd  viery.  Siedmy  ekumenický  koncil 
v Nicei mu priznal titul Otec otcov. 

Prehlbujúca podtéma - doplnenie
► Život v raji 

                       



Alternatíva: Práca s liturgickým textom a obrazom
Na ikonách (napr. Narodenie Pána, Ukrižovanie, Vzkriesenie, Posledný súd) a v liturgických 
textoch sa často nachádza odvolávka na Adama a Evu. 
Na  uvedených  ikonách  a  v knižkách  Hore  srdcia  vyhľadajte  v 8  hlasoch  na  nedeľu  tieto 
odvolávky a skúste ich vysvetliť v súvislosti so svojim životom.

Práca s doplnkovým PL s. 17
SRDCE – stred človeka

Východná spiritualita hovorí o srdci človeka ako o jeho strede.
     Srdce je prirodzeným stredom človeka – nachádza sa uprostred tela. Ale srdce je aj moje „ja“,  
žriedlo všetkých ľudských skutkov, krb všetkých ľudských síl. Je to hĺbka a podstata duše, stred alebo 
koreň  života,  kde  sa  sústreďujú  všetky  schopnosti.  Je  miestom,  kde  sa  človek  v láske  stretáva 
s Bohom, ale aj s človekom. Jeho poslaním je spájať Stvoriteľa so stvorením:  „Ak je srdce stredom 
ľudskej osoby, tak srdcom prichádzame do styku so všetkým, čo existuje.“, hovorí Teofan Zatvorník.
      Svätci  čítali  v srdciach  ľudí  ako  v otvorenej  knihe.  K takým patrili  povestní  „ruskí  starci“ 
(asketický muži, mnísi), či Páter Pio. Do istej miery majú túto schopnosť aj matky voči svojim deťom 
alebo ľudia, ktorí sa majú naozaj radi.
Srdce – duchovný boj   
 Srdce je však potrebné strážiť, byť bdelý. „Buď strážcom pri dverách svojho srdca, aby tam  
nevnikol cudzinec...“, hovorí Evagrios Pontský. 

Úloha: Nakresli srdce a k nemu napíš to, čo tvoje srdce oberá o pokoj. Pomôže ti 8 zlých myšlienok 
od Evagria Pontského. K jednotlivým zlým myšlienkam napíš (nakresli), ako sa proti ním dá bojovať – 
ako je možné strážiť svoje srdce, svoj stred:

Osem zlých myšlienok, ktoré útočia na našu dušu:  
▪ ústupok bruchu (zanechanie pôstnych predsavzatí v jedení a pití), 
▪ smilstvo (vyvoláva telesnú žiadostivosť a popiera zmysel zdržanlivosti), 
▪ láska k peniazom (túžba po zabezpečení kvôli chudobe, starobe a nevládnosti), 
▪ smútok (z dôvodu neprítomnosti toho, čo je žiadúce, závisť), 
▪ hnev (je najrýchlejšia vášeň, robí dušu krutejšou), 
▪ duchovná znechutenosť (je najťažšia a prichádza na poludnie, smútok a nespokojnosť z prítomnosti), 
▪ márna sláva (je najjemnejšia, túžba po uznaní a pochvale), 
▪  pýcha  (namyslenosť  a vyvyšovanie  sa,  je  príčinou  najžalostnejšieho  stavu  duše,  keď  človek 
nevyznáva, že Boh je jej pomocníkom). 

To, či tieto myšlienky budú alebo nebudú  znepokojovať dušu, nezávisí od nás, ale to, či v  nás 
budú alebo nebudú nadlho zostávať, či rozhýbu alebo nerozhýbu vášne, to od nás závisí. 

 



Základná podtéma - doplnenie
►  2. 2  Človek ako spoločenstvo osôb 

Odporúčaná literatúra k téme: RUPNIK, I.M.: Adam a jeho rebro. Refugium, Velehrad.

Práca s doplnkovým PL s. 21
Človek – bytosť hľadajúca vzťah

Eva bola stvorená z Adamovho boku (Gn 2, 21-24). Od tej chvíle bude Adam stále hľadať svoje rebro,  
lebo bez neho už nebude celý. Eva je však utvorená z už stvoreného Adama. Dych života jej nebol 
udelený nejakým zvláštnym spôsobom, ako to bolo u Adama. Život Evy nie je „autonómny“,  tkvie 
v Adamovi.  Eva  je  prítomná  už  v adamovskom  duchu  a tele.  Na  tomto  tajomstve  sa  zakladá 
manželstvo: dvaja sa stanú „jedným telom“. Preto pomoc, ktorú Eva Adamovi prináša, spočíva v tom, 
že muž sa bude snažiť vyjsť sám zo seba, aby našiel svoje rebro. Je to duchovná pomoc, v ktorej mu 
bude Eva pripomínať Boha, vzťah a osobu a bude mu zabraňovať uzavrieť sa do izolovanosti medzi 
predmety. Ale aj Eva nachádza svoj život a pokoj len po boku toho, z ktorého bola vzatá. Muž a žena 
sa hľadajú: v tomto spočíva obraz Boží. Vzťahovosť je v človeku oveľa hlbšia než uzavretosť, či smrť. 
Eva bude hľadať svoje miesto po boku toho, z ktorého bola vzatá, a Adam bude  hľadať svoje rebro. 
V tomto zmysle sú muž a žena svojím zjednotením obrazom Boha, lebo Boh je láska, spoločenstvo 
Osôb. 

Úloha: V texte z knihy I. M. Rupnika „Adam a jeho rebro“ podčiarkni, čo vo svojej podstate 
hľadá muž (modrou) a čo hľadá žena (červenou). 
- Napíšte, čo spôsobilo stratu pôvodnej komunikácie medzi mužom a ženou na počiatku: 
- Čo túto komunikáciu obnovuje? Pomôžu vám tropáre a kondáky z ôsmych hlasov na 
nedeľu, v ktorých sa spomína Adam a Eva 

Čnosť čistoty a jej hodnota  
Vzory svätých kresťanského Východu
 

Svätý Mojžiš Uhorský  (983?-1043)
–  pochádzal  zo  slovanských  rodov  pridržiavajúcich  sa 
byzantského  obradu  na  území  Uhorska.  V  mladosti  opustil 
rodný kraj  a dal  sa do služieb kniežaťa Borisa.  Po prehratej 
vojne  Borisa  s Boleslavom  Chrabrým  sa  dostal  do  zajatia 
v Poľsku, kde prežil päť rokov. Keďže vynikal silou a telesnou 
krásou,  zamilovala  sa  do  neho  istá  bohatá  kňažná,  mladá 
vdova, ktorá ho chcela zviesť. No ani jej  lichotenie, prísľub 
vykúpenia z otroctva, lákanie majetkom, hladomor, vyhrážky, 
bitky, či zmrzačenie, nezlomili pevnú vôľu Mojžiša, ktorý si 
svoju čistotu zachoval  do konca.  Po náhlej  smrti  kňažnej sa 
Mojžiš dostal na slobodu, vrátil sa do Kyjeva, kde vstúpil do 
monastiera. Tam prežil ešte 10 rokov v modlitbách a pôstoch. 
Upriamuje  našu  pozornosť  na  hodnotu  čistoty  a panenstva. 
Liturgické texty ho prirovnávajú k starozákonnému Jozefovi. 

Úloha: Ak poznáte ďalších svätcov, ktorí sa stali mučeníkmi čistoty, uveďte  ich mená.
Čo motivovalo týchto ľudí  pestovať čnosť čistoty a zachovať si  ju aj za cenu utrpenia a smrti?
Akými prostriedkami môžeme chrániť svoju čistotu? 



Sv. Anton Veľký (3. stor.) 
– prepodobný pustovník pochádzajúci z Egypta, ktorý vo veľmi mladom veku 
rozdal majetok a odišiel žiť do samoty,  kde sa venoval modlitbe, ručnej práci, 
pestovaniu  čností.  Neraz  na  neho  útočil  démon  svetskými  myšlienkami 
a pokúšaním na hriech nečistoty. Pokúšal ho vo dne, ale aj v noci, niekedy na 
seba berúc podoby rozpustilej  ženy,  ktorá  ho zvádzala.  Nedôstojné predstavy 
dráždili  jeho zmysly,  prekážali  mu v tom, aby sa modlil, niekedy ho zvádzali 
k tomu,  aby  v nich  našiel  zaľúbenie  a hriešny  súhlas.  Ale  Anton  sa  tomu 
nepoddal.  Ešte  prísnejšie  strážil  svoje  zmysly,  obracal  svoje  myšlienky 
a obrazotvornosť na iné veci, tuhšie sa postil a pokorne vyznával svoju slabosť, 
modlil sa, aby mu Boh pomohol toto pokušenie premôcť. A Boh ho zachránil.

Sv. Marína (3. storočie)
-  veľkomučeníčka  z Antiochije,  ktorá  bola  vychovávaná  tajne  v kresťanskej 
viere. Po krste zložila sľub ustavičného panenstva. Keď ju jedného dňa uvidel 
vladár Olibrius a rozprával sa s ňou, nariadil, aby sa k nemu dostavila. Marína 
pochopila, že nastáva Boh, preto prosila Boha o dar sily, aby zachovala svoje 
panenstvo.  Vladár  naplnený  žiadostivosťou  sa  snažil  odviesť  ju  od  viery, 
sľuboval  jej  manželstvo  a šťastie  na  zemi.  Dievča  sa  ocitlo  vo  veľkom 
pokušení,  ale  s Božou milosťou  zvíťazilo.  Nezradila  vieru  v Toho,  ktorému 
zasľúbila ustavičné panestvo. Riekol jej: „Zmiluj sa nad svojou kráskou.“ Ona 
odpovedala: „Zmiluj sa ty nad svojou dušou, ktorá je odleskom a obrazom 
Božím.“ Po rôznych mučeniach bola sťatá. 

Bl. Tarzícia Mackiv (1919 – 1944)
-  mladá  mučeníčka z Ukrajiny,  ktorá vo veku 25 rokov položila život  za 
Krista ako rehoľníčka v Kongregácii Sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny 
Márie. Vo veľmi mladom veku, keď sa pred mladým človekom otvára svet 
so všekou krásou, bohatstvom a vábeniami, vybrala si cestu čistoty, chudoby 
a poslušnosti  v zasvätenom živote.  Je  príkladom pre  mladých  v zbožnosti, 
dôvere, skromnosti a službe druhým.   

Základná podtéma - oprava
►  2.4  Manželstvo – áno alebo nie 

Príloha komentárov
Sväté tajomstvo manželstva 

Čo sa týka slávenia manželstva, v súvislosti so záväzným prekladom Malého trebníka do slovenského 
jazyka si v tejto katechéze všimnime dva základné rozdiely oproti doterajšej praxi. Zatiaľ čo doposiaľ 
sme  na  slávenie  tohto  svätého  tajomstva  poznali  len  jeden  jediný  formulár,  odteraz  existujú  dva 
odlišné formuláre. Prvý sa používa vtedy, keď obidvaja žiadatelia alebo prinajmenšom jeden z nich 
uzatvárajú prvé cirkevné manželstvo, druhý sa používa vtedy, keď žiadatelia uzatvárajú druhé, tretie  
alebo  dokonca  štvrté  cirkevné  manželstvo  (spravidla  ide  o  vdovcov).  Základný  rozdiel  medzi 
spomenutými  dvoma  formulármi  spočíva  v  tom,  že  zatiaľ  čo  prvý  má  slávnostný  charakter  a  je 
preniknutý radosťou,  druhý je  veľmi  striedmy a dokonca obsahuje  prosby o odpustenie  hriechov. 
Príčinu  existencie  týchto  dvoch  formulárov  treba  hľadať  v  teológii  východných  cirkví  grécko-
slovanského obradu, ktorá siaha prinajmenšom do čias svätého Bazila Veľkého.



Svätý apoštol Pavol naznačuje, že manželstvo sa končí smrťou jedného z partnerov (1 Kor 7, 39).  
Východní otcovia sa však pýtajú: Môže kresťan pravdivo tvrdiť, že jeho manželský partner zomrel? A 
odpovedajú približne takto: V podstate nemôže, lebo pre kresťana neexistuje skutočná smrť, jestvuje 
len dočasné odlúčenie duše od tela, ktoré sa pri druhom Kristovom príchode definitívne prekoná. Veď 
aj svätý Pavol (1 Kor 15, 55) zdôrazňuje: „Smrť, kdeže je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?“ 
Prvé kresťanské manželstvo sa teda nikdy nekončí, je trvalé, je večné.
Následne  to  znamená,  že  zatiaľ  čo  prvé  kresťanské  manželstvo  je  už  svojou  prirodzenosťou 
úctyhodné, vznešené, krásne a tajomné, lebo zobrazuje, respektíve má schopnosť zobrazovať, vzťah 
medzi Kristom a jeho Cirkvou (Ef 5, 25 – 32), každé ďalšie manželstvo sa dovoľuje iba vzhľadom na 
ľudskú slabosť. Pod ľudskou slabosťou majú otcovia na mysli predovšetkým nebezpečenstvo smilstva 
či  cudzoložstva,  prípadne  potrebu  mať  spoločníka  pri  výchove  detí,  ktoré  povstali  z  prvého 
manželstva.
Isteže, načrtnutá východná teológia manželstva je príliš komplikovaná na to, aby sme v rámci jedného 
príspevku mohli  dostatočne vysvetliť  všetky jej  silné  i  slabé stránky a tiež  dôsledky,  ktoré  z  nej 
vyplývajú. Už vôbec sa nedá dostatočne popísať jej historický vývoj. Treba však zdôrazniť, že napriek 
všetkému je logická a dokáže sa vysporiadať prakticky so všetkými výhradami. Keby napríklad niekto 
namietal: „Veď Kristus hovorí, že vo večnosti sa ľudia nebudú ani ženiť, ani vydávať, ale budú ako 
anjeli  v  nebi  (Mt 22,  30)“,  naša teológia  manželstva by mu odvetila:  „Táto veta  znamená,  že  vo  
večnosti  nebudú  existovať  sexuálne  vzťahy,  ale  neznamená,  že  zanikne  manželstvo  ako  také, 
neznamená, že dvaja ľudia, ktorí na zemi spoločne prežili desiatky rokov, si budú len takí blízki, ako 
ľudia, ktorí sa nikdy predtým ani len nevideli.“
Druhý veľký rozdiel spočíva v tom, že zatiaľ čo doposiaľ sa vždy slávilo zasnúbenie a korunovanie  
spolu v jednom jedinom obrade, pričom navyše niektoré časti boli premiešané, odteraz sa môžu sláviť  
aj  samostatne.  Je teda dovolené sláviť najprv cirkevné zasnúbenie a  potom,  napríklad o niekoľko 
mesiacov, cirkevné korunovanie (samotný sobáš v najužšom zmysle slova). V tejto súvislosti však  
musíme  upozorniť  na  jednu mimoriadne  dôležitú  skutočnosť:  cirkevné  zasnúbenie  (na  rozdiel  od 
rodinných zásnub), ktoré sa slávi v chráme pod vedením kňaza, sa vo východných cirkách nevníma 
ako  obyčajný  sľub  budúceho  manželstva,  ktorý  je  možné  takmer  kedykoľvek  zrušiť,  ale  ako 
definitívny záväzok manželstva, či dokonca ako „započaté manželstvo“, ibaže bez práva na intímny 
spoločný život. Z toho vyplýva, že cirkevné zasnúbenie sa nikdy nemá sláviť príliš skoro, napríklad po 
niekoľkých týždňoch známosti, ale až vtedy, keď sú obidvaja definitívne a pevne rozhodnutí stať sa  
manželmi.

Aby sme mohli dosiahnuť plnší pohľad na slávenie manželstva podľa záväzného slovenského 
prekladu  Malého  trebníka,  všimnime  si  zopár  ďalších  rozdielov  oproti  dočasnej  praxi,  ktorá  tu  
jestvovala niekoľko ostatných rokov alebo desaťročí.
V ostatnom čase bolo zvykom, že kňaz posvätil snubné prstene ich pokropením svätenou vodou. Hoci 
používanie svätenej vody na podobné účely je bežné aj v našej konštantínopolskej tradícii, predsa v  
tomto konkrétnom prípade išlo o zvyk mechanicky prevzatý z latinskej tradície. Súčasný text sobáša o 
posvätení snubných prsteňov mlčí.  To však v nijakom prípade neznamená,  že sa nemajú posvätiť.  
Malý trebník skôr považuje za samozrejmé, že kňaz posvätí snubné prstene tým spôsobom, ktorý je 
mimoriadne starobylý  a  v cirkvách grécko-slovanského obradu tradičný:  ich položením na prestol 
(oltár,  trapézu).  Prestol  je  najposvätnejšie  miesto  celej  svätyne,  miesto  takpovediac  dokonale 
preniknuté  božskými  energiami  Svätého Ducha.  Je  to  miesto,  ktoré  biskup  posvätil  myrom  a  na 
ktorom spočíva Božie Slovo v podobe evanjelia a vtelený Boží  Syn  pod spôsobmi chleba a vína.  
Spomínanými nemateriálnymi energiami Božieho Ducha snubné prstene akoby preniknú a prežiaria 
sa. Uvedená skutočnosť nás okrem toho vedie k opätovnej potrebe uvedomiť si posvätnosť, čiže pri 
doslovnom  preklade  z  hebrejského  jazyka  vlastne  „oddelenosť“,  v  istom  zmysle  absolútnu 
„nedotknuteľnosť“, celej svätyne, ktorá sa momentálne dosť málo rešpektuje. Dvaja ľudia sa nemôžu 
stať snúbencami bez toho, aby to skutočne chceli. Sloboda, slobodná vôľa, slobodná voľba sú v tomto 
prípade nevyhnutnou podmienkou platnosti daného obradu. Z tohto hľadiska môže niekoho prekvapiť 
skutočnosť, že sa záujemcom o zasnúbenie nekladú nijaké otázky. Riešenie tohto zdanlivého problému 
je však veľmi jednoduché: svoje slobodné rozhodnutie stať sa snúbencami vyjadrujú dvaja ľudia tým, 
že bez donútenia prídu do chrámu a bez akéhokoľvek náznaku odporu robia všetko, čo sa od nich 
vyžaduje.  Svoju vôľu  teda neprejavujú slovami,  ale  gestami.  Podobným spôsobom,  teda gestami,  



konkrétne gestom sklonenia hlavy, sa pri spovedi vyjadruje ľútosť, ako sme o tom už písali v jednej z  
predchádzajúci katechéz.
Nastoknutie  obrúčok  na  prstenníky  pravej  ruky  snúbenca  a  snúbenice  nevykonávajú  žiadatelia  o 
zasnúbenie, ale kňaz. Tak sa vyjadruje skutočnosť, že tým, kto koná zasnúbenie, v skutočnosti nie sú  
ľudia, ale samotný Boh. Uvedené presvedčenie je ešte zdôraznené pasívnou formuláciou textu, ktorý  
toto  gesto  sprevádza:  „zasnubuje  sa  Boží  služobník...“,  „zasnubuje  sa  Božia  služobníčka...“.  V 
niektorých  oblastiach  je  zvykom,  že  si  snúbenci  obrúčky  niekoľko  krát  medzi  sebou  vymenia.  
Nasleduje  síce  dobrovoľná,  ale  mimoriadne  krásna  modlitba,  ktorá  okrem  iného  na  mnohých 
príkladoch z dejín spásy demonštruje, že zasnúbenie práve týchto dvoch ľudí neslobodno považovať 
za obyčajnú náhodu, ale za výsledok odvekej Božej prozreteľnosti. To zároveň naznačuje, aký vzácny 
je daný zväzok v očiach samého Krista, s akou úctou sa treba k nemu správať.
Obrad  zasnúbenia,  ktorému  sme  sa  doposiaľ  venovali,  sa  začína  v  predsieni  chrámu,  kde  kňaz 
budúcich snúbencov tri razy požehná a odkiaľ ich vovádza do chrámovej lode. Niekde je zvykom, že 
kňaz najprv vloží budúcim snúbencom do rúk zapálené sviece, symbol obety a súčasne samého Krista. 
Ak  sa  zasnúbenie  slávi  samostatne,  môže  kňaz  pár  voviesť  až  pred  ikonostas.  Ak  však  bude 
bezprostredne  po  zasnúbení  nasledovať  korunovanie  (ovenčenie,  sobáš  v  najvlastnejšom  zmysle 
slova), z praktických dôvodov treba daných ľudí voviesť iba do zadnej, v krajnom prípade do strednej 
časti chrámu. V opačnom prípade by nebolo možné uskutočniť slávnostný sprievod kňaza a snúbencov 
do chrámu,  ktorý sa  má  konať v prvej  časti  obradu korunovania  počas  spevu 127.  žalmu (podľa 
Septuaginty).
Zdroj: GAJDOŠ, M.: Sobáš. In: Slovo 2007, č. 22, 23. 

Práca v PL
Manželstvo z pohľadu štátu a Cirkvi  (doplnenie Kánona východných cirkví) 

Manželská  zmluva,  založená  Stvoriteľom  a vybavená  jeho  zákonmi,  ktorou  muž  a žena 
neodvolateľným osobným súhlasom ustanovujú medzi  sebou spoločenstvo na celý život,  je svojou 
prirodzenou povahou zameraná na dobro manželom a na plodenie a východu detí.
Z Kristovho ustanovenia platné manželstvo medzi pokrstenými je tým samým sväté tajomstvo, ktorým 
sa  manželia  na  obraz  bezchybnej  jednoty  Krista  s Cirkvou  spájajú  s Bohom  a milosťou  svätého 
tajomstva sú akoby zasvätení a posilňovaní.

Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť, ktoré v manželstve medzi 
pokrstenými nadobúdajú zvláštnu pevnosť z dôvodu svätého tajomstva. 

(Kódex kánonov východných cirkví, kánon 776, § 1-3)
 

Práca v doplnkovom PL s. 23
Úloha: V liturgických textoch sobáša vyhľadajte a podčiarknite prvky a znaky kresťanského 
manželstva: 

Tam, kde je to zvykom, si  ženích a nevesta podajú pravé ruky,  ktoré kňaz  
zviaže epitrachilom na spôsob kríža a pridrží rukou. A ženích hovorí nahlas  
prísahu:

Ja,  povie  meno,  beriem  si  teba,  povie  meno,  za  manželku  a 
sľubujem ti lásku, vernosť, manželskú úctu a že ťa neopustím až 
do smrti. Tak mi pomáhaj, Bože, jediný vo svätej Trojici, a všetci 
svätí.

Potom hovorí nevesta:



Ja, povie meno, beriem si teba, povie meno, za manžela a sľubujem ti lásku, vernosť, manželskú 
úctu, manželskú poslušnosť a že ťa neopustím až do smrti. Tak mi pomáhaj, Bože, jediný vo 
svätej Trojici, a všetci svätí.

Potom kňaz rozviaže ich ruky, požehnáva ich na spôsob kríža a pritom hovorí:
Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje!

Kňaz berie vence (koruny) a korunuje najprv ženícha, pričom hovorí:
Korunuje sa Boží služobník povie meno pre Božiu služobníčku povie meno v mene Otca i Syna i 
Svätého Ducha. Amen.

Potom korunuje aj nevestu, pričom hovorí:
Korunuje sa Božia služobníčka  povie meno pre Božieho služobníka  povie meno v mene Otca i 
Syna i Svätého Ducha. Amen.

Potom ich tri razy žehná, pričom tri razy hovorí:
Pane, Bože náš, korunuj ich slávou a cťou.

Potom kňaz sníme veniec (korunu) ženíchovi a povie:
Buď zvelebený, ženích, ako Abrahám, buď požehnaný ako Izák, rozmnož sa ako Jakub! Kráčaj 
v pokoji a zachovávaj v spravodlivosti Božie prikázania!

A keď sníme veniec (korunu) neveste, povie:
A ty, nevesta, buď zvelebená ako Sára, veseľ sa ako Rebeka a rozmnož sa ako Ráchel! Raduj sa  
zo svojho muža a zachovávaj ustanovenia Zákona, lebo tak sa páčilo Bohu. 

Kňaz hovorí modlitbu:
Bože, Bože náš, ty si prišiel do galilejskej Kány a požehnal si tamojšie manželstvo. Požehnaj aj 
týchto svojich služobníkov, ktorí z tvojej prozreteľnosti vstúpili do manželského spoločenstva. 
Požehnaj  ich  zámery,  naplň  ich  život  dobrom,  prijmi  ich  vence  (alebo koruny)  vo  svojom 
kráľovstve, zachovávajúc ich nepoškvrnené, neporušené a nedotknuté na veky vekov.

Ľud: Amen. 

Základná podtéma - doplnenie
►  2.5  Plodnosť – dar alebo ohrozenie? 

Ikona „Pomocníčka pri pôrode“

Úloha: Pokúste  sa  vlastnými  slovami  opísať  ikonu 
Bohorodičky – Pomocníčky pri  pôrode.  O čom hovorí? 
Čo vyjadruje? Čím vás oslovila? Čo vyjadruje jej gesto? 
Čo vyjadruje spôsob zobrazenia Krista? 

Popis  ikony: Na  ikone  je  Bohorodička  zobrazená 
s nepokrytou  hlavou,  mierne  naklonenou  na  ľavú  stranu, 
s rozpustenými vlasmi, čo svedčí o vplyve Západu na tvorbu 
tejto  ikony.  Ruky  Bohorodičky  sú  zložené  na  hrudi,  akoby 
chránili  dieťa  znázornené  v jej  lone.  Uprostred  sa  v zlatej 
mandorle  nachádza  Mládenec  Kristus.   Vrchný  odev 
Bohorodičky je červený s pozlátením, na každom pleci so zlatou hviezdou. Spodný odev je tmavo 



zelený.  Spôsob zobrazenia figúry Krista podčiarkuje jeho prebývanie v lone Matky,  kde Slovo sa 
stalo Telom. K ikone existuje aj modlitba pred pôrodom a modlitba za šťastný pôrod. 
Výroky cirkevných otcov o potrate

„... nezabiješ nenarodené ani narodené dieťa...“ (Didaché, II,2)

„... kto sa nehlási k svojmu Tvorcovi, kto zabíja deti; kto ničí Boží zárodok... Deti, varujte sa všetkých 
takýchto ľudí.“ (Didaché, V.)

Rovnako nachádzame u starých cirkevných otcov: „Nezabiješ zárodok potratom a nenecháš zahynúť 
novorodenca.“

Úloha: Napíš vlastný výrok o ochrane života pred narodením.



3   ŠÍRENIE KRESŤANSKÝCH HODNÔT V EURÓPE

Práca s doplnkovým PL
Lexikon: Byzantion / Byzancia 

Mesto,  ktoré  založil  cisár  sv.  Konštantín  Veľký  na  mieste  niekdajšieho  mestečka  Byzantion,  sa 
spočiatku volalo „Nový Rím“,  neskôr  „Konštantínovo mesto“,  teda Konštantínopol  (dnes  Istanbul 
v Turecku). Už v roku 330 bolo toto nové hlavné mesto Rímskej ríše dostavané. Je to mesto medzi  
Čiernym a Stredozemným morom, ktoré bolo významným obchodným strediskom pre svoju výhodnú 
geografickú  polohu.  Dodnes  je  sídlom  najvyššie  postaveného východného  patriarchu,  prvého  po 
rímskom pápežovi.  Východorímska ríša sa neskôr nazývala pod vplyvom nemeckých historikov aj 
Byzantská ríša. V roku 1453 si ju podmanili Turci. 

Úloha:  V Byzantskej  ríši  vznikol  v cirkvi  aj  byzantský  obrad.  Na  internete  vyhľadaj  o ňom 
informácie.  

Byzantská  ríša bola  zmesou  rímskeho  štátnictva, 
gréckej kultúry a kresťanského náboženstva. Cisár bol 
fakticky  neobmedzeným  vládcom  ríše  a  cirkvi 
(cézaropapizmus).  Až do  stredného stredoveku  bola 
ríša  kultúrne  najvyspelejším  štátom  Európy  aj 
islamského sveta. Základnými dvoma hodnotami ríše 
bolo kresťanstvo a „rímske“ občianstvo.

Za Herakleia došlo ku grécizácii ríše - o. i. sa 
úradným jazykom stala gréčtina namiesto latinčiny -, 
no národná identita obyvateľstva bola už aj predtým, 
najmä od  konca  6.  stor.  ,  v  podstate  grécka  (jazyk 
literatúry, cirkvi a obchodu). Hoci na území ríše žilo 
veľa  národov  (Gréci,  Arméni,  Židia,  Egypťania, 

Sýrčania, Ilýri a Slovania) bolo územie ríše už po stáročia helenizované (t. j. patriace do gréckeho kultúrneho 
okruhu). Významnými mestami boli Konštantinopol (Carihrad), Antiochia, Efez, Solún a Alexandria. Najväčší  
rozmach a kultúrny rozkvet dosiahla ríša za cisára Justiniána I. (527-565), ktorý sa pokúsil obnoviť Rímsku ríšu  
v jej bývalých hraniciach. Tento cisár dal vystaviť významný chrám Hagie Sofie v Konštantinopole. Dobytím 
Konštantinopolu (1453) osmanskými Turkami sa definitívne skončila Byzantská ríša.

Byzantské umenie 
-  nadviazalo  na  starú  grécku  kultúru,  avšak  v  sochárstve,  a  najmä  v  rezbárstve  a  zlatníctve  prevládla 
ornamentálna výzdoba s rastlinami a geometrickými prvkami
- dominovala najmä mozaika – výzdoba interiérov chrámov drobnými farebnými kamienkami
- v maliarstve sa rozvinula maľba na dreve – ikony, z iných techník najmä mozaika
- umelci zobrazovali svätých, a to v slávnostných a meravých postojoch na zlatom pozadí
- v architektúre dominuje najmä bazilika 
- vysokú úroveň dosiahla i knižná maľba
-  z  umeleckých  remesiel  vynikli  práce  zo  zlata,  rezby  zo  slonoviny  a  vychýrené  boli  zlatom a  striebrom 
pretkávané a vyšívané látky.

Základná podtéma – doplnenie
► 3.3  Neúnavný atlét

Zobrazovanie apoštola Pavla v byzantskej ikonografii:
Sv. Pavol - apoštol národov, stĺp Cirkvi, mučeník. Apoštol Pavol je zobrazovaný buď sám, 

s apoštolom Petrom ako stĺpy Církvi, držiac spolu Chrám - Cirkev alebo v zbore apoštolov. Pavol je 
starší s hustou bradou, šedivými vlasmi a plešinou na hlave. Oblečený je v zelenom chitone 

 



a koralovom himatione. V rukách drží štrnásť svojich listov jednotlivo zvinutých a stuhou zviazaných 
dohromady. 

Prítomnosť Pavla pri Nanebovstúpení a rozdávaní Eucharistie znamená, že ikona nechce byť 
presnou fotografickou ilustráciou udalosti, ale znázorňuje meditáciu nad tajomstvom. Do istej miery 
jeho prítomnosť nahradzuje prítomnosť každého z nás. Týmto ikonopisec poukazuje na nadčasový 
charakter ikon. Predbieha hermeneutickú tendenciu v teológi, neuspokojuje sa s presným výkladom 
pôvodného textu Svätého Písma, ale hľadá vzťah k situácií súčasného veriaceho. 

  

▪  (pozn: obrázky čítajte sprava do ľava)  Obrátenie Šavla pred Damaskom  – Zavedenie do Damasku  
▪ Uzdravenie Pavla Ananiášom – Pavlov krst  – Modlitba v púšti 

▪ Pavlova kázeň v Damasku -  Ohovorenie Pavla Židmi –– Pavlov útek z Damasku  
▪ Uzdravnenie dievčiny s vešteckým duchom (Filipy) – Uväznenie a bičovanie  apoštolov – Zázračné 
vyslobodenie z väzenia



▪ Stroskotanie na mori (Malta) – zázrak s hadom – uzdravenie otca náčelníka ostrova
▪ Súd nad Pavlom – sťaťie Pavla – Pavlov pohreb

Modlitba: „Kto opíše tvoje utrpenia na všetkých cestách, slávny apoštol? Kto si vie predstaviť všetky  
námahy, ktoré si znášal pre Kristovo evanjelium, aby si len všetkých získal a uviedol ich do Cirkvi?  
Pros za ňu, aby si udržala pravú vieru, tú, ktorú si jej vštepoval až do posledného dychu, apoštol  
Pavol, učiteľ Cirkvi.“ 

Prehlbujúca podtéma – oprava a doplnenie
► Šírenie kresťanstva

- o mučeníctve možno hovoriť aj pri téme „Keď omega predchádza alfu“. 

Mučeníctvo – smrť za pravé hodnoty
„Slovo mučeník poukazuje nie tak na samotný fakt utrpenia, ale na  svedectvo viery 

v     Krista  .“  Je to najvyššie svedectvo o pravde viery;  označuje svedectvo, ktoré siaha až po 
smrť.  Mučeník vydáva svedectvo zosnulému a vzkriesenému Kristovi, s ktorým je spojený 
láskou. Prvým mučeníkom bol sv. Štefan, diakon. Atribútmi mučeníkov v ikonografii sú kríž, 
nástroje mučenia.

„Nič mi nebudú osožné končiny sveta ani kráľovstvá tohto veku. Pre mňa je lepšie  
zomrieť  pre  Krista  Ježiša  ako vládnuť  nad  končinami  zeme.  Hľadám toho,  ktorý  za  nás  
zomrel;  chcem toho, ktorý pre nás vstal z mŕtvych. Blíži  sa moje narodenie...“ (sv.  Ignác 
Antiochijský)

Úlohy: 
- vyberte si jedného z uvedených veľkomučeníkov a prečítaj si jeho životopis: sv. Barbora, sv. 
Demeter,  sv.  Eufémia,  sv.  Marína,  sv.  Nikita,  sv.  Panteleimon,  sv.  Paraskeva  z  Ikónia, 
sebastejskí mučeníci, sv. Teodor Tirón,  sv. Teodor Stratilát. 
             
- spoločne diskutujte o význame mučeníctva: 

Ako by ste sa zachovali vy v podobnej situácii? 
Existuje takáto skutočnosť aj v dnešnej dobe? 
V akých podobách sa vyskytuje dnes mučeníctvo? 



Práca s obrazom
Ikonografia sv. Štefana, prvomučeníka 

Heslo  sviatku  svätého 
prvomučeníka Štefana môže v modernej 
reči znieť: Star prvotnej cirkvi – hviezda  
nádeje.  Prvotná  cirkev  si  Štefana 
vyvolila  spolu  s ďalšími  šiestimi  za 
diakona – službukonajúceho. Od chvíle 
krstu a prijatia Ježiša a jeho učenia život 
svätého  Štefana  smeroval  k ideálom 
kresťanskej dokonalosti. Po vyvolení do 
diakonskej služby sa mu otvorili ešte väčšie možnosti svedectva. Diakonskú službu robil s nadšením – 
plný Svätého Ducha pomáhal núdznym a obsluhoval na zhromaždení. Bol aj apoštolom slova. Učil a 
vysvetľoval,  že  na Ježišovi  sa  splnili  proroctvá Zákona.  Usiloval  sa vydať svedectvo,  že  Ježiš  je 
prisľúbený Mesiáš, ktorého Izrael očakával. 

Na  ikonách  je  zobrazovaný  ako mladý  muž,  oblečený  do 
stichara,  cez  ktorý má prehodený orár  vo forme úzkeho pruhu látky. 
Niekedy drží v jednej ruke kadidlo a v druhej  zlatú nádobu s liečivým 
olejom,  čo  znamená  poklady  Cirkvi,  ktoré  rozdeľovala  medzi 
chudobných alebo nádoba na tymián – atribúty diakona, ktoré používa 
pri  liturgii. Biela  farba spodného  odevu  je  vyjadrením  myšlienky  – 
ducha – vnuknutia Svätého Ducha, z ktorého prehovoril aj pred svojimi 
vrahmi.  Pred  tými,  ktorí  doň  hádzali  kamene  a  nakoniec  ho  zabili. 
Červená farba vrchného plášťa je farbou nebešťana – obyvateľa Božieho 
kráľovstva:  „Pane  Ježišu,  prijmi  môjho  ducha.“(Sk  7,  59) –  i  krvi 
mučeníka. Úklon celej postavy je sklonením sa pred Božou velebnosťou 
a slávou vo chvíli, keď povedal:  „Vidím otvorené nebo a Syna človeka  
stáť po pravici Boha“ (Sk 7, 56). 

Prvomučeník Štefan bol  obdarený  múdrosťou a výrečnosťou. 
Jeho slová sprevádzali aj mimoriadne znamenia. Odvážne vystupoval aj pred židovskými predákmi. 
Na svoju obhajobu predniesol nádhernú reč. Smelo hovoril, že Ježiš je Mesiáš, Vykupiteľ a že ho oni 
ukrižovali. Dokonca si dovolil svojich poslucháčov nazvať zradcami a vrahmi. Podobne ako Ježiš,  
ktorému uveril,  sa  pri  svojom kameňovaní  modlil  za  vrahov slovami:  „Pane,  nepočítaj  im to za  
hriech“. Jeho modlitba určite pomohla jednému z tých, ktorí by si tiež radi hodili kameň do „sektára“,  
nemali však na to roky. Mladý Šavol strážil pri tomto kameňovaní šaty. Ostatní si ich dali dole, aby 
mali lepší rozmach. Iste sa mu to páčilo, keď hneď, ako mohol, aj on sa pustil do prenasledovania  
kresťanov. Netrvalo dlho a zo Šavla sa stal Pavol – svätý, horlivý ohlasovateľ Kristovho učenia a 
apoštol národov. Od tých čias sa veľa nezmenilo. Do pravých Kristových učeníkov aj naďalej „hádžu 
kamene“. No nemajú nenávisť voči svojim vrahom, odpúšťajú im ako Ježiš na kríži, ako svätý Štefan  
pri kameňovaní, ako naši blahoslavení mučeníci a modlia sa za nich.       (Zdroje: GAČA, J.: Svätý Štefan. 
In: Slovo č. 26/2008;  ARTIM, J.: Pravoslávne ikony -  Svetlo na ceste k spáse.)

Práca s ikonou ukameňovania sv. Štefana: 
Ikona pochádza zo Srbska na Balkáne zo 16. storočia (monastier „Dečany“) www.ruicon.ru/arts-
new/fresco/1x1-dtl/dechany/protasij_mediolanskij_… 

- čo vidíte na ikone a jej jednotlivých častiach? Aké osoby sú na nej znázornené? 
- vo Svätom písme nájdite priliehavé súradnice k obrazu a jeho častiam.
- čo vyjadruje (posolstvo, aplikáciu)?
- aký názov by ste dali ikone vy?



 
Kázeň sv. Štefana       Farizej Gamaliel na symedrione

 
Farizej Gamaliel na symedrione (detail)          Vyhnanie apoštolov Petra a Jána

 
Vyhnanie apoštolov Petra a Jána (detail)          Ukameňovanie sv. Štefana (v pozadí Šavol)



 
Ukameňovanie sv. Štefana (detail Židov)          Ukameňovanie sv. Štefana (detail mučeníka)

   Ukameňovanie sv. Štefana (detail Krista)

Modlitba (večierňové stichiry mučeníkom. Použiť môžete aj menlivé časti zo sviatku sv. Štefana): 
Hlas 4: Slávni mučeníci Kristovi, Duchom Svätým osvietení, oborili ste sa na vládcu sveta 

a statočne ste premohli jeho úklady. Preto dnes oslavujeme vašu svetlú pamiatku a velebíma vaše 
mučeníctvo. 

Mukám ste vydali svoje telá. V boji ste statočne vytrvali. Ako fakle horiace duchovným 
ohňom naplnili ste milosťami srdcia verných. Preto všetci ľudia oslavujú vašu pamiatku a piesňami 
Boha velebia.

Žiarou svojich divov, mučeníci, osvietili ste všetko tvorstvo. Zbavili ste múk a strastí svojich 
ctiteľov, tých, čo u vás pomoc hľadali, statoční bojovníci Kristovi, aj my s dôverou oslavujeme vašu 
svetlú pamiatku.

Sláva. I teraz: Zlý duch ma oklamal a vrhol do nešťastia, preto sa utiekam k tebe, Vládkyňa. 
Upevni ma v čnosti a znič úklady nepriateľa. Pomôž mi plniť vôľu tvojho Syna a nášho milosrdného 
Boha, aby som v deň súdny našiel odpustenie hriechov.

Tropár mučeníkom hlas 1: Prosíme ťa, láskyplný Bože, pre mučenícku smrť svojich svätých, 
ktorú podstúpili z lásky k tebe, zmiluj sa nad nami a uzdrav všetky naše bolesti.

Kondák hlas 2: Mučeníci Boží, boli ste ako jasné svetlá. Všetko tvorstvo oslňujete jasom 
svojich divov. Choroby tela uzdravujete a temnoty ducha rozptyľujete. Ustavičene za nás proste 
Krista, Boha. 

Prehlbujúca podtéma - doplnenie
► Kam zmyzli Židia?

Blažený biskup Peter Pavol Gojdič, OSBM 



Narodil sa 17. júla 1888 v Ruských Pekľanoch. V roku 1911 bol v Prešove vysvätený za kňaza 
a v roku 1922 vstúpil do Rádu sv. Bazila Veľkého na Černečej Hore pri Mukačeve, kde prijal meno  
Pavol. Božia vôľa však bola iná a tá ho predurčila na dušpastiersku úlohu v službe biskupa prešovskej  
eparchie. Pri svojom nástupe ohlásil program svojho apoštolátu: „S pomocou Božou chcem byť otcom 
sirôt,  pomocníkom chudobných a tešiteľom zarmútených“. Jeho biskupským heslom bolo: „Boh je 
láska, milujme ho!“ 

Ako biskup sa zaslúžil o povznesenie duchovného života kňazov a 
veriacich. Dbal na správne slávenie bohoslužieb, zriaďoval nové farností, 
založil sirotinec, cirkevné školy, podporoval učiteľskú akadémiu, seminár, 
staral  sa  o  vydávanie  duchovnej  literatúry.  Za  jeho  láskavý,  pozorný  a 
dobročinný  vzťah  k  ľuďom  sa  mu  dostalo  uznania,  keď  ho  nazývali 
„mužom zlatého srdca“. 
    Nástupom  komunizmu  v roku  1948  sa  začala  jeho  krížová  cesta. 
Odmietol  komunistickou stranou a  štátnou mocou  podporovanú snahu o 
prestup gréckokatolíkov na pravoslávie. Hoci bol vystavený veľkému tlaku, 
aby sa zriekol katolíckej viery a pretrhol jednotu s pápežom, všetky lákavé 
ponuky odmietol. 28. apríla 1950 bol zatknutý a internovaný. Začala sa jeho 
cesta  mnohými  väznicami  bývalého  Československa,  z  ktorých  ho 
oslobodila až smrť 17. júla 1960 v Leopoldovskej väznici. V roku 2001 ho 
Svätý Otec Ján Pavol II. vyhlásil za blaženého.

Komisia pre menovanie Spravodlivých v Yad Vashem sa rozhodla udeliť mu titul Spravodlivý 
medzi národmi za pomoc poskytnutú židovským osobám počas obdobia holokaustu, a to aj za cenu 
vlastného  života.  V pastierskom  liste  upozorňoval  na  strašné  dôsledky  diskriminačnej  politiky  a 
pripomínal  ľuďom základné princípy viery,  že všetci ľudia sú si  pred Bohom rovní.  Varoval pred  
šírením nacistickej ideológie, šovinizmu a rasizmu. Neostal iba pri verejných protestoch, ale aj osobne 
v  rámci  svojich  možností  pomáhal  a  tým mnohých  zachránil.  Kňazom vydal  pokyn,  aby  Židom 
pomáhali  udeľovaním krstu alebo vystavovaním falošných krstných listov,  alebo aj  poskytovaním 
úkrytu.  Vybavoval  prezidentské  výnimky  a  ukrýval  deti  v  inštitúciách  biskupstva,  akou  bol  aj 
dievčenský internát v kláštore sestier baziliánok. Vo svedectvách zachránených môžeme čítať, že to 
bol človek odvážny, neohrozený, ktorý rešpektoval dôstojnosť každého človeka. Popri neľudskej tvári 
vtedajšej doby ukazuje aj tvár plnú ľudskosti a skutočného človečenstva a svedčí, že sa to dalo, že tu  
niet miesta na výhovorky, keď ide o základné práva človeka. Na medaile, ktorá bola odovzdaná pri  
príležitosti  udelenia  titulu  Spravodlivý  medzi  národmi,  sú  vyrazené  slová  z  Talmudu:  „Ten,  kto 
zachráni jeden ľudský život, zachráni svet“.

Úloha:  zistite, ktorí gréckokatolícky kňazi, rehoľníci/rehoľníčky, či veriaci pomáhali Židom 
počas ich prenasledovania. 
- Pomôže vám súbor kníh od BABJAK, Ján.: Zostali verní I. – VIII., internet alebo osobné 
svedectvá starých ľudí – rehoľníčok i veriacich. 

sr. Josifa Viter (1904 – 1988) 
– sestra studitka, pochádzajúca z Ukrajiny (Ľvov). Počas nemeckej okupácie 
zachraňovala v sirotinci židovské siroty i celé židovské rodiny. V roku 1940 
bola uväznená prvý krát a v roku 1945 bola uväznená druhý krát a odsúdená 
na 20 rokov v koncentračnom tábore vo Východnej Sibíri a Mordovii. V roku 
1956  bola  prepustená  a v roku  1995  rehabilitovaná.  V roku  1976  dostala 
vyznamenanie  „Spravodlivý  medzi  národmi“ a na  jej  počesť  bol 
v Jeruzaleme  v Aleji  spravodlivých  vysadený  stromček.  V súčasnosti 
prebieha proces jej blahorečenia.   



Základná podtéma – oprava a doplnenie
► 3.4   Dejiny a legenda 

V kresťanskej tradícii poznáme sv. Katarínu Alexandrijskú znázorňovanú s kolesom ako 
nástrojom umučenia. Oboznámte sa s jej životopisom.

Svätá Katarína Alexandrijská (24. november)

Žila na prelome 3. a 4. storočia v egyptskej Alexandrii a 
vynikala  telesnou  krásou.  Jej  najväčšou  prednosťou  však  bola 
vzdelanosť. Hoci v tých časoch to nebolo zvykom, vyznala sa vo 
filozofii, poézii, lekárstve, rečníctve a ovládala niekoľko cudzích 
jazykov.

Keď dovŕšila osemnásť  rokov,  zoznámila  sa  so starcom, 
ktorý jej zvestoval Krista. Pod jeho vplyvom prijala svätý krst.

Neskôr  navštívil  mesto  cisár  Maximián.  Pohanskí  kňazi 
spaľovali desiatky obetných zvierat, takže po celom meste sa šíril 
zápach.  Vtedy  Katarína  predstúpila  pred  cisára  a  cez  diela 
filozofov mu vysvetľovala, že modloslužba je nezmysel a klaňať sa 
treba  jedinému  Bohu.  Keďže  cisár  nedokázal  tejto  vzdelanej 
mladej  žene  dostatočne  argumentovať,  po  skončení  slávnosti  zhromaždil  päťdesiatich  filozofov  a 
usporiadal verejnú diskusiu. Napriek všeobecnému presvedčeniu, že žena, navyše samotná, nemá v 
tomto zápase nijakú šancu, na záver bolo celkom jasné, že zvíťazila. Pod vplyvom týchto udalostí sa 
nielen  mnohí  poslucháči,  ale  dokonca  aj  všetci  päťdesiati  spomínaní  vzdelanci  stali  kresťanmi  a 
neskôr podstúpili mučenícku smrť.

Katarína bola bitá kovovými tyčami a vrhnutá do väznice, kde priviedla ku kresťanskej viere  
jednak cisárovu manželku, ktorá ju ta prišla navštíviť, jednak svojich vlastných strážcov. Po mnohých 
mučeniach, z ktorých treba spomenúť najmä lámanie na kolese, ju za mestom sťali mečom. 

Katarína je krásnym príkladom spojenia telesnej krásy, duševnej múdrosti a duchovnej hĺbky.
(Zdroj: Gajdoš, M.: Slovo)

Úloha: Nájdite v texte o sebastských mučeníkoch prvky legendy. Na čo upozorňujú a k čomu 
nás pozývajú?

Štyridsať sebastských mučeníkov
V roku 313 cisár Konštantín Veľký Milánskym ediktom dal cirkvi slobodu. Edikt bol však 

rešpektovaný iba na Západe ríše. Na Východe, kde vládol Liciínius, boli kresťania prenasledovaní. 
V roku 320 v meste Sebastia,  v ponte, táboril  vojenský pluk povestný svojou udatnosťou.  V pluku 
bolo 40 verných kresťanov,  ktorí  na cisárov rozkaz odmietli  obetovať modlám.  Licinius sa snažil  
lichotením a sľubovaním veľkých hodností odvrátiť týchto mužov od 
viery.  Keď  nepomohli  ani  hrozby,  dal  vladár  vojakov  zbičovať 
a vrhnúť  do  žalára.  Oni  sa  vo  väzení  povzbudzovali  a pripravovali 
k poslednému  boju.  Počas  krutej  zimy  ich  dali  vyzliecť  donaha 
a postaviť  ich  na  ľad,  pričom  okolo  dvora  dali  vyhotoviť  vyhriaté 
kúpeľné  siene  s jedlom,  vínom,  poloobnaženými  ženami 
a hodovníkmi,  aby vojakov pokúšali.  Veľký mráz  spaľoval  ich telá. 
Keď sa  k ním približoval  zástup  hodovníkov a lákal  ich  dnu, oni  si 
zohavenými pahýľmi údov zakrývali  oči a uši,  pričom volali:  „Ježiš, 
Ježiš!“ Vojak, pohan, ktorý ich strážil, sa pozrel na nebo, aby podľa 
hviezd spoznal hodinu hliadky. Uvidel otvorené nebo a zostupujúcich 
anjelov, ktorí niesli trblitajúce sa koruny. Vojak padol na kolená, začal 
sa klaňať, počítal koruny, no boli ich iba 39, pričom mučeníkov bolo 
40.  Vtom spozoroval,  ako jeden z odsúdencov podišiel  ku kúpeľom 
a prosil, aby ho pustili dovnútra. Bol hneď prijatý s jasotom, odvedený 



do teplého kúpeľa, no puklo mu srdce a skonal.  Keď pohanský vojak videl príchod anjelov a útek 
zbabelca,  bol  osvietený  bleskom  viery.  Rýchlo  zo  seba  postrhával  šaty,  odložil  zbroj  a  nahý 
s vyznaním viery na perách vystúpil na ľad medzi mučeníkov. Keď aj jeho začali ohlodávať muky 
polnočnej zimy, otvorilo sa nebo a zostúpil z neba štyridsiaty anjel. Na druhý deň ráno vladár rozkázal 
mučeníkom polámať kostia a ich telá hodiť do ohňa. Najmladší ešte javil známky života, preto ho 
chceli  nechať  v kúpeľoch,  aby  ho  potom zviedli  k odpadnutiu  od  viery.  Tu  pribehla  jeho  matka 
a povzbudzovala ho, aby vytrval až do konca. Potom ho vzala na ramená a niesla za vozom, na ktorom 
boli telá ostatných mučeníkov. Cestou zomrel aj on. Telá mučeníkov boli spálené a kosti hodené do 
vody.  Po troch dňoch ich z vody vytiahol  sebastský biskup a uložil  na čestné miesto.  Neskôr boli 
pozostatky mučeníkov rozdelené po celom svete.
Zdroj: ČÍŽEK, A.: Synaxár. Životy svätých. Spolok biskupa P.P.Gojdiča, Prešov 1998. 

Základná podtéma - oprava
►   3.5  Syntéza života a viery 

- v téme poukázať na Východné mníšstvo, jeho význam a prínos. Tiež je vhodné vysvetliť rozdiel medzi 
mníšstvom a rehoľným spôsobom života.

Úlohy: - oboznámte sa so životom a dielom hlavných predstaviteľov mníšstva na Východe: 
sv. Anton Veľký, sv. Pavol Thébsky, sv. Pachomios, sv. Bazil Veľký, sv. Teodor Studita, sv. 
Makrína...; 
- oboznámte sa s gréckokatolíckymi rehoľami na Slovensku – ich centrá, história, charizma a 
činnosť, spôsob života, režím dňa, svätí...;
- zorganizujte s rehoľníkom/rehoľníčkou besedu na tému „Syntéza života a viery“;
- navštívte niektorý gréckokatolícky kláštor/monastier;

Odporúčaná literatúra: 
ŠPIDLÍK, T.: Spiritualita kresťanského východu. Mníšstvo. Vyšehrad: Refugium. 
Archim. CHERUBÍN: Zo záhrady Bohorodičky. Nostalgické spomienky. 
TRUCH, A.: Život svätých.
ČÍŽEK, A.: Synaxár. Životy svätých.
BABJAK, J.: Rehole a kongregácie na Slovensku. Trnava : Dobrá kniha, 1998.

Baziliáni:  www.baziliani.net 
Redemptoristi:  www.redemptoristi.nfo.sk 
Baziliánky:  www.bazilianky.wbl.sk 
Služobnice:  www.sluzobnice.sk 
Redemptoristky:  www.redemptoristky.eu 
iné...

Práca s doplnkovým PL

Modlitba - Prvou povinnosťou mníchov bola a je modlitba – za seba i za celý svet. Byzantský cisár 
Alexios Komnénos povedal: „Myslím, že som nikdy nesplnil Božiu vôľu,  a preto som presvedčený, že  
všetko, čo mi Boh v tomto prítomnom živote dal, mi udelil vďaka zbožným modlitbám mojich svätých  
mníchov a vďaka dôvere, ktorú k ním prechováva.“
Hospodárstvo - V mníšskom živote zohrávala manuálna práca jednu z dôležitých úloh, nakoľko bola 
formou askézy, ochrany duše a nadobúdania čností. Mnísi sa venovali najmä poľnohospodárstvu 

http://www.redemptoristky.eu/
http://www.sluzobnice.sk/
http://www.bazilianky.wbl.sk/
http://www.redemptoristi.nfo.sk/
http://www.baziliani.net/


(pestovanie plodín, včelárstvo, chov dobytka, zber bylín) a remeselnej výrobe (košikárstvo, tkáčstvo, 
stolárstvo). 
Umenie - Súčasťou mníšskej práce bolo ikonopisectvo, rozvoj  cirkevného spevu, či literárna tvora. 
Charita - Monastiere vykonávali praktické skutky lásky službou chorým a cestujúcim, starostlivosťou 
o chudobných a siroty zakladaním hospicov, či útulkov. Sám Bazil Veľký založil  pri  Cezarei celé  
mesto dobročinných ústavov, nemocníc a útulkov, ktoré ľudia nazývali „Baziliada“. 
Kultúra  a  zachovávanie  tradície  -  Monastiere  boli  hlavnými  centrami  kultúrneho  života 
kresťanských národov.  Zaoberali  odpisovaním rukopisov a  kníh,  a to  nielen  náboženských,  ale  aj 
svetských. V monastieroch boli knižnice a neskôr aj tlačiarne pre šírenie náboženských kníh. 
Vzdelanie  a výchova  -  V monastieroch  sa  poskytovalo  vzdelanie  –  a nie  iba  budúcim mníchom. 
Zakladali školy a spravovali ich, ale položili aj základy univerzít. Zohrávali tiež dôležitú úlohu pri 
výchove. Napr. v škole studitov bolo vychovávaných mnoho členov cisárskej rodiny.

Za čo vďačíme mníchom a rehoľníkom?
- na základe fotografií určte čomu sa venujú mnísi a za čo im vďačíme.

   

  

Sv. Bazil Veľký
Je považovaný za zakladateľa mníšstva, no medzi jeho veľkých predchodcov v mníšskom živote 
patrili: sv. Anton Veľký, sv. Pachómios Veľký, či sv. Pavol Tébsky. Zo ženských predstaviteliek 
mníšskeho života vyniká najmä sv. Makrína, sestra Bazila Veľkého. Podľa Bazilových „Pravidiel 
rehoľného života“ zostavil pravidlá pre západné mníšstvo sv. Benedikt, ktorý sa považuje za 
zakladateľa mníšstva na Západe.

ÚLOHA:  Na základe uvedených citátov, skúste vysvetliť význam mníšstva pre dnešný svet. Má 
vôbec v 21. storočí mníšstvo alebo rehoľný spôsob života zmysel?

 „Poslaním mníchov nie je ani štúdium, ani žiadna určitá práca; ich poslaním je spievať  
časoslov, žiť pre dobro svojej duše a činiť pokánie za svet.“ 

„Mnísi majú spolupracovať na spáse sveta nie činnosťou, ale svojou dokonalosťou, totiž tým,  
že bytostne sú.“

Východné mníšstvo  a rehoľný spôsob života
V západnej Európe sa z mníšstva vyvinuli rehole, ktoré sa špecializovali na určité charizmy:  

starostlivosť o chorých,  či  chudobných,  výchova a vzdelávanie detí  a  mládeže,  misijná činnosť,  či 



kontemplatívna modlitba v klauzúre. Neskôr sa aj mníšstvo pod ich vplyvom 
vo viacerých východných cirkvách pretransformovalo na rehole.  

Avšak východné mníšstvo vo svojej čistej forme malo za cieľ jediné: 
spásu duše. Vo východnej cirkvi boli mníchmi tí, ktorí odchádzali zo sveta 
a zasväcovali  život  Bohu.  Nebolo  to  spojené  so  špeciálnou  činnosťou, 
charizmou. Bola to jednoducho potreba duše zrieknuť sa tohto sveta, jeho 
zmýšľania, a žiť radikálnejšie Kristovo evanjelium. 

„Sme povolaní byť takými, aby ľudia, ktorí nás stretávajú, stretávali sa  
s odbleskom Božej slávy, a poznávajúc nás, odkrývali v sebe obraz Boží. Sme 
povolaní stať sa živou ikonou Boha podľa slov Otcov púšte: ‘Kto uvidel  
svojho brata, uvidel Boha‘.“  (Jeromonach Benedikt V. Alexijčuk)

Poznáte miesta, kde sa žije takýto spôsob života? .....................................................................................

Gréckokatolícke rehole na Slovensku: 
Ktoré gréckokatolícke rehole na Slovensku poznáte?
Na mape označte kláštory, kde sa v rámci tvojej archi/eparchie nachádzajú gréckokatolícke rády 
a kongregácie: 
 

                                  
                                            
                                              ▪  PO

              
                                         KE▪

                                         
  
        
           ▪ BA

 Nasledovné otázky prediskutujte v skupine alebo vypracujte ako domácu úlohu:
- Ak máte možnosť navštíviť mníchov alebo rehoľníkov, opýtajte sa ich na cestu k tomuto povolaniu.
- Viete, čo robia mnísi alebo rehoľníci počas celého dňa?
- Aké sú názory alebo predsudky nájdete vo svojom prostredí o ľuďoch, ktorí žijú v kláštore?
- Súhlasíte s nimi, alebo máte iný názor?

Hnutia a komunity
V Cirkvi sa za posledné storočie zrodilo množstvo nových hnutí a komunít, ktoré rímsky pápež Ján 
Pavol II. nazval novou jarou pre Cirkev. Ak ste sa s nimi stretli, napíšte názvy aspoň niekoľkých.
……………………………………………………………………………………………………….

Textová príloha pre učiteľa
Vznik a rozvoj kresťanského monasticizmu

Úvod
Mníšstvo, mníšsky stav. Niečo vznešené, čo si  ľudia od pradávna vážili.  Túžili  byť  iba pre Boha, 
naplno  sa  mu  odovzdať,  žiť  s  ním každú minútku  svojho  života,  každý okamih.  Žiť  radikálne  s 
Kristom, nie je niečo jednoduché, ale je to niečo, čo sám Boh z nebies požehnáva a vie prečo. Lebo 
mníšstvo,  monastier  (kláštor)  je  miesto,  kde sa  človek snaží  pripodobniť  anjelom.  Slúžiť  Bohu v 
plnosti kedykoľvek, kdekoľvek, všade kam nás pošle plniť jeho svätú vôľu. V Písme nájdeme mnoho 
príkladov, prečo ľudia odchádzali a odchádzajú do monastierov.



„Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom  
príď a nasleduj ma!" (Mt 19,21)
„Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry  
alebo matku a otca alebo deti alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy,  
bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život." (Mk 10,29) 
 
Prejavy askézy
  - nadväzovali na miestne predkresťanské formy, napr. v Judsku, kde už v starozákonnej dobe proroci  
odchádzali na púšť kvôli bližšiemu vzťahu k Bohu, postili sa a mali aj svojich žiakov (napr. Eliáš a  
Elizeus  -  neskôr  eséni,  Ján  Krstiteľ  a  jeho  žiaci,  atď.).  Takéto  skupiny  sa  neskôr  začlenili  do 
mníšskeho hnutia.
- ľudia sa združovali a dodržiavali sľuby zdržanlivosti, o ktorých sa môžeme dočítať v Novej zmluve.  
Nosili špeciálny odev. Mnísi odvodzovali svoje hnutie od sv. Antona (Antonius) /okolo 251 - 356/, na  
ktorého činnosť nadväzovali.

 I. Podnety na vznik mníšstva, resp. ako došlo k jeho vzniku.
Mníšstvo sa v cirkvi objavilo koncom 3. storočia, jeho počiatky však nájdeme už pri zrode 

kresťanstva.  Nová zmluva taktiež ukazuje na príčiny a impulzy k jeho vzniku.  Spojením rôznych  
podnetov vzniká mníšsky spôsob života. Tú sú štyri podnety:
1. Priamy začiatok môžeme nájsť vniektorých biblických častiach Písma, ktoré sa začali chápať príliš  
doslovne. Neskoršie mníšstvo zdôraznilo kresťanský život ako protiklad kveciam tohto sveta. Písmo 
nás učí, aby sme nemilovali svet. (1 Ján 2:15 Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje  
svet,  nieto  v  ňom  lásky  k  Otcovi.)  Príbeh  obohatom  mládencovi  varuje  pred  nebezpečenstvom 
pozemského majetku. (Mt 19,16-30) Iné texty hovoria oukrižovaní samého seba. (Galatským 5:24 Tí,  
čo prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami.) Túžba po mníšstve bola 
túžbou po vernosti biblickému učeniu, aby sa kresťan neplietol do „vecí tohto sveta."
2. Vplyv gréckej filozofie. Aj ona často zdôrazňovala, že treba prekonávať žiadosti tela. Stoicizmus  
učil, že človek má žiť životom bez emocionálnych výšok anížin. Gnosticizmus - ktorý vidí vhmote  
resp.  tele  niečo  zlé,  čo  je  stvorené  nižším  božstvom.  Mníšstvo  tak  prijalo  predstavu,  že  všetky 
pozemské túžby tela sú zlé. (porovnaj - Kol 3,5; Jak 1,14-15; 1 Ján 2:16-17) 

Prvé mníšske sľuby týkajúce sa chudoby (odmietnutie sveta) a celibátu (odmietnutie sexu a 
telesných žiadostí)  predstavujú  gnostický  pohľad na  život.  Spojením týchto  dvoch myšlienok  bol  
položený základ mníšstva. K nim môžeme pripojiť tri túžby: 1. dosiahnuť duchovné víťazstvo nad 
fyzickou  existenciou,  2.  žiť  pustovníckym  životom,  3.  venovať  mnoho  času  modlitbám a  pôstu. 
Týchto päť faktorov dobre vystihuje ranné mníšstvo.
3. Ďalší prvok sa objavuje niekedy vKonštantínovej dobe. V cirkvi boli stále takí ľudia, ktorí cítili  
potrebu  dokázať  svoju  vieru.  Ľudia  boli  ochotní  zomierať  za  svoju  vieru.  Kým  bola  cirkev 
prenasledovaná,  mohli  sa  títo  ľudia  stať  mučeníkmi.  Ale  keď  sa  cirkvi  dostalo  vríši  dôležitého 
postavenia, prenasledovanie amučeníctvo prestalo. Keďže nebolo príležitosti zomrieť pre vieru (tzv. 
„červené mučeníctvo" kvôli preliatiu krvi) tak sa stále viac veriacich vydávalo na cestu askézy (tzv.  
biele  mučeníctvo).  Askéza  je  prísne  sebazapieranie  aodriekanie,  ktoré  sa  praktizuje  ako  jedna 
znáboženských  disciplín.  Títo  kresťania  mohli  svoju  vieru  aoddanosť  kresťanstvu  ukázať 
prostredníctvo askézy.
4. Poslednou príčinou pred vznik mníšstva vznikla za Konštantína apo ňom. Do cirkvi prichádzali  
zástupy ľudí acelý rad znich znesprávnych dôvodov. Kvalita duchovného života začala upadať. Mnohí 
zprichádzajúcich boli zbohatlíci bez vnútorného odhodlania žiť kresťanský život. Skutoční kresťania 
boli  stavom  členov  vcirkevných  zboroch  sklamaní.  Niektorí  znich  cítili  potrebu  sa  od  tejto 
zosvetštenej cirkvi oddeliť do súkromného spoločenstva sBohom. To boli vlastne prví skutoční mnísi. 

Pustovník a mních
- mních /gr. monachos = osamelý, sám, jediný/ - človek, ktorý sa rozhodol na novej ceste 

životom pre radikálnu jednotu s Bohom a zriekol  sa tak svetského života (manželstva a majetku)  
podľa slov z 1. Korinťanom 7,32-35, podobne v Matúšovom evanjeliu 19,12 a 19,21 a viď vyššie.
-  pojem mních  označuje  aj  úsilie,  lebo  mních  sa  usiluje  v  každej  práci  a  zdokonaľovanie  nie  je  
mysliteľné bez úsilia a trpezlivosti.



- objavenie sa prvých pútnikov na púšti v 2. polovici 3. storočia súviselo s prenasledovaním 
kresťanov za čias rím. cisárov
- vlastná história sa začína však až na prelome 3. a 4. storočia, kedy sa príležitostné a vonkajšími  
okolnosťami aj vynútené odchody na púšť zmenili na organizované hnutie. Jeho rýchlemu rozšíreniu 
pomohlo viacero faktorov - viď vyššie 4 faktory.
-  po  Milánskom  edikte  r.313  sa  menia  motívy  odchodu  na  púšť  -  namiesto  úteku  pred 
prenasledovaním  sa  hlavným  dôvodom  stala  túžba  po  sebazdokonaľovaní.  -  a  tak  motívom 
združovania sa kresťanov na neobývaných územiach bolo vytvorenie nového typu spoločenstva
-  prvé  strediská:  Egypt  -  jeden  z  najplodnejších  centier  helenizmu,  filozofických  smerov 
(novoplatonizmus) a náboženstiev resp. ich synkretických kultov.
- v tomto prostredí vznikol preklad Starej zmluvy do gréčtiny - tzv. Septuaginta.

 Skutočný vznik mníšstva spájame so sv. Antonom Veľkým (251-356, žil 105 rokov).
Narodil okolo roku 251 v kresťanskej rodine v strednom Egypte. Jeho rodičia boli zámožní roľníci. Po 
ich smrti sa istý čas venoval hospodárstvu, ale pod vplyvom slov z Mt 19,21 rozdal všetok majetok a 
utiahol sa do samoty, kde rozjímal nad Sv. Písmom a oddával sa askéze. Vyhľadával zbožných ľudí 
podobných  názorov  a  nasledoval  ich  príklad.  Pre  svoju  zbožnosť  amúdrosť  sa  stal  čoskoro 
vyhľadávaným učiteľom.Táto popularita mu však prekážala v jeho túžbe po živote v odlúčenosti, a 
viackrát sa preto odsťahoval na iné, pustejšie miesta. Všade sa však okolo neho ľudia združovali a  
vnímali  ho  ako  prirodzenú,  morálnu  autoritu.  Toto  združovanie  bolo  voľné  aneexistovali  žiadne 
pravidlá regulujúce vzťah Antoniusa kjeho nasledovníkom, alebo ich spôsob života. Stal sa známy 
vcelej ríši.
- Korešpondoval si aj s cisárom Konštantínom I. Veľkým a jeho synmi Konštanciom I. a Konštantom 
II. Zomrel 17.1.356 vo veku 105 rokov. Stal sa jedným z prvých kresťanov, ktorí sa tešil verejnému 
uctievaniu,  hoci  nebol  mučeníkom.  Vživotopisoch  je  vykreslený  ako  vzor  mnícha,  ako  kritérium 
mníšskeho života. 

II. Antonius sa stal zakladateľom jednej z dvoch najvýznamnejších vetiev mníšstva - anachorétizmu  
= PUSTOVNÍCTVO -  (gr. anachoretes - človek žijúci v ústraní, tiež nazvaný eremitizmus - z gr. 
eremos - púšť)

Ideálom takéhoto spôsobu života bolo žiť autentický kresťanský život t.j. podľa pochopenia 
evanjelia  -  ďaleko  od  „tohto  sveta",  vo  svojej  cele,  kde  pustovník  konal  pokánie  a  prežíval  
spoločenstvo s Bohom.
Medzi  anachorétov vstupovali  najmä jednoduchí  dedinskí  ľudia,  roľníci,  pastieri.  Do samoty však 
odchádzali aj  ľudia z okraja spoločnosti ale aj „inteligenti" vtedajšieho sveta - kupci, lekári, štátni  
úradníci...
Anachoréti  obývali  rôzne  miesta,  jednotiacim  prvkom  však  bolo  to,  že  sa  nachádzali  mimo 
spoločnosti.  Žili  v  jaskyniach,  dierach  v  stenách  kameňolomov,  opustených  domoch,  niekdajších 
pohanských svätyniach, hrobkách, bývalých vojenských pevnostiach...
- každý mních mal vlastný príbytok s pracovňou, modlitebňou, kuchyňou a komorou
- ak mal mních pri sebe žiaka, tak ten mal vlastnú spálňu a niekedy aj modlitebňu
- väčšina anachorétov nežila v úplnej samote a odlúčenosti
- vznikli kolónie pustovní, tzv. lavry; Život v nich nebol viazaný prísnymi regulami, mnísi sa k nim 
mohli  slobodne pripájať a odchádzať. Na čele komunity stál abba (uznávaný eremit)  - otec, ktorý 
predsedal  rade  starších,  ktorých  úlohou  bolo  dohliadnuť  na  dodržiavanie  základných  pravidiel  
mníšskeho života a viery. Mali právo vyhnať mnícha z komunity - väčšinou kvôli sporom o pravosť  
viery.
- Centrom lavry bol kostol, kde sa eremiti schádzali na spoločné služby a modlitby, ktorej základom 
bolo rozjímanie nad Sv. Písmom, ktoré väčšina mníchov vedela naspamäť - ak nie celé, tak aspoň 
žalmy. Veľa času venovali čítaniu životopisov svätých a štúdiu teologických spisov. Odporúčala sa 
tzv. neustála modlitba, zvaná aj modlitba Ježišova, ktorá pozostávala z neustáleho opakovania jedného 
verša: Pane, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou /hriešnikom/.
- celý deň bol vyplnený dvoma hlavnými činnosťami: modlitbou a prácou
- vzdelanie - skrze vzťah učiteľa /abbu/ a žiaka. Žiak sa naučil základné praktiky mníšskeho života - 
najmä pôstne a pracovné. Najdôležitejšou úlohou učiteľa však bolo, aby žiaka naučil, ako prekonávať  
nebezpečenstvá,  ktoré  prinášal  mníšsky  život  -  najmä  pokušenia  /zjavovania  príšer,  rôzne  formy 



sexuálnych pokušení, skrytá pýcha, či upadnutie do predsudkov, keď si napr. začiatočník myslel, že už 
dosiahol dostatočný stupeň dokonalosti/.  Začiatočníci mali  viacero učiteľov, aby získali  čo najviac 
skúseností.
- rozoznávali dva druhy práce - prácu tela a prácu ducha; Prvoradou bola práca ducha modlitby, pôst,  
atď.  V rámci  fyzickej  práce vykonávali  činnosti,  pri  ktorých sa  dalo modliť  /pletenie  lán,  košov,  
rohoží,  menej  už tkáčstvo, výroba vejárov, prepisovanie a opravovanie kníh a rôznych rukopisov/. 
Starali sa aj o záhrady,  v ktorých si pestovali zeleninu. Eremiti jedli zvyčajne raz za deň, často sa 
postili - najmä v čase rôznych pokušení. Jedávali chlieb, jačmenné placky, kaše, zeleninu a ovocie. 
Mäso zásadne nejedli. Pili čistú vodu a výnimočne, zvyčajne počas prijímania návštev, víno.

Anachóretizmus sa šíril v:  1. Egypte; 2. Palestíne; 3. Sýrii: tu medzi eremitov patrili: tzv.  
stĺpnici /styliti/, ktorí veľkú časť svojho života prežili na stĺpoch a dendriti, ktorí žili na stromoch a 
pod.  Svoje  telo  umŕtvovali  dlhými  pôstmi,  nosením ťažkých reťazí,  predhadzovaním tela  hadom, 
jedovatým pavúkom, škorpiónom a i.
         Pri  odchode do púšte sa vlastne uchyľovali len na okraje obývaných oblastí a zostávali v  
kontakte  s  ostatnými  ľuďmi.  Ich  aktivita  a  vplyv  súviseli  s  krízou autority  vedúcich  osobností  a 
inštitúcií.  Pôsobili  tu  tzv.  sv.  muži,  ktorí  svojím  spôsobom  plnili  úlohu  patróna  -  osoby,  ktorá 
stelesňovala moc.
Z pustovníctva sa vyvinul mníšsky život v kláštore. Kláštor = claustrum, uzavretý priestor.

 III.  V Egypte  sa zrodila aj  druhá a neskôr najrozšírenejšia forma mníšstva -  Cenobitizmus =  
KLÁŠTORNÝ ŽIVOT - (z gr. koinos bios - spoločný život)
 Už  názov naznačuje,  že  hlavný rozdiel  medzi  anachorétizmom a cenobitizmom spočíva v 
spôsobe života.  Kým eremiti  žili  osamotene (alebo vo voľných združeniach - lavrách),  cenobitskí  
mnísi žili spoločne v kláštore a riadili sa presnými pravidlami života.
Zakladateľom tohto smeru je Pachomios /287 - 346/, ktorý pochádzal z pohanskej roľníckej rodiny 
žijúcej  v dedine v Hornom Egypte.  Roku 307 prijal  krst  a  odišiel  na  púšť k slávnemu eremitovi  
Palemonovi.  Počas  niekoľkých rokov eremitského života  si  uvedomoval  jeho  nedostatky -  najmä 
materiálnu závislosť na iných a nebezpečenstvo podľahnutia ilúziám v duchovnom živote. Spolu s 
niekoľkými spoločníkmi sa okolo roku 313/316 usadil v opustenej osade Tabennesi a zaviedol zásady 
spoločného života pod vedením opáta (abba). Tie vychádzali z poznania psychiky askétov, no boli  
miernejšie  v  nárokoch.  Zároveň  umožňovali,  aby  si  mních  vybral  taký  spôsob  života,  ktorý  mu  
vyhovoval. Tento prístup súvisel s rešpektovaním osobného vzťahu člena spoločenstva k Bohu.
Pachomios  zdôrazňoval  vo  svojich  ustanoveniach  čistotu,  chudobu  a  poslušnosť  (hlavné  zásady 
cenobitského života). Čistota bola vnímaná ako čistota ducha (vystríhanie sa nástrahám diabla, ktorým 
sa dalo odolať len skrze telesné odriekanie). Mnísi sa preto nestýkali so ženami, ktoré by mohli takéto  
pokušenia  spôsobiť.  Ak  aj  nejaká  žena  vstúpila  do  kláštora,  bola  oddelená  od  mníchov.  Zásadu 
chudoby mnísi  dodržiavali  tak,  že  všetok majetok  bol  spoločný.  Spoločenstvu bola  podriadená aj 
práca, ktorú mnísi vykonávali, a aj zisk, ktorý z nej plynul. Poslušnosť voči predstavenému sa stala  
jedným zo základných kameňov  spoločného života  v  kláštore,  ktorý  bol  založený na  vzájomnom 
rešpekte  a  podpore.  Predobrazom bol  spôsob  života  prvých  kresťanských  komunít  v  Jeruzaleme, 
opisovaných  v  Skutkoch  apoštolov.  Poslušnosť  bola  chápaná  ako  vzťah  otca  a  syna,  tresty  ako 
prostriedok  k  ozdraveniu  /od  pôstu  až  po  vyhnanie  z  komunity  -  vyhnanie  sa  uplatňovalo  pri  
opakovaných  sexuálnych  prečinoch/.  Dôležitým  faktorom  vplyvu  chodu  kláštora  bola  autorita  a 
charizma samého Pachomia, veľkého milovníka ľudí a svojich bratov, a jeho vodcovské schopnosti.
- ako u eremitov aj tu je celý deň bol vyplnený dvoma hlavnými činnosťami: modlitbou a prácou
- tu však dochádza k rozdeleniu práce medzi jednotlivými členmi. Komunita zmierňovala aj neustálu 
hrozbu  nedostatku  potravín,  ktorá  bola  u  anachoretov  trvalo  prítomná.  Práca  bola  základnou 
povinnosťou, lebo každý mních sa mal uživiť prácou vlastných rúk. Aj preto cenobiti jedli spravidla 
dvakrát za deň.
Pachomiove  kláštory:  -  ich  vonkajším ohraničením bol  múr;  V  podstate  to  boli  dediny,  ktorých 
centrom bol chrám. Pri ňom sa nachádzali kuchyňa, refektár, knižnica, ošetrovňa, sklady a dielne.  
Mnísi bývali v domoch, ktoré mali približne 20 obyvateľov. V jednej osade sa nachádzalo okolo 30 -  
40  domov.  V najväčších kláštoroch v Tabennesi  žilo  asi  1400 mníchov  a  v Phbove  okolo  1300. 
Kláštorné  spoločenstvá  mali  až  7  tis.  členov.  Jednotlivé  domy  boli  určené  na  určitú  činnosť  - 
roľníctvo, tkáčstvo, pekárstvo a obchodovanie. Každý dom sa staral o zabezpečovanie upratovania,  



varenia, starostlivosti o chorých, pričom sa týždenne v týchto činnostiach striedali. Každý dom mal  
svojho predstaveného ana čele kláštora stál hlavný predstavený abba.
- cenobitské kláštory sa rozšírili - v Egypte, Palestíne, Sýrii, Mezopotámii, Perzii a Arménsku
- prvý ženský kláštor založila Pachomiova sestra Mária v Tebennesi; Na čele ženských kláštorov stál  
mních. Pachomiovske kláštory od 5. storočia postihla kríza súvisiaca s teologickými spormi. Okrem 
toho sa v nich začala na úkor  duchovného života presadzovať orientácia na hospodárske záležitosti a  
zosvetštili  sa.  Definitívny úder egyptskému,  sýrskemu a palestínskemu mníšstvu zasadila expanzia 
moslimských Arabov na tieto územia v 7. storočí.
- od polovice 4. storočia začal cenobitský spôsob života prevažovať nad eremitským. Život v kláštore 
bol  považovaný za dokonalejší  spôsob mníšskej  existencie  a za  bezpečné útočisko pred nájazdmi 
beduínov a lupičov. Boli rešpektované individuálne požiadavky mníchov a umožňovali samostatný 
život v rámci komunity.

 IV. Biskup Bazil Veľký a jeho reforma mníšskeho života
 -  vypracoval  reformu  cenobitizmu,  ktorá  sa  stala  základom  mníšskeho  života  vo  východnom 
(byzantskom) kresťanstve
- uvedomil si dôsledky prílišnej ekonomickej orientácie pachomiovských kláštorov, ktorým hrozilo 
osamostatnenie, egoizmus a pýcha.
- odmietol surovú askézu, pretože sa domnieval že práca má väčšiu hodnotu ako ostré praktiky askétov
- väčšina mníchov nedokázala prijať sebadisciplínu na to, aby mohli žiť eremitským životom, a preto 
potrebovali žiť v komunite.
-  obmedzil  počty mníchov  v jednom kláštore,  aby mohol  abba (ihumen)  osobne poznať každého 
mnícha a tak kláštor bol jednou veľkou rodinou; Mali spoločnú modlitbu, stôl, prácu i odpočinok.  
Svoje názory zhrnul v Regulách (regula - odtiaľ slovo rehoľa). Láska k Bohu a k ľuďom sa stali  
základom celého mníšskeho života na Východe.

Monastiere sa stavali  v mestách a boli  podriadené biskupovi tej  eparchie -  biskupstva,  na  
ktorej  území  sa  nachádzali.  Vyvíjali  sa  tu  rôzne  charitatívne  aktivity.  Mnísi  sa  starali  o  starých,  
chorých a nevládnych, poskytovali prístrešie pútnikom, rozdávali jedlo chudobným v stanovenom čase 
pri bráne kláštora, a počas niektorých sviatkov rozdávali drobné sumy peňazí, nadbytok úrody atď.
Mnísi tiež prepisovali a iluminovali (ozdobovali) rukopisy, tvorili liturgické texty, životopisy svätcov, 
teologických rozpráv alebo historických kroník, tiež komponovali hymny. V kláštorných knižniciach 
boli  rozsiahle  fondy  kníh,  ktoré  pochádzali  zo  zbierok  zakladateľov  kláštorov.  Obsahovali  diela 
klasických autorov,  no  neobsahovali  diela  klasickej  gréckej  literatúry.  (viď film:  Meno ruže)  Do 
kláštora mohol vstúpiť aj ten kto nevedel čítať, ale kým sa stal mníchom musel získať základy čítania,  
aby mohol rozjímať nad Písmom. Mnohí mnísi sa čítať nikdy nenaučili. Niektorí však poznali celé  
Písmo naspamäť, alebo aspoň najdôležitejšie časti.
- pri niektorých kláštoroch sa zakladali kláštorne školy pre siroty,  opustené deti, či deti ktoré mali  
neskôr vstúpiť do kláštora. Po dovŕšení 16 - 17 rokov skladali skúšky, či sú pripravení na vstup do 
kláštora.  Ak  neobstáli,  pokračovali  vo  svetskom živote.  Veriaci  považovali  za  svoju  náboženskú 
povinnosť dávať dary kláštorom vo forme budov, pôdy alebo peňazí.
- kláštory boli oslobodené od platenia daní, čo sa nepáčilo mnohým byzantským panovníkom ktorí sa 
preto  usilovali  obmedziť  ich  počty,  či  zabrániť  zakladaniu  nových.  Avšak  kláštory  šetrili  štátnu 
pokladnicu tým, že vykonávali úlohy, o ktoré sa štát nestaral, a to starostlivosť o sociálne slabé vrstvy,  
zdravotnú starostlivosť a iné. Bohatstvo kláštorov priťahovalo do radov mníchov aj ľudí, hľadajúcich 
len pohodlie a zabezpečený život. Tento prístup bol v popredí najmä v čase vojen.
- Byzantské mníšstvo bolo najdôslednejším zástancom uctievania ikon - ikonodulie. Najvýznamnejším 
predstaviteľom bol predstavený kláštora Studion, sv. Theodor Studitský (759 - 826), ktorý uskutočnil  
poslednú reformu byzantského  mníšstva.  Vo svojich  dielach  sa  zameral  na  zdôraznenie  významu 
cenobitského spôsobu života,  poslušnosti,  zdržanlivosti  a  práce.  Mnísi  mali  rozdelenú prácu a  za 
každú činnosť bol konkrétne niekto zodpovedný.
- Konštantín V. /743 - 775/ chcel mníšstvo úplne vyhladiť: nútil ich sobášiť sa, pokoroval ich rôznym 
spôsobom (mnísi sa museli vodiť s mníškami za ruky v Hippodrome), posielal ich do vyhnanstva,  
niektorých odsúdil na smrť.  Kláštory boli  pozatvárané, ich budovy a majetky zničené, predané, či  
prestavané na iné účely. Po Theodorovej reforme však opäť začali prekvitať a obdobie medzi rokmi  
780 - 1200 sa nazýva dokonca zlatým vekom byzantského monasticizmu. Tento rozmach sa zastavil 



po 4.  križiackej  výprave,  keď väčšina byzantského  územia  padla  do rúk križiakom.  Po obnovení  
Byzantskej ríše sa mníšstvo opäť začalo rozvíjať.

Byzantské kláštory. Mníšstvo sa v Byzancii nedelilo na rôzne rády ako tomu bolo v západnom 
kresťanstve. Všetky sa riadili regulami sv. Bazila. Každý bol organizovaný na osobitnom základe, tzv. 
typikone. Bola to kniha, v ktorej bol rozpis modlitieb počas dňa na každý deň v roku. Jeho podstatou  
bol tzv. liturgický typikon, ktorý obsahoval špecifické ustanovenia pre každý kláštor. Bol schvaľovaný 
biskupmi. Biskup bol nadriadený kláštoru, vysväcoval ho, potvrdzoval voľbu jeho predstaveného a 
vyberal cirkevnú daň, tzv. kanonikon. Mohol tiež zrušiť kláštor, pričom majetok zostával cirkvi. V 
Byzancii existovali tieto formy kláštorného života:
1. koinobion – v ktorom sa žilo cenobitským spôsobom života
2. život mimo kláštora - anachorátsky spôsob
3. lavry
4. od 13. st. idiorytmický spôsob = „vlastným spôsobom" - niečo medzi 1. a2. spôsobom
5. národné kláštory - hora Athos - slovanské kláštory tam fungujú od 11. st. dodnes

Život v kláštore pozostával: modlitba + práca. Práca sa začínala i končila modlitbou. Mnísi 
vykonávali jednoduché ručné práce a práce na poli. Okrem každého individuálneho modlenia sa mnísi 
stretávali aj na spoločných modlitbách počas tzv. liturgických hodín /horos/ a tiež na každodennej sv.  
liturgii.
a) Na východe mníšstvo prežilo boje o obrazy. Zvíťazila úcta k obrazom. Mnísi vôbec dvíhali úctu k 
obrazom (nie k sochám!). Medzi mníchmi na východe sa rozlišovalo medzi tými, ktorí boli určení na 
rôzne práce a medzi tými vzdelanejšími, ktorí sa venovali len duchovným povinnostiam. Od seba sa  
líšili  aj  odevom.  Kláštory mali  svoje  popredné  miesto  v  cirkvi.  V  nich  sa  pestovala  náboženská  
literatúra asketická a kronikárska (Homologétes a Hamartólos). Popri mníšstve stále ešte pretrvávalo 
pustovníctvo.  Pustovníci  trávili  život  v  jaskyniach,  zanedbávali  starostlivosť  o  telo,  hygienu, 
neumývali sa. Vrchy sa stali ich bydliskom. Povestným sa stal vrch Athos na solúnskej Chalkidiche 
(vo výške 2038m). Tu bolo založené sídlo svätohorcov (hagioritov), pod ochranou Panny Márie, ktorej 
Kristus vraj dal tento vrch. Roku 963 mních Athanasios založil  na Athose kláštor,  lávru (Athoská 
lávra).  Ku  kláštoru  pribudlo  mnoho  ďalších  kláštorov,  všetkých  národov  pravoslávia:  grécky,  
arménsky,  bulharský, srbský, ruský. Až podnes má kláštor svoj veľký význam. Uschováva mnohé 
vzácne  najstaršie  rukopisy  kresťanstva.  Kláštory  v  pravosláví  sú  zriadené  podľa  regule  Bazila  
Veľkého. Zreformoval ich a sprísnil Teodor Studita.
b)  Na západe boli  benediktínske kláštory ako malé  mestečká  samé pre  seba,  obklopené múrmi  s 
chrániacimi vežičkami, s kláštorným kostolom. Stavali v nich hospodárske budovy, maštale, stodoly,  
dielne  pre  remeselníkov.  Boli  tu  hosťovské  i  nemocničné  izby,  záhrady na  pestovanie  zeleniny i 
liečivých rastlín. Taktiež sa tu nachádzali školy, knižnice, odpisovali sa staré knihy, ochraňovalo sa 
umenie. V kláštore vo Fulde bolo 300 mníchov - odpisovačov. Tu sa učilo maliarstvu, sochárstvu i  
staviteľstvu. Kláštor v sebe zahŕňal všetko, čo označujeme slovom kultúra. Benediktínske kláštory po 
stáročia boli  strediskami  viery,  vzdelania, pokroku. Kláštory časom nadobudli majetky,  vlastnili  aj  
dediny  s  obyvateľstvom.  Na  čele  boli  aj  tzv.  laickí  opáti,  ktorých  dosadzovali  mocné  kniežatá.  
Nepriaznivo pôsobil na mníšsky život, keď rodičia už svoje malé deti sľúbili zasvätiť kláštoru a tie 
potom nie z vlastnej vôle stávali sa mníchmi. Majetky, uvoľnenie disciplíny, zasahovanie svetských i 
duchovných veľmožov do kláštorov spôsobovali ich úpadok.
c) Vojvoda Viliam Akvitánsky založil roku 910 v Burgundsku kláštor v Cluny, pretože videl potrebu 
zreformovať mníšstvo. Duch kláštora bol veľmi prísny. Zachovával Benediktove regule. Mnísi cítili  
zodpovednosť za ostatných kresťanov, preto sa tu pestovali modlitby za celé kresťanstvo. Pri svojej 
duchovnej a kontemplatívnej činnosti venovali sa aj telesnej práci. Asketický spôsob života vplýval aj  
na mimokláštorné laické združenia a tak prichádzalo k prehĺbeniu náboženského života. Kláštor v  
Cluny podliehal pápežovi, bol vyňatý spod biskupskej právomoci. Mnísi horlili za celibát kňazov, boli 
proti svätokupectvu. Okolo roku 1100 bolo 2000 kláštorov zviazaných s Cluny. 
d) k dalším reholia na Západe patrili: kartuziáni
e) Rád cisterciánov 
f) Rád premonštrátov 
g)  Žobravé  rehole:  ich  vznik  sa  viaže  k  stredoveku.  Medzi  žobravé  rehole  patria  františkáni, 
dominikáni, karmeliti a augustiáni. Žobravé mníšske rády budovali na úplnej chudobe. Pomaly sa však 
chudoby vzdávali, lebo rehoľa môže vlastniť majetok, nie však jednotlivý mních. Mníšsky život bol 



pokladaný za vyšší duchovný život, v ktorom možno získať záslužníctvo pred Bohom. Dobré skutky 
sa stávali pokladom milosti cirkvi, čím sa zatienila Božia milosť v Ježišovi Kristovi.

Athos
  Na  juhovýchod od Solúna,  medzi  Solúnskym a Orfanským zálivom,  vybieha  do priestoru 
Egejského mora  polostrov  Chalkidiké.  Má tri  dlhé  prstovité  výbežky.  Najzápadnejší  je  Kasander, 
stredný je Longos. Najvýchodnejší z nich je Athos / Svätá hora /. 
Od 10. storočia sa stáva cieľom celých zástupov mníchov z východnej Byzancie, ohrozenej Arabmi a 
získal  si  povesť „Svätej  hory"  východného kresťanstva,  akú  predtým mal  maloázijský Olym /  v  
Bithynii /. Athos po storočia hostil tisícky mníchov zo všetkých kútov Grécka, Macedónie, Srbska, 
Bulharska, Rumunska, Malej Ázie, Kaukazu, Arménska a z celého širokého kresťanského sveta. Athos 
sa  stal  útočišťom všetkých,  ktorí  sa  chceli  venovať  odriekavému  a  rozjímavému  životu.  Tešil  sa 
pozornosti chudobných, boháčov i vladárov. Zbieral duše, pre ktoré svet stratil príťažlivosť a pozýval 
ich ku skrytému životu v spoločenstve s Bohom. Radikálny odstup od sveta sa presadil na Athose aj v 
dobách  úpadku  mníšskeho  života.Athos  sa  stal  živým strediskom ortodoxnej  viery,  drahokamom 
východného mníšstva, pokladnicou byzantského umenia, svätou horou - Hagion oros - Východu.
Zdroj: HAJSKÝ, N.: www.cdvuk.sk 

Univská lavra
Obnova  mníšskeho  života  podľa  autentických  východných  tradícií  je  jednou  zo  známok 

životnosti východných katolíckych cirkví, ako to uvádza aj encyklika pápeža Jána Pavla II. Orientale 
Lumen. Na Ukrajine v gréckokatolíckom kláštore Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Unive, ktorý leží 
na území  stryjskej  eparchie, asi 40. km na východ od Ľvova, sa nachádza takýto mníšsky spôsob  
života. Tento starobylý kláštor sa po prvej svetovej vojne stal v ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi  
miestom obnovy typického východného mníšskeho života -  iniciátorom a duchovným otcom tejto 
obnovy bol vtedajší ľvovský metropolita, Andrej Šeptyckyj.  Po období rozkvetu v medzivojnovom 
období a po násilnej likvidácii ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi v polovici 40-tych rokov minulého 
storočia prežili mnísi desiatky rokov väznenia a prenasledovania. Po obnove a legalizácii ukrajinskej 
gréckokatolíckej  cirkvi  začiatkom 90-tych  rokov sa  opäť  vrátili  do  Univa  a  do  jeho  ďalších  tzv.  
dcérskych kláštorov, aby pokračovali v mníšskom živote modlitby, chudoby, poslušnosti, a vydávania 
svedectva evanjeliových rád.

Najstaršie známky mníšskeho života sú v Unive archeologicky doložené už od prelomu 11. a 
12.  storočia.  V  tom  čase  sa  mníšstvo,  inšpirované  byzantským  vzorom  spoločného  života,  teda 
cenobitizmu, všeobecne pridŕžalo pravidiel, ktoré na základe textov sv. Bazila Veľkého upravili sv.  
Teodor Studita a najmä patriarcha Alexius Studiata v prvej polovici 11. storočia. Každý kláštor sa  
pridŕžal  svojho tzv.  Ustavu,  teda súhrnu pravidiel  mníšskeho života.  Pre  univský kláštor  môžeme 
predpokladať, že sa pridŕžal tohto tzv. studitského ustavu istotne v období po tatárskom nájazde v  
rokoch 1241.  Najstaršia  písomná zmienka  o kláštore  je  z roku 1395.  Stáročná história  univského 
kláštora  zaznamenáva  obdobia  rozkvetu  i  úpadku.  Univský  kláštor  sa  postupne  vyprofiloval  na 
dôležité centrum duchovného a mníšskeho života, stal sa tzv. Lavrou a spolu s Kyjevo-pečerskou a  
Počajevskou lavrou patril do trojice najdôležitejších kláštorov Kyjevkej metropolie. Nájazdy Tatárov 
najmä v 15. a 16. storočí však pravidelne ničili kláštor. Aj preto sa od 16. storočia dostal do správy 
tzv. opatrovníkov, či ochrancov. Boli nimi často miestni veľmoži, ktorí na jednej strane zabezpečovali 
jeho ochranu, ale súčasne využívali,  či  zneužívali  jeho hospodársky potenciál.  Kláštor v 16. a 17.  
storočí po vonkajšej stránke nadobudol pevnostnú formu, a v čase vojenských nájazdov Tatárov, či v 
čase občianskych vojen, poskytoval útočište obyvateľstvu z okolia. Po tom, čo kyjevská metropolia a 
neskôr aj Ľvovské biskupstvo obnovili formálne svoju jednotu s Rímom, aj miestni mnísi sa pripojili k 
tzv. Únii. V tom čase, teda na začiatku 18. storočia žilo v kláštore okolo 300 mníchov. Na konci 18.  
storočia, keď sa Halič dostala pod správu rakúskej monarchie, bol však kláštor v rámci jozefínskych 
cirkevných,  či  skôr  proti-cirkevných  reforiem  zatvorený.  Kláštor  sa  stal  najprv  sídlom  civilnej 
administratívy a po roku 1818 dočasne aj sídlom Ľvovských metropolitov.

Na viac ako 100 rokov v ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi teda vymizlo tradičné východné 
mníšstvo. V 80.-tych rokoch 19. storočia bol Rád sv. Bazila obnovený v duchu tzv. Dobromyľskej 
reformy - túto viedli  otcovia jezuiti  a celkom prirodzene vtlačili  takto obnovenému baziliánskemu 
rádu ducha aktívnej apoštolskej rehole. Duch Boží však vanie kam chce a tak aj v ukrajinskej cirkvi na  
konci 19. storočia začali spontánne objavovať snahy o obnovenie tradičného mníšskeho života. Tieto 
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snahy podchytil a začal všemožne podporovať ľvovský metropolia Andrej Šeptycký. Jeho zásluhou sa 
najprv vo Ľvove a od roku 1918 aj v Unive začal obnovovať mníšky život podľa tzv. Studitskeho 
ustavu. V medzivojnovom období sa studitské mníšske hnutie významne posilnilo, kláštor v Unive bol 
obnovený, duchovne i hospodársky prekvital, zakladali sa z neho nové dcérske kláštory. V kláštore  
bola  znovu zriadená  aj  tlačiareň,  pri  kláštore  fungovali  rôzne  remeselnícke dielne.  Pre  siroty bol  
zriadený sirotinec. V ňom bolo počas vojny ukrývaných aj mnoho židovských a poľských detí. Medzi  
najznámejšie  osobnosti  medzivojnového  obdobia  univského  kláštora  patria  dvaja  -  dnes  už 
blahoslavení mučeníci - Leonid Fjodorov a Klement Špetyckyj. Ostatní studitskí mnísi, bratia i kňazi,  
boli väznení, viacerí boli fyzicky zlikvidovaní, ale napriek tomu sa počas desaťročí snažili v malých 
nelegálnych  komunitách  viesť  mníšsky  život.  V  kláštore  bol  zriadené  najprv  väyenie,  potom 
starobinec a psychiatrický ústav, knižnica bola rozkradnutá alebo spálená, chrám bol premenený na  
klub,  fresky zamaľované,  ikonostas  spálený.  Pri  spomienke  na  túto  skazu vzbudzuje  dnešný stav 
kláštora o to povzbudivejší obraz. Univská lavra je dnes opäť centrom obnoveného mníšskeho života. 
V chráme sa pravidelne schádzajú na modlitbu 30. prevažne mladí mnísi, ktorí zachovávajú celkovo 
liturgický poriadok modlitieb - utiereň, 1,3,6 a 9. hodinka, večiereň, povečerie i polnočnica. Podľa 
tradičného východného modelu sa mnísi dodnes v Unive delia na štyri kategórie: v kláštore žijú tzv. 
poslušnici, ktorých by sme mohli istým spôsobom porovnať s postulantami, či novicmi v západných 
reholiach - nenosia však mníšsky odev,  rjasoforní  mnísi,  teda tí,  ktorí prijali  mníšske postrižiny -  
tonzúru a sú na prvom stupni mníšskeho zasvätenia, na znak čoho nosia mníšsky odev gr. rason, v 
poslovančenej forme rjasu, ďalej mnísi  tzv. malej  schymi,  ktorí nosia mníšky plášť, tzv mantiju a  
nakoniec sú tu výnimočne zaslúžilí a duchovne najzrelší starci, ktorí prijali tzv. veľku schymu, alebo 
ako sa  aj  ináč hovorí  odeli  sa  do veľkého anjelského rúcha.  Denný život  mníchov určuje  rytmus  
modlitby a manuálnej i duchovnej práce. V jedálni sa zachováva mlčanie a čítanie sv. Písma, alebo 
spisov cirkevných otcov -  strava je  jednoduchá a  -  okrem sviatkov -  bezmäsitá.  Mnísi  sa  venujú 
ikonopisu,  tvorbe  mozaík,  ale  i  manuálnej  práci  na  priľahlom malom hospodárstve  na  ktorom si 
pestujú potraviny.  Po duchovnej  stránke sú mnísi-kňazi  k dispozícii  početným pútnikom,  ktorí  do 
kláštora prichádzajú.  Pri kláštore je rekolekčný dom,  ktorý umožňuje pobyt  na duchovnú obnovu. 
Toho času v nej pôsobia aj dvaja kňazi a jeden brat zo Slovenska.                     (Autor: P Cyril Vasiľ SJ)

  
         Mních     Athos  Univská lavra

  
      sv. Anton Veľký    sv. Pachomios Veľký          sv. Bazil Veľký              sv. Makrína



Základná podtéma - doplnenie
► 3.6  Rexuiem aeternam deo 

2. Výkad učiteľa – analýza európskosti
Doplniť: 
- Prvým krokom k úpadku kultúry bolo ikonoborectvo na Východe, ktoré v 8. storočí (726-
842) postihlo Byzanstkú ríšu. Šlo o boj proti ikonám a zobrazovaniu Krista, Bohorodičky 
a svätých. Došlo k masovému ničeniu ikon, kde hlavnými iniciátormi boli byzantskí cisári. 
Pokračovaním ikonoborectva bol protestantizmus na Západe.

- v rámci témy možno spomenúť dôsledky ateizácie pre Cirkev: prenasledovanie, zrušenie 
Gréckokatolíckej cirkvi, procesy s kňazmi a rehoľníkmi... a dôsledky, na ktoré dodnes 
narážame. K téme možno rozviesť diskusiu.  

Prehlbujúca podtéma - doplnenie
► Európa – mesto hodné človeka 

- k informáciám o umeleckých slohoch doplniť byzantské umenie a kultúra (viď vyššie);
- možnosť pracovať s textom: Rozhovory s kardinálom Špidlíkom (Čo vás zaujalo? S čím 
súhlasite/nesúhlasite? Aké postoje zaujíma kardinál k Bohu, Slovanom, Východu, Európe, 
dialógu – ekumenizmu, kultúre...? ) 

Práca s doplnkovým PL s. 39
Slovania a ich miesto v Európe 

Nie je dôležitá len identita človeka, ale aj identita národa, do ktorého človek patrí. Tak ako človek, aj 
národ má svoje poslanie. Slovania prišli do Európy v čase, kedy sa Východ a Západ začal vzďaľovať.  
Keďže sa usadili uprostred týchto dvoch celkov, od začiatku sa odohrával zápas o to, či sa pripoja k 
Východu, alebo k Západu. Podľa kardinála  Špidlíka sa pápež snažil, aby sa Slovania stali mostom 
medzi Východom a Západom. Ale k tomu už nedostali príležitosť, dokonca aj oni sami sa rozdelili.  
Napriek  tomu  ich  rozdelenie  a  skutočnosť,  že  časť  z  nich  si  osvojila  východné  a  časť  západné  
kresťanstvo,  je dobrým východiskom pre sprostredkovanie dialógu medzi  východným a západným 
kresťanstvom.  Toto  ich  poslanie  je  dané,  jedinečné  a  získané  ich  zemepisnou  polohou. 
Ale nie je jediným prvkom, o ktorý môžu Slovania obohatiť svet. Z európskych národov boli Slovania 
pokrstení ako poslední a ešte nedostali príležitosť obohatiť svet. Solovjov píše, že vieme čo dali svetu 
Židia, Gréci, Rimania, ale hodina Slovanov ešte len príde, podľa neho by mali mať Slovania posledné 
slovo pri celkovom (duchovnom) utváraní Európy. Tento prínos bude duchovný a prejaví sa v ňom 
duša  národa.  Táto  predstava  však  musí  zápasiť  o  svoj  život. 
Okrem ekumenizmu môžu Slovania obohatiť svet o ortodoxný personalizmus, ktorý je ich spoločným 
dedičstvom a tiež o modlitbu srdca. 

Úlohy: V texte podčiarknite, čím môžu obohatiť Slovania Európu. 
Napíšte, čím môžete obohatiť vy svoje okolie. 

Kardinál Špidlík
Jeho Eminencia, Prof. ThDr. Tomáš Josef kardinál Špidlík (1919, Boskovice – 
2010,  Rím)  bol  český katolícky  teológ,  kňaz,  jezuita  a  kardinál  (nebol  však 
biskupom).  Bol  považovaný  za  odborníka  na  kresťanský  Východ  a  jeho 
spiritualitu.



Kardinál  Špidlík  patrí  k najvšestrannejším  kresťanským  orientalistom.  V centre  jeho  pozornosti  je  otázka 
mentálnych  vzťahov  medzi  Východom  a Západom,  v celom  rozsahu  ich  historicko  –  kultúrnych  vzťahov 
a antropologických predpokladov. Myšlienkovo nadväzuje predovšetkým na koncept Vladimíra Solovjova. Jeho 
tolerancia ho robila vyhľadávaným partnerom k dialógu nie len pre teológov pravoslávnych a protestantských, 
ale aj pre stúpencov iných svetových náboženstiev. 

Vladimir Sergejevič Solovjov (1853, Moskva – 1900, Uzkoje pri Moskve) bol vplyvný 
ruský  filozof,  publicita,  univerzitný  profesor,  teológ  a mystik,  blízky  priateľ  F.  M. 
Dostojevského.
Jeho  hlavným  cieľom  bolo  podporiť  ekumenické  zblíženie  kresťanských  cirkví,  zvlášť 
pravoslávia a katolicizmu. Postupne ovplyvnil celú ruskú spirituálnu renesanciu na prelome 
19.  a 20.  storočia.  Z jeho  žiakov  vynikali  N.  Berďajev,  S.  Bulgakov,  P.  Florenskij. 
Švajčiarsky teológ Hans Urs von Balthasar mu venoval rozsiahlu štúdiu a pápež Jána Pavol 
II. ho nazval jedným z veľkých priekopníkov dialógu. 

Príloha komentárov
Rozhovory s kardinálom Špidlíkom

 „Život nie je čas, je to stretnutie s priateľmi.“ 
 „Dnešná spoločnosť hľadá človeka, ale človek bez Krista nie je človekom.“ (kardinál Špidlík)

Ktorú zo svojich kníh máte najradšej?
Je to ťažká otázka. Na niektorých ľudí mala veľký vplyv moja kniha Ruská idea. Hovoria, že skrze  

ňu objavili nový svet. Kniha je o tom, čím sa môže Východ a Západ navzájom obohatiť. Vyšla v 
mnohých  jazykoch,  teraz  ju  preložili  dokonca  do  ruštiny.  Bývalý  francúzsky  prezident  François  
Mitterrand si práve túto knihu zobral so sebou do nemocnice, kde si ju ešte pred smrťou prečítal.

Keď ju  prekladali  Rumuni,  zmenili  názov,  aby  sa  vyhli  prívlastku  ruská.  Nakoniec  ju  nazvali 
Špiritualita kresťanského východu IV. Takto sa vyhli propagácii Rusov či Ruska. Nie je dôležité, ako 
sa kniha volá, dôležitý je jej obsah a idea. 

Aká kniha by bola vhodná pre mladého veriaceho človeka?
Mladí najviac obľubujú knihu Ako očistiť svoje srdce. Vyšla v mnohých vydaniach i jazykoch. Nie 

je  tam nič  nové.  To  potvrdzujú  aj  samotní  pravoslávni.  Ale  obsahuje  zrozumiteľne  vypovedaný 
základný problém mladého človeka – myšlienky a ďalšie problémy, s ktorými si nevie rady. Niekedy 
ľutujem, že som tú knihu napísal len tak narýchlo, ale vtedy prišiel impulz a bolo potrebné vydať 
niečo podobné.

Sme v pôstnej dobe. Prečo je dôležitý pôst?
Doteraz sa stále hovorilo o pôstnej dobe. Človek dneška však reaguje slovami: „Dajte mi pokoj! Ja 

som slobodný človek.“  Nemôžeme  začínať  potrebou  pôstu  v  nejakom čase.  Začať  sa  musí  inde. 
Človek musí v sebe vybudovať istú rovnováhu. A keď je narušená, násilím sa nedokáže realizovať. 
Človek po tejto rovnováhe musí túžiť. A prostriedkom k nej je pôst, askéza alebo umŕtvovanie. Každý 
si nájde takú formu, ktorá mu najviac pomáha. Musí si však uvedomiť, že to potrebuje. Mladý človek  
neprijme myšlienku, že sa musí postiť, lebo sa začína pôstna doba.

Prečo je pre človeka dôležitá vnútorná rovnováha?
Lebo človek obdivuje všetko krásne. Svet je harmonický, krása je v harmónii. Ak v človeku nie je  

vnútorná  harmónia  medzi  skutkami,  myšlienkami  a  svedomím,  potom  je  v  ňom  nepokoj.  Staré 
mníšske pravidlo hovorí, že všetko, čo človeka znepokojuje, je od diabla.

Raz som sa bol pozrieť v holandskej maliarskej škole, kde profesor klasifikovalobrazy. Dal mi pred  
oči obraz a spýtal sa ma na môj názor – odpovedal som, že je to pekné. Bolo to dievča, ktoré drží 
kyticu. A on na moje prekvapenie dodal, že je to jediný obraz, ktorý prepadne. Pozrel som sa na neho  
s údivom. On sa ma opýtal, koľko rokov má podľa mňa to dievča. Odpovedal som, že šestnásť. Potom 
zobral kus papiera a zakryl na obraze všetko okrem nohy. A znova sa opýtal: „Koľko rokov má tá 
noha?“ Odpovedal som: „To je mužská noha.“ „A to rameno?“ spýtal sa. „To nie je rameno dievčaťa“ 
dodal som. Všetko vyzeralo na prvý pohľad pekne, ale netvorilo harmóniu, aby to mohlo byť krásne.



V živote človeka je to podobne. Niekto športuje, aby posilnil telo, no zanedbáva ducha. Školská 
veda je o vedomostiach – poznatkoch. Človek podľa nej potrebuje encyklopédie a internet. Chýba tam 
rovnováha.  Všetko je chaoticky roztrúsené,  bez konceptu.  Človeku tak chýba rovnováha v štúdiu, 
rovnováha v myslení a aj v sebe.

Často  propagujem  myšlienku,  že  krása  spasí  svet.  Umelecká  výchova  je  pre  človeka  životne 
potrebná. Človek skrze umenie môže v jednej veci vidieť niečo iné. Veda učí striktne a jednoznačne –  
to je to a to.

Ako špirituál som stále hovoril, že je potrebné, aby sa človek naučil byť pánom. Napríklad pri jedle 
sa to dá tak, že môžem vypiť pohár vína, ale nevypijem ho do dna. Nechám polovicu, aby som v sebe 
vybudoval slobodu a nedovolil, aby ma pohár vína zotročil. A tak sa človek cíti slobodný, hoci má rád  
mnohé veci. Ale tie ho nezotročujú a on nachádza v sebe rovnováhu. Z literatúry je známy príklad v  
živote  svätého Antonína Pustovníka,  ktorý videl  všetkých možných démonov a nakoniec sa  tomu 
smial. Hovoril, že keby to bola skutočnosť, tak by bol už dávno zjedený od tých levov a ostatných  
dravých bytostí. A v poslednej kapitole sa píše, že keď ho niekto hľadal, tak sa nemusel pýtať, ktorý to 
je, lebo jeho tvár bola taká jasná a pokojná, že ho bolo hneď poznať.

Pôvodne ste študovali arménsku duchovnosť. Kde berú Arméni svoju duchovnú silu?
Nakoľko viem, Arméni majú nádhernú liturgickú duchovnosť. Dlho nemali nič, iba liturgiu. V tom 

sa podobajú na vás gréckokatolíkov. Je to národ, ktorý bol stále prenasledovaný a žil svoju duchov-
nosť z božskej liturgie. A tak sú tieto spevy a modlitby prepracované a preniknuté Božím duchom. 
Žiaľ, ešte to nebolo dostatočne sprostredkované európskemu človekovi. Možno som to mal študovať. 
Alebo to bude študovať môj následník.

Váš život je preplnený štúdiom a bádaním v oblasti špirituality Východu. Ako zmenili tieto 
poznatky váš život?

Keď o tom dnes premýšľam - nakoľko žijem skoro jedno storočie - prežil som periódu veľkých 
zmien  –  od  poľnohospodárskej  spoločnosti  po  dnešnú  ekonomickú,  demokraciu,  fašizmus, 
komunizmus... Žil som v Afrike, Amerike, na mnohých miestach Európy a dnes aj v Prešove. Ale vo  
všetkých tých zmenách si  človek musel  nájsť  svoju vlastnú cestu a  nenechať sa  svetom ovládať.  
Kristus povedal: „Ja som cesta“, nie iba pravda.

Keď  som  dostal  diplom  od  talianskeho  prezidenta,  povedal  som:  „Ja  som  sa  nikdy  necítil  
emigrantom.“  Sú emigranti,  ktorí  budú večne  nešťastní,  lebo  nie  sú  doma,  a  sú  aj  takí,  ktorí  sa  
okamžite  chcú prispôsobiť  okoliu.  Ja  som tým,  kým som.  A čo  som nemohol  uskutočniť  doma, 
pomohli mi v zahraničí. Veľa ľudí mi vlastne často pomáhalo.

Otec kardinál, ste známy ako priaznivec východnej duchovnosti. Odkiaľ pramení táto vaša 
náklonnosť k slovanskému východu?

Neviem povedať presne, odkiaľ sa vzala táto náklonnosť. Nejako som do nej vnikol a som veľmi 
šťastný. Keď som mal zostať v Ríme študovať východnú spiritualitu, tak môj predchodca chcel, aby 
som sa venoval  Arménsku a jeho duchovnosti.  Poukazoval  na krásne arménske duchovné texty a  
nezáujem,  ktorý  pramení  z  nepoznania.  Tak  som začal  študovať  arménčinu  a  došiel  som  k  15.  
cvičeniu. A tu som to ukončil. Rozhodol som sa, že sa budem venovať slovanskej spiritualite. On mi 
povedal: „Prosím vás, toto nerobte – tam nie je nič nové! Oni boli pokrstení, až keď už boli všetky 
hlavné  články  viery  ustálené.  Oni  nič  nevytvorili  –  a  nemajú  ani  svoju  liturgiu.  Prevzali  buď 
byzantskú, alebo latinskú. To je stratený čas.“ 

Ja som si však postavil hlavu a povedal som, že tam predsa len niečo nové, čo môže byť prínosom, 
nájdem.  A  som  spokojný,  lebo  sa  mi  podarilo  ukázať  svetu,  že  v  slovanskej  literatúre  a  ich  
duchovnosti  existuje  niečo  nové.  Môžem povedať,  že  som sa  za  ten  čas  bádania  v  tejto  oblasti 
stotožnil so slovami Vladimíra Solovjova: „Boli pokrstení v Európe ako poslední,  aby povedali to 
posledné slovo európskej kultúre“. O tomto poslaní Slovanov teraz veľmi často rozprávam nielen na 
fóre Katolíckej cirkvi, ale prednedávnom aj na pravoslávnej fakulte.

Ako vznikla európska kultúra?
Európska  západná  mentalita  vzišla  z  gréckeho  myslenia,  rímskeho  práva  a  Biblie.  Ale  Bibliu 

vnímala  iba  jednostranne,  ako  je  to  často  zvykom  práve  u  kresťanov.  Grécke  myslenie  je 
charakteristické tým, že si zásadne vyberie jednu všeobecnú myšlienku, tú najdokonalejšiu, urobí ju 
zákonom a do tohto kontextu osadí osobu človeka. Tak je to aj v demokracii, ktorú máme práve od 
Grékov. Táto myšlienka sa preniesla napríklad aj do mníšstva – máme rehoľu františkánov, a ak si 
františkán, musíš sa správať podľa františkánskeho rádu. Podobne je to aj u jezuitov. Ide o mentalitu. 



Je to vzťah podobný vzťahu logos – nomos. Ak je poctivý a dobrý parlament, vytvorí krásnu ideu – 
myšlienku, z nej urobí zákon a my všetci ho musíme rešpektovať a plniť.

Kde je potom miesto pre človeka ako osobu?
Osoba človeka je neopakovateľná a má prednosť pred všetkým ostatným.  A práve toto ukázali 

veľmi pekne v ostatnej dobe slovanskí myslitelia. Ide najmä o Rusov, ktorí sa stali disidentmi nielen z 
hľadiska osoby,  ale aj z hľadiska myšlienkového smeru. Poukázali na to, že osoba musí dostať vo  
všetkom prednosť. Ukazuje sa to aj v náboženstve. My hovoríme: „Verím v jedného Boha“. Dobre. „V 
Bohu sú tri božské osoby.“ Prijímam. Ale aký to má zmysel? Napríklad Immanuel Kant, predstaviteľ  
nemeckej klasickej filozofie,priznáva:„Neviem,žebytomalozmysel“. Hlavná náboženská pravda nemá 
zmysel? Hlavné pravdy sa musia začať ináč: Verím v jedného Boha Otca, ktorý má Syna a Ducha. 
Ako sa tie tri božské osoby dokážu tak zjednotiť, že vytvoria jedného Boha? To je problém ľudského 
súžitia. Nedá sa vychádzať z jednoty k trom osobám, ale naopak. Ale to je problém Cirkvi, spoločnosti 
a každej komunity.

Vníma tento nesúlad aj Cirkev?
Celý Druhý vatikánsky koncil bol práve o osobe človeka a ľudskom súžití. Mnohí to však pochopili 

zle a hovorili o demokratizácii Cirkvi, čo je len nahradzovanie jednej inštitucionálnej formy druhou.  
Človek ako osoba a ľudské vzťahy ako také sú úžasné a neopakovateľné. A práve toto nájdeme aj v 
slovanskej  literatúre.  Je  to  vyjadrené  aj  v  samotnom  slove  „pravda“.  Po  rusky (a  všeobecne  po 
slovansky)  sa  slovo  „pravda“  vyslovuje  ako  „istina“.  A práve  toto  slovo  má  rovnaký  koreň  ako 
sanskript astmy – dýchať. Pravda je niečo živé. Žiadny pojem, žiadny zákon ju celkom nevysvetlí. Má 
to však aj negatívnu stránku. Napríklad v našich národov, Čechoch a Slovákoch, ako ja tvrdím, je  
najviac spomínaný pán Ale. Hovoríme: „Prší, ale zajtra bude pekne. Je pekne, ale zajtra bude pršať. 
Áno, ja s tým súhlasím, ale ...“ Na jednej strane ide o zlozvyk, na druhej sa dá povedať, že nič nie je 
definitívne.Všetkomáešteniečo,čoide za dané poznanie ďalej.  Pravda je niečo ďaleko hlbšie, než to 
dokážeme vysvetliť my sami. Toto všetko sú drobnosti, ktoré ak pridáme do štruktúr spoločností, ktoré 
prežívajú v celom svete veľkú krízu, dajú im život. 

Poznáte jednu i druhú spiritualitu. Ako by ste charakterizovali veriaceho západného obradu a 
veriaceho z Východu?

Vidíte, už hovoríme všeobecne v množnom čísle. Ja hovorím,  keď sa ma niekto opýta, ako ma 
prijali pri ceste na východ pravoslávni: „Nikdy som nešiel navštíviť pravoslávnych ani katolíkov. Išiel 
som k priateľom. A tí ma prijali dobre. A s ostatnými som sa nestretol.“ Čo sa však týka rozdielu,  
môžem povedať, že u východných kresťanov nájdem mnohé aspekty, ktoré sú síce aj na kresťanskom 
západe, ale nie sú také zvýraznené. A, ako som už naznačil predtým, ide hlavne o vzťah osoby a  
zákona.  Fiodor  Michajlovič  Dostojevskij,  ruský  spisovateľ  a  mysliteľ,  vo  svojej  knihe  Veľký 
inkvizítor hovorí ústami hlavnej postavy: „Nikdy nevyriešim tento problém – buď viac slobody, ale 
málo poriadku, alebo naopak – viac poriadku a málo slobody. Ale spojiť to, to nikdy nedokážem.“ Tak 
toto sú niektoré problémy, ktoré musíme vedieť vyriešiť.

Ako je to s nami stredoeurópanmi?
My,  stredoeurópski  Slovania  –  Česi,  Poliaci,  Slováci,  často  nevieme,  či  sme  východní,  alebo 

západní. Odpoveď by sme mali hľadať vo svojej poézii. V nej sa nájde veľa krásnych vecí. V dnešnej  
dobe je poézia, ktorá sa zaoberá duchovnom, úplne zanedbaná. Keď som napríklad citoval Talianom 
českého básnika Jiřího Wolkera, hovorili: „To je krásne, odkiaľ to máte?“ Odpovedám: „Wolker je  
český básnik“. A oni s údivom reagovali: „Naozaj? Vy tam tiež niečo máte?“ Celý problém spočíva 
však v tom, že je to potrebné najprv znova objaviť.

V  dnešnej  dobe  sa  však  už  nedá  hovoriť  o  Západe  a  Východe.  Na  Západe  sú  východné,  i 
pravoslávne, eparchie. A na Východe je to podobne. Ak však chceme pochopiť človeka, musíme o 
ňom hovoriť v kontexte jeho miesta.  On je tam,  kde je.  Pozrite sa napríklad na vás,  slovenských 
východniarov. Vy ste žili z liturgie. Ona je prameňom, ktorá má a mala veľký vplyv na váš život.  
Západní  Slováci  zasa  majú  krásne  náboženské  ľudové  piesne,  ktoré  ovplyvnili  časom aj  vás.  To 
nemajú ostatné národy. Človek si musí to svoje objaviť a chrániť to krásne, čo má. Ak to on sám 
neurobí, ťažko môže chcieť, aby to zaň urobil niekto druhý, koho to nezaujíma.

V ostatných desaťročiach mocnie ekumenický duch. Prečo je to tak?
Ekumenizmus  je osobnou vecou a nie  nejakou novou štruktúrou.  Málokto si  uvedomuje,  že  na 

Druhom  vatikánskom  koncile  sa  vyšlo  z  nového  poňatia  Cirkvi.  Hlavná  zmena  nastala  v 
definíciiCirkviako „tajomstvo a sviatosť“.  Skôr sa Cirkev definovalaakodokonaláspoločnosť,kde sa 



vyvíja duchovný život človeka. Ale ono to tak nefunguje. Najprv je duchovný život a až potom on 
nachádza vonkajšie formy.  Niekto môže byť kresťanom v ekumenickom význame skôr, než je ním 
podľa práva. Pomer ekumenizmu označuje teda to, do akej miery ten ktorý človek patrí do jednotnej  
Cirkvi.

Ak si všimnete gréckych pravoslávnych, tak tí berú vzťah veriaceho a Cirkvi striktne podľa práva. 
Ak je potrebné, aj druhýkrát krstia, lebo podľa nich boli doterajšie sviatosti neplatné, lebo ten človek 
nepatril k Cirkvi.

Ako by mohla vyzerať zjednotená Kristova Cirkev?
Jednota Cirkvi je neustále, ale v rôznych stupňoch intenzity.  Tá môže byť silná alebo slabá. Aj  

ateista,  pokiaľ  žije  dobre  a  nikomu  neubližuje,  patrí  v  istom chápaní  k  Cirkvi.  Musíme  si  totiž 
uvedomiť, že Boh chce spasiť všetkých ľudí. Ale na druhej strane, človek môže byť spasený len v  
Cirkvi. To sú dve dogmatické pravdy. Čiže ak berieme do úvahy, že spasený môže byť rímskokatolík,  
gréckokatolík i pravoslávny, potom tu musí existovať istá jednota Cirkvi, ale je minimálna. A doteraz 
sa vždy namiesto posilnenia oslabovala.  A to je zlé.  Ekumenizmus  sa nemôže hľadať ako nejaká 
stredná cesta. To by bol chybný krok.

V jednom rozhovore ste sa priznali, že vás najviac ovplyvnila matka...
Matka mala ťažký život. Vyrastala ako sirota, vydala sa za môjho otca, remeselníka, ktorého zakrátko 
odviedli na vojnu. Vrátil sa chorý a prežil niekoľko rokov v posteli. Matka ho musela ošetrovať a  
pritom sa starať, aby sme sa uživili. A predsa som ju nikdy nepočul nariekať. Dokonca si zachovala  
zmysel pre humor. Keď bol niektorý týždeň veľmi ťažký, len si povzdychla: „Pán Boh zaplať, prežili  
sme to celkom dobre.“ Ľudia dnes premýšľajú, ako treba premeniť svet, aby v ňom mohli žiť. Moja  
matka kládla dôraz na to, ako sa postaviť k tomu, čo je, aby mohla spokojne žiť. To je postoj, ktorý 
som neskôr objavil a obdivoval u veľkých slovanských mysliteľov.

Medzi najvýznamnejšie prvky vo vašom diele patrí skúmanie cyrilo-metodskej tradície...
Ako profesorovi mi zverili katedru spirituality – duchovnej náuky. Môj predchodca ma povzbudzoval, 
aby som sa  špecializoval  na  Arménov.  Ja  som však  namietal,  že  by som sa  rád  venoval  otázke  
slovanskej, v duchu našej cyrilo-metodskej tradície. A od toho ma mnohí odhovárali. Vraj Slovania  
prišli do kresťanskej Európy ako poslední a nič nové nepriniesli. Ja som sa však nedal odradiť. Dnes 
môžem povedať, že som západnú Európu zoznámil so slovanskou duchovnosťou a že sa v nej našlo 
dosť obdivovateľov aj tam, kde by to nik nečakal. Francúzsky veľvyslanec mi prezradil, že Francois 
Mitterand si vzal do nemocnice pred svojou smrťou moju knihu Ruská idea.

Aká je identita Slovanov?
O slovanskom svete majú mnohí vo svete malé vedomosti, často obmedzené na politické správy a 
škandály. Aj sami Slovania študujú všetkých možných autorov, a o svojej duchovnej tradícií vedia  
málo. Často sa vraciam k dvom prvkom, ktorými môžu Slovania obohatiť svet: srdce a personalizmus.

Ako chápete srdce?
Rozlišujeme tri hlavné schopnosti duše: rozum, vôľu a srdce, teda schopnosť poznávať, chcieť a mať  
pre niečo cit. Srdce sa teda stotožňuje s citom. Preto sa o Slovanoch hovorí, že sú citoví. V duchovnej 
slovanskej literatúre srdce znamená to, čo predstavuje aj v Biblii – celého človeka. Milovať Boha z 
celého srdca znamená obrátiť k Bohu svoje poznanie, chcenie a cítenie. Nebezpečenstvo racionalizmu 
je, že sa o Bohu veľa rozmýšľa, ale viera nepreniká do celého života, je v hlave, nie v srdci.

Prečo je srdce také dôležité?
Srdce je znakom duševnej celistvosti, teda znakom človeka takého, aký naozaj je, a nielen znakom 
toho, čo robí a ako sa ukazuje navonok. Pravá hodnota človeka je tajomstvom, ktoré pozná len Boh. 
Ale človek má istú intuíciu voči sebe aj ostatným. Svätci čítali v srdciach ľudí ako v otvorenej knihe.  
K takým patril páter Pio v Taliansku, ale aj povestní ruskí starci. Do istej miery majú túto schopnosť aj  
matky voči deťom a ľudia, ktorí sa majú naozaj radi.

Čo je podstatou tradície personalizmu u Slovanov?
Dnes si ľudia čoraz viac uvedomujú, že nesmieme bojovať len o idey a zákony a zabúdať na človeka.  
Takýto prístup vedie k totalitarizmu, k udržovaniu režimu a k ubíjaniu tých, ktorí v ňom žijú. Slovania  
poznali dopad takéhoto postoja na sebe. Kedysi  žili v malých dedinkách, kde sa žilo v priateľskej  
osobnej zhode. Je to však možné aj vo veľkých štátoch a pri spájaní krajín? Dostojevskij je v tejto  
oblasti skutočným prorokom. Vo svojich románoch ukazuje, že človek zostane človekom len vtedy, ak 
si zachová spojenie s Kristom. Zdravý osobný postoj k ľuďom nájdeme len vtedy, keď v nich budeme  
vidieť Krista.



Slovania sa mohli podľa Jána Pavla II. stať mostom medzi Východom a Západom. Kým 
to mohli uskutočniť, svet sa rozdelil. Aké je teraz poslanie Slovanov?
Čo dali svetu iné európske národy,  už vieme, ale čím obohatia svet Slovania, to ukáže budúcnosť. 
Môžeme  to  len  tušiť.  Solovjov  tvrdí,  že  by  mali  povedať  posledné  slovo  pri  celkovom utváraní 
Európy. Ja som sa vo svojej knihe Ruská idea pokúsil pozbierať mnohé z tých duchovných námetov, 
ktoré sa mi zdajú na slovanskom Východe lepšie rozvinuté než na Západe.

Patríte medzi výrazné postavy dialógu medzi katolíckou a pravoslávnou cirkvou. Ako ste 
sa začali angažovať v tejto oblasti?
Motív mám celkom jednoduchý. Pravý ekumenizmus totiž nie je v hľadaní ideí, ale v porozumení 
toho, čo je v každom človeku naozaj ľudské. V každom človeku je prítomný Boh. Aj keď si to ľudia 
neuvedomujú, patria ku Kristovej cirkvi. Dobrý ekumenizmus vedie k tomu, aby si to ľudia podľa 
Božieho plánu začali uvedomovať.
Zdroje: www.slovo.grkatpo.sk; www.blog.tyzden.sk          
 

http://www.slovo.grkatpo.sk/


4   KRESŤANSKÉ HODNOTY V SPOLOČNOSTI

Základná podétma - doplnenie
► 4.2  Vzťah Cirkev – štát 

Hlavná časť: Výklad a práca s doplnkovým PL
ŠTÁT - CIRKEV 

Cirkev a štát v ponímaní kresťanského Východu
Podľa  byzantskej  politickej  teórie  cieľom bolo  dosiahnuť  harmonickú  spoluprácu  a  zhodu medzi  
panovníkom  a  patriarchom  (štátom  a  cirkvou)  pre  blaho  ríše.  Moc  cisára  voči  cirkvi  nebola 
neobmedzená, mal síce chrániť čistotu viery, ale nemohol meniť jej princípy. To bolo v rukách cirkvi  
a duchovenstva. A tak patriarcha mal predovšetkým dbať, na zachovanie tradície a čistotu dogiem.  
Cirkev má štát zdokonaľovať, pre Božie kráľovstvo.
Podľa Vyšeslavceva sa musíme zmieriť s tým, že cirkev predstavuje ideál slobody v Kristovi a že štát  
svoju moc vykonáva pomocou sily.  Ale to neznamená, že nemôže medzi nimi existovať dohoda o  
spolupráci  v  oblastiach,  kde  sa  prelínajú  ich  záujmy.  Ak nie  je  možná  súhra  medzi  cirkevnou a 
svetskou mocou, potom vzniká otázka, ako sa zachovať, ak sa dostanú do protikladu ich záujmy. V 
takých chvíľach sa máme nechať viesť Božím Duchom.
Ukážkou negatívneho zasahovania panovníka do vecí cirkevných je napr. ikonoborectvo. 

Ikonoborectvo: sv. Teodor Studita
Ikonoborectvo  bola  takmer  100-ročná,  v dvoch  etapách  prebiehajúca  vojna,  proti  uctievaniu  ikon 
a tým, ktorý tieto ikony bránili. Rozhodnutia vychádzali  zo strany byzantských cisárov. Byzantský 
cisár Lev V. Arménsky obnovil  v roku 813 ikonoborecké prenasledovanie. Vtedy  Teodor Studita, 
reformátor mníšskeho života a zástanca svätých ikon, neohrozene vystúpil a obvinil cisára, že sa mieša 
do cirkevných záležitostí, aj napriek tomu, že k tomu nie je kompetentný, pretože je len svetským 
panovníkom. Cisár vyhnal  zhromaždených kňazov. Teodor s bratmi vzali sväté ikony a usporiadali 
sprievod okolo monastiera,  pričom spievali  „Klaniame sa tvojmu prečistému obrazu Dobrotivý...“ 
(tropár  Rukou  neutvoreného  obrazu  16.8.)  a iné  víťazné  piesne.  Preto  bol  poslaný  cisárom  do 
vyhnanstva, a keďže ani tam neutíchol, bol mučený a väznený. Všeobecný snem v Nicei ešte v roku 
787 potvrdil oprávnenosť úcty k ikonám.

Na obrázku je chrám Božej Múdrosti (Hagia Sofia) v dnešom 
Turecku, v ktorej sa od VI. storočia konali korunovácie 
byzantských cisárov a iné významné udalosti. 

      Nachádza sa v meste .................................................................... 

Chrám Božej Múdrosti v Konštantinopole
Je to jedna z najznámejších sakrálnych stavieb sveta, v súčasnosti je z nej múzeum. Mal mimoriadny 

vplyv na architektúru kresťanských chrámov byzantského obradu.
Hagia Sofia bola postavená na podnet byzantského cisára Justiniána a posvätená 26. decembra 537 na mieste, 
kde stál  predtým menší  chrám rovnakého mena,  postavený Konštantínom Veľkým.  Architektmi  stavby boli 
Isidor z Milétu a Anthemios z Trallu. Chrám je najvýznamnejšou pamiatkou byzantskej architektúry. Kopula 
Chrámu Svätej Múdrosti bola až do stavby kopuly nového chrámu sv. Petra v Ríme (1590) najväčšou na svete.  
Chrám bol aj sídelným chrámom konštantínopolského patriarchu. Po dobytí Konštantínopola štvrtou križiackou 
výpravou bol  Chrám Svätej  Múdrosti  istý čas  sídlom latinského patriarchu  Konštantínopola.  Byzantská  ríša 
postupne strácala svoj vplyv, až celkom zanikla roku 1453 pri masívnom útoku elitných tureckých jednotiek, 
ktoré dobyli  za vlády sultána Mehmeda II.  Konštantínopol. Hagiu Sofiu prebudovali na mešitu a kresťanské  
mozaiky  zakryli.  Chrám  sa  stal  hlavnou  –  teraz  už  istanbulskou  mešitou.   Roku  1934  bola  Hagia  Sofia 
prebudovaná  na  múzeum.  V  roku  1993  inšpekcia  UNESCO  zistila,  že  budova  chátra,  preto  prebehla  jej 
rekonštrukcia.



 

 

      

  

Záver: Priama a nepriama charakteristika
- v aktivite možno pracovať s osobnosťami kresťanského Východu - kňazi a rehoľníci 
prenasledovaní štátom uvedení v knihe: BABJAK, J.: Zostali verní I-VIII.

Osobnosti obete totalitných režimov:

Prof. PhDr. ThDr. Ján Ivan Mastiliak, CSsR (* 5. november 1911, Nižný Hrabovec - † 18.  
september 1989, Prešov) 
Bol  gréckokatolícky  kňaz,  redemptorista,  jeden  z  odsúdených  v 
politickom procese s predstaviteľmi reholí v 50. rokoch 20. storočia.
Mastiliaka a jeho dvoch súrodencov v detstve vychovávala matka, otec 
zahynul  v bani  v USA. V roku 1922 začal  spolu so svojím bratom 
študovať v redemptoristickom juvenáte v Hlučíne na Morave. V roku 
1928  vstúpil  do  noviciátu  redemptoristov  východného  obradu  v 
Stropkove.  Po  zložení  rehoľných  sľubov  2.  augusta  1929  začal 
študovať v Obořišti,  kde bol kňazský seminár pražskej provincie. 9. 
augusta  1933  ho  mukačevský  biskup  Alexander  Stojka  vysvätil  za 
diakona, o rok neskôr, 12. augusta 1934, bol v Užhorode vysvätený na 
kňaza.  V  roku  1935  dokončil  svoje  štúdia  v  Obořišti  a  od  25.  júla  krátko  pôsobil  v  kláštore  v 
Michalovciach. Na jeseň toho istého roku nastúpil na základnú vojenskú službu v Košiciach a potom v 
Prahe.
V roku 1937 ho predstavení vyslali na štúdiá do Ríma. Štúdium na Gregoriánskej univerzite zakončil 
licenciátom z teológie, na Pápežskom východnom inštitúte získal v roku 1942 titul Doctor in scientiis 



ecclesiasticis orientalibus (oboje na tému: Fuitne Vladimirus Solovjev Catholicus?). V roku 1944 sa 
vrátil  na  Slovensko.  Po  návrate  do  Michaloviec  sa  Mastiliak  stal  predstaveným  michalovského 
kláštora. Od jesene 1945 prednášal dogmatiku, filozofiu a orientalistiku v seminári v Obořišti.
Tam bol 14. marca 1950 zatknutý a obvinený z protištátnej činnosti a špionáže v prospech Vatikánu.  
Vo vykonštruovanom procese, v ktorom boli spolu s ním súdení i  ďalší predstavitelia katolíckych 
reholí  (napr.  jezuita  František  Šilhan)  bol  5.  apríla  ako  jediný  odsúdený  na  doživotný  trest.  Bol 
väznený v Ruzyni, na Pankráci, na Mírove, vo Valdiciach a v Leopoldove. V roku 1955 mu bol na  
základe  amnestie  prezidenta  republiky  trest  skrátený  na  25  rokov  ostrého  väzenia.  Napokon  bol  
podmienečne prepustený v máji roku 1965.
Po prepustení nesmel pracovať ako kňaz, preto si našiel prácu v Komunálnych službách v Prešove ako 
záhradník. Od roku 1966 pracoval ako tlmočník v odevných závodoch v Prešove. V roku 1968 sa 
zapojil  do  obnovy  gréckokatolíckej  cirkvi  a  bol  ustanovený  za  predstaveného  michalovskej 
viceprovincie redemptoristov. Zo zdravotných dôvodov sa však nemohol aktívne venovať pastorácii. 
Preto sa venoval  hlavne výuke tajných kandidátov na kňazstvo,  z ktorých bolo neskôr  asi  tridsať 
vysvätených, spovedaniu a duchovnému vedeniu. Svoje jazykové znalosti (ovládal 14 jazykov) využil  
na plodnú prekladateľskú aktivitu: pre potreby tajného štúdia a rehoľnej i laickej formácie preložil 
vyše  sto  titulov  zahraničnej  literatúry  do  slovenčiny.  Tieto  preklady sa  potom šírili  samizdatom. 
Zomrel v Prešove krátko pred pádom komunistického režimu. (www.wikipedia.org) 

ThDr. Ján Murín (12. 1. 1913 Sečovce – 17. 11. 1990 Bratislava)
Gréckokatolícky kňaz, pedagóg, organizátor duchovného života.
Narodil sa ako ôsme, predposledné dieťa v rodine remeselníka. Gymnázium 
začal  v  Košiciach,  potom  prestúpil  do  Michaloviec,  kde  aj  v  r.  1933 
zmaturoval.  Dva  roky  pobudol  na  ľudovej  škole  ako  učiteľ.  Sníval  o 
kňazskom povolaní. Nastúpil preto na teológiu do Užhorodu. Odtiaľ ho vyslali 
ako výborného študenta na Cyrilometodskú bohosloveckú fak. do Olomouca. 
Za kňaza bol vysvätený 21. novembra 1939. Od 1. decembra 1939 do 9. mája 
1950 pôsobil ako profesor gréckokatolíckeho náboženstva na michalovskom 
gymnáziu.
V rámci tzv. Akcie„P“ bol nútený podpísať prestup do pravoslávnej cirkvi, čo 

odmietol.  Pozvali  aj  manželku,  aby ho prehovorila  k podpísaniu pravoslávia,  no ona ho ešte  viac 
utvrdila, aby zoslal verný. Dňa 9. 5. 1950 bol bez akéhokoľvek odôvodnenia zaistený, suspendovaný 
z výkonu učiteľskej služby a na podklade výmeru KNV bol zaradený do tábora nútenej práce v Ilave 
na dobu 24 mesiacov.  Neskôr  bol  premiestnený do sústreďovacieho tábora  pre  gréckokatolíckych 
kňazov v Podolínci. V roku 1951 bol vysídlení a nasadený na práce v českom pohraničí. 

Zaradili  ho  do  tábora  nútených prác  v  Ilave  na  24  mesiacov.  Nakoniec  bol  nasadený do 
českého pohraničia na Štátny majetok v Rychnove nad Nisou ako pastier jalovíc. Tri roky pracoval aj  
v uhoľných baniach, v pozemných stavbách, neskôr ako strojný zámočník, neskôr v antikvariáte a  
nakoniec ako knihovník v Univerzitnej knižnici. Od 16. apríla 1968 pracoval v akčnom výbore na 
obnovu Gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach a od 1. októbra 1968 ako tajomník biskupstva. V čase 
normalizácie sa stal zase nepohodlným, odobrali mu štátny súhlas a od r. 1970 žil v Bratislave. Zomrel  
17. novembra 1990. Bol spoluzakladateľom (rok 1941) kultúrno – náboženského spolku Jednota sv. 
Cyrila a Metoda, ktorej bol správcom. Jednota vydávala spolkový orgán Cyril  a Metod, kalendáre,  
mala svoju tlačiareň, tlačila modlitebné knižky, organizovala cyrilometodské slávnosti. J. Murín bol 
dušou spolku.
Vo svojej žiadosti  o rehabilitáciu píše:  „...ja i moja rodina sme prežili  18 rokov neustálom napätí  
a v trápení, a to bez akéhokoľvek zavinenia z mojej strany. Nikdy som nebol postavený pred riadny  
súd, ale stále šikanovaný, vytrhnutý z práce, ktorej som sa venoval a mal ju rád, diskriminovaný ako  
morálne a spoločensky, tak aj materiálne...“ (BABJAK, J.: Zostali verní I. Košice, 1997)

Mons. ThDr. Mirón Podhájecký (1911, Brusnica – 1995, Prešov)
Študoval v Prešove, Olomouci i Prahe. Kňazské svätenie prijal ako celibátnik z rúk vladyku 

Pavla  P.  Gojdiča.  Ako kňaz  pôsobil  v Sabinove,  v Prahe,  neskôr  sa  stal  prefektom v prešovskom 
gréckokatolíckom seminári.  V roku 1940 sa stal  tajomníkom vladyku  P.  P.  Gojdiča  a bol  zároveň 
špirituálom v kňazskom seminári  a profesorom dogmatiky  v Prešove.  Na  návrh  vladyku  Pavla  ho 



Svätý otec Pius XII. Menoval za pápežského komorníka. Ešte pred likvidáciou gréckokatolíckej cirkvi 
v Československu v roku 1950 bol o. Mirón uväzený v Novákoch, neskôr v Ilave, Trenčíne, Hlohovci, 
Podolínci,  Oseku  a Želive.  Po  prepustení  pracoval  ako  robotník  v sklade  v Severočeských 
bavlnárskych  závodoch.  Po  presťahovaní  na  Slovensko  v roku  1960  bol  Okresným  súdom 
v Humennom  pre  „marenie  štátneho  dozoru“  –  tajné  vysluhovanie  svätých  tajomstiev 
gréckokatolíckym veriacim – odsúdený na 12 mesiacov väzenia. Potom bol prepustený. Vo väzniciach 
strávil  spolu  7,5  roka.  O týchto  trpkých  rokoch  prenasledovania  za  vieru  veľa  nehovoril,  aby  si 
nezmenšoval zásluhy pre večnosť. 

Po obnovení gréckokatolíckej cirkvi bol menovaný za správcu farnosti Veľká Poľana, kde mu 
však bol v roku 19741 odňatý štátny súhlas k vykonávaniu kňazskej činnosti. 
Svoju najdlhšiu kňazskú službu vykonával od roku 1972 vo farnsoti Čirč, kde 
zasial Božie slovo hlboko do sŕdc svojich veriacich. Bol vrúcnym ctiteľom 
Bohorodičky.  Jeho  telesné  pozostatky  boli  uložené  do  hrobu  pri  chráme 
v Čirči,  kde  sa  nachádza aj  múzeum o.  Podhájeckého.  Zo spomienok  naň 
vyberáme:  „...  Svojou  jednoduchosťou  a snahou  byť  nanápadný  stal  sa  
veľkým a prvým. Čo som čítala životopisy kňazov, pripomína mi život Jána  
Máriu Vianneya. Jeho pôsobením v Čirči sa veľa zmenilo k lepšiemu. Obnovil  
všetky chrámy vo farnosti i na filiálkach, kaplnku na čirčianskej hore, mládež  
viedol príkladne k Bohu..., ale hlavne zväčšil rady veriacich pristupujúcich  
k sviatosti zmierenia...“   (BABJAK, J.: Zostali verní I. Košice, 1997)

Prof. Ladislav Hučko (1912, Kojšov – 1975, Prešov)
Pochádzal  z Kojšova,  kde  jeho  otec  pôsobil  ako  farár.  Študoval  na 
gréckokatolíckej bohosloveckej faklte v Prešove, potom na filozofickej fakulte 
v Bratislave.  Po  jej  ukončení  vyučoval  ako  stredoškolský  profesor  na 
Dievčenskom gymnáziu v Prešove. V roku 1945 prijal kňazskú vysviacku z rúk 
bl. P. P. Gojdiča. Okrem profesorského pôsobenia vykonával aj rôzne služby 
v duchovnej  a pastoračnej  oblasti,  tiež  sa  venoval  prekladateľskej  činnosti. 
V roku 1950 bol prepustený zo školských služieb. Ponúkli mu podpísať akciu 
„P“ a možnosť vyučovať na pravoslávnej teologickej fakulte, čo však odmietol. 
Pracoval v mliekarňach v Prešove ako robotník, no preložili ho ako robotníka 
na výlučne manuálne práce do Čiech. Proti tomuto výmeru nebolo odvolania. 
Sám, bez rodiny, pirateľov, na ubytovni s rôznymi ľuďmi, prežíval trpké chvíle 

a objavili  sa  aj  zdravotné  ťažkosti,  takže  sa  vrátil  do  Prešova.  Zamestnal  sa  ako  robotník 
v Prakovciach, no pokoj nemal. Cirkevný referent KNV vPrešove začal predvolávať jeho manželku 
a presviedčať ju, aby prehovorila manžela odpísať akciu „P“ s tým, že aj finančne si polepšia. Keďže 
po určitom čase na predvolania  nereagovala,  dalu ju predviesť príslušníkom verejnej  bezpečnosti.  
Medzitým  začali  vyvážať  gréckokatolcíkych  kňazov  aj  s rodinami  do  Čiech.  V roku  1952  prišli 
príslušníci ŠtB ak k rodine o. Hučka so sťahovacím vozom, bez výmeru a bez dokladu ich s dvoma 
malými deťmi vysťahovali z ich bytu v Prešove a maložili do železničného vagóna. Cieľovou stanicou 
mal  byť  Kolín  v Čechách.  Manželka  však  medzitým  cestovala  do  Bratislavy  na  ministerstvo 
a vysvetlila, že jej manžel už pracuje mimo Prešovského kraja ako robotník. Súhlasili, že rodina sa 
nemusí sťahovať do Čiech, „len“ mimo východného slovenska. O. Ladislav sa zamestnal v Prievidzi 
v lesoch,  kde denne skoro ráno cestoval  do práce a neskoro sa  vracal.  Neskôr  sa presťahovali  do 
Jasova pri Košiciach, a potom do Prešova. 
Keď v roku 1968 bola  obnovená  gréckokatolícka  cirkev,  aktívne  sa  zapojil  do  práce.  Bol  prvým 
šéfredaktorom časopisu Slovo a vypomáhal v prešovskej farnosti. Niekoľko dní pred svojou smrťou sa 
zdôveril manželske, že sa ho občas zmocňoval smútok, že aj keď bol kňazom, nikdy nebol v riadnej 
pastorácii a hoci mal dve vysoké školy, nemohol svoje vedomosti naplno využiť. Osemrát bol z práce 
prepustený a stále sa cítil odstrkovaný, zabudnutný. Keď si však uvedomil, že toto všetko robil pre 
Boha a že aj jeho vôľa bola takáto, potom sa nemá prečo trápiť. Ešte ako novokňaz povedal svojej  
manželke: „Naša spoločná cesta bude životom pre Boha a vzájomné posväcovanie sa.“ 
(BABJAK,J.: Zostali verní II. Košice, 1998)



5   PRAMENE PLNOHODNOTNÉHO ŽIVOTA

Základná podtéma - doplnenie
► 5.1  Studňa alebo pravda o mne samom 

- pohľadu na modlitbu v ponímaní kresťanského Východu sa možno venovať aj na samostatnej hodine. 

Úlohy:
- v životopisoch svätých nájdite, aké miesto mala modlitba v ich živote, aké boli jej plody;  
- napíšte, čím je modlitba pre vás, akú skúsenosť máte s modlitbou;
- oboznámte sa s modlitbou časoslova (kňazských hodiniek) i s Ježišovou modlitbou.

Práca s pracovným listom, s. 45 – 47  
Ruský pútnik
Prečítajte si úryvok z knihy Rozprávania ruského pútnika. Nájdite v texte, čo je pre modlitbu 
podstatné a aké ovocie priniesla modlitba pútnikovi. Porozprávajte sa o skúsenosti s vlastnou 
osobnou modlitbou alebo Ježišovou modlitbou.

Božou  milosťou  som  človek  a kresťan,  svojimi 
skutkami veľký hriešnik a zamestnaním pútnik bez strechy nad 
hlavou,  ten  najúbohejší  z úbohých,  potulujúci  sa  vždy  na 
cestách z krajiny do krajiny.  Mojím bohatstvom je vrece na 
pleciach, troška suchého chleba, svätá Biblia vo vrecku a to je 
všetko. Na dvadsiatu štvrtú nedeľu po Sv. Päťdesiatnici som 
vstúpil do chrámu modliť sa práve vtedy, keď sa ľudia modlili 
hodinky.  Čítal  sa list  apoštola  Pavla Solúnčanom,  práve ten 
úryvok,  v ktorom sa hovorí:  „Bez prestania sa modlite“ (Sol 
5,17). Tieto slová sa mi vryli  hlboko do duše. Pýtal som sa, 
ako by bolo možné modliť sa bez prestania, keďže každý z nás 
sa  musí  zamestnávať  toľkými  prácami,  aby  sa  udržal  pri 
živote. Hľadal som pomoc v Biblii. Oči mi padli práve na to, 
čo som hľadal: „Rozpovedal im podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať“ (Lk 18,1) a 
„Vo  všetkých modlitbách  a prosbách sa  modlite  v každom čase  v Duchu.“  (Ef  6,18)...Dobre  som 
o tom pouvažoval. „Čo robiť? Kde by som našiel niekoho, kto by mi pomohol vysvetliť tieto slová?  
Pôjdem do chrámov, kde kážu slávni kazatelia, možno tam nájdem, čo hľadám.“ 

Vydal  som  sa  na  cestu.  Počul  som  mnoho  vznešených  kázní  o modlitbe.  Boli  to  však 
všeobecné  poučenia  o modlitbe:  čo  je  modlitba,  prečo  je  potrebné  modliť  sa,  aké  ovocie  prináša 
modlitba.  Ale  ako  dôjsť  k tomu,  aby  sme  sa  naozaj  modlili,  o tom  mi  nikto  nepovedal  ani 
slova...Rozhodol som sa s Božou pomocou hľadať nejakého múdreho a skúseného človeka, ktorý by 
mi  vedel  vysvetliť  to tajomstvo,  ku ktorému bol  môj  duch neodolateľne priťahovaný.  Čo som sa 
nachodil!...

Konečne jedného večera som stretol istého starčeka, ktorý vyzeral ako mních. Na moju otázku 
odpovedal, že je naozaj mníchom a že s niekoľkými spolubratmi žije v pustovni; pozval ma, aby som 
ich navštívil. „U nás,“ povedal mi, „prijímame pútnikov, dáme im prístrešie a čosi zajesť v útulku pre 
pocestných.“ Nemal som veľkú chuť tam ísť. Povedal som mu: „Môj pokoj nezávisí od prístrešia, ale 
od duchovnej náuky. Nehľadám nijakú stravu, veď mám dosť chleba vo vreci.“ „Akú náuku to hľadáš. 
Čo by si chcel lepšie pochopiť?...

„Vidíte,  otče,“ začal  som svoje rozprávanie,  „už je  to  rok,  čo som počul  na večierni  toto 
prikázanie  apoštola:  Bez  prestania  sa  modlite!...  Nemohol  som pochopiť,  ako  je  to  možné  a aké 
prostriedky  treba  používať,  aby  sme  sa  k tomu  dopracovali.  Prebudila  sa  vo  mne  horúca  túžba 
a zvedavosť:  tieto  slová  mi  už  viac  nedali  pokoja  ani  vo  dne,  ani  v noci...Ale  nikto  mi  nevedel 
povedať,  ako sa treba modliť bez prestania a čo vlastne znamená takáto modlitba... Nuž od tých čias 
bývam akýsi neistý a nespokojný.“ 



Starec sa prežehnal  a začal vysvetľovať:  „Poďakuj sa Pánu Bohu,  pretože ti  dal  takú živú 
príležitosť  k ustavičnej  vnútornej  modlitbe.  Viď v tom Božie  volanie.  On  ti  dal  pochopiť,  že  ani 
múdrosť tohto sveta, ani márnivá túžba po poznaní nemôžu viesť k nebeskému svetlu... k ustavičnej 
vnútornej modlitbe, ale iba chudoba ducha a činná skúsenosť v jednoduchosti  srdca. O modlitbe sa 
naozaj veľa káže a je veľa novších prác o tomto predmete, ale všetky úsudky autorov sa zakladajú na 
rozumovanej špekulácii, na pojmoch prirodzeného rozumu, a nie na skúsenosti živenej činnosťou... 
Mnohí sa dopúšťajú veľkého omylu, keď si myslia, že prípravné prostriedky a dobré skutky dávajú 
zrod modlitbe, kým v skutočnosti práve modlitba je prameňom skutkov a všetkých čností. Od kresťana 
sa  vyžaduje  veľa  dobrých skutkov,  ale  skutok  modlitby má  byť  na  prvom mieste  pred  všetkými  
ostatnými,  pretože  bez  modlitby  nemožno  nájsť  cestu,  čo  vedie  k Pánovi,  nemožno  poznať 
Pravdu...Ale tí, čo sa dostatočne neoboznámili s učením a tajomnou praxou cirkevných otcov, veru zle 
poznajú tieto otázky a len málo môžu o nich povedať. 

Ako sme sa tak rozprávali cestou, prišli sme do pustovne. Povedal som: „Prosím vás, ctihodný 
otče, vysvetlite mi, čo je ustavičná vnútorná modlitba a ako by som sa ju mohol naučiť. Vidím, že vy 
máte hlbokú a istú skúsenosť s touto modlitbou.“ Starec ma vypočul a vyzval,  aby som ostal uňho. 
„Poď ku mne, ukážem ti knihu otcov; tá ti pomôže porozumieť celkom jasne, čo je modlitba a  ako by 
si  sa  ju  mohol  s Božou  pomocou  naučiť.  Vnútorná  a ustavičná  Ježišova  modlitba  je  ustavičné 
a neprerušené vzývanie Ježišovho mena ústami, srdcom a rozumom s neochvejnou istotou, že on je 
prítomný na každom mieste, v každom čase, dokonca ešte aj vo sne. Vyjadruje sa týmito slovami: 
„Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou!“ Kto si osvojí tento vzdych, zakúsi veľkú útechu a potrebu 
znova opakovať túto modlitbu; po nejakom čase bez nej vôbec nebude môcť žiť, bude mu vychádzať 
celkom spontánne zo srdca. Či už chápeš, čo je ustavičná modlitba?“ „Chápem to veľmi dobre, otče. 
V mene Božom naučte ma teraz, ako by som sa mohol dostať k takejto modlitbe,“ zvolal som plný 
radosti. „V tejto knižočke s nadpisom Filokalia uvidíme, ako by si sa mohol naučiť túto modlitbu. 
Obsahuje  vedu  o ustavičnej  vnútornej  modlitbe  vo  výklade  dvadsiatich  piatich  cirkevných  otcov. 
Starec otvoril knihu a vybral z nej úseky od sv. Simeona Nového Teológa, sv. Gregora Sinajského... 
Všetko, čo sme čítali, mi starec vysvetľoval svojimi vlastnými slovami. Ja som pozorne počúval a  bol 
som priam uchvátený... Potom sa starec so mnou rozlúčil, požehnal ma a povzbudil, aby som sa ešte 
k nemu vrátil. 

Našiel som si miesto záhradníka u jedného sedliaka pod podmienkou, že prežijem leto celkom 
sám utiahnutý v chatrči vzadu v zeleninovej záhrade. Celý týždeň som sa cvičil  v štúdiu vnútornej 
modlitby. Spočiatku som mal dojem, že všetko ide dobre. Ale potom som zacítil v sebe veľkú ťarchu 
lenivosti, nudy a nepretržitej ospalosti. Oborili sa na mňa všelijaké myšlienky. Plný zármutku som sa  
vybral k starcovi a vyložil  som mu svoj duševný stav. Veľmi milo ma prijal a povedal mi. „Drahý 
bratku, to je boj, ktorý vedie proti tebe temný svet, lebo ničoho sa tak veľmi nebojí ako modlitby 
srdca. Ale nepriateľ to robí len podľa vôle a dovolenia Pána Boha, v miere, ako nám to slúži na osoh. 
Nepochybne je ešte treba,  aby sa vyskúšala tvoja poníženosť.  Vieš,  že rozum každého človeka je  
v prsiach... Tomuto rozumu odním teda každú myšlienku a opakuj: „Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado 
mnou!“ Usiluj sa týmto vnútorným vzdychom nahradiť každú myšlienku a po všetkom sa ti iste podarí 
otvoriť prah srdca. Hľa, tu máš čotky (šnúrka s uzlíkmi), ktoré ti na začiatku pomôžu vysloviť tisíc 
modlitieb. Hovor teda ustavične, či sedíš, stojíš, ležíš alebo kráčaš. Opakuj to tichučko a pomaly, bez 
náhlenia. Denne odriekaj presne tisíc modlitieb.“ S radosťou som prijal tieto starcove slová a vrátil sa 
domov. Potom som sa verne pustil do toho, čo som sa naučil. Porozprával som sa o tom so starcom, 
ktorý mi hneď nariadil odriekať šesťtisíc, neskôr dvanásťtisíc modlitieb každý deň. Nakoniec mi starec 
povedal. „Pán Boh ti dal túžbu po modlitbe a modliť sa bez ťažkostí... Toto je dar, ktorý dostávajú len 
tí, ktorí hľadajú Pána v jednoduchosti srdca, prekypujúceho láskou. Odteraz ti dovoľujem odriekať 
toľko modlitieb,  koľko chceš.  Usiluj  sa posvätiť všetok čas modlitbe a vzývaj  Ježišovo meno bez 
rátania, oddávajúc sa ponížene do Božej vôle a skladajúc dôveru v jeho pomoc.“ 

Poslúchol som túto radu a tak som prežil leto v ustavičnom odriekaní Ježišovej modlitby. Bol 
som celkom spokojný. V spánku sa mi zavše snívalo, že som odriekal svoju modlitbu. A cez deň, keď 
som sa stretol s ľuďmi, zdalo sa mi, že sú takí milí, ako by boli z mojej rodiny. Keď sa mi stalo, že 
som vstúpil  do  chrámu,  dlhá  liturgia  samoty  sa  mi  zdala  celkom krátkou  a neunavovala  ma  ako 
predtým. Ale nemohol som dlho užívať vedenie svojho milovaného múdreho starca. Koncom toho leta 
totiž umrel. Leto sa skončilo, ovocie zo záhrady pozbierali. Nemal som už viac strechu nad hlavou.  
Znova som pokračoval vo svojom blúdivom živote. 



Vzývanie Pána Ježiša Krista mi bolo útechou na ceste. Zavše prejdem aj vyše sedemdesiat  
verst (približne 75 km) za deň a ani necítim, že kráčam. Cítim iba to, že sa modlím. Keď sa ma zmocní 
silná zima, odriekam modlitbu s väčšou pozornosťou a čoskoro sa celý zohrejem. Keď zacítim hlad, 
začnem častejšie vzývať meno Ježiša Krista a vôbec si už nespomeniem, že som hladný. Zo zvyku 
cítim už len jednu potrebu: neprestajne sa modliť. Sú to, pravdaže, iba prirodzené citové dojmy, alebo 
– ako hovorieval starec – účinky prírody z nadobudnutého zvyku; ale ešte sa neodvážim študovať 
duchovnú  modlitbu  vo  vnútri  srdca.  Ešte  som  sa  nedostal  k duchovnej,  spontánnej  a ustavičnej 
modlitbe srdca. Ale s Božou milosťou teraz už jasne chápem, čo znamenajú slová apoštola, ktoré som 
kedysi počul: „Bez prestania sa modlite!“

Výroky otcov o modlitbe 
Prečítajte si výroky o modlitbe. Vyberte:

- ten, ktorý sa vám najviac páči; 
- ten, ktorý je pre modlitbu najvýstižnejší; 
- ten, ktorý hovorí o riešení problémov pri modlitbe;
- ten, ktorý je najpovzbudzujúcejší...

▪  „Aby si sa mohol modliť k Bohu, nič nepotrebuješ: nech si kdekoľvek, nech ho kdekoľvek vzývaš, on  
ťa  počuje.  Nepotrebuješ  nijakých  sprostredkovateľov.  Jednoducho povedz:  Zmiluj  sa  nado mnou!  
A Boh  okamžite  bude  prítomný.  Nečaká  na  koniec  modlitby:  obdržíš  dar  skôr,  ako  dokončíš  
modlitbu.“ (sv. Ján Zlatoústy)

▪   Bratia  sa  pýtali  abbu Agatóna:  „Ktorá  je  spomedzi  všetkých praktík tá,  čo vyžaduje  najväčšiu 
námahu?“ Odpovedal:  „Prepáčte, nemyslím si, že existuje väčšia práca ako modlitba k Bohu. Vždy,  
keď sa človek chce modliť, nepriateľ sa ho snaží vytrhnúť, lebo vie, že mu nič iné tak neprekáža ako  
modlitba k Bohu. A keď sa človek vytrvale cvičí v nejakej životnej zásade, dosiahne odpočinok. Ale  
modlitba, to sú zápasy až do posledného dychu.“ 

▪  Nejaký brat prišiel k starcovi, ktorý mal dar duchovného videnia a prosil ho: „Pomodli sa za mňa, 
otče, som totiž slabý.“ Starec na to tomu bratovi povedal: „Niekto zo svätých povedal: „Kto si dáva na  
ruku olej, aby pomazal chorého, zakúsi kvalitu toho oleja najprv sám.“ Tak i ten, kto sa modlí za 
brata, skôr než prospeje jemu, okúsi pre svoj láskyplný úmysel duchovný prospech sám. Začnime sa 
teda modliť za seba navzájom, aby sme sa uzdravili.

▪  Modliť sa – to znamená odpočívať v tichej, pokojnej, lahodnej prítomnosti Boha. (Jean Vanie)

▪  Nezanechávaj modlitbu vtedy, keď ťa nepriateľ uvádza do bezcitnosti. Kto sa núti k modlitbe pri  
suchosti duše, ten je vyššie od toho, kto sa modlí so slzami. (neznámy autor)

▪  Modliť sa zvyčajne možno aj doma, ale modliť sa tak, ako v chráme nie je doma možné. Tu je veľa  
duchovných otcov a k Bohu sa vznáša jednomyseľný plač. Keď sa modlíš k Bohu sám, nebudeš tak  
vypočutý,  ako keď sa modlíš  so svojimi  bratmi.  Lebo tu je  niečo väčšie:  jednomyseľnosť,  zhoda,  
spoločenstvo lásky a modlitby kňazov... Kňazi sú preto ustanovení stáť v zhromaždeniach, aby slabšie  
modlitby  národa boli  pozdvihované ich silnými  modlitbami  a spolu s nimi  sa vznášali  na nebesá.  
A k tomu ešte aký je úžitok z kázne...  (sv. Ján Zlatoústy)

▪  V spočívaní na Kristovej hrudi je spoznávanie Boha.Kto na nej spočinie, bude teológ. (E.Pontský)

▪  Neustále vzývanie mena Ježiš, v radostnej túžbe po Bohu, napĺňa priestor nášho srdca radosťou  
a pokojom. (sv. Hesychios)



▪  Strašná je táto modlitba, satan ju veľmi neznáša a zo všetkých síl sa usiluje pomstiť všetkým, ktorí  
sa ju modlia. Cesta Ježišovej modlitby je cestou najkratšou a najpohodlnejšou. No nereptaj, lebo  
každý, kto sa na túto cestu postaví, je starosťami skúšaný. (Varsonofij, starec optinskej pustovne)

▪  Keď na teba doľahne podráždenosť, takto si hovor: „Pane, zmiluj sa!“. Modlitbou sa každá škvrna  
očistí. (Lev, starec optinskej pustovne)

▪  Nepriateľa a ním prinášané zlé, pokúšajúce myšlienky odháňajte modlitbou: „Pane, Ježišu Kriste,  
Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym“. Túto modlitbu sa môžete modliť pri akejkoľvek činnosti.  
(Lev, starec optinskej pustovne)

▪  Starec vravieval: „Jeden brat sa opýtal druhého: Kto ťa naučil Ježišovu modlitbu? Ten mu na to  
povedal: Démoni. Áno, a ako? Neustále ma znepokojovali hriešnymi myšlienkami a ja som sa modlil,  
stále modlil, až som si zvykol takto modliť sa“. (Ambróz, starec optinskej pustovne)

▪ „Na Boha si máme spomenúť častejšie, ako dýchame.“ (sv. Gregor Naziánsky) 

▪ „Aby sme boli vypočutí, to nezávisí od množstva slov, ale od bedlivosti srdca.“ (sv. Ján  
Zlatoústy)

▪ „Aj človekovi, ktorý obchoduje alebo cestuje, je možné pozorne sa modliť; takisto je možné  
inému, kto sedí v dielni a zošíva kože, povzniesť ducha k Bohu: je možné sluhovi, ktorý  
nakupuje potraviny a pobehuje hore-dolu alebo posluhuje v kuchyni...horlivo sa modliť  
z hĺbky srdca.“ (sv. Ján Zlatoústy)

▪ „Pri neúspechoch a nezdaroch hovor: „Pane, verím, že znášam to, čo potrebujem, čo som si  
zaslúžil. No Ty, Pane, pre Tvoje milosrdenstvo, odpusť mi a zmiluj sa nado mnou!“, a toto  
opakuj dovtedy, dokedy v svojej duši nepocítiš pokoj.“ (Lev, optinský starec)

▪ „Modlitba, ku ktorej sa musíme prinútiť, je vyššie ako samovoľná modlitba. Nechce sa ti,  
prinúť sa: „Lebo námahou a nasilu sa Nebeské kráľovstvo získava“ (Mt 11, 12). (Ambróz,  
optinský starec)

▪ „Jedným z najväčších prejavov skutočnej lásky  je schopnosť darovať milovanej osobe čas, byť  
s ňou.“

▪ „Nebolo nám nariadené pracovať, bdieť, postiť sa stále. Ale máme niečo, čo je pre nás ako zákon:  
modliť sa bez prestania.“ (Evagrius Ponský)

Základná podtéma - oprava
►  5. 3  Stojím pred Tebou 

Úlohy:
 - Modlitba zasahuje dušu i telo, všetky zmysly človeka. Modlí sa naša duša i naše telo. Určte, 
ktoré činnosi zasahujú jednotlivé zmysly a ako nás ovplyvňujú?
- vytvorte si doma „pekný kútik“ a praktizujte modlitbu na tomto mieste.

Vysvetlenie významu postojov a gest
sedenie – sústredenosť, postoj učiteľa i učiaceho sa (Mária sedela pri Ježišových nohách)



státie – úcta, oslava, prejav radostného očakávania príchodu Pána a vzkriesenia
kľačanie – pokora, pokánie, ľútosť
poklony – výraz úcty. Na východe sa nazývajú metanie a sú tri: 
● veľká – vyskytuje sa vo veľkom pôste napr. pri liturgiách vopred posvätených darov, kde si 
osoba kľakne a čelom sa dotkne zeme. 
● stredná – robí sa pri vstupe do chrámu, pri prechode pred svätostánkom, po premenení, pred 
ikonou... Ide o hlboký úkon tela, pri ktorom by sa ruky mohli dotknúť zeme.
● malá – robí sa na výzvu diakona alebo kňaza „Skloňte si hlavy pred Pánom“, pri spomínaní 
mien Presvätej Trojice, pri prijímaní požehnania, pri speve Svätý Bože... Ide o úklon hlavy, 
spravidla spojený s prežehnaním. (ukážka a vysvetlenie)
prežehnanie sa – vyznanie viery, modlitba
pobozkanie ikony – úcta, prejav viery
zapálenie obetnej sviečky – prosba, prejav dôvery, prejav obety
okiadzanie – 

Príloha komentárov
Zapaľovanie sviec a úcta ikon

Potom, ako vstúpime do chrámu a tri razy sa pokloníme, ideme 
kúpiť  sviece  a  uctiť  si  ikony.  Ak  sú  v chráme  svietniky,  kde  môžu 
veriaci zapáliť obetné sviece, spravidla sa aj priamo v chráme sviece 
predávajú (nenosia sa nikdy z domu). Zvyčajne sa predávajú vzadu v 
chráme za výrazne nadhodnotenú cenu,  kúpa takejto sviece je naším 
darom pre chrám a je formou obety. Táto obeta má však byť iba akousi 
predstaviteľkou  všetkých  našich  obiet  Bohu,  ktoré  konáme  v  celom 
našom  živote.  Svietniky  bývajú  umiestnené  väčšinou  vpredu  pri 
analojoch  (stolíkoch)  s  ikonami,  môžu  byť  však  aj  na  inom mieste. 
Pristúpime  najprv  k  ikone,  hlboko  sa  pokloníme  a  prežehnáme  a 
pobozkáme  ikonu na  znak  našej  lásky ku  Kristovi.  Potom zapálime 
sviecu  a  vložíme  ju  do  svietnika.  Pri  zapaľovaní  sviece je  možné  v 
modlitbe spomenúť niekoho meno, za koho prinášame túto malú obetu. 
Svieca môže zhorieť celá, čo predstavuje náš život - aj my máme celý 
svoj  život  bezo  zvyšku  darovať  Bohu.  Jej  plameň  symbolizuje  tiež 
žiarivé  svetlo  našich  dobrých  skutkov,  ktorými  sme  oslávili  Boha. 

Pôvod tohto zvyku, ktorý je spoločný všetkým kresťanom (aj latinského obradu), treba hľadať azda 
ešte v jeruzalemskom chráme, kde každý žid pri príchode mal priniesť nejakú, hoci aj drobnú obetu.

Teda  pri  vstupe  do  chrámu  vstupujeme  do  vnútornej  modlitebnej  jednoty  s  Pánom,  jeho 
Prečistou Matkou a svätými, čo vyjadrujeme aj zapaľovaním sviec pred ich ikonami. Pri zapaľovaní 
sviečok snažme sa uvedomiť si,  že viera ja naše svetlo. Svetlo sviečky nás upozorňuje na svetlo,  
ktorým Kristus osvecuje naše duše. Svetlo sviečky nás upozorňuje na svetlosť charakteru svätého, 
pred  ikonou  ktorého  zapaľujeme  sviečku.  Svätí  sa  nazývajú  aj  synovia  svetla.  Konáme  skutok 
kajúcnosti za naše temné skutky,  myšlienky a žiadosti, a aby nás pozvalo na svetlú cestu anjelskej 
svetlosti: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho 
Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5, 16) je to naša malá obeta Bohu, ktorý sa sám obetoval za nás. 
Jeden maličký znak (symbol) veľkej milosti a našej svetlej lásky k Tomu, od koho si v modlitbách 
vyprosujeme život, zdravie, spásu a všetko to, čo nám môže dať len bezhraničná nebeská láska.

Je to výstraha zlým silám, ktoré nás niekedy pokúšajú aj pri modlitbe a vzďaľujú nás od nášho 
Stvoriteľa. Lebo zlé sily majú rady tmu a vyhýbajú sa každému svetlu, ktoré je určené Bohu a Jeho 
svätým učeníkom. 
1. je znakom nášho „samoprehorenia“, Ako sa zmenšuje sviečka, tak aj my sa musíme umenšovať aby 
Kristus v nás mohol vzrastať
2. ako sa sviečka nezapáli bez našich rúk, tak aj naše vnútorné svetlo sa nezapáli bez svätého ohňa 
Božej milosti.



Oboznámte sa: 
„Krasnyj  ugol“ –  pekný  kútik  (svätý  roh,  kút)  v domácnostiach 
kresťanov Východu určený k modlitbe. Je to kút,  v ktorom sa v dome 
umiestňuje  ikona  alebo  kríž  so  zažatou  sviecou,  ozdobený  ľanovým 
vyšívaným plátnom. Je to kútik, ktorý vďaka ikone otvára izbu pre iný 
rozmer, pre Boží svet a umožňuje, aby do tohto nášho priestoru prišiel 
Boží  pohľad.  To napomáha rozmeru duchovnosti:  pracovať,  žiť a jesť 
pod Božím pohľadom. Pred ikonou sa neodohrávajú len pekné chvíle, ale 
aj ťažké, problematické a hriešne okamihy. No Boh je tam, pozerá sa so 
svojím  milosrdenstvom  a požehnáva  a uzdravuje.  Prostredníctvom 
pohľadu tohto kútika sa kresťan učí aj v ťažkostiach života a v zápasoch 
proti zlu vidieť stálu prítomnosť, pôsobenie a spásu Boha. 

Hesychia 
Hesychazmus je dávne hnutie vo východnej kresťanskej cirkvi. Usiluje sa o vonkajší a vnútorný pokoj 
(hésychia) ako prostriedok k dokonalej modlitbe. Je to ticho v našom srdci, v duchu a v tele. Ten, kto 
nikdy nekoná svoju vlastnú vôľu, zostane v tichu pred Bohom. Je to stav bez zlých myšlienok, čo však 
nie je cieľom. Cieľom je stretnutie s Niekým. 

Prehlbujúca podtéma - oprava
►  Strom života

Práca s pracovným listom s. 48
Absurdita alebo paradox kríža?
Osobnosti na obrázkoch už poznáte. Vašou úlohou je nájsť súvis medzi Stromom života a životom 
ľudí na obrázkoch. 

 

……………………………..    ……………………………….        …………………………….

Základná podtéma - doplnenie
► 5.4  Zázrak, kúzlo alebo trik? 

- pri téme sa možno venovať čudotvorným ikonám, ich tradícii, významu v prostredí kresťanského Východu.

Úlohy: - oboznámte sa s históriou Klokočovskej, Krásnobrodskej i Ľutinskej Bohorodičky. 
Navštívte tieto pútnické miesta.



- diskutujte o zázrakoch, ktoré sa pri týchto ikonách/miestach udiali – fyzické, duševné, 
duchovné. 
- na základe citátu Jn 14, 12-14 a Mk 16, 17 – 18 skúste vysvetliť zázraky v živote svätých 
ľudí i posvätných miest/predmetov. V živote svätých nájdite zázraky, ktoré konali.   

Práca s doplnkovým pracovným listom

Zázračné (divotvorné) ikony
Pre ikony sú charakteristické dve hľadiská vykupiteľského diela Kristovho:  hlásanie Božej  pravdy 
a udeľovanie Božej milosti. Mnohé z ikon sú však označené ako „divotvorné“, zázračné. Sú to ikony,  
pred  ktorými  sa  diali  alebo  dejú  rôzne  zázraky  a  uzdravenia,  alebo  z ktorých  nevysvetliteľným 
spôsobom vyteká voňavý olej myro (myrotočivé), krv (krvotočivé), či slzy. Na Slovensku sú takýmito  
ikonami Klokočovská ikona Bohorodičky a Krásnobrodská ikona Bohorodičky. Oboznámte sa s ich 
históriou. 
Poznáte aj iné divotvorné ikony? ...............................................................................................................

Zázračné pozostatky svätých
Mnohé  zázraky  sa  diali  a dejú  aj  pri  ostatkoch  svätých,  z ktorých  tiež  vyteká  voňavé  myro 
s uzdravujúcou mocou. K takýmto svätcom patrí aj napr. sv. Mikuláš, sv. Níl Myrotočivý, kyjevsko-
pečerskí svätí a pod. Tieto ostatky svätých sa označujú aj ako „relikvie“ alebo „mošči“. 

Príloha komentárov
Čudotvorné ikony

Vo východnom obradovom priestore sa zbožnému uctievaniu tešia mnohé ikony. Vo svete je 
veľké množstvo zázračných (čudotvorných) ikon. Po svojom zosnutí Presvätá Bohorodička nezabudla, 
nezanechala  hriešneho človeka bez pomoci.  Zanechala  nám večnú zálohu vo svojom zobrazení  v  
zázračných ikonách.
Zázračným ikonám sa pripisuje moc duchovne i telesne uzdravovať tých, ktorí sa ich s úctou dotýkajú 
a uctievajú ich.  Zázračné ikony majú  moc obrátiť hriešnikov,  majú  moc konať zázraky.  V našom 
priestore medzi najznámejšie ikony patrí krásnobrodská, ľutinská, klokočovská ikona Bohorodičky, či 
Máriapóčska v Maďarsku, Univská či Zarvanická na Ukrajine. Mnohé ikony, najmä na Rusi, pomohli 
odohnať  nepriateľské  vojská,  preto  sa  často  považujú  za  ochrankyne  krajín,  miest  a  dedín  (napr. 
počajevská,  vladimírska  a  pod.).  Na  východnom  Slovensku  si  toto  označenie  vyslúžila  práve 
klokočovská  ikona  Matky  Božej.  Doklady  o  úcte  ikon  sa  zachovali  v  rozličných  legendách  a  
pútnických piesňach. Pútnické a sväté miesta, zázračné ikony, kláštorné chrámy a miesta, na ktorých  
sa zázračným spôsobom zjavila Bohorodička, kde došlo k zázračnému uzdraveniu nemocných alebo k 
nevysvetliteľnej porážke početnejšieho nepriateľa, oddávna lákali pútnikov zo všetkých kútov sveta, 
aby sa na týchto miestach opätovne zúčastňovali slávnych udalostí. Veriaci človek východného obradu 
túži spojiť všetko časovo vzdialené.

Táto túžba vyviera zo spomienky oživenej v biblických výjavoch a legendách, ktoré vytvárajú 
bolestnú  nostalgiu  minulosti.  Biblické  a  legendické  udalosti  sa  takýmto  spôsobom sprítomňujú  v 
duchovných a náboženských piesňach, ktoré sa spievajú najmä pri odpustových slávnostiach. Každá 
historická udalosť zobrazená v ľudovej náboženskej piesni sa stáva alegóriou dejov dávno minulých. 
Človek východného obradu v nich aktualizuje  skúsenosť svojich predkov.  Zázraky a slzenie  ikon 
Bohorodičky  vo  východnom  obradovom  prostredí  preto  netreba  vnímať  ako  výstrahu  před 
nastupujúcou  odplatou  tak,  ako  ho  vníma  západné  obradové  prostredie,  lebo  ide  o  doxologickú,  
oslavnú interpretáciu takéhoto javu.

Klokočovská ikona Bohorodičky
Ikona  Klokočovskej  Bohorodičky  je  ikona  typu  Hodigitria  –  Ukazovateľka  cesty.  Jej 

ikonografické prevedenie je ovplyvnené umením baroka. Pôvodne sa nachádzala v základnom rade 
ikonostasu.  Zázračné  slzenie  ikony  v  klokočovskom  chráme  sa  udialo  v roku  1670,  keď  pred 



Michalovcami stálo inoverecké povstalecké vojsko. Celé obdobie 
17.  storočia  bolo  poznačené  nepokojmi  a  vojnami,  ktoré  medzi 
sebou  zvádzali  vojská  povstalcov.  Vojnové  nepokoje  umárali 
miestne obyvateľstvo a ničili obydlia i životy jednoduchých ľudí. 
Obyvateľstvo  Klokočova  i  okolitých  dedín  bolo  pod  stálym 
tlakom. Nečudo, že príležitosť veľkonočných sviatkov i neustály 
strach  z  reformačných  i  protireformačných  nálad  viedol 
jednoduchých veriacich  do  chrámov,  aby sa  modlili  za  ochranu 
rodín i krajiny. Tak tomu bolo istotne aj v klokočovskom chráme 
zasvätenom Zosnutiu presvätej  Bohorodičky,  kde sa zhromaždili 
veriaci v nádeji na ochranu pred ikonou nebeskej Matky. Letopisec 
o  udalostiach,  ktoré  sa  udiali  v  klokočovskom  chráme  uvádza 
nasledovné:  „Obraz  Prečistoj  Ďivy  Bohorodyci  pod  čas  Svjatoj  
Služby  Božou  potemňil  sja  i  počaly  padaty  velyky  slezy  iz  oč  

Ľubeznoj  Našej  Materi.  Jej  dorohoje  serdce  rozplakalo  sja  nad  bidnym pravovirnym narodom.“  
(Kondratovič).

Zázrak videli nielen obyvatelia Klokočova a filiálnych dedín, ale aj heretické vojsko, ktoré 
prišlo až do Klokočova. Keď vojaci videli, že národ verí zázraku a ďalej sa úpenlivo modlí k ikone, 
strhli obraz z ikonostasu, nožom prerezali tvár Bohorodičky a kopijou prebodli ikonu. Čo sa vtedy 
stalo? Ponížený a porezaný obraz odrazu začal nie slniť, ale razom silne plakať. Keď to podaktorí  
vojaci videli, pokľakli na kolená, iní utiekli. V noci inoverci drevený klokočovský chrám zapálili. Jej 
osudy po týchto udalostiach nie sú isté. Ikonu vraj zachránil istý katolícky vojak, ktorý ju odniesol do  
Prešova,  kde  skončila  na  magistráte  mesta  Prešov.  Potom sa  ocitla  v  Mukačeve  v  rukách  Žofie 
Bátoriovej, ktorá ju dala bohato vyzdobiť množstvom drahých kameňov, ktoré skrášľovali koruny i  
odev  Márie  i  Ježiša.  Keď  v  roku  1711  cisárske  vojsko  dobylo  Mukačevský  hrad  ako  baštu 
povstaleckého  vojska,  klokočovská  ikona  bola  spolu  s  ďalšími  cennosťami,  pokrývkami,  bohato 
zdobenými liturgickými rúchami, zlatými čašami a darochraniteľnicami odnesená ako vojnová korisť 
do Viedne. O mieste jej uloženia vo Viedni nemáme presné historické záznamy. Na svoje objavenie 
teda originál klokočovskej ikony Bohorodičky ešte len čaká. Jej prvú kópiu vyhotovil na pokyn Márie 
Terézie  a  na  žiadosť  magistrátu  mesta  Prešov  maliar  Franz  G.  Kramer.  Táto  kópia  bola  najprv 
umiestnená  na  prešovskom magistráte,  neskôr  zásluhou  biskupa  Jána  Vályiho  bola  umiestnená  v 
biskupskej  kaplnky prešovského biskupstva.  Po roku 1950 jej  osudy nie sú známe.  Z duplikátu v 
biskupskej  kaplnke  v  Prešove  boli  vyhotovené  dve  ďalšie  kópie.  Prvú  kópiu  ikony  na  prosbu 
Emanulea  Roškoviča  z  Užhorodu  namaľoval  Maximilián  Kurz.  Dnes  sa  nachádza  v  bočnej  lodi 
užhorodskej katedrály. Druhá kópia ikony je vystavená v klokočovskej cerkvi na bočnom oltári a to od 
roku 1904. Odvtedy sa stal Klokočov strediskom mimoriadneho prejavu ľudovej zbožnosti. Po druhej 
svetovej vojne bola v roku 1948 klokočovská ikona slávnostne korunovaná a na posilnenie viery bola 
v sprievode nosená po chrámoch klokočovskej farnosti. Korunováciu ikony vykonal bl. biskup Vasiľ 
Hopko.  Jej  veľkým ctiteľom bola  aj  bl.  biskup Pavol  Peter  Gojdič,  ktorý  mal  vo  svojej  kaplnke 
milostivý obraz, pred ktorým sa spolu s bl. Vasiľom Hopkom dennodenne modlil a porúčal seba i celú  
eparchiu pod jej ochranu. Maďarský text pod zobrazením Bohorodičky na ikone:  „Skutočný obraz  
Blahoslavenej Panny, ktorý v hornom Uhorsku v ruskom chráme dediny Klokočov, patriacej k panstvu  
Vinné,  videli  prvýkrát  v  roku 1670 roniť  slzy.  Kvapôčky sĺz  stekali  po tvári  a  z rán spôsobených 
niekoľkými bodnutiami nožom od prítomných heretikov.“                  
 (Zdroj: HOSPODÁR, M. – ŽEŇUCH, P.: Ochrankyňa Zemplína.; www.slovinky.estránky.sk)

Krásnobrodská ikona Bohorodičky
Táto ikona pochádza zo 14. storočia. K jej napísaniu sa viaže legenda, ktorá sa zachovala v 

miestnej  tradícii  a  bola  taktiež  zapísaná  Vladimírom  Terleckým,  odvolávajúcim  sa  na  staršie  
svedectvo A. Szirmaya.

Raz pred sviatkom Zostúpenia Svätého Ducha išiel žobrák – slepec v sprievode s chlapcom, 
ktorý ho viedol za ruku z Čabín do Krásneho Brodu. Ustatí cestou sa zastavili pri zablatenom mieste, 
pri studničke. Slepec sa napil vody a umyl si tvár i svoje beľmom pokryté oči. Zrazu uvidel žiariaci 
kríž vznášajúci sa nad studničkou. Tak začal slepec vidieť. Správa o tomto zázračnom uzdravení sa 
rozniesla široko-ďaleko aj preto, lebo ľudia, čo pracovali poblízku na lúkach, často videli nad touto 



studničkou svetlo. Vďačný žobrák urobil všetko potrebné preto, aby na 
mieste  tohto  zázraku  bola  postavená  kaplnka.  Medzi  zbožným 
rusínskym ľudom bola vykonaná zbierka, a tak bola postavená malá  
kaplnka, do ktorej umiestnili ikonu Bohorodičky. Táto ikona sa dodnes 
nachádza  v Krásnom  Brode  a  nazývajú  ju  Krásnobrodskou 
Bohorodičkou.  Tu  sa  však  príbeh  rozchádza,  lebo  podľa  jedného 
podania ikonu vlastnoručne z vďaky za uzdravenie napísal slepec a iná 
povesť hovorí, že jednoducho ikonu dal napísať. Tak sa na toto miesto 
začal schádzať ľud. Keď sa o tom dopočul šľachtic Feodor Korjatovič, 
dal na tomto mieste vybudovať väčší drevený chrám a monastier. Ľudia 
chodili a prosili Boha a Jeho Matku o pomoc. Počas storočí sa tu udialo 
mnoho  uzdravení.  Najviac  však  bolo  tých,  keď  Bohorodička 
uzdravovala  choré  oči.  V roku 1603 na sviatok  Zostúpenia  Svätého 
Ducha monastier zhorel a mnísi si ledva stihli zachrániť holé životy.  

Monastier  dal  podpáliť  gróf  Valentín  Drugeth,  pretože  práve  na  tento  sviatok  prechádzal  okolo 
Krásnobrodského monastiera. Popri mnohých procesiách sa kone splašili, jeho koč, prevrátil a on si  
zlomil nohu. Tak dal monastier zo zlosti spáliť. Zhorelo všetko: budovy, chrám, knihy, ikony, zvitky,  
darovacie listiny Feodora Korjatoviča. Zázračne sa však zachovala iba ikona Presvätej Bohorodičky – 
Krásnobrodská. Objavila sa po niekoľkých mesiacoch nepoškodená ohňom.  Visela medzi  konármi 
stromov při studničke so svätou vodou. Tam ju našli pastieri oviec, ktorých tu prilákalo nezvyčajné  
svetlo. Podľa miestnej tradície čudotvorná ikona plakala dovtedy, pokiaľ nebol postavený nový chrám. 
„Hramoty tohto historického znovuzaloženia sa stratili v rušných rokoch 18. storočia podobne ako i  
tie prvé (Korjatovičove).“ 

Krásnobordská ikona Bohorodičky nie je tradične písaná na dreve, ale na plátne v rozmeroch 
„110 x 75 cm“.7 Ikona podľa mnohých ikonopiscov  je jedinečná a niet jej podobnej. Napríklad: malý 
Ježiš má spodné biele rúcho a vrchný plášť zlatej farby zahaľujúci len spodnú časť postavy. Nie, ako  
to je bežné pri byzantských ikonách, že je zahalené i jedno rameno. Na ikone je napísaný rok 1769.  
Tento rok je pravdepodobne rokom,  kedy bola ikona obnovovaná už vasilianskym jeromonachom 
Fadejom Spalinským. V 18. storočí v ikonopisectve na našom území dochádza k akémusi relativizmu, 
polatinčeniu a nepochopeniu symboliky v ikonografii.Tak sa tiež stáva, že nad Christovou hlavou v 
svätožiare pôvodný nadpis „OÓN“ bol zmenený na „OOTN“. Neskôr ikona bola zreštaurovaná ešte 
raz a to  v roku 1972 akademickým maliarom Mikulášom Jordanom.  Nadpis  na zvitku,  ktorý drží 
Christos v ruke, je teraz už nečitateľný. Podľa vasiliankeho mnícha Gorazda Timkoviča tento nadpis 
mohol znieť „Az jesm prežde ješče Avraam nebysť“ - „Ja som ešte skôr, ako bol Abrahám“ (Jn 8, 58). 
Zaujímavý je aj nadpis pri Christovi. „IXC“ s krížikom nad X. Neskôr v 17. storočí bol vytepaný pre  
ikonu strieborný plášť,  ktorý pokrýva celú ikonu,  okrem tváre Christa a Bohorodičky.  Tiež v 17.  
storočí bola ikona korunovaná, čo poukazuje už na latinský vplyv. 

Na záver by sme snáď uviedli len dve svedectvá o zázrakoch a milostiach, ktoré preukazuje 
Matka Božia cez túto svoju ikonu. Istá pravoslávna rodina dostala papierovú ikonu Krásnobrodskej 
Bohorodičky, zarámovali ju a položili na čestné miesto. Často pred ňou horí lampada. Asi pred tromi  
rokmi ikona začala myrotočiť. Na celom skle nad ikonou sa objavili drobné kvapôčky oleja. Nemohol  
to byť olej z lampady, lebo ikona je od nej v dostatočne veľkej vzdialenosti. O rok neskôr, pri utieraní 
prachu zistili, že ikona vydáva príjemnú vôňu. 
(Zdroj: Haluška, A.:www.pulib.sk/elpub2/PBF/Kocvar2/pdf_doc/05.pdf) 

Ľutinská Bohorodička
Tradícia o zjaveniach na Ľutinskej hôrke hovorí toto: 19. augusta 1851 ráno, asi okolo deviatej 

hodiny,  na  sviatok Premenenia  Pána (podľa Juliánskeho kalendára)  išla Zuzana Feketová s troma 
deťmi zbierať huby na ľutinskú hôrku. Keď prišla na miesto, kde teraz stojí pri prameňovej kaplnke 
Svätý kríž, naľakaná si kľakla na zem, lebo zbadala v bezprostrednej blízkosti slávnostne oblečeného 
biskupa, ktorý sa podobal na svätého Mikuláša zobrazeného na ikone miestneho ikonostasu. Biskup sa 
prísnym pohľadom pozrel na preľaknutú ženu a karhajúcim hlasom povedal: „Dnes je veľký sviatok 
Pána, zbožný ľud je v cerkvi, spieva na liturgii a ty tu zbieraš huby?“ Zuzana so strachom odpovedala:  
„Otče, ja viem, že je dnes sviatok, ale ja som chudobná žena, mám tri deti a nemám im čo dať k obedu 
na stôl.“ Svätec pokračoval:  „Aj  včera  si  mohla  nazbierať huby,  nie  dnes  ráno!  Preto Boh trestá 



ľudstvo,  lebo si  neváži  nedele a sviatky.  Nechce sa zúčastňovať svätej  liturgie a namiesto chvály 
svojimi ústami uráža Boha. Na pamiatku nášho stretnutia sa tu má postaviť svätý kríž. Toto všetko 
povedz svojmu duchovnému otcovi.“ Potom svätec zmizol. Deti nevideli nič, ale boli tiež prestrašené. 
Lebo videli naľakanú mamu. No zakázala im o tejto udalosti hovoriť. Ani otcovi duchovnému Zuzana 
nepovedala nič. Svätec sa jej zjavoval na ceste, v lese a upozorňoval ju, aby splnila jeho príkazy.  
Povedal jej, že ak nepostavia na určenom mieste kríž, onemie. Nakoniec sa odhodlala všetko povedať  
miestnemu kňazovi Štefanovi Rojkovičovi. On jej ale neuveril. Neuverili jej ani ľudia a nazvali ju 
„bláznivou Zuzanou“.

Jedného  dňa  ráno,  keď  zvonili  na  „Anjel  Pána“,  sa  Zuzane  doma  opäť  zjavil  svätec  s 
posledným upozornením. Hneď vybehla k richtárovi, aby sa na neho prišiel pozrieť. Keď ta prišli,  
richtár nič nevidel, ani nepočul a preto Zuzanu tiež považoval za bláznivú. Lenže v ten deň onemela. 
Hneď zavolali lekára, prišiel úradný lekár, prešovský (diecézny) a tretí lekár – psychológ z Košíc. Tí  
zistili,  že  Zuzana je  telesne a  duševne zdravá a  že  strata  reči  je  záhadná – nevysvetliteľná.  Otec  
Rojkovič sa rozhodol dať urobiť kríž a postavil ho tam, kde to podľa Zuzany svätec prikázal. Sám ho 
čoskoro posvätil. Pri posviacke zvolala Zuzana zreteľným hlasom: „Opäť ho vidím“. Otec Rojkovič ju 
upokojil so slovami: „Buď spokojná, aj ja ho vidím“. Od tej chvíle začala Zuzana rozprávať a miestny 
duchovný i veriaci jej uverili.

Po týchto udalostiach Zuzana skoro denne chodila do lesa. Jedného dňa sa jej opäť zjavil svätý 
Mikuláš  na  mieste,  kde  teraz  stojí  kríž  pri  hlavnej  kaplnke.  Požiadal  ju,  aby  odovzdala  otcovi  
duchovnému odkaz, aby na mieste ich stretnutia bola postavená kaplnka zasvätená Zosnutiu Presvätej 
Bohorodičky. Na dôkaz ich stretnutia daroval svätý Mikuláš Zuzane Mariánsku ikonu, ktorú mala dať 
otcovi  duchovnému,  ako  podklad  obrazu  pre  budúcu  svätyňu.  Zuzana  ikonu  zaniesla  otcovi 
Rojkovičovi.  Ten  zvolal  kurátorov,  richtára,  svedkov  a  spoločne  dali  ikonu do  pokladnice,  ktorú 
zamkli. Jeden kľúč zostal na fare a druhý u hlavného kurátora. Na druhý deň išla Zuzana na to isté 
miesto, kde ju už čakal svätý Mikuláš. Opäť jej daroval takú istú Mariánsku ikonu. Zuzana aj túto 
odniesla na faru. Otec Rojkovič zvolal kurátorov a svedkov, medzi ktorými bol prítomný aj rímsko-
katolícky kňaz z Pečovskej Novej Vsi. Otvoriac pokladnicu s úžasom zistili, že tam prvá ikona nie je. 
Táto  udalosť  im pomohla  uveriť.  Aj  rímskokatolícky kňaz  si  pred  Zuzanou kľakol  a  prosil  ju  o 
odpustenie, pretože jej predtým tiež neveril a vysmieval sa jej. O týchto udalostiach spísali zápisnicu,  
ktorú otec Rojkovič poslal na Gréckokatolícky biskupský úrad v Prešove.

Nasledovalo  dôkladné  vyšetrovanie  biskupským úradom a  krajským lekárskym  kolégiom. 
Zistilo sa, že Zuzana je duševne i telesne zdravá a že obsah zjavenia v ničom neprotirečí vieroučným a 
mravným  zásadám  katolíckej  cirkvi.  Výsledky  vyšetrovania  boli  poslané  do  Ríma  na  príslušnú 
kongregáciu, ktorá ich schválila. 24. mája 1855 poslal Svätý Otec Pius IX. Apoštolské breve, kde sú 
zapísané všetky odpustky, ktoré možno na Ľutinskej hôrke získať. (www.bazilikalutina.sk) 

Iverská ikona Bohorodičky (Ivironská) 
Jej zázračné dejiny siahajú do 8. – 9. storočia, do obdobia 

ikonoborectva.  Legenda  hovorí,  že  ikonu  našli  vyzvedači  cisára 
Teofila v dome jednej vdovy. Ikonu zasiahol meč a hneď vyšla krv. 
Keďže sa vdova bála ďalšieho znesvätenia,  hodila ikonu do mora 
a zmizla do vlnách. Po sedemdesiatich rokoch sa vynorila na pobreží 
na mieste, kde sa nachádzal monastier Ibérijcov. Keď prišla, mnísi 
videli,  ako  ju  obklopuje  svetlo.  Chceli  ju  preniesť  do  svojho 
monastiera, ale všetko úsilie bolo zbytočné. Nakoniec počuli z ikony 
hlas,  ktorý  žiadal,  aby  prišiel  a sprevádzal  ju  pustovník  Gabriel. 
S jeho  pomocou  mnísi  vytiahli  ikonu  na  zem  a preniesli  ju  do 
monastierského  chrámu.  Na  ďalší  deň  ráno  ju  však  našli  nad 
vstupnou  bránou  monastiera.  Tento  zázrak  sa  v nasledujúci  deň 
zopakoval.  Vždy,  keď mnísi  preniesli  ikonu do  chrámu,  sama  sa 
premiestnila  nad  vstupnú  bránu  monastiera.  Napokon  pustovník 
počul hlas Panny, ktorá ho žiadala, aby nad vstupnou bránou kláštora 

postavil kaplnu, lebo hovorila: „Nie vy chránite mňa, ale ja chránim vás.“ Podľa ďalšej legendy, tvár 
Panny zasiahol  meč  Saracéna a z jej  líca  vyšla  krv.  Saracén,  zasiahnutý týmto  znakom,  sa  obrátil  
a vstúpil ako novic do onoho monastiera. 

http://www.bazilikalutina.sk/


Charakteristické črty tejto ikony:  ide o ikonu typu Hodigitria,  ktorá drží Dieťatko na ľavej 
ruke. So sklonenou hlavou hľadí na Dieťaťko, ktoré k nej dvíha oči. Na braee možno rozpoznať stopy 
po záreze, ktorý spôsobil meč znesväviteľa. Dieťatko pravou rukou robí gesto žehnania, v druhej druží 
zvitok Písma vo vertikálnej polohe. 

Na konci 17.  storočia vznikol zvyk nosiť ikonu do domov na ich posvätenie a uzdravenie 
chorých.  V dnešnej  dobe  ikona  priťahuje  mnohých  kresťanov.  Robí  znamenia,  ktoré  sa  nedajú 
vysvetliť  ako  prirodzené  javy  –  napr.  vychádza  z nej  voňavý  olej,  poskytuje  úľavu  v rôznych 
ťažkostiach života našej doby.

Kazaňska ikona Bohorodičky
Dokumenty  starobylého  mesta  Kazaň  hovoria,  že  v roku 

1579 zničil požiar časť mesta. V tom istom roku sa zjavila Panna 
10-ročnému dievčatku a prikázala mu ukázať cirkevným autoritám 
miesto,  kde  bola  pochovaná  divotvorná  ikona  pod  sutinami 
zhoreného  domu.  Klérus  tomuto  posolstvu  nechcel  veriť,  preto 
dievča so svojou matkou začali kopať a našli ikonu za pecou domu. 
Bola tam schovaná, lebo pod nadvládou Tatárov museli kresťania 
svoju  vieru  i kultové  predmety  skrývať.  Ikona  bola  v sprevode 
nesená  do  katedrály  v Kazania  a začali  sa  diať  mnohé  zázraky. 
Kazanská Panna sprevádzala ruské vojsko v roku 1612,  keď bola 
Moskva oslobodená od Poliakov. 

Na ikone možno vidieť len časť pôvodnej formy Hodigitrie. 
Božiu Matku vidieť od pliec, bez rúk, a z Dieťaťa vidno len hlavu, 
hruď  a pravú  žehnajúcu  ruku.  Úloha  Matky  nachádza  svoje 
vyjadrenie v tvári, ktorá premýšľa, ale je jasná, vo veľkých očiach, 

čo asi rozjímajú nad tajomstvom Božieho Syna. Je víziou Matky, ktorej Syn je Spasiteľom sveta.
(Zdroj: Sendler, E.: Byzantské ikony Božej Matky. Bratislava, 2006)

Základná podtéma - doplnenie
►  5.5  V zajatí temných síl

Príloha komentárov
Svätý hieromučeník Cyprián. Svätá mučenica Justína.

Justína pochádzala z Antiochie (pravdepodobne sýrskej), kde sa narodila okolo roka 230 po 
Kristovi.  Jej otcom bol pohanský kňaz Edessaios a matkou istá Kleodonia, vyznávačka rovnakého 
náboženstva. Keď raz Justína sedela pri otvorenom okne, začula slová diakona Praélia o Kristovi a  
potajomky začala chodievať do kresťanského chrámu. Napokon uverila nielen ona sama, no pod jej 
vplyvom aj rodičia. Neskôr sa Edessaios stal kňazom a Justína sa rozhodla zachovať si panenstvo.

Justínu si všimol akýsi mladík menom Aglaidos. Dlhší čas sa usiloval získať si jej náklonnosť, 
ale bezvýsledne. Jeho túžba bola taká silná, že sa napokon pokúsil Justínu znásilniť, ale zachránili ju 
susedia, ktorí počuli volanie o pomoc. Vášňou zmietaný Aglaidos sa rozhodol navštíviť v danej veci 
Cypriána.

Cyprián  pochádzal  zo  slávneho  severoafrického  Kartága,  ale  býval  v  Antiochii.  Keď  sa 
narodil,  rodičia ho zasvätili  pohanskému bohovi Apollónovi. Keď dovŕšil siedmy rok, bol zverený 
mágom, aby ho naučili svojmu remeslu. Keď dovŕšil desiaty rok, bol poslaný na vrch Olymp, ktorý 
pohania považovali za miesto prebývania božstiev, aby sa pripravil na službu pohanského kňaza. Tam 
sa naučil  privádzať blesky a dážď, spôsobovať škody sadom,  viniciam a poliam,  zosielať na ľudí 
choroby a  mnohým podobným veciam.  Po  dovŕšení  pätnástich  rokov  sa  stal  učeníkom siedmich 
veľkých  žrecov  a  cestoval  takmer  po  celom  svete.  Ako  učeník  pobýval  celé  roky  v  Argu  a  
Lakedaimóne  na  Peloponéze,  v  Tauropole  na  ostrove  Ikaros,  v  egyptskom  Memfise  a  v 
mezopotámskom Babylone. Takto sa stal všeobecne známym, uctievaným a obávaným človekom.



Spomínaný Aglaidos teda navštívil Cypriána a sľúbil mu peniaze, ak spôsobí v Justíne túžbu 
po  ňom.  Pre  Cypriána  predstavovalo  čosi  také  vždy  veľmi  jednoduchú  úlohu,  preto  povedal 
mladíkovi: „Spôsobím, že samo dievča bude hľadať tvoju lásku a pocíti ešte silnejšiu vášeň k tebe, než 
ty cítiš voči nej.“ Cyprián vybral svoje knihy a zabezpečil si tekutinu, ktorú odovzdal Aglaidovi, aby 
ňou potajomky pokropil Justínin dom. Keď večer o deviatej hodine Justína vstala na modlitbu, ako to  
mala vo zvyku, pocítila vo svojom tele takú vášeň, ako ešte nikdy predtým. Vrela v nej krv, prichádzal 
jej na myseľ Aglaidos a najrozličnejšie nástojčivé predstavy. Keď to všetko trvalo dosť dlho, Justína 
pochopila, že ide o pokušenie od diabla,  preto sa začala modliť ešte vrúcnejšie a urobila na sebe  
znamenie kríža. V tej chvíli plameň vášne zhasol, predstavy zmizli a Justína zaspievala Bohu víťaznú 
pieseň. Diabol sa vrátil  k Cypriánovi  so zvesťou, že nič nedosiahol.  Na otázku,  ako je to možné,  
neochotne odpovedal: „Nedokázal som ju premôcť, pretože som na nej videl akési znamenie, ktoré vo  
mne vyvolávalo hrôzu.“

V nasledujúcom období Cyprián postupne skúšal rôzne magické praktiky, no všetky zostávali 
bez výsledku. Vtedy ponížený a rozhnevaný priviedol nielen na Justínu, ale aj na dobytok a mnohých 
obyvateľov mesta, rôzne choroby a bolesti. Dievčina sa však neprestávala modliť, ba práve naopak, 
svoj  duchovný  zápas  ešte  zintenzívnila.  Vďaka  tomu  choroba  ustala.  Cyprián,  ohromený 
neočakávanými udalosťami, okrem iného povedal diablovi: „Ty ničiteľ a zvodca všetkých, ty prameň 

každej nečistoty a poškvrny, teraz som spoznal tvoju bezmocnosť! Ak 
sa totiž bojíš aj tône kríža a trasieš sa pred Kristovým menom, čo 
budeš  robiť,  keď  proti  tebe  vystúpi  sám  Kristus?!  Ak  nedokážeš 
zvíťaziť nad tými, čo na sebe robia znamenie kríža, koho vytrhneš z 
Kristových rúk?!“ Vtedy sa diabol na Cypriána vrhol a začal ho biť.  
Keď  však  Cyprián  začal  volať:  „Bože  Justíny,  pomôž  mi!“  a 
prežehnával sa, diabol sa vzdialil.

Nato Cyprián  spálil  svoje knihy,  zmenil  svoj  život  a prijal 
iniciačné tajomstvá krstu, myropomazania a Eucharistie. Neskôr bol 
vysvätený za  biskupa a  mnohých  obrátil  k  viere.   Justína  sa  stala 
igumenkou  istého  ženského  monastiera.  Obidvaja  podstúpili 
mučenícku smrť v Nikomédii okolo roka 268 a sú našimi ochrancami 
pred neviditeľnými nepriateľmi. Ich telá boli prevezené do Ríma. Ich 
životy  nám  ukazujú  nielen  reálnosť  diabla  a  mágie,  ale  najmä 
nepremožiteľnú silu viery a svätého Kríža.

Zdroj: Gajdoš, M.: www.zoe.sk 

Základná podtéma – oprava a doplnenie
►  5.6  Ježiš kladie svoje ruky na človeka 

- ku svätým tajomstvám viď komentáre od o. Marcela Gajdoša v časopise Slovo rok 2007; 
www.slovo.grkatpo.sk  
- odporúčaný zdroj: Trebník na vysluhovanie sviatostí

Úlohy: - práca s textom Trebníka (napr. v skupinách): z textov Trebníka vyberte pri 
jednotlivých sv. tajomstvách tie modlitby, ktoré sú pre dané sv. tajomstvo najvýstižnejšie, 
momenty, ktoré sú vrcholom slávenia jednotlivých sv. tajomstiev. 
- v textoch modlitieb Trebníka podčiarknite prínos jedlitlivých tajomstiev pre človeka. 
- v skupine sa podeľte so svojou skúsenosťou so sv. tajomstvami

Práca s doplnkovým pracovným listom
Vo svätých tajomstvách Ježiš kladie svoje ruky aj dnes

http://www.slovo.grkatpo.sk/
http://www.zoe.sk/


Z Ježišových rúk vychádzala uzdravujúca sila. Koho sa Ježiš dotkol, ten človek zažil blízkosť Boha. 
Kristus chce svoju blízkosť darovať aj nám. Aj dnes sa nás dotýka cez ruky vysluhovateľa svätých 
tajomstiev, aj dnes uzdravuje, dáva nový život, poslanie.

Sväté tajomstvo krstu
Rukami, ktoré krstenca ponárajú do vody, prípadne naň lejú 
vodu, sa človeka dotýkajú Ježišove ruky a darujú mu nový 
život.   

Sväté tajomstvo myropomazania
Ruka vysluhovateľa myropomazania je znamením Božej sily, 
ktorou je Svätý Duch a ktorá uschopňuje prijímateľa 
myropomazania na pripodobnenie sa Kristovi.  

Sväté tajomstvo Eucharistie Rukami kňaza, ktorý láme chlieb a dáva chlieb a víno ako 
posilu pre život, láme a rozdáva chlieb a víno sám Ježiš.

Sväté tajomstvo spovede Rukami kňaza sa nás dotýkajú Ježišove ruky, ktoré uzdravujú 
z viny, oslobodzujú a dvíhajú.

Sväté tajomstvo pomazania chorých Rukami kňaza sa chorého dotýkajú Ježišove ruky, ktoré tešia, 
posilňujú a uzdravujú.

Sväté tajomstvo manželstva
V podaných rukách dvoch ľudí k životnému zväzku je 
prítomná Božia láska  (Rukami kňaza požehnáva manželstvo 
sám Ježiš.)

Sväté tajomstvo kňazstva Rukami biskupa kladie Ježiš na človeka svoju ruku a volá ho 
k zvláštnej službe Bohu a ľuďom.

Úloha: Farebne rozlíšte v tabuľke: 
sväté tajomstvá uvádzania do kresťanského života – modrá farba, 
sväté tajomstvá uzdravenia – zelená farba 
a sväté tajomstvá poslania – červená farba



6   PLNOSŤ ŽIVOTA

Základná podtéma - doplnenie
► 6.1  Právo na smrť alebo právo na dôstojné umieranie? 

Úlohy: 
- prečítajte si komentrá o sv. tajomstve pomazania chorých www.slovo.grkatpo.sk rok 2007 a 
Trebník na vysluhovanie sviatostí – pomazanie chorých;
- navštívte hospic, či zdravotnícke zariadenie pomáhajúce chorým a zomierajúcim. Napr. 
Hospic sv. Kozmu a Damiána v Prešove, ktorý prevádzkujú sestry služobnice; 
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove, ktorú zriadili sestry baziliánky;
Geriatrické centrum sv. Lukáša v Košiciach a iné.
- pozvite na besedu kňaza povereného duchovnou správou nemocníc vo vašom/v najbližšom 
meste. Pripavte si pre neho otázky, názory…
- oboznámte sa so svätcami, ktorí sa venovali chorým a zomierajúcim.
  

Práca s doplnkovým PL
V chorobe alebo v blízkosti smrti

Keď je veriaci človek chorý, alebo zomiera, nezostáva sám. Sprevádzajú ho jeho blízki, je obklopený 
znameniami,  ktoré  vyjadrujú  Božiu  prítomnosť  a blízkosť.  Patrí  medzi  ne  aj  sväté  tajomstvo 
pomazania  chorých.  Existuje  malé  a veľké pomazanie  chorých,  pričom pri  veľkom je  prítomných 
sedem kňazov, ktorí čítajú sedem evanjelií. 
Úloha: V liturgickom texte obradu svätého pomazania chorých vyhľadajte a podčiarknite slová, ktoré 
uisťujú človeka o Božej blízkosti a o večnom živote.

Pomazanie chorých podľa Trebníka
a) zvyčajný začiatok
b) Žalm 142
c) ekténia
d) modlitba nad olejom
e) čítanie Božieho slova
f) pomazanie svätým olejom
Po modlitbe kňaz namočí paličku alebo prst do svätého oleja a na spôsob kríža ním pomaže chorého  
na čele, na nose, na lícach, na ústach, na prstiach a na obidvoch stranách rúk (na očiach, na ušiach,  
na nose, na ústach, na prsiach, na rukách a na nohách), pričom hovorí túto modlitbu:

SVÄTÝ OTČE,  LEKÁR DUŠÍ  A TIEL,  TY SI  POSLAL SVOJHO JEDNORODENÉHO SYNA, 
NÁŠHO  PÁNA  JEŽIŠA  KRISTA,  KTORÝ  UZDRAVUJE  KAŽDÚ  CHOROBU 
A VYSLOBODZUJE  ZO  SMRTI.  (TÝMTO  POMAZANÍM)  UZDRAV  AJ  SVOJHO 
SLUŽOBNÍKA (ALEBO SVOJU SLUŽOBNÍČKU – POVIE MENO) Z TELESNEJ A DUŠEVNEJ 
NEVLÁDNOSTI, KTORÁ NAŇHO (NA ŇU) DOLIEHA, A OŽIV HO (JU) MILOSŤOU SVOJHO 
KRISTA,  NA  PROSBY  NAŠEJ  PRESVÄTEJ  VLÁDKYNE,  BOHORODIČKY  MÁRIE,  VŽDY 
PANNY,  A VŠETKÝCH  TVOJICH  SVÄTÝCH.  LEBO TY SI  PRAMEŇ  UZDRAVENÍ,  BOŽE 
NÁŠ,  A MY  TI  VZDÁVAME  SLÁVU  S TVOJÍM  JEDNORODENÝM  SYNOM  A S TVOJIM 
JEDNOPODSTATNÝM DUCHOM TERAZ I VŽDYCKY I NA VEKY VEKOV. AMEN.

g) položenie evanjeliára na hlavu chorého a modlitba
h) prepustenie

http://www.slovo.grkatpo.sk/


                     

sv. Pantelejmon (3. stor.) 
Pochádzal z Nikomédie. V mladosti sa vyučil lekárskemu umeniu a stal 

sa  známym  lekárom  v celom  meste.  Zadarmo  liečil  chorých  a  navštevoval 
väzňov v žalároch, v Ježišovom mene konal zázraky. Po otcovej smrti rozdal svoj 
majetok chudobným. Za cisára Maximiliána bol pre svoju vieru v Krista sťatý 
mečom. 

Sv. Anastázia, liečiteľka, veľkomučeníčka (3. storočie)
Narodila sa v Ríme v roku 281 vo významnej rodine, kde otec bol 

senárotom.  Matka  bola  tajnou  kresťankou.  Žila  život  modlitby  a  pomoci 
blížnym. Rozhodla sa zachovať panenstvo, no jej otec ju prinútil vydať sa za 
Pompila,  ktorý Anastáziu bil,  obviňoval  ju,  že rozhadzuje jeho bohatstvo, 
keď chodí do rímskych väzníc pomáhať uväzneným. Zatváral ju v dome, no 
anastázia  netrpela  tak  fyzickými  bolasťami,  jako  nemožnosťou  pomáhať 
ľuďom. Potom jej muž zomrel a ona pokračovala vo svojej službe núdznym a 
kresťanom uväzneným vo väzniciach, ktorým slúžila nie len materiálne, ale 
aj modlitbou a útechou. O jej činoch sa však dozvedel imperátor, ktorý ju dal  
uväzniť,  mučiť  a  nakoniec  zaživa  spáliť,  pretože  nechcela  obetovať 

pohanským modlám.  (Zdroj: Šedevry russkoj ikonopisi)

Sv. Kozma a Damián, nezištní lekári a divotvorcovia (4. storočie)
Bratia  pochádzajúci  z Malej  Ázie.  Matka  ich  vychovala  ku 

kresťanským cnostiam. Aby sa bratia lepšie mohli venovať službe blížnym,  
stali  sa  lekármi.  Neliečili  však  len  ľudí,  ale  aj  dobytok.  Za  svoje  služby 
nebrali peniaze a nevenovali sa len telesným chorobám, ale svojim pacientom 
prinášali  i  duchovnú  útechu.  Boh  ich  obdavoral  darom zázrakov.  Mnoho 
pohanov sa ich vplyvom obrátilo na kresťanskú vieru. Za Dioklecianovho 
prenasledovania boli mučení a nakoniec v roku 303 sťatí mečom. 

bl. Jozafata Hordaševská (1869-1919)  
Spoluzakladateľka Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Keď sa sestra 
Jozafata dozvedela, že v neďalekej maštali leží staručká žobráčka, ktorá už nemala 
síl žobrať na obživu, priniesla ju do kláštora, položila na svoje lôžko a starala sa 
o ňu dňom i nocou. Umyla ju, vydezinfikovala a postarala sa aj o duchovnú službu. 
Pred smrťou prijala starenka Najsvätejšiu Eucharistiu. Jozafata konkrétne milovala 
Boha v núdznych. 
                                                            
Sv. Kyros a Ján, nezištní divotvorcovia (4. storočie)

Kyros pochádzal  z Alexandrie.  Bol  lekárom.  Ako kresťan liečil  zdarma. 
Svojim  pacientom  zvestoval  Krista.  Keď  ho  obvinili  z kresťanstva  za  Dioklecianovho 
prenasledovania, odišiel do Arábie, kde vstúpil do monastiera. Tam dostal od Boha dar zázrakov. Ján 
bol  rímsky  vojak  pochádzajúci  z Edessy.  Keď  sa  dozvedel  o  Kyrovi,  šiel  ho  navštíviť.  Spolu 
utvrdzovali neveriacich vo viere. Stali sa mučeníkmi pre vieru a v roku 311 boli sťatí. Nad ich hrobmi 
sa konalo mnoho zázrakov. 



Sv. prepobnomučeníčka Jelisaveta (Alžbeta) Feodorovna 
   Bola druhou zo siedmich detí v rodine Ludviga IV., Hessen – 
Darmstadského  vojvodu  a  princeznej  Alice,  dcéry  anglickej 
kráľovnej Viktórie. Jedna z dcér tejto manželskej dvojice, Alica, 
sa neskôr stala ruskou cárovnou Alexandrou Feodorovnou.
   Deti  boli  vychované  v  tradíciách  starého  Anglicka 
v protestantskej  viere.  Ako  dvadsaťročná  sa  Jelisaveta  stala 
nevestou kniežaťa Sergeja  Alexandroviča,  ktorý sa stal  v roku 
1891  generálnym  moskovským  gubernátorom.   Po  návšteve 
Svätej zeme sa veľká kňažná Jelisaveta Feodorovná definitívne 
rozhodla prijať pravoslávie.Keď začala rusko – japonská vojna, 
Jelisaveta  Feodorovna  sa  rýchlo  podujala  organizovať  pomoc 
frontu.  Jedným z  jej  pozoruhodných  skutkov  bolo  zakladanie 
dielní  na  pomoc  vojakom.  Na  tento  účel  jej  poslúžili  všetky  sály  Kremeľského  zámku,  okrem 
priestorov slúžiacich cárskej rodine. Tisíce žien pracovali za šijacími strojmi a pracovnými stolmi. 
Prichádzali k nim obrovské dary z celej Moskvy aj z iných oblastí. Odtiaľ potom išli na front balíky s  
potravinami, šatstvom, liekmi a darčekmi pre vojakov. Veľká kňažná posielala na front aj ,,mobilné“ 
chrámy s ikonami a všetkým potrebným pre konanie bohoslužieb. Ikony s modlitebnými knižkami 
posielala aj s osobným venovaním.
   Na  svoje  náklady  zostavila  veľká  kňažná  niekoľko  sanitárnych  vlakov.  V  Moskve  založila 
nemocnicu  pre  ranených,  ktorú  sama  neustále  navštevovala.  Založila  špeciálne  spoločnosti  pre 
zabezpečenie vdov a sirôt po vojakoch a dôstojníkoch, ktorí zahynuli na fronte18. 2.1905 bol Sergej 
Alexandrovič zavraždený bombou hodenou teroristom. Kňažná odpustila vrahovi svojho manžela a 
začala žiť mníšskym spôsobom života. 
   Zhromaždila svoje cennosti.  Časť darovala  do štátnej  pokladnice,  časť príbuzným a zvyšok sa  
rozhodla použiť na postavenie Domu milosrdenstva na Veľkej Ordynke v Moskve. Získala usadlosť so 
štyrmi domami a záhradou. V najväčšom sa nachádzala jedáleň pre sestry – mníšky, kuchyňa, sklad a 
iné hospodárske priestory. V druhom bol chrám a nemocnica, v treťom bola lekáreň a ambulancie pre 
prichádzajúcich chorých. V štvrtom dome bol byt pre kňaza – duchovníka monastiera, školské triedy 
pre deti z útulku a knižnica.
    Ako základný systém boli pre Dom milosrdenstva sv. Marty a Márie prijaté pravidlá mníšskeho  
spoločenstva.  9.4.1910  v  chráme  sv.  Marty  a  Márie  biskup  Tryfon  (Turkestanov)  postrihol  do 
mníšskeho stavu sedemnásť sestier lásky a milosrdenstva na čele s Jelisavetou Feodorovnou. Sestry 
Domu milosrdenstva boli povolané zjednotiť sa so vznešenou túžbou Márie, vnímajúcej Ježišove slová 
večného života a službou Marty, slúžiacej Spasiteľovi, čo mali napĺňať službou všetkým blížnym.
Súčasníčka veľkej kňažnej Nona Greyton, dvorná dáma jej príbuznej princeznej Viktórie, o Jelisavete 
Feodorovne hovorí:  ,,Mala pozoruhodné vlastnosti. Videla v ľuďoch to skutočné dobré a usilovala sa 
to  zvýrazniť.  O  týchto  svojich  kvalitách  však  vôbec  nemala  vysokú  mienku...  Nepoznala  slovo 
,,nemôžem“  a  v  živote  monastiera  nebolo  nikdy  nič  jednotvárne,  fádne,  stiesnené.  Všetko  bolo 
moderné ako z vnútra, tak aj navonok. Každý, kto tam bol, odnášal si prekrásny pocit.“
    Veľká  kňažná  bola  od  detstva  naučená  pracovať,  robila  všetko  sama  a  pre  seba  osobne  
nevyžadovala od sestier žiadne služby. Zúčastňovala sa na všetkých prácach v monastieri, čím dávala 
neustále príklad ostatným. Raz prišla k iguménii jedna z poslušnic s prosbou, aby poslala niektorú zo 
sestier preberať zemiaky, lebo jej nikto nechce pomôcť. Veľká kňažná nepovedala nikomu ani slovo a  
šla sama. Keď uvideli iguméniu ako preberá zemiaky, zahanbené sestry pribehli a pustili sa do práce.
  Keď bol chorý v nemocnici nepokojný a potreboval pomoc, presedela pri jeho posteli celú noc až do 
svitania.  V  nemocnici  vykonávala  Jelisaveta  Feoforovna  najdôležitejšiu  prácu:  asistovala  pri  
operáciách, preväzovala rany, utešovala chorých a všetkými silami sa usilovala uľahčiť ich utrpenie. 
Vraveli, že od veľkej kňažnej vychádzala liečivá sila, ktorá im pomáhala prenášať bolesti a súhlasili aj 
so zložitými operáciami.
    Za hlavný prostriedok zbavenia sa neduhov (bolesti)  iguménia  vždy považovala spoveď a sv.  
Prijímanie.  Tiež  hovorila:  ,,Je  nemorálne utešovať umierajúcich lživou nádejou na vyzdravovanie,  
lepšie je pomôcť im, kresťansky prejsť do večnosti.“
    Sestry monastiera sa učili základom medicíny.  Ich hlavnou úlohou bolo navštevovať chorých a  
chudobných, starať sa o opustené deti, poskytovať im medicínsku, morálnu aj materiálnu pomoc.



    V ich nemocnici pracovali najlepší špecialisti Moskvy. Všetky operácie sa vykonávali bezplatne. Tu 
sa  liečili  tí,  od  ktorých  sa  už  dištancovali  všetci  ostatní  lekári.  Vyliečení  pacienti  plakali,  keď 
odchádzali z nemocnice a lúčili sa s ,,Veľkou matuškou“, ako nazývali iguméniu. V monastieri bola aj  
nedeľná  škola  pre  robotníčky  továrne,  každý  mohol  využívať  bohatý  fond  knižnice,  fungovala 
bezplatná  jedáleň  pre  chudobných,  založili  sirotinec  pre  dievčatá.  Na  sviatok  Narodenia  Krista  
pripravovali každoročne veľký sviatočný stromček pre chudobné deti, darovali im hračky, sladkosti, 
teplý odev, ktorý samé šili.
    Iguménia považovala za hlavnú úlohu sestier nie prácu v nemocnici,  ale pomoc chudobným a 
núdznym.  Dostávala viac ako 1200 žiadostí za rok. Boli to prosby vybaviť liečbu, dozrieť na deti,  
starať sa o ležiacich pacientov, vyslať na štúdium do zahraničia a mnohé ďalšie.
    Veľká kňažná nachádzala aj možnosti, ako pomáhať duchovenstvu. Dávala prostriedky pre potreby 
chudobných  dedinských  farností,  ktoré  nemohli  opraviť  chrám  alebo  postaviť  nový.  Materiálne 
pomáhala aj kňazom – misionárom, pracujúcim uprostred pohanského ,,Krajného Severu“ alebo medzi 
cudzincami na hraniciach Ruska. Povzbudzovala a posilňovala ich.
    Jedným z najbiednejších miest, ktorým venovala veľkú pozornosť bola tržnica Chitrov. Jelisaveta 
Feodorovna v doprovode svojej poslušníčky Varvary (Barbora) Jakovlevovej alebo jednej zo sestier, 
kňažnej Márie Obolenskej, chodila neúnavne po tržnici, brala opustené deti a presviedčala rodičov, 
aby k nej dali svoje deti do výchovy. Všetci obyvatelia tržnice ju s úctou nazývali ,,sestra Jelisaveta“  
alebo ,,Matuška“. Polícia ju neustále varovala, že nie je schopná garantovať jej bezpečnosť. Za tieto  
obavy im bola vďačná, ale odpovedala len, že jej život nie je v jej rukách, ale v rukách Božích. Snažila  
sa zachrániť  deti  z  ,,Chitrovky“.  Nezľakla  sa nečistoty,  nadávok,  výzoru ľudí,  ktorí  dávno stratili  
ľudskú  podobu.  Hovorila:  ,,Božia  podoba  môže  byť  niekedy  zatemnená,  no  nikdy  nemôže  byť  
zničená.“  Chlapcov z ,,Chitrovky“ umiestňovala do internátov. Z jednej skupiny takýchto chlapcov 
vznikla skupina spoľahlivých doručovateľov Moskvy. Dievčatá umiestňovala do škôl alebo sirotincov, 
kde sa takisto starali o ich zdravie a duchovný rast.
 Jelisaveta Feodorovna zakladala útulky pre siroty, invalidov, ťažko chorých, nachádzala si čas na ich  
návštevy, neustále ich podporovala materiálne, prinášala darčeky.
    Raz mala prísť do útulku pre malé dievčatá – siroty. Všetci sa pripravovali na dôstojné prijatie  
svojho dobrodinca. Dievčatá povedali, že príde veľká kňažná: bude ju treba pozdraviť a pobozkať jej  
ruku. Keď Jelisaveta Feodorovna prišla, privítali ju detičky v bielych šatočkách. Svorne sa pozdravili a 
všetky natiahli rúčky ku kňažnej so slovami: ,,Bozkajte rúčky“. Vychovávateľky sa vystrašili: ,,Čo len 
teraz bude!“ No veľká kňažná so slzami dojatia podišla ku každej z dievčatiek a všetkým pobozkala 
rúčky. Plakali pri tom všetci – také dojatie a zbožná úcta bola na ich tvárach i v ich srdciach.
    Ešte na jedno z nespočetných svedectiev jej lásky k trpiacim spomínajú jej súčasníci. Jedna zo 
sestier bola z biedneho kraja a rozpovedala o chorej žene, ktorá trpela na suchoty (tuberkulózu). So  

svojimi  dvoma malými  deťmi  žila v chladnej  pivnici.  Matuška sa  hneď 
začala znepokojovať. Rýchlo pozvala jednu zo starších sestier a prikázala 
jej  poslať matku do nemocnice pre chorých na suchoty a deti  prijať do 
sirotinca.  Ak  sa  pre  chorú  nenájde  lôžko,  má  ju  uložiť  na  rozkladacej 
posteli. Potom sama vzala odev pre deti, prikrývky a išla za nimi. Chorú 
navštevovala  až  do  jej  smrti  a  sľúbila  jej,  že  sa  o  deti  postará.  Veľká 
matuška dúfala,  že ňou založený Dom milosrdenstva sv.  Marty a Márie 
rozkvitne a stane sa veľkým úrodným stromom, ktorý po čase vydá plody 
vo forme nových podobných zariadení v ďalších mestách Ruska.
   Pomáhala  ruským  pútnikom,  ktorí  sa  chystali  do  Jeruzalema.  Ňou 
založené  spoločnosti  pokrývali  náklady  na  cestovné  lístky  pútnikov 
plávajúcich z Odesy do Jafy. Dala tiež postaviť veľký hotel v Jeruzaleme 
pre ich potreby.  Jedným z jej  veľkých skutkov bolo postavenie ruského 
pravoslávneho chrámu v Taliansku, v meste Bari, kde sú uložené ostatky 
(mošči) svätiteľa Mikuláša Myr - Lykijského čudotvorcu. V roku 1914 bol 
postavený dolný chrám, zasvätený sv. Mikulášovi a pútnický dom.
   V apríli  roku 1918 na tretí  deň Paschy,  v deň sviatku ikony Iverskej  
Božej  Matky,  Jelisavetu Feodorovnu zatkli  a  rýchlo odviezli  z  Moskvy. 
Posledné mesiace svojho života, prežila veľká kňažná zatvorená v škole na 
periférii  mesta  Alapajevsk.  Za  hlbokej  noci  5.  7.  1918,  vhodili  veľkú 



kňažnú Jelisavetu Feodorovnu spolu s ďalšími členmi cárskeho dvora do starej banskej šachty. Potom 
začali hádzať do šachty ručné granáty. Jeden z kresťanov, ktorý bol svedkom vraždy, hovoril, že z 
hĺbky  šachty  počuli  tóny  Cheruvimskej  piesne,  ktorú  spievali  trpiaci  pred  svojim  odchodom do 
večnosti.
 Jelisaveta Feodorovna nespadla na dno šachty, ale na výklenok, ktorý sa nachádzal v hĺbke 15 m. 
Spolu  s  ňou  našli  telo  Jána  Konstantinoviča  s  obviazanou  hlavou.  S  ťažkými  zlomeninami  a 
zraneniami sa aj tu usilovala uľahčiť utrpenie blížneho. Prsty pravej ruky veľkej kňažnej a mníšky 
Varvary boli zložené na vykonanie znamenia kríža. Umrela v strašných mukách – od smädu, hladu a  
zranení. Ostatky iguménie monastiera sv. Marty a Márie a jej vernej služobníčky Varvary boli v roku 
1921 prenesené do Jeruzalema a uložené do hrobky chrámu sv. apoštolomrovnej Márie Magdalény v 
Getsemane.                                 
Zdroj: http://pokec.azet.sk/kronikar7/fotoalbumy/jeeej/ft-386416116

Základná podtéma - doplnenie
► 6.2  Brána len pre mňa a 6.3 Posmrtný život
 
- pozn. v MP je na s. 176 chybne uvedený text, ktorým byzantská tradícia vyjadruje posledný pozdrav 

zosnulým! Pracujte s doplnkovým pracovným listom s. 55 alebo s pohrebnými textami uvedenými 
v knižke Modlitby a piesne.

Práca s doplnkovým pracovným listom
Nádej a viera vo vzkriesenie v kresťanskom pohrebe (Doplnkový PL s. 55) 

Úloha: V textoch  podčiarknite  slová,  ktoré  vyjadrujú  kresťanskú  nádej  na  vzkriesenie. 
Nasledované texty zodpovedajú pohrebným obradom. 

▪  Keď si zostúpil k smrti, Život nesmrteľný, - žiarou svojho božstva premohol si peklo.  –  
Zosnulých si  vyviedol  z hlbín podsvetia.  –  Všetky  nebeské  mocnosti  volali:  -  „Sláva tebe,  
Darca života, Kriste, Bože náš.“ (tropár z nedele 2. hlasu)

▪  Hĺbkou svojej múdrosti všetko riadiš s láskou k človeku – a dávaš každému, Tvorca jediný,  
čo je  osožné.  –  Daruj,  Pane,  odpočinutie  dušiam svojich služobníkov,  -  lebo svoju nádej  
vkladali do teba – nášho Boha, Stvoriteľa a Pôvodcu. (tropár zo služby za zosnulých)

▪  Medzi svätými, Kriste, - duše svojich služobníkov obdaruj pokojom. – Tam, kde niet bolesti,  
trápenia ani stonu, - iba život nekonečný. (kondák zo služby za zosnulých)

▪  Akáže potecha v živote je bez starostí? Ktorá sláva na zemi zostane nepominuteľná? Všetko  
je slabšie ako tieň. Všetko klamlivejšie ako sen. Pretože toto všetko v okamihu vezme smrť.  
Ale pre jas tvojej tváre, Kriste, a pre radosti z tvojej krásy, toho, ktorého si vyvolil, pre svoju  
dobrotu obdaruj pokojom ako milujúci ľudí.  (pohrebná stichira)

▪  Najčistejšia Bohorodička, Matka nezapadajúceho slnka, pros za tých, čo v teba dôverujú.  
Upros svojimi modlitbami dobrotivého Boha, aby doprial miesto našim zosnulým tam, kde  
prebývajú  duše  spravodlivých  a učinil  ich  dedičmi  Božieho  kráľovstva  v sieňach 
spravodlivých na večnú pamiatku, Nepoškvrnená.  (pohrebná stichira)

http://pokec.azet.sk/kronikar7/fotoalbumy/jeeej/ft-386416116


Zádušné soboty a spomienky za zosnulých
Vlastným  miestom  spomienky  a  modlitieb  za  našich  zosnulých  je  vo  východnej  cirkvi 

byzantsko - slovanského obradu päť zádušných sobôt. Zádušné soboty sa slávia každý rok v súvislosti 
so slávením Paschy.  To znamená, že prvá zádušná sobota je v predpôstnom období. Druhá, tretia a 
štvrtá zádušná sobota majú svoje miesto vo Veľkom pôste a posledná, piata zádušná sobota, pripadá 
na sobotu pred sviatkami Svätej Päťdesiatnice - Zostúpenia Svätého Ducha.  Zádušné soboty v pôste 
pripravujú  a oznamujú  sobotu  Lazárovho  vzkriesenia  a Svätú  a veľkú  sobotu  strastného  týždňa. 
A práve svetlo Lazárovej soboty a radostný pokoj Svätej a veľkej soboty osvetľujú zmysel kresťanskej 
smrti a našu modlitbu za zosnulých. Zároveň sú modlitby za zosnulých podstatným vyjadrením Cirkvi 
ako lásky. Prosíme Boha, aby pamätal na tých, ktorých spomíname a pamätáme na nich, pretože ich  
milujeme. V tieto soboty sa slúžia zádušné sv. liturgie a po nich býva panychída s čítaním hramôt 
(zoznam mien zomrelých členov našich rodín). 

Panychída je krátka bohoslužba za zomrelých. Je súčasťou pohrebu a často sa modlí aj na 
konci  liturgie,  resp.  po  nej,  ak  bola  liturgia  slúžená za  zosnulých.  Štruktúra  panychídy:  zvyčajný 
začiatok,  tropáre,  ekténia  so  zvolaním  a  prepustenie.  Panychída  prenesene  znamená  smútočnú 
slávnosť vôbec.
Súčasťou  zádušných  sobôt  môže  byť  aj  parastas.  Je  to  modlitba  cirkví  byzantského  obradu  za 

zomrelých. Parastas sa niekedy zvykne nazývať veľká panychída. 

Úloha: zúčastnite sa modlitby panychídy alebo parastasu počas niektorej zo zádušných sobôt. 

Mníšske cintoríny (Doplnkový PL s. 56-57)  
K zaujímavým cintorínom patria mníšské cintoríny 

(mníchov  Svätouspenskej  univskej  lavry  studitského 
pravidla),  ktoré  vo svojej  hĺbke ukrývajú telá  zosnulých 
mníchov,  svätcov,  „ktorých  svet  nebol  hoden“  (porov. 
Hebr  11,  38).  Charakteristikou  týchto  cintorínov  nie  je 
nepríjemný  pocit,  či  strach,  ale  hlboký  pokoj.  Čo  chcú 
svojím vzhľadom povedať?
 Na tabuľke hlavného kríža univského mníšského 
cintorína je zaujímavý nápis. Prečítajte si ho a uvažujte 
nad týmto výrokom. 

„Prichádzajúci, ty ešte chodíš, no aj ty zomrieš ako my.

Prisadni si na kameň k nám a odpočiň si.

Odtrhni rastlinku a uvažuj nad osudom:

„My sme doma a ty si hosť“ – pomysli si pre seba.“

Úloha: V skupine uvažujte, čo vyjadrujú náhrobné kamene, resp. vzhľad 
hrobov na cintoríne v Paríži Cimeriére du Monparnasse  (A,B,C viď PL) 
a na studitskom cintoríne v Unive. 
Vyberte si jeden z obrázkov hrobov a vytvorte k nemu text, ktorý by ho 
mohol dopĺňať. 

Obrázok D.



Doplnkový PL s. 58 

Smrť v živote svätých 
           Mnohí svätí predvídali svoju smrť. Zomierali v pokoji a vyrovnanosti. Bl. biskup Vasiľ  

Hopko sa už tri mesiace pred smrťou zmieňoval, že sa blíži koniec jeho života. Posledný 
týždeň svojho života sa spovedával každý deň. Ešte v posledný deň života ráno slúžil 
svätú liturgiu. Zomrel pre 15. hodinou v piatok 23. júla 1976 vo veku 73 rokov. Usnul 
sediac vedľa stola pokojne a v tichosti, akoby zaspal…

Ikona Zosnutia presvätej Bohorodičky 
Starobylá  schéma  ikony  zobrazuje  Bohorodičku  na 

lôžku a Krista, ktorý prenáša jej dušu, podobnú novorodencovi 
a zabalenú  do  bielej  látky.  Napravo  a naľavo  sú  zobrazení 
apoštoli. Kristus drží v rukách dušu svojej Matky s takou istou 
nežnosťou,  s akou  ho  ona  držala  v náručí  ako  Dieťa. 
Stredobodom tu nie je Mária, ale Kristus, ktorý na konci vekov 
zostupuje  na  zem,  so  slávou  jemu  vlastnou.  Druhý  príchod 
Krista na zem je budúcnosť, ktorá nás očakáva. No pre svätých 
je vždy nejakým spôsobom už prítomná. Preto sa na Východe 
telá  svätých,  ktoré  sa  zachovali  po  smrti  neporušené, 
pozostatky,  ktoré  robia  zázraky,  uctievajú  s veľkou  úctou. 
Ak hlavnou postavou na ikone Narodenia Pána bola Panna, tu 
je  ňou  Kristus,  ktorý  drží  v náručí  Matku  ako  dievčatko. 
Všetko, čo je zahrnuté láskou, prechádza do večnosti, lebo je 
napísané,  že  láska  nikdy  nezanikne  (por.  1Kor  13,8).  Do 
večnosti sa prechádza s každým uskutočneným gestom lásky. 
Gestá, ktoré Matka robila pre Syna, si Syn teraz pamätá a berie 
ich smrti. Ak ťa milujem a prejavím ti nejaké gesto lásky, toto gesto je najkrajšie, aké môžeš vidieť a  
určite si ho budeš pamätať navždy. Lebo láska robí veci večnými. Zosnutie Bohorodičky je veľkým 
tajomstvom a pre všetky naše malé gestá lásky je plným nádeje. 

„Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, aby sa za nás ustavične modlila. Stala sa našou pevnou  
nádejou. Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, lebo v jej panenskom lone prijal telo.“ 

             (tropár sviatku Zosnutia Bohorodičky)  

Úloha: Čo myslíte, čo robia svätí v nebi?  .................................................................................................

Výroky svätých: 
□  „Keď uzriem jeho oslávenú tvár, budem vzývať jeho milosrdenstvo za celý svet..., aby všetci v ňom 
našli odpočinok.“ (Silván Athoský) 
□  „Často ku mne prichádzajte a prinášajte mi všetky svoje smútky, všetky svoje námahy. Hovorte ku 
mne ako k živému, lebo pre vás som stále živý.“ (sv. Serafím Sarovský) 
□  „Ak už tu na zemi láska nedokáže zabudnúť na milovaného, o čo viac na nás nezabúdajú svätí 
v nebi.“ (Silván Athoský) 

Úlohy:  
Práca s liturgickým textom (modlitebná knižka Modlitby a piesne) -  v liturgických textoch 
pohrebu nájdite a podčiarknite vyjadrenie 1. kresťanskej nádeje, 2. pokánia, 3. dôvery v Boha, 
4. zaujimavosť…

Práca s ikonou: Zosnutie Bohorodičky 
- žiakom ukážeme výrez ikony, na ktorom je zobrazená len postava Bohorodičky. Na prvý 
pohľad len mŕtva postava matky, ktorú zasiahla smrť. Hoci obyčajní mŕtvy takto nevyzerajú... 



- do výrezu z ikony študenti dopisujú, kto/čo môže byť na pôvodnej ikone zobrazené (hore, 
dole, vpravo, vľavo). Môžu k tomu dopísť, koho/čo by tam oni namaľovali a prečo.  
- postupne ikonu odkrývajte a vysvetľujte – najprv poukáže na samotnú Máriu a jej 
zobrazenie – uspenije. Postupujte výkladom obrazu po stranách (apoštoli), potom dolnú časť 
(hanobiteľ) a nakoniec Krista v mandorle s anjelmi. Ikonu postupne vysvetľujte a poukážte na 
centrum ikony, ktorým je Ježiš. Výklad viď nižšie.

Príloha komentárov
Ikona Zosnutia Bohorodičky

Na konci svojej pozemskej existencie Mária vstupuje do Božieho tajomstva: s telom i dušou je 
prenesená do neba. Toto je viera cirkví prvých storočí, viera, ktorá sa overovala a spresňovala až do 
našich dní, hoci nemala svoj explicitný prameň vo Svätom písme. Byzantská tradícia tvrdí, že Máriina 
pozemská  existencia  má  svoje  vyvrcholenie  v tajomstve  zosnutia,  ktoré  postúpila  po smrti  svojho 
Syna. Hoci Pius XII. V roku 1950 definoval dogmu o Máriinom nanebovzatí, nehovorí o okolnostiach 
jej odchodu, iba potvrdzuje pravdu nanebovzatia. Pozemský koniec Márie ostáva pre ľudský rozum 
tajomstvom. Moment Máriinho odchodu nepatrí do dejín tohto sveta, ale do dejín spásy.

LITURGIA  ZOSNUTIA:  Prvý  Máriin  sviatok,  „Pamiatka  Božej  Matky“,  mal  všeobecný 
charakter a spájal sa predovšetkým s božským materstvom. V Konštantinopole sa slávil 25. decembra, 
v Jeruzaleme 15. augusta. Byzantský cisár Maurícius (6. storočie) stanovil dátum tohto sviatku na 15.  
august  podľa  jeruzalemskej  tradície.  Dôraz  sviatku  bol  na  smrti,  hoci  hlavnou  myšlienkou  bola 
Máriina sláva v nebi.

PÔVOD VIERY: Keďže vo Svätom písme sa nenachádza zmienka o konci Máriinho života, 
jediným  historickým  prameňom  pre  tajomstvo  zosnutia  zostáva  tradícia  prvých  storočí,  viera 
kresťanov, ktorá nachádza svoj výraz v apokryfných príbehoch. Hodnota apokryfov spočíva v tejto 
intuícii  viery,  ktorú  sprevádzala  pravá  doktrinálna  úvaha.  Máriino  oslávenie  akoby  unikalo  pred 
každým ľudským svedectvom: môžeme sa k nemu dostať jedine úsudkom viery a teologickou úvahou. 
Otázka Máriinej smrti sa zažala klásť od konca 2. storočia. V tej dobe zaznamenala mariánska úcta 
veľký rozmach. Jeden z prvých údajov sa nachádza v  apokryfe, v Pseudo-Melitónovi, kde sa objavuje 
dôležitý prvok vo vývoji doktríny o nanebovzatí, ktorý potvrdzuje definitívne vzkriesenie Máriinho 
tela a jej vyzdvihnutie až do neba. Ešte dôležitejšie je  zdôvodnenie nanebovzatia, ktoré je v tomto 
spise prítomné: Máriino materstvo a jej panenstvo. Dôležitú úlohu zohrali homílie. Do tejto kategórie 
patrí reč Teodóza, alexandrijského monofyzitského patriarchu, či homília Teoteknosa, biskupa z Lívie 
v Palestíne. Od 8. storočia sa v byzantskej cirkvi nachádzajú svedectvá veľkých kazateľov a teológov 
tejto doby, ako napr. sv. Ján Damaský, sv. Teodor Studita, či Kozma Sladkopevec.



IKONOGRAFIA: Hoci sa viera v nanebovzatie Márie spresňovala od 6. storočia, v ikonografii 
sa  odrážala  neskôr.  Obrazy  nanebovzatia  v byzantskej  cirkvi  nepochádzajú  spred  10.  storočia. 
Spočiatku obsahoval výjav Pannu na lôžku a Krista, ktorý prenáša jej dušu, podobnú novorodencovi. 
Apoštoli sú zobrazení napravo i naľavo od lôžka Panny. Od 15. storočia sa na ikonách objavujú prvky 
inšpirované apokryfmi. Ikona Zosnutia však nie je iba zobrazením apokryfných rozpráv, ale úvahou 
nad liturgickými  textami. Náš  výklad  ikony  je  interpretovaný  podľa  homílii  a kánona  sv.  Jána 
Damaského:

Apoštoli:  Na obrazoch  v barokových  chrámoch  je  Božia  Matka  zobrazená  slávnostne:  na 
oblaku vystupuje do neba a pod ňou zostáva prázdny hrob. Na ikone, ktorá nepodlieha pozemským 
zákonom priestoru a času, nie Božia Matka, ale apoštoli lietajú na obláčikoch, lebo podľa apokryfných 
rozprávaní  boli  tajomne  premiestnený,  aby  mohli  byť  prítomní  pri  tejto  mimoriadnej  udalosti. 
Prítomní vidia smrť, ale nezačali povinný obrad náreku. Oni sa užasnutí prizerajú. Ich tváre a  ich gestá 
vyjadrujú hlboký smútok, lebo stratili tú, ktorá bola aj ich matkou. 

Máriina smrť: Mária spočíva na bohato vyzdobenom lôžku. Lôžko a telo sú v horizontálnej 
línii,  čo je znakom odpočívania a neprítomnosti  života. Moment, v ktorom bola jej duša na určitú, 
možno len veľmi krátku chvíľu skutočne oddelená od tela, bol vrcholom jej života úplne zasväteného 
Bohu. Takže ona nepodstupuje smrť, ale odovzdáva svoju dušu do rúk Syna. Ona, podobne ako on,  
zomiera slobodne a dobrovoľne. 

Zjavenie Božieho Syna: Za jej telom sa objavuje Syn, zahalený svetlom. Je prekvapujúce, že 
jeho  tvár  nevyjadruje  radosť  a vľúdnosť  voči  svojej  matka,  ale  silu  a pevnosť.  Zjavuje  sa  ako 
Zmŕtvychvstalý, ako Víťaz nad smrťou.  Zosnutie sa teda ukazuje ako predĺženie vzkriesenia a  je  
zároveň ohlasovaním vzkriesenia ľudstva vo chvíli posledného súdu. Stredobodom ikony teda nie je 
Božia Matka, ktorá vystupuje do neba, ale naopak Kristus, ktorý na konci vekov uprostred cherubínov 
zostupuje na zem, so slávnou jemu vlastnou. Takže prechod z tohto života do druhého sa uskutočňuje 
prostredníctvom Krista, prostredníctvom jeho prítomnosti.   „Eschatologizmus“ východných cirkví tu 
nachádza  svoje  najvhodnejšie  vyjadrenie:  druhý  príchod  Krista  na  zem  je  budúcnosť,  ktorá  nás 
očakáva. No pre svätých je vždy nejakým spôsobom prítomná.

Legenda o hanobiteľovi: V popredí ikony sa pred hrobom Panny nachádza osoba – Žid, ktorý 
dvíha ramená, aby sa dotkol hrobu. Po jeho pravici sa objavuje archanjel Michael, ktorý mu mečom 
odtína  ruku.  Legenda  vyjadruje  prísne  pokarhanie  –  zákaz  priblížiť  sa  k tajomstvám  posmrtného 
života. Epizóda poukazuje tiež na dôstojnosť Márie – je pod ochranou Najvyššieho. Ani zlo a nenávisť 
sa jej nemôžu dotknúť, je celkom zasvätená Bohu, ktorý ju žiarlivo ochraňuje, ako ochraňoval archu  
zmluvy.

Sláva Božej Matky: V hornej časti ikony sa objavuje Božia Matka vo svätožiare, nesená do 
neba dvoma anjelmi. Má oblečený maforion alebo je oblečená v bielom. Vstúpila do nevýslovného 
tajomstva  toho,  s ktorým  bola  spojená  počas  svojej  existencie.  Vzkriesenie  Panny,  podobne  ako 
vzkriesenie  Syna,  je  prameňom  radosti  pre  celý  svet.  Od  tejto  chvíle  sa  svojimi  modlitbami  
a príhovormi ešte viac zúčastňuje na jeho diele, ktoré je spásou sveta

TEOLÓGIA:  Medzi  ikonou  Zosnutia  Bohorodičky  a Anastazis  –  Vzkriesením  Krista  je 
analógia.  Západné  obrazy rozlišujú  dva  okamihy v živote  Krista.  Najprv  zostúpenie  do  podsvetia 
a potom vzkriesenie. Naopak na – východe samotné zostúpenie do podsvetia je už vzkriesením, lebo 
smrť  je  prekonaná  smrťou. Ten  istý  význam  vyjadrujú  aj  mariánske  ikony:  Zosnutie  je  už 
prebudením sa v Božom kráľovstve.  Pozorujeme tu skutočnosť smrti: duša opúšťa telo. Nezostupuje 
však do šeólu, do podsvetia, ani sama nevystupuje do neba. Máriinu dušu berie do rúk Kristus: „duše 
spravodlivých sú v Božích rukách“ (Múd 3,1). Kristus drží v rukách dušu svojej Matky s takou istou 
nežnosťou, s akou ona držala v náručí Boha vteleného v podobe dieťaťa. 

Význam tejto ikony môžeme vyjadriť Kristovými myšlienkami: „Ak mi Matka dala fyzické 
telo,  teraz  jej  ja  dám večný život.“ Naozaj,  ak hlavnou postavou na ikone Narodenia Krista  bola  
Panna,  tu  je  ňou Kristus,  ktorý  drží  v náručí  Matku ako dievčatko.  Je  to  nové  narodenie  Panny. 
Všetko,  čo je zahrnuté láskou,  prechádza do večnosti,  lebo je napísané,  že láska nikdy nezanikne  
(porov.  1Kor  13,8).  Ako  teda  naše  telá  vstanú  z mŕtvych?  Do  večnosti  sa  prechádza  s každým 
uskutočneným gestom lásky. Každé gesto lásky prechádza do večnej pamäti, do večnej pamäti Boha. 
Gestá, ktoré Matka robila pre Syna, si Syn teraz pamätá a berie ich smrti. Ak ťa milujem a prejavím ti 
nejaké gesto lásky,  toto gesto je najkrajšie, aké môžeš vidieť a určite si ho budeš navždy pamätať. 
Láska  robí  veci  večnými. Preto  vzkriesený  Kristus  nesie  na  svojom  tele  rany  po  klincoch.  Sú 



znamením, že je to naozaj On. V okamihu ukrižovania bolo jeho telo úplne preniknuté láskou. Preto 
nemohlo zostať v moci smrti a preto aj potom nosí znaky tejto smrti. Zosnutie je veľkým tajomstvom 
a pre všetky naše malé gestá lásky je plným nádeje.
Zdroje: ŠPIDLÍK, T., RUPNIK, I.M.: Viera vo svetle ikon.;  SENDLER, E.: Byzantské ikony Božej Matky. 

Práca s ikonou: Posledný súd
Úlohy: - pozorujte na ikone detaily. Skúste na ikone identifikovať osoby, ktoré poznáte.  
- akým dojmom na vás pôsobí táto ikona „Posledného súdu“?
- aký názov by ste dali ikone vy a prečo?
- ako by ste znázornili „Posledný súd“ vy?

Príloha komentárov
Ikona Posledného súdu

   Ikona nás pozýva ku komplexnému – nie iba 
čiastkovému  –  chápaniu  skutočnosti  dejín 
človeka  v  Bohu  a  Boha  v  dejinách.  K 
liturgickej príprave na svätý Veľký pôst patrí 
aj  Ježišovo slovo o poslednom súde.  Pozýva 
nás  k  zmene  života  a  našich  konkrétnych 
postojov.
   Aby sme pochopili  zobrazenia Posledného 
súdu,  musíme  brať do úvahy miesto,  kam sa 
obraz umiestňoval. Veľmi sugestívne sú fresky 
v monastických  chrámoch  v Moldavsku,  kde 
podľa  starobylej  tradície  je  posledný  súd 
umiestntný  na  vonkajšej  stene  chrámu,  nad 
vchodobými  dverami.  Vnútro  chrámu 
symbolizuje Božie kráľovstvo, vykúpený svet, 
spoločenstvo posvätených veriacich. Súd teda 
predchádza  oddelenie  „oviec  od  capov“,  aby 
do svätyne nevstúpil nik, kto nemá svadobný 
odev. (Mt 22,12)
   Ako  zobraziť  toto  oddelenie?  Niektoré 
starobylé  zobrazenia  sa  uspokojili  s týmto 
symbolickým motívom oviec a capov. Neskôr 
sa obrazy stali realistickejšími. Aby podčiarkli 
silu  morálnej  kázne,  stredovení  autori 

oslobodili svoju fantáziu a zobrazovali rôzne tresty pekla za rozličné hriechy. Prílišná morálna živosť 
však  oslabuje  dogmatickú  hodnotu  veľkého  tajomstva.  Bolestne  ho  cítiť  predovšetkým z jedného 
pohľadu: milosrdný Spasiteľ sveta sa zmení na neúprosného sudcu a ľudsky povedané, dostáva príliš 
tvrdé črty. Vedomí si tejto ťažkosti, mnohí autori nachádzajú odpoveď v rozlišovaní, ktoré však má 
pochybnú hodnotu: po celý náš život a počas života sveta sa Ježiš javil ako milosrdný. Teraz však, keď 
sme prišli na koniec, keď skončila skúška našej čnosti, končí aj čas milosrdenstva a po prísnom súde 
sa v plnom svetle  javí  Božia spravodlivosť.  Pre  tých,  ktorí  nevydržali  skúšku,  sa  „Poďte ku mne 
všetci“ (Mt 11,28) mení na „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa“ (Mt 25,41).
    Východné  ikony  v tradičnom štýle  nám pomáhajú,  aby  sme  sa  vyhli  pochybnostiam z tohto 
rozlišovania časov. Boží súd nie je akt jedného okamihu, ale postoj Božej lásky vo všetkých časoch.  
Ikona Posledného súdu teda predstavuje celé dejiny sveta od prvého stvorenia až po jeho koniec. Hore 
vidíme  anjelov,  ktorí  zatvárajú  zvitok  neba  so  slnkom  a hviezdami.  Naznačujú  tak,  že  začiatok 
a koniec sa stretnú. Pod nebom sa odohrávajú dejiny ľudí. V celých dejinách prevláda hlavný motív: 
postava Krista, ktorý zostupuje z výsosti („ho erchomenos“, prichádzajúci ten, ktorý stále prichádza, 
porov. Ž 118,26), aby podal spasiteľnú ruku všetkým, ktorí svojím hriechom padli do podsvetia, do 



kráľovstva  smrti.  Všetci,  ktorí  medzi  ľuďmi  prijali  svoju  spásu,  sú  umiestnení  na  tróny Božieho 
kráľovstva, povolaní, aby boli prítomní na nebeskej liturgii okolo oltára, pripraveného pre večného 
Kňaza. 
   Na túto liturgiu sú povolaní všetci. Preto pred oltárom v pokornej poklone kľačia prví hriešnici, 
Adam a Eva, ktorí  teraz ľutujú a sú vykúpení. Ale démonický had, ktorý ich zviedol, sa teraz snaží 
zviesť aj všetkých ich potomkov. Vystupuje z ohňa podsvetia a usiluje sa uhryznúť pätu Adama. Chce, 
aby ľudstvo pritahol  do kráľovstva svojho prekliatia.  S koľkými  to  dokáže?  Ikona  sa  nepúšťa  do 
fantastických zobrazení. Podsvetie je pre tých, ktorí neprijali spasiteľnú ruku Krista, ktorý zostupuje. 
Ktorí sú to? Aký je ich počet? V pravom rohu ikony vidíme červenú plochu pekla, ale bez ďalších 
vysvetlení; pretože rešpektuje tajomstvo. 
   Dejiny spásy sú dejiny ľudí, ale aj celého vesmíru. Aj vesmír musí byť vykúpený, vrátiť sa do stavu  
svojej pôvodnej krásy. Raj sa vracia. Vidíme ho na ľavej strane v podobe kráľovstva Abraháma, Izáka 
a Jakuba ako odmenu kajúceho lotra na kríži. No duchovné zosobnenie raja predstavuje Božia Matka,  
„panenská pôda, z ktorej bol stvárnený nový Adam“, ako hovoria Otcovia. Brány Zasľúbenej zeme 
strážia anjeli, no sv. Peter má kľúče, aby ich mohol otvoriť.
   Keď je vesmír obnovený, aj jeho prvky opäť slúžia na to, na čo mali slúžiť pôvodne. Voda bola 
stvorená, aby dala život a zem,  aby živila všetko živé. Pre hriech more i zem pohlcovali  mŕtvych, 
stávali sa pohrebiskom. Teraz sú na ikone zbrazené v tvare tajomných úst, ktoré majú mŕtvym vrátiť 
život. Súd je súčasne dňom slávneho všeobecného vzkriesenia. No predovšetkým je dňom Kristovho 
víťazstva. „Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutokov. Ja  
som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec“ (Zjv 22,12-13). Ak  v stredoveku zobrazovali 
deň  všeobecného  súdu  ako dies  irae,  dies  calamitatis  et  miseriae,  pre  prvotnú  cirkev  to  bol  deň 
očakávania a eschatologickej nádeje: „Maranatha! Príď, Pane Ježišu!“ (Zjv 22,20).

Mária – Raj
    Hovorí  sa  ,že  smútok  za  strateným  rajom  stvoril  umenie. 
Spomienka a Eden je inšpiráciou pre každý vznešený idealizmus. Do 
budúcnosti  sa  tátá  predstava  premietla  ako  eschatologické 
očakávanie.  Zdá  sa,  že  ju  nachádzame  ako  spomienku  najhlbších 
koreňov  nášho  bytia.  Grécki  otcovia  definovali  dokonalosť  ako 
apokastasis, úplný návrat na začiatok, k nepoškvrnenej žiare obrazu 
Boha.  Začiatok sa  konec sa teda stretávajú.  V prítomnosti  ľudstvo 
žije  a zomiera  medzi  spomienkou  na  minulosť  a svetlom blaženej 
nádeje príchodu nášho Pána. To, čo platí pre nás, živých, sa určitým 
spôsobom prenáša na blahoslavených ,tkroí  už  zosnuli  v Pánovom 
pokoji a očakávajú vzkriesenie z mŕtvych. 
   Nájdeme málo ikon zobrazujúcich nebo. Ale aj v tomto prípade sa 
umelci uspokoja s niekoľkými odkazmi na Písmo. Do záhrady slasti 
umiestnia Abraháma, Izáka a Jakuba. Budúce duchovné gerenácie sú 

na Abrahýmových prstiach umiestnené  s naivným realizmom.  Umelci  zobrazujú v raji  aj  úbohého 
Lazára a kajúceho lotra, lebo ich sem postavil sám Pán (porov. Lk 16,19 – 31; 23,43). 
   Hlavnou postavou sa stáva Bohorodička, ktorá nielenže je v raji, ale ona sama je nazývaná Raj. Ak 
postatou raja je príbuzenstvo s Bohom, Theotokos ho uskutočnila vo svojej duľi a vo svojom tele. 
Jediný prameň, ktorého voda dávala vzrast všetkému, čo Boh zasadil do záhrady, je modlitba. Mária, 
modliaca sa všemohúcnosť,  necháva okolo seba vykvitnúť nebeské milosti.  Boh pripravil  raj,  aby 
v ňom umiestnil prvého človeka – Adama. Pre nového Adama – Krista, je týmto nebeským domovom 
Mária, - nová Eva, ktorá prvú rodičku zbavuje kliatby a osušuje každú slzu z očí veriacich. 
   Pre východných mníchov bol raj stav kontemplácie, stav mysle pozdvihnutej z tieňa zmyslov do 
neviditeľnej  reality.  V neustálom  počúvaní  Božej  vôle  Mária  počas  celého  svojho  života  myseľ 
pozdvihnutú tam,  kde sú naše skutočné slasti.  Mnísi nazývali raj aj  „srdce chránené pred každým 
zlom“, pretože pred jeho bránou stojí cherubín s ohnivým mečom, aby zničil každú myšlienku zla. 
Tento ohnivý meč je Božie zanietenie, ktoré v Plnej milosti bolo také veľké, že zlo sa v nej nikdy 
nemohlo uskutočniť a zo stromu poznania zbierala len dobro. 
Zdroj: ŠPIDLÍK, T. – RUPNIK, I.M.: Viera vo svetle ikon. Vydavateľstvo Oto Németh, Bratislava  2004.
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	Záver: Priama a nepriama charakteristika
	5   Pramene plnohodnotného života
	Základná podtéma - doplnenie


	Práca s pracovným listom, s. 45 – 47  
	Výroky otcov o modlitbe 
	Základná podtéma - oprava

	Vysvetlenie významu postojov a gest
	Zapaľovanie sviec a úcta ikon
	Prehlbujúca podtéma - oprava


	Práca s pracovným listom s. 48
	Základná podtéma - doplnenie

	Práca s doplnkovým pracovným listom
	Príloha komentárov
	Čudotvorné ikony
	Krásnobrodská ikona Bohorodičky
	Kazaňska ikona Bohorodičky
	Základná podtéma - doplnenie

	Príloha komentárov
	Práca s doplnkovým pracovným listom
	Sväté tajomstvo krstu
	6   Plnosť života
	Základná podtéma - doplnenie
	V chorobe alebo v blízkosti smrti

	Základná podtéma - doplnenie
	- pozn. v MP je na s. 176 chybne uvedený text, ktorým byzantská tradícia vyjadruje posledný pozdrav zosnulým! Pracujte s doplnkovým pracovným listom s. 55 alebo s pohrebnými textami uvedenými v knižke Modlitby a piesne.
	Práca s doplnkovým pracovným listom
	Nádej a viera vo vzkriesenie v kresťanskom pohrebe (Doplnkový PL s. 55) 
	Úloha: V textoch podčiarknite slová, ktoré vyjadrujú kresťanskú nádej na vzkriesenie. Nasledované texty zodpovedajú pohrebným obradom. 
	Zádušné soboty a spomienky za zosnulých
	Vlastným miestom spomienky a modlitieb za našich zosnulých je vo východnej cirkvi byzantsko - slovanského obradu päť zádušných sobôt. Zádušné soboty sa slávia každý rok v súvislosti so slávením Paschy. To znamená, že prvá zádušná sobota je v predpôstnom období. Druhá, tretia a štvrtá zádušná sobota majú svoje miesto vo Veľkom pôste a posledná, piata zádušná sobota, pripadá na sobotu pred sviatkami Svätej Päťdesiatnice - Zostúpenia Svätého Ducha. Zádušné soboty v pôste pripravujú a oznamujú sobotu Lazárovho vzkriesenia a Svätú a veľkú sobotu strastného týždňa. A práve svetlo Lazárovej soboty a radostný pokoj Svätej a veľkej soboty osvetľujú zmysel kresťanskej smrti a našu modlitbu za zosnulých. Zároveň sú modlitby za zosnulých podstatným vyjadrením Cirkvi ako lásky. Prosíme Boha, aby pamätal na tých, ktorých spomíname a pamätáme na nich, pretože ich milujeme. V tieto soboty sa slúžia zádušné sv. liturgie a po nich býva panychída s čítaním hramôt (zoznam mien zomrelých členov našich rodín). 
	Panychída je krátka bohoslužba za zomrelých. Je súčasťou pohrebu a často sa modlí aj na konci liturgie, resp. po nej, ak bola liturgia slúžená za zosnulých. Štruktúra panychídy: zvyčajný začiatok, tropáre, ekténia so zvolaním a prepustenie. Panychída prenesene znamená smútočnú slávnosť vôbec.
	Súčasťou zádušných sobôt môže byť aj parastas. Je to modlitba cirkví byzantského obradu za zomrelých. Parastas sa niekedy zvykne nazývať veľká panychída.                                                                                                                           

	Mníšske cintoríny (Doplnkový PL s. 56-57)  
	Smrť v živote svätých 
	           Mnohí svätí predvídali svoju smrť. Zomierali v pokoji a vyrovnanosti. Bl. biskup Vasiľ Hopko sa už tri mesiace pred smrťou zmieňoval, že sa blíži koniec jeho života. Posledný týždeň svojho života sa spovedával každý deň. Ešte v posledný deň života ráno slúžil svätú liturgiu. Zomrel pre 15. hodinou v piatok 23. júla 1976 vo veku 73 rokov. Usnul sediac vedľa stola pokojne a v tichosti, akoby zaspal…
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