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ZOZNAM TÉM DODATKU:
1 téma: Sloboda človeka
► Norimberský proces a nacizmus – doplnenie
► Komunizmus a väzni svedomia – doplnenie
► Prenasledovanie Cirkvi v čase komunistického režimu v Československu – doplnenie
a oprava (prenasledovanie gréckokatolíckej cirkvi)
► Mučeníctvo - NOVÁ
2 téma: Sloboda a rozhodnutia
► Rozhodnutia a sloboda – doplnenie
► Svedomie – doplnenie
► Srdce – NOVÁ
► Duchovný boj – NOVÁ
3 téma: Boh oslobodzuje človeka
► Vlastné hranice a vina – doplnenie
► Ježiš nás oslobodzuje od hriechu – doplnenie a oprava
► Ježiš Kristus Vykupiteľ – doplnenie
► Sv. Juraj – doplnenie a oprava
► Svätá spoveď – oslobodenie od hriechov – doplnenie a oprava
► Obrátenie a pokánie (vo svetle kresťanského východu) – doplnenie a oprava (Mária
Egyptská)
► Ikona Anastazis – NOVÁ
4 téma: Rešpektovanie vierovyznaní
► Veriť – oprava (bl. P. P. Gojdič)
► Posvätné miesta – doplnenie a oprava
► Sviatočné dni – doplnenie a oprava
► Putovanie po ceste predkov– doplnenie a oprava (dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na
Slovensku)
5 téma: Láska ako princíp slobody
► Autorita? A načo? – doplnenie a oprava
► Umelá autorita – doplnenie
► Hrierarchia – rozdelenie služieb – oprava
► Život podľa blaženstiev – oprava a doplnenie (svätci kresťanského východu)
Všeobecné poznámky k dodatku:
- dodatok vychádza z Metodickej príručky (MP) pre 7. ročník ZŠ „Sloboda človeka“ a z pracovných
zošitov (PZ/PL)
- dodatky nie sú záväzné, majú odporúčajúci charakter, resp. sú návrhom a pomôckou pre učiteľov
NV/N! Záväzné sú osnovy – Rámcový vzdelávací program schválený KBS (www.kpkc.sk).
- dodatok obsahuje úpravy na východný obrad v základných i prehlbujúcich podtémach uvedených
v MP, nové prehlbujúce podtémy, opravené, resp. doplnené komentáre pre učiteľov, texty pre žiakov a
obrazové prílohy.
- odporúčaná a použitá literatúra, časopisy a internetové stránky sú uvedené pri každej spracovanej
téme a podtéme.
- zdroj neoznačených obrázkov: internet, archív DKÚ
- v každej téme MP si opravte terminológiu!!!

1. SLOBODA ČLOVEKA
► Základná podtéma - doplnenie

1.4 Norimberský proces a nacizmus
- možno spomenúť, že ocenenie Spravodlivý medzi národmi dostal aj bl. P. P. Gojdič.

► Základná podtéma - doplnenie

1.5 Komunizmus a väzni svedomia
- prenasledovanie cirkvi vo svete:
Solovecký monastier (Rusko)
sa nachádza na Soloveckých ostrovoch v
Bielom mori. V roku 1420 ho založili
mnísi z Kirillo-Belozerského monastiera,
na jeho rozvoji hlavne v 16. storočí sa
podieľal igumen Filip Kolyčev. Veľmi
skoro sa monastier stal centrom
kresťanstva na severe Ruska. Po nástupe boľševizmu sa kláštor Leninovým dekrétom zmenil
na smutne známy SLON: Solovecký tábor zvláštneho určenia, jeden z prvých sovietskych
gulagov. V rokoch 1926 – 1939 slúžil kláštor ako väznica, pretože silné opevnenie a jeho
poloha na ostrove takmer vylučovali možnosť úteku. Trpeli v ňom mnohí ortodoxní
i katolícki kňazi a veriaci, kde v ťažkých podmienkach boli prenaslednovaní (nútené práce,
pivnice s potkanmi, zima, hlad, smrť následkom vyčerpania... ). Istý kňaz vo svojom denníku
z tohto tábora napísal: „Medzi nami kňazmi vládne pravý, svätý komunizmus. Delíme sa
o všetko: o prácu, šaty, potravu.“ Jeden z väzňov rozprával: „Do jednej cely natlačili niekedy
tak veľa zajatcov, že dokonca aj v noci sme museli stáť vzpriamene, lebo tam nebolo miesto
na ležanie... Rozhodli sa, že sa po nociach budú pošepky modliť spoločne (pravoslávni
i katolíci). A tak sa z tejto cely stal skutočný dom modlitby.“
Tábor bol zrušený v roku 1939. Ruská pravoslávna cirkev obnovila monastier v roku 1992. V
tom istom roku bol celý komplex zapísaný do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO.
Kyjevsko-pečerská lavra (Ukrajina)
Ateisticko-komunistickej vláde bola známa lavra v Kyjeve už od začiatku tŕňom v oku. Chceli
zničiť všetko, čo nejako pripomínalo Boha a to aj neporušené telá mnohých zosnulých
mníchov. Tento nevysvetliteľný fenomén sa najprv pokúšali odôvodniť tým, že v jaskynných
hroboch je výnimočne priaznivá klíma, ktorá mŕtvoly konzervuje (vedecky neprijateľné).
Nakoniec chceli tomu urobiť definitívny koniec. Prišli nákladné autá, aby svätých odviezli
preč a zničili. Ale stalo sa niečo úžasné. Ani jedno auto nenaštartovalo. Keď si už ani
automechanici nevedeli pomôcť, priviezli konské záprahy. Ale aj kone sa vzpierali napriek
zúrivým úderom bičom. Tak bolo treba sväté telá znova zložiť a aj počas rokov
prenasledovania zostali nedotknuté vo svojich hrobových výklenkoch.
Univská lavra (Ukrajina)
Rozvoj monastiera zabrzdilo začlenenie Ukrajiny do Sovietskeho zväzu a následné zúrivé
prenasledovanie kresťanov, najmä gréckokatolíkov. Od roku 1947 slúžil monastier ako
zhromažďovací tábor pre gréckokatolíckych mníchov. Od roku 1950 potom monastier
premenili na domov pre invalidov a neskôr internát pre duševne choré ženy. Napriek tomu
sem aj počas totality každoročne na sviatok Zosnutia presv. Bohorodičky prichádzali pútnici z
celej Haliče. Mnohí z mníchov univskej lavry hrdinsky trpeli za komunistického

prenasledovania. Okrem Klimenta Šeptického bol v roku 2001 blahorečený aj Leontij
(Leonid) Fjodorov, prvý exarcha pre ruských katolíkov byzantského obradu. Do napoly
zrúteného monastiera sa mnísi mohli vrátiť až koncom roka 1989.
Zdroje: www.wikipedia.org , www.grkat.nfo.sk , Víťazstvo srdca č. 53/2006, č. 61/2008

► Prehlbujúca podtéma – doplnenie a oprava
Prenasledovanie Cirkvi v čase komunistického režimu v Československu
Textová príloha pre učiteľov
Akcie P, K, R, B
V prvých rokoch vládnutia komunistov v ČSR bol vzťah štátu a cirkvi založený na vzájomnom
rešpekte, neskôr sa konflikty prehlbovali, čo vyvrcholilo v 50. rokoch. V týchto rokoch vláda
uskutočnila niekoľko akcií.
Akcia P znamenala likvidáciu gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Cieľom bolo odtrhnúť
cirkev od Vatikánu a pripojiť ju k pravoslávnej cirkvi. Akcia P sa naplno rozbehla v januári 1950. 28.
apríla 1950 sa konal v Prešove tzv. cirkevný sobor, ktorým sa vyhlásil prechod k pravosláviu.
Druhou bola Akcia K – likvidácia všetkých mužských kláštorov, rádov a reholí, resp. ich
sústredenie do 9 kláštorov. Proces s predstaviteľmi cirkevných rádov, ako propaganda na uzatvorenie
kláštorov sa začal 31.3. 1950. Rehoľníci boli vysťahovaní do Čiech, povolaní na vojenskú službu k
oddielom PTP alebo sústredení do kláštorov vo Svätom Beňadiku, Šaštíne, Jasove, Podolínci.
Podobná bola i akcia na zrušenie ženských rádov s názvom Akcia R, ktorá prebehla od 29. do
31.8. 1950. Obrovská kampaň a manipulovanie bolo v procese 27.11-2.12. 1950 s Vojtaššákom,
Gojdičom a Buzalkom (biskupi).
Akcia B - Vysídľovacie akcie
Odstraňovali sa politicky nepohodlní ľudia. Bývalí predstavitelia ľudovodemokratického režimu,
bývalého Slovenského štátu a verejných služieb, bývalí vlastníci veľkostatkov, kulaci, Nemci, Maďari
a inteligencia pod názvom Akcia B, ktorá vyvrcholila 1.2. 1952. Vysídlovalo sa najmä z Bratislavy,
krajských a väčších okresných miest. Riešila sa tým i bytová otázka, pretože majetky boli
skonfiškované.
Akcia K - likvidácia všetkých mužských kláštorov, rádov a reholí
Proces s desiatimi predstaviteľmi cirkevných rádov, ako propaganda na uzatvorenie kláštorov
sa začal 31.3. 1950 (monsterproces). Rehoľníci boli vysťahovaní do Čiech, povolaní na vojenskú
službu k oddielom PTP alebo sústredení do kláštorov v Podolínci, Jasove a pod. Väčšina rehoľníkov
bola vyvezená do Čiech, kde pracovali v ťažkých podmienkach v lesoch, na stavbách, baniach. Ešte
v júli 1948 sa uskutočnili prehliadky kláštorov o. baziliánov a redemptoristov. V roku 1949 došlo
k likvidácii baziliánov v Prešove, k uväzneniu rehoľníkov. V apríli roku 1950 došlo k zrušeniu
provincie redemptoristov v Michalovciach, Stropkove, Sabinove a ich členovia boli násilne
internovaní v komunistických koncentračných táboroch.
"Príprava na likvidáciu mužských kláštorov sa začala na jeseň roku 1949," píše vo svojej
knihe Neumlčená Václav Vaško. "Útvar ŠtB pre cirkevné záležitosti dostal z nadriadených miest
pokyn zhromažďovať kompromitujúce materiály o významných rehoľníkoch. Prišiel aj príkaz ´vybrať
niekoľko najreakčnejších cirkevných predstaviteľov´ rádov a uvaliť na nich vyšetrovaciu väzbu.
Dvadsiateho januára schválila cirkevná šestka ÚV KSČ návrh na sústredenie rehoľníkov v
koncentračných kláštoroch. Päť dní na to dala príkaz na začatie kampane proti rádom."
Posledný marcový deň roku 1950 sa tak na lavici obžalovaných ocitlo desať obvinených. K
premonštrátskemu opátovi Vítovi Tajovskému, ktorý bol vo vyšetrovacej väzbe od 30. januára v
súvislosti s takzvaných číhošťským zázrakom, pribudli v záujme postihnutia celého spektra ďalší
dvaja premonštráti, traja jezuiti, dvaja redemptoristi, jeden františkán a jeden dominikán.
Proces dopadol presne podľa scenára: až na jedného obžalovaného, ktorý bol najviac ochotný
spolupracovať, sa vraj všetci spolčili, aby sa pokúsili rozvrátiť ľudovodemokratické zriadenie.

Teraz už aj rozhorčení občania a pracovné kolektívy museli chápať, že "kláštory by bolo treba dobre
preveriť a tie, kde sa diali podobné špinavé veci, zatvoriť a odovzdať verejným účelom, napríklad ich
upraviť na rekreačné strediská pre pracujúcich".
"Cieľom likvidácie kláštorov bolo vygumovať zo slovenskej duchovnej spoločenskej štruktúry
desiatky takýchto stredísk duchovnosti i verejného náboženského života a pomoci sociálne najslabším
stovkám ľudí", hovorí historik Patrik Dubovský. Rehoľníci vykonávali aj duchovnú službu v
kostoloch, vyučovali náboženstvo, venovali sa výchove mládeže vo svojich školách a mimoškolských
kultúrnych a športových strediskách. To všetko malo aj politický a ideologický dosah na politické
vedomie obyvateľstva, ktoré tak prirodzene neprijímalo komunistami oktrojovaný materialistický a
ateistický svetonázor a životný štýl.
Režim úspešne zhabal viac ako tisícku mužských a ženských kláštorov a domov, ktoré potom dostali
rôzne, takzvané socialistické organizácie, ale i armáda, Zbor národnej bezpečnosti, okresné národné
výbory... Okrem toho režim zhabal aj kultúrne a sakrálne predmety, knižnice, archívy a peniaze.

Redemptoristi
Ešte v júli 1948 sa na základe rozhodnutia Povereníctva vnútra uskutočnili prehliadky
kláštorov baziliánov v Prešove a Trebišove, sestier služobníc v Prešove a redemptoristov v
Michalovciach i Stropkove. Aj keď v tom čase ešte nebol zatknutý nikto z členov viceprovincie,
predsa len dané udalosti boli jasným znakom blížiaceho sa prenasledovania. Predstavení jednotlivých
reholí a taktiež vladyka Gojdič OSBM sa obracali so sťažnosťami na príslušné úrady, no nič
nedocielili. Boli nútení zaujať obranný postoj a snažiť sa brániť aspoň to, čo zostalo.
Predzvesťou likvidácie gréckokatolíckych redemptoristov zo strany komunistov boli domové
prehliadky a prenasledovanie členov kláštora. Najväčšou pohromou však bola informácia o rušení
michalovskej viceprovincie redemptoristov.
V roku 1968 žiaľ nevyšiel pokus obnoviť rehoľný život a tým aj existenciu viceprovincie, preto sa na
obnovenie viceprovincie muselo čakať ešte ďalších viac ako dvadsať rokov.
Akcia R – likvidácia ženských rádov
Prebehla od 28. – 31. 8. 1950. Sestrám bolo zakázané vyučovať v školách (kvôli
protirežimovej práci). Sestry sa museli vysťahovať do sústreďovacích kláštorov a do odľahlých miesť.
V Čechách sestry čakalo spustošené pohraničie a ťažká práca.
So ženami moc hodlala postupovať opatrnejšie. Dôvodov bolo viacero. Napríklad na
Slovensku nepôsobili kontemplatívne rehole (zamerané najmä na modlitbu), ale skôr rehoľné
komunity, ktoré sa venovali sociálnej práci, ošetrovaniu, výučbe, službe chorým, opatrovaniu detí.
Rehole mali vlastné školy, sociálne ústavy, opatrovne, poradne pre matky, sirotince, internáty, tzv.
chudobince či starobince. Aj po zoštátnení školských zariadení v máji 1945 ostali viaceré školy a
internáty, o ktoré štát nemal záujem, v správe reholí. Mnohé z rehoľníčok pracovali aj v štátnych
službách.
Začiatkom 50. rokov bol ešte celý sociálny a zdravotnícky systém odkázaný na služby reholí.
Radikálny zásah proti rehoľníčkam by teda znefunkčnil sociálnu i zdravotnú starostlivosť. Problém
mal aj ekonomický rozmer – ošetrovateľské rýchlokurzy pre nových civilných zamestnancov by boli
finančne náročné a navyše civilné sestry boli drahšie. Pracovali denne spravidla o dve až štyri hodiny
menej ako sestry. Najvýhodnejšie by pre komunistickú moc bolo presvedčiť vzdelané rehoľníčky, aby
"sa vyzliekli" a ostali pracovať v zdravotníctve. Snažili sa ich oddeliť od rehoľných komunít, miešať
čo najviac s civilmi. Bola tu aj finančná motivácia vo forme tzv. "odchodného" a "šatenky". Odchodné
predstavovalo 2 000 korún, ale vzdelané sestry, ktoré pracovali v nemocniciach, mohli dostať až 5 000
korún. Núkali sa aj vyššie sumy, dokonca autá.
Komunistická moc počítala zrejme aj s tým, že tvrdý zásah proti mužským reholiam v apríli 1950 a
postih gréckokatolíckych sestier – baziliánok v roku 1949 bude na rímskokatolícke rehoľníčky
pôsobiť ako odstrašujúci prostriedok a pôjdu ochotnejšie do civilu. Lenže to sa neudialo. Naopak,
rehoľné komunity sa v neprajných podmienkach viac zomkli a rehoľné rúcha neodkladali sestry ani
vtedy, keď im to predpisy povoľovali. Sestry brali svoje rúcho nielen ako znak svojho zasvätenia či
vyjadrenie charizmy svojej rehole, ale aj ako jasný prejav protestu. Napriek pokusu dostať čo najviac
sestier do civilu štatistiky uvádzajú, že išlo len o desiatky žien, čo je takmer zanedbateľné percento.
Prvým príznakom toho, že sa chystá zásah aj proti ženským rehoľným rádom a
spoločenstvám, sa udial na konci školského roku 1950. Všetkých 348 rehoľných sestier v službách

Povereníctva školstva dostalo výpoveď, pretože vraj robia v školách protirežimovú prácu. Povereník
vnútra Okáli, ktorý sa o pár mesiacov neskôr sám stal politickým väzňom režimu, trval na ich
prepustení. Vyhlásil: "Keď nám i tak chýba 4 000 učiteľov, mohli by sme oželieť tých 400 mníšok".
Prvý radikálny zásah sa chystal na koniec augusta 1950. Prijal sa kompromis – rehoľníčky sa rozdelia
na tie, ktoré pracujú v nemocniciach či sociálnych ústavoch, a na ostatné sestry, označené za
"neužitočné". Kým v Čechách sa snažili rehoľné sestry umiestniť najmä v nemocniciach, na
Slovensku sa zvolil tvrdší postup, "neužitočné" sestry mali vykonávať fyzickú prácu na štátnych
majetkoch a vo fabrikách.
Akcia R sa začala 28. augusta 1950. Provinciálne predstavené boli predvolané na centrálny
cirkevný úrad, kde si každá prevzala dekrét o vysťahovaní svojej komunity do jedného zo 17
sústreďovacích kláštorov. Čakateľky a novicky mali ísť domov. (To sa však nepodarilo, lebo sestry
ich formálne zakryli rehoľnými rúchami.)
... Zväčša sa pre pokojný priebeh rozhodli samy rehoľníčky, ktoré upokojovali vášne nahnevaných
ľudí, aby nedošlo ku krviprelievaniu či zatýkaniu. Napriek tomu obyvatelia bránili sestry v Liskovej, v
Lúčkach, v Liptovskej Tepličke, Batizovciach aj v Spišskom Štiavniku. Niekde sa preto presun odložil
na noc. Najdramatickejšie opúšťali sestry Nováky, kde sa počas akcie ozvalo zvonenie kostolného
zvona i zvuk sirény. Prestalo sa pracovať v chemičke, v bani i na poliach. Ľudia prišli brániť kláštor,
ale polícia začala zatýkať ľudí a robiť domové prehliadky. Sestričky odchádzali z Novák do
sústreďovacieho kláštora pod namierenými puškami.
Komunisti predpokladali, že premiešanie jednotlivých reholí v preľudnených sústreďovacích
kláštoroch spôsobí rozpad rehoľných komunít. Pre rehoľníčky bol však spoločný život v jednom
kláštore novou skúsenosťou, lebo rehole dovtedy pôsobili izolovane. Sestry to vnímali skôr ako
pozitívnu vec. Komunistom nevyšiel ani plán zamestnať "neužitočné" sestry. Nebola pre ne práca. V
lete pracovali na poliach v štátnych majetkoch, v zime niektoré vyšívali, šili posteľnú bielizeň aj
konfekciu, ale plateného zamestnania bolo pre sestry málo. V polovici roku 1951 mali organizátori
akcie R pocit nezdaru. Sestry sa takmer "nevyzliekali", v sústreďovacích kláštoroch sa nedarilo
politicky ich prevychovávať. Nebolo pre ne ani dostatok práce vo fabrikách, a sestry tak naďalej
ošetrovali ľudí vo svojom okolí. Obyvateľstvo kláštory podporovalo a ani to nebolo celkom v súlade s
plánom komunistov.
Do Čiech bolo vyvezených asi 800 rehoľníc, ale ešte stále ich okolo 2 000 ostalo na
Slovensku. Komunisti vymýšľali ďalšie spôsoby, ako sa sestričiek zbaviť: zriadili kárny kláštor pre
predstavené, odbojné sestry zatýkali, do roku 1960 prepustili z nemocníc všetky rehoľné
ošetrovateľky. Sestry už mohli pracovať iba so starými či mentálne retardovanými deťmi. Len tam
nemohli narobiť režimu veľké škody.
Plán, že do roku 2000 nebude v Čechách ani na Slovensku žiadny rehoľník a žiadna rehoľná
sestrička, však totálne stroskotal. Tak ako stroskotal celý komunistický režim.
Koniec kláštorov (www.tyzden.sk) číslo 17/2010; www.referaty.sk

Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie
Aj keď rehoľe likvidovali u nás až v apríli 1950, štátne orgány sa rozhodli znepokojovať sestry
služobnice už od roku 1949. Siroty z prešovského rehoľného sirotinca vysťahovali do štátnych
detských domovov. Sestry nútili odísť. Robili nezákonné nočné prehliadky, a napokon ich donútili už
v júni 1949 sirotinec opustiť. Celých osemnásť rokov sestry služobnice prežili v Čechách, v domove
dôchodcov v Kolesoviciach, v Uherskom Hradišti a v továrňach v Krasnej Lipe, neskôr na Slovensku v charitnom dome v Jasove a v Sládečkovciach, vždy však pod dozorom štátnych orgánov.

Akcia P – pravoslavizácia
Pod termínom „pravoslavizácia“ rozumieme v dnešnej cirkevnej historiografii masovú
kampaň v rokoch 1950 – 1954, ktorej hlavným cieľom bolo uskutočniť prechod gréckokatolíckych
veriacich k pravosláviu. Išlo o súhrn politických, právnych, administratívnych a represívnych opatrení
smerujúcich k zrušeniu gréckokatolíckej cirkvi a k jej nahradeniu pravoslávnou cirkvou. Precedens
vytváral obdobné mocenské zásahy napríklad aj na Západnej Ukrajine, v Zakarpatsku, ale aj v
Rumunsku.
Príčiny povojnovej likvidácie gréckokatolíckej cirkvi na Zakarpatskej Ukrajine, v Rumunsku
(Sedmohradsku) a Československu (východnom Slovensku) treba nesporne hľadať v povojnovej
politike Moskvy. Ako konštatujú historici Jan Pešek a Michal Barnovský: „Samotná myšlienka

pravdepodobne vznikla kdesi uprostred či na konci druhej svetovej vojny, keď sa začalo uvažovať o
povojnovom usporiadaní sveta. Do ideí návratu k „pradedovskej viere“ prenikol politický a
veľmocenský prvok.“ Za pozornosť stojí aj zmienka Benešových názorov pri zrušení Brestskej únie na
západnej Ukrajine v marci 1946 a jeho vyjadrenie o budúcnosti gréckokatolíckej cirkvi.
Okrem týchto vonkajších útokov vplývali na celé dianie aj vnútorné faktory. Čelní
predstavitelia pravoslávnej cirkvi sa taktiež snažili o etablovanie pravoslávia do gréckokatolíckej
cirkvi. Roku 1946 Moskva vyslala do Prahy pravoslávneho exarchu, neskoršieho metropolitu
Jelevferija (Voroncova), ktorý sa snažil o upevnenie pravoslávia predovšetkým na východnom
Slovensku. Dňa 6. septembra 1946 tu prichádza, aby sa oboznámil s pomermi v pravoslávnych
farnostiach a s celkovou cirkevnopolitickou situáciou. Celkový dojem, ktorý získal po zoznámení sa s
miestnym cirkevným životom charakterizoval slovami „bezútešnosť“. V rámci cesty navštívil aj
Ladomirovú (jednu z najstarších pravoslávnych obcí), kde vykonal slávnostné bohoslužby pri
príležitosti likvidácie Brest-Litovskej a Užhorodskej únie. Zároveň 12. septembra vysvätil pravoslávny
chrám Alexandra Nevského v Prešove a následne sa vrátil do Prahy.
Pod vplyvom týchto udalostí gréckokatolícky biskup Pavol Gojdič v novembri 1946 na
biskupskej konferencii v Olomouci upozorňuje na snahu pravoslávnej cirkvi rozšíriť svoj vplyv na
úkor gréckokatolíkov. K zhoršeniu situácie a zápasu o holú existenciu prichádza po vykonštruovaných
obvineniach ŠtB zo spolupráce gréckokatolíckych kňazov s Ukrajinskou povstaleckou armádou, tzv.
banderovcami. Útoky voči uniatom ešte zosilneli po februárovom štátnom prevrate 1948. V júli ŠtB
zatkla baziliána Jána Mariána Potaša a držala ho vo väzbe takmer pol roka. V tom istom mesiaci
bezpečnosť urobila raziu gréckokatolíckych kláštorov v Prešove, Michalovciach a Stropkove. Boli
zatknutí viacerí rehoľníci a rehoľníčky. Proti tomuto postupu ŠtB rozhorčene reagoval biskup Pavol
Gojdič, ktorý 24. júla 1948 napísal prezidentovi republiky Klementovi Gottwaldovi list nasledujúceho
znenia: „ [...] veľké pobúrenie a rozhorčenie v celej našej diecéze a nedôveru našich veriacich voči NB
[Národnej bezpečnosti] a zabezpečeniu slobody zo strany úradov…“, vzbudili prehliadky kláštorov v
prešovskej diecéze.
Všetky spomenuté okolnosti nasvedčovali tomu, že vo veci likvidácie gréckokatolíckej cirkvi
sa nielen uvažovalo, ale aj konalo. Impulz k tomuto radikálnemu kroku vzišiel zo strany štátu a nie z
radov pravoslávnej cirkvi, ako sa to často mylne interpretuje. Žiaľ, až neskoro vedúci predstavitelia
pravoslávnej cirkvi zistili, že sa stali „nástrojom“ v rukách mocných (Klement Gottwald, Rudolf
Slánský, Alexej Čepička, Gustáv Husák, Ladislav Holdoš a i.) a už nebolo cesty späť. Cieľom
komunistov bolo oslabiť postavenie katolíckej cirkvi ako najsilnejšej cirkvi na Slovensku, a tak
vytvorením „národnej“ rímskokatolíckej cirkvi vylúčiť vplyv Západu, teda Vatikánu. Keďže
gréckokatolícka cirkev bola liturgicky blízka pravoslávnej a rovnako ako rímskokatolícka označená za
„reakčnú“, rozhodla sa KSČ problém riešiť tak, „že by sa táto cirkev neetablovala ako samostatná, ale
pridružila k pravosláviu.“ Ešte ostrejší postoj zaujal hlavný tvorca cirkevnej politiky štátu vtedajšej
ČSR Alexej Čepička, generálny tajomník Ústredného akčného výboru Národného frontu (ďalej ÚAV
NF) a minister spravodlivosti. Dňa 27. februára 1950 na schôdzi Predsedníctva ÚV KSČ uviedol:
„Akce přestupu řeckokatolické církve k pravoslaví je třeba provést ihned. Jejím vyvrcholením má být
internace Gojdiče, Hopku a vedení řecko-katolické církve. Jen pro případ, že by Gojdič a vedení činilo
nepřekonatelné obtíže při přechodu, bylo by možno navrhnout opatření proti nim dříve. Návrh je třeba
přesně propracovat a projednat v církevní šestce.“ Tento trend jednoznačne naznačoval, že spôsob
likvidácie gréckokatolíckej cirkvi je otázkou najbližších dní, resp. mesiacov.
„Veľký sobor“ v Prešove a jeho dôsledky
Po dobudovaní organizačnej štruktúry pravoslávnej cirkvi v rokoch 1945 – 1949 (zmena jurisdikcie,
ustanovenie arcibiskupa Jelevferija, vytvorenie nových eparchií, prijatie Ústavy, zasadanie
eparchiálneho zhromaždenia spojeného s voľbou členov exarchátnej a eparchiálnej rady ako aj vznik
duchovného súdu a revíznej komisie) sa naplno prejavil trend zjednotenia gréckokatolíckej cirkvi s
pravoslávnou, resp. jej násilná likvidácia. Aktivity vedúce k diskreditácii uniatov sa zintenzívnili po
návšteve exarchu Jelevferija (Voroncova) v Moskve roku 1949. Celý proces spustenia „Akcie P“
„naštartovala“ návšteva ruskej delegácie pravoslávnej cirkvi na čele s metropolitom krutickým a
kolomenským Nikolajom (Jaruševičom). Jeho pobyt v ČSR trval dva týždne od 31. januára do 15.
februára 1950. Počas týchto dní bol prijatý predstaviteľmi vlády, SNR, Zborom povereníkov a
zástupcami regionálnych orgánov štátnej správy. Zároveň navštívil Prahu, Olomouc, Brno, Bratislavu,
Košice a Prešov. Najpompéznejšie podujatia sa však konali v Košiciach a Prešove. Návšteva tak
splnila svoj hlavný cieľ. Pripravila „pôdu“ pre prestup gréckokatolíkov na pravoslávie. Dokumentujú

to aj slová popredných funkcionárov prešovského a košického kraja 21. februára 1950, z ktorých
vyberám: „ …slávnosti neboli nikým a ničím narušené“.
Okrem štátnych štruktúr (ÚAV NF, KSČ a jej súčasti KSS ako aj jednotlivých cirkevných
oddelení na celoštátnej, krajskej a okresnej úrovni) mala o prestup uniatov na „vieru otcov“ eminentný
záujem aj samotná pravoslávna cirkev. Tá sa netajila tým, že sa nikdy nezmierila s unionizmom.
Chápala ho ako krivdu spáchanú Vatikánom a zradu z jej vlastných radov. Toto tvrdenie opieram aj o
argumentáciu pravoslávnych duchovných, z ktorej vyberám: „Počas 23 rokov som bol riaditeľom
biskupského úradu v Prešove a mnohí z vás ma poznajú. Počas týchto 23 rokov z jednania rímskeho
stolca som vybadal, že my, bývalí gréckokatolíci, nie sme vlastnými deťmi Ríma. S užialeným srdcom
nie raz som musel konštatovať, že rímsky otec nie je našim otcom, ale iba otčimom, a že v rímskej
Cirkvi nemôžeme nájsť svoju milovanú matku, ale len macochu. Únia nás sklamala…“ Hoci v tejto
oblasti sa záujmy štátu rozchádzali (snaha likvidovať cirkev ako celok) so záujmami pravoslávnej
cirkvi, v postoji ku gréckokatolíckej cirkvi sa však spájali, čo umožnilo aj ich neskoršiu vzájomnú
spoluprácu.
Dňa 28. apríla 1950 sa konala „Akcia P“ v sále hotela Čierny Orol v Prešove, ktorá je známa
aj pod označením „Veľký sobor“, prípadne „Prešovský sobor“. Sála bola vyzdobená tak, aby už pri
vstupe navodzovala pocit slovanstva a eufóriu radosti z „návratu k viere otcov“. Na čelnej stene bol
zavesený veľký trojramenný ortodoxný kríž. Po jeho stranách obrazy moskovského patriarchu a
pražského arcibiskupa Jelevferija, ako aj komunistických vodcov J. V. Stalina a K. Gottwalda. Na
bočných stenách boli komunistické a protipápežské heslá: „Slovania, bojte sa Ríma!“, „Viera naša,
viera dávna, viera pravoslávna!“ atď. O hlavných účastníkoch a priebehu soboru sa nebudem
zmieňovať, keďže tieto skutočnosti sú dnes dostatočne známe. Poukážem skôr na záver soboru
(snemu) a jeho dôsledky.
Na „Veľkom sobore“ bol prijatý tzv. „Manifest“ a „Uznesenie“, ktoré de facto anulovali
Užhorodskú úniu na Slovensku a inkorporovali gréckokatolíckych duchovných i veriacich do lona
pravoslávnej cirkvi. Po skončení soboru pravoslávny arcibiskup Jelevferij (Voroncov) poslal
patriarchovi Alexijovi (Simanskij) do Moskvy telegram, v ktorom ho prosil o prijatie nových veriacich
do pravoslávnej cirkvi. Patriarcha Alexij odpovedal telegramom dňa 3. mája 1950, v ktorom vyjadril
radosť nad zjednotením gréckokatolíkov s pravoslávnou cirkvou a následne im udelil Božie
požehnanie. Upovedomená o záveroch „Veľkého soboru“ bola prirodzene aj vláda ČSR, ktorá 27.
mája 1950 ich akceptovala a udelila im verejno-právny charakter.
Môžem preto konštatovať, že aj keď gréckokatolícka cirkev de facto zanikla, de iure
neprestala existovať. Túto argumentáciu obhajujem tým, že celá „Akcia P“ bola v rozpore s
existujúcou ústavou a cirkevným právom. Podľa platného Kódexu východného cirkevného práva
mohol cirkevný snem výlučne zvolávať iba biskup, čo sa, žiaľ, neuskutočnilo. Následne sa hrubo
porušilo aj jedno zo základných ľudských práv – právo na slobodu vierovyznania. Nešlo o slobodnú
voľbu, ale o násilný akt prestupu z jednej viery na druhú.
Z uvedeného vyplýva, že v severovýchodných okresoch, kde predtým pôsobila
gréckokatolícka i pravoslávna cirkev, čiže kde žilo rusínske (ukrajinské) obyvateľstvo, bol stav
pokojnejší. V južných, teda slovenských, prípadne maďarských okresoch so silnou rímskokatolíckou a
kalvínskou tradíciou boli pomery zložitejšie. Pravoslávie de facto neprijalo 42 obcí a v tomto zotrvali
až do opätovného uznania gréckokatolíckej cirkvi roku 1968.
www.kvhbeskydy.sk
+ vhodné texty na www.zoe.sk - teológia - teologos – J. Coranič: Prešovský sobor...

Pracovný list pre žiakov
Prenasledovanie Gréckokatolíckej cirkvi v Československu
Cieľom ateistického režimu bolo úplne likvidovať Cirkev, cirkvi i náboženstvo, a to spolu
s likvidáciou občianskej slobody a základných ľudských práv.
Vytvorila sa zámienka, že gréckokatolíci sa musia „vrátiť“ do lona pravoslávnej cirkvi. 28.
apríla 1950 sa zo strany politických síl v Prešove v sále Čierneho orla uskutočnil tzv. „Veľký sobor“.
Jeho výsledkom bola likvidácia gréckokatolíckej cirkvi a jej prechod do cirkvi „pravoslávnej“ (v Rusku
sa však zo skutočnej pravoslávnej cirkvi stala cirkev mučenícka a z ruských kňazov a biskupov sibírski otroci.).
Gréckokatolíkom boli zhabané chrámy, fary, majetok, kňazský seminár. Biskupi Gojdič a Hopko boli
zatknutí. Biskupi, kňazi, rehoľníci i veriaci boli nútení podpísať prestup do pravoslávnej cirkvi, a to

pod nátlakom. Tí, čo nepodpísali, trpeli – boli väznení, mučení, posielaní do vyhnanstva, zbavení
občianskych práv, prenasledovaní... Do „babylonského zajatia“ putovali celé, i mnohodetné rodiny.
V Čechách pracovali v továrňach, baniach, na družstvách. Duchovnú zrelosť a pevnú vieru preukázali
nielen gréckokatolícki biskupi a kňazi, ale aj manželky kňazov, rehoľníci a veriaci.
ThDr. Ján Murín (1913-1990)
Gréckokatolícky kňaz, profesor náboženstva na gymnáziu v Michalovciach
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. V období uvoľnenia v roku 1968
sa stal členom akčného výboru, ktorý sa podieľal na obnovení činnosti gréckokatolíckej cirkvi.
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...“
Prof. PhDr. ThDr. Ján Mastiliak, CSsR (1911 – 1989)
Gréckokatolícky kňaz, prvý slovenský gréckokatolícky redemptorista, profesor
V noci z 13. na 14. apríla 1950 v rámci Akcie „K“ (likvidácia kláštorov) boli násilne
rozpustené všetky rehole a kláštory. Pred týmito udalosťami sa odohral súdny proces
s desiatimi najvýznamnejšími rehoľníkmi vysielaný rozhlasom do celého
Československa, ako výstraha pre všetkých veriacich. Medzi týmito desiatimi
rehoľníkmi bol aj o. Ján Mastiliak. Všetci boli obžalovaní z vlastizrady a špionážnej
činnosti. Súd žiadal až päť trestov smrti, no nakoniec udelili tresty na mnohoročné
väzenie. O. Ján bol odsúdený na doživotie, peňažnú pokutu, konfiškáciu majetku a stratu občianskych
práv. Vystriedal všetky vtedy existujúce väzenia, počnúc Pankrácom až po Leopoldov, ktoré bolo
považované za najtvrdšie väzenie. Neskôr bolo jeho doživotné väzenie zmenené na 25 rokov ostrého
väzenia. V roku 1965 bol po 15 rokoch väzenia prepustený a zamestnal sa v civilnom zamestnaní.
Dlhoročné väzenie sa podpísalo na jeho zdraví. V roku 1968 po obnovení činnosti gréckokatolíckej
cirkvi sa stal predstaveným michalovskej viceprovincie redemptoristov.
Klára Molčanyiová - manželka gréckokatolíckeho kňaza, matka ôsmich detí
„V apríli 1952 sme dostali úradný prípis, rekomando, ktorý znel: „zákaz činnosti“. Dňa 6. mája 1952
sme dostali prípis vysťahovať sa do Chotouňa v okrese Kolín pri Českom Brode. Môj manžel odišiel
do Chotouňa pozrieť sa na dom, v ktorom sme mali bývať. Vtedy prišiel za mnou cirkevný referent a
ešte ma presviedčal, aby sme predsa len zostali a podpísali pravoslávie. Povedala som: „Tak ako sme
boli doteraz (gréckokatolíci), by sme aj zostali, ale ako pravoslávni nie.“ „No, a prečo nie?“ - pýtal sa
referent. „Svedomie to nedovolí.“ - odpovedala som. Ďakovali sme Bohu, že sme zostali verní svojmu
rozhodnutiu nezradiť. Keby sme sa stali pravoslávnymi, duševne by sme určite prežívali peklo. Žiť s
vedomím, že sme odstúpili od viery … Neobávali sme sa toho, čo príde, lebo sme vedeli, že konáme
správne podľa svedomia, že Boh nám pomôže. Keď sme sa dozvedeli, že sa musíme vysťahovať „iba“
do Čiech, vydýchli sme si, že nie až na Sibír…“

Možnosť A: Videoukážka – dokumentárny film Vzkriesenie (možnosť zapožičania na DKÚ )
Možnosť B: Ž 28 – o čom hovorí? Čo by ste vedeli povedať o človeku, ktorý sa takto modlí?
Na čo sa spolieha? Je zatrpknutý? Beznádejný...?
Výklad / práca s textom
- výklad učiteľa o prenasledovaní cirkvi alebo práca žiakov s textom o prenasledovaní cirkvi
(so zameraním na akciu P) – podľa textovej prílohy
- spomenúť zvlášť bl. P. P. Gojdiča, bl. V. Hopku a bl. M. D. Trčku, prípadne bl. T. Romžu!!!

- žiaci môžu nakresliť (podľa údajov učiteľa) časovú priamku prenasledovania a obnovenia
gréckokatolíckej cirkvi. Najdôležitejšie roky: 1948 (nástup komunistov k moci) – 1950 (akcie
P,K,R) – 1968 (obnovenie gk.cirkvi) – 1989 (pád komunizmu)
- Otázky na diskusiu: Čo tí ľudia robili? Čo robili kresťania? Aký bol správny postoj? Ako by
si sa ty zachoval?
- prezentácia kníh k téme:
Literatúra k téme prenasledovania gréckokatolíckej cirkvi:
BABJAK, J.: Zostali verní I – VIII.
VASIĽ, C.: GRÉCKOKATOLÍCI DEJINY - OSUDY - OSOBNOSTI. Byzant, 2000.
ŠTURÁK, P.: Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v rokoch 1945 - 1989.
Prešov : Náboženské vydavateľstvo PETRA, 1999.
ŠTURÁK, P.: Otec biskup Pavol Gojdič, OSBM (1888-1960)
FEDOR, Michal. Z dejín gréckokatolíckej cirkvi v Československu 1945 – máj 1950. Košice
1993.
SZÉKELY, G.- MESÁROŠ, A.: Gréckokatolíci na Slovensku. Slovo a. s. Košice.
DANCÁK, F.: Raduj sa, blažený Pavol. a Raduj sa, blažený Vasiľ.

► prehlbujúca podtéma - NOVÁ
MUČENÍCTVO
- tému možno prebrať aj v rámci podtémy Otroctvo v dejinách ľudstva
Úvod
Demonštrácia: ikona mučeníka (charakteristikou je kríž v ruke)
Čo by ste pri pohľade na ikonu vedeli o danom človeku povedať (na základe atribútov,
oblečenia, výrazu tváre, farieb...) – vlastný názor
Výklad
Pre ikonografiu je charakteristické znázorňovať takto ľudí, ktorí položili svoj život za vieru
v Ježiša Krista a Cirkev ich vyhlásila za svätých/blahoslavených. Zväčša sú znázorňovaní
s krížom v ruke. Ide o ľudí, ktorých nazývame „mučeníci“.
Mučeník (gr. martyr = svedok, svedčiaci o udalosti) – je osoba, ktorá bola umučená alebo zomrela za
svoju vieru v Krista, a tak vydala svedectvo viery preliatím vlastnej krvi.
Existuje niekoľko rôznych označení ako napr:
- mučeník/mučeníčka
- veľkomučeník (sv. Juraj, sv. Teodor Stratilát, sv. Pantelejmon...) /veľkomučeníčka (sv.
Katarína, sv. Barbora, sv. Eufémia...) – umučení spravidla za cisára Diokleciána
- prvomučeník (sv. Štefan) /prvomučeníčka (sv. Tekla)
- hrieromučeník (biskup – mučeník)
- mučeník vyznávač (sv. Emilián, sv. Maxim)
- skupiny mučeníkov (Nikomédski mučeníci)
Už od počiatku boli ľudia veriaci v Ježiša prenasledovaní, tak ako to Ježiš povedal: „Ak
prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás...“. Najväčší počet mučeníkov bol v prvých troch
storočiach, resp. do r. 313, kedy Milánskym ediktom došlo k zrovnoprávneniu kresťanstva sv.
Konštantínom Veľkým. Dovtedy boli kresťania viac alebo menej prenasledovaní, mučení, zabíjaní.

Miestom ich stretávania sa a bohoslužieb boli katakomby (miesta pochovávania mŕtvych) –
najznámejšie sú v Ríme. Prakticky však mučeníctvo kresťanov pokračuje až do dnešných dní – pr.
mučeníci komunizmu a nacizmu, súčasní mučeníci krajín...)
V mnohých prípadoch boli títo prví kresťania, mučeníci svedectvom a povzbudením nie len pre iných
kresťanov, ale aj pre pohanov. (napr. sv. Kristína, dcéra pohana, bola oslovená utrpením a láskou
kresťanov a sama sa na základe ich svedectva stala kresťankou. Uväzneným kresťanom nosila do
väzenia jedlo a sama bola ako 12 ročná umučená pre Krista. Podobné prípady sú aj v životopise sv.
Juraja, sv. Demetera...).

- možno spomenúť film/knihu Quo vadis, ukázať ukážky obrazov prvokresťanských
mučeníkov

Práca v skupinách s textom a obrazom
Úlohou 3 (prípadne viac, podľa počtu svätcov) skupín je prečítať si životopis daného svätca,
odpovedať na otázky a z ponuky ikon rôznych svätých vybrať na základe životopisu daného
svätca (hlavné znaky mučeníka na ikonách: kríž v ruke)
Otázky k textom (podobné sú aj otázky v PL)
1. Ktoré práva v ich živote boli porušené (právo na náboženskú slobodu, dôstojnosť ľudskej
osoby, ochranu zdravia a života, vlastný názor, rovnocennosť)
2. Ako sa zachovali?
3. Čo ťa oslovilo?
4. Čo by si urobil na ich mieste ty?
5. Aj napriek vonkajšej neslobode, boli vnútorne slobodní. V čom táto ich sloboda spočívala?
(▫ Ktorých prvokresťanských mučeníkov poznáš?
▫ Čím ťa zaujali?
▫ Ktoré základné ľudské práva boli v ich živote porušené?
▫ Aj napriek vonkajšej neslobode si títo ľudia zachovali vnútornú slobodu. V čom spočívala?
▫ Vnímaš na sebe i na druhých to, že sme stvorení na Boží obraz a podobu?
▫ Vydávam svedectvo o Kristovi? Ako?)

Po skončení práce každá skupina stručne predstaví svojho svätca, ukáže jeho ikonu a odpovie
na otázky
Aplikácia - diskusia
Vydávam svedectvo o Kristovi? Sú ľudia povzbudení zo mňa? Som zodpovedný a ľudský?
Som slobodný pre Krista? Som Boží obraz a vnímam v druhých túto skutočnosť? Zachoval by
som vernosť Kristovi v takej situácii?
Záverečná modlitba
Tropár a kondák zo služby mučeníkom:

Hlas 1: „Prosíme ťa, láskyplný Bože pre mučenícku smrť svojich svätých, ktorú podstúpili z lásky
k tebe, zmiluj sa nad nami a uzdrav naše bolesti.“
Hlas 2: „Mučeníci Boží, boli ste ako jasné svetlá. Všetko tvorstvo oslňujete jasom svojich divov.
Choroby tela uzdravujete a temnoty ducha rozptyľujete. Ustavične za nás proste Krista, Boha.“
Obrázky k práci v skupinách

Životpopisy k práci v skupinách (viď ČÍŽEK, A.: Synaxár )
sv. Demeter (26. október)
Pochádzal zo Solúna, kde sa narodil v druhej polovici 3. storočia. Jeho otec bol vysokým
cisárskym hodnostárom a tajným kresťanom. Rodičia vychovávali syna v kresťanskej viere.
Po jeho smrti cisár Maximián ustanovl Demetera za predstaviteľa mesta. Ten v úrade
neochvejne vyznával svoju vieru a obrátil mnoho pohanov. Keď sa cisár dozvedel, že je
Demeter kresťanom, veľmi sa rozhneval. Raz, keď sa vracal z vojny, zastavil sa v Solúne, aby
svätého dal zavrieť do väzenia. Pretože Demeter vedel, čo ho čaká, dal všetok svoj majetok
vernému sluhovi, ktorému nariadil, aby ho rozdal chudobným. Cisár usporiadal v meste hry.
Jednou z veľkých atrakcií bol zápasník Lius – muž veľkej sily. Pre neho postavili vysoký most.
A pod ten dali oštepy hrotmi hore. Každý, kto z mosta spadol, nabodol sa na hroty
a v mukách zomrel. V meste žil jeden mladík Nestor. Keď videl, koľko kresťanov Lius zabil,
rozhodol sa s ním bojovať. Prv než vstúpil do arény, šiel k Demeterovi, aby sa s ním poradil.
Demeter povedal: „Choď. Nad Liom zvíťazíš a za Krista zomrieš.“ Keď Nestor vyznal, že je
kresťanom a chce bojovať v mene Kristorom s Liom, prežehnal sa a začal zápasiť. Aj keď bol
malý vzrastom, zhodil obra z mosta na oštepy. Cisár dal mladíka zavrieť a keď sa dozvedel,
že podiel viny na Liovej smrti má aj Demeter, dal ho vo väzení prebodnúť kopiami. Nestora
dal sťať. Kresťania v noci tajne Demeterovo telo pochovali a nad jeho hrobom postavili malý
chrám, v ktorom sa udialo veľa zázrakov. Telo mučeníka ostalo neporušené a vytekalo z neho
vonné myro (až do dnešných dní).

sv. Marína (17. júl)
Narodila sa v Antiochii. Jej otec bol pohanským kňazom. Pretože jej matka skoro zomrela,
zverili ju pestúnke na vidieku. Tá však bola tajnou kresťanou a vychovávala dievča vo svojej
viere. Marína sa dala pokrstiť a zložila sľub ustavičného panenstva. Keď dospela a otec sa
dozvedel, že sa stala kresťankou, povolal ju k sebe. Snažil sa odviesť ju od viery, hovoril jej
o mukách, ktoré hrozia kresťanom. Dievča odpovedalo, že žiadna moc ju nemôže odlúčiť od
jediného pravého Boha. Otec vzplanul hnevom a prehlásil, že už nie je jeho dcérou, ale
otrokyňou. Dal jej obliecť obnosené šaty. Nariadil, aby pásla dobytok. Marína sa nenechala
znechuriť, ale poslušne robila nariadenú prácu. Uspokojila sa chudobnou stravou. Keď ju raz
uvidel vladár Olibrius, dal sa s ňou do reči a keď počul jej odpovede, nariadil, aby sa k nemu
dostavila. Marína pochopila, že nastáva boj. Prosila Boha o dar sily, aby si zachovala
panenstvo. Keď sa jej opýtali, či je nevoľnicou alebo slobodnou, povedala: „Ľudia ma
nazývajú Marína. Od krstu sa nazývam kresťanou. Pochádzam zo slobodného rodu.“ Vladár
sa snažil odviesť ju od viery, ale márne. Dohováral jej, aby sa zriekla Krista. Sľuboval jej
manželstvo, šťastie na zemi... Dievča sa ocitlo v pokušení, ale s Božou milosťou zvíťazilo.
Odpovedalo, že sa klania Kristovi, nikdy nezradí vieru v Toho, ktorému zasľúbila ustavičné
panenstvo. Cisár jej riekol: „Zmiluj sa nad svojou krásou.“ Ona odvetila: „Zmiluj sa ty nad
svojou dušou, ktorá je odleskom a obrazom Božím.“ Dal ju bičovať, trhať železnými
hrebeňmi... zavrel do väzenia. V žalári sa jej rany podivuhodne zacelili. Nakoniec ju dal sťať.
sv. 40 sebastských mučeníkov (9. marec)
Roku 313 cisár Konštantín Veľký dal Milánskym ediktom Cirkvi slobodu, no edikt bol
rešpektovaný len na západe ríše. Na Východe, kde vládol Licinius, 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. Keď nepomohli ani lichôtky, ani hrozby, dal vojakov zbičovať a vrhnúť do žalára.
Oni sa vo väzení povzbudzovali a pripravovali k poslednému boju.
Bola krutá zima. Tá privedla vladára na myšlienku vyzliesť kresťanov donaha a postaviť ich
na ľad. Okolo dvora dali vyhriať kúpeľné siene, plné jedla a vína, aby boli pokúšaní k úteku.
Za spevu poloobnažených žien zasadli hodovníci k rozmarnému hodovaniu. Mráz spaľoval
telá odsúdencov, koža primŕzala k ľadu. Oni si zohavenými rukami zakrývali oči a uši, pričom
volali: „Ježiš, Ježiš!“ Jeden z vojakov zrazu uvidel otvorené nebo a zostupujúcich anjelov,
ktorí niesli trblietajúce sa koruny, no napočítal ich len 39. Divil sa, lebo mučeníkov bolo 40.
V tom spozoroval, ako jeden z odsúdenvých podišiel ku kúpeľom a prosil, aby ho pustili
dovnútra. No akonáhle vstúpil do teplej vody, puklo mu srdce. Keď to pohanský vojak uvidel,
bol osvietený bleskom viery. Rýchlo zo seba postrhával šaty, odložil zbroj a nahý s vyznaním
viery na perách vystúpil na ľad medzi mučeníkov. Na druhý deň rozkázal vladár mučeníkom
polámať kosti a hodiť ich telá do ohňa a potom boli hodené do vody. Po troch dňoch ich
z vody vytiahol sebastský biskup a uložil na česné miesto.

2. SLOBODA A ROZHODNUTIA
► Základná podtéma - doplnenie
2.1 Rozhodnutie a sloboda
- doplniť k zásadám rozhodovania, že k správnemu rozhodovaniu patrí aj modlitba a čítanie
Svätého písma!!! Robiť rozhodnutia s dobrým úmyslom, na Božiu slávu.

► Základná podtéma - doplnenie
2.3 Svedomie
- doplniť o „Srdce“ alebo prebrať tému „Srdce“ ako samostatnú prehlbujúcu tému (v MP
má názov „Počúvať srdcom“ a obohatiť ju o vnímanie srdca na kresťanskom Východe)
► Prehlbujúca podtéma - NOVÁ
Srdce
- kresťanský Západ chápe svedomie viac v zmysle morálnom. Kresťanský Východ vníma
svedomie viac v pôvodnom zmysle – v zmysle srdca.
Úloha:
1. Rozprávajte sa na tému srdce – povedzte alebo napíšte (ideálne na plagát s nakresleným
srdcom uprostred – to srdce tam môžu nakresliť deti...) akékoľvek asociácie, ktoré sa vám
spájajú so srdcom.
... ALE! srdce je niečo oveľa viac...
2. Prečítajte si nasledujúce výroky (vytlačené na kartičkách/papieri) o srdci. Diskutujte o nich
a vlepte do pripraveného plagátu z úlohy č. 1, prípadne do plagátu vpíšte svoje nové postrehy,
objavy, zistenia:
„Existuje presné miesto v našej bytosti, kde sa strácame v Bohu, kde nás on neustále tvorí. Je
to vrchol ducha. Najjemnejšia časť duše: jeho najstaršie označenie je „srdce“.
„Všetci máme Božiu pustinu v srdci, kde sa môžeme modliť k Otcovi v skrytosti.“
„Maličké a úzke srdce, a predsa v sebe ako v tichom príbytku duchovne hostíš toho, ktorého
nebo a zem nemôžu obsiahnuť!“

- vo východnej spiritualite je výraz „srdce“ jedným zo základných termínov. Tak, ako je
srdce považované za centrum fyzického života, je aj centrom duchovného života. Človek je
taký, aké je jeho „srdce“. Biblické slovo „lev, levav“ – srdce, predstavuje celého človeka. Boh
nás pozná podľa srdca (1Sam). Srdce je stredom človeka, mojím „ja“, dušou našej duše. Je
miestom výberu hodnôt, rozhodovania, z ktorého pramenia naše skutky.
Človek sa vo svojom srdci stretáva s Bohom. Boh je v našom srdci, počuje náš hlas, prijíma
nás. Jediné, čo potrebuje, je naše srdce túžiace po jeho láske, vnímavé, otvorené.
3. Nakresli svoje srdce a umiestni doň hodnoty svojho života (Boh, rodina, priatelia,
vzdelanie, pokoj...). Zváž miesto, ktoré pre ne vyberieš (v strede srdca, na „dne“ srdca, na
okrajoch...). Svoj výber zdôvodni.

► Prehlbujúca podtéma - NOVÁ
Duchovný boj
- prebrať v rámci témy „Rozvoj svedomia“ alebo pri téme „Srdce“ alebo ako samostatnú tému
Motivácia
Prečítajte text Sv. písma. O čom hovorí? O čo treba bojovať, resp. proti čomu/komu?
Ef 6, 10-18:
Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. 11 Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť
úkladom diabla. 12 Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s
vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.
13 Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! 14 Stojte
teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti 15 a obujte si pohotovosť pre
evanjelium pokoja! 16 Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy
zloducha! 17 A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! 18 Vo všetkých
modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za
všetkých svätých!
Výklad
Srdce je potrebné strážiť, dávať naň pozor. Znamená to odstrániť všetky zlé myšlienky, ktoré
prichádzajú zvonku, uzdraviť srdce, vychovávať ho bdelosťou, a to je duchovný boj. Kresťania sa
majú snažiť o pokoj srdca, o vnútornú slobodu. Ježiš hovorí, že zo srdca vychádzajú zlé myšlienky,
vraždy, cudzoložstvá... a to poškvrňuje človeka. Koreň zla je v súhlase našej slobody so zlými
myšlienkami. Preto Dávid prosí: Srdce čisté stvor vo mne Bože... a Ježiš hovorí: Blažení čistého srdca,
lebo oni uvidia Boha.

Aké sú to zlé myšlienky?
Kresťanský Východ hovorí o 8 zlých myšlienkach:
▪ 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. (viď Filokalia)
Ale ako s tým bojovať?
Odpoveď nájdeme u otcov Cirkvi, starcov a mníchov kresťanského Východu:
Práca v skupinách
3 skupiny: Na základe textov nájdite spôsoby boja proti zlým myšlienkam, pokušeniam, ktoré nám
pomáhajú viesť duchovné boje.
1. texty z komixu od starca Silvána Atoského
„Ježišova modlitba nie je jedinou modlitbou. Ale je to modlitba veľmi mocná...“

2. text starca z Apoftegmat
„Istý starec povedal: Roztržitú myseľ ustáli čítanie, bdenie a modlitba. Planúcu žiadostivosť uhasí
hlad, námaha a život v samote. Hnev upokojí spev žalmov, vytrvalosť a milosrdenstvo.“
3. text modlitby Efréma Sýrskeho
„Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnsoti
a prázdnych rečí. Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky.
Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenie a neposudzoval svojho brata, lebo ty si
požehnaný na veky vekov. Amen“
Na základe zistených skutočností, k zoznamu zlých myšlienok napíšte zoznam duchovných „zbraní“:

Pokora, pôst, sebazaprenie, bdenie, námaha, modlitba, striedmosť, askéza, čítanie Sv. písma,
zdržanlivosť, Ježišova modlitba...
Ale to najdôležitejšie je, že Boh bojuje za nás: „Boh bude bojovať za vás a vy sa budete len
diviť.“ (Ex), lebo bez Neho nemôžeme nič urobiť (Jn 15).
Úloha:

Okolo srdca napíš, čo tvoje srdce oberá o pokoj, čo naň útočí. K jednotlivým nástrahám napíš
červenou farbou prostriedky boja proti nim.
Textové prílohy pre učiteľa k témam Srdce a Duchovný boj
Posvätnosť srdca
Prejavom vzťahu medzi človekom a Bohom je modlitba. Modlitba je dokonalá, ak zostupuje z hlavy
do srdca, keď sa modlitba stáva vzdychaním srdca k Bohu. O význame srdca pre duchovný život
hovorí Berďajev, ktorý si všimol, že pri veľkých askétoch sa ich duchovný život sústredil do najhlbšej
intimity – do srdca. Preto neprekvapí tvrdenie, že viera sa rodí v oblasti citov a je záležitosťou srdca.
Srdce je styčným bodom medzi človekom a Bohom. Je miestom, kde Boží život preniká do ľudského.
Kontakt s Bohom cez Krista, sa uskutočňuje cez celého človeka, teda jeho rozum, vôľu, city, pamäť a
telo. Ten najväčší boj sa však odohráva o srdce. Práve premena srdca stojí za konverziou, ale aj
prijatím viery do života. Podľa Špidlíka, je srdce znakom celistvého človeka.

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. Nie je
náhoda, že sa o Slovanoch hovorí, že sú veľmi citoví a sentimentálni. Srdce je znakom duševnej
celistvosti, teda znakom človeka takého, aký naozaj je a nielen znakom toho, čo robí a ako sa ukazuje
navonok. Hovorí sa, že najnešťastnejší je ten človek, ktorý nemôže žiť podľa srdca. Ak chceme byť
šťastní, musíme milovať celým srdcom.
Vyšeslavcev tvrdí, že v srdci akoby sa sústreďovalo poznanie všeobecné, teda všetko, čo sa dotýka
samotného života. Srdce má neskutočnú a nekonečnú túžbu po pravde, dobre a kráse a tieto túžby
dokáže naplniť len Boží Duch. A v srdci sa nachádza aj svedomie, zákon vpísaný do srdca.
Teofán síce rozlišuje rozumové poznanie a slobodnú vôľu, ale to všetko musí mať svoje prirodzené
miesto v srdci. Svetlo do tohto pohľadu ponúka myšlienka, že všetka sila ľudskej prirodzenosti a na
všetkých stupňoch, má odozvu v srdci. A tak sa rozlišuje srdce ako schránka: telesných citov (nižších),
duševných citov (vyšších) a duchovných citov (najvyšších).
Srdce je princípom ľudskej jednoty. Zatvornik hovorí, že funkcia srdca je v tom, že cíti všetko, čo sa
týka našej osoby. A práve preto, že z neho vychádzajú všetky city, je jednotiacim princípom ľudskej
osoby. Je zaujímavé, keď sa píše, že udržuje energiu duše a tela. Srdce vždy a neustále cíti stav, v
akom sa nachádza duša a telo. Srdce už potom nie je len konkrétnym orgánom, ale označuje celistvosť
človeka.
Jednota srdca, je v spolupráci všetkých zložiek osobnosti, v tom istom okamihu (srdce ako sídlo
všetkých síl). Všetko musí vychádzať zo srdca. Je tu aj dynamická jednota srdca, ktorá kladie dôraz na
stav srdca. Človek prechádza istým vývojom, jeho skutky sa stávajú pominuteľné. To, čo je dôležité,
je však hĺbka srdca, aby toto srdce bolo posvätené.
Podľa Florenského, je srdce prirodzeným stredom človeka – nachádza sa uprostred ľudského tela.
Preto človek skrytý v srdci – to je autentické „ja“, v srdci je skutočná podoba človeka, vonkajšia
podoba je len maskou. V srdci sa zrkadlí celý osobný postoj človeka. V srdci sa sústreďuje celá
duchovná činnosť človeka. Ak je srdce a duch v protiklade, človek nie je schopný ničoho.
Srdce je v neustálom pohybe, ale zároveň ponúka stabilitu a usmerňuje človeka. Ak dosiahneme ten
správny „stav“, stane sa zárukou našej spásy. Hovorí sa tu o potrebe získania dobrých návykov, ktoré
sú podkladom stálosti a dávajú istotu. Tie najväčšie zmeny sa odohrávajú v srdci. Ak niekto hovorí, že
sa zmenili naše myšlienky, slová a skutky, v skutočnosti sa zmenilo naše srdce. A tento postoj sa
prenáša, aj do všetkých prejavov človeka. Srdce je miestom, kde sa rodí nový človek. A skrze milosť
sa človek premieňa a stáva lepším.
Ak pri poznaní hovoríme o intuícii, tak pre intuíciu je dôležité srdce. Vďaka nemu máme schopnosť,
mať pre niečo cit. Je orgánom intuitívneho poznania, ak je očistené láskou a osvietené Duchom
Svätým. Podľa Berďajeva je poznanie srdcom, ktoré je osobné a neoddeliteľné od života, úzko späté s
láskou. Láska je zjednocujúcou silou osoby. Intuícia má svoje dôvody, svoju vlastnú logiku, ale to
neznamená, že by rozum bol v protiklade so srdcom. To, čo je abstraktné, predsa nie je iracionálne.
Srdce je sídlom lásky a láska je darom a prejavom Ducha v živote človeka. Láska je skrze svoju
prirodzenosť zjednocujúcou silou, je princípom všejednoty, ktorá je kritériom pravdy. A práve cez
ľudské srdce, v ktorom je láska, možno vstupovať do vzťahu so všetkým, čo je. Cez srdce môžeme
zachytiť tajomstvo vesmíru a spoznať celý svet.
Podľa Teofána, je ľudské srdce cestou k zjednoteniu celého sveta. Sám Boh je srdce a cez srdce chce
objať celý svet. Človek bez srdca je človek bez lásky, ale aj náboženstva, pretože srdce je miestom,
kde človek prežíva lásku k Bohu i k človeku. Cez lásku človek dosiahne plné poznanie a účasť na
Božích tajomstvách. Je dôležité celým srdcom prežívať život, pretože tam, kde je naše srdce, tam je aj
náš poklad.
Vyšeslavcev hovorí, že skutočný kontakt s Bohom je možný len v hĺbke môjho „ja“, v hĺbke srdca,
pretože Boh je vnímaný citom srdca. A pre tento rozhovor (s Bohom), je dôležitá čistota srdca. Ak
očistíme srdce, ozve sa jeho hlas, ktorý je hlasom Ducha Svätého, ktorý v ňom prebýva a ten
vzbudzuje túžbu po dobre. Čisté srdce má intuíciu Boha. Duchovní otcovia mali schopnosť čítať v
ľudských srdciach a táto schopnosť je prirodzenou vlastnosťou čistého srdca. Byť vnútorne čistý,
znamená byť pre druhého otvorenou knihou. Ak je srdce čisté, je naladené na „blízkosť“, pomáha nám
zabudnúť na seba a otvoriť sa Bohu.
V Biblickej tradícií je srdce orgánom pamäte. V srdci sa uchovávajú všetky poklady nášho života,
všetky stretnutia s Bohom, i s ľuďmi. Srdce i pamäť, majú zjednocujúcu funkciu, ale srdce hovorí

viac, odkrýva naše „ja“, ukryté pod myšlienkami, pocitmi a túžbami. Cez lásku k druhým, sa človek
učí milovať Krista a láska k Bohu je znakom lásky k celému stvorenstvu.
V ľudskom organizme sú dva dôležité prvky: rytmus dýchania a rytmus krvi (tlkot srdca), obidva tieto
prvky sa prejavujú v jednom mieste, ktoré je zároveň telesné i duchovné – v srdci. Pre Bibliu je srdce
tým najvnútornejším stredom človeka, ktorý zahŕňa všetky schopnosti človeka.
Pre askétov bolo srdce temnou priepasťou individuálneho, všeľudského a kozmického podvedomia,
pričom pre bežné vedomie je táto hĺbka srdca väčšinou nedostupná. Odhaľuje sa v akýchsi zábleskoch,
v okamihoch lásky, krásy, smrti a cez intuíciu. Duch je súčasťou ľudskej štruktúry, prebýva v srdci,
stáva sa dušou ľudskej duše. Dôležité je ponoriť vedomie (rozum) do srdca a premeniť v ňom
zanietenosť, silu a telesnú túžbu - teda zduchovniť ich.
Hoci hovoríme o srdci ako o fyziologickom orgáne a srdci ako duši duše, je to jeden a ten istý orgán.
Hoci má dve roviny: telesnú a duševnú. Telo, krv a telesné srdce, sú centrom stelesnenia, ale sú aj
miestom spojenia dvoch svetov, sveta Ducha a tela, Božieho a ľudského.
Zdroj: www.blog.tyzden.sk

Srdce
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 spojeniu 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.
Zátvornik). 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 reťazci 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 pojme „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.

BOH OSLOBODZUJE ČLOVEKA
Základná podtéma – doplnenie

► 3.1 Vlastné hranice a vina
- možno doplniť o aktivitu:
Vina je ako kameň na srdci. Kameň, ako symbol viny, hriechu môžu deti prinášať k ikone
Krista, lebo iba Kristus má moc hriechy odpustiť a oslobodiť nás od nich. Počas (najlepšie
pôstnej, kajúcej) piesne z CD (bohoslovci, Univ: Objatie Otca...) sa zamyslieť nad svojimi
hriechmi, nad tým, čo ja robím so svojou vinou a symbolicky ich predložiť Kristovi
položením kameňa k ikone Krista.

Základná podtéma – doplnenie a oprava

► 3.3 Ježiš nás oslobodzuje od hriechu
Úvod
Manipulácia s predmetmi
- možno spomenúť obetné sviece, ktoré zapaľujeme v cerkvi nie na dekoráciu, ako zdroj
sveta, zárobku... ale kvôli obete na úmysel.
Hlavná časť
Výklad
- ako príklad obety za blížneho uviesť bl. Emiliána Kovča (text v PL)
Obeta za blížneho
Emilián Kovč (1884-1944)
Gréckokatolícky ukrajinský kňaz, ktorý počas nacistického prenasledovania krstil Židov, aby ich zachránil.
Dostal sa do koncentračného tábora v Poľsku. V liste príbuzným napísal: „Chápem, že sa usilujete o moje
vyslobodenie. Nenamáhajte sa nadarmo, nemôžem opustiť toto miesto, lebo som tu potrebný. Včera tu zabili 50
ľudí. Ak by som tam teraz nebol, kto iný by im pomohol podstúpiť tento najťažší moment života? Oni by šli na
večnosť so všetkými svojimi hriechmi a v hlbokej nevere, ktorá vedie do pekla. Teraz idú na smrť
s pozdvihnutými hlavami, zanechajúc svoje hriechy za sebou... Okrem neba, je toto jediné miesto, kde túžim
ostať. Zo všetkých prítomných som tu jediný kňaz. Keď slúžim liturgiu, modlia sa všetci... Modlite sa za tých, čo
vytvorili tento tábor.”

Práca s textom v PL: Svätá liturgia – vďakyvzádanie a služba
Svätá božská liturgia – vďakyvzdávanie a služba
Eucharistia je pamiatkou na Kristovu veľkonočnú obetu, zároveň je stále sa uskutočňujúcou
Kristovou obetou, za ktorú prinášame Bohu službu vďaky (eucharistia = vďakyvzdávanie).
V liturgických textoch vyhľadaj a podčiarkni časti textov, v ktorých sa hovorí o vďake,
službe, odpustení, obete, vykúpení alebo o Ježišovi Kristovi ako baránkovi.
SVOJOU DRAHOCENNOU KRVOU SI NÁS VYKÚPIL SPOD KLIADBY ZÁKONA: DAL SI SA
PRIBIŤ NA KRÍŽ A PREBODNÚŤ KOPIJOU, A TAK SI ĽUĎOM OTVORIL PRAMEŇ
NESMRTEĽNOSTI. SPASITEĽ NÁŠ, SLÁVA TEBE... AKO OVČA NA ZABITIE HO VEDÚ
A AKO NEPOŠKVRNENÝ BARÁNOK, ČO ONEMIE PRED SVOJÍM STRIHAČOM, TAK ANI
ON NEOTVÁRA ÚSTA... OBETUJE SA BOŽÍ BARÁNOK, KTORÝ SNÍMA HRIECHY SVETA
ZA JEHO ŽIVOT A SPÁSU...
(modlitba proskomídie)

... Za toto všetko vzdávame vďaky tebe i tvojmu jednorodenému Synovi i Svätému Duchu,
za všetky dobrodenia, ktoré sa nám dostali, známe i neznáme, zjavné i skryté. Velebíme ťa
aj za túto službu, ktorú si sa rozhodol prijať z našich rúk...
.. TY SI TAK MILOVAL SVET, ŽE SI DAL SVOJHO JEDNORODENÉHO SYNA, ABY
NEZAHYNUL NIK, KTO V NEHO VERÍ, ALE ABY MAL VEČNÝ ŽIVOT: ON PRIŠIEL
A NAPLNIL CELÝ TVOJ PLÁN NAŠEJ SPÁSY. V TÚ NOC, KEĎ BOL VYDANÝ, BA KEĎ
SÁM SEBA VYDAL ZA ŽIVOT SVETA, VZAL CHLIEB DO SVOJICH SVÄTÝCH,
PREČISTÝCH A NEPOŠKVRNENÝCH RÚK, VZDAL
VĎAKY, POŽEHNAL, POSVÄTIL, LÁMAL HO A DÁVAL
SVOJIM
SVÄTÝM
UČENÍKOM
A APOŠTOLOM
HOVORIAC: VEZMITE A JEDZTE, TOTO JE MOJE TELO,
KTORÉ SA ZA VÁS LÁME NA ODPUSTENIE
HRIECHOV. PODOBNE PO VEČERI AJ ČASU
HOVORIAC: PITE Z NEJ VŠETCI, TOTO JE MOJA KRV
NOVEJ ZMLUVY, KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS I ZA
MNOHÝCH NA ODPUSTENIE HRIECHOV.

Prinášame ti túto duchovnú a nekrvavú službu, vzývame, prosíme a úpenlivo ťa žiadame:
Zošli svojho Svätého Ducha na nás i na tieto predložené dary... Nech sú prijímajúcim na
občerstvenie duše, na odpustenie hriechov, na spoločenstvo v tvojom Svätom Duchu, na
uskutočnenie nebeského kráľovstva, na posilnenie dôvery v teba, nie na súd alebo
odsúdenie.
OSOBITNE TI PRINÁŠAME TÚTO DUCHOVNÚ SLUŽBU ZA PRESVÄTÚ, PREČISTÚ,
PREBLAHOSLAVENÚ A SLÁVNU VLÁDKYŇU NAŠU, BOHORODIČKU A VŽDY PANNU
MÁRIU. ZA SVÄTÉHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA, SVÄTÝCH,
SLÁVNYCH A VŠECHVÁLNYCH APOŠTOLOV, SVÄTÉHO (meno), KTORÉHO PAMIATKU
SLÁVIME, I ZA VŠETKÝCH TVOJICH SVÄTÝCH. NA ICH PRÍHOVOR NAVŠTÍV NÁS,
BOŽE...
(anafora sv. Jána Zlatoústeho)

- tu zdôrazniť, resp. upozorniť, že východná byzantská liturgia dáva viac dôraz na oslavu (má
oslavný charakter), než na obetu (ako západná, latinská).
Záverečná modlitba: Iz 53

► Prehlbujúca podtéma - doplnenie

JEŽIŠ KRISTUS - VYKUPITEĽ
Úvod: Práca s citátmi o vykúpení
Čo majú uvedené citáty spoločné? (tému vykúpenie)
„... ako je napísané: Nik nie je spravodlivý, nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha. Všetci poblúdili,
všetci sa stali neužitočnými: nikto nerobí dobre, veru, celkom nik...“ (Rim 3,10)
„Lebo mzdou hriechu je smrť...“ (Rim 6, 23a)
„Či môžem mať záľubu v smrti hriešnika? – hovorí Pán, Boh – a či nie v tom, aby sa odvrátil od
svojich ciest a žil?“ (Ez 18, 23)

„Veď sám seba nevykúpi nik, ani nezaplatí Bohu výkupné za seba.“ (Ž 48,8)
„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale
aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet
spasil.“ (Jn 3, 16 – 17)
„Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné
sa mnohých.“ (Mk 10, 45)
„V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti...“ (Ef
1,7)
______________________________
„Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom; ale vo svojich údoch pozorujem
iný zákon, ktorý odporuje zákonu mojej mysle a robí ma zajatcom zákona hriechu, ktorý je v mojich
údoch. Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z tohto tela smrti? (Rim 7, 22-24)
„No tento poklad máme v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchovanú moc, a nie my.“ (2Kor 4,7)
Prehlbujúca podtéma - doplnenie a oprava

► Sv. Juraj

Sv. Juraj, veľkomučeník a divotvorca (23. 4) - životopis
Pochádzal z Kappadócie. Po otcovej smrti vstúpil do cisárskeho vojska, kde dosiahol vysokú
hodnoť. Za Diokleciánovho prenasledovania rozdal svoj majetok chudobným a svojich otrokov
prepustil na slobodu. Obvinil cisára z nečestného jednania s kresťanmi a priznal sa ku kresťanstvu.
Cisár ho dal zatvoriť a mučiť. Juraj však ostal pevný vo svojom presvedčení. Keď to videla
Diokleciánova manželka Alexandra, uverila v Ježiša Krista. V roku 303 bol Juraj sťatý.
Kult sv. Juraja na Slovensku
Uctievanie sv. Juraja bolo rovnako významné v západnom i vo východnom kresťanstve. V Uhorsku,
na hraničnom území kresťanstva latinského a gréckeho rítu, pamiatky i tradícia poukazujú na
vystupňovanie jeho kultu. Dôkazom sú chrámy zasvätené sv. Jurajovi, erby obcí, v ktorých sa
nachádza sv. Juraj, či názov obce Svätý Jur pri Bratislave.
Gréckokatolícke chrámy zasvätené sv. Jurajovi sú v obciach Slovinky, Jalová, Hlivištia, Ruský
Hrabovec, Novosad, Kráľovský Chlmec.

Úloha:
Napíš odpovede na otázky:
S čím bojuješ ty? O aké dobro bojuješ? S akým zlom bojuješ?

Príloha komentárov pre učiteľa
Ikona svätého veľkomučeníka a divotvorcu Juraja
Zápas proti zlu má v ľudských dejinách stály rozmer. Mnohí predstavovali človeka ako miesto
boja medzi dobrom a zlom. Kresťanská viera prináša v tomto duchovnom boji zásadnú novosť.
Kresťanstvo rozhodne predstavuje definitívne víťazstvo Krista nad zlom: Pán zvíťazil nad zlom, ktoré
nikdy nebude mať posledné slovo. Zlo sa v podstate ukrýva za smrť a Kristus svojím vzkriesením
zničil smrť. Človek vždy vnímal zlo ako niečo podzemné, neznáme, nekontrolovateľné, temné
a desivé. Zem a moria často predstavovali vášnivosť, tým v človekovi vzbudzovali určitú zvedavosť
a do istej miery ho priťahovali. No potom, keď sa zem naozaj otvorí a vyjdú zlí duchovia, ich strašný
výzor človeka desí a drží ho skôr v jarme strachu než v jarme chytráckeho umenia zvádzať. Aj na
ikone Zostúpenie do podsvetia, šóelu, podzemia, je spojené so smrťou a s kráľovstvom smrti. Človek
videl temné démonické sily ako zverské obrazy. Tušil, že zvíťaziť nad zlom znamená prekonať celý
divoký rozmer, ktorý patrí zemi tak, ako živočíšny svet. Ako protiklad k tomu podsvetiu jaskýň,
vášnivých a divokých zvierat, kládol nebeský, duchovný svet, svet Božieho požehnania a Božej
dobroty voči človekovi. Do takéhoto scenára zapadajú aj niektoré dôležité svätyne európskeho
kontinentu. Svedčia, že v evanjelizácii Európy malo kresťanstvo oporné body v duchovnom zápase
(svätyne zasvätené sv. Michalovi). Pre tieto svätyne je charakteristické, že sú umiestnené na hore a zlo
je zahnané, zatvorené v jaskyni. Predstavuje to pravé víťazstvo, lebo aj to, čo je v podzemí, je
osvietené dobrom, spásou a preto niet viac miesta pre zlo.
Tu vidíme zobrazeného sv. Juraja na mocnom bielom koni. Kôň tvorí horizont ikony a rovnomerne
oddeľuje zlo, ktoré vychádza z jaskyne vo forme hada od podkladu výraznej červenej farby, ktorá je
symbolom božského. Biela farba na ikonách predstavuje duchovný rozmer. Znamená to, že sv. Juraj
poráža zlo silou (kôň) Svätého Ducha. Kopija, ktorú zapichuje hadovi do hrdla, je jemný nástroj, ktorý
veľmi zľahka drží v ruke. Naznačuje to, že zabíja zlo bez akejkoľvek námahy. Toto gesto zjavuje
veľkú pravdu v duchovnom zápase: knieža temnôt neposlúcha hlas človeka, ustupuje len pred Božím
Slovom. V minulosti sa azda často nadmerne podčiarkovala dôležitosť vôle v askéze, kde človek
svojimi vlastnými silami bojoval proti svojim vášňam, nerestiam a dokonca proti samotnému diablovi,
pokušiteľovi. Ako reakcia prišlo obdobie, v ktorom sa vôbec nehovorí o duchovnom zápase, alebo sa
o ňom hovorí čisto psychologickými pojmami. Bez toho, že by sa chceli podceňovať všetky
psychologické výdobytky týkajúce sa ľudskej hĺbky, treba podčiarknuť, že ich musíme dať do služieb
duchovného života. Nemôžeme nimi vysvetľovať všetko a zanedbať to, čo Otcovia nazývali
„duchovný zápas“, čiže duchovné umenie, ktoré umožňuje, aby v našom živote prinášal ovocie Svätý
Duch.
Dnes, keď sa o anjeloch a diabloch v cirkvi hovorí s určitým studom (zatiaľ čo celý svet mimo
cirkvi s tým problém nemá) a keď sa mnohé dôležité skutočnosti zužujú na psychologické alebo
sociologické problémy, táto ikona nás upozorňuje na dôležitú skutočnosť duchovného života. Chceme
to podčiarknuť nasledujúcim vysvetlením. V slovanských krajinách sa sviatok sv. Juraja slávi na jar.
V obradoch tohto sviatku sa nachádzali aj mnohé zvyšky pohanských sviatkov starých Slovanov, ktoré
jasne odzrkadľovali víťazstvo nad nepriateľstvom zimy, smrti, zla. Tancom sa oslavovalo víťazstvo.
Podčiarkovala sa tým hodnota hrdinu, alebo bol človek ponechaný určitej eufórii, v ktorej aj víťazstvo
nad zimou bolo súčasťou kozmického cyklu, v ktorom človek nemal žiadne miesto. Ikona nám však
predstavuje sv. Juraja, ktorý zabíja hada bez akejkoľvek námahy, lebo v ňom pôsobí Boh. Je to Svätý
Duch, ktorý ničí zlo a posväcuje. On zabraňuje, aby zlý duch prenikol do srdca. Dnes sme azda
v podobnej situácii, v akej sa konali tieto starobylé pohanské sviatky. Pre mnohých prakticky viac
neexistuje hriech, ale ani Boh. Skôr či neskôr sa však nevyhnutne objaví zlo. Je tu teda zápas so zlom
a jeho rôzne formy. Často sa stáva, že autorov tohto zápasu buď oslavujeme ako pohanských hrdinov,
alebo zlo prijímame ako aspekt neosobnej kozmickej vôle, ktorá sa v určitom okamihu predstavuje
s presnými črtami. Pre kresťanstvo je to vhodná príležitosť, v ktorej nie všetko závisí od schopnosti
človeka a od jeho askézy, v ktorej sa kresťanská morálka nechápala ako „program dobra“, ako určitý
druh ideológie, ale ako príležitosť, v ktorej je človek pozvaný na spoluprácu so Svätým Duchom,
ktorý tajomným spôsobom pôsobí v človekovi a v dejinách, čo však presahuje jeho chápanie.
Každý, kto miluje, vie, aký vycibrený je svet lásky, aké jemné je klamstvo, pokušenie a aké strašné je
utrpenie. Možno je čas, aby sme obnovili to, čo sa v kresťanskej tradícii nazýva „duchovný zápas“.
V pravom hornom rohu je otvor, z ktorého vychádza Božia ruka ktorá žehná. Je to duchovné

požehnanie Otca, ktorý posiela Svätého Ducha, aby pripomenul všetkým, čo urobil Kristus, - že
zvíťazil nad svetom (Jn 14,26) – a osvecuje celú pravdu, teda aj pravdu o zle.
Tento horný roh je v malom „krasivyj ugol“ (pekný kútik) kresťanov Východu. Je to kút, v ktorom
sa v dome umiestňuje ikona alebo kríž so zažatou sviecou,
ozdobeným ľanovým plátnom, na ktorom je často vyšitá
nejaká modlitba alebo prosba. Je to kútik, ktorý vďaka ikone
otvára izbu pre iný rozmer, pre Boží svet a umožňuje, aby do
tohto nášho priestoru – do izby každodennosti – prišiel Boží
pohľad, ktorý zasvitá cez zlaté svetlo posvätného obrazu. To
napomáha rozmeru duchovnosti: pracovať, žiť a jesť pod
Božím pohľadom. Začína sa tak vnímať Božia prítomnosť,
jeho bdenie nad rodinou a nad všetkým, čo sa v dome stane.
Pred ikonou sa neodohrávajú len pekné chvíle, ale aj ťažké,
problematické a hriešne okamihy. No Boh je tam, pozerá sa so
svojím milosrdenstvom, požehnáva a uzdravuje. Tento kútik
požehnania potvrdzuje slobodu duchovného života: byť
slobodný s Bohom, žiť vo vzťahu s ním v slobode.
Prostredníctvom pohľadu tohto kútika sa kresťan učí aj
v ťažkostiach života a v zápasoch proti zlu vidieť stálu
prítomnosť, pôsobenie a spásu Boha.
Aktivita k téme sv. Juraj
(potrebujeme obraz draka a obraz sv. Juraja)
Drak je symbolom nepriateľov Božej moci. Sú to slabosti, ktoré driemu v každom z nás. Ak
chcem dosiahnuť cieľ, musím nad nimi zvíťaziť. Deti napíšu na lístky „svojich“ drakov (slabosť,
strach…) a pripevnia ich na obraz draka.
Pavol hovorí: Čítanie: 1Tim 6,11b-14 (Bojuj dobrý boj…) alebo Ef 6,10-18 (Vezmite si
Božiu výzbroj…) alebo 1Pt 5,8-9 (Vzoprite sa diablovi…)
Teraz sa obraz s drakom odsunie. Boh nám ponúka svoju pomoc: Čítanie: Mt 5,43-48 (Milujte
svojich nepriateľov…) alebo Lk 8,22-25 (Ježiš rozkázal vetru…)
Ukáže sa obraz sv. Juraja. Juraj zabil draka. Opäť napíšeme, ako sa môžeme vysmiať drakovi v nás a
odpovede zavesíme na kopiju sv. Juraja.
K tomu môžu deti predpísať písmená J U R A J, ktoré znamenajú:
J = jemnocit (všimnúť si, kto potrebuje pomoc, nebyť príliš zvedavý…)
U = ujať sa málo obľúbených kamarátov
R = radosť z úspechu iných
A = aktivita (čo dobré môžem urobiť?)
J = jazyk (ovládať ho, neklebetiť, nepoužívať škaredé výrazy)
Zdroj: ŠPIDLÍK, T. – RUPNIK, I.M.: Viera vo svetle ikon.; HOFFSUMMER, W.: 99 detských kázní. KBD, Svit

► Základná podtéma – doplnenie a oprava
SVÄTÁ SPOVEĎ – OSLOBODENIE OD HRIECHOV
Formy odpustenia, ktorými človek dosiahne Božie odpustenie
- doplniť: Pôst, askéza, pokánie
- charakteristické zvlášť pre kresťanský Východ, ktorý zdôrazňuje ustavičné pokánie, slzy,
umŕtvovanie... „Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa. Obetou Bohu
milou je duch skrúšený. Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým...“ (Ž 51)

Priebeh sv. spovede
1. Ľútosť, spytovanie svedomia,
predsavzatie
- pomocou spovedného zrkadla

2. Modlitba zvyčajného začiatku
a kajúcich tropárov (dobrovoľné)

5. Prejavenie ľútosti sklonením hlavy
(niekde aj modlitba ľútosti)

„Bože, Láska moja, teba
milujem, preto svoje
hriechy veľmi ľutujem.
Nechcem viac uraziť tvoju
dobrotu. Prosím, odpusť
mi, pre Krv Kristovu.
Amen.“

6. Rozhrešenie – dar zmierenia

„Pán a Boh náš Ježiš Kristus milosťou
„Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad a zľutovaním svojej lásky k človeku nech tebe,
nami, lebo nijakú inú obranu nemáme, len dieťa (meno), odpustí všetky tvoje prehrešenia.
túto modlitbu ti ako svojmu Vládcovi my A ja, nehodný kňaz, jeho mocou, ktorú mi dal,
hriešni prednášame: zmiluj sa nad nami.“
odpúšťam ti a rozväzujem ťa z pút všetkých
(tropár)
tvojich hriechov v mene Otca i Syna i Svätého
Ducha. Amen.“
3. Vyznanie hriechov

7. Modlitba prepustenia (dobrovoľné)
„Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej
prečistej Matky, našich prepodobných
a bohonosných otcov a všetkých svätých,
nech sa nad nami zmiluje a spasí nás,
lebo je dobrý a miluje nás. Amen.“

4. Poučenie a uloženie kajúceho
skutku (epitímie)
MODLITBA

POMOC BLÍŽNYM

OSPRAVEDLNENIE
ČÍTANIE PÍSMA

8. Vykonanie kajúceho skutku
(epitímie) a nový život
„Pane Ježišu, ďakujem ti,
že si mi odpustil hriechy. Ďakujem, že aj keď
niečo rozbijem, neznamená to koniec,
ale môžem s tebou znova začínať.“

► Prehlbujúca podtéma – doplnenie a oprava
OBRÁTENIE A POKÁNIE VO SVETLE KRESŤASKÉHO VÝCHODU
(Mária Egyptská)
Práca s obrazom
Obraz návrat márnotratného syna
Obrazy od L. Záborského s témou pokánia
Ikona sv. Márie Egyptskej

- čo tieto obrazy vyjadrujú? Čo majú spoločné? V čom sú rozdielné?
Výklad
- v rôznych obdobiach a rôznych kultúrach sa pokánie prejavovalo rôzne. Židia sa obliekali do
vrecoviny a sypali si popol na hlavu... Bolo rôzne vyjadrené v hudbe (vážne, smutné
melódie), vo výtvarnom umení, v oblečení...
- Poznáte iné vyjdrenia pokánia? Ako by ste pokánie vyjadrili vy?
Pokánie v chápaní Kresťanského východu
Kresťanský východ viac chápe pokánie ako stav duše (Západ ho chápe skôr ako skutok).
Hovorí o obrátení, druhom krste, vyznaní, zmierení, kúpeli sĺz, skrúšenosti.

Pokánie je silne vyjadrené v bohoslužbách a modlitbách sv. Štyridsiatnice
(napr. Kajúci kánon Andreja Krétskeho – učivo 6.roč. ZŠ, v liturgiách Vopred posvätených
darov, modlitbe Efréma Sýrskeho, v kajúcich tropároch, kajúcich žalmoch... – žiaci môžu
vymenovať kajúce modlitby/bohoslužby, ktoré poznajú).
Kajúcnosť vidíme v príbehoch a výrokoch otcov púšte (viď Apoftegmata, Paterik, Filokalia)
Napr. o abba Arseniovi hovorili, že po celý svoj život, keď sedel pri manuálnej práci, mal na
prsiach handru kvôli slzám, ktoré mu stekali z očí.
„Abba Pimen rozprával: Abba Dioskoros bol vo svojej kelii a plakal tam nad sebou. Jeho
učeník bol v druhej kélii. Potom prišiel učeník za starcom a zistil, že plače. Opýtal sa ho: Otče, prečo
plačeš? On odpovedal: Nad svojimi hriechmi, synu.“ Brat mu povedal: Otče, ty nemáš hriechy. Starec
na to: „Naopak, keby som mohol vidieť svoje hriechy, nestačili by ich so mnou oplakať ani štyria
ďalší bratia.“ Abba Pimen povedal: Tak vyzerá človek, ktorý poznal sám seba.
Jeden brat sa opýtal starca: „Ako to, že moja duša túži po slzách, ako o tom počúvam hovoriť
starca, ale oni neprichádzajú a moja duša sa tým umára?“ Starec mu povedal: „Synovia Izraela vošli
do zasľúbenej zeme až po 40 rokoch. Tá zasľúbená zem sú slzy. Až ich dosiahneš, nebudeš sa viac báť
boja. Boh si to tak iste praje, aby sa duša rmútila a aby vždy túžila vstúpiť do onej zeme.“

Výroky o pokáni
„Pokánie obnovuje krst, je to zmluva s Bohom začať nový život.“ (Ján Klimak)
„Pokánie je krst sĺz.“ (Gregor Naziánsky)
„Hriechmi sa duša stala mŕtvou... Slzy, ktoré padajú na mŕtvolu, nikdy telo nevzkriesia, ale keď padnú
na dušu vzkriesia ju a privedú ju k životu.“ (Efrém Sýrsky)

Práca s textom
Vzorom pokánia nám môže byť sv. Mária Egyptská
Úloha:
● V životopise sv. Márie Egyprskej podčiarkni prejavy pokánia, ľútosti, kajúcnosti
● Čo nám chce Boh cez Máriu a Zosimu Boh povedať? Čomu nás chce naučiť?
- pokore, pokániu a ľútosti
- Zosima bol dokonalý kresťan, vzor mníchov, ale Mária ho naučila, že potrebuje Božiu
milosť
- Máriina minulosť bola pre ňu samu motiváciou, aby stále hľadala Pána. Držala ju
v pokore. Roky vzdorovala zlým zakoreneným sklonom a tým sa stávala
kontemplatívnou, bola bližšie pri Bohu.
● Aké formy pokánia môžeme konať my dnes?
- modlitba, spoveď, almužna, pôsť, slzy, čítanie Svätého písma a duchovnej literatúry, ticho,
láska k ľuďom...
Text pre žiakov:
Naša prepodobná matka Mária Egyptská
V jednom palestínskom monastieri v okolí Kesarie žil prepodobný mních Zosima. Žil tam už od
detstva a prešlo 53 rokov, keď ho priviedla do rozpakov myšlienka: „Nájde sa v ďalekej púšti svätý
muž, ktorý by ma prevýšil v rozumnosti a činoch?“ Len čo si to pomyslel, zjavil sa mu anjel
a povedal: „Ty, Zosima, podľa ľudského meradla si nežil zle, no z ľudí niet spravodlivého ani jedného.
Aby si spoznal, koľko je iných a vyšších podôb spasenia, odíď odtiaľto, ako Abrahám z domu svojho
otca a choď do monastiera, ktorý sa nachádza pri Jordáne.“ Tu uvidel svätých mníchov, ktorých začal
napodobňovať v duchovnej činnosti. V monastieri existoval zvyk, kvôli ktorému sem Boh priviedol
prepodobného Zosimu. V prvú nedeľu Veľkého pôstu mnísi otvárali dvere monastiera a odchádzali do
púšte. Tohto roku i otec Zosima podľa monastierskeho zvyku prešiel rieku Jordán. Chcel zájsť hlbšie
do púšte, aby stretol niekoho zo svätých a veľkých starcov, modliacich sa tam za svet. Keď išiel po
púšti už 20 dní, sprava sa ukázal akoby tieň ľudského tela. Zľakol sa, mysliac si, že vidí satanov
prízrak. Prežehnal sa a nevšímal si svoj strach. Uvidel po púšti idúceho nahého človeka, ktorého telo

bolo čierne od slnečných lúčov a obhorené krátke vlasy zbeleli ako ovčia vlna. No len čo nahý
pustovník uvidel blížiaceho sa k nemu Zosimu, dal sa na útek. „Prečo utekáš predo mnou hriešnym
a nedôstojným? Daj mi tvoju svätú modlitbu a požehnanie.“ Neznámy, neobracajúc sa, zvolal:
„Odpusť, otec Zosima, nemôžem sa k tebe vrátiť: Som žena a ako vidíš, niet na mne nijakých šiat na
prikrytie telesnej nahoty. No ak chceš pomodliť sa za mňa, veľkú a prekliatu hriešnicu, hoď mi na
prikrytie svoj plášť, potom budem môcť podísť k tebe na požehnanie. Prikryjúc sa plášťom, žena sa
obrátila k Zosimovi: „Čo ti to prišlo na um, otec Zosima, hovoriť so mnou ženou hriešnou
a nemúdrou? Čomu sa chceš odo mňa naučiť?“ S hlbokým vzdychom jej odpovedal: „Ó, matka
duchovná! Je nepochybné, že ty si sa z nás dvoch viac priblížila k Bohu a umrela pre svet. Ty si ma po
mene poznala a presbyterom nazvala, hoci si ma nikdy predtým nevidela. Tebe teda prináleží
požehnať ma...Vašimi svätými modlitbami Boh daroval Cirkvi i nám všetkým dokonalý svet. No
vyhovej i ty prosbe nedôstojného starca, matka moja, pomodli sa za celý svet i za mňa hriešneho, aby
mi nebolo neplodné toto chodenie po púšti.“ Keď to svätá povedala, obrátila sa na východ
a povzdvihnúc oči a ruky k nebu, začala sa šeptom modliť. Starec videl, ako sa vzniesla vo vzduchu na
lakeť od zeme. Z tohto čudného videnia sa Zosima hodil tvárou k zemi, horlivo sa modlil a nemohol
povedať nič okrem slov: „Hospodi pomiluj!“ „Čo ťa, otče Zosima, mätú myšlienky? Ja nie som
prízrak! Ja som hriešna žena a nedôstojná, aj keď i chránená svätým krstom.“ Vidiac a počujúc to,
starec padol so slzami k nohám ženy: „Prosím ťa, v mene Krista, Boha nášho, netaj predo mnou svoj
život, ale rozpovedz ho celý, aby všetci vedeli o veľkosti Božej. Lebo verím Pánu Bohu môjmu,
s ktorým i ty žiješ, že som bol poslaný do tejto púšte, aby Boh ukázal svetu, ako ty prežívaš pôst.“
A svätá žena povedala: „Hanbím sa, otče, rozpovedať ti o mojom nehanebnom konaní. Lebo potom
budeš musieť utekať odo mňa, zakrývajúc si oči i uši, ako utekajú pred jedovatou zmijou. Predsa ti
poviem, otče, nezamlčiac žiaden z mojich hriechov, ale zaprisahávam ťa, neprestávaj sa modliť za
mňa hriešnu. Narodila som sa v Egypte, a keď som mala 12 rokov, opustila som rodičov a odišla som
do Alexandrie. Tam som stratila svoje panenstvo a dala sa na prostitúciu. Viac ako 17 rokov som sa
oddávala hriechu a robila všetko bezplatne. Nebrala som peniaze nie preto, že som bola bohatá. Žila
som v biede a zarábala si priadzou. Myslela som si, že celý zmysel života spočíva v uspokojení
telesnej žiadosti. Žijúc takýmto životom som raz uvidela množstvo národa idúceho z Libie a Egypta
do Jeruzalema na sviatok Pozdvihnutia svätého Kríža. Zachcelo sa mi ísť s nimi. No nie kvôli
Jeruzalemu a ani sviatku, ale – odpusť, otče, – aby bolo s kým oddávať sa nerestiam. Tak som
nastúpila na loď... Boh si želal moje pokánie, pretože nechce smrť hriešnika a s trpezlivosťou očakáva
obrátenie. Tak som sa dostala do Jeruzalema a počas všetkých dní do sviatku, tak ako na lodi,
zaoberala som sa odpornou prácou. Keď nadišiel svätý sviatok Pozdvihnutia Pánovho Kríža, chodila
som ako prv a zvádzala mladých na hriech. Keď som zbadala, že všetci skoro ráno odchádzali do
chrámu, kde bolo životodárne Drevo, išla som spolu s nimi a vošla do nádvoria chrámu. Keď nastal
čas svätého Pozdvihnutia, chcela som vojsť s ostatnými. S veľkou námahou dostala som sa k dverám
a snažila som sa nehodná prejsť do vnútra. No ledva som stúpila na prah, zastavila ma akási Božia sila,
nedovoľujúca vojsť a zahnala ma ďaleko od dverí, medzitým ako všetci ľudia išli bez prekážok.
Myslela som si, že zo ženskej slabosti som sa nemohla pretisnúť v dave a opäť som sa pokúsila
lakťami dostať sa pomedzi ľudí k dverám. Len čo sa moja noha dotkla prahu chrámu, zastavovala som
sa. Chrám prijímal všetkých, nikomu nebránil vojsť a mňa nehodnú nepúšťal. Zrazu som pocítila, že
moje hriechy mi bránia vidieť životodárne Drevo, môjho srdca sa dotkla Božia milosť, zaplakala som
a v pokání som sa bila do pŕs. Vznášajúc k Bohu vzdychy z hĺbky srdca, uvidela som pred sebou ikonu
presvätej Bohorodičky a obrátila som sa k nej s modlitbou: „Ó Panna, ktorá si porodila v tele Boha
Slovo! Viem, že som nedôstojná pozerať sa na tvoju ikonu. Spravodlivé je, že ja, hriešnica
nenávidená, som odvrhnutá od tvojej čistoty a som pre teba ohavnou, no viem i to, že Boh sa preto stal
človekom, aby vyzval hriešnych na pokánie. Pomôž mi, Prečistá, aby mi bolo dovolené vojsť do
chrámu. Nebráň mi vidieť Drevo, na ktorom bol ukrižovaný Pán, prelievajúc svoju nevinnú Krv i za
mňa, hriešnu, aby mi boli odpustené hriechy. Sľubujem ti, že odteraz sa viac nepoškvrním žiadnou
telesnou škvrnou, no len čo uvidím Drevo kríža tvojho Syna, zrieknem sa sveta a hneď odídem tam,
kde mi prikážeš.“ A keď som sa takto pomodlila, zrazu som pocítila, že moja modlitba bola vypočutá.
V utvrdení viery, spoliehajúc sa na milosrdnú Bohorodičku, opäť som sa pridala ku vchádzajúcim do
chrámu a nikto ma neodstrčil a nebránil mi vojsť. Išla som chvejúc sa od strachu, kým som nedošla
k dverám a uvidela som životodárny Kríž. Tak som poznala tajomstvá Božie a to, že Boh prijíma
kajúcich sa. Padla som na zem, pomodlila som sa a vyšla z chrámu ponáhľajúc sa na miesto, kde som

dala sľub. Kľakla som na kolená pred ikonou a takto som sa pred ňou modlila: „Ó, Bohorodička!
Nebola ti odporná moja nedôstojná modlitba. Sláva Bohu prijímajúcemu tebou pokánie hriešnych.
Nastal čas, aby som splnila svoj sľub. Teraz ma vyprav na cestu pokánia.“ A zrazu, nedokončiac ešte
svoju modlitbu, počujem hlas, akoby zďaleka hovoriaci: „Ak prejdeš za Jordán, nájdeš blažený
pokoj.“ Vtedy som uverila, že ten hlas smeroval ku mne a plačúc som zvolala: „Bohorodička,
neopúšťaj ma, hriešnicu poškvrnenú, no pomôž mi“, - a vyšla som z nádvoria chrámu. Jeden človek
mi dal tri medené mince. Za ne som si kúpila tri chleby a od predavača som sa vyzvedala na cestu
k rieke Jordán. Potom som v chráme sv. Jána Krstiteľa pristúpila k prijatiu prečistých a oživujúcich
sviatosti Kristových, zjedla som polovicu jedného zo svojich chlebov, zapila ho svätou jordánskou
vodou a tú noc som prespala v chráme na zemi. Ráno som našla neďaleko neveľký čln, preplavila som
sa na ňom na druhý breh a opäť som sa vrúcne modlila k Bohorodičke, aby ma vypravila tam, kde
sama rozhodne. Po tomto som prišla do tejto púšte.“ Otec Zosima sa spýtal prepodobnej: „Koľko
rokov prešlo odvtedy, matka moja, ako si sa usadila v tejto púšti?“ „Myslím,“ odpovedala, „47 rokov
prešlo, ako som odišla zo svätého mesta.“ Otec Zosima sa opäť spýtal: „Naozaj si bez chorôb prežila
toľko rokov? A neprijímala žiadne pokušenie od rôznych nástrah?“ „Ver mi, otče Zosima,“
odpovedala prepodobná, „17 rokov som prežila v tejto púšti doslova bojujúc so svojimi myšlienkami.
Keď som jedla potravu, vtedy som myslela na mäso a rybu, na ktoré som bola zvyknutá v Egypte.
Zachcelo sa mi i vína, ktorého som kedysi veľa pila. Plačúc a bijúc sa do pŕs, spomínala som na sľub,
ktorý som dala, idúc do púšte pred ikonou svätej Bohorodičky, a prosila som odohnať myšlienky
mučiace moju dušu. Keď som sa po modlitbe a plačúc kajala, uvidela som zo všetkých strán žiariace
svetlo, a vtedy namiesto búrky obstúpilo ma veľké ticho. Náruživý oheň rozhorel sa vo vnútri môjho
srdca a celú ma rozpaľovalo, vzbudzujúc vášeň. Pri zjavujúcich sa hriešnych myšlienkach som sa
hodila na zem a uvidela, že predo mnou stojí sama presvätá Bohorodička a súdi ma za porušenie
daného sľubu. Nevstala som, ale ležala celý deň a noc na zemi, kým som sa opäť nekajala a kým ma
neobkolesovalo to blažené svetlo, ktoré odháňa zlé trápenia a myšlienky. Takto som žila v púšti
prvých sedemnásť rokov. Tma za tmou, bieda za biedou, trápili mňa hriešnu. No od toho času až do
teraz Bohorodička, Pomocníčka moja, ma vedie vo všetkom.“ „Chleby mi došli, ako som povedala, po
tých sedemnástich rokoch. Potom som sa začala živiť korienkami a tým, čo som mohla nájsť v púšti.
Šaty, ktoré som mala, keď som prešla Jordán, sa dávno roztrhali a spráchniveli a musela som veľa
trpieť i od potu, keď bola horúčava, i od zimy, keď som sa triasla od chladu. Koľkokrát som padala na
zem ako mŕtva. Koľkokrát som v nekonečnom boji súperila s rozličnými pokušeniami. Živila som sa
Božím slovom..., nemajúc prikrývky sa túlia ku skale... Keď otec Zosima počul, že prepodobná
naspamäť cituje Sväté písmo, knihy Mojžiša i Jóba i Dávidove žalmy, - spýtal sa jej: „Kde si sa, matka
moja, naučila tieto žalmy a odkiaľ poznáš tieto knihy?“ Usmiala sa na túto otázku a odpovedala:
„Uver mi, človek Boží, ani jedného človeka som nevidela od tých čias, ako som prešla Jordán.
Samotné Božie slovo učí človeka všetkej múdrosti ... Na budúci rok v čase Veľkého pôstu nechoď za
Jordán, ako to predpisuje váš mníšsky zvyk. A keď príde Veľký Štvrtok Poslednej večere Pánovej,
vlož do svätej nádoby životodárne Telo a Krv Kristovu a prines mi. Čakaj ma na tejto strane Jordánu,
na kraji púšti, aby som mohla prijať sväté Tajiny.“ Po roku sa priblížil deň Poslednej večere. Vtedy
otec Zosima splnil, čo mu bolo nariadené – neskoro v noci vyšiel z monastiera k Jordánu a sadol si na
breh v očakávaní. Nakoniec prepodobná prišla a zastala na druhej strane rieky. Po tomto prepodobná
ho prosila prečítať „Viruju“ a „Otče náš“. Po skončení modlitby prijala sväté Kristove sviatosti,
vystrela ruky k nebu a so slzami chvejúc sa vyriekla modlitbu svätého Simeona Bohoprijemcu: „Teraz
prepúšťaš, Pane, svoju služobníčku podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli tvoje spasenie.“
Potom sa prepodobná opäť obrátila k starcovi a povedala: „Odpusť, otče, splň mi ešte jedno moje
želanie. Choď teraz do svojho monastiera a na budúci rok príď k vyschnutému potoku, kde sme sa
prvý krát rozprávali.“ „Ak by bolo možné,“ odpovedal starec Zosima, „stále by som chodil, aby som
videl tvoju svätosť!“ Prešiel rok a otec Zosima sa opäť vybral do púšte. Modliac sa, došiel
k vyschnutému potoku, kde uvidel svätú ženu. Ležala mŕtva s rukami zloženými na prsiach a tvárou
obrátenou k východu. Otec Zosima slzami umyl jej chodidlá, neodvážiac sa dotknúť tela, dlho plakal
nad mŕtvou ženou a začal spievať smútočné žalmy. Zbadal, že pri jej hlave je napísané: „Pochovaj,
otče Zosima, na tomto mieste telo pokornej Márie. Modli sa k Bohu za mňa zosnulú v prvý deň
mesiaca apríla, v noci spasiteľných utrpení Kristových, po prijatí svätej Poslednej večere.“ Prečítajúc
to, otec Zosima sa najprv čudoval, kto to mohol napísať, lebo svätá žena nevedela čítať ani písať. No
bol rád, že sa nakoniec dozvedel jej meno. Otec Zosima pochopil, že prepodobná Mária, prijmúc sväté

Tajiny na Jordáne z jeho rúk, v okamihu prešla svoju ďalekú cestu púšťou, a vtedy odišla k Bohu.
Prepodobná matka Mária, pros Boha za nás.

(ČÍŽEK, A.: Synaxár)

Úloha: Kajúce tropáre
V kajúcich tropároch podčiarkni slová, ktoré sa najviac opakujú a skús vysvetliť prečo:
Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami, lebo nijakú inú obranu nemáme, len túto
modlitbu ti ako svojmu Vládcovi my hriešni prednášame: zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami, veď v teba dúfame. Nehnevaj sa veľmi na nás, ani nepamätaj na
naše neprávosti, ale aj teraz na nás láskavo zhliadni a zbav nás našich nepriateľov. Veď ty si náš Boh
a my sme tvoj ľud, všetci sme dielom tvojich rúk a vzývame tvoje meno.
Požehnaná Bohorodička, otvor nám bránu milosrdenstva. V teba dúfame, nedaj nám
zahynúť, ale daj, aby sme sa skrze teba zbavili svojich bied, veď ty si spása kresťanského rodu.

Záver: modlitba (spevom)
Kajúce tropáre (hlas 6): Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami, lebo nijakú inú obranu
nemáme. Len túto modlitbu ti, ako svojmu vládcovi, my hriešni prednášame. „Pane, zmiluj sa nad
nami.“
Pane, zmiluj sa nad nami, veď v teba dúfame. Nehnevaj sa veľmi na nás, ani nepamätaj na naše
neprávosti, ale aj teraz na nás láskavo zhliadni a zbav nás našich nepriateľov. Veď ty si náš Boh a my
sme tvoj ľud, všetci sme dielom tvojich rúk a vzývame tvoje meno.
alebo
Kajúce Žalmy: 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143

► Prehlbujúca podtéma - NOVÁ
IKONA ANASTAZIS
- môže sa prebrať ako samostatná podtéma alebo v rámci podtémy Ježiš Kristus – Vykupiteľ, ako alternatíva
Práce s obrazom „I am“ (v PL).

Vyvrcholením témy Boh oslobodzuje človeka je jeho Vzkriesenie. Lebo v jeho vzkriesení je
aj naše vzkriesenie.
Prvokresťanské umenie nezobrazovalo Kristovo vzkriesenie. Skôr zobrazuje jeho predobrazy.
- Poznáte nejaké predobrazy Kristovho vzkriesenia zo Starého zákona?
Žiakom môžme pomôcť ukážkou obrázkov.

Traja mládenci v horiacej peci, Jonáš vo veľrybe, Daniel v jame s levmi – ide o motívy
oslobodenia smrti a hriechu a nádeje na vzkriesenie.
Zobrazovanie Vzkriesenia sa objavuje až neskôr a to v 2 formách. Žiaci môžu na základe
citátov zo SP určiť o aké zobraznia ide:
1. ženy pri hrobe (Mt 28,1-10)
2. zostúpenie do predpeklia (1Pt 3,19. 4,6; Ž 107, 16; Heb 2,14; Ef 4, 8-9; Zjv 1,18, Lk
1,79)
Zdrojom inšpirácie pri tvorbe ikony boli aj apokryfy, kázania otcov a paschálny kánon Jána
Damaského (viď brožúrka Christos voskrese!)
Ikonopisci sa snažili zachytiť na ikone 3 momenty: ohlásenie dobrej zvesti patriarchom,
víťazstvo nad podsvätím a diablom, oslobodenie spravodlivých.
Žiaci môžu pomenovať osoby na ikone, ktoré poznajú, resp. popísať ikonu svojím pohľadom:
Kristus, Adam, Eva, Ján Krstiteľ, Ábel, Šalamún, Dávid…
Výklad ikony:

Ikona nepredstavuje Krista v okamihu, keď vychádza z hrobu, ale v okamihu, keď sa hrob
borí. Kristus nevychádza z hrobu ako ten, ktorý sa vyslobodil zo smrti a ušiel preč. Veľkosť
Kristovho vzkriesenia spočíva v tom, že On vstupuje do kráľovstva kniežaťa temnosti, ktorý
drží v otroctve Adama a jeho potomstvo. Odvtedy, ako Kain utiekol, sa človek utiekal k smrti,
lebo ho o tom uisťovalo staré podvedomé presvedčenie, že ak sa chce ukryť pred Bohom,
musí sa ukryť v hrobe, lebo Boh nevstúpi do hrobu, lebo smrť je protipólom života a Boha.
Kráľovstvo smrti bolo však zničené, lebo prijalo Živého. Zostupuje pravé Svetlo, ktoré
osvecuje tých, čo sedia vo tme a v tôni smrti. Osvecuje toho, kto je mŕtvy, padol, utiekol pred
Bohom a chcel naňho zabudnúť. Kristus prichádza vo svojej žiare, vystiera ruku k mŕtvym,
aby im zjavil, že Boh nezabúda. Kristus berie Adama a Evu, aby im vrátil dôstojnosť Božích
synov. Preto celé vykúpené ľudstvo spolu s Kristom a v Kristovi sa vráti do srdca Trojice, kde
je pravé miesto človeka.
Ikona predstavuje dve sféry duchovného života. Kráľovstvo smrti, ktoré je zaplnené
neresťami. Sú to čierne obrazy podzemnej jaskyne. Druhá sféra je sféra Krista, ktorý
predstavuje čnosti. Za Adamom vidieť „najväčšieho, aký sa narodil zo ženy“, Jána Krstiteľa,

dvoch Ježišových predkov, Dávida a Šalamúna a ďalších spravodlivých. Na pravej strane za
Evou, možno v popredí skupiny rozpoznať mladého muža s pastierskou palicou, čiže pastiera:
je to Ábel, prvé Eviho dieťa, ktoré podstúpilo nespravodlivú smrť.
(SENDLER, E.: Tajomstvá Krista)

Ikona vyjadruje to, že „Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú
v hroboch, život daroval.“

Úloha v PL:
▫ Vedľa Adama a Evy napíš mená ľudí, ktorých Ježiš oslobodzuje.
▫ Do voľnej plochy pod hrobmi Adama a Evy vpíš vlastné otroctvá, z ktorých má Kristus moc
ťa „vytiahnúť“.
▫ Nad Ježiša napíš, kým je On pre teba.
- žiaci sa s odpoveďami môžu podliť v skupinkách.
V skupinkách môžu pracovať aj s textom paschálneho poučenia sv. Jána Zlatoústeho a nájsť
súvislosť s ikonou, prípadne označiť to, čo ich oslovilo…

Textová príloha pre žiakov i učiteľa:
Poučné slovo nášho otca svätého Jána Zlatoústeho, konštantínopolského arcibiskupa, na
svätý a svetlý deň slávneho a spasiteľného vzkriesenia Krista, nášho Boha.
Každý, kto je zbožný a bohabojný, nech sa osvieži a teší z tejto krásnej a skvelej slávnosti. Kto je
verný služobník, nech vojde s plesaním do radosti svojho Pána. Kto sa pôstom unavil, nech teraz
prijme odmenu. Kto pracoval od prvej hodiny, nech dnes prijme spravodlivú mzdu. Kto prišiel po
tretej hodine, nech oslavuje s vďakou. Kto prišiel až po šiestej hodine, nech nepochybuje, lebo nebude
ukrátený. Kto váhal až do deviatej hodiny, nech pristúpi bez obáv a strachu. A kto stihol prísť až o
jedenástej hodine, nech sa nebojí, že váhal, lebo Vládca je štedrý a prijme posledného robotníka ako
prvého. Uspokojí toho, čo prišiel o jedenástej hodine práve tak, ako toho, čo pracoval od prvej hodiny.
K poslednému je milosrdný a k prvému láskavý. Onomu dáva a tamtoho obdarúva. Prijíma skutky a
víta úmysly. Preto vojdite všetci do radosti svojho Pána. I prví i druhí, prijmite mzdu. Bohatí a

chudobní, spoloč ne sa radujte. Vy, ktorí ste vytrvali, i vy, nedbanliví, uctite si tento deň. Stôl je plný,
jedzte všetci. Pokrm je pripravený, nech nikto neodchádza hladný. Všetci majte účasť na hostine
viery, prijmite všetci bohatstvo dobroty. Nikto nech sa neponosuje na nedostatok, lebo prišlo spoločné
kráľovstvo. Nikto nech sa nezarmucuje nad previneniami, lebo z hrobu zažiarilo odpustenie. Nech sa
nik nebojí smrti, lebo Spasiteľova smrť nás oslobodila. Zničil ju ten, ktorého zajala. On zostúpil do
predpeklia a peklu odňal korisť. A peklo sa zarmútilo, keď skúsilo jeho telo. Prorok Izaiáš to videl a
zvolal: Peklo bolo plné trpkosti, keď sa tam dole s tebou stretlo. Bolo plné trpkosti, lebo bolo
odstavené, bolo plné trpkosti, lebo bolo porazené, bolo plné trpkosti, lebo bolo potupené a zosadené,
bolo plné trpkosti, lebo bolo spútané. Prijalo telo a pripadlo Bohu. Prijalo zem a zrazilo sa s nebom.
Prijalo to, čo videlo, a padlo do toho, čo nevidelo. Smrť, kde je tvoj osteň? Peklo, kde je tvoje
víťazstvo? Kristus vstal z mŕtvych a ty si porazené. Kristus vstal z mŕtvych a padli démoni. Kristus
vstal z mŕtvych a radujú sa anjeli. Kristus vstal z mŕtvych a vládne život. Kristus vstal z mŕtvych a
nikto nezostal v hrobe. Hľa, Kristus vstal z mŕtvych a stal sa prvým medzi zosnutými. Jemu sláva a
moc na veky vekov! Amen. (www.grkat.nfo.sk)

REŠPEKTOVANIE VIEROVYZNANÍ
► Základná podtéma - oprava

4.1 VERIŤ
- pátra Damiána de Veuster vymeniť za bl. P. P. Gojdiča
Blahoslavený biskup Peter Pavol Gojdič, OSBM sa narodil 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
blahoslaveného.
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“.

► Základná podtéma – doplnenie a oprava

POSVÄTNÉ MIESTA
3. Tam, kde sa zhromažďujú kresťania (doplniť)
- príklady gréckokatolíckych chrámov (vhodné s obrazovou ukážkou):
Bazilika minor v Ľutine
Bazilika minor v Michalovciach
Katedrálny chrám Jána Krstiteľa v Prešove (zároveň metropolitný)
Katedrálny chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach
Katedrálny chrám Povýšenia svätého Kríža v Bratislave

Katedrála Prešov

Bazilika minor Ľutina

Katedrála Košice

Katedrála Bratislava

Bazilika minor Michalovce

– doplniť informáciu o drevených chrámoch s obrazovou ukážkou, resp. stránkou
www.drevenechramy.sk
Pútnické miesta Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
PREŠOV: Ľutina, Buková Hôrka, Šašová, Krásny Brod, Rafajovce, Čirč, Litmanová
KOŠICE: Klokočov, Sečovce, Košice, Slovinky
BRATISLAVA: Bratislava, Šaštín

► Základná podtéma – doplnenie a oprava

SVIATOČNÉ DNI
Najdôležitejšie sviatky u gréckokatolíkov
Prikázané:
Všetky nedele v roku
Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou (8.12.)
Narodenie nášho Spasiteľa Ježiša Krista (25.12.)
Zbor presvätej Bohorodičky (26.12.)
Obrezanie nášho Spasiteľa Ježiša Krista (1.1.)
Bohozjavenie nášho Spasiteľa Ježiša Krista (6.1.)
Zvestovanie presvätej Bohorodičke (25.3.)
Veľký piatok
Svetlý pondelok
Nanebovstúpenie Pána
Svätí apoštoli Peter a Pavol (29.6.)
Zosnutie presvätej Bohorodičky (15.8.)
Doporučené:
Veľké sviatky a polyelejné sviatky s bdením, ktoré nie sú prikázanými sviatkami:
08. 09. – Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny.
14. 09. – Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom.
26. 09. – Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa.
01. 10. – Presvätá Bohorodička Ochrankyňa.
26. 10. – Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný.
08. 11. – Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam.
12. 11. – Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup.
13. 11. – Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup.
21. 11. – Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu.
05. 12. – Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený.
06. 12. – Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry.
17. 01. – Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký.
20. 01. – Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký.
30. 01. – Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy.
02. 02. – Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.
23. 04. – Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj.
08. 05. – Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ.
11. 05. – Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup.
24. 06. – Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predch. a krstiteľa Jána.
05. 07. – Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.
15. 07. – Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný Bazil.
17. 07. – Blažený hieromučeník Pavol, prešovský biskup.
20. 07. – Svätý a slávny prorok Eliáš.
06. 08. – Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.
25. 08. – Blažený hieromučeník Metod, michalovský protoigumen.
29. 08. – Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhod. a slávneho proroka, predch. a krstiteľa Jána.
Svetlý utorok.
Pondelok Svätého Ducha.
Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista.
Sviatok nášho najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí.

Súčasťou niektorých sviatkov je, že ich bohoslužby sú nielen na samotný sviatok, ale aj
niekoľko dní pred sviatkom a tiež po sviatku. Potom hovoríme o predprazdenstve a poprazdenstve
sviatku.
V dňoch predprazdenstva dotyčného sviatku pripravuje Cirkev svojich verných k dôstojnému
stretnutiu a prežitiu sviatku modlitbami, piesňami, ktoré im majú pripomenúť starozákonnú dobu
prorokov, ktorí predpovedali o tých udalostiach, ktoré tvoria obsahovú náplň sviatku. Všetky veľké
sviatky, okrem Narodenia Pána a Bohozjavenia, majú po 1 deň predprazdenstva, uvedené sviatky majú
po 4 dni predprazdenstva.
Dni poprazdenstva sú pokračovaním sviatku. V mnohých sviatkoch Pána a Bohorodičky
poprazdenstvo spočíva aj v tom, že v prvý deň po sviatku sa spomínajú a oslavujú účastníci udalosti
sviatku.
Posledný deň poprazdenstva sa nazýva oddanie (odovzdanie) sviatku. Tento deň sa od dní
poprazdenstva líši v tom, že na oddanie sviatku sa vykonáva bohoslužba sviatku slávnostnejšie než v
ostatné dni poprazdenstva. Na oddanie sviatku sa spievajú piesne a modlitby v prevažnej miere tie,
ktoré sa spievali na samotný sviatok.
www.pravoverní.sk

7.b) Čas liturgického slávenia sviatkov v gréckokatolíckej cirkvi
Liturgický čas prípravy na sviatok označujeme ako: .....................................
Liturgický čas pokračovania sviatku označujeme ako: .................................
Z uvedených ikon sviatkov označ tie sviatky, ktorých súčasťou je takého slávenie (pomôže ti
Gréckokatolícky kalendár „V brázde Metodovej“, Diár gréckokatolíka, Ustav,
www.grkat.nfo.sk …) :

Traja svätitelia

Zvestovanie
Bohorodičke

Prvý mučeník a
archidiakon
Štefan

Bohozjavenie

► Prehlbujúca podtéma – doplnenie a oprava

PUTOVANIE PO CESTE PREDKOV
- v téme sa zamerať na dejiny Gréckokatolíckej cirkvi a podľa možností ju rozložiť na 2
vyučovacie hodiny. Na prvej hodine sa zamerať na dejiny do Užhorodskej únie (do r. 1646) a
na ďalšej na dejiny do vyhlásenia metropólie (do r. 2008)

- pieseň Ó, Mária, bolestivá – nahradiť piesňou „Chválime ťa, ochrankyňa slovenskej
zeme…“ z knižky Hore srdcia / Pane, zmiluj sa.
Chválime ťa, Ochrankyňa slovenskej zeme,
stáročia ťa v zbožnej úcte oslavujeme.
Otcovia ťa uctievali a matky ťa milovali,
Matka národa.
Vzácne chrámy teba slávia po našom kraji,
na tvoju česť vrúcne piesne tu zaznievali.
Slovenská zem tebe slúži, za ochranou tvojou túži,
Matka národa.
Daj, aby sme navždy boli tvojím národom.
A to, čo nás naučili Cyril s Metodom,
zachovaj nám v dobách ďalších, to dedičstvo
Otcov našich, Matka národa.
3. Po stopách naších predkov
Pomocné body
I. rímski legionári – Franská misia – príchod sv. Cyrila a Metoda r. 863 (obrad) –
Sedmopočetníci a vyhnanie žiakov sv. Cyrila a Metoda z Veľkej Moravy - rozvoj mníšstva
(Zobor – sv. Hypolita) – (Východný rozkol r. 1054) – valašská a ruténska kolonizácia (14.
stor.) – snahy o úniu (napr. Brest – Litovská únia…) – Užhorodská únia (1646)
II. Užhorodská únia – Mukačevská eparchia – Košický vikariát – Prešovská eparchia r. 1818
(Relata semper) – prenasledovanie a zrušenie Gréckokatolíckej cirkvi v čase komunizmu r.
1950 – obnovenie gréckokatolíckej cirkvi r. 1968 – Košický apoštolský exarchát r. 1997–
Prešovská metropolia na Slovensku r. 2008 (Prešovská archieparchia, Košická eparchia a
Bratislavská eparchia).
Osobná konverzia
Osobná konverzia napr. u sv. Pavla, sv. Augustína + doplniť sv. Eudokiu
Svätá prepodobná mučenica Eudokia.
Eudokia (v preklade Dobrá vôľa) patrila k Samaritánom a bývala v libanonskom meste Heliopolis.
Bola pohanka a jej neviazaný spôsob života sa stal všetkým dobre známy. Svojou mimoriadnou krásou
zviedla na hriech mnohých mužov, predovšetkým zámožných, a nahonobila si tak značný majetok.
Cez Heliopolis prechádzal istý nábožný mních Germanus, ktorý sa vracal z púte, a prenocoval
v susednom dome. Ako zvyčajne, o polnoci vstal a začal sa modliť. Spieval žalmy a prečítal zo
Svätého písma časť, kde sa hovorí o hroznom Kristovom súde, o blaženosti spravodlivých a odplate
pre nespravodlivých. Keďže domy oddeľovala od seba iba tenká stena, Eudokia sa prebudila a
započúvala do starcových modlitieb. Božia milosť sa dotkla jej srdca. Spoznala, že hriechy, ktorých sa
dopustila, ležia ako bremeno na jej duši, a hneď ráno sa ponáhľala pozvať k sebe toho človeka.
Eudokia dlho počúvala Germanove slová o Kristovej láske k hriešnikom a jej duša sa naplnila
radosťou i láskou k Bohu. Chcela uveriť, ale predsa pochybovala. Znelo jej to všetko príliš dobre, aby
to mohla byť pravda. “Môžem byť aj ja spasená?" spýtala sa. Germanus dal zavolať jedného kňaza z
miestneho duchovenstva a spoločne jej poradili, aby sa zatvorila na sedem dní do svojej izby a tam sa

modlila a postila. Keď sa vrátili po siedmych dňoch, našli úboho odetú kajúcnicu, ktorej modlitby a
slzy prijal Kristus tak, ako prijal slzy Márie Magdalény. Eudokia bez akejkoľvek pochybnosti vyznala
svoju vieru v jediného pravého Boha a prijala svätý krst z rúk biskupa Theodota.
Keď mala Eudokia tridsať rokov, upadla do vytrženia. Videla
nebeské beztelesné mocnosti, ako sa radujú z jej obrátenia, ale videla
aj hroznú čiernu bytosť, ktorá škrípala zubami a volala, že bolo
nespravodlivé oslobodiť takú hriešnicu. Keď sa Eudokia prebrala z
vytrženia, všetok svoj majetok rozdala chudobným, odišla do
monastiera a konala prísne skutky kajúcnosti. Žila tak sväto, že po
smrti igumenky bola zvolená za vodkyňu všetkých sestier a Boh jej
daroval milosť robiť zázraky. Jedným z jej prvých počinov bola
výstavba nového monastiera neďaleko mesta Baalbek, ktorý sa
čoskoro stal majákom pre tisíce duchovne i fyzicky vyčerpaných ľudí.
Preoblečený za mnícha prenikol raz do monastiera istý mladý
pohan Filostratos a rozpálený nečistou túžbou začal prehovárať
Eudokiu, aby sa vrátila do Heliopolu a žila tak ako predtým. “Boh
pomsty nech ti zakáže," odpovedala Eudokia s hnevom. Vtedy falošný
mních padol mŕtvy na zem. Sestry sa zľakli, že ich obvinia z vraždy, a
prosili Pána, aby im odhalil svoju vôľu. Eudokii sa zjavil vo sne Pán a
povedal jej: “Vstaň, Eudokia, kľakni si, pomodli sa a tvoj pokušiteľ
ožije." Po Eudokiinej modlitbe mladík ožil a prosil sväticu, aby mu
odpustila. Dal sa pokrstiť, odišiel do Heliopolu a žil v kajúcnosti.
Po istom čase obyvatelia Heliopola obvinili Eudokiu u
správcu mesta Aureliána, že ukrýva v monastieri nesmierne bohatstvá.
Tri dni sa vojaci pokúšali priblížiť k stenám monastiera, ale neviditeľná sila ich zadržiavala. Aurelián
poslal k monastieru iný oddiel pod vedením vlastného syna. Jeho syn si však v prvý deň cesty poranil
nohu a čoskoro zomrel. Vtedy Filostratos poradil Aureliánovi, aby napísal list Eudokii a poprosil ju o
pomoc. Keď to Aurelián urobil, Pán na príhovor svätej Eudokie jeho syna vzkriesil. Vtedy Aurelián
uveril v Krista a dal sa so všetkými svojimi blízkymi pokrstiť.
Po istom čase zosilneli prenasledovania kresťanov a Eudokiu priviedli k správcovi Diogénovi.
Vtedy jej mučiteľ, vojenský veliteľ Diodoros, dostal správu o smrti svojej manželky Firminy. V
zúfalstve padol Eudokii k nohám a prosil ju o jej navrátenie k životu. Keď ju Eudokia vzkriesila,
Diodor i Diogenés uverili v Krista a spolu so svojimi rodinami sa dali
pokrstiť.
Eudokia žila istý čas v Diodorovom dome a pomáhala
novoobráteným kresťanom na ceste viery. Keď raz jediného syna istej
vdovy, ktorý pracoval v sade, pohrýzol had a zomrel, povedala
Diodorovi: “Prišiel čas, aby si ukázal svoju vieru vo všemohúceho
Boha, ktorý vypočúva modlitby kajúcich hriešnikov a pre svoje
milosrdenstvo vypĺňa ich prosby." Diodoros sa necítil hodným takej
odvahy pred Bohom, ale na pokyn svätej Eudokie v Kristovom mene
prikázal mŕtvemu vstať. Pred očami všetkým prítomných mladík vstal.
Eudokia sa vrátila do svojho monastiera a prežila v ňom celkovo
päťdesiatšesť rokov.
Po Diogénovej smrti sa stal správcom mesta krutý
prenasledovateľ kresťanov Vincent. Keď sa dozvedel o nebojácnej
vyznávačke kresťanskej viery, prikázal ju uväzniť a stať. Písal sa 1.
marec roku 107.
Zdroj: www.zoe.sk/marcelGajdoš

Príloha komentárov
História Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
Výhonok cyrilo-metodských koreňov
(krátené)
Prof. ThDr. Peter ŠTURÁK, PhD.
Územie Slovenska bolo osídlené odnepamäti. Priame styky predslovanského obyvateľstva s
kresťanstvom na našom území siahajú do obdobia rokov 171 – 174 po Kr., keď rímsky cisár Markus
Aurélius viedol výpravu proti germánskym kmeňom, ktoré tu sídlili. Cisár niekoľko ráz prekročil
Dunaj s rímskymi légiami. Na území Slovenska vznikla aj časť jeho diel, ktoré
začal písať na brehu rieky Hron. Tu sa často spomína udalosť zázračného dažďa, ktorý starokresťanskí
spisovatelia pripisovali modlitbe kresťanských vojakov Militénskej légie.
O pobyte rímskeho vojska na území dnešného Slovenska svedčí aj latinský nápis z rokov 179 – 180 v
Trenčíne, ktorý ležal v blízkosti obchodnej Jantárovej cesty. Ďalším dokladom o prenikaní
kresťanstva do tejto oblasti v 4. storočí je existencia rímskeho vojenského tábora v Iži pri Komárne,
ktoré je považované za najstaršie miesto, kde na pôde našej vlasti žili kresťania. Našli sa tu mince
kresťanských cisárov s Kristovým monogramom XP. V 4. – 7. storočí sa usadili v karpatskej časti
Dunajskej kotliny a okolitých územiach Slovania. Ich pravlasť sa nachádzala medzi Vislou, Dneprom
a Karpatami. Na začiatku 7. storočia sa Avari veľmi vyčerpali výbojmi proti Byzantskej ríši, a tak v
roku 620 kmene západných Slovanov povstali k otvorenému odboju proti Avarom a vďaka podpore
franského kupca Sama, svojho neskoršieho panovníka, a jeho družiny dosiahli víťazstvo. Utvorili prvý
slovanský politický útvar, ktorý sa v prameňoch spomína ako Samova ríša.
Do priameho styku s kresťanstvom sa Slovania postupom času dostali vďaka kresťanským
misionárom. Na ich christianizácii postupne participovali viaceré misie: grécka (nezanechala u nás
výraznejšie jazykové stopy, neskôr bola prekrytá neskoršou misiou solúnských bratov a byzantskými
vplyvmi za Arpádovcov), talianska (už od čias, keď sa západní Slovania začali usadzovať v terajších
sídlach)ma bavorská (od polovice 8. storočia), resp. niekoľko desaťročí pred ňou aj írsko-škótska
misia. Po rozpade avarskej ríše vznikli v Panónii veľmi priaznivé podmienky na rozsiahlejšiu misijnú
prácu, a tak sa kresťanstvo v ďalšom období šírilo medzi Slovanmi na danom území omnoho
sústavnejšie ako predtým, takže otázkami misií u nás sa zaoberali aj cirkevné synody.
Na začiatku 9. storočia sa skončil proces zjednocovania príbuzných slovanských kmeňov na území
Slovenska a Moravy. Nad kmeňmi bývajúcimi na pravom brehu Moravy panoval Mojmír, nad
slovenskými kmeňmi usadenými v kotline rieky Nitry vládol Pribina. Jeho zvrchovanosť uznávali aj
iné slovenské kniežatstvá, ktoré sa rozprestierali v Pohroní, na Považí a iných slovenských krajoch.
Pribina bol teda prvý slovenský vladár, ktorého pozná história. Za jeho vládnutia bol postavený a
konsekrovaný prvý známy kresťanský kostol v Nitre v roku 828 salzburským arcibiskupom
Adalramom. Pravdepodobne v roku 833 dochádza k zjednoteniu obidvoch kniežatstiev do jedného
štátneho útvaru – Veľkej Moravy.
Dôležitým momentom v christianizácii našich predkov je snaha kniežaťa Rastislava formovať novú
moravsko-sloviensku koncepciu. Rozhodol sa vybudovať samostatnú cirkevnú správu, nezávislú od
bavorského episkopátu. V roku 861 vyslal Rastislav posolstvo k pápežovi Mikulášovi I. so žiadosťou,
aby mu pápež poslal biskupa a misionárov znalých slovanského jazyka. Keďže z Ríma nevyhoveli
jeho prosbe, obrátil sa so svojou požiadavkou do Carihradu na cisára Michala III. Cisár vyhovel tejto
prosbe a v roku 863 prišli na Veľkú Moravu svätí bratia Konštantín a Metod, ktorí dobre ovládali
slovanskú reč. Na čele tejto misie stál Konštantín. Spolu s Metodom začali hneď pôsobiť a založili
prvú vysokú školu podľa vzoru konštantínopolskej akadémie. Konštantín zostavil pred príchodom
na Veľkú Moravu prvé slovanské písmo – hlaholiku. Toto písmo použil pri preklade
bohoslužobných kníh do staroslovienčiny. Pomáhali mu pri tom brat Metod a učeníci Kliment,
Sáva, Naum, Vavrinec a Angelár. Prvými slovami v histórii slovanského písomníctva bol úvod prvej
kapitoly Evanjelia podľa svätého Jána: „Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha – Iskoni bje
Slovo i Slovo bje u Boga“.
Činnosť byzantskej misie sa stretávala s neobyčajnými sympatiami, zvlášť u nižších vrstiev
obyvateľstva. Na druhej strane vyvolávala žiarlivosť franských duchovných. Konštantín a Metod v

Ríme obránili liturgiu v reči ľudu a získali od pápeža Hadriána II. súhlas na jej používanie. Svätý
Konštantín vstúpil v Ríme do gréckeho baziliánskeho Kláštora svätej Praxedy a prijal meno Cyril.
Vyčerpaný prácou zomrel v Ríme 14. februára 869 a jeho ostatky boli uložené v Bazilike sv. Klimenta
po pravej strane oltára. Svätý Metod, vysvätený za biskupa a vymenovaný za arcibiskupa panónskeho
a moravského, za nástupcu sv. Andronika na sirmijskom stolci a za pápežského legáta, sa vracia na
Veľkú Moravu, kde však pretrpí uväznenie bavorskými biskupmi, nemilosť u kráľa Svätopluka a
intrigy biskupa Vichinga i jeho osočovanie v Ríme. Oslobodený bol až na zásazh pápež Ján VIII.
Arcibiskup pokračuje v apoštolskej práci až do svojej smrti 6. apríla 885. Tento prvý slovanský
arcibiskup mal nezlomný charakter, dôsledne išiel za pravdou a spravodlivosťou, vedel za svoje
presvedčenie i trpieť a znášať protivenstvá. Bol neochvejným obrancom slovanskej liturgie a
provincie, horlivým apoštolom a učiteľom, obetavým, starostlivým pastierom svojho ľudu. Slovanský
arcibiskup metropolita si získal zásluhy svojím sprostredkovateľským poslaním medzi Západom a
Východom. Brázdu, ktorú vyoral so svojím bratom sv. Konštantíntom-Cyrilom na cirkevnom i na
kultúrnom poli Slovanstva, nezaviali ani stáročia. Hoci za svojho nástupcu určil Gorazda, boli
z Veľkej Moravy intrigami Vichinga a za prispenia štátnej moci vyhnaní všetci Metodovi prívrženci,
ktorí neboli ochotní zrieknuť sa slovienskej liturgie. Mnohí ušli sami, ba niektorí boli aj zajatí a
predaní do otroctva. U nás na Slovensku bola slovanská bohoslužba násilne zatlačovaná, takže na
západe celkom zanikla a zachovala sa iba v odľahlých krajoch východného Slovenska a v údoliach
Karpát. Takého pôvodu sú napr. gréckokatolícke osady v župe Gemer alebo zaniknuté osady v župe
Hont. Staroslovenské Žitie sv. Nauma, učeníka, zaznamenalo, že po vyhnaní z Veľkej Moravy sa
niektorí cyrilo- metodskí žiaci uchýlili do Dácie, teda približne na územie dnešného Rumunska. V
jeho severnej časti až po Karpaty v tom čase bývali Slovania, ktorých dejepisci a jazykovedci
pokladajú za východných Slovákov. Tu pokračovali v diele započatom veľkými učiteľmi a apoštolmi
Cyrilom a Metodom. V takom zmysle obyvatelia Továrňanskej doliny pri Vranove a tiež tzv. Sotáci
pri Užhorode prechovávajú tradíciu o cyrilo-metodskom pôvode svojho náboženstva. Navyše sa tu
dlho udržiavali kresťanské kontakty s Bulharskom a neskôr Kyjevskou Rusou. Slovanské kresťanstvo
a kultúra ovplyvňovali aj Maďarov, ktorí boli najmä v ranom Uhorsku priaznivo naklonení dielu sv.
Cyrila a Metoda. Potvrdzuje to množstvo gréckych kláštorov, ktoré tu vznikli. Historické pramene
uvádzajú, že napríklad grécky kláštor Visegrad alebo Kláštor sv. Hypolita na Zobore pri Nitre ešte
dlho užívali východné liturgické prvky. Byzantský patriarcha Teofilaktos (933 – 956) poslal do
Uhorska bulharských rehoľníkov, aby udržali liturgický jazyk i celý východný obrad. Medzi nich
patril aj biskup Hieroteos. Počas vlády kniežaťa Gejzu (972 – 997) bol východný obrad dokonca v
prevahe, hoci súčasne môžeme zaznamenať aj rast misijnej činnosti latinskej Cirkvi. V tejto súvislosti
je často spomínaná synoda v Sabolči, ktorú zvolal kráľ Ladislav v roku 1092. Zákony, ktoré prijala, sa
stali časťou uhorských civilných zákonov, známych ako Zákony sv. Ladislava. V Uhorskom
kráľovstve sa napr. pôstna prax riadila východnou disciplínou, podľa ktorej sa Veľký pôst začínal
pondelkom po Syropôstnej nedeli. V priebehu ďalších stáročí bol však východný obrad postupne
vytláčaný z centrálneho postavenia obradom západným. Napriek tomu však môžeme na území
severovýchodného Uhorska, teda dnešného Slovenska, až do 15. storočia pozorovať isté prvky
východného obradu pod latinskou jurisdikciou. Uhorskí králi v 12. storočí boli veľmi naklonení
východnému obradu.
Kontinuitu cyrilo-metodskej tradície možno sledovať aj na Spišskej kapitule, stredisku náboženského
života na Spiši. Možno bola Spišská kapitula sídlom východného biskupa, lebo historické zmienky to
viac-menej potvrdzujú. Azda preto mali spišskí prepošti vo svojom erbe lomený kríž. Ďalším dôkazom
je písaný doklad známy jako tzv. Spišské modlitby. 25. októbra1479, deň před sviatkom sv. Demetra,
sa uskutočnila posviacka katedrálneho chrámu na Spišskej kapitule. To, ako sa tento liturgický úkon
uskutočnil, nám umožňuje usudzovať, že sa vtedajšia Cirkev na Slovensku hlásila k liturgickému
odkazu sv. Cyrila a Metoda. Už samotná prítomnosť jazyka ľudu upozorňuje na cyrilo-metodskú
liturgickú prax.
Veľký vplyv na prítomnosť veriacich východného obradu v Uhorsku malo postupné osídľovanie
národov koncom 13. a začiatkom 14. storočia v rámci takzvanej valašskej a rusínskej kolonizácie.
Noví obyvatelia sa usadzovali na severovýchodnom okrajovom území Slovenska: na Zemplíne, Šariši
a Spiši. Podľa jednoznačných údajov zachovaných prameňov zo 14. a 15. storočia vznikla prevažná
väčšina ruténskych dedín na východnom Slovensku v období pastierskej, tzv. valašskej, kolonizácie.
Len čo pokročila valašská kolonizácia aj inde, dostala aj pravoslávna viera svoje ohnisko

v hrušovskom Kláštore sv. Michala. Kláštor bol podriadený patriarchovi Carihradu. Jurisdikcia
hrušovského exarchu siahala až po Abov. I keď tu prisťahovalci nenašli prekvitajúcu grécku vieru,
našli viac než len reminiscencie na staru viru, jej modlitby a zvyklosti. Keď sa cyrilo-metodská viera
dostala pod ochranu valašského práva, nastala jej reštaurácia. Veľký význam pre Uhorsko a jeho
východných kresťanov malo litovsko-podolské knieža Teodor Koriatovič. Pomohol postaviť gréckoslovanský kláštor na Černečej hore pri Mukačeve, ktorý sa stal duchovným centrom
severovýchodného Uhorska. Pri kaplnke v Krásnom Brode dal vystaviť drevenú cerkov a kláštor. Čo
sa týka mukačevského kláštora, jeho počiatky siahajú pravdepodobne do čias vlády Ondreja I., ktorý si
vzal za manželku Anastáziu, dcéru kyjevského kniežaťa Jaroslava Múdreho (1018 – 1054). S ruskou
kňažnou prišli do Uhorska východní mnísi. Časť týchto mníchov sa usídlila na Černečej hore pri
Mukačeve. Tak sa kláštor stáva náboženským a kultúrnym centrom kraja. Podľa listiny zo 14. januára
1660 pred niekoľko sto rokmi vznikol pri Mukačeve kláštor baziliánov a sídlili tu biskupi východného
obradu. Prví mukačevskí biskupi prichádzali do Mukačeva obyčajne z Haliče ako konsekrovaní
biskupi. Mnísi ich najprv prijali ako igumenov, a potom ich uznali za biskupov.
Po veľkom cirkevnom rozkole v roku 1054 boli vždy zjavné snahy o znovuzjednotenie. Na
všeobecných cirkevných snemoch, či už v Lyone v roku 1274, alebo vo Florencii v roku 1439, došlo
k uzatvoreniu únií, ktoré však nemali dlhé trvanie. Oveľa väčší význam zohrala únia uzavretá v
roku 1596 v litovskom Breste.
V prvej polovici 16. storočia nastali v Uhorsku vážne zmeny, ktoré značne ovplyvnili jeho ďalší
vývin. Turci sa dostali až na južné Slovensko. Mukačevský kláštor bol počas vojnových zápolení
neraz vydrancovaný. Sedmohradské kniežatá zničili fundančné listiny a dokumenty o rozličných
privilégiach. Mukačevskí biskupi postupne prišli o všetky výsady a privilégiá a keďže nenašli ochranu
u cisára, začali ju hľadať v Ríme. Samotní uhorskí panovníci sa snažili rôznymi obmedzeniami
priviesť Ruthénov k zjednoteniu s Rímom. Mukačevské panstvo bolo od roku 1588 v rukách
protestanských zemepánov, čo malo neblahé následky pre cirkevný život Mukačevského biskupstva.
Protestanti sa všemožne usilovali dostať pod svoj vplyv aj jednoduchý ľud. Za danej situácie sa
ukázalo jediné riešenie, a to únia. Prvý pokus o úniu na sviatok Zoslania Svätého Ducha v roku
1614 na pútnickom mieste Krásny Brod sa skončil napriek súhlasu duchovenstva neúspechom.
Niekoľkí neprajníci pobúrili prostý ľud. Prvým mukačevským biskupom túžiacim po zjednotení bol
Bazil Tarasovič (1634 – 1646). Vďaka tomu sa dostal do veľkej nemilosti u svojho zemepána Juraja
Rákoczyho, ktorý ako kalvín robil všemožné prekážky proti zjednoteniu. Dostal možnosť spravovať
západnú časť svojej eparchie, kde aj naďalej šíril myšlienku únie medzi veriacimi a duchovenstvom.
Únia bola nakoniec uzavretá 24. apríla 1646 v hradnej kaplnke Drugethovcov v Užhorode za
prítomnosti jágerského biskupa Jakušiča, grófky Anny Jakušičovej (manželky nebohého Jána
Drugetha), baziliánov Petra Parthéna Petroviča a Gabriela Kosovického, ako aj prítomných 63 kňazov
východného obradu. Akt Užhorodskej únie bol potvrdený 14. mája 1648 ostrihomským arcibiskupom
a prímasom Uhorska Jurajom Lippayom, ktorý až v roku 1651 informoval o tom Svätú apoštolskú
stolicu v Ríme. V priebehu nasledujúcich 15 rokov sa k únii pridali prakticky všetci kňazi. Únia bola
postupne prijatá do roku 1759 na celom území Mukačevskej eparchie. V roku 1651 bola vyslovená
požiadavka, aby Rím zriadil samostatné gréckokatolícke biskupstvo. Zjednotený biskup Parthénius
prijal v roku 1651 biskupskú vysviacku v sedmohradskom Belehrade z rúk pravoslávneho
arcibiskupa Štefana Simonoviča. Mnísi na Černečej Hore nadšene privítali nového mukačevského
biskupa. Ostrihomský arcibiskup Juraj Lippay žiadal pre Parthénia potvrdenie na mukačevský
biskupský stolec z Ríma (už 10. septembra 1651), ale toto potvrdenie vydal až 8. júna 1655 pápež
Alexander VII. (1655 – 1667). Mukačevská eparchia zostala až do roku 1664 rozdelená na dve časti.
V spomínanom období po podpísaní Užhorodskej únie, zvlášť po smrti biskupa Parthénia, dochádza k
vážnemu ohrozeniu únie. Za krátke obdobie malo Mukačevské biskupstvo viacerých pastierov mimo
územia eparchie. Pápež Alexander VIII. 5. novembra 1689 vymenoval Jána Jozefa De Camellis za
titulárneho šebasteiského biskupa a apoštolského vikára Mukačevskej eparchie. Nový biskup počas
prvých rokov svojho účinkovania uskutočnil na rozličných miestach eparchie 12 synod, ponavštevoval
všetky farnosti a vydal Bukvar a Katechesis v cyrilike. Utiahol sa do Prešova, kde 22. augusta 1706
zomrel. V nasledujúcom období bol mukačevský biskupský stolec z rôznych dôvodov neobsadený.
Napriek starobylej tradícii a historickým dokumentom sa jágerský biskup pričinil o to, že Apoštolský
stolec de facto poprel legálnu existenciu Mukačevskej eparchie až do jej kanonického uznania v roku
1771. Celé to obdobie bolo časom nezhôd, zásahov a vplyvu svetskej moci. Veľmi dôležitými sa stali

ustanovenia Zamoščskej synody v roku 1720, ktoré riešili otázky gréckokatolíckeho obradu. Pápež
Benedikt XIII. schválil ustanovenia tejto synody 19. júla 1724 pod titulom Synodum Provincialem
Ruthenam. Biskupmi Mukačevskej eparchie v tomto období boli Simeon Štefan Olšavský (1733 –
1737), pochádzajúci z Oľšavice na Spiši, ďalej Juraj Gabriel Blažovský (1738 – 1742), vlastným
menom Mankovič, pôvodom z Blažova. Mukačevských biskupov vymenoval Apoštolský stolec, ale
vystupovali iba ako obradoví vikári jágerského biskupa, ktorému,museli potom prisahať vernosť a
poslušnosť, Michal Manuel Olšavský (1743 – 1767) sa veľmi usiloval o získanie samostatnosti.
Postavenie gréckokatolíkov vážne ohrozovalo úniu. Túto kritickú situáciu medzi latinským a
gréckokatolíckym duchovenstvom vyriešila rakúsko- uhorská panovníčka Mária Terézia. Postarala sa
o to, aby sa vzťahy medzi Jágrom a Mukačevom konečne upravili. Ján Bradáč sa po smrti M. M.
Olšavského stáva mukačevským biskupom (1732 – 1772). Spolu s úradom biskupa preberá na seba aj
zodpovednosť dotiahnuť do úspešného konca započatý boj o nezávislosť. 19. septembra 1771 bulou
Eximia Regalium Principum pápež Klement XIV. Ustanovil samostatnú Mukačevskú eparchiu a
mukačevského biskupa priamo podriadil ostrihomskému arcibiskupovi metropolitovi. Jeho
nástupcom na mukačevskom biskupskom stolci sa stáva Andrej Bačinský (1773 – 1809), ktorý sa
rovnako výrazne zaslúžil o osamostatnenie Mukačevskej eparchie. Mukačevská eparchia za biskupa
Andreja Bačinského bola veľmi rozsiahla s vyše pol miliónom veriacich. Táto jej rozľahlosť
nedovoľovala dôkladne spravovať také veľké množstvo farností. Na základe rozhodnutia maďarskej
kráľovskej kancelárie z 27. júla 1787 bola eparchia rozdelená na 3 vikariáty: Maramorošský –
východ, Satmarský – Zatisie a Košický – západ. Prvý vikár Košického vikariátu - bol 13. januára 1790
vymenovaný kanonik Michal Bradáč, ktorý bol v roku 1808 vymenovaný za titulárneho dorylského
biskupa a pomocného biskupa Andreja Bačinského. Krátko po náhlej smrti Andreja Bačinského 19.
decembra 1809 sa začínajú písať nové stránky cirkevného usporiadania gréckokatolíkov v
severovýchodnom Uhorsku.

História prešovského arcibiskupstva
(krátené)
Mgr. Jaroslav CORANIČ, PhD.
Hlavným dôvodom vzniku Košického vikariátu v 18. storočí bolo zlepšenie a uľahčenie
administrácie rozsiahleho Mukačevského biskupstva, ktoré sa rozprestieralo na území 13 žúp, od Spiša
na západe až po Marmaroš na východe. So zreteľom na uvedenú skutočnosť cisár Jozef II. vydal 3.
februára 1787 nariadenie, ktorým rozhodol o vzniku Košického vikariátu. Územie vikariátu pritom
tvorili tieto župy: Abovská, Boršodská, Gemerská, Spišská, Šarišská, Turnianska a severná časť
Zemplínskej župy. Prvým vikárom sa stal kanonik Mukačevskej kapituly Ján Pásztélyi. Sídlom
vikariátu sa mali stať Košice, ich mestská rada sa však postavila proti tomuto rozhodnutiu. Výsledkom
odmietavého postoja mestskej rady a tiež zhoršujúceho a zdravotného stavu vikára bolo napokon to, je
Ján Pásztelyi sa tejto funkcie zriekol. Nástupcom Jána Pásztelyia sa stal mukačevský kanonik
Michal Bradáč, ktorý bol do tejto funkcie vymenovaný 13. januára 1790. Následne M. Bradáč svoju
pozornosť obrátil na mesto Prešov, kde sa nachádzal zrušený kláštor a chrám otcov františkánov
konventuálov (tzv. minoritov). Ale aj tu, podobne ako v Košiciach, bola mestská rada proti tomu.
Uhorská kráľovská miestodržiteľská rada, ktorá svojím nariadením z 19. augusta 1792 rozhodla, aby
boli budovy kláštora a chrámu minoritov odovzdané gréckokatolíckemu vikariátu. Za nového vikára
Košického vikariátu so sídlom v Prešove bol 30. júla 1813 vymenovaný kanonik Mukačevskej
kapituly Gregor Tarkovič, ktorý dovtedy pôsobil v Budíne ako cenzor slovanských kníh. G. Tarkoviča
po smrti kapitulného vikára M. Bradáča (20. decembra 1815) Mukačevská kapitula 22. decembra 1815
zvolila za jeho nástupcu, takže musel odísť do Užhorodu. Toho istého dňa kapitula zvolila aj nového
vikára Košického vikariátu, ktorým sa stal kanonik kapituly Ján Olšavský. Ten svoj úrad v Prešove
zaujal až 8. novembra 1816 a zotrval v ňom aj po vzniku Prešovského biskupstva do 6. augusta 1820,
keď bola inštalovaná kapitula kanonikov Prešovského biskupstva, a tým aj prestal existovať Košický
vikariát. Košický vikariát sa stal základom samostatného Prešovského gréckokatolíckeho
biskupstva. Oficiálnym dôvodom na rozdelenie Mukačevského biskupstva bola jeho územná
rozsiahlosť. Kanonici Mukačevskej kapituly poukazovali na nemožnosť zvládnutia pastierskej práce

jedným biskupom, a to jednak pre veľké vzdialenosti medzi jednotlivými časťami biskupstva, tak aj
pre početnosť týchto veriacich.
Súhlas so zriadením Prešovského biskupstva vydala Svätá apoštolská stolica prostredníctvom
Konzistoriálnej kongregácie 9. septembra 1818. Pápežská bula, ktorá pojednávala o zriadení
Prešovského biskupstva, nazvaná podľa úvodných slov Relata semper, bola slávnostne vyhlásená 22.
septembra 1818. Prví biskupi Prešovskej eparchie:
Episkopát Gregora Tarkoviča (1816 – 1841)
Episkopát Jozefa Gaganca (1843 – 1875)
Prešovské biskupstvo počas episkopátu tzv. maďarských biskupov (1876 – 1918)
Mikuláš Tóth (1876 – 1882)
Biskup Ján Vályi (1882 – 1911)
Štefan Novák (1913 – 1918)
Prešovské gréckokatolícke biskupstvo v rokoch 1918 – 1926
Dočasný správca Prešovského biskupstva generálny vikár Mikuláš Russnák (1918 – 1922).
apoštolský administrátor Dionýz Nyaradi (1922 – 1926)
Prešovské biskupstvo v rokoch 1926 - 1950
Pavol Peter Gojdič OSBM (1926 – 1960) Podarilo sa mu prehĺbiť náboženský život, zvýšiť disciplínu
kňazov a povzniesť úroveň Gréckokatolíckej církvi v mnohých sférach aj napriek silnému politickému
a mediálnemu tlaku voči svojej osobe, najmä po vzniku Slovenskej republiky. V roku 1947 bol pre
Prešovské biskupstvo vymenovaný prvý pomocný biskup v jeho dejinách, ktorým sa stal o. Vasiľ
Hopko.
Likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu
Politické udalosti v jeseni 1947 na Slovensku a následne vo februári 1948 v Prahe znamenali aj
začiatok spustenia procesu likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi v Československu. Plán komunistickej
strany počítal s tým, že Gréckokatolícku cirkev pretransformuje na Pravoslávnu cirkev. Jej
vyvrcholenie nastalo 28. apríla 1950, keď sa uskutočnil dlhšie pripravovaný a smutne známy
Prešovský sobor. Na sobore komunistami zmanipulované zhromaždenie odhlasovalo tzv. Manifest, v
ktorom sa vyhlásilo „zrušenie (Užhorodskej) únie s Vatikánom, v dôsledku čoho v Československu
prestala existovať Gréckokatolícka cirkev a veriaci a duchovní s farami a kostolmi sa od tohto dňa
vrátili do lona Pravoslávnej cirkvi“. Po všetkých týchto udalostiach musela Gréckokatolícka cirkev
zmeniť formu svojej existencie, z Cirkvi štátom uznanej sa stala Cirkev katakombálna. Koniec
ilegality priniesol až obrodný proces v roku 1968. Väčšina ešte žijúcich gréckokatolíckych kňazov
prijala na zasadnutí v Košiciach 10. apríla 1968 rezolúciu, v ktorej popreli legitimitu tzv.
Prešovského sobora z 28. apríla 1950 a odsúdili následné prenasledovanie gréckokatolíkov. Vláda
túto rezolúciu prijala a 13. júna 1968 vydala uznesenie, ktorým povolila činnosť Gréckokatolíckej
cirkvi a nariadenie o jej hospodárskom zabezpečení. Svätá stolica následne vymenovala 20. decembra
1968 za prešovského ordinára s právami sídelného biskupa a apoštolského administrátora
Gréckokatolíckej cirkvi v ČSSR Mons. Jána Hirku. Príchodom sovietskych vojsk v auguste 1968 sa
však celková politická atmosféra začala meniť a postoj štátnych úradov k obnovenej Gréckokatolíckej
cirkvi sa neustále zhoršoval. Gréckokatolícka cirkev bola sice povolená, ale k navráteniu majetku
nedošlo v plnom rozsahu a prenasledovanie zo strany štátnych orgánov znemožňovalo prakticky
akýkoľvek rozvoj. Štátna moc až do roku 1989 dávala prešovskému ordinárovi Mons. Jánovi Hirkovi
jasne najavo, že existencia Cirkvi, na čele ktorej stojí, je pre ňu neželaným faktom.
Prešovské biskupstvo od roku 1989 do súčasnosti
Situácia sa zmenila až po celospoločenských zmenách v novembri 1989, keď bol 21. decembra 1989
pápežom Jánom Pavlom II. vymenovaný za sídelného prešovského biskupa Mons. Ján Hirka (1989 –
2002). Pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku sa tak skončilo takmer 40-ročné babylonské zajatie a
konečne mohlo prísť k jej úplnej rehabilitácii a rozvinutiu jej činnosti vo všetkých sférach. 11. januára
1992 bol pre Prešovské biskupstvo vymenovaný pomocný biskup, ktorým sa stal Mons. Milan
Chautur CSsR. V Prešove pôsobil do roku 1997, keď bol vymenovaný za apoštolského exarchu pre
novovytvorený Apoštolský exarchát v Košiciach. V roku 2002 odišiel Mons. Ján Hirka do emeritúry.
Za jeho nástupcu bol 10. decembra 2002 vymenovaný Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD. (od r.
2002), ktorý sa tak stal ôsmym sídelným biskupom Prešovského biskupstva od jeho vzniku v roku
1818. Závažná organizačno-právna zmena sa pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku udiala 30.
januára 2008, keď Svätý Otec Benedikt XVI. Zriadil Gréckokatolícku metropoliu so sídlom v

Prešove. Za prvého gréckokatolíckeho prešovského arcibiskupa a metropolitu vymenoval
doterajšieho prešovského biskupa Mons. Jána Babjaka SJ. Zároveň Svätý Otec Benedikt XVI. 30.
januára 2008 povýšil Košický apoštolský exarchát na Košickú eparchiu. Za prvého košického
eparchu (sídelného biskupa) vymenoval doterajšieho košického apoštolského exarchu Mons.
Milana Chautura CSsR. Súčasne v ten istý deň, 30. januára 2008, Svätý Otec Benedikt XVI.
vyčlenením z Prešovskej eparchie ustanovil novú gréckokatolícku eparchiu so sídlom v Bratislave –
Bratislavskú eparchiu. Za prvého gréckokatolíckeho bratislavského eparchu (sídelného biskupa)
vymenoval Mons. Petra Rusnáka.
(Slovo 5-6/2008 – obrazová príloha)

Vhodné informácie a obrazová príloha tiež v knihe:
SZÉKELY, G.- MESÁROŠ, A.: Gréckokatolíci na Slovensku. Slovo a. s. Košice.
Dokument o uzavretí Užhorodskej únie
Pri uzavretí únie na zámku v Užhorode dňa 24. apríla 1646 (pravdepodobne) nebol spísaný žiaden
úradný dokument. Opis tejto významnej udalosti sa zachoval len v liste gréckokatolíckeho
duchovenstva rímskemu pápežovi Inocentovi X. z roku 1652, v ktorom je uvedený priebeh slávnosti i
podmienky, za ktorých bola únia prijatá.
Z milosti Božej vyvolený najsvätejší otče a všeobecný patriarcha!
My, kňazi svätého gréckeho obradu, obyvatelia slávneho a apoštolského Uhorského
kráľovstva bývajúci v stoliciach označených pri našich podpisoch, dobre vieme, že tajomstvá treba
držať v tajnosti, ale diela Božie treba vyjaviť a na slnečné svetlo pred všetky národy vyniesť, lebo v
nich sa prejavuje nevýslovná dobrota a láskavé milosrdenstvo Božie k ľuďom. Podľa tejto zásady
oznamujeme Vašej Svätosti a pred celým svetom vyhlasujeme a s najväčšími chválami vynášame – čo
takého? – milosť Boha a nášho Spasiteľa tak štedro nám udelenú, ktorá nás uspôsobila, že sme sa
zriekli a zo svojich sŕdc vyhnali nerozumný grécky rozkol a že sme sa navrátili a znovu zasnúbili s
nepoškvrnenou pannou nevestou Jednorodeného Božieho Syna, to jest so svätou Rímskou cirkvou,
ktorú sme doteraz bez príčiny nenávideli.
Samotné však naše zjednotenie stalo sa roku spásy 1646, dňa 24. apríla, keď bol cisárom rímskym
Ferdinand III, v zámockom rímskokatolíckom kostole v Užhorode, na panstve najjasnejšieho grófa
Juraja Humenského, a to takto:
Mukačevský biskup pán Bazil Tarasovič, teraz už nebohý, hľadajúc vyrovnanie so schizmatikmi a
heretikmi, nakoniec odpadol od Katolíckej cirkvi. Keď to videl ctihodný v Kristu otec pán Juraj
Jakušič, biskup jágerský, už zosnulý v Pánu, po porade s veľadôstojnými otcami baziliánmi otcom
Petrom Partheniom, ktorý je dnes naším biskupom, a otcom Gabrielom Kosovickým, listovne veľmi
láskavo nás povolal do Užhorodu. Tu vyššie spomenutí otcovia veľmi priliehavo nám hovorili o
posvätnej únii, a keďže Svätý Duch nás uspôsobil, biskup veľmi ľahko dosiahol to, čo zamyslel.
Nakoniec určil nám deň zasvätený sv. Jurajovi na slávnostné vyznanie viery.
V ten deň zhromaždili sme sa 63 kňazi na čele s vyššie spomenutým biskupom v predrečenom kostole.
Tu sa slúžila nekrvavá žertva podľa nášho ruténskeho obradu, niektorí kňazi pristúpili ku sviatosti
pokánia a iba potom sme nahlas predniesli vyznanie viery podľa predpísaného formulára a síce: My
veríme vo všeobecnosti a v jednotlivostiach všetko, čo nám prikazuje veriť naša svätá matka Rímska
cirkev. Svätého otca Inocenta X. uznávame za hlavného pastiera celej cirkvi a nášho, a chceme my a
naši nástupcovia vo všetkom byť od neho závislí, za týchto podmienok:
Po prvé: Aby sme si smeli zachovať obrady gréckej cirkvi.
Po druhé: Aby sme si mohli voliť nášho biskupa, ktorého potom predložíme na potvrdenie Svätej
stolici.
Po tretie: Aby nám boli priznané výsady [katolíckeho] duchovenstva.
Prítomný biskup tieto podmienky prijal. Tak isto ich potvrdil roku 1648 najjasnejší pán Benedikt
Kisdi, biskup jágerský so svojím generálnym vikárom, v prítomnosti veľadôstojného otca Tomáša
Jaszberenyho zo Spoločnosti Ježišovej. Najviac sa však zaujal našej záležitosti a ju potvrdil najjasnejší
a najdôstojnejší prímas Uhorska pán Juraj Lippay, arcibiskup ostrihomský, ku ktorému sme dva razy
vyslali spomenutých dvoch otcov baziliánov so zvláštnym posolstvom, ako aj najdôstojnejší pán Matej

Tarnóczy, biskup vacovský, ktorým sme zaviazaní neprestajnou vďačnosťou. Prednesúc toto Vašej
Svätosti, jednodušne a ponížene prosíme Vaše otcovské požehnanie, záujem o našu záležitosť a
potvrdenie nami zvoleného biskupa najdôstojnejšieho Petra Parthenia.
V Užhorode, dňa 15. januára roku 1652.
Vašej Svätosti najponíženejší služobníci, duchovní gréckeho obradu:
Alexej Ladomerský, archidiakon makovický
Štefan Andrejov, archidiakon spišský
Gregor Hostovický (Štosovický), archidiakon humenský
Štefan, archidiakon stredňanský
Daniel Ivanovič, archidiakon užanský
Alexej Filipovič, archidiakon stropkovský.
(www.grkat.nfo.sk)

LÁSKA AKO PRINCÍP SLOBODY
► Základná podtéma – doplnenie, resp. oprava

AUTORITA? A NAČO?
Čo myslíš, boli tieto osobnosti dobrými nositeľmi autority?
Svätí "apoštolomrovní" Vladimír a Oľga
Obaja títo svätci pochádzajú z dynastie ruských kniežat Rurikovcov, prvých
vládcov nad jednotlivými východoslovanskými kmeňmi. Samotné meno Rus
pochádza zo škandinávskeho slova Ros, ktorým sa nazýval kmeň
normanských bojovníkov, kontrolujúcich kupecké cesty spájajúce Baltik s Čiernym morom. Slovania
nazývali týchto Normanov aj Varjagmi. Z ich radov sa začali formovať prvé kniežacie rodiny, ktoré si
podriadili slovanské obyvateľstvo a postupne s ním splynuli. Týmto spôsobom aj Slovania obývajúci
tieto územia a žijúci v týchto politických štruktúrach sa začali stotožňovať s pojmom Rusi.
Sv. Oľga, sa narodila okolo roku 890 neďaleko Pskova. Jej meno, ktoré v staroškandinávskom jazyku
znie Helga, teda svätá (podobne ako nemecké heilig), bolo akoby predzvesťou pre jej budúce osudy.
Roku 913 sa stáva manželkou kyjevského kniežaťa Igora. Keď tento roku 945, na jednej vojenskej
výprave zomiera, Oľga preberá na seba vládu v kniežatstve namiesto maloletého následníka trónu
Svjatoslava. Stará ruská kronika Povesť vremennych let, pri spomienke na jej vladárenie v po časoch
keď bola ešte pohankou, osobitne spomína jej múdrosť, ale aj tvrdosť a neústupčivosť voči
nepriateľom. Súdila spravodlivo a mala rada chudobných. Podľa tradičnej legendy bola pokrstená v
Konštantinopole roku 955 počas svojej návštevy u cisára Konštantína Porfyrogeneta VII. Historicky je
však toto tvrdenie ťažko overiteľné. Pravdepodobnejším sa zdá byť názor niektorých historikov, ktorí
uvádzajú, že v Kyjeve už od roku 941 existovala kresťanská komunita pri chráme sv. Eliáša. Bol to
pravdepodobne kňaz miestnej komunity, ktorý pokrstil kňažnú Oľgu okolo roku 954. Neskôr sa v jej
sprievode spomína domáci kaplán, kňaz Gregor.
Oľga udržiavala čulé styky s kresťanským Západom, ba práve zo Západu očakávala impulz na
rozšírenie kresťanstva medzi svojim ľudom. Roku 959 vyslala napríklad posolstvo k nemeckému
cisárovi Otovi I. so žiadosťou o vyslanie biskupa a kňazov. Cisár preto nechal vysvätiť za “biskupa
Rusov” trevírskeho mnícha Adalberta. Jeho misia sa ale v Rusku nestretla s veľkým úspechom a tak sa
čoskoro vrátil do Nemecka a neskôr sa stal arcibiskupom v Magdeburgu. Oľga sa samozrejme snažila
získať na kresťanskú vieru nielen svojich poddaných, ale predovšetkým členov svojej rodiny. Jej syn
Svjatoslav sa však zdráhal prijať krst z obavy, že by sa mu vysmiala družina jeho bojovníkov. V tomto
smere bol zmierlivejší jej vnuk Jaropolk, za vlády ktorého sa už v kniežatsve začal značne narastať
počet kresťanov a ktorý na svojom dvore roku 977 prijal aj pápežských vyslancov, ale on sám sa
nestal kresťanom.
Oľga zomrela roku 969 a ruský kronikár hodnotí takto jej život: ”Bola zvestovateľkou kresťanskej
zemi, tak ako zornička predchádza slnku a žiara svetlu. Tak ako luna v noci aj ona žiarila uprostred
pohanov, ako perla v blate, pretože ľudia boli ušpinení a zablatení hriechami a neobmytí svätým
krstom. Ona sa ale umyla v svätom kúpeli a zhodiac zo seba hriešny šat prvého
človeka, Adama, obliekla sa v nového Adama, teda Krista. Aj my k nej voláme:’
Raduj sa ruské poznanie Boha a začiatok nášho zmierenia sa s ním’. “
Vladimír, syn Svjatoslava sa narodil okolo roku 956 a strávil svoje detské roky
práve pri sv. Oľge v Kyjeve a ňou bol aj vychovávaný. Po rozličných domácich
rozbrojoch a dvojročnom exile v Škandinávii sa ujal roku 980 vlády nad
Kyjevom. Prvé roky panovania ostáva Vladimir pohanom, čomu zodpovedá aj
jeho správanie, spôsob života a vojenské výboje voči okolitým susedom.
O jeho krste sa tiež zachovali rozličné legendy, ktoré sa stali súčasťou ruskej
kultúry a donedávna boli považované za historické. Podľa nich Vladimír vyslal

svojich poslov do rozličných krajín, aby skúmali rozličné náboženstvá a podali mu o nich správu. Po
ich návrate a vypočutí poslov si zvolil pre seba a pre svoj ľud grécku formu kresťanstva, ktorá bola
podľa mienky poslov najkrajšia. Krása a okázalosť byzantských bohoslužieb očarili poslov, ktorí
odporúčali toto náboženstvo Vladimírovi aj slovami: ”Keby nebolo grécke náboženstvo najlepšie,
nikdy by tvojej babičke Oľge, ktorá je predsa najrozumnejšia zo všetkých smrteľníkov, nebolo ani
prišlo na um, aby sa k nemu priklonila.” Podľa tejto legendy prijal Vladimír krst v Chorsune, kde sa
roku 988 zosobášil s princeznou Annou, dcérou byzantského cisára. Neskôr vo vlnách Dnepra pri
Kyjeve vraj dával hromadne pokrstiť svojich poddaných a členov družiny.
Staršie historické pramene však opisujú priebeh Vladimírovho obrátenia oveľa pravdepodobnejšie.
Podľa nich prijal Vladimír kresťanstvo z vlastného popudu a po zrelej úvahe. Impulzom mu bolo aj
osobné svedectvo nórskeho kráľa sv. Olafa Tryggvissona, ktorého spoznal počas už spomínaného
exilu a ktorý ho navštívil v Kyjeve pri svojom návrate z Konštantinopolu. Podľa týchto prameňov bol
Vladimír vyučený vo viere a pokrstený kňazmi z kmeňa Varjagov roku 987 v Rusku a nie v Chersone.
Nech je už pravdivou v jednotlivých detailoch tá či oná tradícia, všetky pramene sa zhodujú v tom, že
Vladimírov život sa krstom zásadne zmenil a to ako na úrovni jeho vladárskeho a politického
rozhodovania, tak aj v osobnej rovine. Jeho zásluhou sa kreťanstvo začalo šíriť a upevňovať na celej
vtedajšej Rusi. V prvých desaťročiach sa tu stretali obe formy kresťanstva, latinská aj grécka.
Vladimír udržiaval prostredníctvom vyslancov kontakty s pápežmi i s misionármi prichádzajúcimi zo
západnej Európy. Až neskôr prevládol v živote ruskej cirkvi byzantsko-bulharský vplyv.
Tak sv. Oľga ako aj sv. Vladimír svojimi životnými osudmi dosvedčili túžbu človeka po
poznaní a prijatí pravdy. K tejto pravde viedli svojich blízkych a aj národ im zverený. Nech sa teda pre
každého z nás stane spomienka na týchto panovníkov a svätcov výzvou k väčšej zodpovednosti za
hľadanie a odhodlané šírenie pravdy v našom osobnom živote i pri riadení “vecí spoločných”.
P. Cyril Vasiľ, SJ www.radiovaticana.org

► Prehlbujúca podtéma - doplnenie
UMELÁ AUTORITA
Zle pochopená autorita v dejinách
Cisár a ikonoborectvo (Ján Damaský)
Cisár Lev III. (717-741) zakázal uctievať ikony a označil to za modloslužbu. V čase, keď cisár napísal
pápežovi „Som cisárom a kňazom“, sv. Ján Damaský odpísal cisárovi toto: „Cisár, sme ti podriadení
vo veciach týkajúcich sa tohto sveta, daní, svedectiev atď.; no vo všetkom, čo sa týka cirkevných
inštitúcií, máme vlastných pastierov, ktorí nám ohlasujú pravdu, ktorú ustanovili cirkevné inštitúcie.“
V roku 730 vydal cisársky dekrét, ktorým zakázal uctievanie svätých ikon v celej svojej ríši.
Nariaďoval sväté ikony ničiť a ich obrancov väzniť a mučiť. Týmto dekrétom sa začala v Byzantskej
cirkvi vyše storočná, bolestivá vojna proti svätým ikonám, známa v cirkvi pod názvom ikonoborectvo
alebo ikonoklazmus.

► Základná podtéma - oprava

HIERARCHIA – ROZDELENIE SLUŽIEB
Hierarchické funkcie v gréckokatolíckej cirkvi
rímsky pápež, patriarcha (príp. arcibiskup vyšší); arcibiskup a metropolita; eparcha; pomocný
biskup, protosynkel, protopresbyter, farár, kaplán, diakon.
Celá cirkev (metropolia) pozostáva z eparchií, ktoré sa členia na farnosti. Priamu
zodpovednosť za ich vedenie má pápež – eparcha – farár. V eparchii sú cirkevné okresy –

protopresbyteráty – na čele s protopresbyterom. V protopresbyteráte sú farnosti na čele
s farárom, ktorému môžu pomáhať kapláni. Pod farnosť môžu spadať aj filiálky.
METROPOLIA (metropolita)
ARCHIEPARCHIA
(arcibiskup,
spravidla aj metropolita)

EPARCHIA
(eparcha)

EPARCHIA
(eparcha)

PROTOPRESBYTERÁT
(protopresbyter)
FARNOSŤ
(farár)
FARNOSŤ
(farár)
FILIALKA
…

PROTOPRESBYTERÁT
(protopresbyter)
FARNOSŤ
(farár)
FARNOSŤ
(farár)
FILIALKA
…

PROTOPRESBYTERÁT
(protorpesbyter)
FARNOSŤ
(farár)
FARNOSŤ
(farár)
FILIALKA
…

PROTOPRESBYTERÁT
(protopresbyter)
FARNOSŤ
(farár)
FARNOSŤ
(farár)
FILIALKA

PROTOPRESBYTERÁT
(protopresbyter)
FARNOSŤ
(farár)
FARNOSŤ
(farár)
FILIALKA

PROTOPRESBYTERÁT
(protorpesbyter)
FARNOSŤ
(farár)
FARNOSŤ
(farár)
FILIALKA

PROTOPRESBYTERÁT
(protopresbyter)
FARNOSŤ
(farár)
FARNOSŤ
(farár)
FILIALKA
…

PROTOPRESBYTERÁT
(protopresbyter)
FARNOSŤ
(farár)
FARNOSŤ
(farár)
FILIALKA
…

PROTOPRESBYTERÁT
(protorpesbyter)
FARNOSŤ
(farár)
FARNOSŤ
(farár)
FILIALKA
…

► Základná podtéma – doplnenie a oprava

ŽIVOT PODĽA BLAŽENSTIEV
Život podľa blaženstiev v živote svätých kresťanského Východu
Bl. Teodor Romža
Medzi novodobých vyznávačov viery patrí nepochybne osobnosť
gréckokatolíckeho mukačevského biskupa Teodora Romžu. Jeho život bol ako
ikona Krista. Nasledoval Ježiša, rástol v múdrosti, učil slovami a príkladom,
objímal všetkých a všetko s láskou, v prenasledovaní bol silný a prijal svoj kríž
– smrť pre vieru a pre cirkev. Stal sa mučeníkom pre jednotu Cirkvi.

Teodor Romža sa narodil 14. apríla 1911 v dedine Naďbočko, okres Rachov na Podkarpatsku
(dnes dedina Velikij Byčkov v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine). Pochádzal z chudobných pomerov
ako mnohé iné rodiny v tom čase, ale jeho rodičia Pavel a Mária viedli svoje deti k hlbokej nábožnosti.
Teodor bol nadaný. Po ukončení štúdia na gymnáziu v Chuste (ukončil r. 1930 s vyznamenaním),
verejne prejavil svoje povolanie, ktoré v ňom zrelo už vyše dvoch rokov: rozhodol sa ísť za kňaza
celibátnika napriek tomu, že jeho profesori mu radili dať sa na dráhu inžiniera alebo dôstojníka.
Vtedajší mukačevský biskup nádejného a talentovaného študenta posiela na štúdia teológie do Ríma,
kde najprv študuje v kolégiu Germanicum-Hungaricum a následne v roku 1934 prechádza do Russica,
kde mohol pestovať východný obrad a ruštinu. Po ukončení štúdií a získaní licenciátu teológie na
Gregoriánskej univerzite je vysvätený za kňaza 25. decembra 1936 v chráme sv. Antona v Ríme. Za
kňaza ho 24. decembra 1936 vysvätil ruský biskup Alexander Evreinov. Jeho kňazským mottom sa
stali slová 116 Žalmu: „Pane, som tvoj sluha a syn tvojej služobnice“, ktoré odrážajú jeho
odovzdanosť a zasvätenie sa Kristovi a jeho matke. Nasledujúci deň mal primičnú svätú liturgiu v
bazilike sv. Pavla v Ríme.
V júli 1937 sa vracia ako novokňaz domov a musí nastúpiť na povinnú vojenskú službu, ktorú
absolvoval v dôstojníckej škole v Prahe. Po jej ukončení prijíma menovanie administrovať dve
farností Berezov a Nižný Bystrij v chustskom okrese, kde sa stretáva s veľkou náboženskou, ale aj
sociálnou biedou. Stále však má túžbu pokračovať v ďalšom štúdiu v Ríme, ale Boh mal s ním iné
plány. Biskup Alexander Stojka ho vymenoval v roku 1939 za špirituála v kňazskom seminári v
Užhorode a zároveň za profesora filozofie. Bohoslovcov viedol podľa vlastného príkladu ku
skromnosti a presnosti, bol pre nich múdrym a citlivým radcom, skutočným duchovným otcom.
Zároveň chcel vychovávať nielen kňazov svätého života, ale aj vedecky dobre pripravených, šípiac
ťažký zápas s ateizmom, ktorý prichádzal z Východu.
V ťažkých a pohnutých časoch vojny, stále meniacej sa politickej situácie náhle zomiera v roku
1943 biskup-ordinár Alexander Stojka. Po krátkom administrovaní mukačevskej eparchie biskupom
hajdudorošskej eparchie Mikulášom Dudášom, OSBM, ktorý však pre vojnové okolností nemohol
spravovať eparchiu, bol za biskupa menovaný práve Teodor Romža. Dňa 24.septembra 1944 v
Užhorode v katedrálnom chráme sa uskutočnila jeho chirotónia. Mottom titulárneho biskupa
appijského, pomocného biskupa mukačevského Teodora boli slová 18 Žalmu: „Milujem Ťa, Pane,
moja sila; Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj“. Mal iba tridsaťtri rokov a stal sa
najmladším biskupom Katolíckej cirkvi.
V októbri obsadili Podkarpatsko sovietske vojská. Sovietske vrchnosti najskôr začali lákať kňazov a
veriacich, aby vystúpili z Cirkvi, neskôr zmenili taktiku na vyhrážky a zastrašovanie. Do Mukačeva
bol poslaný pravoslávny biskup. Teodor Romža protestoval na úradných miestach, navštevoval
farnosti a povzbudzoval ľudí. Kňazi a veriaci ostávali verní.
Vo veľmi ťažkej a vyhrotenej spoločensko-politickej atmosfére biskup Romža navštevuje
jednotlivé farnosti, povzbudzuje kňazov a veriacich. Útoky zo strany vlády, ktorá jednoznačne naberá
sovietsky štýl začínajú byť početnejšie a ostrejšie, kňazi sú zastrašovaní a zatýkaní. Zároveň je
Synodou Ruskej pravoslávnej cirkvi ustanovený do Mukačeva pravoslávny biskup. Napriek tomu na
sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky dňa 28. augusta 1946 do mukačevského kláštora prichádza
viac ako 50 000 veriacich, ktorí nehľadeli na prenasledovanie zo strany vlády a verejne vyznali svoju
vieru a jednotu s Rímom.
Komunistická vláda vidiac neohrozený postoj biskupa Teodora Romžu, ktorý všetkými silami
bránil svoju cirkev a veriacich sa rozhodla ho fyzicky zlikvidovať. Biskup očakával mučeníctvo.
Keďže vláda ho nemohla obžalovať z nijakej politickej viny a nechcela, aby ju svetová mienka
obvinila z prenasledovania za vieru, zinscenovala dopravnú nehodu. Stalo sa tak pri jeho návšteve v
dedine Lávky, filiálky farnosti Lochovo v okrese Mukačevo, kde bol pozvaný na posviacku chrámu.
Dňa 27. októbra 1947 pri spiatočnej ceste narazilo vojenské nákladné auto do povozu, ktorý
viezol biskupa a jeho sprievod. Po náraze útočníci sa snažili dobiť ich železnými tyčami a palicami a
len náhly a neočakávaný príchod poštovej dodávky vyrušil atentátnikov, že svoje obete nepozabíjali na
mieste. Práve spomínaná dodávka ich odviezla hneď do nemocnice do Užhorodu. Biskup Teodor
Romža bol ťažko ranený, zvlášť veľa poranení bolo na hlave, celé telo bolo posiate modrinami a
ranami. O raneného biskupa sa starala zdravotná sestra Teofila, OSBM, ale na chirurgické oddelenie
bola prijatá aj nová sestrička menom Odarka, ktorá sliedila, kto otca biskupa navštevuje, atď. Stav
biskupa sa začal zlepšovať a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa mal zhoršiť. Ale prišla noc z na l.

novembra 1947 kedy život otca biskupa Romžu náhle vyhasol. Podľa dnes už známych historických
faktov bol otrávený spomínanou sestrou Odarkou, ktorú tam poslalo NKVD.
Dňa 4. novembra 1947 sa uskutočnil v Užhorode pohreb biskupa Teodora Romžu. Jeho telo bolo
uložené v krypte pod katedrálou. Práve jeho mučenícka smrť a mravne bezúhonný život sa stali
predpokladmi k tomu, aby ako povedal Svätý Otec Ján Pavol II. vo februári 1995 bol započatý, ale aj
zdarne ukončený proces jeho blahorečenia. Ako je známe pri svojej návšteve Ukrajiny v dňoch 23. až
27. júna 2001 pápež Ján Pavol II. vyhlásil Teodora Romžu za blahoslaveného! Jeho liturgický sviatok
slávime 31.10.
Zdroj: ThDr. Peter Šturák, PhD, www.zoe.sk

Prepodobný otec Teodóz Pečerský
Sv. Teodóz sa narodil v mestečku Vasiljev neďaleko hlavného mesta na Rusi
Kyjeva, kresťanským rodičom, ktorí sa onedlho potom presťahovali do mesta Kursk.
Tu rodičmi vychovaný v pobožnosti si hneď od detstva zamiloval Krista a prebýval v
ňom Boží duch. Jeho prvou školou bola svätá cerkev, kde Služba Božia a čítanie
svätých kníh vzbudili v jeho mladom srdci túžbu po duchovnom stave. Nevynechal
jedného dňa, aby nešiel do cerkvi, kde o všetkom rozmýšľal, všetkému naslúchal a o
zábavách svojich rovesníkov nechcel nič počuť. Sám prosil svojich rodičov, aby ho
dali nejakému učiteľovi na výchovu, a keď to rodičia urobili, Teodóz tak postupoval
v štúdiu, že sa každý čudoval rozumu chlapčeka. Pritom bol vždy skromný a
prívetivý, a to nielen k učiteľom, ale aj k svojim spolužiakom, kvôli čomu bol všetkými obľúbený.
Keď zomrel jeho otec, mal 13 rokov a taký mladý ostal pod dohľadom matky, ktorá ho skutočne
milovala, no pritom bola prísna a rázna. Teodóz sa po otcovej smrti ešte viac zaoberal duchovným
životom a svoju skromnosť priviedol až k tomu, že sa jednoducho obliekal a pracoval súčasne so
sluhami. Nadarmo mu matka dávala bohaté šaty, nadarmo ho nútila k zábave s miestnou mládežou. So
slzami v očiach sa odťahoval od jedného i od druhého. Každý deň chodil na bohoslužby. Uvažujúc, že
niekedy sa Služba Božia nekonala pre nedostatok prosfor, rozhodol sa tento nedostatok odstrániť.
Preto kupoval pšenicu, mlel ju svojimi rukami, piekol prosfory a jedné prinášal do cerkvi na Službu
Božiu a ďalšie predával, aby za to mohol kúpiť pšenicu, a zvyšok rozdával chudobným.
Tak prešli dva roky. Teodózovi rovesníci sa z neho pre jeho záujmy vysmievali a matka, ktorá
sa trápila pre tieto urážky, začala mu haniť toto jeho dielo, no on odpovedal: „Pán na Tajnej večeri
premenil chlieb na svoje telo a rozdával ho svojím učeníkom. Preto by som sa mal radovať, že ma
urobil dôstojného pripravovať chlieb pre jeho telo.“ No matka podráždená posmeškami susedov začala
synovi hroziť, a potom aj prísne trestať, čím dokázala, že Teodóz utiekol do blízkeho mestečka a tam
sa u miestneho kňaza zaoberal svojou obľúbenou prácou. Matka ho aj tu našla, priviedla ho domov a
pod prísnym trestom mu zakázala piecť prosfory. No toto ho nemohlo zadržať od odhodlania k
duchovnému životu. Jedného dňa počul v cerkvi Kristove slová: „Kto miluje otca alebo matku viac
ako mňa, nie je ma hoden.“, a opäť: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás
posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete
odpočinok pre svoju dušu.“ Tieto slová prenikli do hlbín jeho srdca a od tej chvíle nemyslel na nič iné,
len ako sa dostať do nejakého monastiera. A stať sa mníchom. Keď sa jeho matka na niekoľko dní
vzdialila z domu, Teodóz túto príležitosť využil. Opustil domov, aby odišiel do Kyjeva, kde, ako už
počul, boli monastiere. Keď prišiel do Kyjeva, chodil po všetkých monastieroch a prosil o prijatie, no
nikde nebol vypočutý. Vtedy počul o prepodobnom otcovi Antonovi, ktorý žil v jednej jaskyni.
Odišiel k nemu, padol mu k nohám a so slzami v očiach ho prosil, aby ho prijal do Pečerského
monastiera. Anton pozerajúc na neho povedal: „Vidíš synu, že moja jaskyňa je tmavá a malá. A ty si
mladý a ako sa zdá nie pri sile, aby si znášal námahy mníšskeho života.“ Teodóz odpovedal: „Sám
Kristus Boh ma priviedol k tebe, čestný otče, aby som s tvojou pomocou bol spasený. Preto budem
robiť všetko, čo mi prikážeš.“ Anton požehnal mládenca, prijal ho k sebe a prikázal pobožnému
Nikonovi postrihnúť ho za mnícha. To a udialo okolo roku 1051. Mladý mních s celou láskou svojho
srdca prilipol k povinnostiam a námahám mníšskeho života a plnil ich tak presne, že obaja svätí muži,
Anton aj Nikon, sa nemohli vynačudovať a oslavovali za to Boha.

Keď sa igumen Pečerského monastiera Varlaám presídlil do monastiera sv. Demetera, odišli
mnísi Pečerského monastiera k sv. Antonovi, aby im určil nového igumena. Sv. Anton ukázal na
Teodóza, ako na najvhodnejšieho a mnísi ho s radosťou uznali za svojho igumena, pretože už predtým
si ho jednomyseľne vybrali. Stanúc sa predstaveným monastiera nezanechal nič zo svojej dávnej
pokory a spôsobu života, ba možno povedať, že sa teraz ešte viac zaoberal myšlienkami na Boha,
modlitbou, pôstom a inými mníšskymi povinnosťami tak, že pre každého bol sluhom a všetkým
bratom príkladom. Keď pod jeho vedením čoraz viac rástol počet mníchov, že ich už bolo vyše sto, dal
im Teodóz pravidlá, podľa ktorých mali riadiť svoj život v monastieri. Tieto pravidlá uvedené
Teodózom v Kyjevsko-pečerskom monastieri boli po čase prijaté vo všetkých ruských monastieroch a
z tohto dôvodu sa prepodobný Teodóz nazýva „zakladateľom spoločného mníšskeho života na Rusi“.
Prepodobný Teodóz, keď stanovil tieto pravidlá Kyjevsko-pečerského monastiera, s láskou
prijímal všetkých prichádzajúcich, bez rozdielu, či bohatých, či chudobných. Bratom dával duchovné
rady, keď sa schádzali na chrámové bohoslužby. Horlivo dbal nad tým, aby sa presne plnili predpisy
jeho pravidiel. Chodil po kéliách mníchov. Ak našiel brata modliť sa, spojil s ním svoju modlitbu. V
opačnom prípade udrel rukou po dverách kélie, aby pripomenul zákon, a odišiel.. S najväčšou
starostlivosťou sa staral a rovnosť svojich podriadených. Nevynechával žiadnu príležitosť, aby
každému z bratov neudelil vhodné poučenie. Keď poúčal, hovoril ticho, pokorne, s láskou. Keď
napomínal, z jeho očí tiekli slzy. Ak sa dozvedel, že niektorý z bratov je vystavený diablovmu
pokúšaniu ukazoval mu dôkazy zo svojho života a posilňoval pokúšaného silou svojej modlitby.
No nie iba pravidlami, nie iba ústnymi poučeniami, sprevádzal Teodóz svojich bratov na ceste
skutočnej dokonalosti. Oveľa viac konal príkladom svojho života. Prvý prichádzal do cerkvi a
posledný z nej odchádzal. Pri obede jedol zvyčajne iba suchý chlieb a varenú jarinu bez omastku a pil
iba vodu. Odev nosil starý a jednoduchý a pod ním na holom tele mal drsné plátno. Nikdy si nelíhal
spať, a ak si chcel po povečerí odpočinúť, spal posediačky. Väčšinu nocí strávil na modlitbách v
slzách za seba a svojich bratov. Neraz vrátnik, keď prišiel prosiť o požehnane, aby zvolal bratov na
utiereň, zastihol ho ešte na modlitbách a počul stony a vzdychy od námahy pri konaní hlbokých
poklôn. Často chodil aj do pekárne, kde sa s pekármi delil o námahy, miesil cesto a robil chleby. Často
nosil vodu zo studne a rúbal drevo do kuchyne. K nešťastným ľuďom bol Teodóz vždy milosrdný a
toto milosrdenstvo prejavoval skutkami. Neďaleko svojho monastiera vystaval dom s chrámom
zasväteným svätému prvomučeníkovi Štefanovi pre biednych a mrzákov a dával pre ich živobytie
desiatu čiastku monastierskych dôchodkov. Utláčaných a trpiacich potešoval modlitbami a slzami a
každú sobotu posielal z monastiera celý voz chleba do väzenia pre väzňov.
Keď po mnohých rokoch prežitých v námahách, pôstoch, modlitbách a slzách slávil s bratmi
svetlé Vzkriesenie, predpovedal im, že sa blíži koniec jeho života. A keď ochorel, mnísi obstúpili jeho
lôžko a oplakávali ho ako svojho orodovníka a dobrodincu. Potom prikázal, aby ho odniesli do jeho
kélie. Keď prijal presväté Kristove Tajny dňa 3. mája 1074 odovzdal svoju dušu Bohu. Bratia so
sviecami, spievajúc Bohu pieseň, večer zaniesli jeho pozostatky a uložili ich do jaskyne tak, ako im
prikázal, kde ako žiarivá hviezda aj on svietil mnohými divmi ruskej zemi.
www.furca.sk (preložené z knihy Žiťje uhodnikov Božich, Antonij Dobrjanskij, Peremyšľ 1865, str. 162-171)

Naša prepodobná matka Xénia Rímska.
Prepodobná Xénia, pôvodným menom Eusebia, sa narodila okolo roka
410 ako jediná dcéra istého rímskeho senátora. Keď dosiahla dospelosť,
rodičia ju zasnúbili so synom príslušníka rímskej šľachty a zároveň
stanovili presný dátum budúceho sobáša. Eusebia oddávna túžila
zachovať si panenstvo a zostať slobodnou, no svojím rodičom sa s tým
nikdy nezverila, lebo vedela, že by boli zásadne proti a všemožne by sa
usilovali jej v tom zabrániť – o to viac, že predstavovala jedinú dedičku
ich nemalého majetku.
Preto, keď sa priblížil deň sobáša, sa spolu s dvoma najvernejšími
otrokyňami preobliekla do mužských šiat, zobrala si určitú sumu peňazí,
urobila na sebe znamenie svätého Kríža a potajomky opustila

rodičovský dom. Cestou sa modlila: „Zostaň s nami, Boží Syn, a ukáž nám cestu, ktorou máme kráčať,
veď z lásky k tebe opúšťame dom i všetko, čo sa v ňom nachádza a sme rozhodnuté žiť radšej v
cudzine a trápeniach, lebo po tebe prahneme a teba túžime nájsť.“ Nato sa obrátila k otrokyniam a
okrem iného povedala: „Odteraz buďte mojimi sestrami a paniami, ba radšej budem po celý čas svojho
života slúžiť ja vám.“
Nastúpili na loď, doplávali do egyptskej Alexandrie (dnešná Káhira) a prišli na ostrov Koa. Tam si
znova obliekli ženské šaty, prenajali si osamotený domček a venovali sa modlitbe a pôstu. Práve vtedy
Eusebia prijala meno Xénia (po grécky Cudzinka), lebo povedala: „...Som cudzinka, keďže kvôli
Bohu som opustila dom i rodičov...a nemám tu trvalé miesto, ale...hľadám budúci život.“
Spomínané tri ženy osobitne prosili Boha, aby im poslal nejakého klerika, ktorý by mohol prijať ich
mníšske sľuby a starať sa o ich duchovné vedenie. Po istom čase Xénia zbadala starca odetého do
mníšskeho rúcha. Ako sa ukázalo, bol to kňaz menom Pavol, ktorý bol zároveň igumenom
(predstaveným) vzdialeného Monastiera svätého apoštola Andreja. Po určitom presviedčaní súhlasil,
že sa stane ich duchovným otcom a zobral ich so sebou do Karie (juhozápadná časť Malej Ázie), kde
si pri meste Mélis neďaleko jeho monastiera kúpili domček a viedli mníšsky život.
Keď sa biskupom mesta Mélis stal Cyril, ustanovil Xéniu za diakonku (nižšie svätenie v starovekej
cirkvi), lebo si ju veľmi vážil. Hoci ako senátorova dcéra bola vychovaná v prepychu a pohodlí,
predsa viedla mimoriadne prísny asketický život. Pokrm prijímala len každý druhý alebo tretí deň,
ba neraz zostávala bez neho aj celý týždeň. Keď jedla, nielenže neprijímala mäso a veci živočíšneho
pôvodu, ale dokonca ani ovocie, zeleninu či olej, výlučne trocha chleba, pokropeného vlastnými
slzami. Keďže mala dar sĺz, ronila ich od dojatia nad Božou veľkodušnosťou takmer neprestajne.
Pritom každú noc bdela a so zdvihnutými rukami sa modlila. Nikto ju nikdy nevidel rozhnevať sa,
veľa pomáhala chudobným a prejavovala súcit s trpiacimi. Takto prežila celé desiatky rokov.
Keď sa priblížil deň jej odchodu do večnosti, zavolala si svoje dve kolegyne do chrámu a vrúcne ich
prosila o modlitby. Potom vravela: „Nebuďme počas tohto krátkeho času leniví, ale bdejme. Zažnime
si lampy, naplňme olejom svoje nádoby a pripravme sa na privítanie. Ženícha, lebo nevieme, v ktorú
hodinu nás Pán povolá. Veď žatva prichádza a robotníci sú pripravení, čakajú iba na Vládcov príkaz.“
Nato prikázala sestrám, aby odišli z chrámu, ľahla si tvárou na zem a modlila sa. Po chvíli začala z
chrámu vychádzať nádherná vôňa svätého myra. Sestry vošli dovnútra a Xéniu našli mŕtvu. Bolo to v
sobotu 24. januára, ale nevedno, ktorého roka, pravdepodobne okolo roka 470.
Hoci bolo pravé poludnie, ihneď po Xéniinej smrti sa zjavil nad monastierom veľmi jasný veniec s
krížom vo vnútri. Tento zvláštny veniec videli všetci obyvatelia mesta a prišli sa pozrieť, čo sa stalo.
Žiaril nepretržite až do nasledujúceho dňa a sprevádzal jej telo všade, kam sa pohlo. Zmizol až vtedy,
keď ho uložili do zeme. Veľkosť tejto ženy ukázal Boh aj tým, že každý, kto sa vtedy dotkol jej
mŕtveho tela, získal uzdravenie zo svojich chorôb. Prepodobná Xénia má zaiste aj dnes schopnosť
vyprosiť nám Božiu pomoc, ako o tom svedčia bohoslužobné texty jej sviatku.
Autor: ThLic. Marcel Gajdoš – www.zoe.sk

bl. Tarzícia Mackiv, SSNPM
Pochádzala z Ukrajiny. Narodila sa 23. marca 1919, a pri krste dostala
meno Oľga. Od svojho detstva prejavovala lásku k Bohu a ku všetkému, čo
bolo živé. Ako malé dievča zbierala kvietky a zdobila nimi kríže pri ceste.
S láskou sa starala o zvieratká, ktoré boli ranené, či špinavé. V učení bola
zodpovedná a šikovná. S láskou a úctou pristupovala k spolužiakom i
kamarátom. Po skončení ZŠ chodila na gymnázium v Chodobe, neskôr na
Štátnu priemyselnú dievčenskú školu vo Ľvove. Veľmi ľúbila svoju cerkov
v Chodorove a často chodila na bohoslužby, spievala v cirkevnom zbore,
veľa pre cerkov vyšívala. Boh do jej srdca zasial zrno povolania. Po
skončení štúdia, aj napriek nesúhlasu svojej mamy, vstúpila do
Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v Kristinopoli.
V reholi sestry priťahovala svojou veselou a radostnou povahou, láskou a
nežnosťou. Svoje povinnosti vždy presne vykonávala, bola pracovitá, zodpovedná. Vždy vedela niečo
zaujímavé povedať, smutných rozveseliť, potešiť. Mala dar trpezlivosti, ducha pokory, obety a

oddanosti. Jej život bol od začiatku naplnený modlitbou a duša živená Eucharistickým Kristom.
Nebolo pre ňu nič ťažké a ponižujúce – bola šikovná v práci, rada pomáhala iným a rada urobila niečo
pre druhých tak, že to nikto nevedel. V kláštore bola zodpovedná za krajčírsku dielňu a pracovala
v hospodárskej škole jako učiteľka strihov a šitia. S veľkou láskou, ale aj tvorivým prístupom sa
venovala chudobným a deťom z ulice. Chýlilo sa k vojne… Sestra Tarzícia si bola vedomá toho, čo sa
deje vo svete, vedela o prenasledovaní Cirkvi, zatváraní kláštovor a vyvážaní kňazov, mníchov i
rehoľníkov na Sibír. Toto ju však nezlomilo, no viedlo k plnej odovzdanosti svojmu Pánovi. Pár dní
pred svojou smrťou, do rúk svojho duchovníka zložila sľub, že obetuje svoj živote za obrátenie uska a
svätú katolícku vieru.17. júla 1944 začala invázia na Kristinopoľ. Sestry boli nútené skrývať sa
v pivnici pod domami. Celú noc trval boj, bombardovanie, streľba a oheň. „Všetci sestry sa modlili,
ale sr. Tarzícia akosi inakšie, než len slovami, ale bolo cítiť, že za slovami ide duša k Ježišovi
Kristovi.“ Každý deň do noviciátskeho domu prichádzal slúžiť sv. litugiu kňaz. Toho rána, 18. júla
1944, sestry očakávali otca, ale on neprišiel. Trochu neskôr zazvonil zvonček na bráne a sr. Tarzícia,
mysliac si, že prišiel otec, s radosťou bežala otvoriť bránu. V polovici cesty k bráne bolo počuť výstrel
a sr. Tarzícia spadla na zem. Sestry zaniesli jej mŕtve telo do pivnice, kde sa ju snažili zachrániť, ale
všetko bolo márne. Jej telo pochovali v kláštornej záhrade, pri soche Matky Božej. Bola vyhlásená za
blahoslavenú pápežom Jánom Pavlom II. dňa 27. júna 2011 v Ľvove. Bola jednou z tých, ktorá aj
napriek prekážkam sveta sa usilovala o svätosť.
DZUBÁKOVÁ, M. – FEDOROVÁ, D.: Čistým srdcom. Prešov 2005.

sv. Olympia, diakonisa (25. júl)
Bola dcérou carihradského cisárskeho úradníka. Rodičia jej skoro
zomreli. Dievča vychovávala Teodózia, sestra ikonijského biskupa.
Keď mala Olymlpia štrnásť rokov, vydala sa za správcu cisárskych
majetkov, Nebridia. Manžel jej po roku zomrel. Cisár Teodóz Veľký ju
chcel znovu vydať za svojho príbuzného, ale ona prehlásila, že zostane
vdovou až do smrti. Nahnevaný cisár rozkázal, aby jej majetok dol až
do tridsiateho roku jej života spravovaný štátnym úradníkom. Olympia
bola rada, že je zbavená svetských starostí. Keď cisár po niekoľkých
rokoch presvedčil, že dospela duchom i čnosťami, vrátil jej majetok,
aby ho sama spravovala. Olympia podporovala výstavbu chrámov,
konala skutky milosrdenstva, vynikala v nábožnom živote. Preto ju
patriarcha Nektárius prijal do zboru diakonisiek. Po jeho smrti sa
patriarchom stal sv. Ján Zlatoústy. Keď boj Ján vyhnaný do vyhnanstva, vyhorel cisársky chrám.
Odporcovia patriarchu obvinili Jánových prívržencov, a ke´dže Olympia bola Jánovou horlivou
učeníčkou, predvolali ju před súd. Na otázku, prečo zapálila chrám, odpovedala: „Celý môj doterajší
život ma zbavuje tohoto podozrenia. Kto vynakladá majetok na budovanie chrámov, nebude ich
ničiť.“ Prepustili ju, ale neostala bez prenasledovania. Musela sa ukrývať po dedinách, bola odsúdená
k pokute, drancovali jej domy, vlastné služobníctvo ju potupovalo... Zomrela okolo r. 410.
ČÍŽEK, A.: Synaxár. Životy svätých. Prešov 1998.

Sv. Mikuláš z Myry (6.12)
O jeho narodení nevieme veľa, ani len presný rok nevieme. Udáva sa
narodenie v rozpätí rokoch 250-272, v meste Patara, na južnom pobreží
Malej Ázie, v dnešnom Turecku.
Jeho rodičia boli dobrí kresťania, otec Eufemius bol mužom bohatým,
ale mimoriadne zbožným a milosrdným a matka Anna bola sestra
Mikuláša, bývalého myrského arcibiskupa. Dieťaťu sa veľmi potešili,
pretože už dlho žili v manželstve a nemohli mať deti. Že ich napokon
Pán Boh požehnal, bolo pre nich veľkým šťastím a radosťou. Podľa
niektorých životopiscov, napr. otca Ciryho, sám nebeský posol im

oznámil šťastnú novinu a dal im súčasne vedieť, že dieťaťu majú dať meno Mikuláš, čo znamená
„víťazstvo ľudu“.
Jeho životopisci hovoria, že už od mladosti bolo v ňom vidieť niečo zvláštneho. Je to aj pochopiteľné,
veď žil medzi pohanskými chlapcami, od ktorých sa líšil úprimnou zbožnosťou a skromnosťou.
Úsmevom si podmaňoval mladé duše, vyhľadal ich a privádzal na cestu zbožnosti a čistého života. To
isté robil aj ako dospelý. Práve z tohto dôvodu dostal titul miláčika a ochrancu detí. Povesť o jeho
nádhernom živote budila pozornosť duchovenstva a bolo prianím všetkých, aby sa stal kňazom.
Rodičia sa postarali o jeho dobrú výchovu a vzdelanie a bol na túto cestu pripravený aj cnostným
životom. S radosťou čítaval Sväté písmo a iné náboženské knihy. Duchovný stav považoval za
nevýslovné vyznamenanie. Keď sa stal kňazom, konal ešte väčšie umŕtvovanie. Po smrti rodičov
Mikuláš potajomky rozdával svoj majetok chudobným. Keď sa dozvedel, že istý otec je vo veľkej
biede a chcel preto zapredať nevinnosť svojich dcér, cez oblok hodil bedárovi tri značné sumy peňazí,
ktoré otcovi umožnili dať dcéram slušné veno a dobre ich vydať. Ľud napokon odhalil veľkodušného
dobrodincu. Aby ušiel pred ľudskou slávou, odišiel sv. Mikuláš do Svätej zeme. Na spiatočnej ceste si
ho zvolili veriaci z mesta Myra za svojho biskupa. Aj ako biskup ostal Mikuláš verný svojej štedrosti.
Podporoval núdznych a zastával sa nevinne prenasledovaných.
Za Diokleciánovho prenasledovania bol uväznený a neskôr ho poslali do vyhnanstva. Niektorí
životopisci sa domnievajú, že to bolo na Kryme. V roku 311 vydal cisár Galérius dekrét, ktorým bolo
zastavené kruté prenasledovanie kresťanov. Veľká väčšina prenasledovaných dostala slobodu, ale
všetci kresťania boli vyslobodení zo žalárov až v roku 313, keď cisár Konštantín, po víťaznej bitke pri
moste Milvio, vydal spolu s Licíniom Milánsky edikt. Cirkev dostala slobodu a mohla verejne
pôsobiť, stavať chrámy a rozvíjať svoju blahodárnu činnosť pre spásu nesmrteľných duší. Aj sv.
Mikuláš sa mohol vrátiť do svojho biskupského sídla.
Po zjednotení rímskej ríše bol zvolaný prvý cirkevný snem do Nicey v roku 325. Jeho cieľom bolo
predovšetkým teologicky vyvrátiť Áriovo učenie a obhájiť rovnosť troch Božských osôb. Hoci
nemáme výslovných správ, viacerí sa domnievajú, že i sv. Mikuláš sa zúčastnil tohto cirkevného
snemu. Usudzujú to i z toho, že svätec sa znázorňuje s troma zlatými guľami, ktoré majú znázorňovať
tri Božské osoby. Sv. Mikuláš bol veľkým obhájcom dôstojnosti Bohorodičky proti Áriovi, ktorý
tvrdil, že Panna Mária neporodila Bohočloveka, ale len človeka.
Keď vo Veľkej Frýgii vypukla vzbura a svoje korene zapustila aj do mesta Myry, svätec vystavuje
svoj život nebezpečenstvu, ide k veliteľovi cisárskeho vojska a k predstaveným mesta. Dáva
podmienky zmierenia a privádza do súladu obidve stránky. Toto počínanie nebolo na pokorenie, ani
veliteľov cisárskeho vojska, ani predstaviteľov samého mesta. Miloval svojich blížnych, ako seba
samého a k nepriateľom prechovával tiež veľkú lásku.
Niektoré životopisy hovoria, ako svätý biskup dosiahol oslobodenie troch nevinne na smrť
odsúdených dôstojníkov, ako zachránil stroskotaných námorníkov, ako odvrátil od svojho mesta hlad,
ako vzkriesil zabitých klerikov.
Napriek všetkej kritickej obozretnosti a výhradám, treba pripustiť, že v postave mýrskeho biskupa
muselo ísť o výnimočnú osobnosť, ktorá vyvolala nezvyčajnú pozornosť a úctu.
Svätý Mikuláš zomrel niekedy medzi rokmi 345-352. Pochovali ho v mýrskom chráme, kde boli jeho
telesné pozostatky až do roku 1087. Vtedy ich ukoristila zvláštna výprava z juhotalianskeho
prístavného mesta Bari, ktorá ich priviezla do svojho mesta. Tam vystavili svätcovi nový Chrám sv.
Mikuláša a uložili do neho jeho telesné pozostatky. Odvtedy sa sv. Mikuláš z Myry nazýva aj sv.
Mikuláš z Bari.
Pamiatka jeho smrti – narodenia pre nebo – sa slávi 6. decembra. Aj teraz tisíce pútnikov putuje k jeho
hrobu, kde dosahujú vyslyšania a kde sú svedkami aj zázrakov divotvorcu.
V Uhorsku sa slávila jeho pamiatka v prvých storočiach tamojšieho kresťanstva. Od roku 1092 sa
stáva 6. december sviatkom pre celé Uhorsko. O niečo neskôr to robia i ostatné krajiny. V Nemecku sa
to deje koncom 12. storočia a v Anglicku začiatkom 13. storočia. U Rusov bol zavedený nezávisle na
správe gréckej – carihradskej, už roku 1091. Od tej doby sv. Mikuláš je u nich najpopulárnejším
svätcom. O tom svedčia mnohí spisovatelia, napr. Lev Nikolajevič Tolstoj a iní.
Sv. Mikuláš sa viac zapísal dobročinnosťou do ľudských sŕdc ako do kníh. Preto je jeho úcta rozšírená
po celom svete. Vo východnej, byzantskej cirkvi jeho obraz nechýba na žiadnom ikonostase v chráme.
Autor: Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD. www.zoe.sk

Sv. Cyril a Metod
Pôvod
Konštantín a Metod mali 5 súrodencov. Konštantín
bol najmladší zo všetkých siedmych detí. Rodičia boli
urodzeného pôvodu, z toho o otcovi vieme, že bol vysoký
byzantský štátny úradník (drungarius). V Živote
Metodovom (kap. II.) sa o nich hovorí: Bol z rodu po
obidvoch rodičoch nie chudobného, ale veľmi dobrého a
váženého, známeho predovšetkým Bohu i cisárovi a
celému solúnskemu kraju.
Etnický pôvod bratov je sporný v tom zmysle, že
niektorí autori považujú otca za Gréka (pretože jeho meno
ja zachované v gréckej podobe Leontios - po slovansky
Lev) a matku za Slovanku (volala sa Maria)(pozri napr. [1]
[2][3] [4] ), iní autori oboch rodičov za Grékov alebo
zriedkavejšie oboch za Slovanov. Problém je
komplikovaný aj skutočnosťou, že výraz Grék v tom
období označoval aj to, čo od 19. storočia nazývame
Byzantínec, teda všeobecne obyvateľ Byzantskej ríše (v
tomto zmysle je potom už teoreticky možný akýkoľvek
etnický pôvod). Je známe, že bratia (v neskoršom veku)
ovládali okrem iného gréčtinu, slovančinu a latinčinu. Ak
sa bratia považujú za (etnických) Grékov, tak autori
postulujú, že sa slovanský jazyk naučili v slovanskom prostredí oblasti Solúna a gréčtinou hovorili už
od detstva; ak sa považujú za Slovanov, tak autori postulujú, že slovanským jazykom hovorili už od
detstva a po grécky (úradný jazyk Byzantskej ríše) sa nevyhnutne museli naučiť tak ako každý
vzdelaný Byzantínec; ak sa považujú za osoby s gréckym aj slovanským pôvodom, tak by obidva
jazyky ovládali už od detstva. V prospech (čiastočného) slovanského pôvodu bratov hovorí aj
skutočnosť, že práve oni boli vybraní na vytvorenie slovanského písma, preklady Biblie atď. do
slovanského jazyka a misiu v slovanskom prostredí, a že podľa súdobého vyjadrenia byzantského
cisára "všetci Solúnčania hovoria čistou slovančinou".
Konkrétne v Grécku dnes považujú bratov takmer výlučne za Grékov, v Bulharsku takmer
výlučne za Slovanov, v ostatných slovanských krajinách väčšinou za Slovanov. V Bulharsku ich
presnejšie považujú za "Bulharov", pretože Bulhari - z etnologického aj jazykového hľadiska
nesprávne - považujú Slovanov v (severnej) Byzantskej ríši (medzi ktorých by bratia patrili) za
"Bulharov".
Život do roku 860
Charakteristika misií sv. Cyrila a Metoda
V polovici 9. storočia bola Byzancia politicky stabilná a kultúrne rýchlo napredovala.
Uskutočňovala svojráznu kultúrnu expanziu nasmerovanú nielen na Slovanov, ale aj na Arménsko,
Gruzínsko, Taliansko, chazarský kaganát a arabský svet. Náboženstvom, umením a literatúrou
ovplyvňovala Východ aj Západ. Misijná činnosť pre iné národy sa menila na štátnu politiku a zo
solúnskych bratov sa stali jej praktickí realizátori.
Konštantín bol počas svojej prvej misie, u Saracéncov (t. j. v Bagdadskom kalifáte), bez
svojho brata. Či ho brat sprevádzal na druhej misii – ku Chazarom – je sporné. Na veľkomoravskej
misii (t. j. k severným Slovanom, do Benátok a Ríma) bratia však už jednoznačne stáli bok po boku.
Na svojich cestách bratia (prinajmenšom Konštantín) postupne navštívili značnú časť kultúrneho
priestoru známeho v stredoveku. Stretli sa s predstaviteľmi ďalších dvoch veľkých náboženstiev –
islamu a judaizmu a úspešne obhajovali kresťanstvo a záujmy Byzancie.
Misia k Chazarom (860-861)
Na pozvanie vládcu Chazarov uskutočnil Konštantín v roku 860 misiu do krajiny Chazarov
(Kozárov) severne od Kaukazu (podľa iných názorov skôr pri Azovskom mori). Vládca Chazarov bol

žid a umožnil priateľské spolužitie židov, moslimov a kresťanov vo svojej ríši. Je sporné, či
Konštantína na výprave sprevádzal Metod.
Na ceste ku Chazarom sa zastavil v meste Cherson, v ktorom sa vraj okrem iného naučil
hebrejčinu, chazarčinu, gótčinu. Tu našiel aj relikvie svätého Klementa (zomrel v roku 101). Tieto
neskôr vzal so sebou na Veľkú Moravu a v roku 867 do Ríma, kde prispeli k slávnostnému prijatiu
bratov pápežom. Konštantín o tomto objave napísal tri grécke spisy (historica narratio, sermo
declamatorius a hymnus - pozri nižšie pod Tvorba).
U Chazarov potom Konštantín viedol teologické dišputy so židovskými učencami a rabínmi.
Podarilo sa mu pokrstiť 200 Chazarov. Namiesto odmeny, ktorú mu vládca Chazarov ponúkal, vraj
Konštantín zariadil, aby bolo prepustených 200 byzantských otrokov. Chazarský kráľ neskôr
byzantskému cisárovi napísal ďakovný list, v ktorom misiu pochválil a ubezpečoval o priateľstve
svojho národa.
Na kresťanstvo úplne obrátiť sa Konštantínovi podarilo malý národ vo fulskom kraji, ktorý pozostával
zo zvyškov Alanov a Gótov.
Byzantská ríša (861-863/864)
Koncom roku 861 sa Konštantín (resp. bratia) vrátil(i) do Carihradu, kde ho (ich) cisár slávnostne
prijal. Konštantína dosadil na vysokú školu pre výchovu kňazov pri chráme svätých apoštolov, kde sa
mal venovať svojej literárnej a pedagogickej činnosti. Metodovi ponúkol hodnosť arcibiskupa, ale ten
ju odmietol. Preto ho vymenoval za opáta do kláštora Polychron (na maloázijskom pobreží
Marmarského mora). O niekoľko mesiacov nato však prišiel na byzantský cisársky dvor Rastislavov
posol.
Misia na Veľkej Morave, v Blatenskom kniežatstve a v Ríme (863/864-885)
Potom, ako sa knieža Rastislav neúspešne obrátil na pápeža v Ríme s podobnou prosbou, v roku 862
prišli do Carihradu jeho poslovia a žiadali (biskupa a) učiteľa, ktorý by nám v našom jazykom
vysvetlil pravú kresťanskú vieru (ŽK kap. XIV.). Cisár súhlasil a slovami: Počuješ, Filozof, tieto
slová? Niet iného než teba, kto by toto mohol vykonať, preto vezmi veľa darov a svojho brata Metoda
a choď! Lebo ste Solúnčania a všetci Solúnčania hovoria čistou slovančinou (ŽM). Cisár Michal III.
vyzval Konštantína, aby sa misie ujal. Ten (aj po naliehaní patriarchu Fótia) súhlasil.
Veľká Morava (863/864-867)
Bratia prišli na Veľkú Moravu roku 863 alebo 864 (podľa tradície 5. júla 863). Na účely misie (podľa
ojedinelých názorov už skôr v 50. rokoch v kláštore Polychron) vytvoril Konštantín nové písmo hlaholiku (podrobnosti v článku hlaholika), grafického systému špeciálne uspôsobeného pre slovanský
jazyk. Ďalej spolu s Metodom pred odchodom na Veľkú Moravu aj po ňom zhotovili viacero
prekladov a vlastných textov (pozri nižšie); tzv. staroslovienčina (= stará cirkevná slovančina), čiže
kultivovaná macedónčina z okolia Solúna, bola zvolená za jazyk, ktorý sa bude počas misie a na
preklady používať. Staroslovienčina počas veľkomoravskej misie získala veľa prvkov
západoslovanských (od 10. stor. slovenských a moravských) nárečí používaných na Veľkej Morave.
Napríklad vtedajšia verzia hlaholiky obsahuje aj jedno písmeno (hlásku dz), ktorá sa vtedy používala
len na území dnešného Slovenska. Vďaka tejto činnosti sa bratia považujú za zakladateľov slovanskej
literatúry. Okrem toho Konštantín možno priniesol so sebou na Veľkú Moravu symbol byzantského
dvojkríža (ktorý je dnes v slovenskom znaku).
Od začiatku svojho pobytu na Veľkej Morave museli čeliť kritike bavorských (čiže
východofranských) kňazov, predstaviteľov západného (čiže nie byzantského) kresťanstva, ktorí sa
obávali, že stratia v krajine vplyv. Roku 863 Konštantín založil tzv. Veľkomoravské učilište, v ktorom
sa vychovávali budúci slovanskí kňazi a administratívni pracovníci, a ktoré sa stalo centrom
slovanskej literatúry. Roku 885 mali asi 200 absolventov. Poloha účilišťa je neznáma, ale podľa
archeologických nálezov existovala cirkevná škola na hrade Devín. Vedúcim učilišťa bol Konštantín.
Cesta do Ríma (867-869)
Keďže obaja bratia pochádzali z Byzantskej ríše, no Veľká Morava spadala do cirkevnej sféry Ríma
(pápeža), vybrali sa roku 867 so súhlasom veľkomoravských panovníkov Rastislava (v dnešnej
Morave) a Svätopluka (v Nitrianskom kniežatstve, čiže dnešnom Slovensku) do Ríma, aby získali
súhlas pápeža k používaniu staroslovienčiny ako liturgického jazyka.
Blatenské kniežatstvo (867)

Cestou do Ríma sa v lete zastavili v Blatenskom kniežatstve kniežaťa Koceľa, Pribinovho syna, a
krátku dobu tam vyučovali.
Dišputa s trojjazyčníkmi (867)
Úspechom cyrilo-metodskej práce je dišputa solúnskych bratov s trojjazyčníkmi v Benátkach koncom
roku 867 a obrana slovanského jazyka a bohoslužby. V tomto konflikte sa najmarkantnejšie prejavujú
Konštantínove vlastnosti – bohoslovecká odbornosť, vedecké znalosti, rečnícke majstrovstvo,
humanizmus a obavy o osud národa.
Pozícia jeho protivníkov je dogmatická a neoblomná: Človeče, povedz nám, prečo si zostavil teraz
Slovenom [Slovanom] písmená a učíš ich, ktoré nikto iný predtým nevynašiel, ani apoštolovia, ani
rímsky pápež, ani Gregor Bohoslovec, ani Hieronym, ani Augustín. My totiž poznáme len tri jazyky,
ktorými sa patrí v knihách chváliť Boha: hebrejský, grécky, latinský (ŽK, kap. XVI.).
Na tieto argumenty Filozof reaguje poetickou a precítenou rečou, v ktorej sa odráža silná osobná
angažovanosť a humanistický pátos: Či neprichádza dážď od Boha na všetkých rovnako? A či slnko
nesvieti takisto na všetkých? Či rovnako nedýchame na vzduchu všetci? To sa vy nehanbíte uznávať
iba tri jazyky a prikazovať, aby všetky ostatné národy a kmene boli slepé a hluché? Povedzte mi, či
robíte Boha bezmocným, že to nemôže dať, alebo závistlivým, že to nechce? (ŽK, kap. XVI.).
Misia v Ríme (867-869)
Potom, ako v dišpute bratia porazili trojjazyčníkov, smerovali do Ríma, aby pápežovi Hadriánovi II.,
ktorý ich prijíma, odovzdali relikvie sv. Klimenta Rímskeho a súčasne si nechali vysvätiť svojich
žiakov za kňazov a posvätiť slovanské knihy. Pápež roku 867 celú ich veľkomoravskú misiu schválil.
Na Vianoce boli Konštantínom zostavené slovanské knihy slávnostne položené na oltár baziliky sv.
Petra a bohoslužobné knihy na hlavný oltár baziliky Santa Maria Maggiore. Vo februári 868 v Ríme
vysvätil biskup Formozus za kňazov Metoda a troch žiakov solúnskych bratov (z dnešného Slovenska
pochádzajúceho Gorazda a Juhoslovanov Klimenta a Nauma) a dvoch z nich urobili diakonmi. V
marci 868 pápež napokon povolil aj slovanský liturgický jazyk (staroslovienčinu) ako štvrtý jazyk
Západnej cirkvi popri latinčine, gréčtine a hebrejčine, čo neskôr žiaden pápež až do 20. storočia
nezopakoval.
Vo februári 869 Konštantín v Ríme zomrel a krátko predtým azda prijal rehoľné meno „Cyril“.
Pochovaný bol v Ríme, a to aj napriek tomu, že jeho starší brat nástojil na prenesení ostatkov do vlasti.
Silná túžba rímskeho duchovenstva, ktoré chcelo poskytnúť tomuto všetkými váženému mužovi
miesto posledného odpočinku, presvedčila Metoda, ktorý nakoniec povolil pochovať Konštantína v
bazilike San Clemente napravo od oltára, kde leží dodnes.
Metod arcibiskupom Veľkej Moravy (870 - 885)
Blatenské kniežatstvo, Rím (869-870)
Roku 869 poslali Metoda z Ríma s listom určeným slovanským kniežatám Rastislav (približne dnešná
Morava), Svätopluk (približne dnešné Slovensko) a Koceľovi (približne dnešné juhozápadné
Maďarsko). List obsahoval poverenie Metodovi, aby vyučoval a prekladal vo Veľkomoravskom
učilišti. Keď Metod nemohol pre odpor bavorského kléru založiť v Blatnohrade nové účilište, poslal
Koceľ Metoda späť do Ríma, kde ho mal pápež Hadrián II. vymenovať za panónskeho biskupa, čo by
mu umožnilo samostatne rozhodovať o zriadení slovanského učilišťa. Pápež začiatkom roka 870
Metoda vymenoval (nielen za biskupa ale za) arcibiskupa Panónie a Veľkej Moravy, čím Veľkú
Moravu vyňal spod cirkevnej sféry Bavorska a podriadil ju priamo Rímu. Na Veľkej Morave takto
vzniklo prvé slovanské arcibiskupstvo a Metod bol jeho prvým biskupom.
Zajatie Metoda (870-873)
Svetskí a cirkevní predstavitelia Východofranskej ríše nesúhlasili s vytvorením pápežovi podriadenej
panónskej cirkevnej provincie, ktorej väčšinu územia mal v moci salzburský arcibiskup (severne od
Drávy) a akvilejský patriarcha (južne od Drávy). Metoda považovali za rušiteľa ich práv a
podozrievali ho aj z herézy.
Cestou späť na Veľkú Moravu na jar roku 870 však nového arcibiskupa v Zadunajsku na rozkaz
bavorských biskupov Adalvina, Hermanricha, Annona a Lanfrieda zajali, na synodálnom sneme v
Rezne v prítomnosti kráľa Ľudovíta Nemca odsúdili na doživotné väzenie, uväznili a mučili v kláštore
v Bavorsku – Východofranskej ríši (Ellwangen alebo Reichenau). Až keď Veľká Morava roku 872
porazila Východofranskú ríšu, odvážil sa Rím Metodovi pomôcť. Nový pápež Ján VIII. poslal listy
výchdodofranským biskupom, Ľudovítovi Nemcovi a Karolmanovi, synovi Ľudovíta Nemca, v

ktorých odsudzuje postup bavorskej cirkvi a nariaďuje prepustenie Metoda. V máji 873 sa príslušné
rokovania medzi Rímom a Ľudovítom Nemcom skončili s nasledujúcim výsledkom:
Panónia, okrem Sirmia (dnes Sremská Mitrovica) a malého územia medzi Balatonom a ústím Hronu),
bola vyňatá z Metodovej pôsobnosti a prenechaná bavorským biskupom
Znova sa zakázalo používanie staroslovienčiny počas liturgie (okrem predčítania z biblie).
Metoda prepustili, vrátil sa na Veľkú Moravu a bolo mu zaručené, že bude môcť nerušene pracovať
najmenej do konca roku 877.
Veľkomoravské učilište začalo pod Metodovým vedením opäť pracovať.
Veľká Morava (873-880)
V roku 873 sa potom ujal správy cirkvi na Veľkej Morave, obnovil a spravoval veľkomoravské
učilište, na ktorom sa okrem výchovy kléru pestovala literárna činnosť. So svojimi žiakmi pokračoval
v prekladaní náboženských spisov, ale aj v pôvodnej tvorbe, najmä v kázňach.
Metod christianizoval Visliansko (od 874), teda územia na sever od Karpát, aj ďalšie oblasti následne
pričlenené k Veľkej Morave. Tá sa postupne premenila na ríšu, ktorá mala stabilné miesto na mape
Európy.
Po roku 874 často Metoda u Svätopluka (priaznivca skôr latinskej liturgie) a pápeža ohovárali
vodcovia latinského kléru pôsobiaceho vo Veľkej Morave – Ján Benátsky (zároveň Svätoplukov
poradca) a Wiching (Viching; švábsky benediktínsky mních). Vyvolali tak početné spory. V
cirkevnom živote sa postupne sformovali nepriateľské tábory, ktorými boli fransko-latinský a
byzantsko-sloviensky. Odlišovali sa najmä liturgickým jazykom. Ku konfliktu došlo v roku 878, keď
nemeckí kňazi na čele s Wichingom obvinili Metoda, že vo vysvetľovaní Božej Trojice hlása bludy a
pri bohoslužbách používa sloviensky jazyk.
Približne v tom istom čase (879/880) sa Veľká Morava prvýkrát pokúsila rozdeliť svoje územie na
diecézy. Jediné známe biskupstvo arcibiskupa Metoda vzniklo v Nitre. Jeho biskupom sa stal Wiching,
ku ktorého vymenovaniu Svätopluka prehovorili predstavitelia latinského kléru na Veľkej Morave.
Rím (880)
Roku 880 sa Metod vybral do Ríma, aby sa očistil od vyššie uvedených ohováračiek. Pápežské skúšky
bezchybne zvládol a Wiching, ktorý ho sprevádzal, bol vysvätený za biskupa. Okrem toho pápež
poslal Svätoplukovi list Industriae tuae, v ktorom:
Veľkú Moravu vyhlásil za léno Svätej stolice, čo znamenalo, že postavil Veľkú Moravu naroveň
Východofranskej ríši
potvrdil Metodove úlohy a funkcie
prikázal, aby sa do Ríma poslal ďalší kňaz, aby ho mohol urobiť biskupom iného regiónu Veľkej
Moravy než je Nitra tak, aby Metod a títo dvaja biskupi potom zas mohli vysvätiť ďalších biskupov
(podľa väčšiny prameňov však táto požiadavka listu nebola splnená)
prikázal, aby bol vyhnaný z Veľkej Moravy všetok klérus, ktorý sa Metodovi postaví na odpor
schválil používanie slovanského písma (hlaholiky) a prikázal, aby sa bohoslužby (liturgie) konali v
slovanskom jazyku (okrem evenjelia, ktoré sa malo najprv čiťať po latinsky a až potom po slovansky)
prikázal, aby sa bohoslužby pre Svätopluka a jeho družinu konali v latinčine, pretože Svätopluk
osobne uprednostňoval latinčinu
V tejto súvislosti sa Metod už spomína ako arcibiskup (mesta) Moravy, ktorá bola zrejme hlavným
mestom Veľkej Moravy, čo by mohlo znamenať, že sa Veľká Morava stala na Panónii nezávislým
arcibiskupstvom.
Veľká Morava (881)
Naspäť na Veľkej Morave Metod (881) zosadil Wichinga ako nitrianskeho biskupa, pretože sa
dozvedel, že Wiching Svätoplukovi napísal falšovaný „pápežský“ list, podľa ktorého sa má Metod
vyhnať z Veľkej Moravy. Wichinga za to poverili cirkevnou misiou vo Vislansku (povodie Visly),
ktoré bolo tesne predtým pripojené k Veľkej Morave.
V roku 881 sa spolu so Svätopluk zúčastnil na vojnovej akcii v Zátisí. Pri tejto príležitosti sa stretol so
staromaďarským oddielom.
Byzantská ríša (881/882-882)

Koncom roku 881 alebo začiatkom roku 882 sa Metod vybral do Carihradu buď ako stúpenec pápeža
alebo na pozvanie byzantského cisára. Zostali tam po ňom dvaja jeho žiaci. Existuje názor, že cisár
Basileios I ich poslal na dvor bulharského kniežaťa Borisa na misijnú činnosť. Predpokladá sa, že
jedným z nich bol budúci biskup Konštantín Preslavský.
Veľká Morava (882- 885)
Po návrate z Byzancie Metod spolu so svojimi žiakmi zasväcuje svoju činnosť prekladateľskej práci
(dokončenie prekladu Biblie, omšových textov západnej Petrovej liturgie a homílií na celý rok,
podieľal sa na biografii o Konštantínovi), takže na konci jeho života (6. mája 885) majú už vzdelanci
na Veľkej Morave značné množstvo prekladov a pôvodných diel.
Niekedy v 80. rokoch 9. stor. pokrstil Metod na Veľkej Morave vládcu Čiech Bořivoja I..
Spory medzi Metodom a Svätoplukom sa vyhrotili v roku 885, keď Metod navrhol za svojho nástupcu
kňaza Gorazda. Skôr, ako sa mohol spor vyriešiť, arcibiskup Metod zomrel. Na smrteľnej posteli určil
(neskôr svätého) Gorazda pochádzajúceho z dnešného Slovenska za svojho nástupcu vo
Veľkomoravskom učilišti a 6. apríla 885 Metod zomrel na Veľkej Morave, kde bol pochovaný v (dnes
neznámom) hlavnom chráme štátu. Po Metodovej smrti sa dostal na čelo veľkomoravského
duchovenstva Wiching, ktorý so Svätoplukovým súhlasom dal uväzniť Metodových žiakov a neskôr
ich vypovedal z krajiny (surovo vyhnal). Ich odchodom však organizácia veľkomoravskej cirkvi
nezanikla, udržala sa až do pádu Veľkej Moravy.
Tvorba
Preklady
Hneď po vytvorení abecedy sa solúnski bratia púšťajú do rozsiahlej prekladateľskej činnosti do
staroslovienčiny. Pred odchodom na Veľkú Moravu bratia spolu preložili Perikopy a možno aj
Štvorevanjelium. Počas misie na Veľkej Morave potom solúnski bratia preložili do staroslovienčiny
celú bibliu (prvý preklad biblie do slovanského jazyka), ale aj liturgické texty a mnohé iné texty.
Takisto preložili a upravili byzantské občianske zákony a vzniknutý Zakon sudnyj ljudem bol nielen
občianskym zákonníkom Veľkej Moravy, ale aj prvým zákonníkom v slovanskom jazyku. Po smrti
Konštantína Metod preložil Starý zákon, Nomokánon a Paterik. Predpokladá sa, že Metod prekladá aj
polemické úvahy svojho brata, pričom ich delí na osem častí (slová).
Konštantín preložil
Perikopy
- výňatky z evanjelií čítané pri nedeľných bohoslužbách
- preložené v roku 862 ešte v Byzantskej ríši
- nájdené v Assemaniho kódexe (Codex Assemanianus, zač. 11. stor., Macedónia, hlaholika) a v
Savvinej knihe (Savvina kniga; 11. stor., cyrilika, severovýchodné Bulharsko)
Trebnik (Rituál)
- obradné predpisy podľa byzantského rítu
- preložené na Veľkej Morave
- nájdené v Sinajskom euchológiu (Euchologium sinaiticum, 11. stor., hlaholika)
Breviár (Časoslov)
- kňazská modtlitebná kniha obsahujúca tzv. offíciá
- preložené na Veľkej Morave
- nájdené v Chorvátsko-hlaholskom breviári z Vrbnika (13. stor. )
Oktoich (Osmohlasnik)
- spevník byzantskej liturgie
- preložené na Veľkej Morave
- nájdené v texte Strumický oktoich (12.–13. stor.)
Konštantín a Metod preložili
všetky 4 evanjeliá Nového zákona (Štvorevanjelium):
- preložené asi v roku 862 ešte v Byzantskej ríši alebo až na Veľkej Morave
- nájdené v Zografskom kódexe (Codex Zographensis, začiatok 11. stor., Macedónia, hlaholika) a
v Mariánskom kódexe (Codex Marianus, zač. 11. stor., severovýchodná Macedónia, hlaholika)
Misál
- doplnok liturgie sv. Petra, t..j. západnej rímskej omše v byzantskom rámci

preložené na Veľkej Morave
- nájdené v Kyjevských listoch (9. stor./zač. 10. stor., Veľká Morava/Blatenské kniežatstvo/Bulharsko,
hlaholika)
Žaltár (Psaltyr):
- preložené na Veľkej Morave
- nájdené v Sinajskom žaltári (Psalterium Sinaiticum , 11. stor., hlaholika)
Skutky apoštolské (Apoštol):
- preložené na Veľkej Morave
- nájdené v texte Apoštol Kristinopolský (13. stor. )
Konštantín možno spolu s Metodom preložili
Zakon sudnyj ljudem („Súdny zákonník pre svetských ľudí/Súdny zákon pre laikov“)
- občiansky zákonník Veľkej Moravy
- preložené na Veľkej Morave
- nájdené vo viacerých rukopisoch z 13. a 14. storočia, najznámejší je Novgorodskij spisok (1280,
Rusko)
Metod (alebo možno Konštantín) preložil
Nomokánon (Nomokanon, Kormčaja kniga)
- zbierka ustanovení byzantských cisárov a cirkevných otcov; tu preklad gréckeho nomokánonu Jána
Scholastika
- preložené na Veľkej Morave
- nájdené v texte Ustjužskaja kormčaja kniga (13. stor.)
Metod preložil
Starý zákon (okrem kníh Makabejských, ktoré v predlohe neboli, lebo sa nepokladali za vierohodné)
[niekedy sa predpokladá, že išlo len o tzv. perimejníky – vybrané čítanie zo Starého zákona pre
bohoslužobné ciele]:
- preložené na Veľkej Morave
Hádanie o pravej viere so Židmi
- Konštantínov spis (pozri nižšie)
- preložené na Veľkej Morave
penitenciál [t. j. návod na ukladanie pokánia] Ustanovenia svätých otcov o pokání za vraždu a o
každom hriechu:
- preložené na Veľkej Morave
- nájdené v Sinajskom euchológiu (pozri vyššie)
Paterik (Knihy otcov)
- umelecký preklad, u ktorého nie je jasné, či ide o preklad životov, spisov alebo homílií cirkevných
otcov
- preložené na Veľkej Morave
- nájdené v Clozovom zborníku (Glagolita Clozianus, 11. stor.) a Suprasľskom kódexe (Codex
Suprasliensis, 11. stor.)
Pôvodná tvorba
Cyril a Metod nechávajú po sebe okrem prekladov aj objemovo bohatú, ale, bohužiaľ, slabo
zachovanú osobnú tvorbu v gréčtine a staroslovienčine. Konštantín napísal predovštetkým prvú
slovanskú báseň Proglas. Konštantínova tvorba je jednak dôkazom autorovho nadania, zrodeného z
náboženského rozjímania, a jednak je Konštantín autorom polemických úvah, ktoré odhaľujú jeho
hlboké vedomosti, rečnícke majstrovstvo, náboženské presvedčenie a smelosť. Od Metoda sa
zachovali dve či tri vlastné diela.
Konštantín napísal
Chersonezská legenda (Cherzonská legenda, Chersonská legenda; celým menom Reč o prenesení
ostatkov preslávneho Klimenta, obsahujúca historickú správu:
- 2. polovica 9. storočia, o vzniku pozri hlavný text článku
- nájdená v zle zachovanom cirkevnoslovanskom preklade (16. stor.) pôvodného gréckeho textu, ktorý
obsahoval tri časti historica narratio (historická správa), sermo declamatorius (prednesená reč) a
hymnus (na počesť sv. Klementa)
Hádanie o pravej viere so Židmi

- dišputa
- 2. polovica 9. stor.
- nájdené v Živote Konštantínovom (vznikol okolo 870, najstaršia zachovaná verzia z 15. stor.)
v skrátenej podobe v Metodovom preklade z pôvodného gréckeho textu
Proglas
- predhovor k prekladu evanjelia; prvá slovanská báseň
- 863–867
- o nájdení pozri vyššie k prekladu 4 evanjelií
Pochvala na počesť sv. Gregora Naziánskeho
- oslavná báseň
- 2. polovica 9. stor.
- nájdené v Živote Konštantínovom
Modlitba pred smrťou
- rytmizovaná próza
- 2. polovica 9. stor.
- nájdené v Živote Konštantínovom
Predhovor k evanjeliáru
- prvá slovanská rozprava z literárnej teórie a teórie prekladu
- 2. polovica 9. stor.
- nájdený len zlomok staroslovienskeho prekladu gréckeho originálu v texte Hilferdingov macedónsky
cyrilský list (11./12. stor., Bulharsko)
Napísanie o pravej viere
- rozprava o kresťanskej pravovernosti, dišputa
- 2. polovica 9. stor.
Abecedná modlitba (niekedy sa pripisuje Konštantínovi Preslavskému)
- veršovaná modlitba kňaza, ktorý sa pripravuje hlásať evanjelium medzi Slovanmi
- 2. polovica 9. stor.
dve veršované modlitby v troch Sinajských listoch v Sinajskom euchológiu (pozri vyššie) - prvé
básnické pokusy Konštantína
Kyjevské listy (pozri vyššie) sa niekedy pripisujú Konštantínovi
Konštantín (možno spolu s Metodom) alebo Metod napísal
Spovedný poriadok
- 2. polovica 9. stor.
- v Sinajskom euchológiu (pozri vyššie)
Konštantín alebo Metod napísal
Kánon na počesť sv. Demetra Solúnskeho
- oslavná báseň; autor nostalgicky spomína na svoje rodné mesto a rozhorčene reaguje na
prenasledovanie trojjazyčníkmi
- 864–867
Metod napísal
Adhorácia k pokániu (Výzva, napomenutie k pokániu)
- homília
- druhá polovica 9. stor.
- časť nájdená v texte Frizinské pamiatky (okolo roku 980, Freising)
Adhortácia k vladárom (Napomenutie k vladárom)
- homília
- druhá polovica 9. stor.
- nájdená v Clozovom zborníku (pozri vyššie)
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