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Ú V O D

„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha, a Boh bol to 
Slovo.“ – tak znejú prvé slová z Evanjelia podľa Jána. Jn(1) 
1, 1.

Tak ako slovo pozostáva z jednotlivých písmen, tak aj 
táto kniha pozostáva z jednotlivých „kamienkov“, z ktorých 
je vytvorený jeden celok – Krátky encyklopedický slovník 
Pravoslávia na Slovensku. Tak ako kamienky, z ktorých 
umelec zhotovuje veľkolepú umeleckú mozaiku sú rôzno-
rodé a rôznofarebné, aj tento Slovník je vytvorený z jednot-
livých hesiel o ľuďoch, činnosť ktorých je rôznorodá roz-
mermi a obsahom. Spája ich však spoločné poslanie, idea 
a životná energia Pravoslávnej cirkvi a spoločne tak vytvá-
rajú jeden celok. Náplňou ich obsahu je práca na pozadí 
spoločenských pomerov, v ktorých tieto osobnosti žili, res-
pektíve žijú a sú nimi v značnej miere ovplyvnené v každom 
historickom období s rôznou intenzitou a výsledkami.

Z dejín je známe, že v spoločensky protikladných situá-
ciách vždy víťazí silnejší a v konečnom dôsledku on určuje 
pravdu. Z tejto skutočnosti vyplýva víťazná „pravda“ prís-
lušníkov väčšieho, t. j. silnejšieho spoločenstva vo vzťahu 
k príslušníkom menšieho, t. j. slabšieho celku. Zvlášť vý-
razne to badať v rovine národnostnej a náboženskej. V ob-
jektíve nášho záujmu je postavenie Pravoslávnej cirkvi na 
Slovensku, ktorá v priebehu dejín prežívala rôzne turbu-
lencie. Najprv to bol niekoľko storočný vývoj, poznamena-
ný spriaznenými udalosťami: príchod na územie Uhorska 
kyjevskej kňažnej Anastázie-Agmundovej so svojou ruskou 
suitou (11. stor.), príchod podoľského kniežaťa Fedora Kor-
jatoviča (14. stor.), valašská kolonizácia (14. - 16. stor.) a na-
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koniec vládnutie na Makovickom panstve haličského vladá-
ra Ivana (Iona) Ostrožského (17. stor.). Ruský (ukrajinský) 
národnostný element v priebehu tohto ďalekého obdobia 
sa doplňoval etnicky a duchovne, čo malo blahodarný vplyv 
na jeho rozvoj.

Radikálnym negatívnym zlomom v živote Pravoslávnej 
cirkvi na území Uhorska sa stal rok 1646, ktorý sa preja-
vil násilným nanútením únie. S využitím klamstva, poni-
žovania a najmä ekonomických stimulov. V tomto prípade 
v plnej miere sa prejavila „pravda“ silnejšieho, ktorá trva-
la takmer 300 rokov. Napriek tomu sa nepodarilo potlačiť 
pravoslávneho ducha v ruskom národe. Na jeho strane stalo 
„Slovo“ - „Slovo“ Božskej pravdy, z ktorej čerpali svoju silu 
jednotlivé osobnosti a svojím príkladom udržiavali životo-
darný plamienok Pravoslávia.

Po takmer 300 ročnom útlaku silnejšieho politický, eko-
nomický a demografický plamienok v nových politicko-
-spoločenských pomeroch novovzniknutej Českosloven-
skej republiky (1918) vzbĺkol a s novou neobvyklou silou 
a rýchlosťou sa začal prenášať z človeka na človeka, z de-
diny na dedinu. S plnou silou sa rozhorel v 50-tých rokoch 
minulého storočia.

Zároveň v druhej polovici 20. storočia v dôsledku no-
vých politických pomerov sa Pravoslávie na Slovensku 
zase dostáva do nových honení, prenasledovania, násilné-
ho odoberania chrámov, svojvôle, ktorý priniesol takzvaný 
demokratizačný proces roku 1968. A, žiaľ, bolo to zo stra-
ny tých kresťanských bratov a sestier, ktorí v dávnom roku 
1646 sami boli prenasledovaní a násilne nútení do kolabo-
rácie a do úniového chomúta. A teraz celé polstoročie pred 
slovenskou a svetovou verejnosťou „plaču“ a nariekajú, ako 
im bolo ukrivdené a prosia o ľutovanie a pohladenie. Poní-
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žene sa pridali na stranu silnejšieho, ktorý je voči ním tiež 
silnejší.

Oslabené spoločensko-politickou turbulenciou, ale po-
silnené Božím slovom, spravodlivosťou a duchom svojich 
predkov Pravoslávie na Slovensku žije a vyvíja sa ďalej.

Našou snahou bolo sústrediť výrazných jednotlivcov od 
najvyšších cirkevných archijerejov, duchovných a obyčaj-
ných veriacich tak povediac „pod jednu strechu“. Oslabené 
spoločensko-politickou turbulenciou a vzniknutými soci-
álno-ekonomickými problémami (neustály demografický 
odliv obyvateľstva za pracovnými príležitosťami do západ-
ných oblastí republiky, Čiech a zámoria) sa aj ich zásluhou 
Pravoslávie na Slovensku zachovalo a perspektívne sa vy-
víja.

Štruktúra knihy je rozdelená podľa jednotlivých spolo-
čensko-politických období. Na ich pozadí faktografickým 
materiálom ilustrujeme dopad na život Pravoslávia. V prak-
tickej rovine jeho dej sa prelieva z jedného obdobia do 
druhého, ale kvalitatívne vytvára jeden celok. Našou sna-
hou bolo vybrať iba tie skutočnosti, ktoré najvypuklejšie 
charakterizujú jedno alebo druhé obdobie. A tiež nakoľko 
sa nám podarilo získať potrebné informácie.

Na tomto mieste chceme podotknúť, že táto naša práca 
nereflektuje na vyčerpanosť zadanej témy. Veľa osobností 
by si zaslúžilo zvláštnu pozornosť. Zvlášť si zaslúžia hold 
vďaky tí svjaščenici, ktorí nepodľahli materiálnemu po-
kušeniu a ostali verní Pravosláviu po zložitom roku 1968 
a tiež mladšia generácia duchovných, ktorí pokračujú v ich 
tŕnistej ceste po roku 1990. Pracujú v zložitých sociálno-
-ekonomických podmienkach, ktoré sa nedajú porovnať 
so životom a prácou ich inoverných kolegov. Táto téma má 
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veľmi široké spektrum, ktoré poskytuje priestor na ďalšie 
spracovanie.

Za preukázanú pomoc pri zbere informácií pre napísa-
nie tejto knihy sme povďační viacerým správcom pravo-
slávnych cirkevných obcí, kronikárom, starostom, vedúcim 
knižníc alebo sympatizantom. Zvlášť naše poďakovanie 
patrí sponzorovi. Vďaka ich nezištnej pomoci je táto kniha 
Vám k dispozícii.

Autori
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ČASŤ I.

Kresťanstvo
Kresťanstvo sa zrodilo v 1. storočí po Christu ako odnož 

judaizmu zdieľajúca mnohé náboženské texty židovského 
náboženstva, ktoré sú kresťanom známe ako tzv. Starý zá-
kon. Kresťanstvo je považované za náboženstvo spasenia, 
ktoré vzniklo v prednoázijsko-helenistickom prostredí ne-
skorého staroveku a ktoré očakáva spásu od svojho zakla-
dateľa Isusa Christa Nazaretského. Podľa kresťanov však 
Boh nie je iba Bohom jedného židovského ľudu, ale bez-
podmienečným Pánom a Vládcom celého ľudstva a celého 
vesmíru. Isus Christos ako Boží Syn svojou smrťou a zmŕt-
vychvstaním premohol smrť, zmenil celý svet s Bohom a tak 
ho vykúpil od smrti a zotročenia.

Zbierkou svätých kníh kresťanstva je Biblia, ktorá sa 
skladá zo Starého a Nového Zákona.

Pravoslávna cirkev
Pravoslávna cirkev je jedna, svätá, všeobecná, apoštol-

ská, ktorú založil Spasiteľ Isus Christos. Vznikla pri zostú-
pení Svätého Ducha na apoštolov, ktorí ju rozšírili do celého 
sveta. Pravoslávna cirkev je taká stará ako samotné kres-
ťanstvo. Zachováva apoštolskú postupnosť a jej učenie bolo 
formulované na cirkevných snemoch, ekumenických konci-
loch v priebehu 4. až 8. storočia.

V priebehu prvých 5 storočí kresťanská cirkev pozostá-
vala z 5-tich patriarchátov: Rímskeho, Koštantínopolského, 
Alexandrijského, Antiochijského a Jeruzalemského. V roku 
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1054 od štyroch východných patriarchátov sa oddelil zá-
padný - Rímsky, čo viedlo ku schizme, ktorá dodnes nebola 
prekonaná.

V západnej časti Rímskej ríše vznikla rímskokatolícka 
cirkev, vo východnej časti – pravoslávna. Tento rozkol bol 
fixovaný vývojom vierouky rímskokatolíckej cirkvi, dogma-
mi, ktoré sú nezlučiteľné s pravoslávnou vieroukou a odliš-
nou spiritualitou, čo bráni ich zjednoteniu. Napriek tomu 
náučné postuláty v niektorých otázkach oboch cirkví sú 
relatívne blízke a medzi oboma cirkvami prebieha dialóg.

Pravoslávie sa rozšírilo z východnej Byzantskej ríše na 
územie Balkánskeho polostrova (Grécko, Srbsko, Čierna 
Hora, Bulharsko, Rumunsko, Severné Macedónsko). Veľa 
pravoslávnych žije na území Libanonu, Sýrie, Jordánska. 
Pravoslávie sa rozšírilo na územia Východných Slovanov 
– Ukrajinu, Rusko a Bielorusko. Najväčšou pravoslávnou 
cirkvou je Ruská pravoslávna cirkev. V menších skupinách 
pravoslávni žijú v štátoch strednej Ázie, Severnej a Južnej 
Ameriky. Dnes takmer niet takého štátu, kde by neboli pra-
voslávni veriaci. Pravoslávie sa stalo svetovým.

Byzantská ríša dlho odolávala sústavným útokom Ara-
bov. Oslabená v roku 1204 bola zruinovaná IV. križiackou 
výpravou, ktorú organizovala pápežská kúria za účelom 
oslobodenia Svätej Zeme od neveriacich útočníkov. (Za 
tento čin pápež Ján Pavol II. sa 4. mája 2001 ospravedlnil 
patriarchovi Konštantínopolskému Bartolomejovi). Osla-
bená Byzantská ríša napokon roku 1453 bola podmanená 
osmanskými Turkami. Konštantínopol bol premenovaný na 
Carihrad. Tu má sídlo patriarcha Konštantínopolský, ktorý 
je považovaný za najvyššiu autoritu a duchovnú hlavu všet-
kých autokefálnych pravoslávnych cirkví na celom svete. 
Udeľuje tomos, t.j. autokefalitu.
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Všetky miestne cirkvi sú organizačne, vieroučne i litur-
gicky celkom rovnocenné. Každá z nich je riadená vlastným 
samostatným predstaviteľom - patriarchom, metropolitom 
alebo biskupom. Autokefálna cirkev si vyžaduje aspoň troch 
biskupov, má vlastnú synodu, teologickú školu, monastiere 
a pod.

Všetky pravoslávne cirkvi sú zjednotené nie na princípe 
správy jedného pozemského ústredia (hlavy ako je u rím-
skokatolíkov – pápež), ale na princípe viery, cirkevného 
učenia, zakladajúceho sa na Svätom Písme a posvätnej Tra-
dícii.

V súčasnosti pravoslávne cirkvi udržujú vzájomné pria-
teľské vzťahy, navzájom si pomáhajú, konajú spoločné kon-
ferencie, sympózia, organizujú snem celej pravoslávnej 
cirkvi. V pravoslávnej cirkvi pri liturgiách používajú buď 
starú gréčtinu, v slovanských cirkvách cirkevnú slovančinu, 
čo je aj v našich podmienkach, alebo súčasné národné ja-
zyky.

V súčasnosti sú všeobecne uznávané tieto pravoslávne 
autokefálne cirkvi:

1. Konštantínopolský ekumenický patriarchát, 2. Ale-
xandrijský patriarchát, 3. Antiochijský patriarchát, 4. Jeru-
zalemský patriarchát, 5. Ruská pravoslávna cirkev, 6. Gru-
zínska pravoslávna cirkev, 7. Srbská pravoslávna cirkev, 
8. Rumunská pravoslávna cirkev, 9. Bulharská pravoslávna 
cirkev, 10. Cyperská pravoslávna cirkev, 11. Grécka pravo-
slávna cirkev, 12. Albánska pravoslávna cirkev, 13. Poľská 
pravoslávna cirkev, 14. Pravoslávna cirkev v českých kraji-
nách a na Slovensku, 15. Pravoslávna cirkev v Amerike.

V 9. storočí západní Slovania vytvorili prvý nezávislý štát 
Veľkú Moravu. Významnú úlohu v rozvoji tohto štátu zohral 
sv. knieža Rastislav ( 820 – 870 ). Za svojej vlády sústavne 
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pociťoval zasahovanie do svojich štátnych záležitostí bavor-
ských latinských biskupov. Rastislav sa rozhodol definitív-
ne zbaviť tohto vplyvu. Preto sa obrátil s prosbou na by-
zantského cisára Michala III., aby poslal na Moravu svojich 
učencov, aby tu hlásali kresťanskú vieru. V tomto období už 

sa schyľovalo ku schizme, preto cisár Michal III. 
s radosťou mu vyhovel. Na Moravu vyslal dvoch 
učencov, bratov sv. Cyrila a Metoda. Synovec sv. 
Rastislava, Nitrianske knieža Svätopluk, pod-
porovaný východofranskými biskupmi a knie-
žatami zajal sv. Rastislava a odovzdal ho svoj-
im pokroviteľom (chlebodarcom) do Bavorska, 
kde bol Rastislav najprv oslepený a tak umuče-
ný.

Múdry knieža Rastislav snažil sa prácu bratov všemožne 
podporovať, aby prinášali požehnanie svojmu národu. Vy-
bral nadaných mladých mužov svojej krajiny, aby ich svätí 
bratia vyučili za kňazov a tí aby šírili slovanské bohoslužby.

Svätopluk po Rastislavovej smrti sa úplne priklonil na 
stranu bavorských biskupov a kňazov, prenasledoval žiakov 
sv. Cyrila a Metoda, až napokon ich vyhnal zo svojej kraji-
ny. Ich miesto zaujali latinskí kazatelia. Pravoslávna cirkev 
v českých krajinách a na Slovensku kanonizovala za svätého 
knieža Rastislava. Kanonizácia sa konala 29. októbra 1994 
v Prešove a 30. októbra 1994 v Brne.
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Sv. Cyril (Konštantín) a Metod
Bratia, prvoučitelia, zvestovatelia kresťan-

ského náboženstva sa narodili v byzantskom 
meste Solún (grécky Tessaloniky). Pôvodom 
boli Gréci alebo Slovania, ale poznali staroslo-
vanský jazyk.

Starší Metod sa narodil v roku 815 a mlad-
ší Konštantín sa narodil v roku 827. Zúčastnili 
sa diplomatickej misie v Chazarskej ríši (juž-
ná časť dnešnej Ukrajiny) a na Kryme objavili 
Evanjelium a Psaltyr, napísané „ruskými písme-
nami“.

Na žiadosť moravského kniežaťa Rastislava roku 863 
byzantský imperátor Michal III. posiela na Moravu bratov 
Cyrila a Metoda, aby tam šírili kresťanstvo v zrozumiteľ-
nom pre obyvateľstvo slovanskom jazyku. Práve prostred-
níctvom slovanského jazyka knieža Rastislav chcel zacho-
vať svoju nezávislosť a slobodu.

Cisár Michal III. okrem bohatých darov poslal kniežaťu 
Rastislavovi list, v ktorom zdôraznil, že slovanské písmo 
zjavil Konštantínovi sám Boh, aby sa i Slovania pripočítali 
k veľkým národom, ktorí oslavujú Boha svojím jazykom.

Cyril a Metod si boli vedomí toho, že ich práca bude mať 
úspech iba vtedy, ak Božie slovo budú hlásať v jazyku slo-
vanskom a ak aj bohoslužby budú vykonávať v tomto jazy-
ku. Preto Konštantín pred príchodom na Moravu zostavil 
slovanské písmo hlaholiku, z ktorého sa vyvinula cyrilika, 
pomenovaná na jeho počesť. Prvé slová napísané v slovan-
skom jazyku boli slová z Evanjelia sv. Jána:

„ Na počiatku bolo Slovo, a  Slovo bolo u Boha, a Boh bol 
to Slovo.“
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Na Moravu bratia priniesli so sebou cirkevné knihy, kto-
ré preložili do slovančiny. Ich práca mala veľký úspech me-
dzi slovanským obyvateľstvom, ale vyvolávala nevraživosť 
u latinských bavorských biskupov a kňazov. Za pomoci Nit-
rianskeho kniežaťa Svätopluka – Rastislavovho synovca, sa 
podarilo uväzniť Rastislava a oslepeného umučiť.

Konštantín, vyčerpaný prácou, vstúpil v Ríme do klášto-
ra, prijal meno Cyril a 14. februára 869 zomrel. Jeho pozo-
statky sú uložené v kostole sv. Klimenta v Ríme.

Keď arcibiskup Metod cítil, že sa blíži posledná hodina 
jeho života, určil za svojho nástupcu slovanského kňaza Go-
razda a v roku 885 zomrel. Po jeho smrti knieža Svätopluk 
pod nátlakom germánskeho duchovenstva vyhnal jeho žia-
kov. A títo jeho žiaci nachádzali útočisko v priľahlých ob-
lastiach, teda aj na našom území, ale hlavne na Balkáne. Na 
území Veľkej Moravy zavládla latinská kultúra.

Dielo svätých bratov Cyrila a Metoda malo veľký význam 
nielen pre Moravu, ale pre celý slovanský svet. Predovšet-
kým tým, že boli vytvorené pevné duchovné základy pre 
pestovanie kresťanskej viery, ktorú ani najzákernejším ne-
priateľom pravoslávia sa nepodarilo vykoreniť.

Niektorí historici predpokladajú, že Cyril a Metod cestou 
na Veľkú Moravu prechádzali cez územie Zakarpatska. Tu 
uskutočňovali misijnú činnosť a ich blahoslavením miestni 
Rusíni prijali kresťanstvo. Aj žiaci Cyrila a Metoda, ktorých 
vyhnal Svätopluk z Veľkej Moravy si našli útočisko na tomto 
našom území. Tu sa dodnes zachovalo ich učenie vo forme 
byzantskej staroslovanskej liturgie, svätého Písma a cyrili-
ky.

Svätí bratia Cyril a Metod sú uctievaní v celom slovan-
skom svete. Ústava Slovenskej republiky sa odvoláva na 
učenie Cyrila a Metoda. Pravoslávna cirkev všeobecne a 
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naša cirkev v českých krajinách a na Slovensku má zasväte-
ných týmto vierozvestcom veľa svojich chrámov. Metropo-
litná rada Pravoslávnej cirkvi na Slovensku vydáva mesač-
ník pod názvom Odkaz sv. Cyrila a Metoda.

Tridsaťročná vojna (1618 – 1648)
Vojna medzi katolíckou ríšou vedenou habsburským 

dvorom so spojencami (Španielskom a Poľskom) a protes-
tantským Francúzskom so spojencami, ktorá sa ukončila 
Vestfálskym mierom.

Dôsledky: Protestantské vierovyznanie sa stalo zrovno-
právnené s katolíckym. Jeho podstatu tvoril postulát, ktorý 
sa vzťahoval na náboženstvo v duchu zásad „Cuius regio, 
eius religio“ – „Koho panstvo, toho náboženstvo“. Habsbur-
govci si upevnili svoju absolútnu moc. Prehĺbili sa hospo-
dárske rozdiely medzi západnou a východnou Európou.

Protestantizmus
Náboženské hnutie, ktoré vzniklo v Nemecku, na čele 

ktorého stál Martin Luther (1483 - 1547).
Katolícka cirkev, ktorej v Nemecku patrila tretina pôdy, 

nemilosrdne vykorisťovala roľníkov na svojich statkoch. 
Nútila ich platiť desiatky za cirkevné úkony (krsty, sobáše, 
pohreby, omše), za odpustky hriechov a pod. Táto cham-
tivosť vyvolávala pobúrenie. Martin Luther sa postavil na 
čelo hnutia za nápravu, čiže reformu cirkvi (odtiaľ názov 
reformácia, luteránstvo). Toto hnutie sa rýchlo rozšírilo 
najmä v štátoch severozápadnej Európy (severné Nemecko, 
severné Francúzsko, štáty Beneluxu a Škandinávie).

Druhou vetvou reformácie je kalvinizmus (zakladateľ 
Ján Kalvín).
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Protireformácia, rekatolizácia
Je proces návratu reformovaných cirkví naspäť do kato-

licizmu. Tento proces sa uskutočňoval na území ovládanom 
Habsburgovcami. Prebiehal aj na území Poľska a Uhorska 
a hlboko zasiahol pravoslávie.

Rakúska cisárovná Mária Terézia (1740 - 1780) za svojej 
vlády uskutočnila niekoľko užitočných reforiem. Bol prijatý 
Urbariálny patent, ktorý určoval vzťahy medzi poddanými 
a šľachtou podľa veľkosti majetku. Pod vplyvom osvieten-
stva uskutočnila školskú reformu pod názvom Ratio edu-
cationis (1777). Pri každej fare sa mala založiť pre roľnícky 
ľud škola s tromi vyučujúcimi predmetmi: čítanie, písanie 
a počítanie. V štáte sa za jej vlády posilnila latinizácia a re-
katolizácia.

Mária Terézia vydala rozkaz, aby zjednotení pravoslávni 
s katolíckou cirkvou sa nenazývali uniati, ako ich posmešne 
nazývali katolíci, aj pravoslávni, ale gréckokatolíci, ktorým 
zlepšila sociálne a materiálne podmienky.

V našom prostredí ešte donedávna pojem „uniati“ sa 
používal bežne. Aby sa čím viac vzdialili od pravoslávia, 
v súčasnosti gréckokatolíci začali používať pojem „katolíci 
východného obradu“ a tým sa chcú viac priblížiť ku svojim 
chlebodarcom. 

Nástupca Márie Terézie syn Jozef II. (1780 - 1790) pri-
jal Tolerančný patent (1781), ktorý priznával náboženskú 
slobodu protestantom (luteránom a kalvínom) a pravosláv-
nemu náboženstvu. Značnú časť cirkevnej právomoci pre-
niesol z pápeža na štát, zrušil takmer polovicu kláštorov, 
ktorých príslušníci sa nezaoberali verejno-prospešnou čin-
nosťou a ich majetok použil na budovanie svetskej cirkev-
nej správy alebo na sociálne účely.
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Cirkevná únia, unionizmus
Slovo „únia“ je latinského pôvodu a znamená spojenie, 

zjednotenie.
Úmyselná snaha podmaniť si pravoslávne obyvateľstvo 

so staroslovanským obradom vládnucemu latinskému ob-
radu na čele s rímskym pápežom vo Vatikáne. Unionistic-
ké hnutie na dosiahnutie svojich cieľov používalo najzá-
kernejšie metódy a prostriedky. Zastrašovanie, kupovanie, 
diskrimináciu v spoločenskom a kultúrnom živote, násilie, 
ohováranie, štátnu moc, zákony a pod. Pravoslávni veriaci 
nevstupovali do únie dobrovoľne a slobodne. Únia vyho-
vovala iba tým, ktorí si chceli vylepšiť svoje spoločenské 
a materiálne postavenie. Najradikálnejším a nekompromis-
ným nositeľom unionizmu bol rád jezuitov.

Jezuiti
Jezuiti – protagonisti rekatolizácie. Rád jezuitov (rád Je-

žiša) založil španielsky šľachtic Ignác z Loyoly pod záštitou 
pápeža. Stanovili si za cieľ šíriť a upevňovať rímsky kato-
licizmus. Aktivity rádu sa prejavili najmä v období antire-
formácie, t. j. v období prinavrátenia protestantov naspäť 
do rímskokatolíckej cirkvi. Jeho „aktivity“ sa prejavili aj vo 
vzťahu k pravoslávnym veriacim využitím únie ako pros-
triedku na dosiahnutie svojho cieľa.

Vladimír Veľký (Volodymyr Velykyj)
Knieža Kyjevskej Rusi - štátu východných Slovanov. Pod 

vplyvom svojej matky kňažnej Oľgy, ktorá zrejme bola po-
krstená patriarchom Konštantínopolským, knieža Vladimír 
roku 988 prijíma pre svoj štát kresťanstvo z Byzancie. Knie-
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ža Vladimír rozširoval územie svojho štátu smerom na zá-
pad. Ako nasvedčuje dobová kronika „Povesť vremennych 
let“ knieža si podmanil Zakarpatsko a veľkú časť vtedajšie-
ho Uhorska. Z tohto obdobia sa tu udomácňuje názov Rus´, 
ktorý sa zachoval v toponymike ako ruská cerkva, ruské 
sviatky, Uhorská Rus´, Podkarpatská Rus´, Prjaševská Rus´, 
Ruská Nová Ves, Ruská Voľa a pod. a tiež v etnonymike – 
Rusín, Rusnák, ruskí ľudia. Tieto pomenovania označovali 
aj veriaceho kresťana východného, t.j. byzantského obradu. 
Historické etnonymum Rusín sa používalo na celom území 
Kyjevskej Rusi, neskôr bolo vystriedané novším pomenova-
ním Ukrajinec. Na západnej Ukrajine sa etnonymum Rusín 
používalo do konca 19. storočia a na Zakarpatsku a Prjaše-
vščine pretrváva dodnes.

Prjaševščina
Geograficko-etnické územie na južných svahoch Karpát 

pozdĺž slovensko-poľského pohraničia, dĺžkou približne 
350 km, ktoré sa ťahá od obce Osturňa na západe po súčas-
nú hranicu Zakarpatskej oblasti Ukrajiny na východe. Toto 
územie je osídlené obyvateľstvom ruského (ukrajinského) 
pôvodu. V súčasných slovenských masmédiách sa označuje 
ako severovýchodné Slovensko.

Arpádovci
Rod maďarských kmeňov, ktoré v roku 896 prešli cez 

Karpaty a v Podunajskej nížine vytvorili svoj štát, súčasťou 
ktorého sa stala Prjaševščina a Zakarpatsko. Zakladateľ štá-
tu Štefan I. (1000 - 1032) toto územie odovzdal na riadenie 
svojmu synovi Emerikovi a udelil mu titul „Dux Ruizorium“ 
– knieža ruských. Územie dostalo názov Ruská krajina ale-
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bo Ruská marka, ktorá zahŕňala komitáty: šarišský, zem-
plínsky, užský a berehovský.  Od tohto obdobia tento kraj sa 
dostáva pod nadvládu Maďarov, ktorá trvala až do rozpadu 
Rakúsko-uhorskej monarchie (1918). Vnuk Štefana I., kráľ 
Andrej, sa oženil s vnučkou kyjevského kniežaťa Vladimíra 
Veľkého Anastáziou-Agmundovou.

Anastázia-Agmundová
Dcéra kyjevského kniežaťa Jaroslava Múdreho, syna Vla-

dimíra Veľkého, ktorý roku 1051 po prvýkrát za kyjevského 
metropolitu vymenoval domáceho Rusína Ilariona. Za jeho 
vlády v štáte bol prijatý zborník právnych noriem „Ruská 
pravda“. Ako manželka uhorského kráľa Andreja priviedla 
so svojou suitou veľa ruských duchovných (1047 - 1060) 
a tým sa v celom Uhorsku posilnil ruský element a obyčaje 
ruskej Cirkvi. V štáte zvíťazila byzantská liturgia nad latin-
skou. Zakarpatské územie cirkevne bolo podriadené Kyjev-
skej metropolii priamo alebo prostredníctvom Przemysel-
ského biskupstva a neskôr Haličského metropolitu.

Kňažná Anastázia podporovala budovanie monastierov. 
Pravdepodobne aj jej zásluhou bol vybudovaný monastier 
na Černečej hore pri Mukačeve. A dá sa predpokladať, že 
aj v Humennom a základy ruskej viery v Stakčíne (pozri 
str. 128).

Sestry Anastázie sa vydali za vládcov rôznych európ-
skych štátov: napríklad Alžbeta sa stala manželkou nórske-
ho kráľa Heralda III., sestra Anna sa vydala za francúzskeho 
kráľa Henricha I. a priniesla so sebou do Paríža Evanje-
lium, na ktorom až doteraz prisahajú francúzski prezidenti. 
Vo Francúzsku ju nazývali Anna Ruthenka, t.j. Rusínka. 
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Fedor Korjatovič
Litovské knieža (neurčený - okolo 1417), 

ktorý vládol na Podolji (územie, ktoré po zániku 
Kyjevskej Rusi sa stalo súčasťou Litovsko-Rus-
kého kniežatstva). Na protest proti centralizač-
ným snahám litovského kniežaťa Jagellovského 
prichádza na Uhorskú Rus (1339) s početnou 
družinou (v niektorých prameňoch sa uvádza 
až 40 tisíc osôb). Uhorský kráľ Žigmund (1387 
- 1430) ho prijal a pridelil mu bývalú Ruskú 
marku s centrom v Mukačeve (Orosvig). Tu 
Fedor Korjatovič dal vybudovať zámok a mo-
nastier, zrejme zrekonštruoval ten, ktorý dala 

vybudovať kňažná Anastázia. Roku 1398 založil monastier 
v Snine, ktorý zanikol až v roku 1781. Historici s menom Fe-
dora Korjatoviča spájajú aj Makovický (Zborovský) zámok. 
V okolí zriaďoval aj pravoslávne farnosti. Výstavbou chrá-
mu v Mukačevskom monastieri založil základy budúceho 
Mukačevského biskupstva.

Valašská kolonizácia (14. – 16. storočie)
Termín, ktorým sa označuje osídľovanie severného Slo-

venska prevažne na svahoch Karpát. Prebiehala podľa valaš-
ského práva potvrdeného panovníkom, na základe ktorého 
osadníci (valasi) boli po určitú dobu (6 - 20 rokov) oslo-
bodení od všetkých poddanských poplatkov. Usadlíci boli 
prevažne ruského pôvodu spoza Karpát a živili sa pastier-
stvom. V historických rakúskych dokumentoch z roku 1570 
je zaznamenaná prítomnosť „ruských schizmatikov, ruskej 
pravoslávnej viery“ na celom severnom území Slovenska, 
kde sú uvedené jednotlivé usadlosti ako napr. obec Halič 



27

pri Trenčíne, na Muránskej planine, na Horehroní, Vyšná 
Orava, Nižná Orava (správne po slovensky znie „Horná“ a 
„Dolná“) a pod. Z tohto obdobia pochádzajú aj prvé písom-
né záznamy o obciach Zakarpatska a Prjaševščiny.

Monastiere (kláštory)
Miesta, kde žijú mnísi pravoslávnej cirkvi a iných cirkví 

východného obradu. Najväčšie a najvýznamnejšie mo-
nastiere môžu získať titul lavra. Malé komunity, v ktorých 
žije starec a jeho dvaja-traja žiaci (mnísi) sa nazývajú slo-
vom skýt. Dá sa predpokladať, že monastiere na Slovensku 
vznikali ešte pred príchodom sv. Cyrila a Metoda, a to na 
Spiši v Spišskom Podhradí, v Štole, v Humennom.

V obkľúčení inovercami monastiere sa stávali ohniska-
mi neustálych útokov, vraždenia, pálenia, ničenia a postup-
ne úplnej likvidácie. Na území Prjaševščiny boli zničené 
a zanikli monastiere v Spišskom Podhradí, Michalovciach, 
Sobranciach, Snine, Dravciach, Rafajovciach a inde. V Hu-
mennom podľa mapy z roku 1774 monastier sa nachádzal 
v centre mesta. Pravoslávnych mníchov odtiaľ vyhnali ka-
tolícki fanatici Drugetovci a privolali jezuitov. Na prebe-
ranie pravoslávnych monastierov pápež vystríhal katolíc-
kych biskupov, aby nepoužívali násilie. V prípade prestupu 
mníchov na katolicizmus mali mať zabezpečené dožitie. 
K najvýznamnejším monastierom na Prjaševščine patri-
li Krásnobrodský a Bukovský, na Zakarpatsku Hrušovský 
a Mukačevský.

Spôsob života mníchov v monastieri bol popísaný v Ty-
pikone, pravidlá boli veľmi prísne. Od mníchov v prvom 
rade sa vyžadoval prísny pôst, modlitby, odriekanie (vzda-
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nie sa rodinného života), dobrovoľná chudoba, jednoduchý 
spôsob života.

Druhá rovina života mníšskej komunity je spoločensko-
-kultúrna. Monastiere boli významným strediskom duchov-
ného života, šíriteľmi gramotnosti, vzdelania a osvety. Mali 
nezastupiteľné miesto pre rozvoj písomníctva a vzdelania, 
najmä prostredníctvom kníh. Podstatou kníh bolo kresťan-
stvo, čítanie ktorých malo posväcovať dušu, osvetľovať ro-
zum a vychovávať k mravnosti.

Predstaveným monastiera je igumen, v ženskom mo-
nastieri igumena.

Mukačevský monastier
Nachádza sa na Černečej hore pri Mukačeve. Pravdepo-

dobne bol založený kňažnou Anastáziou, dcérou kyjevské-
ho kniežaťa Vladimíra, manželkou uhorského kráľa Andre-
ja I.

Knieža Fedor Korjatovič na tomto mieste obnovil mo-
nastier a dal vybudovať chrám. Sústreďoval v monastieri 
učených mníchov. Všemožne podporoval ich literárnu čin-
nosť a vznik monastierskej školy. V nej pripravoval duchov-

ných a kantorov.
Historické listiny uvá-

dzajú, že igumen Ioan 
(Ján) v roku 1491 sa stá-
va aj prvým biskupom, 
čo je teda rokom vzniku 
Mukačevskej eparchie. 
Mukačevskí biskupi síd-
lili práve v monastieri 
a ich úrad bol spojený 
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s úradom igumena až do 18. storočia. Prvým biskupom, kto-
rý vôbec nebol igumenom monastiera bol Andrej Bačinský.

Okrem duchovnej úlohy monastier zohrával význam-
nú spoločenskú a kultúrnu úlohu. Bola tu bohatá knižni-
ca staroslovanskej literatúry, prepisovali sa tu starodávne 
a historické a cirkevné knihy. V monastieri sa v súčasnosti 
nachádza cenná knižnica s viac ako šesťtisíc titulmi a archí-
vom. Bola tu zriadená ľudová škola a duchovný seminár pre 
prípravu duchovných a kantorov. Pracovala aj tlačiareň.

V roku 1920 monastier prešiel reformou a prispôsobil 
sa haličským monastierom.

Metod Rakovský
Posledný pravoslávny biskup, ktorý sídlil v Mukačev-

skom monastieri (1687 - 1693), pochádzal z Haliče. Vla-
dyka Metod bol vysvätený za archijereja metropolitom 
moldavským Dorotejom. Svetská moc sa k nemu správala 
s nepriazňou. Biskup sa sťažoval, že nič nedostáva z biskup-
ských statkov a je nútený pre svoju existenciu sám sa starať 
o hospodárstvo.

Pod nátlakom maďarských jágerských biskupov a v dô-
sledku Užhorodskej únie bol nútený monastier opustiť. 
Zomrel v Pelegrinskom monastieri v Poľsku. V dôsledku 
toho na post Mukačevského biskupstva bol ustanovený 
kandidát Vatikánu Josif de-Kamelis.

Monastier v Rafajovciach
Nachádzal sa v malej dedinke pri vodnej nádrži Doma-

ša vo Vranovskom okrese. Je to známe odpustové miesto so 
zázračnou ikonou Matky Božej. Táto ikona sa stala zákla-
dom pre vznik monastiera.



30

Jeho začiatky siahajú do čias christianizácie nášho kraja. 
Traduje sa, že tam, kde sa stáča poľná cesta do obce Koša-
rovce, stál kedysi mohutný dub. Jedného dňa pod korunou 
stromu odpočívajúcemu pútnikovi sa zjavil obraz Preblaho-
slavenej Devy Márie. Krátko po zjavení začal z kmeňa stro-
mu vytekať prameň vody. V blízkosti tohto svätého miesta 
sa usadil mních-pútnik, ktorý namaľoval obraz Matky Božej 
s Bohomládencom Isusom. Tento mních za pomoci miest-
nych ľudí postavil na mieste zjavenia drevený chrám a skýt 
pre seba. To boli začiatky pravoslávneho monastiera v Ra-
fajovciach. Monastier bol zasvätený sviatku Sošestvija sv. 
Ducha a stal sa duchovným centrom a oporou nielen pre 
miestnych Rafajovčanov, ale aj pre široké okolie. Veria-
ci s pokorou a nádejou prichádzali do monastiera k ikone 
Matky Božej a nachádzali tu útechu a zdravie duchovné aj 
telesné.

Monastiere boli baštou a oporou Pravoslávia v tom-
to regióne. Žiaľ, na základe viedenského cisárskeho dvora 
v XVIII. storočí bol zrušený. Veriaci si postavili na novom 
mieste uprostred obce nový chrám zasvätený Roždestvu 
Presvätej Bohorodičky, do ktorého na čestné miesto upev-
nili aj ikonu Matky Božej s Bohomládencom Isusom, ktorá 
sa zázrakom zachovala. Na ikone je jedinečné vyobrazenie 
Matky Božej, ktorá svojou materinskou starostlivosťou, ne-
hou a láskou zahrňuje svojho Jednorodeného Syna. Svojím 
pohľadom akoby sa prihovárala k nám ako naša milostivá 
nebeská Matka, ku ktorej vo svojich ťažkostiach a prosbách 
môžeme sa obrátiť. V ľavej ruke drží sv. Evanjelium - knihu, 
ktorá symbolizuje Isusove spasiteľné učenie, ktoré prináša 
tomuto svetu.
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V Rafajovciach sa konajú dva odpusty: prvý na staro-
dávnom mieste, kde stál monastier na počesť Sošestvija sv. 
Ducha a druhý na sviatok Roždestva Presvätej Bohorodičky.

Monastier na Bukovej Hôrke
Názov pochádza od hôrky (ľudovo „hirka“), ktorá sa na-

chádza blízko Bukoviec pri Stropkove. Vznik monastiera 
historicky a nábožensky siaha do dávnej minulosti.

Bukovský monastier, ako aj iné, vznikol na starom kul-
tovom mieste. Presný dátum jeho založenia nie je hodno-
verný, ale pravdepodobne jeho začiatky siahajú do cyrilo-
-metodských čias. Podľa ľudového podania vznik tohto 
monastiera je spojený so zázračným uzdravením akéhosi 
slepca, ktorý so skupinou ľudí z Haliče spoza Karpát išli na 
jarmok do Stropkova. Na hôrke si slepec umyl tvár vodou zo 
studničky a stal sa zázrak - slepec 
„prezrel“ (začal znova vidieť).

Na tomto mieste obyvatelia 
obce Bukovce postavili kaplnku 
a skýt pre mnícha. Boli to zákla-
dy budúceho monastiera. Na toto 
miesto začali prichádzať veriaci 
z blízkeho a neskôr aj zo širokého 
okolia prosiť o radu a pomoc pri 
zložitých životných okolnostiach, 
o odpustenie hriechov a pod.

Mnísi žili svojím typickým 
mníšskym životom. Málokto 
z vládnych činiteľov sa o nich za-
ujímal. Ani prijatie únie sa nevzťa-
hovalo na ich život.
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Na začiatku XVIII. storočia Bukovský monastier v dô-
sledku Rákocziovho povstania spustol (1703 - 1711). Za 
pomoci vlastníka Makovického panstva Szirmaya činnosť 
monastiera znova bola obnovená s podmienkou, že v mo-
nastieri sa bude každoročne po jeho smrti vykonávať za-
upokojná zádušná služba. Dal vybudovať kamenný chrám, 
budovu pre mníchov, hospodárske budovy, venoval mo-
nastieru 75 ha ornej pôdy a 5 ha lesa. Pri monastieri vznik-
la škola pre prípravu kantorov, ktorí viedli cirkevné zbory 
a boli učiteľmi v ľudových cirkevných školách, kde sa deti 
učili čítať, písať a počítať.

Monastier naširoko rozvinul všestrannú plodnú činnosť 
podľa vzoru Krásnobrodského a Mukačevského monastie-
ra, stal sa šíriteľom osvety a kultúry. Na aktivizácii činnosti 
a získaní autority monastiera koncom XVIII. storočia sa za-
slúžil igumen Arsenij Kocak (14. marca 1737 Bukovce - 12. 
apríla 1800 Mukačevo). Bol veľmi činný aj v literárnej ob-
lasti. Napriek tomu, že bol vychovaný v latinských školách, 
úplne sa prinavrátil k východným prameňom a východ-
ným svätým otcom. Napísal napríklad „Pravidlá a poučenia 
mníšske“, „Cirkevné právo“, vystupoval na záchranu „rus-
kého jazyka“, bol proti maďarizácii a latinizácii cirkevného 
života.

V čase Prvej svetovej vojny mnísi opustili monastier 
a jeho budovy boli zruinované.

V roku 1967 z iniciatívy vtedajšieho správcu pravosláv-
nej farnosti v Bukovciach prot. Michala Hrustiča a za po-
moci pravoslávnych veriacich zo širokého okolia, ako aj 
iniciatívy doc. Andreja Šlepeckého a jeho strýka dr. Ivana 
Šlepeckého, pôsobiaceho v USA, rodákov z Bukoviec, bola 
prevedená oprava monastiera. Obnovili sa bohoslužby pod-
ľa pôvodných tradícií. Bolo to však veľmi krátke obdobie. Po 
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obnovení gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 rozhodnutím 
vlády cirkevné chrámy mohli využívať striedavo obe cirkvi 
– pravoslávna a gréckokatolícka. Ale už v nasledujúcom 
1969 roku bola odpustová slávnosť pravoslávnym veriacim 
prekazená krikom, nadávkami a iným neprístojným spôso-
bom zo strany gréckokatolíckych veriacich.

Obnovený monastier a chrám v súčasnosti obsluhujú 
mnísi gréckokatolíckeho rádu Bazila Veľkého.

ČASŤ II.

Únia ako spôsob podmanenia Pravoslávia  
pod nadvládou Poľska

Roku 1385 knieža Litovsko-ruského štátu Jagelonský sa 
oženil s poľskou kráľovnou Jadvigou za podmienky, že „na 
večnosť spája“ svoju krajinu s Poľskou korunou, a že budú 
zachované dávne obrady, privilégia a tradície. Ale to netrva-
lo dlho. Poliaci sa vyhlásili za „štít kresťanstva“. Za účelom 
získať podporu pápeža deklarovali svoj posun na východ 
za „Kristov pochod“ proti jazyčnikom-Litovcom a schizma-
tikom Rusínom. V poľsko-litovskom období Ukrajinci sa 
nazývali Rusíni, odvodené od „Rus´“ (oficiálne až do konca 
XIX. storočia). Tak sa volali aj Bielorusi. Rosijani (Russki-
je) sa nazývali „moskoviti, „moskali“ – odvodené od mesta 
Moskva.

Delenie na katolíkov a pravoslávnych sa prehlbovalo 
spoločenskými a politickými privilégiami v prospech kato-
líkov a taktiež centralizáciou štátu. To viedlo napríklad aj 
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podolské knieža Fedora Korjatoviča opustiť svoje panstvo 
a odisť so svojou družinou do Uhorska, kde získal do správy 
Ruskú marku.

Do Reči Pospolitej Poľskej boli pozvaní jezuiti, ktorí za-
kladali vzorové kolégia, v ktorých vychovávali Poliakov 
v duchu bojového katolicizmu a lákali k sebe talentovanú 
protestantskú a pravoslávnu mládež. Tak pod vplyvom pro-
tireformácie bývalá náboženská tolerancia sa uvoľňovala 
a podvoľovala sa fanatickému katolicizmu (ktorý je cítiť 
v poľskej spoločnosti aj v súčasnosti).

Vodcovia Poľského štátu aktívne na kanonickom území 
Kyjevskej metropolie zakladali katolícke biskupstvá, kto-
rých klérus si užíval také rozsiahle práva a privilégia, o kto-
rých pravoslávne duchovenstvo si nepredstavovalo ani vo 
sne.

Brestská únia
Názov je od bieloruského mesta Brest, ktoré sa nachá-

dza na hraniciach s Poľskom. Pod neustálym nátlakom štát-
nej moci a katolíckeho duchovenstva časť predstaviteľov 
pravoslávnej cirkvi na území, ktoré bolo súčasťou Poľsko-li-
tovského kráľovstva roku 1549 podpísali Brestskú cirkevnú 
úniu, t.j. prijali zvrchovanosť pápežskej kúrie.

Pravoslávni biskupi neustále znášali trvalý nátlak zo 
strany štátnych úradov, a preto časť z nich sa rozhodla 
v prísnom utajení pred laickou verejnosťou aj nižším ducho-
venstvom podpísať úniu s Rímom a kanonicky sa podriadiť 
rímskemu pápežovi. Okrem dvoch cirkví – rímskokatolíc-
kej a pravoslávnej vznikla ešte tretia hybridná – uniatska. 
Uniati očakávali rešpekt a spoluprácu od latinského ducho-
venstva Poľska, ale v skutočnosti sa stretli s otvorenou ne-



35

návisťou. Pravoslávni ich nenávideli za zradu, a rímskoka-
tolíci ich nepovažovali za plnohodnotných veriacich. Poliaci 
chceli také zjednotenie cirkví, pri ktorom by uniati úplne sa 
vzdali svojich dogiem, historických tradícií, obradov a pod. 
To vyvolalo odpor ľudu, ktorý prepukol do národno-oslo-
bodzovacej vojny za ruskú vieru pod vedením kozáckeho 
hajtmana Bohdana Chmeľnického.

Príčiny prijatia Brestskej únie môžeme zhrnúť do dvoch 
bodov:

1. Ťažké existenčné sociálne pomery západoruskej 
pravoslávnej cirkvi.

2. Agresívne činnosti katolíckeho duchovenstva, najmä 
privolaných jezuitov.

Konštantín Ostrožský
(Okolo 1460 - 11. októbra 1530) pomenovanie od Ostro-

hu na Volyni (Ukrajina). Veľkoknieža Poľského kráľovstva, 
jeden z najmocnejších magnátov. Mal svoju vojenskú dru-
žinu, zasahoval do politiky štátu. Na svojom rozsiahlom 
panstve budoval pravoslávne chrámy, zaslúžil sa o rekon-
štrukciu Počajevskej lavry, zakladal pravoslávne bratstvá. 
Konštantín Ostrožský založil tzv. Ostrožskú akadémiu, 
ktorá sa svojím programom vyrovnávala najlepším jezu-
itským kolégiám. Na svojom dvore zriadil tlačiareň, ktorá 
tlačeným písmom ako maják osvetľovala cirkevnú cestu aj 
v Mukačevskej eparchii. Tam sa tlačili cirkevné aj svetské 
knihy. Bola tam vydaná známa aj v Mukačevskej eparchii 
Gramatika Meletija Smotrického. Práve tam bola vytlačená 
najslávnejšia kniha Ostrožská Biblia, ako prvá kniha v slo-
vanskom jazyku.
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Ivan - syn Konštantína Ostrožského bol vlastníkom Ma-
kovického-Zborovského zámku (1582 - 1601). Za jeho čias 
sa na Prjaševščine dokončuje proces osídľovania kraja pre-
važne obyvateľmi z ukrajinských sídiel. Na jeho panstve 
bolo založených okolo 40 osád, medzi nimi napr. Belejovce, 
Bodružal, Vyšná Driečna, Dobroslava, Vyšný Mirošov, Vyš-
ný a Nižný Komárnik, Vyšná Jedľová, Kečkovce, Medvedie, 
Pstriná, Šemetkovce, Šarbov, Smilno atď.

Roku 1601 Ivan Ostrožský predal Makovické panstvo 
Žigmundovi Rákoczimu za 80 000 uhorských zlatých. Ako 
pamiatka na toto obdobie na križovatke ciest od Bardejova 
do Bardejovských kúpeľov a Dlhej Lúky sa nachádza troj-

hranný renesančný pomník, na 
ktorom je znázornené ukrižo-
vanie Isusa Christa s Ivanom 
Ostrožským a jeho manželkou 
Zuzanou Šerediovou. Žiaľ, Ivan 
zradil svoj rod, zradil pravo-
slávnu vieru, stal sa katolíkom 
Jonášom. Naďalej podporoval 
pravoslávie, avšak ako Rusín 
v katolíckom prostredí dôveru 
k sebe už nezískal.

Alexander Pavlovič venoval Ostrožskému tieto riadky 
svojho verša:

Ivan, povynujas´Suzani,
Prezriv baťkiv svojich Cerkvi,

K voli jasnoveľmožnej pani
Mučyv našich rus´kych otciv.
Na Makovicju pryviv ľachiv,
V Zborovci kostel postrojiv
V zemeľneje pryviv poľakiv,

Pomník Ostrožských
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Rus´kych ľudej tym ohorčyv.
No v tisjač šisťsot peršim hodu 

Prodav Makovic´ki cholmy,
Lisy, luky, poľa j vodu,

Joho čort vzjav-tut živem my. 

Počajevská Lavra
Nachádza sa v Ternopoľskej oblasti na Západnej Ukraji-

ne. Podľa legendy na Počajevskej hore sa zjavila Matka Bo-
žia v ohnivej žiare a zanechala tam svoju stopu, spod ktorej 
vytekala uzdravujúca voda. Na tomto mieste prepodobný 
Jov založil monastier, ktorý po dlhé roky sa stal pilierom 
ochrany pred latinizáciou. Prepodobný Jov trpel urážky, vý-
mysly, bitky, odsúdenia, ale zo všetkých síl chránil pravo-
slávnu vieru. Vlastnými rukami spolu s bratmi vybudovali 
monastier. Prepisovali sväté knihy, písali poučenie o kres-
ťanskej viere. Neskôr tu vznikla tlačiareň, z ktorej knihy sa 
šírili aj do Mukačevskej eparchie, to znamená aj na Prjaše-
vščinu.

V monastieri sa nachádza zázračná ikona Presvätej 
Bohorodičky, ktorá je 
známa uzdravujúcimi 
účinkami. Už vyše 400 
rokov je Počajevská 
Lavra hlavným stredis-
kom modlitebného ži-
vota. Svojou duchovnou 
silou priťahuje pútni-
kov zo širokého okolia a 
zahraničia, medzi iným 
aj z Prjaševščiny.

Sväto-Uspenská Počajevská Lavra



38

V období socializmu režim všemožne prekážal v jej du-
chovnej činnosti. Napríklad v jednej z monastierskych bu-
dov bolo zriadené ateistické múzeum.

Dejiny Počajevskej Lavry sú späté s dejinami Ladomi-
rovej, najmä s Ladomirovským monastierom, ktorý bol za-
svätený sv. Jovu Počajevskému, zakladateľovi Počajevskej 
Lavry.

Zakladateľom Ladomirovského monastiera bol archi-
mandrita Vitalij (Maximenko), ktorý do núteného odcho-
du bol Božím služobníkom Počajevskej Lavry. Duchovným 
symbolom Ladomirovskej tlačiarne sa stala ikona sv. Jova 
Počajevského a zároveň pokračovateľkou vo veľkom posla-
ní slúžiť Pravoslávnej cirkvi.

Rodina Drugetovcov
Rodina Drugetovcov od XVII. storočia sa stáva vlastní-

kom takmer celého územia Mukačevskej eparchie s neob-
medzenou mocou. Stredobodom ich záujmu bola rekatoli-
zácia nielen protestantov, ale aj pravoslávnych veriacich.

Pri rekatolizácii rodine Drugetovcov aktívne napomá-
hal Rád jezuitov. Svoju „misijnú“ činnosť zamerali nielen na 
pravoslávnych veriacich, ale aj na protestantov. Ich práca 
bola natoľko agresívna, že za štyri roky dokázali „presved-
čiť“ všetkých humenských mešťanov, aby prestúpili na rím-
skokatolícku vieru. Za krátke obdobie ich činnosti v okolí 
Humenného vznikli nové latinské farnosti, ako napr. Dlhé 
nad Cirochou, Udavské, Papín, Strážske a pod. Bol zlikvido-
vaný pravoslávny monastier, ktorý sa nachádzal v centre 
mesta Humenné a obsadili ho jezuiti.

Za úspešnú katolizáciu humenského panstva dostal Ju-
raj III. Druget priamo od pápeža Pavla V. vyznamenanie - 
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zlatý plášť (aureum vellus) a rakúsky cisár ho zaradil medzi 
rytierov Rádu zlatého rúna. Juraj III. bol manželom dcéry 
Alžbety Báthory. Tento panovník pod vplyvom jezuitov ší-
ril katolicizmus „ohňom a mečom“, najmä medzi rusínskym 
obyvateľstvom, ktoré prevládalo na jeho území. Považoval 
ich za nedokonalých a menejcenných kresťanov, schizma-
tikov, a preto si určil za cieľ priviesť ich na „dokonalý“ la-
tinský obrad (podľa vzoru susedného Poľska). Z tohto dô-
vodu na svoje panstvo pozval pržemyselského uniatskeho 
biskupa Anastasia Krupeckého, aby prakticky uskutočnil 
náboženský prevrat. Za najvhodnejšie miesto činu si zvolili 
práve Krásnobrodský monastier, ako významné stredisko 
Pravoslávia. Na tento účel si zvolili odpustový deň na svia-
tok Sošestvija svjataho Ducha, keď sa tu schádzalo množ-
stvo veriacich.

Anastasij (Alexander) Krupecký
 „Janičiar“ pochádzajúci zo šľachtickej rodiny v Litve, ro-

dina ktorého z pôvodného pravoslávneho obradu prešla na 
latinský. A. Krupecký pôsobil u poľského kráľa ako dozor-
ca pri výchove jeho detí. Tesne pred vysviackou na prže-
myselského gréckokatolíckeho biskupa prijal postrihnutie 
na mnícha s menom Atanáz. Hneď na to bol 20. júna 1610 
vysvätený na biskupa Pržemyselského. Veriaci ho však za 
svojho biskupa neprijali, dokonca ho nepustili ani do bis-
kupskej rezidencie. Tak mu nič iné neostávalo, len hľadať 
si iné útočisko u svojich latinských ochrancov. Keďže ne-
pochodil v Poľsku, tak si hľadal miesto v Rakúsku. Takto sa 
A. Krupecký v roku 1614 objavil na Humenskom panstve.
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Prvý pokus zavedenia únie
Prvý pokus zavedenia únie sa odohral v Krásnobrod-

skom monastieri v roku 1614 na odpustový deň Sošestvija 
svjataho Ducha.

Jezuita Jozef Juventus tento pokus opisuje nasledovne: 
„V samotný deň Svätého Ducha prichádzali sem zástupy ná-
božných prosebníkov. Katolícky vladyka (Rusi tak nazývajú 
svojich biskupov) Atanáz Krupecký, pržemyselský biskup – 
aby vyzdobil chrám (vysvätil – M.Š.), prikázal zavrieť dvere 
na chráme a schizmatici začali kričať, že ich nechcú pus-
tiť do chrámu, že sa im robí krivda. Ihneď sa chopili kolov 
a chceli vypáčiť závory. Biskup vyšiel a snažil sa utíšiť zú-
rivcov slovami, ale keď to neosožilo, pobral sa do sakristie, 
ale aj tam ho množstvo bezbožníkov kruto napadlo cez 
okná. Len prichádzajúci gróf Drughet ho vyrval zakrvave-
ného a skoro bez ducha“ (Tak jezuita nazýva pravoslávnych 
veriacich schizmatikmi a bezbožníkmi - M.Š.). (Bazilevič, 
Joanik, Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v Uhorsku. Prešov, 
2013, str. 157-158).

Užhorodská únia
Neúspech „únie“ v Krásnom Brode neodradil Druge-

tovcov od svojho zámeru. Zosilnili svoj sociálny tlak ako 
neobmedzených vlastníkov panstva. Zintenzívnili aktivitu 
prostredníctvom agitačno-propagačnej činnosti jezuitov, 
ktorí sa vysmievali z pravoslávnej cirkvi, prirovnávali ju ku 
synagógam a pod. V dôsledku toho barónke Kataríne Dru-
getovej, sestre latinského Jágerského biskupa Juraja Jaku-
šiča, ktorá vládla na Humenskom a Užhorodskom panstve, 
podarilo sa sústrediť 63 pravoslávnych kňazov z celkového 
počtu viac ako 600 duchovných Mukačevskej pravoslávnej 



41

eparchie, ktorí nevedeli kvôli čomu. Navyše bez biskupa. 
Takto za ochranou vysokých múrov Užhorodského zámku 
bola „uzavretá“ Užhorodská únia 24. apríla 1646, ktorá hl-
boko zasiahla do duchovného a kultúrneho života Rusínov, 
Slovákov a Maďarov  Mukačevskej eparchie. Podstata „únie“ 
pozostávala z troch bodov: 1. obrady ostávajú pôvodné t.j. 
byzantské; 2. biskupov volí duchovenstvo, ale potvrdzuje 
pápež; 3. uniatske duchovenstvo privilégiami sa zrovno-
právňuje s rímskokatolíckym.

Takto relatívne malá skupinka duchovných rozhodla 
o tak závažnej veci, ktorá hlboko zasiahla citlivý duchovný 
organizmus celej Mukačevskej eparchie, tisícky pravosláv-
nych veriacich! (Rímom Mukačevská gréckokatolícka epar-
chia bola kanonizovaná až v roku 1771).

Z uvedeného môžeme urobiť záver: uniatska, t. j. gréc-
kokatolícka cirkev vznikla ako hybridná z rímskokatolíckej 
a pravoslávnej cirkvi týmito prostriedkami:

1. sociálno-ekonomickým podplácaním
2. použitím mocensko-politickej sily vládnucej hierar-

chie a štátnych orgánov 
Oficiálna listina tejto zmluvy bola „nájdená“ až po 370 

rokoch v Prešovskom štátnom archíve a prezentovaná 
predstaviteľmi Prešovského biskupstva Gréckokatolíckej 
cirkvi 10. júna 2016 na tlačovej konferencii.

Drevené cerkvi (chrámy)
Karpaty na slovensko-ukrajinsko-poľskom pohraničí 

aj napriek veľkým stratám sú aj v XXI. storočí obrovskou 
rezerváciou drevenej cirkevnej architektúry, ktorá sa odzr-
kadľuje rozhodnosťou štýlov a foriem, krásou starovekých 
stavieb.
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Charakteristickým znakom drevených cerkví je ich 
trojhrannosť, čo charakterizuje svätú Trojicu. Najpodstat-
nejšou časťou drevených cerkví je ikonostas (od gréckeho 
eikon-obraz, stasis-stavba), t. j. drevená stena s ikonami, 
ktorá oddeľuje oltár od zvyšnej časti chrámu. Charakteris-
tickým pre ikonostas je presné umiestnenie ikon, ich množ-
stvo, rozmiestnenie a kompozícia námetov.

Najstaršie pamiatky ikonopisnej tvorby pochádzajú 
z XV. - XVII. storočia. V celkovej syntéze ikonostas spája 
v sebe architektúru, výtvarníctvo a dekoračné rezbárstvo.

Drevené chrámy sú kresťanské sakrálne pamiatky. Svo-
jou originalitou a technickým umeleckým stvárnením pat-
ria ku klenotom svetovej kultúry. Pre svoju jedinečnosť sú 
drevené cerkvi miestom častých návštev domácich a zahra-
ničných turistov.

Z 27 drevených chrámov na Slovensku 10 z nich sa nachá-
dza v kraji pod Duklou (Príkra, Kraj-
né Čierno, Hunkovce, Miroľa, Šemet-
kovce, Dobroslava, Korejovce, Nižný 
Komárnik, Ladomirová a Bodružal). 
Posledné dva – chrám sv. Michala 
v Ladomirovej z roku 1742 a chrám 
sv. Nikolaja v Bodružali z roku 1658 
boli v roku 2009 zapísané do zo-
znamu svetového dedičstva UNE-
SCO. Z iniciatívy Ing. Michala Kosťa 
z Ladomirovej za účelom záchrany 
a propagácie vzniklo združenie Kar-
patská drevená cesta (KDC).

Ako vyplýva z dátumu, tieto dre-
vené chrámy boli zhotovené v čase 
tesne po formálnom prijatí únie, keď 

Drevený chrám sv. archanjela 
Michala v Ladomirovej
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veriaci si ani neuvedomovali jej podstatu. A trvalo viac ako 
stopäťdesiat rokov po podpísaní únie, kým si to uvedomili. 
Tieto chrámy boli postavené z vlastných prostriedkov ve-
riacich celej farnosti. Je teda logické, že je to nadobudnutá 
hodnota aj pravoslávnych. 

Cerkva nie je kostol
Symbolika zohráva v živote národov veľký význam. Pod-

ľa slov nemeckého filozofa Hegela symbol má za úlohu vy-
volať v našom vedomí nielen predstavu o sebe samom, t. j. 
o svojej vonkajšej forme, ale zároveň má aj vnútorný obsah 
a jeho význam. Napomáha spojiť masy ľudí, ich spoločen-
ské vedomie okolo určitého programu alebo idey. Platí to aj 
v náboženstve.

Formy náboženstva symbolizujú aj stavby budov, v kto-
rých sa uskutočňujú bohoslužby. Majú svoje zákonitosti, 
ktoré sa nesmú meniť. Pre islamské náboženstvo sú charak-
teristické mešity, ktoré sa skladajú z dvoch častí – minaretu 
a mešity. Bohoslužby vykonáva muezín. Synagóga symboli-
zuje židovské náboženstvo a jeho vykonávateľom je rabín.

Na východe Slovenska sa stretávajú dve náboženské kul-
túry - byzantská a latinská. Každá z nich má tiež svoje sym-
boly: liturgiu, ikony alebo sochy, bohoslužobné rúcha a pod. 
Latinskú kultúru, kde sa vykonávajú bohoslužby podľa la-
tinského obradu predstavujú kostoly. Symbolom veriacich 
byzantského obradu (pravoslávnych a gréckokatolíkov) od 
svojho počiatku je cerkva. Jej základnou zákonitosťou je, že 
oltár sa nachádza vo východnej časti bohoslužobnej miest-
nosti na rozdiel od latinských kostolov.

Pomenovanie cerkva v našich podmienkach symbolizuje 
faktor príslušnosti k ruskej viere (respektíve ruskej národ-
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nosti). Tak ako synagógu alebo mešitu nikto nenazve kosto-
lom, tak isto má byť aj vo vzťahu k pomenovaniu „cerkva“.

Josif de-Kamelis
(1690 - 1706) – horlivý uniat

Ešte 150 rokov po zavedení únie uniatske tendencie 
v praxi sa presadzovali pomaly a často násilím. Josif de-
-Kamelis bol toho príkladom. Pochádzal z gréckeho ostro-
va Chios, v Ríme vykonával funkciu skriptora vo Vatikán-
skej knižnici. Za mukačevského biskupa ho menoval pápež, 
rakúsky cisár Leopold I. ho schválil v tejto funkcii r. 1690. 
Zároveň ho ustanovil do funkcie tajného radcu. Bol prvým 
naozajstným gréckokatolíckym biskupom Mukačevskej 
eparchie.

De-Kamelis uskutočňoval zavádzanie únie rázne a dô-
sledne. V sprievode vojska išiel z dediny do dediny, vyháňal 
nespoľahlivých duchovných a nútil veriacich prechádzať 
do únie. Hlavné nebezpečenstvo pre úniu videl v cirkev-
ných knihách dovezených z Ruska a Ukrajiny, preto zakázal 
ich dovoz. Napriek jeho horlivosti na zásah maďarských já-
gerských biskupov Mukačevské biskupstvo v jeho pôvodnej 
forme nebolo uznané. Považovali ho iba za súčasť rímsko-
katolíckej Jágerskej diecézy a pričlenených gréckokatolíc-
kych duchovných za svojich kaplánov. V čase roľníckeho 
povstania vedeného protestantským veliteľom J. Rákocim 
(1676-1735), spojenca kozáckeho hajtmana Bohdana 
Chmeľnického, ktorý bojoval za ruskú (pravoslávnu) vie-
ru proti katolíckemu Poľsku, de-Kamelis ušiel z Mukačeva 
a schoval sa v monastieri minoritov v Prešove. Roku 1706 
tragický zahynul od hnevu roľníkov v Ruskej Novej Vsi pri 
Prešove. 
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Ján Matej Korabinský
(23. 2. 1740, Prešov - 23. 6. 1811, Bratislava)

Slovenský historik, kartograf, pedagóg, lexikograf, publi-
cista, autor štatistík. Patril k najuznávanejším osobnostiam 
svojej doby. Radí sa k príslušníkom osvietenstva. Vyrastal 
vo vzdelanej učiteľskej evanjelickej rodine. Vzdelanie získa-
val postupne na Evanjelickom kolégiu v Prešove, následne 
na Evanjelickom lýceu v Bratislave. Rozšíril svoje vzdelanie 
v meste Rinteln v Nemecku, kde študoval teológiu, filozofiu, 
históriu a prírodné vedy.

Je autorom publikácie Geograficko-historický a tova-
rový lexikón Uhorska z roku 1786. Obsahuje stručný opis 
Uhorska a detailnejšie opísanie jeho topografických, demo-
grafických, etnických, ako aj hospodárskych pomerov. Toto 
dielo je dodnes jedno z najvýznamnejších, z ktorého pozná-
vame pomery z 18. storočia. V danej publikácii autor uvá-
dza štatistický zoznam pravoslávnych a gréckokatolíckych 
cirkevných obcí.

Ako uvádza Ján Korabinský, po 140-ich rokoch po vyhlá-
sení Užhorodskej únie na území vtedajšieho Uhorska bolo 
881 pravoslávnych chrámov,  uniatskych len 134. Na území 
Slovenska autor uvádza konkrétny zoznam 175 pravosláv-
nych obcí s pravoslávnymi chrámami a duchovnými. Podľa 
tohto lexikónu bolo na území terajšieho Slovenska len 11 
uniatskych obcí s chrámami. Zoznam týchto farností je uve-
dený aj v knihe Prot. Štefana Horkaja a prot. Štefana Pružin-
ského „Pravoslávna cirkev na Slovensku v 19. a 20. storočí“ 
(1998) na str. 45-46.



46

Vzťahy medzi Jágerským a Mukačevským 
biskupstvom po prijatí Užhorodskej únie.

Medzi týmito subjektmi sústavne vznikali spory, napätie 
a roztržky. Rímskokatolícki jágerskí biskupi si definitívne 
chceli podmaniť veriacich Mukačevskej eparchie a hrubo 
zasahovali do jej činnosti. Obyčajný veriaci národ ani zvlášť 
nevnímal kánonické detaily, napr. že v chrámoch prestali 
spomínať mukačevských biskupov. Ale vyššie duchoven-
stvo to chápalo ako hrubé zasahovanie a porušovanie. Du-
chovenstvo otvorene alebo skryto sa nachádzalo v opozícii 
v priebehu celého XVIII. storočia.

Napríklad:
• V spore s košickým biskupom o veriacich Mukačev-

ské biskupstvo tvrdilo, že kto je gréckokatolík, ten je 
ruský a má patriť do jej eparchie.

• Mukačevská eparchia následne bola podriadená ma-
ďarskej Jágerskej eparchii, ktorá územím a počtom 
veriacich bola 10 krát menšia.

• Gréckokatolíckym duchovným bolo zakázané nosiť 
bradu, ako bolo zaužívané u pravoslávnych.

• Gréckokatolícki absolventi Trnavskej bohosloveckej 
fakulty pred vysvätením museli povinne prisahať 
vernosť a poslušnosť jágerskému biskupovi.

• Vysvätenie duchovných sa mohlo konať iba s povo-
lením jágerského biskupa a za prítomnosti jeho zá-
stupcu.

• Gréckokatolícki biskupi museli skladať prísahu ver-
nosti jágerským biskupom.

V takom neprajnom a útočnom prostredí duchovné 
idei pravoslávnych predkov mohli obstáť iba vďaka silným 
osobnostiam a ich snahe chrániť a hájiť historické tradície.
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Biskup Michail Emanuil Oľšavský
(1700, obec Oľšavica, okr. Levoča - 5. november 1767, 
Mukačevo).

Vzdelanie získal v Levoči a bohoslovecké 
v Trnave. Na rozdiel od svojich predchodcov 
nezložil prísahu vernosti jágerským biskupom. 
Z pozície biskupa otvoril vo svojej  Mukačevskej 
rezidencii duchovný seminár. Aktívne vystupo-
val za osamostatnenie Mukačevskej eparchie 
od Jágerského biskupstva, ktorému vypovedal 
svoju poslušnosť. V Počajevskej Lavre roku 
1769 vyšla tlačou jeho práca „Slovo o svjatom 
meždu Vostočnoju a Zapadnoju Cerkvoju Sojedineniji“.

Ako nasvedčujú dokumenty z čias biskupa Emanuila 
Oľšavského v roku 1759, v 74 obciach Makovice spomedzi 
680 kníh viac ako 600 kníh bolo pôvodom spoza Karpát. 
Knihy privážali obchodníci na vozoch. V roku 1759 doviezli 
9 vozov kníh liturgického a bohoslužobného charakteru 
a v ďalšom roku doviezli 907 kníh, z toho 170 šlabikárov. 
Ako príklad môžeme uviesť Liturgikum z roku 1725 vytla-
čené vo Ľvove, ktoré bolo zakúpené pre chrám v Krajnom 
Čiernom pri Svidníku. Na okraji knihy je uvedený zápis cy-
rilikou: „Roku Božija 1746 sija kniha, rekomaja Služebnik, 
kuplena dľa sela Čornoho k chrámu Obrezanija, za hroši 
cerkovnyje, za kotoru dano 3 zlatych uhorskych, poldesja-
ta. Kto koľvek by chotil siju knyhu, narekomuju Služebnik 
o(t)dalyty o(t) Černianskoj (cerkvi) sudyty ho bude Boh.“ 
Táto kniha v súčasnosti sa nachádza v Múzeu ukrajinskej 
kultúry vo Svidníku.
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Biskup Ioan Bradáč
(14. február 1732 Torysky, okr. Levoča – 5. júl 1772 
Mukačevo).

Ďalší významný biskup Mukačevskej epar-
chie. Študoval v obci Kamienka, v Levoči a du-
chovné vzdelanie získal v Trnave. Mal časté 
nepríjemnosti s jágerskými biskupmi. Jeho sna-
hou bolo kanonizovať Mukačevskú eparchiu 
a oslobodiť ju od vplyvu jágerských biskupov.

 Biskup Ioan Bradáč sa venoval vzdelaniu 
ľudu, pre ktorý vydal „Bukvar ili rukovodije 
choťaščim oučitisja pismeny rusko-slovensky-
mi kníh“ (Viedeň, 1770).“ Nanovo vydal kyjev-

ský modlitebník pod názvom „Sobornik“. Ale osud týchto 
kníh bol žalostný. Nakoľko tam boli uvedené mená ruských 
svätcov (Michaila, Petra, Alexija, Filipa a iných), čo odpo-
rovalo katolíckemu učeniu, biskup bol nútený tieto knihy 
zničiť a bol prinútený nanovo skladať sľub vernosti jáger-
skému biskupovi. V mladom veku ochorel a rok po získaní 
kanonizácie Mukačevského biskupstva zomrel v Mukačeve.

Biskup Andrej Bačinský
(14. november 1732, Beňatina, okr. Sobrance - 
19. december 1809, Užhorod). 

Študoval v Užhorode a v Trnavskom duchovnom semi-
nári. Bol to jeden z najvýznamnejších dejateľov zakarpat-
skej kultúry XVIII. storočia. Na post mukačevského biskupa 
bol menovaný 25. januára 1773.

Veľkú pozornosť venoval výchove svojich budúcich 
duchovných v duchu vernosti historickým tradíciám. Ako 
podmienku prijatia na štúdium do Užhorodského seminá-
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ra stanovil znalosť ruského jazyka. Kritizoval duchovných, 
absolventov latinských škôl, ktorí nevedeli písať a čítať cir-
kevnoslovanské texty a nevedeli slúžiť podľa byzantského 
slovanského obradu.

Bačinský sa staral o činnosť monastierov. 
Dvoch mníchov zo svojho biskupstva poslal 
do Kyjevo-Pečerskej lavry pre náuku obradov 
a ich  použitia v domácom prostredí. V jeho re-
zidentskej knižnici bolo okolo 9 000 knižných 
jednotiek a veľké množstvo cenných rukopisov. 
Zriadil okolo 150 ľudových škôl.

Biskup Andrej Bačinský sa prejavil aj ako 
prezieravý politik. Po delení Poľska (medzi 
Ruskom, Pruskom a Rakúskom na konci XVIII. st.) a pri-
pojení Haliče k Rakúsku vyšiel s návrhom spojenia svojej 
Mukačevskej eparchie s Haličskou do jednej administratív-
nej provincie a vytvorenia jednotnej Haličskej metropolie. 
(Túto ideu v XIX. storočí rozvinul a obhajoval Adolf Dob-
rjanský). Biskupstvo sa stalo aj nositeľom národnostného 
prebudenia a povedomia Rusínov Zakarpatska a Prjaševš-
činy.

Priaznivá činnosť A. Bačinského bola podmienená spo-
jenectvom Rakúska s Ruskom ako monarchistických štátov 
v dôsledku Francúzskej revolúcie (1789). Táto situácia dá-
vala možnosť biskupovi Andrejovi Bačinskému lavírovať. 
Navonok prevádzal uniatsku líniu, na druhej strane sa sna-
žil o čistotu byzantského obradu s orientáciou na Rusko. 
Po vypuknutí konfliktu medzi Rakúskom a Ruskom kvôli 
Krymskej vojne (1753) takéto postoje A. Bačinského sa 
vyhlasovali za „vlastizradu“, za protištátne, slovanofilské 
a rusofilské. Takéto politické tendencie pokračovali aj po 
rakúsko-uhorskom vyrovnaní ešte v reakčnejšej podobe.
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Andrej Bačinský  je pochovaný v Užhorodskom katedrál-
nom chráme.

Biskup Grigorij Tarkovič
(8. november 1754, Pasika, okr. Svaľava - 16. január 1841, 
Prešov). 

Prvý biskup novovzniknutej Prešovskej eparchie. Štu-
doval  v Užhorode a Veľkom Varadíne. Chirotonizovaný 
bol v Krásnobrodskom monastieri v roku 1821. Prešovská 
eparchia bola vyčlenená z Mukačevskej na základe etnické-
ho princípu – ruského (rusínskeho). Naďalej sa považovala 
za rodnú sestru Mukačevskej eparchie.

Rakúsko-Uhorské vyrovnanie
V polovici XIX. storočia dochádza k radikalizácii maďar-

ského národnostného hnutia, ktoré vyvrcholilo revolúciou 
r. 1848. V dôsledku toho Maďari dosiahli politické vyrov-
nanie a vznik nového štátneho útvaru Rakúsko-Uhorsko 
(1867). 

Podľa prijatého národnostného zákona (1868) všetci 
obyvatelia Uhorska tvorili jednotný nedeliteľný politický 
„uhorský národ“. Štátnym jazykom tohto národa sa stala 
maďarčina a inorečové národy dostali iba drobné jazyko-
vé ústupky, aj tieto ostali iba na papieri. Začal sa sústavný 
a bezohľadný nápor na najzákladnejšie práva nemaďar-
ských národov.

Maďari začali vyvíjať nadmerný tlak na porobené nema-
ďarské národy. Pod vplyvom silnejúcej maďarizačnej politi-
ky „ruský duch“ postupne začína slabnúť a vytrácať sa. Veľ-
ká časť duchovenstva, ale aj málo početná svetská rusínska 
inteligencia cítila, že „ruskosť“ im neprináša žiadne výhody, 
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začala zanechávať „svoje“ a pridávať sa ku maďarskej aris-
tokracii, preberať ich maniere, kultúru a jazyk. Čím viac sa 
zlepšoval ich sociálny status, tým viac sa hanbili používať 
„reč roľníctva“ a tým viac sa vzďaľovali od svojich veriacich, 
ktorým mali slúžiť. Dochádza až tak ďaleko, že odveký „Ot-
čenáš“ sa modlili po maďarsky (paradoxne v súčasnosti po 
slovensky). Boli medzi nimi aj vrcholní predstavitelia uniat-
skej cirkvi. 

Za takej politickej situácie početná skupina vzdelancov 
Prjaševščiny a Podkarpatskej Rusi odišla do Ruska a osud 
vlastného národa nechala na milosť cudzincov. Tak sa stal 
Michal Baluďanský (7. október 1769, Vyšná Olšava pri 
Stropkove – 15. apríl 1847) prvým rektorom Peterburgskej 
univerzity, Peter Lodij (4. máj 1764, Zboj – 10. jún 1829, 
Peterburg) sa stal prvým rektorom Právnickej fakulty tej-
to univerzity, J. Venelin-Huca (22. apríl 1802,Veľká Tibava, 
okr. Svaľava – 7. apríl 1839, Moskva) sa venoval dejinám 
Bulharov a pod. Nakoľko tu meštianstvo a svetská inte-
ligencia bola zriedkavým javom, úloha národnostného 
predvoja ostala aj naďalej na bedrách duchovenstva. Začal 
sa proces dlhotrvajúceho obdobia maďarizácie a potláčania 
práv národov Uhorska.

Alexander Duchnovič
(24. apríl 1803, Topoľa, okr. Snina - 30. marec 1865, 
Prešov).

Významný duchovný a kultúrny dejateľ Rusínov. Štu-
doval na gymnáziu a duchovnom seminári v Užhorode. 
Bol duchovným v obciach Chmeľová a Beloveža, okr. Bar-
dejov. Pracoval na biskupskom úrade  Mukačevskej a Pre-
šovskej eparchie. Zbieral ľudové piesne, ktoré boli vydané 
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v Moskve v zborníku „Narodnyje pesni Halickoj i Uhorskoj 
Rusi“. Podporoval ideu A. Dobrjanského o spojení Haliče 
a Podkarpatskej Rusi do jedného celku. Zdôvodňoval to 
historickým právom, základom ktorého bolo to, že Rusíni 
v minulosti žili v jednotnom celku s Rusínami za Karpatami. 
A tento zväzok majú právo obnoviť.

Na protiváhu nacionalistickej maďarskej piesni „Magy-
ar vagyok, Magyar szulletem...“ (Maďar som, Maďarom som 
sa narodil...) A. Duchnovič napísal verš „Ja Rusyn byv, jesm 
i budu...“, v ktorom zdôrazňuje príslušnosť ku všetkému 
ruskému: vzduchu, chlebu, rodine. Tento verš sa stal hym-
nou karpatských Rusínov.

Za kritiku uniatskych kanonikov, že odchádza od kato-
líckej viery, A. Duchnovič reagoval nasledovne: „Taže viruju 
v to vse, što Boh oznajmil i  sv. Pravoslavnaja vira i Maty cer-
kov naučajet i prikazujet virovati. V sej pravoslavnej viri mo-
jej žizni i umerati choču. Sije že vse proto viruju, ibo Ty sam 
Hospodi Bože moj tak oznajmil i prikazal jesi Vičnaja Pravdo 
i Nekonečna Mudroste. Utverdi mja Hospodi v Pravoslavnoj 
sej viri. Amiň“. („Chlib duši“, 1851).

Alexander Duchnovič bol jeden zo zakladateľov literár-
nej Spoločnosti sv. Jána Krstiteľa, autorom viacerých lite-

rárnych prác z oblasti jazyka, zemepisu, histó-
rie a pedagogiky.

Maďarské úradné kruhy „ohodnotili“ čin-
nosť A. Duchnoviča tak, že ho peši za vozom 
viedli z Prešova do Košíc na súdne pojednáva-
nie. Iba za pomoci priateľov a vďaka jeho du-
chovnému stavu obišiel ho trest, ktorý sa mo-
hol rovnať trestu smrti.

Dejiny a fakty nasvedčujú, že žiadnym naria-
dením, ani perzekúciami sa nepodarilo umlčať 
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a potlačiť pravoslávneho ducha v národe. Násilne a ľstivo 
zavedená únia nebola toho schopná. Národ pod tlakom bol 
nútený ju rešpektovať, ale vo svojom srdci nosil iskierku 
lásky k viere svojich materí a otcov – svätému Pravosláviu.

Ioan Rakovský
(5. marec 1815, Stavne pri Užhorode - 3. december 1885, 
Iza).

Znalec a ochranca východného obradu. Študoval v Užho-
rode a Košiciach. Ako duchovný pôsobil v obciach Vyšná 
Rybnica a Iza, v ktorej slúžil 25 rokov. Preto nie div, že práve 
tu sa začal pohyb do Pravoslávia. Bol zástancom rusofilskej 
orientácie, presadzoval ruský spisovný jazyk. V knižnici 
I. Rakovského sa zachovala kniha kyjevského metropolitu 
Petra Mohylu „Pravoslavnyj ispovednik“. 

Zmyslom práce Rakovského bola ochrana východného 
obradu a cieľavedomá forma zbližovania s pravoslávnou 
cirkvou.

Alexander Pavlovič
(19. september 1818, Šarišské Čierne - 25. december 1900, 
Svidník).

Významný duchovný a kultúrno-osvetový dejateľ, bás-
nik. Vzdelanie získaval v Bardejove, vo Ľvove, Miškolci 
a teologické v Trnave. Pracoval ako archivár v biskupskej 
kancelárii v Prešove a neskôr bol správcom gréckokatolíc-
kej farnosti vo Svidníku. Bol literárne činný, písal ľudovým 
jazykom. Udržiaval tesné kontakty s kultúrnymi dejateľmi 
vo Ľvove a Černovciach (Ukrajina), tam sa uchováva aj časť 
jeho rukopisov.
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A. Pavlovič videl záchranu svojho rusínskeho národa 
pred maďarizáciou na východe v Rusku. V bás-
ni „Novyj god“ vyzýval ľud, aby zachoval svoju 
duchovnú identitu, obracal svoj duchovný zrak 
smerom na pravoslávny východ, lebo všetci 
sme pravoslávni.

Novyj god dnes začinajem Vostoku sja i bezdušny
My vse pravoslavny Cvitočky klaňajut
Kotory krepko trymame Pred zapadom sja ľakajut
Viry pravdy davny... Do kupky stuľajut... 

Adolf Dobrjanský
(6. december 1817, Rudlov, okr. Vranov - 6. marec 1901, 
Insbruck, Rakúsko).

Najvýznamnejší svetský intelektuál. Študoval v Levoči, 
Rožňave a Miškolci. Získal kvalifikáciu baníckeho a lesné-
ho inžiniera. Pod vplyvom českého obrodenia sa uňho sfor-
moval slovanofilský a rusofilský svetonázor. Bol poslancom 
Uhorského snemu, v ktorom hájil národnostné záujmy 
Rusínov, Slovákov, Srbov, za čo sa dostal do ostrých konflik-

tov s predstaviteľmi maďarských nacionalis-
tov. Bol spoluzakladateľom Matice slovenskej. 
A. Dobrjanský bol zástancom východoslovan-
ských obradov a Pravoslávia.

Svoju politickú činnosť nadviazal na ideu 
biskupa Andreja Bačinského (pozri str. 48) 
a spolupracoval s Ruskou národnou radou vo 
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Ľvove. Vypracoval politický program, ktorého základnými 
požiadavkami boli:

• na základe historického práva vytvoriť jednotný ad-
ministratívny celok spojením Rusínov Haliče, Zakar-
patska a Bukoviny

• vo Ľvove zriadiť univerzitu s prístupnosťou mládeže 
zo Zakarpatska

• poskytnúť pre ruských učiteľov také práva a materi-
álne zabezpečenie, aké sú v iných oblastiach krajiny 
a pod. 

V riešení svojich požiadaviek A. Dobrjanský sa oriento-
val na Viedeň, ale nakoľko tam nezískal podporu a pocho-
penie, preorientoval sa na Rusko. Za jeho politické názory 
boli spáchané naňho dva atentáty. Bol súdený za vlastizra-
du a rusofilstvo. Je pochovaný v Čertižnom, kde bolo jeho 
panstvo, ktoré odkúpil od maďarského grófa a  lacno ho 
rozpredal roľníkom obce.

Školský zákon ministra Apponiho (1907)
Vyvrcholenie maďarizácie. Maďarčina sa stala povinným 

vyučovacím jazykom vo všetkých typoch škôl a vyučovanie 
v jazykoch iných národov bolo zakázané. Taktiež boli zaká-
zané cirkevné sviatky podľa juliánskeho kalendára.

Dr. Štefan Novák
(4. december 1879, Ubľa - 5. september 1932, Maďarsko). 
Biskup gréckokatolíckej Prešovskej eparchie (1914 - 1920).

Na začiatku XX. storočia na Prjaševščine a Podkarpat-
skej Rusi vznikla katastrofálna ekonomická a sociálna si-
tuácia. V tejto hrozivej atmosfére značná časť Prešovského 
gréckokatolíckeho biskupstva sa stala hlavným nástrojom 
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odnárodňovacej politiky maďarských vládnucich kruhov. 
Zvlášť aktívne v tomto procese sa prejavil biskup Dr. Štefan 
Novák.

Maďarské vládnuce kruhy za podpory biskupa Nováka 
sa usilovali z povedomia ľudu vymazať slovanskú vzájom-
nosť a nahradili ju maďarským povedomím. Na jeho príkaz 
sa pomaďarčovali nielen školy, ale aj cirkevné obrady, vytlá-
čal sa cirkevnoslovanský jazyk ako základný prvok byzant-
ského obradu. Roku 1920 biskup Novák utiekol do Maďar-
ska, kde aj zomrel.

Pravoslávne hnutie vyvolávalo u gréckokatolíckeho ve-
denia znepokojenie. Nositeľov hnutia obviňovali z pansla-
vizmu. Jeho nositeľom a samotnému hnutiu pripisovali po-
litické ciele, usilujúc sa vyvolať u štátnych orgánov zákrok 
proti nemu. 

Marmarošsko-sihotský proces
(29. december 1913 - 3. marec 1914)

V snahe v zárodku zabrániť a zlikvidovať pravoslavizač-
ný pohyb, uhorské vládne orgány využívali rôzne represív-
ne opatrenia a postihy. Napriek tomu pravoslavizačné hnu-
tie sa im nepodarilo zastaviť. Udalosti v obciach Iza a Veliky 
Lúčky na Zakarpatsku vyústili do monster-procesu v Mar-
marošskej Sihoti. Bolo obžalovaných 34 osôb. Obžaloba 
bola postavená na obvinení, že súdení zosnovali protištátne 
hnutie a že chceli previesť rusínsku stolicu pod Ruskú (mos-
kovskú) cirkev a politickú správu. V priebehu súdu jedna z 
obžalovaných Mária Sočka na otázku predsedajúceho „ako 
kriticky sa vyjadrovala o uniatskych duchovných?“ odpove-
dala: „Hvaryla, ale što je pravda, že našy popi len tancjuvaty 
a veselytysja znajut, ljubjat fajno žyty a pro viru ne starajut-
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sja, svojich ditej ani perekrestytysja neučať“. Napriek tomu, 
že politické pozadie nebolo dokázané, bolo odsúdených 31 
osôb s celkovým trestom 48 rokov a 6 000 korún pokuty.

Tento proces vyvolal búrlivú reakciu v európskych de-
mokratických kruhoch. Napríklad známy slovenský spi-
sovateľ Jozef Gregor Tajovský v Národných novinách vo 
svojich reportážach písal: „... že ruský otrok už zdvíha 
hlavu a že ruská národnostná otázka v Uhorsku vystúpila 
z hrobu“. K otázke, prečo Rusíni prestupujú do pravoslávnej 
cirkvi uviedol, že preto „...lebo grécko-katolícka cirkev nie 
je verná, a že neslúži Bohu, ale svetskej politike a renegát-
skym kňazom“. A ďalej uvádza, že „...vlastenectvo Rusínov je 
všeobecne známe, že je to národ, ktorý nemá inteligenciu, 
lebo kňazi a učitelia sa hlásia za Maďarov. Preto rusínsky 
ľud nemá v Uhorsku ochrancov, nemá vodcov a že povstali 
medzi ľudom proroci, ktorí ho prevádzali na ruskú cirkev“. 

Alexij Kabaljuk
(1. marec 1877, Jasiňa, Zakarpatsko - 9. november 1947, 
Iza)

Významný predstaviteľ pravoslavizačného hnutia. Naro-
dil sa v uniatskej rodine s pravoslávnym cí-
tením. V Kyjevo-Pečerskej lavre sa duchovne 
stotožnil s pravoslávím. Roku 1910 bol po-
strihnutý za monacha a neskôr Karlovským 
metropolitom bol vysvätený za svjaščenika.

Nakoľko štátna správa mu nedovoľovala 
vykonávať duchovnú službu a prenasledo-
vala ho, často prestrojený chodieval z dediny 
do dediny a vykonával túto službu v súkrom-
ných domoch v nočných hodinách.



58

Po návšteve USA sa vrátil do rodného kraja. Osem rokov 
čakali pravoslávni veriaci na svojho duchovného a odmieta-
li udeľovanie svätých tajín od uniatskeho svjaščenika. Preto 
musel pokrstiť 200 detí (aj osemročných), zosobášiť de-
siatky snúbencov a všetkým dať sväté prijímanie. Na Mar-
marošsko-sihotskom procese v r.1914 bol obvinený z vlas-
tizrady a odsúdený na štyri a pol roka. Prepustený z väzenia 
bol v roku 1918 po rozpade Rakúsko-Uhorska. Roku 1924 
biskupom Dositejom bol povýšený na archimandritu. 
Zomrel v monastieri sv. Nikolaja v Ize.

Koncom XX. storočia Alexija Kabaljuka Ukrajinská pra-
voslávna cirkev vyhlásila za svätého.

Srbská pravoslávna cirkev v Československu
Srbská pravoslávna cirkev bola štátnou na rozdiel od 

Prjaševščiny. Mala svoje bohoslovecké školy. Tieto boli 
otvorené a prístupné aj pre záujemcov z nášho regiónu. 
Teologické vzdelanie získali aj naši chlapci ako napr.: Pe-
ter Kernaševič z Čertižného, Peter Spišák z Paloty, Nikolaj 
Ščerbej z Bukoviec, Georgij Kuzan zo Suchej Broňky, Andrej 
Mihaľov z Krásneho Brodu, Jozef Iljuk z Chustu a iní. Spolu 
ich bolo 38 študentov, ktorí sa stali svjaščenikmi.

V XVI. storočí Rakúsko-Uhorsko viedlo vojny s Turec-
kom. Pred tureckou expanziou utekalo veľa Srbov so svo-
jimi rodinami, ale aj kňazmi a biskupmi. Za uvedených 
skutočností usadili sa na juhu Slovenska v oblasti Komárna 
a Trnavy. Srbi ako jediná miestna pravoslávna cirkev mali 
od rakúsko-uhorského cisára právo pôsobiť na našom úze-
mí. Po vzniku Československa svoje ústredie mala v Prahe 
a iných mestách. Mesto Komárno sa stalo ich duchovným 
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centrom. Tam si vybudovali monastier a chrám Presvätej 
Bohorodičky.

Po Druhej svetovej vojne veľa Srbov sa vrátilo do svo-
jej vlasti, preto komárňanská farnosť osirela. V súčasnosti 
chrám navštevujú pravoslávni veriaci rôznych národností, 
ktorí tu našli prácu, napr: Rusi, Bulhari, Ukrajinci a iní.

Po vzniku Československej republiky v Prahe bola zria-
dená rezidencia Srbskej pravoslávnej cirkvi, ktorej bisku-
pom sa stal archimandrita Savatij (Vrabec), absolvent Ky-
jevskej duchovnej akadémie. Práve k nemu v roku 1922 sa 
obrátila delegácia z Ladomirovej so žiadosťou o pomoc pri 
obnove Pravoslávia.

Pravoslávnemu hnutiu na Zakarpatsku a Prjaševščine 
poskytol pomoc aj srbský patriarcha Dimitrij, ktorý poslal 
svojich biskupov na toto územie. 

Vladyka Dositej
(6. december 1878, Belehrad, Srbsko - 1945, umučený 
chorvátskymi ustašovcami).

Teologické štúdium absolvoval v Belehradskom boho-
sloveckom seminári. V rokoch 1904-1907 bol študentom 
Berlínskej a Lipskej univerzity, kde študoval filozofiu. Roku 
1913 bol ustanovený za biskupa Nišského. Ovládal štyri ja-
zyky okrem srbského - francúzsky, nemecký, ruský a český.

V roku 1920 vladyka Dositej bol poslaný do Českoslo-
venska, aby, ako sa píše v liste srbského patriarchu Dimit-
rija, bol „verným vysvetľovateľom učenia svätej, všeobecnej 
a apoštolskej Cirkvi a múdrym organizátorom v činnosti 
usporiadania domácej Cirkvi“.

Do Užhorodu prišiel vladyka Dositej 8. augusta 1921. 
Slávnostné privítanie vladyku bolo na sviatok Preobraže-
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nija (Premenenia) v obci Iza, centre pravoslávneho hnutia. 
Zároveň tam posvätil aj novopostavený chrám sv. Nikolaja. 
Veľkolepé bohoslužby sa konali aj vo Velykych Lučkach, na 
ktorých sa zúčastnilo okolo 9 000 veriacich.

Na Valnom zhromaždení 176 delegátov prijalo uznese-
nie o vytvorení Výboru pre riadenie Pravoslávnej cirkvi na 
Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Na jeho čelo bol zvolený 
vladyka Dositej. Jeho úlohou bolo organizačne pripraviť 
pôdu pre vznik samostatnej eparchie na tomto území. Túto 
funkciu vladyka zastával v rokoch 1921-1926. Dňa 2. ok-
tóbra 1931 bola oficiálne ustanovená Mukačevsko-Prešov-
ská eparchia pod jurisdikciou Srbskej pravoslávnej cirkvi, 
ktorá trvala do konca Druhej svetovej vojny. Za biskupa tej-
to eparchie bol zvolený vladyka Dr. Damaskin (Grdanički).

Vladyka Damaskin
Vladyka Damaskin (Grdanički) bol vysvätený a ustano-

vený za mukačevsko-prešovského biskupa 29. novembra 
1931 v Srbsku. Intronizovaný bol 6. decembra 1931 v Mu-
kačeve.

Mukačevsko-Prešovská eparchia tak dostala svojho bis-
kupa so sídlom v Mukačeve. V monastieri sv. 
Nikolaja v Ize vladyka založil duchovnú školu. 
Zabezpečoval prípravu kňazského dorastu, 
mladých adeptov posielal do bohosloveckých 
škôl do Juhoslávie. Novovytvorená eparchia 
bola zaregistrovaná štátom a pravoslávni 
veriaci dostali tie isté práva ako cirkevné 
obce ostatných vierovyznaní v Českosloven-
sku. Podľa oficiálnej štatistiky z roku 1936 
mala Mukačevsko-Prešovská eparchia 130 
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farností, 18 monastierov a 140 000 veriacich. Počet všet-
kých duchovných, mníchov a mníšok bol 417. Do toho času 
Pravoslávna cirkev bola vo veľmi ťažkom právnom a eko-
nomickom postavení. Roku 1938 vladyka Damaskin bol 
preložený na biskupskú katedru do Ameriky. Vystriedal ho 
vladyka Vladimír (Rajič).

Vladyka Vladimír (Rajič)
(11. január 1882 – 14. február 1956)

Vladyka Vladimír na biskupa bol vysvätený v Belehra-
de. 20. novembra 1938 prišiel do Mukačeva a ujal sa svo-
jej funkcie. Zakrátko nasledujúceho roku 15. marca 1939 
maďarské vojská obsadili Podkarpatskú Rus. Keďže vede-
nie vtedajšieho Maďarska pokladalo Srbsko za nepriateľa, 
vladyka Vladimír sa dostal do veľmi zložitej situácie. V roku 
1940 maďarské úrady prerušili všetky vzťahy so Srbskou 
pravoslávnou cirkvou. V roku 1941 mu bolo znemožnené 
vykonávať jeho biskupskú službu. Dostal sa do väzenia. 

Ruská pravoslávna cirkev v zahraničí (RPCZ)
7. novembra 1917 v Rusku revolučným prevratom sa 

politickej moci v štáte uchopili boľševici. Vodcovia tohto 
prevratu svoje stanovisko ku kultúrnym hodnotám začali 
prejavovať z čisto triednych pozícií. Táto politika preťala 
žily veľkej kultúre a vyhnala mnohých jej tvorcov, filozofov, 
spisovateľov, umelcov a pod. za hranice ich vlasti, kde sa su-
žovali osudom Ruska.

Boľševici hneď po uchopení moci do svojich rúk začali 
hon na náboženstvo. Jedným z prvých dekrétov sovietskej 
vlády bol dekrét o „Odluke cirkvi od štátu a škôl od cirkvi“. 
Tento dekrét kodifikoval znárodnenie celého cirkevného 
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majetku (chrámov, škôl, seminárov, cirkevných ústavov 
atď.). Boli zoštátnené lavry a monastiere, duchovenstvo 
bolo zbavené štátneho občianstva.

Roku 1922 v Rusku zavládol veľký hlad. Vodca boľše-
vikov V. Lenin k danej situácii politickému vedeniu vydal 
tajné smernice, z ktorých vyberáme: „Práve teraz a iba te-
raz, keď v hladujúcich mestách jedia ľudí, na cestách sa po-
vaľujú stovky, keď nie tisícky trupov, my môžeme (a preto 
musíme) uskutočniť odňatie cirkevných klenotov so samot-
nou zúrivosťou a nemilosrdnou energiou, a nezastavovať sa 
pred akýmkoľvek odporom...Čím väčší počet predstaviteľov 
reakčného duchovenstva a reakčnej buržoázie z tohto dô-
vodu sa podarí zastreliť, tým lepšie. Lenin.“ (V. Volkogonov. 
Trockij, č I. Moskva, str. 366-367).

Zvlášť komentovať tento dokument nie je potrebné. Cir-
kevné cennosti sa odoberali, kde len bolo možné. Získané 
peniaze sa používali nie pre hladujúcich, ale na nákup zbra-
ní. 

V dôsledku revolúcie a občianskej vojny zahynulo okolo 
10 miliónov ľudí a 3 milióny ľudí z Ruska emigrovalo. Je-
dinou útechou pre mnohých z nich sa stala viera a Pravo-
slávna cirkev. Spolu s civilným obyvateľstvom emigrovala aj 
veľká skupina archijerejov a duchovenstva. Medzi nimi bol 
aj metropolita Kyjevský a Haličský Antonij (Chrapovický).

Synoda Konštantínopolského patriarchátu poskytla rus-
kým hierarchom právo „plniť si pre ruských pravoslávnych 
utečencov“ všetky duchovné potreby. Srbský patriarcha 
Dimitrij poskytol vedeniu Ruskej pravoslávnej cirkvi rezi-
denciu v Sremských Karlovciach, kde sídlila do roku 1944. 
Na čelo tejto cirkvi bol zvolený už spomínaný metropolita 
Antonij.
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Počas revolúcie a občianskej vojny v Sovietskom zväze 
zahynulo rukami boľševikov 37 biskupov a viac ako 1000 
svjaščenikov. Roku 1927 na čelo Moskovského patriarchá-
tu bol menovaný metropolita Sergej (Stregorodskij), ktorý 
prijal Deklaráciu, v ktorej boli vyzvaní všetci ruskí pravo-
slávni veriaci k poslušnosti a lojalite ku stalinskému reži-
mu. V dôsledku toho Synoda Ruskej zahraničnej pravosláv-
nej cirkvi 5. septembra 1927 prijala uznesenie o prerušení 
vzťahov s Moskovskou cirkevnou vládou, ktorá trvala až do 
roku 2007.

S približovaním sovietskych vojsk na Balkán, roku 1944 
Synoda Ruskej zahraničnej pravoslávnej cirkvi emigrovala 
do New Yorku. V chráme Znamenia Matky Božej sa nachá-
dza ikona Kurskej Matky Božej, ktorá na strastiplnej ceste 
sprevádzala ruských utečencov. V pôsobnosti RZPC sa na-
chádza aj u nás známy monastier v Jordanville. 

Pohľad na Sväto-Trojický monastier v Jordanville, USA.
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ČASŤ III.

Československo a Pravoslávna cirkev
Roku 1918 v dôsledku rozpadu Rakúsko-Uhorskej mo-

narchie vznikla Československá republika. Bola založená 
na demokratických princípoch. Jej východná časť Prjašev-
ščina a Podkarpatská Rus boli ekonomicky a sociálne naj-
zaostalejšou časťou, čo bolo podmienené predchádzajúcimi 
režimami. Ústava zaručovala v štáte náboženskú slobodu.

Prvý prezident Československej republiky T.G. Masa-
ryk bol veľkým slovanofilom a rusofilom. V študentských 
rokoch predpokladal oslobodenie Čiech od germanizácie 
cárskym Ruskom, v tom čase jediným slovanským štátom. 
Po boľševickom prevrate v Rusku, Československo poskyt-
lo útočisko mnohým ruským, ukrajinským a bieloruským 
emigrantom z radov inteligencie a študentstva.

V Prahe mala svoje pôsobenie aj Srbská pravoslávna 
cirkev (pozri str. 58). Odčlenením od nej vznikla samostat-
ná Česká pravoslávna cirkev. Jej biskupom sa stal Gorazd 
(občianskym menom Matej Pavlík). Počas Druhej svetovej 
vojny následkom Heydrichiády táto (česká) cirkev bola za-
kázaná. Biskup Gorazd bol popravený a duchovní boli od-
vlečení do koncentračných táborov.

Kľúčovým a doslova existujúcim problémom Rusínov 
Prjaševščiny a Podkarpatskej Rusi po skončení Prvej sveto-
vej vojny bola obrovská chudoba, ktorú obyvatelia čiastoč-
ne riešili emigráciou za prácou do USA a Kanady.

Ďalším problémom, ktorý tu vznikol, bol konflikt medzi 
gréckokatolíckymi veriacimi a ich duchovnými, ktorý sa 
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odvíjal od necitlivého a netolerantného vzťahu kňazov ku 
svojim chudobným veriacim.

14. apríla 1920 Národné zhromaždenie ČSR schválilo 
zákon, ktorý odbúral povinnosť veriacim odvádzať koblinu 
a rokovinu ako pozostatok predchádzajúcich režimov. Ten-
to zákon sa vzťahoval na gréckokatolíckych duchovných, 
ktorí sa nechceli toho vzdať. To neúmerne zaťažovalo oby-
vateľstvo, a preto mnohých viedlo k rozhodnutiu opustiť 
gréckokatolícku cirkev a vrátiť sa do Pravoslávia.

Ďalším faktorom pravoslavizácie boli maďarizačné po-
stoje gréckokatolíckych duchovných.

A v konečnom dôsledku vďaka vzdelaným a uvedome-
lým duchovným, inteligencii a veriacim duch Pravoslávia, 
tradície, odkazu sv. Cyrila a Metoda sa prenášal z pokolenia 
na pokolenie a čakali na vhodnú chvíľu svojho vzkriesenia.

Tak ako rástli počty príslušníkov pravoslávnej cirkvi, 
tak sa zostrovala konfesionálna atmosféra v spoločnosti na 
východe republiky. Proti šíreniu Pravoslávia neútočila len 
samotná gréckokatolícka cirkev, ale tiež sa angažovali tie 
politické strany, ktoré boli naviazané na rímskokatolícku 
cirkev, najmä Slovenská ľudová strana a jej tlačové orgány.

Napriek tomu počet pravoslávnych veriacich každým ro-
kom stúpal. O tom hovoria fakty. Roku 1910 pri sčítaní oby-
vateľstva v Uhorsku bolo 1434 pravoslávnych. V roku 1921 
na území Slovenska už bolo 2879 pravoslávnych veriacich, 
a o desať rokov neskôr t. j. v roku 1931 ich počet vzrástol na 
22 190 osôb (Podľa Štatistického lexikónu v krajine Sloven-
skej. Úradný zoznam miest podľa zákona zo dňa 14. aprí-
la 1920, Praha a Ministerstva vnútra a Štatistického úradu 
štatistiky z 1.decembra 1930).

Podľa úradnej štatistiky z roku 1930 na Podkarpatskej 
Rusi bolo už 115 pravoslávnych farností so 121 000 veria-
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cimi. Táto skutočnosť bola predpokladom pre vytvorenie 
samostatnej eparchie. Na tomto základe 2. októbra 1931 
bola oficiálne vyhlásená Mukačevsko-prešovská eparchia 
pod jurisdikciou Srbskej pravoslávnej cirkvi, ktorá trvala až 
do konca Druhej svetovej vojny. Za prvého biskupa novovy-
tvorenej eparchie bol zvolený popredný srbský teológ Dr. 
Damaskin (Grdanički). Jeho nástupcom bol biskup Vladimír 
(Rajič) 1938-1945.

Roku 1939 Podkarpatská Rus bola okupovaná fašistic-
kým Maďarskom a Prjaševščina bola začlenená do Sloven-
ského štátu. Kontakty medzi oboma jej časťami boli naru-
šené. Administrátorom pre riadenie Pravoslávnej cirkvi 
na území Slovenska bol určený prot. Vasilij Solovjev (pozri 
str. 74). 

Život a práca pravoslávnych v Československej republi-
ke nebola jednoduchá. Na základe Konkordátu pravoslávne 
farnosti boli nútené prekonávať problémy s výstavbou svo-
jich modlitebných stánkov a farských budov. Boli nútení na 
vlastné náklady udržiavať duchovných, lebo štát im odmie-
tol poskytovať akúkoľvek podporu. Prekážky pre pravosláv-
nych ešte vzrástli v období Slovenského štátu. V úradných 
listinách odmietli potvrdzovať zápisy o prechode veriacich 
z gréckokatolíckeho náboženstva na pravoslávne, odmieta-
li zaregistrovať rodné listy detí, úmrtné listy, sobáše a pod. 
Neúmerne zvyšovali poplatky a dane za vydanie povolenia 
na zmenu náboženstva.

Prot. Alexij Tóth
(17. marec 1854, Kobylnica pri Giraltovciach – 7. máj 
1909, Svätotichonský monastier, USA)
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Alexij Tóth bol ústrednou postavou pri rozvoji Pravoslá-
via v USA. Syn gréckokatolíckeho duchovného, študoval na 
gréckokatolíckom seminári v Prešove. Ovládal ruský, an-
glický, nemecký a latinský jazyk. Po vysviacke bol ustano-
vený za kaplána na farnosti Homzoga v Maďarsku. Zakrátko 
nato mu zomrela manželka a syn, čím ho táto smutná uda-
losť ešte viac priviedla k oddanej viere v Boha.

Roku 1881 bol vymenovaný za riaditeľa 
gréckokatolíckeho seminára v Prešove. O 10 
rokov neskôr odchádza do USA. Neustále úsi-
lie vtedajších rímskokatolíckych biskupov 
o ovládnutie gréckokatolíckeho duchovenstva 
a veriacich primälo Alexija Tótha zamyslieť sa 
nad svojou vierou, starootcovskou tradíciou 
a cirkevno - kánonickou príslušnosťou. Raci-
onálne úvahy ho viedli k Ruskej pravoslávnej 
cirkvi, ktorá pôsobila v USA. Jeho farnosť mala 
vtedy 405 veriacich a jeho misijná činnosť mala veľký vplyv 
na návrat do Pravoslávia mnohých ľudí aj na Slovensku. 
Práve v Minneapolise, kde pôsobil Alexij Tóth, prijali Pravo-
slávie mnohí naši prisťahovalci, najmä z Becherova a oko-
lia, čo dalo podnet na návrat ku Pravosláviu aj obyvateľom 
v našom regióne. Medzi takýchto ľudí patril predovšetkým 
prot. Georgij Varchola a jeho nasledovníci Ján Kochaník 
a prot. Andrej Šlepecký. Alexij Tóth r. 1890 vydal publikáciu 
„Kde treba hľadať pravdu?“, ktorá sa stala „bibliou“ pre pra-
voslávnych. Všemožne pomáhal stavať chrámy, podporoval 
mládež získavať vzdelanie a pod.

29. mája 1994 duchovný Alexij Tóth bol kanonizovaný. Je 
patrónom Michalovsko-košickej eparchie.
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Prot. Andrej Šlepecký
(6. december 1894, Bukovce, okr. Stropkov – 31. október 
1976, USA)

Historik a organizátor Pravoslávia, pochádzal z učiteľ-
skej rodiny. Roku 1912 emigroval do Pensylvánie, USA, kde 

bolo veľa jeho krajanov. Po úspešnom absol-
vovaní Pravoslávneho duchovného seminára 
v Georgii bol v roku 1916 vysvätený na pravo-
slávneho duchovného. Bol dobrým cirkevným 
organizátorom a výborným kazateľom slova 
Božieho. Mal vysokú autoritu medzi Rusínami, 
zjednocoval ich rozsiatych po celej Amerike. 
Dvere jeho domu boli vždy otvorené pre náv-
števníkov.

Protojerej Andrej Šlepecký bol známy nielen karpato-
-rusínskym krajanom v USA, ale aj na rodnej Prjaševščine 
a Podkarpatskej Rusi. Bol veľkým podporovateľom Pravo-
slávia v rodnom kraji. Finančne podporil výstavbu chrá-
mu-pamätníka v Medzilaborciach, výstavbu Katedrálneho 
chrámu sv. Alexandra Nevského v Prešove a tiež pri oprave 
chrámu na Bukovej Hôrke v roku 1967.

Prot. Andrej Šlepecký bol aj publikačne činný. Spod jeho 
pera vyšlo viac ako 1 000 článkov zverejnených v rôznych 
časopisoch.

PCO Becherov
Obec v okrese Bardejov. Prvá písomná zmienka pochá-

dza z roku 1414. Obec patrila Makovickému panstvu.
Obci patrí prvenstvo pri vzkriesení Pravoslávia na Prja-

ševščine. Hnutie návratu na pravoslávnu vieru v obci začalo 
ešte pred Marmarošským procesom od roku 1901. Iniciá-
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tormi týchto tendencií boli americkí navrátilci Vasiľ Zbihlej 
a Ladislav Tutko, ktorí priniesli so sebou nielen náboženské 
presvedčenie, ale aj náboženskú tlač, knihy a pod. Snažili sa 
v Becherove obnoviť pravoslávnu farnosť a vy-
budovať pravoslávny chrám. To vyvolalo veľ-
ký rozruch na úradoch a u gréckokatolíckeho 
duchovenstva. Maďarské úrady zasiahli, oboch 
uväznili a boli obvinení, že podnecovali k nábo-
ženskej a národnostnej nenávisti a pripojenie 
Prjaševščiny k Rusku. Nakoľko vo vyšetrovaní 
sa nenašli dôkazy o trestnej činnosti, obvine-
ných prepustili.

Podľa informácie Okresného úradu v Barde-
jove zo dňa 7. januára 1933 vo farnosti Beche-
rov bolo 435 pravoslávnych veriacich, v Stební-
ku 49, v Komloši 20. (Okresný archív Bardejov).

Peter Kochaník
(22. august 1880, Becherov – 1960, USA)

Významný činiteľ Pravoslávia. Zasvätil svoj život národ-
nej a kultúrnej tvorivosti a pravoslávnej viere na americkej 
zemi.

Peter Kochaník ešte pred vznikom Československa na 
prianie otca roku 1898 odchádza na štúdium pravoslávnej 
teológie do Simferopolu (Rusko) na tamojší duchovný se-
minár. Po ukončení štúdia r. 1902 v Simferopoli bol vysvä-
tený na svjaščenika a odišiel do USA, lebo doma ešte ne-
boli vytvorené podmienky pre jeho duchovenskú činnosť. 
V Amerike pomáhal otcovi Alexijovi Tóthovi pri organizo-
vaní pravoslávnej cirkvi medzi krajanmi, ktorí sa ochotne 
hlásili k Pravosláviu. Bol redaktorom novín „Svit“, prostred-

Chrám Pokrova 
Presvätej Bohoro-

dičky
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níctvom ktorých šíril duchovnú osvetu a pomáhal udržia-
vať národné povedomie krajanov.

Juraj (Gregor) Varchol
(1858, Becherov – 1928, Becherov)

Významný propagátor Pravoslávia. Vyštudo-
val pravoslávnu teológiu a na kňaza ho vysvätil 
roku 1907 newyorský arcibiskup Tichon, ktorý 
v roku 1917 sa stal patriarchom moskovským 
a celého Ruska. Roku 1920 Juraj Varchola sa 
vracia z USA domov a stáva sa prvým pravo-
slávnym kňazom pôsobiacim na území Sloven-
ska po vzniku Československej republiky. Štát-
ne orgány mu robili rôzne prekážky. Zakázali 
mu vykonávať bohoslužby v obciach, v ktorých 
občania prešli na Pravoslávie, ako boli Lado-

mirová, Vyšný Orlík a pod. Bohoslužby v Becherove sa ko-
nali najprv v súkromnom dome Fedora Varcholu a Jozefa 
Plevku. Veriaci svojím rozhodnutím pristúpili k výstavbe 
vlastného chrámu, ktorý postavili zo zbierok v roku 1923. 
Je zasvätený Pokrovu Presvätej Bohorodičky. Veriaci bez 
najmenšieho zaváhania ponúkali svoje pozemky a pomoc 
pre výstavbu chrámu. Chrám bol slávnostne vysvätený vla-
dykom Benjamínom, biskupom Mukačevsko-prešovským 
za účasti veľkého počtu veriacich z Becherova a širokého 
okolia.

Duchovným správcom v súčasnosti je jerej Mgr. Ján Pil-
ko, PhD.

V obci sa narodili významné kultúrno-spoločenské osob-
nosti Prjaševščiny ako napríklad spisovateľ Fedor Lazorik, 
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historik Vasiľ Grivna, pedagóg a spisovateľ Alexij Farinič, 
vysokoškolský pedagóg Seman Leščišin a iní.

Michal Beskid
Pochádzal z rozvetveného gréckokatolíckeho kňazského 

rodu. Po skončení prešovského a užhorodského seminára 
bol roku 1883 vysvätený na kňaza. Krátko pôsobil ako fa-
rár v Jarabine a Medveďom. Najdlhšie pôsobil v Lukove, okr. 
Bardejov v rokoch 1887 - 1927. Už za Rakúsko-Uhorska 
vystupoval proti maďarizačnej politike biskupa Št. Nováka. 
Intenzívne sa angažoval za pripojenie Prjaševščiny k Pod-
karpatskej Rusi. Dôležité na tom bolo to, že ako gréckoka-
tolícky kňaz mal blízko k Pravosláviu, čo vyplývalo z jeho 
rusofilskej orientácie. O sympatiách Michala Beskida k Pra-
vosláviu okresný náčelník v Bardejove informoval Žup-
ný úrad v Košiciach. Tento zisťoval šírenie pravoslávneho 
hnutia v jednotlivých okresoch Košickej veľžupy. Po tomto 
zistení o. M. Beskid bol vo veku 65 rokov gréckokatolíckym 
biskupom zbavený fary v Lukove a vďaka bratovi Antonovi 
sa ešte zamestnal ako úradník v Košiciach, kde aj zomrel 
a je tam pochovaný.

Jeho zásluhou v Lukove vzniklo podhubie Pravoslávia, 
ktoré sa rozšírilo do susedných obcí, najmä Hrabského 
a Ľutiny.

Prot. Irenej Chanát
(1857, Jakovany, okr. Sabinov – 20. august 1934, Čertižné, 
okr. Medzilaborce)

V obci Čertižné pôsobil 30 rokov ako gréckokatolícky 
duchovný, ktorý dobre poznal tradíciu pravoslávnej cirkvi 
a cítil potrebu prechodu na Pravoslávie. Bol pod vplyvom 
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slovanofilstva a rusofilstva. Pri bohoslužbách nikdy ne-
spomínal rímskeho pápeža, ale východných pravoslávnych 
patriarchov. Za svoje názory v období prvej svetovej vojny 
ho spolu s kantorom Zozuľakom maďarskí žandári viedli za 
vozom na výsluch do Medzilaboriec. Odsúdili ho na 2 roky 
väzenia za údajné očakávanie príchodu Rusov.

Po vzniku Československej republiky nakoľ-
ko starý chrám bol schátraný, rozhodol sa v Čer-
tižnom vybudovať nový, pravoslávny. Nápomoc-
nými mu boli miestni veriaci: Fedor Kernaševič, 
Jozef Krichľak, Vasiľ Zozuľak, Anna Dimunová, 
rodina Hrinkova a iní. V roku 1925 za pomoci 
zbierok pravoslávnych veriacich začali stavať 
nový chrám. O chystanom zámere sa dozvedel 
prešovský gréckokatolícky biskup P. Gojdič, kto-
rému sa podarilo prehovoriť značnú časť veria-
cich na svoju stranu a poskytol peniaze na do-

končenie chrámu. Po jeho dokončení biskup Pavol Gojdič 
ho posvätil a zapísal ako majetok gréckokatolíckej cirkvi.

Prot. Irenej Chanát bol uvoľnený z funkcie gréckokato-
líckeho duchovného, ale aj naďalej svojim veriacim slúžil 
sväté liturgie v súkromných príbytkoch. Otec Irenej Cha-
nát vyčerpaný duševne a telesne podľahol chorobe. Svoju 
dušu odovzdal Stvoriteľovi 20. augusta 1934. Rozlúčky s o. 
Irenejom Chanátom sa zúčastnili vladyka Mukačevsko-pre-
šovskej eparchie Damaskin, archimandrita Alexij Kabaljuk 
z Chustu, duchovenstvo a veriaci zo širokého okolia. Je po-
chovaný v Čertižnom.

V Čertižnom je pochovaný aj významný intelektuál Prja-
ševščiny Adolf Dobrjanský, ktorý odkúpil od maďarského 
grófa jeho panstvo a lacno ho rozpredal roľníkom obce 
(1863).
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V obci sa narodili: básnik, pedagóg a literárny vedec Eliáš 
Galajda, vysokoškolský pedagóg, matematik Pavol Galajda, 
maliar Michal Dimun, jadrový fyzik Mikuláš Prejsa, pravo-
slávni duchovní-bratia Peter a Michal Kernaševičovi, v obci 
pôsobil pedagóg a osvetový pracovník Alexander Ljubimov 
a ďalší.

V súčasnosti pravoslávnu farnosť v obci Čertižné obslu-
huje prot. Mgr. Alexander Zalevskyj z Medzilaboriec.

PCO Lukov (časť Venecia) (Луків)
Na začiatku XX. storočia sa obec stáva významným stre-

diskom šírenia Pravoslávia. Veľkú zásluhu na tom mali 
krajania z Ameriky: Michal Šveda, Jozef Čaplinský a Michal 
Džunda. O prechode veriacich Venecie píše Ivan Karafa v ča-
sopise „Karpatskaja Rus“ (Ladomirova, 1928): „...Sa pribli-
žoval náš chrámový sviatok Sv. Kozmu a Damiána. Bol nám 
pridelený prevelebný pán zo Sukova. Odkázal nám, aby sme 
po neho poslali koč. Ľudia po neho poslali povoz o 6,00 hod. 
A národ čakal a čakal. Čakal do dvanástej a nemohol sa doč-
kať... . A toho roku sa náš chrámový sviatok odsviatkoval 
takto: Prvého novembra sme pre nikoho neposielali. Iba 
otec Vasilij Ptaščuk, pravoslávny kňaz z Hrabského sa sám 
postaral, aby s nami odsviatkoval náš chrámový sviatok.“

Roku 1708 do obce bola prevezená Drevená cerkov 
z lemkovskej dediny Leľuchov.

Podľa informácie Okresného úradu v Bardejove zo dňa 
7. januára 1933 vo farnosti Venecia (Lukov) bolo 450 pra-
voslávnych veriacich. Do tejto farnosti patrili Hrabské a 
Snakov. (Okresný archív Bardejov, B,a, krabica 304). 

V obci sa narodil diplomat Ivan Rohaľ Iľkiv, začlenený 
do organizovania Prešovského soboru 1950 za KSČ, väzeň 
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gulagu Jozef Bobálik a iní. Roku 1947 na Ukrajinu optovalo 
59 rodín, t. j. 266 osôb, čím sa značne oslabilo pravoslávne 
prostredie. 

Prot. Vasilij Solovjev
(16. december 1895, Ilemno, Rusko – 28. december 1949, 
Prešov)

Protojerej Vasilij bol významný činiteľ zno-
vuzrodenia Pravoslávia na Prjaševščine. Naro-
dil sa v mnohopočetnej kňazskej rodine. Mal 8 
súrodencov a všetci dostali duchovné vzdela-
nie. Mnohí z nich boli v období stalinizmu pre-
nasledovaní a represovaní. Mladý Vasilij študo-
val v Pskovskom duchovnom seminári. Vynikal 
vo Svätom písme, biblických dejinách a v staro 
hebrejskom jazyku. V období občianskej vojny 
v Rusku sa dostal do zajateckého tábora v Poľ-

sku. Tam dva roky študoval na Filozofickej fakulte vo Varša-
ve, o rok nato sa sťahuje do Prahy a pokračuje v štúdiu na 
Karlovej univerzite.

Počas štúdia sa prejavili jeho organizačné schopnosti, 
húževnatá pracovitosť a erudovanosť. Počas letných prázd-
nin so skupinou pražských študentov sa zúčastňoval brigád 
pri výstavbe Ladomirovského monastiera sv. Jova Počajev-
ského.

Roku 1926 bol rukopoložený pražským biskupom Ser-
gijom na diakona a o rok na kňaza. Po ukončení štúdia na 
univerzite odcestoval na východ Slovenska v rámci misie na 
pomoc pri znovuzrodení Pravoslávia.

Prvá jeho cesta viedla do Medzilaboriec. Tam 1. apríla 
1928 na sneme predstavitelia 26 pravoslávnych farností 
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Slovenska prijali rozhodnutie pristúpiť pod jurisdikciu Srb-
skej pravoslávnej cirkvi v Československu.

Roku 1930 V. Solovjev prijíma pozvanie pravoslávnych 
veriacich obce Ľutina okr. Sabinov, aby sa ujal vedenia pra-
voslávnej farnosti. Podľa jeho projektu v tom istom roku za 
polrok bol postavený murovaný chrám Uspenija Presvätej 
Bohorodičky na Ľutinskej hôrke. Slávnostnú posviacku 15. 
augusta 1930 vykonal archimandrita Vitalij (Maximenko) 
z monastiera v Ladomirovej.

Protojerej V. Solovjev bol veľmi prísny vo vzťahu k sebe, 
bol známy svojou askézou, neustále sa postil a modlil sa. 
Ochotný vždy podať pomocnú ruku a radu svojim veriacim.

Otec V. Solovjev sa venoval mládeži, viedol detský chór, 
s ktorým nacvičil liturgiu sv. Jána Zlatoústeho a vystupovali 
aj v Slovenskom rozhlase. Je namieste podotknúť, že V. So-
lovjev tak, ako aj iní pravoslávni duchovní, pracoval pod ne-
ustálym tlakom a snahou diskreditovať ho zo strany gréc-
kokatolíckeho duchovenstva a štátnej správy.

19. februára 1939 sa uskutočnila významná udalosť 
v jeho živote – v Ladomirovskom monastieri vladyka Mu-
kačevsko-prešovskej eparchie Vladimír (Rajič) udelil otcovi 
Vasilijovi titul protojereja.

Vo svojej farnosti Ľutina Vasilij Solovjev založil tradí-
ciu každoročných odpustov na počesť sviatku a zasvätenia 
chrámu Uspeniju Presvätej Bohorodičky na deň 28. augus-
ta. Obec Ľutina sa stala obľúbeným pútnickým miestom 
pravoslávnych veriacich na Slovensku.

Po rozdelení Československa a okupácii Podkarpatskej 
Rusi Maďarskom v roku 1939 Mukačevsko-prešovská epar-
chia sa rozčlenila. Počas Slovenského štátu o. Vasilij Solo-
vjev vykonával funkciu administrátora pre všetky pravo-
slávne farnosti na Slovensku.
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Po oslobodení mal nepríjemnosti so sovietskou vojen-
skou kontrarozviedkou SMERŠ (Smrť špiónom). Na jeho 
záchranu sa zorganizovali všetci pravoslávni veriaci obce 
Ľutina a okolitých obcí. Pod tlakom zložitých spoločen-
ských okolností a prenasledovania jeho zdravotný stav sa 
zhoršoval. Svoju dušu odovzdal Stvoriteľovi Isusu Christu 
28. decembra 1949. Pohrebný obrad prebiehal v Prešov-
skom katedrálnom chráme za prítomnosti novozvoleného 

biskupa Alexija (Dechtere-
va). Jeho telesné pozostatky 
sú uložené na prešovskom 
cintoríne.

Roku 1947 na základe lži-
vej sovietskej propagandy z 
Ľutiny optovalo do ZSSR 44 
rodín (220 osôb), čo značne 
oslabilo pravoslávne a ná-
rodnostné prostredie obce.

Jurko Lažo, senátor
(3. máj 1867, Dobroslava, okr. Svidník – 28. máj 1929, 
Svidník)

Významný spoločensko-politický činiteľ, propagátor 
Pravoslávia. Pokrstil ho rusínsky buditeľ A. Pavlovič. V zlo-
žitých ekonomických a sociálnych podmienkach v predvoj-
nových rokoch bol na zárobkoch v USA. Po návrate sa 
aktívne zapojil do spoločenského a politického života Prja-
ševščiny za Sociálno-demokratickú stranu. Bol senátorom 
Národného zhromaždenia ČSR. Ako poslanec smelo a aktív-
ne vystupoval za zlepšenie sociálno-ekonomického posta-
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venia roľníkov. Vo svojom politickom programe požadoval 
vybudovanie železničného spojenia Bardejov-Zborov-Svid-
ník-Stropkov-Medzilaborce. Vo Svidníku podľa vzoru čes-
kej Včely založil Poľnohospodársky spolok sv. 
Trojice, ktorý vo Svidníku vybudoval mlyn, za-
čal chovať poľnohospodárske zvieratá, vlastnil 
benzínovú mlátiacu súpravu, ale dlho nedoká-
zal konkurovať židovským obchodníkom. Spo-
lok vlastnil aj krčmu, ktorá prinášala spolku 
aký-taký zisk.

Angažovanie sa v spoločenských záležitos-
tiach vždy súviselo s rizikom konfliktu s nosi-
teľmi iných záujmov.

Jeho aktivity v cirkevnej oblasti sa prejavili v odmietnu-
tí gréckokatolíckej cirkvi a inklinácii k Pravosláviu. Pravo-
slávna cirkev na rozdiel od gréckokatolíckej cirkvi nežiada-
la od svojich veriacich ani koblinu, ani rokovinu – poplatky, 
ktoré obyvateľstvo zaťažovali.

Druhý faktor, ktorý Jurka Laža posunul k Pravosláviu bol 
jeho spor so svidníckym gréckokatolíckym farárom Mikulá-
šom Dankom. Lažo nesúhlasil, aby cyrilika bola zamenená 
latinským písmom a bol proti gregoriánskemu kalendáru. 
Rôznymi výmyselnými udaniami neprajníkov Jurko Lažo 
musel sa brániť na Okresnom súde vo Svidníku. V národ-
nostnej orientácii J. Lažo bol rusofil t.j. orientáciou na pra-
voslávne Rusko.

Jurko Lažo interpeloval u predsedu vlády ČSR Eduarda 
Beneša (1922) o nespravodlivom postupe úradov a polície 
voči pravoslávnym veriacim, najmä pre povinnosť kobliny 
a rokoviny pre gréckokatolíckych farárov. V liste upozorňo-
val, že pravoslávnym veriacim četníci rekvirujú dobytok, 
lebo nemajú splnenú podlžnosť voči gréckokatolíckemu fa-

Jurko Lažo
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rárovi a pod dohľadom notárov ho odvádzajú na hospodár-
stvo farára. Takéto prípady sa stali v Ladomirovej a Vagrin-
ci. Podľa Jurka Laža pravoslávne obyvateľstvo je četníkmi 
prenasledované viac ako to bolo za Uhorska.

Senátor Jurko Lažo stál pri zrode Ladomirovskej misie 
pri jej prvých krokoch. Vo Svidníku zabezpečil pre archi-
mandritu Vitalija (Maximenka) a jeho druhov bývanie. Zor-
ganizoval z Prahy prevoz zariadenia pre tlačiareň a stal sa 
jej duchovným otcom a ochrancom.

Jurko Lažo zomrel vo Svidníku, kde je aj pochovaný. 
V nekrológu archimandrita Vitalij napísal: „...Večná pamäť 
na teba a blažený pokoj neocenený svojím ľudom, narodo-
ľubiteľ Jurko. To dobro, čo si nedostal, tú odmenu od ľudí za 
tvoje úsilie. Tam – na tom svete bude milý Boh spravodlivej-
ší a milostivejší, ako boli ľudia k tebe a k tvojej práci.“

Juraj Barán
Pravoslávny kňaz, ktorý spolu s Jurkom Lažom propago-

val a vysvetľoval obyvateľom bardejovského a svidníckeho 
okresu správnosť prechodu a návrat do Pravoslávia.

Bol to bývalý gréckokatolícky kňaz, ktorý počas svojho 
pobytu v USA prestúpil na Pravoslávie, tam absolvoval teo-
logickú prípravu a po návrate domov sa usiloval získať pre 
Pravoslávie rusínske gréckokatolícke obyvateľstvo. Cesta 
oboch agitátorov na Pravoslávie vyvolala obavy na prešov-
skom gréckokatolíckom biskupstve. Generálny vikár Miku-
láš Rusnak (17. marca 1921) žiadal župana Šarišskej župy, 
aby voči J. Lažovi a J. Baránovi zakročil. Ako dôvod uvádzal, 
že Juraj Barán pod rúškom náboženstva agituje za vysťaho-
valectvo do USA, čím škodí republike. Viac informácií o ňom 
sa nepodarilo zistiť.
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Ladomirová – významné stredisko znovuzrodenia 
Pravoslávia

Obec sa nachádza vo vzdialenosti 5 km od Svidníka sme-
rom na historickú Duklu. Prvá písomná zmienka pochádza 
z roku 1414. Obec dlhé roky bola vo vlastníctve Makovické-
ho panstva. Vznikla na základe zákupného práva. Účastníci 
kolonizácie z vonkajšieho prostredia dostavali právo zakú-
piť si usadlosť dedičného užívania a ich povinnosti a dávky 
voči panstvu boli pevne určené.

Obec okrem iného je známa aj tým, že sa tu nachádza 
historická drevená cerkov z roku 1742 zasvätená sv. Micha-
lovi archanjelovi, ktorá je zapísaná v Zozname svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO.

Obec Ladomirová je známa v širokom pravoslávnom 
svete aj tým, že tu v rokoch 1923 - 1945 vyvíjal aktívnu du-
chovnú činnosť pravoslávny monastier sv. Jova Počajevské-
ho.

Roku 1921 v obci došlo ku sporu medzi veriacimi a gréc-
kokatolíckym duchovným Augustinom Schudichom ohľad-
ne nezaplatených poplatkov (kobliny a rokoviny).
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V kronike nachádzame o tom záznam, kde Mikuláš Bojko 
uvádza, že po Prvej svetovej vojne niektoré rodiny neboli 
schopné odovzdávať o. Augustínovi Schudichovi a po ňom 
ani jeho bratovi Adalbertovi Schudichovi kobliny ani roko-
viny, ktoré vyžadovali od veriacich.

Vtedy veriaci pod vedením starostu Michala 
Škurlu st. (15. 10. 1881-1. 9. 1978) prehlásili, 
že oni sa zaobídu bez neho, nič nestratia a pra-
voslávny svjaščenik vyhovie ich náboženským 
požiadavkám bez naturálnych a peňažných dá-
vok.

Na základe toho kurátorský zbor, na čele 
ktorého stal Michal Varga (v roku 1938 tragic-
ky zahynul pri prevoze stavebného materiálu 
na výstavbu monastiera), rozhodol sa vrátiť do 

pradedovského Pravoslávia a pozvali do dediny slúžiť litur-
giu pravoslávneho svjaščenika Gregora Varcholu z Beche-
rova, ktorý v tom čase prišiel z Ameriky. Bolo to v jari roku 
1921.

Menovaný svjaščenik na žiadosť Ladomirovčanov za 
prítomnosti veľkého počtu veriacich z Ladomirovej, Vagrin-
ca a Krajného Čierneho prichádza vo veľkom poste slúžiť li-
turgiu v  drevenej cerkvi. Hneď po bohoslužbe urobil súpis 
veriacich, ktorí si želajú vrátiť sa k viere svojich predkov. 
Okrem rímskokatolíkov za Pravoslávie sa podpísali všetci 
bývalí gréckokatolíci. Otec Varchol prisľúbil veriacim, že na 
Paschu príde im posvätiť paschy a odslúžiť liturgiu. Nuž, 
ale nestalo sa tak, lebo chrám v Ladomirovej na príkaz gréc-
kokatolíckeho biskupského úradu bol zatvorený a strážený 
políciou. Veriacim otec Varchol posvätil paschy pri chráme 
bez sv. liturgie.
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Na základe uvedených udalostí veriaci Ladomirovej, 
Krajného Čierneho a Vagrinca sa rozhodli prinavrátiť do 
pravoslávnej cirkvi. Za týmto účelom delegácia v zostave 
senátor Jurko Lažo, Mikuláš Bojko z Ladomirovej a Vasiľ 
Ducár z Krajného Čierneho navštívila arcibiskupa Savvatija 
v Českej pravoslávnej cirkvi, ktorá bola v kánonickej jedno-
te so Srbskou pravoslávnou cirkvou, s prosbou o vyslanie 
pravoslávneho svjaščenika do Ladomirovej.

Vyššie poverená delegácia navštívila aj vtedajšieho pre-
zidenta T.G. Masaryka. Informovali ho o situácii na východe 
republiky a predložili mu žiadosť o prechod do Pravoslá-
via a zoznam veriacich. Prezident prejavil veľkú ochotu im 
pomôcť. Podľa ich tvrdenia prezident sa vyjadril, že takéto 
hnutie je pre štát ČSR veľmi vítané: „Bodaj by všetci gréc-
kokatolíci i rímskokatolíci tak učinili. Odbremenili by štát-
nu pokladňu o zbytočných 9 000 000 Kčs, ktoré naša vláda 
každoročne platí Vatikánu, a keby tie peniaze boli  investo-
vané vo vnútri štátu, koľko by sa zato dalo vybudovať a dať 
zárobok aj ľudu“.

Medzitým pod nátlakom gréckokatolíckych 
farárov, agitácie a hrozby časť gréckokatolíkov 
obce sa vrátila do únie. Nový gréckokatolícky 
duchovný Ioan Bajcura od navrátilcov už nežia-
dal zaplatenie poplatkov a dlhov, dokonca im 
pridelil z cirkevných pozemkov, išlo o 40 ha pre 
14 rodín.

Nakoľko v tom čase pravoslávnych duchov-
ných bol nedostatok, Srbská pravoslávna cir-
kev po dohode s Ruskou pravoslávnou cirkvou 
v zahraničí zo Srbska vyslala do Ladomirovej 
archimandritu Vitalija (Maximenka), ktorý 23. 
marca 1923 pricestoval vlakom z Prahy do Bar- Ján Krivka
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dejova. Na stanici ho čakal Ján Krivka (27. november 1879, 
Ladomirová - 9. máj 1971, Ladomirová), zámožný gazda, 
ktorý sa predtým zo zárobkov vrátil z USA. Konským zápra-
hom Ján Krivka doviezol archimandritu Vitalija do Svidní-
ka, kde už naňho čakal senátor Jurko Lažo.

Na riešenie a zabezpečenie duchovných potrieb prina-
vrátených veriacich do Pravoslávia bola potrebná pomoc 
kvalifikovaných duchovných, ktorých v novovzniknutej re-
publike nebolo. Preto je pochopiteľné, že bratskú pomoc 
poskytli susedné pravoslávne eparchie vyslaním svojich 
svjaščenikov, ktorí duchovne obsluhovali veriacich aj za 
kúsok chleba. Fakty svedčia o tom, že samotné pravoslávne 
hnutie vychádzalo zvnútra ľudových más. A rôzne teórie, 
že na Prjaševščinu Pravoslávie priniesli cudzinci-emigranti 
nezodpovedá skutočnostiam.

Archimandrita Vitalij (Vasilij Maximenko)
(26. júl 1873, Ukrajina – 8. marca 1960, USA)

Zakladateľ pravoslávneho monastiera sv. Jova Poča-
jevského v Ladomirovej. Absolvent Kyjevskej duchovnej 
akadémie. Roku 1899 bol postrihnutý na mnícha menom 
Vitalij. Po ukončení akadémie stal sa členom Donského mo-
nastiera v Moskve a neskôr bol pozvaný na misijnú prácu 

do Počajevskej Lavry na Ukrajinu (1903). Tam 
sa mu podarilo obnoviť tlačiarenskú prácu, 
vydávať noviny a inú náboženskú tlač, propa-
govať ideu Pravoslávia. Po boľševickej revo-
lúcii roku 1917 v Rusku archimandrita Vitalij 
nútene opúšťa Počajevskú Lavru a cez Poľsko 
sa dostáva do Sremskych Karloviec (Srbsko), 
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kde sa stáva členom Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraničí 
v Srbsku.

Na prosbu Českej pravoslávnej cirkvi archimandrita 
Vitalij odchádza na Slovensko do Ladomirovej. Jeho prvá 
zástavka bola vo Svidníku u senátora Laža. Archimandrita 
Vitalij začiatky v Ladomirovej opisuje nasledovne: „Bolo tu 
nezvyčajne ťažko. Neorganizovanosť pravoslávnej cirkvi, 
revolučné nálady, nedôvera ku mne ako ku cudzincovi zo 
strany ľudí i zo strany miestnych úradov. Nemal som pros-
triedky, ani chrám, ani kde bývať. Žil som u jedného roľníka 
v jednej izbe spolu s jeho rodinou a bohoslužby som usku-
točňoval u iného roľníka.“ 

Vďaka jeho neúnavnej organizačnej a namáhavej práci 
sa mu podarilo vybudovať monastier sv. Jova Počajevského, 
ktorý sa stal významným duchovným centrom Pravoslávia 
na Slovensku a Podkarpatskej Rusi.

Roku 1934 rozhodnutím Synody Ruskej pravoslávnej 
cirkvi v zahraničí archimandrita Vitalij odchádza do Jor-
danville (USA). Na sviatok veľkomučeníka Juraja archiman-
dritu Vitalija vysvätili na biskupa, neskôr arcibiskupa. Stáva 
sa predstaveným Sväto-Trojického monastiera v Jordanville 
a arcibiskupom Východo-americkým a New-Yorským. Zá-
sluhou jeho usilovnej práci v USA bolo zriadených veľa far-
ností a vybudovaných veľa chrámov. Taktiež jeho zásluhou 
vo Sväto-Trojickom monastieri v Jordanville obnovili vydá-
vanie časopisu Pravoslavnaja Rus s prílohami. Bol zriadený 
Sväto-Trojický duchovný seminár.

Arcibiskup Vitalij ukončil svoju životnú púť 8. marca 
1960. Jeho telesné ostatky boli uložené v krypte chrámu 
v Jacksone neďaleko New-Yorku.
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Tlačiareň J. P. Lažo vo Vyšnom Svidníku
Archimandrita Vitalij po príchode na Slovensko si vytý-

čil dve základné úlohy:
Vybudovať tlačiareň a prostredníctvom tlačeného slova 

šíriť pravoslávneho ducha.
Zriadiť monastier, prostredníctvom ktorého bude pre-

vádzať pravoslávnu božestvenú misiu medzi ruským oby-
vateľstvom Prjaševščiny.

Obe tieto úlohy sa mu podarilo splniť.
Po príchode do Svidníka senátor Lažo ho ubytoval 

v Dome poľnohospodárskeho spolku na poschodí. Tam bol 
umiestnený aj tlačiarenský stroj, pod ním na prízemí bola 
krčma. Tlačiarenský stroj „precestoval“ dlhú cestu svetom. 
V období prvej svetovej vojny slúžil pre potreby českoslo-
venských légií v Rusku. Po občianskej vojne tento stroj cez 
Vladivostok a Terst sa dostal do Prahy a následne do Svidní-
ka. Bol málo produktívny, sadzba bola ručná, treba bolo veľa 
trpezlivosti a námahy, kým sa podarilo pripraviť a vytlačiť 
nejakú publikáciu. Počas prázdnin pomáhali študenti praž-
ských vysokých škôl. Napriek ťažkým technickým problé-
mom sa im podarilo vytlačiť celý rad bohoslužobných kníh, 
ako napríklad Služebník, Trebník, Molitvoslov a ďalšie. Ofi-
ciálne tlačiareň bola zaregistrovaná na senátora J. Laža.

Archimandrita Vitalij si vytýčil dôležitú úlohu vybudo-
vať samostatný dom pre tlačiareň v Ladomirovej. To sa mu 
aj podarilo zrealizovať. Roku 1925 sa podarilo s veľkou 
námahou bez finančných prostriedkov v Ladomirovej vy-
budovať dom pri chráme. V jednej časti domu bola umiest-
nená tlačiareň a druhá časť domu slúžila pre formujúce sa 
bratstvo.
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Roky 1931 - 1932 boli prelomové v činnosti monastiera. 
Za vyzbierané finančné prostriedky, najmä v USA a Juhoslá-
vii sa podarilo vybudovať hlavnú budovu monastiera. V nej 
bola umiestnená tlačiareň s benzínovým motorom a cirkev-
noslovanským písmom. Bola tam zriadená jedáleň s kuchy-
ňou a 10 miestností pre členov misie. V druhej časti budovy 
bola miestnosť pre seminár a pre ubytovanie študentov t.j. 
budúcich duchovných.

Oficiálny názov tlačiarne bol „Russkaja cerkovnaja ty-
pografia vo Vladimirovoj na Slovensku“, a od roku 1934 
„Russkaja cerkovnaja typografia prep. Jova vo Vladimirovoj 
na Slovensku“. Hlavným poslaním typografie bolo vydáva-
nie náboženskej literatúry. Boli vydané napríklad: Veľký 
zborník, Služebník božestvennoj liturgii Joana Zlatoustaho 
i sv. Vasilija Velikoho, Večné záhrobné tajny. Bolo vydaných 
40 000 modlitebníkov, 150 000 Evanjelija od Ioana a množ-
stvo iných publikácií, spolu okolo 100 titulov.

Od roku 1929 sa tu vydávala aj periodická tlač. Pre deti 
vychádzal časopis Detstvo vo Christe (neskôr Detstvo i ju-
nosť vo Christe) a týždenník Pravoslávnaja Karpatskaja 
Rus´ (neskôr Pravoslávnaja Rus´). Vydávali cirkevné a ľudo-
vé kalendáre a tiež publikácie iného žánru. Od roku 1934 
po odchode archimandritu Vitalija do USA zodpovedným 
redaktorom-vydavateľom sa stal spolupracovník misie, 
miestny obyvateľ Mikuláš Bojko, ktorý vykonával túto funk-
ciu až do ukončenia vydávania novín v roku 1944. Vytlače-
né knihy a noviny sa rozposielali do celého sveta.

Duchovným symbolom (patrónom) tlačiarne bola ikona 
sv. Jova Počajevského, ktorú Ladomirovská misia obdŕžala 
z Počajevského monastiera roku 1930.
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Mikuláš Bojko
(3. október 1898, Ladomirová – 9. september 1982, 
Ladomirová)

Zapálený nadšenec a propagátor Pravoslá-
via, redaktor a vydavateľ misijnej tlačiarne, 
zručný remeselník. Pravoslávie pokladal za 
praotcovskú vieru a preto s otvoreným srdcom 
víta preniknutie týchto obnovených ideí do 
svojho rodného kraja. Od 15. novembra 1934 
zastával funkciu redaktora (neskôr zodpoved-
ného redaktora) a vydavateľa novín „Pravoslav-
naja Rus´“. Spolu s mníchom Michailom sa po-

dieľal na zhotovení ikonostasu do misijného chrámu.

Archimandrita Serafim (Ivanov)
Narodil sa 1. augusta 1897 v Kursku. Po revolúcii v Rus-

ku emigroval do Srbska, kde vyštudoval bohosloveckú fa-
kultu. Mníšstvo prijal na Athose. Do Ladomirovej prišiel 23. 
júna 1928. Od roku 1931 bol redaktorom časopisu Pravo-
slavnaja Rus´ a jeho príloh. Napísal viac ako 200 článkov, čŕt 
a poviedok. Po odchode archimandritu Vitalija do USA stal 
sa archimandritom a predstaveným monastiera. Roku 1944 
spolu s Bratstvom emigroval do USA. Stal sa biskupom Chi-
cagsko-Detroitským. Zomrel 12. júla 1987.

Misijná činnosť Bratstva
Súbežne s vydavateľskou činnosťou archimandrita Vita-

lij začal plniť aj svoje druhé poslanie - propagáciu a organi-
zovanie Pravoslávia, upevnenie jeho pozícií. Pre úspešnosť 
tohto predsavzatia bolo potrebné predovšetkým mať svoj 
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chrám. Začala sa urputná a mobilizačná práca. Do práce sa 
s veľkým entuziazmom a nadšením pustili obyvatelia obce. 
Pozemok na výstavbu chrámu poskytli starosta Michal 
Škurla st., Ján Mikitka, Michal Mikitka a Michal Vanca-Dan-
čanik, ktorý pre zadlženosť od zmluvy odstúpil. Na tomto 
mieste treba zvlášť vyzdvihnúť počin týchto darcov, že sa 
dobrovoľne vzdali svojej pôdy, živiteľky rodiny.

Na zbierku finančných prostriedkov pre výstavbu chrá-
mu zareagovali ladomirovskí „američania“ a veriaci zo ši-
rokého okolia. Značná časť finančných prostriedkov bola 
zapožičaná z Roľníckej vzájomnej pokladnice z Prešova 
a Užhorodu. Za pôžičku ručil Michal Varga, ktorý bol kan-
torom aj kurátorom od r. 1908 do 1938 (V roku 1938 pri 
prevoze stavebného materiálu na výstavbu monastiera tra-
gicky zahynul) a Michal Škurla starší. Syn Michala Vargu, 
Ján Varga pokračoval v činnosti po otcovi, plnil funkciu ku-
rátora a hlavného kantora 50 rokov, zároveň bol organizač-
ne nápomocný pri riadení farnosti. 

Projekt na stavbu chrámu vyhotovil Ing. Leontjev a stav-
bu viedol staviteľ Hlavaj zo Stropkova.

Nemôže sa tu nespomenúť aj ten fakt, že niektorí čini-
telia gr. kat. biskupského úradu v Prešove boli dohovorení 
so Židom Grunfeldom, aby menovaný vyplatil spomenutým 
ručiteľom sumu 100 000.-Kč, ak by sa menovaní dali pre-
svedčiť, že by sa zriekli záväzkov ručiteľa, aby teda banka 
odmietla pravoslávnym veriacim poskytnúť pôžičku na 
stavbu chrámu, čím by teda celá vec skrachovala. Ručitelia 
boli natoľko čestní ľudia, že sa zriekli ponúkanej sumy, ba 
čo viac, ťarcha úrokov ležala na ich pleciach.

Po komplikovanom administratívnom vybavovaní rôz-
nych povolení a poplatkov 21. novembra 1923 posviackou 
základného kameňa sa začalo s výstavbou chrámu. Presne 
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o rok 21. novembra 1924 sa uskutočnila posviacka chrámu, 
ktorú vykonal Pražský arcibiskup Savvatij. Chrám je zasvä-
tený archanjelovi Michailovi.

Archimandrita Vitalij bol si vedomý toho, že úspešnú 
misijnú prácu môže vykonávať iba s pomocou kolektívu 
schopných ľudí. V roku 1937 Bratstvo začalo s výstavbou 
tretej budovy - hosťovského domu, prostriedky na jeho vý-
stavbu poskytol Dr. Eugen Podhajecký. Postupne sa výrazne 
zlepšovali materiálno-technické podmienky pre život a prá-
cu monastierskeho Bratstva, kolektív ktorého sa postupne 
rozrastal. Svoju prácu  misia začína zameriavať na konfesi-
onálne otázky a misionársku činnosť. Zaviedli sa pravidelné 
bohoslužby a misia prešla na monastiersky spôsob života. 
Zmyslom ich života boli modlitby, práca a zase modlitby 
a práca. Výsledok Bratstva bol pozoruhodný, vznikali nové 
pravoslávne farnosti: Krajné Čierno, Vagrinec, Medvedie, 
Krajná Porúbka, Jedľová, Vyšný a Nižný Orlík, Medzilabor-
ce, Habura, Čertižné, Oľšinkov, Výrava, neskôr v Krásnom 
Brode, Pčolinom, Svetliciach, Borove atď.

Bratstvo zaviedlo slávnostné odpustové bohoslužby na 
počesť sviatku Usiknovenija čestnej hlavy sv. Jána Krstite-
ľa, ktoré sa odvtedy konajú každoročne 11. septembra za 
účasti najvyšších hierarchov Prešovskej pravoslávnej epar-
chie, zahraničných hostí, duchovenstva a veriacich širokého 
okolia.

Archimandrita Oleg (Ivan Ivanov)
Erudovaný tlačiarenský odborník. Narodil sa 1. novem-

bra 1888 v Peterburgu, kde získal vysokoškolské vzdelanie. 
Po revolúcii emigroval do Sofie a odtiaľ do Francúzska. Jeho 
srdce ho však ťahalo bližšie k svojmu národu, a keďže do 
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Ruska sa vrátiť nemohol, prišiel do monastiera v Ladomiro-
vej. Pracoval v monastierskej tlačiarni, bol vysoko erudova-
ným odborníkom. Tu prijal mníšstvo s menom Oleg.

Otec Oleg žil ďaleko od svojich rodných, ale vedel, že vša-
de je Božia zem, a to čo máme vo svojom srdci, nám nemôže 
nikto zobrať.

Roku 1929 bol vysvätený na diakona a o rok 
nato na svjaščenika. Na jeho liturgiách chrámy 
boli preplnené a ľudia s radosťou počúvali jeho 
kázne. V rokoch 1930 - 1941 pôsobil v Medzila-
borciach, obsluhoval cirkevné obce v Bratisla-
ve, Banskej Bystrici, Zvolene, Oravskom Pod-
zámku, Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1943-1950 
pôsobil na farnosti vo Vyšnom Orlíku a Lado-
mirovej. Keďže v tom čase začali likvidovať mo-
nastier, otec Oleg bol preložený do Šarišského 
Čierneho.

Posledné roky svojho života otec Oleg prežil 
v rodine svojho kmotra otca Petra Cupera na fare v Strop-
kove. Otec Oleg bol krstným otcom jeho dvoch synov o. Ser-
geja a o. Nikolaja (Mefodija), ktorí si tiež vybrali neľahkú 
púť kňazstva. Archimandrita Oleg dožil na fare v Stropkove 
u otca Petra. Odišiel z tohto sveta 21. februára 1967, pocho-
vaný je pri chráme v Ladomirovej.

Dr. Eugen Podhajecký
Právnik. Narodil sa 24. novembra 1887 v Osturni. Gym-

názium ukončil v Prešove a Právnickú fakultu v Budapeš-
ti. Pracoval v štátnej správe. Po prvej svetovej vojne žil 
v Užhorode a Prahe, kde 10 rokov pracoval na ministerstve 
poľnohospodárstva. Aktívne pomáhal ruským emigrantom. 
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Často navštevoval Ladomirovský monastier. Po odchode do 
dôchodku odkúpil pozemok nad monastierom a tam si po-
stavil domček, ktorý vo svojom závete odkázal Misii. Teraz 
sa tam nachádza fara pre správcu farnosti, ktorá od tých 
čias prešla stavebnými úpravami a rekonštrukciou. Dr. Eu-
gen Podhajecký zomrel 24. januára 1940, pochovaný je pri 
chráme v Ladomirovej.

Igumen Sávva (Konstantin Struve)
(11. november 1900, Petrohrad – 13. marec 1949, 
Ladomirová)

Narodil sa v rodine známeho ruského ekonóma. Revolú-
cia v Rusku prinútila rodinu emigrovať. Ich novým domo-
vom sa stalo Československo. Po ukončení gymnázia v Mo-
ravskej Třebovej študoval na Evanjelickej bohosloveckej 
fakulte Heidelberskej univerzity v Nemecku, katolíckej fa-
kulte Karlovej univerzity v Prahe, z ktorej prestúpil na Pra-
voslávnu bohosloveckú fakultu v Paríži. V pravoslávnom 
monastieri v Miľkove (Srbsko) bol postrihnutý na mnícha 
s menom Sávva. Od roku 1931 svoj život navždy spojil 
s Bratstvom v Ladomirovej. Tu sa venoval predovšetkým 
misijnej činnosti. Ako duchovný pôsobil v Krajnom Čier-

nom, Medzilaborciach, Krásnom Brode, Roky-
tovciach, Ňagove, Čabalovciach, Oľšinkove, Čer-
tižnom a vo Vydrani.

Keď Ladomirovské Bratstvo bolo nútené 
opustiť svoj monastier v roku 1944, archiman-
drita Sávva ostáva so svojimi veriacimi, aby 
zabezpečil ich duchovné potreby a podporoval 
ich v ťažkej situácii. Roku 1946 ťažko ochorel. 
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Svoju dušu odovzdal Stvoriteľovi Isusu Christu 13. marca 
1949. Pochovaný je v Ladomirovej pri chráme.

Otec Sávva bol veľkým patriotom, skutočným mníchom, 
dobrým a oddaným dušpastierom, lekárom, milovníkom 
chudobným a horlivcom za sväté Pravoslávie.

Duchovné kurzy
Úspešný proces pravoslavizácie a vznik nových farností 

si vyžiadal nové kádrové posily duchovných. Táto myšlien-
ka dostala konkrétnu podobu začiatkom 40. rokov, keď sa 
Misii podarilo sformovať kolektív kvalifikovaných osobnos-
tí, ktoré mohli tvoriť učiteľský zbor Seminára. Návrh bol 
schválený Synodou RPCZ v Sremských Karlovciach.

Úspešná práca Seminára sa začala v jeseni 1940. Žiaľ 
Druhá svetová vojna prerušila úspešne začatú činnosť 
vzdelávacieho procesu Misie. Počas svojej krátkej existen-
cie Bratstvo pripravilo a vychovalo takmer 15 kandidátov 
na svjaščenikov, z ktorých časť ostala žiť a pôsobiť v domá-
com regióne (Andrej Cuglevič, archimandrita Ignatij (Čo-
kina), Dmitrij Tkačenko, Jozef Grega, Peter Cuper, Michal 
Kurjatnik), časť z nich odišla do rôznych krajín sveta. Dvaja 
z nich Vasiľ Škurla (budúci metropolita Lavr) a Vasiľ Vaňko 
(budúci archimadrita Flor) emigrovali s Bratstvom do USA 
do Sväto-Trojického monastiera v Jordanville.

Doslov o Bratstve
Činnosť Bratstva Ladomirovského monastiera bola vše-

stranná – vydavateľská, misijná, ikonopisectvo, liečiteľstvo, 
príprava mladých kádrov, úspešná práca cirkevného chóru, 
organizovali dni ruskej kultúry, práca s mládežou a pod. Po-
čas 2. svetovej vojny v lete roku 1944 Červená armáda sa 



92

približovala ku Karpatom. Dal sa ľahko predvídať osud oby-
vateľov monastiera, keby ich obsadili sovieti. Preto väčšia 
časť Bratstva odišla na Západ. Ich cesta viedla cez Bratisla-
vu, Nemecko, Švajčiarsko a Francúzsko do Sväto-Trojického 
monastiera v Jordanville (USA).

Ladomirovský monastier v čase prechodu frontu bol 
zničený, neporušený ostal iba chrám a fara. Snaha obnoviť 
činnosť monastiera bola neúspešná.

Metropolita Lavr (Vasiľ Škurla)
(1. január 1928, Ladomirová – 16. marec 2008, Jordanville)

Už od raného detstva začal navštevovať 
monastier a pomáhal obsluhovať pri boho-
službe. V čase Druhej svetovej vojny budú-
ci vladyka Lavr odchádza s časťou Bratstva 
do USA do Sväto-Trojického monastiera 
v Jordanville. Tam úspešne s vyznamena-
ním ukončil duchovný seminár a po celý 
svoj život sa venoval duchovnej činnosti. 
Postupne schodík po schodíku postupoval 
od riasoforného mnícha až po najvyššiu 
hodnosť. 11. októbra 2001 bol zvolený za 

metropolitu Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraničí. 
Na pozvanie patriarchu Alexija II., ktoré vladykovi odo-

vzdal prezident RF Vladimír Putin, vladyka Lavr roku 2004 
navštívil Rusko. Na vlastné oči sa mohol presvedčiť, že 
vláda Ruska už nie je bezbožná a nezasahuje do slobody 
cirkvi. Po tejto návšteve Moskvy sa začala mravenčia prá-
ca prípravy potrebných dokumentov pre zjednotenie cirkví 
po takmer 90-ročnej odluke. Dôvera a vzájomné pochope-
nie prichádzalo postupne. Vyvrcholilo 17. mája 2007 pod-
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písaním Aktu o kánonickom spoločenstve. Akt v chráme 
Christa Spasiteľa v Moskve podpísali najvyšší predstavite-
lia oboch cirkvi: Moskovský patriarcha Alexij II. a prvohie-
rarcha Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraničí metropolita 
Lavr. Akt zjednotenia sa stal návratom do svojich historic-
kých koreňov, k tým duchovným hodnotám, ktorými Rusko 
vekmi žilo. V Moskve na počesť tejto udalosti bol odhalený 
pomník.

Vladyka Lavr celý svoj život verne slúžil svojimi schop-
nosťami, usilovnou prácou, húževnatosťou a predovšetkým 
úprimnou vierou v Boha ako najvyššej hodnoty tohto sveta. 
Dvere jeho pracovne boli vždy 
otvorené pre návštevníkov, kto-
rí ho za to nadmieru milovali. 
Vladyka Lavr vykonával mnoho 
iných funkcií – bol predstaveným 
Sväto-Trojického monastiera, 
rektorom seminára, prednáša-
teľom a vyučujúcim niekoľkých 
predmetov v seminári, redak-
torom cirkevno-spoločenské-
ho časopisu Pravoslavnaja Rus 
(pokračovanie ladomirovského) 
a iných činnosti.

Aktívne sa zaujímal o živote 
a činnosť Pravoslávia na jeho 
rodnej Prjaševščine, všemožne 
mu bol nápomocný.

Metropolita Lavr odišiel do 
večnosti 16. marca 2008. Je po-
chovaný v krypte Sväto-Trojické-
ho monastiera v Jordanville.

07/2017     E��

Zo sveta

V kompozícii z bronzu sú zobrazení 
už zosnulí, v blahej pamäti Jeho Svätosť 
Alexij, patriarcha moskovský a celej Rusi, 
a prvohierarcha Ruskej pravoslávnej cir-
kvi v zahraničí Jeho Vysokopreosviete-
nosť Lavr, metropolita východo-americký 
a newyorský. Stoja na rozdelenej zemegu-
li, v rukách držia chrám Christa Spasiteľa 
a zvitok s podpísaným Aktom o zjednote-
ní. Architektom  projektu je Goran Dra-
gičevič. Práce boli vykonané v umeleckej 
dielni Genadija a Anatolija Kuznecových. 

Vladyka Lavr (Škurla) sa narodil v ru-
sínskej rodine v Ladomirovej. Počas 2. sve-
tovej vojny spolu s ostatnými mníchmi 
bratstva sv. Jova Počajevského odchádza 
z Ladomirovej a nakoniec sa otcovia usíd-
lili v monastieri Presvätej Trojice v Jordan-
ville v USA.

Pokladáme si za česť, že rodák z náš-
ho kraja bol blahoslavený Bohom, aby sa 
staral o ruský pravoslávny ľud v zahraničí 
a ako najvyšší duchovný predstaviteľ rus-
kej pravoslávnej emigrácie zohral kľúčovú 
úlohu pri obnovení eucharistického spo-
ločenstva medzi Ruskou pravoslávnou 

cirkvou a Ruskou pravoslávnou cirkvou 
v zahraničí. 

Na základe oficiálnej správy Press služby  
Moskovskej patriarchie spracoval  
jeromonach Alexander (Haluška)

Zo sveta

Pamätník zjednotenia pri chráme 
Christa spasiteľa v Moskve. 

Moskovský patriarcha Alexej II. 
(vľavo) a prvohierarcha RPCZ 

metropolita Lavr
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Archimandrita Flor (Vasiľ Vaňko)
(9. december 1926, Šemetkovce, okr. Svidník – 
4. september 2012, Jordanville)

Do monastiera sv. Jova Počajevského v Lado-
mirovej vstúpil v roku 1941. Spolu s monastier-
skym Bratstvom roku 1944 odišiel do Sväto-
-Trojického monastiera v Jordanville v USA. 
Prešiel všetkými stupňami mníšskeho svätenia 
a stal sa archimandritom. Mal na starosti hos-
podárstvo monastiera, o ktoré sa vzorne staral.

Mitr. prot. Michal Kernaševič
(26. júl 1925, Čertižné, okr. Medzilaborce – 29. marec 
1990, Prešov)

Dlhoročný svjaščenik v Ladomirovej a arcidekan pre 
vtedajší okres Bardejov.

Obec Čertižné je známa tým, že je tam pochovaný vý-
znamný politický dejateľ Adolf Dobrjanský, ktorý v Uhor-
skom sneme hájil národnostné záujmy Rusínov a Slovákov. 
Od maďarského grófa odkúpil pozemky a lacno ich rozpre-
dal roľníkom. V obci pôsobil aj gréckokatolícky svjaščenik 

Irenej Chanát, ktorý už v XIX. storočí propago-
val ideu Pravoslávia (pozri str. 71).

Otec Michal Kernaševič sa narodil v chudob-
nej, ale duchovne zbožnej rodine Fedora a Justí-
ny. Bolo ich šesť súrodencov. So starším bratom 
Petrom vydali sa na cestu duchovného Pravo-
slávia. Ich dve sestry Mária a Júlia sa stali život-
nými partnerkami pravoslávnych duchovných.

Po ukončení stredoškolského vzdelania otec 
Michal nastúpil na Pravoslávnu bohosloveckú 
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fakultu v Prešove. Diakonské a kňazské svätenie prijal z rúk 
Jeho Blaženosti Alexija v roku 1950.

Manželkou otca Michala sa stala Margita Drahňovská 
z Rebrína, dnes Zemplínska Široká okr. Michalovce, ktorá 
sa manželovi stala oddanou manželkou, neochvejnou po-
mocníčkou pri kantorovaní a pri ostatných životných peri-
petiách. Spolu vychovali štyri deti, ktoré sa tiež postupne 
zapájali do cirkevného spevu a kantorovania.

Prvou farnosťou otca Michala Kernaševiča sa stala cir-
kevná obec Stakčín (1950 - 1951). V roku 1951 bol prelo-
žený do Michalovskej eparchie, do obce Sačurov a stal sa 
arcidekanom. Po piatich rokoch sa vracia naspäť do Pre-
šovskej eparchie, najprv ako správca farnosti v Lomnom, 
neskôr ako správca farnosti v Ladomirovej (1965 - 1978) 
a okresný arcidekan.

Počas 13 ročného pôsobenia v Ladomirovej otec Michal 
prežil pohnuté, zložité a náročné obdobie pre pravoslávnu 
cirkev, ktoré nastalo po obnovení gréckokatolíckej cirkvi 
v roku 1968. Ako okresný arcidekan pre okres Bardejov v 
tom čase, neochvejne hájil záujmy a postavenie pravosláv-
nej cirkvi. Zúčastňoval sa takmer všetkých rokovaní so štát-
nou správou na úrovniach MsNV, ONV, KNV a so zástupcami 
gréckokatolíckej cirkvi. Boli to zdĺhavé a namáhavé rokova-
nia, plné rôznych úskalí a podrazov.

Za jeho zaslúženú angažovanosť a odvedenú prácu Vy-
sokopreosvietený Nikolaj, arcibiskup prešovský v roku 
1978 otca Michala Kernaševiča vymenoval za riaditeľa Úra-
du Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove. Považoval 
ho za svojho najoddanejšieho a najbližšieho spolupracov-
níka. Vo funkcii riaditeľa pracoval do odchodu do dôchodku 
v roku 1986.
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Nehľadiac na rôzne okolnosti, otec Michal všemožne 
bol nápomocný svojej Cirkvi, ktorej venoval celý svoj život. 
Otec Michal bol veľmi skromnej povahy, pracovitý a dobrý 
organizátor. Na všetkých farnostiach, kde pôsobil, udržiaval 
čulé ľudské kontakty so svojimi veriacimi, vždy im bol ná-
pomocný. Počas pôsobenia na farnostiach v čase Veľkého 
pôstu v nedeľu po večerni pre veriacich robil duchovné cvi-
čenia, veriacich utvrdzoval a posilňoval vo viere. Bol veľmi 
dobrým a obľúbeným kazateľom. Výsledky svojej činorodej 
a Bohu milej práce zanechal na všetkých pozíciách jeho pô-
sobenia. Žil a kráčal s Bohom. Jeho bohatstvom bolo milo-
vať Boha, žiť šťastne z lásky, vzájomnej pomoci a bratského 
spolunažívania. Otec Michal vyznával skutočné hodnoty, 
ktoré ho duchovne posilňovali a zdokonaľovali.

Bola pre neho nepochopiteľná a rapídna zmena v sprá-
vaní niektorých veriacich po obnovení gréckokatolíckej 
cirkvi v roku 1968, naplnená neodôvodnenou agresivitou, 
vylamovaním chrámových dverí, útokom na duchovných 
a ich rodinným príslušníkov a pod.

V tom ťažkom období rodina M. Kernaševiča poskytla 
pomocnú ruku svojmu duchovnému bratovi otcovi Petrovi 
Cuperovi zo Stropkova a jeho sedemčlennej rodine, ktorá 
bola deložovaná z fary. Pritúlila ich vo svojom príbytku na 
fare v Ladomirovej, ktorá bola tiež sedemčlenná.

Svoju spoveď o. Michal Kernaševič z tohto obdobia zve-
rejnil v časopise Odkaz sv. Cyrila a Metoda (1968 - 1970) 
a tiež v knihe autorov Michal Škurla - Michal Kernaševič 
„Od pravoslávia k pravosláviu“ (2018).

Otec Michal sedem rokov pracoval v redakcii cirkevného 
časopisu Odkaz sv. Cyrila a Metoda ako redaktor, podieľal sa 
na príprave Pravoslávneho cirkevného kalendára. Ako po-
môcku pre začínajúcich svjaščenikov vydal knižne dve časti 
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„Kázne nedeľňajšie, sviatočné a príležitostné“. Bol spolu-
zakladateľom Katedrálneho speváckeho zboru pri chráme 
sv. Alexandra Nevského v Prešove.

Prot. Michal Kernaševič bol nositeľom takmer všetkých 
cirkevných vyznamenaní, ktoré duchovný môže dosiahnuť, 
počnúc nabedernikom a končiac mitrou, ako aj Rádom sv. 
Cyrila a Metoda III. stupňa.

Otec Michal svojmu poslaniu duchovného pravoslávnej 
cirkvi zostal verný a oddaný až do poslednej chvíle svojho 
života. Bol veľmi mierny, rád poslúžil. V pamäti tých, kto-
rí ho poznali, zostal ako človek, pre ktorého boli modlitba 
a bohoslužby veľkou radosťou a požehnaním.

Dňa 29. marca 1990 vo veku nedožitých 65 rokov odo-
vzdal svoju dušu Stvoriteľovi. Telesné pozostatky otca 
Michala na večný odpočinok boli uložené na mestskom 
cintoríne v Prešove. Pohrebné obrady vykonal Jeho Vysoko-
preosvietenosť Nikolaj, arcibiskup prešovský, za veľmi veľ-
kej účasti duchovných prešovskej a michalovskej eparchie, 
ako aj veriacich prešovskej eparchie.

PCO Ladomirová a súčasnosť (Ладомирова)
Aj keď v súčasnosti monastier fyzicky neexistuje, jeho 

vznik a misijná činnosť má nezastupiteľnú hodnotu pri ob-
nove Pravoslávia na našom území.

Všestrannou a aktívnou činnosťou monastiera sv. Jova 
Počajevského sa obec Ladomirová dostala do povedomia 
širokej verejnosti na Slovensku, ale aj vo svete. O históriu 
monastiera, ako aj o pravoslávne cirkevné tradície preja-
vujú záujem turisti, domáce a zahraničné masmédia. Jeho 
tradície sa snažila a snaží udržiavať celá plejáda entuzias-
tov, ktorí sa angažovali a angažujú v kurátorskom zbore, vo 
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funkcii kostolníka, ako aj mnoho radových veriacich žien 
a mužov farnosti. Svoju činnosť vykonávajú s radosťou, 
dobrovoľne, na úkor svojho voľného času.

Dlhoročným oddaným kurátorom a kan-
torom (50 rokov) bol veľmi dobre známy Ján 
Varga, syn Michala Vargu, ktorý sa zaslúžil pri 
výstavbe monastiera. Po Jánovi Vargovi kantor-
mi do súčasnosti postupne boli Nikolaj Hvozda, 
Mária Bojčíková. Pri kantorovaní aktívne po-
máhali matuška Margita Kernaševičová, Hele-
na Kudlová, Zuzana Berežná a ďalší.

Dlhoročnými kostolníkmi a zvonármi boli Ján Bzik, Vasiľ 
Oleár (Voščinka), Ján Jacko, Ján Bojčík (Kandračin), Ján Ha-
nák, Vasiľ Michrina, Ján Kudla, Juraj Škurla, v súčasnosti je 
Ján Mňahončák.

V období existencie monastiera predsedami kurátorské-
ho zboru boli Michal Varga, Michal Škurla st., Ján Varga. Ak-
tívnymi členmi zboru boli Mikuláš Bojko, Ján Bzik, Michal 
Hanák, Vasiľ Vanca, Michal Mňahončák, Michal Mikitka. Ne-
skôr v kurátorskom zbore pracovali Mikuláš Bzik, Ján Mikit-
ka, Vasiľ Michrina, Juraj Oleár, Ján Bojčík, Ján Krivka, Júlia 
Mariščáková, Eliáš Zelizňák, Peter Jacko, Jaroslav Harviš a 
o. Ján Zeľo.

Vo voľbách v roku 2006 za členov rady PCO boli zvole-
ní: Vladimír Macko, Ladislav Bojčík, Helena Omasková (Du-
carová), Anna Mikitková, Ján Mňahončák, Vasiľ Hanák, Ján 
Olejár, Ján Derco, Juraj Škurla, Miroslav Jancura, Ján Štefan-
co a Stanislav Šmajda.

V súčasnosti členmi rady PCO sú Jozef Bojčík, Ján Derco, 
Ján Štefanco, Helena Omasková, Anna Mikitková, Miroslav 
Jancura, Vasiľ Hanák a Stanislav Šmajda.
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Počas celého obdobia od roku 1921 do súčasnosti bolo 
veľa aktívnych veriacich, ktorí svojím dielom prispeli k ži-
votu farnosti. Za posledné desiatky rokov môžeme okrem 
iných spomenúť Vladimíra Macka, ktorý 22 rokov bol čle-
nom Rady PCO (do roku 2020). V. Macko – verný pokra-
čovateľ v napĺňaní odkazu svojho otca mitr. prot. Andreja 
Macka v službe pre pravoslávnu cirkev. Vernou a dobrou 
pomocníčkou v prospech pravoslávnej cirkvi je aj jeho 
manželka Anna. V. Macko  písal kroniku farnosti, bol zapi-
sovateľom v rade PCO, písal príspevky pre jubilantov a ne-
bohých do Odkazu sv. Cyrila a Metoda, spolupracoval pri 
organizovaní odpustových slávností sviatku Sťatia hlavy sv. 
Jána Krstiteľa. Aktívne sa podieľal a podieľa pri všetkých 
stavebných a rekonštrukčných prácach pri chráme a farskej 
budove. Spolu s duchovným otcom Eliášom Sovičom a Emí-
liou Kudlovou vydali dve publikácie Z dejín pravoslávneho 
monastiera sv. Jova Počajevského v Ladomirovej (2003, 
2010). V súčasnosti kroniku PCO píše pani Vlasta Lažová. 

V povojnovom období na farnosti v Ladomirovej boli 
nasledovní svjaščenici: archimandrita Sávva 1934-42, ar-
chimandrita Nafanail, archimandrita Sávva, prot. Michal 
Kurjatnik, archimandrita Oleg, prot. Andrej Macko, o. Pavol 
Sidor, prot. Michal Bega, prot. Ján Šutko, o. Jozef Orenič, o. 
Juraj Šelever, jerej Michal Kopčík, o. Ján Svaľavčík, prot. Že-
lizňak, prot. Michal Kernaševič, prot. Eliáš Sovič. V súčas-
nosti správcom farnosti od 1. 3. 2009 je prot. Mgr. Pavol 
Kačmár.

Obec Ladomirová je jednou z najväčších obcí Svidnícke-
ho okresu. Z nej pochádza okolo 90 ľudí s vysokoškolským 
vzdelaním, ktorí pracujú v rôznych oblastiach spoločenské-
ho života na Slovensku.
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V obci sa narodili významné osobnosti spoločenské-
ho života. Okrem spomínaného metropolitu Lavra to boli: 
športovec-atlét, štvornásobný majster ČSR v skoku do výš-
ky Štefan Stanislay, pedagóg a kultúrno-osvetový činiteľ 
Vasiľ Rudý, vysokoškolská pedagogička-rusistka Uljana Fe-
caninová – Škurlová, hrdina 2. svetovej vojny major Peter 
Mikitka, pedagóg a politický činiteľ Juraj Ščambora, ľudový 
básnik Nikolaj Hvozda, básnik a literárny vedec Jozef Šele-
pec, Ing. Michal Kosť, iniciátor združenia na ochranu dreve-
ných cerkví. V Ladomirovej sa narodili aj autori tejto publi-
kácie PhDr. Michal Škurla a Ing. Juraj Krivka. V obci pôsobí 
aj mladá perspektívna poetka, autorka zbierky duchovných 
veršov Alexandra Pagačová.

Rodina Omaskových 
Patrí medzi veľmi aktívnych členov Pravoslávnej cirkev-

nej obce v Ladomirovej. Alexander Omaska (už nebohý), 
aj keď nebol členom rady PCO, aktívne a s radosťou sa po-
dieľal na všetkých prácach súvisiacich pri chráme a farskej 
budove, aktívne sa podieľal pri odpustových a cirkevných 
slávnostiach, organizovaní stretnutí pri hrobe archiman-
dritu Sávvu a ďalších činnostiach. Jeho manželka Helena 
(Ducarová) je dlhoročnou členkou rady PCO. Spolu vycho-
vali troch synov a dcéru. Všetci traja synovia pracujú na 
nive Pravoslávia.

Najstarší syn Alexander – mních Polykarp v súčasnosti 
je v monastieri sv. Jána Ruského na polostrove Kasandra 
v Grécku. Spolu s ním v bratstve sú ďalší dvaja naši rodá-
ci - jeromonach Timotej (Vladimír Kuzan, rodák z Prešova) 
a mních Sinesios (Matúš Frický, rodák z Andrejovej).
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Syn Ľuboš je absolventom Pravoslávnej bohosloveckej 
fakulty v Prešove a je  správcom cirkevných obcí Michajlov 
a Hrabová Roztoka v okrese Snina.

 Najmladší syn Daniel je tiež absolventom Pravoslávnej 
bohosloveckej fakulty v Prešove a v súčasnosti je  správcom 
cirkevných obcí Hutka, Dubová a Šarišské Čierne.

PCO Medvedie (Медведє)
Obec v Svidníckom okrese. Prvá písomná zmienka o obci 

pochádza z roku 1572. Patrila Makovickému panstvu vla-
dára Ivana Ostrožského (pozri str. 35). V historických do-
kumentoch sa spomína prítomnosť pravoslávneho duchov-
ného.

Obyvateľov obce ovplyvnil pohyb návratu do Pravoslá-
via, ktorý sa šíril na Prjaševščine po vzniku Českosloven-
skej republiky roku 1918. Podľa spomienok ľudového bás-
nika Nikolaja Hvozdu impulzom k tomu sa stala skutočnosť: 
„Do Druhej svetovej vojny u nás bol taký nepísaný zákon, 
že na ktorom chotári zomrie žobrák, 
povinnosťou danej dediny bolo ho po-
chovať. A tak sa stalo, že žobrák zomrel 
na medveďskom chotári. No za pohreb 
gréckokatolícky farár žiadal poplatok, 
ktorý nemal kto zaplatiť. Preto dedin-
čania sa obrátili na archimandritu Vita-
lija, ktorý nebohého pochoval bez po-
platku. Tento čin tak citovo zapôsobil 
na dedinčanov, že celá dedina prestú-
pila na Pravoslávie“.

V roku 1924 v obci bol vytvorený 
výbor v zložení: Fedor Ducár - pred-
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seda, Petro Siňar, Nikolaj Lipinský, Josif Hojda, Michal Čer-
vak, Andrej Sedlak, Štefan Ducár. Menovaný výbor požiadal 
prostredníctvom arcibiskupa pražského a celého Českoslo-
venska a cirkevné oddelenie MŠANO v Prahe o registráciu 
pravoslávnych cirkevných obcí Medvedie, Krajná Porúbka 
a Korejovce.

Pravoslávna väčšina prevzala cerkov a faru do svojich 
rúk. Gréckokatolícky farár sa obrátil na okresného náčelní-
ka vo Svidníku, aby pravoslávni vrátili cerkov a faru gréc-
kokatolíckej cirkvi z toho dôvodu, že cerkov a fara boli de 
jure majetkom gréckokatolíckej cirkvi. Okresný úrad vo 
Vyšnom Svidníku nariadil pravoslávnemu kňazovi uvoľniť 
faru a cerkov i napriek tomu, že väčšina obyvateľov dediny 
sa hlásila k Pravosláviu. Pravoslávni si nárokovali oba ob-
jekty z dôvodu, že v minulosti si ich postavili.

Svidnícky okresný náčelník vychádzal z právnej podsta-
ty sporu a nariadil pravoslávnym opustiť faru i cerkov. Ako 
dôvod uviedol, že oficiálne nikto z veriacich v Medveďom 
neprestúpil na Pravoslávie, a teda všetci sú de jure grécko-
katolíkmi a cerkva patri gréckokatolíkom, a nie pravosláv-
nym.

Nakoľko vznikli problémy s registráciou, dňa 6. decem-
bra 1925 výbor sa obrátil na prezidenta ČSR T. G. Masaryka 
listom. V ňom sa odvolali na § 6 zákona zo dňa 23. apríla 
1925 o vystúpení z gréckokatolíckej cirkvi. (Žiadosť bola 
podaná 3. júna 1925).

List je zaujímavý svojím obsahom, z ktorého vyberáme: 
„Najjasnejši naš otče! Naša duša ťažko boli a my ku Vám 
jako Otcu našmu pišeme, protože ne mohli sme vytrimati 
ťažke bremeno žizni, jake na nas naklali gr.-kat. kňazi. Va-
laly naše znajdutsja v doline pomedzi velikych hor s kame-
nistou zemľou, ot čoho chudobnosť naša - barz velika. Pri-
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stupiv snova do našoj staroj pradednej viry pravoslavnoj, 
uderžujeme svojima chudobnyma silami i pravoslavnoho 
o. duchovnika, ktery žije v našej hazdivskej chiže, razom 
z nami i perenosit velike trudnosti“.

„...nas mučili gr.-kath. kňazi, a Vy nas oslobodili. Nas mu-
čili proto, že by nas primusiti prestupiti snova na gr.-kath. 
(uniju) viru. Pošli Vam Hospodi Bože zdorovja na mnohaja 
i blahaja lita.“

Pravoslávni veriaci troch obcí prejavili vďaku preziden-
tovi za pomoc, ktorú im poskytol svojím podpisom 29. sep-
tembra 1925.

Stanovy PCO v Medveďom boli schválené Ministerstvom 
školstva a národnej osvety v Bratislave 7. apríla 1926. Cir-
kevný obvod tvorili okrem Medvedieho aj Krajná Porúbka 
a Korejovce. Roku 1930 z celkového počtu 165 obyvateľov 
k Pravosláviu sa prihlásilo 126 obyvateľov. 

Línia frontu Druhej svetovej vojny, ktorá sa prehnala 
týmto podduklianským krajom značne poškodila pôvod-
nú cerkov, preto veriaci sa rozhodli postaviť si novú. Prí-
kladom pre nich bol archimandrita Sávva, ladomirovský 
mních, ktorý na svojich ramenách nosil stavebný materiál. 
Chrám bol dokončený roku 1945, je zasvätený sv. veľkomu-
čeníkovi Dimitrijovi Solúnskemu. Chrám v roku 2008 pre-
šiel rekonštrukciou. Veľkú pomoc pri obnove chrámu po-
skytla starostka obce Krajná Porúbka pani Viera Dercová.

V Krajnej Porúbke chrám bol vybudovaný roku 1972.
V povojnovom období duchovný život farnosti zabezpe-

čovali títo svjaščenici: igumen Ambrosij (Špaček), o. Furín, 
prot. Feckanič, prot. Oprondek, prot. Michal Hrustič, prot. 
Zalevskij.

Od roku 2012 je správcom farnosti prot. Mgr. Marián 
Derco. Už ako študent sa angažoval v Bratstve pravoslávnej 
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mládeže Syndesmos. Za spoluúčasti svjaščenikov o. Pavla 
Kačmára a o. Petra Savčáka organizuje besedy pre mládež 
a detské tábory. Pripravuje monografiu o archimandritovi 
Sávvovi (Struve).

Aktívnymi členmi výboru PCO okrem vyššie spomenu-
tých boli: Peter Vančišin, Demeter Derco, Demeter Frančak, 
Andrej Stepanišin a iní.

Ivan Andrejevič Obletilov
Narodil sa v Medveďom. Po návrate z USA roku 1932 žil 

a pracoval v monastieri sv. Jova Počajevského. V monastie-
ri založil pravoslávny spevácky chór z miestnej mládeže 
a mníchov. 22. júna 1934 odišiel naspäť do USA, kde istý čas 
pôsobil v monastieri v Jordanville. Umrel ako pravoslávny 
svjaščenik.

Biskup Peter Pavol Gojdič
Biskup Prešovskej gréckokatolíckej eparchie. Narodil 

sa 17. júla 1888 v obci Ľubovec-Ruské Pekľany. Duchov-
né vzdelanie získal v Budapešti. Roku 1911 bol vysvätený, 
pracoval ako tajomník biskupa Nováka a bol vedúcim epar- 

chiálneho archívu. Nejaký čas žil v Mukačev-
skom monastieri. Roku 1927 bol vysvätený na 
biskupa.

Tak ako to bolo v období Rakúsko-Uhorskej 
monarchie, keď jágerskí biskupi zasahovali do 
správy Mukačevského biskupstva, tak aj v tom 
období slovenskí biskupi sa snažili podobným 
spôsobom postupovať do správy Prešovského 
gréckokatolíckeho biskupstva. To vyvoláva-
lo u biskupa Gojdiča nevôľu a protesty. V tom 
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období, ako aj predtým, gréckokatolícke náboženstvo, t.j. 
ruské sa stotožňovalo s ruskou národnosťou. Preto jablkom 
sváru bolo tradičné heslo „kto gréckokatolík - ten rusnák“. 
Z pozície svojej funkcie biskup Gojdič hájil ruské školstvo, 
ktorému hrozila slovakizácia a zánik. Nakoľko v ľudo-
vých školách vyučovali prevažne nekvalifikovaní učitelia, 
P. P. Gojdič presadzoval otvorenie učiteľského seminára 
v Prešove (od roku 1940 učiteľská akadémia). Bola otvo-
rená meštianska škola a gymnázium (po Druhej svetovej 
vojne bola transformovaná na Gymnázium s ukrajinským 
vyučovacím jazykom). Keďže v eparchii boli dve jazykové 
orientácie - ruská (veľkoruská) a ukrajinská, biskup Gojdič 
presadzoval ich jednotu, lebo si dobre uvedomoval, že tento 
stav sa negatívne odráža na živote tejto národnostnej men-
šiny. Vďaka jeho úsiliu pred voľbami 1940 došlo k zjednote-
niu týchto dvoch smerov.

Iný postoj zaujímala gréckokatolícka cirkev na čele s bis-
kupom Gojdičom vo vzťahu k pravoslávnemu hnutiu, lebo 
sa uskutočňovalo na úkor ich veriacich. Žiaľ zvolili si cestu 
výmyslov, klebiet a neoprávnených sťažností. Biskup P. P. 
Gojdič žiadal vládu, aby zastavila pravoslávnu misiu. Postu-
povali tak, ako to bolo v čase prijímania Užhorodskej únie 
v roku 1646 zo strany rímskokatolíckej cirkvi. Ich promi-
nenti boli sledovaní orgánmi štátnej bezpečnosti nie v men-
šej miere ako činnosť pravoslávnych duchovných.

Pre väčšiu objektivitu a spravodlivosť v súvislosti s prá-
cou P. P. Gojdiča treba poznamenať, že v jeho duši stále 
žil duch Pravoslávia, tak ako v dušiach jeho predchodcov. 
S jeho požehnaním vo Veľkom Trebniku ostal text modlit-
by nad pokrsteným „... utverdi jeho v pravoslavnoj viri ...“ 
A v Služebniku, kde kňaz spomína pravoslávne biskupstvo 
a počas svätej liturgie pri Veľkom vchode s eucharistickými 
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darmi kňaz hovorí „... i vsich vas pravoslavnych christijan 
da pomjanet Boh vo Carstviji svojim“. V súčasnosti pojem 
„pravoslávnych“ zamenili pojmom „pravoverných“.

Iskra pravoslávneho ducha pretrvávala aj v dušiach 
množstva duchovných a veriacich jeho eparchie. Túžili po 
vhodnej situácii, ktorá vznikla roku 1950 na Prešovskom 
sobore. Rozišli sa s hybridnou gréckokatolíckou cirkvou 
a vrátili sa do svojej pradedovskej pravoslávnej.

Biskup Gojdič akt zrušenia Užhorodskej únie a grécko-
katolíckej cirkvi neprijal. Niektorí predstavitelia grécko-
katolíckej cirkvi, medzi nimi aj biskup Gojdič boli obvinení 
štátnym súdom za napomáhanie duchovným osobám gréc-
kokatolíckej cirkvi ukrajinskej národnosti a banderovcom 
prejsť cez územie Československa do západných štátov.

Biskup Gojdič bol odsúdený na doživotie. Zomrel 17. júla 
1960 vo väzení v Leopoldove. V októbri 1968 jeho pozo-
statky boli uložené v krypte Katedrálneho chrámu sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove. Spolu s biskupom Vasiľom Hopkom boli 
kanonizovaní.

Biskup Vasiľ Hopko
(24. apríl 1904, Hrabské, okr. Bardejov – 23. júl 1976, 

Prešov)
Biskup gréckokatolíckej cirkvi. Absolvent 

Kňazského seminára v Prešove, neskôr jeho 
špirituál. Bol tajomníkom biskupa P. Gojdiča 
a hlavným redaktorom časopisu „Blahovistnik“.

Pápež Pius XII. Bulou zo dňa 2. januára 1947 
prvýkrát v histórii Prešovskej eparchie vyme-
noval pomocného biskupa v osobe ThDr Vasiľa 
Hopku ako titulárneho biskupa a zároveň svä-
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tiaceho prešovského biskupa. Následne ho biskup P. Gojdič 
vymenoval za generálneho vikára. Biskupská konsegrácia 
sa konala 11. mája 1947 v Katedrálnom chráme sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove.

Po zákaze činnosti Gréckokatolíckej cirkvi V. Hopko 
bol odsúdený bratislavským súdom na 15 rokov väzenia 
(1952). Roku 1964 bol amnestovaný a angažoval sa za ob-
novenie Gréckokatolíckej cirkvi. Po jej rehabilitácii sa oča-
kávalo, že na jej čelo bude zvolený práve Vasiľ Hopko, lebo 
biskup P. P. Gojdič pred svojou smrťou roku 1960 odovzdal 
mu episkopskú plnú moc. Situácia sa vyvinula neočakávane. 
„Ruský biskup“ akčným výborom bol odstránený z admi-
nistrácie Prešovskej eparchie a na jeho miesto v dôsledku 
rôznych intríg Apoštolským stolcom bol dosadený neskú-
sený Slovák Ján Hirka. Od toho času sa začala slovakizácia 
Gréckokatolíckej cirkvi na Prjaševščine. Ako príklad môže 
poslúžiť list Spolku rusínskej mládeže gréckokatolíckemu 
biskupovi Jánovi Hirkovi zo dňa 7. októbra 2002, ako reak-
ciu na akt z príležitosti prenesenia ostatkov biskupa Pav-
la Gojdiča z Leopoldova do Prešova (17. novembra 2001). 
Z listu vyberáme: „V našich očiach Ste tiež veľmi znehod-
notili pamiatku vladyku Gojdiča tým, že slávnostná liturgia 
v ten deň nebola staroslovienska, ale slovenská. Ste všetci 
natoľko zaslepení slovenským nacionalizmom, že neviete 
už konať pravdivo a spravodlivo ani v takých historických 
udalostiach?... Vami započatá a všemožne podporovaná slo-
vakizácia vniesla do našich farností klamstvo, intrigy, zlobu, 
nevraživosť, duchovnú pýchu a pokrytectvo“. Táto skutoč-
nosť iba potvrdzuje ľudovú múdrosť, že kto raz zradil, zradí 
aj druhýkrát. Kde sú tie časy, keď cirkev bola na čele nie iba 
duchovného života svojich veriacich, ale aj národnostného 
a kultúrneho?!
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Prot. Ilja Kačúr
(25. júl 1908, Novyj Davidov pri Mukačeve – 20. júl 1974, 
Košice)

Cirkevný a občiansky dejateľ, historik. Po ukončení mu-
kačevského gymnázia pokračoval v štúdiu na 
Gréckokatolíckom duchovnom seminári v Pre-
šove a na Cyrilo-Metodejskej fakulte v Olomo-
uci. Po vysviacke bol svjaščenikom v Šarišskom 
Čiernom a Vyšnom Mirošove. Československo 
bolo v roku 1938 administratívne rozdelené do 
troch administratívnych častí – Čechy a Morava, 
autonómne Slovensko a Podkarpatská Rus, pri-
čom Prjaševščina s ruským obyvateľstvom bola 

začlenená ku Slovensku. Ilja Kačúr sa aktívne zapojil do 
hnutia za pripojenie Prjaševščiny ku Podkarpatskej Rusi.

Ilja Kačúr spolu s duchovným Emilom Mydlíkom, uči-
teľmi Andrejom Kapišovským, Jurajom Ščamborom a Ju-
rajom Krajňakom organizovali obyvateľstvo orlickej doliny 
na manifestáciu do Svidníka, na stretnutie s predstaviteľmi 
Podkarpatskej Rusi, ktoré sa konalo 16. októbra 1938. Ces-
tu do Svidníka im prehradili četníci. Strhla sa bitka, násilie. 
Napriek tomu odhodlaných roľníkov sa im nepodarilo za-
staviť. Zakrvavení a otrhaní sa objavili na námestí vo Svid-
níku, čo vyvolalo obrovskú vlnu hnevu. Želanie zúčastne-
ných más nebolo vypočuté, organizátori boli perzekvovaní. 
Aktivitou I. Kačúra sa zaoberala kárna eparchiálna komisia, 
ktorá ho potrestala zbavením trojmesačného platu. Podob-
ná manifestácia sa uskutočnila 14. októbra aj v Medzilabor-
ciach a Krásnom Brode.

V období 50. rokov I. Kačúr bol jedným z organizáto-
rov hnutia za návrat gréckokatolíckych veriacich do Pra-



109

voslávnej cirkvi. Pracoval ako vedúci katedry cirkevných 
dejín a archeológie na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte. 
Prednášal všeobecné cirkevné dejiny, cirkevnú archeológiu, 
nový zákon, ikonografiu a dejiny Pravoslávnej cirkvi v Čes-
koslovensku. Ku ikonografii a dejinám Pravoslávnej cirkvi 
v Československu vydal vlastné skriptá pre študentov. Ako 
pedagóg svojich študentov viedol k láske ku duchovným 
hodnotám a tradícii svojho národa. Zomrel a je pochovaný 
v Košiciach.

Prot. Dezider Schudich
(11. marec 1903, Kojšov, okr. Gelnica – 9. jún 1982, Prešov)

Cirkevný a občiansky činiteľ. Pochádzal z ro-
diny gréckokatolíckeho duchovného. Po ukon-
čení Gréckokatolíckeho duchovného seminára 
v Prešove bola mu pridelená farnosť Ladomi-
rová, okr. Svidník. Bol to svjaščenik, ktorý svoju 
duchovnú činnosť spájal s národnostnou, naj-
mä v období národnostného hnutia za pripoje-
nie Prjaševščiny ku Podkarpatskej Rusi. Spolu 
s národnostne uvedomelými intelektuálmi 
z orlickej doliny (s duchovným Emilom Mydlíkom, učiteľom 
Andrejom Kapišovským, Jurajom Ščamborom a Jurajom 
Krajňakom) organizovali obyvateľstvo ladomirovskej doli-
ny na manifestáciu do Svidníka, na stretnutie s predstavi-
teľmi Podkarpatskej Rusi, ktoré sa konalo 16. októbra 1938. 
Tak ako to bolo na orlickej doline, aj tu četníci prehradili 
cestu občanom, ale nadšenú masu ľudí sa nepodarilo zasta-
viť. Zbití, otrhaní a poranení dorazili do Svidníka. Ich žela-
nia však neboli vypočuté.
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V dôsledku toho o. Dezider Schudich bol obvinený z or-
ganizovania nepovolenej manifestácie, že viedol národ pro-
ti teritoriálnej celistvosti Slovenska. Obvinenie sa nezakla-
dalo na pravde, nakoľko Slovensko a Podkarpatská Rus boli 
súčasťou toho istého štátu – Československa. Napriek tomu 
bol pozbavený trojmesačného platu.

Duchovné sympatie s pravoslávnymi veriacimi, pria-
teľské kontakty s mníchmi Ladomirovského monastiera 
a všestranná angažovanosť o. Schudicha boli príčinou rôz-
nych intríg a sťažnosti na jeho osobu. V Ladomirovej o. D. 
Schudich pôsobil v rokoch 1927 - 1944, následne bol pre-
ložený do Ďurďoša. V októbri 1945 bol zvolený do pléna 
Ukrajinskej národnej rady Prjaševščiny za okres Giraltovce. 
O. Dezider Schudich patril k najschopnejším a najaktívnej-
ším gréckokatolíckym duchovným.

Duchovný cit Pravoslávia ho sprevádzal celý život. To 
ho viedlo k tomu, že v roku 1950 sa aktívne podieľal na 
príprave Prešovského snemu, na ktorom došlo k zrušeniu 
Užhorodskej únie. V tom čase vykonával funkciu vikára Pra-
voslávnej prešovskej eparchie. Avšak po krátkom čase bol 
nepriateľmi Pravoslávia falošne obvinený a odsúdený na 22 
rokov väzenia. Po 8-ich rokoch bol rehabilitovaný a ustano-
vený na farnosť Údol, neskôr Legnava. Nejaký čas pracoval 
v kancelárii Biskupského úradu v Prešove.

Pravoslávna Mukačevsko-prešovská eparchia
Masové ľudové hnutie za obnovu Pravoslávia na Prjaše-

vščine pokračovalo aj v 30-tých rokoch 20. storočia. Nutne 
potrebovalo Organizačný poriadok a riadenie po vertikále. 
Bolo to potrebné aj z dôvodu, aby Československý štát uznal 
postavenie pravoslávnych obcí a pravoslávnym duchovným 
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na základe toho priznal pravidelnú mzdu. Do tohto času 
boli iba na milodaroch svojich veriacich.

Rodina pravoslávnych obcí na Slovensku v tom období 
sa značne rozrástla. K prvým cirkevným obciam Becherov, 
Čertižné, Osadné, Vyšný Orlík postupne pribudli obce La-
domirová, Krásny Brod, Borov, Uličské Krivé, Čeľovce-Eg-
reš, Ľutina, Medvedie, Milpoš, Oľšinkov, Rebrín, Stakčín, 
Venecia-Lukov, Vilagy (Svetlice), Teplice, Telgárt, Stakčín-
ska Roztoka, Nižný a Vyšný Mirošov, Hutka, Ondavka, Nižný 
Orlík, Bžany, Varadka, Dubová, Pisaná, Inovec a mestá Bra-
tislava, Komárno, Banská Bystrica, Martin, Košice, Prešov, 
Humenné, Medzilaborce. V Michalovciach, Tibave, Helcma-
novciach a sporadicky aj v Malých Zalužiciach sa bohosluž-
by konali v rodinných domoch.

Pravoslávnej diplomacii sa nakoniec podarilo dosiah-
nuť to, že vláda ČSR na svojom zasadaní dňa 6. júla 1929 
schválila novú Ústavu karpatoruskej Mukačevsko-prešov-
skej eparchie. Dňa 28. novembra 1929 sa uskutočnil snem 
pravoslávneho duchovenstva a predstaviteľov všetkých cir-
kevných obcí za účasti asi 300 ľudí.

Srbskej pravoslávnej cirkvi sa podarilo po dlhodobých 
rokovaniach s československou vládou dojednať právo na 
zákonné menovanie biskupa pre stálu službu na Slovensku 
a Podkarpatskej Rusi, ktorý dostal titul Mukačevsko-pre-
šovský. Túto skutočnosť možno považovať za obnovu býva-
lej historickej pravoslávnej Mukačevskej eparchie so  staro-
dávnymi cyrilo-metodskými tradíciami.

V roku 1931 touto službou bol poverený prvý biskup Dr. 
Damaskin (Grdanički), ktorý nadobudol vzdelanie v Rusku 
a vo Švajčiarsku, kde získal doktorát filozofie. Počas pôso-
benia vladyku Damaskina pravoslávna eparchia mala viac 
ako 150 tisíc veriacich. Od československých úradov vy-
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mohol oficiálne zaregistrovanie pre 103 cirkevných obcí 
na Podkarpatskej Rusi a 12 cirkevných obcí na Slovensku. 
Kandidáti na kňazstvo z ČSR sa vzdelávali v srbských du-
chovných školách. Na Prjaševščine vladyka vysvätil celý rad 
nových chrámov.

Roku 1938 Československo administratívne bolo roz-
delené na tri časti a 14. marca 1939 vznikol samostatný 
klerikálny Slovenský štát. Južnú časť a Podkarpatskú Rus 
obsadilo hortyovské Maďarsko. Pravoslávie pre Maďarov sa 
stalo nebezpečné, panslavistické. Pre pravoslávnych veria-
cich akoby sa vrátilo obdobie marmaroš-sihotských proce-
sov.

Mnohí duchovní boli so svojimi rodinami vyháňaní 
z pravoslávnych chrámov a farských budov, ktoré následne 
obsadzovali uniatski kňazi. Boli im konfiškované cirkevné 
knihy, snažili sa ich prinútiť, aby sa vrátili naspäť do únie. 
Mukačevsko-prešovský biskup Vladimír (Rajič) sa sťažoval 
na maďarských úradoch, ale zbytočne, nakoniec sa dostal 
do väzenia.

V slovenskej časti Mukačevsko-prešovskej eparchie na 
jeho návrh bol menovaný za administrátora najstarší pra-
voslávny duchovný prot. Vasilij Solovjev. Mukačevsko-pre-
šovská eparchia stratila možnosť svojej existencie.

Prešovská pravoslávna eparchia v Prešove
Po skončení Druhej svetovej vojny vzhľadom nato, že 

Mukačevo a celé Zakarpatsko sa stalo súčasťou Sovietske-
ho zväzu, Mukačevsko-prešovská eparchia stratila svoju 
funkčnosť. Preto na žiadosť Zhromaždenia pravoslávnych 
duchovných a veriacich, ktoré sa konalo 21. septembra 
1945 na sviatok sv. archanjela Michala v Ladomirovej za 
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prítomnosti biskupa Vladimíra (Rajiča) bývalej Mukačev-
sko-prešovskej eparchie, Srbská pravoslávna cirkev súhla-
sila s uvoľnením pravoslávnych veriacich Slovenska spod 
jej jurisdikcie.

Následne 26. apríla 1947 sa v Prešove konalo zhromaž-
denie pravoslávneho duchovenstva a veriacich Slovenska, 
na ktorom bola schválená Ústava novo vytvorenej Prešov-
skej eparchie. Jej spravovania sa ujal pražský archimandrita 
Jelevferij, ktorý súčasne pôsobil ako exarcha Moskovského 
patriarchátu v Československu.

Dňa 7. decembra 1949 v Prešove sa konalo Eparchiál-
ne zhromaždenie duchovenstva a veriacich, ktoré zvolilo 
prvého biskupa Prešovskej eparchie. Stal sa ním archiman-
drita Alexij (Dechterev), bývalý mních ladomirovského mo-
nastiera. Jeho chirotónia bola 12. februára 1950 v novovy-
budovanom chráme sv. Alexandra Nevského.

Na žiadosť Pravoslávnej cirkvi v Československu Jeho 
svätosť Moskovský patriarcha a celého Ruska Alexij I. dňa 
23. novembra 1951 podpísal akt autokefality našej pravo-
slávnej cirkvi.

Roku 1998 Jeho svätosť Bartolomej I. patriarcha Kon-
štantínopolský svojím Tomosom č. 1058 zo dňa 8.septem-
bra 1998 udelil autokefalitu Pravoslávnej cirkvi v českých 
krajinách a na Slovensku. Tým otázka autokefality vo sveto-
vom meradle bola vyriešená.

Na čele Prešovskej pravoslávnej eparchie boli nasledu-
júci vladykovia:

Alexij (Dechterev)  1950 – 1955
Dorotej (Filip)  1955 – 1964
Nikolaj (Kocvár)  1964 – 2006
Ján (Holonič)  2006 – 2012
Rastislav (Gont)  2012 – doteraz
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Katedrálny chrám sv. kniežaťa Alexandra 
Nevského v Prešove

Je hlavným katedrálnym chrámom Pravoslávnej cirkvi 
na Slovensku. K výstavbe chrámu sa prikročilo roku 1947. 
Výstavbou chrámu bol poverený archimandrita Andrej Ko-
lomacký, známy cirkevný staviteľ v ČSR a Podkarpatskej 
Rusi. Bol architektom, stavebným majstrom aj robotníkom 
spolu s prešovskými Bulharmi. Chrám bol vybudovaný zo 
zbierok veriacich. Chrám okrem vnútornej maľby bol odo-
vzdaný prešovským veriacim 10. februára 1950 po posviac-
ke. Následne 12. februára 1950 bola v ňom uskutočnená 
chirotónia prvého prešovského biskupa Alexija (Dechtere-
va).

Chrám je vybudovaný v duchu tradícií pravoslávnej rus-
kej architektúry. Ihlanová zvonica bola pristavaná v rokoch 
1969-70. Rozsiahlejšia stavebná rekonštrukcia s rozšíre-
ním chrámu bola prevedená v rokoch 2001-2004. Chrám 
po rekonštrukcii bol vysvätený v roku 2004.

Katedrálny chrám navštívili vý-
znamné osobnosti svetového Pravo-
slávia. V roku 1996 na návšteve bol 
patriarcha Moskovský a celého Rus-
ka Alexij II., v roku 1998 ekumenický 
patriarcha Konštantínopolský Barto-
lomej I. Pri návšteve Slovenska chrám 
pravidelne navštevoval metropolita 
Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraničí 
vladyka Lavr (rodák z Ladomirovej) 
a iné osobnosti.

V chráme sú uložené relikvie sv. 
kniežaťa Alexandra Nevského, sv. Ale-
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xija Tótha, sv. Alexija Karpatoruského a ďalšie. V krypte 
chrámu je uložené telo nebohého prešovského vladyku a 
metropolitu Nikolaja (Kocvára).

Duchovnými správcami katedrálneho chrámu boli: prot. 
Peter Kernaševič, prot. Roman Ferenc, prot. Teodor Demja-
novič, prot. Georgij Kuzan, prot. Peter Kormaník. V súčas-
nosti duchovným správcom chrámu od roku 1987 je prot. 
Mgr. Michal Švajko, ktorý zároveň je aj tajomníkom Úradu 
prešovskej pravoslávnej eparchie.

Kurátormi PCO Prešov boli: Bibko Ján, Sopoliga Ján, Bon-
dra Ján, Lacková Tamara, Široký Michal, Richvalský Juraj, 
Lišivka Ján, Kruško Jozef, Sekerák Mikuláš, Kuzan Ján, Ja-
nočko Jozef, Frický Ján, Havrila Pavel, Varga Michal, Kravčák 
Mikuláš.

Od roku 2007 členmi kurátorského zboru sú: Šaro Ivan, 
Regeciová Jarmila, Derevjaníková Anna, Haľama Jozef, 
Kruško Peter, Lebedev Nikolaj (aktivista). 

V roku 2006 pred chrámom bol odhalený Kríž pamä-
ti obetiam holokaustu na Ukrajine v rokoch 1932-33, kde 
každoročne pri kríži sa slúži panychída za obete. 

Arcibiskup Alexij (A.P. Dechterev)
(2. máj 1889, Vilnius, Litva – 9. apríl 1959)

Prvý biskup Prešovskej pravoslávnej eparchie. Po ob-
čianskej vojne v Rusku emigroval do Istanbulu. V Sofii pô-
sobil ako riaditeľ ruského internátu pri ruskom gymnáziu. 
Pravidelne prispieval do ruských novín pedagogickými prí-
spevkami a vlastnou básnickou tvorbou.

Osobné kontakty s archimandritom Sávvom ho doviedli 
do ladomirovského monastiera. V monastieri učil deti rus-
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ký jazyk a matematiku. V okolitých ľudových školách na ho-
dinách náboženstva učil Boží zákon.

V roku 1935 v monastieri prijal mníšsky sľub s menom 
Alexij. Po roku odišiel do Mukačeva, kde redigoval časopis 

Pravoslavnyj Karpatskij Vestnik. Ďalej jeho ži-
votná cesta viedla do Alexandrie v Egypte. Po 
skončení 2. svetovej vojny v roku 1949 sa vrátil 
do Československa, kde krátko pôsobil v praž-
skej metropolii. 7. decembra 1949 bol zvolený 
za prvého biskupa novovytvoreného prešov-
ského biskupstva. Vysvätený bol 12. februára 
1950 v chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevské-
ho. Jeho prvá cesta ako biskupa viedla práve na 
odpustové slávnosti do Ladomirovej.

Jeho Blaženosť metropolita Nikolaj
Vlastným menom Mikuláš Kocvár, sa narodil 19. decem-

bra 1927 v obci Hanigovce, okr. Sabinov. Študoval na Rus-
kom gymnáziu v Humennom a následne v Pravoslávnom 
seminári v Prahe. Nejaký čas bol správcom pravoslávnej 
farnosti v Mikulášovej a v roku 1954 sa stal špirituálom 
na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove. Po štvor-
ročnom štúdiu na Moskovskej duchovnej akadémii získal 
vedeckú hodnosť kandidáta bohoslovia. Bol ustanovený 
na farnosť Jarabina, okr. Stará Ľubovňa, kde pôsobil v ro-
koch 1959-1962. V rokoch 1962-1964 bol špirituálom na 
Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove. 14. novem-
bra 1964 bol menovaný za správcu Prešovskej pravoslávnej 
eparchie. Ako vdovec sa stal mníchom a prijal meno Nikolaj. 
26. februára 1965 ho Eparchiálne zhromaždenie jednomy-
seľne zvolilo za biskupa prešovského.
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Vladyka Nikolaj stál na čele Pravoslávnej cirkvi vo veľmi 
zložitom období rokov 1968/69 a rokov 1989/90. Vládnym 
nariadením č. 70/1968 Zb. zo dňa 13. júna 1968 
bola obnovená činnosť Gréckokatolíckej cirkvi. 
Preberanie chrámov a farských budov gréc-
kokatolíkmi sa uskutočňovalo často násilným 
spôsobom, chaoticky, svojvoľne. Do konfliktu 
bola nútená zasiahnuť štátna moc, ktorá naria-
dila spoločné užívanie chrámov, čo do značnej 
miery ukľudnilo napätú situáciu. Vladyka Niko-
laj prežíval ťažké obdobie, ktoré zasiahlo nielen 
iba jeho ako hlavu Cirkvi, ale aj jeho rodinu.

Vladyka Nikolaj v ťažkom a zložitom období pre Pravo-
slávnu cirkev zo všetkých svojich síl sa snažil duchovných 
a všetkých veriacich posilňovať a utvrdzovať v správnom 
pochopení a učení pravoslávnej viery, ktorú sme prijali pro-
stredníctvom Isusa Christa, aby od nej neodstúpili a odolali 
všetkým pokušeniam a príkoriam.

V roku 1989 v dôsledku nových celospoločenských 
zmien sa znovu  zaktivizovala Gréckokatolícka cirkev. Túto 
aktivizáciu zase spôsobila štátna moc vydaním Zákon-
ného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady 
č. 211/1990 Zb. zo dňa 29. mája 1990 o usporiadaní ma-
jetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou 
cirkvou. Týmto opatrením všetky funkčné pravoslávne far-
nosti sa ocitli bez práva na vlastníctvo cirkevného majetku 
a jeho využitia. Pre vladyku Nikolaja nastalo druhé zložité 
a ťažké obdobie riešenia vzniknutej situácie, ktorú bol nú-
tený riešiť. 

5. mája 1992 bola uzavretá dohoda medzi vládou Slo-
venskej republiky, zastúpenou predsedom JUDr. Jánom 
Čarnogurským a Pravoslávnym arcibiskupským úradom 
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Prešov, zastúpeným arcibiskupom prešovským Nikolajom 
o postupnom odovzdávaní chrámov gréckokatolíckej cirkvi.

30. októbra 1992 bol prijatý Dodatok k dohode zo dňa 
5. 5. 1992, v ktorom boli stanovené podmienky poskytnutia 
a použitia finančných prostriedkov na investičné akcie Pra-
voslávnej cirkvi v Prešovskej eparchii. Za Úrad vlády Doda-
tok podpísal jej predseda Vladimír Mečiar.

18. februára 1993 bola uzavretá dohoda o postupnom 
odovzdávaní chrámov a farských budov v pravoslávnej mi-
chalovskej eparchii podpísanej predsedom vlády Vladimí-
rom Mečiarom, arcibiskupom Nikolajom a michalovským 
biskupom Jánom.

Pod vedením vladyku Nikolaja sa podarilo Pravoslávnej 
cirkvi na Slovensku postaviť a vysvätiť 78 nových pravo-
slávnych chrámov. Popritom sa museli riešiť aj rodinné 
problémy duchovných, ktorí často so svojimi rodinami 
ostávali bez strechy nad hlavou. 

Vladyka Nikolaj sa všestranne staral o rovnocenné po-
stavenie Pravoslávnej cirkvi s inými cirkvami na Slovensku, 
o zachovanie byzantského obradu, tradícií a závetov svojich 
predkov.

Na X. Miestnom sneme Pravoslávnej cirkvi 14. apríla 
2000 bol vladyka Nikolaj zvolený za metropolitu Pravosláv-
nej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

Vladyka Nikolaj v zložitom období rokov 1968/69 
a 1989/92 na svojej pozícii archijereja čestne a dôstojne 
obstál ako dobrý a verný pastier Pravoslávia.

 V duchovnom odkaze a činnosti Pravoslávnej cirkvi 
pokračuje aj jeho vnuk prot. ThDr. Vladimír Kocvár, PhD., 
ktorý je správcom cirkevnej obce v Poprade a zároveň vy-
sokoškolským pedagógom na Pravoslávnej bohosloveckej 
fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.
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Jeho Blaženosť metropolita Nikolaj odovzdal svoju dušu 
Stvoriteľovi 30. januára 2006 a je pochovaný v krypte Ka-
tedrálneho chrámu svätého Alexandra Nevského v Prešove.

Jeho Blaženosť metropolita Rastislav
Metropolita Rastislav (občianskym menom 

Ondrej Gont) sa narodil 25. januára 1978 v Sni-
ne. Stredoškolské vzdelanie ukončil na gymná-
ziu roku 1996 v rodnom meste. Diplom magis-
tra teológie získal v roku 2002 na Prešovskej 
bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity 
v Prešove obhajobou diplomovej práce na tému 
„Tajomstvo smrti“.

V priebehu 5. ročníka absolvoval štvorme-
sačný študijný pobyt na Aristotelovej univer-
zite v Tesalonikách v Grécku. Počas štúdia bol 
postrihnutý na čteca a 7. septembra 2003 bol vysvätený 
na diakona. Následne 21. septembra 2003 v Katedrálnom 
chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského bol vysvätený na 
kňaza.

V decembri 2003 bol ustanovený za duchovného správ-
cu Detského domova sv. Nikolaja v Medzilaborciach. Bol 
zodpovedný za duchovný život a náboženskú a mravnú 
výchovu detí, ktoré mali nariadenú ústavnú starostlivosť. 
V detskom domove založil mládežnícky spevácky zbor sv. 
apoštola Andreja.

6. októbra 2012 prijal mníšsky postrih a malú schizmu 
v pravoslávnom monastieri Položenia rúcha Presvätej Bo-
horodičky v Komárne. V roku 2012 mu bola udelená hod-
nosť – igumen a archimandrita.

Jeho Vysokopreosvietenosť
Simeon, arcibiskup

olomoucko - brnenský

Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj, 
arcibiskup

michalovsko - košický

Jeho Vysokopreosvietenosť 
Michal, arcibiskup pražský

a českých krajín

Jeho Preosvietenosť Izaiáš, 
biskup šumperský, vikarný 

biskup olomoucko-brnenský

Jeho Blaženosť Rastislav,
arcibiskup prešovský, 

metropolita  českých krajín 
a Slovenska
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20. októbra 2012 bol na eparchiálnom zhromaždení 
Prešovskej pravoslávnej eparchie zvolený za arcibiskupa 
prešovského a Slovenska. Intronizácia sa konala 18. novem-
bra 2012 v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Ne-
vského v Prešove.

11. januára 2014 bol miestnym snemom zvolený za pr-
vohierarchu Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na 
Slovensku a 9. februára 2014 bol intronizovaný.

Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej 
univerzity v Prešove

Fakulta je neoddeliteľnou súčasťou miestnej Pravosláv-
nej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

Pre výchovu vlastných duchovných kádrov v roku 1948 
v Karlových Varoch bol zriadený Duchovný seminár, ktorý 
v nasledujúcom roku bol preložený do Prahy. Tento semi-
nár v roku 1950 bol reorganizovaný na Pravoslávnu boho-
sloveckú fakultu so sídlom v Prešove. Prvým dekanom sa 
stal pravoslávny teológ prof. Josef Hradil. Členmi profesor-
ského zboru boli prof. ThDr. Jozef Kizák, prof. Michal Kizák, 
ThDr. Štefan Balogh, prof. ThDr. Ilja Kačúr a prof. Pavol Bo-
bák. Činnosť fakulty bola však finančne a študijne obme-
dzená. V ročníku mohlo študovať iba 5 študentov a ročne 
vyučujúci mohli vydávať iba dve štúdie. Okrem toho štu-
denti povinne museli absolvovať ateistické prednášky z te-
órie marxizmu-leninizmu.

V roku 1990 Pravoslávna bohoslovecká fakulta sa stala 
súčasťou Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Od 1. januá-
ra 1997 je súčasťou novovzniknutej Prešovskej univerzity 
v Prešove.
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Hlavným odborom fakulty je pravoslávna teológia, 
v rámci ktorej sa študenti učia základy pravoslávnej vie-
rouky, dogmatické učenie Cirkvi, výklad Svätého Písma, 
dejiny Cirkvi ako aj praktickú stránku duchovného života 
Cirkvi. Oboznamujú sa so základmi kresťanskej pedagogi-
ky, psychológie a antropológie. Učia sa cirkevno-slovanský 
jazyk, grécky a iné cudzie jazyky. Absolventi bohoslovec-
kej fakulty získavajú titul magister Mgr. Po vykonaní rigo-
róznych skúšok a obhajobe rigoróznej práce môžu získať 
akademickú hodnosť doktora pravoslávnej teológie ThDr. 
Pre záujemcov vedecky pracovať je možnosť prihlásiť sa 
na doktorandské štúdium, ktoré sa končí získaním titulu 
PhD. Magisterské štúdium na fakulte je päťročné.

Fakulta sa snaží pohotovo reagovať na aktuálne duchov-
né a spoločenské potreby spoločnosti. V súvislosti s tým sa 
podporuje rozvoj odborov príbuzných s teológiou, predo-
všetkým odbor sociálna práca.

Fakulta podporuje vedeckú činnosť svojich pedagógov, 
organizujú sa vedecké konferencie. Fakulta udržiava pra-
covné kontakty s fakultami v Poľsku, Bulharsku, Rumunsku, 
Grécku, Srbsku, Rusku a inými krajinami. Na úrovni bilate-
rálnych vzťahov udržiava spoluprácu s Ukrajinou a Ruskom.

Dnešná doba vo svete všeobecne je zameraná na tech-
nicko-ekonomickú sféru a humanitno-duchovná sa dostáva 
do úzadia. Hľadanie materiálnych výhod a zaistenie sociál-
neho postavenia vytláča zo vzdelania jeho duchovný roz-
mer aj v súčasnosti. Aktuálne sú slová psychológa-huma-
nistu Carla Rogersa, že byť úspešný neznamená byť šťastný, 
a šťastným sa človek stáva, keď nachádza sám seba a svoje 
poslanie. 

Dekanmi fakulty boli: prot. prof. ThDr. Josef Hradil, prot. 
prof. JUDr. Josef Kulheim, prot. prof. ThDr. Peter Kernaše-
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vič, prot. prof. ThDr. Andrej Mihaľov, prot. prof. ThDr. Štefan 
Pružinský CSc, prot. prof. ThDr. Milan Gerka CSc, prot. prof. 
ThDr. Peter Kormaník PhD., prot. prof. ThDr. Ján Zozuľak 
PhD. a prot. prof. ThDr. Ján Šafín PhD.

V súčasnosti dekanom fakulty od roku 2019 je prot. doc. 
ThDr. Štefan Pružinský ml. PhD.

Pravoslávny kňazský seminár
Študentský život na fakulte je spätý so životom v semi-

nári, kde študenti pokračujú vo svojej duchovnej príprave. 
V seminárnom chráme sv. Jána Bohoslova sa študenti zapá-
jajú do plnohodnotného liturgického života, učia sa boho-
službám Pravoslávnej cirkvi.

Na seminári je k dispozícii kvalitná odborná knižnica pre 
študentské potreby. Vďaka počítačovým možnostiam využí-
va všetky dostupné starobylé i novodobé biblické preklady, 
patristické a teologické komentáre vydávané doma, ale aj 
v zahraničí. Vedúcou knihovníčkou je Mgr. Iveta Kocvárová.

Rektormi kňazského seminára boli: jerej Ján Zozuľak, 
prot. Štefan Šak, prot. Emil Jarkovský. Dlhoročným špiri-
tuálom kňazského seminára bol prot. Sergej Cuper (1983-
2002).

V súčasnosti rektorom Pravoslávneho kňazského semi-
nára je prot. prof. ThDr. Milan Gerka, CSc, špirituálom prot. 
Dimitrij Paster, prefektom archimandrita Serafim.

Prot. prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.
Narodil sa 6. januára 1945 v Ortutovej, okr. Bardejov. 

Pravoslávnu bohosloveckú fakultu v Prešove ukončil roku 
1965. V rokoch 1965-1968 bol ašpirantom na Petrohrad-
skej duchovnej akadémii, ktorú absolvoval s titulom kan-
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didát bohoslovia. V roku 1978 sa stal docentom, následne 
doktorom teológie a v roku 1983 profesorom.

V rokoch 1987-94 bol dekanom Pravoslávnej bohoslo-
veckej fakulty. V tom období fakulta prešla z rezortu mi-
nisterstva kultúry do rezortu ministerstva školstva a bola 
zaradená do Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Prot. Milan 
Gerka zastával rôzne funkcie na fakulte, bol členom viace-
rých domácich a zahraničných komisií a redakčných rád. 
Zúčastňoval sa na riešení mnohých významných vedeckých 
projektov. Začiatkom 70-ých rokov bol vysvätený na diako-
na a následne za duchovného. Bol ustanovený za správcu 
Pravoslávnej cirkevnej obce Závadka a spravoval cirkevnú 
obec Spišská Nová Ves.

V rokoch 1994-96 s požehnaním prešovského vladyku 
Nikolaja organizoval duchovný život pravoslávnych ve-
riacich – reoptantov z Černobyľskej oblasti na  Ukrajine 
v slovenských obciach: Vozokany, Topoľčany, Bánovce nad 
Bebravou, Tvrdomestice, Dežarice, Žitná Radiša, Ruskovce, 
Závada, Detva, Nová Baňa, Hontianske Moravce, Ružom-
berok, Revúca, Gelnica, Smolník. Reoptantom pomáhal pri 
adaptácii do života v nových spoločenských podmienkach 
a prostredí.

V rokoch 1991-97 bol prot. M. Gerka členom Ústredného 
výboru Svetovej rady cirkví v Ženeve, kde zásadným spô-
sobom presadzoval ochranu Pravoslávnej cirkvi pri riešení 
jej existenčných problémov. V rokoch 1990-93 sa zúčastnil 
na takmer všetkých rokovaniach so štátnou správou, samo-
správou a gréckokatolíckou cirkvou pri riešení postavenia 
a majetkovo-právnej problematiky Pravoslávnej cirkvi na 
Slovensku.
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Katedrálny spevácky zbor
Aj keď zborové spievanie je v pravoslávnom svete znač-

ne rozšírené a v niektorých oblastiach sa stal bohoslužobný 
život nemysliteľný bez speváckeho zboru, pre Pravoslávnu 
cirkev na Slovensku je to pomerne nový prvok, interpretá-
cia bohoslužieb speváckym zborom je zriedkavá, až ojedi-
nelá.

Začiatkom 50-tých rokov 20. stor. vznikol Pravoslávny 
spevácky zbor pri chráme sv. Alexandra Nevského pod ve-
dením o. Jaroslava Bošeka, neskôr zbor viedol Andrej Tiva-
dar a o. Anton Podhajecký.

V období po roku 1989 vzniklo v rámci Pravoslávnej 
cirkvi na Slovensku niekoľko speváckych zborov v snahe 
skvalitniť liturgickú spevácku tradíciu – v Bardejove, Pre-
šove, Svidníku, Jarabine, Košiciach.

Táto oblasť pravoslávnej bohoslužobnej kultúry na Slo-
vensku nebola docenená absentujúcou zborovou tradíciou 
a zborovým vedomím. Tiež negatívnym postojom hudobné-
ho školstva k cirkevnej hudbe v nedávnej minulosti.

Nový pravoslávny spevácky zbor pri Katedrálnom chrá-
me sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove vznikol vo 
februári roku 1990, keď so vznikom novej spoločensko-
-politickej situácie vznikla potreba prezentovať prešovskú 
pravoslávnu farnosť v médiách i na pôde mesta. Zbor vzni-
kol z iniciatívy správcu farnosti prot. Michala Švajka a za 
aktívnej pomoci už nebohého prot. Michala Kernaševiča. 
V jeho začiatkoch v zbore spievali veriaci prešovskej far-
nosti, členovia Bratstva pravoslávnej mládeže, ale i študen-
ti prešovských škôl. Vo februári 1990 sa vedenia zboru ujala 
PaedDr. Anna Derevjaníková a prvýkrát sa zbor predstavil 
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verejnosti na ekumenicko-benefičnom koncerte v Čiernom 
orli v Prešove dňa 18. 2. 1990.

V prvých rokoch zbor realizoval hlavne misijné koncerty 
na pravoslávnych farnostiach. Bolo to obdobie odoberania 
chrámov pravoslávnym veriacim na základe rozhodnutia 
SNR. V tom čase zbor navštívil pravoslávne farnosti v ob-
ciach: Jarabina, Bajerovce, Sabinov, Lukov, Gerlachov, Hu-
menné, Slovinky, Trebišov. V období, keď sa začali stavať 
nové pravoslávne chrámy, zbor sa zúčastňoval posviacok 
základného kameňa i posviacok už postavených chrámov. 
Takto zbor vystúpil v Kurove, Gerlachove, Bajerovciach, Sa-
binove, Pstrinej, Slovinkách, Miroli, Jarabine a inde.

Počas svojej existencie sa zbor usiloval o skultúrne-
nie spevu v katedrálnom chráme, podieľal sa na všetkých 
nahrávkach svätých liturgií realizovaných Slovenským 
rozhlasom v katedrálnom chráme, pri príležitosti sviatku 
Roždestva Christovho, Bohojavlenija Hospodňa, či Paschy. 
Spevom zabezpečoval všetky priame televízne prenosy 
realizované Slovenskou televíziou v katedrálnom chráme 
i na nádvorí Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove 
(3 prenosy).
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Zúčastňoval sa prehliadok speváckych zborov v rámci 
mesta Prešov, na Festivale duchovnej piesne v Snine a iných 
festivaloch sakrálneho zborového umenia doma i v zahra-
ničí.

Nadviazal spoluprácu aj so zahraničnými speváckymi 
zbormi - Pravoslávnym speváckym zborom z poľského Sa-
noku, Pravoslávnym speváckym zborom z Bialystoku v Poľ-
sku, komorným kvartetom z ruského Permu.

V roku 1993 nahral v spolupráci so Slovenským rozhla-
som v Bratislave MG kazertu Liturgia sv. Jána Zlatoústeho. 
V roku 1994 naspieval a vydal MG kazetu Christos ražda-
jetsja, ktorá prezentuje koledy takmer výhradne v úprave 
dirigentky Anny Derevjaníkovej a v roku 2005 CD Voskre-
senija deň.

Posledný koncert zbor odspieval v roku 2008 v Kated-
rálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského.

Zbor Pravoslávnej bohosloveckej fakulty 
v Prešove

Vznikol v roku 1992, keď sa Pravoslávna bohoslovec-
ká fakulta v Prešove stala súčasťou Univerzity Pavla Joze-
fa Šafárika v Košiciach (v súčasnosti Prešovskej univerzity 
v Prešove).

Zbor vznikol v snahe skultúrniť liturgickú spevácku tra-
díciu, viesť spoločný spev prítomných pri bohoslužbách, 
prezentovať pravoslávnu zborovú tradíciu na rôznych cir-
kevných sviatkoch, koncertoch či festivaloch, pôsobiť misij-
ne vo vzťahu k iným konfesiám, ale aj v rámci Pravoslávnej 
cirkvi na Slovensku a prezentácii v zahraničí.

Zbor od svojho vzniku pôsobí ako zbor zmiešaný. Spie-
vajú v ňom, respektíve spievali okrem bohoslovcov aj po-
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slucháči odborov pravoslávna teológia, učitelia nábožen-
stva, sociálnej a charitatívnej služby. V roku založenia zbor 
vystupoval na ekumenickom koncerte bohosloveckých 
zborov - Festivale sakrálneho umenia v Košiciach. Od roku 
1992 na tomto Festivale zbor vystupoval ešte ďalších se-
dem krát. Sporadicky vystupoval na Festivale duchovnej 
piesne v Snine.

Svoje spevácke umenie zbor prezentoval na medzinárod-
nej úrovni v Pravoslávnom katedrálnom chráme v Užhoro-
de, medzinárodnom festivale duchovnej tvorby v Mukačeve 
(2000). Na medzinárodnom festivale Hajnovské dni muziky 
v Poľsku.

Na jeho životnej listine je mnoho iných vystúpení v Pre-
šove, Michalovciach, Košiciach, Medzilaborciach, Hrubej 
Vŕbke a Olomouci v Českej republike a inde.

Dirigentkou a protagonistkou tohto speváckeho zboru je 
neúnavná, oddaná telom i dušou spevu Dr. Anna Derevjaní-
ková.

PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD.
Vysokoškolský pedagóg, dirigentka a umelecká vedúca. 

Narodila sa 26. januára 1962 v obci Jarabina okr. Stará Ľu-
bovňa.

Od školských lavíc základnej školy vo svojej 
rodnej obci Jarabina venuje sa spevu a hudbe. 
V Ľudovej škole umenia v Starej Ľubovni na-
vštevovala triedu hry na akordeón. Zúčastňova-
la sa speváckej súťaže Makovická struna a bola 
členkou jarabinskej speváckej skupiny Poľana. 
Po ukončení Strednej pedagogickej školy v Pre-
šove pokračovala v štúdiu na Pedagogickej fa-
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kulte Univerzity P.J. Šafárika. Od roku 1989 je odbornou 
asistentkou a neskôr aj vedúcou Katedry hudobnej výchovy 
na Pedagogickej fakulte PU a externou odbornou asistent-
kou Katedry praktického bohoslovia na Pravoslávnej boho-
sloveckej fakulte PU.

Dr. Anna Derevjaníková je dirigentkou a umeleckou ve-
dúcou troch speváckych zborov: zboru pri Katedrálnom 
chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského, zboru pri Pra-
voslávnej bohosloveckej fakulte, speváckej skupiny Poľana 
v Jarabine.

Pre uvedené zbory urobila harmonické úpravy prešov-
sko-mukačevských bohoslužobných nápevov, ktoré boli 
následne nahraté na CD nosiče. Podieľala sa ako scenárist-
ka na dvoch filmových dokumentoch - Pravoslávne Viano-
ce a Jarabinska poéma. Pripravovala scenáre pre Festivaly 
duchovnej piesne v Snine, ktorý organizuje Zväz Rusínov-
-Ukrajincov na Slovensku. Bola členkov hodnotiacej komi-
sie televíznej relácie RTVS Zem spieva.

V profesionálnej činnosti sa venuje problematike metó-
dy a didaktiky hudobnej výchovy pre deti predškolského 
a mladšieho školského veku a tiež ľudovej piesňovej kultú-
re na Slovensku.

Stakčín (Стащин)
Významné stredisko Pravoslávia. Ľudová povesť spá-

ja vznik a názov obce s kňažnou Anastáziou, ktorá spolu 
s uhorským kniežaťom tiahli do vojny proti nepriateľom. Na 
istý čas sa tu zastavili a toto miesto nazvali „Statjin“, z kto-
rého sa vyvinul Stakčín. O tom spomína vo svojom verši aj 
A. Duchnovič. Podľa historických prameňov kňažná Anastá-
zia-Agmundová (1047-1060) bola dcérou kyjevského knie-
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žaťa Jaroslava Múdreho, ktorá sa vydala za uhorské knieža 
Andreja, vnuka kráľa Štefana (pozri str. 25).

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1565, pat-
rila humenskému panstvu. Prvá písomná zmienka o chrá-
me-cerkvi Roždestva Isusa Christa je z polovice 16. storo-
čia, avšak bez ďalších podrobností. Historicky pravoslávnu 
obec zasiahla akcia „Únia“, ktorú zaviedol rod humenského 
panstva Drugetovcov. Ale túžba po Pravosláví bola stále 
živá a s plnou silou sa prejavila v roku 1921. Plebiscitom 
občania Stakčína sa definitívne rozhodli o návrate do lona 
Pravoslávia, a tak v miestnych podmienkach sa stali majá-
kom pre celý región.

Roku 1925 pravoslávna farnosť sa plne skonsolidovala. 
Veľkú zásluhu v tomto procese zohrali kurátori cirkevnej 
obce Lukáš Rosič, Vasiľ Kapraľ, Juraj Kapraľ, Mikuláš Rosič, 
Georgij Beca a Juraj Čokina.

Nakoľko pravoslávni nemali svoj vlastný chrám, boho-
služby vykonávali v miestnej škole a potom v dome kurá-
tora Lukáča Rosiča (Lucu). V miestnej časti zvanej „Hora“ si 
postavili drevený chrám zasvätený Pokrovu Presvätej Bo-
horodičky, ktorý v dôsledku vojnových udalostí Druhej sve-
tovej vojny bol zničený. Vojnou 
bola značne poškodená aj celá 
obec, čo si vyžadovalo rekon-
štrukciu domov a nové usporia-
danie ulíc. V dôsledku uvede-
ných skutočností bolo pridelené 
aj miesto pre výstavbu chrámu.

Pri tejto príležitosti ako úva-
hu treba spomenúť nezvyčajný 
jav, ktorý sa prihodil pani Anne 
Kapraľovej (Micajkovej). Počas 

Мч. Мануила, Савела и Ис-
маила. Св. Тихона Амафунтского.

Прор. Амоса. Св. Ионы Мос-
ковского. Мч. Вита и др.

Прор. Елисея. Св. Мефодия 
Цареградского.Мчц. Акилины. Св. Трифилия.

НЕДЕЛЯ 3-я.  Пр. Онуфрия 
Великого. Пр. Петра Афон-

ского.

Ап. Варфоломея и Варнавы. 
Иконы Божией Матери 

«ДОСТОЙНО ЕСТЬ».Свмч. Тимофея Прусского. 

Св. Кирилла Александрий-
ского. Пр. Кирилла Белое-

зерского.
Вмч. Феодора Стратилата. Св. 

Ефрема Антиохийского.Свмч. Феодота Анкирского.Пр. Висариона и Илариона.

НЕДЕЛЯ 2-я – ВСЕХ СВЯТЫХ 
В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ И НАШЕЙ 

ПРОСИЯВШИХ.  Свмч. Дорофея 
Тирского. Пр. Петра Сербского. 

Св. Митрофана Константи-
нопольского. Св. Иоанникия 

Черногорского. 

Мч. Лукиллиана и др. Свмч. 
Лукиана и др. Благовер. 

царевича Димитрия Москов-
ского.

Св. Никифора исп. Вмч. Ио-
анна Нового. 

Мч. Иустина Философа. Пр. 
Агапита Печерского. Св. 

Иустина Челийского. Ап. Ермия. Мч. Ермея. 
Начало Петрова поста. Пр. 

Исаакия Далматского. 

НЕДЕЛЯ 1-я по Сошествии св. Духа – 
ВСЕХ СВЯТЫХ.  Прмчц. Феодосии. Блаж. 
Иоанна, Христа ради юрод., чудотв. Св. 

Луки исп., архиеп. Симферополь. Иконы 
Мат. Божией Краснобр.

Отдание Сошествия св. 
Духа. Пр. Никиты исп. Халки-

донского. Св. Игнатия Рос-
товского.

Свмч. Ферапонта. Пр. Нила. 
Прав. Иоанна Русского, исп. 

Ап. Карпа и Алфея. Вмч. 
Георгия Нового. 

Третие обретение главы св. Ио-
анна Крест. Собор Волынских 

святых: Ярополка, Стефана, 
Макария, Игоря и Иулиании. 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ СВ. ТРОЙЦЫ. 
Пр. Симеона Дивногорца. 

Пр. Никиты столпника. 

ДЕНЬ СВ. ДУХА. Пр. Михаила 
исп. Св. Леонтия Ростовского. 

Пр. Евфросинии Полоцкой. 
Сплошная седмица. 

ПЯТИДЕСЯТНИЦА – СО-
ШЕСТВИЕ СВ. ДУХА. Мч. 

Василиска. Св. Иоанна-Вла-
димира, князя Сербского. 

Родительская суббота. 
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Елены. 

Отдание Вознесения Гос-
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Алексия Московского. 
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др. Пр. Корнилия Комельско-

го. Благовер. кн. Димитрия 
Донского.
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pobytu v Amerike mala zvláštny sen, v ktorom videla, ako 
z neba padá zlatý kríž na miesto bývalých panských pozem-
kov a stodôl. Tento sen si nevedela vysvetliť a preto nikomu 
o tom nehovorila. Keď sa po rokoch vrátila do rodnej obce, 
už bolo zrejmé, že práve na tomto mieste bude vybudova-
ný nový chrám. Spomenula si na svoj sen, ktorý jej akoby 
ukazoval predurčenie tohto miesta Božou prozreteľnosťou.

Základný kameň bol posvätený 18. augusta 1947. Pro-
jektantom a staviteľom chrámu bol archimandrita Andrej 
Kolomacký od zámeru až po dokončenie. Roku 1952 chrám 
bol slávnostne posvätený na počesť Svätej Trojici. Rozpis 
chrámu urobil akademický maliar Mikuláš Jordán z Prešo-
va. Chrám má všetky atribúty pravoslávnej cirkevnej archi-
tektúry. Pôdorys chrámu je v podobe kríža a je smerovaný 
na východ. Má tri časti, pri oltárnej časti sú dve sakristie. 
Po 50-ich rokoch užívania chrám prešiel dôkladnou rekon-
štrukciou, vďaka obetavosti a darom veriacich, ktorí aj ta-
kým spôsobom prejavujú svoju oddanosť pravoslávnej vie-
re, viere svojich otcov.

V priebehu existencie pravoslávnej obce v Stakčíne 
správcami farnosti boli o. Andrej Laloha, o. Alexij Omeljano-
vič, o. Alexander Voloducký, o. Peter Kernaševič, o. Michal 
Kernaševič, o. Peter Kučička, o. Ján Bajcura, a o. Jozef Hreha. 
Od roku 1977 túto blahorodnú dušpastiersku činnosť vy-
konáva mitr. prot. Ján Gliganič.

Pri výkone ich služby boli im nápomocní kurátori: Ju-
raj Kapraľ (predseda kurátorského zboru), Mikuláš Rosič, 
Juraj Švab, Ján Kapraľ (Rjadovčík), Anna Kapraľová, Peter 
Buhaj, Mikuláš Verbický, Juraj Hulaj, Ján Hulaj.

V súčasnosti kurátorský zbor tvoria Ján Dubjak (pred-
seda), Ing. František Pčola, JUDr Jozef Kolcun, Michal Kruľ, 
Miroslav Marko, Ján Hulaj, Ján Dunda, Ing. Ľuboslav Pčola, 
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Milan Serdula. O úpravu a poriadok v chráme a okolí sa sta-
rajú Anna Kapraľová (Rjadovčíková), Mária Mikerová, Hele-
na Švabová, Ema Dubjaková, Mária Mandzaková.

Dara (Дара)
Jedna zo siedmich zaplavených obcí. Z pôvodne zaniknu-

tej obce sa zachovala cerkva z roku 1956 postavená v staro-
ruskom štýle, zasvätená Narodeniu Presvätej Bohorodičky. 
Autorom projektu bol archimandrita Andrej Kolomacký. Je 
to jediná sakrálna stavba, ktorá sa zachovala zo šiestich obcí 
vysídlených z dôvodu výstavby Vodárenskej nádrže Starina 
(1986) (Ruské, Starina, Dara, Zvala, Veľká Poľana, Ostruž-
nica a Smolník). Po rokoch cerkva začala chátrať, bola aj 
poškodená. Vďaka tomu, že v roku 1994 občania obce Dara 
začali organizovať stretnutia rodákov, pozemkové spolo-
čenstvo opravilo cerkov a realizovalo jej údržbu. Roku 2014 
cerkov do svojho majetku dostala obec Stakčín.

Mitr. prot. Ján Gliganič CSc.
Narodil sa 4. augusta 1949 v Nižnej Rybnici okr. Sobran-

ce. V blízkosti bydliska bola rieka Okna a za ňou priestran-
né lúky. Bol to priestor pre nekonečné možnosti zábavy 
pre detí. So záujmom deti počúvali rozpráva-
nie starších, najmä babku, ktorá pochádzala z 
Ružomberka. Niekedy predpovedala chlapcom 
o ich budúcnosti. Jednému „ty budeš doktor“, 
druhému, že bude „fiškus“ (úradníkom) a Jáno-
vi predpovedala, že bude kňazom. V tom veku 
nikto to nebral vážne.

Jankove študijné kroky viedli na SPTŠ v Sob-
ranciach. Po prvom ročníku počas prázdnin ho 

B38 Odkaz
sv. Cyrila 
a Metoda

Životné jubileum

Blahoželanie k jubileu
V nedeľu 4.8.2019 na sv. Litur-

gii pravoslávni veriaci v Stakčíne 
srdečne ďakovali Pánu Bohu, že 
sa ich duchovný otec mitr. prot. 
Mgr. Ján Gliganič, CSc. dožil v 
zdraví vzácneho jubilea sedemde-
siatich rokov plodného života. 

Otec Ján sa narodil 4.8.1949 
v obci Nižná Rybnica, okres Sob-
rance. Rodičia mu od detstva 
vštepovali lásku k Pravoslávnej 
cirkvi, k Svätému Písmu a k Svätej 
Tradícií, čo malo hlboký dopad na 
duchovné formovanie jeho osob-
nosti. Otec Ján sa aj vďaka tomu 
rozhodol pre teologické štúdium 
na Pravoslávnej bohosloveckej 
fakulte v Prešove, ktoré ukončil v 
roku 1971. Následne pokračoval v 

štúdiu na Duchovnej akadémii v Sankt-Peterburgu, ktorú ukončil v roku 1974 so zís-
kaním vedeckého titulu kandidáta teologických vied (CSc.). Svätú tajinu manželstva 
prijal v roku 1975 už s nebohou manželkou Evou, rodenou Koščovou. V novembri 

vonku. Aj keď nám počasie veľmi neprialo, ale keď sme sa modlili za dobré počasie, 
stal sa malý zázrak. Odrazu prestalo mrholiť. Páčila sa mi aj vodná olympiáda či vod-
ná šmýkačka. A som rada, že sme si stále mohli zahrať (aj s vedúcimi) volejbal. Za 
všetko vďačím Bohu, že nám všetkým umožnil zažiť tento zaujímavý tábor.“

Adam (Košice): „6. ročník pravoslávneho tábora sa mi veľmi páčil. Je škoda, že 
niekedy nevyšlo počasie. Zato som ale rád, že boli nové aktivity, nové hry, ako napr. 
vodná šmýkačka. Tiež ma potešilo, že tento rok navštívilo tábor 60 detí. Tiež bolo 
super, že nás navštívil otec duchovný Patrik, ktorý spolu s otcom duchovným Vladi-
mírom nás viedli po celý čas po duchovnej ceste.“

Olívia (Košice): „V tábore bolo SUPER! Boli tam super hry, zábava. Bola tam aj 
šmýkačka, tá bola super, aj bazén bol super.“

Andrej a Pavol (Michalovce): „Mamka nás prihlásila do tábora ICHTYS.  Ráno sme 
začínali rozcvičkou, po nej nasledovali ranné modlitby a raňajky. Po raňajkách sme si 
upratovali izby, pretože každý deň bolo bodovanie izieb.  

A nakoniec sme vyhrali súťaž o najkrajšiu izbu - ja, môj brat, bratranci Ján a Jakub, 
kamarát Matej.“
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otec duchovný pozval na cestu do Prešova, kde mal vybaviť 
nejakú záležitosť. Tak sa mladý chlapec po prvýkrát ocitol 
vo veľkom meste. A hneď na Bohosloveckej fakulte. Tu jeho 
pozornosť upútali tablá absolventov, čo viseli na chodbe. 
Na nich spoznal veľa kňazov z odpustových slávností u nich 
doma. Pozerajúc tablá absolventov Ján sa nečakane ocitol 
pred veľkým krížom, ktorý stál uprostred chodby a bol od 
podlahy až po strop. Pre Jána sa zastavil čas a rojili sa rôzne 
myšlienky. Zo strnulosti ho vyrušil otec duchovný, keďže si 
vybavil svoje veci.

Božská prozreteľnosť rozhodla. Ján sa stal študentom 
Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove, ktorú úspeš-
ne ukončil v roku 1971. Ďalej Ján pokračoval v štúdiu na 
Leningradskej duchovnej akadémii (1971 -1974). Po jej ab-
solvovaní v roku 1975 uzavrel manželstvo s Evou Koščovou 
a v decembri toho istého roku prijal z rúk vladyku Cyrila, 
biskupa michalovského v Katedrálnom chráme sv. Ducha 
diakonské a kňazské svätenie. Prvú sv. liturgiu slúžil v rod-
nej obci.

Od 1. augusta 1977 bol otec duchovný Ján ustanovený za 
správcu farnosti Stakčín. Jeho prvá „oficiálna“ návšteva chrá-
mu tejto farnosti sa odohrala skôr. Bolo to v roku 1969, kedy 
študentov PBF počas Veľkonočných sviatkov prijal správca 
farnosti prot. Jozef Hreha a Jánovi predpovedal, že raz bude 
na tomto mieste namiesto neho. On to prijal s úsmevom, tak 
ako to bolo s predpoveďou starenky, že bude kňazom. Cesty 
Božie sú však nevyspytateľné. Prot. Ján Gliganič je duchov-
ným správcom v Stakčíne takmer 45 rokov.

Po nástupe do tejto funkcie o. Jána Gliganiča čakalo veľa 
práce. Chrám potreboval generálnu opravu, farská budo-
va 25 rokov nebola obývaná. Ale prvoradou úlohou bolo 
zomknúť do jediného celku duchovnú hromadu. V tom mu 



133

boli nápomocní kurátor Juraj Kapraľ (Kanonir) a predseda 
kurátorského zboru Mikuláš Rosič (bývalý učiteľ), ktorý po-
čas celého obdobia, keď v obci nebol ustanovený duchovný, 
udržiaval náboženského ducha a pravidelne bol s veriacimi 
v chráme.

 Za pomerne krátke obdobie prot. Jánovi Gliganičovi 
sa podarilo realizovať množstvo rekonštrukčných prác na 
zveľadení chrámu. Vďaka veľkej obetavosti veriacich, ktorí 
to robili z lásky k pravoslávnej cirkvi, ale aj z lásky k svojim 
predkom, aby ukázali že sú dôstojnými pokračovateľmi ich 
dedičstva. A tiež, aby boli príkladom pre okolitý svet. Vďaka 
spoločnému úsiliu chrám Svätej Trojice sa stal dôstojným 
a reprezentačným duchovným stánkom, ktorý sa nachádza 
na rázcestí Uliča a Uble v smere na hranicu s Ukrajinou. 
Preto najmä v letných mesiacoch chrám často navštevujú aj 
zahraniční turisti.

Pri tomto je potrebné vyzdvihnúť dobrú spoluprácu 
s obecným úradom, ako aj so základnou školou. Dlhé roky 
sa organizujú roždestvenské koncerty v Dome kultúry a na 
sviatok sv. Nikolaja ide celá škola do chrámu na modlitbu. 

Prot. Peter Kernaševič
(14. november 1914, Čertižné, okr. Medzilaborce – 
29. december 1985, Lučenec)

Pravoslávny teológ, profesor, brat prot. Michala Kerna-
ševiča. Teologické vzdelanie získal v rokoch 1929–35 v du-
chovnom seminári v Bitoli v Macedónsku a na Pravoslávnej 
bohosloveckej fakulte v Prešove. Roku 1936 bol vysvätený 
na kňaza. V rokoch 1936 – 1950 vykonával pastoračnú čin-
nosť v Stakčíne, kde sa pričinil o výstavbu chrámu. V rokoch 
(1951 – 53) bol správcom Katedrálneho chrámu sv. Alexan-
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dra Nevského v Prešove, zároveň začal pôsobiť na Pravo-
slávnej bohosloveckej fakulte ako vedúci Katedry praktic-
kého bohoslovia (dnes Katedra praktickej a systematickej 
teológie). Profesorom pravoslávnej teológie sa stal v roku 
1954. Otec Peter bol v období rokov 1955 –1960 dekanom 
fakulty.

Prof. Peter Kernaševič zaoberal sa liturgikou, homileti-
kou, pastorálnou teológiou, pedagogikou a katechetikou. 
Bol autorom mnohých kníh a odbornej literatúry: Svätá 
liturgia, Homiletika, Pastorálka, Zrovnávacie bohoslovie 
a sektológia, Všeobecný typikon, obsahujúci bohoslužobný 
poriadok pravoslávnej cirkvi na každý rok.

V rokoch 1965-1977 bol zodpovedným redaktorom ča-
sopisu Odkaz sv. Cyrila a Metoda, ktorý vychádzal dvojja-
zyčne slovensko-ukrajinsky. 

Chrám sv. Ducha v Medzilaborciach
Začiatky návratu gréckokatolíckych veriacich do Pravo-

slávia v Medzilaborciach a okolitých obciach sa začali pre-
javovať v 20-tých rokoch minulého storočia.

12. júla 1927 do Medzilaboriec pri-
šiel otec Vasilij Solovjev, ktorý v tom 
čase všemožne napomáhal v činnosti 
Ladomirovského monastiera. Bol uby-
tovaný v skromných podmienkach ro-
diny Petra Lysého. V novopostavenej 
drevenej cerkvi vykonával bohoslužby 
a iné duchovné treby. V Medzilabor-
ciach pôsobil do roku 1930.

Navrátilci zo zámoria začali zbier-
ku finančných prostriedkov na výstav-
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bu nového chrámu. Táto angažovanosť sa stretla s neob-
vyklým odporom gréckokatolíckych (aj rímskokatolíckych) 
duchovných. Ich odpor sa prejavil aj preto, že na výstavbu 
pravoslávneho chrámu prispievali niektorí gréckokatolícki 
kňazi aj veriaci z okolitých obcí.

Názorným príkladom môže poslúžiť Memorandum 
gréckokatolíckych a rímskokatolíckych duchovných okresu 
Medzilaborce, ktoré bolo prijaté 3. decembra 1942 a rozpo-
sielané na rôzne cirkevné a štátne orgány so žiadosťou, aby 
bol zastavený projekt výstavby pravoslávneho chrámu.

V čase Druhej svetovej vojny drevená cerkva zhorela. Na 
jej mieste bolo rozhodnuté postaviť nový murovaný chrám-
-pamätník, venovaný padlým vojakom 1. a 2. svetovej voj-
ny. Výstavbu tohto chrámu-pamätníka podporil aj vtedajší 
minister obrany generál Ludvík Svoboda. Projekt stavby 
vypracoval architekt archimandrita Andrej Kolomacký. Je 
vybudovaný v staroruskom renesančnom slohu a svojou je-
dinečnosťou architektúry a strhujúcou interiérovou výzdo-
bou je dominantou mesta.

Obdivuhodnú vnútornú maľbu celého chrámu previedol 
svetoznámy ikonopisec, pôvodom Grék žijúci v USA, o. dia-
kon Dimitrios Leussis. Rozpis 350 ikon previedol pozoru-
hodnou kompozíciou farieb na ploche 1600 m2.

Vďaka patrí aj zosnulému ikonopiscovi Dušanovi Kan-
dričákovi, ktorý sa podieľal na rozpise a obnove chrámu.  

   Plných 35 rokov aktívnym duchovným a organizač-
ným správcom PCO v Medzilaborciach bol mitr. prot. Mi-
chal Bega. Narodil sa 10. mája 1933 v obci Parihuzovce, okr. 
Snina.  Po získaní základného a stredoškolského vzdelania  
otec Michal Bega absolvoval Pravoslávnu bohosloveckú fa-
kultu v Prešove.  Jeho pracovná cesta duchovného viedla do 
Ladomirovej okr. Svidník,  PCO Lastovce okr. Trebišov a na 
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funkciu špirituála Kňazského seminára PBF v Prešove.  Od 
roku 1967 až do odchodu do dôchodku v roku 2002 mitr. 
prot. Michal Bega pôsobil ako správca PCO  v Medzilabor-
ciach.  V zložitých rokoch jeho duchovenskej činnosti mu  
boli nápomocní títo aktivisti: Husár Vladimír, Bučko Vasiľ, 
Mihalič Mikuláš, Čabala Mikuláš, Hudák Peter, Mochnač Sla-
vomír, Burda Ján,  Čerevka Michal, Mihalič Michal, Horňak 
Peter, Lisý Ján, Regrút Michal, Jakubik Andrej a  iní. 

Mitr. prot. Andrej Macko
(22. apríl 1911, Úpor, okr. Trebišov – 8. január 1967, 
Medzilaborce)

Po obnovení Mukačevsko-prešovskej eparchie si zvolil 
teologické štúdium. Vladyka Damaskin pripravoval kňaz-
ský dorast na bezplatné štúdium na Belehradskej teologic-
kej fakulte. Záujem prejavil aj mladý Andrej. O jeho záujme 
sa dozvedel miestny gréckokatolícky farár Štilicha, ktorý 
intrigami zmaril jeho cieľ. Mladého Andreja to neodradilo. 
O rok odišiel študovať do Bulharska aj za cenu, že štúdium 
bolo platené (6000 leva ročne). Počas celého štúdia ani 
raz nebol doma, pracoval u miestnych gazdov, aby si mo-
hol platiť pobyt a štúdium. V rokoch 1933-1937 absolvoval 
štúdium v Hornovodenskom monastieri sv. Kirila a Julita 
v Bulharsku. 23. apríla 1938 bol vysvätený na kňaza vlady-
kom Damaskinom v Mukačeve.

 Počas svojho krátkeho, ale plodného duchovného života 
pôsobil najprv na farnostiach Podkarpatskej Rusi vo Svaľa-
ve a v Puškinove, kde v čase maďarizácie bol prenasledova-
ný aj väznený. Ďalej pôsobil v Ruskej Doline a v Nižnom Si-
nevire. Po ukončení Druhej svetovej vojny A. Macko pôsobil 
na Slovensku v Osadnom, v Ladomirovej, vo Svidníku, v Če-
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mernom n/ Topľou. Nasledovali Medzilaborce, kde pôsobil 
od r. 1954 do svojej smrti. V Medzilaborciach vykonával aj 
funkciu okresného arcidekana. Pochovaný je v Zemplínskej 
Širokej, odkiaľ pochádzala jeho manželka. 

Archimandrita Andrej (Vsevolod Kolomackij)
(8. február 1896 Saražyci pri Kyjeve – 13. február 1980, 
Rumburk, Česko)

Pravoslávny duchovný, architekt a ikonopisec. Študoval 
v duchovnom gymnáziu v Kyjeve. V období po Prvej sve-
tovej vojne sa dostal na naše územie s československými 
légiami v Rusku. Roku 1924 bol vysvätený na kňaza Pravo-
slávnej cirkvi a zúčastňoval sa pravoslávnej misie ako člen 
Ladomirovského monastiera. Počas svojho pôsobenia na 
Podkarpatskej Rusi postavil 18 chrámov, okrem iného i ka-
tedrálny chrám v Užhorode.

Na pozvanie vladyku Gorazda v 30-tých rokoch v Če-
chách vyprojektoval a vybudoval pravoslávne chrámy 
v Řimiciach, Chudobíne, Střemeníčku, Olomouci, Třebíči, 
Kroměříži. Zhotovil ikonostasy v pravoslávnych chrámoch 
v Sokolove, Frýdlante, Opave, Ostrave a inde.

Po ukončení Druhej svetovej vojny 30. novembra 1945 
zložil do rúk archimandritu Sávvu v Ladomiro-
vej mníšsky sľub a prijal meno Andrej. Archi-
mandritom sa stal v roku 1949. S jeho menom 
sú spojené viaceré chrámy na Prjaševščine. 
Predovšetkým treba spomenúť chrám-pamät-
ník sv. Ducha v Medzilaborciach a katedrálny 
chrám sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Pre-
šove. Tiež cerkvi v zaniknutých obciach Dara a 
Ruské z dôvodu výstavby vodárenskej nádrže 
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Starina. Chrámy v Stakčíne, Osadnom, Svetliciach a Ulič-
skom Krivom sú tiež dielom umu a rúk archimandritu An-
dreja.

Život archimadritu Andreja bol od mladosti až do kon-
ca veľmi dramatický. Ako 24 ročný odišiel zo svojej vlasti. 
Neskôr mu zomrela manželka a jediná dcéra. Sedemkrát 
bol ranený v období vojen, mal vážne problémy so zrakom. 
Každý režim sa správal k nemu s podozrením. Bola to tajná 
polícia v prvej Československej republike, nemecké gestapo 
v období Protektorátu Čiech a Moravy alebo štátna bezpeč-
nosť v povojnovej ČSR. Do roku 1968 jeho meno sa nesmelo 
ani potajomky spomínať. Bol to smutný osud emigranta. 

PCO Uličské Krivé (Влич-Криве)
Obec v okr. Snina sa nachádza v prekrásnej prírode 

Národného parku Poloniny, ktorým prechádza slovensko-
-ukrajinská hranica. Obec patrila panstvu Drugetovcov, 
bola založená podľa zákupného a valašského práva. Prvá 
zmienka o obci pochádza z roku 1478. Obyvateľstvo bolo 
ruskej viery, čiže pravoslávnej. Drevená cerkva, teraz gréc-
kokatolícka, bola postavená v roku 1708 a je vyhlásená za 
národnú kultúrnu pamiatku.

Pravoslávna cerkva podľa projektu architekta archiman-
dritu Andreja Kolomackého bola postavená v roku 1929 
a je zasvätená Narodeniu Presvätej Bohorodici. Veľkú zá-
sluhu na obnovení Pravoslávia mala rozvetvená rodina Čo-
kinových, Vasiľa Štimu, Vasiľa Kusínu, Petra Begeniho a Va-
siľa Dunajčáka. Aktívnymi pomocníkmi sú : Juraj Matica, Ján 
Petrovka, Petro Mochnaľ a Andrej Hlodynok. 

V obci sa narodil významný pedagóg a osvetový pra-
covník Andrej Repai (1829-1914), taktiež publicista a kul-
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túrno-osvetový pracovník Peter Begeni, autor monografie 
o rodákovi igumenovi Ignatijovi (Ján Čokina).

V súčasnosti správcom farnosti je jerej Jaroslav Guba.

Igumen Ignatij – služobník Boží
(8. apríl 1899, Uličské Krivé – 24. október 1976,  
Uličské Krivé )

Narodil sa ako štvrté dieťa rodičom Michalovi a Anne 
Čokinovým. Otec Michal rád čítal pravoslávnu literatúru, 
ktorú mu prinášali emigranti spoza Karpát. To malo vplyv 
aj na citovú stránku jeho detí, najmä na syna Jána.

Ján po ukončení základnej školy v roku 1923 odchádza 
do monastierskeho teologického seminára v Buštine (Mar-
maroš). Počas štúdia prijal mníšsky postrih s menom Igna-
tij. V Ladomirovskom monastieri 6. marca 1927 bol ruko-
položený vladykom Savvatijom na jeromonacha, stáva sa 
kňazom. Začala sa jeho tvrdá, horlivá duchovná a misijná 
činnosť pre návrat do svojej Pravoslávnej cirkvi. Bol pre-
svedčený o tom, že viera v Christa svojím mravným učením 
o láske k Bohu, blížnemu a sebe samému ukazuje cestu, po 
ktorej má človek kráčať.

Jeho misijná činnosť sa začína v Hrabskom a Krásnom 
Brode (1927). Ďalej igumen Ignatij pokračuje 
pracovať v zložitom regióne Zemplína v obci 
Rebrín. V Tibave o. Ignatij so svojimi veriaci-
mi postavil v obci kríž, ktorý tam stojí dodnes. 
V predvojnových rokoch 1939-40 pôsobil 
v Medveďom a Medzilaborciach. Tam chodil 
z dediny do dediny a zbieral prostriedky na vý-
stavbu chrámu.
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Od 1. novembra 1950 bol ustanovený za správcu farnos-
ti v rodnej obci. Vypomáhal všade tam, kde vznikla potreba. 
Okolitý svet ho často nechápal, mnohí mu robili prieky, ne-
chápali ho ani niektorí duchovní.

Vo svojej rodnej obci vybudoval kaplnku na hôrke Horb, 
v ktorej žil asketickým životom do svojich posledných dní 
života.

Igumen Ignatij bol veľkým misionárom, bol sviecou, kto-
rá zapálila mnohé srdcia zablúdivších a prinavrátil ich do 
svojej pravoslávnej viery. Každý rok na sviatok Preobraže-
nija Hospodňa 19. augusta prichádza na svätú liturgiu pri 
jeho hrobe vzdať úctu prepodobnému o. Ignatijovi mnoho 
pútnikov.

PCO Klenová (Кленова) 
Obec v Sninskom okrese. Prvá zmienka o obci pochádza 

z roku 1548. V úradnom lexikóne osád Uhorska z roku 1773 
je obec predstavená ako čisto rusínska a náboženské kázne 
sa vedú v rusínskom nárečí. Roku 1806 v obci za pomoci 

grófa Hadik Barkóczy Ende bol 
postavený pravoslávny chrám 
v barokovom klasicistickom 
slohu a je zasvätený Usnutiu 
Presvätej Bohorodičky. Z tohto 
obdobia v chráme sa nachá-
dza pamiatkovo chránený iko-
nostas a zvon s nápisom Bará-
nok z roku 1744.

Chrám počas obdobia svo-
jej existencie prešiel viacerými 
rekonštrukciami, najmä po po-Chrám Usnutia Presvätej Bohoro-

dičky.
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žiari roku 1968. V roku 1984 bola postavená zvonica a za-
kúpené ďalšie tri zvony. Obyvatelia obce v priebehu celého 
historického obdobia boli verní svojej pradedovskej Pravo-
slávnej cirkvi, ostali jej verní aj po krízovom období rokov 
1968, respektíve 1990.

Dôležitú zásluhu v tom zohrával kurátorský zbor, členmi 
ktorého od roku 1950 boli Michal Ocetník (dlhoročný pred-
seda), Michal Mika, Andrej Balint, Vasiľ Fedurčák, Michal 
Minčič, Andrej Svitič, Ján Novák, Ján Pipta, Ján Harajbič, Mi-
chal Petrovaj, Ján Fedurčák, Ján Voloch, Michal Ocetník ml. 
(terajší predseda), Ján Fedorko, Ján Kobán, Ján Kobán ml.

Kantormi boli, respektíve sú Mikuláš Mandzik, Ján Hus-
ťak, Juraj Mika, Anna Ocetníková, Anna Sučáková, Mária Gu-
dzanová, Mária Tilňaková, Júlia Littová, Mária Volochová a 
PhDr. Mária Biloruská.

Podobná situácia histórie Pravoslávia bola aj vo filiálnej 
obci Ruská Volová. Chrám v obci bol postavený v roku 1894 
a je zasvätený Narodeniu sv. Jána Krstiteľa. Veľkou rekon-
štrukciou prešiel v roku 1964.

Členmi kurátorského zboru boli, respektíve sú Ján Pipta, 
Ján Vargulič, Andrej Kosť, Ján Solomon, Michal Gandič, Juraj 
Voloch, Vasiľ Dzoba.

Kantormi sú Anna Ocetníková, Piptová, Volochová, Viera 
Dzobová.

Z obce Klenová pochádzajú: vysokoškolský pedagóg-fy-
zik Ivan Veme, politik a diplomat Ivan Juda, lekár-ortopéd 
Michal Šteňo, pedagóg, bývalý riaditeľ Ukrajinského gym-
názia v Prešove Andrej Tilňak, podnikateľ-vydavateľ Ján 
Tilňak a iní.

Duchovným správcom obcí Klenová a Ruská Volová je 
mitr. prot. Mgr. Ján Biloruský.
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Rodina Biloruských
Správcom farnosti Klenová je mitr. prot. Mgr. Ján Bilo-

ruský, ktorý pochádza z duchovne založenej rodiny. Narodil 
sa 23. júna 1962. Jeho nebohý otec prot. Ján Biloruský bol 

arcidekanom pre banskobystrický kraj a správ-
com farnosti Telgárt a Šumiac. Strýko Andrej 
Biloruský bol správcom farnosti vo Vyšnom 
a Nižnom Orlíku. Strýko Michal Biloruský bol 
učiteľom vo svidníckom okrese a aktívnym pro-
pagátorom a zástancom rusko-ukrajinskej kul-
túry a školstva.

Prot. Mgr. Ján Biloruský už ako študent Pra-
voslávnej bohosloveckej fakulty sa aktívne zapájal do mlá-
dežníckeho hnutia, bol prvým prezidentom Bratstva pravo-
slávnej mládeže Syndesmos.

V roku 1988 bol vysvätený za svjaščenika, boli mu pride-
lené farnosti Klenová a Ruská Volová, kde trvale pôsobí až 
doteraz. Spolu s veriacimi prežíval zložité obdobie 90-tých 
rokov, keď gréckokatolíci odoberali chrámy pravoslávnym. 
Pravoslávni veriaci Klenovej a Ruskej Volovej môžu byť prá-
vom hrdí, že v zložitom období čestne obstáli, nepodľahli 
žiadnym pokušeniam a pôvodné chrámy si zachovali.

PCO Svetlice (Світлиці|)
Obec v okrese Medzilaborce (do roku 1948 – Világy). 

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1557. Patrila 
humenskému panstvu. V úradnom lexikóne osád Uhorska 
z roku 1773 je obec predstavená ako čisto rusínska.

So vznikom  novej Československej republiky pohyb ná-
vratu do Pravoslávnej cirkvi neobišiel ani Svetlice. Za po-
moci zbierok a spolku „Jednoty“ – organizácie, ktorá mala 
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na starosti pochovávanie ruských vojakov z Prvej svetovej 
vojny a opravu ich hrobov (predsedníčkou organizácie bola 
Nadežda Kramářová, manželka predsedu čs. vlády Karola 
Kramářa), v obci bol postavený chrám ako pamätník pad-
lým ruským vojakom. Roku 1930 vysviacku chrámu vyko-
nal Mukačevsko-prešovský biskup Damaskin. Je zasvätený 
Pokrovu Presvätej Bohorodičky. Architektom chrámu bol 
archimandrita Andrej (Kolomacký). Je to moderný chrám 
s použitím klasicistických a byzantských prvkov. Vnútorné 
zariadenie je z čias výstavby chrámu.

Bohoslužby vykonávali duchovní - najprv otec Andrej 
Cuglevič, neskôr po ňom otec Vasilij Ptaščuk. V roku 2006 
správcom farnosti bol otec Ján Kosť. Dlhoročným správcom 
farnosti (2004-2021) bol mitr. prot. Mgr. Ján Novák.

V obci sa narodili: pedagóg a folklorista Andrej Kucer 
a herec Ukrajinského národného divadla v Prešove Ivan Ko-
šut-Maturkanič.

Prot. Vasilij Ptaščuk
 (1. január 1874, Trojanivka, Ukrajina – 10. september 
1947, Svetlice)

Verný syn pravoslávnej viere a poslaniu duchovného. 
Po revolúcii a občianskej vojne v Rusku ako mladý emig-
roval do USA. Teológiu vyštudoval v Pitsburgu. Z USA na 
Slovensko prišiel v roku 1924. Pracoval v monastieri sv. 
Jova Počajevského v Ladomirovej, kde 
prijal mníšstvo. Stal sa pravoslávnym 
duchovným Mukačevsko-prešovskej 
eparchie. V rokoch 1928-33 bol svja-
ščenikom vo Venécii (Lukov) a v Med-
veďom. V rokoch 1933-47 ako duchov-
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ný bol správcom farností vo Svetliciach a Oľšinkove (okr. 
Medzilaborce). Otec Vasilij bol veľmi skromný, tichý, veľmi 
vnímavý človek,  ochotný každému pomôcť. Ľudia mu pre-
javovali veľkú úctu a lásku. V čase Druhej svetovej vojny bol 
pod stálym policajným dozorom. I napriek tomu počas voj-
ny pokrstil viac ako 600 Židov a vydal im krstné listy, aby 
ich zachránil pred deportáciou do koncentračných táborov. 
Napriek pokročilému veku v roku 1942 bol otec Vasilij za 
svoju protifašistickú činnosť väznený. Pochovaný je v Svet-
liciach pri miestnom chráme.

Z vďačnosti za záchranu židovských spoluobčanov mu 
izraelská vláda udelila vyznamenanie „Spravodlivý medzi 
národmi“ a v roku 1977 mu dala postaviť pamätník.

PCO Osadné (Осадне)
Obec v okrese Snina. Prvá písomná zmienka o obci po-

chádza z roku 1543. Obec založili Rusíni pravoslávneho vie-
rovyznania a patrila Humenskému panstvu.

Tak ako aj v iných regiónoch a farnostiach tunajší ze-
mepáni Drugetovci prinútili pravoslávnych veriacich prijať 
úniu. V roku 1926 v obci vznikol spor veriacich s grécko-
katolíckym kňazom ohľadne nútených poplatkov. Kalich  tr-
pezlivosti pretiekol, keď kňaz zobral vdove zo stajne 
poslednú jalovicu kvôli tomu, že nemala čím zaplatiť za 
pohreb svojho muža. V dôsledku toho takmer celá dedina 
sa rozhodla prinavrátiť do svojej pradedovskej pravosláv-
nej cirkvi. Stalo sa to presne po 200 rokoch od podpísania 
Užhorodskej únie. V roku 1930 z celkového počtu 615 oby-
vateľov ku Pravosláviu sa prinavrátilo 463 osôb. Kvôli to-
muto aktu museli pravoslávni veľa pretrpieť, lebo chrám, 
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ktorý vybudovali vlastnými rukami pred nimi uzamkli, na-
koľko bol oficiálne vlastníctvom gréckokatolíckej cirkvi.

Pomocnú ruku im poskytol Ladomirovský monastier, 
mnísi ktorého na zabezpečenie duchovných potrieb ve-
riacich do Osadného poslali duchovného otca Alexandra 
Cugleviča. Neskôr po ňom prišiel otec Konštantín Machlaj-
čík.

Bohoslužby sa konali v škole a súkromných príbytkoch. 
Z uvedeného dôvodu pravoslávni veriaci sa rozhodli vyko-
nať zbierku na nový chrám a vybudovať si vlastný.

Štátne a cirkevné gréckokatolícke úrady robili rôzne 
prekážky, žiadali zvýšené poplatky za registráciu a iné, čím 
chceli zmariť zámer pravoslávnych veriacich.

S Božou pomocou a veľkým entuziazmom Osadňania 
v roku 1929 začali s výstavbou chrámu a o rok chrám do-
končili. Roku 1930 chrám bol posvätený mukačevským 
biskupom Damaskinom a je zasvätený Vozneseniju Isusa 
Christa. Projekt chrámu vypracoval architekt archimandri-
ta Andrej Kolomacký, je postavený v staroruskom štýle.

V poradí tretím duchovným v Osadnom od roku 1945 
sa stal prot. Andrej Macko. 
Otec Andrej sa všestranne 
päť rokov staral o duchov-
ný život svojich veriacich.

Roku 1947 z obce na 
Ukrajinu optovalo 32 rodín 
(92 osôb). 

Obec Osadné je známa 
aj tým, že pod pravosláv-
nym chrámom sa nachá-
dza krypta Legendárium, 
v ktorej sú uložené pozo- Chrám Vozniesenia Isusa Christa
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statky 1025 vojakov padlých počas Prvej svetovej vojny 
v okolí obce, z toho 23 známych podľa mien. Každoročne 
Legendárium navštevuje množstvo turistov nielen z nášho 
regiónu a republiky, ale je ich veľa aj z iných štátov.

Od roku 2002 správcom farnosti Osadné a filiálnej far-
nosti Parihuzovce je prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.

Prot. Peter Soroka
 Narodil sa 30. augusta 1979 vo Svidníku. Absolvent 

Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove. Vysviacku 
na diakona prijal r. 2001, na svjaščenika bol rukopoložený 
r. 2002. Absolvoval viacero jazykových kurzov v zahraničí.

Už ako študent sa prejavoval svojou aktivitou, viedol 
mládežnícky časopis Istina (2000-2005), istý čas pôsobil 
ako hlavný redaktor cirkevného časopisu Odkaz sv. Cyrila 
a Metoda. Je prispievateľom odborných duchovných, teo-
logických, historických, cestovateľských článkov a prekla-
dov do rôznych časopisov a novín. Je autorom niekoľkých 
monografií, ako napríklad Prepodobný Justin Popovič, 

Pravoslávna cirkevná obec Osadné a pod. Zo 
srbského jazyka preložil knihu sv. Nikolaja Ve-
limiroviča Ochridský prológ. Život vo svojej far-
nosti propaguje na stránkach internetu. 

Pri príležitosti 90. výročia návratu Osadňa-
nov do Pravoslávia (2016) vladyka Rastislav 
vyznamenal pochvalnou hramotou troch naj-
aktívnejších kurátorov: Jána Hocka, Štefana Lu-
káča a Rudolfa Šuta.
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Ochridský prológ
 je veľkolepé dielo sv. Nikolaja Velimiroviča, biskupa Srb-

skej pravoslávnej cirkvi, významného učenca, teológa, filo-
zofa, génia, ale predovšetkým svätca a askétu, ktorého hlav-
ným životným poslaním bolo priviesť k spáse svoju dušu 
a duše zvereného duchovného stáda.

Ochridský prológ patrí medzi jeho najvýznamnejšie die-
la. Sú v ňom zahrnuté krátke životopisy viac ako 1500 svät-
cov podľa cirkevného kalendára, ktorí sú vzormi na ceste 
k večnému životu pre veriacich. Autor ku každému dňu 
roka pripája aj báseň, rozjímanie, úvahu a besedu na rôzne 
témy, čo z diela robí pokladnicu poznania a múdrosti.

Aj keď bol sv. Nikolaj veľkým mysliteľom, v tomto diele 
dokázal podať aj tie najhlbšie teologické a duchovné prav-
dy jednoduchým spôsobom, prístupným širokému spektru 
čitateľov.

Prot. Andrej Mikulaško
Narodil sa 3. júla 1937 v Osadnom (Telepovce). V roku 

1954 nastúpil do prípravného kurzu na Pravoslávnej bo-
hosloveckej fakulte v Prešove, ktorú ukončil roku 1959. 
Na diakona bol rukopoložený 3. februára 1963 a na svja-
ščenika 17. februára 1963 Preosvieteným biskupom pre-
šovským Dorotejom. Jeho prvé cirkevné obce do novembra 
1963 boli Ladomirov a Kolonica. Od 1. decembra 1963 sa 
stal správcom cirkevnej obce Ruské, kde pôsobil 22 rokov 
až do jej vysťahovania. Od roku 1985 slúžil ďalších 15 ro-
kov v obciach Zboj a Nová Sedlica. V roku 1999 ho postretli 
ťažké životné skúšky, zomrel mu syn a v tom istom roku aj 
milovaná manželka. Krátky čas obsluhoval aj pravoslávne 
cirkevné obce Čukalovce a Parihuzovce. Duchovnú službu 
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svjaščenika prot. Andrej Mikulaško vykonával 56 rokov. Bol 
veľmi dobrým kazateľom a počas pôsobenia na Uličskej do-
line ho veriaci pozývali kázať k radostným, ale aj smutným 
životným príležitostiam po okolitých obciach. Otec Andrej 
bol veľmi obľúbený medzi veriacimi, o čom svedčí aj fakt, že 
dediny, v ktorých slúžil dokázal celé udržať v pravoslávnej 
viere aj počas silných proti pravoslávnych rokoch. Veľkou 
radosťou bolo pre neho slúženie sv. liturgie, utreni a večer-
ni. Bol vzorom pre mladých duchovných.

Zomrel v spánku v Domove pre seniorov v Pčolinom 
30. októbra 2020 vo veku 83 rokov. Pochovaný je v Osad-
nom.

ČASŤ IV.

Michalovská pravoslávna eparchia
Dňa 28. júla 1950 prijalo eparchiálne zhromaždenie 

v Prešove uznesenie o rozdelení prešovskej eparchie na 
dve eparchie: eparchiu prešovskú a eparchiu michalov-
skú. V prešovskej eparchii prevažovali rusínsko-ukrajinské 
obce, v michalovskej eparchii slovenské a maďarské obce. 

Zároveň na ustanovujúcom eparchiálnom zhromaždení 
29. júla 1950 došlo k voľbe prvého biskupa novej eparchie. 
Stal sa ním bývalý gréckokatolícky generálny vikár a kano-
nik Viktor Mihalič. Vo svojom vystúpení po voľbe povedal, 
že zriadenie michalovskej eparchie bolo dávnou túžbou 
a nevyhnutnou potrebou. Chirotónia o. Viktora Mihaliča na 
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biskupa s prijatým menom Alexander sa uskutočnila 8. au-
gusta 1950 v Michalovciach.

V roku 1968 Michalovská eparchia mala 90 duchovných. 
Ďalšími biskupmi Michalovskej pravoslávnej eparchie 

boli Metod (Millý) 1954-1965, Cyril (Mučička) 1965-1979), 
Nikanor (Juchimjuk) 1980-1983), Ján (Holonič) 1983-
2006. Od roku 2007 na čele eparchie stojí arcibiskup Juraj.

Pri zriaďovaní Michalovskej eparchie pomáhali: generál-
ny vikár Ján Kokinčák (11. apríl 1880, Solivar – 8. august 
1965, Humenné), prot. Juraj Kuzan (26. apríl 1914, Suchá 
Broňka – 13.september 1984, Prešov) a JUDr. Kornel Bes-
kyd, syn uniatskeho duchovného v Legnave, ktorý v roku 
1935 prijal Pravoslávie spolu so skupinou študentov a uči-
teľov. Zomrel 26. septembra 1952 a je pochovaný v Prešove.

19. februára 2009 Michalov-
ská eparchia bola premenovaná 
na Michalovsko-košickú epar-
chiu.

V roku 1987 sa začali práce 
na oprave katedrálneho chrá-
mu, rozpísaní ikon, ikonografic-
kej výzdobe interiéru chrámu, 
ktoré boli darom Ruskej pravo-
slávnej cirkvi.

Po roku 1989 prišlo obdobie 
zmenených pomerov v spoloč-
nosti a Katedrálny chrám Zo-
slania Svätého Ducha bol odo-
vzdaný Gréckokatolíckej cirkvi. 
Pravoslávni veriaci sa presťaho-
vali do náhradných priestorov 
v objekte bývalej reštaurácie.

Katedrálny chrám sv. apoštolom 
rovných sv. Cyrila a Metoda
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V roku 1993 bol posvätený základný kameň nového ka-
tedrálneho chrámu sv. Cyrila a Metoda vtedajším michalov-
ským eparchom Jánom. Po jeho dokončení 18. mája 1996 
chrám posvätil Moskovský patriarcha Alexij II. Autorom 
projektu tejto sakrálnej stavby bol architekt Ing. Jozef Ne-
mec.

Alexander, biskup michalovský
(14. máj 1878, Ruský Kazimír – 25. november 1954, 
Prešov)

Teologické štúdium ukončil v Prešove. Na 
kňaza bol vysvätený 28. augusta 1901. Pôsobil 
na farnostiach Valaškovce, Hrabovčík, Kojšov. 
Bol taktiež konsistoriálnym radcom a kano-
nikom prešovskej gréckokatolíckej eparchie. 
V roku 1950 sa podieľal na prechode z Grécko-
katolíckej cirkvi do Pravoslávnej. Dňa 29. júla 
1950 bol zvolený za prvého michalovského 
biskupa a 8. augusta 1950 bol vysvätený. Ako 
biskup bol veľmi aktívny. Pri zriadení micha-

lovskej eparchie eparchia mala 21 duchovných. V roku 
1968 michalovská eparchia už mala 90 duchovných. Usi-
loval sa o normalizáciu vzťahov medzi veriacimi. Jednotu 
veriacich a vernosť východnej tradícii pokladal za prioritu.

Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj
Arcibiskup Michalovsko-košickej eparchie sa narodil 

19. októbra 1979 v meste Jeseník, Česká republika. V roku 
1999 ukončil anglickú sekciu špecializovaného jazykoved-
ného gymnázia v Olomouci. V rokoch 1993-94 absolvoval 
úplne seminárne vzdelanie na eparchiálnom duchovnom 
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učilišti sv. Gorazda v Olomouci. Vysvätený na hypodiakona 
bol 14. marca 2004. Prvý mníšsky postrih prijal v Solúne 
a následne 2. januára 2005 bol vysvätený na kňaza. Mníš-
sky postrih do mantije obdržal 18. apríla 2007 
na Cypre. V júni 2007 ukončil magisterské štú-
dium na Ukrajinskej bohosloveckej akadémii 
sv. Cyrila a Metoda v Užhorode.

Od 15. júla 2007 bol prijatý do zväzku Mi-
chalovskej pravoslávnej eparchie a stal sa 
správcom biskupskej kaplnky na UMPE v Mi-
chalovciach.  1. septembra 2007 eparchiálne 
zhromaždenie ho zvolilo za nového biskupa. 
Biskupské svätenie - chirotónia bola 30. sep-
tembra 2007.

Ešte ako kňaz vladyka Juraj sa zúčastňoval viacerých 
oficiálnych ciest k predstaviteľom bratských Pravoslávnych 
cirkví. Má bohaté skúsenosti s organizovaním pútnických 
ciest po Českej republike a v zahraničí. Pravidelne prispieva 
v cirkevnej tlači a v iných periodikách. Prekladá teologické 
odborné texty z anglického, gréckeho, ruského a iných ja-
zykov.

Mitr. prot. ThDr. Štefan Horkaj
Duchovný otec, publicista, pedagóg. Narodil sa 17. au-

gusta 1939 v obci Byšta okr. Trebišov. Stredoškolské vzde-
lanie nadobudol v roku 1957, vysokoškolské na Pravosláv-
nej bohosloveckej fakulte v Prešove roku 1961.

Na diakona bol vysvätený 27. apríla 1964 a na kňaza 
3. mája 1964 vladykom Metodom. Následne bol ustanovený 
za predstaveného katedrálneho chrámu Zoslania Svätého 
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Ducha v Michalovciach. Kantorom v chráme v rokoch 1950-
1991 bol Ján Fedor.

Od roku 1968 do roku 2009 ThDr. Štefan 
Horkaj bol správcom cirkevnej obce Michalov-
ce.

V rokoch 1993-1996 spolu s veriacimi po-
stavili nový Katedrálny chrám zasvätený sv. 
Cyrilovi a Metodovi. Postupne zabezpečil zvo-
ny a vnútorné zariadenie chrámu, ikonostas 
a oltár. Za obetavú a angažovanú prácu boli 
mu udelené cirkevné vyznamenania: zlatý kríž 

s ozdobami, titul mitroforný protojerej s právom nosenia 
mitry.

Mitr. prot. Štefan Horkaj absolvoval postgraduálne štú-
dium na Pravoslávnej fakulte v Prešove. Systematicky štu-
doval a študuje odbornú literatúru, archívne materiály 
a dokumenty. Výsledkom uvedenej činnosti sú mnohé od-
borné a historické materiály publikované v cirkevnej tlači. 
Za vydanú prácu Historické svedectvo o Pravoslávnej cirkvi 
na východnom Slovensku mu bola udelená akademická 
hodnosť doktor pravoslávnej teológie ThDr.

V spolupráci s prof. ThDr. Štefanom Pružinským, CSc. 
vydali historickú štúdiu Pravoslávna cirkev na Slovensku 
v 19. a 20. storočí (Prešov, 1998). Je autorom a spoluauto-
rom viacerých publikácií. Svoje články uverejňuje v Pravo-
slávnom teologickom zborníku a časopise Odkaz sv. Cyrila 
a Metoda, ako aj v regionálnych novinách.

Od roku 2009 pôsobí na farnostiach Choňkovce a Koňuš 
v okr. Sobrance.
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Rebrínsky kríž
Pravoslávny kríž v bukovom polienku podľa zachovanej 

ústnej tradície bol objavený po 20. januári 1941 v Krášku.
Pri rúbaní dreva istej vdove, hlásiacej sa ku gréckokato-

líckemu vierovyznaniu, jeden z dvoch chlapov pri štiepaní 
dreva narazil na zvláštne bukové poleno, ktoré sa nedalo 
rozrúbať (drevo údajne pochádzalo z vihorlatských lesov 
východne od obce Jovsa). Keď sa to napokon podarilo, vo 
vnútri sa nachádzal obraz pravoslávneho kríža. Vdova roz-
rúbané poleno odniesla svojmu susedovi Michalovi Sotáko-
vi – členovi kurátorského zboru pri pravoslávnom chráme 
Narodenia Presvätej Bohorodičky v Rebríne. (Spojením 
obcí Rebrín a Krášok vznikla neskôr obec Zemplínska Ši-
roká). Spomínaný kurátor tieto dva kúsky dreva zabalené 
v bielej plachte zaniesol na rebrínsku pravoslávnu faru.

Vtedajší správca PCO Rebrín o. Juraj Kuzan dal rozrú-
baný bukový klátik vystaviť v miestnom chráme, aby si ho 
mohli veriaci uctiť.

Po istých problémoch nako-
niec prišli žandári z Michaloviec 
a drevo zhabali, vraj kvôli vý-
skumu. Zostala po ňom iba jed-
na čiernobiela fotografia, ktorú 
krátko pred odnesením polienka 
urobil spomínaný správca reb-
rínskej PCO.

Stopy po pravoslávnom kríži, 
ktorý bol objavený v kuse buko-
vého dreva, sa odvtedy stratili.

Po 75-ich rokoch (v roku 
2016) sa regionálnemu histori-
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kovi Matejovi Starjakovi za zaujímavých okolností podarilo 
spomínaný predmet získať. Následne bolo drevo odborne 
ošetrené, upravené na verejnú prezentáciu a zakonzervo-
vané.

Každoročne v mesiacoch september až február je tento 
artefakt, pre ktorý sa zaužívalo pomenovanie „Rebrínsky 
kríž“, uložený v pravoslávnom chráme Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Zemplínskej Širokej a v mesiacoch marec až 
august si ho môžu veriaci uctiť v pravoslávnom chráme sv. 
Cyrila a Metoda v Michalovciach.

Cejkov - Kašov 
Obce v okrese Trebišov. Tak ako aj na iných farnostiach 

okresu, tak aj v Cejkove bola obnovená činnosť Pravosláv-
nej cirkvi v roku 1950. Nakoľko vtedajší gréckokatolícky 
duchovný Andrej Petraško sa stotožnil s pravoslávím, naďa-
lej sa v chráme vykonávali bohoslužby bez prerušenia. Po 
jeho smrti 4. februára 1959 nastala potreba obsadiť farnosť 
novým duchovným. Stalo sa tak 14. júna 1959, keď na far-
nosť bol ustanovený o. Jozef Frický. Čakalo ho tu veľa práce. 
Najprv bolo treba obnoviť farskú budovu, ako aj samotný 
chrám a utvrdiť veriacich v učení Pravoslávnej cirkvi.

Prot. Jozef Frický
(31. december 1922, Andrejová okr. Bardejov – 13. júl 
1981 Andrejová)

Prvá písomná zmienka o obci Andrejová pochádza 
z roku 1455. Od 15. storočia patrila Makovickému panstvu. 
Pravoslávna cerkva v obci bola zdokumentovaná už v roku 
1492, ale v roku 1882 zhorela.
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Otec Jozef Frický prijal sviatosť manželstva tiež v rod-
nej Andrejovej s Annou Maslejovou. Narodili sa im dvaja 
synovia Ján a Vladimír. V roku 1950 začal študovať teológiu 
na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove. Nakoľko 
v tom čase bolo málo pravoslávnych duchovných, 27. sep-
tembra 1950 bol vladykom Alexijom, biskupom prešov-
ským vysvätený na svjaščenika. V štúdiu na fakulte pokra-
čoval externou formou. Nastúpil na farnosť Veľká Driečna, 
nasledovala farnosť Vyšné Nemecké a v roku 1959 sa stáva 
správcom farnosti v Cejkove.

Na novom mieste otca Jozefa čakalo veľa práce. Najprv 
bolo potrebné vymeniť starý poškodený zvon. Nový zvon 
bol zhotovený v národnom podniku Kovolit pri Brne. Pre-
tože bol väčší než pôvodný, jeho montovanie si vyžiadalo aj 
zakúpenie nového príslušenstva. Posviacku za prítomnosti 
veľkého počtu veriacich vykonal vladyka Metod 29. sep-
tembra 1959.

Ďalšou úlohou, ktorú bolo treba naliehavo splniť, bola 
generálna oprava chrámu. Vďaka dobrým organizačným 
schopnostiam otca Jozefa a nemalej obetavosti veriacich aj 
to sa podarilo. Po generálnej oprave starý schátraný chrám 
v roku 1961 „jasal obnovenou krásou“. Podobne ako chrám 
aj farská budova prešla celkovou opravou a rekonštrukciou. 
Previedla sa obnova chrámu. Ako bájny vták Fénix vstal zo 
svojho popola, tak povstala – obnovila sa táto 
farnosť za niekoľko rokov vďaka obetavosti 
veriacich a otca Jozefa. Zase bol dôvod, aby na-
tešení pravoslávni veriaci s uspokojením kon-
štatovali, že sa podaril dobrý skutok pre skráš-
lenie duchovného stánku.

Nikto však netušil, že po toľkej vynaloženej 
práci nastane úplné znehodnotenie medziľud-
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ských vzťahov, degradovanie ľudskej dôstojnosti. Nevýslov-
nú radosť nad vykonanou prácou pre veriacich farnosti vy-
striedal strach z desivej nenávisti, vyhrážok, nadávok, kde 
konečný výsledok nikto nemohol ani len tušiť.

Stalo sa to v roku 1968 po obnovení Gréckokatolíckej 
cirkvi. Pre rodinu otca Jozefa Frického začala sa odysea na 
pokračovanie s troma dejstvami.

Bola sobota 20. júla 1968 – pravoslávni veriaci v Cejkove 
naposledy sviatkovali v chráme svätú eucharistickú pamiat-
ku veľkého proroka Eliáša. V nedeľu 30. júla 1968 prístup 
do chrámu už bol zablokovaný uniatmi a ich sympatizantmi 
za podpory cudzieho duchovného. Ich výzdoba ako útočia-
cich bola naozaj pestrá, cirkevné zástavy, obrazy, ale aj vidly 
a hrable. Za skandovania rôznych pokrikov a vulgarizmov 
chrám obsadili uniati. Nepríjemnosť a obavu o život preko-
nal aj syn Ján, ktorý cestoval autobusom z Trebišova domov. 
V autobuse ho zbili a vyhodili z autobusu, lebo pravoslávny 
nemá čo hľadať v autobuse.

Druhé dejstvo sa odohralo 28. októbra 1968 v popolud-
ňajších hodinách. Zorganizovaní útočníci násilným spôso-
bom vnikli do uzamknutej farskej budovy a hrubým spô-
sobom zaútočili na otca Jozefa Frického. Doslova v zmysle 
pokynov a hesla predsedu gréckokatolíckeho Akčného vý-
boru Jána Murína „Trocha krvi nezaškodí“. Bitka sa ušla aj 
tým, ktorí prišli otca Jozefa chrániť - lietali kamene, tiekla 
krv.

Bili a týrali toho, ktorý im slúžil, krstil ich deti, pocho-
vával ich zosnulých, ktorý takmer za desať rokov previedol 
obnovu chrámu a farskej budovy. Za to všetko dostal „kres-
ťanskú“ odmenu. Súd útočníkov potrestal podmienečným 
odňatím slobody a  úhradou spôsobenej škody ublíženia na 
zdraví v celkovej sume 585.- Kčs.
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Tretie dejstvo bolo dokonané 3. júna 1969 v deň sviatku 
Sošestvija - Zoslania Svätého Ducha. Rovno po liturgii „ak-
tivisti“ prepadli znova faru, rozbili okná, dvere, vyhádzali 
nábytok a veci za sprievodu desivých urážlivých výkrikov. 
Pristaveným autom všetko odviezli do cudzieho bytu.

Na faru sa nasťahoval uniatsky kňaz, ktorý už po druhý-
krát zradil svoju prísahu.

Svjaščenik Jozef Frický ešte nejaký čas vykonával sväté 
liturgie v lese pri kaplnke, tajne ako prví kresťania v staro-
vekom Ríme. Obsluhoval farnosti v Rybnici a Bajerovciach. 
Všetky utrpenia, ktoré prežil, odzrkadlili sa na jeho zdraví. 
Vrátil sa domov, do rodnej Andrejovej. Tam je aj pochovaný.

Po rôznych peripetiách pri spoločnom užívaní chrámu 
pravoslávni Cejkovčania si postavili svoj nový chrám, ktorý 
19. júna 1994 vysvätil michalovský vladyka Ján.

Košice – Katedrálny chrám Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky

Chrám sa nachádza na ul. Československej armády. Sa-
motná výstavba chrámu sa začala po 11 rokoch od nado-
budnutia pozemku. Dôvodom boli protesty obyvateľov su-
sedných obytných blokov. Títo najviac argumentovali a mali 
obavy zo zvonov, ktorých 
hlahol by ich vraj rušil a bral 
im pokoj.

Napriek rôznym petíciám 
a protestom Pravoslávna 
cirkevná obec roku 1996 na 
nadobudnutom pozemku 
posvätila základný kameň. 
Posviacku základného ka-
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meňa chrámu vykonal Jeho Svätosť Alexij II., patriarcha 
Moskovský a celého Ruska.

Problém so zvonmi bol vyriešený tak, že chrám bude bez 
zvonov a bude nahradený zvonkohrou. Financovanie stav-
by bolo prevažne zo zbierok veriacich a finančnej pomoci 
mesta.

V meste Košice sa hlási ku Pravoslávnej cirkvi okolo 
4000 veriacich. Vo väčšine sú to ľudia vo svojej podstate zo 
severných regiónov Prešovského kraja, ktorí si v Košiciach 
našli zamestnanie, ale aj z iných častí Slovenska. Dovtedy 
na modlitby sa schádzali v bývalej zasadačke Mestského 
úradu na Hlavnej ulici 68. Veriaci sa snažili vybudovať si 
svoj chrám, lebo najbližšie chrámy pre pravoslávnych boli 
v Prešove a Trebišove.

Po dlhých 16 rokoch od kúpy pozemku a posvätenia zá-
kladného kameňa sa konala 28. septembra 2013 posviacka 
chrámu. Košický chrám je svojou architektúrou ojedinelý 
na Slovensku.

ČASŤ V.

Prešovský sobor gréckokatolíckeho duchovenstva
Uskutočnil sa 28. apríla 1950 v Parku kultúry a oddychu 

– Čierny orol v Prešove.
Podľa oficiálnych dokumentov sa ho zúčastnilo 820 de-

legátov – gréckokatolíckych duchovných, veriacich (laikov) 
a hostí. Hlavným bodom rokovania bolo prijatie Memoran-
da o zrušení Užhorodskej únie z roku 1646 ako násilného 
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aktu, na základe ktorej bola vytvorená úniová Gréckoka-
tolícka cirkev ako hybrid katolíkov a pravoslávnych. Z 267 
uniatskych duchovných v ČSR sa s Memorandom stotožnilo 
210 duchovných.

Už predtým boli zrušené podobné únie vo Ľvove 10. mar-
ca 1946, v Bukurešti 1. decembra 1948 a Užhorode 28. au-
gusta 1949.

Pre osvieženie pamäti uvedieme fakty o prijatí Užho-
rodskej únie v roku 1946, akt ktorej sa odohral na Užho-
rodskom zámku grófskej rodiny Drugetovcov. Za prísneho 
stráženia hajdúchov zo 600 vtedajších pravoslávnych du-
chovných pôsobiacich v regióne sa stotožnilo s podmien-
kami únie iba 63 duchovných. Trvalo viac ako 100 rokov, 
kým násilím, ľsťou, ohováraním a predovšetkým poskytnu-
tím materiálno-sociálnych výhod sa podarilo presadiť úniu 
a podriadiť pravoslávnych katolíckemu panstvu a katolíc-
kej hierarchii.

Priebeh a závery Prešovského soboru 1950 treba hod-
notiť vychádzajúc z vtedajších spoločenských a politických 
pomerov z dvoch hľadísk.

Z historického hľadiska treba ho považovať ako akt pre-
javu spravodlivosti, t. j. nápravy chyby minulosti, ktorá bola 
spáchaná násilnou formou na Pravoslávnej cirkvi a jej ve-
riacich.

Z hľadiska politiky štátu a komunistickej strany bola to 
snaha zneužitia Pravoslávnej cirkvi podľa vzoru ZSSR pre 
svoje politické ciele – použiť ju ako prostriedok na ateizáciu 
spoločnosti (pozri str. 61). Pre odôvodnenie sa používalo: 
profanizácia Rímskokatolíckej cirkvi v období Slovenského 
štátu a jej spolupráca s fašistickým Nemeckom. Z hľadiska 
vzťahu štátu ku Gréckokatolíckej cirkvi za jej vinu sa kládlo 
poskytovanie pomoci a spolupráca s ukrajinskými utečen-



160

cami, duchovnými, banderovcami  pri prechode cez územie 
republiky na Západ. Zvlášť aktívne v tom procese sa pre-
javil pražský duchovný Hučko, ktorý vydával potvrdenia 
utečencom na získanie dokladov o čsl. štátnom občianstve.

Táto otázka sa stala súčasťou vnútropolitického boja 
v ČSR a v konečnom dôsledku viedla k prerušeniu diploma-
tických stykov s Vatikánom.

Po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 sa ob-
javilo množstvo publikácií, článkov, relácií o spáchaných 
krivdách na Gréckokatolíckej cirkvi a jej veriacich. Zákonite 
každá krivda neprávom spáchaná na človeku je odsúdenia-
hodná. Tobôž na Cirkvi ako spoločenskej organizácii. Avšak 
v spomínaných masmédiách sa objavuje množstvo neprá-
vd, výmyslov práve vo vzťahu k Pravoslávnej cirkvi Česko-
slovenska, ktorá s Prešovským soborom a v spojitosti s pá-
chanými krivdami nemala nič spoločného.

Pre ilustráciu uvedieme iba niekoľko príkladov z naj-
novšej, zdalo by sa celkom dôveryhodnej a reprezentatívnej 
publikácie Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v ro-
koch 1945-1986, diel VI. kapitola Gréckokatolícka cirkev 
na Slovensku v rokoch 1945-1950, str. 41-124. Podstatou 
tejto kapitoly je to, že akoby na likvidácii Gréckokatolíckej 
cirkvi od samého začiatku aktívne pracovali ruskí a ukra-
jinskí emigranti. Pre pravdivosť treba uviesť, že pravosláv-
ne hnutie na území Prjaševščiny a Podkarpatskej Rusi sa 
nezačalo príchodom emigrantov, ale ako udávajú historické 
fakty Marmarošsko-sihotským procesom. A zrejme autor 
vie, že emigrantmi neboli Alexij Tóth, Andrej Šlepecký, Pe-
ter Kochaník, Juraj Varchol, Michal Beskid, Irenej Chanát, 
Jurko Lažo, Mikuláš Bojko, Ján Krivka atď. A  proces návratu 
(návratu, nie prechodu) sa odohrával takmer 30 rokov pred 
príchodom archimandritu Vitalija (Maximenka) do Lado-
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mirovej. Pritom archimandrita Vitalij nebol bielogvardejec, 
ale osobnosť, ktorá celý svoj život venovala službe Bohu.

Zároveň ohľadne cudzincov sa vynára pre porovnanie 
otázka, akého pôvodu boli „misionári“ – grófska rodina 
Drugetovcov, Anatolij Krupecký, ktorého poľský kráľ vyme-
noval za biskupa, alebo biskup Josif de-Kamelis, ktorý bi-
čom naháňal duchovných a veriacich do únie?

Autor „Dejín“, ako aj mnohí iní autori tejto problemati-
ky „zabúdajú“ práve na najdôležitejší aspekt prinavráte-
nia gréckokatolíckych veriacich do Pravoslávia - práve do 
Pravoslávia, a nie do rímskeho katolicizmu, judaizmu alebo 
inej cirkvi. Lebo sa vracajú k svojim historickým koreňom v 
snahe o návrat ku odkazu sv. Cyrila a Metoda, ktorý sa pod-
vedome aj vedome odovzdával z generácie na generáciu od 
čias násilného unionizmu až po súčasnosť.

V menovanej publikácii sú aj iné faktografické chyby, čo 
svedčí o tom, že autor čerpal citácie z nie celkom dôvery-
hodných prameňov, alebo vedome zamlčal fakty.

Po oficiálnom zrušení Užhorodskej únie v roku 1952 
„Výnosom štátneho úradu pre veci cirkevné v Prahe 
z 13. februára 1952 č. 20285/51-II/1 o prevode nehnuteľ-
ného majetku bývalej Gréckokatolíckej cirkvi“, na základe 
uvedeného Soboru gréckokatolíckych duchovných a veria-
cich z roku 1950 majetok Gréckokatolíckej cirkvi sa stal 
majetkom Pravoslávnej cirkvi. O tento sa pravoslávni veria-
ci vzorne starali po celý čas.

Z celkového hľadiska tento Prešovský sobor radikálnym 
zákazom Gréckokatolíckej cirkvi priniesol viac škody ako 
úžitku pre Pravoslávnu cirkev, o čom svedčí ďalší spoločen-
sko-politický vývoj na Slovensku.

Jedným z negatívnych dôsledkov postoja vysokej rím-
skokatolíckej a najmä uniatskej hierarchie bolo, že od-
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mietnutím nového režimu boli sami postihnutí. Najviac 
na to doplatili uniati, lebo väčšina katolíckej hierarchie 
podpísala vernosť štátu a rátalo sa s tým, že kým uniatski 
biskupi a kňazi budú sedieť vo väzniciach, katolícki kňazi 
urobia všetko pre to, aby sa uniatski veriaci ocitli v náručí 
ich cirkvi. Košický biskup Čarský „Grotský“ presviedčal bis-
kupa Gojdiča, aby sa nebál ísť do väzenia, odkiaľ zakrátko 
vyjde ako hrdina. Sám však podpísal vernosť štátu a vydal 
pokyny ako dostať uniatov do katolíckej cirkvi. 

ČASŤ VI.

Pravoslávna cirkev a demokratizačný proces v 
období 1968 - 1969 

Marec 1968 sa stal začiatkom demokratizačného pro-
cesu v Československu. Bola zrušená cenzúra a zavedená 
proklamovaná sloboda prejavu. V súvislosti s tým ožila 
otázka obnovy Gréckokatolíckej cirkvi. Jednou z prvých 
osobností, ktorá sa postavila za jej obnovu bol slovenský 
gréckokatolícky biskup z Kanady Michal Rusnák, ktorý 
používal rozličné formy obnovy, zrejme aj finančné. V Ko-
šiciach bol vytvorený gréckokatolícky Akčný výbor, ktorý 
pozostával zo 17 kňazov a 2 laikov. Na jeho čele stál Ján Mu-
rín, ktorý sa preslávil smutne známym heslom „Trochu krvi 
nezaškodí“, ako prostriedok na dosiahnutie svojich cieľov. 
Členovia tohto výboru boli zároveň aj členmi celonárodné-
ho výboru katolíckeho duchovenstva.
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Ich aktivita postupne naberala na obrátkach, stupňoval 
sa tlak na Pravoslávnu cirkev, ktorú obviňovali z uzurpátor-
stva gréckokatolíckeho majetku (chrámov, farských budov 
a pod.). V dôsledku toho vláda ČSSR 13. júna 1968 svojím 
nariadením č. 70/1968 povolila obnovenie Gréckokatolíc-
kej cirkvi.

Do vzniknutej situácie sa zapojili s veľkým entuziazmom 
masovo-komunikačné prostriedky, ktoré „odhaľovali“ sen-
začné „objavy“ ohľadne nevídaného potlačenia a prenasle-
dovania Gréckokatolíckej cirkvi a jej predstaviteľov zo stra-
ny komunistického režimu. V takej atmosfére Pravoslávna 
cirkev sa ocitla v očiach verejnosti akoby vinná za vznik-
nutú situáciu. Pritom boli zamlčované tie utrpenia, akými 
Pravoslávna cirkev na území Slovenska prešla, najmä od 
prvého pokusu zaviesť úniu v Krásnom Brode roku 1614.

Boli zriadené okresné a krajské komisie, ktoré mali za 
úlohu kontrolovať ľudové hlasovanie v jednotlivých ob-
ciach. Do agitácie za záujmy Gréckokatolíckej cirkvi sa 
zapojilo veľa osobností najmä na nižšej úrovni, miestnej 
a okresnej, ktorí ešte nedávno sa hlásili za ateistov. Veľa 
bolo aj takých, ktorí „ešte včera“ prisluhovali v chrámoch 
pravoslávnym svjaščenikom pri cirkevných obradoch a „cez 
noc“ sa duchovne preorientovali.

Zvláštnu skupinu tvorili kňazi, ktorí po Prešovskom so-
bore podpísali vernosť Pravosláviu, ale  teraz pod vplyvom 
novovzniknutých, materiálne lepších podmienok, anulovali 
predchádzajúcu prísahu Bohu. Za úvahu stojí uviesť aspoň 
jeden príklad z citácie mons. Jána Hirku, biskupa Prešov-
skej gréckokatolíckej eparchie: „Pre život Gréckokatolíckej 
cirkvi bolo rozhodujúce čo najskôr získať späť katedrálny 
chrám. Veľkou mierou k tomu dopomohol aj otec Leontín 
Lizák, ktorý ako prešovský protojerej Pravoslávnej cirkvi 
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v nedeľu 9. júna 1968 na kazateľnici verejne priznal chy-
bu, že sa stal pravoslávnym duchovným. Zároveň aj napriek 
výzvam vedenia Pravoslávnej cirkvi, aby odovzdal katedru 
i faru inému pravoslávnemu kňazovi, toto neurobil, čím vy-
tvoril lepšie podmienky na jeho odovzdanie našej cirkvi. 
Obrátil sa tiež na otca biskupa Hopka s prosbou o prijatie 
do Gréckokatolíckej cirkvi a biskup Hopko jeho prosbe vy-
hovel.“ (Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v ro-
koch 1945-1989, str. 203, 204). Žiaľ takých „judášov“ v Pra-
voslávnej cirkvi v zložitých krízových rokoch sa objavilo 
viacej.

Vláda ČSSR 13. júna 1968 prijala uznesenie č. 205/1968 
o povolení Gréckokatolíckej cirkvi a nariadenie č. 70/1968 
Zb. o jej hospodárskom zabezpečení štátom. Následne na 
Východoslovenskom krajskom národnom výbore v Koši-
ciach bola zriadená Správna rada so zastúpením Grécko-
katolíckej a Pravoslávnej cirkvi. Popri krajskej komisii boli 
zriadené aj okresné komisie. Úlohou komisií bolo dbať o to, 
aby sa zriaďovanie duchovných miest Gréckokatolíckej 
cirkvi uskutočňovalo pokojne, bez vyvolávania nábožen-
skej nevraživosti a boja medzi oboma konfesiami. Úlohou 
komisií bolo tiež povoľovať a kontrolovať ľudové hlasova-
nie v jednotlivých obciach a na základe výsledkov odovzdať 
cirkevné budovy tej cirkvi, ktorá pri hlasovaní získa väčši-
nu.

Ale vládne nariadenie nebolo rešpektované, pod vply-
vom agitácie náruživých „veriacich“ zo strany gréckokato-
líkov, (najmä) duchovných, v obciach vznikol chaos, zastra-
šovanie a násilné preberanie chrámov. Vznikla nevraživosť 
medzi veriacimi oboch konfesií, medzi susedmi, dokonca 
medzi členmi jednotlivých rodín. Vznikli prejavy násilia 
voči jednotlivým pravoslávnym duchovným a členom ich 
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rodín. Dochádzalo k násilnému vniknutiu do ich príbyt-
kov a deložovaniu ich rodinného zariadenia na ulicu a pod. 
Uskutočňovalo sa to presne podľa hesla predsedu akčného 
výboru Jána Murína „Trocha krvi nezaškodí“.

Závery okresných komisií často vyplývali zo subjek-
tívnych postojov a názorov jednotlivých jej členov. O tom 
napríklad svedčí list okresnej komisie pre cirkevné zále-
žitosti Okresného národného výboru vo Vranove zo dňa 
6. novembra 1968 Východoslovenskému KNV, odboru 
kultúry cirkevnému oddeleniu, z ktorého vyberáme: „Ešte 
raz poznamenávame, že ONV Vranov nesúhlasí s ustanove-
ním systematizovanej funkcie pravoslávneho duchovného 
v okrese Vranov. V prípade, ak by sa predsa prihlásil vy-
znávač Pravoslávnej cirkvi, odporučíme im možnosť nábo-
ženského vyžitia sa v najbližších farnostiach Pravoslávnej 
cirkvi v susedných okresoch. Podpísaný predseda Okresnej 
komisie pre cirkevné záležitosti Jozef Teliška“. (Pravoslávna 
cirkev na Slovensku v 19. - 20. storočí, str. 335).

Ako reakciu na vzniknutú napätú a nebezpečnú atmo-
sféru v spoločnosti vláda Slovenskej republiky prijala Uzne-
senie č. 62 zo dňa 14. marca 1969 a č. 4 zo dňa 9. januára 
1970, v ktorom bolo rozhodnuté o spoločnom užívaní chrá-
mov, ktoré v konečnom dôsledku boli vybudované spoloč-
ným úsilím veriacich.

Takéto uznesenia vlády predstavitelia Gréckokatolíckej 
cirkvi považovali za ďalší útok a krivdu páchanú na nej. 
V spomínaných „Dejinách ... na str. 240 sa doslova uvádza: 
„Gréckokatolícka cirkev sa opäť ocitla v nemilosti moci“. 
Opäť sa žalujú, plaču, nariekajú a pokračujú: „Gréckokato-
lícka cirkev mala síce formálne povolenú činnosť, ale nema-
la pre ňu také podmienky ako ostatné cirkvi: „Medzi utláča-
nými bola najviac utláčaná“. (Tamže, str. 242).
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Za príliš agresívne správanie gréckokatolíckych kňazov 
boli odobraté štátne súhlasy ôsmim gréckokatolíckym kňa-
zom vykonávať cirkevnú pastoráciu a z titulu funkcie cir-
kevných hodnostárov boli piati duchovní odvolaní.

Na čelo Prešovskej gréckokatolíckej eparchie bol pápe-
žom Pavlom VI. vymenovaný 20. decembra 1968 mons. Ján 
Hirka. Biskup Vasiľ Hopko, ktorý bol pápežom Piusom XII. 
zo dňa 2. januára 1947 prvýkrát v histórii Prešovskej epar-
chie vymenovaný za pomocného biskupa P. P. Gojdiča a po-
važoval sa za jeho nástupcu, bol z vedenia cirkvi odstavený 
ako nespoľahlivý „ruský biskup“.

Pod novým vedením táto cirkev odstúpila od odkazov 
svojich známych predchodcov, zradila idey svojich otcov 
biskupov, akými boli Michal Manuil Oľšavský, Joan Bradáč, 
Andrej Bačinský a buditelia Alexander Duchnovič a Alexan-
der Pavlovič. Ale aj svojho biskupa z minulého storočia - ná-
rodovca vladyku Petra Pavla Gojdiča.

Nové vedenie nabralo kurz čo najväčšieho odklonu 
a vzdialenia sa od Pravoslávia. Kurz slovakizácie a latini-
zácie staroslovanského obradu a tým na asimiláciu rusín-
skeho etnika, ktoré tvorilo základ etnika na Prjaševščine 
a Podkarpatskej Rusi. Ako príklad môže poslúžiť list Spol-
ku rusínskej mládeže gréckokatolíckemu biskupovi Jánovi 
Hirkovi zo dňa 7. októbra 2002 (pozri str. 107).

Postupne sa situácia v obciach viac-menej ukľudnila, 
chrámy používali striedavo veriaci oboch cirkví po vzájom-
nej dohode, inokedy s určitými komplikáciami.
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Pravoslávna cirkev na Slovensku po roku 1990
Po páde socialistického režimu v roku 1990 vo víre po-

litických udalostí nastáva nový spor medzi Gréckokatolíc-
kou a Pravoslávnou cirkvou ohľadne spoločného užívania 
cirkevného majetku.

„Zákonným opatrením Predsedníctva Slovenskej národ-
nej rady č. 211 zo dňa 29. mája 1990 o usporiadaní majet-
kových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou 
cirkvou“ bolo uzákonené: „Nehnuteľný majetok na území 
Slovenskej republiky, ktorý bol pred 28. aprílom 1950 vo 
vlastníctve Gréckokatolíckej cirkvi a ktorý bol na základe 
výnosu Štátneho úradu pre veci cirkevné v Prahe prevede-
ný do vlastníctva Pravoslávnej cirkvi, je majetkom vo vlast-
níctve Gréckokatolíckej cirkvi“ (paragraf 1 zákona č. 21/90 
Zb. o usporiadaní majetkových vzťahov medzi Gréckokato-
líckou a Pravoslávnou cirkvou). Týmto bezohľadným roz-
hodnutím o pridelení všetkého majetku uniatom, teda aj 
majetku v obciach, kde neboli žiadni uniati. Tak sa stalo, že 
obec, ktorej všetci veriaci sa hlásia k pravoslávnemu vie-
rovyznaniu, ostala bez chrámu. Pôvodný chrám, ktorý bol 
postavený predkami, stojí prázdny a pustne. Do času, kým 
si pravoslávni veriaci postavili nový chrám, museli boho-
služby vykonávať v náhradných priestoroch, v opustených 
školách, kultúrnych domoch, záhradách respektíve v pri-
vátnych domoch.

Dňa 20. decembra 2000 po dlhých rokovaniach bolo pod-
písané Slávnostné vyhlásenie Gréckokatolíckej cirkvi, Pra-
voslávnej cirkvi a vlády Slovenskej republiky o úplnom 
vysporiadaní majetkových krívd Gréckokatolíckej a Pravo-
slávnej cirkvi v zmysle Zákonného opatrenia Predsedníctva 
Slovenskej národnej rady č. 21/1990 Zb.
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Štátna správa vyčlenila značnú sumu finančných pros-
triedkov na zmiernenie škôd pre Pravoslávnu cirkev na vý-
stavbu nových chrámov.

PCO Stropkov (Стропків)
Stropkov je starobylé mestské stredisko, v ktorom sa 

dotýkajú dve duchovné kultúry. Historické dokumenty na-
svedčujú, že tu v polovici XVII. storočia bola pravoslávna 
farnosť s arcidekanátom. Pravoslávny chrám sa spomína 
ešte aj v roku 1786. Bolo to obdobie prijatia únie a jej šíre-
nia na úkor pravoslávia.

V roku 1949 v Stropkove bol vybudovaný chrám, zasvä-
tený sv. Cyrilovi a Metodovi. Všetci kurátori, okrem jedné-
ho, ktorí budovali tento chrám, po zrušení Gréckokatolíc-

kej cirkvi v r. 1950 sa vrátili 
do Pravoslávnej cirkvi. V tom-
to chráme po zákaze činnosti 
Gréckokatolíckej cirkvi v roku 
1950 sa konali pravoslávne bo-
hoslužby pre všetkých veriacich 
východného obradu. Za správcu 
farnosti bol ustanovený prot. 
Peter Cuper, ktorý slúžil v tomto 
chráme 40 rokov (1950-1990). 
Za toto obdobie správca a ve-
riaci sa vzorne starali o zverený 
im cirkevný majetok. Bol zhoto-
vený nový ikonostas, postavená 
nová murovaná zvonica, do nej 
boli zakúpené tri zvony a pod.KalendarQ

œPravoslavnoj Makovici›

2017

Chrám sv. Cyrila a Metoda (spod-
ný) a chrám Položenia rizy Pre-
svätej Bohorodičky (horný)
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V roku 1968 po obnovení činnosti Gréckokatolíckej 
cirkvi sa časť veriacich v dôsledku spoločenských turbulen-
cií rozhodla vrátiť do uniatskej cirkvi. S využitím bezohľad-
ných prostriedkov (pozri str. 162-166). Jeho vyvrcholením 
sa stal rok 1990, keď chrám bol uzamknutý pred pravosláv-
nymi veriacimi.

Vzniknutý problém bolo treba nevyhnutne riešiť. Ne-
únavným organizátorom a mobilizátorom sa stal svjaščenik 
Peter Cuper. Roku 1991 zakúpili pozemok na výstavbu no-
vého chrámu a postavili drevený barak pre dočasné kona-
nie bohoslužieb. A už  nové XXI. storočie pravoslávni vítali 
v novom dvojposchodovom chráme. Vrchná časť chrámu 
je zasvätená Matke Božej – Položenia rizy Presvätej Boho-
rodičky a spodná časť je zasvätená sv. Cyrilovi a Metodovi. 
Nový chrám bol budovaný v rokoch 1993 – 2000, vysvätený 
bol 16. júla 2000. Projekt chrámu zhotovili architekti J. Mi-
kita a V. Tilňak. Rozpis stien ikonami vykonávajú Mgr. Vasiľ 
Lakata, prot. Ján Pajkoš a Nikola Kovačevič zo Srbska.

Pred chrámom je postavený mramorový kríž, na ktorom 
sú uvedené mená kurátorov: Michal Fecko, Ján Berezný st., 
Michal Tunder, Ján Šmajda, Michal Bandurič, Milan Bzik, 
Miroslav Čonka, Ján Berezný ml., Peter Jurčišin.

Chrám bol postavený výlučne z prostriedkov veriacich, 
bez akejkoľvek pomoci štátu. Ľudia pracovali nezištne, bez 
nároku na odmenu, platilo sa iba za odborné práce a za 
materiál. Najviac na stavbe odpracovali: Ján Jacečko (500 
dní), Michal Tunder (374 dní), Vasiľ Čonka, Ján Zajaroš, Ján 
Berezný st., Juraj Dacej, Vladimír Beľak, Michal Fečko, o. Ni-
kolaj Cuper, Michal Čakloš, o. Sergej Cuper so synom  Pan-
telejmonom, Ján Babjak, Peter Bilanin, Ján Šmajda, Michal 
Jacečko, Michal Sukovský a ďalší. Pri stavebných prácach 
matuška Helena neúnavne pripravovala pre robotníkov 
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chutnú teplú polievočku. A pravoslávne ženy podľa svojich 
možností prinášali stravu, ktorá čo mohla.

V roku 2007 bola zakúpená farská budova. Od roku 2011 
správcom farnosti je prot. Mgr. Pavol Bobák.

Mitr. prot. Peter Cuper
(9. júl 1928, Vagrinec, okr. Svidník – 4. november 2010, 
Stropkov)

Neochvejný bojovník za Pravoslávie. Od malička pri-
chádzal s rodičmi do ladomirovského chrámu a ako malý 
chlapec čítal sv. apoštola. Jeho duchovníkom bol otec Sávva 
(Struve), ktorý mal veľký vplyv na ďalšie smerovanie malé-
ho Petra. V dôsledku prechodu frontu v čase Druhej sveto-
vej vojny stráca matku a sestru.

Po ukončení meštianskej školy vo Svidníku pokračoval 
v štúdiu na ruskej obchodnej akadémii v Prešove. Po ukon-
čení sa mu otvára perspektívne uplatnenie a kariéra v spo-
ločenskom živote. Napriek tomu odchádza do Karlových 
Varov, kde bola zriadená teologická škola, aby načerpal du-
chovnú múdrosť a aby mohol slúžiť Bohu.

Po absolvovaní Pravoslávneho teologického seminára 
v Prahe dňa 5. novembra 1950 sa oženil s Helenou Ďuriko-

vou z Lenártova. Boh im požehnal päť detí.
Otec Peter Cuper 23. novembra 1950 bol vy-

svätený na svjaščenika prešovským biskupom 
Alexijom a bola mu pridelená farnosť v Strop-
kove, na ktorej pôsobil 60 rokov – do konca 
svojho života.

Svjaščenik Peter Cuper s veľkou láskou, tr-
pezlivosťou a zanietením vykonával svoje po-
slanie, čím si zaslúžil uznanie a autoritu nielen 
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u svojich veriacich, ale aj u väčšiny obyvateľov Stropkova 
a okolia. Chodili za ním veriaci s rôznymi zdravotnými a du-
ševnými problémami. Otec Peter svojimi modlitbami a du-
chovnými radami pomáhal v ich ťažkostiach. Počas jeho 
pôsobenia v chráme, ktorý teraz patri gréckokatolíkom, bol 
zhotovený krásny ikonostas, zakúpené tri zvony, postavená 
nová zvonica. Zaslúžil sa o výstavbu chrámov v Potočkách, 
Gribove, Chotči, Krajnej Porúbke a inde.

V Stropkove svjaščenik Peter Cuper prežil krásne roky 
kňazskej mladosti, ale aj roky trpkého sklamania. Do jeho 
života hrubým spôsobom zasiahol rok 1968, keď bola ob-
novená Gréckokatolícka cirkev. Pre jeho rodinu boli to roky 
plné nenávisti, ľudskej zloby a zlovôle zo strany gréckoka-
tolíkov. Násilným spôsobom mu bol odobratý chrám a celú 
jeho sedemčlennú rodinu vyhodili z farskej budovy. V tom 
najhoršom pomocnú ruku im poskytol jeho osobný rodin-
ný priateľ duchovný otec Michal Kernaševič s rodinou z La-
domirovej. Nebolo to pokrvné priateľstvo, ale duchovné. 
Na fare v Ladomirovej spolu 14 členov oboch rodín bývalo 
takmer rok. 

Po prijatí Vládneho uznesenia o spoločnom užívaní 
chrámov v roku 1969, takmer po dvoch rokoch anarchie 
a bezvládia vo vzájomných vzťahoch Pravoslávnej a Gréc-
kokatolíckej cirkvi sa situácia relatívne upokojila. V roku 
1970 spoločne opravili chrám a pod. Pokojná atmosféra tr-
vala do roku 1990, keď predsedníctvo Slovenskej národnej 
rady svojím zákonným opatrením rozhodlo, že nehnuteľný 
cirkevný majetok bol prevedený do vlastníctva Gréckokato-
líckej cirkvi.

Dvere chrámu pred pravoslávnymi veriacimi sa opäť za-
tvorili. Otec Peter Cuper nikdy nenadával a neskladal bez-
nádejne ruky. Trpezlivo prekonával problémy a prekážky. 
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V situácii, keď sa ocitol bez Božieho stánku si vytýčil jas-
ný cieľ – vybudovať nový chrám - reprezentatívny, so žia-
rivými kupolami, hovoriacimi zvonmi a vysokými bielymi 
stenami. Túžba bola naplnená posviackou nového chrámu 
16. júla 2000. 

Otec Peter bol vynikajúcim kazateľom, publicistom, ak-
tívne sa zapájal aj do spoločenského života, miloval svoj 
rodný karpatoruský národ, poznal jeho históriu a osudy 
Pravoslávnej cirkvi, ktorej venoval všetok svoj život. Bol 
blízkym priateľom metropolitu Lavra, spájali ich roky pre-
žité v Ladomirovskom monastieri a najmä hlboký duch svä-
tého Pravoslávia.

Otec Peter za svoju duchovnú činnosť bol vyznamena-
ný mnohými cirkevnými vyznamenaniami končiac mitrou 
a právom nosenia dvoch náprsných krížov. Pri príležitos-
ti životného jubilea 80 rokov mu mestské zastupiteľstvo 
Stropkova na čele s primátorom udelilo „Cenu mesta Strop-
kov“ (2008) za rozvoj mesta v duchovnej pôsobnosti. Po-
chovaný je v krypte chrámu.

V súčasnosti správcom farnosti je prot. Mgr. Pavol Bo-
bák, zať o. Sergeja Cupera.

Rodina Cuperových
Mitr. prot. Peter Cuper odviedol 60 rokov usilovnej prá-

ce duchovného ako správca pravoslávnej obce v Stropkove.
Dvaja synovia sa vydali cestou svojho otca. Starší Sergej 

po absolvovaní Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešo-
ve pokračoval v štúdiu na Moskovskej duchovnej akadémii 
v Zagorsku (Rusko). Po ukončení akadémie v roku 1979 bol 
rukopoložený na svjaščenika, bola mu pridelená farnosť 
Ľutina do r. 1983. V rokoch 1983-2002 bol špirituálom na 
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Pravoslávnom kňazskom seminári. Zároveň obsluhoval far-
nosti Litmanová, Údol a Šarišské Jastrabie (1990-2002). Od 
roku 2002 je správcom farností Driečna, Suchá, Vladiča.

Mitr. prot. Sergej Cuper počas pôsobenia na farnosti 
Driečna sa zaslúžil o zriadenie novej cirkevnej obce Havaj 
v okr. Stropkov. Objekt pre zriadenie chrámu darom po-
skytla rodina Sergeja Tomčuka st. Po rekonštrukcii objek-
tu slávnostná vysviacka chrámu v Havaji bola 18. 7. 2016. 
Chrám je zasvätený prepodobnému Sergejovi Radonežské-
mu. Správcom farnosti je jerej Sergej Tomčuk.

Mladší syn igumen Mefodij (Nikolaj) Cuper je absolven-
tom Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove, v súčas-
nosti je správcom farností Kečkovce a Roztoky.

Dcéra Melánia je matuškou prot. Mgr. Miroslava Pircha-
lu, správcu pravoslávnej obce Sukov. Podieľa sa na zhotove-
ní Ročenky pravoslávneho kalendára.

V odkaze svojho deda, svjaščenika Petra Cupera, pokra-
čuje aj jeho vnuk prot. Mgr. MUDr. Jakub Jacečko, ktorý je 
správcom cirkevnej obce Holíč. Podstatnú časť jeho veria-
cich v slovenskom prostredí tvoria reoptanti z Ukrajiny. Za 
aktívneho prispenia otca Jakuba vybudovali chrám zasväte-
ný Počajevskej ikone Matky Božej a sv. Cyrila a Metoda. Po-
sviacku chrámu vykonal metropolita Rastislav 29. 4. 2018.

PCO Vyšná a Nižná Jedľová  
(Вишня і Нижня Ядлова)

Obce vo Svidníckom okrese, vznikli na základe zákupné-
ho práva a boli majetkom Makovického zámku, ktorý bol vo 
vlastníctve ruského (ukrajinského) vladára Ivana Ostrož-
ského (pozri str. 35).
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Prvé písomné zmienky o obciach pochádzajú z roku 
1559. V úradnom lexikóne osád Uhorska z roku 1773 sú 
uvedené ako čisto rusínske s rusínskym jazykom pri kázni.

Vo Vyšnej Jedľovej chrám, ktorý sa zachoval do dnešných 
dní bol postavený v roku 1828. V Nižnej Jedľovej chrám bol 
postavený v roku 1906.

Roku 1935 v obci Nižná Jedľová sa stal kuriózny prípad 
na zamyslenie. Vdovcovi Demeterovi Mňahončákovi gréc-
kokatolícky farár odmietol pokrstiť syna iba preto, že sa 
mu narodil s druhou manželkou, s ktorou nebol zosobáše-
ný podľa cirkevných pravidiel. Nešťastnému vdovcovi vyšli 
v ústrety ladomirovskí mnísi. Dieťa pokrstili. Z vďaky De-
meter Mňahončák spolu so svojím bratom Jurajom, ktorý 
bol starostom obce, postavili pred obcou pravoslávny kríž, 
ktorý stojí dodnes. (Rodina Demetera Mňahončáka v roku 
1947 optovala na Ukrajinu, o ich ďalšom osude sa nám ne-
podarilo nič zistiť).

Roku 1950 všetci veriaci oboch obcí sa prinavrátili do 
Pravoslávnej cirkvi. Paradoxom však je, že chrámy, ktoré 
boli postavené rukami ich predkov, boli po roku 1990 úrad-

mi pridelené Gréckokatolíckej cirkvi aj keď 
v obciach nie je ani jeden ich veriaci. A tak 
stoja a chátrajú a obyvatelia obcí so smút-
kom a žiaľom pozorujú ako chátra namáha-
vá práca ich rodičov a prarodičov a v duchu 
sa pýtajú: „Kde je spravodlivosť?“ (Možno 
by bolo potrebné vytvoriť občianske zdru-
ženie na záchranu historických sakrálnych 
budov?)

Vzniknuté okolnosti ich prinútili k vý-
stavbe nových chrámov, čo sa aj udialo.
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Vo Vyšnej Jedľovej bol nový chrám postavený v roku 
1994 a je zasvätený sv. nezištným Kozmovi a Damiánovi.

V Nižnej Jedľovej bol nový chrám postavený v roku 2000 
a je zasvätený Pokrovu Presvätej Bohorodičky.

Pri výstavbe nových chrámov podľa svojich možností sa 
podieľali všetci veriaci oboch obcí aj s ich starostami. Svo-
jou aktivitou prispeli aj samotní kurátori.

Medzi najaktívnejších vo Vyšnej Jedľovej patrili Jozef Mi-
cenko, Michal Michalko, Jozef Kaliňak, Michal Artim, staros-
ta obce a iní. Medzi najaktívnejších v Nižnej Jedľovej patrili 
Ing. Milan Mňahončák (pozri str. 192), Vasiľ Derco, Ján Džu-
pin, Ján Červeňak, Ing. Peter Makara, Mgr. Alena Džupinová, 
starostka obce a iní.

Duchovné potreby veriacich v nových chrámoch zabez-
pečovali prot. Tomáš Paranič, od roku 2006 prot. Pavol Bo-
bák a od roku 2011 do súčasnosti jerej Mgr. Peter Bačovčin.

PCO Vápeník (Вапеник)
Obec v okrese Svidník. Prvá písomná zmienka o obci 

pochádza z roku 1600. Obec patrila Makovickému pan-
stvu, majiteľom panstva bol Ivan Ostrožský (pozri str. 35). 
V Úradnom lexikóne osád Uhorska z roku 1773 je obec 
predstavená ako čisto rusínska, s rusínskym jazykom káz-
ne. V obci bola drevená pravoslávna cerkva, ktorá zhorela 
a najviac cirkevných vecí zachránil miestny Žid. O pravoslá-
ví svedčí pravoslávny kríž, ktorý bol na cerkvi.

Nový chrám bol postavený v roku 1888, ktorý bol spo-
ločne s gréckokatolíkmi užívaný do roku 1992. V tomto 
roku boli pravoslávni veriaci donútení opustiť chrám aj 
napriek tomu, že 27 rodín bolo pravoslávnych a len  6 ro-
dín bolo gréckokatolíckych. Tak vznikla potreba postaviť 
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si nový chrám. Výstavbu nového pravoslávneho chrámu 
ukončili v roku 1993 a je zasvätený Pokrovu Presvätej Bo-
horodičky. Pravoslávni slúžia v novopostavenom chráme 
a starý chrám stojí prázdny a nevyužitý.

Pri výstavbe nového chrámu značnú zásluhu má o. du-
chovný prot. Ján Sivík za pomoci veriacich obce a kurátor-
ského zboru: Vasiľ Pajkoš, Vasiľ Kimák, Michal Rudý a Mi-
chal Harviš.

Súčasným správcom farnosti je jerej Mgr. Viliam Kimák.
V obci sa narodil ľudový básnik Ján Žak (1896-1972) 

a pani Anna Pasierbová, rod. Krajkovičová, veľkorysá dar-
kyňa a podporovateľka Pravoslávia.

PCO Dlhoňa (Довгуня)
Obec v svidníckom okrese. Prvá písomná zmienka 

o  obci pochádza z roku 1618 a patrila tak ako aj susedný 
Vápeník Makovickému panstvu. Začiatkom 18. storočia 
obec sa takmer vyľudnila, avšak čoskoro sa revitalizovala 
prílivom nových rusínskych pastierov. V Úradnom lexikó-
ne osád Uhorska z roku 1773 je obec predstavená ako čisto 
rusínska. Cirkevná matrika obce bola vedená od roku 1896 
v materskej farnosti Vápeník. Z obce v roku 1947 na Ukra-
jinu optovalo 14 rodín (77 osôb). V predošlom období bo-
hoslužby sa konali v budove starej školy, prispôsobenej na 
cirkevné účely.

Nakoľko všetci obyvatelia obce sa hlásia ku Pravosláviu, 
v roku 1971 si postavili nový pravoslávny chrám, zasvätený 
sv. apoštolom rovným Petrovi a Pavlovi. Duchovným správ-
com v tom období bol prot. Ján Sivík a kurátormi boli Peter 
Hvizd, Jozef Riško, Ján Leľo a Ján Paňko.
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Farnosť Dlhoňa je filiálnou obcou Vápeníka. Duchovným 
správcom je jerej Viliam Kimák.

V obci sa narodil pedagóg a spisovateľ Július Paňko. 

PCO Palota (Палота)
Z urbára Humenského panstva z roku 1612 sa dozve-

dáme, že v Palote žilo 29 rodín, z toho jedna rodina bola 
pravoslávneho svjaščenika „baťka“ – popa Hricza, ktorý 
bol povinný panstvu jedenkrát ročne odovzdávať desiatok 
včelieho vosku a každý druhý rok jedného vola. Prítom-
nosť popa nepriamo dokazuje, že v obci bol aj pravoslávny 
chrám. Prvým priamym dôkazom o existencii dreveného 
chrámu je písomný záznam z roku 1690, ktorý bol urobený 
v Evanjeliári, ktorý kúpil do chrámu sv. archanjela Michala 
palotský kňaz Georgij spolu s palotskými veriacimi. Tento 
Evanjeliár sa nachádza na pravoslávnom farskom úrade vo 
Vydrani. Až 8. júla 1726 palotský kňaz Juraj Kušnirov v Hu-
mennom potvrdil prijatie únie v obci.

Po roku 1968 chrám užívali obidve konfesie veriacich 
- gréckokatolíci aj pravoslávni. Zlom nastal po roku 1990, 
keď pravoslávni veriaci boli nútení opustiť chrám, na kto-
rom pracovali ich predkovia.

Kríže, kalichy, monštrancie, ikony, lavice 
a ostatné predmety, ktoré nadobudli pravosláv-
ni veriaci po roku 1950, preniesli do opustenej 
školy, presne ako prikázal zákon. Nakoľko je to 
spravodlivé, nech posúdi „Hospoď sam“ tak sa 
vyjadril otec duchovný Ján Kostecký a spolu so 
svojimi veriacimi sa pustili do výstavby nového 
chrámu. Nejakú dotáciu im poskytol štát, os-
tatnú väčšinu finančných prostriedkov získali Duchovný otec Ján 

Kostecký
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zo zbierok a darov od veriacich chudobného regiónu, ale 
„bohatého“ na nezamestnanosť. Chrám zasvätili Narode-
niu Presvätej Bohorodičky. Novovybudovaný pravoslávny 
chrám stojí v blízkosti starého, teraz už gréckokatolíckeho 
chrámu.

Duchovným správcom je jerej Mgr. Jozef Balberčák. 

PCO Sukov (Суків)
Obec Sukov bola osídlená pravdepodobne pred koloni-

záciou ruského kniežaťa Feodora Korjatoviča v 14. storočí, 
ktorý obnovil starodávny Krásnobrodský monastier a da-
roval mu obce Krásny Brod, Sukov a Čabiny.

Veľký vplyv na duchovný a kultúrny život mal neďale-
ký pravoslávny monastier v Krásnom Brode, o čom svedčí 
existencia „pravoslavnoj cerkovnoj seľskoj školy“, písomne 
spomínanej už v r. 1600. Na mieste pôvodnej pravoslávnej 
drevenej cerkvi si sukovčania postavili kamenný chrám za-

svätený sv. Nikolajovi. V roku 1660 ho po-
svätil pravoslávny biskup Antonij z Prze-
myšľa, o čom ešte donedávna svedčil na 
prestole dokument – antimins, vydaný 
v danom roku spomínaným biskupom. 
Z neskorších pamiatok sa zachovala „hra-
mota“ zomrelých z r. 1798, podľa ktorej 
sa naši predkovia modlili menovite za 
svojich blízkych podľa rodov a „za vsich 
ot vika pravoslavnych usopšich“.

V r. 1751 sa v Sukove narodil Ján Kut-
ka, duchovný, profesor, generálny vikár 
mukačevskej eparchie a autor katechiz-
mu, známeho ako „Kutkov velikyj ka-Chrám sv. Sedmopočet-

níkov
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techisis“. Vo svojom katechizme Kutka na otázku, akej si ty 
viery, poúča: „Ja christijanin pravoslavnyj, viry pravoslav-
no-christijanskoj“. Na otázku „Kto soderžit i učit pravdivoje 
Pismo svjatoje i predanije?“, odpovedá: „Svjataja mati cer-
kov pravoslavnaja“. Sukov v r. 1859 navštívil v rámci vizitá-
cie aj prešovský kanonik a náš rusínsky buditeľ Alexander 
Duchnovič.

I napriek všetkým ťažkostiam v dávnej i nedávnej mi-
nulosti, ktoré pravoslávni veriaci prežili, si zachovali vieru 
svojich predkov, východný obrad, cirkevnoslovanský boho-
služobný jazyk, starý juliánsky kalendár a cirkevné obyčaje.

V Sukove sa narodil pravoslávny duchovný prot. Ján 
Džugan /1914-1985/, ktorý pôsobil v Michalovciach, Pod-
horodi, Rudlove.

V r. 1966-1968 bola vybudovaná nová farská budova. 
V r. 1981 bola prevedená generálna oprava chrámu sv. Ni-
kolaja a obnovená vnútorná maľba.

20. apríla 1994 – 10 dní pred Paschou na základe súd-
neho rozhodnutia chrám za asistencie vyše 40 žandárov 
a 6 psov (ďalší 60 žandári čakali v Čabinách), angažovaní 
uniáti rozbili okná, niektoré veci povynášali na obecný úrad 
a chrám pred pravoslávnymi veriacimi zatvorili.

Pravoslávni veriaci začali svojpomocne budovať nový 
chrám. 17. júla 1994 bola posviacka základného kameňa. 
11. augusta 1996 bol chrám posvätený Vysokopreosviete-
ným Nikolajom, arcibiskupom prešovským. Chrám je zasvä-
tený sv. Sedempočetníkom Cyrilovi a Metodovi a ich učení-
kom Klimentovi, Gorazdovi, Angelárovi, Naumovi a Savvovi. 
Chrám rozpisuje o. prot. Miroslav Pirchala ikonami, ktoré 
sú osobitne zamerané dielu veľkomoravskej misie sv. bra-
tov Cyrila a Metoda a ich učeníkov. Na južnej strane lode 
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chrámu je zobrazený príchod sv. Cyrila a Metoda na Veľkú 
Moravu. Ikona bola napísaná k 1150. výročiu ich príchodu.

Na farnosti Sukov pôsobili po obnovení Pravoslávia 
v Československu títo duchovní: o. Nikolaj Molčany, o. Kon-
stantin Medviď, o. Štefan Kavčak, o. Vasiľ Dulaj, o. Michal 
Olexa, o. Ján Paraska a o. Ján Sičák.

V súčasnosti od r. 1986 správcom farnosti je prot. Mgr. 
Miroslav Pirchala.

Kurátorský zbor v Sukove počas pôsobenia o. Miroslava 
Pirchalu tvoria: Andrej Chalachan st., Ivan Lipčak, Juraj Ry-
bár, Michal Vico, Michal Kostilník, Michal Chalachan, Michal 
Medviď, Michal Žuk, Michal Burjak, Fedor Kuzmišin, Michal 
Šak, Ivan Špan, Peter Hniďak, Andrej Šak, Vasiľ Gaj, Husar 
Ivan, Andrej Chalachan ml.

PCO Litmanová (Литманова)
Prvá písomná zmienka o obci pochá-

dza z roku 1412 okres Stará Ľubovňa. 
Vznikla ako väčšina rusínskych obci Prja-
ševščiny na valašskom práve. Patrila Ľu-
bovnianskemu panstvu a do roku 1772 
bola v zálohe Poľska.

Na prelome 19. a 20. storočia, tak ako 
z iných obcí kraja, aj obyvatelia Litma-
novej hľadali zárobok pre živobytie v zá-
morí. Tam sa oboznámili s pravoslávnym 
hnutím a za vyzbierané peniaze dali 
vybudovať v rodnej obci pravoslávnu 
kaplnku na počesť 14 mužov, ktorí za-
hynuli pri nešťastí v oceliarni v USA. Dô-
kazom je pôvodný pravoslávny kríž na 

Chrám Preobrazenia 
Isusa Christa Litmanová
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kaplnke (1906-1908). Pri neskoršej návšteve rodnej obce 
boli sklamaní, že za vyzbierané peniaze bola postavená iba 
maličká kaplnka (3 x 6,5m).

Táto kaplnka sa dlhé roky využívala iba raz v roku na 
sviatok Preobraženija Hospodňa. Do roku 1950 sv. liturgiu 
v nej slúžili gréckokatolícki duchovní, od toho roku v tradí-
cii pokračovali pravoslávni. Roku 1966 na pravoslávnu far-
nosť bol pridelený mladý svjaščenik Šimon Oprondek.

V roku 1968 v spoločnosti sa začal takzvaný demokrati-
začný proces, ktorý sa pre pravoslávnych veriacich, a nielen 
v Litmanovej, stal „peklom na zemi“. Chrám vybudovaný 
spoločnými silami predkov pred pravoslávnymi zatvorili 
a otca duchovného Oprondeka gréckokatolíci nahovárali, 
aby prestúpil na úniu. Keďže otec Šimon Oprondek úniu 
odmietol, „litmanovská dráma postupne naberala na obrát-
kach“. Svjaščenikovi na fare porozbíjali okná, samotnému 
sa mu podarilo uniknúť, ale jeho osobné veci boli poodná-
šané do pivnice vtedajšieho Miestneho národného výboru. 
V tom čase predsedom MNV bol Vasiľ Vislocký a gréckoka-
tolíckym duchovným Minďaš.

Na istý čas pravoslávni veriaci pre svoje duchovné potre-
by využívali spomínanú kaplnku, slúžiť prichádzali strieda-
vo o. Spišák a o. Kuzan st. Ale v roku 1970 bolo zo strany 
štátu zakázané akékoľvek jej využívanie kvôli dezolátne-
mu stavu. Tak pravoslávni veriaci počas 19 rokov nemali 
možnosť vykonávať obrady vo svojej rodnej obci. Preto sa 
rozhodli rekonštrukciou kaplnky vybudovať vlastný nový 
chrám. Tento ich zámer rozpútal v dedine nové vášne, ne-
vôľu a nepriateľstvo zo strany gréckokatolíckych veriacich 
voči pravoslávnym. Roku 1989 bola na základe rozhodnutia 
a príspevku štátnych orgánov realizovaná oprava kaplnky 
a mohla slúžiť ako dočasné východisko pre bohoslužobné 
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účely, avšak vo veľmi stiesnených podmienkach, bez iko-
nostasu a ďalších náležitostí, ktoré má mať pravoslávny 
chrám. Do kaplnky chodil slúžiť každú druhú nedeľu o. Ju-
raj Čokina z Jarabiny. Relatívny pokoj trval krátku dobu.

Novú vlnu nepokojov priniesol rok 1990. V Litmano-
vej sa prejavil dobrým námetom pre napísanie napínavej 
detektívky. Situácia sa vyhrotila na druhú nedeľu veľké-
ho pôstu. Gréckokatolíci pred obcou vytvorili hliadky, aby 
zabránili otcovi Jurajovi Čokinovi vstup do dediny. Pred 
rozvášneným davom šofér auta s otcom Čokinom sa otočil 
a vrátili sa naspäť do Jarabiny. Za vyvrcholenie detektívky 
sa dá považovať, ako sa otcovi Oprondekovi na Krestopo-
klonnú nedeľu podarilo prepašovať do Litmanovej, nakoľ-
ko vstup do dediny bol strážený hliadkou. Do dediny sa 
mu podarilo dostať v prestrojení do otrhaného oblečenia 
a starého klobúka ako pomocný robotník, ktorého doviezol 
brat Ján Rinkovský. Slúženie liturgie v kaplnke bolo veľkým 
prekvapením pre gréckokatolíkov, rozvášnený dav čakal 
pri kaplnke. Pri odchode z kaplnky za sprievodu Jána Rin-
kovského, Márie Rinkovskej, Heleny Hlinkovej a ostatných 
veriacich, ktorí otca Oprondeka chránili, „bratia“ gréckoka-
tolíci duchovného otca obdarili nadávkami, trhaním rúcha, 
kopancami a pľuvancami.

Po rôznych peripetiách do litmanovskej kaplnky chodili 
slúžiť striedavo otec Peter Kormaník (rodák z Litmanovej) 
a otcovia Sergej Cuper so svojím bratom Nikolajom Cupe-
rom. Otec Sergej Cuper sa staral o duchovný život litmanov-
čanov ďalších 12 rokov (do 2001).

Roku 1994 napriek ťažkostiam pri vybavovaní staveb-
ného povolenia pravoslávni veriaci sa rozhodli vybudovať 
si vlastný chrám ako prístavbu ku kaplnke, ktorá by bola 
vstupnou časťou do chrámu. Napriek všetkým stavebným 
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povoleniam starosta obce Vasiľ Vislocký chcel zabrániť 
výstavbe chrámu zasypaním základov. Na zásah polície, aj 
keď s ďalšími rôznymi nástrahami zo strany gréckokatolí-
kov začali s výstavbou chrámu.

Do výstavby sa pustili bratia Derevjanikovi a Vasiľ Kor-
maník z Jarabiny, Ján Boleš a Rudolf Faltinský so synom 
a zaťom. Takmer všetky finančné náklady s výstavbou hra-
dili Mária Rinkovská so synom Jánom Rinkovským

Napriek všetkým prekážkam nový chrám bol posväte-
ný vladykom Nikolajom, arcibiskupom prešovským dňa 
8. septembra 1996. Chrám je zasvätený Preobraženiju Isusa 
Christa.

Vladyka Nikolaj poďakoval všetkým, ktorí sa podieľa-
li pri výstavbe chrámu. Brat Ján Rinkovský a jeho mama 
Mária Rinkovská dostali hramotu a vyznamenanie Rád sv. 
Cyrila a Metoda. Hramotu za vernosť Pravosláviu vladyka 
Nikolaj odovzdal aj Vasiľovi Vislockému (menovec staros-
tu) a jeho manželke Anne, ktorí svojou statočnosťou bránili 
vieru svojich predkov.

Po ukončení prác na ikonostase rozpis chrámu vykonal 
ikonopisec Dmitro z Ukrajiny.

Po roku 2001 správcami farnosti boli: otec Viktor Čabi-
ňak (2001-2007), otec Juraj Čokina (2007-2009), od roku 
2009 správcom farnosti je otec Vasyľ Rusanyuk.

Kurátormi sú: Ján Rinkovský, Helena Hlinková a Gabriel 
Hlinka. 

Na margo a bez komentára: Zjavenie Panny Márie 
v Litmanovej

K nemu malo dochádzať na hore Zvir neďaleko obce 
od 5. augusta 1990 do 6. augusta 1995 dvom dievčatám – 
12 ročnej Kataríne Češelkovej, 11 ročnej Ivete Korčákovej 
a 9 ročnému Miťkovi. Toto zjavenie Panny Márie Nepoškvr-
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nenej čistoty dalo podstatu vzniku mariánskemu pútnické-
mu miestu.

Prvé zjavenie sa podľa rozprávania zúčastnených detí 
uskutočnilo poobede 5. augusta 1990, keď sa deti hrali na 
blízkej hore Zvir.

11. novembra 1990 na hore Zvir so súhlasom grécko-
katolíckeho biskupa sa slúžila omša a 25. novembra 2008 
bola tu postavená kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie. Celý areál s prameňom bol povýšený a prehlásený 
Gréckokatolíckou cirkvou mariánskym pútnickým miestom 
Prešovskej eparchie. (zdroj: internet).

PCO Jarabina (Орябина)
Významné stredisko Pravoslávia na Spiši, okr. Stará Ľu-

bovňa. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1329. 
Patrila Staroľubovnianskemu zámku. Starý drevený pravo-
slávny chrám bol rozobratý a premiestnený do neďalekej 
obce Hraničná. Na jeho miesto v roku 1809 bol postavený 
nový murovaný. Tento chrám do roku 1996 užívali veria-
ci oboch konfesií, pravoslávni a gréckokatolíci, striedavo. 
Na základe rozhodnutia SNR č. 211/1990 zo dňa 29. mája 
1990 chrám bol prevedený do užívania gréckokatolíckym 
veriacim, aj keď v obci boli vo výraznej menšine.

Základný kameň nového pravoslávneho chrámu posvä-
til 4. augusta 1996 vladyka Nikolaj, arcibiskup prešovský 
a metropolita českých krajín a Slovenska. A o rok sa konala 
aj vysviacka nového chrámu. Je zasvätený Narodeniu Pre-
svätej Bohorodičky. V poľskom Przemysli boli zakúpené 
dva zvony. Rozpis chrámu vykonali ikonopisci Moskovskej 
akadémie slovanskej kultúry. Pravoslávna cirkevná obec 
v Jarabine má vo svojom vlastníctve aj kaplnku na hore Háj, 
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zasvätenú Uspeniju Presvätej Bohorodičky, kde sa každo-
ročne konajú odpustové slávnosti.

Na pravoslávnej farnosti v obci slúžili títo svjaščenici: 
Jozef Sirko, Viktor Nevický, Adalbert Babjak, Juraj Šelever, 
Mikuláš Kocvár (budúci arcibiskup prešovský a metropoli-
ta českých krajín a Slovenska – vladyka Nikolaj) a Michal 
Hovanec. Od roku 1975 tu pôsobí mitr. prot. Juraj Čokina.

 Obyvatelia obce Jarabina sú národnostne uvedomelí, 
hrdo sa hlásia k rusínskej, respektíve ukrajinskej národnos-
ti. Aj v súčasnosti tu pracuje základná škola s vyučovacím 
jazykom ukrajinským. Od roku 2000 v obci sa každoročne 
koná festival Poznávaj a uchovaj tradície svojich predkov. 
V Jarabine sa narodilo veľa významných osobností. Uve-
dieme iba niektoré z nich: spisovateľ Ivan Kinďa a jeho 
dcéra Justína (Maťašovská), tiež spisovateľka, historik Mi-
chal Barnovský, hrdina USA z Druhej svetovej vojny Michal 
Strenk, maliarka a spisovateľka Eva Bissová, akademický 
maliar Mikuláš Dic, folklorista Igor Kréta, známi športovci, 
kultúrno-osvetoví pracovníci, učitelia a pod. V obci sa naro-
dila aj vysokoškolská pedagogička, folkloristka a umelecká 
vedúca troch cirkevných zborov Dr. Anna Derevjaníková.



186

PCO Svidník (Свидник)
Svidník sa stal jedným z prvých významných stredísk 

obnovy a organizovania pravoslávneho hnutia v novo-
vzniknutej Československej republike. Práve tu zásluhou 
senátora Jurka Laža začal svoju duchovnú púť, našiel prí-
bytok a prežil prvé dni svojho pobytu na Slovensku archi-
mandrita Vitalij (Maximenko), zakladateľ Ladomirovského 
monastiera sv. Jova Počajevského (pozri str. 82).

A čuduj sa svete, po roku 1990 vďaka „humánnemu 
a demokratickému“ nariadeniu Slovenskej národnej rady, 
pravoslávni veriaci Svidníka ostali bez svojho chrámu, bez 
miesta, kde by sa mohli duchovne vyžívať, proste „na ulici“.

Jediným východiskom zostala výstavba nového chrá-
mu. Vďaka finančnej podpore vlády Slovenskej republiky 
a značnej finančnej zbierky formou milodarov a fyzického 
úsilia veriacich, novostavba chrámu bola zrealizovaná za 
mimoriadne krátky čas – jeden rok.

Vysviacka chrámu sa uskutočnila 4. septembra 1994 
vladykom Nikolajom, arcibiskupom prešovským. Chrám je 
zasvätený sv. Trojici. Architektom stavby je Ing. Andrej Du-
šenko. Objekt je postavený na centrálnom pôdoryse v tvare 
gréckeho kríža. Pozoruhodná stavba siaha do výšky 34 m. 

Chrám má jednu centrálnu kupo-
lu, ktorá symbolizuje Isusa Chris-
ta a štyri menšie po stranách, 
symbolizujúce evanjelistov.

Po piatich rokoch pri chráme 
bola vybudovaná zvonica, ktorá 
je menšou kópiou chrámu. Inte-
riér chrámu zodpovedá normám 
a pravidlám pravoslávnych kulto-

Chrám Svätej Trojice
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vých stavieb. Ikonostas úspešne realizoval majster-rezbár 
z Ukrajiny a veľkolepý rozpis chrámu realizoval duchovný 
tohto chrámu prot. Ján Pajkoš so svojím priateľom Mgr. Va-
siľom Lakatom.

Hlavným organizátorom výstavby chrámu vo Svidníku 
bol správca farnosti prot. Ján Sovič, ktorý je správcom od 
roku 1987. Otec Ján je zároveň okresným arcidekanom. 
Vynaložil nadmerné úsilie pri organizovaní a realizácii vý-
stavby chrámu. Často musel zdolávať množstvo prekážok, 
venovať veľa svojho času, síl a energie, aby sa chrám stal 
jednou z dominantných stavieb mesta Svidník.

Pravoslávny cirkevný zbor pri chráme sv. Trojice 
vo Svidníku

Vznikol z iniciatívy prot. Jána Soviča v roku 1988. Prvou 
dirigentkou zboru bola Mgr. Dana Januchová, ktorá položila 
základy zborového spevu. Na jeho ďalšom chode sa podie-
ľali diakon Nikolaj Pavlik, Mgr. Vasiľ Džmura, Mgr. Nadež-
da Sičáková a vypomáhal aj posluchač PBF v Prešove Dima 
Dranicyn. 

Rok 2004
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V súčasnosti spevácky zbor vedie prot. Mgr. Miroslav 
Humeník. Počas svojho pôsobenia zbor získal vážnosť 
a úctu nielen pravoslávnych veriacich. Je veľkým príno-
som a obohatením počas bohoslužieb v chráme. Už 19-krát 
zbor organizoval predvianočný koncert duchovných piesní, 
na ktorý pozýva cirkevné zbory aj nepravoslávnych cirkví. 
Zúčastňoval sa na Festivale duchovnej piesne v Snine a Ná-
mestove. So svojím spevom vystupoval v Poľsku (Bialystok, 
Gorlice, Krynica) a na Ukrajine (Užhorod, Mukačevo, Luck). 
Niekoľkokrát spieval sv. liturgiu pri priamom prenose Slo-
venskej televízie a rozhlasu. Aktívne sa zapája do rôznych 
duchovných podujatí, ktoré organizuje Pravoslávna cirkev 
na Slovensku (posviacky chrámov, odpustové slávnos-
ti a pod.). Zúčastňuje sa pri občianskych a spoločenských 
podujatiach, ako napr. výročie Karpatsko-duklianskej ope-
rácie (spieva panychídu) a pod.

Trio Tropár
Hudobno-spevácka skupina zo Svidníka v zložení: prot. 

Miroslav Humeník, pravoslávny duchovný, Mária Labiková, 
knihovníčka Podduklianskej kniž-
nice a Anna Vaňková, lektorka Vo-
jenského múzea vo Svidníku.

Trio sa po prvýkrát so svojím 
spevom predstavilo v Podduk-
lianskej knižnici pri príležitosti 
50. výročia jej vzniku. Prítomných 
zaujali svojím prekrásnym spe-
vom a pieseň „Koly murovali bilu 
Makovicju“ zožala veľký úspech.Anna Vaňková, Mária Labiková 

a prot. Miroslav Humeník



189

Počas svojho účinkovania Trio vystupovalo na všet-
kých kultúrnych podujatiach, ktoré organizovala okresná 
knižnica, Múzeum ukrajinskej kultúry a mesto Svidník. 
Vystupovali pri slávnostných príležitostiach jednotlivých 
pravoslávnych farností, ako sú posviacky chrámov a pod. 
(Ladomirová, Nižná Polianka, Pstriná, Kručov, Krompachy, 
Bardejov, Údol, Smolník, Osadné atď.) Svoje umenie prezen-
tovali aj v Česku (Olomouc, Tachov, Praha). V ich repertoári 
boli predovšetkým duchovné piesne, koledy, ale aj ľudové 
piesne rusínske, ukrajinské a ruské. Vydali dva CD nosiče 
„Podyvimsja na Isusa“ a „Koledy – Koľadky“.

Táto skupina pracovala do roku 2018 pri Podduklian-
skej knižnici a mala veľkú podporu zo strany jej riaditeľa 
Mgr. Kamila Beňka.

PCO Humenné (Гуменне)
Podľa historických záznamov v Humennom do 14. storo-

čia sa nachádzali dva pravoslávne chrámy: jeden bol zasvä-
tený Úcte všetkých svätých a druhý Úcte apoštola Petra. Do 
tohto obdobia v Uhorsku, a najmä v jeho severovýchodnej 
časti doznievali dozvuky z obdobia vládnutia kráľa Andreja 
a jeho manželky kňažnej Anas-
tázie, dcéry kyjevského knie-
žaťa Jaroslava Múdreho (pozri 
str. 25).

Príchodom grófskej rodiny 
Drugetovcov do Humenného 
činnosť pravoslávnych mníchov 
bola znemožnená a ich miesto 
obsadili pozvaní jezuiti. Stratou 
cirkevných stánkov Pravoslávna 

Chrám sv. Cyrila a Metoda
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cirkev žila už iba v srdciach veriaceho človeka. Humenné 
sa stalo centrom prenasledovania Pravoslávia. Po neúspe-
chu s úniou v Krásnom Brode pokračovalo násilie zavedené 
Užhorodskou úniou.

Po Druhej svetovej vojne v Humennom bolo zriadené 
ruské gymnázium a v jeho priestoroch sa obnovili pravo-
slávne bohoslužby. Neskôr pre slúženie bohoslužieb boli 
vyčlenené priestory v kaštieli, bývalom sídle grófov Druge-
tovcov. Bohoslužby vykonávali prot. Juraj Kuzan, prot. Peter 
Kernaševič, jeromonach Ignatij (Čokina) a archimandrita 
Andrej (Kolomacký).

Rok 1968 sa stal zlomovým aj pre pravoslávnych v Hu-
mennom. Svjaščenik Ján Huntej musel odovzdať kľúče od 
chrámu, ktorý spoločne užívali s gréckokatolíkmi. Pre svo-
je duchovné potreby pravoslávni začali využívať dreve-
ný chrám v skanzene, ktorý tu bol presťahovaný z Novej 
Sedlice. Jediným riešením bolo začať s výstavbou nového 
chrámu. Realizáciu zámeru výstavby chrámu zobral na seba 
správca pravoslávnej farnosti prot. Juraj Cuper. Po odkúpe-
ní pozemku od mesta dňa 8. septembra 1991 vladyka Ni-
kolaj, arcibiskup prešovský posvätil základný kameň pre 
výstavbu chrámu. Veriaci s veľkým entuziazmom sa pustili 
do stavebných prác za nezištnej finančnej a sponzorskej 
pomoci humenského podnikateľa Ing. Milana Mňahončáka. 
Roku 1993 otec Juraj Cuper sa stal tajomníkom Metropolit-
nej rady. Jeho starosti s výstavbou chrámu prevzal na seba 
prot. Peter Humeník, ktorý do toho času pôsobil v obci Ba-
jerovce.

Významným dňom pre pravoslávnych v Humennom sa 
stal 16. máj 1999, keď vladyka Nikolaj, arcibiskup prešov-
ský, Nikolaj, arcibiskup Karpatoruskej pravoslávnej cirkvi 
v Pensylvánii (USA) a biskup michalovský Ján posvätili nový 
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chrám – zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Pri tejto príleži-
tosti vladyka Nikolaj vyznamenal Ing. Milana Mňahončáka 
Rádom sv. Cyrila a Metoda. Rozpis chrámu realizoval ikono-
pisec z Poľska Miroslaw Trochanovský.

Pri chráme úspešne pracuje cirkevný zbor. Zásluhu na 
jeho vzniku a činnosti má Mgr. Anna Korbová. V súčasnosti 
jeho umeleckým vedúcim je Bc. Mikuláš Surgent. Zbor spie-
va pri sv. liturgii a pri iných slávnostných a cirkevných prí-
ležitostiach, taktiež na duchovných festivaloch. Zúčastňuje 
sa na Festivale duchovnej piesne v Snine.

Duchovnému otcovi sú nápomocní členovia Rady PCO: 
Ján Kosa, Zuzana Gajdošová, Anna Kucíková, Vladimír Feďo, 
Peter Prokopčák, Mgr. Marián Drančák, Ján Schmodt, Peter 
Demko, Jaroslav Smoľak, Emil Hošak, funkciu pokladníčky 
vykonáva Mária Gajdošová.

Dnes má pravoslávna farnosť nezastupiteľné miesto 
v živote obyvateľov Humenného, veľkou mierou prispie-
va k vytváraniu dobrých medziľudských vzťahov. Aktívne 
spolupracuje s vedením mesta, zapája sa do spoločenského 
života a udržiava priateľské a pracovné vzťahy aj s inými 
kresťanskými spoločenstvami.
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Mitr. prot. Peter Humeník
(5. marec 1954, Medvedie, okr. Svidník – 10. február 2021, 
Humenné) 

Absolvent Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove. 
Na svjaščenika bol vysvätený 16. marca 1975. Prvou jeho 
farnosťou bola obec Soboš, ďalšou sa stala obec Bajerovce 
okr. Sabinov, kde odslúžil 12 rokov. Od roku 1993 do konca 
svojho života bol správcom pravoslávnej farnosti v Humen-
nom. Počas jeho pôsobenia v Humennom bola dokončená 
výstavba chrámu a jeho rozpis. Jeho pričinením bol založe-
ný cirkevný zbor pri chráme, bol aktívny pri organizovaní 
Roždestvenských ekumenických koncertov v Humennom. 
Otec Peter aktívne spolupracoval s mládežníckym hnutím 
Syndesmos, organizoval letné mládežnícke tábory, pútnic-
ké zájazdy a iné. Pričinil sa o postavenie Sväto-Andrejev-
ského kríža na vojenskom cintoríne.

Za aktívnu činnosť v oblasti ekumenizmu mesto Humen-
né mu udelilo Cenu primátora mesta (2010). Svojou čino-
rodou prácou prot. Peter Humeník medzi svojimi veriacimi 
a obyvateľmi mesta si získal prirodzenú autoritu.

Ing. Milan Mňahončák
Narodil sa 15. októbra 1951 v obci Nižná Jedľová, okr. 

Svidník. Základnú školu navštevoval v rodnej obci a vo Svid-
níku. Stredoškolské vzdelanie získal na Strednej priemysel-
nej škole stavebnej v Bardejove. Po ukončení vysokoškol-
ského štúdia na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave (1976) 
svoju životnú púť stavebného inžiniera začal v Chemkosta-
ve v Humennom. V rokoch 1983 - 1988 pôsobil v Alžírsku 
ako československý expert pre pomoc rozvojovým kraji-
nám v oblasti inžinierskej činnosti pre stavebníctvo.
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Po politicko-spoločenských zmenách v spoločnosti od 
1. februára 1990 sa stal riaditeľom podniku Chemkostav 
Humenné.

Ing. Milan Mňahončák sa prejavil ako veľ-
korysý sponzor a podporovateľ Pravoslávia na 
Slovensku. Za jeho finančnú pomoc pri výstavbe 
alebo rekonštrukcii pravoslávnych chrámov sú 
mu povďační veriaci v mnohých pravoslávnych 
cirkevných obciach: Humenné, Komárno, Nitra, 
Krompachy, Vyšná Olšava, Medzilaborce, Ladomi-
rová, Krajne Čierno, Bardejov, Bardejovské Kúpe-
le, Smolník, Slovinky.  Samozrejme aj jeho rodáci 
z Nižnej a Vyšnej Jedľovej, ktorí mu udelili čestné občianstvo.

Za jeho blahorodnú činnosť v prospech Pravoslávnej 
cirkvi mu vladyka Nikolaj udelil vyznamenanie Rád sv. Cy-
rila a Metoda. Z vďačnosti za pomoc pre jednotlivé farnosti 
mu vladykovia Nikolaj, Ján a Rastislav udelili 6 cirkevných 
hramot.

Na návrh predstaviteľov Prešovskej eparchie Konštanti-
nopolský patriarcha Bartolomej udelil Milanovi Mňahončá-
kovi Zlatú medailu, ktorú mu odovzdal arcibiskup prešov-
ský Ján pri posviacke Domu smútku v Nižnej Jedľovej, ktorý 
dal postaviť a daroval ho pravoslávnej cirkevnej obci Nižná 
Jedľova. 

Ing. Milan Mňahončák sa veľkou mierou podieľal aj na 
rozvoji mesta Humenné. Za jeho aktivity mu Mestský úrad 
v Humennom udelil mnoho rôznych vyznamenaní.

Sninská cirkevná obec
Pri výstavbe vodnej nádrže Starina v roku 1989 bolo vy-

sídlených sedem rusínskych obcí: Dara, Ostrožnica, Ruské, 
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Smolník, Starina, Veľká Poľana a Zvala. Presídlenci boli na-
raz odtrhnutí od rodnej hrudy, rodného chotára, od miesta, 
kde navštevoval sused suseda bez ohlásenia. Kde sa v ne-
deľu a na sviatky schádzali do cerkvi, kde si udržiavali reč, 
zvyky a vieru svojich rodičov a prarodičov. A naraz sa ocitli 
v cudzom národnostnom a náboženskom prostredí okres-
ného mesta Snina. Za účelom aspoň trochu im uľahčiť a obo-
hatiť ich duchovný život vzniklo Združenie presídlencov, 
ktoré v spolupráci s okresnou organizáciou Zväzu Rusínov-
-Ukrajincov pristúpili k organizovaniu kultúrnych podujatí. 
V čase pravoslávnych roždestvenských sviatkov pripravili 
koncert „Od Roždestva do Nového roku“. Koncert bol veno-
vaný pravoslávnym zvyklostiam, koledám a vinšom. Za 15 
rokov (2006 – 2020) sa na scéne vystriedali mnohé účin-

kujúce amatérske kolektívy, pra-
voslávne cirkevné zbory zo Sniny, 
Starinčanka (presídlenci zo Stari-
ny), Ubli, hostia z Užhorodu, Vely-
koho Bereznoho, Poľska a iné. Boli 
to súbory, pre ktorých duchovné 
kultúrne dedičstvo sa stalo nielen 
voľnočasovou zábavou, ale aj zá-
ležitosťou rozumu a srdca. Dušou 
a organizátormi činnosti Sninskej 
cirkevnej obce boli Mgr. Anna Ban-
durčínová a Mgr. Michal Ivanco.

Festival duchovnej piesne v Snine
Pravoslávny chrámový liturgický spev nepoužíva žiaden 

hudobný nástroj. Dôvod je jednoduchý: živému Bohu slúži-

Chrám sv. Rastislava
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me iba živým nástrojom, a takým nástrojom je iba ľudský 
hlas, najkrajší nástroj, ktorý je stvorený samotným Bohom.

Hlavným organizátorom Festivalu duchovnej piesne 
v Snine je Ústredná rada Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR 
v Prešove v spolupráci s Mestským úradom v Snine.

Cieľom tohto podujatia, ako jedného z prvých na Slo-
vensku, je rozvíjať a udržiavať kresťanské národné tradície 
a prehlbovať priateľstvo a lásku medzi ľuďmi dobrej vôle 
a tým významne obohacovať život mesta a celého regiónu. 
Na tomto Festivale sa zúčastňujú zbory a skupiny rôznych 
duchovných konfesií. Za 29 rokov jeho existencie sa na ja-
visku prezentovalo 80 speváckych zborov, 17 speváckych 
skupín a 25 sólistov. Zo zahraničných zborov a skupín bolo 
47 z piatich krajín (Ukrajina, Poľsko, Ruská Federácia, Srb-
sko a Chorvátsko).

Pravoslávnu duchovnú kultúru na Festivále 12 krát re-
prezentoval Spevácky cirkevný zbor pri katedrálnom chrá-
me sv. Alexandra Nevského v Prešove. Ďalej to boli zbory: 
Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove (umelecká 
vedúca oboch zborov Dr. Anna Derevjaníková), pri chráme 
sv. Cyrila a Metoda v Humennom (umelecká vedúca Mgr. 
Anna Korbová a Bc. Mikuláš Surgent), pri chráme sv. Niko-
laja v Bratislave (umelecká vedúca Mgr. Nataša Martynová), 
pri chráme Svätej Trojice vo Svidníku, pri chráme Svätej 
Trojice v Stakčíne, spevácka skupina pri chráme Uspeni-
ja Presvätej Bohorodičky v Jarabine (umelecká vedúca Dr. 
Anna Derevjaníková), spevácke kvarteto zo Smolníka atď.

Prvého ročníka Festivalu sa zúčastnil aj nebohý vladyka 
Nikolaj, arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín 
a Slovenska (november, 1991).
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PCO Bardejov (Бардіїв)
Historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jed-

no z najkrajších miest na Slovensku. Prvá písomná zmienka 
o meste pochádza z roku 1241 a  roku 1376 mu bol udelený 
status slobodného kráľovského mesta.

Východná kultúra oddávna súvisí s rusínskym obyvateľ-
stvom tohto územia. Reprezentujú ju pamiatky ikonopisec-
kej tvorby a drevenej sakrálnej architektúry. Historický zá-
pis hovorí, že už v 13. storočí na území mesta Bardejov stál 
pravoslávny chrám, kde dnes stojí gotická bazilika sv. Egí-
dia. Pôvodný drevený chrám bol zničený požiarom.

Pravoslávny chrám v Bardejove – veľkolepý duchov-
ný stánok. Roku 1969 na pravoslávnu farnosť v Bardejove 
bol ustanovený duchovný otec Ján Lakata. Do tohto času 
pravoslávni veriaci celých 13 rokov sa delili o chrám sv. 
Petra a Pavla s gréckokatolíckymi veriacimi. 15. júla 1990 
chrám pred pravoslávnymi zatvorili a všetky im patriace 
predmety boli vyvezené bez ich vedomia do neďalekej bu-

dovy psychiatrie. V danej kritickej 
situácii veľmi ústretové konanie 
preukázal rímskokatolícky de-
kan, ktorý poskytol duchovnému 
otcovi Jánovi Lakatovi kľúče od 
chrámu sv. Mikuláša. Ale nie na 
dlho, pán dekan bol preložený na 
inú farnosť a pravoslávni veriaci 
museli kľúče vrátiť späť. Vzniknu-
tá situácia nútila pravoslávnych 
vykonávať bohoslužby v náhrad-
ných priestoroch ďalších 8 rokov. 
V tom čase sa začali pripravovať 

Chrám sv. Serafima Sarovského 
(vrchný) a chrám sv. apošto-
lom rovných Cyrila a Metoda 
(spodný)
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na výstavbu vlastného chrámu pod Vinbargom. V ústrety 
im vychádzalo mestské zastupiteľstvo, najmä primátor Bo-
ris Hanuščák a vedúci odboru kultúry Ján Marhulík.

Posviacka základného kameňa sa konala 21. apríla 1991 
za účasti Vysokopreosvieteného vladyku Nikolaja. Nový 
spodný chrám je zasvätený sv. apoštolom rovným Cyrilo-
vi a Metodovi a bol posvätený 4. októbra 1998. O dva roky 
neskôr (2000) bol dokončený a posvätený aj vrchný chrám 
zasvätený sv. Serafimovi Sarovskému. Vo vrchnom chráme 
je nádherný ikonostas, ktorý zhotovila humenská firma 
Eben. Rozpis obidvoch častí chrámu je dielom majstrov iko-
nopiscov - prot. Jána Pajkoša a Mgr. Vasiľa Lakatu (brat otca 
Jána).

Vďaka dlhoročnej namáhavej a usilovnej práci duchov-
ného otca Jána a angažovaniu veriacich vyrástol v Bardejo-
ve veľkolepý pravoslávny chrám. Je to najväčší pravoslávny 
chrám na Slovensku.

Pri výstavbe chrámu otcovi duchovnému boli nápomoc-
ní kurátori Juraj Grivna, Mária Sandrejová, Peter Tatač, Pe-
ter Bošnovič, Ján Hardoš, Timotej Chimčak, Štefan Mihalík, 
Václav Červeňak, Mária Čepigová. Dlhoročným kostolníkom 
bol Ján Hafič.

Stavbyvedúcim bol Jozef Lišivka. Veľký kus stavebných 
prác odviedli jeho brat Ján Lišivka, Michal Hopko a ďalší ne-
menovaní veriaci farnosti.

Mitr. prot. Ján Lakata
(20. október 1937, Vagrinec, okr. Svidník – 3. november 
2020, Bardejov)

Skvelý organizátor a propagátor Pravoslávia. Po ukon-
čení meštianskej školy vo Svidníku pokračoval v štúdiu na 
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Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove, ktorú ukončil 
v roku 1960. Jeho manželkou a životnou oporou 21. januára 
1962 sa mu stala Alžbeta Petrigáčová z Nižnej Šebastovej. 
Po ukončení vojenskej prezenčnej služby bol vysvätený vla-
dykom Dorotejom 27. januára 1962 na diakona a následne 
na svjaščenika. Jeho prvými farnosťami sa stali Vyšná Olša-
va a Vyškovce. Od roku 1969 do konca svojho života pôsobil 
ako správca cirkevnej obce v Bardejove, dlhé roky pôsobil 
aj ako okresný arcidekan.

Mitr. prot. Ján Lakata prežil činorodý a Bohu 
milý život. Reprezentatívny dvojpodlažný 
chrám, postavený aj jeho značnou zásluhou, 
bude ľuďom navždy pripomínať jeho 50 ročné 
kňazské pôsobenie v Bardejove.

Za svoju obetavú a dlhoročnú činnosť v Pra-
voslávnej cirkvi bol otec Ján Lakata ocenený 
mnohými cirkevnými vyznamenaniami: no-
sením nabederníka počas bohoslužieb, prá-
vom nosenia zlatého náprsného kríža, titu-
lom protojerej, právom nosenia zlatého kríža 
s ozdobami, právom nosenia mitry a právom 

nosenia druhého zlatého kríža s ozdobami.
Súčasným správcom farnosti je jerej Ivo Petrovaj.

Cirkevný zbor pri chráme prep. Serafima 
Sarovského

Zbor sa prvýkrát predstavil v spodnom chráme sv. Cyrila 
a Metoda v Bardejove 7. januára 1992 na sviatok narodenia 
Isusa Christa pri spievaní svätej Liturgie. V začatej práci po-
kračuje už 20 rokov a v tom spočíva jeho základné poslanie. 
Svoje duchovné pravoslávne umenie a kultúru predstavuje 
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obecenstvu na rôznych iných podujatiach, najmä na festiva-
loch duchovnej piesne v celom regióne východného Sloven-
ska – Svidník, Krompachy, Prešov a najčastejšie v Bardejov-
ských Kúpeľoch.

Zbor svojím spevom obohacoval svätú liturgiu v mno-
hých farnostiach okresu, ale aj mimo okresu pri posviac-
kach nových chrámov. Predstavil sa pri roždestvenských 
pásmach v Nižnej Polianke a Becherove, na medzinárodnej 
vedeckej konferencii na pôde Pravoslávnej bohosloveckej 
fakulty PU a pod.

Cirkevný zbor sa prezentoval aj v zahraničí, v Gorliciach 
a Krynici (Poľsko), v Tesalonikách (Grécko), vo Viedni (Ra-
kúsko), v Mikulčiciach, Přerove a Olomouci (Česko).

V repertoári zboru sú duchovné piesne a skladby Bort-
ňanského, Turčaninova, Kedrova a iných skladateľov. Zbor 
nahral niekoľko CD-nosičov, o svojej činnosti podáva infor-
mácie cestou internetu.

Dlhoročnou a zároveň súčasnou dirigentkou a umelec-
kou vedúcou zboru je Svetlana Oroszová.
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PCO Bardejovské kúpele
Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1247. V 15. sto-

ročí kúpele sa začali využívať na regulárne liečenie. Svojou 
reputáciou si získali dobré meno u európskych monarchov. 
Liečili sa tu také známe osobnosti ako Mária Lujza manžel-
ka imperátora Napoleona, ruský cár Alexander I., imperá-
torka Jelisaveta manželka Franza Jozefa I., známa ako Sisi. 
Najväčším bohatstvom kúpeľov sú minerálne vody.

Bardejovské kúpele v 15.-16. storočí boli vlastníctvom 
Makovického panstva. Značná časť osád panstva vznikla 
v priebehu druhej vlny valašskej kolonizácie. Väčšinu pri-
sťahovalcov tvorili ľudia z ukrajinského prostredia Hali-
če (pozri str. 35). V Bardejovských kúpeľoch sa nachádza 
skanzen ľudovej architektúry, jeden z najstarších na Slo-
vensku. Exponáty predstavujú ľudovú architektúru prevaž-
ne Rusínov Šariša a severného Zemplína – drevené stavby, 
budovy karpatského slohu. Nachádzajú sa tu aj sakrálne 
stavby – pravoslávna drevená cerkva sv. Nikolaja zo Zboja 
(1766) a zvonica z Nižného Orlíka (1763). Je tu aj grécko-
katolícka cerkva Pokrova Presvätej Bohorodičky z Mikulá-
šovej (1730). 

V kúpeľoch sa nachádza aj Pomník padlým ruským voja-
kom v Prvej svetovej vojne. Bol postavený v roku 1932 z ini-
ciatívy Ruského združenia v Košiciach. Na pomníku nadpis 
znie „Padlým ruským bojovníkom postavený Ruským krúž-
kom v Košiciach. Postavil Ruský krúžok v Košiciach. 1932“ 
Nad textom je vyobrazený veľký pravoslávny kríž.

Pravoslávny chrám v Bardejovských kúpeľoch.
Pravoslávna cirkevná obec v kúpeľoch vznikla v roku 

2015 s požehnaním Blaženejšieho vladyku Rastislava.
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Duchovný život v kúpeľoch pozostáva prevažne z veria-
cich, ktorí prichádzajú na kúpeľnú liečbu, turistov a kúpeľ-
ných hostí, čím je charakterizovaná ako misijná farnosť.

Dnes má svoj nový chrám zasvätený sv. veľkomučeníko-
vi Pantelejmonovi. Vysviacka chrámu bola v dňoch 25. - 26. 
mája 2019 vladykom Rastislavom, metropolitom českých 
krajín a Slovenska. Novo vysvätenému chrámu vladyka ve-
noval ikonu s čiastočkou ostatkov sv. veľkomučeníka Pan-
telejmona. Je to prvý pravoslávny chrám v kúpeľnom meste 
na Slovensku.

Celkový komplex stavby chrámu formuje zvonica. Jej 
výška je 13,5 m s dvoma zvonmi, 
ktoré vydávajú ultrazvukovú re-
zonanciu na očistenie okolitého 
priestoru, čím vytvoria harmó-
niu v prírode. Architektom stav-
by je Ing. Jozef Šatanek z Barde-
jova.

Duchovným správcom far-
nosti je prot. Mgr. Mikuláš Laka-
ta, PhD.

Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof.
Pani Mária Belovičová je predsedom Dobročinného 

spolku sv. Jána Šanghajského a San Franciského. 
Narodila sa v Bratislave v roku 1975. Lekársku fakultu 

Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 1999. 
Od roku 2010 pôsobí ako odborný garant polikliniky Reme-
dium s.r.o. v Bardejovských kúpeľoch a vyučuje na Vysokej 
škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratisla-
ve. Venuje sa vedeckej a publikačnej činnosti.

Chrám sv. Pantelejmona
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Spolu s rodičmi - otcom Ing. Alexandrom a matkou doc. 
Lilianou Belovičovcami v roku 1995 založili v Bratislave 
Dobročinný spolok sv. Jána Šanghajského a San Francis-
kého s požehnaním Vysokopreosvieteného metropolitu 
Lavra, prvohierarchu Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahra-
ničí. Spolok počas svojej 25 ročnej činnosti sa zameriaval 

na vydávanie životopisov svätých, organizoval 
semináre na aktuálne témy, organizoval púte. 
Spolok vydal 3 CD-nosiče s duchovnou hud-
bou, tisíce tlačených ikon, ktoré boli bezplatne 
rozposielané do rôznych miest. Spolok vydal 
niekoľko publikácií k výročiam vladyku Lavra, 
archanjelský služebnik a tiež publikácie k 80. 
a 90. výročiu narodenia mitr. prot. Petra Cupera 
(2008, 2017).

Chrám sv. Klimenta Ochridského  
v Spišskej Novej Vsi

V období po misii sv. Cyrila a Metoda a ich učeníkov na 
Veľkej Morave zostalo ešte dlho územie Spiša pod vplyvom 
pravoslávnej viery a východného pravoslávneho obradu. 
Sídlo biskupa východného obradu sa nachádzalo na mieste 
terajšej Spišskej kapituly. Posledným pravoslávnym bisku-
pom na tejto katedre bol Luka (Lukáš), ktorý zomrel v roku 
1282.

Aj po vzniku Užhorodskej únie a katolíckej diecézy na 
Spiši zostávalo stále veľa farností a veriacich pravoslávnej 
viery a východného obradu. Zmene sa najviac bránili najmä 
rusínske obce.

Pravoslávna cirkev v Spišskej Novej Vsi tak isto ako aj 
vo väčšine ostatných obcí Spiša mala svoje farnosti od čias 
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misie sv. Cyrila a Metoda až dokonca 13. storočia. Neskôr 
oficiálna činnosť Pravoslávnej cirkvi v dôsledku katolizácie, 
reformácie, rekatolizácie a unionizmu bola postupne pre-
rušená až do Druhej svetovej vojny. A to aj napriek tomu, 
že v meste žili ľudia hlásiaci sa k pravoslávnej viere. V čase 
Druhej svetovej vojny a niekoľko rokov po nej bohoslužby 
sa vykonávali v rodinných domoch.

V novodobej histórii činnosť Pravoslávnej cirkvi v Spiš-
skej Novej Vsi sa oficiálne začala 1. januára 1990. Bohosluž-
by sa začali vykonávať v obytnom dome v centre mesta. 
Tento dom je prispôsobený potrebám na vykonávanie bo-
hoslužieb, je tam aj byt pre správcu farnosti. Dňa 12. augus-
ta 2000 bol vysvätený vladykom Nikolajom, arcibiskupom 
prešovským a metropolitom českých krajín a Slovenska. 
Zároveň bol posvätený aj ikonostas. Na pozemku patria-
com pravoslávnej cirkevnej obci sa nachádzajú ešte ďalšie 
dva samostatné objekty, ktoré sa využívajú na vyučovanie 
náboženstva, vyučovanie cudzích jazykov, ubytovanie hos-
tí, poskytovanie sociálneho ubytovania a pod. Pri chrá-
me úspešne pracuje Bratstvo pravoslávnej mládeže Syn-
desmos. Aktuálnym zámerom členov cirkevnej obce je 
výstavba nového chrámu.

V pravoslávnom chráme SNV vykonávali kňazskú službu 
nasledujúci duchovní: Prof. ThDr. Milan Gerka, CSc., prot. 
Nikolaj Cuper (jeromonach Mefodij), prot. Eugen Bakoš, 
prot. Ján Kochaník, jerej Miroslav Guba, Mgr. Boris Bučko. 
Od roku 1998 ako správca PCO pôsobí prot. doc. ThDr. Šte-
fan Pružinský, PhD.
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Sv. Kliment Ochridský
Pravoslávna cirkevná obec v Spišskej Novej Vsi si zvoli-

la za svojho nebeského ochrancu a patróna chrámu sv. Kli-
menta Ochridského. Sv. Kliment bol žiakom sv. Cyrila a Me-
toda. Pomáhal im v diele osvietenia slovanského národa na 
Veľkej Morave a v zápase za čistotu kresťanskej viery. Po 
smrti sv. Metoda jeho žiaci, mučení, väznení, a násilne vy-
hnaní z Veľkej Moravy nemeckými biskupmi a duchoven-
stvom, odišli v roku 886 na územie vtedajšieho Bulharska. 
Tam sa podieľali na zavedení slovanského jazyka do boho-
služieb. V meste Ochrid, stredisku Bulharského patriarchá-
tu, bol Kliment vysvätený na biskupa. Tam jeho zásluhou 
bol vybudovaný chrám sv. veľkomučeníka Pantelejmona. 
Sv. Kliment je pochovaný v Ochridskom monastieri.

Svätý Kliment je považovaný za prvého slovanského 
duchovného spisovateľa a pokračovateľa v diele sv. Cyrila 
a Metoda. Jeho práce sa stali prvými ukážkami slovanskej 
duchovnej kultúry.

PCO Bratislava (Братислава)
Chrám sv. Nikolaja v Bratislave je z roku 1661. Je to ra-

nobaroková stavba postavená na mieste gotického kostola 
pod Bratislavským hradom. Od roku 1945 je využívaná pra-
voslávnou cirkevnou obcou. V roku 2008 chrám prešiel do 
vlastníctva Pravoslávnej cirkvi. V chráme sa nachádza čias-
točka dreva zo svätého životodarného Kríža, na ktorom bol 
ukrižovaný Spasiteľ Isus Christos a tiež ostatky (mošči) sv. 
Sergeja Radonežského a sv. Mojseja Uhrína.
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Cirkevný zbor chrámu sv. Nikolaja
Tradícia pravoslávneho cirkevného spevu v Bratisla-

ve existuje vyše 60 rokov. Súčasný obnovený zbor pracuje 
viac než 5 rokov. Je to čisto cirkevný zbor, ktorý sa pravi-
delne zúčastňuje na bohoslužbách v chráme. Okrem toho 
zbor pripravil pre veriacich 3 vianočné koncerty, podieľal 
sa aktívne v spolupráci s Dobročinným spolkom sv. Jána 
Šanghajského a San-Franciského na príprave každoročných 
seminárov pre veriacich farnosti a záujemcov všeobecne.

Zbor vystupoval v pravoslávnych farnostiach, ako sú 
Stakčín, Stropkov, Svidník, Smolník a v monastieri v Hrubej 
Vŕbke, Česko. Zúčastnil sa na dvoch Festivaloch duchovnej 
piesne v Snine. V roku 2007 reprezentoval svoje umenie na 
Medzinárodnom festivale duchovnej piesne v Minsku. V re-
pertoári zboru sú nápevy rusínskeho, ukrajinského, ruské-
ho, bieloruského, bulharského a gréckeho pôvodu. V súčas-
nosti dirigentkou zboru je Mgr. Nataša Martynová.

Chrám sv. Rastislava
Nachádza sa v mestskej časti Ružinov. 

Projekt chrámu je vyhotovený v byzant-
skom slohu s modernými architektonic-
kými prvkami. Základný kameň posvätil 
Jeho Svätosť Bartolomej I., patriarcha 
Konštantínopolský a Nového Ríma pri 
oficiálnej návšteve Slovenska v roku 
1998.

Dňa 5. júla 2002, v  pamätný deň sv. 
Rastislava, kniežaťa Veľkej Moravy, kto-
rému je zasvätený tento chrám, Jeho 
Blaženosť Nikolaj, arcibiskup prešovský Chrám sv. Rastislava
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a metropolita českých krajín a Slovenska posvätil základy 
budúceho chrámu a do základného kameňa vložil ostatky 
sv. mučeníka Vladimíra, metropolitu Kyjevského.

Dňa 12. mája 2013 vladyka Rastislav, arcibiskup prešov-
ský a celého Slovenska slávnostne posvätil novovybudova-
ný chrám. Správcami cirkevnej obce sú mitr. prot. Mgr. Jozef 
Haverčák a prot. Nikolaj Andonov.

Černobyľci – reoptanti z Ukrajiny
V noci z 25. na 26. apríla 1986 v Černobyľskej atómovej 

elektrárni na Ukrajine nastal výbuch, v dôsledku ktorého 
uniklo obrovské množstvo radiácie. Havária mala veľmi ne-
gatívny vplyv na obyvateľstvo v danej postihnutej oblasti. 
Mnohé krajiny sa rozhodli pomôcť pri odstraňovaní násled-
kov havárie. Medzi nimi bolo aj Československo.

Okrem poskytnutia humanitárnej pomoci, českosloven-
ská vláda prejavila ochotu presídliť z postihnutých oblastí 
na naše územie ľudí, ktorí mali český a slovenský pôvod. 
Išlo o občanov, ktorých predkovia pochádzali z územia Čes-
koslovenskej republiky, bývalých optantov z roku 1947, 
respektíve Volyňských Čechov.

Na základe súhlasu ukrajinskej strany v rokoch 1991-
1993 bolo na územie Čiech presídlených 1734 osôb, kto-
ré boli rozmiestnené v 70-ich lokalitách Českej republiky. 
V jari roku 1993 dorazila prvá skupina presídlencov aj na 
Slovensko, ktorí boli umiestnení v okrese Topoľčany (14 
rodín – 81 osôb) a do obce Spišský Štiavnik jedna rodina.

Druhá skupina v počte 44 osôb bola umiestnená v Me-
dzilaborciach. Ďalší presťahovalci boli rozmiestnení po 
skupinách do miest a obcí Veľké Kapušany, Snina, Detva, 
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Smolník, Brezová pod Bradlom, Nová Baňa, Bratislava, Ru-
žomberok, Košice, Holíč, Podhorany a inde.

Celkovo v rokoch 1993-1998 bolo na územie Sloven-
ska presídlených 1221 osôb rozmiestnených v 45 obciach 
a mestách. Paradoxom však bolo, že do rodnej obce, z ktorej 
pred 50 rokmi optovali ich predkovia, nebola umiestnená 
ani jedna rodina reoptantov, aj keď v obciach na východe 
Slovenska boli desiatky prázdnych neobývaných bytov.

Pomocnú ruku k ich urýchlenej adaptácii poskytla Pra-
voslávna cirkev. Postupne za pomoci biskupských úradov 
a Metropolitnej rady v Prešove si hľadali dočasné priestory, 
kde by mohli konať bohoslužobné potreby. Tieto duchov-
né potreby im zabezpečovali svjaščenici, ktorí dochádzali 
z Prešovskej eparchie. Za finančnej podpory štátu a zbierok 
si postupne vybudovali vlastné chrámy vo Vernári, Liptov-
skom Mikuláši, Ružomberku, Ľubici, Smolníku, Krompa-
choch, Žiline, Hontianskych Moravciach, Holíči, Trnave. 
V niektorých lokalitách obrady sa konajú v náhradných 
priestoroch.

Z radov černobyľských presídlencov Pravoslávnu boho-
sloveckú fakultu v Prešove absolvovali: Alexander Kondra-
ťuk, Vitalij Krasij, Viktor Dutko a Alexander Zalevskyj.

PCO Smolník (Смольник)
Historická banícka obec, ktorá sa nachádza v okrese Gel-

nica. Ťažilo sa tu zlato, striebro, meď, neskôr pyrit a síra. 
Bola tu aj mincovňa Karola Roberta. Obyvatelia obce boli 
prevažne nemeckej, a tiež slovenskej a maďarskej národ-
nosti. Do takto národnostne zmiešaného prostredia bolo 
presídlených 12 pravoslávnych rodín rusínsko-ukrajinské-
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ho pôvodu, spolu 48 osôb z Volyňskej a Rovenskej oblasti 
Ukrajiny.

Prvé bohoslužby vykonávali v súkromných rodinných 
bytoch Zakuťanských, Kuzmových a Dutkových, neskôr 
v suteréne bytovky.

Z iniciatívy svjaščenika prot. Vasiľa Bobáka veriaci začali 
s výstavbou svojho chrámu.

Mitr. prot. Mgr. Vasiľ Bobák, CSc.
(3. august 1928, Frička, okr. Bardejov- 27. február 2017, 
Prešov)

Pochádzal z roľníckej rodiny, bolo ich sedem súrodencov. 
Po ukončení obchodnej akadémie v Hradci Králové mladý 
Vasiľ a celá jeho rodina podľahli sovietskej propagande 
a optovali do ZSSR. Rodina Bobakových, ako aj ďalších 54 
rodín optantov z Vyšného Tvarožca, Petrovej, Nižného Or-
líka a Gerlachova, usídlili sa v dedine Zalisja v Rovenskej 
oblasti. V dedine nemali chrám a v spoločnosti sa viedla ná-
silná ateistická propaganda, napriek tomu Vasiľ sa rozho-
dol študovať vo Volyňskom duchovnom seminári v Lucku. 
Počas štúdia sa zoznámil s dievčinou Marijkou Šokalo, kto-
rej rodina bola násilne vysídlená z Poľska v rámci akcie Vis-

la. 18. júla 1954 v katedrálnom chráme v meste 
Luck uzavreli manželstvo.

Počas štúdia v seminári mladý Vasiľ sa pre-
javil ako schopný a oddaný slúžiteľ Pravosláv-
nej cirkvi, preto vedenie seminára ho poslalo 
na štúdium na Moskovskú duchovnú akadémiu 
v Zagorsku. Akadémia bola centrom duchov-
ného vzdelania Ruska. Veľa absolventov tejto 
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akadémie sa prejavilo v budúcnosti ako významní hierar-
chovia, vedci, štátnici, učitelia atď.

V akadémii pre Vasiľa Bobáka bolo veľmi milým prekva-
pením stretnúť sa so svojím rodákom, študentom z Česko-
slovenska, Nikolajom Kocvárom, budúcim metropolitom 
Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Po 
ukončení akadémie v roku 1959 bolo mu ponúknuté miesto 
pedagóga v Kyjevskom duchovnom seminári. Šesťdesiate 
roky v ZSSR sa prejavovali novou vlnou útokov na duchov-
ných, zatváraním chrámov, prenasledovaním duchovných 
a mníchov. Z uvedeného dôvodu miesto neprijal a s rodinou 
sa presťahovali na Zakarpatsko, bližšie k rodisku, do obce 
Seredne. Zamestnal sa v strojárskom závode.

V roku 1963 sa vrátil s rodinou na Slovensko. Po prícho-
de na Slovensko sa zamestnal v závode Strojstav Prešov, 
kde pracoval do odchodu na dôchodok. So synom si založili 
firmu Kamenárstvo.

Myšlienka stať sa svjaščenikom ho nikdy neopúšťala. 
Nastal rok 1989, zmenou režimu 
nastalo pre Pravoslávnu cirkev 
zložité obdobie. Rozhodol sa jej 
pomôcť a tak sa dal vysvätiť, naj-
skôr na diakona 12. februára 1994 
a neskôr na svjaščenika. Vysviacku 
vykonal jeho bývalý spolužiak na 
Moskovskej duchovnej akadémii 
- vladyka Nikolaj v Katedrálnom 
chráme sv. kniežaťa Alexandra 
Nevského v Prešove. Nastúpil ako 
externý asistent na Katedru syste-
matickej teológie Pravoslávnej bo-
hosloveckej fakulty v Prešove.

Chrám Pokrova Presvätej 
Bohorodičky



210

Po návrate reoptantov v dôsledku havárie v Černobyľ-
skej atómovej elektrárni na Ukrajine, v Smolníku reoptanti 
vytvorili samostatnú pravoslávnu farnosť (1996). Správ-
com farnosti sa stáva otec Vasiľ Bobák. Spočiatku niekoľko 
rokov bohoslužby sa vykonávali v provizórnych podmien-
kach. Myšlienka výstavby chrámu otca Vasiľa však neo-
púšťala ani na chvíľu. Začali so zabezpečením finančných 
prostriedkov na odkúpenie pozemku a na vypracovanie 
projektu pre chrám, ktorý vypracoval Rudolf Krulec z Kež-
marku.

Pri realizácii výstavby otec Vasiľ preukázal obrovskú 
obetavosť a organizačné schopnosti, zabezpečil robotní-
kov, remeselníkov, prispievateľov. Vďaka mravčej práci a za 
Božej pomoci posviacka chrámu sa uskutočnila 19. októbra 
2009. Chrám je zasvätený Pokrovu Presvätej Bohorodičky 
a jeho posviacku vykonal vladyka Ján, arcibiskup prešovský 
a Slovenska za spoluúčasti 12 duchovných, predstaviteľov 
Prešovského samosprávneho kraja a Generálneho konzulá-
tu Ukrajiny v Prešove.

Pri chráme pracuje spevácky zbor, ktorého členky Nata-
ša Martyňuková, Valentína Kuzmová, Valentína Kapraľová 
a Jana Kapraľová sa zúčastnili pri vysviacke chrámov v Koj-
šove a Ľubici. Taktiež brali účasť na Festivale duchovnej 
piesne v Snine.

O  organizačných schopnostiach o.Vasiľa Bobáka sved-
čia aj tieto fakty: zvony pre chrám boli zhotovené vo Voro-
neži v Rusku, kupoly boli zhotovené vo Volgograde v Rus-
ku. Dopravu zabezpečili sponzori z Moskvy, Kyjeva, Prahy, 
Karlových Varov. Ikonostas bol zhotovený na Zakarpatsku. 
Dokončený a vysvätený chrám – stal sa najkrajším vyzna-
menaním pre duchovného otca k jeho 80. narodeninám. 
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Chrám sa stal jeho pomyselným duchovným pamätníkom 
za jeho neúnavnú a obetavú prácu.

Duchovný otec prot. Vasiľ Bobák ovládal tajomstvom - 
uzdravoval chorých úprimnou a usilovnou modlitbou. Vo 
svojom panelákovom byte v Prešove zriadil kaplnku. Veľa 
uzdravených ľudí mu bolo povďačných, čo dokumentujú ďa-
kovné listy zo Slovenska, Ukrajiny, Česka a Veľkej Británie.

V súčasnosti správcom farnosti je jerej Zoltán Rausch.

Prot. Michal Pirchala
(31. október 1933, Šarišské Jastrabie – 25. október 2018, 
Medzilaborce)

Jeho životná cesta je typickým príkladom 
pravoslávneho duchovného druhej polovice 
20. storočia.

Bol absolventom Pravoslávnej bohoslovec-
kej fakulty v Prešove. Počas štúdia v treťom 
ročníku sa oženil s Máriou Frankovou. Spolu 
vychovali syna Miroslava, ktorý je tiež svjašče-
nikom (pozri str. 216). V treťom ročníku štú-
dia ho Preosvietený vladyka Dorotej v chráme 
sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove 
16. apríla 1961 vysvätil na diakona a 21. mája 1961 na kňa-
za. Do novembra 1962 pôsobil na farnosti Šarišské Čierne.

Po ukončení fakulty v novembri 1962 prot. Michal Pir-
chala bol ustanovený za správcu farnosti v obci Rafajov-
ce, okr. Vranov nad Topľou. Tu ho zastihol rok 1968, keď 
bola povolená činnosť Gréckokatolíckej cirkvi. Svjaščenik 
Michal ostal verný svojim ideálom napriek vyvíjanému 
nátlaku a vyhrážkam zo strany gréckokatolíkov. Prevzatie 
chrámu gréckokatolíkmi prebiehalo dvojnásobným rozlá-
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maním chrámových dverí a vybitím okien na fare. Nasta-
lo obdobie hrôzy, strachu a likvidovania pravoslávnej far-
nosti. Vo vranovskom okrese svojvôľou štátnych orgánov 
a ich predstaviteľov boli zlikvidované všetky pravoslávne 
farnosti, ktorých bolo okolo 20, hoci časť veriacich chcela 
ostať v Pravoslávnej cirkvi (pozri str. 165).

Otec Michal pokračoval v duchovenskej činnosti od 
1. decembra 1968 v obci Krásny Brod a jej filiálke Roky-
tovce, okr. Medzilaborce. Po celospoločenských zmenách 
v roku 1990 ho čakala druhá fáza svojvôle a násilia. Po 
dvadsaťročnom spoločnom užívaní chrámov (Krásny Brod 
a Rokytovce) boli pravoslávne bohoslužobné predmety vy-
hodené a chrámy pred pravoslávnymi veriacimi zatvorené. 
Veriaci spolu s otcom Michalom slúžili pred chrámom, kto-
rý bol postavený spoločnými silami predkov, a potom v ná-
hradných priestoroch.

Východiskom zo vzniknutej situácie bola výstavba no-
vých pravoslávnych chrámov. V Krásnom Brode je chrám 
zasvätený Zboru Jána Krstiteľa, bol posvätený roku 1995 
a v Rokytovciach chrám sv. archanjela Michala bol posväte-
ný 21. mája 2000.

Prot. Michal Pirchala posledné roky života slúžil spolu 
so svojím synom o. Miroslavom v Sukove. Zomrel 25. ok-
tóbra 2018 a je pochovaný na cintoríne v Medzilaborciach.

Ikona, ikonopisectvo
Úcta k ikonám má zásadnú dôležitosť pre duchovný život 

pravoslávneho človeka. Ikony sprítomňujú Spasiteľa Isusa 
Christa, Matku Božiu, anjelov a svätých, prinášajú ich du-
chovnú energiu. Správne uctievanie ikon je dôležitou a du-
chovne prospešnou súčasťou kresťanskej praxe. Správnosť 
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uctievania ikon je stále potvrdzovaná množstvom zázrakov, 
ktoré v súvislostiach s klaňaním sa stali. Zhotovovanie ikon 
je podrobené prísnym pravidlám, tzv. ikonopisnému káno-
nu, ktorý je nutné pri ich písaní dodržiavať.

Každá ikona zobrazuje premenené, zbožštené stvorenie, 
všetko je na nej v pokoji, akoby až strnulé, s minimom po-
hybu, čo vyjadruje večnosť, stálosť, stav neporušiteľnosti. 
Boží svet je nadčasový, aj ikona je teda mimo času, nepod-
lieha zmene umeleckých štýlov, či nejakým dobovým tren-
dom. Ikonu možno nazvať zhmotnenou modlitbou.

Archimadrita Kyprian
Bol prvým novodobým maliarom - ikono-

piscom na Prjaševščine. Narodil sa 7. januá-
ra 1904 v Sankt-Peterburgu. Po boľševickom 
prevrate emigroval do Francúzska, v Paríži 
študoval výtvarné umenie a tak pricestoval do 
Ladomirovej. Tu v monastieri bol vysvätený za 
archimadritu. S jeho menom je spojený rozpis 
ladomirovského monastierskeho chrámu sv. 
Archanjela Michala, krása ktorého nevybledla do dnešných 
čias. Archimadrita Kyprian rozpísal tiež pravoslávne chrá-
my v Prešove, vo Vyšnom Orlíku, Medveďom, ikonostas 
v Krajnom Čiernom a v obci Világy (Svetlice) rozpísal veľký 
Kríž.

Počas emigrácie v USA v monastieri  Jordanville archi-
madrita Kyprian rozpísal niekoľko pravoslávnych chrá-
mov v Európe a Amerike. Zomrel vo vysokom veku v roku 
2000 a je pochovaný v chrámovej krypte pri metropolitovi 
Lavrovi.
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Mgr. Vasiľ Lakata
Narodil sa 23. augusta 1944 v obci Vagrinec, okr. Svid-

ník. Vysokoškolské vzdelanie získal na Filozofickej fakulte 
v Prešove v odbore výtvarná výchova – ukrajinský jazyk. 
Jeho pracovná púť sa začala v roku 1966 v Múzeu ukra-
jinskej kultúry vo Svidníku. Jeho úlohou bolo realizovať 
výskum sakrálnych pamiatok. Navštívil desiatky dedín, 
kde pre zbierky múzea získal podstatnú časť zbierkového 
fondu, najmä ikonopisného charakteru. V spolupráci so slo-
venskými reštaurátormi sa mu podarilo zachrániť množ-
stvo sakrálnych predmetov – kríže, svietniky, čaše a pod.

Životný sen Mgr. Vasiľa Lakatu, ktorý ho 
sprevádzal od detstva, sa naplnil až po odcho-
de do dôchodku, kedy sa začal naplno venovať 
ikonopisnej maľbe. Svoje umelecké vlohy zde-
dil od svojho otca, ktorý bol zručným reme-
selníkom najmä pri spracovaní dreva. Veľkou 
inšpiráciou preňho boli aj výtvarné pokusy 
staršieho brata Jána, ktorý ako študent Pravo-
slávnej bohosloveckej fakulty maľoval obrázky 
s náboženskou tematikou. Ako sám priznáva, 

je nesmierne vďačný svojej práci v Múzeu ukrajinskej kul-
túry, kde mal možnosť dennodenne sa dotýkať sakrálnych 
predmetov, najmä ikon. Na výskum chodieval vždy s fľaš-
tičkou terpentínu a chumáčom vaty, aby hneď pri objavení 
prachom zapadnutej „dosky“ (ikony) mohol posúdiť jej his-
torickú hodnotu.

Jeho prvé práce pochádzajú práve z muzeálneho obdo-
bia s vyobrazením tematiky „Strasti“ a „Christa na tróne! 
Postupne prechádzal na vyobrazenie korpusu Isusa Christa 
– „Rozpjatija“ pre obce Vagrinec, Nižná Pisaná, Rokytovce, 
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Kalná Roztoka, Bajerovce, Suchá, Medvedie a mnohé ďalšie. 
V rámci projektu „Chránime kraj pod Duklou“ rozpísal oko-
lo 20 prícestných a poľných ukrižovaní „Rozpjatij“.

S výstavbou nových chrámov vznikla potreba zhotove-
nia nových ikonostasov a nástenných vyobrazení svätcov. 
Túto úlohu Vasiľ Lakata realizoval v Rokytovciach, Bajerov-
ciach, Údole, v Šarišskom Čiernom, Nižnej Rybnici, Kružľo-
vej. Rozpísal dve kompozície a pod. Od roku 2006 spolu-
pracuje s jerejom otcom Jánom Pajkošom. Z ich spoločného 
diela spomenieme iba päť monumentálnych výjavov zo ži-
vota svätých v spodnom chráme v Bardejove. V súčasnom 
období spoločne rozpisujú chrám Položenia rizy Presvätej 
Bohorodičky v Stropkove.

Prot. Ján Pajkoš
Narodil sa 5. júla 1958 v obci Roztoky, okr. Svidník. 

Študoval na Strednej umeleckej škole v Košiciach, odbor 
aranžérstvo-výtvarníctvo. Určitý čas pracoval v Mestskom 
kultúrnom stredisku vo Svidníku. Dôležitú úlohu v jeho 
umeleckej práci zohral duchovný otec Juraj Rychvalský, kto-
rý ho usmernil a poučil: „Kto chce písať ikony, treba pocho-
piť ich význam a poslanie, a preto je potrebné sa oboznámiť 
s učením Cirkvi“. To ho viedlo na Pravoslávnu 
bohosloveckú fakultu v Prešove. Štúdium Jána 
Pajkoša utvrdilo v hlbšom poznaní Boha, chá-
paní zmyslu života a poslania človeka na tomto 
svete. Preto svoj výtvarný talent a vedomosti, 
získané na PBF, sa rozhodol využiť na oslavu 
Boha a potreby Pravoslávnej cirkvi.

Po vysviacke na diakona a jereja vladykom 
Nikolajom a po prvých skúsenostiach na far-
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nostiach  (Šarišské Čierne, Dubová, Nižná Polianka) o. Ján 
bol ustanovený za správcu pravoslávnej obce vo Svidníku.

Svoj umelecký talent o. prot. Ján Pajkoš začal využívať 
v plnej sile v 90-tých rokoch, keď pravoslávne farnosti sta-
vali svoje nové chrámy. Na začiatku to bol rozpis korpusov 
ukrižovanie Isusa Christa (rozpjatije) pre celý rad chrámov 
v obciach ako napríklad: Roztoky, Svidník, Vyšný a Nižný 
Mirošov, Varadka, Brusnica, Kurov, Stropkov, Hrubá Vŕbka 
a mnohé ďalšie. Ďalej pokračoval s návrhmi ikonostasov 
(Nižná Polianka, Krajné Čierne) a písaním ikon na ikonosta-
sy (Jedlinka a Nižný Mirošov) a rozpisy na stenách.

Od roku 2006 začali tvorivo pracovať s Vasiľom Lakatom 
(spodný chrám v Bardejove). V súčasnosti spolupracujú pri 
rozpise chrámu v Stropkove.

Prot. Miroslav Pirchala
Miroslav Pirchala sa narodil 16. 7. 1962 v Bardejove. 

Pravoslávnu bohosloveckú fakultu v Prešove absolvoval 
v roku 1985.

Ikonografiu študoval v bývalej Juhoslávii a v Grécku. 
Roku 1985 sa oženil s Melániou Cuperovou. 24. 2. 1985 bol 
metropolitom Dorotejom vysvätený na diakona a 7.9.1986 

prešovským biskupom Nikolajom vysvätený na 
kňaza. Od roku 1986 pôsobí na farnosti Sukov, 
okr. Medzilaborce. Počas jeho pôsobenia v tejto 
farnosti bol postavený nový chrám a začal sa 
rozpis chrámu ikonami a taktiež ikonostasu.

Prot. Miroslav Pirchala napísal ikony na 
ikonostasy v Stropkove, Humennom, Šamu-
dovciach, Čabinách, Fričke, Spišskej Novej Vsi 
a v Kečkovciach.
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S požehnaním prešovského vladyku Nikolaja a pod du-
chovným vedením prot. Sergeja Cupera napísal ikonu Ľu-
tinskej Matky Božej a kópie ikon Krásnobrodskej a Kloko-
čovskej.

K Jubilejnému roku 2000 rokov od Roždestva Isusa 
Christa napísal ikonu Roždestva Christovho so svätými 
našej miestnej Cirkvi, ktorá bola venovaná ako dar Pravo-
slávnej cirkvi Slovenska Jeruzalemskej cirkvi pri Jubilej-
ných oslavách. Napísal ikony sv. mučeníka Gorazda II. a sv. 
Rastislava Moravského. K 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila 
a Metoda zhotovil ikonu „Privítanie sv. Cyrila a Metoda, uči-
teľov Slovanov na Veľkej Morave sv. kniežaťom Rastislavom 
Moravským“ (Sritenije sv. Kirilla i  Mefodija na Velikoj Mo-
raviji) a k 1100. výročiu od zosnutia sv. Klimenta Ochrid-
ského ikonu „Zbor svätých sedmopočetných slovanských 
vierozvestcov“ (Sobor sv. sedmočislennych prosvetitelej 
slavjanskych). Jeho prácou je tiež Deisus v Ladomirovej, 
apoštoli na ikonostase v Porúbke. Svojou tvorbou sa snaží 
pri dodržiavaní všeobecne platných ikonografických káno-
nov o formovanie nášho miestneho ikonografického štýlu 
a tradície.

Je autorom brožúry Krásnobrodský monastier. Píše kro-
niku so zameraním na históriu Slovanov a sv. Cyrila a Meto-
da v karpatskej oblasti.

Odkaz sv. Cyrila a Metoda - Заповіт св. Кирила 
і Мефодія

Mesačník Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Schválený 
na vydanie bol v roku 1952. Vychádzať začal v roku 1955 
v slovenskom jazyku. V rokoch 1958 až 1991 vychádzal aj 
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v ukrajinskej mutácii. V súčasnosti sa sporadicky objavujú 
články v ukrajinčine, resp. v rusínskom jazyku.

Časopis uverejňuje články 
prevažne z aktuálnej nábožen-
skej tematiky, výklad Svätého 
Písma a tiež o dejinách a aktuál-
nej situácii v Pravoslávnej cirkvi 
na Slovensku a vo svete. Prináša 
informácie zo života jednotlivých 
eparchii a farností.

Šéfredaktormi časopisu boli: 
o. Roman Ferenc, Iľja Kačur, Pe-
ter Kernaševič, Štefan Pružinský 
st., Juraj Cuper, Ján Šafín, Marek 
Gubík, Michal Džugan, Dana Džu-
ganová, Peter Soroka. V súčas-
nosti funkciu šéfredaktora zastá-
va prot. Vasyľ Kuzmyk.

SYNDESMOS
Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku.
Každá spoločnosť, ktorá myslí na ďalšiu existenciu, 

upriamuje svoju pozornosť na mládež. Túto úlohu plní 
Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku. SYNDESMOS 
je súčasťou svetovej organizácie autokefálnych cirkví. Brat-
stvo napriek problémom, ktoré prináša každodenný život, 
vyvíja viaceré aktivity. Je to hlavne výchova duchovnosti 
prostredníctvom organizovania pútí, duchovné stretnutia 
a akcie spojené s bohoslužbami. Populárnou je 18 kilomet-
rová púť od chrámu v Stropkove do Ladomirovej na odpus-
tovú slávnosť, ktorá sa každoročne koná na počesť sviatku 
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Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa. Cestou sa pútnici pristavujú 
pri krížoch a kaplnkách, modlia sa, spievajú duchovné pies-
ne a samozrejme vedú aj priateľské rozhovory. Levočská 
púť vedie od chrámu svätého Klimenta Ochridského v Spiš-
skej Novej Vsi do chrámu svätých Cyrila a Metoda v Levoči. 
Tradičnou je aj púť zo Sabinova od chrámu Pokrova Presvä-
tej Bohorodičky na hôrku do Ľutiny na chrámový sviatok 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Nápomocnými pri organi-
zovaní pútí sú duchovní otcovia.

Bratstvo nezabúda ani na rozvíjanie športových aktivít. 
Svojou činnosťou oslovuje každého, kto túži poznať podsta-
tu Pravoslávia. V neposlednom rade Bratstvo angažuje kan-
didátov na štúdium na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte. 
Vydáva svoj mesačník Istina a iné tlačové materiály.

Prvým prezidentom Bratstva bol Ján Biloruský ešte ako 
študent PBF, terajší správca farnosti v Klenovej. V ďalšom 
období túto funkciu vykonávali Bohumil Vopršálek a Peter 
Soroka. V súčasnom období prezidentom Bratstva je Lukáš 
Polakovič a viceprezidentkou je Mgr. Marcela Hvižďáková.

ISTINA
Mesačník Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku. 

Vychádza od roku 1996 v slovenčine s občasnými článkami 
v ukrajinčine, resp. v rusínskom jazyku písanými latinkou 
alebo cyrilikou. Cieľom časopisu je informovať čitateľov 
o dôležitých a zaujímavých udalostiach, ktoré sa dejú v Pra-
voslávnej cirkvi na Slovensku a vo svete. Na jej stránkach sú 
zaujímavé články a myšlienky  sv. Otcov Cirkvi. Je vyčlenený 
priestor pre postrehy, myšlienky a názory čitateľov. Časopis 
má na zreteli zvyšovanie a upevňovanie pravoslávneho ve-
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domia, duchovnosti veriacich každého veku a šírenie Pra-
voslávie na Slovensku.

Zrod a vývoj časopisu nebol 
jednoduchý. Pri jeho zrode stal 
vtedajší prezident Bratstva pra-
voslávnej mládeže Slovenska 
brat Bohumil Vopršálek, šéfre-
daktorka sestra Tatiana Laurus-
ká (Kerekaničová) a brat Michal 
Džugan. Členmi redakčnej rady 
boli Ján Husár, Erika Petrušková, 
Ján Tomáš, Miroslav Humeník, 
Lucia Minčáková, Andrea Hutma-
nová, Jozef Ištván, Pavol Bobák 
a Ján Holonič. Boli to študenti 
Pravoslávnej bohosloveckej fa-
kulty, ktorí túto redaktorskú prá-
cu vykonávali mimo svojich štu-
dentských povinností. Pracovali 

v zložitých technických podmienkach, časopis ručne kopí-
rovali na stroji,  po večeroch spinkovali a balili na expedíciu. 
Ich nasledovníkmi boli Ján Pilko, Peter Soroka, Lenka Bo-
báková, Naďa Sičáková, Zuzana Sadilková, Miroslav Guba, 
Jaroslav Smoleň. V súčasnosti šéfredaktorkou časopisu je 
Mgr. Zuzana Petrovajová, PhD., technickou redaktorkou je 
Marcela Hvižďáková a ekonómom Anton Sorokáč.

Slovenský rozhlas a televízia
Rádioslužba pre Podkarpatskú Rus začala svoju činnosť 

1. decembra 1934. Vysielanie bolo najprv sporadické, ne-
skôr sa systematizovalo. Roku 1948 sa redakcia presťaho-
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vala z Bratislavy do Prešova, bližšie ku svojim posluchá-
čom.  Dostala názov Ukrajinská redakcia Československého 
rozhlasu.

V tom čase prevládali relácie svetského charakteru, ale 
boli sem–tam aj náboženské témy. Tak napríklad 7. mája 
1933 sa uskutočnil priamy prenos sv. liturgie z Ladomirov-
ského monastiera sv. Jova Počajevského, ktorú slúžil archi-
madrita Vitalij. Alebo to bol slávnostný koncert pri príleži-
tosti 130. výročia narodenia A. Duchnoviča a odhalenia jeho 
pomníka v Prešove.

Po roku 1990 v reláciách rozhlasu sa objavila pravidelná 
rubrika duchovného slova, ktorú pripravovali svjaščenici 
striedavo pravoslávnej a gréckokatolíckej cirkvi. A tiež re-
lácie Veľkonočných archijerejských sv. liturgií s príhovormi 
vladykov jednej alebo druhej cirkvi.

V roku 1998 došlo k rozdeleniu doteraz spoločnej rusín-
sko-ukrajinskej redakcie na dve samostatné - rusínsku 
a ukrajinskú a zároveň sa zmenšil aj vysielací čas a počet 
redaktorov. To zároveň skomplikovalo vysielanie nábožen-
ských relácií.

V roku 2003 riaditeľstvo Slovenského rozhlasu v Brati-
slave prijalo plán presťahovania Redakcie národnostného 
vysielania z Prešova do Košíc. Dôvodom bola vraj zlá sta-
tika rozhlasovej budovy (tá stojí doteraz a je z nej moder-
ný objekt). Ku masovému protestu poslucháčov (viac ako 
20 000) sa pripojil aj vladyka Nikolaj, arcibiskup prešov-
ský, metropolita českých krajín a Slovenska a vladyka Ján, 
biskup michalovský. V ich vyjadrení sa uvádza: „S veľkým 
znepokojením sme prijali správu o plánovanom premiest-
není Hlavnej redakcie národnostno-etnického vysielania 
Slovenského rozhlasu z Prešova do Košíc. Chceme veriť, že 
takýto zámer vychádza z čisto ekonomických dôvodov. Pro-
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síme Vás, ako aj zodpovedných pracovníkov rozhlasu v Pre-
šove, o dôkladné zváženie a hľadanie možnosti zachovania 
tejto redakcie v Prešove. Veď práca so spolupracovníkmi 
žijúcimi v regióne, kde sa nachádza ukrajinské a rusínske 
etnikum, má tiež svoje ekonomické výhody“.

Nič nepomohlo. Redakcia bola presťahovaná do Košíc. 
Náboženské relácie prebrala do svojej kompetencie brati-
slavská redakcia Slovenského rozhlasu a televízie. Rozhlas 
vysiela 6 krát v roku pravoslávnu sv. liturgiu a 1 krát v roku 
vysiela príhovor vladyku Slovenská televízia.

Slovenské národné múzeum – Múzeum 
ukrajinskej kultúry vo Svidníku

Bolo zriadené v roku 1954 (do roku 1964 sa nachádzalo 
v Krásnom Brode). Táto inštitúcia s málo početným kolek-
tívom pracovníkov na základe informačných a hĺbkových 
výskumov spracováva prejavy materiálnej a duchovnej 
kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska. Rieši veľa závaž-
ných vedecko-výskumných úloh z oblasti dejín, etnografie, 
folklóru, literárnej histórie a umenia. Múzeum udržiava 
kontakty s vedeckými inštitúciami Maďarska, Poľska, Česka 
a Ukrajiny.

Vďaka namáhavej a neúnavnej práci zamestnancov fond 
múzea sa z roka na rok doplňoval novými exponátmi. V sú-
časnosti má vyše 70 tisíc exponátov bez knižnice. Pomerne 
značnú časť tvoria exponáty kultového charakteru: ikony, 
kríže, kalichy, rúcha a pod.

Samostatnú zvláštnu kolekciu fondu tvoria ikony neoce-
niteľnej hodnoty, ktoré boli zachránené tak povediac na po-
slednú chvíľu. (pozri str. 214). Najstaršie ikony pochádzajú 
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z XV. storočia –„Spasa v slavi“ z Čabín a ikony „Bohorodice 
Odigitria“ z Becherova a okolia Medzilaboriec.

Prvú výstavu ikon múzeum zorganizovalo v roku 1958 
v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. V roku 1968 na 
vlastnej pôde pripravilo stálu expozíciu ikonopisných pa-
miatok s cennými ikonami, medzi ktorými boli ikony „Po-
sledného súdu“ (XVII. stor.) z Ruskej Bystrej a Topoli.

Múzeum organizuje vedecké konferencie za účasti ved-
cov z rôznych krajín Európy. Vydalo takmer 30 vedeckých 
zborníkov, v ktorých sú články venované duchovným té-
mam. 5. číslo vedeckého zborníka z roku 1971, ktorého au-
tormi sú Blanka Kovačičová-Puškárová a Imrich Puškár, je 
venované výlučne dreveným cerkvám východného obradu 
na Slovensku. 25. číslo z roku 2000 je venované východo-
-kresťanským sakrálnym pamiatkam na slovensko-poľ-
sko-ukrajinskom pohraničí. V roku 2019 múzeum vydalo 
publikáciu autorov Mychajla Syrochmana a Jaroslava Džo-
ganíka „Stratené cerkvi severovýchodného Slovenska“.

Chrám sv. Paraskievy z obce Nižná Polianka
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K múzeu patrí aj skanzen nad amfiteátrom, rozloha kto-
rého má 11 hektárov. Je tu predstavených 50 najtypickej-
ších pamiatok ľudovej architektúry. V jeho areáli je drevená 
cerkva, ktorá pochádza z obce Nižná Polianka, okr. Svidník, 
postavená v roku 1766. V nej sa sporadicky konajú boho-
služby pravoslávnej alebo gréckokatolíckej cirkvi.

Po  roku 1990 štátne krajské a ústredné úrady 8 krát 
menili názov múzea a bola snaha zmeniť jeho štatút z celo-
slovenskej pôsobnosti na regionálnu, okresnú.

Riaditeľmi múzea boli: Oľga Hricáková, Mgr. Ivan Čabi-
ňák, Dr. Miroslav Sopoliga. V súčasnosti od roku 2016 riadi-
teľom je doc. PhDr. Jaroslav Džoganík, CSc.

Šarišské múzeum v Bardejove
Bolo založené v roku 1903 ako múzeum Šarišskej župy. 

Prvá historická expozícia bola otvorená 23. júna 1907.
V súčasnosti múzeum dokumentuje historické, prírod-

né a spoločenské pomery regiónu Horného Šariša. Celoslo-
venskú pôsobnosť má v oblasti dokumentácie ikonopisnej 
tvorby východného obradu. Sú tu ikony - maľby na dreve 
od XVI. do polovice XIX. storočia, na ktorých sa dá sledo-
vať vývin ikonopisnej tvorby karpatských ikon. K cenným 
exponátom patria ikony na plátne s tematikou Posledného 
súdu, vyšívané rúcha a cirkevný mobiliár.

Ikony Šarišského múzea boli reprezentované na mno-
hých zahraničných výstavách. Medzi najvýznamnejšie patrí 
Svetová výstava EXPO 70 v Osake (Japonsko) v roku 1970. 
Pri tejto príležitosti boli vydané poštové známky s motívmi 
ikon. Ďalej to boli výstavy ikon v Bruseli (Belgicko) v roku 
1973, v Maďarsku, Nemecku, Poľsku.
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Súčasťou Šarišského múzea je aj skanzen ľudovej archi-
tektúry Horného Šariša, ktorý je v priestoroch Bardejov-
ských kúpeľov. V ňom sa nachádza drevený chrám sv. Miku-
láša zo Zboja okr. Snina, ktorý bol postavený v roku 1775. Je 
to štvorpriestorová stavba a patri medzi typické lemkovské 
varianty rusínsko-ukrajinských trojdielnych a trojvežových 
zrubových chrámov. Riaditeľom múzea je PhDr. František 
Gutek.

Štátna vedecká knižnica v Prešove
Knižná kultúra predstavovala v jednotlivých obdobiach 

isté hodnoty spočívajúce v symbióze s tradíciami, výchovou 
či vzdelaním. Odrážala v sebe myšlienky, ale aj spôsob ko-
munikácie, duchovný svet, cit a vôľu človeka, podobne aj ži-
vot vtedajšej spoločnosti a jej hodnoty. Zachovaním týchto 
hodnôt pre nové pokolenie slúži aj Štátna vedecká knižnica 
v Prešove v podobe tlače – kníh, brožúr, novín a časopisov.

V knižnici je sústredená ruská a ukrajinská tlač – peri-
odická a neperiodická – od roku 1919. Od roku 1990 aj vy-
dania v rusínskom jazyku. Medzi ňou sú aj publikácie a ča-
sopisy vydané Metropolitnou radou Pravoslávnej cirkvi na 
Slovensku. A tiež aj publikácie autorov, ktoré sa vzťahujú na 
život Pravoslávnej cirkvi všeobecne. Nie je však spracovaná 
bibliografia s touto tematikou.

Tlačiareň svidnícka, s. r. o. vo Svidníku
Bola založená v roku 1992. Hlavným podnikateľským 

programom spoločnosti je výroba a predaj polygrafickej 
produkcie na tuzemský trh a čiastočne na export, predo-
všetkým kníh, časopisov, novín a tlačív rôzneho druhu.
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Tlačiareň svidnícka pre Pravoslávnu cirkev akoby sa 
stala príručnou. Pravidelne zhotovuje mesačník Odkaz sv. 
Cyrila a Metoda, ročenku Pravoslávneho kalendára a stolo-
vých kalendárov, zborníky a modlitebné knižky. Podľa po-
žiadaviek cirkevných obcí zabezpečuje zhotovenie publiká-
cií a iných tlačovín, výrobu veľkoplošných obrazov svätcov 
a ikon. Zhotovuje publikácie od súkromných autorov. V tej-
to tlačiarni bola vyhotovená aj monografia Michala Škurlu 
Metropolita Lavr, ktorá získala titul Knižka roka 2017. Pro-
dukcia tejto tlačiarne je kvalitná, zodpovedá celoslovenské-
mu štandardu.

Manažérmi tlačiarne sú Ing. Ján Šmajda a Mgr. Slávko 
Haník. Ing. Ján Šmajda je absolventom Vysokej školy eko-
nomickej v Bratislave. Zabezpečuje operatívne riadenie fir-
my a rieši strategickú orientáciu firmy. Mgr. Slávko Haník 
je absolventom Prešovskej univerzity. Vo firme zabezpečuje 
výrobný proces.

Aj táto publikácia bola zhotovená v Tlačiarni svidníc-
kej, s. r. o.
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O autoroch:

PhDr. Michal Škurla sa narodil 3. júna 1942 
v Ladomirovej, okres Svidník. V roku 1947 s ro-
dičmi optoval na Ukrajinu. Tam získal stredo-
školské vzdelanie. Po návrate na Slovensko 
v roku 1963 pracoval na ÚV Kultúrneho zväzu 
ukrajinských pracujúcich v Prešove vo funkcii 
redaktora (terajší Zväz Rusínov-Ukrajincov). 
Nejaký čas vyučoval na Gymnáziu v Lipanoch 
a v rokoch 1977 – 2004, t. j. odchodu do dô-

chodku bol učiteľom na Hotelovej akadémii v Prešove. Má 
ukončenú Filozofickú fakultu v Prešove UPJŠ v Košiciach, 
kde obhájil aj titul doktora filozofie (PhDr.).

Je autorom týchto publikácií: Ladomirová, 2007 (mono-
grafia o rodnej obci), Ivan Humeník – svedok podduklian-
ského kraja, 2010 (bol diplomatom, publicistom a kultúr-
nym činiteľom), Hlas pamäti – Голос пам’яті, 2014, (heslá o 
58 osobnostiach, ktoré za národnostnú angažovanosť boli 
predstaviteľmi vládnucich režimov prenasledovaní), Va-
siľ Kapišovský - osobnosť činorodej práci, 2016 (antifa-
šista, politický väzeň, politik, pedagóg). V spoluautorstve 
(M. Kernaševič) Od pravoslávia k pravosláviu, 2018 a Hote-
lová akadémia v Prešove – ukrajinské triedy 1967 – 1996, 
2020.
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Ing. Juraj Krivka sa narodil 8. januára 1952 
v Ladomirovej, okres Svidník. Základné vzdela-
nie získal v rodnej obci a stredoškolské na SVŠ 
vo Svidníku. Má ukončenú Elektrotechnickú fa-
kultu VŠT v Košiciach. Svoju aktívnu profesijnú 
činnosť vykonával v oblasti projektovania vo 
VSŽ a U. S. Steel v Košiciach. Ako lokál - patriot 
sa snaží pokračovať v odkaze svojich predkov, 
ktorí sa v 20-tých rokoch minulého storočia 
pričinili o obnovu Pravoslávia v Ladomirovej a celého re-
giónu. Po odchode do dôchodku žije v Prešove. Juraj Krivka 
značne pomohol získať cenné informácie a príspevky pre 
vydanie tohto slovníka.
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