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Hmmm pravoslávneho dural-nu ;: Cn'kevnq obce
v Ladomirovej

Toho roku uplynulo 35 rokov od

posvlacky pruvosla'vnehu chnxmu

\»

Lado'

m\mvcj. le io obdubne velkých 7ápasov. čas
radom u kmšných chi/il. Čas veľmi poučne)
hislór .v Ladomirov yvcnuciľud ukázal, že
„ vle obhaut svoiu idemiiu, svoj: duchovné
dsd <th vieru sválých otcov u duchnvmí
silu na vo svalom pmvoslavh.
Vznik pmvudávncho hnulla na výchude
Slovenska, zároveň aj v Ladoerovej má svnV
)e pnčialky v hisroxickej minulus . mám
Národného zhmmz'ždema ČSR M 5001anMMM»!
demokratickú stranu okresu Svidnik Iura)
„makaju
"W"
Lažo aktivne iwupovul proti lumix.-.ni a
maďar 'cli gréckokalolíckej cirkvl ešte v čase RakúskuVUhurska, m čo
bol ai vazneny'. o ymvnslávlmm pohybe na Slovensku Juraj Lažo píše
„Karm nm novín dozvedel. že na. Pudkarpatxlxc)Run m ; [ pravosláviu.
[duri v Lahma? bula ešte do vujn „ že na szamuku, (En km (hm môže
byt'pmvnxlávnym, zm zvíkuny naše] republiky pnzmlvufu' práva všgtky'm
uálmz'enslvúm. tu ma začal ia vmcut' do vímy Sva/Ich wam—— v roku
1921 d šlo medzi \'enacmu a grédmkalohckym kňazom Augustínnm
Šu chnm ksnoru ohľadum vysokých poplatkov Na základemhm sporu
su kurátorsky' zbor m1hudnlvn do pmdedovskěho Pravoslávia. Práve
v tom období prichádza do Bcchcmva z USA pmvnslávny duzhovný
n. Georgij \'archuL ktorý na žiadosť venauch p ' háda vo Vemom
pôsľe slúžiť :Vatú Liturglu do starého dreveného chrámu pre celú der
dmu Ladomirčaniz v tom čase vyslali deleganu do miu vleda"im
prezndenmm Masarykom so žiaduslbn n znovuvylvortme
famusu a pridelenie pmvosla'vnehn kňam. v Prahe navštívih z] arcibis—
kupa Savvalija, ktorý im Júbil, že ich z dosť splní u pošle im dobrého
duchovného otca & paauera Na zaklade pozvania arcibiskupa Sam:-ia,
kur-krčme dňu 25. marca
cez Polsko a Srbsko do Ladnmimvey

_%
\

a

„mužmi

m;

prichádza ardarmandnia Pocajrvske) Lavry Vitalij (Mnxu-nenku), Bol
vzdelanou. pracavltou a cicl'avedomou osobnosťou. Spučlatku svojho
pôsobemu býval vo Svidníku a kaaľ deň dochádzal peši do Ladomiro
vej. Tu bo čakali ťažké pndmlcnh 1“ sú lebo spomienky na mčiatky v

Ladumlmvej: „Holy m nzzvyčtzjne rizžkus Neorgmzovonorfpmvosqu
(lrkvl, revolučné uáľudx nedávam ku mne ako k curlzmcavl zo strany Indi
izn stromy mierlnri admbrrmdm.
rom praxm'edky, mll' Jlrám, nrlx'
kde býva Žil mm u jcdm'ha roľníka „mno izbe spolu Sit/10 mamou .:
bohasľuzby som slúžxl u mého roľníka Stromu! mm sa u gazdin padli:
pnmdia tak, ako dedinrký pastier.“ Prvé bohoslužby pravoslávnych sa

szal

uskutočňovali pod holým nehom.vdomod1a na culton'nc vojakm' "157

kej armády. Prvoradou úlohou pravoslávnych veriacich & archimaodriru
Walna bolo vybuduvam: vlastnéhn pmvosla'vncllo chrámu. Základný
kameň rbra'mobol poklienýll .1 l .1923. Projeklchrámu \'yholuvll ruský
emigmnt Ing. \( Leomiev. Slavbu sa reuhzuvnla : pmstredknv veliacich
Cromebo,
Byxtre], Svidníka.
: Ladomrrovei Vagrinc
USA
Veľká
časť linancil bola
Slmpkmrd, krajanuv v
a mnohých iných
aapožizana' pnľnnhnspndárskej banky z Prešova a Užhorodu. Chrám
bol pnmvený v neuveriteľne krátkom obdobi. Už zl. novembru 1924
bola vykonaná posviddm chrámu pražským armbrslsuponr Szvvatljnm a
chrám bol zasvalený milému arcbamelovr Mlchalm'i Murovaná monur
mentálna slavbz je ustavená v dudm slamruských klošrornyclr budov
s trojramenným kninm ] troma kupolami. Naslenne maľby a ikony sú
hyumskc'ho ;. staroruskóho štýlu vyhotovené mniobmr Gugunom a
Kiprianom (Pyžovcumi). Rezbárske n smlárske prác: vykanali mních
Michail a Miestny občan Mikuláš Bojko. Koncom ruku 1924 sa začali: s
výstavbou dreveného domčeka (farskej budovy). klum' mala slúžiť ako
mlsrmý dom :. llačlnmň. Práce na stavbe Viedol o. Vasilij Ptaščuk, krorý
do deomimve; Pnšleĺ z Amenky. pn sravba budov pomáhal lmnvin
misia, ako aj pravoslávmverian Ladonrirovai a okolia, km na smim
prisyeli drevom, pieskom a kameňom sravbo bola dnknllccna \! roku
1925 3 Je) dokončením = presťahovaním sa členov misie do Ladomirovej
lakvmikloslile sldlo Ruskej pmvoslávneymisie na Slovensk .Dnns.ýun.r
1931 na naše (mel-me boli prinesené mošči (osmlky svarýcb). s palebnanim lomzalemslsabopatriarchu prmreslr do Ladumdmvey hela vdĺké

.ijného
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Krstiteľa ostntký sv tých Dionýlia
mučeníka charaAeropagilu,
larnpia, venroniueenika Pnntel
mona apnšmlz Andreja Prvuzvar
neho Gregora Bohoslova a jeho
brata prepedobnähc Kostariu,
Alanáza Velkého, i—nueenioe line
.aakevý, mučenl'knv annfských
a

7,

lcrunlcma slricbrom

(ukovaný

lrojmmenny knž. zluženy z troch druhov dreva (cyprusu cechu a perv
ga), v ktorom bola uložená čiastočkkl z kríža, na ktorom bol ukxižovaný
Im Chlistne, tŕňnvý veniee upletený z podobných kríkov, z akých bola
zhotovená tŕňcvá korunu Isusa chris-a, .naiý kamen na ktorý kvapla
Chrmova krv cestou na Golgotuv Taktiež boli 70 si tej hory Atos prie
vezene ikony proroka Eliáša, sv. Irina Krstiteľa. sv. Pantelejmomt ;! kopia
lany Ivanke; Buie) Matky. Mnohé :. týehto ostatkuv buli v doletuui
druhej wemej vajnyodnrsrné du 'mjickéhn mnnasuemv ameriekorn
lorddnvillev v Ladomirovskorn chráma sv archanida Michala sa však
dodnes nndnn'd jú ostalky sv. Jána Krstileľa, sv. lemu a veľkomučennra Pantelejniona, av. Neludria Eginského a sv. Iova Poězjevskěho.
Ďalšou svatyňou nzchádzajúcnu sa v ehranne Je aj kopia čudntvumej
ikony Počaýevskej Božej Matky. Tato ikona bola do chrámu prinesené
v predvečer sviatku sv. N'kolaja, dňa ls. decembra 1933 a dodnes sa
nad'la'dm v :lrede home,- Časť
iknnoslasu. Pri
pri) itosti
prinesenta osulkov sv Jana
Krstiteľa sa až do dnešný dm'
konajú dm li. septembra (ak
\'yyde v tento dnturn nedela, ak
nie, tak naybližšlu nedelu) na
sviatok statia hlavy )a'na Krstiter
la udpustuvé slavnosti, na ktoré

ý

každomčn:prithádnmnožstvo
putniirov nielen 7 slovenska

4

Mnnnsher prep. Iova Počayevskeho a ,elm llačxareň

'

'_

Výstavba rhra'mn bola len prvým
króčxkum šlmkého projůdu ardnmam

dmu vnalna Nnmanavon prácou, ver
dnmosmn' mgzlmzačnýmlschcpnos—

ťamí pukxaču): vn výsravbc monnslirm
n llnčrarns, ke ,c odprncoval zu tukov
v Pučajev key tlaČhn-u a doble vedel
aké dala-iné Je pie obnovu pravndáviu
zr ad. novú llncrarrn. m izho pomnle
do Ladomirovej pnstupnc pl chl'nĺzayú
nadšencl
rô \ych kúlov sveta. Zo
začiatku boli plnu, h vnlr v >k10mných
podmienkach vo Sndníku Spali na
slame 3
sa tým, čím ich obdarovall
wmlij (Mnxímznko)
bielim venzcl. Tak Žlll mkmer dva roky,
až kým sa nepodarilo poslavil' neveľký drevený domček, v ktorom
boli dve „by . jedna určená pre tlačiareň a yedna pre vamkmuce
bratstvo. Iedným z prvých návštevníkov nama bol Dr. ]. Vašim. ktorý
svoje dolmy z návštevy \'yjadrll m\slsdome: „A;: za kroknv od l'hvámu
mila drovmn' bndnvn, bol to monastier lj'am Prave bola rlusmvaym',
vu vuu'tvl ra sceny amíľlĺx hlinou, dve :sz bull už ubýmué, v Jednej
bolo tlačiareň, uk;“ tak mažrms nazvat, pretože!" evonl tlaciarewsky
srm] paháŕmný šlxapadlom a nizkolĺm debmc'vek ; cynls
písmu":
0mm .zba bola kluky/mu ! jzdlžlv'mu. kde bola prefrreté pm 9 osôb.
Riad ba! pluhmý, len pre mňa bol daný Povralánovy Archxmandnlov
umiur a Lyžica bola z dreva " Prvý \laůaronskýsvrny nnl málo výkonný,
sadzba wmv bnla rnena & prelo velmi namáhavá zdjhsuvá. Aby lanlo
vldleťnejaké výsledkv v llačmrm sa musela pracovať 14 hodín denne.
Nahladia na ťažké lechnické pudmlenky sa lm podnrllo vynaen' (zlý
rad bohoslužobných kníh aku napríklad služobník Trolmík, Malý
zbormk Molllvosluv a ma. Koky lgalrxz boli v čmnosu mnnasurra
prelomové. Za prasmaalkv vyzblcmné z USA. ĺuhoslávie :| najma
Šledrě dary IehD kráľovského vehccnsrva Srbska Altxzndm 1 sa par

;
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;
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darilo posuvn' pre llmmn novy obyekl, 7, pl rychlotlačlazem y
sue], benzmový "mier a cirkevnusluvanskú sadzbu. Oňcia'lny názuv
munz>uerskel llnelnme bol Russluja cekmvnain lypognňu prep.
](wl vn Vladomimvoj na Slovensku Pnsmpn: sa zvačšoval aj počet
bmnv v nmnasuen. Tenm počel však nebol ustálený, pnememe tvorilo bralslvo (llmln sa nsôh. Knhluden
monasucrsky žlvnt Vyzeral
mkm den začínml skoro Yánn. Službukunalúu mních každé ráno zvnr
láva! e na em modlím e o 3:00 rána Po ne] „ každý zaoberal svojou
pyacou, km do kuchyne, km do \ln eme, km rln záhrad) :. niekoľkí
oslávall v chráme kde sa čítal.: kaňzmy a kanóny. 0d 7 30 do 3:00 boli
raňayky, ktoré poz štávali 1. chleba a čajuv Po ral'laikách nule-invalu
zamenmlnie. Od 1: a do IA no bol obed s pmstávkou a znova práca.
o IR on sa slúžxla večema, po nej sa išlo na večeru, po ne) bol krátky
oddych a po ňom sa lšlu na krátku večernú modlitbu, Tí, ktorí pene
co li \» llačinml enndm v pracovné dm na bohoslu by len dvakrát
e ráno .1 vem Cez soboty a nedele buh na všetkých bnhoslužhách.
Strava bnla >krumná. bez mäsa, rána ekl.el>_ ča] alebo mlieko, nlekedy
maslo alebo margarín. Obed bol vydatnclsl halušky, plrohy. kapnsxa.
zemiakyz rimm s rybím masom. z polievok sa sme-hh kapu>u>v zemlaková & horse (olovalo sa vždy spolnčne. v monasricskq' tlačnarnl
sa vydával] bohoslužobné svetské knihy. V roku 1924 začal vycháe
dm Russklj kalendar, ktorý nnsia vydávala až
do mkn 1944. od roku lezx sa tlačlh nuvlny
od roku 1935 lo
Prawoslavnyl sobcscd
bola delská pn'lolm k novinám a tu časuph pre
mládež Demm vo Christe ; ncekňr Detstvo
iunmť vu Chr' le. Do Ladomirovq v qu;
časoch pnchádzall mnísi z rôznych kútov
sveta kmn' ovládal: mnuhu xečí \. mali bohaté
duchovně i životné skúsenmu. K nim patnl
nnprlklnd a) lgumen Sawa (v menom Kom
(anlin Pelrovič Slruvc). Namdll sa 11. októbra
1900 » Peltohxadev rodlnc "lámchn ruského
. lgumen Sawa
M,“,„Mdm Sám , ekonóma, hlslorika ; po!
unaveníokrem
mého
šludoval
nj
na
Karlove;
„,L „„ ,( SMM
\

7

\
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z na Pravusk'wnom bohosloveckom lnšmuie v Paríži. Un
Ladamimvcj prišiel v roku
a stal sa úslrednuu postavou misie.
Bal vymenovaný za arrhimnndriiu n bol jedným zo ukladaieľov
Spolku bratov prooonohne'ho Iova Poonievskiho, patrona cirkevnéhu
kmhllačizrstva sn slalom vLadomírovej. Lakladajúcimičlenmi tohto
bratstva hnii okrem igumena Saw“ aj archímandnla rroiim (Iva»
nov), jemmonach Filimon (Nikitiuy mních iuv (lamzäclkovL Kiril
Pyžov v. Leoniiev, Dr. Pnrlhajecký s m_ieálm ubyvatcli i. soleio, l.
Demčak M. Bojlm a d'a v roku 1937 sa učalo ; výstavbou tretej
budovy, tzv. Hosťomlyemmcc. Stavba bola postavená 1 nepálených
tehál, Dom mu] 4 izby s halkónnm. Medzi prvými návštevníkmi
v hosťuvskom dome hoh ubčania z Lotyšska, Svajčiarsko FxJncúMn
a Iuhoslávle. s Približujňcim sn [tummm druhe] svelovcý vomy sa
činnosť misie strhnio náročnejšom ba až nemoznou. Prem členovia
bratstva v lete |944 prerušil] svoju misiu n ešte pred prirhodom červenej armády z Lorionnrovo, odisii Ostal lu len zrchimundrila Sawa
, správca (ai-nosti z mnirh Viačeslav. v monastieri okrem vydavzlelí
skei činnosli prchlchzla aj Cirkevno-misijnu' práca, ktorá fungovala
na základe humánneho prlslupu k chudobným roi'nikom, na viklude
čohn snipul p čel pravoslávnych ktori nechávali umu & nuvrucnii sa
naspäť k svoj pôvudneý viere. Dalsi sa v mnnutieri konal] Semir
nirne kurzy, ktoré boli ďalšou kľúčovou činnostou monastiera. Na
konci roka mn sa sformoval učiteľský zbor a vznikli tak podmienky
pre otvorenie seminárnych kurzov. m všetci poslucháči sa síce stnh
dudmvnymi. nie lu ziakaně vednmnsti spešnc využivoii v iných obr
iasunrh svojho Živola
z práce. Významnou
činnosiou
bratstva
v monastieri bolo tiež
to v PIA

&

lkonopisectvo.

Mmuuľv'er, vyrviuka
a. Kypríana

mi

_
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Jeho Vysoknpxeosvietonosť melmpollta Lavr
Metropuhm Lau, občianskym menom vm“ škurl... Sa mmm
1. januam ma v Ladumíruve). Mal (ruch
„hada-.co Pokrstcný bu! v Ladomŕ
olcum alchiuundnmm Vnahom
(Mammtnkum). Ieho zbožm' mdma hn
z detstva privádzali do chrámu (\ (ak už
ako malý chlapec nb>luhuval \' olmri.
Aku dmu sa veľmi dobre nm medu mo»
nachmx mara spomwnok nedajšmho
prcdätavenéhu mehmxm archimam
dmu 5mm“; (mhm) ..hu da áŕmčný
zhdal, a ho vr Vah za mnícha. om Sur
mhm ; mmevom mu pnvedal, že k mhm
musí dať mhm jeho on:: v nailcdunicu
nedeľu otec dal mhm, k \mu aby vehn
metrupalím Luvr
mohol sa ta naywac zda-h\
„„
nasuen. A (ak malý vm" sa zúčnsmuval lakmcr
všetkých bohoslumh. ktoré sa „eman 'na 0 4.
hodine xdx/„arm! \; rokov, hmmm"
vll metropolita Amun, (ananov ' „vtedajší

qu

_

mm

mývyšší predstavu) Ruske) praxoslčwnev cirkvi

zahram Otec Kypnán (mov) i duchom-ník,
predsmvil mladého Vasiľa n\etmpoliwvl Anmasp
uw, Hory“ pri udahmí pužehnaníů mu povedal
„Boh Ta žehná. bud . pastierom.“
Základnú školu skonal \' Ladomirovey. slredr
0m Serajím
„u knlu navštevoval
. vo Svidníku, kde dochádzal na nmnasncp
skom hyukll.
v roku 1939 mladý mm“ sa dehniw
he presťahoval do mhmhm Tam hd
študentom mnnastierske) Bohosloviko'
pametskey školy
Kypr-lan
v

—

om

Keď v roku 1944 k Ladomirove) sa Približovala Cerveuu nrtnadn
a obyvatelia tobm kraja boli puvmní sa siahovai, lationiirski mnisi
sa rozhodli opustit Ladnml'l'm'ú aj prero, že monastiera-n wde'vanv
Časopis vaoslav'naja Rus často král kritizoval smáttsku politiku pre
prenasledovanie kresinnov a nedodržiavanie základných prav človeka.
Preto sa tnnisi rozhndll nezaslával' v zóne kde zavládne ateistieka
moc. Vedenie monastiera sa p cabnvalo do Bratislavy, avsak mladý
Vnsii' Škurla a Vasil Vaňko 70 Semetkoviee zostali este v monastieri.
Neskôr na pnž damic vedenie monastiera odchádzajú ai tito dvaja na
západ (Nemecko, Šva] iarsko). V roku 1945 sa presi'abovalr do mne
naslicra Svarej Tropte v lordanville v USA, kde sa stal poslušníknm
meiropolitu Anastasia Zakladateľladomi'mvského nmnasticra Vitalil
(Maximcnko) v tom čusc už arcibiskup zu. decembru 1946 podarovnl
wo] portrét Vasilovi s venuvanirn: ,.Môjmu dnehovnemu synovi od
kvsm :! pnkmčuvuleľovl majq služby pravoslávnej cirkvi a mrkr'mn
ndmdu
Tu Je vidiet; že arcibiskup Vilalíj nial k rnladeinu Vasiľovi

hlboký duchovný ntmvský vztah.
v roku 19411 Vasil prtilma mnl'šslvo a dustávd rneno Ldvr ;. 14.
januára 1950 bol vysvalený nn diakona a 27. júnu 1954 na Jeromonar

chu

v roku 1954 utec 1.avr úspešne skončil Svatoe rolkků duchov'
nú sernina'nu, na ktore) neskor prednášal Starý Zákon ZI Palroiógiu.
V rnku 1958 sa stal tgumenom a v ruku 1950 inšpeklorom seminára.
v roku 1955 sa sial Ard'ilmandrimm
v monastieri a vo vedeni Cirkvi ho všelci dobre poznali a mali radi
skromnosi a ponadiuiniilovnnst Vrelo mal velku duebuvnu
,ebo
pre
auwmu.

V soboiu 12. augusta 1957 bol menovaný a v nedelu 13, augusta
1957 vysvatený za biskupa nianchcrenskeho. Aku biskup manehetenský
Čash) prichádzal dn SvitoeTmiickehu monastiera, kde bol vždy srdečne

vitanv. Svujlmi múdrymi pastierskvnn radami pomáhal riesil rozne
otazky, ktore kladnl ?, 0L
Polom pracoval ako tajomník biskupskej synody. Neskôr po
smrti arcibiskupa Averkna, bratstva monastiera si ho zvulilu za
svojho predsxaveneho. v roku 1931 sa stal arcibiskupom. v sdv' losti

Sn

5,

&

; mm). výročím pokrslerun kno

v roku
rozšírenie
1988 jeho iniciatívou boln
mnnnsuom s výsluvbou lmpozanlnq'

zvnnke & zvol-mv.

v roku 2001 bol zvolený za najvyššieho predsuviteln Ruskej pmvuslávne]
cukvl v zahraniči.
Ambrsknp Lavr xád navštevoval
sv'nle miesta v Icmuleme n svoju pastvu
, roztrúsená po mnnhých šláluch sveln
Vychádzali c zo svojej lrllroke, \'lery
vernosll svaloolcovskei lradlCli n Iá=ky
k ruskému národu, zodpovednosti za
dobré meno mvoslávm vo wela, okla“W dal za potrcbflé, aby došli-l ku kalvínska]
Jednote s Rusku“ pravoslávnou cirkvou Moskovske'hn patriarchátu.
V súvislosti S tým sa zúčznňbval mnohých zasadnutl! roknvam' vo
vnum svolej cirkvl i s predstaviteľmi Moskovskeho patriarchátu.
Hľadal spôsub odslránenia pr urv kanonickej uqednoly s Ruskou
pravnslávnuu cirkvou ioslamými pravoslávnymi (irkvarru.
V máli 2004 oňciálne navštívil A\exija]ľ.,pulriarchu moskovskéhu
:| celej Rusi a xuského prezidenln v. v Pnlmn. Úplnmná snahu oboch
Cirkvi a Jej predstaviteľov bola uspesne ukončená lým, že 17. mája
2007 v Chráme Ch
; Spa. era v Moskve bol za účasti proudem
Vlndrmira Purlna podpisany dnkumcm n kanonickei jednole medzi
Ruskou pravoslávnou cirkvou Moskovske'ho pnmnrenálu u Ruskou
pravuslávnuu cirkvou v zalmmčl. Dokumenl yudpi'sah obala najvyšší
predstavitelia.
Tema akt ye velkým prínosom pre celosvetové pravnslávle, lebu
takto pravoslávna Clrkevukázala svoju schopnosťric ťpmblémy, klan
ré boli zapnunene' pnlmekvml a mocenskými záujmami vtedajších síl
vo svelo a (19 mal! negnrlvny dupad na dnrnovný zivo: veriacich Táto
;ednola má hlboký dopad na zbliiuvamc sn národov .\ spolomosti.
v klore, 2nd pravoslávni verinei, kmn' knnonlnkv sú súčasťou Ruskej
pravnslávncy eirkvi
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Pre ludomirčanov, ale z\y pre všetkých nás ia,.mch na Slovmku
veľmi
potešujúca, Že u zmiereme \'wpešnt vápasll & ]] dohodu podJe
pisal, jeden 7 ha;, mdak : udomzmm leho V)sokupreusthenusť
n\clropohla Luvr. Vladyka Law zomrel v prvú nedelu Veľkého pôstu
15. marca 2008 Ncubúdajmc
v Nedeľu mmm; svatého
ho v našich modlitbách.
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\'ičnaja jemu pamjll'!

Pudpisdnkumlmu .. ka...;„mmjjmm medzi Ruxkaupmvaslnvnou :írkvou
v zahmmaz
Mumukínupmimhám„ RM,... [Aravmlávnnu
Patriarcha Alexiy „. a am'bískup Law.
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