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História 

Monastier Simonopetra je jednou z najodvážnejších a aj najkrajších stavieb aké 

môže človek na Svätej Hore Atos uvidieť. Nachádza sa v juhovýchodnej časti 

polostrova. História vzniku monastiera Simonopetra1 sa datuje do 13. storočia. Bol 

postavený v roku 1257. Nachádza sa 330 metrov2 nad úrovňou Egejského mora. 

Zakladateľom tohto monastiera je  prepodobný Simon, podľa ktorého nesie aj tento 

názov. Miesto monastiera bolo odkryté prepodobnému Simonovi Presvätou 

Bohorodičkou na sviatok narodenia Isusa Christa. Majstri monastiera nechceli stavať 

monastier na skale, lebo sa báli, že ak bude zemetrasenie tak sa celý zrúti do mora. 

V čase obeda jeden z pomocníkov pri stavbe nesúc im víno sa pošmykol a spadol zo 

skaly dvestometrovej výšky. Majstri rýchlo prišli za prepodobným Simonom, ktorý 

sa nachádzal v blízkej jaskyni3 oznamujúc čo sa stalo odmietali ďalej pracovať na 

stavbe monastiera, bojac sa aby sa takáto tragédia nezopakovala. Prepodobný Simon 

sa pomodlil k Božej Matke a v tej chvíli stavitelia monastiera videli ako ten ktorý 

pred ich očami spadol zo skaly, vychádza z priepasti bez jediného škrabanca. Keď to 

stavitelia uvideli, už viac neprotestovali, ale bez najmenších pochybností dokončili 

stavbu monastiera.  

V 1363 bol monastier zrekonštruovaný vďaka veľkorysým darom srbského kráľa 

Jána Ugleša. Jeho dcéra bola zázračne uzdravená na príhovor svätého Simona a aj on 

nakoniec skončil v tomto monastieri ako mních. Bohužiaľ monastier zasiahol veľký 

požiar v roku 1570 (niekde sa udáva rok 1580) kedy celý monastier vyhorel, a spolu 

sním zhorela aj knižnica, kde sa nachádzali poklady nevyčísliteľnej historickej 

                                                 
1 Gréc. Σμωνόπετρα  čo v preklade znamená Simonov kameň.  
2 Pozri prílohu č.1. 
3 Pozri prílohu č.2.  
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hodnoty.4 Počas požiaru zahynuli aj niektorí mnísi, zachránili sa len 20 na čele 

s igumenom Evgenijom, ktorí sa následne na krátky čas usídlili v monastieri 

Xenofontos. To je jeden z dôvodov, prečo tak málo vieme z histórie tohto monastiera 

v byzantskom období.  

Dobré vzťahy, ktoré boli medzi monastierom a Valašským kniežatstvom 

v období tureckej nadvlády umožnili jeho obnovu. Avšak ďalší požiar ktorý 

v monastieri vypukol v roku 1622 spôsobil ďalšie historické a kultúrne škody, ktoré 

sa už nedajú obnoviť.  V roku 1762 (17655) prišiel do monastiera veľký  ruský askéta 

Paisij Veličkovský s cieľom ostať tu nejaký čas. Spolu s ďalšími mníchmi pomohol 

monastieru, ktorý bol v tom čase vo finančnej kríze a snažil sa obnoviť mníšsky život. 

Na znak vďaky je v jedálni (trapezárii) umiestnená jeho freska v životnej veľkosti.6 

Dlho sa však nezdržal, pretože nedokázal platiť tak vysoké dane, aké od neho 

požadovali Turci.7 Hoci bol monastier veľakrát napadnutý pirátmi, nikdy sa im ho 

nepodarilo dobyť. Bohužiaľ neznesiteľné dane Tureckého sultána postupne nútili 

monastier klesať až nakoniec úplne spustol. Jeho obnova začala ku koncu 18. 

storočia, kedy boli vybudovaná nová poschodová budova na južnej strane 

monastiera. V roku 1891 však monastier zasiahol ďalší veľký požiar ktorý zničil 

takmer všetko, jediné čo sa podarilo zachrániť boli ostatky svätých.       

 

Súčasnosť 

V roku 1973 prišlo do monastiera bratstvo 20 mníchov z Meterory. Od tohto času 

nastáva oživenie tohto monastiera a jeho postupná rekonštrukcia do súčasnej 

podoby. Hlavný chrám monastiera je zasvätený Narodeniu Isusa Christa. Pôvodný 

chrám bol postavený v roku 1600. Súčasný chrám je z roku 1891 a bol postavený po 

poslednom požiari. To je aj hlavný sviatok monastiera. V monastieri sa nachádzajú 

                                                 
4 Pozri http://www.mountathos.gr/active.aspx?mode=en%7Be2df7881-1e72-47d8-9ff6-

05698b61f327%7DView 
5 Pozri Монастыр Симонопетра: In: http://athos.elpiadis.com/monastyr-simonov-kamen.html 
6 NIKULIN, A.: Vplyv Svätej Hory Atos na dejiny pravoslávnej cirkvi v Rusku. In: In: Nipsis, časopis 

zaoberajúci a otázkami teológie, filozofie, etiky a duchovnosti v spoločenskom kontexte. 
7 Pozri Монастыри. Симонопетра: http://afon-oros.ru/monastery-013.shtml 
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vzácne relikvie ako sú napríklad časť z Kríža Isusa Christa, ruka Márie Magdalény, 

časť ostatkov z ruky propodobnej mučeníčky Evdokije, časť ruky velikomučeníčky 

Barbory (csl. Varvary) časť ostatkov svätého proroka Jána Krstiteľa, svätého 

mučeníka Pantelejmona, veľkomučeníčky Paraskevi, hlava svätého Pavla 

Ispovednika, hlava svjateteľa Modesta Jeruzalemského, časť ostatkov svätého 

proroka Nauma a mnohých ďalších svätých. Ostatky svätej apoštolom rovnej Márie 

Magdalény, konkrétne jej ruka v sebe zázračne uchováva telesnú teplotu žijúceho 

človeka. Tento neobyčajný zázrak môže pocítiť každý kto sa dotkne jej ostatkov. 

Mária Magdaléna je tiež považovaná za spoluzakladateľku monastiera. Hneď 

v blízkosti monastiera sa nachádza aj jaskyňa, kde asketicky zápasil veľký teológ 

našej Cirkvi, svätý Gregor Palama. V súčasnosti tam žijú ruskí mnísi. Trochu nižšie 

sa nachádza jaskyňa prepodobného Grigorija Sinajita.  

Chór mníchov monastiera Simonopetra je preslávený po celom svete. Na Svätej 

hore sú považovaný za najlepších spevákov. V súčasnosti žije v monastieri 50 veľmi 

aktívnych a vzdelaných  mníchov.  
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Jaskyňa kde sa modlil prepodobný Simon. Nachádza sa hneď oproti monastieru 

Simonopetra 


