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Rozdelenie Česko–Slovenskej Federatívnej Republiky a reakcia Pravoslávnej Cirkvi 

Po páde socializmu a po nástupe demokratizácie spoločnosti v bývalej 

Československej socialistickej republike bolo rozhodnuté, že oba štáty i naďalej 

ostanú v jednote. Jednou zo zmien ktorá deklarovala tento proces bola aj zmena 

názvu štátu na Česko–Slovenskú Federatívnu Republiku. Ale tak, ako už mnoho 

rokov predtým, stále existovali rozličné názory na spolunažívanie dvoch národov 

v spoločnom štáte. Centralistické i separačné idei už mnoho rokov predtým 

vystupovali často do popredia a každá snaha o ich riešenie sa neukázala úspešnou. 

Politici sa nevedeli dohodnúť na žiadnej forme fungovania štátu, ktorá by 

vyhovovala obom stranám.1 Bolo naplánované aj referendum, ale politici sa nevedeli 

dohodnúť ani na spôsobe prevedenia tohto referenda a tak bolo upustené od tejto 

idei. Ako príklad hovoriaci za všetko môžeme uviesť tzv. „Pomlčkovú vojnu“,2 ktorá 

bola samozrejme iba formálnym prejavom nespokojnosti na oboch stranách.3 

Aj tieto okolnosti pobudili slovenskú polovicu federácie v júni 1992 prijať 

„Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky“ a následne bolo Slovenskou 

i Českou stranou prijaté rozhodnutie o vytvorení dvoch samostatných štátnych 

celkov.  

                                                 
1 BARTLOVÁ, A., Letz R. Dejepis, národne dejiny. 2005. ISBN 80-10-00031-0. s. 180 - 181. 
2 Verejný činitelia a úrady sa nevedeli dohodnúť ani na spôsobe písania názvu štátu a tak v českých 

krajinách sa používal názov Československá Federatívna Republika a na Slovensku Česko-Slovenská 

Federatívna Republika. Od toho aj názov „Pomlčková vojna“. 
3 BARTLOVÁ, A., Letz R. Dejepis, národne dejiny. 2005. ISBN 80-10-00031-0. s. 179. 
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1. septembra 1992 bola slovenskou vládou prijatá Ústava Slovenskej republiky 

a 16. decembra 1992 českou vládou Ústava Českej republiky. Ústavy však nadobudli 

plnú platnosť až 1. januára 1993, keď sa Česká a Slovenská republika v zmysle 

ústavného zákona FZ ČSFR č. 542/1992 Zb. o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej 

Republiky konštituovali a vytvorili samostatné, nezávislé a suverénne demokratické 

štátne zriadenia. 

Tieto udalosti a zmeny samozrejme mali vplyv na všetky sféry života občanov 

i organizácii, ktoré pôsobili na území bývalej federácie. V tom čase aj na cirkevný 

život. Na novovzniknutú situáciu reagovala i Pravoslávna Cirkev v Československu. 

Musela vyriešiť mnoho otázok o postavení a vzťahu k novým vládam, ako sa zmení 

organizácia Cirkvi a v akej forme bude existovať autokefálna Československá 

pravoslávna Cirkev ďalej.  

  

VIII. Snem Pravoslávnej Cirkvi v Československu v roku 1992 

 Na základe § 11 а 3 článku Ústavy Pravoslávnej cirkvi v Československu, 

rozhodnutia Posvätnej Synody a Metropolitnej rady blaženejší Dorotej (Filip), 

metropolita pražský a celého Československa zvolal VIII. miestny snem Pravoslávnej 

Cirkvi v Československu.4 

Snem nereagoval iba na novovzniknutú situáciu ohľadom rozdelenia republík, 

no zaoberal sa i inými otázkami týkajúcimi sa života pravoslávnych na tomto území. 

Napr. otázkami života farností – cirkevných obcí, zmeny cirkevnej Ústavy,  

odnímania chrámov uniatmi, ale snem prijal i rozhodnutia ohľadom začiatku 

kanonizácie kniežaťa Rastislava Veľkomoravského.  

Sobor zasadal 12. a 13. decembra 1992 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte 

v Prešove.5 Podľa pokynov Metropolitnej rady metropolita Dorotej 20. novembra 

1992 pozvánkou zvolal na zasadanie členov miestneho Snemu.6 

                                                 
4 DOROFEJ, metropolita. Pozvánka na VIII. řádný Sněm Pravoslávne cirkve v Československu, Praha, 

1992. 
5 VIII. Snem Pravoslávnej cirkvi v Československu // Odkaz sv. Cyrila a Metoda. Metropolitná rada 

pravoslávnej Cirkvi na Slovensku so sídlom v Prešove, Prešov 1993, roč. XXXIX, č. 2, s. 49. 
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Zasadanie VIII. Miestneho snemu otvoril Blaženejší vladyka Dorotej a zároveň 

vedením snemu  poveril Jeho Preosvietenosť Jána, biskupa michalovského. Ďalej 

snem viedol Preosvietený vladyka Ján (Holonič). Následne členovia snemu zvolili 

zapisovateľov zápisnice a skrutátorov.7 

Blaženejší vladyka Dorotej potom vystúpil s referátom o situácii v miestnej 

Pravoslávnej Cirkvi v medzisnemovom období. Okrem aktivít vedenia Cirkvi 

a reprezentácie Pravoslávnej Cirkvi v Československu a v zahraničí sa metropolita 

venoval aj zložitým vzťahom s uniatmi – gréckokatolíkmi. Načrtol tiež otázku 

majetkového vyrovnania sa medzi oboma cirkvami. Hovoril tiež o ťažkých situáciách 

do ktorých sa pravoslávny veriaci a duchovenstvo na Slovensku dostávajú 

v spojitosti s odobratím chrámov a farských budov. Je treba stavať všetko odznova. 

Vladyka poukázal a ocenil pevnú vieru pravoslávnych ľudí na Slovensku.8 

Nasledovným bodom programu bol referát na tému „Cirkevná obec 

v pravoslávnom ponímaní – teológia cirkevnej obce“, ktorý predniesol Preosvietený 

Kryštof (Pulec), biskup olomoucko-brnenský.9 Po ňom nasledovala diskusia do ktorej 

sa s mnohými postrehmi zapojili delegáti snemu. Hovorilo sa o úspechoch, ale 

i nedostatkoch pri vedení cirkevných obcí. Zmienené boli taktiež i mnohé problémy 

spojené s odňatím chrámov a farských budov od pravoslávnych veriacich.10  

S pozdravným slovom sa k delegátom miestneho snemu prihovoril Preosvietený 

vladyka Ilijan, biskup serpuchovský. Zároveň zhromaždeným odovzdal pozdrav od 

Jeho Svätosti Alexija II. patriarchu moskovského a celej Rusi. Vladyka Ilijan „Vyjadril 

radosť z toho, že môže byť účastný na miestnom sneme Cirkvi, ktorú s pomocou Božou 

a svojou námahou a misionárskou prácou založili naši učitelia svätí Cyril a Metod,“11 

                                                                                                                                                         
6 DOROFEJ, metropolita. Pozvánka na VIII. řádný Sněm Pravoslávne cirkve v Československu, Praha, 

1992. 
7 ZÁPISNICA VIII. Snemu Pravoslávnej cirkvi v Česko-Slovensku, Prešov, 1992, s. 1. 
8 DOROFEJ, metropolita. Referát o činnosti Metropolitní rady Pravoslávne církve v ČSFR, Prešov, 1992. 
9 KRYŠTOF, biskup. Teológia cirkevnej obce // Odkaz sv. Cyrila a Metoda. Metropolitná rada 

pravoslávnej Cirkvi na Slovensku so sídlom v Prešove, Prešov 1993, roč. XXXIX, č. 2, s. 52 – 57. 
10 ZÁPISNICA VIII. Snemu Pravoslávnej cirkvi v Česko-Slovensku, Prešov, 1992, s. 2. 
11 VIII. Snem Pravoslávnej cirkvi v Československu // Odkaz sv. Cyrila a Metoda. Metropolitná rada 

pravoslávnej Cirkvi na Slovensku so sídlom v Prešove, Prešov 1993, roč. XXXIX, č. 2, s. 51. 
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a zaželal Pomoci Svätého Ducha, aby On viedol miestnu Pravoslávnu Cirkev 

i jednote a sobornosti. 12 

 

Novelizácia Ústavy 

Jedným z najvážnejších bodov, ktorým sa snem venoval bola novelizácia Ústavy 

Pravoslávnej Cirkvi v Československu. Metropolitná rada na svojich predsnemových 

zasadnutiach vytvorila špeciálnu komisiu, ktorá sa mala venovať otázkam vnesenia 

zmien do cirkevnej Ústavy.  

Členmi tejto komisie boli: Preosvietený vladyka Christofor, ThDr. Pavel Aleš, 

prot. Milan Gerka dekan PBF, prot. Ladislav Fedor, prot. Ján Tej,13 a jerej Radivoj 

Jakovlevič. 

Hneď na začiatku komisia na zmenu Ústavy prijala rozhodnutie, že nie je potrebná 

úplná zmena Ústavy, ale bude plne postačujúce zmeniť niektoré články a odstrániť, 

alebo zameniť archaické pojmy a nazvania. «Už na prvých zasadaniach členovia komisie 

prišli k spoločnému záveru, že pôvodná ústava Pravoslávnej Cirkvi v Československu zo dňa 8. 

decembra 1951 by po určitých úpravách gramatických archaizmov, prekonaných a už 

neaktuálnych termínov svojím obsahom a rozsahom plne vyhovovala potrebám našej Cirkvi.“14  

Komisia musela vziať ohľad aj na novovzniknutú situáciu v štáte a predložiť 

návrh Ústavy, ktorý už počíta s rozdelením federácie. Preto sa členovia komisie 

pokúsili predložiť model Ústavy, ktorá by usmerňovala a definovala život miestnej 

Pravoslávnej Cirkvi v dvoch samostatných republikách.  

Prot. Tej vystúpil s príspevkom v ktorom objasnil a popísal zmeny ktoré nový 

projekt Ústavy obsahuje. Zvlášť upozornil na 1. hlavu projektu Ústavy – Preambulu, 

v ktorej sa už berie na vedomie nové štátoprávne usporiadanie.15 

                                                 
12 Tamže, s. 51 
13 TEJ, Ján, prot. Správa činnosti komisie na zmenu Ústavy a návrh novelizácie Ústavy Pravoslávnej cirkvi 

v Česko-Slovensku, Prešov, 1992, s. 2. 
14 Tamže, s. 1. 
15 TEJ, Ján, prot. Správa činnosti komisie na zmenu Ústavy a návrh novelizácie Ústavy Pravoslávnej cirkvi 

v Česko-Slovensku, Prešov, 1992, s. 1. 



35 

 

«Administratívne Cirkev tvoria dve časti, a to eparchie v Českej republike a eparchie 

v Slovenskej republike. Tie sa ďalej delia na arcidekanáty, dekanáty a cirkevné obce ».16 

V druhej hlave v § 2 – § 11 sa pojednáva o duchovných orgánoch Cirkvi. Do 

novej koncepcie Ústavy boli tiež pridané § 7 a § 10, ktoré neboli v Ústave z roku 

1951.17 

Tak napríklad § 2 určuje, že hlavou Cirkvi je „metropolita českých krajín 

a Slovenska“ a volí ho Snem miestnej pravoslávnej Cirkvi. Tiež sa upravuje bod 2 § 2 

že metropolita je zároveň eparchiálnym arcibiskupom Pražskej eparchie, alebo 

eparchiálnym arcibiskupom Prešovskej eparchie.“18 Na základe § 5 tejto hlavy môže mať 

biskup pomocného biskupa – biskupa vikára.19 

Voľbu metropolitu podľa novej Ústavy do 40 dní pripravuje Posvätná Synoda 

a nie Metropolitná rada ako tomu bolo v predchádzajúcej Ústave20 a biskupa vikára 

volí Eparchiálne zhromaždenie.21 

§ 7 novelizovanej Ústavy pojednáva o osobnom tajomníkovi biskupa, ktorého 

taktiež vyberá Eparchiálne zhromaždenie.22 

Do Ústavy z roku 1992 bol začlenený § 10 ktorý definuje monastier, ako cirkevnú 

obec mníchov, alebo mníšiek a je podriadený eparchiálnemu biskupovi, ktorý ho 

zároveň riadi. V súlade s posledným bodom § 10 monastier môže založiť Eparchiálna 

rada, cirkevná organizácia a súkromná osoba, no v každom jednom prípade 

                                                 
16 Ústava Pravoslávnej Cirkvi českých zemí a Slovenska (1992) // Odkaz sv. Cyrila a Metoda. Metropolitná 

rada pravoslávnej Cirkvi na Slovensku so sídlom v Prešove, Prešov 1993, roč. XXXIX, č. 3. 
17 TEJ, Ján, prot. Správa činnosti komisie na zmenu Ústavy a návrh novelizácie Ústavy Pravoslávnej cirkvi 

v Česko-Slovensku, Prešov, 1992, s. 1. 
18 Ústava Pravoslávnej Cirkvi v Československu (1951), Metropolitná rada Pravoslávnej Cirkvi 

v Československu, 1951, § 4. 
19 Ústava Pravoslávnej Cirkvi českých zemí a Slovenska (1992) // Odkaz sv. Cyrila a Metoda. Metropolitná 

rada pravoslávnej Cirkvi na Slovensku so sídlom v Prešove, Prešov 1993, roč. XXXIX, č. 3. 
20 Ústava Pravoslávnej Cirkvi v Československu (1951), Metropolitná rada Pravoslávnej Cirkvi 

v Československu, 1951,§2 a tiež: Ústava Pravoslávnej Cirkvi českých zemí a Slovenska (1992) // 

Odkaz sv. Cyrila a Metoda. Metropolitná rada pravoslávnej Cirkvi na Slovensku so sídlom v Prešove, 

Prešov 1993, roč. XXXIX, č. 3, § 2. 
21 Ústava Pravoslávnej Cirkvi českých zemí a Slovenska (1992) // Odkaz sv. Cyrila a Metoda. Metropolitná 

rada pravoslávnej Cirkvi na Slovensku so sídlom v Prešove, Prešov 1993, roč. XXXIX, č. 3, § 5 odsek 1. 
22 Tamže, § 7 odsek 1. 
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monastier spadá pod správu eparchiálneho biskupa23 tento paragraf chýba v Ústave 

z roku 1951.  

Hlava 3 v § 12 - § 20  určuje a popisuje administratívne orgány Cirkvi. A tiež sú 

v nej vložené nové termíny vykonania nových volieb.24  

§ 12 doplňuje k členom Snemu miestnej Cirkvi i zástupcu Pravoslávnej 

bohosloveckej fakulty, monastierov a vedúcich Cirkevných sociálnych zariadení. 

A tento paragraf ukladá povinnosť metropolitovi zvolávať Snem miestnej Cirkvi 

regulárne každých 6 rokov25, na rozdiel od predchádzajúcej Ústavy kde 

medzisnemové obdobie trvalo 3 roky.26  

Princíp § 11 odseku 4 Ústavy z roku 1951 bol adaptovaný na novovzniknutú 

situáciu spojenú s rozdelením štátu na dva samostatné celky a rozhodnutím 

Pravoslávnej Cirkvi v Československu  zachovať jednotu a nedeliť sa po vzoru 

republík. Preto nová Ústava v §12 odsek 4 hovorí o tom, že Snem miestnej 

Pravoslávnej Cirkvi českých krajín a Slovenska  volí okrem metropolitu aj členov 

obidvoch Metropolitných rád a ku každej rade jedného náhradníka.  

A tento paragraf určuje aj procedúru voľby metropolitu – hlavy cirkvi. 

„Metropolitu volia delegáti Snemu tajným hlasovaním. Kandidát na metropolitu musí získať 

absolútnu väčšinu hlasov a v prípade rovnosti hlasov sa metropolita vyberá lósom.“27  

Právomoci Metropolitnej rady určuje § 13 novej Ústavy z roku 1992. 

Metropolitná rada, ktorá riadi Cirkev v českých krajinách má svoju rezidenciu so 

sídlom v Prahe a jej predsedom je arcibiskup pražský. Metropolitná rada v slovenskej 

strane Cirkvi ma sídlo v Prešove a jej predsedom je arcibiskup prešovský.28 

                                                 
23 Ústava Pravoslávnej Cirkvi českých zemí a Slovenska (1992) // Odkaz sv. Cyrila a Metoda. Metropolitná 

rada pravoslávnej Cirkvi na Slovensku so sídlom v Prešove, Prešov 1993, roč. XXXIX, č. 3, § 10. 
24 TEJ, Ján, prot. Správa činnosti komisie na zmenu Ústavy a návrh novelizácie Ústavy Pravoslávnej cirkvi 

v Česko-Slovensku, Prešov, 1992, s.1. 
25 Ústava Pravoslávnej Cirkvi českých zemí a Slovenska (1992) // Odkaz sv. Cyrila a Metoda. Metropolitná 

rada pravoslávnej Cirkvi na Slovensku so sídlom v Prešove, Prešov 1993, roč. XXXIX, č. 3, § 12 odsek 3. 
26 Ústava Pravoslávnej Cirkvi v Československu (1951), Metropolitná rada Pravoslávnej Cirkvi 

v Československu, 1951, § 11 článok 3. 
27 Ústava Pravoslávnej Cirkvi českých zemí a Slovenska (1992) // Odkaz sv. Cyrila a Metoda. Metropolitná 

rada pravoslávnej Cirkvi na Slovensku so sídlom v Prešove, Prešov 1993, roč. XXXIX, č. 3, § 12 odsek 4. 
28 Tamže, § 13 odsek 1. 
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«Orgánmi riadenia Metropolitných rád sú Úrady Metropolitných rád».29 Tiež sú 

definovaní členovia Metropolitných rád. 

§ 14 sa venuje Eparchiálnemu zhromaždeniu kde okrem iným malých zmien sa 

napríklad hovorí o tom, že Eparchiálne zhromaždenie „môže navrhnúť Posvätnej 

Synode vytvorenie novej eparchie na svojom území.“30  

Eparchiálnu radu tvoria: Biskup – predseda rady, biskup  - vikár (ak taký bol 

zvolený) a maximálne 9 členov volených Eparchiálnym zhromaždením.31 

V novej demokratickej spoločnosti už nebolo núdze a povinnosti, aby štát 

odobroval vytvorenie nových cirkevných obcí a tak bol § 14 odsek 5 Ústavy z roku 

1951 v ktorom sa vraví, že „Eparchiálna rada s dovolením štátnej moci zriaďuje cirkevné 

obce.“32 Bol zmenený v tom zmysle, že Eparchiálna rada môže sama zakladať nové 

cirkevné obce a nemusí žiadať o povolenie štát.33 

Podľa 9. odseku tohto paragrafu Eparchiálna rada ma právo odvolať riaditeľa, 

tajomníka i predsedov oddelení zriadených Úradom eparchiálnej rady.34„Výkonným 

orgánom Eparchiálnej rady je Úrad eparchiálnej rady.“35  

Posledná hlava sa už odlišuje od predchádzajúcej Ústavy. V § 21 - § 30 určujú 

niektoré všeobecné pravidlá, ako sú Postup pri vedení hospodárstva Cirkvi, o účasti 

laikov vo vedení Cirkvi,36 určuje kto má volebné právo a právo byť volený, kto môže 

odvolať člena rád a komisií. Navrhnutý a odsúhlasený bol aj text cirkevného sľubu, 

ktorý skladali zvolený delegáti a členovia rád.37 Rozširovanie literatúry a učenia.38 

                                                 
29 Tamže, § 13 odsek 4. 
30 Tamže, § 14 odsek 5. 
31 Ústava Pravoslávnej Cirkvi českých zemí a Slovenska (1992) // Odkaz sv. Cyrila a Metoda. Metropolitná 

rada pravoslávnej Cirkvi na Slovensku so sídlom v Prešove, Prešov 1993, roč. XXXIX, č. 3, § 15 odsek 2 
32 Ústava Pravoslávnej Cirkvi v Československu (1951), Metropolitná rada Pravoslávnej Cirkvi 

v Československu, 1951, § 14 odsek 5. 
33 Ústava Pravoslávnej Cirkvi českých zemí a Slovenska (1992) // Odkaz sv. Cyrila a Metoda. Metropolitná 

rada pravoslávnej Cirkvi na Slovensku so sídlom v Prešove, Prešov 1993, roč. XXXIX, č. 3, § 15 odsek 5. 
34 Tamže, § 15 odsek 9. 
35 Tamže, § 15 odsek 11. 
36 Tamže, § 22 odsek 1 a 2. 
37 Tamže, § 24 odsek 2. 
38 Tamže, § 27.     
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Projekt novej Ústavy ukončuje § 30 v ktorom sa garantuje, že Ústava na teritórií 

Českej Republiky rešpektuje a neprotirečí Ústave Českej republiky a na teritórií 

Slovenskej republiky rešpektuje a neprotirečí Ústave Slovenskej republiky. 

A paragraf tiež deklaruje, že cirkevná Ústava neprotirečí Všeobecnej deklarácii 

ľudských práv a slobôd.39 

Novému administratívnemu deleniu bol tak isto prispôsobený aj § 24 

„Metropolita je predsedom Snemu. Pražský a prešovský arcibiskupi sú predsedami 

svojich Metropolitných rád.“40  

Pokiaľ Ústava  Cirkvi z roku 1951 ako právnickú osobu určuje len Pravoslávnu 

Cirkev v Československu, nová koncepcia Ústavy definuje ako právnické osoby:41 

Pravoslávnu Cirkev v českých krajinách 

Pravoslávnu Cirkev na Slovensku 

Eparchie 

Cirkevné obce 

Monastiere 

Cirkevné organizácie sociálnej služby 

Cirkevné školy  

Cirkevné asociácie a tomu podobné 

A na ich zriadenie nie je potrebný súhlas vlády.42 

V tomto paragrafe v odseku 2 je určené kto na verejnosti zastupuje a predstavuje 

vyššie spomenuté právnické osoby.  „Pravoslávnu Cirkev v českých krajinách a na 

Slovensku zastupuje Metropolita českých krajín a Slovenska. Pravoslávnu Cirkev 

v českých krajinách zastupuje arcibiskup pražský. Pravoslávnu Cirkev na Slovensku 

zastupuje arcibiskup prešovský. Eparchiu zastupuje eparchiálny biskup, alebo 

administrujúci biskup vikár, alebo administrátor eparchie, v medziach svojich právomoci. 

                                                 
39 Tamže, § 30. 
40 Tamže, § 26 odsek 1. 
41 Tamže, § 28 odsek 1. 
42 Ústava Pravoslávnej Cirkvi v Československu (1951), Metropolitná rada Pravoslávnej Cirkvi 

v Československu, 1951, § 26. 
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Arcidekanát a dekanát predstavuje arcidekan a dekan. Cirkevnú obec zastupuje správca 

cirkevnej obce spolu s predsedom rady cirkevnej obce.43 

 § 29 „Pravoslávnu Cirkev v českých krajinách a na Slovensku zastupuje metropolita 

českých krajín a Slovenska, predsedovia Metropolitných rád, eparchiálny archijereji alebo 

osoby nimi poverené zastupovaním».44   

VIII. Snem Pravoslávnej Cirkvi v Československu po diskusii a pripomienkach 

k návrhu novelizácie Ústavy v hlasovaní prijal novelizáciu Ústavy Pravoslávnej 

Cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.45 

Prijatím novelizovanej cirkevnej Ústavy a modlitbou „Dostojno jesť“ bol 

ukončený prvý deň zasadania miestneho snemu.  

Druhý deň zasadania modlitbou otvoril Preosvietený vladyka Ján. Na programe 

rokovania bola voľba členov nových Metropolitných rád a Revíznych komisii pre obe 

strany Cirkvi.46 

Snem miestnej Pravoslávnej Cirkvi vo svojom 6 uznesení „Zvolil Metropolitnú 

radu a kontrolno–revíznu komisiu Pravoslávnej Cirkvi v českých krajinách so sídlom v Prahe 

a Metropolitnú radu a kontrolno–revíznu komisiu Pravoslávnej Cirkvi na Slovensku so 

sídlom v Prešove“.47 

Pravoslávna Cirkev v Československu sa tak rozdelila na dva administratívne 

celky, ale vieroučne a kanonicky si zachovala jednotu, ktorá sa okrem iného prejavuje 

najmä v „eucharistickom spoločenstve a bratskej láske“, ako sa o tom hovorí 

v posolstve VIII. Snemu Pravoslávnej Cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.48 

Samozrejme zárukou jednoty je aj metropolita – hlava Cirkvi a tiež Snem miestnej 

Cirkvi.  

                                                 
43 Ústava Pravoslávnej Cirkvi českých zemí a Slovenska (1992) // Odkaz sv. Cyrila a Metoda. Metropolitná 

rada pravoslávnej Cirkvi na Slovensku so sídlom v Prešove, Prešov 1993, roč. XXXIX, č. 3, § 28 odsek 2. 
44 Tamže, § 29 odsek 1. 
45 Uznesenia 8. snemu Pravoslávnej cirkvi v Československu // Odkaz sv. Cyrila a Metoda. Metropolitná 

rada pravoslávnej Cirkvi na Slovensku so sídlom v Prešove, Prešov 1993, roč. XXXIX, č. 2, s. 59. 
46 Uznesenia VIII. Snemu Pravoslávnej cirkvi v Česko-Slovensku. Prešov, 1992, čislo 3. 
47 Uznesenia VIII. Snemu Pravoslávnej cirkvi v Česko-Slovensku. Prešov, 1992, č. 6. 
48 Uznesenia 8. snemu Pravoslávnej cirkvi v Československu // Odkaz sv. Cyrila a Metoda. Metropolitná 

rada pravoslávnej Cirkvi na Slovensku so sídlom v Prešove, Prešov 1993, roč. XXXIX, č. 2, s. 59. 
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Proces kanonizácie blahoverného Rastislava kniežaťa Veľkomoravského 

V súlade s programom zasadnutia sa po zvolení členov Metropolitných rád 

zaoberá otázkou možnej kanonizácie Veľkomoravského kniežaťa Rastislava. Tento 

bod programu uviedol a predstavil ThDr. Pavel Aleš. Oboznámil delegátov so 

životom kniežaťa a dôvodmi, prečo by mal byť začatý proces jeho kanonizácie.49 Otec 

Pavel Aleš taktiež prečítal návrh Olomoucko–brnenskej pravoslávnej eparchie na to, 

aby Snem prijal rozhodnutie o začatí kanonizačných procesov veľkomoravského 

kniežaťa Rastislava.  

 «Tento návrh bol niekoľkokrát preberaný Eparchiálnou radou v Olomouci a bol aj na 

programe jedného zo zasadaní Posvätnej synody našich biskupov, ktorý k nemu taktiež zaujali 

kladné stanovisko».50 Po tomto stanovisku Synody blaženejší metropolita Dorofej sa 

obrátil k prof. Alešovi s poverením zozbierať materiály a dokumentáciu k príprave 

možnej kanonizácie.   

Ako hovorí sám prof. Aleš „Počas tejto práce sa čoraz zreteľnejšie ukazoval veľký 

duchovný význam kniežaťa Rastislava, o čom svedčí aj rad pozitívnych vyjadrení súdobých 

historikov o jeho svätosti a tisícročnom dlhu našich národov voči nemu.“51 

Prof. Aleš uviedol tri závažné príčiny pre ktoré je možné vykonať kanonizáciu.  

1. Knieža Rastislav, panovník Veľkej Moravy zohral kľúčovú úlohu v tom, že 

misia svätých Cyrila a Metoda zo Solúna prišla na  naše územia a zdarne pracovala 

a rozvíjala sa. Knieža všemožne podporoval svätých bratov. Knieža Rastislav sám 

rozširoval kresťanskú vieru vo svojom národe. 

2. Byzantský cisár Michal vo svojom liste Rastislavovi prirovnáva Rastislavov čin 

k činu svätého cisára Konštantína Veľkého. A všetci európsky králi a kniežatá, ktoré 

postupovali tak zbožne a zodpovedne ako Rastislav boli pripočítaní k zboru svätých. 

Aleš ďalej hovorí, že čin Rastislava možno smelo porovnať s činom svätého Michala – 

                                                 
49 VIII. Snem Pravoslávnej cirkvi v Československu // Odkaz sv. Cyrila a Metoda. Metropolitná rada 

pravoslávnej Cirkvi na Slovensku so sídlom v Prešove, Prešov 1993, roč. XXXIX, č. 2, s. 52. 
50 ALEŠ, Pavel. Návrh Olomoucko-brněnské eparchie na Sněmovní usnesení. (Na VIII. Sneme Pravoslávnej 

cirkvi v Česko-Slovensku o kanononizácii kniežaťa Rastislava Veľkomoravského), Prešov, 1992. s. 1. 
51 Tamže, s. 1. 



41 

 

Borisa bulharského kniežaťa a aj k svätému Vladimírovi kniežaťu Kijevskému. 

Pripomenul tiež úctu k svätým kniežatám mučeníkom Ľudmile a Václavovi Českým, 

pretože oni sa tiež usilovali vo svojom kráľovstve o rozšírenie vzdelanosti 

a kresťanstva.52 

3. Vďaka starostlivosti kniežaťa Rastislava o svoj národ z bohatstva prineseného 

sv. bratmi mohli načerpať predkovia dnešných Slovákov, Moravanov, Čechov, 

Ukrajincov, Rusínov, Bulharov, Srbov i Macedóncov. Rastislav upevnil vo svojej 

dŕžave kresťanstvo, základy slovanskej kultúry a gramotnosti a tiež položil počiatok 

slovanského písomníctva.  

Týmto aktom kanonizácie naše národy by „oddali tisícročný dlh“ úcty a vďaky 

Kniežaťu Moravskému.53   

Prebratá bola tiež otázka ikonografie svätého kniežaťa a sobor stanovil komisiu, 

ktorá sa mala zaoberať i otázkou ikonografie i zberom podkladov a materiálov 

k procesu kanonizácie kniežaťa Rastislava. Komisiu tvorili: Prof. Aleš, ThDr. Mužik, 

prot. Horkaj, Dr. Krivka a prot. Cuper Juraj. 54 

Snem miestnej Pravoslávnej Cirkvi vo svojom 5 uznesení ukladá Posvätnej 

Synode „čo v najkratšej dobe pripraviť všetky podmienky pre kanonizáciu Rastislava 

kniežaťa Veľkej Moravy, iniciátora cyrilometodskej misie medzi Slovanmi. Miestom 

kanonizácie bude katedrálny chrám sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove.“55 

Ďalej Snem zriadil komisiu, ktorá pripraví Vykonávacie predpisy 

k novelizovanej Ústave Pravoslávnej Cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.56 

Tento Sobor riešil tiež otázku diptychov – spomínania na biskupov miestnej 

Pravoslávnej Cirkvi na svätých bohoslužbách. V 9 uznesení Snemu sa hovorí, že 

spomínanie miestnych biskupov bude nasledovné: „Blaženijšaho Dorofeja, 

archiepiskopa pražskaho, metropolita češskich zemeľ i Slovakii,  

                                                 
52ALEŠ, Pavel. Návrh Olomoucko-brněnské eparchie na Sněmovní usnesení. (Na VIII. Sneme Pravoslávnej 

cirkvi v Česko-Slovensku o kanononizácii kniežaťa Rastislava Veľkomoravského), Prešov, 1992, s. 1. 
53 Tamže, s. 2. 
54 ZÁPISNICA VIII. Snemu Pravoslávnej cirkvi v Česko-Slovensku, Prešov, 1992. 
55 Uznesenia VIII. Snemu Pravoslávnej cirkvi v Česko-Slovensku. Prešov, 1992, čislo 5. 
56 ZÁPISNICA VIII. Snemu Pravoslávnej cirkvi v Česko-Slovensku, Prešov, 1992. 
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Vysokopreosvjaščenijšoho Nikolaja, archiepiskopa prešovskoho i Slovakii, 

Preosvjaščenijšaho Joana, jepiskopa Michalovskoho, Preosvjaščenijšaho jepsikopa 

Christofora, jepiskopa olomoucko–brnenskoho.“57 Dodržiavanie tohto diptychu bolo 

záväzným pre všetkých klérikov miestnej Cirkvi. 

V zápisnici Snemu58 sa ešte spomína návrh o možnosti a práve pre prešovského 

arcibiskupa udeľovať vyznamenania a hramoty kňazom v Slovenskej republike  

a o možnosti a práve pre arcibiskupa pražského udeľovať vyznamenania a hramoty 

kňazom v Českej republike. No zo zápisnice nie je možné jasne určiť, či tento návrh 

bol prijatý, nakoľko sa nespomína medzi uzneseniami miestneho Snemu.  

Účastníci Snemu sa tiež zaoberali otázkou práce s mládežou. Za Bratstvo 

pravoslávnej mládeže v Česko-Slovensku vystúpil prot. Michal Švajko, ktorý 

oboznámil prítomných so zmenami v Stanovách Bratstva a s rozhodnutím 

o premenovaní Bratstva pravoslávnej mládeže v Česko–Slovensku na Bratstvo 

pravoslávnej mládeže na Slovensku. Sídlom ústredia Bratstva bolo mesto Prešov.59  

Delegáti snemu súhlasili s predloženými zmenami a vo svojom 8 uznesení 

potvrdili: „Snem súhlasil s premenovaním Bratstva pravoslávnej mládeže v Česko-Slovensku 

na Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku. Snem sa zároveň obracia na pravoslávne 

cirkevné obce, aby vytvárali priaznivé podmienky pre rozvíjanie činnosti Bratstva 

pravoslávnej mládeže.60 

Na konci rokovaní boli ešte raz prečítané všetky uznesenia a posolstvá 

k duchovenstvu a veriacim Pravoslávnej Cirkvi61 v českých krajinách a na Slovensku, 

listy premiérom Českej a Slovenskej republiky62 a komuniké.63  

                                                 
57 Uznesenia VIII. Snemu Pravoslávnej cirkvi v Česko-Slovensku. Prešov, 1992, čislo. 9. 
58 ZÁPISNICA VIII. Snemu Pravoslávnej cirkvi v Česko-Slovensku, Prešov, 1992. 
59 Tamže. 
60 Uznesenia VIII. Snemu Pravoslávnej cirkvi v Česko-Slovensku. Prešov, 1992, čislo 8. 
61 Posolstvo VIII. Snemu Pravoslávnej cirkvi v Česko-Slovensku k duchovenstvu a veriacim Pravoslávnej Cirkvi 

v českých krajinách a na Slovensku, Prešov, 1992.  
62 List účastníkov VIII. Snemu Pravoslávnej cirkvi v Československu ministrom Českej Republiky a Slovenskej 

Republiky, Prešov 1992. 
63 Komunike z VIII. Snemu Pravoslávnej cirkvi v Česko-Slovensku, Prešov, 1992. 
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So záverečným slovom vystúpil blaženejší metropolita Dorofej v ktorom sa 

s pastierskou starostlivosťou a poučným slovom obrátil k delegátom a cez nich 

i k celej Cirkvi. „Snem autokefálnej Cirkvi predstavuje celú kanonickú plnosť Cirkvi.“64 

Pripomenul tiež dôležitú úlohu pastiera na cirkevnej obci. Veriacim pripomína, že 

majú byť pevný vo viere a zachovávať vieru svojich predkov. Pozitívne ocenil 

rozhodnutie Snemu zachovať kanonickú jednotnosť miestnej Pravoslávnej Cirkvi.  

Vladyka Nikolaj poďakoval Dekanátu Pravoslávnej bohosloveckej fakulty 

a vladyka Ján všetkým prítomným, no zároveň pripomenul tému budúceho riadneho 

snemu miestnej Cirkvi  „Svätosť Cirkvi – obnova vo Svätom Duchu.“  

Modlitbou „Dostojno jesť“ bolo ukončené zasadanie VIII. Riadneho Snemu 

miestnej Pravoslávnej Cirkvi v Československu.65 

V zložitej spoločensko-politickej situácii v štáte a bez ohľadu na mnohé 

nepriaznivé podmienky pre Pravoslávnu Cirkev v Česko–Slovensku bol VIII. 

Miestny snem Pravoslávnej Cirkvi  v roku 1992 jedným s najdôležitejších 

a určujúcich pre život pravoslávnych veriacich v Česku a na Slovensku.  Hoc sa 

štátotvorné celky rozhodli ukončiť svoje koexistovanie vo federácii, otcovia na 

Sobore sa rozhodli ostať v jednote a nedeliť Cirkev po vzore republiky. Na takýto 

postup sa vtedy neodvážili mnohí.  

Na Sneme boli účastní biskupi ktorí smelo a múdro viedli Cirkev v ťažkom 

období totality a na ktorých ešte čakala nie jedna zložitá situácia v živote Cirkvi.  

Nutná novelizácia zastaralej Ústavy v mnohom pomohla  ďalšiemu rozvoju 

Cirkvi. Slovenská vláda a predstavitelia Pravoslávnej Cirkvi viac menej úspešne 

riešili všetky konflikty ktoré vznikali pri majetkovom vyrovnaní sa s Uniatskou 

cirkvou. Cirkev sa úspešne oslobodila od totálnej závislosti na štáte a mohla naplno 

rozvíjať svoju misionársku, vzdelávaciu a sociálnu službu. 

                                                 
64 DOROFEJ, metropolita. Záverečné slovo na VIII. Sneme Pravoslávnej cirkvi v Česko-Slovensku // Odkaz 

sv. Cyrila a Metoda. Metropolitná rada pravoslávnej Cirkvi na Slovensku so sídlom v Prešove, Prešov 

1993, roč. XXXIX, č. 2, s. 57. 
65 ZÁPISNICA VIII. Snemu Pravoslávnej cirkvi v Česko-Slovensku, Prešov, 1992. 



44 

 

Počas Snemu bol viackrát podčiarknutý význam a problematika pravoslávnej 

cirkevnej obce – teológia cirkevnej obce. Chápanie potrebnosti pastorácie na 

cirkevnej obci. Vladyka Kryštof hovoril o mnohých aspektoch života cirkevnej obce 

a pohľade rannej Cirkvi na život v tomto spoločenstve.  

Veľmi rozumným a Bohom vnuknutým sa ukázalo rozhodnutie o začatí 

kanonizačného procesu blahoverného kniežaťa Rastislava Veľkomoravského. 

Slovanský národ tak naozaj začal „splácať tisícročný dlh“ tomuto významnému 

vladárovi a rozumnému kresťanskému panovníkovi. Zásluhou svätého kniežaťa 

Rastislava sa pravoslávne kresťanstvo rozšírilo nielen na teritórií Veľkej Moravy, ale 

aj ďaleko za jej hranicami.  

V závere môžeme zhodnotiť, že Pravoslávna Cirkev v českých krajinách a na 

Slovensku  prešla mnohými pokušeniami a prekážkami konca minulého storočia a 

ukázala sa životaschopnou.  
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