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Príhovor k slávnostnému zhromaždeniu  

medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 20. výročia založenia 

Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS 

 

Bishopo Irénée 

Qebec City, Kanada 

 

Christos voskrese! 

Drahí bratia a sestry v Christu! V prvom rade by som sa chcel poďakovať Jeho 

Vysokopreosvietenosti arcibiskupovi Jánovi za pozvanie byť s vami v tento deň. Táto 

neočakávaná udalosť je pre mňa požehnaním, keďže môj mníšsky život má svoje 

korene v tejto nádhernej krajine. Ako poslušník som bol za mnícha postrihnutý v 

ruskom pravoslávnom monastieri sv. Trojice v Jordanville v štáte New York. Väčšina 

otcov a bratov tohto monastiera patrila pred druhou svetovou vojnou do monastiera v 

Ladomírovej. Bol som požehnaný tým, že ma postrihol na mnícha Jeho 

Preosvietenosť biskup Lavr (neskôr metropolita Lavr), ktorý bol rodným synom tejto 

zeme. 

Dnes slávime prvý deň po týždni obnovy, paschálnom týždni, ktorý je akoby 

jedným dňom – „ôsmym dňom“, predobrazom večnosti v Christovi. V dnešnú 

Tomášovu nedeľu naša svätá Cirkev ustanovila čítanie z Evanjelia podľa Jána, kde sa 

hovorí o svätých apoštoloch, zhromaždených v hornej miestnosti za zatvorenými 

dverami. Všetci, okrem Tomáša, boli prítomní. Tomáš odmietol prijať, že Christos 

vstal z mŕtvych, kým Ho neuvidí. O týždeň neskôr, keď sa apoštoli znovu 

zhromaždili a Tomáš bol tiež s nimi, Isus prišiel k nim a povedal: „Pokoj Vám“, a 

Tomášovi povedal: „Daj sem prst a pozri sa na moje ruky, daj sem ruku a vlož ju do 

môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci.“ Keď Tomáš videl Christove rany a 

dotkol sa ich, zvolal: „Pán môj a Boh môj“. Toto Tomášove vyznanie viery sa 

odvtedy stalo našim vyznaním viery. 
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Veľmi málo z nás priznáva pochybnosti tak, ako to urobil Tomáš, ale v 

skutočnosti pochybovanie je normálnym krokom v procese učenia. Všetci 

potrebujeme vidieť, dotknúť sa, mať dôkaz. Toto je normálne, a v našom procese 

učenia sa vo všetkých sférach poznania, pochybovanie, overovanie a dokazovanie sú 

súčasťou procesu učenia a rastu. 

Dnes sme sa tu spoločne zišli v tento radostný sviatok, aby sme prejavili úctu 

Bratstvu pravoslávnej mládeže na Slovensku. Počas 20. rokov vaša organizácia 

prechádzala rovnakým procesom dospievania. Zažili ste obdobia ťažkostí a 

pochybností, ale Božou milosťou je výsledkom vašej práce silné aktívne bratstvo, 

vydávajúce mnoho dobrých plodov pre svätú Božiu Cirkev na Slovensku. Nedosiahli 

ste to len vďaka svojmu chceniu, ale predovšetkým vďaka Božiemu požehnaniu. 

Vaša láska a vaše túžby i želania slúžiť Cirkvi sú dnes zhmotnené vo všetkom, čo ste 

dokázali. Vaša služba bratom, vrátane starých ľudí, mládeže a chorých, z vás robí 

súčasnými apoštolmi vo vašej spoločnosti. Nech Božia ochrana a Jeho láska budú 

neustálym zdrojom vášho poslania. Vaša práca je svedectvom pokračovania 

Christovho spoločenstva a neúnavnej lásky k ľudstvu. 

V mene arcibiskupa Serafíma a našej kanadskej eparchie Pravoslávnej cirkvi v 

Amerike prinášam dnes všetkým členom Bratstva pravoslávnej mládeže na 

Slovensku naše najúprimnejšie želania k tomuto dnešnému jubileu, aby ste 

pokračovali na ceste, ktorú vám ukazuje Boh, a aby ste boli príkladmi pravdivých a 

milujúcich apoštolov v súčasnom svete, ktorý veľmi potrebuje túto lásku a pravdu. 


