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PRÍHOVOR PREZIDENTA  
BRATSTVA PRAVOSLÁVNEJ MLÁDEŽE  

NA SLOVENSKU – SYNDESMOS 

 
 
Vaša Vysokopreosvietenosť vladyka Ján, Vaša Preosvietenosť vladyka Irenej,  

Vaša Preosvietenosť vladyka Tichon. vážený pán rektor Prešovskej Univerzity v 

Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD., pán dekan Pravoslávnej bohosloveckej 

fakulty PU v Prešove  prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.,  drahý otec Christophe, 

prezident svetového Bratstva pravoslávnej mládeže - SYNDESMOS,  drahí hostia zo 

zahraničia a všetci prítomní. 

 

Tento rok si pripomíname 20. výročie založenia nášho Bratstva pravoslávnej 

mládeže na Slovensku – SYNDESMOS. Dňa 31. marca 1990 sa uskutočnilo 

ustanovujúce valné zhromaždenie, avšak tomuto kroku predchádzali mnohé 

stretnutia, podujatia, mládežnícke aktivity a pastoračné snahy.  

Mnoho kňazov, zapálených mládežníkov i veriacich priložilo ruku k dielu, aby 

skvalitnili prácu s mládežou v našej miestnej pravoslávnej Cirkvi.   

Je veľmi dôležité, že aj v týchto ťažkých rokoch pre pravoslávnych veriacich 

Cirkev, teda biskupi, kňazi i veriaci, nezabudli na potrebu vedenia mládeže k Bohu. 

Robili tak, verím, majúc na zreteli to, že mládež nie je mimo Cirkev, ale je jej 

neoddeliteľnou súčasťou, dnes, práve teraz a v plnej miere. 

Duchovné besedy a detské letné tábory, ktoré organizovalo Bratstvo veľmi dobre 

poslúžili k tomu, aby mládež i deti zapálili túžbou spoznávať Boha. Mládež dostala 

možnosť aktívne sa zapojiť do života Cirkvi na pravoslávnych cirkevných obciach, 

teda na mieste kde žijú. Pre mladého človeka je veľmi dôležité nájsť možnosť 

sebarealizácie. 

Ani si nevieme predstaviť koľko úsilia, energie, voľného času, ale i lásky, 

trpezlivosti i modlitieb bolo treba, aby sa toto všetko začalo, teda práca Cirkvi 
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s mládežou v spoločnom, organizovanom Bratstve. No tak, ako to bolo aktuálnym 

v priebehu 20 rokov, ostáva to aktuálnym aj dnes a je výzvou pre ďalšie generácie do 

budúcna.  

Avšak Bratstvo pravoslávnej mládeže nie sú len mladí ľudia, ale všetci, ktorí 

pomáhajú pri organizovaní našich podujatí. Je to veľká rodina ľudí, ktorí chcú 

pracovať pre Boha.  

Je veľmi dôležité, aby kňazi, katechéti, učitelia, vedúci mládežníckych skupín 

a animátori dokázali mládež dostatočne zapáliť a motivovať ich k práci v Cirkvi. 

Sme veľmi radi, že sa podarilo zorganizovať túto konferenciu. Za to patrí vďaka 

vedeniu Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU v Prešove, vedeniu Prešovskej 

pravoslávnej eparchie, takisto všetkým prednášajúcim a mládežníkom, ktorí pomohli 

k tomu, aby sme sa tu dnes mohli stretnúť.  

Veríme, že tu dnes odznejú mnohé dobré a poučné myšlienky, ktoré by nielen nás, 

mladých, ale i všetkých v Cirkvi, ktorí pracujú s mládežou, motivovali do ďalšej  

práce. 

 
 

Alexander Haluška 
prezident Bratstva pravoslávnej mládeže 

na Slovensku - SYNDESMOS 


