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Abstract: The contribution deals with an issue of a participation of the Fellowship of 

the Orthodox Youth in Slovakia - SYNDESMOS (BPM) in a social service of the 

Orthodox Church. The first part of the article contains the basic legislative documents 

on which the social activities of BPM are based. The second part of the article is a 

short biblical and exegetical study, particularly on the prophet Zephaniah books, that 

tell about the need for the charitable activities by all members of the Church, youth 

including. In conclusion, the article systematically surveys some of the key BPM 

charitable activities in past 2 years. 
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Pretože činnosť pravoslávnej mládeže je organizovaná najmä v rámci Bratstva 

pravoslávnej mládeže – Syndesmos, ktoré je členom celosvetovej organizácie 

Syndesmos2, pri skúmaní účasti pravoslávnej mládeže na sociálnej službe Cirkvi 

budeme vychádzať zo stanov a činnosti BPM na Slovensku a čiastočne aj v iných 

krajinách. V stanovách BPM v Českej republike, kde Pravoslávna cirkev tvorí jeden 

duchovný a organizačný celok s Pravoslávnou Cirkvou na Slovensku sa píše, že 

cieľom Bratstva pravoslávnej mládeže je okrem iného „výchova kresťanských 

osobností svojich členov v každodennom živote, poskytovanie vzájomnej pomoci 

                                                 
1 Článok je výstupom z riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0649/08 Antropologické 
východiská sociálnej práce. 
2 Informácie o celosvetovej organizácii Syndesmos je možné nájsť na internetovej stránke 
www.syndesmos.org. 
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alebo starostlivosti... a pôsobenie proti negatívnym vplyvom v spoločnosti“1. 

V stanovách BPM na Slovensku sa ešte jednoznačnejšie píše, že toto bratstvo je 

„spoločenstvom mladých pravoslávnych ľudí, združujúcich sa za účelom šírenia 

Evanjelia, lásky..., humánnej, charitatívnej činnosti a pomoci starým, osamelým 

a bezmocným občanom“2. Na oficiálnej stránke BPM na Slovensku sa ešte udáva, že 

BPM „pracuje na rozvoji spoločnosti a hlbšie posilňuje svedectvo o pravoslávnej 

Cirkvi a o práci jej mládežníkov v súčasnom svete“3. Jeho cieľom je „vychovávať 

členov vzájomnou spoluprácou a pomocou medzi nimi“4.  

Z vyššie uvedených svedectiev vyplýva, že Bratstvo pravoslávnej mládeže má aj 

vo svojich oficiálnych dokumentoch a vyhláseniach zakotvený cieľ napomáhať 

rozvoju nielen vlastného spoločenstva, ale aj celej spoločnosti v rôznych oblastiach, 

medzi ktoré patrí aj poskytovanie vzájomnej pomoci, charitatívnej činnosti 

a starostlivosti o starých, osamelých a bezmocných, čo je oblasť, ktorá sa 

jednoznačne týka sociálnej práce a sociálnej služby Cirkvi5. Táto činnosť je pritom 

vyvíjaná nielen v duchu humanizmu a vzájomnej občianskej spolupatričnosti, ale 

najmä s cieľom vydávať svedectvo o pravoslávnej Cirkvi a o práci jej mládežníkov v 

súčasnom svete.  

Na tomto mieste sa dostávame k hlbšiemu duchovnému prameňu činnosti 

pravoslávnych mládežníkov. Týmto prameňom je Pravoslávna Cirkev a pravoslávna 

viera, jej sociálne a duchovné princípy, medzi ktorými je na prvom mieste praktické 

uplatňovanie prikázania o láske k Bohu a blížnym, ktoré je nasmerované na všetkých 

                                                 
1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ – Bratrstvo pravoslavné mládeže (Schválené dne 
11.6.1994 prvním valným shromáždením BPM, s opravami schválenými dne 27.10.2007 
jedenáctým řádným valným shromáždením BPM), Oddiel II., čl. 6., odst. 3. a 4. (online). [cit. 2010-
04-10]. Dostupné na internete: http://www.bpm-cz.info/stanovy_bpm.pdf. 
2 STANOVY BRATSTVA PRAVOSLÁVNEJ MLÁDEŽE NA SLOVENSKU – SYNDESMOS, 
článok 1., ods. 1.1.  
3 SYNDESMOS (online). [cit. 2010-04-10]. Dostupné na internete: http://bpm.orthodox.sk/ 
bpm3/index1.php?go=6. 
4 Tamže (online). [cit. 2010-04-10]. Dostupné na internete: http://bpm.orthodox.sk/bpm3/ 
index1.php?go=6. 
5 Pozri ZOZUĽAK, J.: Miesto a úloha mládeže v Cirkvi. In:  Pravoslávny kalendár 2002. Prešov 
2001, s. 79-85. 
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členov spoločnosti bez rozdielu, obzvlášť na ľudí v hmotnej, sociálnej a inej núdzi1. 

Svoje svedectvo pravoslávna mládež vydáva v duchu slov Evanjelia: „Nech tak svieti 

vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý 

je na nebesiach“2.  

Na potrebu svedectva lásky pred celým svetom upozorňovali už starozákonní 

proroci. V knihe proroka Sofoniáša nachádzame takéto pozoruhodné slová: „Vydržte 

so mnou, hovorí Hospodin, v deň môjho vzkriesenia na svedectvo, lebo môj súd bude 

v zhromaždeniach národov“3 (gr. ὑπόμεινόν με, λέγει κύριος, εἰς ἡμέραν 

ἀναστάσεώς μου εἰς μαρτύριον· διότι τὸ κρίμα μου εἰς συναγωγὰς ἐθνῶν; 

csl. потерпи2 менE, гlетъ гDь, въ дeнь воскrніz моегw2 во свидётелство: занE сyдъ 

мои2 въ сHнмища kзhкwвъ). Tieto slová sú obzvlášť aktuálne nielen vo sviatočnom 

paschálnom období, keď Cirkev slávi sviatok vzkriesenia Isusa Christa, ale aj vo 

všetkých ostatných obdobiach roka, pretože novozákonná Cirkev neustále žije 

Christovým vzkriesením a čerpá z neho silu a inšpiráciu vo svojej činnosti. Pretože 

ľudia, vrátane tých, čo sa hlásia ku kresťanstvu, oslavujú sviatky rôznym spôsobom, 

niekedy aj nevhodným, vyššie uvedené slová proroka Sofoniáša nás vyzývajú k tomu, 

aby sme v deň Christovho vzkriesenia a samozrejme aj po všetky dni nášho 

kresťanského života zostávali pri Bohu, pri Christovi a Jeho prikázaniach lásky k 

Bohu a blížnym. Svedectvo lásky zo strany kresťanov je dôležité nielen pre 

samotných kresťanov4, ale aj pre ostatných ľudí a dokonca sa dotýka aj samotného 

Boha, pretože na základe nášho svedectva lásky a sociálneho správania ľudia súdia 

kresťanov aj kresťanského Boha.  

                                                 
1 Pozri PRUŽINSKÝ, Š., HUSÁR, J.: Biblické východiská sociálnej práce. Prešov 2006. 
2 Mt 5, 16. 
3 Sof 3, 8. 
4 Pozri KOCHAN, P.: Význam filantropie podľa svätého Jána Zlatoústeho In:  Kresťanské 
východiská sociálnej práce a jej misijný rozmer [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 6.-7. októbra 2008 v Prešove. Prešov 
2009, s. 39-44. 
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Vyššie uvedené slová proroka Sofoniáša vysvetľuje Inokentij, biskup Chersonský 

ako slová samotného Boha, ktorý nimi hovorí: „Neprestávaj Mi tak skoro slúžiť, 

nehanob môj kríž, nešpiň svoju vieru a moju Cirkev. Vydrž pri Mne, vydrž svedčiť 

o Mne, pretože Ja potrebujem tvoje svedectvo! Som v spore, a v dosť veľkom spore: 

súdia ma v zhromaždeniach národov... Sú to ovečky, ktoré ešte nie sú z môjho stáda... 

Je pre Mňa ťažko priviesť ich do ohrady Cirkvi. Ako ich privediem, keď tí, čo sú už 

privedení, budú utekať von? Ako ich privediem, keď neverní vidia u mojich 

nasledovníkov všetky ohavnosti pohanstva? Ako ich privediem, kde Mňa samotného 

vyháňajú z chrámov svojou neporiadnosťou (výtržnosťami) aj v dňoch môjho 

vzkriesenia? Preto vás ešte raz prosím vytrvajte pri Mne, lebo ma súdia 

v zhromaždeniach národov!... Ak nevytrváte, môj súd bude trvať dlhšie, lebo mi budú 

chýbať svedectvá mojich nasledovníkov. Sám diabol sa vysmeje z môjho víťazstva. 

Ja im budem ukazovať rany, ktoré som za teba znášal a on bude ukazovať rany, ktoré 

ty znášaš kvôli nemu. Ja budem vyvádzať duše z pekla a on tvoju dušu vovlečie do 

pekla. Ja budem šíriť život a vzkriesenie a on bude cez teba rozlievať smrť a rozklad. 

Vytrvaj preto pri Mne v deň môjho vzkriesenia na svedectvo, lebo môj súd je 

v zhromaždeniach národov!“1    

Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku sa zjavne, konkrétne a prakticky 

usiluje vydávať svedectvo o svojej pravoslávnej viere o láske k Bohu a blížnym. 

Dôkazom toho je pomerne veľký počet charitatívnych akcií v rôznych sociálnych 

zariadeniach na Slovensku za posledné roky. Pre vytvorenie jasnejšieho obrazu 

o sociálnej činnosti pravoslávnej mládeže na Slovensku uvedieme ďalej aspoň 

niekoľko najdôležitejších svedectiev o ich činnosti za posledné 2 roky, ktoré sme 

prevzali najmä z oficiálnej stránky BPM na Slovensku. 

V decembri 2009 boli členovia Bratstva pravoslávnej mládeže pozvaní deťmi 

z Krízového centra v Prešove na ich deň otvorených dverí. Nachystali pre nich 

balíčky za pomoci charitatívneho programu „ Operácia vianočne dieťa“ a pripravili 

                                                 
1 ИННОКЕНТИЙ, Святитель и архиепископ Херсонский: Сочинения. Великий пост и 
Светлое Христово Воскресение. Калуга 2006, s. 228. 
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pre nich aj krátky duchovný a kultúrny program. Do akcie sa zapojili aj študenti 

charitatívnej a sociálnej služby Pravoslávnej bohosloveckej Fakulty PU1.  

V tom istom mesiaci roku 2009 pravoslávni mládežníci navštívili prešovskú 

nemocnicu a vybrali sa aj do Domova sociálnych služieb v Giraltovciach, s ktorým 

majú už tradične výbornú spoluprácu. Mládežníci povzbudili deti v nemocnici 

a domove sociálnych služieb duchovno-kultúrnym programom a obdarovali ich 

darčekmi2. 

Taktiež v decembri 2009 navštívili pravoslávni mládežníci a študenti 

Pravoslávnej bohosloveckej fakulty chorých a trpiacich na niekoľkých oddeleniach 

prešovských nemocníc. 

Spoločne s o. mitr. prot. Mgr. Emilom Jarkovským, rektorom Pravoslávneho 

kňazského seminára v Prešove a riaditeľom Duchovného centra pri chráme sv. Jána 

Bohoslova v Prešove, ďalej s o. Mgr. Dimitrijom Pasterom, spirituálom PKS a o. 

archimandritom Serafímom, prefektom PKS postupne navštívili infekčné oddelenie, 

oddelenie pre deti, oddelenie intenzívnej starostlivosti a doliečovacie oddelenie. 

Úspech ich akcie potvrdzovali úsmevy na tvári pacientov. Akcia sa uskutočnila pod 

patronátom vedenia Pravoslávneho kňazského seminára v Prešove3.  

V apríli 2009 sa mládežníci a študenti PBF 4. ročníka charitatívnej a sociálnej 

služby vybrali na návštevu Domova sociálnych služieb v Giraltovciach. „Toto 

zariadenie niektorí už poznali z minulých návštev, niektorí tu boli po prvý krát. 

Strávili tu zopár hodín pri ergoterapii s deťmi i „dospelými“ deťmi, ktoré majú rôzny 

                                                 
1 Pozri HALUŠKA, A., HVIŽĎÁKOVÁ, M.: Krízové centrum v Prešove (online). [cit. 2010-04-
11]. Dostupné na internete: http://bpm.orthodox.sk/bpm3/index1.php?go=uvod/po_krizcentrum/1.  
2 Pozri HALUŠKA, A., HVIŽĎÁKOVÁ, M.: Domov sociálnych služieb v Giraltovciach (online). 
[cit. 2010-04-11]. Dostupné na internete: http://bpm.orthodox.sk/bpm3/index1.php?go=uvod/ 
nikolajgiraltovce09/1. 
3 Pozri HALUŠKA, A., HVIŽĎÁKOVÁ, M.: Nikolaj v prešovskej nemocnici (online). [cit. 2010-
04-11]. Dostupné na internete: http://bpm.orthodox.sk/bpm3/index1.php?go=uvod/nikolajnemocni 
cepo09/1. 
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druh mentálneho i telesného postihnutia. Výroba veľkonočných pozdravov zblížila 

všetkých“1.  

7. januára 2009 sa členovia košickej skupiny Bratstva pravoslávnej mládeže 

vybrali do detského domova v Košiciach. Ide o neveľký detský domov rodinného 

typu, kde sú deti rôzneho veku. Svoj pobyt v tomto zariadení mládežníci opísali 

takýmito slovami: „Takmer všetky (deti) vedeli hrať na nejaký hudobný nástroj alebo 

spievať. Veselo nám hrali a spievali a na oplátku my zasa im. Bavili sme sa, 

rozprávali, spievali a hrali sa. Všade bolo počuť spev, hudbu a smiech. Radosť detí 

bola veľká (a naša taktiež). Dokážu sa tešiť z úplne jednoduchých vecí a v tom sa 

môžeme od nich veľa naučiť. Sláva Bohu za to, že sme tu mohli byť - veľmi nás to 

obohatilo a deti potešilo“2. 

5. decembra 2008 sa mládežníci, bohoslovci a študenti PBF vybrali s 

jednoduchým programom, ktorý si nacvičili, spríjemniť chvíle deťom a starším 

ľuďom v prešovskej nemocnici. Najprv zašli na detské oddelenie. Porozdávali 

darčeky a úsmev mnohým deťom. Potom sa vydali k tým starším pacientom na 

oddelenie dlhodobo chorých. Tam podľa ich slov pacientov „ubezpečili v tom, že sv. 

Nikolaj vo svojich modlitbách pred Bohom myslí aj na nich. Tu sme zažili mnoho 

krásneho. Slzy radosti a šťastia, ale aj bolesti a tichého smútku.“3 Hneď na to 

uskutočnili ešte návštevu domu dôchodcov na Veselej ulici v Prešove. Aj tam sa 

predstavili so svojím programom a potešili všetkých prítomných ľudí. Opäť rozdávali 

dary a radosť v spolupráci o. diakonom Jánom Husárom, PhD., prodekanom pre 

vedu, doktorandské štúdium a zahraničné vzťahy  PBF PU v Prešove a o. mitr. prot. 

Mgr. Emilom Jarkovským, rektorom PKS v Prešove.  

                                                 
1 REPKOVÁ, Z.: Návšteva DSS Giraltovce (online). [cit. 2010-04-11]. Dostupné na internete: 
http://bpm.orthodox.sk/bpm3/index1.php?go=uvod/dssgiraltovce/1. 
2 BPM Košice: Košická mládež návštívila detský domov (online). [cit. 2010-04-11]. Dostupné na 
internete: http://bpm.orthodox.sk/bpm3/index1.php?go=uvod/dd_ke2009/1. 
3 HALUŠKA, A.: Nikolaj v nemocnici (online). [cit. 2010-04-11]. Dostupné na internete: 
http://bpm.orthodox.sk/bpm3/index1.php?go=uvod/nikolajnemocnice/1. 
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V októbri 2008 sa v rámci myšlienky „október - mesiac úcty k starším“ v Domove 

dôchodcov v Prešove na Veselej ulici konal Deň otvorených dverí. Tohto dňa sa 

zúčastnili aj študenti, absolventi a bohoslovci PBF, z ktorých mnohí patria do BPM, 

aby sa tam predstavili so svojim programom. Zazneli duchovné piesne i krátka báseň. 

Publikum bolo podľa slov účastníkov akcie „veľmi vďačné a veľmi sa im páčili 

duchovné – liturgické spevy.“1 Po programe navštívili ležiacich (imobilných) 

pacientov na izbách a tiež im zaspievali duchovné piesne, rozdali ikonky a časopisy 

(Istina, Odkaz sv. Cyrila a Metoda, Ikona). Navštívili aj 103-ročnú obyvateľku – 

najstaršiu pani v Prešove, ktorá im srdečne ďakovala za spev.  

Uvedený zoznam činností so sociálnou tematikou je len vzorkou z činnosti 

pravoslávnej mládeže. Množstvo akcií bolo určite vykonaných pravoslávnymi 

mládežníkmi aj mimo oficiálnej organizácie BPM a mnoho určite vykonali aj celkom 

súkromne vo vzťahu k svojim blízkym, susedom alebo príbuzným. Za zmienku stojí 

tiež organizovanie letných mládežníckych táborov, na ktorých sa mládežníci starajú 

aj o deti so zdravotným postihnutím, prípadne o deti zo sociálne slabších rodín, 

ktorým je pobyt v tábore poskytovaný za nižšiu cenu alebo zdarma2. Naša vzorka 

vychádza len z tých akcií, ktoré boli oficiálne zdokumentované a zverejnené. No aj 

napriek tomu môžeme s istotou tvrdiť, že mládež v Cirkvi môže vykonávať a aj 

úspešne vykonáva sociálnu službu. Možno, že sa niekomu môžu zdať aktivity 

mládežníkov málo významné, alebo v malom rozsahu. My sme však presvedčení, že 

hoci vždy je čo vylepšovať, aj tak je možné tvrdiť, že pravoslávna mládež je 

v sociálnej oblasti dosť aktívna vzhľadom na svoje obmedzené finančné možnosti 

a podmienky. Sociálna činnosť pravoslávnej mládeže je reálnou pomocou 

v súčasnosti a okrem toho aj výchovným a motivačným prvkom k tomu, aby 

v prostredí pravoslávnej mládeže vyrastali ľudia, ktorí budú mať aj v staršom veku 

                                                 
1 ŠKOVRANOVÁ, I.: Október - mesiac úcty k starším (online). [cit. 2010-04-11]. Dostupné na 
internete: http://bpm.orthodox.sk/bpm3/index1.php?go=uvod/domdoch/1. 
2 Pozri CAP, A.: Sociálna práca Pravoslávnej cirkvi na Slovensku v rokoch 2000-2005. In:  
Pravoslávny teologický zborník. PU v Prešove, PBF 2007, roč. XXXII/17 [elektronický zdroj], s. 
125.  
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silné sociálne cítenie, zmysel pre solidárnosť a cit pre kresťanskú pomoc a lásku. S 

narastajúcimi možnosťami, sociálnym a ekonomickým postavením môže potom rásť 

aj ich sociálna aktivita a takto aj svedectvo o kresťanskej viere a našom Bohu Isusovi 

Christovi, ktorí nás učí filantropii ako o jednom z najdôležitejších poslaní veriaceho 

človeka a kresťana v tomto svete.  

Božský Spasiteľ Isus Christos posiela apoštolov, biskupov a kňazov hlásať 

Evanjelium a krstiť všetkých bez rozdielu v mene Otca i Syna i Svätého Ducha 

a naučiť ich zachovávať všetko, čo im prikázal. Na dôsledné dodržiavanie tohto 

príkazu Christos upozorňuje, že je stále prítomný medzi tými, čo Jeho slová hlásajú 

a tými, čo Jeho slová počúvajú a prijímajú: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky 

národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať 

všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca 

sveta. [Amen]“ (Mt 28, 19 – 20). 
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