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BRATSTVO PRAVOSLÁVNEJ MLÁDEŽE – VÝZNAMNÝ ELEMENT 
V ROZVOJI DUCHOVNÉHO ŽIVOTA MLADÉHO ČLOVEKA 

 
Katarína Krušková 

 

Abstrakt: Bratstvo pravoslávnej mládeže ako významný komponent Cirkvi je 

nápomocné v duchovnom živote mladého človeka. Cez svoje aktivity mu dáva 

možnosť zmysluplne využiť svoj čas. Hlavným zámerom však jeho činnosti je 

privádzanie mladého človeka do Cirkvi a k Bohu. Odvracia ho od egoizmu, formuje 

ho a ukazuje mu nový blahodatný zmysel života. Mladého človeka nielen chápe, ale 

veľakrát mu podáva aj pomocnú ruku. V našom príspevku poukazujeme na spôsob 

akým Bratstvo pravoslávnej mládeže človeka oslovuje a vovádza do spirituality. 

 

Kľúčové slová: Bratstvo pravoslávnej mládeže, Boh, Cirkev, mladý človek, aktivita 

 

Abstrakt: Bruderschaft der orthodoxen Jugend, als ein wichtiger Komponent der 

Kirche ist behilflich in geistigem Leben eines jungen Menschen. Durch ihre 

Aktivitäten gibt ihm eine Möglichkeit sinnvoll seine Zeit zu nützen. Die Hauptabsicht 

ihrer Tätigkeit ist einen jungen Menschen in die Kirche und zu Gott zu führen. Sie 

führt ihn vom Egoismus ab, formt ihn und zeigt ihm einen neuen segensreichen Sinn 

des Lebens. Sie versteht nicht nur dem jungen Mensch, sondern gibt ihm oftmals die 

helfende Hand. In unserem Beitrag deuten wir hin auf die Methode, mit welcher 

Bruderschaft der orthodoxen Jugend den Mensch anspricht und in die Spiritualität 

führt. 

 

Die Schlüsselwörter: Bruderschaft der orthodoxen Jugend, Gott, Die Kirche, Ein 

junger Mensch, Die Tätigkeit 
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Bratstvo pravoslávnej mládeže je spoločnosťou chápané ako organizácia, ktorá 

združuje mladých pravoslávnych kresťanov. No z nášho z pohľadu, je hlavne 

významným komponentom Cirkvi. Je súčasťou Cirkvi cez svojich veriacich členov. 

Tento fakt vyzdvihujeme hlavne preto, lebo hovoríme o duchovnom živote človeka, 

ktorý je možný iba v Cirkvi. Iba v nej sa telesný človek stáva duchovným. Iba v nej 

sa človek lieči a uzdravuje z rán od hriechov.1 Iba v nej cez empíriu spoznáva Boha 

a zjednocuje sa s Ním. Preto Bratstvo pravoslávnej mládeže ako jej súčasť, môže 

pomáhať človeku duchovne rásť a zo skúsenosti vieme, že aj veľmi pomáha.  

Svedectvom jej pozitívneho duchovného vplyvu sú jej bývalí členovia, ktorí dnes 

slúžia pred oltárom, vyučujú na teologickej fakulte, neúnavne pomáhajú v chráme 

a nedá nám nespomenúť, že niektorí z nich sa ako mnísi a mníšky modlia za nás 

v monastieroch.  To ako bratstvo duchovne pomáha človeku si rozoberieme na 

príklade jej činnosti.  Aktivity bratstva okrem toho, že vypĺňajú voľný čas mladému 

človeku2, dávajú možnosť zabaviť sa a zmysluplne využiť svoj čas, spoznať nových 

ľudí, ho hlavne nepriamo privádzajú k modlitbe a chrámu. 

Medzi viacdňové aktivity Bratstva pravoslávnej mládeže patrí organizovanie 

letných detských táborov. Detské tábory majú svoje nezastupiteľné miesto medzi 

akciami Bratstva. Zároveň sú významným prínosom aj pre samotnú Cirkev, pretože 

majú veľký vplyv pri formovaní jej mladých členov. Prínos vidíme hlavne 

v modlitebnom a bohoslužobnom charaktere táborov. Všetci účastníci prichádzajú 

každodenne na bohoslužby do chrámu alebo náhradných priestorov. Mladý človek, 

ktorý je viac alebo menej aktívnym členom Cirkvi, sa nielen bližšie oboznamuje 

s bohoslužbami, ale zároveň získava aj návyk k pravidelnej modlitbe. Vyvrcholením 

tejto duchovnej prípravy je účasť na svätej tajine spovede a Eucharistie.  

Ďalším dôležitým duchovným elementom je vyučovanie náboženskej výchovy. 

Účastníci získavajú elementárne znalosti o Bohu a Jeho Cirkvi, ktoré si utvrdzujú 

                                                 
1 Pozri VLACHOS, H.: Pravoslavná spiritualita. Prešov 2006, s. 22. 
2 Pozri DUTKO, V.: Pastorácia mládeže. In Pravoslávny teologický zborník. PU v Prešove, PBF 
2009, roč. XXXV (20), s. 39. 
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zábavným spôsobom v súťažiach a kvízoch počas pobytu. Mladému človeku 

v duchovnom raste napomáhajú aj debaty s kňazom. Považujeme ich za veľmi 

prospešné, pretože okrem nových poznatkov, sa pri nich bližšie spoznávajú 

s duchovným otcom. Vzájomné zbližovanie odbúrava zbytočný odstup, ktorý niekedy 

bráni človeku prichádzať viac do chrámu a pristupovať k svätým tajinám. Zanedbať 

nemôžeme ani nové kamarátstva, ktoré počas tábora vznikajú. Tie pretrvávajú aj po 

jeho skončení a sú častým motívom návštevy chrámu alebo náboženskej výchovy. Aj 

keď je už prvotný motív návštevy chrámu akýkoľvek, nesmieme zabúdať, že sa 

pôsobením Božej milosti môže hocikedy zmeniť na pravý motív, ktorým je láska 

k Bohu a túžba zjednotiť sa s Ním.   

Krásne duchovné zážitky si odniesli účastníci detských táborov organizovaných 

našim bratstvom v zahraničí, v Grécku. Deti a mládež navštívili veľa svätých miest 

a monastierov.  Stretli sa kňazmi, mníchmi a mníškami.   

V duchovnom živote mladému človeku pomáha aj mládežnícky tábor pracovného 

charakteru, ktorý organizuje Bratstvo pravoslávnej mládeže v monastieri v Komárne 

počas letných mesiacoch. Mladí ľudia tu prichádzajú, aby svojou prácou pomohli pri 

úprave exteriéru a interiéru rekonštruovaného monastiera. Duchovný prínos vidíme 

v bohoslužobnom živote, ktorým je pobyt sprevádzaný. Okrem neho chcem 

vyzdvihnúť priamy kontakt s predstaveným monastiera, biskupom komárňanským, 

pomocným biskupom pre správu prešovskej eparchie, Tichonom. Voľné diskusie 

počas tábora vovádzajú mládežníka do tajov asketického života. Človek so záujmom 

sa tu môže mnohému naučiť a neskôr to praktizovať vo svojom živote.  

Medzi aktivitami bratstva majú už tradičné miesto duchovné stretnutia. Sú určené 

hlavne mladým ľuďom, ale v skutočnosti sa ich radi zúčastňujú ľudia rôznych 

vekových kategórií. Trvajú niekoľko dní. Počas celého stretnutia sa zúčastnení 

stretávajú v chráme na spoločných modlitbách a bohoslužbách. Dôležitým 

programom akcie sú duchovné debaty na rôzne vopred určené témy. Teologické 

rozpravy sú vedené kňazom alebo teológom. Duchovné stretnutia sú niekedy 

spestrené výletmi do prírody. Aj počas nich sa niekedy rozoberajú teologické otázky. 
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Veľmi peknou tradíciou niektorých mládežníckych skupín sú duchovné stretnutia 

na Silvestra. Tieto stretnutia okrem duchovných rozpráv majú hlavne modlitebný 

charakter. Celú noc strávia mladí ľudia v chráme na bohoslužbách. Nový rok nechcú 

privítať ako väčšina ľudí zábavou, ale oslavou Trojjediného Boha. Mladého človeka 

odvracia od okolitého sveta a pomáha mu, aby „sa vyhýbal veciam, ktoré môžu na 

čas alebo natrvalo prerušiť jeho duchovný i telesný rast. Svet nikdy nemal toľko 

prostriedkov na skaličenie človeka (na duchu i na tele), ako ich má teraz“1. Tak mladí 

ľudia v chráme pristupujú k svätej spovedi a vo svätej tajine Eucharistie sa 

zjednocujú s Christom.  

Podobnou akciou Bratstva pravoslávnej mládeže je aj duchovná púť. Duchovných 

púti organizuje bratstvo počas roka niekoľko: do Ľutiny, Ladomírovej a Levoče. Ich 

začiatkom je väčšinou duchovné stretnutie, kde sa mladí ľudia zoznámia a diskutujú 

na zaujímavé cirkevné témy. Hlavnou náplňou púte je putovanie na sväté miesto. To 

prebieha v sprievode, na čele ktorého je nesený kríž a ikony. Počas púte mládežníci 

spievajú duchovné piesne. Môžeme konštatovať, že púť má aj výrazný misijný 

charakter. Svojim „pochodom“ mládež svedčí o Bohu a Jeho Cirkvi. Vyvrcholením 

akcie je celonočné slúženie v chráme a slávnostná svätá liturgia na druhý deň. Počas 

nej pristupujú mladí veriaci k svätej Eucharistii. Takáto duchovná púť je veľmi 

fyzicky náročná, ale duchovne veľmi obohacujúca. Mladí ľudia ju s obľubou 

navštevujú, lebo si uvedomujú jej duchovnú silu. S radosťou môžeme konštatovať, že 

účasť na nich neustále narastá. 

Dôležitou aktivitou Bratstva pravoslávnej mládeže je deň detí v Prešove. 

Organizovaný je v areáli Pravoslávnej bohosloveckej fakulty a kňazského semináru. 

Okrem dobrej zábavy, zúčastnení spoznávajú Pravoslávnu bohosloveckú fakultu PU. 

Zoznamujú sa s jej učiteľmi, ktorým môžu priamo v triedach ako „študenti“ klásť 

svoje otázky. Navštívia seminár a jeho chrám. Túto aktivita považujeme za veľmi 

                                                 
1 PRUŽINSKÝ, Š.: Trvalý duchovný rast. In Pravoslávny teologický zborník. PU v Prešove, PBF 
2006, roč. XXXI (16), s. 99. 
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dôležitú. Mladý človek tu môže nachádzať svoje pozitívne životné vzory a tiež byť 

inšpirovaný pri voľbe svojho budúceho povolania. 

Medzi pomerne mladé akcie bratstva patrí fotografická internetová súťaž 

a prednes duchovnej poézie a prózy.  Aj v týchto akciách nachádzame duchovný 

rozmer. Fotografická súťaž všetkých záujemcov privádza do chrámu, aby práve 

v ňom zachytili zaujímavé cirkevné motívy. Pozorne sledujú úkony v chráme 

s úmyslom vystihnúť ich tajomnosť a spiritualitu. Mladému človeku napomáha 

zamýšľať sa nad vecami duchovnými. Podobný zámer vidíme aj na prednese 

duchovnej poézie a prózy. Divák si odnáša nielen pekný umelecký zážitok, ale hlavne 

hlboké teologické myšlienky. Na strane druhej je prednášajúci, ktorý siaha po 

duchovnej literatúre. Zamýšľa sa nad obsahom textov s cieľom, čo najlepšie ho podať 

a precítiť.  

Aj vydávanie mládežníckeho časopisu Istina si vyžaduje prácu s cirkevnou 

literatúrou. Chceme vyzdvihnúť námahu prispievateľov a tvorcov Istiny, ktorí túto 

prácu robia nezištne. Okrem toho, že časopis informuje o akciách bratstva, predkladá 

čitateľovi aj duchovné rady a poučenia. Z vlastnej empírie môžeme konštatovať, že 

človeka inšpirujú a povzbudzujú viac duchovne žiť. Časopis však nie je zameraný iba 

pre mladých čitateľov. Svojim obsahom oslovuje staršiu generáciu a svoju rubriku 

tam nachádzajú aj najmenší. Detské stránky obsahujú množstvo hier a zábavy. Sú 

zdrojom inšpirácie aj pre katechétov pri vyučovaní náboženskej výchovy. Okrem 

časopisu Istina, Bratstvo vyvíja aj inú publikačnú činnosť v podobe rôznych 

poučných brožúr a podobne.1  

Bratstvo pravoslávnej mládeže organizuje aj rôzne iné akcie ako napríklad 

program pre deti na sviatok svätého Nikolaja. Všetky akcie, ako aj táto začínajú 

v chráme bohoslužbou alebo modlitbou. Program na sviatok svätého Nikolaja 

približuje divákom život tohto svätca. Mládežníci rôznym spôsob demonštrujú jeho 

                                                 
1 Pozri DUTKO, V.: cit. dielo, s. 40.  
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život a skutky. Poukazujú na jeho dobročinnosť a nakoniec aj sami obdarúvajú 

mladých, ale aj starších.  

Do chrámu Bratstvo pravoslávnej mládeže privádza ľudí aj na program v nedeľu 

žien myronosíc. Program je zameraný pre všetky veriace ženy, pretože tak ako ženy 

myronosice sa nebáli a šli pomazať svojho Pána, aj ony svojim životom nasledujú 

Christa. Svojou oddanosťou nie sú len svetlým príkladom pre mladých ale aj 

ostatných členov Cirkvi.   

Bratstvo pravoslávnej mládeže však neorganizuje iba akcie za „múrmi“ chrámu 

pre členov Cirkvi, ale navštevuje aj chorých v nemocniciach, zariadenia pre seniorov, 

domovoch sociálnych služieb a podobne. Potešuje osamelých ľudí počas sviatkov 

narodenia Isusa Christa. Organizuje športové podujatia a iné akcie. Vynakladá 

nemalé úsilie, aby odvrátilo ľudí od pokušenia a povzbudilo ich v duchovnom 

napredovaní. 

Takýmto organizovaním Bratstvo pravoslávnej mládeže odvracia mladého 

človeka od egoizmu, formuje ho a ukazuje mu nový blahodatný zmysel života, 

zmysel v napredovaní, v kráčaní po ceste, ktorá nám bola predložená.1 Mladého 

človeka nielen chápe, ale veľakrát mu podáva aj pomocnú ruku. Veď práve pre tento 

vek sú príznačné aj rozličné krízy, od náchylnosti preceňovať sa, po samotné 

podceňovanie.2 Bratstvo však človeku ukazuje správne hodnoty. Cez svoje aktivity 

ho neustále privádza do chrámu a k Bohu. Dáva možnosť človeku „zbaviť sa svojej 

hriešnej identity a získať novú duchovnú identitu v Christu, krok za krokom, 

postupne“3. Nedá nám nespomenúť, že Bratstvo pravoslávnej mládeže zohráva 

dôležitú úlohu aj pri formovaní sociálnych vzťahov. Dáva priestor novým pekným 

priateľstvám, ale aj pravoslávnym manželstvám. Motivuje k štúdiu teológie. 

Vychováva nových pastierov Cirkvi. Privádza nových členov do Cirkvi ale aj 

utvrdzuje ostatných v láske a jednote. Smelo môžeme povedať, že Bratstvo 

                                                 
1 Pozri PRUŽINSKÝ, Š.: cit. dielo, s. 99. 
2 Pozri BOROŠ, J.: Citový svet mladého človeka. Bratislava 1988, s. 22. 
3 PRUŽINSKÝ, Š.: cit. dielo, s. 101. 
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pravoslávnej mládeže nie je len významným elementom v rozvoji duchovného života 

mladého človeka, ale všetkých ostatných členov v Cirkvi. Jej prínos sa tak pre 

plnohodnotný život Cirkvi stáva jedinečným.1  
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1 Pozri ZOZUĽAK, J.: Katechetické poslanie Cirkvi. Prešov 2001, s. 8. 


