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Abstract: The Church of the blessed and the saints has always given 

and still gives examples and ideals to believers. It is done every year by 
remembrance in liturgical calendar. Liturgical texts of fete commemora-
te the events of the life of the celebrated, heroic acts and encouragement 
to follow them. Liturgical texts to reverence of three blessed Greek Catho-
lic martyrs follows the same structure according to it the liturgical reve-
rence of blessed bishop-martyr P. P. Gojdic is analysed. To reverence of 
blessed bishop-martyr Vasil Hopko and regular priest Dominik Metod 
Trcka there are only ✄molebdens☎ available.   
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1 Úvod 
Dvadsiate storo✆ie bolo storo✆ím dvoch ve✝kých svetových vojen, 

v ktorých boli postihnuté a ✞a✟ko trpeli mnohé národy. Vznikli aj rozli✆-
né zhubné ideológie, ktoré úto✆ili na kres✞anské hodnoty a Cirkev, kto-
rú chceli likvidova✞. Na území bývalého ✠eskoslovenska prvým ter✆om 
likvidácie totalitného re✟imu bola Gréckokatolícka cirkev, ktorá bola 
zru✡ená na tzv. Pre✡ovskom sobore 28. 04. 19501. Na ✆ele Pre✡ovského 
gréckokatolíckeho biskupstva vtedy stál blahoslavený Pavel Peter Goj-
di✆. 

1. Blahoslavený Pavel Peter  Gojdi✆, OSBM (1927-1960) bol ✡iestym 
pre✡ovským biskupom. Narodil sa v rodine gréckokatolíckeho k☛aza 17. 
júla 1888 v Ruských Pek✝anoch.2 Teologické ✡túdiá za✆al v Pre✡ove a 
ukon✆il v Budape✡ti. D☛a 27. augusta 1911 prijal k☛azské svätenie z rúk 
biskupa Dr. Jána Vályiho. Pôsobil ako kaplán, prefekt eparchiálneho 
internátu, katechéta, protokolista, archivár a od r. 1919 ako riadite✝ bis-

                                                 
1 ☞TURÁK, P.: Dejiny gréckokatolíckej cirkvi v ✌eskoslovensku v rokoch 1945-1989. 
Pre✍ov : Petra, 1999, s. 99. 
2 POTA☞,M.: Dar lásky. Pre✍ov : USPO P.Smolík, 1999, s15. 
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kupskej kancelárie. Do Rádu sv. Bazila Ve✁kého vstúpil 20. júla 1922 na 
✂erne✄ej Hore pri Muka✄eve, kde prijal reho✁né meno Pavel. Za apo☎-
tolského administrátora Pre☎ovskej eparchie bol vymenovaný 14. sep-
tembra 1926. Na biskupa harpa☎ského 7. marca 1927 a konsekrovaný 
bol 25. marca 1927 v Bazilike sv. Klimenta v Ríme troma biskupmi: 
Dionýzom Nyáradym, biskupom kri✆evacským, Jozafátom Kocylovskym, 
OSBM, biskupom p✝emyslevským a Kon☎tantínom Boha✄evským, bisku-
pom z Philadelphie.3 Apo☎tolským administrátorom Muka✄evskej admi-
nistratúry na Slovensku a stal sa 13. apríla 1939. V zlo✆itých podmien-
kach Slovenského ☎tátu sa stal t✞✟om v oku vládnych predstavite✁ov, 
preto po✆iadal o abdikáciu. Pápe✆ Pius XII. jeho rezignáciu odmietol a 
19. júna 1940 ho vymenoval za sídelného biskupa Pre☎ovskej eparchie. 
Zaslú✆il sa o povznesenie duchovného ✆ivota k✟azov a veriacich. Zriadil 
nieko✁ko nových farností. Povzbudzoval k úcte Bo✆ského Srdca, Najsvä-
tej☎ej Eucharistie, k mariánskej úcte a napomáhal dielu ✁udových misií. 
V roku 1943 vyhlásil Eucharistický rok v celej Pre☎ovskej eparchii a v 
roku 1944 Mariánsky rok. 

Na jeho pozvanie pri☎li v r. 1928 do Pre☎ovskej eparchie pôsobi✠ 
Sestry slu✆obnice Nepo☎kvrnenej Panny Márie. Vybudoval sirotinec, 
zalo✆il gréckokatolícke gymnázium, podporoval cirkevné ☎kolstvo, 
k✟azský seminár, internáty a tie✆ ve✁kú pozornos✠ venoval vydávaniu 
duchovnej literatúry. V roku 1950 po tzv. Pre☎ovskom sobore bol uväz-
nený a vo vykon☎truovanom procese d✟a 15. januára 1951 odsúdený na 
do✆ivotie, pokutu 200 tisíc korún a stratu ob✄ianskych práv.4 

 Zomrel v de✟ svojich narodenín ✡ 17. júla 1960 v leopoldovskej 
väznici a bol pochovaný na väzenskom cintoríne pod ✄. 681. D✟a 29. 
októbra 1968 boli jeho telesné pozostatky exhumované a ulo✆ené 
v krypte pre☎ovskej katedrály a v roku 1982 premiestnené z krypty do 
Kaplnky sv. apo☎tolov Petra a Pavla do sarkofágu, ktorý bol zhotovený 
pod✁a návrhu majstra Mikulá☎a Klim✄áka. Biskup Pavel Gojdi✄, OSBM 
bol 27. septembra 1990 súdne rehabilitovaný a vyznamenaný in memo-
riam Rádom T. G. Masaryka II. triedy. Pribinov krí✆ I. triedy in memo-
riam mu bol udelený na návrh vlády SR prezidentom Rudolfom Schuste-
rom 3. januára 2 000. Proces blahore✄enia na☎ich biskupov sa za✄al u✆ 
v roku 1986 v USA, preto✆e u nás vládol komunistický re✆im. Svätý Otec 
Ján Pavol II. ho 4. novembra 2001 na námestí sv. Petra v Ríme vyhlásil 
za blahoslaveného. Jeho telesné pozostatky sú ulo✆ené k verejnej úcte v 
sarkofágu ✡ v Kaplnke sv. Krí✆a v Katedrále sv. Jána Krstite✁a v Pre☎ove. 

                                                 
3 POTA☛,M.: ☞i✌ja,viddane Bogovi I. Lviv :✍ovkva,1994,s.91-92.            
4☛TURÁK, P.: Dejiny gréckokatolíckej cirkvi v ✎eskoslovensku v rokoch 1945-1989. Pre✏ov 
: Petra, 1999, s. 103.  
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Vedením mesta Pre✁ov mu bol 11. novembra 2003 udelený titul in me-
moriam: ✂estný ob✂an mesta Pre✁ov.5 

 
2. Blahoslavený ThDr. Vasi✄ Hopko bol prvým pomocným bisku-

pom Pre✁ovskej eparchie. V ✂ase, ke☎ na ✂ele Pre✁ovskej eparchie bol 
bl. biskup Pavel Peter Gojdi✂, OSBM, bol 02.01.1947 pápe✆om Piom XII. 
vymenovaný za titulárneho midilského a pomocného pre✁ovského 
biskupa blahoslavený ThDr. Vasi✄ Hopko6 (1947-1976). Narodil sa 21. 
apríla 1904 v Hrabskom pri Bardejove. ✝tudoval na gymnáziách v 
Bardejove a Pre✁ove. Teologické ✁túdiá absolvoval v Gréckokatolíckom 
eparchiálnom seminári v Pre✁ove. Sviatos✞ k✟azstva prijal 3. februára 
1929 v Pre✁ove z rúk biskupa Pavla Petra Gojdi✂a, OSBM. Ako k✟az 
zorganizoval gréckokatolícku farnos✞ v Prahe. Pôsobil ako ✁pirituál v 
gréckokatolíckom seminári v Pre✁ove. Vyu✂oval na Vysokej ✁kole 
bohosloveckej v Pre✁ove morálnu a pastorálnu teológiu. Pôsobil ako 
tajomník biskupskej kancelárie. Bol redaktorom ✂asopisu Blahovistnik. 
Svoj vz✞ah k Cirkvi dokumentoval publika✂nou ✂innos✞ou. Ako k✟az sa 
svojím pôsobením usiloval u veriacich prehlbova✞ vieru a národnú 
zná✁anlivos✞. Biskupskú vysviacku prijal z rúk pre✁ovského biskupa 
Pavla Petra Gojdi✂a 11. mája 1947. Po tzv. Pre✁ovskom sobore r. 1950 
odmietol násilnú pravoslavizáciu. V zinscenovanom procese bol ✝tátnym 
súdom v Bratislave odsúdený na pätnás✞ rokov od✟atia slobody, na 
pe✟a✆nú pokutu 20 tisíc K✂s, stratu ob✂ianskych práv a konfi✁káciu 
majetku. Bol väznený v Ruzyni, Ilave, Leopoldove a vo Valdiciach. Pre 
podlomené zdravie bol r. 1963 z väzenia prepustený a internovaný v 
klá✁tore v Oseku ✠ v ✡echách, kde bol pod stálym policajným dozorom. 
V r. 1968 sa vrátil na Slovensko. Hne☎ sa zapojil do aktivít za legalizáciu 
Gréckokatolíckej cirkvi, ktorá bola totalitným re✆imom v roku 1950 
násilne zlikvidovaná. Za svätiaceho biskupa bol potvrdený 2. apríla 
1969. Zomrel na následky väznenia 23. júla 1976 v Pre✁ove. Pochovaný 
bol v krypte pre✁ovského katedrálneho chrámu. Ako pomocný biskup 
bol pravou rukou biskupa Pavla Petra Gojdi✂a, OSBM, ktorého hrdinsky 
nasledoval a✆ po obetovanie vlastného ✆ivota. Pápe✆ Ján Pavol II. 
vyhlásil biskupa mu✂eníka ThDr. Vasi✄a Hopka za blahoslaveného 14. 
septembra 2003 v Bratislave. Jeho telesné pozostatky sú ulo✆ené v 
sarkofágu ✠ V Kaplnke sv. apo✁tolov Petra a Pavla v pre✁ovskej 
katedrále.  Vedením mesta Pre✁ov mu bol 11. novembra 2003 udelený 
titul in memoriam: ✂estný ob✂an mesta Pre✁ov.7 

 
 

                                                 
5 Schematizmus gréckokatolíckej pre☛ovskej eparchie, Pre☛ov: GkBÚ, 2004, s. 26-27 
6 HROMNÍK,M.:Blahoslavený Vasil Hopko.Trnava:kni☞nica Posla,2003.s.14 
7 Schematizmus gréckokatolíckej pre☛ovskej eparchie, Pre☛ov: GkBÚ, 2004, s. 27-28 
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2 Liturgická úcta blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdi✁a 
Proces blahore✂enia biskupa ✄ mu✂eníka P. P. Gojdi✂a sa zav☎✆il 

úspe✆ne jeho zaradením medzi blahoslavených. 
1. U✝ v závere✂nej fáze procesu sa nastolila otázka liturgických tex-

tov k úcte nového blahoslaveného. Pre✆ovský biskup Ján Hirka poveril 
liturgickú komisiu vypracovaním základného textu ✄ tropára a kondáku 
k úcte blahoslaveného.8 Tropár a kondák zostavil k✞az pre✆ovskej epar-
chie Mgr. Marek Durlák spolu aj s pobo✝nos✟ou k úcte blahoslaveného 
P. P. Gojdi✂ovi. Po prejednaní a zdokonalení textu liturgická komisia 
text predlo✝ila pre✆ovskému biskupovi na schválenie. Po udelení nihil 
obstat cenzorom9, mons. Ján Hirka udelil textom molebena Imprimatur10 
a po blahore✂ení v Ríme na svätej liturgii prvýkrát zaznel tropár 
a kondák k úcte nového blahoslaveného 04. 11. 2001. Vo ve✂nom 
meste prvýkrát zaznel aj moleben k úcte nového blahoslaveného. 
Oficiálne texty spradované do d✞a blahore✂enia sa za✂ali v liturgii 
pou✝íva✟ d✞om blahore✂enia. Texty sú k úcte k blahoslaveného 
vyhotovené v cirkevnoslovanskom a v slovanskom jazyku11. 

2. Liturgické texty k liturgii hodín sa vytvárali12 od blahore✂enia a v 
sú✂asnosti13 sú práce v závere✂nej fáze v liturgickej komisii. Skoro 
s istotou mo✝no tvrdi✟, ✝e a✝ na prípadné jazykové korektúry v textoch 
mimoriadne zmeny nebudú, mô✝eme ich na tejto konferencii prezento-
va✟. 

 
a) Odkazy v liturgických textoch na ✠ivot blahoslaveného 
V liturgických textoch odkazy na ✝ivot svätca sú na rôznych 

miestach. Preto je u✝ito✂né zhroma✝di✟ z liturgických textov odkazy na 
✝ivot blahoslaveného. Je pravda, ✝e texty neobsahujú ✝ivotopisné dáta, 
predsa sa dotýkajú nieko✡kých udalostí, ktoré v ✝ivote blahoslaveného 
Pavla boli pre neho charakteristické a dôle✝ité. Zvlá✆✟ sa vyzdvihuje jeho 
vernos✟ Petrovmu stolcu aj za cenu mu✂eníckej smrti. 

O príchode na svet hovorí text ve✡mi pôsobivo a ✡udsky: ☛Ke☞ sa 
ozval v dome tvoj detský pla✂14 a rodi✂ia videli, ✝e im Boh po✝ehnal 
ute✆ené die✟a ☛zaplesali ✆✟astní tvoji rodi✂ia✌15. Chlapec sa narodil v ro-

                                                 
8 Poverenie bolo ústne. V archíve GkBÚ sa o poverení nenachádzajú ✍iadne dokumenty. 
Autor bol v tom ✎ase predsedom liturgickej komisie 
9 Nihil obstat o. Anton Moj✍i✏, Pre✏ov, 15. 10. 2001 
10 Imprimatur Mons. Ján Hirka, pre✏ovský biskup, 15. 10. 2001, ✎. j. 3049/2001 
11 Text tropára a kondáku si vy✍iadala aj eparchia Hajdúdorog k prekladu do 
ma✑arského jazyka (2005) 
12 Vytvoril ich Mgr. Marek Durlák 
13 Záver roku 2007 
14 Druhá sloha na Pane ja volám 
15 Druhá sloha na Pane ja volám 
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dine k✁aza, preto text hne✂ upriamuje pozornos✄ aj na narodenie sa 
Boha, ke✂ skon☎tatuje ✆pri svätom krste nazvali ✄a Petrom✝

16. Ovzdu☎ie  
rodine blahoslaveného prirovnáva na základe Nového zákona k ovzdu-
☎iu Nazaretskej rodiny: ✆nenápadne... vyrastal si v dome svojich rodi-
✞ov✝17 kde rodi✞ia s horlivos✄ou a oddanos✄ou ✆pod✟a príkladu Jozefa a 
Márie✝18 ho tak vychovávali, ✠e bol v ob✟ube u Boha i u ✟udí. 

V ✂al☎om texte sa hovorí o dôle✠itom medzníku v ✠ivote mladého 
Petra: ✆stal sa k✁azom Nového zákona✝19, aby sprítom✁oval Kristovu 
obetu a zvolával na ✟ud po✠ehnanie. Text vyzdvihuje upriamenie sa 
Petra v k✁azskej slu✠be na modlitbu a Eucharistiu, ktoré ✆stali sa jeho 
ustavi✞ným pokrmom a zárukou ve✞ného ✠ivota✝20 

Text si nemô✠e nev☎imnú✄ k✁aza ✡ reho✟níka. Oslovený Je✠i☎om 
opusti✄ v☎etko ✆tú✠i☎... obliec✄ si habit mnícha✝21. Presne sa ur✞í aj miesto 
nástupu a rád, ktorý si k✁az Peter vybral: ✆☛erne✞ia hora prijala ✄a za 
syna rodiny svätého Bazila Ve✟kého✝22. Zákonite k vstupu do rádu patrí 
aj výber reho✟ného mena, ✞o sa v texte jednoducho oznámi: ✆prijal (si) 
nové meno Pavol✝23. Tropár ve✟mi obsa✠ne podáva v jednej vete toto 
rozhodnutie blahoslaveného: ✆Tú✠il si mu slú✠i✄ v tichu a jednoduchosti 
srdca✝. 

Blahoslavený Pavol Peter Gojdi✞ chcel sa riadi✄ mní☎skymi pravid-
lami svätého Bazila Ve✟kého. Najvy☎☎ím ve✟k✁azom bol povolaný na 
biskupský stolec a ✆chirotóniu prijal v starom meste v Ríme✝24 hovorí 
liturgický text o prijatí do kolégia biskupov Katolíckej cirkvi. Prorockú 
víziu o jeho biskupskej slu✠be vyslovil pápe✠ pri odovzdávaní krí✠a mu 
povedal: ✆Tento krí✠ je len slabým symbolom tých utrpení, ktoré na teba 
zo☎le Pán, môj milovaný syn, v tvojej biskupskej slu✠be✝25 . ☞al☎í text 
hovorí o láske Boha k svojmu slu✠obníkovi, ktorý ho miloval v duchu 
svojho biskupského hesla: ✆Boh je láska, milujme ho✝ a ✆preto si ho 
povolal vo výro✞ný de✁ jeho narodenia✝26. 

 
b) V cieli 
De✁ pozemskej smrti pre kres✄ana je d✁om narodenia sa pre nebo. 

O dosiahnutí kone✞ného cie✟a blahoslaveným Pavlom liturgická piese✁ 
hovorí: ✆vstupuje do slávy nebeského príbytku a pristupuje k nesmrte✟-
                                                 
16 Druhá sloha na Pane ja volám 
17 Tretia sloha na Pane ja volám 
18 Tretia sloha na Pane ja volám 
19 ✌tvrtá sloha na Pane ja volám 
20 ✌iesta sloha na Pane ja volám 
21 Prvá ver✍ová sloha ve✎kej ve✏ierne 
22 Druhá ver✍ová sloha ve✎kej ve✏ierne 
23 Tretia ver✍ová sloha ve✎kej ve✏ierne 
24 Ikos utierne 
25 Prvá sloha  Chvál na utierni 
26 ✌tvrtá sloha Chvál na utierni 
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nému Krá✁ovi✂27. ✄al☎í liturgický hymnus na základe podobenstva 
o krá✁ovskej svadbe formuluje takto o blahoslavenom v oslávení: ✆raduje 
sa teraz v nebeskej svadobnej sieni✂28. V jagajúcom nebeskom Jeruzale-
me, kde sú nespo✝etné zástupy Bo✞ích slu✞obníkov ✆tam stojí pred Kris-
tom Krá✁om aj mu✝eník Pavol✂29. Pre cnostný, poní✞ený, milosrdný ✞ivot 
a súcit s chudobnými biskup Pavol prijal si odmenu verných a múdrych 
slu✞obníkov✂30 a v nebeskej sláve má ✆korunu ✝o ho zdobí ako krá✁a31

✂  
K najstarobylej☎ím vyjadreniam istoty dosiahnutia spásy, patrí aj symbol 
mu✝eníckeho ví✟azného venca. Autor textu vyzdvihuje tento hrdinský 
prvok blahoslaveného Pavla  slovami ✆Velebíme ✟a, biskup a mu✝eník 
Pavol, lebo pre vieru v jednotu Cirkvi, Boh ✟a ozdobil mu✝eníckym ven-
com32

✂. My☎lienka v synonymnej forme hovorí o Bohom pou✝enom 
bla✞enom mu✝eníkovi, ✞e ✆prijal korunu mu✝eníctva33

✂. 
Odmena za vernos✟ a vytrvalos✟ v rozmanitých pozemských zápa-

soch, ✆stal si sa hodným prija✟ vence  v nebeskom krá✁ovstve34. 
K v☎etkým týmto my☎lienkám o oslave sa pripája opa✝ná formulá-

cia, ktorá nehovorí o krá✁ovstve, ale naopak o sluhovi, ktorého Boh 
pový☎il k nebeskej slu✞be. Toto pový☎enie znamená, ✞e blahoslavený 
Pavol dosiahol cie✁ ke✠ ho ✆On (Boh) pový☎il svojho slu✞obníka Pav-
la35

✂. 
Skuto✝nos✟, ✞e blahoslavený Pavol dosiahol spásu a prebýva v nebi 

potvrdzuje formulácia, ✞e : ✆anjeli prijali tvoju bla✞enú du☎u36
✂. Okrem 

toho v vzácne relikvie tela blahoslaveného pri ktorých ✆predná☎ame 
svoje modlitby, a ty... priná☎a☎ ich pred tvár dobrotivého Krá✁a37

✂ 
 
c) Vzor  
Svätí a blahoslavení svojim príkladným ✞ivotom pod✁a Bo✞ích priká-

zaní dosved✝ujú, ✞e je mo✞né ich nasledova✟. Ka✞dý sa mô✞e zapoji✟ do 
Kristovho paschálneho tajomstva ako oni ve✠ boli tie✞ pozem☎✟anmi, 
ako ktoko✁vek iný. Podobne je to aj v ✞ivote blahoslaveného biskupa 
Pavla. Hovorí sa o tom na dvoch miestach: ✆jeden spomedzi nás, ná☎ 
brat a otec, vstupuje do nebeského príbytku38 39

✂. Je✞i☎ Kristus pripravil 

                                                 
27 Sloha na  Sláva na Pane ja volám. Opakuje sa na utierni po evanjeliu 
28 Prvá litijná sloha 
29 Druhá litijná sloha 
30 Sloha na Sláva vo ver✡ových slohách.  
31 Sloha na Sláva vo ver✡ových slohách 
32 Velebenie utiere☛ 
33 Druhý tropár 7. ódy 
34 Druhý tropár 1. ódy na utierni 
35 Prvá a tretia litijná sloha 
36 Deviata óda, druhý tropár 
37 Tretí sedalen,utiere☛ 
38 Sloha na Sláva na Pane ja volám 
39 Sloha po evanjeliu na utierni 
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v Otcovom dome príbytky tým, ktorí zachovávajú jeho prikázania 
a preto aj blahoslavený Pavol bol ten ktorého ✁Bo✂ia milos✄ zdobila40

☎. 
Aj mní✆sky ✂ivot bol stavom, v ktorom jeho ✁pravidlá (pre neho) boli 
prame✝om ✂ivej vody41

☎ 
K plneniu Bo✂ej vôle po✞as jednotlivých etáp svojho ✂ivota mu✞eník 

Pavol pridával aj osobné prvky k horlivej spolupráci s Bohom. Modlit-
bebné spevy vyzdvihujú jeho sebazápor v obmedzení spánku: ✁nedo-
prial si si zdriemnutia ani spánku pre svoje o✞i42

☎. Neobchádzajú ani 
jeho zá✟ubu v pôste: ✁telo si um✠tvil pôstom a modlitbami43

☎ alebo na 
inom mieste: ✁tvoj ✂ivot ✂iaril pôstom44

☎. Pôst dokonca je v texte pokla-
daný za prvok, ktorým sa blahoslavený Pavol ✁najprv sa osved✞il pôs-
tom45

☎ a a✂ po svedectve pôstom, prichádza svedectvo martýria. Blaho-
slavený Gojdi✞ v tomto svojom sebazápore zrealizoval, ale aj odovzdal 
ako nasledovaniahodný vzor evanjelia o sile pôstu v duchovnom sna✂e-
ní, ✞o liturgický text nále✂ite vyzdvihuje. Liturgický text nále✂ite oce✝uje 
skuto✞nos✄ apo✆tolskej slu✂by blahoslaveného Pavla formuláciou ✁raduj 
sa nástupca apo✆tolov46

☎. V súvislosti so slu✂bou biskupa liturgické for-
mulácie sa zmie✝ujú o u✞ite✟skom poslaní blahoslaveného k zverenému 
✟udu: ✁osvecuje✆ veriacich svojimi slovami47

☎. Oznámenie textu, ✂e 
 ✁prúdom svojho u✞enia zahradil si potoky bludov48

☎ akceptuje u✞ite✟ský 
úrad biskupa, ako jeden z jeho podstatných poslaní. Aj kondák blaho-
slaveného pova✂oval za dôle✂ité spomenú✄ skuto✞nos✄, ✂e ✁u✞í✆ nás svo-
jimi slovami49

☎. Náuku, ktorú prioritne u✞í, dopl✝uje iný spev citovaním 
jeho biskupského hesla: ✁Boh je láska, milujme ho50

☎. 
V✆eobecný záber u✞enia osláveného biskupa Pavla autor reálne vy-

stihol vetou: ✁✆íril si náuku na v✆etky strany51
☎. Vynachádzavos✄ biskupa 

u✞ite✟a sa nezastavila len v slovnej náuke ✁ale aj písal veriacim o Bo✂ej 
múdrosti52

☎. Horlivos✄ a vynachádzavos✄ blahoslaveného pri ohlasovaní 
u✞enia Krista je vzor pre v✆etkých, ktorí sú v biskupskej slu✂be. 

Na základe ✂ivotopisu, ktorý autor poznal, pribli✂uje aj utrpenie 
biskupa mu✞eníka. Kristovi slú✂il ✁vynikajúc v bolesti a v utrpení53

☎. 

                                                 
40 Prvá sloha na Pane ja volám 
41 Druhá sloha na Pane ja volám vo ver✡ových slohách 
42 Prvý tropár III. ódy, utiere☛ 
43 Prvý tropár V. óda, utiere☛ 
44 Prvý tropár VII. ódy, utiere☛ 
45 Ikos, utiere☛ 
46 ☞tvrtý sedalen, utiere☛ 
47 Sedalen v kánone, utiere☛ 
48 Prvý tropár, V. ódy, utiere☛ 
49 Kondák zo slu✌by blahoslaveného 
50 Ikos, utiere☛ 
51 Prvý tropár VIII. ódy, utiere☛ 
52 Druhý tropár VIII. ódy, utiere☛ 
53 Prvý sedalen,utiere☛ 
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Utrpenie nielen zná✁al ale ✂odvá✄ne sa postavil vo☎i utrpeniu54
✆, ☎o 

v jeho postoji znamenalo, ✄e ✂s✝a me☎om premohol pluky démonov55
✆. 

Za tieto rozhodné a správne postoje svitilen predstavuje koniec jeho 
✄ivota u✄ v perspektíve bla✄enej ve☎nosti ✂ke✞ kon✁tatuje o jeho ✄ivote 
✄e na zemi svoj bo✄ský ✄ivot si zakon☎il utrpení✆. Text blahoslaveného 
Pavla predstavuje ako ka✄dodenný vzor k nasledovaniu v pokore, po-
slu✁nosti a v ochote odpú✁✝a✝. Blahoslavený aj v tomto smere pracoval 
na sebe ✂vynikajúc v pokore a poslu✁nosti56

✆ a preto bolo na ✟om zre-
te✠ne bada✝, ✄e ho ✂zdobila poní✄enos✝ a láska57

✆. V✁etky súvislosti vysti-
hol autor v tropári, ktorý sa oplatí uvies✝ celý: ✂Ke✞ Pán uzrel ú✄asnú 
vý✁ku tvojej pokory, obdaroval ✝a z nebies silou slova, ktorým bola po-
korená hrozná pýcha bludov58

✆ 
Odpú✁✝anie je po✄iadavka evanjelia ale aj Pánovej modlitby: odpus✝ 

nám, ako aj my odpú✁✝ame svojim vinníkom. V dlhoro☎nom väznení 
blahoslavený Pavol pre✁iel cez obrovské utrpenie, fyzické násilie 
a ✝a✄ko predstavite✠né uponi✄ovanie. Celé obdobie autor textov zhrnul 
akoby obrovský skutok odpustenia z lásky ✂ve✞ len pre ✟u dokázal vo 
väzení poveda✝: Mne e✁te nikto nikdy neublí✄il59

✆. Z odpustenia nastu-
puje opravidvý postoj, sila a prajnos✝ i vo☎i nepriate✠om, ☎o v príklade 
mu☎eníka Pavla text nezabúda vyjadri✝: ✂Raduj sa, lebo si odpustil svo-
jim nepriate✠om60

✆. Vzor odpú✁✝ania 
 
d) Orodovník 
Liturgické hymny k úcte svätých o ich orodovaní zvyknú✝ hovori✝ 

dvojakým spôsobom: bu✞ predstavia fakt  orodovania za nás, alebo my 
ich prosíme o nebeský príhovor. Je tomu tak i v prípade blahoslavené-
ho P. P. Gojdi☎a. 

Z 19. textov o orodovaní v siedmich sám autor piesní ✄iada 
o vypo☎utie odvolávajúc sa na jeho modlitby ako orodovníka. Mimo-
riadne zaujímavé sú tieto formulácie pou✄itím výrazov Trojici z trojsvätej 
piesne s prosbou o spásu a osvietenie du✁í: 

✂ Na jeho príhovor, Svätý Bo✄e, spas a osvie✝ na✁e du✁e61
✆ 

✂ Na jeho príhovor, Svätý Silný, spas a osvie✝ na✁e du✁e62
✆ 

✂ Na jeho príhovor, Svätý Nesmrte✠ný, spas a osvie✝ na✁e du✁e63
✆ 

                                                 
54 Prvý tropár I. ódy, utiere✡ 
55 Prvý tropár IV. ódy, utiere✡ 
56 Prvý sedalen, utiere✡ 
57 Sloha na Sláva vo ver☛ových slohách ve☞kej ve✌ierne 
58 Druhý tropár IV. ódy, utiere✡ 
59 Tretia sloha Chvál, utiere✡ 
60 Sloha na Sláva Chvál, utiere✡ 
61 Prvá sloha na Pane ja volám 
62 Druhá sloha na Pane ja volám 
63 Tretia sloha na Pane ja volám 
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✁al✂ie ✂tyri slohy majú rovnaký záver, u✄ bez náznaku trojsvätej 
piesne. Autor v týchto spevoch si je vedomý, ✄e k dosiahnutiu spásy je 
potrebná Bo✄ia milos☎ a spolupráca ✆loveka s ✝ou. Dáva preto v textoch 
zaznie☎ prosbu o ✞milosrdenstvo✟ a ✞hojné✟ milosrdenstvo: ✞Na jeho prí-
hovor milosrdný Vládca, zmiluj sa a zachrá✝ svojich slu✄obníkov64

✟. Tak 
isto prosba o ✞hojné milosrdenstvo✟ pre du✂e sa deje prostredníctvom 
blahoslaveného Pavla65. 

 
3 Blahoslavený Metod Dominik Tr✠ka, k✡az z Kongregácie 
Najsv. Vykupite☛a, mu✠eník 
Narodil sa 6.7.1886 v Frýdlante nad Ostravicou ako najmlad✂í zo 

siedmych detí. Základnú ✂kolu ukon✆il v rodnom Frýdlante, neskôr na-
v✂tevoval gymnázium v Místku a v ☞ervenke u redemptoristov. Roku 
1902 vstúpil do Kongregácie Najsvätej✂ieho Vykupite✌a, kde po noviciáte 
25.8.1904 zlo✄il s✌uby. Za k✝aza ho po ✂túdiách teológie vysvätil 
17.7.1910 v Prahe arcibiskup Leo Skrbenský. Svoje prvé roky k✝azstva 
venoval pastora✆nej práci a ✌udovým misiám. Pôsobil v Prahe, na Svätej 
Hore a v Plzni. Po✆as prvej svetovej vojny sa venoval ute✆encom z 
Chorvátska, Slovinska a Ruska, vysluhoval im sviatosti a vyu✆oval ich, 
ale staral sa aj o ich nevyhnutné zabezpe✆enie. Roku 1919 ho superior 
pra✄skej provincie redemtporistov poveril pastora✆nou prácou medzi 
gréckokatolíkmi v ✍vove a na Ukrajine, ✆o bolo jeho dávnou tú✄bou: 
pracova☎ medzi východnými kres☎anmi. V tamoj✂ej komunite, zvlá✂☎ za 
pomoci blahoslaveného P. Mikulá✂a ☞arneckého, sa nau✆il jazyk 
a zvyky. Vtedy si dal aj druhé meno Metod. 

V decembri roku 1921 ho poslali na východné Slovensko do Strop-
kova, kde so spolubratmi zakladá prvú komunitu redemptoristov latin-
ského aj byzantského obradu. V roku 1924 sa stáva predstaveným ko-
munity a za✆ína rozvíja☎ misionársku ✆innos☎ v eparchiách v Pre✂ove, 
U✄horode a Kri✄evci. Zakladá spolo✆enstvá Matky ustavi✆nej pomoci a 
modlitby sv. ru✄enca. V roku 1931 sa komunita pres☎ahovala do nového 
domu v Michalovciach, kde P. Metod bol predstaveným a✄ do júla 1932, 
kedy unavený z práce a stavby domu sa vrátil do Stropkova, kde popri 
oddychu vypomáhal v okolitých farnostiach. Do Michaloviec sa vrátil v 
r. 1934, kde v marci 1935 je menovaný apo✂tolským vizitátorom sestier 
baziliánok v Pre✂ove a U✄horode. V roku 1936 je v Michalovciach znova 
predstaveným a✄ do roka 1942. Po✆as jeho vedenia sa duchovná ✆innos☎ 
redemptoristov roz✂iruje na celý Zemplín, aj ke✎ cez druhú svetovú 
vojnu boli mnohé ☎a✄kosti. 21.12.1945 sa komunita redemptoristov vý-
chodného obradu kánonicky ustanovuje za viceprovinciu Michalovce a 
P. Metod sa stáva prvým predstaveným tejto viceprovincie. Pod jeho 

                                                 
64 1. 2. 3. a 4. sloha  Chvál, utiere✏ 
65 Prvá sloha na ve✑ených slohách 
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vedením sa redemptoristi vrátili do Stropkova, kde postavili chrám sv. 
Cyrila a Metoda a zalo✁ili dom v Sabinove. Po nástupe totalitnej moci 
za✂alo prenasledovanie aj reho✄níkov.V roku 1949 bola Michalovská 
viceprovincia zru☎ená a v noci 13. apríla 1950 boli v☎etci reho✄níci pre-
vezení do zhroma✁✆ovacích táborov. P. Metoda, ktorý bol vtedy v Sabi-
nove, priviezli do Podolínca a odtia✄ do Lepoldova. 

Po✂as procesu 12.4.1952 bol obvinený zo spolupráce s biskupom 
Gojdi✂om, z roz☎irovania pastierskych listov a zo zasielania informácií 
cez Prahu do Ríma. Dostal 12 rokov väznenia. Bol vo väzniciach v Ilave, 
Mírove a Lepoldove. Napriek chorobe, svojmu veku a tvrdým podmien-
kam vo väznení jeho duch zostal silný. Neprestajne sa modlil a ke✆ mal 
mo✁nos✝, potajomky slávil svätú liturgiu. V roku 1958 ho prelo✁ili do 
Lepoldova. Po✂as Vianoc dozorca za✂ul, ako si P. Metod spieval jednu 
z viano✂ných piesní. Ihne✆ dali P. Metoda do ✞korekcie✟, kde násled-
kom drsného a nezdravého prostredia dostal zápal p✄úc. Spoluväze✠, 
ktorý bol iná✂ lekárom, prosil a urgoval správu nemocnice, aby pátra 
Metoda dali do nemocnice, ale nepochodil. Prelo✁ili ho iba na samotku. 
Zomrel 23.3.1959. Pochovali ho na väzenskom cintoríne. Roku 1969 
jeho pozostatky previezli do Michaloviec, kde sa dnes v chráme Svätého 
Ducha nachádza jeho hrob.66  
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Príloha 
 

17. júla 
Bla✁eného ná✂ho otca a mu✄eníka Pavla  Gojdi✄a, pre✂ovského biskupa 

 
Ve☎ká ve✄iere✆: Bla✁en mu✁. Na Panej, ja volám; stichír 6. 
Hl. 4. (samohlas) Rados✝ou sú naplnené na✞e srdcia, * lebo slávime pamiatku 
Bo✟ieho mu✟a. * Bol naplnený Svätým Duchom. * Bo✟ia milos✝ ho zdobila* 
a pretvorila na anjela v ✠udskom tele. *  Na jeho príhovor, Svätý Bo✟e, * spas 
a osvie✝ na✞e du✞e. 
 
Ke✡ sa ozval v dome tvoj detský pla☛, * zaplesali ✞✝astím tvoji rodi☛ia, * ✟e im Boh 
po✟ehnal ute✞ené die✝a. * Pri svätom krste nazvali ✝a Petrom. * Nikto v✞ak netu✞í, 
len Boh sám, * ✟e raz bude✞ skuto☛nou skalou na✞ej cirkvi. * Na jeho príhovor, 
Svätý Silný, * spas a osvie✝ na✞e du✞e. 
 
Nenápadne ako Je✟i✞ v Nazarete * vyrastal si v dome svojich rodi☛ov. * Oni pod✠a 
príkladu Jozefa a Márie, * u☛ili ✝a pozna✝ jediného a pravého Boha * a ty si sa 
vzmáhal v ob✠ube u Boha i u ✠udí. * Na jeho príhovor, Svätý Nesmrte✠ný, * spas a 
osvie✝ na✞e du✞e. 
 
Hl. 1. (podoben: Prechva☞niji mu✌enicy) Ako napísal ✟almista: * Ty si k✍az na-
veky pod✠a radu Melchizedechovho. * Tak si sa aj ty stal k✍azom Nového Zákona. * 
Priná✞al si nekrvavú obetu za ✟ivých i zosnulých * a zvolával si po✟ehnanie na 
v✞etkých. * Ot☛e múdry a bla✟ený, * pros za spásu na✞ich du✞í. 
  
V ☛ase slávenia najsvätej✞ej ✟ertvy * sväty✍a býva naplnená mno✟stvom anjelov, * 
ktorí bez prestania spievajú: * Svätý, svätý, svätý, Pán zástupov. * I tvoja tvár, bla✟e-
ný ot☛e * nadobúda výzor anjela, * ve✡ k✍az je druhý Kristus. * Pros ho, aby spasil 
na✞e du✞e. 
 
✎Kto je moje telo a pije moju krv, * má ve☛ný ✟ivot a ja ho vzkriesim v posledný 
de✍.✏ * Pamätajúc na tieto Spasite✠ovi slová, * modlitba a anjelský Chlieb * stali sa ti 
ustavi☛ným pokrmom * a zárukou ve☛ného ✟ivota. * Otec, Pavol, pros Krista, Boha, 
* aby aj nám daroval ve☛ný ✟ivot. 
 
Sláva:, hl. 6. Nech zaplesá s nami v✞etko nebeské i zemské tvorstvo, * lebo jeden 
spomedzi nás, ná✞ brat i otec, * vstupuje do slávy nebeského príbytku * a pristupuje 
k nesmrte✠nému Krá✠ovi, ktorý mu vraví: * ✎Raduj sa biskup a mu☛eník Pavol, * lebo 
kto vydr✟í a✟ do konca, bude spasený. 
I teraz:, hl. 6.: Bohorodi✌en ✑ dogmat Kto✟e by ✝a neoslavoval, Presvätá Panna? * 
Kto✟e by neospevoval tvoj ☛istý pôrod? * Lebo jednorodený Syn za✟iaril z Otca pred 
vekmi * a nepochopite✠ným spôsobom sa vtelil do teba * a z teba, ✒istej, sa narodil. 
* Kvôli nám, hoci vo svojej podstate Bohom, * stal sa svojou prirodzenos✝ou ☛love-
kom. * Nerozdelil sa na dve osoby, * ale dal sa pozna✝ v dvoch nezmie✞aných pri-
rodzenostiach. * Pros ho, ✒istá, Najblahoslavenej✞ia, * aby sa zmiloval nad na✞imi 
du✞ami. 
 
Prokimen d✆a. 
Parameje: 1Sam 16, 1 ✓ 13 
                 Sir 15, 1-10 
                 Jer 1, 4-10 
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Litijné stichiry, hl. 4. (samohlas) 
Vystúpme, bratia, na duchovnú horu * aby sme na nej uzreli Bo✁ieho mu✁a, * 
ozajstné svetlo sveta a so✂ zeme. * Pavol, v✁dybla✁ený, * raduje sa teraz v nebeskej 
svadobnej sieni * a spieva Kristovi Krá✂ovi piese✄ novú.* Naozaj, obdivuhodný je 
Boh vo svojich svätých. * To On pový☎il svojho slu✁obníka Pavla. 
Pozdvihnime svoje o✆i, bratia, k nebeským vý☎inám, * aby sme uzreli jagajúci sa 
nový Jeruzalem. * ✝iari tam svetlo, ✆o nepozná ve✆era. * Je to Bo✁í Baránok, ✆o 
sníma hriechy sveta. * Sú tam aj nespo✆etné zástupy Bo✁ích slu✁obníkov: * apo☎toli, 
mu✆eníci a vyznava✆i. * Tam stojí pred Kristom Krá✂om aj vyznava✆ Pavol. * Na jeho 
príhovor, Kriste, spas na☎e du☎e. 
 
Sláva, hlas ten istý: Zhroma✁dime sa teraz, bratia, spolo✆ne * a uctime si duchov-
nými pies✄ami ná☎ho Pavla, * horlivého biskupa na zemi a e☎te vä✆☎mi neúnavného 
zástancu na nebesiach, * kde v dôvere predkladá na☎e prosby Kristu Krá✂ovi. *  
Naozaj, obdivuhodný je Boh vo svojich svätých. * To On pový☎il svojho slu✁obníka 
Pavla. 
I teraz, bohorodi✞en: Ako ✟a máme nazva✟, Bohorodi✆ka, Vládky✄a? * Kore✄om 
Jesseho, lebo z teba nám Kristus vypu✆al s✟a kvet? * Alebo Mannou, ✆o svojím pô-
rodom priná☎a sladkos✟ srdciam veriacich? * ✠i azda Rúnom Gedeona, lebo do teba 
zostúpil Kristus ako rosa * a ukázal nám teba ako zástanky✄u? * Pros ho, aby spasil 
na☎e du☎e. 
Hl. 4. samohlas: ✡Kto pre moje meno opustí v☎etko, * dostane odmenu stonásobne 
vä✆☎iu.☛ * Oslovený týmito Je✁i☎ovými slovami, * tú✁i☎ zanecha✟ márnos✟ a starosti 
tohto sveta * a obliec✟ si habit mnícha, * aby si neúnavne pracoval na spáse svojej 
du☎e. * Preto, bla✁ený otec Pavol, * aj na☎ich du☎iam vypros hojné milosrdenstvo. 
 
Ver☞: Ako jele✌ dychtí za vodou z prame✌a, tak moja du☞a, Bo✍e, tú✍i za tebou. 
 
Po✁ehnaná ✠erne✆ia hora, * úrodný raj pre tých, ✆o tú✁ia po dokonalosti, * 
s rados✟ou ti otvorila svoje brány * a prijala ✟a za syna rodiny svätého Bazila Ve✂ké-
ho. * Jeho pravidlá ti boli prame✄om ✁ivej vody. * Spolu s ním pros Boha za spásu 
na☎ich du☎í. 
 
Ver☞:  Po Bohu ✍ízni moja du☞a, po Bohu ✍ivom 
 
Oble✆ený do mní☎skeho rúcha, * prijal si nové meno Pavol. * To o ✄om Kristus 
povedal: * Ja mu uká✁em, ko✂ko mu treba trpie✟ pre moje meno. * Tieto slová raz 
budú plati✟ aj o tebe, * lebo ako ve✂ký apo☎tol Pavol, * stal si sa v☎etko pre v☎et-
kých, * aby si zachránil aspo✄ niektorých. 
 
Sláva:, hl. 8. Ot✆e múdry a bla✁ený, * kto doká✁e slovami vyjadri✟ tvoj cnostný 
✁ivot? * Ve✎ ako koruna, ✆o zdobí krá✂a, * tak ✟a zdobila poní✁enos✟ a láska, * milo-
srdenstvo a súcit s úbohými. * Preto si prijal odmenu verných a múdrych slu✁obní-
kov. * Vyprosuj teraz hojné po✁ehnanie, * tým, ✆o uctievajú tvoju úctyhodnú pa-
miatku. 
 
I teraz:, hl. 8, bohorodi✞en Pre✆istá Panna, tajomne si po✆ala Boha ako ✆loveka. * 
Stala si sa matkou najvy☎☎ieho Vládcu, * Vypo✆uj modlitby svojich slu✁obníkov. * 
Vypros nám odpustenie hriechov. * Prijmi aj tieto na☎e modlitby * a vypros nám 
ve✆ný ✁ivot. 
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Tropár hl. 4.: Od detstva si si zamiloval Krista, ve✁né Slovo. * Tú✂il si mu slú✂i✄ 
v tichu a jednoduchosti srdca. * Ale pravica Najvy☎☎ieho si ✄a vyvolila na biskupský 
stolec* a urobila ✄a neochvejným pastierom svojho ✆udu. * Obetoval si sa Bohu ako 
úplná ✂ertva * pre vieru a jednotu cirkvi. * Otec, biskup a mu✁eník Pavol, pros 
Krista, Boha, * aby spasil na☎e du☎e. 
 
Sláva, i teraz, bohorodi✝en: Tajomstvo od vekov skryté * i pred anjelmi utajené, * 
skrze teba, Bohorodi✁ka, bolo ✆u✞om zjavené, * ke✞ sa Boh stal ✁lovekom 
v nezmie☎anej jednote. * Kvôli nám dobrovo✆ne prijal krí✂, * ktorým vzkriesil toho, 
ktorého utvoril ako prvého, * a tak zachránil pred smr✄ou na☎e du☎e. 
 

17. júla 
Bla✟eného ná✠ho otca a mu✡eníka Pavla Gojdi✡a, pre✠ovského biskupa 

 
Ve☛ká utiere☞. 
Na Boh je Pán, Tropár bla✂enému Pavlovi 2-krát, Sláva i teraz: bohorodi✝en 
Tajomstvo od vekov skryté. 
 
1. sedalen,  hl. 5. Veriaci, oslavujme Petra a Pavla v jednej osobe. * Nasledujúc 
prvého, bol pevnou skalou na☎ej cirkvi * a ako druhý, bol neúnavným hlásate✆om 
Bo✂ieho Slova. * No predov☎etkým nasledoval svojho U✁ite✆a, Krista, * vynikajúc 
v pokore a poslu☎nosti, * trpezlivosti, skromnosti a láskavosti, * nakoniec aj 
v bolesti i utrpení. * Preto mu s v✞a✁ným srdcom spievajme: * Raduj sa, jasné svet-
lo, ukazujúce nám cestu k spáse. 
 
Sláva i teraz, bohorodi✝en hl. 5. Teba sme na☎li ako prístav, hradbu i úto✁i☎te, * 
nádej a ochranu i láskavú zástanky✌u. * Preto k tebe, veriaci, prichádzame, * vrúcne 
voláme a výzvame: * Z✆utuj sa, Bohorodi✁ka nad tými, ✁o v teba dúfajú* a zbav nás 
prehre☎ení. 
 
2. sedalen, hl. 8. Ako ✄a nazveme, prebla✂ený? *  Druhým Predchodcom, lebo si 
prísne krotil svoje telo? * ✍i novým Bazilom, lebo si miloval samotu a modlitbu? * 
Anjelom v ✆udskom tele, * ktorého myse✆ zalietala pred trón V☎emohúceho? * Alebo 
novým Jozafátom milujúcim jedinú a nerozdelenú cirkev? * Pros, otec Pavol, ✆úbez-
ného Krista milujúceho ✆udí, * aby spasil na☎e du☎e. 
 
Sláva i teraz, bohorodi✝en hl. 8. Veriaci, velebme pies✌ami Bohorodi✁ku, * ne-
ochvejnú posilu na☎ej viery * a vzácny dar pre na☎e du☎e. * Raduj sa, lebo si vo 
svojom lone nosila Kame✌ ✂ivota. * Raduj sa, nádej v☎etkých kon✁ín a zástanky✌a 
zarmútených. * Raduj sa, panenská Nevesta. 
 
Polyjelej 
Velebenie. Velebíme ✄a, * biskup a mu✁eník Kristov, Pavol, * lebo pre vieru 
a jednotu cirkvi, * Boh ✄a ozdobil mu✁eníckym vencom. 
Ver✎e ✏almu 27 (26): 1. Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám bá✄? *  Pán 
je ochranca môjho ✂ivota, pred kým sa mám strachova✄? 
2. Ke✞ sa pribli✂ujú ku mne zlo✁inci a chcú mi zni✁i✄ telo, * vtedy moji utlá✁atelia 
a nepriatelia strácajú silu a padajú. 
3. Aj keby sa proti mne postavili ☎íky, moje srdce sa nez✆akne. * Aj keby proti mne 
vzb✑kol boj, zotrvám v dôvere. 
4. Sláva, i teraz, aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bo✂e. 
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Bulharský spev: Prí✁te, milovníci sviatkov, * oslávme bla✂eného Pavla, * horlivého 
ve✄k☎aza a ozdobu trpiacich. 
 
3. sedalen, hl. 4. Tvoje vzácne ostatky i tvoj hrob, láskavý ot✆e, * sú pre nás my-
rom ✄úbeznej vône. * Ve✁ v✝etci, ktorí k tebe prichádzame, * pred tebou so slzami 
svoje srdcia vylievame. * Vo ve✄kej dôvere predná✝ame svoje modlitby * a ty, bla✂e-
ný Pavol, biskup zlatého srdca, * priná✝a✝ ich pred tvár dobrotivého Krá✄a, * prosiac 
ho ustavi✆ne za nás, * aby nám odpustil na✝e hriechy. 
 
Sláva i teraz, bohorodi✞en, h l. 4. Svojím bo✂ským pôrodom, ✟istá, * obnovila si 
m✠tvu ✄udskú prirodzenos✡ poru✝enú vá✝☎ami * a v✝etkých si pozdvihla od smrti 
k ✂ivotu bez konca. * Preto ✡a v✝etci právom velebíme, * ako si to sama predpove-
dala, preslávna Panna. 
 
Stup☛ový spev hl. 4. Od mladosti mojej... 
Prokimen hl. 4. V Pánových o✆iach má ve✄kú cenu* smr✡ jeho svätých. 
Ver☞: ✌ím sa odv✍a✎ím Pánovi za v☞etko, ✎o mi dal? 
 
Evanjelium od Marka, za✞. 37. 
✏ 50, po ✑alme Sláva, hl. 6. Na príhovor bla✂eného Pavla, * Milostivý, o✆isti * 
mno✂stvo na✝ich hriechov. 
I teraz: Na príhovor pre✆istej Bohorodi✆ky, * Milostivý, o✆isti * mno✂stvo na✝ich 
hriechov. 
 
Zmiluj sa, Bo✑e, nado mnou pre svoje ve✒ké milosrdenstvo* a pre svoje ve✒-
ké z✒utovanie zni✞ moju neprávos✓.: Nech zaplesá s nami v✝etko nebeské 
i zemské tvorstvo, * lebo jeden spomedzi nás, ná✝ brat i otec, * vstupuje do slávy 
nebeského príbytku* a pristupuje k nesmrte✄nému Krá✄ovi,  ktorý mu vraví: * ✔Raduj 
sa, biskup a mu✆eník, Pavol, * lebo kto vydr✂í a✂ do konca, bude spasený.✕ 
 
Po ekténii  Spas, Bo✑e, svoj ✒ud; kánon hl. 6. Katavásia: Otvorím svoje ústa. 
(irmosy sa spievajú, tropáre kánona ✎ítajú) 
Piese☛ 1. Irmos: Ke✖ Izrael prekro✗il s✘a sú✙ou hlbiny mora, * videl, ✚e sa 
topí mocné vojsko faraóna. * Tu zaspieval Bohu ví✘aznú piese✛. 
 
Bla✜ený otec, Pavol, pros Boha za nás (opakuje sa po ka✜dom tropári kánona) 
 
Posvätený otec Pavol* miloval ✡a, Spasite✄u, celou svojou mys✄ou. * Odvá✂ne sa 
postavil zo✆i-vo✆i utrpeniu * a pretrpel prenasledovanie i muky, * kým nezískal 
nepominute✄ný pokrm. 
 
Rozmanité pozemské zápasy, * obetoval si Bohu, slávny Pavol. * Preto si sa stal 
hodným prija✡ vence v nebeskom Krá✄ovstve * i ve✆ný a nevädnúci ✂ivot. 
 
Sláva i teraz: ✟istá, Bo✂ia Matka, * ty si ozdobená slávou cností* a po✆ala pravého 
Boha, * ktorý nás osvietil bo✂skými skutkami. 
 
Piese☛ 3. Irmos: Niet svätej✙ieho nad teba, Pane, Bo✚e môj. * Ty si dal 
ví✘azstvo svojim verným * a upevnil si nás na skale pravej viery. 
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Nedoprial si si zdriemnutia, * ani spánku pre svoje o✁i, prepodobný otec Pavol, * 
kým si sa nestal príbytkom Svätej Trojice * a pokladnicou múdrosti. * Tak obohacu-
je✂ svet jasnou náukou, bla✄ený. 
 
Ozbrojený bo✄skou silou * premohol si slabú moc nespravodlivcov. * Dr✄al si sa 
pevne svojho presved✁enia, posvätený Pavol, mu✁eník, * ako zbrojno✂ Bo✄ieho 
pluku. 
 
Sláva i teraz: Odveká Múdros☎, Slovo Otcovo, * nevýslovným spôsobom 
v posledných d✆och prijalo telo * z Matky, ✁o mu✄a nepoznala * a u✁inilo ju Boho-
rodi✁kou 
 
Sedalen hl. 4. Slávne Slnko ☎a pový✂ilo na nebesia ako dennicu pre svoju Cirkev, * 
Pavol, nebeský správca tajomstiev. * Osvecuje✂ veriacich svojimi slovami, * Bohom 
osvietený ot✁e ná✂. 
Sláva, i teraz: Ty ✝istá a Nepo✂kvrnená, ktorá si mu✄a nepoznala, * a porodila si 
v ✁ase Syna, Bo✄ie Slovo, ktoré nemá po✁iatok, * pros ho so svätými apo✂tolmi 
a dôstojnými patriarchami, * i s mu✁eníkmi, prorokmi a prepodobnými, * aby nás 
o✁istil a daroval nám hojné milosrdenstvo. 
 
Piese✞ 4. Irmos: Kristus je moja sila, môj Boh a Pán, * takto vrúcne mu spie-
va svätá Cirkev, * a s ✟istou mys✠ou sa te✡í v Pánovi. 
 
Kopijou svojich slov si zrazil bezbo✄nos☎ * a svojím utrpením s☎a me✁om premohol 
si pluky démonov. * V✄dy chválený Pavol, * ochrá✆ pred ich zlobou nás, ktorí ☎a 
uctievame. 
 
Ke☛ uzrel Pán ú✄asnú vý✂ku tvojej pokory, * obdaroval ☎a z nebies silou slova, * 
ktorým bola pokorená hrozná pýcha bludov. 
 
Sláva i teraz: Zvelebujme Pannu, ozdobu Jakuba, * lebo ona je brána, ✁o privádza 
k Bohu. * Ona je bo✄ský Raj* a duchovné sídlo svätosti. 
 
Piese✞ 5. Irmos: Svojim Bo☞ím svetlom, Dobrotivý, * osvie✌ du✡e tých, ✟o sa 
za rána obracajú k tebe. * Dovo✠ mi, prosím, vidie✌ teba, pravého Boha, * ke✍ 
✌a vzývam z temnoty hriechu, Bo☞ie Slovo. 
 
Prúdom svojich s✎z, premúdry ot✁e Pavol, * vysu✂il si more slastí * a prúdom svojho 
u✁enia * zahradil si, bla✄ený, potoky bludov. 
 
Svojim utrpením si zvrhol pýchu Zlého. * Preto ma oslobo☛ pred jeho útokmi. *  
Daj, aby som bol v✄dy bedlivý * a tak ma ve☛ po ceste k Bohu, slávny Pavol. 
 
Sláva i teraz: Ospevujeme, Pre✁istá, * toho, ktorý z teba nám prijal smrte✏né telo * 
a stal sa ✁lovekom ako jedna osoba v dvoch prirodzenostiach. 
 
Piese✞ 6. Irmos: More môjho ☞ivota je hriechom rozbúrené, * preto prichá-
dzam k tvojmu tichému prístavu a volám: * ✑Zachrá✒ mi ☞ivot pred smr✌ou, 
Milostivý.✓ 
 
Bol si svetlom a svojim utrpením si ✄iaril na v✂etky strany. * Pred tyranmi si vyzná-
val Kristovo meno, * Pánov trpite✏, v✄dy chválený Pavol. 
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Tvoj jazyk, otec Pavol, * bol naozaj ako pero rýchlopisca. * Vyznávajúc úctyhodnú 
Múdros✁, * písal si na tabule s✂dc duchovný zákon. 
 
Sláva i teraz: Svätý Duch na teba, ✄istá, zostúpil * a zachoval tvoje panenstvo. * 
Urobil ✁a vzne☎eným príbytkom Syna Najvy☎☎ieho, * V✆dy Nepo☎kvrnená 
a Preblahoslavená. 
 
Kondák, hl.4.: Zapálený láskou Bo✆ského Srdca * za✆iaril si nám ako jasná hviez-
da. * Poznáme ✁a ako horlivého ve✝k✞aza na☎ej cirkvi. * Preto ospevujeme tvoju 
úctyhodnú pamiatku * a vzdávame v✟aky Bohu za teba. * Ve✟ aj dnes, svätite✝u 
a ot✠e ná☎, Pavol, * u✠í☎ nás svojimi slovami: * ✡Boh je láska, milujme ho!☛ 
Ikos: Telo si si um✂tvil pôstom a modlitbami * a rozhodol si sa vies✁ mní☎sky ✆ivot. 
* Chcel si sa riadi✁ pravidlami Bazila Ve✝kého. * Ale Najvy☎☎í, ktorý skúma hlbiny 
a tajomstvá srdca, * vyvolil si ✁a za nástupcu apo☎tolov. *  Ty, verný a poslu☎ný 
prvému z apo☎tolov, * prijal si chirotóniu v starom meste Ríme * a Boh videl, ✆e je 
to dobré. * ✄oskoro aj ná☎ biedny ✝ud spoznal v tebe láskavého otca, * u✠ite✝a 
i trpite✝a za jednotu Cirkvi. * Preto nás, bla✆ený ot✠e, ochra✞uj a na✟alej pou✠uj 
svojimi slovami: ✡Boh je láska, milujme ho!☛ 
 
Piese☞ 7. Irmos: Bohabojným mládencom * anjel ochladil ohnivú pec * 
a plame✌om zni✍il Chaldejcov. * Krá✎a o Bo✏om dive pou✍il spev: * ✑Po✏eh-
naný si, Bo✏e na✒ich otcov.✓ 
 
Tak, ako ✆iaril tvoj ✆ivot pôstom, * tak si sa aj v utrpení ukázal pevný. * Oslávil si 
Krista, múdry ot✠e, spevom: * ✡Po✆ehaný je Boh na☎ich otcov.☛ 
 
Bohom pou✠ený ot✠e, Pavol, * odvá✆ne si sa opásal ✠istotou tela a my☎lienok. * 
Prijal si korunu mu✠eníctva a s v✟a✠nos✁ou si spieval: * ✡Po✆ehnaný je Boh na☎ich 
otcov.☛ 
 
Sláva i teraz: Ten, ktorého ni✠ obsiahnu✁ nemô✆e * a spo✠íva v lone Otca, * spo✠í-
va teraz v tvojom lone, Pre✠istá, ako telesný. * Vzal na seba podobu ✠loveka, * 
a stal sa Adamom, aby spasil Adama. 
 
Piese☞ 8. Irmos: Rosou si osvie✏il mládencov v plameni, * ale ✏ertvu spravod-
livého spálil si aj s vodou. * Je✏i✒u, ty mô✏e✒ v✒etko, ✍o len chce✒. * Naveky ✔a 
budeme zvelebova✔. 
 
Za✆iaril si s✁a druhé slnko, * ☎íril si náuku na v☎etky strany * a svetlom pokánia, 
bla✆ený Pavol, * zahnal si temnú tmu ka✆dého hriechu. 
 
Tvoje slová, v✆dybla✆ený, ✁a zdobili, * bol si pero Svätého Ducha, * písal si veriacim 
o Bo✆ej Múdrosti* a vyvy☎oval si Krista na veky. 
 
Sláva i teraz: Pod tvoju ochranu sa utiekam, Nepo☎kvrnená * a volím si ✁a za zá-
stanky✞u v mojom ✆ivote. * Ty si nepochopite✝ným spôsobom porodila Boha ✕ 
Slovo. * Jeho vyvy☎ujeme naveky. 
 
Bohorodi✖ku a Matku Svetla pies☞ami zvelebujme: Velebí m oja du✗a Pána... 
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Piese✁ 9. Irmos: ✂udia nemô✄u vidie☎ Boha. * Ani anjeli sa neodvá✄ia na✆ 
pozera☎. * Le✄ skrze teba, Naj✝istej✞ia, * zjavil sa Boh ako vtelené slovo. * Ke✟ 
ho spolu s anjelmi velebíme, * i teba oslavujeme. 
 
Za✠iaril si Kristovej Cirkvi ako svetlo, * s✡a mesiac i ve☛ké slnko. * Osvietil si mysle 
veriacich * a ke☞ si vstúpil do nezapadajúceho svetla, * ospevuje✌ nestvorenú Troji-
cu. 
 
Tvoj hrob, v✠dy chválený Pavol, obohatil zem o tvoje posvätné telo. * Zaplesali 
du✌e spravodlivých * a anjeli prijali tvoju bla✠enú du✌u. * Spolu s nami si spome✍ 
na nás, * ke☞ ✡a ospevujeme. 
 
Sláva i teraz: Ako kvapka z nebies zostúpil Dá✠☞ do tvojho lona, Milostiplná 
Pnanna. * Vysu✌il toky klamstva * a skrze teba na v✌etkých ☛udí vylial neporu✌ite☛-
nos✡ a vykúpenie. 
 
Svitilen:  Najprv si sa osved✎il v pôste a potom si svoj bo✠ský ✠ivot zakon✎il utrpe-
ním. Pre✌iel si do nebies a stojí✌ pred Kristom. Prepodobný otec Pavol, prihováraj 
sa za nás, ke☞ ✡a vrúcne ospevujeme. 
Sláva i teraz: Porodila si nám Pána, nevýslovnú Rados✡. Dovo☛, aby sme sa aj my 
stali ú✎astníkmi nebeskej radosti. Po✠ehnaná a pre✎istá Mária, priná✌ame ti z celej 
du✌e vrúcnu v☞aku, preto nezabudni na svojich slu✠obníkov. 
 
Na chválach stichiry 4, hl. 8. (podoben: O, preslavnaho ✏udese) 
Aký to ú✠asný div! * Naozaj ve☛ká je sila tvojho krí✠a, Kriste, Bo✠e. * On je zbra✍ou 
i ✌títom proti duchovným nepriate☛om. * On je mostom, po ktorom prechádzame 
do  nebies. * On sa stal zbra✍ou aj tvojho bla✠eného slu✠obníka Pavla, * vo chvíli, 
ke☞ mu ho odovzdal najvy✌✌í ve☛k✍az so slovami: * ✑Tento krí✠ je len slabým sym-
bolom tých utrpení, * ktoré na teba zo✌le Pán, môj milovaný syn, v tvojej biskup-
skej slu✠be.✒ Na jeho príhovor, milosrdný Vládca, * zmiluj sa a zachrá✍ svojich 
slu✠obníkov. 
 
Aký to ú✠asný div! * Naozaj ve☛ká je sila tvojho slova, Je✠i✌u. * Ono je stále ✠ivé 
a ú✎inné. * Ono z rybárov urobilo apo✌tolov. * Mýtnika zmenilo na evanjelistu * 
a z hrie✌nice sa stala myronosi✎ka. * Ono sa dotklo i tvojho slu✠obníka Pavla, * 
ktorý na✍ odpovedal.  * Urobilo z neho ✎istého k✍aza, * horlivého reho☛níka 
a sirotám otca, * a pre v✌etkých biskupa zlatého srdca. * Na jeho príhovor, milosrd-
ný Vládca, * zmiluj sa a zachrá✍ svojich slu✠obníkov. 
 
Aký to ú✠asný div! * Naozaj ve☛ká je sila viery v teba, Je✠i✌u. *  Ona je trpezlivá 
a dobrotivá, * nezávidí a nevypína sa. * V✌etko vie znies✡ a v✌etko pretrpí. * Preto 
nikdy nezanikne. *  Ona rozpa☛ovala aj tvojho slu✠obníka Pavla. * Ve☞ len pre ✍u 
dokázal vo väzení poveda✡: * ✑Mne e✌te nikto nikdy neublí✠il.✒ * Na jeho príhovor, 
milosrdný Vládca, * zmiluj sa a zachrá✍ svojich slu✠obníkov. 
 
Aký to ú✠asný div! * Naozaj ve☛ká je sila viery v teba, Je✠i✌u. * Ona uzdravila ✠enu 
trpiacu na krvotok i slepého od narodenia. * Vrátila zdravie i stotníkovmu sluhovi. * 
Ona posil✍ovala kres✡anov v katakombách * a mu✎eníkov na súdoch. * Bez viery 
nie je mo✠né pá✎i✡ sa Bohu. * Ale tvoj slu✠obník Pavol bol plný viery. * Ve☛mi sa ti 
pá✎il a ty si si ho zamiloval. * Preto si si ho povolal vo výro✎ný de✍ jeho narodenia. 
* Na jeho príhovor, milosrdný  Vládca, * zmiluj sa a zachrá✍ svojich slu✠obníkov. 
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Sláva, hl. 6. (samohlas): Dnes sa naplnili na✁e ústa chválou a plesaním. *  Dnes 
z celej du✁e spievame: * Raduj sa, nástupca apo✁tolov. * Raduj sa, stelesnená dobro-
ta. * Raduj sa, ustavi✂ná modlitba a pokora. * Raduj sa, lebo si odpustil svojim ne-
priate✄om. * Raduj sa, lebo si miloval jedinú a pravú Kristovu Cirkev. * Raduj sa, 
Pavol, zástanca v na✁ich potrebách. 
 
I teraz, hlas ten istý: Bohorodi✂ka, ty si pravý vini✂, * z ktorého nám vyrástol 
Plod ☎ivota. * Prosíme ✆a: ✝Prihováraj sa za nás, Vládky✞a, so svätými apo✁tolmi, * 
aby sa zmiloval nad na✁imi du✁ami. 
 
Ve✟ké slávoslovije. Po slávosloví tropár a bohorodi✠ník ako na ✡Boh je 
Pán.☛ 

 

 

 


