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Úvod

Lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, 
a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.
Vystríhajte sa falošných prorokov, ktorí k vám
prichádzajú v ovčom rúchu, ale vnútri sú dravými vlkmi.

Po ovocí ich poznáte... 
	 	 	 	 	 	 	 (Mt	7,	14	-	16)

Nie je ľahkou prácou dosiahnuť pravdu
a očistiť sa od všetkého, čo je proti milosti,
pretože diabol obyčajne ukazuje svoj klam,
zvlášť začiatočníkom, vo forme pravdy
a dáva duchovný vzhľad tomu, čo je zlé.

(sv.	Gregor	Sinajský)
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Vážení čitatelia,
 
dostáva sa vám do rúk publikácia, ktorou si chceme pripomenúť za-

šlú slávu monastiera prep. Jova Počajevského v Ladomirovej. 
Prvé vydanie publikácie vyšlo pri príležitosti 75. výročia vzniku 

monastiera, ako aj 80. výročia návratu svätého pravoslávia do týchto kon-
čín. Jej hlavnou úlohou bolo a je prispieť k poznaniu pravdy a uviesť do 
problematiky života pravoslávnej cirkvi v minulosti i v súčasnosti.

Stručný prierez vývojom obcí, náznaky histórie pravoslávnej cirkvi 
od jej prvopočiatkov (prvotnej apoštolskej cirkvi), snahy Rímu o jej lik-
vidáciu formou unionizmu, ako aj záslužná práca monastiera a tlačiarne 
v Ladomirovej, nech budú zdrojom upevňovania hrdosti a úcty k pra-
dedovskej pravoslávnej viere v duchu cyrilometodskej tradície, rodnej 
hrude a jazyku.

Druhé doplnené vydanie bolo ovplyvnené 85. výročím provizorného 
začiatku tlačiarne vo Vyšnom Svidníku, ako aj 85. výročím od posviacky 
Chrámu Sv. Archanjela Michala v Ladomirovej (21. 11. 1924) v minulom 
roku (2009). 
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O pravoslávnej Cirkvi

Vierouka pravoslávnej Cirkvi spočíva vo Svätom Písme a vo vše-
obecnej cirkevnej Tradícii. Cirkevná tradícia je zachovaná tak v poriadku 
Cirkvi a jej živote, ako aj v spisoch svätých otcov, t.j. cirkevných spiso-
vateľov prvých storočí dejín kresťanstva.

Kanonické právo pravoslávnej Cirkvi je založené na pravidlách, 
ktoré boli prijaté na siedmich všeobecných snemoch a na významnejších 
snemoch miestnych Cirkvi i na pravidlách, ktoré obsahujú spisy svätých 
cirkevných otcov.

Zriadenie pravoslávnej (po grécky orthodoxnej) Cirkvi bolo vytvo-
rené v dobe od 1. do 9. storočia. Kresťania sa organizujú podľa štátnych 
území a podľa národov do miestnych Cirkvi. Miestne Cirkvi sú spojené 
do jednej všeobecnej Cirkvi. K tomuto systému všeobecnej Cirkvi pat-
rila pôvodne aj rímska cirkev. V nej však neskôr šiel vývoj k vytvoreniu 
pápežstva. Zatiaľ čo sa do 9. storočia zúčastňovala na všetkých všeobec-
ných cirkevných snemoch a podriaďovala sa ich uzneseniam, neskôr sa 
v rímskej cirkvi uplatňovala zásada, že uznesenia všeobecných cirkev-
ných snemov vyžadujú schválenie rímskeho patriarchu. Východné Cirkvi 
vždy vystupovali proti týmto tendenciám. To viedlo v r. 1054 k cirkevné-
mu rozkolu, v ktorom na jednej strane stál rímsky patriarchát a na druhej 
strane patriarcháty carihradský, alexandrijský, antiochijský a jeruzalem-
ský. V tejto dobe začali tieto patriarcháty užívať názov „orthodoxný“ na 
znamenie toho, že nesúhlasia s novým vývojom pomerov v rímskej cirkvi 
a trvajú na doterajšom učení.

Názor - pomerne bežný, že pravoslávna Cirkev vznikla iba v roku 
1054 odtrhnutím od Ríma, je historickým omylom. Miestne pravoslávne 
Cirkvi nikdy neboli podriadené Rímu, hoci rímsky patriarcha ako biskup 
hlavného mesta Rímskej ríše sa tešil veľkej autorite. Právny vzťah vý-
chodných patriarchov k rímskemu bol rovnaký, aký bol ich vzťah medzi 
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sebou. Nebol to vzťah podriadenosti, ale rovnosti. O odtrhnutí od Ríma 
je možné hovoriť u cirkvi, ktoré sa vytvorili na Západe.

V prvotnej Cirkvi jednota nebola iba formálnym fenoménom, ale 
základným a samozrejmým prvkom kresťanstva. Christos prišiel preto, 
aby všetkých, ktorí boli rozdelení na základe ľudských príčin, zjednotil 
v spoločenstve Božieho ľudu, v Cirkvi. „V tomto spoločenstve už nieto 
Žida, Gréka, otroka, slobodného, ani muža, ani ženy, ale všetci sú jedno 
v Christu“ (G 3, 28). Táto jednota bola stelesnená v jednote každej miest-
nej Cirkvi, ktorej spoločenstvo vedené biskupom bolo prejavom jedného 
Tela s Hlavou, ktorou je Christos „Christos je Hlavou Tela Cirkvi.“ (Kol. 
1, 18), „Christos je Hlavou Cirkvi.“ (Ef. 5, 23). Je nesporným faktom, 
že v apoštolskej dobe centrom jednoty všetkých miestnych kresťanských 
Cirkví bola Cirkev jeruzalemská, matka Cirkev v úplnom a absolútnom 
slova zmysle, lebo bola prameňom a vzorom pre všetky ostatné miest-
ne kresťanské spoločenstvá. Nikto však nemôže popierať, že začiatkom  
4. storočia podľa prirodzenej autority prvé miesto podľa cti zaujímala 
rímska Cirkev, spoločenstvo kresťanov hlavného mesta Rímskeho im-
péria, v ktorom vzniklo päť patriarchátov: rímsky, carihradský, ale-
xandrijský, antiochijský a jeruzalemský. Predsedníctvo v láske patrilo 
rímskemu patriarchovi, pretože Rím bol hlavným mestom vtedajšieho 
impéria. Predsedníctvo v láske neznamenalo mocenskú pozíciu Ríma 
medzi ostatnými patriarchátmi. Žiaľ, Rím svoje predsedníctvo v láske sa 
postupne snažil preniesť na pozíciu moci. Táto snaha Ríma priniesla a 
prináša nezhody vo vzájomných vzťahoch medzi Východom a Západom, 
čo sa v plnom rozsahu prejavilo už v spomínanom rozdelení kresťanstva 
a v dôsledku toho došlo k rozdielnosti hlavne vo vierouke. Všetko, čo 
Cirkev formulovala v období všeobecných snemov, Západ zavrhol ako 
schizmatickú (rozkolnícku, rozdelenie cirkvi podľa rituálnych rozdielov) 
tradíciu a začal budovať novú teologickú doktrínu (jednostranné učenie), 
ktorá posilňovala mocenské postavenie rímskeho patriarchu v západnom 
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kresťanskom svete. V priebehu dejín rímski pápeži vyhlásili nové dogmy, 
ktoré sú v protiklade s prvotnou kresťanskou tradíciou apoštolskej doby. 
Preto v prípade rímskokatolíkov nemôžeme hovoriť ani o zachovaní for-
málnej apoštolskej následnosti, keďže rímsky pápež ako priamy nástupca 
apoštola nezachoval v neporušenosti čistotu apoštolskej viery.

Učenie o tom, že rímsky pápež je námestníkom Christa a pastierom 
celej Cirkvi, že je neomylný a má plnú, najvyššiu a všeobecnú právomoc 
nad Cirkvou, ktorú môže vždy slobodne vykonávať, ako aj jeho definície 
označované za nezmeniteľné samy o sebe, keďže pápež ich vynáša mo-
cou Svätého Ducha, ktorý mu bol prisľúbený v osobe Sv. apoštola Petra sú 
v rozpore s učením Svätého Písma: „Ajhľa, Ja som s vami po všetky dni, 
až do konca sveta.“ (Mt 28, 20), „Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník 
medzi Bohom a ľuďmi, človek Isus Christos, ktorý dal seba ako výkupné 
za všetkých, ako dosvedčilo v plnosti času.“ (Tim. 2, 5- 6), „Máme takého 
Veľkňaza, ktorý sa posadil na pravici Trónu Velebnosti na nebesiach ako 
služobník svätyne a pravého stánku rozloženého Pánom a nie človekom. 
Veď každý veľkňaz je na to ustanovený, aby prinášal dary a obete.“ (Žid. 
8, 1- 2- 3), „Každý veľkňaz, ktorý je spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí 
vo veciach Božích; prinášať dary a obete za hriechy.“ (Žid. 5, 1) „A nikto si 
nemôže sám vziať hodnosť, len ak ho Boh povolal ako aj Árona. Podobne 
ani Christos nepoctil sa sám veľkňazskou hodnosťou, ale (poctil Ho) Ten, 
ktorý Mu povedal: Syn môj si Ty, ja som Ťa splodil dnes.“ (Žid. 5, 4 - 5) 
„Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, bude svedčiť o Mne.“ (J 15, 26).

Snaha Rímu podriadiť si Východ a dosiahnuť tak svoje mocenské 
ciele smerovala k unionizmu. Prvý tzv. unionistický koncil sa uskutočnil 
v r. l274 v Lyone, na ďalšom Ferraro-Florenskom koncile konanom v  
r. 1439 žiadali predstavitelia západného kresťanského sveta od reprezen-
tantov kresťanského Východu prijať nové vieroučné pravdy, ktoré nemali 
biblický základ a taktiež boli v protiklade s apoštolskou tradíciou a uče-
ním cirkevných otcov.
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Nakoniec predsa len pod nátlakom západných predstaviteľov Ríma 
došlo k podpísaniu únií (1596 Brestlitovská, 1646 - 1649 Užhorodská). 
Pre pravoslávnu Cirkev začalo veľmi ťažké obdobie, obdobie utrpenia, 
múk a nenávistí. Tak sa začal úporný a zdĺhavý boj únie s pravoslávnou 
Cirkvou, ktorý sa vyznačoval krutosťou a nezmyselnosťou. Rozdeľoval 
rodných bratov a prehlboval vzájomné odcudzenie kresťanov.

Únie boli politickou záležitosťou, a nie kresťanskou, pretože nezjed-
nocovali ľudí na základe lásky, ale ich rozdeľovali a rozdeľujú. Treba 
zdôrazniť, že vždy sa využila politická situácia na obnovenie únie. Histo-
rické pramene svedčia o tom, že unionizmus za silnej podpory rímskeho 
katolicizmu sa vždy prejavoval razantným silovým nástupom. Všetko ná-
silie voči pravoslávnym uniati konali v mene spravodlivosti.

Silou sa unionizmus ako rímskokatolícky model obnovenia jednoty 
kresťanstva presadzuje aj po páde komunizmu - preberanie chrámov, mi-
sijná činnosť, požadovanie majetkov za podpory štátu. Agresívny spôsob 
časti hierarchie (cirkevných hodnostárov) a katolíckeho duchovenstva 
smeruje až tak ďaleko, že žiadajú i majetok pravoslávnej Cirkvi - chrámy, 
monastiere, dokonca i hnuteľný majetok.

Mnohí uniatskí predstavitelia tvrdia a šíria demagógiu, že oni si 
berú len svoje a ich cirkev je tu od nepamäti. Aká je skutočná prav-
da? Pred Užhorodskou úniou, hlavne vo východnej časti dnešného Slo-
venska a Zakarpatska, jestvovala pravoslávna Cirkev, ktorá mala svoje 
chrámy, fary, monastiere aj majetky (Korabinského lexikón, F. Uličný: 
Dejiny osídlenia Šariša). Postupne všetky nehnuteľnosti: chrámy, far-
ské budovy, polia, lúky, lesy a iné boli prevedené do vlastníctva gréc-
kokatolíckej Cirkvi. Predkovia dnešných uniatov (tzv. gréckokatolíkov) 
pred vyhlásením Užhorodskej únie nielen historicky, ale aj cirkevne 
boli riadnymi členmi pravoslávnej cirkvi, s pravoslávnou vieroukou i 
obradom. Dnešní uniati sú už iba tí, ktorí sa snažia zachovať východný 
pravoslávny obrad.



�

Únia však splnila hlavný cieľ, podrobila časť pravoslávnych veria-
cich Rímu.

V 20. a 30. rokoch 20. storočia bol zaznamenaný návrat uniatov do 
pravoslávnej Cirkvi. Snahy o návrat boli však silne potlačované, čoho 
svedectvom je Marmarošsihotský proces.

Koncom 20. a začiatkom 21. storočia sa objavujú tie isté idey a po-
dobné prostriedky a praktiky pri presadzovaní únie aké sa objavovali pri 
realizácii prvých únií v 17. storočí, ktorých sme svedkami.

Vzťahy pravoslávnej cirkvi s Rímom pokladáme za falošný ekume-
nizmus, pretože v nich zo strany Vatikánu chýba kresťanská láska a iba sa 
volá po spravodlivosti. Aj keď pápež vystupuje ako posol porozumenia 
a lásky medzi národmi, vo vzťahu k pravosláviu Vatikán pôsobí negatív-
ne. Ospravedlnenie pápeža za historické krivdy spáchané na pravosláv-
nej cirkvi sa nepremietlo do zlepšenia vzťahov medzi rímskokatolíckou a 
pravoslávnou cirkvou, chýbajú činy.

Pozrime sa len na cyrilometodskú misiu, ktorá je nepochybne naj-
frekventovanejšou témou histórie Slovanov, ideou všeslovanskej jednoty.
Pravoslávna cirkev pamiatku bratov sv. Cyrila a Metoda slávi už od dôb 
Veľkej Moravy, kdežto rímska cirkev iba od roku 1880, keď pápež Lev 
XIII. vydal encykliku Grande munus /Vznešená úloha/, ktorou oboch bra-
tov kanonizoval ako malých svätých rímskej cirkvi. Slovania, spadajúci 
pod rímskeho pápeža, skutočne obracajú svoj naivný pohľad k samozva-
nému „Christovmu námestníkovi“, údajne vládnucemu neomylnou hla-
vou v otázkach viery a mravov. Nepochybne je dobre, že si uvedomujú 
veľkosť oboch bratov a hodnotu ich odkazu. Vynára sa však otázka, či aj 
duchovne chcú k nim patriť. Či to všetko nie je iba vhodný prostriedok k 
duchovnému odtrhnutiu tých, ktorí verne po svojich predkoch zachová-
vali úctu k sv. bratom.

Historické svedectvá hovoria čosi iné. Ide o dva listy pápeža Štefana 
V. /VI./ poslané kráľovi Svätoplukovi/ podľa odpisu z 11. st. v kódexe 
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cisterciánskeho kláštora Heiligenkreuz/ a druhý list - Commonitorium -  
pre legáta Dominika a kňazov Jána a Štefana /podľa odpisu z 12. st. v 
zbierke rukopisov Britského múzea/, z ktorých vyberáme: 

Prvý	list: „Keď sme sa však dozvedeli, že Metod sa oddáva bludu, 
nie budovaniu /viery/ - sváru, nie pokoju, veľmi sme sa zadivili, ak je 
tomu tak, ako sme počuli, jeho blud celkom zavrhujem. Ty však a tvoj 
ľud budete pred súdom Ducha Svätého bez viny, ak pravda, budete nepo-
rušene zachovávať vieru, ktorú hlása cirkev rímska. Avšak pobožnosti a 
sväté sviatosti a omšové bohoslužby, ktoré sa tenže Metod opovážil slúžiť 
slovienskym jazykom, hoci sa pri najsvätejšom tele blahoslaveného Petra 
prísahou zaručil, že to viac neurobí - /my/ zhroziac sa hriechu /spáchané-
ho/ jeho krivou prísahou, zakazujeme z Božej a našej apoštolskej moci 
pod trestom uvrhnutia do kliatby, aby sa toho odteraz nikto v nijakom 
prípade nedopustil. Vzdorovitých však a neposlušných, vyvolávajúcich 
zvadu a pohoršenie, ak by sa po prvom a ani po druhom napomenutí 
vôbec nepolepšili, prikazujeme z lona cirkvi vyobcovať ako rozsievačov 
kúkoľa a aby ani jedna prašivá ovca nenakazila celé stádo, z našej moci 
rozkazujeme ich zadržať a ďaleko vyhnať od vašich hraníc.“ 

Druhý	list: „Ak by povedali: Svätí otcovia zakázali k vierovyzna-
niu niečo pridávať alebo uberať, odpovedzte: Svätá cirkev rímska je 
strážkyňou a upevňovateľkou svätých dogiem, pretože nástupníctvom 
kniežaťa apoštolov v katolíckej viere sa v ničom nekolíše.“ Kap. XII.: 
„Omše a najsvätejšie bohoslužby, ktoré sa tenže Metod opovážil slúžiť 
slovienskym jazykom, hoci za čias jeho /pápežovho/ predchodcu, t.j. 
pána Jána, najsvätejšieho pápeža, prisahal, že to viac neurobí, z apoš-
tolskej moci celkom zakazuje, aby sa to v nijakom prípade nekonalo.“ 
Kap. XIV.: „Nástupcovi, ktorého sa Metod opovážil urči po sebe na-
priek ustanoveniam všetkých svätých otcov, z našej apoštolskej moci 
zakážte vykonáva úrad, kým nepríde k nám osobne a svoju vec živým 
slovom nevysvetlí.“
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Stručne z histórie obce Ladomirová

Obec Ladomirová patrí medzi rusínske obce a čo do počtu obyvateľov 
medzi najväčšie v okrese Svidník. Leží v severnej časti Nízkych Beskyd 
v údolí severovýchodného prítoku Ondavy v nadmorskej výške 265 m.

Obec sa po prvýkrát spomína r. 1414 (podľa najnovších zistení 
údajne ešte v r. 1364) ako Ladomerwagasa. Základom miestneho mena 
Vladimirová bola osoba s krstným menom Vladimír, ktorý bol zaklada-
teľom osady a majiteľom pôdy, toho času obec Ladomirová. Archívne 
dokumenty, ako aj kronika obce hovoria, že šľachtic Šimon Cudár zálo-
hoval svoju časť majetkov hradného panstva Makovica Jánovi Bebekovi. 
Medzi zálohovanými bola aj dedina Ladomirová. V tom istom roku kráľ 
Žigmund potvrdil Cudárovcom vlastníctvo ich panstiev, teda aj makovic-
kého. Neskôr panské majetky v obci spravoval poľský veľkostatkár Kol-
basa. Poslednými zemepánmi po Kolbasovi boli: Kačur a Teodor Rajský. 
Zemepán mal postavenú kaplnku „Pid Dubikom“, kde so svojou rodinou 
chodil na pobožnosti.

V 15. storočí bola Ladomirová jedinou dedinou v doline Ladomirky, 
ktorou viedla cesta do Poľska a Haliča, a preto v obci bola Cudárovcami 
zriadená mýtnica, kde sa vyberalo mýto. V tom istom období bol v obci za-
vedený Ladomirovský jarmok, ktorý do obce privábil veľa poľských židov, 
ktorí zakladali svoje verejné i tajné obchody na všetok možný tovar.

V r. 1458 dali Cudárovci postaviť kaštieľ, ktorý jestvoval aj v 17. 
storočí. 

V r. 1618 obec mala 46 poddanských usadlostí, okrem šoltýsovej, 
mlyna, mýtnice, kostola, farskej budovy, školy a kaštieľa. Obyvatelia žili 
v lese a pri dobytku miestneho majera. 

V r. 1742 bol v obci postavený drevený zrubový trojpriestorový 
chrám, zasvätený Archanjelovi Michalovi. V tom čase sa uvádza existen-
cia pravoslávnych veriacich. 
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Podľa urbariálnej zmluvy z r. 1771, podpísanej vtedajším grófom 
Jozefom Sirmajom, väčšia časť občanov patrila statkárovi Ladomerské-
mu. V tejto zmluve sa občania obce zaviazali pracovať na panskom s po-
vozmi, odvádzať naturálne a peňažné dávky. Vtedy bolo v Ladomirovej 
38 rodín zaoberajúcich sa obrábaním pôdy, chovom dobytka, drevoru-
bačstvom a pálením dreveného uhlia. Zmluvu podpísali krížikmi štyria 
občania: Matúš Juhaščik, Juraj Burjak, Jozef Damko, Timothej Škurla 
a miestny kantor Ján Lopuch. V zmluve sú uvedené i takéto priezviská: 
Bocan, Bojčík, Kačur, Kukla, Lisak, Mikitka, Moroz, Vaňko a.i..

V tom čase mala obec dva mlyny.
V r. 1787 v obci bolo 102 obývaných domov, v ktorých žilo 731 

obyvateľov (sčítanie ľudí). V r. 1846 bolo v obci 821 obyvateľov, v r. 
1850 527 obyvateľov (mnohí zomreli na zákernú chorobu - choleru).

V tom čase bolo v Ladomirovej 270 obyvateľov židovského pôvo-
du. V obci bol a dodnes sa zachoval židovský cintorín v katastri chotára 
obce, ktorý nesie miestny názov „Pod Kytkaňou“. V obci sa nachádzali 
dve židovské modlitebne - drevené synagógy, ktoré v druhej svetovej voj-
ne boli zničené.

Prvá svetová vojna bola veľkou pohromou pre občanov tejto obce, 
lebo zastihla ľudí v neutešenom stave - neznesiteľné bremená v podobe 
štátnych a obecných daní, hladu a biedy. Ustupujúce maďarské vojská za-
paľovali domy, čím spôsobili veľké požiare, ktoré zachvátili značnú časť 
obce. V týchto priestoroch bojovali tiež vojská 48. a 12. sibírskej divízie. 
Asi tristo padlých vojakov je pochovaných v 94 spoločných hroboch na 
vojenskom cintoríne. Veľká časť pochovaných vojakov zomrela na záker-
nú chorobu - choleru. V miestnej škole mali vojaci tzv. lazaret.

V r. 1935 prišli s myšlienkou postaviť kaplnku na cintoríne účastní-
ci Ruského zväzu veľkej vojny v  ČSR, na čele s generálom Rogovom a 
plukovníkom Čerkesom. Do zbierok sa zapojili Rusi, Česi a Slováci. Zá-
kladný kameň bol položený 8.9.1937. Autorom stavby bol mladý architekt  
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G.D. Zub. S výstavbou sa začalo na jar 1938 za pomoci členov Bratstva pra-
voslávnej misie v Ladomirovej, obyvateľov obce Ladomirová a okolitých 
obcí. Kaplnku vymaľoval mladý ikonopisec, študent Pražskej akadémie 
umení M.B. Romberg. Celá bola vymaľovaná na červeno s bielymi rímsa-
mi, strecha bola zelená a kupoly modré. V kaplnke na stene bola nakreslená 
freska sv. Vladimíra a Oľgy, ktorí držia na bielom plátne Vladimírsku ikonu 
Matky Božej. Samotná slávnosť vysvätenia kaplnky sa konala 16. - 17. 7. 
1938. Vysviacku vykonal pravoslávny biskup Sergej z Prahy. Posviacky, 
ako aj kladenia vencov, sa zúčastnili: pán A.P. Struve z Belehradu, guvernér 
Podkarpatskej Rusi K.L. Hrabár, ako aj ďalší hostia z Užhorodu, Prešova, 
Nitry a Martina. Z Prahy prišli: predseda Zväzu invalidov generál Šiling, 
generál Rogov a plukovník Čerkes, ktorý priniesol so sebou bronzovú ta-
buľu s nápisom: Ruské vojenstvo v ČSR padlým bratom vo veľkej vojne. 
Deň vysvätenia bol súčasne dňom 20. výročia zavraždenia cárskej rodiny a 
950. výročia prijatia kresťanstva v Kyjevskej Rusi.

Obec zaznala veľké útrapy i v čase 2. svetovej vojny. Dvakrát vyho-
rela, po prvýkrát v septembri 1944, vtedy zhorelo 21 domov s usadlosťami 
a postupne celá dedina. Časť obyvateľstva evakuovala do lesa a ostatní do 
okolia okresu Prešov. Obec i okolie boli Nemcami silne podmínované, čo 
ešte dlho po vojne prinášalo svoje obete.

V blízkosti obce sa odohrávali najťažšie boje v Karpatsko-duklian-
skej operácii. Ladomirovú oslobodili vojská 1. a 4. ukrajinského frontu 
26.11.1944. Na dome p. Gajdoša v Ladomirovej je pamätná tabuľa veno-
vaná Vítovi Nejedlému, zakladateľovi Armádneho umeleckého súboru 1. 
čs. armádneho zboru v ZSSR. Tu naposledy dirigoval svoj koncert pod ná-
zvom „Přicházíme z ZSSR“ (Kronika obce).
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Z histórie obce Vagrinec

Obec leží v strednej časti Nízkych Beskýd v údolí severného prítoku 
Ondavy, v nadmorskej výške okolo 290 m. 

V r. 1470 kráľ Matej daroval šľachticom z Rozhanoviec panstvo 
Makovica, ku ktorému patrila i obec Vagrinec. Z obsahu darovacej lis-
tiny je zrejme, že táto obec jestvovala už pred rokom 1470. V listine sa 
uvádza  maďarský názov Lewrinczwagaza (Vavrincova Poruba), z čoho 
sa usudzuje, že osada vznikla na zákupnom práve a prvým jej šoltýsom 
bol Vavrinec. Obyvateľstvo utvorilo názov Vagrinec a zemepáni z neho 
maďarizovaný tvar Wagryncz. Oba názvy sa striedavo vyskytujú v ne-
skorších písomnostiach. Kruhopis jediného známeho pečatidla znie: 
Wagrinecz Kozség Hiv (atalos). Pecsétje 1868 a vo vnútri pečate je vy-
rytý jeleň utekajúci do lesa, čo symbolizuje lesné bohatstvo a hojnosť 
vysokej zveri.

V roku 1720 obec mala 3 poľnohospodárske usadlosti. V r. 1828 
obec mala 25 domov a 270 obyvateľov. V r. 1858 bol postavený neokla-
sistický chrám. V r. 1921 viac ako polovica občanov sa vracia k svojej 
pradedovskej svätej pravoslávnej cirkvi. V r. 1923 pravoslávni veriaci 
vypomáhajú finančne i prácou pri výstavbe chrámu v Ladomirovej. V 
r. 1924 vo Vagrinci v blízkosti gréckokatolíckeho chrámu, na cintoríne, 
postavili zvonicu s jedným zvonom, čo im poslúžilo na zvonenie a pri 
pohrebných úkonoch. Na bohoslužby dochádzali do Ladomirovej, ktorá 
je od Vagrinca vzdialená 2 km.

V r. 1950 dochádza k zjednoteniu oboch cirkvi. Tu sa pravoslávni ve-
riaci dávajú do opravy gréckokatolíckeho chrámu, ktorý bol vo veľmi zlom 
stave. Strechu chrámu, ktorá bola prikrytá šindľom, pokrývajú plechom.

V r. 1968 chrám je násilím prebraný gréckokatolíckou cirkvou. Pre 
pravoslávnych bol zatvorený. V r. 1969 dochádza k spoločnému užívaniu 
chrámu. V r. 1990 boli všetky bohoslužobné potreby pravoslávnych ve-
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riacich veriacimi gréckokatolíckej cirkvi násilím vynesené do kultúrneho 
domu obce. V tom istom roku si pravoslávni veriaci postavili drevenú 
modlitebňu, ktorá im v letných mesiacoch slúžila na bohoslužby.

V r. 1991 sa začalo s výstavbou pravoslávneho chrámu za finančnej 
pomoci Úradu Eparchiálnej rady Prešov. Základy chrámu urobili sami 
veriaci. Stavbu celého chrámu uskutočnila firma p. Juraja Lešku zo Svid-
níka. Projekt chrámu podľa Srbskej pravoslávnej cirkvi vypracoval Ing. 
Mikita zo Svidníka. Posviacku základného kameňa vykonal 30.6.1991 
Vysokopreosvietený vladyka Dr. Nikolaj, arcibiskup prešovský a Sloven-
ska. Posviacku chrámu vykonal 18.9.1994 Vysokopreosvietený vladyka 
Dr. Nikolaj, arcibiskup prešovský a Slovenska. Chrám je zasvätený Po-
krovu Presvjatoj Bohorodici. Ikonostas v chráme bol postavený v r. 2000. 
Ikony napísal brat Vasiľ Lakata zo Svidníka. 

Z histórie obce Krajné Čierno

Obec Krajné Čierno leží v severnej časti Nízkych Beskýd v bočnej 
doline Ladomirky v nadmorskej výške 325 m. Najstaršia správa o tejto 
obci je z r. 1600. Vtedy však bola novou, preto tamojší sedliaci ešte ne-
boli povinní platiť kráľovi daň. Prvé obydlie vybudovali usadlíci so šol-
týsom podľa zákupného práva. Vznikajúca dedina dostala názov podľa 
staršieho pomenovania údolia, v ktorom sa nachádzala. Keďže v panstve 
Makovica jestvovala staršia dedina Čierne (teraz Šarišské Čierne), nová 
dostala rozlišovací názov Krajné Čierno. Vývoj názvu obce a jej histórie 
je nasledovný: v r. 1618 Krainiay Czarno, r. 1773 Czarno, r. 1786 Krajne 
Czerno, v r. 1920 Krajné Čierno, v r. Krajne Čarno a v r. 1948 Krajné 
Čierno. V r. 1618 tu boli dve rodiny šoltýsov, ktorým patril mlyn a píla, 
štyri rodiny dedinské a osem rodín želiarov, z ktorých sedem slúžilo u 
šoltýsov.
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V 19. storočí pôda a lesy patrili továrnikom z Viedne. V r. 1913 
v okolí obce pôsobila skupina zbojníkov. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľ-
nohospodárstvom, chovom dobytka, drevorubačstvom a pálením dreve-
ného uhlia.

Samostatná matrika v Krajnom Čiernom nebola, viedla sa v matri-
ke v Ladomirovej alebo v Hunkovciach. Za posledných 200 rokov naj-
viac obyvateľov mala v dvadsiatych rokoch 19. storočia. Vtedy tu bolo 
230 obyvateľov. Koncom 19. storočia bol zaznamenaný značný úbytok 
obyvateľstva. Príčinou uvedeného stavu boli neutešené sociálne pomery, 
neúroda, nezáujem o ťažbu dreva a rôzne choroby (cholera). To viedlo 
k odchodu za lepšími podmienkami v krajine, ale aj v zámorí. Začiatkom 
20. storočia v obci žilo 150 roľníkov v dvadsiatich drevených domkoch, 
z ktorých 4 boli pokryté šindľami a ostatné slamou. Z toho len v 7 ro-
dinách vedeli písať a čítať a to prevažne v židovských rodinách. V tom 
období do zámoria odišlo 24 obyvateľov. 

V r. 1921 bolo v obci 28 domov a 268 obyvateľov, z toho 145 pra-
voslávnych, 12 gréckokatolíkov a 10 židovského vierovyznania. V na-
sledujúcich obdobiach zaznamenávame: v r. 1930 191 obyvateľov, v r. 
1940 205 obyvateľov, v r. 1948 152 obyvateľov, v r. 1970 145 obyva-
teľov, v r. 1980 120 obyvateľov, v r. 1991 94 obyvateľov a v r. 2000 82 
obyvateľov.

Do roku 1931 nebola v obci zriadená škola. Školopovinné deti na-
vštevovali školu v Hunkovciach. Prvá škola v obci bola zriadená v židov-
skom dome v roku 1931. Jej prvým učiteľom bol Václav Netyval, neskôr 
Jaroslav Skoumal, ktorí boli českej národnosti.

V obci sa nachádzajú dva chrámy, ktoré sú zasvätené sv. Vasiliju 
Velikomu. Gréckokatolícký chrám bol postavený v r. 1730, pravoslávny 
chrám bol postavený v r. 1930. Oba sú drevené. Pravoslávny chrám je 
trojpriestorová stavba s troma kupolami. O posviacke chrámu a o vlady-
kovi, ktorý ho vysvätil niet žiadnej správy.
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Návrat k svätému Pravosláviu - obnovenie  
pravoslávnej farnosti a vznik Pravoslávneho monastiera 

Jova Počajevského v Ladomirovej

Na prelome 19. a 20. storočia pôsobili vo farnosti Ladomirová títo 
gréckokatolícki farári: o. Karol Ladomerský (1870 - 1907), o. Ján Lac-
ko (1908 - 1917), o. Augustín Šudich (1917 - 1921), o. Adalbert Šudich 
(1921 - 1923). Práve poslední z menovaných boli príčinou toho, že ľudia 
už nemohli zniesť takýto veľký útlak z ich strany a tak sa dožadovali ná-
vratu pravoslávia a pravoslávneho kňaza. V kronike nachádzame o tom 
záznam: Mikuláš Bojko uvádza, že po 1. svetovej vojne niektoré rodiny 
neboli schopné odovzdávať o. Augustinovi Šudichovi a potom ani jeho 
bratovi o. Adalbertovi Šudichovi rokoviny, ktoré najviac vyžadovali od 
veriacich. Vtedy veriaci pod vedením Michala Škurlu prehlásili, že oni sa 
zaobídu bez neho, nič nestratia a pravoslávny farár vyhovie ich nábožen-
ským požiadavkám bez naturálnych a peňažných dávok.

Práve v tom období, v r. 1921, prichádza do Becherova z USA pra-
voslávny duchovný d.o. Juraj Varchol, ktorý na žiadosť veriacich pri-
chádza vo veľkom pôste slúžiť v Gréckokatolíckom chráme v Ladomi-
rovej sv. liturgiu za veľkého počtu veriacich z Ladomirovej, Vagrinca a 
Krajného Čierneho. Na Paschu otec Varchol prisľúbil veriacim, že príde 
posvätiť paschy a odslúži sv. liturgiu. Tak sa nestalo, lebo chrám v Lado-
mirovej na príkaz Gréckokatolíckeho biskupského úradu bol zatvorený 
a strážený políciou. Veriacim teda o. Varchol posvätil paschy pri chráme 
bez sv. liturgie. V tom istom roku zástupcovia pravoslávnych cirkevných 
obcí Ladomirová, Vagrinec a Krajné Čierno Mikuláš Bojko, Vasiľ Ducár 
a vtedajší poslanec NZ za Vyšný Svidník Juraj Lažo s podpismi veriacich 
spomínaných obcí za návrat k pravosláviu (okrem rímskokatolíkov pod-
písali všetci gréckokatolíci, avšak na podnet gréckokatolíckeho farára o. 
Jána Bajcuru, ale aj agitácie a hrozby ďalších uniatských farárov viedli 
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k návratu časti gréckokatolíkov do únie. Od navrátilcov o. Bajcura už ne-
žiadal rokovinu, dokonca všetkým pridelil pôdu z cirkevných pozemkov, 
išlo o 40 ha pre 14 rodín.), odchádzajú do Prahy za vtedajším preziden-
tom Masarykom so žiadosťou o znovuvytvorenie pravoslávnej farnosti a 
pridelenie pravoslávneho kňaza. Prezident ich prijal a prejavil ochotu im 
pomôcť. Zástupcovia veriacich navštívili v Prahe aj arcibiskupa Savvati-
ja, ktorý im prisľúbil, že ich žiadosť splní a nájde im dobrého duchovného 
otca a pastiera. Na základe pozvania arcibiskupa Savvatija 25.3.1922 do 
Ladomirovej pricestoval archimandrit Vitalij (občianskym menom Vasi-
lij Maksimenko) ako správca farnosti (podľa cirkevnej kroniky a podľa 
Dr.Michala Škurlu, ktorý v článku Z istorii Ladomirskoho monastyrja, 
uverejnenom v č. 20 v Naukovom zbirniku v roku 1995, ako aj v týžden-
níku Dukla v článku na pokračovanie Z dejín Ladomírskeho kláštora. Dr. 
Škurla sa odvoláva na článok Zo spomienok arcibiskupa Lavra, uverejne-
ný v Pravoslávnej Rusi č. 12 z r. 1992, Jordanville, USA). Iné publikácie 
(Š.Horkaj, Š. Pružinský: Pravoslávna cirkev na Slovensku v 19. a 20. sto-
ročí, Prešov 1998, Ľ. Harbuľová: Ladomirovské reminiscencie, Prešov 
2000, ale aj v jednej časti kroniky vracajúcej sa k tomuto obdobiu je síce 
uvedený rok 1922, ale opravený na 1923) uvádzajú rok 1923.

Spomienky o archimandrita Vitalija na začiatky svojej misie v La-
domirovej: „Bolo tu nezvyčajne ťažko. Neorganizovanosť pravoslávnej 
cirkvi, revolučné nálady, nedôvera ku mne ako k cudzincovi zo stra-
ny ľudí i zo strany miestnej administrácie. Nemal som prostriedky, ani 
chrám, ani kde bývať. Žil som u jedného roľníka v jednej izbe spolu 
s jeho rodinou a bohoslužby som slúžil u iného roľníka. Stravoval som sa 
u gazdín podľa poradia tak ako dedinský pastier.“ (Pravoslávny kalendár 
na rok 1934)

Pozemok na výstavbu chrámu, ako aj na prístupovú cestu k chrá-
mu a k farskej budove darovali miestni občania: M. Škurla, Ján Mikit-
ka, M. Vanca-Dančanin, Michal Mikitka. S výstavbou chrámu sa začalo 
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21.11.1923. V ten istý deň bola vykonaná i posviacka základného ka-
meňa biskupom Venjaminom z Juhoslávie. Dokončenie chrámu bolo v r. 
1924. Posviacku chrámu vykonal vtedajší Pražský arcibiskup Savvatij 
21.11.1924. Stavebné povolenie na výstavbu chrámu vydal Okresný úrad 
vo Vyšnom Svidníku pod číslom 6054, podpísaný Ing. Fejsak. Projekt na 
chrám vyhotovil ruský emigrant Ing. V. Leontiev. Stavbu viedol staviteľ 
Hlavaj zo Stropkova.

Chrám je ruského východného štýlu s trojramenným krížom a troma 
kupolami. Zasvätený je Archanjelovi Michalovi. V období jeho výstav-
by bol jediný pre cirkevné obce Ladomirová, Vagrinec a Krajné Čierno. 
Náklady na chrám činili 277 748 Kčs. Chrám bol vystavený z milodarov 
veriacich a pôžičky. Veriaci z USA prispeli sumou 63 439 Kčs, veria-
ci z Prešova 35 000 Kčs, zo Stropkova 20 000 Kčs, z Vagrinca 20 000 
Kčs, z Užhorodu 10 000 Kčs, z Bystrej 7000 Kčs a zo Svidníka 3 000 
Kčs. Na výstavbu chrámu boli zobrané pôžičky zo Vzájomnej roľníc-
kej pokladnice z Prešova a z Užhorodu, ktoré postupne splatilo Bratstvo 
Jova Počajevského zo zisku z tlačiarne v Ladomirovej. Za úver sa zaručil 
svojou nehnuteľnosťou kurátor Michal Varga. Svojou čiastkou pôdy a 
jednou budovou, kde sa teraz nachádza fara, neskôr prispel aj Dr. Eugen 
Podhajecký

Koncom roku 1924 sa začalo s výstavbou dreveného domčeka (far-
skej budovy), ktorá mala slúžiť ako misijný dom a tlačiareň. Práce na 
stavbe viedol d. o. Vasilij Ptaščuk, ktorý do Ladomirovej prišiel z Ame-
riky. Pri stavbe budov pomáhali členovia misie, ako aj pravoslávni veria-
ci z Ladomirovej a okolia, ktorí na stavbu prispeli drevom, kameňom a 
pieskom. Stavba bola dokončená v roku 1925 v celkovej hodnote 30 000 
Kčs. Dokončením stavby a presťahovaním sa členov misie do Ladomiro-
vej sa uskutočnila prvá etapa vo vývoji misie. S vybudovaním chrámu i 
domu pre misiu ukončilo sa obdobie formovania misie a tak vzniklo stále 
sídlo ruskej pravoslávnej misie na Slovensku.
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Hlavnou úlohou, s ktorou archimandrita Vitalij prišiel do Ladomiro-
vej, bolo vybudovanie novej cirkevnej tlačiarne. História ladomirovskej 
tlačiarne sa začala písať v decembri 1923, keď sa archimandritovi Vita-
lijovi podarilo priviesť tlačiarenský stroj. Prvou tlačiarenskou miestnos-
ťou bola miestnosť na druhom poschodí domu Spolku Svätej Trojice vo 
Vyšnom Svidníku, kde tlačiareň v roku 1924 začala provizórne praco-
vať. Išlo o tlačiareň na nožný pohon. V tom čase prišli na výpomoc o. 
archimandritovi Vitalijovi jeho bývalí spolupracovníci z Počajeva, ktorí 
vtedy žili v Sremských Karlovciach (Juhoslávia), ich mená nie sú známe. 
Spali na zemi, na slame, jedli to, čo priniesli otcovi Vitalijovi veriaci zo 
spomínaných obcí. V letných mesiacoch, počas prázdnin, na odporúčanie 
pražského arcibiskupa Savvatija prichádzali na výpomoc študenti z Pra-
hy, medzi ktorými boli: o. Voloducký, d.o. A. Omeljanovič, o. Čokina 
(Ignatij) a ďalší, ktorých mená nie sú známe. Nakoľko o. Vitalij nemal 
štátne občianstvo ČSR, šéfredaktorom bol senátor Lažo.

Po dostavaní misijného domu v Ladomirovej sa tlačiareň v roku 
1926 presťahovala do svojho stáleho sídla. Do roku 1932 oficiálny názov 
tlačiarne bol: Tlačiareň J.P. Lažo v Ladomirovej na Slovensku. V roku 
1932 došlo k zmene názvu tlačiarne na Russkaja cerkovnaja typografia 
vo Vladimirovoj na Slovensku, ktorý sa v roku 1934 upravil na Russka-
ja cerkovnaja typografia prep. Jova vo Vladimirovoj na Slovensku. Ten-
to názov niesla tlačiareň až do roku 1944. Po smrti senátora J. Laža,  
v r. 1929, bol šéfredaktorom Mikuláš Bojko, pravoslávny veriaci obce 
Ladomirová.

Roky 1931 - 1932 boli prelomové, keď za prostriedky, ktoré Brat-
stvo získalo zo zbierok medzi veriacimi v USA a v Juhoslávii, vybudovali 
v roku 1931 novú budovu typografie a zakúpili nový moderný tlačiaren-
ský stroj s benzínovým motorom.

V roku 1924 vyšiel prvý cirkevný kalendár na 1925 g., mal 184 
strán, modlitebník pre veriacich a pre deti malý katichizm. Neskôr pre 
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mládež vychádzal Detskyj žurnal a od r. 1928 pre dospelých noviny Pra-
voslavnaja Karpatskaja Rus, neskôr Pravoslavnaja Rus, Liturgia sv. Joan-
na Zlatoustaho a prežde osvjaščenných darov, cirkevný kalendár na rok 
1926 s typikonom, ktorý bol vydavaný do ukončenia činnosti misie.

Činnosť misie i tlačiarne, ale najmä činnosť archimandritu Vitalija 
v tejto časti Slovenska sa postupne stali známe v celom ruskom emigrant-
skom i pravoslávnom svete. Do Ladomirovej začali prichádzať emigranti 
z Ruska, ale aj pravoslávni veriaci z rôznych kútov republiky. Len málo 
z nich sa tu však zdržalo dlhšie, lebo misia žila naďalej veľmi biedne a vo 
veľmi ťažkých podmienkach. Jedným z prvých návštevníkov misie bol 
dr. J. Vašica, ktorý svoje dojmy z návštevy vyjadril nasledovne: „ Asi 20 
krokov od chrámu stala drevená budova, bol to kláštor i fara. Práve bola 
dostavaná, vo vnútri sa steny omietli hlinou, dve izby už boli obývané. 
V jednej bola tlačiareň, ak ju tak môžeme nazvať, preto že ju tvoril tla-
čiarenský stroj poháňaný šliapadlom a niekoľko debničiek s cyrilským 
písmom. Druhá izba bola kuchyňou i jedálňou, kde bolo prestreté pre 9 
osôb. Riad bol plechový, len pre mňa bol daný porcelánový. Archiman-
dritov tanier a lyžica boli z dreva.“

Dôležitým medzníkom v živote misie bola návšteva biskupa Sera-
fima, delegáta Srbskej pravoslávnej cirkvi, ktorý navštívil Ladomirovu 
v júli 1928. Biskupova návšteva dala vývoju misie nový smer. Biskup 
Serafim odporučil archimandritovi Vitalijovi orientovať sa vo vývoji mi-
sie na ďalší rozvoj tlačiarne a jej vydavateľských aktivít, ktoré navrhol 
rozšíriť o vydávanie cirkevných novín. Zároveň upozornil archimandritu 
na to, že misia sa má venovať rozširovaniu svojich misijných aktivít, kto-
ré má doplniť o prípravu a výchovu nového pravoslávneho duchovenstva. 
Súčasne bolo dohodnuté, že misia začne prechádzať na polokláštorný 
spôsob života a postupne prejde na kláštorný život úplne. 

Preto misia začala v roku 1931 s výstavbou novej budovy, ktorá 
mala slúžiť na tlačiareň a na ubytovanie dorastu duchovných pravosláv-
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nej cirkvi. Na stavbu sa vyzbieralo z milodarov doma i v zahraničí (USA, 
Juhoslávia) 56 400 Kčs. Vyrobilo sa 100 000 kusov tehál, pripravilo sa 
drevo na novostavbu a zakúpil sa pozemok na stavbu. Stavba bola dokon-
čená v roku 1932 a vysvätená bola 29.8.1932 preosvieteným biskupom 
Damaskinom. V budove bola umiestnená nová tlačiareň s benzínovým 
motorom, cyrilometodské, ruské a latinské písmená. Bola tam jedáleň 
s kuchyňou a 10 miestností pre členov misie. V druhej časti budovy bol 
seminár a ubytovanie pre budúcich duchovných pravoslávnej cirkvi a pre 
opustené deti a pre deti zo slabších a početných rodín. Deti boli prijímané 
od 12 - 13 rokov svojho veku. Ich náplňou bolo pomáhať v kuchyni, v zá-
hrade pri pestovaní zeleniny a staršie vykonávali rôzne manuálne práce. 
V činnosti misie sa začal klásť dôraz na konfesionálne otázky a misionár-
sku prácu. Zaviedli sa pravidelné bohoslužby a misia prešla postupne na 
monastiersky spôsob života. Archimandrita Vitalij charakterizoval spô-
sob života v misii takto:„ Vo vnútornom poriadku života sa mnísi snažia 
dodržiavať prísny mníšsky rád starých ruských internátnych kláštorov. 
Každý týždeň celokláštorné bohoslužby, prísny poriadok, rovnaký pre 
všetkých od archimandritu po posledného mnícha.“

Každodenný život vyzeral takto: Deň začínal skoro ráno. Službu-
konajúci mních každé ráno zvolával - na vremja molitvy, peniju čas - 
zobúdzal bratstvo o 3,00 hod. ráno. Po nej si každý zaoberal svojou prá-
cou, kto do kuchyne, kto do tlačiarne, kto do záhrady a niekoľkí ostávali 
v chráme, kde sa čítali kafizmy a kanony. Od 7,30 hod. do 8,00 hod. boli 
raňajky, ktoré pozostávali z chleba a čaju. Po raňajkách nasledovalo za-
mestnanie. Od 12,00 hod. do 14,00 hod. bol obed s prestávkou a znovu 
práca. O 18,00 hod. sa slúžila večerňa, po nej sa išlo na večeru, po nej bol 
krátky oddych a po ňom sa išlo na spoločnú večernú modlitbu. Tí, ktorí 
pracovali v tlačiarni chodili v pracovné dni na bohoslužby len dvakrát - 
ráno a večer. Cez soboty a nedele boli na všetkých bohoslužbách. Strava 
bola skromná, bez mäsa, ráno chlieb, čaj alebo mlieko, niekedy maslo 
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alebo margarín. Obed bol výdatnejší: halušky, pirohy, kapusta, zemiaky, 
rizoto s rybím mäsom. Z polievok sa striedali kapustová, zemiaková a 
boršč. Stolovalo sa vždy spoločne.

V tlačiarni sa vydávali bohoslužobné i svetské knihy. Ako tu už bolo 
uvedené od r. 1924 začal vychádzať Russkij kalendar, ktorý misia vydá-
vala až do roku 1944. Od r. 1928 sa tlačili noviny Pravoslavnaja Rus, od 
r. 1935 to bola detská príloha k novinám, a to časopis pre mládež Detstvo 
vo Christe a neskôr Detstvo i junosť vo Christe. Ďalšie tituly kníh, ktoré 
sa tu tlačili a vydávali: Duchovný zošit, Pravoslavnyj sobesednik, Rus-
skij pastyr, Trebniky, Sborniky, v r. 1939 začal vychádzať časopis Pravo-
slavnyj puť, Neprestaľnoje Jevangelije, Pravilo ko svjatomu Pričaščeni-
ju, Psaltyr, Služebnik božestvennoj liturgii Joanna Zlatoustogo i svjatogo 
Vasilija Velikogo, Akafisty, Akafist k svjatomu ravnoapostoľnomu knjazu 
Vladimiru (1938), Akafist o upokojeniji usopšich (1941), Božestvennaja 
liturgia iže vo svjatych Otca našego Vasilija Velikago (1943), Grigorjev, 
A.D.:Kratkaja grammatika cerkovno-slavjanskago jazyka (1939), Na-
čatki pravoslavnago christijanskago učenia (1931), Katichizm - nauka 
(1933), Akafist Ciliteľu Panteleimonu, Kanon pokajannij Hospodu Isu-
su Christu (1933), Žitije sv. Ravnoapostoľnago knjaza Vladimira (1930), 
Poslidovanije liturgii dlja klirosa (1935), Pravoslavnyj sbornik dlja mirjan 
(1930), Pomjannik (1935), Proskomidnyj list (1931), Hdi pravda Christo-
va? (1931), Archijepiskop Panteleimon: Nepostižimaja tajna ťmy i Božije 
Miloserdije (1934), Barvinok, Veličit duša moja Hospoda: Sokraščennyj 
pravoslavnyj molitvoslov (1936).

Ako prílohy ku kalendárom vyšli: Katalog 1924 - 1936: Bogoslužebnyja 
i religiozno-nravstvennyja knihy a Katalog 1924 - 1940 g.: Bogoslužebnyja 
i religiozno-nravstvennyja knigi. Tlač bola zasielaná do Juhoslávie, Ameriky, 
Poľska, Nemecka, Francúzska, Rumunska, Číny a do ďalších štátov.

Do skončenia 2. svetovej vojny (vojnou zničenej tlačiarne) bolo vy-
daných vyše 100 titulov bohoslužobných kníh, náboženskej a svetskej 
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literatúry. Tlačiareň mala svoje účty v bankách: Československá č.ú. 
13191, Juhoslávia č.ú. 65014, v Poľsku č.ú. 190239, v mnohých iných 
krajinách mala splnomocnených svojich zástupcov. Na vydavateľskej 
činnosti sa podieľali archimandrita Vitalij, archim. Serafim, archim Na-
fanail, archim. Savva, archim. Oleg, jeromonach Kiprian, o. Antonij a 
ďalší. Bratstvo dosahovalo počet 30 dospelých osôb a 27 chlapcov, ktorí 
sa pripravovali na duchovnú činnosť. V 1932 roku archimandrita Vitalij 
získava československé štátne občianstvo a stáva sa šéfredaktorom.

V roku 1931 boli z Grécka z hory Afon dovezené relikvie (mošči): 
z hlavy sv. Jána Krstiteľa a Veľkomučenika Panteleimona, ako aj 4 iko-
ny: sv. proroka Jána Krstiteľa, sv. Veľkomučenika Panteleimona, Iverskej 
Presvätej Bohorodici a sv. proroka Eliáša (Iliji) s venovaním:„ Siji svja-
ty Ikony darujetsja na blahoslovenije Misionarskoj obyteli prepodobna-
ho Jova Počajevskaho vo Vladimirovoj od Ruskaho sv. Andrejevskaho 
skyta na sv. hori Afonskoj Ruskym pravoslavnym ľuďam na Karpatach 
na utverždenije istinnoj pravoslavnoj viry a prebyvajušich ješče v Rim-
sko-unijatskom zabluždeniji na prosvitlenije poznanija jedinaho pravaho 
puti ko spaseniju v Pravoslavnoj cerkvi. Igumen sv. Andrejevskaho Skyta 
Mitrofan s bratiju, Afon god 1931.„Ďalej boli dovezené: kópia z Poča-
jevskej Ikony Božej Materi, relikvie (mošči) prepodobnaho Jova Poča-
jevskaho, ako aj Jeruzalemský Kríž Christov s malou čiastkou z Kríža 
Christovho, na ktorom bol ukrižovaný a tŕňová koruna Christa, ktorou 
bol korunovaný.

Každoročne sa na počesť sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa, t.j. 11.9., 
konajú slávnostné odpustové bohoslužby, ktorých sa zúčastňujú veriaci 
z blízkeho okolia, ale aj zo vzdialenejších oblasti.

V roku 1933 do Ladomirovej prichádza z USA Ivan Andrejevič 
Obletilov, pochádzal z Medvedieho, ktorý za pomoci misie zorganizo-
val Ruský pravoslávny chór, v priebehu 6 mesiacov bolo v chore 32 do-
spelých mladých ľudí. Dňa 7.5.1933 o jeho vystúpenie prejavil záujem 
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Rádiožurnal v Košiciach, ktorý z Vyšného Svidníka uskutočnil priamy 
prenos. Detský zbor v tej dobe v Ladomirovej viedol P. D. Chromov, 
emigrant, donský kozák, žijúci v tom čase v Ladomirovej. Po odchode I. 
A. Obletilova do USA, jeho nástupcom sa stal nový dirigent chóru Belo-
nin, bývalý regent Ruskej pravoslávnej cirkvi v Tessalonikach (Grécko), 
ktorý úspešne pracoval a viedol chór až do ukončenia 2. svetovej vojny 
a činnosti misie. 

V roku 1934 dochádza k zmene vo vedení misie. Z uznesenia Sy-
nody zahraničnej Ruskej pravoslávnej cirkvi v Amerike bol navrhnutý na 
biskupa do tejto cirkvi o. archimandrita Vitalij a ešte v tom roku odchá-
dza do USA, kde je vysvätený na biskupa v Jordanville, kde rozširil rady 
Bratstva Sväto-Troického monasiera a stal sa jeho predstaveným. Za jeho 
účinkovania a pôsobenia sa zmnohonásobila činnosť monastiera a tlačiar-
ne, ako aj vzrástol počet členov Bratstva. Jeho nástupcom v monastie-
ri a v tlačiarni v Ladomirovej sa stáva archimandrita Serafim (Ivanov), 
ktorý viedol monastier až do roku 1945. Šéfredaktorom sa stal miestny 
občan Mikuláš Bojko, nakoľko o. Serafim nemal občianstvo ČSR. Pred-
staveným chrámu sa stáva o. Savva (Struve), ktorý zomrel v Ladomirovej 
13.3.1949 a je pochovaný na malom cintoríne pri chráme. Spolu s ním 
sú pochovaní: jerodiakon Dionisij (Lapkin) 47- ročný, zomrel v 1936 r., 
jerodiakon Ján (Niljabovič) 27- ročný, zomrel v 1932 r., jeromonach Jov 
(Ščurov) 33 - ročný, zomrel v 1933 r., jeromonach Michail (Nikifor) 67 
- ročný, zomrel v 1942 r., jeromonach Georgij (Pyžov) 36 - ročný, zomrel 
v 1942 r. a archimandrita Oleg (Ivanov) 79 - ročný, zomrel v Stropkove 
v r. 1967.

V roku 1935 prichádzajú z Juhoslávie dvaja bratia, ikonopisci o. 
jerodiakon Kiprian a jeromonach Georgij (Pyžovci), ktorí uskutočnili 
prekrásny rozpis v chráme, a to ikony v chráme a na Ikonostase. Stolár-
ske práce ikonostasu urobili o. jeromonach Michail (Nikifor) z bratstva a 
Mikuláš Bojko, kurátor Pravoslávnej cirkevnej obce Ladomirová.
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V roku 1936 bol založený Spolok bratov prepodobného Jova Po-
čajevského, patróna cirkevného knihtlačiarstva so sídlom v Ladomiro-
vej (Vladimirovej). Zakladajúcimi členmi boli: archim. Serafim (Iva-
nov), igumen Savva (Struve), jeromonach Filimon (Nikitin), mnich Jov 
(Jamščikov), Kiril Pyžov, V. Leontjev, Dr. Podhajecký a miestni obyvate-
lia: I. Šelelo, I. Demčak, M. Bojko a ďalší.

V roku 1937 sa začalo s výstavbou tretej budovy, Hosťovského 
domu pre návštevníkov, tzv. Hosťoprijemnica. Stavba bola postavená 
z nepálených tehál (valkov). Dom mal 4 izby s balkónom. Stavba bola 
ukončená v r. 1938. Náklady na stavbu činili 15 000 Kčs, ktoré boli zo 
zbierok veriacich, z príjmov z tlačiarne a z milodarov z Prahy a Bra-
tislavy. Medzi prvými návštevníkmi v hosťovskom dome boli občania 
z Lotyšska, Švajčiarska, Francúzska a Juhoslávie. V r. 1941 dr. Podha-
jecký svoj domček, ktorý mal postavený v priestoroch bratstva, daroval 
Pravoslávnej cirkevnej obci v Ladomirovej, ktorý v tom čase slúžil misii 
ako kuchyňa s jedálňou.

S približujúcim sa frontom druhej svetovej vojny činnosť misie sa 
stáva náročnejšou ba až nemožnou. Preto členovia bratstva v lete 1944 
prerušili svoju misiu a ešte pred príchodom Červenej armády z Ladomi-
rovej odišli. V Ladomirovej ostal len archim Savva (Struve), správca far-
nosti a mních Vjačeslav.

Mnísi zanechali v priestoroch ladomirovskej pravoslávnej misie 
všetko zariadenie tlačiarne, časť knižnice a iný majetok kláštora. Po-
čet členov bratstva bol 49 osôb s dvoma 17 - ročnými chlapcami, a to:  
V. Škurla (Lavr) Ladomirová a V. Vaňko (Flor) Šemetkovce. Ich cesta 
viedla z Ladomirovej do Bratislavy. V januári 1945 z Bratislavy do Berlí-
na, v júli 1945 z Bavorska do Švajčiarska, kde po vybavení nevyhnutných 
dokumentov 15.11.1946 odcestovali z francúzskeho prístavu Le Havre 
loďou do USA. Do New Yorku dorazili 30.11.1946 a 1.12.1946 prišli 
do monastiera sv. Trojice v Jordanville, kde ich privítal biskup Vitalij. 
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Z Ladomirovej tam so sebou doniesli Ikonu prepodobného Jova Počajev-
ského. Počajevská tlačiareň tak opäť našla nové sídlo na pokračovanie 
svojej činnosti.

Požiar a bombardovanie v Ladomirovej a okolí v jeseni 1944 úplne 
zničili sídlo ruskej pravoslávnej misie a tlačiareň. Veľkosť a rozsah vojno-
vých škôd na majetku bol vyčíslený na 1 860 762 Kčs, uvádza v žiadosti 
o. archim. Savva. Z celého majetku monastiera ostali stáť iba dom po dr. 
Podhajeckom a chrám s poškodenou strechou, čo spôsobilo aj poškodenie 
maľby chrámu. Príčinou bol ten fakt, že nemecké vojsko na veži chrámu 
malo hlavnú rozhľadňu (pozorovateľňu) a vo vnútri chrámu rozkladali 
ohne. Farská budova bola po vojne opravená.

Otec archim. Savva sa počas vojny s ľuďmi obce Ladomirová zdr-
žiaval v lesoch, o čom svedčí aj výňatok z obecnej kroniky: „Všetci čle-
novia bratstva emigrovali, zostal len o. Savva, ktorý spolu s obyvateľmi 
obce po evakuovaní sa spoločne s občanmi skrýval v lesoch a v obciach, 
kde boli občania evakuovaní, končil sv. liturgie. Preto niet divu, že ľudia 
o ňom hovorili s láskou. Bol by im dal i posledný kúsok chleba. Po vojne 
ho navrhli za predsedu ONV a občania obce za tajomníka MNV. Zomrel 
13.3.1949, pochovaný je pri Pravoslávnom chráme v Ladomirovej. Na 
náhrobku má epitaf o láske k človeku.“

V roku 1950 dochádza k zjednoteniu pravoslávnej cirkvi s gréc-
kokatolíckou. Na žiadosť gréckokatolíckej cirkvi prichádza k prestavbe 
vstupnej brány k chrámu, ako aj k výstavbe cesty k chrámu a farskej 
budove na pozemku, ktorý patril gréckokatolíckej cirkvi. Tieto stavebné 
úpravy užívali veriaci pravoslávnej cirkvi do roku 2000, kedy na podnet 
o. Mgr. Vladimíra Hriňáka, správcu Gréckokatolíckej cirkvi v Ladomi-
rovej, došlo bez súhlasu nadriadených štátnych orgánov k zbúraniu ces-
ty a k oploteniu ich pozemku, čím zamedzili prístup k chrámu a farskej 
budove. Urobili to aj napriek tomu, že pravoslávny chrám je od r. 1963 
kultúrnou pamiatkou. 1. augusta 2000 tiež na podnet správcu gréckokato-
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líckej farnosti Mgr. Hriňáka dochádza k zbúraniu vstupnej brány k chrá-
mu (mnísi z ladomirovského monastiera ju v dokumentoch nazývajú a 
spomínajú ako „Svjatyje vrata“), hoci sa brána nachádzala mimo hranice 
ich pozemku. K zbúraniu brány došlo aj napriek tomu, že osobne, deň 
predtým, bol správca gréckokatolíckej farnosti ústne upozornený pracov-
níkom Okresného úradu - ORR vo Svidníku pánom Mgr. Jánom Kaliňá-
kom a vedúcim odboru regionálneho rozvoja Ing. Ľubošom Čepanom, že 
brána bola navrhnutá na kultúrnu pamiatku a až do vyjadrenia pamiatko-
vého úradu v priestoroch pravoslávneho chrámu a ich pozemku je zákaz 
akýchkoľvek prác.

V r. 1968 - 1970 bola uskutočnená oprava chrámu, a to: prikrytie 
strechy chrámu plechom, obnova maľby chrámu, ktorú vykonala akad. 
maliarka Eva Byssová, v spolupráci s p. Leškom a prístavba prístrešku 
pri chráme, ktorý slúži na konanie bohoslužieb na odpustový chrámový 
sviatok na pamiatku Sťatia hlavy sv. proroka Jána Krstiteľa. V r. 1982 
bola vymenená drevená podlaha v chráme, v r. 1986 bola uskutočnená 
oprava chrámu zvonku (omietka), v r. 1999 bol urobený náter strechy 
chrámu a opravená vstupná brána k chrámu, ktorú v roku 2000 grécko-
katolici zbúrali.

Na farskej budove po vojne bola urobená generálna oprava zvonku 
i zvnútra budovy, v r. 1972 bola urobená prístavba jednej miestnosti a 
vodovod, v r. 1986 prístavba krytej terasy a v r. 2001 plynofikácia budovy 
s ústredným kúrením na plyn.

Pravoslávny chrám sv. Archanjela Michala v Ladomirovej je popri 
významnom pútnickom mieste pravoslávnych veriacich na Slovensku aj 
centrom záujmu mnohých návštevníkov a turistov z domova i zo zahrani-
čia. O chrám a bohoslužby prejavil a prejavuje záujem Slovenský rozhlas, 
národnostno-etnické vysielanie Slovenského rozhlasu v Prešove. Často sú 
z pravoslávneho chrámu v Ladomirovej vysielané nedeľné bohoslužby. 
Okrem toho boli uskutočnené priame prenosy z chrámu aj v Slovenskej 
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televízii Bratislava a Košice: Oslavy sv. Cyrila a Metoda - 1994, Svätá 
archijerejská liturgia - 1995 a z odpustových slávností - 1997.

O ľudových zvykoch a cirkevných veľkonočných pravoslávnych tra-
díciách v Ladomirovej bol Austrálskou televíziou odvysielaný v r. 1994 
hodinový dokumentárny film. Pravoslávny chrám v Ladomirovej bol pre-
zentovaný aj v dokumentárnom filme Ladomirské morytáty a legendy, 
ktorý dvakrát odvysielala Slovenská televízia v Bratislave - 1999.

O dejinách Pravoslávneho monastiera prepodobného Jova Počajev-
ského v Ladomirovej a o činnosti ruskej pravoslávnej misie na Sloven-
sku v 19. a 20. stor. vydala Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej 
univerzity v Prešove v r. 2000 monografiu Ladomirovské reminiscencie, 
ktorej autorkou je doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc. Z pera tej istej au-
torky vyšla v Metodickom centre v Prešove v r. 1999 monografia Ruská 
porevolučná emigrácia v Európe a vo svete, kde sa v kontexte spomína aj 
činnosť pravoslávnej misie v Ladomirovej.

O činnosti misie, o monastieri a tlačiarni v Ladomirovej bolo uve-
rejnených niekoľko desiatok článkov v náboženských i svetských peri-
odikách na Slovensku i v zahraničí, napr. v Odkaze sv. Cyrila a Meto-
da, v okresných novinách Dukla vo Svidníku, v periodiku Nové žyttja, 
Vmeste (časopis, ktorý vydáva Klub ruských občanov na Slovensku), 
v monografii Pamjatka (Jordanville, USA), v zahraničných pravosláv-
nych periodikách, ako Karpatskaja Rus (USA), Die Bote (Nemecko), 
Vestnik Germanskoj Eparchii (Nemecko), Russkij vestnik (Rusko)  
a v ďalších. V Naukovom zbirnyku Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry 
vo Svidníku bola uverejnená rozsiahla štúdia o dejinách monastiera a 
tlačiarne v Ladomirovej.

V obci ešte žijú pamätníci, ktorí sú živými svedkami tejto význam-
nej misijnej činnosti v živote pravoslávnej cirkvi na Slovensku, ktorá 
obohatila pravoslávnych veriacich o duchovné i kultúrne hodnoty písané-
ho, tlačeného i hovoreného slova.
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PRARODINA (PRAVLASŤ)  
JORDANVILLU - LADOMIROVSKÝ MONASTIER

Mních Vsevolod /Filipjev/, autor knihy „Svjatorusskoje otkrovenije 
miru” uvádza, že prarodinou (pravlasťou) Sväto-Trojického monastiera 
v Jordanville bol monastier prep. Jova Počajevského v Ladomirovej. V 
úvode tejto knihy vyslovil peknú myšlienku: „V čom spočíva svätoruské 
zjavenie sa svetu? To je zjavenie Svätého Pravoslávia. Ale ako lepšie 
zvestovať o pravde Pravoslávia. Veď je jediná a prostá, čo znamená, že 
musí byť jednoducho jasná i vzdelaným i dieťaťu... Hádam, o Pravoslávi 
netreba iba hovoriť, ale ukazovať ho. Keď človek stretne hoci iba jediné-
ho pravoslávneho svätého, to uvidí živé Pravoslávie. Svätí ľudia - to je 
poklad Pravoslávia.”

„Sväto-Troický monastier v Jordanville vznikol vďaka zlúčeniu ne-
veľkého rovnomenného monastiera, existujúceho od r. 1928 pri obci Jor-
danville v centre štátu New York (z mesta New York 220 míľ /350 km/ 
4 hodiny, 10 minút cesta autom) a monastiera a tlačiarne Prepodobného 
Jova Počajevského, ktorého mnísi prešli v r. 1946 z obce Ladomirová, 
nachádzajúcej sa na Karpatskej Rusi na Slovensku.“

OBYVATELIA, KTITORI A PRIATELIA  
MONASTIERA PREPODOBNÉHO  

JOVA POČAJEVSKÉHO V LADOMIROVEJ

Arcibiskup Vitalij (Vasilij Maximenko)
Narodil sa 8. augusta 1873 v Taganrogu. Ukončil Kazanskú duchov-

nú akadémiu. Mníšstvo prijal v r. 1899. Poslušnosť vykonával ako pred-
nášajúci Ardonského seminára. Na pozvanie vladyku Antonija /Chrapo-
vického/ sa dal na misionársku prácu v Počajevskej lavre, kde bol ekonó-
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mom a viedol tlačiareň. Po revolúcii emigroval do Srbska. Potom prešiel 
na Slovensko, kde v Ladomirovej založil monastier prepodobného Jova 
Počajevského a pravoslávnu tlačiareň. 22. apríla 1934 bol v Belehrade 
chirotonizovaný na biskupa a poslaný do USA, kde rozšíril rady Brat-
stva Sväto-Trojického monastiera v Jordanville. Zomrel 8. marca 1960. 
Pochovaný je v Sväto-Vladimirovskom chráme - pamätníku v Jacksone, 
blízko New Yorku.

Metropolita Vitalij (Rastislav Ustinov) 
Narodil sa 18. marca 1910 v Sankt-Peterburgu. Emigroval s rodič-

mi do Konštantinopolu a potom do Srbska. V r. 1923 žil vo Francúzsku. 
14. marca 1938 prišiel do monastiera prepodobného Jova Počajevského 
v Ladomirovej. V 1939 roku bol postrihnutý do sutany a v r. 1941 ruko-
položený na jeromonacha a poslaný slúžiť do Porúbky a Medvedieho. Po 
druhej svetovej vojne vykonával misionársku činnosť v Európe. Od roku 
1951 biskup Brazílsky, v r. 1955 biskup a arcibiskup Montrealský a Ka-
nadský. Od r. 1986 metropolita Ruskej zahraničnej pravoslávnej Cirkvi. 
Umrel v r. 2001. 

Metropolita Lavr (Vasilij Škurla)
Narodil sa 1. januára 1928 v Ladomirovej. V r. 1939 vo veku 11 rokov 

vstúpil do monastiera prepodobného Jova Počajevského v rodnej obci. V r. 
1944 spolu s mníchmi Bratstva odišiel do USA. Prešiel všetkými stupňami 
mníšskeho svätenia do archimandritu. Preniesol rôzne stupne poslušnosti 
v seminári a v monastieri. V r. 1967 sa stáva biskupom Manhetenským, v r. 
1976 biskupom a arcibiskupom Sirakúzskym a Trojickým. Bol správcom 
monastiera v Jordanville, rektorom seminára a šéfredaktorom monastier-
skych periodických vydaní. Od r. 2001 metropolita Východoamerický a 
New Yorský, prvojerarch Ruskej zahraničnej  pravoslávnej cirkvi. Umrel 
16. marca 2008 v nedeľu Víťazstva svätého Pravoslávia.
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Arcibiskup Serafim (Ivanov)
Narodil sa 1. augusta 1897 v Kursku. V 1914 r. nastúpil na filologickú 

fakultu Moskovskej univerzity. Zúčastnil sa 1. svetovej vojny a občianskej 
vojny. V r. 1925 ukončil bohosloveckú a filozofickú fakultu v Belehrade. 
Mníšstvo prijal na Athose v r. 1926, potom bol rukopoložený na jeromo-
nacha v Skopli (Srbsko). Od 23.6.1928 sa zúčastňoval na /práci/ činnosti v 
monastieri prepodobného Jova Počajevského a pravoslávnej misie v Lado-
mirovej. Po odchode arcibiskupa Vitalija /Maximenko/ bol predstaveným 
monastiera v hodnosti archimandritu. Od r. 1931 do r. 1950 bol redaktorom 
časopisu Pravoslavnaja Rus s jeho prílohami. Za túto dobu napísal viac 
ako 200 článkov, čŕt a rozhovorov. V r. 1944 spolu s Bratstvom zanechal 
Ladomirovú a prešiel do Sväto-Trojického monastiera v Jordanville. V r. 
1946 bol rukopoložený na biskupa. V rokoch 1951 - 1957 bol predstave-
ným Kursko-Korennoj pustovne v Magopaku pri New Yorku. Od r. 1957 
bol biskupom Čikagsko-Detroitským. Od r. 1959 bol arcibiskupom. Umrel 
12. júla 1987. Pochovaný je v Kursko-Korennoj pustovni.

Arcibiskup Antonij (Artemij Medvedev)
Narodil sa 5. júla 1908 vo Vilniuse /Litva/. Emigroval do Srbska. Ukon-

čil vojenskú dôstojnícku školu. Ako 22-ročný vstúpil do srbského Miľkov-
ského monastiera. V r. 1932 prijal postrih, v 1938 roku bol rukopoložený 
na jeromonacha. Počas 2. svetovej vojny prišiel do monastiera prep. Jova 
Počajevského v Ladomirovej a spolu s Bratstvom v 1946 roku prišiel do 
Jordanville, USA. V 1956 bol chirotonizovaný na biskupa Melbournského 
/Austrália/. Od 1966 roku biskup a potom arcibiskup San-Franciský a Zápa-
doamerický. Umrel 23. septembra 2000 r., pochovaný je v Jordanville.

Arcibiskup Nafanail (Vasilij Ľvov)
Narodil sa 17. augusta 1906 v Moskve. Emigroval s rodinou do Číny. 

Ukončil reálne učilište a bohoslovské kurzy. Prijal mníšstvo. Rukopolo-
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žený na jeromonacha v r. 1929 a na archimandritu v 1936 roku. Viedol 
pravoslávnu misiu na Cejlóne v rokoch 1935 -1936. 24. novembra 1939 
prišiel na Slovensko do monastiera prep. Jova Počajevského v Ladomiro-
vej. Bol pomocníkom predstaveného monastiera, redaktorom monastier-
skych časopisov Pravoslavnaja Rus, Detstvo vo Christe od roku 1939 do 
1945 roku. Aktívne sa podieľal na príprave bohosloveckých pastierskych 
kurzov. V r. 1946 chirotonizovaný na biskupa Bruselského a Západo-
európskeho. Potom slúžil v Tunise, bol predstaveným monastiera prep. 
Jova Počajevského v Mníchove od r. 1966 do 1980 r. V r. 1971 obsadil 
Viedenskú a rakúsku katedru vysokej školy. V r. 1981 sa stáva viedensko-
rakúskym arcibiskupom. Umrel 26. októbra 1986.

Arcibiskup Alexij (A. P. Dechterev)
Narodil sa 2. mája 1899 vo Vilniuse /Litva/. Pred 1. svetovou vojnou 

bol námorným kapitánom. Počas občianskej vojny pracoval ako vedú-
ci mimoškolského vzdelávania Donského vojska. Z Ruska emigroval do 
Istanbulu a odtiaľ sa dostal na Princové ostrovy ako vychovávateľ detí 
ruských emigrantov. Potom pôsobil v Grécku a v roku 1921 v Bulharsku, 
kde sa usadil. V Sofii pôsobil ako riaditeľ ruského detského internátu pri 
ruskom gymnáziu. Pravidelne prispieval do ruských emigrantských no-
vín pedagogickými príspevkami a vlastnou básnickou tvorbou. Osobné 
kontakty s igumenom Savvom ho priviedli k tomu, že opustil Bulharsko a 
prišiel na Slovensko. V ladomirovskej monastierskej škole učil deti ruský 
jazyk a matematiku a v okolitých ľudových školách Zákon Boží /nábo-
ženstvo/. V roku 1935 prijal v monastieri mníšsky sľub a meno Alexij. 
V monastieri žil do apríla 1936, potom odišiel do Mukačeva. Tu sa stal 
v r. 1937 redaktorom časopisu Pravoslavnyj Karpatskij Vestnik. Potom 
sa presťahoval do Užhorodu, Belehradu a odtiaľ do Afriky, kde pôsobil 
v Alexandrii /Egypt/. V r. 1949 sa vrátil do Československa, kde krátko 
pracoval v pražskej metropolii. V r. 1950 sa stal biskupom Prešovskej 
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eparchie. Jeho prvá cesta, ako biskupa, viedla práve na odpustové sláv-
nosti do Ladomirovej. Umrel 9. apríla 1959.

Archimandrita Andrej (Vsevolod Kolomackij)
Narodil sa 8. februára 1896 v Saražiciach, blízko Kyjeva. Ukončil 

Kyjevskú duchovnú akadémiu. Emigroval do Rumunska a potom na Slo-
vensko. Pracoval v monastieri prep. Jova Počajevského a pravoslávnej mi-
sii v Ladomirovej od r. 1928. V Ladomirovej bol do roku 1932. V r. 1933 
slúžil ako vojenský duchovný v Brne. 30. novembra 1945 zložil do rúk 
archimandritu Savvu /Struve/ mníšsky sľub a dostal meno Andrej. Archi-
mandritom sa stal v r. 1949. Viedol pravoslávne bohoslovecké semináre v 
Prahe a Karlových Varoch a od r. 1950 prednášal na Pravoslávnej bohoslo-
veckej fakulte v Prešove. Bol významným architektom viacerých pravo-
slávnych chrámov. Umrel 13. decembra 1980 v Rumburku, v Čechách. 

Archimandrita Antonij (Ivan Dimitrijevič Jamščikov)
Narodil sa 7. októbra 1892 v Novgorodskej gubernii. Emigroval do 

Bulharska a Československa 15.5.1932. Zúčastňoval sa na činnosti mo-
nastiera prep. Jova Počajevského a misie v Ladomirovej od roku 1932. 
Prijal mníšstvo v r. 1933. Riadil tlačiarenské zariadenie v misii. S Brat-
stvom odišiel do USA. V Jordanville pracoval ako tlačiar a duchovník 
Sväto-Trojického monastiera. Prešiel všetkými stupňami mníšskeho svä-
tenia. Umrel v 1993 roku v Jordanville a tam je aj pochovaný. 

Archimandrita Jov (Vladimír Michajlovič Leontiev)
Narodil sa 14. marca 1894 v Moskve. Žil v emigrácii vo Francúzsku 

a na Slovensku po roku 1924. Zúčastňoval sa na činnosti v monastieri 
prep. Jova Počajevského a pravoslávnej misie v Ladomirovej, ako aj v 
pravoslávnom chráme od r. 1934 do r. 1944. Potom odišiel spolu s Brat-
stvom. Bol autorom projektu chrámu v Ladomirovej, pomáhal Vitalijovi 
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/Maximenko/ pri stavbe chrámu. Putoval po Európe a ostal pracovať v 
novozaloženom monastieri prep. Jova Počajevského v Mníchove. Prvý 
predstavený monastiera. Umrel v r. 1959.

Archimandrita Kyprian (Cyril Dimitrijevič Pyžov)
Narodil sa 7. januára 1904 v Sankt Peterburgu. Emigroval s príbuznými 
do Francúzska a potom prešiel na Slovensko v r. 1933. Pracoval v mo-
nastieri prep. Jova Počajevského a v pravoslávnej misii v Ladomirovej 
od r. 1932. Mníšstvo prijal v r. 1936. Ikonopisec. Prešiel všetky stupne 
mníšskeho svätenia do archimandritu. V r. 1944 odišiel spolu s Bratstvom 
do USA. Blahočinný a duchovník Sväto-Trojického monastiera v Jordan-
ville. Umrel v r. 2001 v Jordanville a tam je aj pochovaný.

Archimandrita Oleg (Ivan Ivanov)
Narodil sa 1. novembra 1888 v Sankt- Peterburgu. V emigrácii žil na 

Slovensku od r. 1928. Zúčastňoval sa na činnosti monastiera prep. Jova 
Počajevského a pravoslávnej misie v Ladomirovej od r. 1929. Pracoval 
v tlačiarni misie a slúžil v mnohých chrámoch na Slovensku. Umrel 21. 
februára 1967 u o. mitr. prot. Petra Cupera na fare v Stropkove. Pochova-
ný je pri pravoslávnom chráme v Ladomirovej.

Archimandrita Savva (Konštantín Petrovič Struve)
Narodil sa 11. októbra 1900 v Sankt Peterburgu. Emigroval so svo-

jimi rodičmi. Ukončil ruské gymnázium v Moravskej Třebovej v Česko-
slovensku v r. 1922. Potom nastúpil na Evanjelickú bohosloveckú fakultu 
Heidelbergskej univerzity v Nemecku a ukončil ju v r. 1924. Ďalej študo-
val na Rímskokatolíckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a v r. 1925 
prešiel na Sväto-Sergijevský pravoslávny bohoslovecký inštitút v Paríži, 
ktorý ukončil v r. 1929. Spočiatku pôsobil v Miľkovskom monastieri v 
Juhoslávii, kde prijal mníšstvo a potom v monastieri prep. Jova Počajev-



��

ského a pravoslávnej misii v Ladomirovej. Igumenom sa stal v r. 1935, 
archimandritom v 1945 roku. Umrel 13. marca 1949 v Ladomirovej, kde 
je aj pochovaný pri pravoslávnom chráme.

Archimandrita Sergij (Boris Romberg)
Narodil sa 19. júla 1920 v Jekaterinodare. Emigroval s príbuznými 

na Slovensko v r. 1924. Ukončil strednú školu v Moravskej Třebovej. 
Zúčastňoval sa na činnosti monastiera prep. Jova Počajevského a pravo-
slávnej misie v Ladomirovej od r. 1937. Pracoval v tlačiarni misie. Prijal 
mníšstvo v r. 1940. Žil v monastieri do r. 1944. Potom s Bratstvom odišiel 
do USA. Pracoval v Sväto-Trojickom monastieri v Jordanville. Prešiel 
všetkými stupňami mníšskeho svätenia až do archimandritu. V Jordanvil-
le bol ekonómom a ústavníkom Bratstva /štatutárom/. Umrel 31. augusta 
1992 v Jordanville, kde je aj pochovaný.

Archimandrita Flor (Vasilij Vaňko)
Narodil sa 9. decembra 1926 v Šemetkovciach, okr. Svidník. Do mo-

nastiera prep. Jova Počajevského v Ladomirovej prišiel v r. 1941. V mo-
nastieri bol do r. 1944. Potom s Bratstvom odišiel do USA, kde pracoval 
v Sväto-Trojickom monastieri v Jordanville. Prešiel všetkými stupňami 
mníšskeho svätenia a stal sa archimandritom. Zaoberal sa hospodárstvom 
monastiera, mal na starosti bohoslužobný poriadok.

Schi-igumen Kasian
Narodil sa v Rusku. Bol na Athose. Prišiel na Slovensko a stal sa 

duchovníkom /spovedníkom/ monastiera prep. Jova Počajevského a pra-
voslávnej misie v Ladomirovej. Bol členom redakčnej skupiny časopisu 
Pravoslavnaja Rus v 1934 - 1936 rokoch. Potom bol v Počajevskej lavre 
a v monastieroch v Poľsku, kde sa svojimi duchovnými poučeniami staral 
o výchovu mníchov v svätotcovskej tradícii. Koncom r. 1939 sa vrátil na 
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Athos. Tam aj umrel v deň sviatku Sťatia /Usiknovenija/ hlavy Joanna 
Krestiteľa 11. septembra 1942 roku. 

Igumen Ignatij (Ivan Čokina)
Narodil sa 4. apríla 1899 v Uličskom Krivom, okr. Snina. Vďaka 

prot. Čerňavinovi, pravoslávnemu duchovnému, v r. 1923 začína študo-
vať pravoslávne bohoslovie v Buštine /Marmaroš/, ktoré ukončil v r. 1926. 
Počas štúdia prijíma v r. 1925 z rúk archimandritu Bogolepa /Cerkovníka/ 
v skyte sv. Jána Krstiteľa v Dubovej, okres Teresva, mníšsky postrih. 6. 
mája 1926 bol vysvätený arcibiskupom Savvatijom /Vrabcom/ na jero-
diakona. Potom sa vracia domov a stáva sa členom Bratstva prep. Jova 
Počajevského v Ladomirovej. Krátko na to odchádza na ročný teologicko 
praktický kurz pre mladých duchovných v Prahe. Po jeho ukončení prijí-
ma 6. marca 1927 sv. tajinu kňažstva z rúk arcibiskupa Savvatija /Vrabca/. 
Jeho prvou farnosťou, ktorú aj sám založil, sa stáva Hrabské. Ako zname-
nitý misionár pôsobil vo viacerých východoslovenských obciach: Krásny 
Brod, Tibava, Rebrín /dnes Zemplínska Široká/, Vilagi /dnes Svetlice/, 
Čeľovce, Veľaty, Stakčín, Ladomirov, Medvedie, Medzilaborce, Čertiž-
né, Šemetkovce, Ulič, Pstrina, Topoľa, Runina. 4. júla 1940 bol srbským 
biskupom Vladimírom /Rajičom/ povýšený na igumena monastiera v La-
domirovej. Tento hlboký askéta a neúnavný misionár zomrel v nedeľu 24. 
októbra 1976 v Uličskom Krivom, kde je aj pochovaný pri skýte, ktorý si 
sám postavil za pomoci veľkého staviteľa chrámov archimandritu Andre-
ja /Kolomackého/.

Igumen Michail (Simeon Dykij)
V emigrácii žil na Slovensku. V r. 1928 sa stal mníchom v monastie-

ri prep. Jova Počajevského v Ladomirovej. Po odchode mníchov bol kňa-
zom v Bratislave. Po skončení 2. sv. vojny odišiel do Argentíny, kde aj 
umrel. 
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Igumen Filimon (Feopemt Nikitin)
Narodil sa 1. januára 1880 v Oloneckej gubernii. 7. marca 1903 

vstúpil do Valaamského monastiera. 9. augusta 1914 prijal mníšsky po-
strih a 12. júla 1923 bol rukopoložený na jerodiakona.V r. 1926 odchádza 
spolu s ďalšími desiatkami mníchov z monastiera ako zástanca starého 
cirkevného kalendára. Prišiel do Srbska, kde ho metropolita Varnava vy-
svätil 7. januára 1927 na jeromonacha. Po dvoch rokoch, strávených v 
Srbsku, prichádza 15. decembra 1928 na Slovensko do monastiera prep. 
Jova Počajevského v Ladomirovej. V tlačiarni mal na starosti knihviazač-
ské práce. Z jeho rúk pochádzajú aj nástenné ikony štyroch evanjelistov 
zobrazených v rohoch chrámovej lode. Bol obľúbeným spovedníkom a 
duchovníkom mníchov. S požehnaním cirkevného vedenia bol povýšený 
na igumena. V r. 1944 spolu s Bratstvom opustil monastier a odišiel do 
Jordanville. Tu sa stal prvým duchovníkom Sväto-Trojického monastie-
ra. Otec Filimon bol požehnaný možnosťou liečiť posadnutých zlým du-
chom, ako aj ďalšie nemoci. Umrel 18. apríla 1953 v Jordanville, kde je 
aj pochovaný.

Jeromonach Grigorij (Georgij Pyžov)
Narodil sa v r. 1896 v Rusku. Brat archimandritu Kypriana. Do La-

domirovej prišiel spolu s bratom v 1933 roku z Francúzska. Pracoval v 
monastieri prep. Jova Počajevského a pravoslávnej misii v Ladomirovej. 
Pomáhal bratovi pri rozpise chrámu. Vyznačoval sa vysokým duchov-
ným životom. Bol postrihnutý a rukopoložený na jeromonacha. Umrel 
na liečení vo Vyšných Hágoch v r. 1942. Pochovaný, je s ďalšími dvoma 
mníchmi v spoločnej hrobke pri pravoslávnom chráme v Ladomirovej. 

Jeromonach Jov (Pavel Ščurov)
Narodil sa v r. 1902 v Taganrogu. Bol v emigrácii vo Francúzsku. 

Ukončil Sväto-Sergijevský pravoslávny bohoslovecký inštitút v Paríži v 
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r. 1928. Potom prešiel do monastiera prep. Jova Počajevského v Ladomi-
rovej. V r. 1930 zložil mníšsky sľub a prijal meno Jov, v r. 1931 bol ru-
kopoložený na jeromonacha. Potom slúžil vo Vyšnom Orlíku, kde staval 
nový kamenný chrám namiesto starej drevenej kaplnky, ale jeho dokon-
čenia sa nedožil. Umrel na tuberkulózu 31. októbra 1933, pochovaný je 
pri pravoslávnom chráme v Ladomirovej.

Jeromonach Joan (Niljabovič)
Narodil sa v r. 1905. Žil v emigrácii na Slovensku. Pôsobil ako je-

romonach v monastieri prep. Jova Počajevského a pravoslávnej misii v 
Ladomirovej. Umrel 6. decembra 1932 na srdcovú príhodu. Pochovaný je 
pri pravoslávnom chráme v Ladomirovej. 

Jeromonach  Michail (Nikiforov)
Narodil sa v r. 1875 v cárskom Rusku. Do revolúcie pracoval ako 

policajný dozorca. Emigroval na Slovensko. Pracoval v monastieri prep. 
Jova Počajevského a pravoslávnej misii v Ladomirovej. Mníšstvo prijal v 
monastieri. Umrel na tuberkulózu v r. 1942 a pochovaný je pri pravosláv-
nom chráme v Ladomirovej. 

Jeromonach Chrisanf  (Chariton Malychin)
Narodil sa 26. septembra 1875 v Šaluchovej, Orlovská gubernija. 

Od 12. júla 1902 pôsobil vo Valaamskom monastieri. 20. marca 1906 
bol prijatý za poslušníka a 24. marca 1910 bol postrihnutý za mnícha, s 
menom Chrisanf. 29. júna 1914 bol rukopoložený na jerodiakona a 19. 
augusta 1922 na jeromonacha. Niesol poslušnosť v monastierskom prí-
stave a pri arcibiskupskom dome vo Viborgu. Monastier opustil v r. 1927, 
pretože prijali gregoriánsky /nový/ kalendár. V r. 1928 prichádza na Slo-
vensko s Filimonom /Nikitin/ do monastiera prep. Jova Počajevského v 
Ladomirovej. Neskôr odchádza do Grécka na Svätú Horu Athos. 
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Jeromonach Mefodij (Matti Lechmonen)
Narodil sa v r. 1915 v Rautalampi vo Fínsku v evanjelickej /lute-

ránskej/ rodine. Záujem o ruskú kultúru a o cirkevnoslovanský jazyk ho 
priviedol v r. 1931 do Valaamského monastiera. Tu bol pokrstený a učil 
sa v monastierskej škole. Pomáhal v monastierskej tlačiarni. V jeseni v 
r. 1933 prišiel do monastiera prep. Jova Počajevského v Ladomirovej. 
Tu sa zúčastňoval na monastierskych kurzoch pre poslušníkov. V r. 1935 
sa vrátil do Valaamského monastiera, kde bol v r. 1936 postrihnutý na 
mnícha s menom Mefodij. V r. 1968 bol rukopoložený na jeromonacha 
v Novo-Valaamskom monastieri. V r. 1969 prišiel do monastiera prep. 
Jova Počajevského v Mníchove, kde sa stal predstaveným monastierske-
ho chrámu sv. archanjela Michala. V r. 1975 odchádza do Fínska, kde sa 
stal duchovným v ženskom monastieri v Lintulsku. Umrel 29. júna 1996 
a pochovaný je v rodnej dedine Rautalampi.

Kňaz Alexej Omeljanovič
Narodil sa 9. februára 1898 v Novogrudoku v Minskej guberniji. 

Bol študentom maliarstva v Prahe. Pracoval v monastieri prep. Jova Po-
čajevského a pravoslávnej misii v Ladomirovej od r. 1923. Potom slúžil 
ako kňaz v pravoslávnych chrámoch: Medvedie, Krivé, Stakčín, Beche-
rov, Regetovka, Šarišské Čierne a Vyšný Orlík. Otec Alexej Omeljanovič 
navštevoval v Bratstve pastiersko-misionársku školu, ktorá pripravovala 
kňazov-misionárov. Umrel 27. januára 1974 v Becherove, kde je aj po-
chovaný.

Kňaz Andrej Romanečkov
Narodil sa 18. augusta 1905 v Novočerkasku. Emigroval na Slo-

vensko v r. 1924. Pôsobil v monastieri prep. Jova Počajevského a pra-
voslávnej misii v Ladomirovej. Pomáhal v tlačiarni. Slúžil vo viacerých 
pravoslávnych chrámoch vo Venecii, Hrabskom a pod.
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Kňaz Andrej Cuglevič
Narodil sa 3. júla 1897 v Novej Hute v Rusku. Emigroval na Sloven-

sko v r. 1924. Pracoval v monastieri prep. Jova Počajevského a pravosláv-
nej misii v Ladomirovej. Pomáhal v tlačiarni. Neskôr slúžil v mnohých 
pravoslávnych chrámoch: Telepovce /Osadné/, Venecia, Hanigovce, Miľ-
poš, Dubová. Umrel 6. decembra 1989.

Kňaz Vasilij Ivanovič Ptaščuk
Narodil sa 1. januára 1874 v Trojanovskej v Rusku. Po vypuknutí 

revolúcie emigroval do Ameriky a odtiaľ prišiel na Slovensko v r. 1924. 
Pracoval v monastieri prep. Jova Počajevského a pravoslávnej misii v 
Ladomirovej. Riadil stavbu tlačiarne. Ako kňaz pôsobil vo Vilagoch  
/Svetliciach/. Umrel 10. septembra 1947, Pochovaný je pri pravoslávnom 
chráme Pokrova /Záštity/ Presvätej Bohorodičky vo Svetliciach.

Kňaz Vasilij Ivanovič Solovjev
Narodil sa 16. decembra 1895 v Odese. Emigroval na Slovensko. Štu-

doval na Filozofickej fakulte KU v Prahe. Bol jedným z prvých študentov, 
ktorí pomáhali v r. 1924 archimandritovi Vitalijovi s prácou v tlačiarni vo 
Svidníku. Po úspešnom ukončení štúdia bol v r. 1926 pražským pravosláv-
nym biskupom Sergijom /Korolevom/ vysvätený na diakona a o rok na 
pravoslávneho kňaza s prvým pôsobiskom v Medzilaborciach, kde pôsobil 
do r. 1930. Otec Solovjev bol priekopníkom v práci Pravoslávnej Cirkvi na 
Slovensku s mládežou. Pozdejšie slúžil v pravoslávnych chrámoch v Ľuti-
ne a Přerove. Umrel 28. decembra 1949 v Prešove, kde je aj pochovaný.

Kňaz Konstantin Machlajčuk
Narodil sa 6. marca 1897 v Sokolici v Rusku. Emigroval na Slovensko. 

Pôsobil v monastieri prep. Jova Počajevského a pravoslávnej misii v Ladomi-
rovej. Od r. 1943 slúžil v pravoslávnom chráme v Telepovciach /Osadnom/.
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Kňaz Michal Kurjatnik
Narodil sa 7. októbra 1915 v Horinčovciach, neďaleko Chustu. 

Emigroval na Slovensko. Študoval v seminárnych kurzoch pre budúcich 
duchovných v monastieri prep. Jova Počajevského v Ladomirovej. Pô-
sobil v monastieri a pravoslávnej misii. Vyučoval pravoslávnu vierouku 
v misii, Pozdnejšie pomáhal archimandritovi Savvovi v bohoslužbách v 
rôznych pravoslávnych chrámoch: Medzilaborce, Krásny Brod, Roky-
tovce, Ňagov a Ladomirová. Staral sa o chorého archimandritu Savvu v 
posledných rokoch jeho života v Ladomirovej, kde ho aj pochoval. Umrel 
13. októbra 1992 v Medzilaborciach, kde je aj pochovaný.

Diakon Orest Lysjak
V emigrácii žil na Slovensku. Pracoval v monastieri prep. Jova Po-

čajevského a pravoslávnej misii v Ladomirovej. Na diakona bol rukopo-
ložený v 1930 roku.

Mních Amvrosij (Vjačeslav Popov)
V emigrácii žil na Slovensku. Pracoval v monastieri prep. Jova 

Počajevského a pravoslávnej misii v Ladomirovej od konca 1920 roku. 
Mníšsky postrih prijal v r. 1933 s menom Amvrosij.

Kňaz Sergej Četverikov
Narodil sa 12. júna 1867. Pochádzal z Černigovskej gubernie. Absol-

voval historicko-filologickú fakultu a moskovsko-duchovnú akadémiu v r. 
1896. V tom istom roku bol vysvätený na diakona a kňaza. V r. 1897 - 1898 
pôsobil ako duchovný v Černigove. V r. 1898-1900 prednášal na Saratov-
skom duchovnom učilišti. V r. 1920 emigroval do Srbska, kde pôsobil ako 
duchovný. V rokoch 1923 - 1928 bol správcom Ruského pravoslávneho 
chrámu sv. Mikuláša v Bratislave. V rokoch 1929 - 1939 bol správcom 
pravoslávneho chrámu v Paríži. V rokoch 1937 - 1938 pracoval vo Valaam-
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skom monastieri. V r. 1940 odišiel do dôchodku. V r. 1942 prijal mníšstvo v 
Ladomirovej. Umrel 29. apríla 1947 v Bratislave, kde je aj pochovaný. 

Mních Afonasij (Feodor Demčík)
V emigrácii žil na Slovensku a pracoval v monastieri prep. Jova Po-

čajevského a pravoslávnej misii v Ladomirovej od r. 1932

Mních Vladimír (Nikolaj Lindeman)
Narodil sa 2. mája 1892 v Efremove v Rusku. V emigrácii žil v 

Žiroviči v Poľsku, potom v r. 1938 prichádza na Slovensko.Pracoval v 
monastieri prep. Jova Počajevského a pravoslávnej misii v Ladomirovej 
ako sadzač cirkevnoslovanského písma v tlačiarni. Potom s Bratstvom 
prešiel do Mníchova, kde založili monastier prep. Jova Počajevského. 
Odtiaľ odišiel do Hebronu /Izrael/ do monastiera svätých Praotcov pri 
Mamvrijskom dube, kde aj umrel.

Mních Dionisij (Valentín Lapkin)
Narodil sa v r. 1894. V emigrácii žil vo Francúzsku. Do monastiera 

prep. Jova Počajevského v Ladomirovej prišiel v r. 1932. V r. 1933 prijal 
mníšsky postrih s menom Dionisij. Najprv pracoval v tlačiarni, neskôr 
mal na starosti monastiersku pokladňu a lekáreň. Umrel 28. októbra 1936 
na tuberkulózu. Pochovaný je pri pravoslávnom chráme v Ladomirovej. 

Mních Joan (Nesterenko)
V emigrácii žil na Slovensku. Pracoval v monastieri prep. Jova Po-

čajevského a pravoslávnej misii v Ladomirovej od r. 1932.

Mních Nifont (Nikolaj Jeršov)
Narodil sa 12. decembra 1888 vo Voroneži v Rusku. V emigrácii 

žil na Slovensku. Pracoval v monastieri prep. Jova Počajevského a pra-
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voslávnej misii v Ladomirovej od r. 1938. Po 2. svetovej vojne spolu s 
Bratstvom odišiel do Mníchova. V r. 1949 prišiel do Jordanville. V r. 
1950 prijal mníšsky postrih s menom Nifont. V Jordanville pracoval v 
monastierskej kancelárii. Umrel 8. mája 1967. Pochovaný je na bratskom 
cintoríne.

LAICKÍ SPOLUPRACOVNÍCI MONASTIERA

Mikuláš Bojko
Narodil sa 10. novembra 1895 v Ladomirovej. Bol jedným z do-

mácich iniciátorov založenia ladomirovského monastiera a pravoslávnej 
misie v Ladomirovej. Dlhé roky bol v redakčnom kolektíve novín Pravo-
slavnaja Rus. V r. 1934 bol redaktorom monastierskeho vydavateľstva. 
Umrel 30. marca 1976. 

Juraj Lažo
Narodil sa 3. mája 1867. Pochádzal z Dobroslavy. V r. 1920 -1924 

bol poslancom Slovenského parlamentu ako zástupca zakarpatských Ru-
sínov. Významnou mierou sa pričinil na založení tlačiarne a monastiera 
prep. Jova Počajevského a pravoslávnej misie v Ladomirovej. S misiou 
aktívne spolupracoval až do svojej smrti 29. mája 1929.

JUDr. Eugen Podhajecký
Narodil sa 24. novembra 1887 v Osturni. Ukončil gymnázium v Pre-

šove a Právnickú fakultu Budapeštianskej univerzity. Pracoval v štátnej 
službe. Po 1. svetovej vojne krátky čas žil v Užhorode. Odtiaľ sa presťa-
hoval do Prahy, kde pracoval 10 rokov na Ministerstve poľnohospodár-
stva. Pomáhal ruským emigrantom v Československu. Často navštevoval 
monastier prep. Jova Počajevského a pravoslávnu misiu v Ladomirovej. 
Po odchode do dôchodku si postavil dom, ktorý teraz slúži ako farská 
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budova. Umrel v Prahe v r. 1940. Jeho telesné pozostatky boli privezené 
24. januára 1940 do Ladomirovej. Pochovaný je pri múre pravoslávneho 
chrámu.

Brevern Nina Arkadjevna
Narodila sa v Rusku. V emigrácii žila na Slovensku. Bola pre mo-

nastier prep. Jova Počajevského a pravoslávnu misiu v Ladomirovej veľ-
kou pomocou. Šila oblečenie pre monastier i pre chrám.

Ivan Andrejevič Obletilov
Narodil sa v Medveďom /okr. Svidník/. Po návrate z USA v r. 1932 

žil a pracoval v monastieri prep. Jova Počajevského a pravoslávnej misii 
v Ladomirovej. V monastieri založil pravoslávny chór z miestnej mládeže 
a mníchov. 22. júna 1934 odišiel späť do USA, kde istý čas pôsobil pri 
monastieri v Jordanville. Umrel ako pravoslávny kňaz.

A.P. Bolonin
Narodil sa 4. júla 1867 v Cárskom Sele. Do r. 1918 žil v Rusku 

a pracoval v štátnej službe. Potom odišiel do Grécka, kde pôsobil ako 
regent Ruskej Pravoslávnej Cirkvi v Tessalonikách. V r. 1935 prišiel do 
Prahy a 28. júla 1935 prichádza na Slovensko, do Ladomirovej. Pracoval 
v monastieri prep. Jova Počajevského a pravoslávnej misii v Ladomiro-
vej. Viedol Ruský pravoslávny chór po I. A. Obletilovi. Umrel v r. 1944.

Vasilij Grigorijevič Vinkurov
Narodil sa 28. januára 1874 v Opočke v Rusku. Pracoval ako štátny 

účtovník. V emigrácii žil v Konštantinopole a potom v Prahe, kde pra-
coval v Česko-ruskom spolku pre úverovú pomoc. Do monastiera prep. 
Jova Počajevského prišiel 11. októbra 1937, kde vykonával rôzne práce. 
Neskôr bol hlavným účtovníkom monastiera. Po odchode Bratstva neo-
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pustil Ladomirovú a zostal tu aj počas vojny, Po vojne žil krátky čas v 
Ladomirovej a potom v Domove dôchodcov v Stropkove, kde aj umrel v 
r. 1950. Tesne pred smrťou prijal mníšsky postrih.

A. Voloduckij
Narodil sa v cárskom Rusku. V emigrácii žil na Slovensku. Študoval 

na Filozofickej fakulte Pražskej univerzity. Pracoval v monastieri prep. 
Jova Počajevského a pravoslávnej misii v Ladomirovej. Bol jedným z 
prvých obyvateľov monastiera. Umrel v r. 1939.

Vasilij Gorochovskij
Narodil sa v cárskom Rusku. V emigrácii žil na Slovensku. Povola-

ním bol učiteľ. Pracoval v pravoslávnej misii v Ladomirovej, v jej prvo-
počiatkoch. Vykonával administratívne práce.

Alexander Dmitrijevič Grigorjev
Narodil sa 3. októbra 1874 vo Varšave. Ukončil Historicko-filozo-

fickú fakultu Moskovskej univerzity s vyznamenaním /zlatou medailou/. 
V r. 1917 - 1922 prednášal na Tomskej univerzite. Tiež pôsobil ako učiteľ 
latinského jazyka na gymnáziu v Breste /1922 - 1923/ a Užhorode /1923 
– 1925/. Presťahoval sa na Slovensko, kde vyučoval ruský jazyk a lite-
ratúru, ruskú históriu, latinský, grécky a nemecký jazyk na gymnáziu v 
Prešove /1925 - 1936/. Angažoval sa vo vydavateľskej činnosti monastie-
ra prep. Jova Počajevského a v pravoslávnej misii v Ladomirovej. Od r. 
1936 žil v Prahe, kde aj umrel v r. 1945.

Jakub Demidenko
Narodil sa 9. októbra 1890 v Černigove. Pred emigráciou žil v 

Moskve a Taganrogu. Emigroval do Francúzska a usadil sa v Paríži. Bol 
odborníkom na sádzanie cirkevnoslovanského písma. Do Ladomirovej 
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pricestoval na pozvanie predstaveného monastiera 10. februára 1938. 
Pracoval v monastierskej tlačiarni.

 
Alexander Michajlovič Mirkovič

Narodil sa v r. 1880 vo Varšave. Bol inžinierom cestných spojov. 
V r. 1920 emigroval na Slovensko. Tu pôsobil ako profesor na Ruskom 
vyššom učilišti technických cestných spojov. Pracoval tiež v Slovenskej 
cestnej správe. Bol jedným z budovateľov pravoslávneho chrámu Uspeni-
ja Presvjatoj Bohorodici na Olšanskom cintoríne v Prahe a tajomníkom 
Uspenského bratstva, ktoré malo na starosti pochovávanie pravoslávnych 
ruských občanov, ako aj správu ich hrobov v Československu. Spolupra-
coval pri zriaďovaní a organizačnom zabezpečení výstavby budov mo-
nastiera prep. Jova Počajevského a činnosti pravoslávnej misie v Ladomi-
rovej. Finančne podporoval monastier. Umrel v r. 1938 v Prahe.
 
Lev Ivanovič Pavlinec

Narodil sa 18. januára 1918 v Moskve. Do Ladomirovej prišiel 25. 
septembra 1938. Vykonával rôzne práce v monastieri prep. Jova Počajev-
ského a pravoslávnej misii v Ladomirovej. Spolu s bratmi ladomirovské-
ho monastiera odcestoval do Sväto-Trojického monastiera v Jordanville. 
Tu tiež vykonával rôzne práce.

 
Nikolaj Jeršov

Narodil sa 12. decembra 1888. Bol to ruský emigrant. Do Ladomiro-
vej prišiel 5. septembra 1938. Pracoval v tlačiarni monastiera prep. Jova 
Počajevskeho a pravoslávnej misii ako kreslič vydávaných publikácií.

Dmitrij Pyžov
Narodil sa 13. novembra 1868 vo Vyšnom Voločku. Do vypuknutia 

revolúcie pracoval v Sankt-Peterburgu ako úradník. Bol otcom archi-
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mandritu Kypriana a jeromonacha Grigorija /Pyžovcov/. Do Ladomiro-
vej prišiel z Paríža za svojimi synmi. Pomáhal im pri rozpise chrámu. 
Spolu s Bratstvom opustil Ladomirovú. Pracoval v monastieri prep. 
Jova Počajevskeho a pravoslávnej misii od r. 1935. Umrel v r. 1945 v 
Nemecku.

Boris Rybnikov
Narodil sa 22. augusta 1893 v Armavire v Rusku. Pracoval v monastie-

ri prep. Jova Počajevskeho a pravoslávnej misii od r. 1938 ako robotník.

Theodisij Čepak
Narodil sa 15. augusta 1897 v Bachmute v Rusku. Do revolúcie žil 

v Moskve a Taganrogu. Potom emigroval do Francúzska. Do monastiera 
prep. Jova Počajevskeho v Ladomirovej prišiel 17. októbra 1938. Vyko-
nával rôzne práce v knihtlačiarni, ale najmä v záhrade a na hospodárstve 
monastiera.

Michail Romberg  
Narodil sa v Rusku. V emigrácii žil na Slovensku. Je to brat archi-

mandritu Sergija /Romberga/. Pomáhal počas prázdnin Bratstvu v mo-
nastieri prep. Jova Počajevského a pravoslávnej misii v Ladomirovej v r. 
1938. Rozpísal časovňu na vojenskom cintoríne v Ladomirovej. 

HOSTIA V MONASTIERI

Metropolita Anastazij (Gribanovskij)
Metropolitom je od r. 1935. Od r. 1936 do r. 1964 prvojerarch Ruskej 

Pravoslávnej cirkvi za hranicou. Monastier prep. Jova Počajevského v 
Ladomirovej navštívil v r. 1940.
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Arcibiskup Averkij (Taušev)
Často navštevoval monastier prep. Jova Počajevského v Ladomiro-

vej. V 1945 roku archimandrita Averkij spolu so Synodou Ruskej Pravo-
slávnej cirkvi v zahraničí prešli do Mníchova. V r. 1951 na pozvanie arci-
biskupa Vitalija /Maximenko/ prišiel do USA. V r. 1952 sa stal rektorom 
Sväto-Trojického seminára v Jordanville. V r. 1953 bol chirotonizovaný 
na biskupa Syrakuzsko-Trojického. V r. 1960 sa stal predstaveným Svä-
to-Trojického monastiera v Jordanville. V r. 1961 sa stal arcibiskupom. 
Umrel 13. apríla 1976. Pochovaný je pod oltárom Sväto -Trojického so-
boru v Jordanville.

Arcibiskup Sergij (Korolev)
Predstavený Jabločinského monastiera na Volyni / 1914/. Biskup 

Belský od r. 1921. V rokoch 1922 - 1946 biskup Pražský, potom Vieden-
ský a Berlínsky. Od r. 1950 arcibiskup Kazanský. Umrel 18. decembra 
1952 v Kazani. Monastier prep. Jova Počajevského v Ladomirovej nav-
štívil v lete v r. 1938.

 
Nikita Alexandrovič Romanov

S rodinou žil pri monastieri prep. Jova Počajevského v Ladomirovej 
v rokoch 1943 – 1944. Pomáhal monastieru materiálne.

Ivan Sergejevič Šmelev
Od r. 1907 sa zaoberal literárnou činnosťou. Od r. 1922 žil v emigrá-

cii v Paríži. Bol spisovateľom a jeho diela boli s duchovnou /kresťanskou/ 
tematikou. Napísal: To bolo, K svetlému cieľu, Slnko mŕtvych, Leto Hos-
podne, Nebeské cesty. Monastier prep. Jova Počajevského v Ladomirovej 
navštívil v r. 1937. Umrel 4. júna 1950 vo Francúzsku.
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Obrazová príloha
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Senátor Juraj Lažo, prvý šéfredak-
tor,	r.	1923	-	1929	

Mikuláš Bojko, kurátor PCO v La-
domirovej, a šéfredaktor v rokoch 
1929	-	32	a	1934	-	45	

Arcibiskup Vitalij (Maximenko), 
predstavený Pravoslávneho mo-
nastiera J. Počajevského v Lado-
mirovej v r. 1923 - 34

Archimandrita Serafim (Ivanov), 
predstavený Pravoslávneho mo-
nastiera J. Počajevského v Lado-
mirovej v r. 1934-45 
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Ladomirová. Monastier s chrámom (pohľad z hlavnej ulice) pred r. 1939

Ladomirová. Monastier sv. Jova Počájevského pred II. sv. vojnou a po vojne

Chrámový sviatok 
v Ladomirovej 
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List Českej náboženskej obce pravoslávnej v Prahe pravoslávnym veria-
cim farnosti Ladomirová, Krajné Čierno a Vagrinec 
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List arcibiskupa Savvatija pravoslávnym veriacim obcí Ladomirová, 
Krajne Čierno a Vagrinec
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List redaktora Beskida Ladomirovčanom
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List krajana z Ameriky
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Prípravné práce na výstavbe tlačiarne

Výroba tehál na stavbu misijnej a tlačiarenskej budovy

Členovia Ruskej pravoslávnej misie v Ladomirovej v roku 1940
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Ruská pravoslávna misia v Ladomirovej

Monastier prepodobného Jova Počajevského v Ladomirovej - kresba 1934 
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V tlačiarni pomáhali aj žiaci misijnej školy

Interiér ladomirovskej cirkevnej tlačiarne

Členovia misie pri práci v tlačiarni
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Členovia misie na prechode k domu dr. E. Podhajeckého

Členovia a spolupracovníci ladomirovskej misie

Bratstvo sv. Jova Počajevského z Ladomirovej. 
Sedia: archimandrita Agapit, biskup Serafim, biskup Nafanail, archi-
mandrita Jov. Stoja igumen Filimon, igumen Valentin, igumen Nikon, 
jeromonach An-
tonij, jeromonach 
Kiprian, jeromo-
nach Serafim, je-
rodiakon Sergij, 
jerodiakon Nekta-
rij, mnísi: Pimen, 
Vasilij, Vasilij, Ni-
kolaj.Fotografia 
bola uverejnená 
v knihe Russka-
ja pravoslavnaja 
cerkov za grani-
cej. T. I. Jerusalim 
1968.	s.	257.
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I. A. Obletilov s pravoslávnym chórom v Ladomirovej

I. A. Obletilov s Ruským pravoslávnym chórom z Ladomirovej
(Z osobného archívu I. Roškanina)
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Prvý cirkevný chór pri pravoslávnom kláštore v Ladomirovej
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Potvrdenie o prevzatí 10 000 Kčs od občanov obce Vagrinec
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Jeruzalemská a Afonska svätyňa

Vyučovacia hodina v misijnej škole
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Procesia pravoslávnych veri-
acich v Ladomirovej v r. 1931

Vítanie členov misie, 
ktorí do chrámu pri-
nášajú sväté relikvie 
(mošči) sv. Pantelei-
mona sv. Jána Krs-
titeľa, sv. Životodar-
ného kríža a Ikonu 
Počajevskej Božej 
Materi,	5.	7.	1931

Vysvätenie kaplnky na vojen-
skom cintoríne v Ladomirovej
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Vstupná brána k pravoslávnemu chrámu, 50. roky

Vstupná brána k pravoslávnemu chrámu, r. 1929
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Archimandrita Sávva (vl. m. K. P. 
Struve), predstavený chrámu v La-
domirovej Metropolita Vitalij (USA)

Pohľad na Ikonostas
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Vysokopreosvietený vla-
dyka Lavr - arcibiskup 
Sirakúzsky a Trojický, 
tajomník Synody Zaru-
bežnej Cirkvi, predsta-
vený najznámejšieho 
monastiera ruského Za-
rubežia: Sväto-Trojické-
ho monastiera v Jordan-
ville (USA) - odchovanec 
Pravoslávneho monasti-
era Jova Počajevského 
v Ladomirovej, vlastným  
menom Vasiľ Škurla, ro-
dák z Ladomirovej

Pečiatka Pravoslávneho 
monastiera v Ladomirovej
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Pochvala N. A. Brevernovej 
za spoluprácu s misiou

Doklad totožnosti Borisa Rybni-
kova, návštevníka misie v Lado-
mirovej (ŠOBA Prešov. Fond.: 
Šarišskozemplínska župa, inv. 
č. 267)
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Prehľad ladomirovskej produkcie v tlačiarni Pravoslavnaja Rus č. 13, 1. 
7.	1936,	s.	7-8
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Výnos biskupskej Synody Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraničí adreso-
vaný archimanditovi Serafimovi (Ivanovovi) predstavenému Bratstva sv. 
Jova Počajevského v Ladomirovej
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Titulná strana Katalógu kníh
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Titulná strana Liturgie Vasiľa Veľkého
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Titulná strana sv. evanjelia od Jána
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Časopis Detstvo v Christu
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Titulná strana Psaltyra - Knihy žalmov
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Povolenie pobytu N. A. Romanovovi 
(ŠOBA Prešov. Fond.: Šarišsko - zemplínska župa, inv. č. 5295)
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Potvrdenie vydané T. Čepákovi Spolkom Jova Počajevského
(ŠOBA Prešov. Fond.: Šarišsko - zemplínska župa, inv. č. 268)
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Žiadosť otca Fillimona (Nikitina o povolenie pobytu na územi SR
(ŠOBA Prešov. Fond.: Šarišsko - zemplínska župa, inv. č. 5355)
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Prehľad publikácií vydaných  
v tlačiarni Jova Počajevského
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Celkový pohľad na pravoslávny kláštor v Ladomirovej

Odpust na pamiatku sťatia sv. hlavy Jána Krstiteľa
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Počajevská ikona v chráme v Ladomirovej
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Archimandrita Kiprian pri písani ikon
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Archimandrita Vitalij a arch. Alexij s duchovenstvom a veriacimi

1945, Ženeva: Arcibiskup Serafim, arch. Antonij, ig. Valentin, poslušník 
Vasilij (ig. Flor), arch. Agapid, ig. Filimon, jerodiakon Sergij (arch.), posl. 
Vasilij (mitropolita Lavr), jeromomach Kiprian (arch.), monach Vladimir
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Archimandrita Vitalij s duchovenstvom a veriacimi v Ladomirovej
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Posvätenie vody na rieke Ladomirka v r. 1934, akvarel, arch. Kiprian
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Motlitebník venovaný Já-
novi Bojkovi za výborný 
prospech a správanie v 
misijnej škole z roku 1935 
vytlačený v monastierskej 
tlačiarni prep. Jova Poča-
jevského v Ladomirovej

Pravoslávny zborník pre 
veriacich z roku 1930
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Prvá a druhá strana Veľkého zborníka vydaného v monastierskej tlačiar-
ni v Ladomirovej z roku 1942
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