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ABSTRACT: The paper deals with the analysis of a document from July 1831, which the
Bishop of Prešov, Gregor Tarkovič, sent to the residences of all 17 deaneries of his diocese, as well as the rebuilt monasteries in Krásny Brod and Bukova hôrka. The instruction contained practical advice on prevention and treatment, as well as the celebration
of divine liturgies, the administration of the sacraments, and the way in which cholera
victims were buried during the epidemic. The significance of the document lies in the
fact that its author reflects on the situation and, with the help of acquired knowledge,
guides the priests, consecrated persons and believers of his diocese on how to defend
themselves against the new disease, both physically and spiritually. The document can
be considered timeless in the case of guidelines on religious life and priestly service
at the time of the epidemic, as its provisions can be applied to any infectious disease,
including the current COVID-19 disease caused by the coronavirus SARS-CoV-2. The
paper was compiled with the help of primary and secondary sources and professional
literature, related to the researched topic and period.
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Rok 1831 možno v rámci dejinného vývoja Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva označiť prívlastkom pandemický. Spôsobilo to nové, v európskom priestore
dovtedy nepoznané ochorenie, známe ako cholera.2 V dôsledku tejto choroby, ktorej
šírenie sa nepodarilo zastaviť ani za pomoci zavádzania viacerých protipandemických opatrení na celoštátnej, župnej či diecéznej úrovni, zahynuli stovky gréckokatolíckych veriacich, patriacich do Prešovského biskupstva. Určiť ich presný počet
nie je možné, nakoľko sa nedochovali úplné záznamy o ich úmrtnosti. Z celkového počtu 173 534 gréckokatolíkov sa v dochovaných primárnych prameňoch
(matriky zomrelých, cirkevné kroniky, výkazy o počtoch obetí z jednotlivých dekanátov) nachádzajú údaje o 121 198 (69,8 %) osobách. Informácie o ďalších 52 336
 ríspevok vznikol v rámci projektu VEGA č. 1/0397/21 Epidémie a protiepidemiologické opatrenia na
P
území Slovenska v dlhom 19. storočí.
2
GOLIAN, Ján. Vývoj úmrtnosti vo farnosti Detva v rokoch 1781 – 1920. In Historická demografie, 2017,
roč. 41, č. 1, s. 59.
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(30,2 %) osobách sa nedochovali.3 V dostupných prameňoch je zaznamenaných
celkovo 6444 obetí. Naproti tomu presný počet obetí cholery z radov gréckokatolíckeho duchovenstva je známy. Z celkového počtu 204 gréckokatolíckych kňazov,
ktorí v roku 1831 pôsobili na území Prešovského biskupstva, ich v dôsledku tohto
ochorenia zomrelo 15.4 Cholera neovplyvnila iba úmrtnosť obyvateľstva, ale negatívnym spôsobom sa dotkla aj bežných stránok jeho života, náboženské a duchovné
aktivity nevynímajúc. Zakázaná bola organizácia pútí a procesiových sprievodov
a obmedzila sa aktívna účasť veriacich na bohoslužbách a krstných, svadobných
i pohrebných obradoch.5 Práve na opatrenia, ktoré výraznou mierou eliminovali
náboženský život veriacich, reagovalo obyvateľstvo (predovšetkým z nižších spoločenských vrstiev) obzvlášť citlivo, nakoľko Boha a jeho zázračnú silu, ktorú bolo
možné podľa vtedajšej (ale i súčasnej vierouky) v plnosti čerpať iba v kostole, cez
pristupovanie k sviatostiam (sväté prijímanie, pomazanie chorých), považovali za
svoju poslednú (v prípade poddanského obyvateľstva zväčša i jedinú) možnosť záchrany pred smrťou. V takejto situácii sa v letných mesiacoch roku 1831 ocitli aj
gréckokatolícki veriaci, duchovní a zasvätené osoby Prešovského biskupstva. Sídelný biskup predmetnej eparchie, ktorým bol v sledovanom období Gregor Tarkovič
(Gregor Tarkovits)6, zareagoval na vzniknutú situáciu vydaním dokumentu Pastiersky list pre duchovných správcov Prešovskej eparchie, ktorý nevyhnutne treba dodržiavať ako príkaz, ohľadne duchovnej starostlivosti o tých, ktorí snáď ochorejú na infekčnú chorobu choleru, rovnako ohľadne pochovávania takých, ktorí následkom tej istej
choroby umrú (Instructio Pastoralis, per Dioecesis Eperjessiensis Animarum Curatores,
circa spiritualem illorum provisionem, qui epidemico Cholerae Morbo nefors correpti
fuerint, circa Sepulturam item talium, quos ex eodem Morbo decedere contigerit, instar
necessaria directionis observanda).7 Dokument aj so sprievodným listom, v ktorom
pripomínal i dodržiavanie opatrení a usmernení z 15. a 26. januára a 2. júla 1831,
zaslal do sídel všetkých 17 dekanátov svojej eparchie a tiež igumenom monastierov
v Krásnom Brode a na Bukovej hôrke.8
 IŠKA, Anton. Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 vo farnostiach a dekanátoch Prešovskej eparL
chie. Prešov : Vydavateľstvo PU v Prešove, 2013, s. 146.
4
LIŠKA, Anton. Cholerová epidémia z roku 1831 a jej priebeh v Prešovskej eparchii. Prešov : GTF PU
v Prešove, 2012, s. 103.
5
GOLIAN, Ján. Život ľudu detvianskýho. Historicko-demografická a kultúrna sonda do každodenného života na Podpoľaní v dlhom 19. storočí. Ružomberok : Society for Human Studies 2019, s. 286.
6
Biskup Gregor Tarkovič sa narodil 21. novembra 1751 v obci Pasika (Zakarpatská oblasť Ukrajiny).
Kňazskú vysviacku prijal z rúk mukačevského biskupa Andreja Bačinského dňa 1. januára 1779
v chráme mukačevského baziliánskeho monastiera na Černečej Hore. V marci 1816 bol rakúskym cisárom Františkom I. Habsburským menovaný za prvého sídelného prešovského biskupa. Svätá stolica
potvrdila jeho menovanie do tohto úradu prostredníctvom menovacieho dekrétu, vystaveného pápežom
Piom VII. dňa 6. októbra 1818. Biskupskú vysviacku prijal dňa 17. júla 1821 z rúk mukačevského biskupa Alexeja Pócsyho v chráme baziliánskeho monastiera v Krásnom Brode. Zomrel 16. januára 1841
v Prešove. Tu bol aj pochovaný. Miestom jeho posledného odpočinku sa stala krypta Katedrálneho
chrámu sv. Jána Krstiteľa. GRADOŠ, Juraj. Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do roku 1818.
Prešov : Petra, 2019, s. 384-388; Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Ed. Július Pašteka.
Bratislava : Lúč, 2000. Heslo Tarkovič, Gregor, s. 1370.
7
Archív gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov (ďalej AGA Prešov), fond (ďalej f.) Bežná agenda (ďalej
BA), rok (r.) 1831, krabica číslo (kr. č.) 347, signatúra číslo (sign. č.) 936. Instructio Pastoralis [...].
8
AGA Prešov, f. BA, r. 1831, kr. č. 347, sign. č. 936. Dilecte Fili [...].
3

Kultúrne dejiny / Cultural History, Volume 13, Issue 1, pp. 62-83

/ 63

Pramene, preklady
Sources, Translations

Geografické vymedzenie územia a popis jeho stavu v dobe vzniku dokumentu
Prešovské biskupstvo vzniklo formálne 3. novembra 1815, kedy vtedajší rakúsky
cisár František I. Habsburský prostredníctvom svojho výnosu rozhodol o rozdelení
Mukačevského biskupstva na dve samostatné eparchie – mukačevskú a prešovskú. Vymedzením hraníc novozriaďovaného Prešovského biskupstva a návrhom
na určenie kandidáta na biskupský post bola poverená Uhorská miestodržiteľská
rada. Tá na tento účel zriadila komisiu, ktorá na základe výsledkov zasadaní, zrealizovaných v priebehu januára 1816 odporučila, aby sa Prešovská eparchia plošne aj organizačne zhodovala s územím Košického vikariátu a aby sa jej sídelným
biskupom stal buď prešovský biskupský vikár Ján Olšavský (Joannes Olssavszky)
alebo mukačevský kapitulný vikár Gregor Tarkovič. Rakúsky cisár návrh komisie
s vymedzením hraníc novej eparchie akceptoval a z dvojice ponúknutých kandidátov si vybral osobu Gregora Tarkoviča. Následne, listom datovaným na 1. marec
1816, oznámil tieto skutočnosti Svätej stolici a súčasne požiadal vtedajšieho pápeža
Pia VII., aby jeho rozhodnutie potvrdil. Po vyriešení administratívnych, finančných,
personálnych a cirkevno-právnych otázok, priamo súvisiacich s týmto procesom,
hlava katolíckej cirkvi prostredníctvom buly Relata semper, slávnostne vyhlásenej
dňa 22. septembra 1818 a dňa 2. októbra 1818 úradne potvrdenej na zasadnutí Konzistoriálnej kongregácie, úspešne ukončila proces kanonického erigovania Prešovskej gréckokatolíckej eparchie.9
V dobe vzniku skúmaného dokumentu (rok 1831) sa Prešovské biskupstvo rozprestieralo na území siedmich uhorských žúp. Tvorilo ho päť arcidekanátov, 17 dekanátov, 194 farností a 1208 filiálok a na jeho území sa nachádzali aj dva monastiere
– v Krásnom Brode a v Bukovciach na Bukovej hôrke. Na území eparchie pôsobilo
v sledovanom období 204 kňazov a 13 rehoľníkov – baziliánov a ku gréckokatolíckemu vierovyznaniu sa hlásilo 173 534 obyvateľov. Prešovskú diecézu z pozície sídelného biskupa viedol v sledovanom období 1831 Gregor Tarkovič (1816/1818 – 1841).10
Analýza dokumentu
Samotný dokument tvorí 18 hárkov dobového papiera bez vodoznaku. Hárky nie
sú paginované, avšak samotný dokument je po formálnej stránke vnútorne členený
pomocou paragrafov (I. – IV.) a odsekov (§ I. ods. 1. – 8., § II. ods. 1. – 16., § III. ods.
1. – 3., § IV. bez odsekov). Obsahovo pozostáva z nariadení týkajúcich sa duchovnej
starostlivosti kňazov o svojich veriacich (i o seba samých) pred a po vypuknutí
ochorenia vrátane ich prípravy na smrť a spôsobu vykonávania pohrebných obradov počas epidémie. Text dokumentu je situovaný takmer výlučne iba na pravej
strane predných listov jednotlivých hárkov, do ich ľavej časti prechádza iba v prípade samotného názvu dokumentu, ďalej tiež pri názvoch jednotlivých paragrafov
a v jeho úplnom závere. V ľavom hornom rohu titulného hárku skúmaného dokumentu je uvedené jeho číslo (936) a rok vzniku (1831). Dokument je vyhotovený
9
10

 RADOŠ, Juraj. Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do roku 1818. Prešov : Petra, 2019, s. 384 – 388.
G
Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis, pro Anno Domini
M.D.CCC.XXXI. Ab erecta sede episcopali Anno undecimo. Cassoviae : Typis Caroli Werfer – Academiae
Typographi, 1831, s. 5 a 125 – 128.
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v novovekej latinčine (s dvoma výrazmi v cirkevno-slovanskom jazyku v cyrilike)
pomocou kurzívy. Text má úhľadnú úpravu. Dokument (jeho jednotlivé hárky) má
rozmery cca 38,5 x 23,5 cm. Datovaný je 16. júla 1831. Jeho autorom je prvý gréckokatolícky sídelný prešovský biskup Gregor Tarkovič. Dokument je v súčasnosti uložený vo fonde Bežná agenda Archívu gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove.
Dokument začína názvom, v ktorom sú obsiahnutí jeho adresáti – duchovní
správcovia Prešovskej eparchie (kňazi a rehoľníci) a účel jeho vydania – duchovná
starostlivosť o tých, ktorí sa cholerou nakazia, ako aj o tých, ktorí v dôsledku tohto
ochorenia zomrú.
Za názvom dokumentu nasleduje prvý okruh usmernení, v rámci ktorých biskup Tarkovič nabáda duchovných svojej eparchie k tomu, aby jednak v plnej miere rešpektovali nariadenia, ktoré on11 alebo Uhorská zdravotná komisia12, zriadená v krajine výlučne na tento účel, vydali v prvej polovici kalendárneho roku 1831
a aby sa v tejto neľahkej situácii snažili duchovne, ale aj iným spôsobom (napr.
poskytovaním potravín a oblečenia) pomáhať svojim veriacim. Okrem toho popisuje i priebeh ochorenia, vyzýva ľudí, aby v čase šírenia epidémie nenavštevovali
príbytky cholerou nakazených osôb a tých, ktorí sa o nich starajú a aby nevpúšťali
do svojich domovov cudzincov a dáva rady, akým spôsobom by mali kňazi podávať
nakazeným prvú zdravotnícku pomoc predtým, ako príbytok takýchto ľudí navštívi
lekár, chirurg alebo ľudový liečiteľ. Ďalej tiež nabáda kňazov k tomu, aby v tomto
neľahkom období s ešte väčšou intenzitou ako kedykoľvek predtým vyzývali svojich
veriacich ku vzbudzovaniu si ľútosti a následnému pristupovaniu k svätej spovedi
a svätému prijímaniu a udeľovali im tieto sviatosti skôr, ako sa v ich farnostiach objavia prvé prípady tohto ochorenia, aby mali všetci v prípade, že cholere podľahnú
„...zabezpečené svedomie na cestu ku večnosti...“.13 Vyzýva ich tiež k tomu, odvolá regor Tarkovič vydal pred analyzovaným pastierskym listom dva obežníky – prvý, s poradovým
G
číslom 110, dňa 26. januára 1831, druhý, s poradových číslom 851, dňa 2. júla 1831. Bližšie o týchto dokumentoch pozri: LIŠKA, Anton. Opatrenia biskupa Gregora Tarkoviča zavádzané v Prešovskej eparchii
počas epidémie v roku 1831. In Notitiae Historiae Ecclesiasticae, 2013, roč. 2, č. 1, s. 69 – 71.
12
Uhorská zdravotná komisia bola zriadená koncom roku 1830, bezprostredne po tom, ako do krajiny dorazila správa o výskyte cholery v susednej Haliči. Svoje sídlo mala v Budíne. Do jej čela bol
menovaný hlavný uhorský lekár, krajinský protomedik, radca Uhorskej miestodržiteľskej rady, riaditeľ
Lekárskej fakulty Peštianskej univerzity a bratislavský rodák Michal Ignác Lenhošek. Jej úlohou bolo
monitorovať priebeh ochorenia v Uhorsku, vydávať opatrenia, ktoré by zamedzili jej šíreniu a napomáhali by jej liečbe a v pravidelných intervaloch zostavovať evidenciu nakazených, zomrelých,
liečených a vyliečených osôb. Inštrukcie, nariadenia a brožúrky vydávané Uhorskou zdravotnou
komisiou boli vyhotovované v štyroch jazykových mutáciách – latinskej, maďarskej, nemeckej a slovenskej, a to preto, aby boli zrozumiteľné pre všetkých obyvateľov krajiny. Pred ich vydaním boli predkladané na schválenie Uhorskej miestodržiteľskej rade. Išlo výlučne o tlačené dokumenty, ktorých
výrobu zabezpečovala Kráľovská univerzitná kníhtlačiareň v Budíne. Dotlač bola následne realizovaná
v mestských resp. župných tlačiarňach, nachádzajúcich sa v slobodných kráľovských, kráľovských
banských, resp. biskupských mestách a sídlach uhorských žúp. LIŠKA, Anton. Z obsahu proticholerových obežníkov a brožúrok z roku 1830 – 1831 (I.). Štátne a cirkevné opatrenia a odporúčania
proti šíreniu cholery. In Dejiny – internetový časopis IHI FF PU v Prešove, 2012, roč. 7, č. 1, s. 98 – 108;
LIŠKA, Anton. Z obsahu proticholerových obežníkov a brožúrok z roku 1830 – 1831 (II.). Preventívne
proticholerové rady a odporúčania a dobová liečba cholery. In Dejiny – internetový časopis IHI FF PU
v Prešove, 2013, roč. 8, č. 1, s. 160 – 179.
13
AGA Prešov, f. BA, r. 1831, kr. č. 347, sign. č. 936. Instructio Pastoralis [...],§ I., ods. 3.
11
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vajúc sa na výroky Krista Spasiteľa, zachytené v Matúšovom („Proste a dostanete!“
Mt 7, 7) a Jánovom evanjeliu („Čokoľvek budete žiadať od Otca v mojom mene, učiním
to.“ Jn 14, 13), aby, pokiaľ to situácia bude dovoľovať, sa so svojimi veriacimi spoločne v chráme modlili za odvrátenie tohto nebezpečenstva. Za príklad im dáva
zbožných obyvateľov Ninive, o ktorých pojednáva starozákonná kniha proroka Jonáša, ktorí sa vďaka svojmu úprimnému obráteniu k Bohu vyhli istej smrti. Okrem
spoločných modlitieb s veriacimi ich povzbudzuje k tomu, aby aj sami prednášali
Bohu prosby a modlitby za odvrátenie epidémie.
V druhej, obsahovo i rozsahovo najobsiahlejšej, časti pastierskeho listu sa biskup
Gregor Tarkovič zameral na tri kľúčové oblasti problémov – pravidlá pre (do)slúženie,
resp. možnosti náhrady Božskej liturgie v nedeľu a sviatočné dni v prípade, ak kňaz
počas jej vysluhovania bude privolaný ku umierajúcemu na choleru, spôsoby ochrany kňazov, starajúcich sa o cholerou nakazených veriacich a praktické rady, týkajúce
sa vysluhovania a udeľovania sviatostí pokánia a pomazania chorých a podávania
Božskej Eucharistie týmto osobám. V prípade, že bude kňaz povolaný k umierajúcemu na choleru pred začatím slúženia Božskej liturgie v nedeľu alebo v prikázaný
sviatok14, prešovský biskup odporúča, aby ho nahradil15 obednicou16 a počas nej aby
veriacemu ľudu predniesol kázeň. Ak bude kňaz povolaný k takejto osobe až po začatí Božskej liturgie, avšak ešte pred Anaforou17, má slúženie úplne prerušiť a ponáhľať sa ku chorému, ak až počas alebo po Anafore, v takom prípade má v Božskej
liturgii pokračovať, avšak v skrátenej podobe tak, aby sa mohol čo najskôr dostaviť
k umierajúcemu. V súvislosti s ochranou pred cholerou Gregor Tarkovič kňazom
Prešovskej eparchie odporúča, aby veriacich nakazených touto chorobou navštevovali najmä v ranných hodinách, avšak nikdy nie na lačno, ale vždy posilnení aspoň
ľahkým jedlom. So sebou si majú nosiť ručník nasiaknutý vínnym alebo zbojníckym
octom, majú sa vhodne obliecť (tak, aby sa ani nespotili ani neprechladli), nemajú
si sadať priamo ku pacientovi ani sa ho dotýkať vlastnými rukami a majú požiadať
jeho rodinných príslušníkov, aby pred ich príchodom i počas ich pobytu pri chorom
zabezpečili vetranie miestnosti, v ktorej tento leží. Pokiaľ ide o vysluhovanie sviatostí,
 odľa Kódexu kánonov východných cirkví, ktorým sa riadi aj Gréckokatolícka cirkev sui iuris na SlovP
ensku, sú spoločnými dňami prikázaných sviatkov pre všetky východné cirkvi okrem nedieľ Narodenia nášho Pána Ježiša Krista, Bohozjavenia, Nanebovstúpenia, Zosnutia Presvätej Bohorodičky Panny
Márie a deň Svätých apoštolov Petra a Pavla, pri neporušení partikulárneho práva cirkvi sui iuris
schváleného Apoštolskou stolicou, ktorým sa niektoré dni prikázaných sviatkov môžu zrušiť alebo
preložiť na nedeľu. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (ďalej CCEO), kan. 880, § 3.
15
Podľa Kódexu kánonov východných cirkví sú veriaci v Krista viazaní počas nedieľ a prikázaných sviatkov zúčastniť sa Božskej liturgie alebo podľa predpisov či legitímneho zvyku vlastnej cirkvi sui iuris
slávenia Božských chvál. CCEO, kan. 881, § 1.
16
Obednica (Обѣдница), známa aj ako predobrazujúce žalmy, resp. antifóny (Послѣдованіе
Изобразителныхъ), je liturgickou modlitbou cirkvi byzantského obradu slávenou (slúženou) na obed.
Slávi sa ako náhrada na slúženie Božskej liturgie, t. j. iba vtedy, keď túto nie je možné z nejakých
dôvodov vykovať – pozn. autorov.
17
Anafora je nosná časť liturgie verných a jedna z najstarších častí eucharistickej liturgie. V západnom
obrade sa nazýva aj eucharistický alebo omšový kánon (Ordo Missæ). V byzantskom obrade sa začína
zvolaním Stojme dôstojne a v bázni, pozorne vnímajme, aby sme v pokoji prinášali sväté vďaky vzdávanie a končí sa prosbami zvolaním po speve Dôstojné je. Modlitby anafory vystihujú obsah a zmysel liturgie, no väčšinu z nich sa kňaz v byzantskom obrade zvykne modliť potichu. Počas anafory
prichádza k prepodstatneniu chleba a vína na telo a krv Ježiša Krista – pozn. autorov.
14
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prešovský biskup odporúča kňazom, aby tieto dĺžkou a priebehom prispôsobili okolnostiam. Ak je osoba schopná absolvovať ich v plnom rozsahu, majú byť vyslúžené
bez úpravy, v plnom rozsahu, ak toho osoba schopná nie je, majú sa podľa potreby
upraviť. Sviatosť pomazania chorých18 majú vykonávať pomocou posväteného oleja19
za pomoci dlhšieho pierka alebo palice so štetinami, ktoré majú po vykonaní obradu
spáliť. Sviatosť pokánia20 majú udeľovať tým spôsobom, že sa veriacich budú vypytovať len tie najnevyhnutnejšie otázky ohľadne hriechov a ich veľkosti. V prípade,
žeby im z nejakého dôvodu bol zamedzený prístup k lôžku zomierajúceho, alebo by
bol chorý po ich príchode už letargický, ak na ňom spozorujú hlavné znaky pokánia,
majú mu udeliť úplné rozhrešenie21 a podľa možností predniesť modlitbu za odpustenie jeho hriechov. Božskú Eucharistiu22 majú kňazi podávať všetkým, bez ohľadu
na ich aktuálny zdravotný stav, a to aj v prípade, že existuje predpoklad, že dôjde
k následnému vylúčeniu matérie z tela23. Pri podávaní Božskej Eucharistie majú používať dlhšie drevené lyžičky, ktoré majú hneď po podaní svätého prijímania spáliť,
prípadne kovové, ktoré môžu po dôslednej očiste opakovane použiť.
Tretiu časť pastierskeho listu zameral prešovský biskup primárne na odporúčania, týkajúce sa očisty a hygieny kňazov po návrate od cholerou nakazených veriacich, ktorých v tejto súvislosti nabáda ku dôkladnej očiste rúk a tváre a následne
aj použitého oblečenia. Okrem toho ich (opätovne) vyzval k tomu, aby sa modlili

 viatostným pomazaním chorých, ktoré kňaz vykoná spolu s modlitbou, veriaci v Krista, postihnutí
S
vážnou chorobou a skrúšení srdcom, dostávajú milosť, ktorou sa posilnení nádejou večnej odmeny
a oslobodení od hriechov pripravujú k náprave života a sú napomáhaní k prekonaniu choroby, alebo
jej trpezlivému znášaniu. Veriacim v Krista sa odporúča, aby túto sviatosť prijímali vždy, keď vážne
ochorejú. Kňazi a príbuzní chorých a trpiacich by sa zase mali vždy postarať o to, aby boli chorí touto
sviatosťou posilnení vo vhodnom čase. Predpokladá sa, že veriaci v Krista, ktorí ťažko ochoreli alebo
stratili zmysly, alebo užívanie rozumu, chcú, aby im táto sviatosť v nebezpečenstve smrti, alebo podľa
uváženia kňaza aj v inom čase bola udelená. Pomazania sa majú vykonať presne slovami, podľa poriadku a spôsobom, predpísaným v liturgických knihách, avšak v prípade nevyhnutnosti stačí jediné
pomazanie pri vyslovení vlastnej formuly. CCEO, kan. 738, 740, 742 a 737, § 1.
19
Olej, užívaný pri sviatosti pomazania chorých, musí byť požehnaný samotným kňazom, ktorý sviatosť
vysluhuje, ak niečo iné nestanovuje partikulárne právo vlastnej cirkvi sui iuris. CCEO, kan. 741.
20
V sviatosti pokánia veriaci v Krista, ktorí po spáchaní hriechov po krste obracajú k Bohu srdcia, vedení Svätým Duchom a pohnutí bolesťou za hriechy, začínajú nový život, službou kňaza, vyznaním
hriechov a prijatím primeraného zadosťučinenia dostávajú odpustenie od Boha a súčasne sa zmierujú
s Cirkvou, ktorú hriechom ranili. Tým táto sviatosť najvyššou mierou prispieva k rozvíjaniu kresťanského života a uschopňuje k prijímaniu Božskej Eucharistie. Sviatosť pokánia má prijať čo najskôr
každý, kto si je vedomý spáchania ťažkého, resp. smrteľného hriechu. CCEO, kan. 718, 719 a 720, § 1.
21
Podľa Kódexu kánonov východných cirkví fyzická alebo morálna nemožnosť oslobodzuje veriaceho od
povinnosti vykonať individuálnu spoveď podľa platných cirkevných predpisov. V takýchto prípadoch
sa zmierenie môže dosiahnuť aj inými spôsobmi. CCEO, kan. 720, § 1.
22
Božskú Eucharistiu (telo a krv Ježiša Krista v podobe nedávno pripraveného čistého pšeničného chleba
tak, aby nebolo nijaké nebezpečenstvo jeho pokazenia a nepokazeného prírodného vína z plodu viniča) ustanovil Ježiš Kristus pri Poslednej večeri ako sprítomnenie svojej jedinečnej obety a ako teologický pokrm na posilnenie tela a duše človeka. Cirkev odporúča prijímať veriacim tento nebeský pokrm
pravidelne, nakoľko tento vyživuje ich dušu podobným spôsobom, ako klasický pokrm fyzické telo
a napomáha im zotrvávať v milosti posväcujúcej, nevyhnutnej pre spásu duše človeka – pozn. autorov.
23
Podľa Kódexu kánonov východných cirkví sú veriaci v Krista povinní prijať Božskú Eucharistiu v nebezpečenstve smrti. CCEO, kan. 708.
18
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za uzdravenie svojich veriacich vzývajúc Božské Srdce Ježišovo24. Ľuďom, ktorí sa
z tohto ochorenia vyliečili, zase odporúča, aby sa najmenej štrnásť dní od uzdravenia
vyhýbali pitiu pálenky, žili striedmo, konzumovali ľahké jedlá a zdržiavali sa v teple.
V poslednej, štvrtej časti pastierskeho listu, dáva biskup Gregor Tarkovič svojim
kňazom odporúčania, ako sa majú správať v prípade, ak človek nakazený cholerou
v dôsledku tohto ochorenia zomrie.25 V uvedenom prípade mali kňazi po ohlásení
tejto skutočnosti veriacimi oboznámiť s touto skutočnosťou prostredníctvom úderu
zvonov príslušnú zdravotnú komisiu. Pred pohrebom sa mal kňaz za zomrelého
pomodliť v chráme, a to bez účasti veriacich, len za prítomnosti kantora, ktorý ho
mal sprevádzať i počas pohrebného obradu na cintoríne. V prípade, že zahynulo
viacero ľudí naraz, mal kňaz vykonať jeden spoločný pohreb pre všetkých. Pred
uloženým telesných ostatkov do hrobu mal kňaz jamu, pripravenú na tento účel,
pokropiť svätenou vodou.26 Biskup, reagujúc na čoraz viac sa objavujúce negatívne
nálady v spoločnosti, spôsobené predovšetkým cholerou a s ňou spojenými opatre-

 cta k Božskému Srdcu Ježišovmu je dlhodobou súčasťou liturgickej praxe i ľudovej zbožnosti duÚ
chovných a veriacich Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. V roku 1892 bol v Ríme schválený
Akatist k Božskému Srdcu Ježišovmu (hymnická pobožnosť) a v roku 1903 aj ostatné liturgické časti.
V rokoch 1944 – 1945 vatikánska Kongregácia pre východnú Cirkev schválila aj nový formulár tohto
sviatku v cirkevnej slovančine, ktorý prikazuje sláviť tento sviatok v piatok po druhej nedeli po Svätej
Päťdesiatnici – po Zostúpení Svätého Ducha. V liturgickom kalendári Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris
na Slovensku ide o sviatok Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, milujúceho ľudí.
VASIĽ, Cyril. Východné cirkvi a úcta Božského Srdca. In Slovo – časopis gréckokatolíckej cirkvi, 1996,
roč. 28, č. 11, s. 5.
25
Podľa Kódexu kánonov východných cirkví musí byť cirkevný pohreb, ktorým Cirkev vyprosuje zomrelým duchovnú pomoc a vzdáva úctu ich telám, a súčasne prináša útechu nádeje, udelený „...všetkým
zomrelým veriacim v Krista a katechumenom, ak toho nie sú pozbavení právom.“ Kódex tiež hovorí, že
po skončení pohrebu sa má podľa normy partikulárneho práva vykonať zápis do knihy zomrelých.
CCEO, kan. 875 a 879. Odporúčania, ktoré sa nachádzajú v pastierskom liste v súvislosti s pochovávaním obetí cholery, plne rešpektujú tieto zásady východného kanonického práva. Zo štúdia archívnych
materiálov v podobe gréckokatolíckych cirkevných matrík zomrelých (Matricula Defunctorum) je zrejmé, že gréckokatolícki kňazi, bez toho, aby im to biskup v pastierskom liste odporučil, vykonávali aj
kánonom predpísaný zápis o úmrtí veriacich na choleru do týchto historických prameňov. Gréckokatolícki farári vo svojich záznamoch o zomrelom uvádzali okrem mena zomrelého aj jeho vek, sociálny
status, dátum, miesto a príčinu úmrtia. LIŠKA, Anton. Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 vo
farnostiach a dekanátoch Prešovskej eparchie. Prešov : Vydavateľstvo PU v Prešove, 2013, s. 8 – 9.
26
Podľa Kódexu kánonov východných cirkví má mať Cirkev všade, kde to je možné, vlastné cintoríny alebo
aspoň priestory na občianskych cintorínoch určené pre zomrelých veriacich v Krista, ktoré treba v obidvoch prípadoch riadne požehnať. V prípade, že to možné nie je, „...jednotlivé hroby sa majú požehnať
počas pohrebu.“ CCEO, kan. 877, § 2. V čase trvania cholerovej epidémie v roku 1831 disponovali všetky farnosti Prešovskej eparchie buď vlastnými cirkevnými cintorínmi, alebo mala miesto posledného
odpočinku zriadiť obec, resp. mesto. Zmienka o tom, že kňazi majú pred pochovaním tela pokropiť
hrob svätenou vodou naznačuje, že zomrelí na choleru mohli (ale aj nemuseli) byť pochovávaní mimo
vysvätených cirkevných alebo obecných, resp., mestských cintorínov. Túto skutočnosť potvrdzujú aj
dochované archívne pramene v podobe proticholerových obežníkov, ktoré odporúčali pochovávať
cholerové obete na výlučne pre tento účel zriadené cholerové cintoríny. Lokalita a rozloha pohrebných
miest, kde boli pochované obete epidémie, mali byť riadne evidované v zápisniciach farských úradov,
do kompetencie ktorých mala spadať aj starostlivosť o tieto pietne miesta – pozn. autorov.
24
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niami, ako aj hladom27, odporúčal kňazom, aby za pohrebné obrady nevyberali od
svojich veriacich štólne poplatky28.
Záver dokumentu tvorí vlastnoručný podpis biskupa Gregora Tarkoviča s uvedením miesta a dátumu jeho vyhotovenia.
Prepis dokumentu29
Ad Nmr 936: 1831.
Instructio Pastoralis,
per
Dioecesis Eperjessiensis Animarum Curatores, circa spiritualem illorum
provisionem, qui epidemico Cholerae Morbo nefors correpti fuerint, circa
Sepulturam item talium, quos ex eodem Morbo decedere contigerit, instar
necessaria directionis observanda.
§. I.
Observanda per Animarum Curatores ante, et extra provisionem aegrotorum.
1o Quo perniciosior est Contagio Morbi Cholera dicti, eo etiam solertius quilibet
Animarum Pastor Fideles suos de iis, quae ad praecavendam ejus propagationem,
a parte Politicarum Regni Jurisdictionum, ac respective designatarum Sanitatis
Deputationum, sive hactenus jam salubriter praescripta, sive exinceps adhuc praescribenda sunt, edoceat, et repetitis quoque vicibus, quaris opportunitate instituat,
ad exactissimam item observandorum observantiam, ac effectuationem, in nexu
etiam dimissorum ex officiis hujate Diocesano, sub Nris 110: et 851: a. c. Ordinum,
energice adhortetur, in Specie autem:
2o Sicut frequentem Domorum eventillationem, omnimodamque in vestitu, cibo,
et potu munditiem, ac temperantiam, refrigerationis proterea, in pedibus, et Stomacho, vesperi prosertim, et noctu sollicitam praecautionem; ita, dum jam Morbus
semet paulatim manifestare inceperit, ab acidis, salsis, et in fermentationem nimis
cito ab nutibus periculis, prout et a Spirituoso potu totalem abstinentiam aegris
 letných mesiacoch roku 1830 postihlo celé územie Uhorska veľké sucho, v dôsledku ktorého sa neV
urodilo dostatok obilia a ľudia si nemohli vytvoriť dostatočné zásoby potravín. O rok neskôr vypukla
cholerová epidémia a boli zavedené také opatrenia, ktoré výraznou mierou obmedzili možnosti tunajšieho obyvateľstva zabezpečiť pre seba a svoje rodiny obživu. Na príkaz stoličných úradov sa museli
v letných mesiacoch nedobrovoľne zúčastňovať takých prác, akými bolo kopanie cholerových jám či
strážna služba. Z tohto dôvodu im neostával dostatok času na obrobenie vlastných polí. Veľmi negatívne vnímali poddaní osihocovacie opatrenia a zákaz pohybu. Uvedené opatrenia spojené s neúrodou
z predošlého roku dostali mnohé poddanské domácnosti doslova do existenčných problémov. V ich
prípade častokrát nebolo otázkou či zomrú, ale či zomrú v dôsledku cholery alebo na vyhladovanie
– pozn. autorov.
28
Podľa Kódexu kánonov východných cirkví sa má pri slávení cirkevných pohrebov zamedziť akémukoľvek rozlišovaniu osôb. Okrem toho vrelo odporúča, aby eparchiálni biskupi, vždy keď je to možné,
zaviedli prax, podľa ktorej by pri príležitosti cirkevných pohrebov „...boli prijímané len tie milodary,
ktoré veriaci v Krista darujú dobrovoľne.“ CCEO, kan. 878, § 1 – 2.
29
Prepis dokumentu vyhotovili autori príspevku, ktorí za preklad a gramatickú a štylistickú korektúru
prameňa ďakujú doc. Mgr. Erike Juríkovej, PhD. z Trnavskej univerzity v Trnave.
27
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commendet, usumque eorum, quo in divulgatis eatenus Instructionibus Medicis
uberius continentur, serio svadeat, receptionem denique peregrinorum ad Domos,
nisi hi legitimis Passualibus provisi forent, strictissime prohibeat.
3o Cum perniciosi hujus Morbi virus tam lethale sit, ut hominem secus sanissimum, intra paucas aliquot horas prosternat; cum item Moribundum, inter vehementes cruciatus dolorum, per hunc Morbum causari solitorum, ad viam aeternitatis debite preparare, ac disponere, nimis arduum, imo certis in adjunctis plane
impossibile sit; quisque Animarum Pastor creditos sibi Fideles impensius exhortetur, ut criticis, arduisque his circum, stantiis Conscientiae sibi sumptis, Sacram
Confessionem, atque Communionem tempestive, sed dum adhuc perfecta sanitate
gaudeut, peragere studeant; ut ita, adveniente nefors periculo Morbi, et ipsi tutam
habeant pro via aeternitatis conscientiam, et Spirituales quoque suos Patres, a perplexitate illa, in quam hi circa eorundem provisionem secus devenire deberent,
opportune liberent.
4to Singuli Animarum Curatores Divinum illud Salvatoris nostri Promissum: petite,
et dabitur vobis, item quid cunque petieritis Patrem in Nomine meo, hoc faciam,
ex siquid petieritis me in Nomine meo, hoc faciam, pro oculis habendo, plenissimamque fiduciam in Divina Providentia locando, proscriptas medio expeditarum
ex Officio Diocesano, sub No 851: a. c. Circularium Sacras preces devote omnino, et
indesinenter cum Fidelibus suis absolvant, eosdemque ad privatim etiam fundendas pro avertendo hoc Morbo preces invient, et pientissimo exemplo Ninivitarum,
qui impendentem sibi interitum, sincera sua ad Deum Conversione feliciter olim
evitarunt, exstimulare contendant.
5to Quia autem exploratum esset, quod pestilentia hoc in Stomacho inedia presso, vel immundis, et ad nutriendum Corpus humanum ineptis alimentis sarto, aut
denique propter defectum necessarii vestitus, refrigerationi exposito, citissime nidificare soleat; eapropter Animarum Curatores creditis sibi Fidelibus hac etiam in
parte zelose subvenire satagant, neque Facultatum suarum per id attemptationem
praemetuant, probe utpote memores, quod ab omnium bonorum Largitore centuplum propterea in die tremendo Apparitionis Ejus accepturi, vitamque aeternam
possessuri sint.
6to Praemonendi quoque erunt Fideles, ut, sicubi Malum isthoc, penes omnes
etiam, quae humanitus possibiles sunt, praecautiones, reipsa erumpere contigerit;
talismodi casum, sub incursu gravis Animadversionis, concernenti Superioritati,
signanter autem Animarum Curatori, in instanti notificent, et interea quoque temporis, usque dum aegro medica opes adferri potuerit, eundem in Lecto bene tectum, continuoque applicatis ad ventrem, et pedes, calidis fomentis, ponti et calido
panno, vel molli setaceo instituenda Corporis tritione, ac frictione, proparandae
item ex Floribus Sambuci, vel Filiae, vel Chamomillae, vel exsiccata Mentha Theae
bibitione, ad sudorem perducere tentent; aerem in Cubiculo aegroti, per frequentiorem fenestrarum, et portae aperturam, pavimenti item Aqua Chloreto Calcis mixta
perspersionem, aut vero idoneorum odorum suffitum, qualis est ille, qui ex aceto
vinaceo, candenti ferro, vel lapidi superfuso obtinetur, in sua puritate, aegrotum
autem semper bene tectum, in calore, et munditie conservare, evacuationesque
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Stomachi, quas sive per laxiorem Sedem, sive per vomitum egesserit, illico e Cubili
foras efferre adnitantur.
7o Reflectendi venient insuper Fideles, ut penes aegrotos, ex Amore humanitatis,
Obligationeque Christianitatis, libenter quidem, simul tamen ita caute ambulent, ne
sive ipsimet Contagionem ab illis contrahant, sive aliis adhuc sanis eandem communicent; ut proinde illi, qui jam aliquid circa sua Domus aegrotum ad agendum
habuerunt, aliorum Domos non accedant, neque suas per alios accedi permittant.
Denique:
8o Ipsi Animarum Curatores, pro felici Muneris sui circa provisionem aegrotorum,
executione, avertendisque a se illis periculis, quo cum hac conjuncta sunt, Deum
quotidie ferventer exorare non intermittant.
§. II.
Observanda per Animarum Curatores, sub ipsa Spirituali aegrotorum ad Mortem
dispositione.
1o In quantum a parte Politicarum Jurisdictionum, circa hunc Morbum jam facto,
aut exinceps adhuc faciendae Dispositiones, Pastoribus Animarum accessum ad
Morbidos indulserint; in tantum iidem Animarum Pastores, quos ceteroquin ad
Animas quoque suas pro ovibus ponendas, paratos esse convenit, gravissimo suo,
intuitu provisionis Moribundorum Officio tanto promptius, tantoque celerius, quanto majus in Mora periculum subversatur, defungi properent; a Parochiis proinde,
in casum prosertim potentius grassaturi hujus Morbi, semet non absentent, ne per
illorum absentiam Fideles in peremptoria, eaque extrema sua necessitate, spiritualis vestituantur Solatis.
2o Pro Dispositione decumbentis in Cholera infirmi, matutino cumprimis tempore,
nunquam vacuo Stomacho, sed Semper sumpto povie modico cibo, progrediantur.
3o Quodsi tamen eosdem Dominico, aut Festivo die, ante Sacrum, ad talis modi infirmum vocari contingeret, tunc etiam provie aliquod jentaculum sumant, et ita aegrotum accedant, inde vero reduces, cum Divinam Liturgiam celebrare non possint, loco
hujus illud Officium, quod Послѣдованіе Изобразителныхъ, aut vulgo Обѣдница
dicitur, aliasque pro sua devotione preces, in Ecclessia cum Populo absolvant, et in
quantum adjuncta permiserint, Sacrum quoque Sermonem ad Fideles dicant.
4to Quia vero facile evenire poterit, ut aliquando jam sub ipso Sacro cantato, ab
Ara ad aegrotum vocentur; hinc, in hujusmodi casu, tale Sacrum, si vocatio ante
Canonem Sacri facta fuerit, penitus interrumpant, et ad aegrotum festinent, si vero
vocatio jam intra, aut post Canonem intervenerit, at tunc ejusmodi Sacrum post
etiam, sed tantum legendo continuent, ut ita citius terminato Sacro, citius aegroto
assistere possint.
5o Volentes ire ad infirmum cholericum, nares, labia, tempora, et pulsum Arteriae in Manibus, modico allio atterant, aut vero Manus oleo olivarum inungant,
albumque Strophium, forti vinaceo aceto, vel aceto sic dicto praedonum /:Raŭberessig:/ nonnihil malefactum secum accipiant, et in Cubiculo aegroti, ante nares
servent, ac olfaciant; conficitur autem acetum praedonum Sequenti ratione: acci-
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pitur certa quantitas, quantam scilicet tribus digitis ad semel apprehendere licet,
ex Ruta, tantundem ex Salvia, Mentha item, et Absinthio, ac Lavendula seorsive,
omnesque ho Species commiscentur, et affunduntur desuper duae Medio generosi
aceti vinacei, totaque hoc Mixtura in Lagena bene clausa, per quatriduum in calore
servatur, sopiusque lente commovetur, finaliter denique acetum exinde per telam
transmittitur, seu filtratur, ex quot Sextarii mundi hujus aceti fuerint, totidem Seminucio (:Loth:) Camphoro eidem adduntur.
6to Nec sudore madentes, neque refrigerati, sed in maxime temperato, quantum
fieri potest, Corporis calore positi, simul tamen intrepidi aegrotos accedant; experientia enim probatum est, quod Corpus sudore diffluens, aut refrigeratum, aut
denique animus timore dejectus, contagionem epidemici Morbi facillime concipiat.
7o Dum jam ad Domum infirmi pervenerint, Cubile probe ita eventillari curent, ne
fluxus aeris aegrotum, qui alioquin semper bene tectus esse debet, afficiat; tum accensis Juniperi Granis, aut vero vaporibus superfundendi candenti Ferro, vel tegulo,
vel lapidi, vinacei Aceti, cubiculum perfumari, pavimentum antem Aqua Chloreto
Calcis mixta perspergi curent; constat vero hoc Mixtura exinde, quod ad unam
libram aquo ordinario injiciantur duo Loth Chloreti Calcis, in qualibet Apotheca
facile aquiribilis.
8o Si ordinatione politico ingressum ad Domos Cholericorum infirmorum admiserint; Animarum Curatores eorsum intrantes, Grana Jumiperi, vel Radicem Angelicae, vel frustillum Camphoro in ore habeant, et paulatim rodant, salivam tamen
nunquam deglutiant, sed semper exspumant.
9o Aegrotum manibus suis haud attractent, sed potius ad aliquam, non tamen valde magnam ab illo distantiam, ita se collocent, ne aegroti halitum directe ad suos
pulmones adtrahant.
10o Consultum quoque erit, penes aegrotum non sedere, sed tantum semper stare, imo nec Sanctisimum, si acceptum fuerit, ad Mensam deponere, ast continuo
in manibus, ante pectus servare, ac dum opus esset, aegroto ope cochlearculi lignei, vel metallini, caute porrigere, post Communionem vero illico cochlearculum
ligneum, longiore ceteroquin manubrio provisum, comburere, in quantum autem
cochlearculum esset metallinum, in tantum illud ad aquam calidam, forti vinaceo
aceto mixtam projicere, ex bene abluere oportebit.
11o Quia tamen inter cetera Morbi hujus mala, etiam ingens vomitus aegrotum
excruciat; discreti Confessarii erit, in quoris speciali casu, ex ipsis circumstantiis
infirmi determinare, an eidem Sanctissimum probare consultum sit.
12o Siquidem Epidemia hoc vitales Corporis humani vires nimis cito exstinguere
nitatur, ac proinde longiori mora vix aliquem locum concedat; uniuscujusque Animarum Curatoris intererit, semet pro excipienda Cholericorum aegrotorum Confessione provie ita praeparare, ut tantum aliquot paucas, eas maxime necessarias,
circa peccata, eorumque qualitatem quaestiones Paenitenti ponat, neque eundem
Superfluis interrogationibus dictius detineat, ne secus mementosissimum hunc Officii sui pastoralis actum plene, ac debite terminandi tempore excludatur.
13o Ex ratione illa, quod epidemicus hic Morbus justo celerius ad finem sumum
properet, ac proindem ita solemnem, sicut in Euchologiis, seu Ritualibus exposita
habetur, Olei infirmorum Benedictionem haud indulgeat; Benedictio hoc, in qu/ 72
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antum per aegrotos nefors desideraretur, factis circa impediendam hujus Morbi
propagationem ordinationibus publicis admitteretur, juxta proexistentem in Ritualibus Instructionem breviter, ex quidem non directe in ipso Cubili aegroti, sed etiam
extra illud, eg: in Atrio, vel alio, si exstiterit, Cubili, fieri poterit, et tantummodo pro
applicanda infirmo ipsa Extrema Unetione, Cubiculum ejus intrandum, eademque
Unctio, ope longioris alicujus pennae, vel virgulae, quo tamen finito Unctionis actu
mox comburatur, peragenda veniet.
14o Dum aegroto Extrema Unctio ministranda erit, Lecti lodicem, quo infirmus
tectus est, non subito, sed sensim, et paulatim aperire, aut vero Unctionem in sola
fronte, oculis, auribus, naribus, et labiis instituere oportebit; ne, si infirmus ad semel
retectus, et in pectore, manibus, pedibusque unctus fuerit, calefactus sub Lodice
Aer, cum noctivis e Corpore aegroti Effluviis, circumstantes potecctius nefors afficiat, et Contagione aegroti repleat.
15o Terminata demum totali aegroti ad Mortem dispositione, eundem ad plendriam sui, in Divinam Voluntatem resignationem, quietoque animo exspectandum,
quidquid Providentia Divina circa illum disposuerit, placidis, paternisque verbis
adhortari, et consolari, domesticos vero, ne consternentur, congruis argumentis
Animare, ex ad juvandum, quantum licuerit, infirmum, excitare necesse erit; cujusmodi juvamen etiam sequenti medicamento postari poterit, videlicet: Spiritus
Camphor una drachma, in octo unciis aquo calido, vel Decocti Mellissa, aut Chamomillo, per vices cochleari sumatur, externe autem Corpus aegroti calido panuo,
Spiritu Camphoro imbuto teratur.
16o Quodsi vero eveniret, ut Parochus ab introitu Cubiculi aegroti, publicis Ordinationibus pohiberetur, aut vero aegrotus, adveniente Parocho jam agonisare inciperet, adeo ad Mortem formaliter disponi nequiret; tali in casu,- observatis prosertim
in illo signis Contritionis,- Generalis absolutio eidem impertienda, et pro opportunitate Loci, ac temporis, breves aliquo preces pro remissione peccatorum ejus
persolvendo erunt.
§. III.
Observanda per Animarum Curatores, post provisionem aegrotorum Cholera
Morbo correptorum.
1o Pastor Animarum ab aegris contagioso Cholera Morbo laborantibus redux, Manus, Vultum, et Os, pura aqua frigida, aut potius aqua, aceto vinaceo, cum granis
Juniperi parato perunicta, bene eluat; vestes prosertim laneas, seu panniceas cum
aliis permutet, illasque libero aeri exponat, et fumo, qui nascitur, si Chloreto Calcis
modicum Olei Vitrioli superfundatur, permeari faciat, aut Lixivio lavari curet, ita
pariter etiam lineas, seu albas Vestes frequentius mutet, et in libero aere deambulaus, moderatam Corporis transspirationem pomoveat.
2o Pro aegrotis, admissisque nefors in illorum provisione defectibus, Misericordiam Divinam humiliter deprecetur.
3o Siqui aegrotorum ex hoc Morbo reconvaluerint, svadeat iisdem, ut adminus per 14
dies ab omni prorsus Spirituoso potu abstineant, semet in calido conservent, tempe-
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rate vivant, et nonnisi sensim solidioribus cibis vesci incipiant, ne secus Recidivam,
quo ipso initiali Morbo longe fatalior esse solet, cum proprio periculo patiantur.
§ IV.
Observanda per Animarum Curatores, circa Sepulturam talium, quos ex Cholerae
Morbo decedere contigerit.
Quamprimum Pastori Animarum innotuerit, quempiam Fidelium suorum ex hoc
Morbo decessisse; habitationem ejus, sine peragendi Funeris, si prosertim factae
per Deputationes Sanitatis Dispositiones obstiterint, non adeat, sed mox dato Campana Signo, semet cum Cantore ad Ecclesiam conferat, Corporeque Defuncti domi
remanente, ipse Officium Funeris,- et quidem si plures nefors ad semel defuncti
fuerint, pro pluribus insimul, – in Ecclesia absolvat, eoque terminato ad Coemeterium exeat, effossamque Scrobem aqua benedicta inspergat, ac ita Cadaver eorsum
efferri, et inhumari posse, iis, ad quos pertinet, insinuet, solus interim domum recedat. Facto hoc, defuncti quidem Fideles Funare suo non destituentur, ipse vero
Animarum Curator periculum illud, cui forsan semet exponeret, si Funus penes
Domum, et Cadaver Defuncti absolvere deberet, bona modalitate, seu citra neglectum Officii sui evitabit, sed hoc ipso, pro persolutione talismodi Funeris, nunc propriis, dum Populus fame quoque premitur, nullam absolute Stolam sive protendet,
sive desumet.
Signatum Eperjessini, die 16a Julii, Anno 1831.
Gregorius Eppus m. p.

Preklad dokumentu
K číslu 936: 1831.
Pastiersky list
pre
duchovných správcov Prešovskej eparchie, ktorý nevyhnutne treba dodržiavať ako
príkaz, ohľadne duchovnej starostlivosti o tých, ktorí snáď ochorejú na infekčnú
chorobu choleru, rovnako ohľadne pochovávania takých, ktorí následkom tej istej
choroby umrú.
§ I.
Nariadenia pre duchovných správcov pred a mimo starostlivosti o chorých.
1. Čím zhubnejšia je nákaza takzvanej cholery, tým rozumnejšie nech ktorýkoľvek
duchovný pastier poučuje svojich veriacich o tom, ako predísť jej rozšíreniu. To čo
už zo strany verejných kráľovských zákonodarných orgánov, konkrétne vymenovanej Zdravotnej komisie, bolo doteraz rozumne nariadené alebo sa k tomu ešte
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nariadi, a hoci sa to už podľa okolností vyhlásilo po dedinách, nech sa rázne vyzýva
k veľmi prísnemu dodržiavaniu nariadení a k ich realizácii, a to aj v zmysle obežníkov z úradnej moci tejto eparchie, číslo 110 a 851 bežného roku, a to konkrétne:
2. Časté vetranie domov a úplná čistota ošatenia, jedla a pitia, a tiež teplota, zvyčajné
preventívne ochladzovanie v nohách a žalúdku, hlavne večer a v noci. Keď už sa
choroba začne pozvoľna prejavovať, nech sa odporúča chorým úplná zdržanlivosť
od kyslých, slaných a príliš rýchlo vykvasených jedál, rovnako aj od pálenky, nech
sa prísne doporučuje užívanie toho, čo je podrobnejšie uvedené v doteraz uverejnených lekárskych poučeniach. A napokon sa veľmi prísne zakazuje prijímanie cudzincov do domov s výnimkou tých, ktorí sa preukážu zákonným povolením.
3. Vírus tejto zhubnej choroby je taký smrteľný, že inak úplne zdravého človeka zničí
v priebehu niekoľko málo hodín; ba dokonca v istých bodoch je úplne nemožné
umierajúceho sužovaného veľmi silnými bolesťami, ktoré táto choroba zvykne spôsobovať, náležite pripraviť na cestu k večnosti a príliš blčiaceho od horúčky zaopatriť, preto každý duchovný pastier nech dôslednejšie vyzýva sebe zverených veriacich, aby sa za týchto kritických a náročných okolností svojho vlastného svedomia
snažili vykonať svätú spoveď a tiež prijímanie vo vhodnom čase, ale ešte kým sa
tešia zo zdravia. Aby tak aj oni mali zabezpečené svedomie na cestu k večnosti, keby
sa snáď priblížilo nebezpečenstvo choroby, aj aby vhodne oslobodili svojich otcov od
onej náročnosti, na ktorú sa títo kvôli duchovnej starostlivosti o nich musia vydať.
4. Jednotliví duchovní správcovia majúc pred očami onen prísľub nášho Spasiteľa
žiadajte a bude vám dané, tiež čo všetci budete žiadať od otca v mojom mene, to
urobím, umiestňujúc úplne plnú dôveru v Božiu prozreteľnosť, nech zbožne a neúnavne absolvujú so svojimi veriacimi posvätné modlitby predpísané v obežníku
vydanom diecéznym úradom pod číslom 851 v bežnom roku, a s tými, ktorí ich
pozvú k súkromným modlitbám na odvrátenie tejto choroby, a nech sa snažia
podnecovať veľmi zbožným príkladom Ninivčanov, ktorí sa kedysi vďaka svojmu
úprimnému obráteniu k Bohu šťastne vyhli im určenej smrti.
5..Pretože sa však zistilo, že táto nákaza sa zvykne veľmi rýchlo uhniezdiť v žalúdku
stiahnutom od hladu či špiny a naplnenom jedlom nevhodným pre výživu ľudského tela, alebo napokon kvôli chudobe v nevhodne oblečenom tele vystavenom
podchladeniu, preto nech sa duchovní správcovia usilujú horlivo pomáhať im zvereným veriacim aj po tejto stránke a ani sa neobávajú úbytku svojich prostriedkov
kvôli tejto skúške. A tiež nech si dobre pamätajú, že od štedrého Darcu všetkého
dobra budú vďaka tomu stonásobne prijatí v deň jeho obávaného Zjavenia a dočkajú sa večného života.
6. Zároveň, ak sa toto zlo napriek všetkým preventívnym opatreniam, ktoré podľa
ľudských možností existujú, vyskytne, bude treba veriacich varovať, aby takémuto prípadu venovali veľkú pozornosť, okamžite ho oznámili príslušnej Vrchnosti,
hlavne však duchovnému správcovi. Medzitým, až pokiaľ sa neposkytne chorému lekárska pomoc, treba chorého udržiavať riadne prikrytého na lôžku, neustále
mu prikladať studené obklady z tkaného súkna na brucho a nohy alebo ho šúchať
a trieť jemnou kefou, a tiež mu pripraviť na pitie čaj z kvetov a výhonku bazy, kamiliek alebo vysušenej mäty, aby sa vypotil. Vzduch v spálni chorého treba často
vetrať cez okná a otvorené dvere, podlahu umývať vodou zmiešanou s chloridom
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vápenatým, alebo inou náhradou s vhodným zápachom, akou je tá, ktorá sa získa
liatím jablčného octu na rozpálené železo alebo kameň. Chorých treba držať v úplnej čistote a v teple, vhodné je vždy prikrytých, usilovať sa o vyprázdnenie obsahu
žalúdka, a to buď na vyprázdňovacej stoličke alebo formou zvracania; ihneď to
treba vyniesť von z miestnosti.
7. Ďalej veriaci, hoci prídu berúc ohľad na chorých síce ochotne, vedení ľudskou láskou a záväzkom voči kresťanstvu, predsa nech prichádzajú opatrne, aby sa oni sami
nenakazili od iných či na iných, dovtedy zdravých, nákazu nepreniesli. Preto nech
nevstupujú do domov iných ľudia, ktorí už niečo vykonávali okolo domov chorých,
a nech zakážu vstup do svojich domov ostatným ľuďom. Nakoniec:
8. Čo sa týka starostlivosti o chorých, samotní duchovní správcovia nech sa každodenne neprestávajú horúčkovito modliť k Bohu za šťastný výkon svojho úradu a za
odvrátenie nebezpečenstiev od seba, keďže s tým sa to spája.
§. II.
Nariadenia pre duchovných správcov ohľadne samotnej duchovnej prípravy chorých na smrť.
1. Nakoľko zo strany verejných zákonodarných orgánov sa ohľadne tejto choroby
už vykonali alebo sa už k nej vykonávajú nariadenia a duchovným pastierom sa
povolil prístup k umierajúcim, stalo sa, že tí istí duchovní pastieri sú tiež pripravení
ponáhľať sa, aby dokonale zaopatrili duše, ktoré im napokon boli zverené ako ovečky, a to na základe veľmi vážnej povinnosti zaopatriť umierajúcich o to pohotovejšie
a rýchlejšie, o čo viac sa vyskytuje nebezpečenstvo premeškania. Preto nech sa obzvlášť v prípade možného rozširovania tejto choroby oni sami z farností nevzďaľujú,
aby skrz ich neprítomnosť veriaci neboli definitívne a tou svojou konečnou nevyhnutnosťou obratí o duchovnú útechu.
2. Na zaopatrenie ležiaceho chorého na choleru nech sa vydajú predovšetkým ráno,
nikdy nie s prázdnym žalúdkom, ale vždy, keď predtým požijú ľahké jedlo.
3. Keď sa predsa stane, že ich v nedeľu alebo vo sviatok pred bohoslužbou zavolajú k takémuto chorému, vtedy nech aj predtým zjedia nejaké raňajky a tak idú
k chorému, potom keď sa vrátia, pretože nemôžu sláviť Božskú liturgiu, nech namiesto toho absolvujú pre svoju zbožnosť v kostole spolu s ľuďmi časoslov (posvätné
ofícium), postuponosť predobrazujúcich (Послѣдованіе Изобразителныхъ), alebo
tiež bežne nazývané ako obednica (Обѣдница), a iné modlitby a nakoľko predtým
prerušili bohoslužbu, nech prednesú k veriacim kázeň.
4. Pretože by sa ľahko mohlo stať, že niekedy by ich zavolali od oltára k chorému
už počas spievanej bohoslužby, vtedy v tomto prípade takúto Božskú liturgiu nech
úplne prerušia, aj ak by sa zavolanie udialo pred Anaforou (omšovým kánonom),
a ponáhľajú sa k chorému. Ak sa však zavolanie objaví už počas alebo po Anafore
(omšovom kánone), v takomto prípade nech Božská liturgia tiež je, ale pokračuje sa
čítaním, aby sa o to rýchlejšie Božská liturgia skončila a rýchlejšie sa mohli dostaviť
ku chorému.
5. Tí, čo chcú ísť k chorému na choleru, nech si jemne potrú nozdry, pery, sluchy
a miesto pulzovania artérie na rukách, alebo nech si pomažú ruky olivovým olejom
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a nech si nezoberú so sebou nič iné, len biely uterák nasiaknutý vínnym octom
alebo tzv. zbojníckym octom (Räuber-Essig). Nech si ho v spálni chorého držia pred
nozdrami a dýchajú. Zbojnícky ocot sa získava nasledujúcim spôsobom: má sa vziať
rovnaké množstvo, asi tak tri palce, ruty, šalvie, mäty, paliny a osobitne levandule,
všetky tieto zložky sa zmiešajú a nakoniec sa prilejú dva diely stredne čistého vínneho octu a nechá sa to štyri dni v uzavretej fľaši na teplom mieste odstáť. Častejšie
sa to pomaly premiešava a nakoniec sa odtiaľ precedí cez tkaninu čiže prefiltruje.
Malo by byť z toho šesť dielov octu a pridá sa k tomu toľko isto dielov gáfru.
6. Nech prichádzajú k chorým ani nie vlhkí od potu, ani ochladení, ale s najvyššou
teplotou tela, ako môže byť, zároveň predsa primerane teplí. Skúsenosťou sa dokázalo, že potiace sa telo alebo ochladené alebo nakoniec aj prestrašený človek sa
veľmi ľahko nakazí infekčnou chorobou.
7. Keď už prídu do domu chorého, nech sa postarajú, aby sa spálňa riadne vetrala
tak, aby sa k nim nedostával vydychovaný vzduch od chorého, ktorý má byť vždy
riadne zakrytý. Vtedy nech si zoberú plod jalovca a nech je miestnosť predymená liatím vínneho octu na horúce železo, tehlu alebo kameň, dlážka nech je predtým umytá vodou zmiešanou s chloridom vápenatým, ktorý je ľahko možno kúpiť v lekárni.
8. Ak by bol verejným nariadením povolený vstup do domov chorých na choleru,
duchovní správcovia nech majú pri vstupe v ústach plody jalovca, koreň archangeliky alebo kúsok gáfru, pomaly ich prežúvajú, ale sliny nech nikdy neprehĺtajú, ale
vždy vypľujú.
9. Ruky chorého nech neberú do svojich, ale skôr nech sa postavia od neho v istej,
nie veľkej vzdialenosti tak, aby dych chorého nenasávali priamo do pľúc.
10. Odporúča sa tiež nesedieť pri chorom, vždy len stáť, ba dokonca ak by prijímal
sväté prijímanie, treba ho položiť na stôl, avšak neustále ho mať v rukách pred
hruďou a keď by bolo treba, opatrne ho podať chorému pomocou dlhej drevenej
alebo kovovej lyžičky. Po prijímaní sa hneď musí drevená lyžička s dlhšou rúčkou
spáliť. Ak by však bola lyžička z kovu, treba ju ponoriť do horúcej vody zmiešanej
so silným vínnym octom a potom dobre opláchnuť.
11. Pretože medzi ostatnými ťažkosťami tejto choroby sužuje chorého aj silné zvracanie, spovedník bude taktný, a dokonca výnimočne, vzhľadom na okolnosti obmedzujúce chorého, sa dovoľuje prijímanie uznať.
12. Táto infekčná choroba sa usiluje životné sily ľudského tela až príliš rýchlo uhasiť,
a preto dlhším čakaním sotva sa naskytne iné miesto. Nech je v záujme každého
jedného duchovného správcu, aby vopred vyspovedal chorých na choleru, aby položil k pokániu len niekoľko málo, aj to len tie najnevyhnutnejšie otázky ohľadne
hriechov a ich veľkosti, aby chorého dlhšie nezdržiaval nadbytočnými otázkami
a inak riadne a naplno vylúčil počas zostávajúceho času túto svoju, vo veľmi krátkom okamihu uskutočnenú pastoračnú povinnosť.
13. Vzhľadom na to, že táto infekčná choroba sa spravidla príliš rýchlo dostane
k úplnému koncu, a práve tak to aj zvykne byť, preto v Trebníku čiže v Rituáli je
predpísané, aby sa nekonalo posvätenie oleja chorých takým posvätením, po akom
azda túžia zdraví, ale sa povoľuje vykonať ho s ohľadom na hrozbu rozšírenia tejto
choroby pri verejných obradoch podľa krátkej inštrukcie nachádzajúcej sa v Rituáli,
a to síce nie priamo v samotnej izbe chorého, ale mimo nej, to znamená: v predsieni
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alebo v inej izbe, ak existuje. Pri samotnom pomazaní chorého sa má vojsť do jeho
izby a treba ho vykonať pomocou nejakého dlhšieho pierka alebo palice, ktorú následne po pomazaní treba spáliť.
14. Keď bude treba udeliť chorému sviatosť pomazania chorých, prikrývku na lôžku, ktorou je chorý zakrytý, netreba odokryť rýchlo, ale citlivo a pomaly. Pomazanie
treba udeliť na čelo, oči, uši, nozdry a pery, aby, ak by sa chorý znova odokryl a na
hrudi, rukách a nohách by bol pomazaný, vzduch pod prikrývkou by bol zohriaty
so škodlivými výparmi z tela chorého a viac by sa snáď prispelo k väčšej nákaze
tela chorého.
15. Napokon pokojne treba očakávať poslednú a úplnú prípravu chorého na smrť,
takú k úplnému odovzdaniu sa do Božej vôle a čokoľvek Božská prozreteľnosť
o ňom rozhodne. Nevyhnutné bude povzbudzovať ho utešujúcimi otcovskými slovami a utešovať domácich, aby sa nezrútili, povzbudzovať primeranými argumentami a pokiaľ by sa dalo, podporovať chorého k radosti. Takúto pomoc by bolo
možné podať aj nasledujúcim liekom: nech sa striedavo pije po lyžičkách jedna
drachma liehu v ôsmich unciach horúcej vody, prevarená medovka či harmanček,
zvonka nech sa telo chorého trie horúcim súknom nasiaknutým liehom.
16. Keby sa stalo, že verejnými nariadeniami by bolo zakázané pristúpiť k lôžku
chorého, alebo by chorý pri príchode kňaza už začal byť v agónii, tak vtedy sa
zvyčajne nevyžaduje príprava na smrť. V takom prípade, keď sa na ňom spozorujú
hlavne znaky pokánia, treba mu udeliť úplné rozhrešenie a podľa vhodnosti miesta
a času sa treba krátko pomodliť za odpustenie jeho hriechov.
§. III.
Nariadenia pre duchovných správcov po postaraní sa o chorých zasiahnutých
cholerou.
1. Dušpastier nech si po návrate od chorých sužovaných cholerou dôkladne opláchne ruky, tvár a ústa čistou studenou vodu alebo skôr vodou zmiešanou s vínnym
octom a plodmi jalovca. Ľanové alebo súkenné šaty nech si ihneď vymení za iné
a vyloží ich na voľný vzduch a dym, a ak je možnosť, nech si ich dá vyprať v chloride vápenatom s trochou vitriolového oleja alebo lúhu. Rovnako treba častejšie
meniť aj vrchné či spodné ošatenie a nech sa prevetrajú na voľnom vzduchu, aby sa
podporilo primerané predýchanie tela.
2. Nech sa ponížene modlí k Božskému srdcu za chorých, ktorí by snáď počas starostlivosti o nich strácali sily.
3. Ak by sa chorí zotavili z tejto choroby, nech sa snažia nie menej ako 14 dní úplne
sa zdržiavať od pitia pálenky, nech sú v teple, žijú striedmo a nech sa len postupne
začnú živiť mastnejšími jedlami, pretože pri opätovnom ochorení zvykne byť choroba oveľa smrteľnejšia a znášajú ju s väčším utrpením.
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§. IV.
Nariadenia pre duchovných správcov ohľadne pochovávania tých, ktorí na choleru umrú.
Predovšetkým dušpastierovi sa oznámi, že niektorý z jeho veriacich zomrel na
túto chorobu. Do jeho obydlia sa pred konaním pohrebu nevstúpi a bez meškania
to oznámi Zdravotnej komisii signálom prostredníctvom úderu zvona, sám spolu
s kantorom nech slúži pohrebný obrad, zatiaľ čo telo zomrelého zostáva v dome. Ak
snáď by viacerí naraz zomreli, naraz za viacerých odslúži v kostole pohrebný obrad
a po jeho ukončení sa vydá na cintorín, vykopanú jamu pokropí svätenou vodou,
a tak sa do nej vloží mŕtvola; potom nech oznámi tým, ktorých sa to týka, že môže
byť pochovaná; on sám nech sa však medzitým vráti domov. Tak sa stane, že veriaci nemôžu pochovať mŕtveho, ale sám duchovný správca musí vhodným spôsobom podstúpiť toto nebezpečenstvo, ktorému sa snáď dobrovoľne vystaví, ak bude
v dome a pri mŕtvole zomrelého. Alebo sa mu vyhne zanedbaním svojej povinnosti,
ale tým pádom si za takýto pohreb od vlastných v žiadnom prípade nemôže žiadať
či vyberať žiaden štolárny poplatok, najmä, ak je teraz ľud sužovaný hladom.
Podpísané v Prešove, 16. júla roku 1831.
Biskup Gregor v. r.
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Príloha
Obr. 1 a 2 Titulná a záverečná strana dokumentu Istructio Pastoralis [...].
Zdroj: AGA Prešov, f. BA, r. 1831, kr. č. 347, sign. č. 936.
Autor fotografií: Anton Liška
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Pramene
Archív gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov
fond Bežná agenda
LINZBAUER, Xav. Franciscus. Codex sanitario-medicinalis Hungariae. Tomus III., Sectio IV.
Budae : Typis Regiae Scientiarum Universitatis Hungaricae, 1861.
Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Eperiessiensis, pro Anno
Domini M.D.CCC.XXXI. Ab erecta sede episcopali Anno undecimo. Cassoviae : Typis Caroli
Werfer – Academiae Typographi, 1831.
Codex Canonum Ecclesiarum Orienatlium. Lublin : Gaudium, 2012.

Literatúra
BOHÁČ, Vojtech. Krátky liturgický slovník. Prešov : Petra, 2002. 31 s.
GOLIAN, Ján. Vývoj úmrtnosti vo farnosti Detva v rokoch 1781 – 1920. In Historická demografie, 2017, roč. 41, č. 1, s. 39 – 72.
GOLIAN, Ján. Život ľudu detvianskýho. Historicko-demografická a kultúrna sonda do každodenného života na Podpoľaní v dlhom 19. storočí. Ružomberok : Society for Human Studies
2019.
GRADOŠ, Juraj. Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do roku 1818. Prešov : Petra, 2019.
IĽKO, Miroslav. Prešovská eparchia a liturgické otázky v historickom kontexte. Prešov : PU
v Prešove, 2004.
Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Ed. Július Pašteka. Bratislava : Lúč, 2000.
LIŠKA, Anton. Cholerová epidémia z roku 1831 a jej priebeh v Prešovskej eparchii. Prešov : GTF
PU v Prešove, 2012.
LIŠKA, Anton. Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 vo farnostiach a dekanátoch
Prešovskej eparchie. Prešov : Vydavateľstvo PU v Prešove, 2013.
LIŠKA, Anton. Opatrenia biskupa Gregora Tarkoviča zavádzané v prešovskej eparchii počas
epidémie v roku 1831. In Notitiae Historiae Ecclesiacticae, 2013, roč. 2, č. 1, s. 66 – 76.
LIŠKA, Anton. Z obsahu proticholerových obežníkov a brožúrok z roku 1830 – 1831 (I.).
Štátne a cirkevné opatrenia a odporúčania proti šíreniu cholery. In Dejiny – internetový časopis
IHI FF PU v Prešove, 2012, roč. 7, č. 1, s. 98 – 138.
LIŠKA, Anton. Z obsahu proticholerových obežníkov a brožúrok z roku 1830 – 1831 (II.). Preventívne proticholerové rady a odporúčania a dobová liečba cholery. In Dejiny – internetový
časopis IHI FF PU v Prešove, 2013, roč. 8, č. 1, s. 158 – 187.
VASIĽ, Cyril. Východné cirkvi a úcta Božského Srdca. In Slovo – časopis gréckokatolíckej cirkvi, 1996, roč. 28, č. 11, s. 5.

SUMMARY
The Shepherd's Letter of the Bishop of Prešov, Gregor Tarkovič from July 1831
The year 1831 was recorded in the history of the Eparchy of Prešov and the whole of Hungary
as the year of the cholera epidemic. This disease, which appeared in our territory for the first
time in 1831, kept the state, county and church institutions busy from the winter months of
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1830 until the spring of 1832, as they tried to take measures to stop its spread, to treat it and
to provide spiritual help to the local population. In the territory of today´s eastern Slovakia,
in addition to state and county officials, the resident bishop of Prešov, Gregor Tarkovič, was
also involved in this process. During the whole period of the cholera reign in Hungary, he
sent letters and circulars to the vice-archdeacons and deaneries and to the monasteries of his
eparchy, in which he informed the vice-archdeacons, deans and igumens of the monasteries,
and through them also the parish priests, religious and faithful of the Prešov eparchy, about
anti-cholera measures, the methods of treatment of the disease and the possibilities of spiritual help and spiritual survival and acceptance of the situation. The key document issued by
the bishop of Prešov in connection with cholera was the shepherd´s letter of 16 July 1831, in
which Gregor Tarkovič summarised, in 18 pages, all the previously known information about
the disease, derived from official documents of state and county institutions, the contents of
which he had been familiar with since the outbreak of the disease (treatment, measures to
prevent its spread, preventive measures to avoid infection, etc.). To the priests and religious
of his diocese he presented methods of spiritual care for the faithful who became infected
with cholera and who died as a result of the disease. He divided the document into four
paragraphs, each of which dealt with a different set of problems – anti-cholera measures and
the necessity of their observance, the treatment of cholera, spiritual and material assistance
to the faithful by priests and religious, the manner of celebrating certain sacraments, the
manner of celebrating the Divine Liturgy and other substitutionary rites, and the manner of
burial and the celebration of the funeral liturgy for the deceased. A detailed content analysis
of the document has demonstrated the timeless nature of the recommendations, especially
with regard to the spiritual aspect of the survival of cholera by the faithful and the clergy,
which can be fully applied to any pandemic, including the current COVID-19 disease caused
by the SARS-CoV-2 coronavirus. The significance of the document also lies in the fact that
it is a beautiful example of the Christian charity of the “vladyku” – a father, who despite his
old age, did not retreat into a shell, but, on the contrary, stood by his spiritual children, supplying them with practical advice and recommendations for the purpose of minimizing their
deaths, and with spiritual counsels for the purpose of providing them with all the necessary
sacraments for the strengthening of their souls and the assurance of their salvation in the
event of the termination of life's pilgrimage on earth. In addition to the analysis, the study
also includes a transcript and translation of the document under study, which can serve
scholars to research various theological, liturgical, or medical topics.
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