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Drahí čitatelia, ďalší akademický 
rok je za nami a letné prázdni-

ny sú predo dvermi. Je to rok, ktorý 
priniesol veľa zaujímavých udalostí. 
Budovali sme spoločenstvo s inými 
seminármi prostredníctvom futba-
lových podujatí, mali sme návštevy 
z iných seminárov, spolu s veriacimi 
sme sa zúčastnili metropolitnej púte 
do Krakova a boli sme neoddeliteľnou 
súčasťou mnohých slávností doma aj 
za hranicami. Čakajú nás letné prázd-
niny. Mohli by sme povedať, že máme 
pred sebou dva a pol mesiaca oddy-
chu a možnosti venovať sa svojej far-
nosti. Ale každý z nás prežíva prázdni-
ny inak. Niekto ich využije na oddych, 
načerpanie duchovných síl, iný zase 
rád pomôže rodičom s nejakými prá-
cami. Najdôležitejšie je nenechať sa 
unášať prázdnotou dní, ale vyplniť ich 
kráčaním s Kristom. 

V seminári sme tento rok opäť 
zakúsili pokračovanie spoločenstva 
Dvanástich. Ale teraz sú nám otvo-
rené dvere, aby sme podobne ako 
oni po zoslaní Svätého Ducha išli von 
a ohlasovali. Sme pozvaní svedčiť 
svojím životom, stať sa radostnými 
a skutočnými svedkami vzkriesené-
ho Krista. Moderná spoločnosť nám 
môže zabezpečiť nejaké hmotné dob-
rá na potešenie, ale má veľké ťažkosti 
pri vytváraní skutočnej radosti. Pravá 
radosť pochádza z iného zdroja, a tým 
je vzkriesený Kristus. Jej tajomstvo 
spočíva v účasti na Božom kráľovstve. 
Takisto aj každý jeden z nás je pozvaný 
prežívať radosť, radosť z každodenné-

ho života. Ježišovo posolstvo sľubuje 
šťastie – možno pre niekoho náročnú 
radosť, prameniacu z obety. Ako po-
vedal pápež František, život môže pre-
žiť iba vďaka obetavosti iného života. 
„Ak pšeničné zrno nepadne do zeme 
a neodumrie, ostane samo. Ale ak od-
umrie, prinesie veľkú úrodu“ (Jn 12, 
24). Ale nebojme sa prijať do svojho 
života aj kríž. Keď prechádzame krí-
žom, On ním už prešiel ako prvý.

Tento rok si pripomíname 100. vý-
ročie zjavenia Presvätej Bohorodičky 
vo Fatime. Pani z neba, ako ju nazývali 
traja pastierikovia, nás pozýva k po-
kániu, ktoré je prvým krokom k lepšej 
budúcnosti.

Prajem Vám v tomto milostivom 
roku požehnané a pokojné prežitie 
letných prázdnin, aby ste ich prežili 
s Ježišom Kristom a pod materinskou 
ochranou Presvätej Bohorodičky. 

Jozef Havrilčák, 5. ročník 
duktor
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KRÁTKE

Z NÁŠHO

D       ňa 22. 4. 2017 sa uskutočnil futsalový turnaj slovenských 
kňazských seminárov v Prešove na ZŠ Sibírska. Účastní 

boli seminaristi z Bratislavy, Nitry, Spišskej Kapituly, Košíc 
a Prešova.

Krátko po futsalovom turnaji sme pre vás všetkých otvorili 
brány nášho seminára. Deň otvorených dverí, ktorý pri-

pravili bratia štvrtáci, sa uskutočnil 30. 4. 2017.

V rámci malej púte na horu Zvir v Litmanovej sme si 7. 
5. 2017 vykonali aj seminárnu púť bohoslovcov spolu 

s našimi predstavenými, počas ktorej sme mohli za mnohé 
prosiť i ďakovať pri nohách našej nebeskej Matky.

Dňa 14. 5. 2017 sme sa všetci seminaristi spolu s našimi 
otcami predstavenými zúčastnili púte do Hrabského, 

rodiska nášho bl. Vasiľa. 

PRAMEŇ

SPRÁVY
DOMOVA
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SPRÁVY
DOMOVA

Púte pokračovali aj ďalej a 20. 5. 2017 sme sa spolu s na-
šimi otcami predstavenými zúčastnili Metropolitnej 

púte v Krakowe – Lagiewnikach, kde svätú liturgiu sprevádzal 
náš Zbor sv. Romana Sladkopevca, zastúpený aj jeho bývalý-
mi členmi.

S            našimi bratmi šiestakmi, ktorí zakončili svoj pobyt v se-
minári a štúdium na fakulte úspešným absolvovaním 

štátnej skúšky, sme sa rozlúčili v pondelok 22. 5. 2017. Roz-
lúčka bola spojená s grilovačkou a programom so všetkými 
bratmi v priateľskej atmosfére na seminárnom dvore.

D   ňa 10. 6. 2017 sme sa zúčastnili ďakovnej púte boho-
slovcov za prežitý akademický i formačný rok v Ľutine. 

Svedkami diakonských svätení našich spolubratov Pavla 
Vasiľa, Vladimíra Nogu, Dominika Petríka, Maroša Sejku, 

Tomáša Pecucha, Martina Tkáča a Jána Murgaša sme sa stali 
11. 6. 2017. Svätenia prijali z rúk Mons. Jána Babjaka SJ.

BLESKOVKY
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PRAMEŇ

m a j  o d v a h u
o bolo? vs. Čo bude?Č

Milí čitatelia Prameňa. Je mi 
veľkou cťou, že sa s Vami 

môžem znova podeliť o zopár vecí, 
ktoré už dlhší čas vnímam, ako mi 
ich Boh dáva na srdce. Ako by som 
začal. Popravde, moja príprava 
na túto katechézu nebola ktovieaká 
dlhá. Na chodbe som stretol šéfre-
daktora časopisu a on mi dal výzvu. 
KATECHÉZU za 24 hodín. Presne toľ-
ko času zostávalo do uzávierky čís-
la. Chcem, aby ste si teraz spoločne 
so mnou položili otázku, ktorú som 
si v momente jeho prosby kládol: 
„Ako odpovedám na výzvy v mo-
jom živote?“ Dovoľte mi upozorniť 
Vás, že celá táto katechéza bude 
výzvou, úlohou šíriť radostnú zvesť, 
ktorá sa bytostne dotýka každého 
z nás. Ideš do toho?

Zamysleli ste sa niekedy 
nad tým, ako odpovedáme na vý-
zvy? Na svojich životoch môžeme 
badať tri faktory. Faktor strachu. 
Obava, že zlyhám. Čo ak výzvu ne-
splním? Faktor nedostatočnej kva-
lifikácie. Veď ja som neštudoval 
teológiu, ako mám hovoriť ľuďom 
o Bohu? Byť svedkom jeho lásky. 
Veď neviem ako na to... A posled-
ným faktorom je faktor nedosta-
točného obdarovania. Sú šikovnej-
ší než ja. Mnohí, lepší, duchovnejší, 
povolanejší. Ktorí vedia lepšie spie-
vať či plynulo hovoriť. Prečo práve 
ja?

Sme tu, aby sme zakúsili skutoč-
nú pravdu, aby sme prijali skutoč-
ný život. Život bez strachu a obáv 
zo zlyhania. Je mi ľúto, ak Ti nie-
kto niekedy povedal, že si slabý, že 
na to nemáš. Že nie si dostatočne 
obdarovaný, že výzva, pred ktorou 
stojíš, je nesplniteľná... lebo je to 
LOŽ.

Veľmi ma oslovujú slová Jána 
Pavla II., už svätého, ktorý v kon-
texte našej témy povedal: „Žatva 
je veľká, ale robotníkov málo... 
a ak vás ešte nikto nenajal do tejto 
vinice, ja vás najímam.“ Si povola-
ný stať sa HRDINOM VIERY. Ak si 
postavený, ak túžiš urobiť niečo, 
na čo nie si kvalifikovaný, na čo ne-
máš dostatočné vybavenie, chcem 
Ti povedať, že Tvoja ochota, Tvoja 
túžba sa stáva Tvojou kvalifiká-
ciou! Uvedený zoznam ľudí, ktorých 
som si prizval na pomoc, má čosi 
spoločné... Abrahám bol príliš starý. 

Na svojich životoch mô-
žeme badať tri faktory. 
Faktor strachu. Obava, 

že zlyhám. Čo ak výzvu 
nesplním? Faktor nedo-
statočnej kvalifikácie. 

Ako mám hovoriť ľuďom 
o Bohu? A posledným 

faktorom je faktor nedo-
statočného obdarovania. 

Sú šikovnejší než ja. 
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bol prehnane dôverčivý. Sára bola 
neplodná. Mojžiš sa zajakával. Ge-
deon mal strach a chcel utiecť. Ra-
chab bola pobehlica. Jeremiáš a Ti-
motej boli príliš mladí. Dávid mal 
na konte cudzoložstvo a úkladnú 
vraždu. Jonáš utiekol pred Pánom. 
Noemi bola vdova. Jób prišiel o ro-
dinu, o majetok a prepadol depresii. 
Ján Krstiteľ bol bezdomovec a jedol 
hmyz. Učeníci zaspávali pri mod-
litbe. Peter sa vystatoval, a potom 
zaprel Krista. Marta bola tak trochu 
workoholička. Jej sestra Mária ne-
bola zase akčná. Mária Magdaléna 
bola prostitútka a ešte aj posadnu-
tá. Žena zo Samárie bola niekoľko-
krát rozvedená a žila „neviazane”. 
Zachej bol malý a zakomplexovaný, 

živil sa daňovými podvodmi. Pavol 
bol cholerik a občas si neudržal ja-
zyk za zubami. A najlepšie na ko-
niec, Lazár – bol mŕtvy, no i tak si ho 
Boh vedel použiť.

Nikto z týchto ľudí nebol doko-
nalý, ba niektorých by sme dnes 
nazvali lotrami, no Boh si ich aj na-
priek tomu vedel použiť. Tak, ako si 
vedel použiť ich, vie si, drahý čitateľ, 
použiť aj Teba. A s tým všetkým, čo 
sme si zatiaľ povedali, resp. napísali, 
sa mi spája také príslovie. Možno ho 
budete poznať. Znie asi takto: „Boh 
ti nikdy nedá výzvu, úlohu, ktorá je 
nad tvoje sily.“ Je to pravda? Je to 
naozaj tak? Ak tomu veríš, ak to je 
kdesi v Tvojom vnútri, ako to bolo 
zakorenené vo mne, potom vybe-
riem len zopár mien z hore uvede-

https://m
edia.licdn.com

HLAVNÁ TÉMA
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ného zoznamu. Abrahám bol príliš 
starý, no dostal prisľúbenie, že jeho 
potomstvo bude prenáramne veľ-
ké. Noe sa občas opil do nemoty, 
nemal stavbárske školy, no postavil 
archu. Dávid, malý chlapček, porazil 
Goliáša. A Mojžiš. Ten Mojžiš, ktorý 
jachtal, ktorý nevedel vydať súvislú 
vetu, ten vyviedol Izrael z otroctva. 
Sami sme svedkami a  naprieč celou 
Bibliou vidíme, že Boh dáva výzvy, 
ktoré sú nad sily ľudí. Dáva a vždy 
aj bude dávať! V 2 Kor 12, 9 sa píše: 
„Stačí ti moja milosť, lebo sila sa 
dokonale prejavuje v slabosti..“ 

Možno sa teraz pýtaš: „Ale ako 
mám evanjelizovať ľudí, ako a komu 
hovoriť o Bohu?“ Ako na to? V jeho 
prítomnosti si za každých okolností 

víťazom. Nech sú okolnosti akékoľ-
vek. Spoznáš pravý čas. Viete, čo 
je charakteristickým, spoločným 
znakom všetkých týchto postáv? 
Život v Bohu, v jeho prítomnosti. 
Nech sa výzva zdá akokoľvek nespl-
niteľná a nad Tvoje sily, či je Tvojou 
túžbou evanjelizovať, alebo čosi 
úplne iné, jedine v jeho prítomnosti 
a skrze jeho milosť sa z KATECHÉZY 
za 24 hodín stane katechéza Tvojho 
a môjho života na 24 hodín 7 dní 
v týždni pre Tvojich blízkych. 

Čo bolo? vs. Čo bude? S chu-
ťou sa zahryznime do ďalších dní 
a čeľme akejkoľvek výzve spoločne 
s Ním.

Miroslav Hamarčák, 4. ročník

http://orthphoto.net

8
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dpustová slávnosť

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

O v  k ň a z s k o m  s e m i n á r i

Gréckokatolícky seminár bl. P. P. 
Gojdiča v Prešove oslávil svia-

tok Svätého Ducha – Najsvä-tejšej 
Trojice, ktorý pravidelne pripadá 
na pondelok po sviatku Zoslania 
Svätého Ducha. Naj-svätejšia Troji-
ca je patrónom chrámu, patriaceho 
ku gréckokatolíckemu semináru. 
Seminaristi spolu s predstavený-
mi seminára každoročne oslavujú 
tento sviatok v atmosfére modlitby 
s prosbou o silnú a vytrvalú vieru, 
ktorá je svetlom pre celý svet.

 
Prípravy na sviatok
Prípravy na odpustovú slávnosť 

v Gréckokatolíckom kňazskom se-
minári bl. P. P. Goj-diča môžeme 
rozdeliť na dve oblasti. Prvá oblasť 
prípravy na taký významný svia-
tok je zame-raná na upratovanie 
a výzdobu spoločných priestorov. 
Počas celého týždňa prebieha veľ-
ké upratovanie sprevádzané ra-
dostnou atmosférou a očakávaním 
sviatku Zoslania Svätého Du-cha. 
V neposlednom rade je postarané 
aj o dôkladné upratanie kaplnky 
a jej bohatú výzdobu. Raz v roku 
je vyzdobená zelenými ratolesťami 
a mnohými kvetmi, ktoré všetkým 
zvestujú nádej zo spásneho die-
la Ježiša Krista. Aj liturgická farba 
počas sviatkov Zoslania Svätého 
Du-cha v byzantskom obrade je ze-

lená, čo v človeku vzbudzuje sláv-
nostnú atmosféru sviatočných dní. 
Okrem materiálnej výzdoby a upra-
tovania prežívame aj spoločný čas 
pri modlitbe večier-ne, utierne, ča-
sov a zavŕšením je slávenie liturgie 
sv. Jána Zlatoústeho s prešovským 
arcibisku-pom a metropolitom Já-
nom Babjakom SJ s domácimi aj 
pozvanými kňazmi, seminaristami 
i pozvanými hosťami. 

Svätý Duch je dôležitý
Po nanebovstúpení Ježiša 

k svojmu Otcovi boli jeho učení-
ci zhromaždení na jednom mieste 
a zotrvávali na modlitbách. Ježiš 
im pri svojom odchode prisľúbil 
Svätého Ducha, ktorý im dá istotu, 
že ich neopustil, ale že je s nimi až 
do skončenia sveta. Po prijatí Svä-
tého Ducha apoštolmi nastáva čas 
Cirkvi a ohlasovania evanjelia ce-
lému svetu. Evanjelium je hlásané 
židom i pohanom. Božie slovo je 
šírené s mocou a počas celej exis-
tencie Kristovej cirkvi počuť mocné 
svedectvo kresťanov zomierajúcich 
mučeníckou smrťou. 

Počas siedmich rokov v kňaz-
skom seminári máme možnosť pre-
žiť mnoho zážitkov, na ktoré nikdy 
nezabudneme. No počas celej for-
mácie a prípravy na kňazskú službu 
si uvedomu-jeme potrebu silnej 



10

a vytrvalej viery, ktorá je potreb-
ná pri ohlasovaní evanjelia ľuďom 
hladným po Bohu a jeho spáse. Táto 
hlboká a úprimná viera je viditeľná 
v našom praktickom kresťan-skom 
štýle života. Ona ako pravý dar Svä-
tého Ducha je viditeľná v slovách 
a skutkoch každé-ho kresťana, no 
najviac v živote kňaza a jeho rodiny. 
Preto kto kráča za Kristom s úprim-
ným srdcom a hľadá ho ustavične 
vo dne i v noci, potrebuje Svätého 
Ducha ako prisľúbenie Sväté-ho 
Ducha od Krista na dôkaz toho, čo 
nevidíme, ale v čo dúfame. Bez Du-
cha Ježiša Krista kresťan nemôže 
urobiť nič. Ak sa predsa len snaží 

urobiť niečo z vlastných síl, skôr či 
neskôr jeho dielo padne a neprine-
sie očakávané ovocie. 

Preto aj my spolu s celou cirkvou 
voláme k Najsvätejšej Trojici o dar 
viery, živej viery dávajúcej odvahu 
svedčiť a hlásať evanjelium. Lebo 
k tejto službe slova sme povolaní 
a pri-pravovaní počas siedmich ro-
kov v kňazskom seminári. Nakoniec 
sa sviatky Zoslania Svätého Ducha 
a Najsvätejšej Trojice stávajú zák-
ladom každého kňazského povola-
nia. Vďační za tento dar sme v deň 
sviatku spievali aj Akatist k Sväté-
mu Duchu.

Miroslav Dargaj, 5. ročník

PRAMEŇ

10



11

tvorení z lásky
a  p r e  l á s k u !

„Lebo som bol hladný a dali ste 
mi jesť; bol som smädný a dali ste 
mi piť; bol som pocestný a pritúlili 
ste ma; bol som nahý a priodeli ste 
ma; bol som chorý a navštívili ste 
ma; bol som vo väzení a prišli ste 
ku mne.“ (Mt 25, 35 – 36)

Verím, že mnohých z nás pred 
časom hlboko zasiahla smrť vrch-
ného arcibiskupa Ukrajinskej gréc-
kokatolíckej cirkvi blažennijšaho 
kardinála Ľubomíra Huzara, kto-
rého životným heslom bolo: „Byť 
človekom!“ Byť človekom, ktorý 
bol stvorený z lásky a pre lásku! 

Aj v kňazskej formácii ide v pr-
vom rade o to, aby sa mladý muž 
stal človekom podľa Kristovho srd-
ca, ktoré ustavične miluje a odpúš-
ťa. Možno sa pýtame, ako to do-
siahnuť. Odpoveď je jednoduchá: 
„V prvom rade nechať sa milovať!“ 
Nechať sa milovať tým, ktorý je 
dokonalým Bohom a dokonalým 
človekom. Lebo práve na živote Je-

žiša Krista môžeme vidieť nádher-
nú ľudskosť, ktorá sa prejavovala 
v prvom rade intímnym vzťahom 
so svojím Otcom a na druhej stra-
ne vzťahom k človeku, ktorý je do-
ráňaný svojimi hriechmi a v mno-
hom trpí. Je prekrásne, že mnohí 
seminaristi sa tejto ľudskosti učia 
od svojho Majstra aj v službe mod-
litby v Dome sv. Kozmu a Damiána 
pre ťažko chorých, kde spoločnou 
modlitbou sv. ruženca a svojou 
prítomnosťou prinášajú radosť 
do životov starkých, v ktorých vi-
dia samého Ježiša Krista. Veď sám 
Pán Ježiš hovorí: „Čokoľvek ste 
urobili jednému z týchto mojich 
najmenších bratov, mne ste urobi-
li.“ (Mt 25, 40) Aká len veľká hĺbka 
je v týchto slovách! Je nádherné, 
že práve títo mladí muži v sebe 
nosia život Ježiša Krista a že tento 
život prinášajú tým, ktorí to naj-
viac potrebujú. Najmä v dnešných 
časoch, keď sa v mnohých európ-
skych krajinách rozrastá eutanázia, 
kde človek zabúda na to, že bol 
stvorený z lásky a pre lásku. Veď 
krstom máme aj v utrpení Kristov 
život vo svojom srdci.  Preto jedine 
skrze modlitbu môžeme pochopiť 
to krásne tajomstvo, čo znamená 
byť skutočným človekom. Určite to 
môžu dosvedčiť tí, ktorí sa každé 
ráno najviac tešia na chvíľu, keď 
im bohoslovci s nižšími sväteniami 

ZO ŽIVOTA

Možno sa pýtame, ako 
to dosiahnuť. Odpoveď je 

jednoduchá: 
„V prvom rade nechať sa 
milovať!“ Nechať sa milo-
vať tým, ktorý je dokona-
lým Bohom a dokonalým 

človekom.

S
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donesú samého Ježiša Krista v Eu-
charistii. Neraz o tom svedčí sestra 
Emanuela SNPM, ktorá z úst mno-
hých starkých počuje: „Pre toto sa 
oplatí ráno vstať z postele!“ Uvedo-
mujeme si aj my túto veľkú milosť, 
ktorú nám milujúci Boh darúva kaž-
dý deň?

Preto aj posledné slová blažen-
nijšaho Ľubomíra boli: „Modlite 
sa, modlite sa, modlite sa.“ Veľmi 

dobre si uvedomoval, že jedine 
skrze modlitbu sa človek môže stať 
skutočným človekom. Veď ona je 
tou bránou, ktorá približuje člove-
ka k Bohu a človeka k človeku. Ona 
v nás obnovuje povolanie byť člo-
vekom, ktorý bol stvorený z lásky 
a pre lásku.

Milan Sisak, 5. ročník 

PRAMEŇ
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KATECHÉZA

utsalový turnajF
Prvá sobota po Veľkej noci (22. 

apríla 2017) sa v Prešove nies-
la v duchu tretieho stretnutia se-
minaristov Slovenska pri halovom 
futbale. Už od skorého rána bola 
v seminári otvorená brána pre se-
minaristov z Bratislavy, Nitry, Spiš-
skej Kapituly, Košíc a Badína (tí sa 
turnaja, žiaľ, nezúčastnili). Domáci 
seminaristi z Prešova, zároveň aj or-
ganizátori turnaja, srdečne privítali 
všetkých zúčastnených a sprevá-
dzali ich po našom seminári. Po vzá-
jomnom zvítaní nasledovala spo-
ločná modlitba paschálnej hodinky 
za účasti vladyku Milana Chautura, 
ktorý sa aj prihovoril všetkým zú-
častneným a pripomenul im správ-
ne miesto športu v našich životoch 
ako priestoru pre relax a naberanie 
kondície v protiklade voči komerč-
nému zameraniu terajšieho športu 
a jeho zbožšťovaniu. 

Následne sa všetci spoločne 
presunuli do telocvične. Pred úvod-
ným zápasom sa hráčom i divákom 
prihovoril vladyka Milan Chautur, 
o. Miroslav Dancák, rektor domá-
ceho prešovského seminára, a Šte-
fan Kužma, zástupca primátorky 
mesta Prešov. Po týchto príhovo-
roch nasledoval slávnostný výkop 
vladyku Milana Chautura, ktorým 
začal ,,bratský súboj“ seminaristov 
Slovenska v halovom futbale. Otvá-
rací zápas nám priniesol východo-

slovenské derby medzi domácimi 
seminaristami z Prešova a semina-
ristami z Košíc. Tento prvý zápas 
skončil priateľským výsledkom 1:1. 
Hralo sa systémom každý s každým, 
čiže základná časť turnaja nám pri-
niesla spolu desať zápasov. Po zá-
kladnej časti nasledovali semifiná-
lové boje. V prvom semifinále sa 
stretli obhajcovia titulu zo Spišskej 
Kapituly proti Bratislave, prekvape-
niu turnaja. V náročnom zápase sa 
nakoniec z víťazstva a postupu do fi-
nále výsledkom 2:1 tešili seminaris-
ti zo Spišskej Kapituly. Druhé semi-
finále prinieslo východoslovenské 
derby medzi Prešovom a Košicami. 
Úvod zápasu patril domácim hrá-
čom, ktorí si vytvorili tlak a gólom 
kapitána mužstva sa dostali do ve-
denia. Týmto gólom sa hra Prešova 
spomalila, čo vo svoj prospech vyu-
žili hráči z Košíc a vyrovnali na 1:1. 
Následne na strane Prešova došlo 
k nepríjemnému zraneniu kľúčo-
vého hráča a Košice dotiahli zápas 
ešte druhým gólom do víťazného 
konca. Po tomto nešťastnom zápa-
se sa museli hráči domáceho Pre-
šova pozbierať a zabojovať o tretie 
miesto proti Bratislave. Bratislava 
videla šancu na úspech po strelení 
rýchleho gólu. Avšak domáci Pre-
šovčania sa nevzdali a tesne pred 
koncom zápasu po krásnom góle 
nášho prefekta o. Mareka posunuli 

k ň a z s k ý c h  s e m i n á r o v
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zápas až do penaltového rozstrelu. 
V ňom sa po výborných zákrokoch 
nášho brankára z víťazstva tešili 
domáci Prešovčania. Vo finálovom 
zápase sa stretli seminaristi z Košíc 
a zo Spišskej Kapituly. Seminaristom 
zo Spišskej Kapituly sa po víťazstve 
3:1 nad Košicami podarilo obhájiť 
víťazstvo z minulého roka. Po vzá-
jomných zápoleniach sa semináre 
aj pred krásnou diváckou kulisou 
umiestnili takto: 1. Spišská Kapitula, 
2. Košice, 3. Prešov, 4. Bratislava, 5. 
Nitra. 

Špeciálnou vložkou a takou ,,če-
rešničkou na torte“ pre všetkých 
zúčastnených, ako hráčov, tak aj 
divákov, bol exhibičný zápas výbe-
ru seminárov proti slovenskému 
výberu kňazov, ktorí každoročne re-
prezentujú Slovensko na Majstrov-
stvách Európy kňazov. Tento zápas 
skončil priateľským výsledkom 2:2. 

Program potom pokračoval sláv-
nostným obedom spolu s vladykom 
Milanom a zakončil sa vyhodno-

tením tímov i jednotlivcov v aule 
Gréckokatolíckeho kňazského semi-
nára blahoslaveného biskupa Pav-
la Petra Gojdiča. V individuálnych 
oceneniach sa najlepším strelcom 
stal seminarista zo Spišskej Kapituly, 
najlepším brankárom seminarista 
z Košíc a najlepším hráčom celého 
turnaja seminarista a kapitán do-
máceho Prešova. 

Už teraz sa všetci tešíme na ďal-
šie stretnutie seminaristov pri halo-
vom futbale, ktoré by sa malo na bu-
dúci rok uskutočniť v Bratislave.

V závere by som chcel pozname-
nať, že na tomto turnaji sa bohoslov-
ci domáceho Prešova prvýkrát pred-
stavili v nových dresoch od sponzora 
IGV technológie. Zároveň by som sa 
chcel touto cestou poďakovať všet-
kým, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
prispeli k veľmi úspešnému priebe-
hu celého turnaja.

Matúš Sejka, 5. ročník

PRAMEŇPRAMEŇ
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J e ž i š a  K r i s t a
obrý vojakd

„Trp spolu so mnou ako dobrý vojak Ježiša Krista. Nik z vojakov sa nemieša 
do záležitostí všedného života, ak sa chce páčiť tomu, kto ho najal. A kto závo-
dí, nedostane veniec, ak nezávodí podľa pravidiel. Roľník, ktorý sa namáha, má 
prvý dostať podiel na úrode. Uvažuj o tom, čo hovorím. Pán ti dá porozumieť 
všetkému.“ (2 Tim 2, 3 - 7)

Miroslav CHORENDŽÁK
Redakcia časopisu Slovo

Mojím pôsobiskom bola re-
dakcia časopisu Slovo a mládež-
nícke centrum GMPC. V redakcii 
som mal na starosti distribúciu 
Slova, čiže mojou náplňou bola 
komunikácia s predplatiteľmi, vy-
bavovanie zásielok, ďalej to bolo 
pridávanie príspevkov na webovú 
stránku či spravovanie databázy 
predplatiteľov. V mládežníckom 
centre som mal zase možnosť 
stretávať sa s mladými ľuďmi, po-
čúvať ich, zdieľať s nimi radosti 
i starosti každodenného života. 

Stálo to za to! Krásnych zážit-
kov bolo mnoho. Vybrať jediný je 
náročné, lebo každý jeden oka-
mih nášho života je jedinečný. 
Preto ďakujem Bohu za všetko, 
čo si pre mňa pripravil, i za to, čo 
ešte len má pripravené. 
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Roland NOSOV
Centrum voľného času sv. Bazila Veľkého – AMICUS

Počas môjho pastoračného roč-
níka som pôsobil vo svojej farnosti 
Veľké Slemence v Centre voľného 
času svätého Bazila Veľkého – AMI-
CUS. Mojou úlohou bola pravidel-
ná práca s deťmi v centre. Popri-
tom sme mali viac akcií, napríklad: 
opekačky, mikulášsky a vianočný 
program, stavanie májov, deň ma-
tiek, cyklotúra, víkendové filmové 
večierky.

Vďaka prežitému času som sa 
naučil, ako spolupracovať s deť-
mi tak, že som im zároveň ukázal 
aj cestu k Bohu. Stretávali sme sa 
v centre, ale aj na svätej liturgii. Je-
den z najkrajších zážitkov je, a to aj 
trvá, ako všetci spolu miništrujeme 
na nedeľnej liturgii.

Patrik PANKULICS
Michalovce, Máriapócs

Už od prvej chvíle, čo som sa dozvedel, 
kde budem tento rok pôsobiť, som vedel, že 
bude plný Božieho požehnania. Pol roka som 
pôsobil u redemptoristov v Michalovciach, 
kde som mal na starosti baziliku. Druhý pol 
rok som bol na veľmi požehnanom mieste 
v Maďarsku, v Máriapócsi. Za úlohu som mal 
veľmi veľa vecí, ako napr. ubytovávanie pút-
nikov a ich sprevádzanie po pútnickom mies-
te. 

PRAMEŇ
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Tento rok hodnotím veľmi pozitívne, lebo som mal dosť času presvedčiť sa, 
že práca s ľuďmi je naozaj to, čo ma napĺňa. Mojím najkrajším zážitkom bolo 
štvordňové putovanie, sprevádzané modlitbami z Máriapócs do Sajópálfala, keď 
sme pešo prešli 120 kilometrov.  

Michal PAVLIŠKO
Hora Zvir v Litmanovej

Moje pôsobenie počas pasto-
račného ročníka bolo na hore Zvir 
v Litmanovej (na fotografii vľavo), 
kde som prežil požehnaný čas. Iste, 
práce tu bolo dosť, ale nič, čo by 
sa nedalo zvládnuť. Mojou úlohou 
bolo pripravovať liturgický priestor 
na dôstojné slávenie bohoslužieb, 
sprevádzať a venovať sa pútnikom, 
dbať na poriadok v areáli hory Zvir 
a mnoho iného.:) Avšak myslím, že 
najdôležitejšou úlohou je prežívať 
každú chvíľu v Božej prítomnosti, 
zamýšľajúc sa nad svojím povola-
ním.

 
Krásnych a zvlášť úsmevných zá-

žitkov som zažil mnoho, ale verím, 
že každý jeden deň prežitý na tom-
to mieste bol pre mňa obohatením 
a prejavom Božej dobroty, za čo 
som Bohu veľmi vďačný.

Martin TOKÁR
Hora Zvir v Litmanovej

Svoju pastoračnú prax som vykonával na gréckokatolíckom mariánskom pút-
nickom mieste na hore Zvir v Litmanovej (na predchádzajúcej fotografii vpravo). 
S ňou sa spájalo množstvo rozličných povinností, a to najmä príprava liturgic-

PASTORAČNÍCI
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kého priestoru, posluhovanie pri slávení svätých liturgií, sprevádzanie pútnikov, 
ako aj celková starostlivosť o zveľaďovanie tohto pútnického miesta.

Tento rok strávený na hore Zvir ma obohatil o mnohé nové skúsenosti, zruč-
nosti, ale aj o pekné zážitky. Medzi tie najkrajšie chvíle patril predovšetkým čas 
prežitý s kňazmi, spolubratom Michalom, Litmanovčanmi a veriacimi pútnikmi 
– či už pri spoločnej modlitbe, alebo pri spoločne trávenom voľnom čase. 

Patrik SAHAJDA
Ľutina

Počas pastoračného ročníka 
som pôsobil na pútnickom mies-
te v Ľutine. Mojou úlohou bolo 
napomáhať pri fungovaní pút-
nického centra, čo v sebe zahŕ-
ňalo sprevádzanie pútnikov a ich 
obsluhovanie v predajni alebo 
v bufete, vonkajšie práce v are-
áli a v neposlednom rade službu 
kantora na farských liturgiách 
alebo na rôznych slávnostiach či 
púťach. 

Ako veľké pozitívum pasto-
račného ročníka v Ľutine vní-
mam to, že som okrem špeci-
álnej pastorácie na pútnickom 
mieste mohol zažiť aj bežnú far-
skú pastoráciu. Zážitkov tu bolo 
naozaj veľa, ale azda najkrajším 
bolo stretnutie so sýrskou mys-
tičkou Myrnou, ktorá počas svo-
jej návštevy na Slovensku strávi-
la niekoľko dní práve v Ľutine. 

PRAMEŇ
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Peter ŠČERBA
Ľutina

Miesto, kde som pôsobil, bolo 
gréckokatolícke pútnické centrum 
v Ľutine. Mojou úlohou počas tohto 
roka bolo, dá sa povedať, „byť vždy 
pripravený“. Čiže pripravený kosiť, 
obsluhovať, kopať, hrabať, upravo-
vať, kantorovať a pripravovať.

Ako by som zhodnotil svoj pasto-
račný ročník? Bol to naozaj požeh-
naný čas. Tento rok mi dal veľa, hoci 
boli aj ťažšie chvíle, ale som naozaj 
veľmi rád, že som bol práve v Ľuti-
ne. Stretol som tu mnoho ľudí, ktorí 
ma povzbudzovali v mojom povola-
ní, krásne liturgie aj zábavné chví-
le. Z uplynulého roka mám mnoho 
zážitkov, ale najkrajším z nich bolo 
stretnutie s vizionárkou Myrnou Na-
zzour. A čo si budem vždy pamätať, 
sú slová jedného kňaza: „S posluš-
nosťou vždy prichádza požehnanie.“ 

Ján VARGA
GMC Bárka v Juskovej Voli

Pastoračný ročník som strávil v GMC Bár-
ka v Juskovej Voli. Mojou úlohou bolo slú-
žiť tam, kde to bolo potrebné, či už pri bo-
hoslužbách, alebo pri práci okolo centra. 
Vďaka tejto službe som nadobúdal nové 
priateľstvá a mohol som cítiť, ako Boh koná 
v mojom živote zázraky a ako ma nekonečne 
miluje. 

PASTORAČNÍCI
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Pastoračný ročník bol pre mňa požehnaným časom. Obohatil ma nielen 
po duchovnej stránke, ale nastavil mi aj zrkadlo mojich slabostí a ukázal, ako 
proti nim bojovať a tak smerovať na ceste za Pánom. Najkrajším zážitkom boli 
duchovné cvičenia na Ukrajine. Okrem hojného duchovného načerpania som 
mohol vidieť jednoduchosť a duchovnosť miestnych ľudí, čo vo mne zanechalo 
hlbokú stopu. 

Matej ZORVAN
Gréckokatolícka charita v Prešove

Pôsobil som na charite 
v nízkoprahovom dennom cen-
tre. Mojou úlohou bolo posky-
tovať rôzne služby našim klien-
tom – poskytnúť im sprchu 
a hygienické potreby či nejaké 
oblečenie. Asistoval som otcovi 
Kormaníkovi, ktorý je duchov-
ným správcom charity, pri li-
turgiách a rôznych duchovných 
obnovách pre jej zamestnan-
cov.

Na pastoračnom ročníku 
som načerpal veľa skúseností 
z oblasti sociálnej práce, spo-
znal som zmýšľanie ľudí z rôz-
nych sociálnych vrstiev. Taktiež 
si veľmi vážim duchovné roz-
hovory s otcom Kormaníkom, 
ktorý si pre mňa vždy dokázal 
nájsť čas.

PRAMEŇ
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Štefan ZORVAN
Gréckokatolícka katedrála v Prešove

Bol som na arcibiskupskom úrade. Medzi moje povinnosti patrilo každoden-
né kantorovanie liturgií, cez víkend aj utierní a večierní v katedrálnom chráme. 
Každý deň som popoludnie trávil v Dome sv. Kozmu a Damiána, kde som robil 
osobného asistenta vladykovi Jánovi Eugenovi Kočišovi. Denne sme slávili svätú 
liturgiu a modlili sa rôzne modlitby.

Pastoračný ročník bol pre mňa dosť vyčerpávajúci, pretože som musel fun-
govať sedem dní v týždni 7 – 8 hodín denne, hoci všetko, čo som robil, ma napĺ-
ňalo. Najradšej som mal návštevy Najsvätejšej Eucharistie v kaplnke s vladykom 
Eugenom. Tam sme spievali hymny, chvály... ale dali sme si priestor aj na indivi-
duálnu modlitbu.

PASTORAČNÍCI



22

O t v o r e n é  p r e  k a ž d é h o

PRAMEŇ

eň otvorených dveríd
V nedeľu 30. 4. 2017 sa opäť 

otvorili brány nášho semi-
nára pre každého, kto chcel vidieť, 
ako žijeme a kde bývame. Prišlo 
mnoho návštevníkov každej ve-
kovej kategórie z rôznych farností 
východného Slovenska. Niektorí 
návštevníci prišli aj na svätú litur-
giu, ktorú celebroval a homíliu 
predniesol náš rektor o. Miroslav 
Dancák. Po slávení svätej liturgie 
sme spoločne strávili čas obeda.  
Po ňom sme sa presunuli do auly, 
kde  si celý priebeh DOD ako kaž-
dý rok chystali bratia štvrtáci, ktorí 
pripravili tému s názvom Boho-
slovcom na jeden deň. Účastníci 
mali možnosť vžiť sa do kože boho-
slovcov na rôznych stanovištiach, 
obohatených o prvky charakteris-
tické pre bohoslovcov a kňazov – 

kňazský kolárik vyrobený bratmi 
štvrtákmi. Mohli okúsiť škriaba-
nie zemiakov vonku pri seminári 
v sprievode harmoniky a spevu, 
ako to u nás býva, návštevu infir-
márky, kam chodia odpočívať naši 
chorí, možnosť pýtať sa na čokoľ-
vek zo života seminaristov. Pre naj-
menších bol pripravený nafukovací 
hrad na skákanie a trampolína, 
kde boli prítomní aj katolícki skau-
ti, ktorí si nachystali rôzne aktivity 
a zaujímavosti. Po týchto aktivitách 
sme sa opäť presunuli do auly, kde 
program ďalej pokračoval menšou 
talkshow so spolubratmi a účast-
níci sa mohli dozvedieť iné zaují-
mavosti a zážitky z našich životov. 
Navštívil nás aj náš arcibiskup 
vladyka Ján Babjak, s ktorým sme 
mali príjemnú spoločnú besedu 
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ako s pastierom, ktorý sa zaují-
ma o svoje stádo. Priebeh besedy 
obohacovala bohoslovecká skupi-
na Anastasis svojimi hudobnými 
vstupmi. Po besede sme sa spoloč-
ne presunuli do kaplnky na modlit-
bu večierne, aby sme spoločne po-
ďakovali Bohu za nádherný slnečný 
deň, prežitý v spoločenstve bratov 
a sestier, ktorí chcú nasledovať 

Krista za každých okolností. Večier-
ne sa zúčastnili všetci predstavení 
kňazského seminára spolu s otcom 
arcibiskupom. Po spoločnej modlit-
be sa návštevníci rozišli do svojich 
domovov. Veríme, že plní príjem-
ných a obohacujúcich zážitkov.

Vladimír Hübler, 4. ročník

BÁSNIČKy úČASTNíKOV DOD 
V GRéCKOKATOLíCKOM SEMINÁRI BL. B. P. P. GOJDIČA V PREŠOVE

Svetlo svieti v otvorenom seminári,
svetlo tiché, radostné.
Svetlo sveta svieti.
Na neho hľaďte, ako svieti.

Prišiel šťastný krásny deň,
bohoslovci žijú preň.
Otvorili svoje brány,
vošli ľudia, vošli davy.
V kaplnke sa modlili,
na obed sa tešili.
Rektor všetkých privítal,
Christos voskrese povedal.
Seminár bol čistý, krásny,
a v DOD nebol prázdny.

Spevom a tancom sme začali,
prehliadkou seminára sme pokra-
čovali.
Ako bohoslovci sme sa cítili,
smiali sme sa, aj plakali,
čistili sme zemiaky, aj činky sme 
dvíhali.
Všade vládol Boží duch...
S modlitbou sa lúčime.

Dnes je vzácny deň,
zapálení sme preň.
Zažili sme tu rôzne akcie,
potešili nás všetky atrakcie.
O rok sem prídeme znova,
každý z nás sem niekoho zavolá.

Myronosičky nám priniesli krásny 
deň,
nedeľu v seminári sme prežili preň.
S bohoslovcami sme krásny deň za-
žili...

NÝILT AJTÓK NAPJA. 
Megérkeztünk Eperjesre, görög 
katolikus szemináriumba verset 
kellene írnunk, nem tudunk, hiá-
ba. A papnővendékek lelkesére, 
istentől vezérelte, példát adhatnak 
nekünk hívőknek. Kitár-tás, isten 
áldása rátok, legyen nagy kővető 
nyájatok.
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d MiništrantaO k  M a x i š t r a n t o v i

Minulý rok sa u nás v seminári 
obnovila stará tradícia orga-

nizovania miništrantských táborov. 
Skupina bohoslovcov zorganizovala 
miništrantský tábor s názvom Česť 
služby, ktorého cieľom bolo opä-
tovne nadchnúť chlapcov pre mi-
ništrovanie a vysvetliť im, o akú veľ-
kú česť vlastne ide.

História miništrantskej služby je 
starobylá, siaha až do čias prvotnej 
Cirkvi. Slovo miništrovať pochádza 
z latinského ministrare, čo znamená 
slúžiť. Teda miništrovanie je služba 
pri oltári. Kto túto službu vykonáva, 
má obrovskú milosť stáť vo svätyni 
a byť tak priamym svedkom Kris-
tových tajomstiev. Vo východnej 
tradícii sa nestretávame s pojmom 

miništrovanie, ale posluhovanie 
pri prestole. Mužom, ktorí vykoná-
vali túto službu, bolo udelené tzv. 
nižšie svätenie, čo sa nám zacho-
valo dodnes vo forme postriženija 
a subdiakonátu. V našich farnos-
tiach nemáme veľa takýchto mu-
žov, poväčšine ide o bohoslovcov, 
ktorí sú na určitom stupni svojej 
formácie. Preto aj u nás posluhovať 
pri prestole môžu chlapci v každom 
veku. 

Svätý Tarzícius
Tento patrón miništrantov bol  

akolyta, t. j. mimoriadny rozdávateľ 
Eucharistie. Žil v 3. storočí v Ríme, 
kde roznášal Eucharistiu väzneným 
kresťanom. Raz, keď takto niesol 
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Eucharistiu, stretli ho chlapci, ktorí 
neboli kresťanmi a chceli vidieť, čo 
to nesie. On im to nechcel ukázať; 
keď zistili, že nesie Kristove tajom-
stvá, začali ho biť a kameňovať. On 
však chránil  Eucharistiu vlastným 
životom. Keď už zomieral, po ceste 
išiel jeden rímsky vojak, ktorý bol 
kresťanom, a rozohnal ich. Tarzícius 
mu ešte stihol povedať, čo sa stalo 
a komu Eucharistiu nesie. Vojak sa 
postaral o jeho telo i o Eucharistiu. 
Či je táto legenda skutočná, nevie-
me, ale Cirkev ho od tých čias osla-

vuje ako mučeníka. Mňa osobne 
tento príbeh veľmi zaujal. Nemyslím 
si, že teraz všetci musíme zomrieť 
pri miništrovaní, ale je mi vzorom 
v mnohom. Napríklad, koľkokrát sa 
už stalo, že čítanie v chráme nemal 
kto prečítať, alebo nemal kto nosiť 
kadidlo. Obeta chlapcov je skrytá aj 
v tom, keď idú poslúžiť k oltáru na-
priek tomu, že sa im nechce, alebo 
sú unavení. Verím, že nás obetavý 
príklad svätých i samotného Krista 
bude inšpirovať aj mimo chrámu, 
v celom našom kresťanskom živote.

TÁBOR
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Česť služby 2016
V prvý júlový týždeň sa konal tá-

bor Česť služby, kde sme chlapcom 
vysvetlili, čo znamená slovo miniš-
trant a služba. V  seminárnej kapln-
ke sme im prakticky ukázali, ako sa 
miništruje. Spoločne sme poslu-
hovali pri prestole v Katedrále sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove. Tiež sme 
oboznámili chlapcov s príkladmi 
svätých miništrantov a našich bla-
hoslavených. Popri tom sme mali 
možnosť športovať aj použiť získa-
né vedomosti v skupinových aktivi-
tách. Vybehli sme na Šarišský hrad, 
pozreli sme si mesto Prešov, vyliezli 
sme na vežu konkatedrály sv. Miku-
láša. V meste sme sa stretli s vlady-
kom Milanom Lachom. Večer sme 
mali opekačku, počas ktorej o. Mi-
roslav Dancák pasoval miništrantov 
za Maxištrantov. Dostali aj certifi-
káty, aby sa mohli doma pochváliť 
získanými skúsenosťami. Celé dia-
nie tábora zachytila TV Noe a TV 
Lux vo svojej reportáži.

Anjelská výsada 2017
Tento rok nás čaká miništrantský 

tábor  pod názvom Anjelská výsada, 
ktorý sa uskutoční od 2. do 6. júla 
v našom gréckokatolíckom seminári 
v Prešove.  Názov vymysleli chlap-
ci a je výsledkom aktivity na pred-
chádzajúcom tábore. Z duchovnej 
literatúry sa dozvedáme, že pri li-
turgii posluhujú aj anjeli. Čerpať 
budeme zo spirituality kresťanské-
ho Východu a zo svätých Serafíma 
Sarovského, Silvána z Athosu, ale 

aj západných svätých, ako je Pá-
ter Pio a anjelský učiteľ Tomáš Ak-
vinský. Poukážeme na prepojenie 
miništrantskej služby s anjelským 
posluhovaním v liturgii. V seminár-
nej kaplnke si nacvičíme jednotlivé 
úkony posluhovania pri prestole. 
Chlapci budú mať možnosť asisto-
vať pri liturgii aj vladykovi, ktorý nás 
hodlá navštíviť. Takisto náš hosť do-
minikán Kristián Salamon predstaví 
úlohu anjelov, ich kategórie a vplyv 
v praktickom živote človeka. V ak-
tivitách sa chlapci stretnú s výzvou 
spoznať anjelov vo Svätom Písme. 
Tým, ktorí to potrebujú, sa vybe-
rieme poslúžiť sociálne a verejne 
prospešnou aktivitou. Chlapci budú 
mať možnosť športovať a vybíjať si 
svoju energiu pri zdolávaní Kapu-
šianskeho hradu. Na hrade ich bude 
čakať skautské tajomstvo. Môžu sa 
tešiť na krídla anjelov, ktoré si za-
slúžia v aktivite zameranej na poho-
tovosť v službe. Duchovným progra-
mom nás bude sprevádzať o. Peter 
Fučo.

Touto cestou pozývame chlap-
cov prežiť ďalší miništrantský tá-
bor, ktorý bude prehĺbením spolo-
čenstva s Kristom, ale aj s novými 
bratmi – nielen pri oltári.

Miroslav Házy, 3. ročník
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oží služobník
M e d i t á c i a  o d  b l .  V a s i ľ a  H o p k aB

Prorok Jonáš cestuje do Taršišu. 
Spokojne si spí na lodi. Naraz 

sa strhne búrka. Všetci cestujúci 
sú nervózni, pobehujú sem a tam, 
kričia, lamentujú a zalamujú ru-
kami, čo len s nimi bude. Jonáš 
sa prebudí a otvorí oči, no len čo 
zistí, že ide len o búrku, naďalej si 
spokojne odpočíva a ani sa len ne-
pohne. Keď to vidia ostatní, čudujú 
sa a začínajú sa zaujímať, čo je to 
za človeka. Podídu k nemu a pýtajú 
sa ho: „Človeče, kto si? Akej si ná-
rodnosti, z ktorého národa?“ Jonáš 
iba stručne odvetí: „Som služobník 
Boha nebies.“ A mal pravdu, keď 
takto vedome odpovedal, lebo 
hodnosť sluhu závisí od hodnosti 
pána, ktorému slúži. Kňaz je tiež 
Božím služobníkom.

Prosím o milosť lepšie poznať 
kňazskú dôstojnosť, a tiež o milosť 
verne slúžiť Pánu Bohu po celý ži-
vot.

Kňaz je Boží služobník. Tento 
titul bol kňazom udelený už v Sta-
rom zákone. V ňom čítame, že Pán 
Boh oddelil kňazov od ostatných 
ľudí a zaviazal ich, že majú byť slu-
žobníkmi oltára. V Novom zákone 
Pavol nazýva seba sluhom Boha 
(Tít 1, 1). Komu slúžime? Pánu 
Bohu. Koniec koncov, už na hodine 
náboženstva sme sa učili, že toto 
je aj cieľ človeka: aby Pána Boha 

poznal, jemu slúžil a po smrti do-
siahol blaženosť. Ale kňazi sú oso-
bitne vyvolení na to, aby boli Boží-
mi služobníkmi. Sú vysvätení, aby 
slúžili Bohu. Kňazi teda majú slúžiť 
Bohu aj ako ľudia, aj ako kňazi. Slú-
žiť Pánu Bohu nie je otroctvo, na-
opak: kto slúži takému Pánovi, ten 
v skutočnosti kraľuje. Taká služba 
vo vzťahu k Pánu Bohu nebola cu-
dzia ani Spasiteľovi; veď aj Kristus 
vzal na seba podobu otroka. 

Bratia, čo znamená slúžiť? Je 
to pozitívum, alebo negatívum? 
Znamená to len toľko, ako neuro-
biť nič proti Božej vôli, nezarmútiť 
Pána ani žiadnu inú autoritu? Ur-
čite nie, lebo vtedy by to bolo len 
negatívum. Slúžiť predstavuje v pr-
vom rade nejakú pozitívnu prácu, 
poslušnosť v prospech Pána, a tým 
automaticky aj v prospech samé-
ho sluhu. Kiežby sme na to nikdy 
nezabudli! Kiežby sme sa stali sku-
točnými, dobrými, aktívnymi Boží-
mi služobníkmi. Nielen nikoho sa 
nedotknúť a každému dať pokoj, 

Slúžiť predstavuje v pr-
vom rade nejakú pozi-
tívnu prácu, poslušnosť 
v prospech Pána, a tým 
automaticky aj v pro-
spech samého sluhu. 

Kiežby sme na to nikdy 
nezabudli! 

PRAMEŇ
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ale ísť medzi ľud a zachraňovať ho. 
Katolícka akcia je záležitosť laikov, 
ale pokiaľ na jej čele nebude kňaz, 
laici sami ju nebudú viesť. 

Slúžiť znamená zrieknuť sa 
vlastnej vôle a úplne sa podrobiť 
vôli svojho pána. To znamená obe-
tovať svoj čas, svoje schopnosti 
a sily a vo všetkom hľadať dobro 
svojho Pána. Sluha má byť verný 
svojmu pánovi. Verný budem vte-
dy, ak dôsledne vyplním program 
svojho Pána a Boha. Pravý sluha 
slúži svojmu pánovi z lásky, nie 
zo strachu. Aj my potrebujeme 
slúžiť Pánu Bohu z lásky k nemu, 
nie zo strachu pred peklom. Ver-
ný sluha slúži dobrému pánovi až 
do smrti. Tak sme aj my povinní 
slúžiť až do smrti, do posledného 
úderu nášho srdca. Aký nádherný 
vzor nám ukazuje Prečistá Panna: 
„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi 
stane podľa tvojho slova.“ 

Ako slúžim Pánu Bohu ja? Ak 
budem aj naďalej takto pokračo-
vať v mojej službe, mám nádej, že 
budem dobrým kňazom? Môžem 
sa nazvať verným služobníkom? 
V čom, v akej veci by som mal byť 
lepší?

Sluha je pokorný. Aj my máme 
byť pokorní. To je základ, na kto-
rom môžeme budovať. Bez pokory 
nemôžeme byť dobrými služobník-
mi. Sluha sa nemieša do vecí a plá-
nov svojho pána. Aj my ako pokorní 
Boží služobníci spokojne prijmime 
všetko, čo nám zošle Božia Proz-
reteľnosť. Sluha sa nikdy nesmie 
správať tak, akoby bol múdrejší 
a skúsenejší než jeho pán. Rovnako 
buďme pokojní aj my. Pán Boh vie, 
čo potrebujeme na spásu; prijímaj-
me od neho všetko s láskou. 

Preložil: 
o. Marko Durlák, špirituál GKS

http://static.w
ixstatic.com
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esta za bl. v. hopkoMc A b y  v š e t c i  j e d n o  b o l i

Dňa 14. 5. 2017 sme sa zú-
častnili archieparchiálnej od-

pustovej slávnosti v Hrabskom, 
rodisku blaženého hieromučeníka 
Vasiľa Hopka. Tohtoročná slávnosť 
sa konala pri príležitosti 70. výro-
čia biskupskej vysviacky blažené-
ho Vasiľa. Pod vedením prefekta 
kňazského seminára, otca Mareka 
Beleja, sme sa spolu s veriacimi 
pomodlili moleben k hieromuče-
níkovi. Slávnostnú archijerejskú 
svätú liturgiu slávil prešovský arci-
biskup a metropolita Ján Babjak SJ 
a emeritný pomocný biskup Praž-
ského apoštolského exarchátu Ján 
Eugen Kočiš za účasti asi tridsiatich 
kňazov. Kazateľom bol otec Martin 
Zlacký, archieparchiálny vikár Hu-
menského archieparchiálneho vi-
kariátu, ktorý tu aj 8 rokov pôsobil. 
V homílii zdôraznil fakt, že Kristus 
človeka neustále hľadá, chce s ním 
komunikovať a s láskou ho viesť 
k pravde. Lebo len tak, po poznaní 
pravdy o svojej hriešnosti, je človek 
schopný prísť k Ježišovi ako k Spa-
siteľovi a Vykupiteľovi. Vychádza-
júc z evanjelia o Samaritánke nás 
všetkých povzbudil, aby sme pri-
chádzali k Ježišovi ako k tomu, kto 
dáva vodu, po ktorej viac nebude-
me smädní. Ako sám povedal, dá 
sa to len tak, že budeme tráviť čas 

s Božím Slovom, k čomu nás veľmi 
horlivo a otcovsky vyzýval. Otec 
arcibiskup a metropolita Ján tiež 
vyzdvihol účasť Rómov, ktorí sa 
tejto slávnosti zúčastnili v hojnom 
počte, a povzbudil ich živo preží-
vať vieru. Odpustovej slávnosti sa 
zúčastnili aj naši bratia bohoslov-
ci z poľského seminára v Ľubline 
spolu s ich otcom rektorom Boh-
danom Pančákom. Prijali pozvanie 
nášho otca rektora Miroslava Dan-
cáka a trávili s nami celý víkend, 
ktorého vrcholom bola práve táto 
slávnosť. Ich návšteva bola veľkým 
povzbudením a vzájomným obo-
hatením na našej ceste ku kňaz-
stvu, na ceste za Kristom. V záve-
re sa miestny kňaz, otec Radovan 
Kuzmiak, poďakoval všetkým pút-
nikom za ich účasť a vyjadril vďa-
ku všetkým, ktorí sa podieľali 
na príprave slávnosti. Nasledovalo 
myrovanie, po ktorom sa veriaci, 
obohatení duchovným zážitkom 
z púte, začali rozchádzať do svojich 
domovov.  

Miroslav Baran, 2. ročník
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rešov sedeMnásteho
M o d l i t b y  z a  m e s t o  P r e š o v

Každý seminár má svojho pat-
róna, ktorý v nebi vyprosuje 

milosti pre bohoslovcov a ku kto-
rému sa bohoslovci utiekajú. Inak 
to nie je ani v našom prípade. Náš 
gréckokatolícky seminár má tiež 
svojho ochrancu, ktorým je jeden 
z najväčších vzorov pre naše kňaz-
stvo. Je ním blahoslavený hiero-
mučeník Pavel Peter Gojdič. 

Na jeho pamiatku sa každý se-
demnásty deň v mesiaci schádza-
me v prešovskej katedrále. Prečo 
práve v tento deň? Pretože sedem-
násty deň v mesiaci júl bol dňom 
narodenia vladyku Pavla do po-
zemského života, no i pre večný 
život. My si to takto pripomíname 
každý mesiac. Do prešovskej ka-
tedrály prichádzame o štvrtej po-
poludní, kde na začiatok slávime 
Moleben k blahoslavenému Pav-
lovi Petrovi Gojdičovi, ktorý vedie 
jeden z našich špirituálov. Je to 
úžasná možnosť vyprosovať skrze 
tohto nášho blahoslaveného mi-
losti u nášho Pána. Pri molebene 
si taktiež uctievame relikvie vlady-
ku Pavla. Po ňom nasleduje Svätá 
božská liturgia, ktorej sa podľa 
možnosti zúčastňuje aj prešovský 
arcibiskup a metropolita Ján Bab-
jak, aby nás aj on povzbudil svojou 
prítomnosťou v tento slávnostný 

deň blahoslaveného biskupa Goj-
diča. Okrem vďaky za nášho bla-
hoslaveného je táto liturgia obe-
tovaná aj za predstaviteľov mesta 
Prešov. Ide o peknú myšlienku 
modlitieb a spojenia osôb vlady-
ku Pavla s predstaviteľmi mesta, 
pretože sám vladyka prežil značnú 
časť života v meste Prešov, a tak 
je na mieste utiekať sa k nemu aj 
v prosbách za mestských predsta-
vených. Po skončení svätej liturgie 
je ešte dobrým zvykom uctiť si náš-
ho Pána Ježiša Krista v eucharistic-
kej sviatosti. Modlíme sa krátku 
adoráciu, ktorú rovnako vedie náš 
seminárny špirituál. Tu znova mô-
žeme načerpať silu pri eucharistic-
kom Ježišovi a prosiť ho či ďakovať 
mu za prijaté dobrodenia. 

Vyprosujme si u blahoslave-
ného biskupa Pavla Petra Gojdiča 
pevnú vieru a skutočnú lásku nie-
len v sedemnásty deň v mesiaci, 
ale každý deň nášho života. A buď-
me vďační Bohu, že naša grécko-
katolícka cirkev má v nebi takého 
veľkého prosebníka, akým je vla-
dyka Pavol.

Jakub Jasík, 3. ročník

ZO ŽIVOTA

P
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Domáca ruská zmrzlina 
INGREDIENCIE: 
3 vajcia
70 g práškového cukru
1 ks vanilkový cukor
250 ml smotany na šľahanie
4 ks tortových oplátok
POSTUP: 
Tri celé vajcia s práškovým a vanilkovým cukrom vyšľaháme robotom. Ale 
pozor, šľahať treba dlho, kým nie je celá hmota lesklá (približne 20 minút). 
Potom primiešame vyšľahanú 33 % šľahačku. Na dno misky poukladáme 
tortové oplátky. Zalejeme vanilkovou zmesou. Uhladíme, opäť uložíme 
oplátky a dáme zmraziť. Tým, že sa zmrzlina šľahala dlho, netreba ju už 
potom miešať počas mrazenia. Výborná je, ak si do nej primiešate troška 
škorice alebo na kúsky nasekanú čokoládu, prípadne roztopenú bielu či 
tmavú čokoládu. 

Letný šalát s mozzarellou (1 porcia)
INGREDIENCIE: 
80 g ľadového šalátu
80 g mix rukoly
20 g strúhaného syra
trochu olivového oleja
trochu bazalky
100 g syra mozzarella light 
cherry paradajky
1 ks šalátovej uhorky
POSTUP: 
Umytú, nakrájanú zeleninu zmiešame v miske so strúhaným syrom a olivo-
vým olejom. Na vrch uložíme nakrájanú mozzarellu a ozdobíme bazalkou.

Cestoviny s lesnými kuriatkami (4 porcie)
INGREDIENCIE: 
2 PL masti
2 hrste kuriatok
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200 ml červeného vína
250 ml kyslej smotany
1 PL hladkej múky
400g cestovín
POSTUP: 
Na panvici rozpustíme masť a na 
nej opečieme kuriatka. Podlejeme 
ich červeným vínom, podusíme asi 
15 minút. Zahustíme kyslou smo-
tanou rozmiešanou s múkou a po-
varíme. Podávame s cestovinami 
uvarenými al dente v slanej vriacej vode.

Letný čučoriedkový koláč
INGREDIENCIE: 
250 g polohrubej múky
1 KL prášku do pečiva
štipku soli
120 g masla
4 PL cukru
1 ks vanilkový cukor, 
1 vajce
trocha masla na vymastenie

Plnka:
500 ml mlieka
125 g krupice 
4 PL cukru
2 vajcia
citrónová kôra
2 PL rumu
2 PL hrozienok
500 g čučoriedok

POSTUP: 
Z ingrediencií zamiesime krehké cesto. Sformujeme ho na guľu a 30 minút 
chladíme. Dno formy potrieme tukom. Cesto na pomúčenej doske rozvaľ-
káme na placku, vložíme do formy a vytiahneme asi 2 cm vysoké okraje. 
Dno cesta poprepichujeme vidličkou a necháme v chlade asi 20 minút. 
Rúru predhrejeme na 180 °C. Cesto vyložíme papierom a zaťažíme suchým 
hrachom. Pečieme 10 – 12 minút. Papier odstránime. Na plnku dáme zo-
vrieť mlieko, vsypeme doň krupicu s cukrom a pomaly varíme 3 minúty. 
Rozbijeme vajcia a oddelíme žĺtky od bielkov. Žĺtky vmiešame do kaše, 
pridáme citrónovú kôru, brandy alebo rum a hrozienka, ktoré necháme 
napučať. Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh a opatrne vmiešame do kaše. Ču-
čoriedky vmiešame do krupicovej kaše. Zmes nalejeme na koláčové cesto. 
Vložíme do prehriatej rúry a pečieme 15 – 20 minút.

Spracoval:
Šimon Gajan, 5. ročník

Foto: http://dobruchut.sk

RECEPTÁR
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zábavník

V E R N O S Ť S O L I M
N V L O Ž Y T A T E B O
S A B B A N G Ó L A I D
U R K N E Á S V B O J L
T O O E E J E Ž I Š Á I
C K CH U D I U E U S R T
I O E U K L N N K U D B
D P I O S I N A J Ú D A
E Ú R O D I N A N Ó R T
N E H E M I Á Š M Z Á E
E O R A I I N E Ó J O I
B I E L A S O B O T A P

VTIPy:
Kamión sa zasekne pod nízkym 
mostom... Príde policajt a vraví: 
- Tak čo, zasekli ste sa? 
- No nie, ty Dežko, veziem most 
a došla mi nafta...

Blondínka sa vezie taxíkom. Pri vy-
stupovaní sa pýta: 
- Koľko platím? 
Taxikár: - 8 € 
- Ouuu, ale ja mám iba 7. Tak viete 
čo? Zacúvajte mi o 1 € naspäť!

Do lekárne vojde päťročný chla-
pec, postaví sa na špičky, aby videl 
na pult, a hovorí lekárnikovi:
- Mám kúpiť liek, ale zabudol som, 
ako sa volá. Viem len, že obsahuje 
methylaminodiethylphenylana-
phol.

Ako dlho denne spíte? 
Asi tri hodiny. 
A nie je to trochu málo? 
Ani nie, ešte spím 8 hodín v noci.

Vyrieš správne osemsmerovku a získaj vecnú cenu.       
Po správnom vyriešení osemsmerovky doplňte citát Matky Terézie z Kalka-
ty, ktorá povedala: ,,.... a dajte sa ňou viesť ku Kristovi.“ABBA,  BENEDIC-

TUS,  BIELA SOBOTA,  BOHOSLUŽBA,  BÓZ,  DEKAN,  DIALÓG,  DÚHA,  
DUCH,  HRIECH, IKONA,  JÁN,  JEŽIŠ,  JÚDA,  LÁSKA,  MODLITBA,  MI-
LOSŤ,  NEHEMIÁŠ,  OBETA,  PIETA,  POKORA, POZNANIE,  RODINA,  SI-
NAJ,  SYN,  TRÓN,  VERNOSŤ,  ŽENA.
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Nech Pán vo svojej štedrosti požeh-
ná vás i vašich blízkych za dobré dielo, 
ktoré ste týmto  pre jeho Cirkev vykonali.  
Pán Boh zaplať! 

Výherca zábavníka získava vecnú odmenu. Správne riešenia 
pošlite na adresu: Redakcia časopisu Prameň, Gréckokatolíc-
ky kňazský seminár bl. b. P. P. Gojdiča, Sládkovičova 23, 080 
01 Prešov.

Výhercom v minulom čísle sa stala Petra Nováková zo Sečo-
viec. Srdečne blahoželáme!

Gréckokatolícke bohoslovecké 
formačné centrum 

v Prešove

Navštívte naše web - stránky: 
www.unipo.sk/pracoviska/gks

 www.gojdic.sk 

Účelom Gréckokatolíckeho bohoslo-
veckého formačného centra je podpo-
rovať vzdelávanie seminaristov, kňazov, 
biskupov, žiakov gréckokatolíckych cir-
kevných škôl i laikov a rozvíjať duchovné  
a kultúrne hodnoty Gréckokatolíckej cirkvi 
a tiež chrániť ľudské zdravie.

Nech dobrý Boh odmení požehna-
ním každého, kto prispeje na dobrý účel 
akýmkoľvek finančným darom.
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