
Podte poklonme sa Kristovi, Královi nášmu Bohu
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Chceme Vám skrze týchto pár strán 
o dianí v našom spoločenstve popriať
naozaj požehnané sviatky Kristovho

narodenia, rodinný pokoj a veľa lásky.

V týchto nie veľmi jednoduchých
časoch vám prajeme veľa trpezlivosti,

nádeje a viery v Božie plány.

DRAHÍ ČITATELIA
NÁŠHO SEMINÁRNEHO 

ČASOPISU PRAMEŇ

Ž

Drahí čitatelia seminárneho  
časopisu Prameň.

„Poďte, pokloňme sa Kristovi,  
Kráľovi nášmu Bohu.“ 

Touto výzvou v trojitej po-
dobe sa zakončuje „zvyčajný 
začiatok“, ktorým modliace sa 
spoločenstvo začína svoju mod-
litbu. Podobné slová čítame aj 
v druhej kapitole Evanjelia pod-
ľa Matúša, v ktorej sa mudrci 
z Východu pýtajú kráľa Herode-
sa, kde sa narodil nový židovský 
kráľ, ktorému sa prišli pokloniť. 
Tieto slová kráľovským egom 
Herodesa otriasli. Ak sa narodil 
nový kráľ, pre neho to zname-
nalo, že sa stal starým kráľom. 
Mudrcom tvrdil, že sa mu chce 
pokloniť aj on, ale bola to lož, 
ktorá sa skončila masakrom bet-
lehemských neviniatok, ktorých 
pamiatku si pripomíname 29. 
decembra.

Trojitá výzva k poklone v sebe 
spája mnoho symbolík. Obracia 
sa na Krista ako Kráľa, symbo-
licky trikrát, keďže sa obracia 
na trojjediného Boha, ktorý tri-
krát volal na proroka Samuela. 
Svojou postupnou gradáciou mi 
osobne najviac pripomína Ježi-
šovu otázku apoštolovi Petrovi: 
„Miluješ ma?“ Táto otázka však 
postupovala zostupne, na roz-
diel od zakončenia zvyčajného 
začiatku. 

Po ročnej odmlke sa vám 
opäť dostáva do rúk najnovšie 
číslo Prameňa. Pevne verím, že 
na jeho stránkach nájdete nie-
len niečo na zamyslenie, ale aj 
na zasmiatie, aj keď v trocha ne-
tradičnej kombinácii. 

Rok 2020 v sebe spájal výro-
čie nášho kňazského seminára 
aj mučeníckej smrti nášho pat-
róna, blaženého hieromučeníka 
Pavla Petra Gojdiča. 

Viac sa o tom dočítate na ďal-
ších stranách.

Richard Fučko
šéfredaktor časopisu Prameň
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Akademický rok 2020/2021 sme začali 
spoločným posedením v jedálni kňaz-

ského seminára po tom, čo plánovanú ope-
kačku narušilo počasie. Po úvodnej modlitbe 
otec rektor Vladimír Sekera Mikluš krátko 
predstavil nových otcov predstavených, a to 
otca Petra Milenkyho, vicerektora kňazského 
seminára, a otcov Marka Kaľatu a Ľuboslava 
Petrička, špirituálov.

Po mesiaci v seminári, 14. ok-
tóbra sme do seminárneho 

bratstva oficiálne prijali nových 
prvákov. Zložili seminárny sľub a z 
rúk otca rektora prijali kňazské 
koláriky. Otec rektor ich povzbu-
dil k tomu, aby ich toto oblečenie 
nevzďaľovalo od ľudí, naopak, aby 
boli iným stále otvorení. V závere 
svätej liturgie vladyka Ján povzbu-
dil bohoslovcov k „dobrému na-
štartovaniu“ duchovného života a usilovnému štúdiu. 
Tradičný imatrikulačný futbal ich obišiel oblúkom, ke-
ďže boli v platnosti reštrikcie a neprialo nám ani po-
časie.

Koncom októbra nás celoslovenská pandemická 
situácia donútila stiahnuť sa do súkromných ka-

rantén a pokračovať pár týždňov vo formácii distanč-
ne. Po návrate do kňazského seminára 15. novem-
bra 2020 nás na druhý deň čakala jesen-
ná brigáda, hrabanie lístia a upratovanie 
seminára. Spoločná práca bola prospešná 
pre všetkých. Tak sme mohli vytvoriť pekné 
spoločenstvo a jednotu seminárneho brat-
stva. Čerstvý jesenný vzduch nám dodával 
veselú myseľ a kopu srandy.

KRÁTKE

Z

SPRÁVY
DOMOVA

PRAMEŇ

Streda 18. novembra sa stala 
malým míľnikom pre desiatich 

seminaristov druhého ročníka – 
pred večernou archijerejskou svä-
tou liturgiou im otec arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ a ar-
cibiskup Cyril Vasiľ SJ odovzdali 
podriasnik,  ktorý sa stáva zjavným 
vonkajším znakom a neoddeliteľ-
nou súčasťou každodenného živo-
ta bohoslovca.

Po septembrovom prerušení du-
chovných cvičení pre pandémiu 

COVID-19 sme v nich pokračovali 26. 
– 29. novembra. Témou duchovných 
cvičení bolo Božie slovo, do ktorého 
hlbín nás vovádzal aj pomocou skru-
tácie otec Ľubomír Petrík, protosyn-
kel Prešovskej archieparchie. Vrcho-
lom exercícií bola nedeľná liturgia, 
na ktorej rozlomil slovo v homílii otec 
Petrík.

Mikulášsky večer sa začal Veľkou večierňou s lí-
tiou na sviatok sv. Mikuláša Divotvorcu za účasti 

arcibiskupa met-
ropolitu Jána, 
predstavených 
s rodinami i bo-
hoslovcov. Ve-
čer pokračoval 
spoločnou ve-

čerou a programom v aule, ktorý zábavne 
poukázal na súčasné problémy dotýkajúce 
sa nielen seminára, ale aj celej spoločnosti. 
Na záver nás svojou návštevou poctil aj sám 
svätý Mikuláš , ktorý povzbudil všetkých 
ku konaniu dobra, rozdávaniu lásky, vyzdvi-
hol aj cnosť pokory. Samozrejme, neostal 
iba pri slovách, ale každý si odniesol aj malý 
sladký balíček spolu s archijerejským požeh-
naním. BLESKOVKY
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Házyo. Miroslav

Košice
- Západ Eichstätt

štúdia

TY SI KŇAZTY SI KŇAZ          NAVEKYNAVEKY
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„Jedenásti učeníci odišli (...), kam im Ježiš rozkázal.“ (Mt 28, 16)

Počas minulého akademického roka 2019/2020 úspešne zakončili se-
minárnu formáciu jedenásti bohoslovci, z toho jeden v zahraničí. Žiaľ, 
pre nepriaznivú pandemickú situáciu sa náš časopis nedostal ani do tla-
čiarne, ani k vám. Rozhodli sme sa ich odpovede uverejniť v tomto čísle, 
čím netradične prepojíme šiestakov a prvákov, ostrieľaných bohoslovcov 
i nováčikov. Pri každom novokňazovi nájdete aj miesto, na ktoré bol po-
slaný.

PRAMEŇ HLAVNÁ TÉMA

Chorendžák
o. Miroslav

Sabinov
kaplán

Kamienka8

Olčáko.  Marek

Humenné
kaplán

Stropkov
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Pavilško
o. Michal

Bardejov -
Vinbarg

kaplán

Fijaš
Ščerba

Peter

AbsolventBanské10
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Tokáro. Martin
štúdia

TrumauSvidník

Vargao. Ján

Jakubany
Prešov -

Sídlisko III.

kaplán
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Zorvan
o. Matej

Beloveža
Bardejov -

Vinbarg

kaplán
Zorvan
o. Štefan

Beloveža Stará Ľubovňa
kaplán

14
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Nosovo. Roland

Veľké
Slemence Košice - Západ

kaplán

Pankulicso. Patrik

Čierna 
nad Tisou

Košice - 
Staré Mesto

kaplán

16

17
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„Zdvihnite, brány, svoje hlavice a vyvýšte sa, 
brány prastaré, lebo má vstúpiť kráľ slávy. 

Kto je ten kráľ slávy? Pán zástupov, 
to je ten kráľ slávy.“  

(Ž 24, 9 − 10)  

Ale kráľ slávy neprišiel tak, ako chodia králi zvyčajne, vo víťaz-
nom sprievode so svojou družinou. Prišiel sám v skromnosti a ti-
chu. Zem otvorila svoje brány prastaré a dala mu jaskyňu, kde prišiel 
na tento svet. Aj Cirkev nám chce v tomto čase ukázať novonaro-
deného Kráľa slávy. Nie následníka trónu, ale kráľa, ktorý je od ve-
kov. No nevedie nás do zlatom zdobeného paláca, ale privádza nás 
do malej maštale, do jaskyne v judskom Betleheme, kde na slame, 
v plienkach zabalený leží náš Kráľ. 

Ježišovi Kristovi právom patrí titul kráľa. Ako božská osoba je 
účastný na stvorení sveta, a preto je vládcom i majiteľom všetkého 
stvorenia. Svojou zásluhou má právo na vládu v ľudských srdciach, 
ktoré vykúpil svojou krvou. Krista ako kráľa a jeho kráľovstvo poko-
ja predpovedali už proroci v Starom zákone. Nazýva sa tam panovní-

kom, ktorý povstane z Jakuba (Num 
24, 19), ktorý je od Otca stanovený 
kráľom na Sione, jeho svätom vr-
chu, a prijme národy ako svoje de-
dičstvo, a jeho panstvo bude siahať 
po celej zemi. (Ž 2) Aj prorok Iza-
iáš predpovedal Krista ako kráľa: 
„Lebo chlapček sa nám narodil, 
daný nám je syn, na jeho pleci 
bude kniežatstvo a bude nazvaný: 
zázračný Radca, mocný Boh, več-
ný Otec, Knieža pokoja. Jeho vláda 
bude veľká a pokoj bude bez kon-

PRAMEŇ

ca na Dávidovom tróne a nad jeho 
kráľovstvom, aby ho upevnil a po-
silnil právom a spravodlivosťou 
odteraz až naveky. Horlivosť Pána 
zástupov to urobí.“ (Iz 9, 5 − 6) 

To, že sa Ježiš narodil ako kráľ, 
nám ukazujú aj mudrci z Východu, 
ktorí sa mu prišli pokloniť. Doka-
zujú to svojou otázkou kráľovi He-
rodesovi: „Kde je ten práve naro-
dený židovský kráľ?“ (Mt 2, 2) Keď 
prišli za Ježišom, padli pred ním na zem ako pred veľkým kráľom. 
„Padli na zem a klaňali sa mu.“ (Mt 2, 11) 

Aj my sa máme klaňať Kristovi ako kráľovi. A tak to robí-
me v každej modlitbe zvyčajného začiatku, kde na konci trikrát 
vzdávame poklonu a slávu Bohu a vyznávame že Boh Kristus 
je naším Kráľom. Klaňajúc sa mu hovoríme: „Poďte, pokloňme 
sa Kráľovi, nášmu Bohu. Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, 

nášmu Bohu. Poďte, pokloňme 
sa a padnime pred samým Pá-
nom Ježišom Kristom, Kráľom 
a Bohom naším.“ Toto trojité 
zvolanie na oslavu Krista Kráľa 
a celej Presvätej Trojice sa po-
stupne rozširuje a prehlbuje 
tak, ako my pristupujeme bliž-
šie ku Kristovi a spoznávame 
ho ako Boha, ako nášho Pána 
a Kráľa. 

Kristus je zvrchovaný vlád-
ca všetkého tvorstva a celého 
vesmíru, ale aké je jeho kráľov-
stvo?  Ježiš povedal: „Moje 
kráľovstvo nie je z tohto sve-
ta. Keby moje kráľovstvo bolo 

KATECHÉZA

RiSTuS AKO KRAl
K a t e c h é z aK

„Pozrime, veriaci 
kde kraľuje Kristus:  
V jasliach spočíva 

ako na tróne 
a udeľuje svetu 

pokoj.“
(sedalen  

z utierne sviatku 
Krista Kráľa)

V jeho dňoch 
bude prekvitať 
spravodlivosť 

a plnosť pokoja, 
kým mesiac 
nezhasne.“ 

(Ž 72, 7) 
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z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Ži-
dom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto.“ (Jn 18, 36) Ježiš nie je 
ako králi tohto sveta. Neprišiel na svet s armádou, aby bojoval, aby 
si svet podmanil. Pre neho kraľovať neznamená rozkazovať a viesť 
vojny, ale počúvať a plniť vôľu svojho Otca, ktorý je na nebesiach, 
odovzdávať sa mu a vydať svedectvo o pravde, aby tak naplnil plá-
ny lásky a spásy pre nás. Lebo Kristovo kráľovstvo je kráľovstvom 
lásky a pokoja. „Proti akémukoľvek násilníctvu moci, vojen stojí 

Kristovo kráľovstvo pravdy a života. 
Kristus je kráľ bez vojska a napriek 
tomu zaručuje, že ideály ľudskej 
dôstojnosti, bratského spoločenstva, 
mieru a slobody sa budú stále lepšie 
uskutočňovať. Kristovo kráľovstvo 
sa uskutočňuje už tu na zemi, a to 
prostredníctvom Katolíckej cirkvi, 
ktoré sa má rozšíriť medzi všetkých 
ľudí až po samý kraj zeme. 

Tí, ktorí nechcú, aby nad nimi 

Kristus kraľoval, otročia iným pánom, hľadajú si iných kráľov, aby 
vyplnili prázdnotu. Ale len pri Kristovi ako Kráľovi nie sme jeho 
sluhami alebo otrokmi, ale jeho priateľmi. „Vy ste moji priatelia, ak 
robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha 
nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám 
oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.“ (Jn 15, 14 − 15) 
Kristovo kráľovstvo a kraľovanie nespočíva v tom, že bude riešiť 
naše problémy, ale rozhodovať o našom živote. On nás vyslobodzuje 
z našich hriechov. 

Preto dovoľme zasadnúť Kristovi Kráľovi na trón nášho 
srdca, aby v ňom panoval láskou a pokojom. 

Samuel Slota,
4.ročník

KATECHÉZA

„Kráľovstvo tvoje, Kriste, Bože náš, 
zbavilo nás vlády temnosti a priviedlo 

nás do kráľovstva tvojej lásky.“ 
(tropár sviatku Krista Kráľa) „Všetky národy, ktoré 

si stvoril, prídu k tebe 
a budú sa ti klaňať, 

Pane, a tvoje 
meno oslavovať.“ 

(Ž 87, 9) 
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Ján Váli vybudoval aj internát a sirotinec na Sládkovičovej ulici, kde 
stojí dnešná budova seminára.

Kňazský seminár spolu s bohosloveckou akadémiou násilne 
ukončil svoju činnosť ihneď po likvidačnom Prešovskom sobore 28. 
apríla 1950. Cirkevné budovy vrátane budovy seminára boli dané 
pravoslávnym. V budove pôvodného seminára prebiehala fakultná 
výučba, pravoslávni bohoslovci bývali v bývalom biskupskom siro-
tinci. Likvidácia a rušenie neobišlo ani rímskokatolícke semináre, je-
den seminár nechala vláda v Bratislave a druhý v Prahe, ktorý neskôr 
presunuli do Litoměríc.

Seminárna budova bola pravdepodobne zbúraná v roku 1968, zá-
kladný kameň nového divadla bol položený 16. júna 1969. Socha 
A. Duchnoviča, ktorá stála pred pôvodným seminárom, bola pre-
miestnená na breh Torysy, na niekdajšie Námestie Národného frontu, 
v súčasnosti Duchnovičovo námestie. O premiestnení kríža, ktorý 
stál pred seminárom, nie sú žiadne úradné dokumentácie, súčasní 
autori však predpokladajú, že sa nachádza na opačnom brehu Torysy, 
oproti soche Duchnoviča. 

Po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 študovali gréc-
kokatolícki bohoslovci spolu s rímskokatolíckymi vo veľmi obmed-
zenom počte na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratisla-
ve. Skutočná sloboda v bývalom Československu prišla až po nežnej 

REŠOVSKÝ SEMinÁR
V o  s v e t l e  v ý r o č i aP

Možnosť mať vlastný gréckokatolícky seminár priamo v srdci me-
tropolie je veľkým požehnaním nielen pre spoločenstvo seminaristov, 
ktorí v ňom môžu prebývať, študovať, formovať sa a rásť vo viere, ale 
aj pre samotné tretie najväčšie mesto na Slovensku, ktorého neoddeli-
teľnou súčasťou sú títo „muži v čiernom“. Tento seminár však nespa-
dol z neba, má za sebou zložitú a neľahkú históriu, ktorú si aspoň takto 
v krátkosti pripomenieme.

Už pri zriadení biskupstva v Prešove sa spomínalo založenie vlast-
ného seminára, ale z papiera do reality sa to dostalo až o niekoľko de-
saťročí neskôr. Zriadenie Prešovského biskupstva bolo oficiálne po-
tvrdené pápežom Piom VII. bulou Relata semper 22. septembra 1818. 
Pre nedostatok financií cisár František I. upustil od vlastného seminára 
priamo v centre eparchie, bohoslovci mali naďalej študovať v Užho-
rode, Budapešti alebo vo Viedni.

Až v biskupovi Mikulášovi Tóthovi sa podarilo získať budovu ne-
ďaleko katedrály, v ktorej po niekoľkoročnej prestavbe zriadil seminár, 
ktorý otvoril 12. septembra 1880. Táto budova stála na mieste dneš-
ného Divadla Jonáša Záborského a hotela Dukla. Priebežne bola bis-
kupmi rozširovaná, aby v nej mohlo bývať viac seminaristov. Biskup 
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1. Bohosloveckú formáciu ste 
začali v bratislavskom rímskokato-
líckom seminári. 

Ako ste boli vtedy vnímaní ako  
gréckokatolícki bohoslovci?

Tak ako z ostatných diecéz. Se-
minár patril Trnavskej arcidiecéze, 
všetci ostatní sme tam boli - ľudovo 
povedané - ako hostia. Ale rozdiely 
sa nerobili, mali sme všetci jedné-
ho spoločného „nepriateľa“ a tým 
bol ateistický režim. Nebola žiad-
na náboženská literatúra. Mali sme 
iba štátom schválené skriptá a to, čo 
bolo navyše sme si prácne prepiso-
vali na písacích strojoch.

   2. Ako ste prijali správu,  
že budeme mať vlastný seminár?

Samozrejme, s radosťou, ale aj 
s obavami, predsa len sme dobre ve-
deli, že budeme začínať na „zelenej 
lúke“. Ale nadšenie z náboženskej 
slobody prekonalo všetky obavy. 

3. Ako prebiehala vaša for-
mácia v Bratislave? Bolo niečo,  
čo vám chýbalo?

Ja som bol v seminári v Brati-
slave dva roky. Mali sme plnú for-
máciu ako ostatní seminaristi z rím-
skokatolíckych diecéz, ale v sobotu 
sme mali prednášky z východnej  

PRAMEŇ

revolúcii v novembri 1989. Biskup Ján Hirka požadoval vrátenie 
budovy sirotinca na Sládkovičovej ulici, ktorú mu vrátili 10. augus-
ta 1990 v dezolátnom stave. Kým prebiehali potrebné rekonštrukcie, 
bohoslovci bývali na Kmeťovom stromoradí a v priestoroch terajšej 
bohosloveckej fakulty. Po štyridsaťročnej prestávke bola 3. novembra 
1990 obnovená činnosť kňazského seminára a fakulty, ktorá spadala 
pod UPJŠ v Košiciach. V akademickom roku 1990/91 začalo študo-
vať v obnovenom seminári 43 bohoslovcov, prednášky prebiehali aj 
v provizórnych priestoroch terajšieho seminára. Prestavba seminára 
bola ukončená v roku 1996 slávnostnou posviackou 23. septembra − 
zrekonštruovaný seminár mal kapacitu 150 bohoslovcov. V ten deň 
dostal seminár pomenovanie po biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi. 
Od tých čias seminár prešiel už iba jednou väčšou rekonštrukciou, 
počas ktorej sa zmenilo vstupné schodisko. Interiér a výzdoba kaplnky 
sa v priebehu rokov skrášľovali, po blahorečení patróna seminára pri-
budli viaceré busty, mozaiky, neskôr aj kaplnková predsieň venovaná 
osobe hieromučeníka blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča.

Podľa publikácie Petra Laca Dejiny Gréckokatolíckeho 
kňazského seminára v Prešove spracoval Alex Antal, 2. ročník.

RÁTiA SA S jASOTOM
S p o m i e n k y  p a m ä t n í k aV
Na toto obdobie sme si zaspomínali s bratislavským 

protosynkelom, otcom Mgr. Vladimírom Skybom, 
ktorý zažil obdobie sťahovania z CMBF a rekonštrukcie 

prešovského seminára.

dsu
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čo bol v seminári, nevydal zo seba 
ani hlások. Cez deň bol v koterci 
alebo zalezený v búde. V noci, keď 
mal strážiť seminárny dvor, poctivo 
spal v seminárnej záhrade. Na miku-
lášskom večierku jeden brat mal hu-
mornú scénku práve s týmto psom, 
ktorého učil štekať, pričom imitoval 
nášho profesora staroslovienčiny. 
Bolo to veľmi milé a humorné, lebo 
náš staroslovienčinár mal veľmi 
svojrázny prejav pri prednáškach. 
A práve pri tejto scéne tento náš vl-
čiak raz zaštekal. A potom už nikdy.  

7. Prekvapilo vás niečo po ná-
stupe do seminára v pozitívnom ale-
bo negatívnom zmysle?

Po nástupe do seminára som cítil 
podporu kňazov, ktorí nás formovali, 
či to bolo v Bratislave, alebo potom 
v Prešove. V prešovskom seminári 
– možno aj tým, že nás oproti bra-

tislavskému bolo podstatne menej – 
som cítil rodinnú atmosféru.  

8. Zmenila sa nejako formá-
cia, poprípade seminárny režim?

Pokračovali sme presne tak ako 
v Bratislave. Ale mne veľmi pomoh-
la formácia nášho otca špirituála 
a tiež otcovský prístup prednášajú-
cich otcov duchovných, ktorí boli 
nielen našimi profesormi, ale hlavne 
kňazmi, ktorí boli pre nás vzorom.

 

9. Ktorý z nových 
predstavených vás najviac 
ovplyvnil a v čom?
Môj špirituál tým, že nás 
vovádzal do Božieho slo-
va, a svojimi prednáškami 
z pastorálnej teológie. Tak 
isto náš profesor dogmati-
ky otec Jozef Tóth svojím 
otcovským, ako aj ľud-
ským a kňazským profi-
lom.

10. Čo by ste odkázali 
súčasným bohoslovcom
Aby mali odvahu kráčať 
za Božím hlasom, aby sa 

nezľakli ani vlastnej slabosti, aby ve-
rili Bohu, že je verný vo svojich pri-
sľúbeniach, a mali odvahu odovzdať 
Bohu celý svoj život.

Rozhovor pripravil 
Michal Janočko

5. ročník

liturgiky, na ktoré chodili dobro-
voľne aj niektorí bratia západné-
ho obradu. V nedeľu sme mávali 
svoj vlastný program. Posledný rok 
v bratislavskom seminári sme mali 
vlastného špirituála aj vlastnú kapln-
ku, takže sme sa už nezúčastňovali 
na svätých liturgiách v západnom 
obrade. Všetkým nám chýbala po-
trebná literatúra. Profesori robili, čo 
mohli, a mali sme dobrých profeso-
rov, ale kontrolu štátnej moci bolo 
cítiť všade. 

 
4. Mali ste nejaké očakávania 

od tej zmeny? Naplnili sa?
Ja osobne som nemal žiadne oča-

kávania. Cítil som v sebe povolanie 
ku kňazstvu a seminár bol pre mňa 
nádherný čas, keď som spoznával 
Božiu vôľu. Hneď na začiatku sme 
mali za špirituála terajšieho brati-
slavského vladyku Petra, ktorý nás 
zasväcoval do sily Božieho slova. 

Večerné punktá na ranné rozjímanie, 
ranné sväté liturgie a homílie boli 
pre mňa a myslím si, že aj pre os-
tatných spolubratov veľkou posilou, 
aby naše povolanie neustále rástlo.

   
5. Vieme, že dnešná budova 

seminára bola v dezolátnom stave. 
Zapájali ste sa aktívne do obnovy?

Áno, bolo samozrejmé, že časť 
prázdnin sme strávili na brigádach 
v seminári. Ale aj počas školského 
roka sme pracovali na jeho obnove. 
Hlavne v prvom roku po obnove se-
minára sme aj cez vychádzky často 
priložili ruku k dielu. Boli to krásne 
revolučno-dobrodružné roky.

 6. Spomínate si z týchto čias 
na nejakú vtipnú príhodu?

Bolo ich veľa, vedeli sme si 
zo seba vystreliť. Pekné boli miku-
lášske večierky. Mali sme v seminári 
strážneho psa – vlčiaka, za celý rok, 

PRAMEŇ ROZHOVOR

dsu
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FRANTIŠEKFRANTIŠEK

BÁRKOCIBÁRKOCI
ŠARIŠSKÝŠARIŠSKÝŠARIŠSKÝ
ŠTIAVNIKŠTIAVNIKŠTIAVNIK

„Nech nik tebou nepohŕda preto, že si mladý; ale buď vzorom
veriacim v slove, v správaní,  v láske, vo viere, v čistote.“  

(1 Tim, 4, 12)
Tieto slová, ktorými povzbudzuje apoštol Pavol mladého
Timoteja, by sa dali povedať aj našim najmladším bratom –
prvákom. V akademickom roku 2020/21 prijalo pozvanie do
seminára deväť mladých mužov, aby vzrastali vo viere a 
 nábožnosti v spoločenstve bratov, ktoré je pokračovaním
spoločenstva Dvanástich. 

NNNOVÉ TVÁREOVÉ TVÁREOVÉ TVÁRE
V SEMINÁRIV SEMINÁRIV SEMINÁRI

1. Aké sú tvoje záľuby? (stačí vymenovať)1. Aké sú tvoje záľuby? (stačí vymenovať)
2. Prečo si sa rozhodol vstúpiť do seminára?2. Prečo si sa rozhodol vstúpiť do seminára?

3. Akú modlitbu sa modlíš najradšej? /Alebo/3. Akú modlitbu sa modlíš najradšej? /Alebo/   
        Máš duchovný vzor, obľúbeného svätého?Máš duchovný vzor, obľúbeného svätého?

FRANITIŠEKFRANITIŠEK

ONDERKOONDERKO
BARDEJOVBARDEJOVBARDEJOV
-DRUŽBA-DRUŽBA-DRUŽBA

DÁVIDDÁVID
VAĽKOVAĽKO

DRIENICADRIENICADRIENICA



SAMUEL DÁVIDSAMUEL DÁVID

BOMBÁRBOMBÁR
KOŠICEKOŠICEKOŠICE
FURČAFURČAFURČA

ADRIÁNADRIÁN

ČURPAKOVIČČURPAKOVIČ
SOBRANCESOBRANCESOBRANCE

RÓBERTRÓBERT

PAJUNKPAJUNK
NOVOSADNOVOSADNOVOSAD

MARTINMARTIN

ONISIKONISIK
VYŠNÉVYŠNÉVYŠNÉ
NEMECKÉNEMECKÉNEMECKÉ

dsu
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Číslo účtu: 2921855774/1100
IBAN: SK47 1100 0000 0029 2185 5774
Adresa: Sládkovičova 23, 080 01 Prešov
tel.:+421 904 738 715
fax: +421 051/75 673 77 
e-mail: peter.milenky@unipo.sk
IČO: 42230624
DIČ: 2023270953
SWIFT kód: CEKOSKBX
Riaditeľ centra: PaedDr. Peter Milenky

Nech Pán vo svojej štedrosti požeh-
ná vás i vašich blízkych za dobré dielo, 
ktoré ste týmto  pre jeho Cirkev vykonali.  
Pán Boh zaplať! 

Gréckokatolícke bohoslovecké 
formačné centrum 

v Prešove

Navštívte naše webstránky: 
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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Reklamy
www.facebook.com/vladykamilanodpoveda
Časoslov gréckokatolíka
- aplikácia Časoslov má slúžiť veriacim 
ako sprievodca modlitbou alebo digitálna  
modlitebná knižka
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