
 

Haulikov Inštitút Trnava 

 

v spolupráci so: 

 

združením Životnými cestami Jána Palárika; Fakultou masmediálnej 

komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave; Filozofickou 

fakultou Univerzity Komenského v Bratislave; Pedagogickou 

a sociálnou akadémiou blahoslavenej Laury v Trnave a Vysokou 

školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

 

 

 

 

Cyrilometodské rezonancie v minulosti a v súčasnosti 

 
Konferencia v Roku 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda  

na Veľkú Moravu, 28. novembra 2013  

 

(Zborník z vedeckej konferencie) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Smolenice 28. novembra 2013 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-89413-33-1 



3 

 

Vedecký výbor: 

 prof. MUDr. Mária Kovářová, CSc 

 prof. Mgr.art. Božidara Turzonovová 

 doc. ThLic. Mgr. Pavol Zemko, Th. D. 

 

Organizačný výbor: 

 Ing. Miroslav Mareček 

 PhDr. Denis Marko, PhD 

 PhDr. Mária Mešťánková, PhD 

 Mgr. Anja Mustagrudič 

 PhDr. Katarína Plešivčáková 

 

Moderátor konferencie: 

 Ivona Matúšová 

 

Program konferencie: 

Privítanie: Ivona Matúšová, podpredsedkyňa Haulikovho 

inštitútu v Trnave 

 

Prednášky: 

1. Slovanskí vierozvestovia a spolupatróni Európy: prof. Mgr.art. 

Božidara Turzonovová - FMK UCM, Trnava 

2. Životnými cestami Jána Palárika putujeme už 10.rokov: Ing. 

Miroslav Mareček – ŽCJP, Raková 

3. Kresťanská terapia: PhDr. Denis Marko, PhD – PaSA bl. Laury, 

Trnava 

4. Dedičstvo otcov: PhDr. Katarína Plešivčáková - VŠZaSP, 

Inštitút Žilina 

5. Náboženstvo z pohľadu vývinovej psychológie: Mgr. Anja 

Mustagrudič, FF UK, Bratislava 

6. Začať evanjelizovať seba samých: doc. ThLic. Mgr. Pavol  

Zemko, Th. D. – Haulikov inštitút, Trnava 

 

 Záver: Ivona Matúšová, podpredsedkyňa Haulikovho inštitútu   

v Trnave 



4 

 

Zostavovateľ zborníka: 

 doc. ThLic. Mgr. Pavol Zemko, Th. D. 

 

Recenzenti zborníka z konferencie: 

 PhDr. Mária Marková, PhD 

 Mgr. Lenka Pavlíková 

 Mgr. Jarmila Šturdíková 

 

Technická spolupráca na zborníku: 

 Ivona Matúšová 

 

Za obsah príspevkov zodpovedajú autori; text neprešiel 

jazykovou úpravou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

SLOVANSKÍ VIEROZVESTOVIA A  SPOLUPATRÓNI EURÓPY 
 

Božidara Turzonovová 

 

 Úvod 

 

  „Veľká misia oboch bratov skončila Metodovou smrťou v r. 

885; brat Konštantín Cyril zomrel šestnásť rokov predtým v Ríme. 

Týmto dvom veľkým vierozvestom večný Pastier zveril šírenie 

evanjelia medzi Slovanmi. Stali sa prvými evanjelizátormi národov 

obývajúcich východnú a južnú časť Európy. Stali sa otcami ich viery 

a ich kultúry.  
 

 Táto prednáška je špeciálne zameraná na liturgickú spomienku 

smrti sv. Metoda - 6. apríla 885, teda pred 1128 rokmi. 

 

 Dědictví sv. Cyrila a Methoda, založené v r. 1850 v Brne, 

oslávili 1000. výročie smrti sv. Metoda v r. 1885 vydaním Sborníka 

Svatomethodějského jako přípravné poučení k roku jubilejnímu 1885. 

1100. výročie smrti sv. Metoda si pripomenul slovanský pápež bl. Ján 

Pavol II.:  

1. homíliou v Bazilike sv. Klimenta v Ríme 15. februára 1985;  

2. listom adresovaným kňazom a rehoľníkom Československa, 

zídeným na púti na Velehrade, kde poslal svojho legáta kardinála 

Agostína Casaroliho – vatikánskeho štátneho sekretára;  

3. vydaním encykliky Apoštoli Slovanov – Slavorum apostoli z     

2. júna 1985. 

  

V spomínaných dokumentoch pápež píše: „Nebolo možné a 

nepatrilo sa prejsť mlčaním posvätnú pamiatku jeho smrti.“
1
 Metod sa 

pravdepodobne narodil medzi r. 815 – 820. Jeho krstné meno bolo 

pravdepodobne Michal. Bol starším bratom - ako sv. Konštantín – 

Cyril. Metod zastával úrad archonta, čiže správcu jednej z 

pohraničných provincií, v ktorej žilo mnoho Slovanov. Okolo r. 840 sa 

vzdal svojho úradu a uchýlil sa do jedného z kláštorov na úpätí svätej 

                                                 
1 JÁN PAVOL II.: Convenistis – Zišli ste sa, s. 117 - 127. In: JUDÁK, V. - LIBA, P.: Od Petrovho stolca k 

Veľkej Morave. Pápežské dokumenty o sv. Cyrilovi a Metodovi z rokov 868 – 2012. Trnava: Spolok sv. 

Vojtecha, 2012, 177 s. ISBN 978-80-7162-930-6. 



6 

 

hory Olymp. Odtiaľto sa pridal k svojmu bratovi Konštantínovi. Ten 

najskôr z poverenia cisára i patriarchu bol vyslaný na misiu k 

Saracénom, potom žil ako mních so starším bratom na Olympe, odkiaľ 

boli v byzantskej delegácii ako odborníci na náboženské a kultúrne 

otázky vyslaní k Chazarom na Krym neďaleko Chersonu, kde našli 

relikvie sv. Klimenta Rímkeho, pápeža a mučeníka, ktorý tu bol 

poslaný do vyhnanstva. Tieto pozostatky potom vzali svätí bratia so 

sebou aj na Veľkú Moravu v roku 863 a odtiaľ ich odovzdali pápežovi 

Hadriánovi v Ríme. Ich cesta do Ríma viedla cez Benátky, kde boli 

podrobení verejnej diskusii o novátorskej misijnej zásade, ktorú 

uplatňovali na Veľkej Morave. V Ríme bol Metod vysvätený za 

biskupa starobylej Panónskej diecézy obnoveného biskupského sídla v 

Srieme a menovaný za pápežského legáta pre slovanské národy. 

Metodovi sa rovnako dostalo právoplatného uznania aj od 

byzantského cisára a od patriarchu Fócia – teda najvyššieho  

predstaviteľa východnej cirkvi, ktorá v tej dobe ešte bola v plnom 

spoločenstve s Rímom, a to počas jeho cesty do Carihradu v r. 881 – 

882. V posledných rokoch svojho života sa venoval prekladaniu 

Svätého písma, bohoslužobných kníh, diel cirkevných otcov, zbierky 

cirkevných a občianskych byzantských zákonov nazývaných 

Nomokánon. Za svojho nástupcu si vybral Gorazda. Po Metodovej 

smrti prechádzalo dielo svätých bratov ťažkou krízou: prenasledovali 

jeho žiakov, ktorí opustili Veľkú Moravu. Aj napriek tomu ich 

evanjeliová sejba, rešpektujúca kultúrnu originalitu, neprestajne 

vydáva svoje ovocie.
2
  

 

 Aký je odkaz sv. Cyrila a Metoda pre ľudí dnešnej doby – 

pýtame sa celkom oprávnene? Myslím, že hlavne v budovaní jednoty:  

1. s pápežom a autentickou náukou o cirkvi;  

2. medzi Východom a Západom;  

3. slovanských národov, celej kresťanskej Európy a všetkých ľudí 

dobrej vôle na celom svete.
3
  

 

Lebo:  

a) síce obvinení z herézy, bludného, nesprávneho učenia, prišli 

na Vianoce v r. 867 do Ríma, kde pápež Hadrián II. po ich 
                                                 
2 Porov. JÁN PAVOL II:: Slavorum apostoli – Apoštoli Slovanov, 4 – 7. 

3 Porov. JÁN PAVOL II:: Slavorum apostoli – Apoštoli Slovanov, 13 – 14. 
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vypočutí a vysvetlení naplno schválil ich apoštolskú prácu a 

používanie slovanského jazyka. Metod po bratovej smrti bol 

napádaný početnými obvineniami a prenasledovaním, bol 

zavolaný pred súd a cisár Ľudovít II. ho poslal do väzenia. Z 

neho bol prepustený až na pápežov príkaz a usídlil sa 

pravdepodobne na Velehrade. Potom ho znovu obvinili z 

herézy, no v Ríme sa obhájil a už pápež Ján VIII. ho potvrdil 

v postavení. Metod napriek protivenstvám nikdy neklesol na 

duchu, nezmenšila sa jeho horlivosť a s plnou nábožnosťou sa 

venoval národom, ktoré mu boli zverené. Preto starobylý 

životopisec píše: „Za našich čias pre náš národ, o ktorý sa 

nikto nikdy nestaral, vyniesol na vysoký stupeň nášho 

učiteľa, svätého Metoda. Ak prirovnáme všetky jeho čnosti a 

veľké činy k“ sudcom, prorokom, apoštolom, mučeníkom, 

ako aj k iným vynikajúcim a slávnym mužom „týmto svätcom 

jedného po druhom, nebudeme zahanbení. Na sebe zjavil 

bázeň Božiu, zachovávanie príkazov, ustavičné modlitby a 

posvätné úkony s telesnou čistotou, reč mocnú a ľúbeznú, 

mocnú pre protivníkov a ľúbeznú pre tých, ktorí prijímali 

napomenutia, hnev, tichosť, milosrdenstvo, lásku, 

vytrvalosť a trpezlivosť.“
4
 

b) sv. Cyril a Metod vykonávali svoju misijnú službu tak v 

jednote s carihradskou cirkvou na Východe, ako i s rímskou 

cirkvou na Západe. Počas ich života a pôsobenia, navzdory 

vážnemu napätiu, ešte cirkev nebola zasiahnutá nešťastným 

rozdelením katolíkov a pravoslávnych z roku 1054. Preto 

preložili do slovanského jazyka východnú liturgiu sv. Jána 

Chryzostoma – byzantskú, ako i liturgiu sv. Petra – rímsku;
5
 

c) evanjelizačné dielo sv. Cyrila a Metoda je stále živé  v 

dejinách i v živote národov a etník v post – krajinách Veľkej 

Moravy, kde bol Metod metropolitom: na Morave, Slovensku 

a v Panónii, čiže v oblasti neskoršieho Uhorska; ďalej u 

západných Slovanov, zvlášť Čechov, potom u lužicko – 

                                                 
4 Porov. JÁN PAVOL II.: Convenistis – Zišli ste sa, s. 117 – 127. In: JUDÁK, V. -– LIBA, P.: Od Petrovho 

stolca k Veľkej Morave. Pápežské dokumenty o sv. Cyrilovi a Metodovi z rokov 868 – 2012. Trnava: Spolok 

sv. Vojtecha, 2012, 177 s. ISBN 978-80-7162-930-6. 

5 Otvorrenie jubilea slovanských vierozvestov svätých Cyrila a Metoda, s. 111 – 116.  In: JUDÁK, V. – LIBA, 

P.: Od Petrovho stolca k Veľkej Morave. Pápežské dokumenty o sv. Cyrilovi a Metodovi z rokov 868 – 2012. 

Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2012, 177 s. ISBN 978-80-7162-930-6. 
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srbských kmeňov a na území južného Poľska. Viditeľné plody 

priniesla misia svätých bratov medzi balkánskymi Slovanmi a 

vďaka ich apoštolátu sa upevnilo už prv zakorenené 

kresťanstvo v Chorvátsku. Podivuhodne sa rozvinula misia 

zásluhou vyhnaných žiakov sv. Cyrila a Metoda v Bulharsku, 

kde vďaka sv. Klementovi Ochridskému vzniklo účinné 

stredisko mníšskeho života. V Bulharsku sa zvlášť rozvinula 

abeceda, nazývaná Cyrilika. Odtiaľ sa kresťanstvo šírilo do 

starej Kyjevskej Rusi a neskoršie sa z Moskvy rozšírilo ďalej 

na východ. Dodnes používa staroslovanský jazyk byzantská 

katolícka aj pravoslávna liturgia východných slovanských 

cirkví gréckeho obradu vo východnej a juhovýchodnej 

Európe, ako aj v rôznych západoeurópskych krajinách a tiež v 

rímskej liturgii chorvátskych katolíkov.
6
 

 

 „Po jedenástich kresťanských slovanských storočiach celkom 

jasne vidíme, že dedičstvo solúnskych bratov pre Slovanov je a 

zostáva hlbšie a pevnejšie než akékoľvek rozdelenie. Obidve 

kresťanské tradície – východná, ktorá pochádza z Carihradu, a 

západná, pochádzajúca z Ríma – vznikli v lone jedinej cirkvi, hoci v 

rozličných kultúrach a pri rôznom prístupe k tým istým problémom. 

Takáto rôznosť, ak správne chápeme jej pôvod, hodnotu a význam, 

môže len obohacovať európsku kultúru i jej náboženskú tradíciu a 

môže sa takisto stať primeranou základňou pre jej duchovnú 

obnovu, po ktorej toľko túžime.“
7
  

 

 A o duchovnú obnovu nám predovšetkým ide: Zjednotiť sa 

s Kristom a s jeho Cirkvou, zjednotiť sa pretože sme ľudia, ktorí si 

vážia tak materiálne ako i duchovné hodnoty. Nebojujme proti sebe, 

buďme tolerantní pri zachovaní rozličnosti mienok a názorov toho 

druhého. 

 

Na príhovor sv. Cyrila a Metoda vytvárajme vzájomnú jednotu v 

rodinách, v našej obci a farnosti, na Slovensku, v Európe – 

jednoducho všade, kam pôjdeme, lebo ako sa modlil Ján Pavol II.: 

„potrebná je náboženská a kresťanská jednota a bratské 
                                                 
6 Porov. JÁN PAVOL II:: Slavorum apostoli – Apoštoli Slovanov, 21 –  24. 

7 JÁN PAVOL II:: Slavorum apostoli – Apoštoli Slovanov, 25. 
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spoločenstvo všetkých jej národov, aby prekonaním vzájomného 

neporozumenia a nedôvery, ako aj ideologických sporov v spoločnom 

vedomí pravdy mohli slúžiť celému svetu za príklad spravodlivého a 

mierumilovného spolužitia vo vzájomnom rešpekte a neporušiteľnej 

slobode.“
8
 

  

Záver  

 

 „Po celý svoj život sa Metod odovzdal opravdivo celým telo a 

dušou, stal sa všetkým pre všetkých; a ľud, zložený zo všetkých 

stavov, modliac sa a plačúc dával najavo, že prijali jeho apoštolské 

úsilie a išiel ochotne a s radosťou po jeho stopách. Naozaj po 

toľkých stáročiach od zavŕšenia jeho diela a odchodu je svätý Metod 

spolu so svojím bratom Cyrilom, filozofom (ktorý zomrel v Ríme a 

bol pochovaný v Bazilike sv. Klimenta), dodnes pôsobí ako stále 

prítomný príkladom i učením.“ 
9
 

  

 Autor príspevku: 

 

 Prof. Mgr. art.Božidara Turzonovová 

 Univerzita sv. Cyrila a Metoda 

Fakulta masmediálnej komunikácie 

917 01 Trnava 

Slovenská republika 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 JÁN PAVOL II:: Slavorum apostoli – Apoštoli Slovanov, 30. 

9 JÁN PAVOL II.: Convenistis – Zišli ste sa, s. 117 – 127. In: JUDÁK, V. – LIBA, P.: Od Petrovho stolca k 

Veľkej Morave. Pápežské dokumenty o sv. Cyrilovi a Metodovi z rokov 868 – 2012. Trnava: Spolok sv. 

Vojtecha, 2012, 177 s. ISBN 978-80-7162-930-6. 
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ŽIVOTNÝMI CESTAMI JÁNA PALÁRIKA PUTUJEME UŽ DESAŤ 
ROKOV 

Miroslav Mareček 
 
 

Úvod 

 

Dobrá myšlienka, zapálení ľudia, ktorí túto myšlienku premenia 

na činy a stále živý odkaz, ktorý nám zanechal náš rodák Ján 

Palárik, sú hybnou silou, ktorá vdýchla život združeniu Životnými 

cestami Jána Palárika. 

 

1. Erb a pečať združenia ŽCJP 
 

 
 

Združenie Životnými cestami Jána Palárika reprezentuje erb, ktorý má 

túto podobu: 

Z ľavého okraja modrého štítu vyrastajúce rameno v striebornom 

rukáve so zlatou manžetou, držiace zlaté písacie brko prekrývajúce 

ľavú stranu striebornej otvorenej, zlatou oriezkou opatrenej knihy, 

prekrývajúcej strieborný dvojitý kríž, vyrastajúci zo spodného okraja 

štítu; z horného okraja štítu vyrastajúci zlatý lipový trojlist. 

Heraldický emblém Združenia tvorí erb, doplnený o zlatý, dolu zlatým 

gréckym krížikom sa začínajúci kruhopis ŽIVOTNÝMI CESTAMI 

JÁNA PALÁRIKA. Heraldický emblém tvorí zároveň obsah pečate 

Združenia. 
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Erb  Združenia navrhol PhDr. Ladislav Vrtel, heraldik MV SR a z 

popisu erbu vyberám: 

Ruka s perom symbolizuje, že Ján Palárik neúnavne písal a 

publikoval, kríž hovorí o tom, že je katolícky kňaz, otvorená kniha 

predstavuje aj evanjelium, ktoré vykladal, ale aj knihy, ktoré napísal. 

Lístok lipy znakom toho, že čerpal z diel slovanov, ktorých jazyky aj 

ovládal.  Cyrilo-Metodejský kríž pripomína, že Ján Palárik horlil za 

slovenskú samostatnú cirkevnú provinciu a bol veľkým ctiteľom sv. 

Cyrila a Metoda, ktorý už dnes spájajú nielen Slovanov ale ako 

spolupatróni Európy celý náš kontinent. Modrá farba je v erbe 

Majcichova, kde je pochovaný, ale zároveň je to aj farba Panny Márie 

– titul kostola v Rakovej. 

Erb Združenia Životnými cestami Jána Palárika je zapísaný v 

Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou W-

133/2008. 

 

2. Členovia združenia Životnými cestami Jána Palárika 

 

Erby 

Zakladajúci členovia (24. 9. 2008 v Starom Tekove) 

Abrahám 

Banská Štiavnica 

Hoste 

Hronské Kľačany 

Majcichov 

Palárikovo 

Raková 

Starý Tekov 

Štiavnické Bane 

Trnava 

Slovenská samospráva VI. obvodu v Budapešti (pridružený člen 

s osobitným postavením) 

Opoj (19. 2. 2009 Abrahám) 

Čadca (15. 10. 2009 Majcichov) 

Trnavský samosprávny kraj (14. 3. 2013 Banská Štiavnica) 

Haulikov inštitút (14. 3. 2013 Banská Štiavnica) 
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3. Zo života palárikovských obcí 

 

Pred rokom 2003 

 

Ján Palárik, slovenský národovec, kňaz, spisovateľ, dramatik, novinár 

a politik svojim životom a dielom zanechal hlbokú stopu nielen v 

dejinách slovenského národa, ale aj v mysliach a dušiach občanov 

obcí kde sa narodil a pôsobil počas svojho života. Od jeho úmrtia      

7. decembra 1870 v Majcichove postupne vyrástli v týchto obciach 

pamätníky, jeho menom boli pomenované školy, kultúrne domy, ulice, 

divadlo v Trnave, divadelné súbory, konali sa viaceré spomienkové 

akcie pripomínajúce výročie jeho narodenia a úmrtia.  

Nový impulz na pravidelné stretávanie predstaviteľov palárikovských 

obcí dala obec Raková v roku 1989. Odvtedy sa pravidelne konajú v 

päťročnom cykle spomienkové oslavy narodenia v Rakovej a úmrtia v 

Majcichove. 

Od roku 2003 sa začali obce stretávať každoročne. Tieto stretnutia pod 

názvom Životnými cestami Jána Palárika napĺňajú hlavnú myšlienku – 

inšpirovať sa jeho životom a dielom, rozvíjať spoluprácu medzi 

palárikovskými obcami a ich občanmi. 

 

20. 4. 1997 Raková, Majcichov 

Prvá palárikovská cykloštafeta s 26 účastníkmi sa uskutočnila 

z Rakovej do Majcichova s pozvánkou na Palárikovu Rakovu 

 

Rok 2003 

 

24. 10. 2003 Raková  

Stretnutie zástupcov obcí s palárikovskou tradíciou 

Stretnutie zorganizoval František Broš, starosta Rakovej. Zúčastnili sa 

ho predstavitelia obcí Raková, Starý Tekov, Hronské Kľačany, 

Štiavnické Bane a Majcichov.  

Pri tejto príležitosti vydala Obec Raková brožúru Životnými cestami 

Jána Palárika v náklade 300 kusov, ktorá zachytáva jeho krátky 

životopis a popisuje jednotlivé zastávky na jeho životnej púti. Začína 

rodnou Rakovou, pokračuje Obcou Starý Tekov, kde pôsobil po 

vysvätení za kňaza 15. Januára 1847 v Ostrihome ako kaplán. 

Súčasťou farnosti boli i filiálky v Hronských Kľačanoch a Veľkých 
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Kozmálovciach. Na ďalších stranách bulletinu sa prezentujú ďalšie 

jeho zastávky Obec Štiavnické Bane a Mesto Budapešť. Záver patrí 

Obci Majcichov, jeho poslednému pôsobisku, kde zomrel ako 48 

ročný 7. decembra 1870. 

Účastníci stretnutia si prezreli Pamätnú izbu Jána Palárika a položili 

kvety k pamätníku a pamätnej tabuli umiestnenej na mieste jeho 

rodného domu. V živej diskusii predstavitelia hľadali obsah a formu 

nasledujúcich stretnutí. 

Tu sa prvý krát použil názov Životnými cestami Jána Palárika. 

 

Rok 2004 

 

21. 10. 2004 Starý Tekov 

Stretnutie Životnými cestami Jána Palárika 

Zúčastnili sa ho i primátor Mesta Tlmače a starostovia susedných obcí 

Rybník, Horná Seč a Veľké Kozmálovce. Prítomní položili kvety a 

vence k pamätníku Jána Palárika, prezreli si obec a jej zaujímavosti. 

Do budúcnosti si účastníci dali za úlohu získať kontakt na faru v 

Budapešti, kde Ján Palárik pôsobil 11 rokov. 

 

Rok 2005 

 

Rok 2005 sa niesol v duchu spomienky na 135. výročie úmrtia Jána 

Palárika.  

 

11. 12. 2005 Majcichov 

Stretnutie Životnými cestami Jána Palárika 

Nedeľa 11. decembra patrila celoslovenskej spomienke na 135. 

výročie úmrtia Jána Palárika. Táto veľkolepá oslava mala niekoľko  

významných momentov. 

Do Majcichova prišli okrem delegácie z Rakovej, Starého Tekova, 

Hronských Kľačian, Štiavnických Baní a Banskej Štiavnice aj 

zástupcovia Palárikova a primátor Trnavy Štefan Bošnák. Zvláštnej 

pozornosti sa tešili účastníci delegácie Slovenskej samosprávy zo VI. 

obvodu v Budapešti, kde Ján Palárik pôsobil na čele s poslancom 

Ladislavom Petrom. 



14 

 

Slávnostnú svätú omšu celebroval arcibiskup Ján Sokol, metropolita 

bratislavsko-trnavský. Veľkého syna Slovákov Jána Palárika nazval 

prorokom 19. storočia, ktorý výrazne predbehol svoju dobu. 

Založením časopisu Cyril a Metod upozornil Slovensko, Uhorsko, ale 

aj celú Európu na význam týchto vierozvestcov, ktorí sa neskôr stali 

patrónmi Európy. Ján Palárik už v tom čase žiadal zriadenie 

samostatnej cirkevnej provincie na Slovensku a jeho vízie sa skutočne 

naplnili až v roku 1977. Priebeh omše vysielalo v priamom prenose 

rádio Lumen. 

Po pietnej spomienke pri jeho hrobe sa sprievod na čele s krojovanými 

zástupcami všetkých palárikovských obcí odobral na slávnostné 

otvorenie reinštalovanej pamätnej izby z kultúrneho domu do objektu 

bývalého zdravotného strediska. 

Vyvrcholením podujatia bolo slávnostné predstavenie klasickej 

veselohry Jána Palárika Drotár v Divadle Jána Palárika v Trnave. 

Divadlo bolo založené v roku 1831 a je symbolické, že v jeho 

hľadisku sedával počas pôsobenia v Majcichove i Ján Palárik. 

 

Rok 2006 

 

30. 4. 2006 Budapešť 

V roku 2006 sa „palárikovci“ stretli dvakrát. Prvá bola spomienková 

oslava, ktorú 30. apríla zorganizovala Slovenská samospráva VI. 

obvodu - Terezína v Budapešti. Predstavitelia palárikovských obcí sa 

na cestu do Maďarska vydali spoločne autobusom, ktorý postupne 

počnúc Rakovou zozbierali účastníkov zo Štiavnických Baní, Starého 

Tekova, Hronských Kľačian, Majcichova, Palárikova a tiež i 

primátora Trnavy Š. Bošnáka. V úvode sa konalo sympózium o živote 

a diele Jána Palárika v aule školy pri Kostole sv. Terézie, na ktorom 

vystúpil slovenský veľvyslanec v Maďarsku Juraj Migaš, literárni 

teoretici Ladislav Čavojský a Karol Wlachovský a dr. Anna 

Kovácsová. 

Potom sa konala spoločná spomienková omša, ktorú slúžili spoločne 

pomocný biskup bratislavsko-trnavský Ján Orosch a budapeštiansky 

pomocný biskup Gyorgy Udvardy. Po sv. omši položili spoločne 

predstavitelia cirkvi a palárikovských obcí vence a kvety k pamätnej 

tabuli Jána Palárika v kostole, ktorú odhalili v jubilejnom roku 2000. 
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Za prítomných Slovákov vystúpil Stanislav Bajaník, prvý podpredseda 

Matice Slovenskej. V príhovore vyzdvihol potrebu spoločného súžitia 

maďarského a slovenského národa, ktoré spájajú spoločné dejiny, 

spoločný hrdinovia  a vyslovil presvedčenie že i spoločná 

perspektíva... 

 

13. 10. 2006 Štiavnické Bane  

Druhé stretnutie zorganizoval 13. októbra 2006 starosta Štiavnických 

Baní Milan Ernek. V srdečnej atmosfére sa starostovia obcí František 

Broš z Rakovej, Pavel Pinček z Majcichova, Jozef Marčok zo Starého 

Tekova, Jozef Derňár z Palárikova, ako i viceprimátor Banskej 

Štiavnice Ivan Gregáň a Ladislav Petro, predseda Slovenskej 

samosprávy VI. obvodu Budapešti ako i ďalší predstavitelia týchto 

obcí stretli v obradnej sieni obecného úradu, kde sa uskutočnila 

výmena skúseností z činnosti samospráv v jednotlivých obciach.  

Potom účastníci položili vence k pamätnej tabuli významných 

osobností pôsobiacich v obci. Tento akt umocnila recitáciou vlastnej 

básne pani učiteľka Ľudmila Števíková, ktorá pochádza z Rakovej a 

celý svoj učiteľský život prežila tu v Štiavnických Baniach. V kostole 

pokračoval program odborným vystúpením historikov manželov 

Čelkovcov o histórii obce a kostola sv. Jozefa. 

 

Rok 2007 

 

V roku 2007 uplynulo 185 rokov od narodenia Jána Palárika. To bol 

hlavný dôvod na uskutočnenie podujatia  Dni Jána Palárika v Rakovej 

„Pocta Palárikovi“.  

 

28. 4. 2007 Raková 

Dni Jána Palárika v Rakovej „Pocta Palárikovi“ 

Vyvrcholením týchto dní bol 28. apríl, kedy sa uskutočnili oslavy za 

účasti delegácií zo všetkých palárikovských obcí. Doobeda sa 

uskutočnil kultúrny program, na ktorom vystúpili folklórne skupiny 

Rakovanka, Staškovanka a Hron. Účastníci si mohli prezrieť Pamätnú 

izbu Jána Palárika, výstavu Petrovská divadelná cesta dokumentujúcu 

divadelný a spolkový život našich krajanov na dolnej zemi a výstavu 

výtvarných prác detí zo škôl Spoločného školského úradu v Rakovej, 

ktorá mala názov Ja a Divadlo. 
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Poobedňajší sprievod obcou spojený s položením vencov a pietnym 

aktom pri Pamätnej tabuli a pri Pamätníku Jána Palárika. Sprievodu sa 

zúčastnil i primátor Mesta Čadca Jozef Vražel a podpredsedníčka NR 

SR Anna Belorusovová, ktorá vystúpila i s prejavom, ako i účastníci 

40. ročníka prehliadky ochotníckych divadiel Palárikova Raková. 

Sprievod bol ukončený slávnostnou sv. omšou v Kostole Narodenia 

Panny Márie, ktorú celebroval Nitriansky diecézny biskup Mons. 

Viliam Judák. 

V kultúrnom dome Jána Palárika sa potom konalo predstavenie 

Inkognito od Jána Palárika, ktoré nadšeným divákom predviedlo 

Divadlo Jána Palárika z Trnavy. Pred predstavením sa predstavili žiaci 

zo Základnej školy v Rakovej s freskou z divadelného predstavenia 

Drotár. Záveru dňa patrila recepcia pre hostí a ľudová veselica. 

V roku 2007 vydal divadelný fotograf a dokumentarista súťaže 

ochotníckych divadiel v pôvodnej slovenskej tvorbe Paláriková 

Raková Filip Lašút v spolupráci s palárikovskými obcami skladačku 

zachytávajúcu životnú púť Jána Palárika. 

 

4. 12. 2007 Hronské Kľačany  

Veľmi milým a srdečným podujatím bolo stretnutie v Hronských 

Kľačanoch, ktoré sa uskutočnilo 4. decembra 2007. Ako tradične na 

týchto stretnutiach v úvode sa uskutočnilo prijatie v obradnej 

miestnosti obecného úradu, nasledovalo kladenie vencov k pamätníku 

Jána Palárika, prehliadka obce a diskusia. Touto návštevou sa naplnili 

ciele prvého stretnutia Životnými cestami Jána Palárika v Rakovej. 

Starostovia obcí sa stretli postupne v Rakovej, Starom Tekove, 

Majcichove, Trnave, Budapešti, Štiavnických Baniach, Hronských 

Kľačanoch, teda v obciach, ktoré sa najviac hlásili k palárikovskému 

odkazu. Počas týchto stretnutí sa pridali i Palárikovo, Štiavnické Bane, 

Veľké Kozmálovce. Vdp. Zemko vtiahol do rodiny palárikovských 

obcí i Abrahám a Hoste, obce, ktoré v čase pôsobenia Jána Palárika v 

Majcichove boli filiálkami majcichovskej fary. Na stretnutí v 

Hronských Kľačanoch prvý krát hlasno zaznela požiadavka napísať 

súhrnnú monografiu o živote a diele Jána Palárika. 
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Rok 2008 

 

13. 3. 2008 Majcichov 

Pracovné stretnutie, kde sa sformoval kolektív autorov na čele s doc. 

Pavlom Zemkom, Th. D. V ďalších mesiacoch roka 2008 sa kolektív 

autorov veľmi aktívne pustil do prípravy knihy o Jánovi Palárikovi. 

 

23. 4. 2008 Raková  

Stretnutie Životnými cestami Jána Palárika 

Účastníkmi boli zástupcovia obcí: Raková, Majcichov, Starý Tekov, 

Štiavnické Bane, Palárikovo, Hronské Kľačany. 

Toto prelomové stretnutie iniciatívy Životnými cestami Jána Palárika 

vyriešilo niekoľko otázok. V úvode sa účastníci oboznámili s 

postupom prác na príprave knihy a odsúhlasili účasť všetkých obcí na 

príprave a financovaní tohto diela, ktorého vydanie sa predpokladá v 

roku 2010. Ďalšia z aktivít, ktorá vyplynula pri príprave monografie o 

Jánovi Palárikovi je vyhlásenie roka 2010 za Rok Jána Palárika 2010. 

K tomuto roku preto budú smerovať aj iné akcie a podujatia. 

Najvýznamnejšie rozhodnutie vyplývajúce z tohto stretnutia je ale 

potreba založiť združenie, ktoré má zastrešovať všetky tieto aktivity. 

Účastníci preto odsúhlasili prípravný výbor na založenie združenia 

Životnými cestami Jána Palárika v zložení Zdenka Bednáriková, 

starostka Obce Starý Tekov, Vdp. Pavol Zemko, farár, Obec 

Majcichov a Miroslav Mareček, prednosta Obecného úradu v 

Rakovej. Zakladajúcimi členmi združenia sú palárikovské obce. 

 

6. 9. 2008 Palárikovo 

Po tomto významnom stretnutí v Rakovej nasledovalo obdobie 

príprav, kedy jednotlivé obecné a mestské zastupiteľstvá schvaľovali 

vstup do združenia na základe Zmluvy o združení Životnými cestami 

Jána Palárika.  

Slávnostné podpísanie Zmluvy a Zakladacej listiny združenia 

Životnými cestami Jána Palárika sa uskutočnilo 6. septembra na 

slávnostnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Palárikove, kde sa v 

tom čase uskutočnili oslavy 760. Výročia prvej písomnej zmienky o 

obci a 60. výročia premenovania Obce Slovenský Meder na 

Palárikovo.  Zakladajúcimi členmi sa stali mestá Banská Štiavnica a 
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Trnava a obce Abrahám, Hoste, Hronské Kľačany, Majcichov, 

Palárikovo, Raková, Starý Tekov a Štiavnické Bane. 

 

24. 9. 2008 Starý Tekov 

Dňa 24. septembra 2008 na fare v Starom Tekove sa uskutočnila 

Ustanovujúca konferencia združenia. Združenie Životnými cestami 

Jána Palárika bolo založené podľa § 20f až 20j Občianskeho 

zákonníka č. 40/1964 Zb. a zakladajúcimi členmi boli: mestá Banská 

Štiavnica a Trnava a obce  Abrahám, Hoste, Hronské Kľačany, 

Majcichov, Palárikovo, Raková, Starý Tekov a Štiavnické Bane.  

Konferencia schválila Výkonnú radu v zložení Anton Heglas, starosta 

obce Raková, ktorý bol zároveň zvolený za predsedu združenia, Ing. 

Jozef Adámek, starosta obce Majcichov, podpredseda, Stanislav 

Neuschel, starosta obce Štiavnické Bane, člen a Ing. Miroslav 

Mareček, výkonný tajomník združenia. Za členov Dozornej rady boli 

zvolení Ing. Miroslav Kollár, starosta obce Hronské Kľačany, Ing. 

Štefan Bošnák, primátor mesta Trnava a Marian Vrbovský, starosta 

obce Abrahám. Konferencia schválila i pracovnú komisiu na tvorbu 

Monografie o Jánovi Palárikovi, pod vedením predsedom komisie  

Mgr. Pavlom Zemkom, Th. D. a komisiu na koordináciu a prípravu 

Roka Jána Palárika – 2010, kde ako predsedkyňu komisie schválila 

JUDr. Zdenku Bednárikovú, 

Na tejto konferencii boli schválené Stanovy združenia ŽCJP, plán 

činnosti združenia na roky 2008 – 2010 a rozpočet na rok 2008. 

Osobitné postavenie združenie pripísalo Slovenskej samospráve VI. 

Obvodu Mesta Budapešť, ktorú združenie považuje za svojho 

pridruženého člena s osobitným postavením.   

Združenie môže okrem riadnych členov prijímať i spolupracujúcich 

členov so štatútom „Palárikovi nasledovníci“. Toto členstvo je určené 

všetkým záujemcom, ktorí sa chcú podieľať na činnosti združenia. Ich 

členský príspevok je dobrovoľný a na konferencii majú poradný hlas. 

Združenie si vytýčilo pre najbližšie roky dve hlavné úlohy. Prvou je 

vydanie súhrnnej monografie o živote a diele Jána Palárika. Prípravou 

tejto knihy bol poverený vdp. Pavol Zemko, farár z Majcichova, ktorý 

už na príprave tohto diela pracuje spolu so skupinou renomovaných 

odborníkov na jednotlivé oblasti, ktoré chce dielo o Jánovi Palárikovi 

zachytiť. 
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Druhou, nie menej významnou úlohou, ktorú si združenie vytýčilo je 

pripraviť a vyhlásiť rok 2010 za Rok Jána Palárika. Riadením tejto 

úlohy bola poverená Zdenka Bednáriková, starostka Starého Tekova. 

V tomto roku bude vydaná kniha o Jánovi Palárikovi a uskutočnia sa 

viaceré podujatia. 

 

18. 12. 2008 Žilina 

Združenie Životnými cestami Jána Palárika bolo zaregistrované       

18. 12. 2008 na Obvodnom úrade v Žiline ako záujmové združenie 

právnických osôb. 

 

Rok 2009 

 

19. 2. 2009 Abrahám 

Prvá konferencia združenia Životnými cestami Jána Palárika sa konala 

v priestoroch kultúrneho domu. 

Po úvode nasledovalo slávnostné odovzdávanie Erbovej listiny 

Združenia, ktorú  odovzdal do rúk predsedu Antona Heglasa Ladislav 

Vrtel, Herold Slovenska za účasti Jozefa Hanusa, riaditeľa Odboru 

archívov a registratúr MV SR. Kópie erbových listín obdržali i 

zástupcovia všetkých členov združenia. 

Konferencia odporučila pripraviť vyhlásenie Roka Jána Palárika na 

rok 2012, kedy sme si pripomenuli 190. výročie jeho narodenia a na 

záver obec Opoj bola prijatá za ďalšieho člena združenia. 

Konferenciu navštívil Tibor Mikuš, predseda Trnavského 

samosprávneho kraja. Po jeho krátkom vystúpení v sále kultúrneho 

domu sa účastníci konferencie odobrali k Obecnému múzeu, kde 

položili vence k pamätnej tabuli Jána Palárika a prehliadli si exponáty 

v múzeu dokumentujúcu život obce v minulých storočiach. 

 

23. 4. - 24. 4. 2009 Raková, Čadca 

Palárikova Raková, súťažná prehliadka ochotníckych divadiel 

Obec Raková spolu s Mestom Čadca a Kysuckým kultúrnym 

strediskom, Prehliadky sa zúčastnil i divadelný súbor zo Starého 

Tekova a viacerí starostovia z členských obcí.  
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19. 5. 2009 Majcichov 

Literárna súťaž Palárikovi nasledovníci 

 

18. 7. 2009 Štiavnické Bane 

Rezbárske dni 

 

9. 8. 2009 Starý Tekov 

Kladenie vencov k pamätníku J. Palárika 

 

2009 Starý Tekov 

Oslava 90. výročia založenia ochotníckeho divadla 

 

5. 9. 2009 Hoste 

Odhalenie pamätnej tabule J. Palárika 

 

2009 Opoj, Štiavnické Bane 

Odhalenie pamätných tabúľ Jánovi Palárikovi 

 

2009 Raková 

Výjazdové zasadnutie Obecného zastupiteľstva z Majcichova 

v Rakovej  

- prispelo k lepšiemu spoznaniu problémov oboch samospráv, ako 

i Obce Raková poslancami z Majcichova  

 

2009 Majcichov 

160. výročie narodenia nitrianského kanonika Vdp. Gajdošíka 

(*28.7.1949; +24.10.1929) – pietna spomienka 

 

15. 10. 2009 Majcichov 

Druhá konferencia združenia Životnými cestami Jána Palárika sa 

uskutočnila v priestoroch kultúrneho domu. V úvode mesto Čadca 

bolo jednohlasne prijaté za člena združenia. Počas roka sa 

pripravovala po obsahovej stránke monografia Európan Ján Palárik 

a hľadali sa dotačné zdroje financovania monografie. 

Na rokovaní konferencie sa zúčastnili i zástupcovia Trnavskej 

arcidiecézy, Trnavského samosprávneho kraja a Ministerstva vnútra 

SR. V diskusii účastníkov konferencie pozdravili  trnavský arcibiskup 

Mons. Róbert Bezák, CSsR, Ing. Augustín Pullmann, podpredseda 
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TTSK, PhDr. Ladislav Vrteľ, hlavný štátny radca pre heraldickú 

tvorbu. 

Po ukončení konferencie PhDr. Ladislav Vrteľ, Herold Slovensko 

slávnostne odovzdal erb Divadelno-speváckemu súboru Jána Palárika 

v Majcichove.  

O príprave monografie informoval pán Danish. Po obsahovej stránke 

je kniha pripravená. V ďalšom predložil pán Daniš grafický návrh, 

ktorý obsahoval návrh obálky a čiernobielych strán knihy. Farebnú 

prílohu knihy spracuje až po dodaní fotografií od pána Lašuta. 

Zároveň predložil cenový návrh v závislosti od veľkosti knihy, jej 

nákladu a ostatných nákladov. 

V diskusii účastníci konferencie predovšetkým rozoberali možnosti 

financovania monografie a jej prezentácie v jednotlivých regiónoch. 

Členovia schválili názov monografie:  Európan – Ján Palárik, rozsah 

256 strán s farebnou prílohou 32 strán v náklade 2000 ks. 

Na záver účastníci konferencie položili vence k pomníku Jána Palárika 

na cintoríne. 

 

10. 12. 2009 Trnava 

Pracovné stretnutie k príprave Odbornej konferencie pri príležitosti 

vydania monografie  Európan Ján Palárik 15.4.2010 v priestoroch 

Zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika v Trnave 

 

Rok 2010 

 

4. 3. 2010 Palárikovo 

Tretia konferencia združenia Životnými cestami Jána Palárika sa 

konala v miestnom kaštieli. 

Hlavným bodom programu bola príprava uvedenia knihy Európan – 

Ján Palárik do života prostredníctvom odbornej konferencie v Trnave 

a regionálnych prezentácii. Účastníci konferencie si prevzali 

objednané výtlačky knihy Európan Ján Palárik.  

Na záver položili  vence k pamätníku Jána Palárika. 

Konferencia schválila udelenie Pamätných listov pri príležitosti 

vydania knihy autorom a zostavovateľom publikácie. Ocenení boli: 

Mons. Mgr. Pavol Zemko, Th. D., Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, 

PhD - nitriansky biskup, Doc. Dr. Mišo Kováč - Adamov, CSc, PhDr. 

Konštantín Horecký, PhDr. Štefan Hanakovič, Mgr. Ľubica 
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Blažencová, PhD, Prof. PhDr. Eduard Gombala, CSc, ThDr. PhDr. 

Roman Gerši, PhD, Mons. ThLic. Gejza Veselý, Ing. Michal Banáš, 

MUDr. Ivan V. Hudec, Ing. Miroslav Mareček, Oto Daniš, Filip 

Lašut, Mgr. Tomáš Mikolaj, Mons. ThLic. Róbert Bezák - trnavský 

arcibiskup, Mons. Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD - žilinský biskup, 

Ing. Tibor Mikuš - poslanec NR SR a predseda TTSK, Doc. Ing. 

Milan Belica, PhD - predseda NRSK, Doc. Ing. Milan Murgaš, CSc , 

J. Em. ThDr. JUDr. Jozef kardinál Tomko, Mgr. Ladislav Petro, 

Divadlo Jána Palárika v Trnave. 

Na záver konferencie si účastníci konferencie prevzali objednané 

výtlačky knihy Európan Ján Palárik a položili  vence k pamätníku 

Jána Palárika. 

 

15. 4. 2010 Trnava, Divadlo Jána Palárika 

Odborná konferencia k vydaniu knihy Európan Ján Palárik bola 

príležitosťou na odovzdanie ocenení. Pamätný list pri príležitosti 

vydania knihy bol udelený autorom a zostavovateľom publikácie: 

Mons. Mgr. Pavol Zemko, Th. D., Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, 

PhD - nitriansky biskup, Doc. Dr. Mišo Kováč - Adamov, CSc, PhDr. 

Konštantín Horecký, PhDr. Štefan Hanakovič, Mgr. Ľubica 

Blažencová, PhD, Prof. PhDr. Eduard Gombala, CSc, ThDr. PhDr. 

Roman Gerši, PhD, Mons. ThLic. Gejza Veselý, Ing. Michal Banáš, 

MUDr. Ivan V. Hudec, Ing. Miroslav Mareček, Oto Daniš, Filip 

Lašut, Mgr. Tomáš Mikolaj, Mons. ThLic. Róbert Bezák - trnavský 

arcibiskup, Mons. Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD - žilinský biskup, 

Ing. Tibor Mikuš - poslanec NR SR a predseda TTSK, Doc. Ing. 

Milan Belica, PhD - predseda NRSK, Doc. Ing. Milan Murgaš, CSc , 

J. Em. ThDr. JUDr. Jozef kardinál Tomko, Mgr. Ladislav Petro, 

Divadlo Jána Palárika v Trnave. 

Knihu Európan Ján Palárik zostavil Doc. Pavol Zemko, ThD. z 

príspevkov kolektívu autorov. Kniha zachytáva viacero oblastí zo 

života a diela Jána Palárika, ako aj vyzdvihuje silu odkazu jeho života 

a diela pretavenú v množstve podujatí, pamiatok a symbolov 

pripomínajúcich si jeho stopu v dejinách slovenského národa. Kniha 

bola vydaná v roku 140. výročia úmrtia Jána Palárika. 

 

2010 Raková, Čadca 

Palárikova Raková, súťažná prehliadka ochotníckych divadiel; 
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Prezentácia knihy Európan Ján Palárik v Kysuckej knižnici v Čadci 

 

2010 Trnava, Divadlo Jána Palárika 

Premiéra hry  Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch, ktorú 

naštudovali herci trnavského Divadla Jána Palárika.  

 

2010 Majcichov  

Palárikovi nasledovníci - veľkú popularitu, hlavne medzi mládežou, 

získava táto súťaž v literárnej a výtvarnej tvorbe, ktorú vyhlasuje 

Divadelno spevácky súbor Jána Palárika z Majcichova 

 

November 2010 Majcichov 

Spomienkové oslavy pri príležitosti 140. výročia úmrtia Jána Palárika 

 

Rok 2011 

 

3. 3. 2011 Opoj 

Štvrtá konferencia združenia Životnými cestami Jána Palárika 

Boli udelené Pamätné listy Združenia odchádzajúcim štatutárom 

členov združenia Mgr. Pavlovi Balžankovi,  Ing. Štefanovi Bošnákovi, 

Mariánovi Vrbovskému, Cyrilovi Špačinskému, Ing. Jozefovi 

Adámkovi, Mgr. Jozefovi Derňárovi, JUDr. Zdenke Bednárikovej, Bc. 

Ing. Jozefovi  Vraželovi a zástupcovi primátora Banskej Štiavnice Ing. 

Jurajovi Čabákovi, ako prejav vďaky za ich doterajšiu činnosť v 

združení v záujme šírenia odkazu Jána Palárika.  

Prvý krát združenie udelilo i Cenu Jána Palárika. Je udelená in 

memoriam Mons. Jozefovi Vavrovičovi pri príležitosti stého výročia 

jeho narodenia.  

Mons. prof. PhDr. Jozef Vavrovič, pápežský prelát sa narodil 14. júla 

1910 v Báhoni a zomrel 9. marca 1994 v Ríme. Počas svojho života 

bol pastoračne i literárne nevšedne činný. Dlhé roky sa zaoberal 

štúdiom života a diela Jána Palárika a v roku 1974 napísal knihu Ján 

Palárik – jeho ekumenizmus a panslavizmus, za čo mu chce zduženie 

prejaviť svoju vďaku udelením Ceny Jána Palárika in memoriam. 

Cena bola odovzdaná predstaviteľom jeho rodnej obce  Báhoň, kde je 

pochovaný. 

Prebehla voľba predsedu, výkonnej a dozornej rady ŽCJP. Za 

predsedu združenia bol zvolený i pre ďalšie funkčné obdobie Bc. 
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Anton Heglas, starosta obce Raková. Za ďalších členov výkonnej rady 

boli zvolení Ing. Tibor Marek, starosta Majcichova, ktorý sa zároveň 

stal podpredsedom združenia, RSDr. Bernard Roštecký, starosta 

Palárikova a výkonný tajomník Ing. Miroslav Mareček, zástupca 

starostu Rakovej. Predsedom dozornej rady sa stal Ing. Miroslav 

Kollár, starosta Hronských Kľačian a členmi Alojz Matúš, starosta 

Opoja a Stanislav Neuschl, starosta Štiavnických Baní. 

Účastníci podporili i vznik ďalšej publikácie o Jánovi Palárikovi, 

ktorú pripravuje  Doc. Pavol Zemko, ThD. s autorským kolektívom. 

Na záver konferencie účastníci položili vence k pamätnej tabuli Jána 

Palárika umiestnenej na priečelí Základnej školy v Opoji. 

 

27. – 30. apríl  2011  Raková, Čadca 

44. ročník Paláriková Raková 

Prehliadky sa zúčastnili viacerí zástupcovia členov združenia. Na 

slávnostnom otvorení prehliadky 28.4. v Rakovej sa uskutočnilo i 

Slávnostné zahájenie výstavby Námestia Jána Palárika poklepaním 

základného kameňa predsedom ŽSK Jurajom Blanárom, správcom 

farnosti Romanom Skolozdrom a starostom obce Antonom Heglasom. 

Vyvrcholením prehliadky bolo piatkové vyhodnotenie súťaže v Dome 

kultúry v Čadci, ktorého súčasťou bolo vystúpenie Divadla Jána 

Palárika z Trnavy s hrou od Jána Palárika Zmierenie alebo 

Dobodružstvo pri obžinkoch. 

 

8. 5. 2011 Báhoň 

Položenie venca na hrob Mons. Jozefa Vavroviča v Báhoni  

Pri príležitosti ocenenia  Mons. Jozefa Vavroviča Cenou Jána 

Palárika, In memoriam delegácia združenia  ŽCJP na čele 

s Miroslavom Marečkom, výkonným tajomníkom ŽCJP položila 

veniec na hrob Mons. Jána Vavroviča v jeho rodnej Báhoni. 

 

10. 5. 2011 Trnava  

Benefičné predstavenie v Divadle Jána Palárika v Trnave – 

odovzdanie Ceny Jána Palárika 

Významným podujatím združenia bolo benefičné predstavenie hry 

Jána Palárika Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch dňa 10. 

mája 2011 v Divadle Jána Palárika v Trnave.  
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Pred predstavením odovzdal predseda VUC TTSK Ing. Tibor Mikuš 

Pamätnú medailu predsedu TTSK a zástupcovia nášho združenia 

ŽCJP Cenu Jána Palárika Mons. Prof. RhDr. Jozefovi Vavrovičovi, In 

memoriam. 

Ocenenia prevzali príbuzní Jozefa Vavroviča a zástupcovia obce 

Báhoň. Starosta obce Báhoň Ing. Ivan Patoprstý prejavil záujem 

o prácu združenia a preto sme ho pozvali i na túto konferenciu, aby sa 

mohol bližšie oboznámiť s činnosťou združenia.  

Výťažok zo vstupného vo výške 698,88 € bol použitý na dobrovoľnú 

zbierku na sochu Jána Palárika. 

 

19. 5. 2011 Majcichov 

Palárikovi nasledovníci v Majcichove 

Významným spolupracovníkom združenia a aktívnym palárikovým 

nasledovníkom je združenie Divadelno-spevácky súbor Jána Palárika 

z Majcichova. Najvýznamnejším podujatím tohto združenia je súťaž 

Palárikovi nasledovníci, ktorej spoluorganizátormi sú viacerí členovia 

združenia ŽCJP.  

Výbor DSSJP sa obrátil na ŽCJP s viacerými návrhmi na spoluprácu 

pri organizovaní súťaže Palárikovi nasledovníci. Nosným návrhom 

OZ DSSJP bolo to, aby sa slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže 

Palárikovi nasledovníci, konalo každý rok v inej obci združenia, ktorá 

by bola hlavným spoluorganizátorom súťaže. Výsledkom rokovaní je 

to, že pilotne vyhodnotenie VI. ročníka celoslovenskej literárnej 

súťaže Palárikovi nasledovníci 2011/2012 sa uskutoční v meste 

Čadca. 

V prípade, že sa táto forma osvedčí, bude slávnostné vyhodnotenie 

ďalšieho ročníka súťaže v ďalšej členskej obci.  

 

21. 12. 2011 Trnava  

Návšteva Divadla Jána Palárika v Trnave 

Účelom návštevy bolo oslovenie divadla a výber hry určenej na 

slávnosti 190. výročia narodenia Jána Palárika, ktoré sa budú konať 

27. apríla 2012. 

Zástupcovia obce Raková  si pozreli predstavenie divadelnej hry od 

Sama Chalúpku Stará láska nehrdzavie, ktorú predstavia divadelníci 

z Trnavy v tento pamätný deň.  
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2011 Raková 

Redizajn vebovej stránky Jána Palárika 

Vebová stránka združenia prešla grafickým a obsahovým redizajnom. 

Snahou bolo stránku zjednodušiť po obsahovej stránke 

a zmodernizovať jej dizajn. Stály nedostatok v pravidelnej aktualizácii 

ale stále nie je vyriešený.  

 

2011 Martin 

Záujem mesta Martin o členstvo v združení 

V lete 2011 prejavilo o členstvo v združení mesto Martin 

prostredníctvom svojho primátora Mgr. art. Andreja Hrnčiara. Za 

združenie ho navštívil Doc. Pavol Zemko a Výkonný tajomník 

Miroslav Mareček. Výsledkom rokovania bolo oslovenie Martina 

listom zo strany ŽCJP a následne zaslanie kladnej odpovedi primátora 

mesta Martin, Mgr. art. Andreja Hrnčiara.  V súčasnosti prebiehajú 

formality potrebné pre členstvo, t. j. prijatie uznesenia zastupiteľstva 

mesta.  

 

2011 Raková 

Celoslovenská dobrovoľná zbierka na realizáciu sochy Jána Palárika 

Celoslovenskú zbierku organizuje obec Raková. Na sochu prispeli 

v rámci združenia ŽCJP páni trnavský biskupský vikár Mons.  Pavol 

Zemko 100 €, trnavský župan Ing. Tibor Mikuš 100 €, nitriansky 

biskup Mons. Viliam Judák 100 € a Divadlo Jána Palárika v Trnave 

698,88 € a samozrejme domáci darcovia  Anton Heglas 1000 €, 

Miroslav Mareček 100 €.  

 

10. 9. 2011 Opoj 

Zaosekov Opoj   

 

07. 2011 Štiavnické Bane 

Rezbárske dni (07.2011) 

 

Rok 2012 

 

16. 2. 2012 Štiavnické Bane 

5. konferencia združenia Životnými cestami Jána Palárika 
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Rok 2012 sa nesie v duchu 190. výročia narodenia Jána Palárika. 

Hlavné oslavy sa budú konať 27. 4. 2012 v Rakovej, kedy bude 

zároveň slávnostné otvorenie Námestia Jána Palárika a odhalenie 

sochy Jána Palárika. Z uvedeného dôvodu sa ŽCJP rozhodlo prispieť 

do dobrovoľnej zbierky na sochu Jána Palárika 1200 €. 

Rok 2012, kedy si pripomenieme 190. výročie narodenia Jána 

Palárika, združenie vyhlásilo za Rok Jána Palárika, s ktorým budú 

spojené nielen spomienkové oslavy Pocta Palárikovi v Rakovej ale aj 

množstvo ďalších podujatí. Združenie bude  podporovať tradičné ale 

i nové aktivity a podujatia členov združenia, ktoré napomôžu 

presadzovať jeho ciele. Účastníci konferencie podporili i vznik novej 

aktivity cyklotúru Po stopách Jána Palárika, ktorá sa uskutoční 25. –

28. 7. 2012 a povedie po trase Trnava – Palárikovo – Hronské 

Kľačany – Štiavnické Bane. Predpokladaný počet 10 – 15 účastníkov 

túto trasu prejde v troch etapách a zastaví sa v každej obci po trase, 

ktorá je členom združenia ŽCJP. Vedúcim akcie je Miroslav Mareček, 

výkonný tajomník ŽCJP, ktorý dohodne program a podiel každej 

navštívenej obce na tomto podujatí. V rozpočte bolo vyčlenených 500 

€ na technické zabezpečenie podujatia.   

Na záver konferencie účastníci položili vence k pamätnej tabuli Jána 

Palárika v Štiavnických Baniach.  

  

26. 4. 2012 Trnava 

Inštaláciu pamätnej tabule na Divadle Jána Palárika v Trnave 

 

27. 4. 2012 Raková 

Palárikove dni v Rakovej spojené s odhalením sochy Jána Palárika na 

rovnomennom námestí 

 

25. – 28.7.2012 Cykloputovanie „Po stopách Jána Palárika“ 

Myšlienka putovať po mestách a obciach s palárikovskou tradíciou 

vznikla na konferencii združenia Životnými cestami Jána Palárika, 

konanej vo februári 2012 v Štiavnických Baniach. Cyklisti z Rakovej, 

Opoja, Starého Tekova a Palárikova sa vybrali na 210 kilometrovú 

trasu z Rakovej do Štiavnických Baní. 

Svoje putovanie sme začali na novovybudovanom Námestí Jána 

Palárika v Rakovej v stredu 25. júla položením symbolického venčeka 

z prútia ku soche Jána Palárika. Takto sme postupne kládli venčeky 
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k deviatim ďalším pamätným tabuliam a pamätníkom vybudovaným 

na počesť Jána Palárika, rakovského rodáka, kňaza, dramatika 

a národného dejateľa, ktorý sa svojimi činmi hlboko vryl do pamäti 

obyvateľov všetkých miest a obcí, kde žil a pôsobil počas svojho 

plodného života.  

Potom naša cesta pokračovala k miestu jeho rodného domu a ďalej po 

Palárikovej ulici v Čadci smerom k železničnej stanici, kde bicykle 

putovali do sprievodného dodávkového vozidla. S cyklistami sa prišiel 

na pôde Čadce rozlúčiť zástupca primátora Rudolf Cyprich a potom 

pred účastníkmi bola cesta vlakom do Trnavy. 

V Trnave sme si najprv prezreli Divadlo Jána Palárika za účasti jeho 

riaditeľa Emila Nedieľku, ktorý zároveň zastupoval Trnavský 

samosprávny kraj, a položili spolu s Pavlom Tomačovičom, hovorcom 

mesta Trnava venček k pamätnej tabuli na priečelí divadla. Tu sa 

k nám pridali i cyklisti z Opoja a Starého Tekova a pelotón 26 

cyklistov mohol vyštartovať do Opoja pod ochranou dvoch 

sprievodných vozidiel s trojčlennou posádkou.  

V Opoji nás vítal starosta Alojz Matúš a folklórna spevácka skupina 

Opojčanka. Po položení venčeka pri pamätnej tabuli  umiestnenej na 

škole, ktorá sa stala našim útočiskom na nasledujúcu noc sme si 

pochutili na srnčom guláši od miestnych poľovníkov a pokračovali 

opekačkou v areáli školy za účasti starostov okolitých obcí, ktorými 

sme mali prechádzať na nasledujúci deň. 

Vo štvrtok skoro ráno sme vyrazili na druhú etapu, ktorá merala 65 

km a začínala v Majcichove pri hrobe Jána Palárika. Na pôde obce nás 

privítal starosta Tibor Marek a Pamätnou izbou nás previedol 

sprievodca pán Banáš. Pokračovali sme ku kostolu, kde je pamätník 

a tu nás privítal pán farár Dušan Kolenčík, ktorý nám ukázal chrám 

a účastníkom požehnal na cestu. Ďalšou zastávkou bola obec Hoste, 

kde je pamätná tabuľa umiestnená na kostole narodenia Panny Márie 

a po krátkom občerstvení sme sa vydali do Abrahámu. Tu nás čakalo 

množstvo občanov spolu so starostom Igorom Némethom 

a predsedom MO Matice slovenskej Bohuslavom Čambálom pred 

miestnym múzeom. Po položení venčeka sme si prezreli expozíciu 

múzea, ktorá skrývala množstvo zaujímavých predmetov, ktoré do 

múzea venovali občania zo širokého okolia. 

Vyvrcholenie dňa bolo v Palárikove, ktoré sa pýši nie len pamätníkom 

Jána Palárika, ale aj množstvom pozoruhodných objektov, po ktorých 
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nás previedol na bicykli starosta Bernard Roštecký. Zoznámili sme sa 

s históriou kostola, poľovníckeho kaštieľa, najstaršou drevenou vežou 

vodojemu, miestnym rybníkom, na ktorom hniezdia labute a školským 

areálom, ktorý sa pre nás  stal útočiskom na nasledujúcu noc. 

Nie menej bohatý bol i piatkový program s 60 kilometrovou etapou. 

Nechýbalo kúpanie v Šurianskom jazere a prehliadka vojenskej 

techniky v areáli bažantnice v Starom Tekove. Po návrate do 

Hronských Kľačian, kde sme boli ubytovaní v školskej telocvični nás 

čakalo milé stretnutie so starostom Miroslavom Kollárom a folklórnou 

speváckou skupinou Hron. 

Ráno sme spoločne s zástupcami obcí Opoj, Majcichov, Abrahám 

a miestnymi predstaviteľmi položili vence k pamätníkom Jána 

Palárika v Hronských Kľačanoch a Starom Tekove a vybrali sa na 

poslednú etapu v Štiavnických Vrchoch. Na bicykli nás sprevádzal aj 

starosta Starého Tekova Peter Štefan a jeho zástupca Viktor Faško. 

Pot z náročnej horskej trasy zmylo niekoľko účastníkov 

v Počúvadlianskom jazere a záver v Štiavnických Baniach bol bodkou 

za naším putovaním. Tu nás privítal nie len starosta Stanislav Neuschl, 

ale aj starostovia ďalších palárikovských obcí na čele s Antonom 

Heglasom, predsedom združenia Životnými cestami Jána Palárika, 

ktorí sa zúčastnili Rezbárskych dní, tradičného podujatia s výbornou 

atmosférou.  

Po krátkom občerstvení sme naložili bicykle do dodávky a potom nás 

čakala cesta domov z železničnej stanice v Banskej Štiavnici. Vlak, 

ktorý nás viezol prechádzal i Martinom a preto môžeme povedať, že 

sme boli vo všetkých členských mestách a obciach s palárikovkou 

tradíciou, ktoré sú členmi združenia. 

Cykloputovanie „Po stopách Jána Palárika“ splnilo svoj cieľ. Všade, 

kde sme  zavítali sme sa stretli so srdečným a vrelým prijatím, ktoré si 

zasluhuje veľké poďakovanie. Podujatie sa uskutočnilo vďaka 

finančnej a materiálnej pomoci združenia Životnými cestami Jána 

Palárika, zvlášť obcí kde začínali a končili jednotlivé etapy, 

Turistického klubu Polom Raková, CK BIKING Raková a jej členov 

na čele s predsedami klubov Petrom Kubaškom a Petrom Chnúrikom. 

Vďaka patrí i posádkam sprievodných vozidiel, ktoré bezpečne viedli 

peletón, zvlášť Miroslavovi Chmúrovi a Dominikovi Urbaníkovi, ako 

i mnohým ďalším, ktorí sa podieľali na organizovaní a úspešnom 

priebehu podujatia. 
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22. 10. 2012 Budapešť 

Spomienkovú slávnosť na počesť 150. Výročia pôsobenia Jána 

Palárika  v Budapešti, kde bola predstavená i nová kniha Ján Palárik 

Beskydov – miláčik slovenského národa, ktorú vydalo naše združenie. 

 

Rok 2013 

 

14. 3. 2013 Banská Štiavnica 

6. konferencia združenia Životnými cestami Jána Palárika

V úvode sme prejednali žiadosti a prijali sme za nových členov 

Trnavský samosprávny kraj a Haulíkov inštitút. Prijatie mesta Martin 

sme odložili na ďalšiu konferenciu, nakoľko mesto Martin k prihláške 

nepriložilo uznesenie zastupiteľstva. 

V správe o činnosti Anton Heglas vyzdvihol nosné aktivity Roka Jána 

Palárika 

V samostatnom bode sa konferencia zaoberala oceňovaniu. 

Konferencia schválila nové ceny a to Cenu Jána Nepomuka Bobulu, 

za prínos vo vydavateľskej a publikačnej oblasti a Cenu Juraja 

Gajdošíka za aktivity propagujúce odkaz a dielo Jána Palárika. Po 

schválení uvedených cien zruženie rozhodlo o udelení cien tak ako je 

uvedené v uznesení. 

V diskusii predniesol Bernard Roštecký návrh pomenovať planétku po 

Jánovi Palárikovi, čo bolo prijaté. Anton Heglas pripomenul, že naše 

združenie si v tomto roku pripomína 10. Výročie prvej aktivity 

s názvom Životnými cestami Jána Palárika, ktorú zorganizoval 

František Broš. Pri tejto príležitosti bola vydaná i brožúra. 

Po krátkej diskusii účastníci konferencie prijali uznesenie a prezreli si 

pamätihodnosti mesta. 
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25. 4. 2013 Raková 

Palárikove dni v Rakovej 

 

17. 5. 2013 Trnava  

Vyhodnotenie súťaže Palárikovi nasledovníci spojené s prezentáciou knihy 

Ján Palárik Beskydov – miláčik slovenského národa a udeľovaním ocenení 

združenia 

 

3. 10. 2013 Trnava 

Udelenie ceny Cyrila a Metoda združeniu Životnými cestami Jána Palárika 

 

19. 10. 2013 Trnava 

Divadlo Jána Palárika 

Premiéra hry Dimitrij Samozvanec 

 

4. Vydavateľská činnosť 

 

Ladislav Paštrnák: Životnými cestami Jána Palárika 

Pavol Zemko a kol.: Európan – Ján Palárik 

Pavol Zemko a kol.: Ján Palárik Beskydov – miláčik slovenského národa  

 

5. Ocenenia 

 

Pamätný list udelený autorom pri príležitosti vydania knihy Európan – 

Ján Palárik schválený na  3. konferencii  združenia ŽCJP konanej 4. 3. 

2010 v Palárikove: 

 

Mons. Mgr. Pavol Zemko, Th. D. 

Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD - nitriansky biskup 

Doc. Dr. Mišo Kováč - Adamov, CSc 

PhDr. Konštantín Horecký 

PhDr. Štefan Hanakovič 

Mgr. Ľubica Blažencová, PhD 

Prof. PhDr. Eduard Gombala, CSc 

ThDr. PhDr. Roman Gerši, PhD 

Mons. ThLic. Gejza Veselý 

Ing. Michal Banáš 

MUDr. Ivan V. Hudec 

Ing. Miroslav Mareček 
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Oto Daniš 

Filip Lašut 

Mgr. Tomáš Mikolaj 

Mons. ThLic. Róbert Bezák - trnavský arcibiskup 

Mons. Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD - žilinský biskup 

Ing. Tibor Mikuš - poslanec NR SR a predseda TTSK 

Doc. Ing. Milan Belica, PhD - predseda NRSK 

Doc. Ing. Milan Murgaš, CSc  

J. Em. ThDr. JUDr. Jozef kardinál Tomko 

Mgr. Ladislav Petro 

Divadlo Jána Palárika v Trnave 

 

Pamätný list udelený odchádzajúcim predstaviteľom členov združenia 

schválený na 4. konferencii združenia ŽCJP konanej 3. 3. 2011 v Opoji: 

 

Mgr. Pavlovi Balžankovi, primátorovi mesta Čadca 

Ing. Štefanovi Bošnákovi, primátorovi mesta Trnava 

Mariánovi Vrbovskému, starostovi obce Abrahám 

Cyrilovi Špačinskému, starostovi obce Hoste 

Ing. Jozefovi Adámkovi, starostovi obce Majcichov 

Mgr. Jozefovi Derňárovi, starostovi obce Palárikovo 

JUDr. Zdenke Bednárikovej, starostke obce Starý Tekov 

Bc. Ing. Jozefovi  Vraželovi, primátorovi mesta Banská Štiavnica 

Ing. Jurajovi Čabákovi, zástupcovi primátora mesta Banská Štiavnica 

 

ako prejav vďaky za ich doterajšiu činnosť v združení v záujme šírenia 

odkazu Jána Palárika 

 

Cena Jána Palárika schválená na 4. konferencii združenia ŽCJP konanej 

3. 3. 2011 v Opoji  

 

in memoriam Mons. Jozefovi Vavrovičovi, autorovi knihy Ján 

Palárik, jeho ekumenizmus a panslavizmus, za prínos v uchovaní 

a šírení myšlienok a odkazu Jána Palárika prostredníctvom 

publikovania výskumu jeho života a diela. 

 

Cena Jána Palárika schválená na 6. konferencii  združenia ŽCJP konanej 

14. 3. 2013 v Banskej Štiavnici za mimoriadny prínos v šírení 

Palárikovho odkazu 
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Františkovi Brošovi 

Doc. Mgr. Pavlovi Zemkovi, Th. D. 

 

Cena Jána Nepomuka Bobulu schválená na 6. konferencii  združenia 

ŽCJP konanej 14. 3. 2013 v Banskej Štiavnici za vydavateľskú činnosť 

 

Ladislavovi Petrovi 

Doc. Dr. Mišovi Kováčovi – Adamovi 

PhDr. Ladislavovi Čavojskému 

Prof. PhDr. Eduardovi Gombalovi, CSc. 

 

Pamätný list schválený na 6. konferencii  združenia ŽCJP konanej 14. 3. 

2013 v Banskej Štiavnici z príležitosti vydania druhej monografie 

združenia: Ján Palárik Beskydov – miláčik slovenského národa 

 

Trnavskému samosprávnemu kraju 

Žilinskému samosprávnemu kraju 

Rímskokatolíckej cirkvi žilinskej diecéze 

Rímskokatolíckej cirkvi nitrianskej diecéze 

Slovenskej samospráve v Budapešti – VI. obvodu 

Divadlu Jána Palárika v Trnave 

Vydavateľstvu Oto Daniš 

Divadelnému súboru Jána Palárika v Čadci 

Haulikovmnu inštitútu v Trnave 

 

Ďakovný list schválený na 6. konferencii  združenia ŽCJP konanej 14. 3. 

2013 v Banskej Štiavnici za významný podiel na vydaní diela Ján 

Palárik Beskydov – miláčik slovenského národa 

 

Ing. Michal Banáš 

Mgr. Slavomíra Belanová 

Ing. Juraj Blanár 

J. E. Mons. Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. 

Prof. PhDr. Eduard Gombala, CSc. 

MUDr, Ivan V. Hudec 

Katarína Janesová 

Ing. Alžbeta Jankulárová 

J. E. Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. 

Mgr. Ján Kamenský 
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Mgr. Karol Kolečáni 

Ing. Miroslav Mareček 

Ivona Matúšová 

Mgr. Milan Mazúr 

PhDr. Anna Melíšková 

Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD. 

Vladimír Skokňa 

Mária Šumerajová 

J. E. Mons. ThDr. Štefan Vrablec 

 

Autor príspevku: 

 

Ing. Miroslav Mareček 

Združenie Životnými cestami Jána Palárika 

023 51 Raková 140 

Slovenská republika 

miroslav.marecek@rakova.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:miroslav.marecek@rakova.sk


35 

 

KRESŤANSKÁ TERAPIA 
 

Denis Marko 

 

Úvod do problematiky kresťanskej terapie 

 

Položme si otázku čo je to kresťanská terapia? Avšak najskôr 

odpovedzme na otázku, čo je to vôbec terapia? Kratochvíľ (1997, s. 13) 

vymedzuje terapiu ako „špecializovanú metódu liečenia alebo súbor 

liečebných metód, zámerné ovplyvňovanie, proces sociálnej interakcie.“ 

Ďalej Kratochvíľ (1997, s. 13) hovorí, že pre túto činnosť je špecifické to, 

že kvalifikovaná osoba pôsobí psychologickými prostriedkami (rozhovor, 

terapeutický vzťah,..) na ochorenie, poruchu alebo anomáliu s cieľom 

odstrániť /zmierniť ťažkosti, podľa možnosti aj príčiny ťažkostí a v 

priebehu terapie dochádza k zmenám v prežívaní a správaní pacienta / 

klienta. Zjednodušene  povedané terapia je liečba psychických ťažkostí 

psychologickými prostriedkami – najmä slovom. 

 

Kresťanskú terapiu potom môžeme definovať ako to isté, ale 

vychádzajúce z Bohom zjaveného poznania o človeka a jeho prostredia 

a rešpektujúce kresťanské princípy. Takúto oblasť ľudského poznania má 

zmysel rozvíjať kvôli možnosti čo najúčinnejšie pomáhať ľuďom z 

problémami v ich živote. 

 

Kresťanskú terapiu môžeme chápať ako pomoc človeku v jeho 

problémoch, trápeniach vôbec. Ako všetko v ľudskom živote, tak aj 

problémy sa odvíjajú od základnej identity, základného údelu človeka – t.j. 

žiť ako Božie dieťa, Boží služobník. 

 

Úlohou duchovnej terapie, ako Czech (2003, 7 – 8) uvádza, je 

sprevádzať človeka (klienta) na ceste za ideálom, ktorý bol človeku 

Bohom udelený. Kresťanská terapia je potom pomáhanie človeku slovom s 

jeho ťažkosťami v živote, t.j. v jeho individuálnom napĺňaní údelu, ktorý 

dostal od Boha. Základný rámec dáva zjavené poznanie (o Bohu, človeku, 

svete) – môžeme to nazvať teológia, ďalšími disciplínami, z ktorých 

kresťanská terapia vychádza je psychoterapia, psychológia, pastorácia, 

medicína,... 
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a) Modely kresťanského prístupu k terapii 

 

Anderson, Zuehlke a Zuehlke (2000) hovoria o štyroch základných 

modeloch kresťanského prístupu k terapii: 

 

1. Model „iba psychológia“ – terapeut chápe svoju vieru ako 

súkromnú záležitosť, ktorú neprenáša do svojej profesie. Postupuje 

terapeutickými / psychologickými postupmi, podobne ako sekulárny 

terapeuti. Nevnáša svoju vieru, svoj svetonázor do terapeutického 

procesu. 

 

2. Model „iba Biblia“ – terapeut považuje za nevhodné prenášať 

sekulárne psychologické modely a metódy do kresťanského 

pomáhania. Všetky problémy človeka sú podľa vnímané spôsobené 

hriechom, preto terapeut potrebuje teologický a nie psychologický 

tréning. Ten mu umožní v moci Ducha Svätého pomáhať 

a uzdravovať. 

 

3.  „Skrytý“ model – terapeut si uvedomuje, že terapeutické a biblické 

princípy sa prelínajú a že je možné aplikovať biblické princípy do 

terapeutického procesu., ale nerobí to z rôznych príčin. Svoju vieru, 

náboženstvo si podobne ako terapeut pracujúci modelom „iba 

psychológia“ necháva pre seba. Dôvod môže byt napr. charakter 

inštitúcie, v ktorej terapeut pracuje (ktorá si môže neprijať otváranie 

duchovných tém) alebo obava z odmietnutia klientom či kolegami, 

keď sa terapeut prejaví v terapii ako kresťan alebo pocit odbornej 

nekompetencii v teologických otázkach. 

 

4.  „Spojený“ model zastávajú terapeuti, ktorý integrujú biblické 

princípy do svojej terapeutickej praxe. Znamená to, že používajú tie 

terapeutické postupy a metódy, ktoré nie sú v rozpore s biblickými 

princípmi alebo používajú aj špecifické duchovné formy pomáhania. 

Človeka vnímajú ako jednotu fyzického, sociálno – psychického a 

duchovného. Preto za súčasť (alebo skôr základ) zdravia človeka 

považujú pravé poznanie Boha a seba samého ako Božieho dieťaťa. 

 

b) Božia rola v terapii 

 

Úloha človeka je urobiť to, k čomu nás Boh volá, čo za nás Boh 
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neurobí. Je dôležité neočakávať od Boha, že urobí za nás „našu prácu“ a je 

veľmi nebezpečné očakávať, že človek urobí, čo má urobiť Boh. Boh je 

ten, kto uzdravuje, očisťuje, posilňuje a mení. 

 

c) Rola klienta, trpiaceho, hľadajúceho pomoc 

 

Tri princípy, ktoré opisujú rolu klienta v kresťanskej terapii 

(Anderson N.T., Zuehlke T.E., Zuehlke J.S): 

 

 trpiaci má prebrať zodpovednosť za seba, Boh ani nik iný za 

klienta neurobí „jeho prácu“, 

 trpiaci sa má modliť za svoje uzdravenie (má sa modliť, kajať, 

zavolať starších na príhovornú modlitbu), 

 trpiaci má činiť pokánie – ľutovať a vyznávať svoje hriechy. 

 

d) Rola terapeuta 

 

Terapeut má pomáhať klientovi na uzdraviť sa, vyriešiť problém 

trápenia kvôli ktorému terapeuta vyhľadal. Cieľom terapeuta je pomáhať v 

prvom rade klientovi budovať vzťah k Bohu (pokiaľ klient súhlasí s 

duchovnými témami v terapii). 

 

ZÁVER 

 

Terapeut sa môže ako člen Božej cirkvi (pokiaľ naozaj je naplnený 

Božím Duchom) oprieť o moc a autoritu nad zlým, keďže Boh túto 

schopnosť cirkvi dáva. Terapeut si potrebuje byt vedomý, že uzdraviť 

človeka jedine Boh, ako darca života. To znamená, že klienta iba 

sprevádza na jeho ceste a pomáha mu utvoriť si vlastný vzťah k Bohu. 

Pomáha mu riešiť problémy, ktoré mu na ceste k celostne zdravému životu 

stoja. Môže byt iba ten, ktorý sprevádza, nemôže za klienta robiť nijaký 

krok. Nemôže presviedčať, klient sa musí rozhodnúť sám. 

 

Autor príspevku:  
 

PhDr. Denis Marko, PhD 

Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury 

Kalinčiakova 24 

917 01 Trnava 
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Slovenská republika 

 

Použitá literatúra: 

 ANDERSON, Neil T., ZUEHLKE, Terry T., ZUEHLKE Julianne 

S. Christ centered therapy. Grand Rapids, Michigan: 

ZondervanPublishingHouse, 2000. 

 CZECH, Jan. Psychoterapie a víra. Ostrava: Jupos, 2003. 

 KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 

1997. 
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DEDIČSTVO OTCOV 
 

Katarína Plešivčáková 

  

Úvod 

 

Dňa 5. júla slávime sviatok sv. Cyrila a Metoda.  Pripomienka 

cyrilometodskej tradície  je súčasťou Ústavy  Slovenskej republiky. 

Chráňme si ju a nedovoľme, aby bola z Ústavy vyňatá! Za dva roky 

budeme sláviť   okrúhle 1150-te výročie príchodu svätých vierozvestcov 

na naše územie.  Priblížme  si teda niektoré udalosti z konca 9. storočia po 

Kristu na území Veľkej Moravy. 

  

„…Lebo po mojej smrti prídu medzi vás draví vlci, ktorí neušetria 

stádo,   aby strhli národ za sebou. Postavte sa proti ním, vy  pevní vo 

viere! Toto vám sv. Pavol skrze mňa ukladá.“ Sv. Metod 

  

Začiatkom 9. storočia vznikla na dnešnom západnom Slovensku a 

juhovýchodnej Morave dŕžava našich predkov, ktorú pomenovali podľa 

rieky Moravy. Keď k nej boli neskôr pripojené aj ďalšie územia, dostala 

meno Veľká Morava alebo Veľkomoravská ríša. 

  

Na území tvoriacom jadro tejto ríše, sa začalo šíriť kresťanstvo už 

okolo roku 800. Prvými misionármi boli írsko-škótski mnísi a tiež nemeckí 

kňazi. Knieža Pribina vo svojom sídle v Nitre dal postaviť doteraz prvý 

známy kostol na Slovensku, ktorý roku 828 posvätil salzburský arcibiskup 

Adalrám na počesť sv. Emeráma. 

  

1. Prosba kniežaťa Rastislava 

  

Naši ľudia však nerozumeli cudziemu jazyku, a ešte väčšou 

prekážkou boli pre zlé vzťahy medzi Nemeckou ríšou a Moravským 

kniežatstvom. Preto sa vtedajší knieža Rastislav rozhodol získať 

misionárov, ktorí by hovorili ľudu zrozumiteľným jazykom. Okolo roku 

861 sa najprv obrátil k pápežovi do Ríma, a keďže Rím nevyhovel, v roku 

862 sa obrátil do Carihradu k byzantskému cisárovi Michalovi III. Ten 

určil pre túto misiu dvoch bratov: Konštantína a Metoda. 
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Konštantín a Metod pochádzali z mesta Thessaloniky (Solún). Hoci 

mesto bolo grécke, na okolí vtedy žili Slovania, a tak sa aj títo dvaja bratia 

naučili tamojší starosloviensky jazyk.  Ich otec, menom Lev, bol vysoký 

vojenský dôstojník. Ich matka sa volala Mária. Spolu mali sedem detí, 

medzi nimi Metoda (815), a Konštantína – bol najmladší (827). 

  

Metod mal vyvinutý zmysel pre praktické veci, študoval právo a stal 

sa náčelníkom jednej župy, kde bolo slovanské obyvateľstvo. V tom úrade 

prežil 10 rokov.  Konštantín mal mimoriadne nadanie na filozofiu a iné 

humanistické náuky. Po otcovej smrti ho vysoký cisársky úradník 

Theoktistos povolal do Carihradu, aby tam na cisárskej škole študoval 

spolu s budúcim cisárom Michalom III. V učení tak vynikal, že mu dali 

prímenie “filozof”. 

  

Neskôr obidvaja bratia sa dali na duchovnú dráhu a boli vysielaní 

ako misionári. Prv než sa obaja bratia vydali na cestu na Veľkú Moravu, 

Konštantín zostavil slovienske písmo, hlaholiku, a začal prekladať do 

staroslovienskej reči najpotrebnejšie sväté knihy, začínajúc evanjeliom sv. 

Jána: “Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Bohom bolo Slovo.” 

Toto sú prvé slová napísané v staroslovienskej reči. Tak sa začali 

kresťanské a kultúrne dejiny nášho národa. 

  

2. Misia Solúnskych bratov 

  

V roku 863 teda prišli Konštantín a Metod so svojou družinou na 

Veľkú Moravu k našim predkom. Koncom roku 866 alebo začiatkom roku 

867 sa vydali na cestu. Knieža Rastislav ich privítal s veľkou radosťou. 

Svojím úmyslom mať vlastnú cirkevnú hierarchiu a zaviesť 

staroslovenčinu do bohoslužby chcel posilniť svoju dŕžavu nielen 

politicky, ale predovšetkým duchovne, so zámerom šíriť kresťanstvo do 

ostatných slovanských krajín. 

  

Po príchode sv. Cyrila a Metoda na Devín  v roku 864, dal Rastislav 

vo svojom sídle postaviť súkromný kostol, ktorý Konštantín a 

Metod  zasvätili Najsvätejšej Trojici. Pri tomto kostole zriadili prvú 

vysokú školu v staroslovenskom jazyku na výchovu domáceho kňazstva a 

inteligencie. Ale hlavný katedrálny chrám, zasvätený Bohorodičke, bol v 

samostatnom meste, ktorého názov bol odvodený od Bohorodice Devy –

DEVINgrad, pretože tu bolo významné pútnické miesto Panny Márie. 
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Po 40. mesiacoch účinkovania na Morave šiel Konštantín a Metod v 

roku 867 do Ríma získať oficiálne schválenie nového liturgického jazyka a 

vysvätiť svojich učeníkov. Rímskym pápežom bol vtedy Hadrián II. Keď 

sa dozvedel, že svätí bratia nesú so sebou pozostatky sv. Klementa, vyšiel 

im v ústrety osobne v slávnostnej procesii. Pozostatky uložili v bazilike, 

zasvätenej sv. Klementovi, a tam sa nachádzajú dodnes. 

  

3. Smrť Konštantína – Cyrila 

  

V Ríme mali svätí bratia vybaviť predovšetkým tri záležitosti: 

a) potvrdenie staroslovienskej reči v liturgii západného, čiže rímskeho 

obradu; 

b) vysviacku učeníkov na diakonov a kňazov (lebo ich nechceli dať 

vysvätiť nemeckým biskupom) 

c) zriadenie samostatnej hierarchie pre Veľkú Moravu, ktorá by bola 

závislá priamo od pápeža. 

  

Pápež vybavil kladne všetky tri žiadosti. Bolo to pravdepodobne na 

Vianoce roku 867, keď pápež v bazilike Santa Maria Maggiore pri 

jasličkách položil staroslovienske evanjelium na oltár  a Konštantín hneď 

slúžil starosloviensku bohoslužbu. O krátky čas boli slovienski učeníci 

vysvätení za diakonov a kňazov. Otázka samostatnej hierarchie bola veľmi 

chúlostivá, lebo na to územie si nárokovali právo nemeckí biskupi. Kým sa 

tieto veci vybavovali, Konštantín v Ríme ochorel. Cítiac blížiacusa smrť, 

prijal vyšší stupeň mníšskeho stavu, a zároveň aj meno Cyril. Zomrel v 

Ríme 14. februára 869. Pochovali ho v bazilike sv. Klementa. 

  

Po jeho smrti neostávalo nič iné, ako ustanoviť sv. Metoda za 

arcibiskupa pre novozriadenú veľkomoravskú cirkevnú provinciu. A 

skutočne ho vysvätil pápež Hadrián II. Keď odchádzal, pápež mu dal list 

adresovaný veľkomoravským kniežatám Rastislavovi, Svätoplukovi a 

Koceľovi. V ňom oznamuje, že im posiela Metoda ako arcibiskupa a 

pápežského legáta aj pre ostatné slovanské národy, že potvrdil 

starosloviensku reč v bohoslužbe a hrozí cirkevnými trestami tým, čo by sa 

opovážili protiviť týmto rozhodnutiam. 
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4. Útok na arcibiskupa Metoda 

  

Medzitým sa na Morave v roku 870 dostal k moci Svätopluk, 

synovec kniežaťa Rastislava. 

  

Napriek tomu, že mal veľkú zásluhu na rozkvete Veľkomoravskej 

ríše, duchovne ohľadne misie sv. Cyrila a Metoda, ako aj  prínosu 

kultúrneho vzostupu Slovákov úplne zlyhal. V tom čase bavorskí biskupi 

za pomoci Karolmana zajali sv. Metoda, vracajúceho sa z Ríma už ako 

arcibiskupa a pápežského legáta a uväznili ho v niektorom z bavorských 

kláštorov. Keď sa v roku 873 vrátil zo zajatia do Devingradu – svojho 

arcibiskupského sídla, začal duchovný boj medzi stúpencami 

staroslovenskej liturgie a franskými kňazmi podporovanými Svätoplukom, 

ktorý sa stal odporcom cyrilometodskej misie. 

Metod sa síce vrátil na Veľkú Moravu, ale mal veľké ťažkosti. 

Napriek tomu tu účinkoval až do smrti, ba začal šíriť kresťanstvo aj u 

Čechov a u Poliakov. V posledných rokoch života ešte pokračoval v 

prekladoch Sv. písma a bohoslužobných kníh. Zomrel 6. apríla 885. 

Pochovali ho slávnostne “v hlavnom moravskom chráme“ z ľavej strany 

oltára presvätej Bohorodičky Márie”. Dodnes nevieme, kde sa spomínaný 

chrám nachádzal. 

Až po vyhnaní učeníkov z Veľkej Moravy, vyjadrili pisatelia  Žitia 

Klimentovho pravú charakteristiku Svätopluka: „Tak oni aj Svätopluka, 

človeka hrubého a vznešeným veciam neprístupného, obišli klamom a 

celkom ho privábili na svoje učenie. A on, ktorý bol otrokom ženských 

rozkoší, skôr sa poddal tým, ktorí mu otvárali všetky dvere k 

náruživostiam, ako Metodovi, ktorý hanobil duchamornú horkosť každej 

rozkoše… (Metod) mu aj hrozil tým, že ak sa pripojí ku kacírom, zahubí aj 

seba aj svojich poddaných, stanúc sa ľahko premožiteľným od 

nepriateľov…“ 

  

5. Zrada kniežaťa Svätopluka 

  

Skazu však Svätopluk dovŕšil, keď navrhol pápežovi nemeckého 

kňaza Wichinga za biskupa do Nitry, pretože Wiching rozpútal boj, v 

ktorom sa neštítil použiť akékoľvek prostriedky na získanie moci a zákaz 

staroslovenskej liturgie. Tým, Svätopluk zničil Rastislavov úmysel mať 

vlastnú hierarchiu. Vyhnaním cyrilometodských učeníkov zničil epochálne 

dielo svätých bratov, ktorí s Božím Slovom a prvým slovanským písmom 
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prinášali I požehnanie svojbytnej kultúry. Zapredal tak svoj národ, ba i 

ďalšie pokolenia. 

Pre bohatstvo a moc vložil Svätopluk svoje ruky do okov mágie, dal 

sa osedlať zlým duchom, skrze smilnicu, ktorá vládla čarami a priviedol na 

Devingrad, srdce celej krajiny, prekliatie. Skoro po jeho smrti (894) nastal 

úplný zvrat a ríša bola zničená nájazdmi  kočovníkov. Tomuto 

vonkajšiemu zániku však predchádzal duchovný rozvrat. 

Zmienku o obrate Slovenov z kresťanstva na pohanstvo zaznamenali 

i bavorskí biskupi v liste pápežovi Jánovi IX. V roku 900.  Svätopluk 

zničil všetky stopy po kresťanstve i mariánskej úcte v Devingrade. 

Návratom k modlárstvu priviedol prekliatie nielen na seba, ale aj na celý 

národ, ako mu to predpovedal arcibiskup sv. Metod. 

Tak slovenský národ, hneď po svojom „východe z Egypta“ zakúsil 

osud Izraela, na ktorom sa vyplnilo Božie Slovo (Dt 28, 1-50): „Pán si ťa 

postaví za svätý ľud, ako ti prisahal, ak zachováš prikázania Pána, svojho 

Boha,… ak nepôjdeš za cudzími bohmi, ani ich nebudeš uctievať. Ale ak 

nebudeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, aby si zachovával a 

uskutočňoval všetky jeho príkazy … doľahnú na teba tieto kliatby… Pán 

dovedie na teba cudzí národ zďaleka, z končín, zeme, ktorý priletí ako 

orol. Národ, ktorého reči neporozumieš, národ ukrutný…“ 

  

6. Prekliatie za pohanstvo 

  

Tým sa naplnilo proroctvo sv. Metoda o zániku Veľkej Moravy, 

zachytené v životopise jedného z cyrilometodských učeníkov sv. Nauma: 

„… a Moravská zem, ako predpovedal sv. Metod arcibiskup, za 

bezzákonia, pre diela ich i herézy a za vyhnanie pravoverných otcov a za 

strasti, ktoré prijali od heretikov, ktorým oni verili, čoskoro pomstu prijala 

od Boha. Nie po mnohých rokoch prišli Uhri, a zostala zem ich pustá 

Uhrom v moc…“ 

Po jedinečnej byzantskej misii, ktorá priniesla zvesť o duchovnom 

vyvolení Slovenského a položila základy všestrannej kultúry, sa znova 

začali pohanské modloslužby. Na mieste, kde sv. Cyril, arcibiskup Metod i 

jeho nástupca sv. Gorazd slúžili staroslovenskú liturgiu k jedinému a 

pravému Bohu, sa objavila hlava tura (býka). Toto sväté miesto zasvätené 

Najsvätejšej Trojici, kde sv. Cyril ako Mojžiš, priniesol pre slovenský ľud 

Bohom zjavené písmo – Hlaholiku, aby ním hlásal Božie Slovo, bolo 

ťažko znesvätené. 
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Svätopluk, ako hlava Slovenov sa tu opäť začal klaňať pohanskému 

božstvu. Tak sa mohol býk dostať najprv do kráľovskej pečate a neskôr aj 

do znaku Devína, kde zostal dodnes. No to je iba znamenie. Hlbšie 

dôsledky možno rozpoznať až dnes, po vyše tisíc rokoch, keď je možné 

vidieť, že charakter tohto prekliatia sa prejavuje najmä v oblasti kultúry – 

daru, ktorý sme neprijali. Tak sa aj na nás vyplnili slová Písma: 

„Budú ťa ustavične haniť a utláčať…Vystavíš si dom, lež iný bude v 

ňom bývať. Vysadíš si vinicu a nebudeš ju oberať…Tvoji synovia a tvoje 

dcéry sa dostanú ako korisť cudziemu národu … Veľa semena zaseješ na 

poli, ale málo budeš žať… Cudzinec, čo bude s tebou v krajine, prevýši ťa 

a bude mocnejší ako ty, ty však budeš upadať a budeš mu podriadený. 

Všetky tieto kliatby na teba doľahnú a dochytia ťa, ony budú znameniami 

na tebe a na tvojom potomstve… pretože si neslúžil Pánovi, svojmu Bohu, 

s radosťou a veselým srdcom za všetku jeho štedrosť.“ (Dt 28 kap.) 

  

7. Proroctvo sv. Metoda 

  

Sv. Kliment, žiak sv. Cyrila a Metoda v 10 stočí popísal vo svojom 

diele podrobne situáciu Svätoplukovej zrady Boha: „Svätopluka, ktorý po 

Rastislavovi panoval nad Moravou, človeka hrubého a kráse ducha 

nechápajúceho, Frankovia obišli klamom a celkom ho privábili na svoje 

učenie. Plemeno Frankov, hrešiacim odpúšťali všetko, len aby súhlasili 

s  ich učením, a dovoľovali nerestný život, len aby ich prekrútené učenie 

malo úspech. Tak Svätopluk pokazený týmito ľuďmi, veľmi málo si všímal 

Metodove slová, ba správal sa k  nemu ako k  nepriateľovi, lebo nábožnosť 

je hriešnikovi mrzkosťou“ (por. Sir. 1,26). 

A pred svojou smrťou Metod zvolal svojich učeníkov a utešoval a 

posilňoval ich, predstavujúc im dedičstvo krásne a hodné námah, lúčiac sa 

slovami: „Vy poznáte drahí moji, silu kacírov v  konaní zla a ako sa oni 

všetkými spôsobmi, kaziac slovo Božie, snažia napájať blížnych mrzkým 

prekrúcaním Písma… posilňuje druhých, aby chránili záloh, ktorý sme 

dostali od apoštolov a aj od cirkevných členov, ktorý budú oni žiadať od 

nás v  deň odplaty. Hľa, predpovedal som vám to a touto predpoveďou 

som vás urobil zodpovednými za hriech, lebo keby som nebol prišiel, ako 

hovorí Ježiš, a nebol im hovoril, nemali by hriech. (Ján 15,22) 

Nepoškvrnený som od vašej krvi, lebo som nezanedbal zvestovať vám, ale 

podľa Ezechiela bol som bdelý, robiac dielo strážcu. Dajte si veľký pozor 

ako máte chodiť! Nie ako nemúdri, ale ako múdri. A so všetkou bdelosťou 

strežte srdcia svoje i bratov vašich, lebo uprostred osídiel budete chodiť a 
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po štítoch mestských sa budete prechádzať. Lebo po mojej smrti prídu 

medzi vás draví vlci, ktorí neušetria stádo, aby strhli národ za sebou. 

Postavte sa proti ním, vy pevní vo viere! Toto vám sv. Pavol skrze mňa 

ukladá.“ Keď toto povedal a ešte mnohé iné, odovzdal dušu svoju… 

  

8. Ovocie rozkolu 

  

Prvé miesto nasledovníkmi Metoda zaujímal Gorazd. Ale priveľmi 

opovážlivý zástup kacírov nezniesol to, aby bol Metod aj po smrti ich 

živým protivníkom a povedali: „Poďme a potlačme Gorazda a zlapajme 

ho úkladom, pretože nám je nepodobný jeho život i vzdialené sú cesty jeho 

a vyčíta nám hriechy. A ak sa on nechá na žive, tak nám ožije Metod.“ 

A pozbavili Gorazda biskupskej moci. A nakoľko tento stolec vďaka 

Metodovi slávnym sa stal, a nad mnohé vynikal, natoľko pre Wichinga do 

priepasti biedy upadol. Gorazd a Kliment hovorili Svätoplukovi: „Knieža, 

dlhé reči by nám bolo treba hovoriť o tom, lebo nevystavuje sa 

nebezpečenstvu nepatrné dielo, ale cirkevná dogma, týkajúca sa Svätej 

Trojice i duše, čo je nám najmilšie zo všetkého.  Ale pretože tvoja 

nevedomosť Písma nedovoľuje ti počúvať dlhšie a hlbšie reči… odpovieme 

jednoducho.“ 

Ale knieža sotva porozumelo niečo z  toho mála, čo mu povedal 

Gorazd a Kliment, pretože bolo úplne tupé na pochopenie božských vecí, i 

preto, že bolo vychované skôr barbarským spôsobom, alebo lepšie 

povedané zversky, i preto, že ako sme povedali prv, zničilo svoj rozum 

nečistou rozkošou. Svätopluk poučený kacírmi, lebo im bol úplne oddaný, 

dal pravoverným takúto odpoveď: „… Kto prvý pristúpi a odprisahá, že 

verí pravoverne, ten sa podľa môjho súdu neprehrešuje v  ničom proti 

správnosti vo viere, tomu aj Cirkev odovzdám a poskytnem podľa 

spravodlivosti aj kňazstvo v Cirkvi.“ 

  

9. Varovné znamenia 

  

Vtedy Frankovia ,… nepočkajúc ani na skončenie kniežaťovho 

riešenia, odprisahali a trvali na svojom zlom učení, ukončiac tak 

nerozumný súd. Pri takýchto sudcoch sa kacírstvo ovenčilo víťazstvom nad 

pravovernosťou a dostalo úplnú moc utláčať a haniť pravých sluhov Krista 

a ochrancov viery. Neľudsky ich mučili, niektorým rozkrádali príbytky, 

spájajúc ziskuchtivosť s bezbožnosťou, iných nahých vláčili po tŕní a 

pritom ľudí starých, ba i takých, ktorí prekročili Dávidov vek. A ktorí 



46 

 

z  kňazov a diakonov boli mladší, tých predávali Židom, sami sú hodní 

Judášovho osudu a zahrdúsenia… A nebolo nijako málo, ale ako sme 

povedali prv, napočítalo sa ich 200 služobníkov oltára. Ale Pán, ktorý 

potešuje úbohých, uzdravuje srdcom zlomených, potešuje dušu útechou 

primeranou úzkosti, potešil svätých, pošlúc im pomoc zo Svätyne. Lebo 

oni, hoci obťažení železom okov, ani tak nenechali bez povšimnutia 

modlitby, ale spievali piesne tretej hodiny a potom zaspievali ešte príspev 

k  žalmom, v ktorom sa modlíme, aby presvätý Duch poslaný v  tretiu 

hodinu apoštolom, obnovil sa v  nás. A Boh, čo na zem pozerá, učinil, že sa 

ona triasla a nastalo veľké zemetrasenie, podobné tomu ako voľakedy, keď 

sa Pavol modlil v  žalári a nastal  akoby hukot z  neba a okovy mu spadli 

(Skut. 16, 25-26), i oni, ktorí do týchto čias boli zatvorení v  žalári stali sa 

slobodnými, súc nerozlučne spojení iba jedinou túžbou po Kristovi. A tak 

Boh zatriasol zemou a uviedol ju v  zmätok. Zatriasli sa aj obyvatelia 

mesta a privedení boli v  zmätok tým, čo sa stalo, takže sa divili a 

nechápali, čo značí toto znamenie Božie. Ale keď sa priblížili k temnici a 

uvideli čo sa stalo so svätými, a ako títo po spadnutí okov boli úplne 

slobodní a recitovali Dávidov žalm s  prosbou o radosť (Ž51,10) , bežali 

ku kniežaťu hovoriac „Skutočne neporozumieme zázraku, ktorý sa stal? 

Naozaj sa nezľakneme znamenia Božieho?“ Ale jazyk kacírov sa znova 

snaží ohovárať tento zázrak… A neobvyklosť tejto veci pripisovali moci 

Belzebuba, súc sami naplnení jeho mocou. Potom zasa svätých obchvátili 

okovy ťažšie ako prvé a mučenia v  temnici ešte bezútešnejšie ako prv. 

Prešli tri dni a znova v  čase dokončenia modlitby tretej hodiny stáva sa to 

isté ako prv – zemetrasenie spolu s  hukotom z  neba a spadnutie okov. 

  

10. Vyhnanie Metodových učeníkov 

  

A zasa títo protivníci Boha neohlásiac nič kniežaťu o tom, čo sa 

stalo, podrobili svätých tým istým mučeniam, ktorých oni sami podľa súdu 

pravdy plne boli hodní. 

Jednako knieža súc otrocky oddané týmto kacírom nič o tom 

nevedelo, pretože v  tom čase práve nebolo prítomné. A keby Svätopluk 

bol býval doma, tí by sa tak neprejavili voči vyznávačom pravdy, pretože 

hoci sa tisíc ráz nakláňal na stranu Frankov, ale nehľadiac na jeho 

polozverstvo a ukrutnosť,  zdráhal sa pred čnosťou týchto svätých mužov, 

najmä keď Boh tri razy vykonal zázrak. 
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Po takýchto neľudských úderoch, nedajúc svätým ani len prijať 

pokrm – pretože kacíri nikomu nedovolili hodiť ani kúska chleba 

služobníkom Krista – oddali ich vojakom, aby títo odviedli každého na 

rôzne miesta pri Dunaji, odsúdiac nebeských občanov na večné vyhnanie 

z  mesta. Vojaci, ľudia suroví, lebo to boli Nemci majúci hrubosť od 

prírody, zväčšiac ju ešte aj podľa príkazu, vezmúc svätých, vyvádzajú ich 

z  mesta a zoblečúc vliekli ich nahých. Ba aj meče im prikladali na šije, 

akoby ich zamýšľali zaklať, aj kopije im prikladali k  bokom, akoby sa 

chystali ich prepichnúť. Aj toto vojakom prikázali nepriatelia. Vojaci ich 

viedli, a keď už boli ďaleko od mesta nechali ich a vybrali sa nazad do 

mesta. 

I rozišli sa  každý inou stranou, podľa vôle Božej, aby viac krajín 

prijalo evanjelium. 

  

Záver 

 

      Sv. Cyril a Metod patria medzi najväčších misionárov kresťanstva. 
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NÁBOŽENSTVO Z POHĽADU VÝVINOVEJ PSYCHOLÓGIE 
 

Anja Mustagrudič 
 

A) ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

 

Problematika psychológie náboženstva ja na Slovensku rozvíjaná už 

vyše desaťročie, dokonca v posledných rokoch zaznamenávame zvýšený 

záujem o výskum v tejto oblasti psychológie. R. Grom (in Řičan, 2007) 

uvádza, že religiozita by mala prispieť k pozitívnemu rozvíjaniu osobnosti.  

Vývinová perspektíva sa psychológii náboženstva ponúkala 

a postupne sa na túto oblasť uplatnilo niekoľko vývinových teórií. Cieľom 

nášho príspevku je poukázať na náboženstvo z pohľadu teórie vývinu 

osobnosti. Vychádzame z teórie osobnosti Erika H. Eriksona. Je to jedna 

z najvýznamnejších teórií vývinu osobnosti – „osem rokov človeka“. Erik 

H. Erikson svoju teóriu vývinu osobnosti rozvíjal, pričom sa téma 

spirituality postupne dostávala do centra jeho pozornosti. Preto jeho dielo 

patrí k vrcholom psychológie náboženstva a spirituality. 

Tento model je pre náboženskú výchovu veľmi úrodný. Erik H. 

Erikson spája pradôveru s náboženskou vierou a s tým, čo náboženská 

viera môže urobiť pre mladého človeka, aby mu znova dala to, čo urobila 

matka pre svoje dieťa. Táto pradôvera je vyjadrená aj v základnom 

optimizme ako primárna tendencia, teda primárne očakávanie pozitívnej 

reality. 

 

B) CELOŽIVOTNÝ VÝVOJ SPIRITUALITY  

 

Jednotlivé vývinové štádia súvisia so štádiami náboženskej zrelosti. 

V priebehu každého veku dochádza k riešeniu psychologickej krízy. Táto 

kríza predstavuje napätie medzi dvoma protikladnými tendenciami – 

pozitívnou a negatívnou. Predstavuje teda možnosti rastu osobnosti, ale aj 

stagnáciu. Rast nastáva, ak je kríza pozitívne vyriešená, čo prináša 

spevnenie ega. Ohrozenie spočíva vo vyhýbaní sa riešeniu samotnej krízy. 

Prehľad jednotlivých vývinových štádií osobnosti podľa Erika H. 

Eriksona s dôrazom na ich spiritálny aspekt. Jednotlivé vývinové štádia 

súvisia so štádiami náboženskej zrelosti. 
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1. Štádium dôvery a nádeje (do konca prvého roka života) 

 

Hlavnou úlohou tohto štádia je v podstate „zabývať“ sa vo svete, 

naučiť sa svetu dôverovať a vytvoriť si pocit, že tento svet je  v podstate 

dobrý a veci na koniec dobre dopadnú. Vytvára sa schopnosť dôverovať, 

spoľahnúť sa na niekoho, kto je zvrchovaný a dobrý, táto schopnosť sa 

neskôr uplatní, keď sa dieťa stretne so zvesťou o Bohu. Erik H.  Erikson 

tvrdí, že základná dôvera je najhlbšou vrstvou v ľudskej osobnosti – a tiež 

najhlbšou vrstvou v každom náboženstve (Řičan, 2007). 

 

2. Štádium prvej autonómie (od konca prvého roku do tretieho 

roku života) 

 

U dieťaťa prichádza k prvému obdobiu vzdoru, konfliktom s rodičmi, 

ktorý u dieťaťa vyvolá zahanbenie a pochybnosti o sebe samom, ktoré sú 

v protiklade s pocitom autonómie.  

 Riešením krízy v tomto období je prijatie rádu. Dieťa si začína 

uvedomovať  obmedzenia, ktoré mu rodičia ukladajú, sú súčasťou pevného 

vedenia, a toto vedenie ho chráni pred nebezpečenstvom zvonka ( napr. 

škodlivé následky vlastného konania), tak pred nebezpečenstvom 

vychádzajúcim z vnútra osobnosti dieťaťa. Práve rád mu zabezpečuje 

spravodlivú mieru autonómie. 

Nevyriešená kríza tohto obdobia má tieto následky v budúcnosti 

človeka: 

- jedinec rád odmieta a podľahne svojej impulzivite, 

- dochádza k nalomenie vôle, čo má za následok, neschopnosť 

vnútorne prijať ducha rádu (Řičan, 2007). 

 

3. Štádium iniciatívy (predškolský vek) 

 

Je to obdobie, kedy u predškoláka začína fungovať nová vnútorná 

„brzda“, ktorú spoločnosť „zabudovala“ do detskej osobnosti. Je to 

schopnosť prežívať vinu, trpieť výčitkami svedomia - varovného 

vnútorného hlasu, ktorý človeka núti vzdať sa toho, čo spoločnosť 

považuje za zlé. Ide o to, aby „vnútorný strážca“ dokázal chváliť 

a odpúšťať. 

Problém nastáva vtedy, keď sa svedomie nevytvorí, v tom prípade je 

iniciatíva človeka obmedzená strachom. Taktiež nie je dobré, keď 

svedomie nadmerne inhibuje (spomaľuje) iniciatívu dieťaťa ( napr. prísne 
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náboženská výchova). Jedinec sa neustále trápi obavami, že urobí niečo, 

čím by mohol porušiť normu, ktorú stanovila autorita, či ľudská alebo 

božská (ŘIčan, 2007). 

 

4. Štádium snaživosti (mladší školský vek) 

 

Ide o mladší školský vek, prevláda relatívne vnútorný pokoj, 

potrebný pre vstup do širšieho sociálneho prostredia a pre prispôsobenie sa 

nárokom spoločnosti.  

Pokiaľ ide o religiozitu, dieťa sa vyvíja harmonicky, spravidla príma 

predpokladanú náuku. Jeho náboženský život je jednoduchý, úprimný, 

šťastný. Náboženstvo je základom pozitívneho vývoja a otvára jedincovi 

budúcnosť (Řičan, 2007). 

 

5. Štádium identity (adolescencia) 

 

Za štádium identity Erik H. Erikson označuje adolescenciu. 

Dospievanie je vek ideológie. Hľadanie zmyslu života a orientácia vo 

svete sa v tomto období vyznačuje potrebou takého obrazu sveta, ktorý by 

umožňoval jasne vytýčený smer a vykročenie s pevným presvedčením, že 

mladý človek ide dopredu.  

Hľadanie identity má náboženskú povahu. Ide o prežitok „obrátenia 

sa k viere“ (konvert). Využíva sa pritom spontánna tendencia 

adolescentov, prípadne mladých ľudí, ktorí postupne prekonávajú detskú 

mentalitu a duševne i duchovne sa „stavajú na vlastné nohy“, blížia sa 

k dospelosti a teda hľadajú svoju identitu (Řičan, 2007) . 

 

6. Štádium intimity (obdobie ranej dospelosti) 

 

Týmto obdobím človek spravidla prechádza behom ranej dospelosti. 

Intimitou rozumieme blízkosť, hlavne milostnú. Intimita v tomto prípade 

znamená telesná a duševná neha, ktorá nie je brzdená ostychom. K tomuto 

patrí sebaotvorenie, znalosť svojich silných a slabých stránok, poznanie 

partnera i vlastných citov k nemu, spoločnú budúcnosť a s tým spojená 

vernosť. 

Z náboženského hľadiska skúsenosť s  intimitou môže veriacemu 

„napovedať“, čo cíti k Bohu. Inokedy práve neskúsenosť s milostnou 

intimitou (celibát) môže zjednodušiť vrcholné, mystické pôžitky blízkosti 

k Bohu (Řičan, 2007). 
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7. Štádium generativity (obdobie strednej a staršej dospelosti) 

 

Latinské slovo „genero“ znamená v preklade plodiť, rodiť, tvoriť – 

byť pôvodcom. V tomto prípade hovoríme o starostlivosti o to, čo bolo 

splodené, prípadne o tom, čomu človek venuje tvorivé sily. 

 Religiozita obdobia generativity je hlavne orientovaná na láskyplnú 

rodičovskú starostlivosť , jej prirodzenou súčasťou je predávanie 

duchovných tradícií (Řičan, 2007). 

 

8. Štádium integrity (obdobie staroby) 

 

Religiozita starnutia má byť podľa rôznych duchovných tradícii – 

meditatívna. Človek sa odpútava od starostí i radostí bežného života 

a hľadá v tichej modlitbe vnútorný pokoj – prežívanie večnej blaženosti 

(Řičan, 2007).  

 

C) ZÁVER 

 

Na záver môžeme povedať len to, že náboženský vývin jedinca by 

mal byť postupný a akcelerovaný, myslíme tým, že zo dňa na deň nie sme 

kresťansky vyvinutý (je to postupný vývin), a že čím sme starší, tým by sa 

mal náš náboženský vývin zrýchľovať (akcelerovaný). To by bol ideál a je 

na nás, aby sme sa k nemu priblížili.   
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ZAČAŤ EVANJELIZOVAŤ SEBA SAMÝCH10 
 

Pavol Zemko 

 

Kongregácia pre klérus zostavila Direktórium pre službu a život 

kňazov ako odpoveď na požiadavky biskupov na Biskupskej synode v roku 

1990 a aj po generálnej porade biskupov, ktorú Kongregácia pre klérus 

zorganizovala.
11

 Pápež, bl. Ján Pavol II., ho schválil 31. januára 1994 

a dovolil ho uverejniť.
12

 

 

1. Pastores dabo vobis 

 

Hneď v úvode spomínaného Direktória sa predostiera požiadavka 

posynodálnej apoštolskej exhortácie bl. Jána Pavla II. z 25.marca 1992, 

v ktorej zaznieva nie len kňazom, ale celému Božiemu ľudu pastoračná 

úloha novej evanjelizácie: „V súčasnosti zvlášť naliehavá pastoračná 

úloha novej evanjelizácie, ktorá zahŕňa všetok Boží ľud, vyžaduje nové 

nadšenie, nové metódy a nové prejavy pri hlásaní a dosvedčovaní 

evanjelia. Od kňazov vyžaduje, aby sa radikálne a integrálne ponorili do 

Kristových tajomstiev, a tak boli schopní realizovať nový štýl 

pastoračného života.”
13 

K tomu nám kňazom má napomôcť spomínané 

Direktórium  a to predovšetkým svojím obsahom, ktorým je naša identita, 

špiritualita a nevyhnutná permanentná formácia.
14

 O tom budú ale ďalšie 

rekolekčné prednášky. 

 

2.  Nová evanjelizácia 

  

Vráťme sa k termínu nová evanjelizácia a to zvlášť preto, že od roku 

1992 uplynulo už dvadsať rokov a vo veciach nastal zásadný posun 

dopredu. A to za pontifikátu súčasného pápeža Benedikt XVI. (2005 – 

2013), nástupcu bl. Jána Pavla II. (1978 – 2005) tým, že zriadil               

21. septembra 2010 Pápežskú radu na podporu novej evanjelizácie,
15
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 Porov. Úvod, s. 5 – 8. In: KONGREGÁCIA PRE KLÉRUS: Direktórium pre službu a život kňazov. Trnava: Spolok 

sv. Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., 2004, 110 s. ISBN 80 – 7162 – 504 – 3. 
11
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 Porov. Záver, s. 107 – 110. In: Tamže. 
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Vojtech, spol. s r. o., 2004, 110 s. ISBN 80 – 7162 – 504 – 3. 
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zvolal Biskupskú synodu 7. – 28. októbra 2012 na tému: Nová 

evanjelizácia na odovzdávanie kresťanskej viery,
16

 z ktorej bolo zatiaľ 

publikované len Záverečné posolstvo.
17

 A napokon nám Benedikt XVI. 

vyhlásil od 11. októbra 2012 do 24. novembra 2013 Rok viery,
18

 ktorého 

hlavnou udalosťou na začiatku bolo práve spomínané 13. riadne valné 

zhromaždenie Biskupskej synody.
19

  

 

V Záverečnom posolstve poslednej biskupskej synody z roku 2012 sa 

o novej evanjelizácii píše: „Priviesť ľudí našich čias k Ježišovi a k 

stretnutiu s ním, to je naliehavá potreba, ktorá sa týka všetkých oblastí 

sveta – tých, čo boli evanjelizované dávno i nedávno. Všade sa totiž 

ukazuje potreba oživiť vieru, ktorej hrozí, že bude zatemnená v kultúrnych 

prostrediach brániacich jej zakoreneniu v človeku i jej prítomnosti v 

spoločnosti, jasnosti jej obsahu i jej konzistentným plodom. Nejde o to 

začínať úplne odznova, ale s apoštolským duchom sv. Pavla, ktorý dokázal 

povedať: Beda mi, keby som evanjelium nehlásal! (1 Kor 9, 16)  zapojiť 

sa do dlhej cesty ohlasovania evanjelia, ktorá sa vinie dejinami od prvých 

storočí až po súčasnosť a budovala spoločenstvo veriacich vo všetkých 

častiach sveta. Je irelevantné, či sú tieto spoločenstvá malé alebo veľké, 

všetky sú ovocím obetavosti misionárov i mnohých mučeníkov, generácií 

Ježišových svedkov, ktorým patrí naša vďačná spomienka. Zmenená 

spoločenská, ekonomická, politická i cirkevná situácia nás vyzýva k 

niečomu novému: k novému prežívaniu našej spoločnej skúsenosti viery a 

hlásania prostredníctvom novej evanjelizácie – novej svojím zápalom, 

svojimi metódami i svojimi prejavmi, ako povedal Ján Pavol II. (Príhovor 

na 19. zhromaždení CELAMu, Port-au-Prince, 9. marca 1983, 3). Táto 

evanjelizácia sa podľa Benedikta XVI. obracia najmä na osoby, ktoré boli 

pokrstené, no vzdialili sa od Cirkvi a žijú bez vzťahu ku kresťanskej 

praxi [...], aby im umožnila nové stretnutie s Pánom, ktorý jediný naplní 

náš život hlbokým zmyslom a pokojom; aby im umožnila znovuobjaviť 

vieru ako zdroj milosti, ktorá prináša radosť a nádej v osobnom, 

rodinnom i spoločenskom živote (Benedikt XVI., Homília počas 

                                                 
16
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evanjelizacii-posolstvo-boziemu-ludu 
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 Porov. BENEDIKT XVI.: Porta fidei, 4; 12. Trnava: Spolok sv. Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., 2011, s. 21. ISBN 
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19
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– 900 – 9. 
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eucharistického slávenia pri slávnostnom otvorení 13. riadneho 

zhromaždenia Biskupskej synody 7. októbra 2012 v Ríme).“
20

 

 

3.  Evanjelizovať seba samých  

  

Nutne si musíme uvedomovať tieto slová našich pastierov, lebo 

úloha novej evanjelizácie sa priamo dotýka aj nás. A potom: „Avšak beda 

nám, ak si budeme myslieť, že sa nová evanjelizácia netýka nás osobne. V 

týchto dňoch sa medzi nami biskupmi viackrát ozvali hlasy pripomínajúce, 

že ak chce Cirkev evanjelizovať svet, musí predovšetkým zaujať postoj 

počúvania Božieho slova. Výzva na evanjelizovanie sa mení na výzvu na 

obrátenie. Úprimne cítime, že sa musíme v prvom rade my sami obrátiť ku 

Kristovi a jeho moci, ktorá jediná je schopná všetko obnoviť, a to 

predovšetkým naše biedne životy. S pokorou musíme uznať, že bieda a 

slabosť Ježišových učeníkov, zvlášť jeho kňazov, sťažuje vierohodnosť 

misií. V prvom rade si my biskupi uvedomujeme, že nikdy nemôžeme byť 

pri výkone nášho povolania na takej úrovni – čo sa týka oddanosti jeho 

evanjeliu na ohlasovanie pohanom – ako Pán. Musíme si vedieť pokorne 

priznať našu zraniteľnosť v dôsledku dejinných rán a neváhame uznať ani 

naše osobné hriechy. Sme však zároveň presvedčení, že ak sa ním necháme 

formovať, sila Pánovho Ducha môže obnoviť jeho Cirkev a nechať zažiariť 

jej odev, ako to ukazujú životy svätých, ktorých pamiatka a príbehy sú 

privilegovaným nástrojom novej evanjelizácie. 

Ak by bola táto obnova zverená len našim silám, mali by sme vážny dôvod 

na pochybnosti, ale prvým činiteľom obrátenia a evanjelizácie v Cirkvi nie 

sme my, úbohí ľudia, ale samotný Pánov Duch. V tom je naša sila a naša 

istota, že zlo nebude mať nikdy posledné slovo ani v Cirkvi, ani v dejinách: 

Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje (Jn 14, 27), povedal Ježiš 

svojim učeníkom. Dielo novej evanjelizácie spočíva na tejto jasnej istote. 

Dôverujeme v inšpiráciu a silu Ducha, ktorý nás naučí, čo máme hovoriť a 

robiť aj v tých najväčších ťažkostiach. Je našou povinnosťou zvíťaziť 

vierou nad strachom, nádejou nad malomyseľnosťou, láskou nad 

ľahostajnosťou.“
21
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4.  Povzbudenie v Roku sv. Cyrila a Metoda 

  

Záverečné posolstvo poslednej biskupskej synody nás povzbudzuje: 

„Niekedy sa môžeme na ceste otvorenej novou evanjelizáciou cítiť ako na 

púšti, uprostred nebezpečenstiev a bez záchytných bodov. Svätý Otec 

Benedikt XVI. v homílii počas omše pri otvorení Roku viery hovoril o 

duchovnej dezertifikácii, ktorá v posledných desaťročiach napreduje, no 

zároveň nás povzbudil, keď povedal, že je správne vychádzať zo 

skúsenosti tejto púšte, lebo v jej prázdnote môžeme opäť objaviť radosť z 

viery a jej životný význam pre človeka. V púšti sa totiž odhaľuje hodnota 

toho, čo je pre život podstatné (Homília počas eucharistického slávenia 

pri otvorení Roku viery, 11. októbra 2012 v Ríme). Na púšti hľadáme vodu 

a studňu, z ktorej by sme sa mohli napiť, tak ako Samaritánka: 

blahoslavený je ten, kto tam stretne Ježiša! Ďakujeme Svätému Otcovi za 

dar Roku viery, ktorý je vzácnym vstupom na cestu novej evanjelizácie. 

Ďakujeme mu aj za to, že spojil tento rok s vďačnou spomienkou na 50. 

výročie otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu, ktorého základné učenie 

v Katechizme Katolíckej cirkvi žiari pre našu dobu ako odkaz na pravú 

vieru aj dvadsať rokov po jeho zverejnení. Sú to významné výročia, ktoré 

nám umožňujú potvrdiť našu pevnú podporu učeniu koncilu a našu 

presvedčivú snahu napredovať v jeho plnom uskutočňovaní.“
22

 

 

Záver 

 

Zverme sa Panne Márii, Matke Ježiša, Matke Cirkvi a Matke kňazov, 

aby nám vyprosila plnosť darov,
23

 ktoré potrebujeme k uskutočňovaniu 

pastoračnej úlohy novej evanjelizácie.  

 

 Autor príspevku: 

 

 doc. ThLic. Mgr. Pavol Zemko, Th. D. 

 Haulikov inštitút 

Tehelná 6/ B 

917 01 Trnava 

Slovenská republika 

zemo@pavolzemko.sk 
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