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Program 

 

Sv. omša – hl. celebrant: J.E. Mons. doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD, 

bratislavský pomocný biskup, predseda Komisie KBS 

pre Slovákov v zahraničí 

koncelebranti:    

vdp. Ladislav Kiss – Malý, dekan – farár Dorog 

vdp. Mgr. Bohumil Mikula, výpomocný duchovný 

Piešťany – sv. Štefana 

vdp. Zoltán Varga, dekan – farár Budapešť – sv. Terézie 

Avilskej 

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

Kátlovce 

 

Prezentácia publikácie – ZEMKO, P. a kolektív: Ján Palárik 

Beskydov – Miláčik slovenského národa: Oto Daniš, vydavateľstvo 

Daniš, Abrahám  

 

Prednášky –  

1. Význam cyrilometodskej misie, Mgr. Dominika Ďurišová, FMK 

UCM, Trnava 

2. Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane, PhDr. Mária Mešťánková, 

FMK UCM, Trnava; Mgr. Anja Mustagrudič, FF UK, Bratislava 

3. Kňazský život Jána Palárika v čase sociálnej biedy, PhDr. Denis 

Marko, FZaSP TU, Trnava; Katarína Plešivčáková, Inštitút 

Božieho milosrdenstva Žilina VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 

4. Sv. Cyril a Metod ako inšpiratívny vzor našej viery, ktorý nás nie 

len v Roku viery pobáda ku konkrétnemu svedectvu, doc. ThLic. 

Mgr. Pavol Zemko, Th. D, VŠZaSP sv.Alžbety, Bratislava; Ing. 

Caroline Lišková, PhD., FEaP PVŠ, Bratislava; JCLic.  

Radoslav Bazala, RK CMBF UK, Bratislava; PhDr. Boris Hrdý, 

FZaSP TU, Trnava 

5. DSSJP sa mení na Haulikov inštitút, Ivona Matúšová, Mgr. 

Jarmila Šturdíková, DSSJP, Majcichov 

 

Diskusia 

 

Záver 
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Prezentácia publikácie – ZEMKO, P. a kolektív: Ján Palárik 

Beskydov – Miláčik slovenského národa. Abrahám: Vydavateľstvo 

Oto Daniš, 2012. ISBN 978 – 80 – 970449 – 4 – 7. 

 

„Ján Palárik Beskydov – miláčik slovenského národa v Budapešti 

 

Združenie palárikovských miest a obcí Životnými cestami Jána 

Palárika v roku 190. výročia jeho narodenia sa v rámci svojej 

vydavateľskej činnosti môže pochváliť ďalším významným činom.  

V týchto dňoch vydalo už druhú súbornú publikáciu venovanú 

rakovskému rodákovi, kňazovi, dramatikovi, spisovateľovi 

a národnému dejateľovi Jánovi Palárikovi s názvom „Ján Palárik 

Beskydov – miláčik slovenského národa“. Monografiu zostavil 

autorský kolektív pod vedením spoluzakladateľa združenia Doc. Pavla 

Zemka, Th.D. 

S radosťou sme preto prijali pozvanie na spomienkovú svätú 

omšu  na počesť Jána Palárika a Šimona Klempu, ktorá sa konala 22. 

októbra 2012 v Kostole svätej Terézie Avilskej v šiestom 

budapeštianskom obvode pri príležitosti 150. výročia pôsobenia Jána 

Palárika v tomto kostole. V spomínanom kostole pôsobil vyše 10 rokov 

ako kaplán. Podujatie zorganizovali  naši priatelia   zo Slovenskej 

samosprávy VI. obvodu mesta Budapešť na čele s Ladislavom Petrom 

a miestna farnosť. 

Slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. Jozef Haľko, 

bratislavský pomocný biskup, poverený pastoráciou zahraničných 

Slovákov spolu s vdp. Ladislavom Kissom - Malým, dekanom 

a farárom z Dorogu, vdp. Pavlom Zemkom, zostavovateľom knihy 

a farárom v Kátlovciach a dekanom - farárom miestnej farnosti vdp. 

Zoltánom Horváthom.  

V závere svätej omše, ktorej slávnostnú atmosféru umocňovalo 

účinkovanie Budapeštianského slovenského speváckeho zboru Ozvena, 

uviedol knihu do života zostavovateľ publikácie Doc. Pavol Zemko 

spolu s vydavateľom Otom Danišom jej odovzdaním do rúk celebranta 

Mons. Jozefa Haľka  a koncelebrantov: vdp. Zoltána Horvátha, vdp. 

Ladislava Kissa - Malého a predstaviteľom slovenskej samosprávy na 

čele s pánom Ladislavom Petrom. 

Po svätej omši, ktorej sa zúčastnili popri členoch združenia 

zástupcovia viacerých slovenských samospráv Budapešti a jej okolia  
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sa uskutočnilo kladenie vencov k pamätnej tabuli Jána Palárika 

a Štefana Klempu a agapé v priestoroch farského úradu.  Sme 

nesmierne radi, že i takýmto spôsobom sme mohli podnietiť kultúrny 

život našich krajanov v Maďarsku, ktorí mali hojné zastúpenie na 

tomto podujatí v národných krojoch. 

Kniha Ján Palárik Beskydov – miláčik slovenského národa bude 

k dispozícii čitateľom v novembri, kedy bude distribuovaná 

prostredníctvom členských miest a obcí. V rámci Slovenska združenie 

publikáciu predstaví v apríli 2013 v Trnave a obsahom knihy sa 

budeme zaoberať v samostatnom článku, ktorý bude zároveň 

pozvánkou na jej prezentáciu v regióne Kysúc. 

Miroslav Mareček, výkonný tajomník združenia Životnými 

cestami Jána Palárika.“
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 www,janpalarik.sk 
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VÝZNAM CYRILOMETODSKEJ MISIE 

 

Dominika Ďurišová 

 

Abstrakt:  
Príspevok je venovaný významu cyrilometodskej misie na formovanie 

slovenských dejín. Autorka sa v príspevku snaží načrtnúť veľký 

význam  cyrilometodskej misie pre slovenský národ a formovanie 

kultúry a vzdelanosti na území Slovenska. Zásluhou nových 

poznatkov z oblasti histórie, archeológie, jazykovedy i literatúry sa 

problematika cyrilometodskej misie dostala do všetkých oblastí 

politického, kultúrneho i duchovného života Slovákov. 

 

Kľúčové slová:  
Sv. Cyril a Metod, cyrilometodská misia, význam misie, literature, 

výročie 

 

Abstract:  
The article is devoted to the importance of the mission of Ss. Cyril and 

Methodius in Slovak history. The author in this article tries to outline 

the importance of the mission of Ss. Cyril and Methodius in Slovak 

nation and the formation of culture and education in Slovakia. With 

the new knowledge in the field of history, archeology, linguistics and 

literature, the issue of the mission of Ss. Cyril and Methodius came in 

all spheres of political, cultural and spiritual life of the Slovaks. 

 

Key words:  
Ss. Cyril and Methodius, mission, the importance of the mission, 

literature, anniversary 

 

1.   Pohľad do histórie - sv. Cyril a Metod 

 

„Sv. Cyril a Metod na svojej misii položili základy slovanskej 

kultúry. Ich náuka, sila ich osobnosti žiaria a budú žiariť stáročia a 

tisícročia po ich smrti.“ 

 

Sv. Cyril a Metod pochádzali z gréckeho mesta Thessaloniké 

(Solún). Hoci boli gréckej národnosti, ovládali aj sloviensky jazyk, aj 



7 

 

preto, že v okolí Solúna vtedy žilo početné slovanské obyvateľstvo. 

Práve znalosťou slovienskeho jazyka argumentoval aj byzantský cisár 

Michal III., keď ich posielal na Veľkú Moravu. 

 

  Metod bol právnikom. Po absolvovaní školy v Solúne sa 

uchádzal o miesto v štátnych službách, stal sa správcom župy 

(archontom). Ako píše Metodov životopisec: „Cisár ho určil za 

správcu tej župy (...), akoby bol predvídal, že ho neskoršie pošle za 

učiteľa a prvého arcibiskupa Slovanom. Tu mal príležitosť naučiť sa 

všetkým obyčajom slovanským a pomaly si na ne zvykol.“
2
 

V dospelom veku zanechal toto zamestnanie a vstúpil do kláštora na 

hore Olymp. Do veľkomoravskej misie bol povolaný, lebo ako 

právnik spĺňal všetky podmienky na to, aby uviedol do teoretických a 

praktických polôh cirkevné a svetské zákony. Metod sa pri bratovi 

Cyrilovi priučil i teológií. 

 

 Konštantín (Cyril) bol najmä filozoficky nadaný a prejavoval 

záujem aj o filozofické vedy, čím si vyslúžil prímenie – Filozof, ktoré 

ho sprevádzalo celý život. Konštantín bol bibliotekárom carihradského 

patriarchu a neskôr profesorom na cisárskej vysokej škole. Konštantín 

na sklonku života vstúpil do kláštora v Ríme, stal sa mníchom, zložil 

rehoľnícky sľub a prijal podľa kláštorných regúl aj nové meno, ktoré 

sa malo začínať hláskou z jeho občianskeho mena – K. Po grécky 

znelo Kyrillos, čo v latizovanej forme dostalo podobu Cyrillus 

a v slavizovanej sa ustálilo ako Cyril.
3
 

 

  V roku 862 prišlo do Carihradu posolstvo kniežaťa Rastislava so 

žiadosťou o zaslanie biskupa a zriadenie samostatnej cirkevnej 

provincie. Cyril bol pre toto poslanie jedinečný typ.  Dobre poznal 

slovanský jazyk, bol vynikajúci a citlivý filológ, ktorý sa dlhší čas 

snažil vyjadriť sloviensku reč graficky – písmom.  Cisár  teda povolal 

na túto misiu na sv. Cyrila a Metoda, v sprievode viacerých učeníkov 

prišli v roku 863 na územie Veľkej Moravy. Aj sám Cyril si 

uvedomoval úskalia a ťažkosti v jazykovej bariére a zápisoch, ktoré 

mali slúžiť najmä presnému prekladu Písma, ako základnej 

                                                 
2
 KUČERA, M.: Cesta dejinami. Postavy veľkomoravskej histórie. Bratislava: Perfekt. 2005. str. 105. 

3
 KUČERA, M.: Cesta dejinami. Postavy veľkomoravskej histórie. Bratislava: Perfekt. 2005. str. 127. 
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kresťanskej knihy. Kresťanstvo bolo síce náboženstvom zjaveným, ale 

celé svoje učenie malo spísané v knihách, ktorých sa jednoznačne 

pridŕžalo. Napokon Cyril  svoju  novú  úlohu uvítal, nadchýnala ho 

myšlienka šírenia kresťanstva a jeho kultúry a pritom sa črtala 

možnosť, overiť si dovtedajšie vlastné snahy o misijnú prácu medzi 

Slovanmi. Bol tu aj jeho brat Metod, ktorý mal rozsiahle občianske 

skúsenosti so Slovanmi. Pravdepodobne entuziazmus a chuť vniknúť 

do neznámeho projektu urýchlili tvorenie nového, samostatného 

slovanského písma, čo bol nevyhnutný a prvý predpoklad misijných 

úspechov.
4
 

 

2. Cyrilometodská misia  

 

„Misia bola krátkym zábleskom v dejinách, ale svojou intenzitou 

a hĺbkou pravdivosti poznamenala celú históriu Slovenska 

a Európy.“
5
 

 

Znaky cyrilometodejskej misie: 

 

 Vzdelávanie - Cyril a Metod zriadili cirkevné učilište, 

v ktorom mali vychovať dostatočné množstvo kňazov pre 

nastupujúci kristianizačný a organizačný program na 

Veľkej Morave. Po štyroch rokoch pôsobenia na učilišti sa 

dostavili prvé výsledky. Bolo potrebné vysvätiť pripravenú 

skupinu žiakov. Na Slovensku však ešte neboli vytvorené 

vhodné podmienky pre vysvätenie kňazov. Najbližším 

možným strediskom bola Akvileja v Taliansku. 

 

 Kultúra - Zásluhou Byzancie sa na naše územie 

dostali mimoriadne vzdelaní muži so zmyslom pre pokrok 

a schopnosťou orientovať sa v celkom novom prostredí. 

A práve v tom je prístup svätých bratov jedinečný: 

nerúcali, čo si veľkomoravská spoločnosť vytvorila, ale 

naopak získané poznatky implementovali do svojho 

programu, čo je vidieť aj v školskom programe, liturgii aj 

                                                 
4
 KUČERA, M.: Cesta dejinami. Postavy veľkomoravskej histórie. Bratislava: Perfekt. 2005. str. 117. 

5
 BALÁK, R.: Vybrané aspekty významu misie sv. Cyrila a Metoda v slovenskom a európskom priestore. In: 

Cyril a Metod. Slovensko a Európa. Trnava. 2007. str. 213. 
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v konaní obradov. Ako uvádza Kučera: „Základom 

veľkomoravského programu bol predovšetkým jazyk 

a slovanská kultúra, ktoré bolo potrebné zakomponovať do 

kresťanského sveta a presadiť medzi jazyky a národy, ktoré 

už svoju civilizačnú úroveň v kresťanskom panteóne 

využívali a rozvíjali.“
6
  

 

Cyrilometodská idea a tradícia prostredníctvom slovanského 

jazyka „ bránila  svojbytnosť a autonómnosť slovanského kultúrneho 

prejavu proti silnejúcemu tlaku nadnárodných kultúr- latinskej 

a byzantskej.“
7
 

 

 Písmo – Podľa historických záznamov vraj sám Boh 

zjavil Cyrilovi slovanské písmo. „A tu zjavil Boh 

Filozofovi slovienske písmo.“
8
 Revolučnosť a prevratnosť 

tohto činu doceňuje úryvok z listu cisára Michala III. 

Rastislavovi: „...aby ste aj vy (myslí tu Veľkomoravských 

Slovanov) boli pripočítaní k veľkým národom, ktoré 

oslavujú Boha svojim jazykom.“
9
 Práve vytvorením písma 

pre slovanský národ môžeme hovoriť o kultúrnej revolúcii, 

kedy sa pôvodne negramotný slovanský národ stáva 

postupne súčasťou európskeho civilizovaného sveta.  

 

 Slúženie bohoslužieb – Zvyklosti pri slúžení 

bohoslužieb v Byzancii a na Veľkej Morave boli značne 

odlišné.  Na Veľkej Morave bola vžitá latinská liturgia. 

Cyril a Metod používali grécku - byzantskú liturgiu 

s odlišnými obradmi. Metod bol horlivý vyznávač 

Byzancie a jej mravov. Oproti tomu Cyril bol tolerantnejší 

a prístupnejší. Usiloval sa zmierniť rozpory a nájsť 

optimálnu cestu ďalšieho pôsobenia na Veľkej Morave. Má 

veľkú zásluhu na pohotovom uvedení slovienskeho jazyka 

do veľkomoravského kresťanstva a liturgie. 

                                                 
6
 KUČERA, M.: Cesta dejinami. Postavy veľkomoravskej histórie. Bratislava : Perfekt. 2005. str. 117. 

7
 Zborník prác z rovnomenného odborného seminára: Dedičstvo Sv. Cyrila a Metoda s Slovenskej a bulharskej 

kultúre. Nitra: Nitrianska štátna galéria. 1996. 127 s. 
8
 STANISLAV, J.: Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda v Legendách a Listoch. Turčiansky Martin: 

Matica Slovenská. 1950. Str. 2. 
9
 KUČERA, M.: Cesta dejinami. Postavy veľkomoravskej histórie. Bratislava: Perfekt. 2005. str. 115. 
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2.1 Cyrilometodská misia a jej význam na formovanie 

slovenských dejín 

 

 Cyrilometodská misia mala nepochybne veľký význam pre 

slovenský národ a formovala kultúru a vzdelanosť na území 

Slovenska. V priebehu storočí sa rozširovala najprv zásluhou 

stredovekých igricov, neskôr prostredníctvom kňazov a vzdelancov. 

Zásluhou nových poznatkov z oblasti histórie, archeológie, 

jazykovedy i literatúry sa problematika cyrilometodskej misie dostala 

do všetkých oblastí politického, kultúrneho i duchovného života 

Slovákov. 

 

 V roku 1655 vyšiel v levočskej tlačiarni prvý slovenský 

katolícky spevník „Cantus catholici“, ktorý nadväzuje na starobylú 

tradíciu. V polovici 18. storočia o účinkovaní sv. Cyrila a Metoda 

písali aj dvaja profesori na Trnavskej univerzite: Martin Szentiványi, 

ktorý sa zameral najmä na úsilie sv. Cyrila a Metoda zaviesť 

slovanskú liturgiu a Samuel Timon, ktorý dal vo svojom diele Imago 

antique Hungariae slovanským apoštolom titul „Slavorum Apostoli“.  

Koncom 17. a začiatkom 18. storočia  vyšli na Slovensku prvé knihy  

tlačené cyrilikou. Tieto publikácie vydávala Trnavská univerzita vo 

vlastnej tlačiarni. V 80. rokoch 18. storočia na Slovensku pôsobilo 

hnutie na čele s Antonom Bernolákom. Bernolákovci ako prví na 

Slovensku nastolili otázku slovenského spisovného jazyka a svoje 

snahy čo najužšie spájali s cyrilometodskou myšlienkou. Celé 

bernolákovské hnutie bolo zasvätené pamiatke solúnskych bratov 

a prispelo k ďalšiemu rozvoju cyrilometodskej myšlienky. Juraj 

Fándly spomína sv. Cyrila a Metoda v 2 dielach : „Pilní, domajší 

a poľní hospodár“ (Trnava 1972) a „Príhodné a svátečné kázňe“ 

(Trnava 1976), ktoré priamo venoval sv. Cyrilovi a Metodovi. 

K popularizácii cyrilometodskej myšlienky prispel aj najvýznamnejší 

bernolákovský básnik Ján Hollý v próze „Žiwotopis swatích Cirilla 

a Metóda“ a eposoch „Svatopluk“ a „Cirrilo-Metodiada“.
10

 

 

 Pri príležitosti tisíceho výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na 

Veľkú Moravu napísal Andrej Sládkovič báseň „Lipa cyrilo-

                                                 
10

 BAGIN, A.: Cyrilometodská tradícia u Slovákov. Bratislava: Slovak Academic Press. 1993. str. 11 – 20. 
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metodejská“ a P.O.Hviezdoslav „Žalm na tisícročnú pamiatku 

vierozvezdcov sv. Cyrila a Metoda“ a ďalšie epické básne „Pribina“, 

„Rastislav“, „Ľútosť Svätoplukova“.
11

 

 

 V roku 1963 vyšli na Slovensku 2 zborníky štúdií 

s cyrilometodskou tematikou: „Apoštoli Slovienov“  a „Veľká Morava 

a naša doba“. V roku 1955 bolo v Ríme založené Slovenské 

vydavateľstvo sv. Cyrila a Metoda . Z iniciatívy Štefana Nahálku 

a amerického biskupa Andreja Grutku vznikol Ústav Sv. Cyrila 

a Metoda v Ríme – slovenské stredisko, ktoré malo pokračovať 

v náboženskom, kultúrnom, pastoračnom a výchovnom diele 

slovanských apoštolov. 
12

 

 

 Na Slovensku sa pri príležitosti významného jubilea konali 

slávnosti na viacerých miestach a farnostiach, kde si uctili ostatky sv. 

Cyrila a Metoda. Spolok Sv. Vojtecha v Trnave vydal k 1100. výročiu 

smrti sv. Cyrila a stému výročiu svojho založenia zborník „Dedičstvo 

otcov“. Sv. Stolica zriadila 30. decembra 1977 cirkevnú provinciu na 

Slovensku a Trnavu povýšila na arcibiskupstvo.  

 

Pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na 

územie Veľkej Moravy v roku 2013, sa plánujú rôzne podujatia, 

hudobné a výtvarné projekty i konferencie zamerané na prínos 

a oslavu príchodu týchto vierozvestcov. Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre vydá na budúci rok antológiu slovenskej poézie a 

prózy venovanej svätým solúnskym bratom. Zároveň Spolok Svätého 

Vojtecha (SSV) vydá antológiu pápežských dokumentov 

pojednávajúcich o cyrilometodskej tradícii. Konferencia Biskupov 

Slovenska iniciuje vydanie poštovej známky venovanej solúnskym 

bratom. V Nitre sa pripravuje výstava archeologických nálezov 

vzťahujúcich sa k cyrilometodskému obdobiu a k Veľkej Morave. 

 

Naplánované sú aj štyri vedecké konferencie s priamou účasťou 

Konferencie biskupov Slovenska. V novembri tohto roka v Nitre 

(organizovaná Univerzitou Konštantína Filozofa a Biskupským 

                                                 
11

 VRAGAŠ, Š: Život Konštantína Cyrila a život Metoda. Martin: Matica slovenská. 1991. str. 19. 
12

 BAGIN, A.: Cyrilometodská tradícia u Slovákov. Bratislava: Slovak Academic Press. 1993. str. 21-40. 
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úradom v Nitre), vo februári 2013 na Gregorovej univerzite v Ríme, v 

máji 2013 v Pápežskom kolégiu svätých Cyrila a Metoda v Ríme a 

máji 2013 na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej 

fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (so slovensko-ruskou 

účasťou).
13

 

 

Aj v Trnave, kde sa nachádza univerzita, ktorá nesie názov 

solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda, sa organizovalo v roku 2012 

viacero podujatí, ktoré nesmieme opomenúť. V marci, konferencia na 

tému: Cyrilometodská tradícia na Slovensku a v Európe, z ktorej 

vznikol aj zborník s rovnommenným názvom „Cyrilometodská 

tradícia na Slovensku a v Európe“. Trnavská arcidiecéza, Matica 

slovenská a Trnavský samosprávny kraj pripravili v Divadle Jána 

Palárika v Trnave v máji programovú konferenciu venovanú taktiež 

1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na naše územie.  

 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave pri príležitosti osláv 15. 

výročia založenia univerzity zorganizovala vedeckú konferenciu 

venovanú výročiu príchodu, kde boli pozvaní aj predstavitelia 

cyrilometodských univerzít z Bulharska, Macedónska a Nitry. Okrem 

toho pred budovou univerzity došlo k slávnostnému odhaleniu sochy 

s podobizňami solúnskych bratov. 

 

 Sv. Cyril a Metod sú právom považovaní za zdroj kultúry, 

nábožnosti, solidarity a slovanskej vzájomnosti, najmä pre Čechov, 

Bulharov, Macedóncov, ale i nás Slovákov. Netreba však opomenúť  

významnú úlohu Karola Wojtylu, pápeža katolíckej cirkvi, ktorý sa 

veľkou mierou zaslúžil o zachovávanie a šírenie posolstva sv. Cyrila 

a Metoda. Práve z jeho osobnej angažovanosti vzniklo prvé 

spracovanie života sv. Cyrila a Metoda v encyklike „Slavorum 

Apostoli“. Význam ich misie a ich prínos k rozšíreniu kresťanstva v 

Európe vyzdvihol v roku 1980 Ján Pavol II., keď ich vyhlásil 

apoštolským listom Egregiae virtutis1 za spolupatrónov Európy.
14

 

Pápež poukázal nielen na veľký význam ich diela na formovanie 

                                                 
13

 http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120504042 
14

 Encyklika pápeža Jána Pavla II. o božom milosrdenstve (Dives in misericordia). http://www.kbs.sk, cit. 

(2.4.2011) 

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120504042
http://www.kbs.sk/?cid=1117275883
http://www.kbs.sk/
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nášho kontinentu v minulosti, ale najmä na vysokú hodnotu ich 

odkazu pre budúcnosť. 

 

 Udalosti posledného storočia a zvlášť posledných desaťročí 

prispeli k tomu, že v cirkvi ožil spolu s náboženskou pamiatkou i 

historicko-kultúrny záujem o dvoch svätých bratov- Cyrila a Metoda, 

ktorých zvláštna charizma sa stala oveľa pochopiteľnejšia vo svetle 

súčasných pomerov a skúseností.
15

 Teda aj vďaka činu pápeža Jána 

Pavla II., posolstvo sv. Cyrila a Metoda dostáva nielen európsky, ale 

celosvetový rozmer. 

 

2.2 Cyrilometodská misia a jej význam v slovenskom a európskom 

rozmere 

 

 Význam cyrilometodskej misie pre slovenský národ, ale 

i Európu môžeme posudzovať z viacerých aspektov:
16

 

 

  Religiózny aspekt misie – Misia mala primárne 

náboženské poslanie, jej cieľom bolo včlenenie 

kresťanských princípov do života slovenského národa. Sila 

a pravdivosť misijného poslania sv. Cyrila a Metoda 

spôsobili obrátenie obyvateľov slovenského územia 

a neskôr aj mnohých slovanských národov na kresťanskú 

vieru. Misia sa stala významným integrujúcim prvkom pre 

slovanské národy v kontexte formovania európskej 

civilizácie, ktorej korene sú  kresťanské.  

 

 Ekleziálny aspekt misie – Významným poslaním 

misie bolo aj zakladanie a budovanie cirkvi v perspektíve 

lokálneho (smerovanie k vytvoreniu slovenskej cirkevnej 

provincie) a univerzálneho významu (christianizácia 

Európy). 

 

 Národný aspekt misie – V národnej rovine mala 

misia integračný charakter, pretože vytváraním cirkevných 

                                                 
15

 Encyklika pápeža Jána Pavla II. Slavorum Apostoli, http://www.kbs.sk. cit. (3.4.2011)  
16

 BALÁK, R.: Vybrané aspekty významu misie sv. Cyrila a Metoda v slovenskom a európskom priestore. In: 

Cyril a Metod. Slovensko a Európa. Trnava. 2007. str. 213. 

http://www.kbs.sk/
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štruktúr, vytvorením písma a jazyka, vzdelávacou 

činnosťou sa emancipoval slovenský národ so všetkými 

znakmi, ktoré tvorili národnú a kultúrnu identitu. Znaky 

národnej identity sa integrovali na základe kresťanskej 

viery, ktorá sa stala integrálnou súčasťou národného bytia. 

 

 Kultúrny aspekt misie - Kresťanské jadro misie sa 

stalo dôvodom pre vytvorenie vlastného písma pre 

slovenský jazyk, čím sa položili základy písomníctva 

a literatúry na území Slovenska. Prvé slová, ktoré boli 

napísané v slovienskom jazyku - hlaholike: „Na počiatku 

bolo Slovo, a Slovo bolo u Boha a Boh bolo slovo“ (Jn1,1).  

     

Záver 

 

Cyrilometodská misia mala nepochybne nesmierny význam pre 

Slovákov a stala sa akousi hybnou silou pre slovenský národ ako taký. 

Dôkazom je aj bohatá publikačná činnosť slovenských autorov 

a najmä mnoho pripravovaných podujatí na území Slovenska, ktoré sú 

zamerané na pripomenutie si 1150. výročia príchodu sv. Cyrila 

a Metoda na územie Veľkej Moravy, na vyzdvihnutie prínosu 

a odkazu týchto osobností a šírenie cyrilometodskej tradície aj pre 

súčasné a budúce generácie. 
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DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM PANE 

 

Mária Mešťánková, Anja Mustagrudič 

 

Abstrakt: 

Príspevok tematicky súvisí s jubileom 15. výročia založenia 

Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a 1150. výročia príchodu sv. 

Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Univerzitu pomenovali po týchto 

vierozvestcoch v snahe rozvíjať filozofiu a smerovanie poslania, ktoré 

nám naši patróni zanechali.  

 

Kľúčové slová: 

Sv. Cyril a Metod, posolstvo, vzdelanosť, mladá generácia, univerzita 

 

Abstract:  
The tribute is closely connected with the jubilee of the 15

th
 

anniversary of establishing of the University of Cyril and Methodius 

in Trnava and with arriving of St. Cyril and Methodius in the Great 

Moravian Empire. The university was given the name according to 

these two priests in an effort to develop philosophy and direct a 

mission, which is preserved by our patrons. 

 

Key words:   

theatrical chorus, Jan Palarik, Haulik institute, Cardinal Juraj Haulik 

 

Úvod 

 

Slávenie výročí má nezastupiteľný význam tak v živote 

jednotlivcov, ako aj celej spoločnosti. Jubileá nám pripomínajú minulé 

časy a udalosti a vedú nás k začiatku, to znamená ku prameňu. Náš 

národ a cirkev na Slovensku sa blíži k významnému výročiu počiatkov 

nášho kresťanstva. Onedlho uplynie 1150 rokov od príchodu sv. 

bratov Cyrilka a Metoda na Veľkú Moravu, pod ktorú patrilo aj 

dnešné Slovensko. Ako pedagóg univerzity, ktorá nesie meno 

spolupatrónov Európy cítim potrebu byť verná odkazov našich 

patrónov, byzantských vzdelancov z 9. storočia, misionárov, 

zakladateľov našej písomnej kultúry, duchovného a mravného života, 

obrancov a šíriteľov autentickej kultúry. 
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Historické pozadie. 

 

Byzantská misia pod vedením bratov Cyrila a Metoda bola 

predovšetkým diplomatickým pokusom cirkevno-politicky vymaniť 

Rastislavovu ríšu z franského vplyvu. Čo prezrádza o kultúrnej úrovni 

našich slovienskych predkov? Mnohé už poznáme, ale mnohé ešte 

stále zostáva zahalené tajomstvom. Len odhaľovanie nových súvislostí 

zásluhou sporadických objavov nám umožňuje spresňovať aspoň 

základné kontúry duchovného života na našom území v 9. storočí. 

Konštantínov Proglas naznačuje, že keď členovia Byzantskej misie 

prišli roku 863 na naše územie, prekvapila ich kultivovanosť 

prostredia a duchovnosť domácej kultúry. A tento fakt vôbec nemusí 

byť prekvapením, skôr historicko-geografickou zákonitosťou. Územie 

dnešného Slovenska bolo križovatkou najdôležitejších európskych 

obchodných ciest - Dunajskej, ekonomicky spájajúcej východ so 

západom – a Jantárovej, spájajúcej sever s juhom Európy. Prostredie 

teda priamo určovalo samozrejmosť, ba nevyhnutnosť organického 

začlenenia do hospodárskeho a kultúrneho diania celoeurópskeho 

významu. A v súvislosti s ním sa rozvíjala a formovala i kultúra tohto 

prostredia, ktorá vyrastala z domácich koreňov a zároveň sa 

obohacovala z myšlienkového prúdenia prichádzajúceho 

prostredníctvom výmeny informácií v hospodárskych strediskách pri 

hlavných cestách z iných vzdelanostných centier Európy. Tieto 

formujúce sa hospodárske, ale zároveň aj kultúrne a politické strediská 

nadobudli kľúčovú hodnotu v rozvoji domáceho duchovného života. 

Najrozvinutejším kultúrnym centrom vtedajšej Európy bola Byzanstká 

ríša, v ktorej  jestvovalo vzdelanostné stredisko na spôsob neskorších 

univerzít, a v 9. stor. študoval v ňom a neskôr i pôsobil aj Konštantín 

Filozof - vedúca osobnosť budúcej Byzanskej misie. 

 

Konštantín Filozof vlastne reprezentoval vrcholnú úroveň 

vzdelanca 9. storočia. Filozofia - láska k múdrosti - mala človeka 

viesť do blízkosti Božej a v tomto smere ju Konštantín skutočne 

svojím konaním napĺňal. Nielen sústavným štúdiom, asketickým 

životom, neuhasiteľnou túžbou a vôľou po poznaní vecí božských a 

ľudských, ako sa ľudskou bytostnosťou priblížiť Bohu, ale aj svojou 

misijnou činnosťou - spolu so starším bratom Metodom - medzi 

Chazarmi. Išlo mu o vnútorné oslovenie človeka, o prebudenie túžby 
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po Bohu, o pochopenie kresťanstva ako posolstva lásky. Keď sa po 

príchode Rastislavových vyslancov byzantský cisár Michal III. 

rozhodol poslať na čele novej misie práve opäť Konštantína a Metoda, 

je to zároveň svedectvo o jeho vážnosti k tomuto posolstvu: misiou 

poveril najschopnejších a najlepších mužov vzdelaním i pôvodom. 

Otec solúnskych bratov bol drungáriom - dôstojníkom s vysokou 

štátnou funkciou a Metod pred misiami zastával taktiež dôležité štátne 

funkcie. Takže tvorili dokonale pripravenú dvojicu aj duchovne aj 

spoločensky schopnú pôsobiť aj na duchovný život aj na štátnu 

správu. Rastislav sa na Michala III.- obrátil s prosbou: “Náš ľud 

pohanstvo odvrhol a kresťanského zákona sa drží, a nemáme učiteľa 

takého, čo by nám v našej reči pravú vieru kresťanskú vysvetlil, aby aj 

iné kraje, keď to uvidia, nás napodobnili. Pošli nám teda biskupa a 

učiteľa takého. Lebo od vás na všetky strany dobrý zákon vychádza.“ 

A keď cisár v liste Rastislavovi o Konštantínovi píše, aby prijal “tento 

dar, väčší a vzácnejší nad všetko zlato i striebro i drahé kamene i 

pominuteľné bohatstvo“ a pousiloval sa s ním upevniť dielo, ktorému 

sa oddal, nešlo o zdvorilostnú hyperbolu, pretože Konštantínov 

charakter a vzdelanie skutočne takýmto darom väčším nad 

pominuteľné bohatstvo bol. Po prijatí poverenia od cisára využil svoje 

bohaté filologické vedomosti na zostavenie abecedy pre sloviensky 

jazyk, keďže šírenie kresťanskej vierouky a kultúry bez jej literárneho 

zakotvenia bolo v byzantských intenciách nemysliteľné.  

Konštantín Filozof a Metod pochopili, že vzájomnú duchovnú 

spriaznenosť s miestnym obyvateľstvom treba podchytiť a upevniť 

literárne, že duchovne pripravené prostredie treba rozvinúť 

vzdelávaním najnadanejších domácich žiakov. Kultúrno-výchovná, 

teda v podstate pedagogická činnosť, tvorila jednu z najdôležitejších 

zložiek misie, čo zreteľne naznačuje aj 15. kapitola Života 

Konštantína: “Keď prišiel na Moravu, s veľkou úctou prijal ho 

Rastislav a keď zhromaždil učeníkov, oddal mu ich na učenie. A 

onedlho preložil celý cirkevný poriadok, naučil ich raňajšej službe 

božej, hodinkám, večierni, povečernici i tajnej službe /omši/ a tam 

nechal učiť aj iné náuky, gramatiku i muziku.“ Teda pod priamym 

vplyvom Byzantskej misie vznikla domáca literárna škola, ktorá 

kultivovala staroslovienčinu - hlaholským písmom zostaveným 

Konštantínom s pomocníkmi podľa gréckej minuskuly /malých 

písmen abecedy/ - ako spisovný jazyk nielen bohoslužobný, ale aj 
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sprostredkujúci všeobecné základy stredovekej vzdelanosti - a ako 

jazyk literárny, tvorbou pôvodnou i prekladovou, veršovanou i 

prozaickou. Celý ďalší vývin cirkevných, kultúrnych a politických 

pomerov v slovienskom spoločenstve bol poznamenaný pôsobením 

dvoch rozdielnych skupín duchovenstva, ktoré sa odlišovali 

interpretáciou kresťanskej filozofie, obradmi, používaným liturgickým 

jazykom - a najmä cirkevno-politickými cieľmi tohto pôsobenia. 

Rastislav vyvíjal sústavné úsilie odstrániť spoločenské napätie 

vyplývajúce z týchto odlišných prístupov v prospech Byzantskej 

misie. 

 

Bratia zo Solúna po celkovom zorientovaní sa v domácich 

pomeroch - cirkevných i politických - zistili, že hoci neboli vyslaní s 

cieľom založiť osobitnú diecézu, Rastislavove zámery treba podporiť 

vzhľadom na ďalší vývin. Aj výchova mladého kňazského dorastu v 

domácom jazyku sledovala cieľ zabezpečiť prípadnú novú diecézu 

vlastným vzdelaným duchovenstvom. Pre neustávajúce intrigy 

franských kňazov, ale aj pre potrebu vysvätiť domáci kňazský dorast 

sa Konštantín Filozof a Metod po triapolročnom účinkovaní vypravili 

roku 867 do Ríma. Pápež Hadrián II. schválil slovienske preklady 

bohoslužobných kníh a sloviensku liturgiu, vysvätil nových kňazov. 

Konštantín Filozof pre zhoršený zdravotný stav vstúpil v Ríme do 

gréckeho kláštora a prijal rehoľné meno Cyril /Kyrillos/ a Metod sa 

roku 870 vrátil s novo vysvätenými kňazmi ako moravsko - panónsky 

arcibiskup. 

 

Kontinuita zachovaná v pokračovateľoch  

 

Okrem potreby výraznejších možností pre vysokoškolské 

štúdium je s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda spojená aj aktivita 

viazaná na potrebu vzniku kresťanskej univerzity, čím by boli 

naplnené aj zámery spojenia cirkvi s vysokoškolským vzdelávaním. V 

súlade s týmto zámerom mala v Trnave vzniknúť katolícka univerzita 

a v týchto intenciách boli realizované  aj prípravy vzniku univerzity 

kresťanského charakteru. Preto mali členovia prípravnej skupiny pre 

založenie novej univerzity, neľahkú úlohu prepojiť celospoločenské 

potreby Slovenskej republiky s líniou názorov Konferencie biskupov 

Slovenska. Rozdielne názory a prístupy k obsahu štúdia na 
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organizáciu školy i personálne obsadenie odborných pracovísk boli 

nakoniec dôvodom, že katolícka univerzita v Trnave nebola založená. 

Ale aktivity s jej prípravou nevyšli nazmar, bola založená nová 

univerzita s úlohou rozvíjať vedecké poznanie a prípravu študentov 

realizovať v národnom, demokratickom i kresťanskom duchu. Určená 

línia ovplyvnila aj názov univerzity, ktorou sa stala Univerzita svätých 

Cyrila a Metoda v Trnave. 

 

Pred vedecko-pedagogickými pracovníkmi jednotlivých fakúlt i 

katedier bola náročná úloha, ktorou bolo vzdelávanie a výchova 

budúcich vysokoškolsky pripravených odborníkov na úrovni vysokej 

odbornosti, spoločenskej potreby, ale aj v duchu deklarovaných 

demokratických, kresťanských i národných hodnôt. Línia orientácie 

vysokoškolákov bola spojená aj s ideálmi demokratických a 

humanistických zásad nielen Slovenskej republiky, ale aj Európy a 

sveta. Absolventi sa mali vyznačovať, v nadväznosti na odbornú 

orientáciu univerzity, aj vysokými morálnymi kvalitami, spoločenskou 

i občianskou zodpovednosťou a participáciou spojenými so záujmom 

rozvíjať slovenskú vedu, kultúru a vzdelanosť v nadväznosti na 

národné, európske i svetové kultúrne dedičstvo. Predstavené úlohy 

plnili tri fakulty vznikajúcej univerzity, ktorými boli Filozofická 

fakulta, Fakulta masmediálnej komunikácie a Fakulta prírodných vied, 

čím boli na univerzite možnosti štúdia v spoločensko - vedeckých 

a prírodovedných študijných odboroch. 

 

V podmienkach priazne i nepriazne voči Univerzite sv. Cyrila a 

Metoda sa úspešne realizovali uvedené študijné odbory a na ne 

naviazaná aj vedeckovýskumná a publikačná činnosť. Postupne boli 

pripravované, spracované a na hodnotenie predložené 

vedeckovýskumné projekty do agentúr VEGA, KEGA, APVV a 

ďalších domácich a zahraničných agentúr. 

 

Rozvíjaná bola aj medzinárodná spolupráca v oblasti výmeny 

študentov a učiteľov, ale aj bilaterálna spolupráca orientovaná na 

výskum, publikačnú činnosť i vzdelávanie. Prvé zmluvy boli 

podpísané so Slovenskou akadémiou vied, Vysokou školou 

žurnalizmu v Aahuse, Univerzitou Mykolasa Romerisa vo Viĺnuse, 
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Univerzitou sv. Cyrila a Metoda vo Velikom Tarnove či Skopje a 

postupne to bol rad ďalších vysokých škôl zo Slovenska i zahraničia. 

Vážnou previerkou práce fakúlt, inštitútu i univerzity vôbec bola 

príprava podkladov pre komplexnú akreditáciu v roku 2008, na 

základe ktorej boli získané práva na realizáciu štátnych skúšok v 

existujúcich i nových študijných programoch. Pozitívnym javom bolo 

rozšírenie štúdia aj o tretí stupeň štúdia a aj získanie akreditácie pre 

habilitačné a inauguračné konanie. Potvrdenie kvality a 

akcieschopnosti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a zárukou do 

budúcnosti bolo v roku 2010 rozhodnutie akreditačnej komisie vlády 

SR, odobrené ministrom školstva Slovenskej republiky, o zaradení 

univerzity medzi univerzitné vysoké školy. 

Z dôvodu blížiaceho sa cyrilo-metodského jubilea našej 

spoločnosti ako i z dôvodu osláv 15. výročia založenia Univerzity sv. 

Cyrila a Metoda v Trnave, sme uskutočnili medzi študentmi Fakulty 

masmediálnej komunikácie v Trnave prieskum miery znalosti o živote 

a učení sv. Cyrila a Metoda. 

Metodika prieskumu 

Prieskum sme vykonali za účelom zistenia vedomostí študentov 

o patrónoch  sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorých meno nesie univerzita, 

ktorú navštevujú. 

Definovanie cieľa prieskumu 

Cieľom prieskumu  bolo zistiť či mladá súčasná generácia 

disponuje základnými znalosťami z našej histórie, ktoré sa viažu 

k obdobiu príchodu Sv. Cyrila a Metoda  na Veľkú Moravu. 

Ciele prieskumu 

 zmapovať mieru znalostí študentov o živote, diele a učení  

patrónov 

 predložiť  adekvátne návrhy, resp. odporúčania, ktoré by zvýšili 

povedomie mladých ľudí o živote a diele patrónov. 

Našou snahou bolo priniesť objektívny pohľad na aktuálnu situáciu 

tým, že  sme priblížili vedomosti súčasnej generácie mladých ľudí 

v skúmanej problematike. 
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Dotazník 

 

          Pre potreby výskumu sme si ako najvhodnejšiu techniku 

získavania dát zvolili dotazník. Dotazníkovou metódou 

zhromažďujeme potrebné údaje na základe dopytovania osôb. Táto 

metóda nám na primerane veľkej vzorke umožňuje získať také 

množstvo údajov, ktoré vedie k dostatočne objektívnemu 

a efektívnemu výskumu. Výskum uskutočnený dotazníkovou metódou 

bol realizovaný v marci 2011.  

 

          Podľa S. Juszczyka je dotazník „najfrekventovanejším 

nástrojom na zisťovanie údajov. Je to spôsob písomného kladenia 

otázok a odpovedí, kde osoby odpovedajú na otázky podľa stupňa 

súhlasu s danými ponúkanými alternatívami, alebo sa môžu vyjadriť 

aj vlastným názorom.“
17

  

 

Spôsob zberu dát 

 

Dotazník sme nerozposielali, resp. nezverejnili bežnejšie 

využívanou elektronickou formou, ale zvolili sme si osobný kontakt 

s respondentmi na pôde školy. Neporovnateľne rýchlejšie sme získali 

potrebné množstvo odpovedí za nepatrný čas. To znamená, že v 

prípade nášho výskumu predstavuje osobný kontakt s dopytovanými 

z hľadiska spätnej väzby a porozumenia otázok najúčinnejší spôsob 

získavania údajov, aj keď v porovnaní s elektronickou formou je 

o niečo náročnejší na vyhodnocovanie.  

           

Tesne pred rozdaním dotazníkov sme študentom objasnili postup 

a spôsob vypĺňania, aby nedošlo k nesprávne pochopenej otázke či 

odpovedi, a tým k jej vynechaniu, alebo k nevyplneniu povinného 

údaja. Študenti rozdané dotazníky vyplnili, čiže zakrúžkovali jednu 

alebo niekoľko z uvedených možností alebo sa sami vyjadrili. 

V prípade nejasností v otázkach či v naformulovaných odpovediach sa 

mohli priebežne informovať. Po ich vyplnení nám študenti dotazníky 

ihneď odovzdali.      

 

                                                 
17

JUSZCZYK, S.: Metodológia empirických výskumov v spoločenských vedách. Bratislava: Iris, 2003, s. 94. 
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Dotazník spolu vyplnilo 386 študentov. Prieskum sme 

realizovali na jar 2011. 

 

Vyhodnotenie dotazníka 

 

Pri zisťovaní, aké písmo Sv. Cyril a Metod zostavili, 59 % 

odpovedalo, že Hlaholiku, avšak 25% respondentov označilo Cyriliku.  

10% Slovaniku a 6% respondentov dokonca Azbuku. 

 

Pri otázke, ktorý panovník ich pozval na naše územie, 58%  

respondentov odpovedalo správne, že knieža Rastislav. Kniežatá 

Svätopluka 22% a Pribinu označilo  16% respondentov. Štyria 

respondenti uviedli cisára Mikuláša III. 

 

U študentov sme predpokladali najmä v nižších ročníkov štúdia 

väčšiu znalosť našich dejín, najmä z dôvodu, že stredoškolské lavice 

opustili najviac pred 3 rokmi a teda  poznatky hodín dejepisu na 

stredných školách im ešte mali zostali v pamäti. Čím sme však 

postupovali k vyšším ročníkom, vedomosti sa výrazne zhoršovali, čo 

je napokon možné vidieť aj v celkovom vyhodnotení výskumu. 

Ucelené výsledky prieskumu bolo uverejnené v zborníku 

z medzinárodnej konferencie Špecifiká regionálneho a neziskového 

marketingu usporiadanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM 

v Trnave na jeseň 2011. 

 

Aj vďaka zisteným výsledkom z výskumu, ako i z dôvodu 

blížiaceho sa cyrilometodského jubilea našej spoločnosti ako i našej 

univerzity je viac ako isté, že je nutné dedičstvo otcov u mladej 

generácie posilňovať. 

 

Záver 
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KŇAZSKÝ ŽIVOT JÁNA PALÁRIKA 

V ČASE SOCIÁLNEJ BIEDY 

 

Denis Marko, Katarína Plešivčáková 

 

Abstrakt: 

Ján Palárik patrí medzi tie kňazské osobnosti  slovenského národa, 

ktoré vyrastali na kmeni bernolákovského hnutia,  Bol priekopník 

divadla, dramatik, novinár, politik, národný dejateľ , zakladateľ 

a redaktor časopisu Cyrill a Method, zostavovateľ  šlabikára 

a čítaniek. Bol kňazom i národovcom, ktorého si vážili nielen 

spolubratia v kňazskej službe, ale aj hierarchická cirkev. Jeho obetavú 

službu ocenili veriaci, natoľko, že spomienky na ňu trvajú podnes, ba 

ešte sa zvýrazňujú, prehlbujú a skvalitňujú.  

 

Kľúčové slová:  

klerik, cirkev, bernolákovské hnutie, divadlo, politik 

 

Abstract: 

Ján Palárik is one of the priestly personality Slovak people who grown 

up at Bernolak´s movement. He was votary of theater, playwrighter, 

journalist, politician, national activist, founder and editor of 

newspaper Cyrill and Method, compiler of primer and readers. He was 

priest and nationalist too who appreciated not only Brothers in priestly 

ministry but hierarchical church too. All believers appreciated his self-

sacrificing work so much that the memoirs for his work continue to 

this time even is more accentuated, deepened and be greater.  

 

Key words: 

cleric, church, Bernolak´s movement, theater, politician 
 

  

Ján Palárik patrí medzi tie kňazské osobnosti slovenského 

národa, ktoré vyrastali na kmeni bernolákovského hnutia, teda medzi 

tých, čo ešte bezprostredne čerpali z prameňa jeho ideového 

programu, ale už do neho zaštepovali výhonky národných ideí 

obohatené štúrovským hnutím. 
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Vzdelaný a bystrý Ján Palárik sa nebál vstúpiť do radov tých, čo 

sa odhodlali za národ bojovať, obhajovať jeho práva, ale aj upevňovať 

jeho národné vedomie všetkými prostriedkami, ktoré viedli k jednote. 

Vo všetkom tomto nebol Palárik osamotený. Naopak, aj medzi 

vlastnými, ale aj medzi cudzími mal priateľov i podporovateľov, ale aj 

protivníkov a nepriateľov. Zápas s tými druhými mu zobral mnoho 

fyzických i duševných síl, čo ho napokon utrápilo až k predčasnej 

smrti. Ale nevzdával sa . Bojoval.  

 

Bojoval predovšetkým za celkové oslobodenie slovenského 

národa, za oslobodenie každého jeho člena, ktorý žil v nevedomosti, 

v sociálnej i duchovnej biede, ktorého zneužívali nielen politici 

a právnici, okrádali krčmári, ale aj, pokiaľ šlo o duchovné hodnoty, 

niektorí učitelia a takí kňazi, ktorí na prvé miesto kládli vlastenectvo, 

čiže zrieknutie sa dedičstva otcov v prospech prevráteného jednotného 

presvedčenia, že Bohu možno slúžiť iba v maďarskom jazyku.  

 

Ján Palárik v tomto nerovnom zápase o duše a vôbec o celého 

človeka nevyužíval politické prostriedky, ale ohňom Božieho 

i ľudského slova neohrozene hlásal pravdu, a to tak z kazateľníc 

dedinských i veľkomestských kostolov, ako aj presvedčovaním o nej 

čitateľov novín a časopisov a prostredníctvom učebníc i žiakov. 

Vkladal ju však aj do úst hercov a cez smiech početného obecenstva aj 

do sŕdc mešťanov i obyvateľov dedín učupených v horských údoliach 

alebo rozložených na úrodných rovinách. 

 

Aby sa slovo pravdy, poučenia i zábavy trvalejšie uchovávalo 

v ľubozvučnej slovenčine, po istých vybočenia v jazykovej orientácii 

sa vehementne zaujal o jej uzákonenie, o jej definitívne uplatnenie sa 

v slovenskej literatúre, ktorá sa mala stať základným kameňom 

dedinských i farských knižníc. V tomto ohľade bol v popredí nielen 

v písaní o potrebe zakladať ich, ale aj v poučovaní, ako ich budovať 

a ako založené udržiavať i obhajovať pred likvidáciou za strany 

maďarských úradníkov. 

 

Takto si počínal už pred vznikom Matice slovenskej, ako člen jej 

výboru počas jej existencie, osobitne však vtedy, keď sa táto jediná 
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slovenská národná inštitúcia v rámci oficiálnej štátnej protislovenskej 

politiky stala obeťou likvidácie.  

 

V budovaní, v udržiavaní a predovšetkým vo využívaní knižníc 

videl Palárik ideovú baštu, ktorá brzdila silnejúci proces maďarizácie 

a odďaľovala jej výsledky. V tomto ohľade Ján Palárik vysoko 

prevyšoval svojich súčasníkov vrátane svojich spolubratov v kňazstve, 

ale aj tých, ktorí sa po násilnom zrušení Matice slovenskej ujímali 

vodcovských postov v národe, hoci ich politickému programu často 

chýbali realizačné kroky a, žiaľ, aj obeta.  

 

Ján Palárik sa v očiach celého národa dostával do popredia iba 

svojou neúnavnou aktivitou, ktorá, naopak, dráždila jeho politických 

odporcov. Ale do istej miery to znepokojovalo aj tých, ktorí sa 

uspokojili s písaním výziev, protestov, uverejňovaním politických 

programov, pričom chceli, aby sa ich naplnenia ujali iní, ktorých 

potom oni chceli viesť. Palárik nikdy netúžil po vodcovskom poste. 

No keď sa v ňom ocitol, nevyužíval ho na zlepšenie svojho 

postavenia, ale na prácu a obetu, čo vyžadovalo prijať aj utrpenie, 

ktorého sa mu napokon dostalo vrchovatou mierou, pretože v ňom mal 

nastaviť nielen chrbát, ale aj česť, Hrozila mu nielen fyzická izolácia, 

ale dokonca aj likvidácia. Veľmi nepriaznivo na neho zapôsobilo  

morálne odsúdenie, no zvlášť upodozrievanie vlastných, že morálne 

víťazstvo dosiahol za cenu zrady, čiže presunutia viny na blízkych 

spolupracovníkov.  

 

Ján Palárik napriek svojej vitalite a heroickému odhodlaniu 

vytrvať vede, že týmto si uberá zo života, že to všetko akceleruje 

príchod jeho predčasného konca. Napriek tomu však nebojácne, aj 

keď s bolesťou, zobral tento kríž na plecia s rozhodnutím, že ho 

neodloží, lebo on nepoznal polovičnú prácu, poznal iba cestu kríža, 

ktorá vykupuje aj jej aktéra, ale aj tých, za ktorých sa obetuje.  

Ján Palárik sa narodil v roľníckej rodine (27.4. 1822), pričom otec bol 

aj učiteľom, aj organistom. Detstvo prežil v Rakovej, v kysuckej, 

vtedy značne chudobnej dedine. Bolo to totiž v období, keď sa už 

rozvíjalo bernolákovské hnutie a keď sa na základe návratu 

k najslávnejšiemu obdobiu našich národných dejín, k cyrilo – 

metodskej epoche, jeho prostredníctvom začali zapaľovať zore 
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národného prebudenia. Bolo to v období, v ktorom sa už sformulovala 

výzva na národné zjednotenie, a to aj po stránke národnopolitickej, 

ako aj jazykovej a duchovnej. V tom to čase sa v slovenskom národe 

už rozvíjal proces národného obrodenia - takže v ňom mal vyrastať aj 

Ján Palárik.  

 

Zdá sa, že Janko Palárik ako základný dar od Stvoriteľa dostal 

vnímavú dušu pre potreby a bolesti iných, ale aj postreh, ako tieto 

problémy riešiť. Do rozvíjania tohto prirodzeného daru sa u neho 

zapojili všetky tri základné inštitúcie formovania človeka: rodina, 

škola a cirkev. Od neho mohol čerpať - i načerpal, dostatok literárnych 

vedomostí, ale aj hudobné vzdelanie, čo bolo spojené s účinkovaním 

v kostole. Spätosť praktického života s vierou a so svedomitosťou 

v učení, húževnatosť a potreba prekonávať prekážky, ale zvlášť 

ochota obetovať sa, boli devízy, ktoré musel temer denne uplatňovať 

aj na ďalších školách (1832 – 1836 gymnázium v Žiline, 1836 – 1839 

gymnázium v Kecskeméte), no osobitne v seminári v Ostrihome 

(1839) a na teologických štúdiách v Bratislave (1839 – 1840 

Emerikánum) a napokon v Trnave (1840 - 1847). Pomery v trnavskom 

seminári, v ktorom Ján Palárik strávil sedem rokov, boli veľmi zložité, 

a to nielen pre konfrontáciu národnostných vzťahov, ale predovšetkým 

preto, že tí, čo stáli na maďarskej strane, boli veľmi útoční, lebo si 

dovolili rozoštvávať prvoročiakov proti duktorom a zároveň ich 

nabádali, aby sa vysmievali Slovákom, a hoci títo patrili medzi 

najusilovnejších, trýznili ich a nadávali im do ,,hoviad“ . Boli to 

členovia maďarského spolku. Viacerí z nich mali liberálne názory 

a šovinistické prejavy, pričom prakticky ani neštudovali. Pobyt 

v trnavskom seminári bol pre Palárika zložitý, ale významný v tom, že 

keď sa tu oficiálne viac podporovala výchova Maďarov ako formácia 

kňazov, zocelilo sa v ňom národné presvedčenie, ale aj potreba čeliť 

tejto otvorenej krivde, nie odvetou, ale pozitívnym prístupom 

k ukrivdeným Slovákom.  

 

Jeho bystrý postreh a zoznámenie sa s prostredím, do ktorého 

mal prísť, mu pomáhali uvedomiť si, že na všestrannú pastoračnú 

prácu mu nebudú stačiť vedomosti, usilovnosť, národné presvedčenie 

a súcit s trpiacim ľudom, ale že podľa vzoru starších bernolákovcov sa 

do tohto obrodného procesu musí zaradiť všetkými svojimi 
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schopnosťami, celou svojou činnosťou a do spoločenstva veriacich aj 

aktívnou podporou. Preto nadviazal kontakt s Andrejom Radlinským 

a jeho prostredníctvom aj s ďalšími národovcami vrátane tých, čo 

patrili k predošlej generácii bernolákovcov, a postaral sa aj o to, aby 

pre takýto postup získal aj ďalších svojich spolužiakov. Pochopil, že 

to, čo chcel robiť on, mali by rovnako robiť aj iní, a tak sa snažil 

podnecovať ich, aby sa maximálne usilovali nielen osvojiť si 

teologické vedomosti, ale aby sa cvičili aj literárne, dokázali správne 

rozprávať po slovensky a aby sa ich národná príslušnosť stala aj ich 

presvedčením. Postavil sa do ,,vodcovskej“ pozície, takže sa mu 

podarilo založiť ,,slovenskú stranu“, do ktorej získal 

najvýznamnejších spolužiakov. Týmto vyvolal proti sebe odpor 

a prenasledovanie liberálov z maďarských kruhov. Čo znamenala táto 

neveľká skupina bohoslovcov v presile odnárodňovacieho procesu? 

Išlo o zápal, o vznešené duchovné i národné presvedčenia. Tí, čo sa 

preň zapálili, natoľko sa v ňom upevnili, že vo vernosti Cirkvi 

a národu vytrvali aj napriek neskorším, neustále silnejúcim 

likvidačným útokom maďarizácie i aktivitám bujnejúceho liberalizmu, 

ktorý predchádzal do otvoreného ateizmu i do tendencií rozvrátiť 

rodinu i spoločenskú morálku a zrušiť cirkevné školy, ktoré boli 

spravidla slovenské. Nebolo to jednoduché, pretože vládne 

vlastenecké hnutie sa všemožne usilovalo prispôsobiť aj úlohy Cirkvi, 

ktorá sa tak mala starať aj o pomaďarčenie slovenského národa, a to aj 

vysluhovaním sviatostí, ako aj celou pastoračnou činnosťou, ktorá sa 

mala vykonávať výlučne v maďarčine a vo vlasteneckom duchu. 

Cirkev mala teda vstúpiť do služieb štátnej politiky aj vytváraním 

jednotného maďarského národa, a v tejto činnosti aj úzkou 

spoluprácou s liberálno - ateistickým režimom. Národné oduševnení 

bohoslovci vo svojom presvedčení vytrvali aj ako kňazi, aj ako 

národovci a nikdy neustúpili ani napravo, ani naľavo. Oni boli tí, čo 

mali odvahu bojovať, čím si získali nehynúce zásluhy o záchranu 

slovenského národa, ktorý aj ich pôsobením prežil aj 

najbeznádejnejšie obdobie svojich dejín.  

 

Keď Ján Palárik, už ako kňaz (vysvätený bol r. 1847, potom 

pôsobil ako kaplán v rokoch 1847- 1850 v Starom Tekove, 1850 – 

1851 v Štiavnických Baniach, 1851 v Banskej Štiavnici, 1851 – 1862 

na nemeckej fare pri Kostole sv. Terézie v Pešti a napokon v rokoch 
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1862 – 1870 ako farár v Majcichove), vstupoval do tohto zápasu, bol 

teda nielen národne prebudený, ale aj zocelený, vyzbrojený poslaním 

,,baránka medzi vlkmi“, v ktorom mohol i chcel v plnom rozsahu 

uplatniť všetky svoje vlohy, obohatené všestrannými vedomosťami 

a odhodlaním uplatniť ich. Nikdy neprejavil ochotu dobrovoľne sa 

zrieknuť svojho duchovného i národného presvedčenia, ale v istote, že 

jeho postoj je totožný s Božou vôľou a s jeho kňazským poslaním, 

vstúpil do zápasu, ktorý gradoval najmä v rokoch jeho mladíckeho 

rozletu, ale aj v neskorších rokoch, v ktorých musel prijať prehry 

vynútené aj od najbližších, a neustúpil od neho ani vtedy, keď mohol 

očakávať pokojnejšie dni, a napokon ani vtedy, keď si uvedomoval, že 

je už pri vrchole svojej životnej cesty. Nikdy a v ničom sa nevzdal 

svoje kňazskej identity, a to ani v službe národu, ani v zápase o jeho 

duchovný a lepší sociálny život. Možno povedať, že takto si počínali 

aj iní. Ani Palárik si nemyslel, že na všetko postačí sám. Preto sa 

spolčoval s ďalšími kňazskými osobnosťami, ako Andrejom 

Radlinským, Jurajom Holčekom, Adrejom Cabanom, Jozefom 

Ščasným, Júliusom Plošicom, Štefanom Závodníkom, Jánom 

Gotčárom, ale aj s Ľudovítom Štúrom, Jozefom Miloslavom 

Hurbanom a Michalom Hodžom. Ich skutočnou príčinou bolo, že 

predstavitelia národa pri šírení evanjelia sa neriadili zachovávaním 

Božích zákonov, ale ich úplnými ignorovaním. Zamerali si ich so 

svojimi mocenskými záujmami a zámermi. Nútili tých kňazov, ktorí 

ako opravdiví pastieri svojho ľudu chránili svojich veriacich pred 

úpadkom viery a pred odnárodnením, aby sa zapojili do presadzovanej 

štátnej ideológie, a ak nie, vyhlásili ich za vlastizradcov, dokonca aj za 

heretikov. Takýchto aj trestali, alebo aspoň izolovali tak, že im 

prideľovali odľahlé, najchudobnejšie farnosti.  

 

Svoje návrhy nekoncipoval Palárik iba na teoretickú diskusiu, 

ale požadoval, aby sa dostali aj do praxe, čo malo pomôcť najmä 

Slovákom, ktorým sa najviac upierala sloboda a čím ďalej, tým viac 

im boli obmedzované akékoľvek práva. Cítil, že v slovenskom národe 

narastá túžba po slobode a po získaní možnosti žiť vlastným životom 

a že nastal čas politicko – národného prerodu, ktorý mu umožňuje 

vysloviť požiadavky aj zákonnou cestou, rovnako v politickej 

i v cirkevnej sfére, čiže vyžadovať od Maďarov nezávislú 

samosprávu. V opačnom prípade všetky požiadavky, debaty a sľuby 
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zostanú iba ilúziou. Ich zjednocujúcim putom sa mala stať láska, 

ktorej malo predchádzať odpustenie.  

 

Názory Jána Palárika nenadobudli všeobecné uznanie. Mnohé z 

nich zostali len v teoretickej rovine, resp. vyvolali skôr nevôľu, ba až 

protirečenie a agresivitu maďarskej šovinistickej vlády, ku ktorej sa 

pridala aj časť cirkevnej vrchnosti, ktorá presadzovala nezmyselnú 

ideu, že Boha možno uctievať "jedine v maďarskom jazyku". V 

opozícii k takejto absurdite sa Ján Palárik opieral o presvedčenie, že 

Boh stvoril každý národ nie preto, aby zanikol, ale aby svoj život 

rozvíjal v podmienkach, ktoré preň vytvoril, vrátane kultúry, jazyka a 

všestranného rozvoja svojho osobitého národného života. Ak sa 

človek modlí, jeho modlitba musí vychádzať z jeho vnútra, zo srdca. 

Nemôže byť teda naprogramovaná, vynútená, naplánovaná, dokonca 

nanútená v jazyku, ktorému nerozumie. Modlitbou sa človek 

neprihovára k Bohu ako prísnemu Vládcovi, ale ako k milujúcemu 

Otcovi a Spasiteľovi. Boh chce s človekom komunikovať, ale tak, aby 

mu rozumel. V jeho jazyku a podľa jeho schopností pochopiť ho. A 

pri modlitbe človek počúva, má počúvať. "Hovor, Pane, tvoj sluha 

počúva!" Ako pochopí Božie vnuknutia a odpoveď, ak by sa mu 

prihovoril iba v štátnom, pre neho nezrozumiteľnom jazyku? S 

modlitbou je úzko spätá aj láska k blížnemu, ktorá sa má prejavovať 

službou najmä k núdznym a trpiacim, pričom je dôležitý skutok, nie 

jazyk. Palárik ako dedinský a v istom období aj veľkomestský kňaz 

chcel pracovať s farníkmi aj individuálne, zvlášť v rámci rodín, ktoré 

mali zvyšovať svoju celkovú životnú úroveň, svoj rozhľad a mali 

odolávať najmä alkoholizmu, rozširovať si svoj obzor v hospodárení, 

ale predovšetkým výchovou pripravovať novú, zdravú generáciu, 

odolnú voči zvodom i stupňujúcej sa duchovnej, morálnej i národnej 

genocíde. Túto odolnosť mala získavať aj vzdelávaním sa. Preto 

zakladal knižnice a podporoval spolkovú činnosť, čo malo pomáhať 

slabším a byť oporou tým, ktorí sa dostávali do sociálnej biedy, resp. 

vlastnými silami by sa jej nezbavili. Palárik vedel, že bez silnej, 

usporiadanej rodiny národ zanikne, pretože bez uvedomelej 

nastupujúcej generácie príde úpadok celého národa. 

 

Už sme povedali, že Ján Palárik nadobudol tieto vlohy ešte ako 

dieťa. Pomáhali mu ich vštepovať i rozvíjať rodičia, učitelia a 
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vychovávatelia, ale i prostredie, v ktorom vyrastal. Spomenuli sme aj 

jeho usilovnosť a snahu dostať sa vyššie, prerásť priemernosť, seba a 

aj iných posunúť natoľko dopredu, aby nezostávali len v zakorenenom 

nehybnom postavení, ale aby poznali a využívali aj prostriedky 

osobného i spoločenského rastu a aby chceli získať výhodnejšie 

osobné i spoločenské postavenie. Preto hľadal možnosti osloviť aj 

širšie spoločenstvá. Za prostriedky volil nielen tradičné, čiže povinné 

vzdelávanie sa v školách a čítanie. V jeho očiach to bolo málo. Školy 

totiž pre rozličné príčiny zaostávali za potrebami, takže mnohí ľudia 

zostávali analfabetmi, a tak nesiahli po knihe alebo časopise. Pristúpil 

preto k ich doučovaniu. Poznatky a rozhľad chcel však ľuďom 

sprístupniť nielen tradičnými metódami, kázňami, poučovaním pri 

stretnutiach počas nedeľných poludní, ale - čo bola jeho špecifická 

metóda – aj divadelnými hrami. 

 

Napriek ťažkému životu bol Palárik veselý, o čom svedčia 

niektoré  jeho výroky o sebe v súvislosti s jeho "hlavnou slabosťou" - 

roztržitosťou. "Ktorí ma zblízka znajú, tí by vám celé historie a 

komedie veselé vyrozprávať, akých zmätkov a balamút som ja in vita 

sociali sebe i druhým natropil, a síce len z roztržitosti" (Z listu 

Karolovi Kuzmánymu, Majcichov, 6. 3. 1866. Archív MS l 1863 

1875. Sign. č. 543) Je dosť možné, že niektorými zápletkami vo 

svojich hrách prezentoval Ján Palárik sám seba. A je viac ako 

pravdepodobné, že svojou veselou povahou, no najmä presvedčením, 

ktoré vyžarovalo z jeho istoty, že je v Božích rukách, kompenzoval 

nepríjemné a neraz až zdrvujúce chvíle svojho na mimoriadne udalosti 

a zvraty nasýteného života. Ani napriek podlomenému zdraviu sa jeho 

obdivuhodná činnosť neskončila. Pustil sa do pastoračnej práce už aj 

ako kaplán na nemeckej fare pri Kostole sv. Terézie v Pešti, kde v 

rokoch 1852-1856 redigoval Katolícke noviny, i ako veľmi aktívny a 

obľúbený farár v Majcichove. Až neuveriteľne účinne sa angažoval aj 

v početných funkciách a aktivitách na národnom poli, a to ako 

organizátor, podporovateľ a činovník i funkcionár inštitúcií a spolkov, 

ako literát, publicista a redaktor, autor učebníc a knižiek pre deti, 

zakladateľ ľudových knižníc a do istej miery aj politik. Ako stúpenec 

štúrovskej slovenčiny polemizoval so zástancami češtiny na 

Slovensku. Vytvoril koncepciu federalistického spojenia slovanských 

národov v Uhorsku, snažil sa o reálnu dohodu spolužitia s Maďarmi, 
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zúčastnil sa na memorandovom zhromaždení v Martine a bol 

spoluorganizátorom politickej strany Nová slovenská škola. 

Finančnými zbierkami organizoval národnú slávnosť odhalenia 

pomníka Ján Hollého v Dobrej Vode. Bol spoluzakladateľom Matice 

slovenskej a jej konateľom v Trnavskom okrese, podporoval 

slovenské gymnázium v Banskej Bystrici. Bol spoluzakladateľom 

Kníhtlačiarskej a vydavateľskej úč. spoločnosti Minerva a napokon 

spoluzakladateľom  Spolku sv. Vojtecha a členom jeho výboru. 

 

Bol kňazom i národovcom, ktorého si vážili nielen jeho 

spolubratia v kňazskej službe, ale aj hierarchická cirkev. Jeho obetavú 

službu ocenili aj jeho veriaci natoľko, že spomienky na ňu trvajú 

podnes, ba ešte sa zvýrazňujú, prehlbujú a skvalitňujú. 
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SV. CYRIL A METOD AKO INŠPIRATÍVNY VZOR NAŠEJ 

VIERY, KTORÝ NÁS NIE LEN V ROKU VIERY POBÁDA KU 

KONKRÉTNEMU SVEDECTVU 

 

Pavol Zemko, Caroline Lišková, Radoslav Bazala, Boris Hrdý 

 

AAbbssttrraakktt::  

KKrreessťťaannssttvvoo  nnaa  pprraahhuu  nnoovvééhhoo  mmiilléénniiaa  ččeellíí  vvýýzzvvee  nneevveerreeccttvvaa  

aa  nnáábboožžeennsskkeejj  ľľaahhoossttaajjnnoossttii..  ČČíímm  nnaassttáávvaa  kkuullttúúrrnnaa  aa  dduucchhoovvnnáá  kkrríízzaa..  

PPááppeežžsskkáá  rraaddaa  pprree  kkuullttúúrruu  pprreettoo  nnaavvrrhhuujjee  cceessttuu  nnoovveejj  eevvaannjjeelliizzáácciiee,,  ččoo  

ssaa  ttýýkkaa  aajj  rrooddiinnyy,,  kkttoorráá  jjee  mmiieessttoomm  ooddoovvzzddáávvaanniiaa  žžiivveejj  vviieerryy..  AA  pprreettoo  

jjee  nneevvyyhhnnuuttnnéé  vveennoovvaaťť  vviiaacc  ččaassuu  rrooddiinnee,,  kkttoorráá  ssaa  ppoottoomm  jjaavvíí  aakkoo  

mmiieessttoo  kkuullttúúrryy  žžiivvoottaa  aa  pprree  žžiivvoott,,  kkddee  ssaa  jjeeddnnii  oodd  ddrruuhhýýcchh  uuččiiaa  

zzáákkllaaddnnýýmm  hhooddnnoottáámm..  

 

KKľľúúččoovvéé  sslloovváá::  

RRookk  kkrreessťťaannsskkeejj  kkuullttúúrryy,,  nnáábboožžeennsskkáá  ľľaahhoossttaajjnnoossťť,,  nnoovváá  eevvaannjjeelliizzáácciiaa,,  

rrooddiinnaa,,  kkuullttúúrraa,,  hhooddnnoottyy  

 

Abstract: 

The Christianity on the threshold of the new millennium is facing  a 

new challenge of  unbelief and religious carelessness. So the cultural 

and spiritual crisis is setting. The Pope counsel for the culture suggests 

a way of  the new revival, what concerns also a family, that is a place 

for giving a living  belief. And so it is necessary to devote more time 

to a family, that appears as a place of the culture of the life and a place 

for the life, where one from the other ones learns the basic values. 

 

Key words:  

The year of the Christian culture, religious carelessness, a new      

revival, a family, culture, value 

 

Úvod 

 

V našich školách sa nachádzajú deti ale i učitelia 

a vychovávatelia pochádzajúci z rôznych prostredí – už nie len 

z katolíckeho, kde obaja rodičia sú pôvodom katolíci, no mnohí sú 

z prostredia zmiešaných manželstiev, nábožensky ľahostajných či 
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dokonca ateistických rodín. A tu sa nám natíska otázka: Oslovíme 

ich? Skúsme si na tieto otázky položiť odpovede. 

  

1. Ako vzbudiť záujem u ľudí dnešnej doby? 

 

Už pred viac ako štyridsiatimi rokmi konštatoval Druhý 

vatikánsky koncil (1962 – 1965), že kresťanská viera v Ježiša Krista 

čelí výzve neverectva a náboženskej ľahostajnosti.
18

 Kvôli tomu 

zriadil pápež Pavol VI. v roku 1965 Sekretariát pre neveriacich 

neskôr premenovaný na Pápežskú radu pre dialóg s neveriacimi. 

V roku 1980 zriadil pápež Ján Pavol II. Pápežskú radu pre kultúru, ku 

ktorej v roku 1993 pridružil aj Pápežskú radu pre dialóg 

s neveriacimi.
19

 Pápežská rada pre kultúru v zmysle svojho poslania: 

„štúdium problému neverectva a náboženskej ľahostajnosti, 

prítomného v rozličných formách v rôznych kultúrnych prostrediach, 

pátrajúc v nich po príčinách a následkoch, ktoré sa týkajú kresťanskej 

viery“
20

 uskutočnila v celosvetovom meradle rozsiahlu anketu, ktorej 

výsledky predstavila pápežovi Jánovi Pavlovi II. na záver svojho 

plenárneho zasadania 13. marca 2004 a následne publikovala vo 

svojom dokumente Kde je tvoj Boh? Kresťanská viera pred výzvou 

náboženskej ľahostajnosti.
21

 V ňom sa sledujú dve hlavné línie:  

a) ako pochopiť ľudí dnešnej doby 

b) akými cestami sa treba v našej dobe prednostne uberať pri 

odovzdávaní radostnej zvesti Kristovho evanjelia neveriacim, 

nesprávne veriacim a ľahostajným, aby sme vzbudili ich záujem, 

dali im možnosť pýtať sa na zmysel vlastnej existencie 

a pomohli Cirkvi odovzdať jej vlastné posolstvo viery a lásky do 

srdca ich kultúr.
22

 

 

 Na uskutočnenie týchto dvoch línií je potrebné uvedomiť si 

odpovede na otázky: Kto sú neveriaci? Aká je ich kultúra? Čo nám 

                                                 
18

 Porov. DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL: Gaudium et spes, 19. In: Dokumenty Druhého vatikánskeho 

koncilu. Trnava, Spolok sv. Vojtecha – Vojtech spol. s r. o., 2008. 845 s. ISBN 978 – 80 – 7162 – 738 – 8, s. 221 

- 222. 
19

 Porov. http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/cultr/index_it.htm 
20

 Porov. PÁPEŽSKÁ RADA PRE KULTÚRU: Kde je tvoj Boh? Kresťanská viera pred výzvou náboženskej 

ľahostajnosti, 1. Trnava: Spolok sv. Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., 2005. 76 s. ISBN 80 – 7162 – 536 – 1. s. 5 

– 9. 
21

 Porov. Tamže. 
22

 Porov. Tamže.  

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/cultr/index_it.htm
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hovoria? Čo môžeme povedať o nich? Aký dialóg s nimi viesť, čo 

robiť, aby sme vzbudili ich záujem, vyvolali v nich otázky, dali im 

podnet na zamyslenie a vedeli odovzdať vieru novým generáciám, 

ktoré sú často obeťami náboženskej ľahostajnosti šírenej dominantnou 

kultúrou. Tieto otázky pastierov Cirkvi odzrkadľujú jednu 

z najznepokojujúcejších výziev našej doby: a to výzvu kultúry 

neverectva a náboženskej ľahostajnosti, ktorá sa zo Západu šíri so 

sekularizáciou cez veľkomestá všetkých kontinentov. A tak 

v oblastiach, v ktorých je príslušnosť k Cirkvi naďalej väčšinová, je 

evidentné prerušenie odovzdávania viery a s tým spojené vzďaľovanie 

sa od kresťanskej kultúry. Po páde mnohých ateistických režimov sa 

v spojení s globalizáciou rozširuje vo svete sekularizmus ako 

postkresťanský kultúrny model, ktorého znakmi sú strata úcty voči 

osobe, rozšírenie istého druhu antropologického nihilizmu, ktorý 

redukuje človeka len na jeho inštinkty a náklonnosti. U mnohých ľudí 

ide aj o spojitosť so zánikom vládnucich ideológií, ktoré vyvolali 

prázdno a stratu nádeje. Sny o lepšej budúcnosti ľudstva 

charakteristické pre scientizmus osvietenstva, marxizmus a májovú 

revolúciu v roku 1968 zmizli a nahradil ich odčarovaný a pragmatický 

svet. Skončila sa aj politická - studená vojna a s tým aj riziká úplného 

zničenia planéty, ktoré spôsobili, že sa uvoľnil priestor pre ďalšie 

nebezpečenstvá a vážne ohrozenia ľudstva, ako sú celosvetový  

terorizmus, nové vojnové ohniská, znečistenie planéty, ubúdanie 

vodných zdrojov, klimatické zmeny spôsobené egoistickým 

správaním ľudí, umelé zásahy na embryách, právne uznanie umelých 

potratov, eutanázie a klonovania. Z tohto kultúrneho rámca sa vynára 

pred Cirkvou obrovská výzva neverectva a náboženskej ľahostajnosti 

s tým, ako nájsť nové cesty pre dialóg s mnohými osobami, ktoré oň 

na prvý pohľad nemajú nijaký záujem a už vôbec nepociťujú žiadnu 

potrebu Boha. Hoci smäd po Bohu nemožno v srdci človeka nikdy 

úplne uhasiť, lebo náboženský rozmer je hlboko zakorenený v jeho 

bytí. A v niektorých médiách sa občas prenecháva miesto 

agresívnemu výsmechu a nechuti voči Cirkvi.  

 

 Z tohto všetkého vznikla duchovná dráma, ktorú Druhý 

vatikánsky koncil v konštitúcií Gaudium et spes, článok 19 považuje 

za jednu z najzávažnejších drám našej doby. Ide v nej o nenápadné 

vzďaľovanie sa celých populácií od náboženskej praxe, ba dokonca 
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od každej zmienky o viere. Preto Cirkev dnes musí čeliť ľahostajnosti 

a nevereckej praxi. Vo svete už nejde o verejné vyznávanie ateizmu, 

ktorý je už aj tak vo svete na ústupe – okrem výnimiek 

predstavujúcich niekoľko štátov vo svete, ale ide o jeho rozptýlenú 

všadeprítomnosť v kultúre. Čím menej je viditeľná, tým je 

nebezpečnejšia, lebo dominantná kultúra ju zákerne  rozširuje do 

podvedomia veriacich od západu na východ Európy, ale i do veľkých 

metropol Afriky, Ameriky a Ázie. Je to akoby skutočná choroba duší, 

ktorá vedie k životu, v ktorom akoby Boh neexistoval. Je to 

novopohanstvo, ktoré si uctieva materiálne dobrá, výdobytky techniky 

a ovocie moci. 

 

 No napriek tomu sa v súčasnosti prejavuje aj návrat posvätna. 

Nejde v ňom o návrat k tradičným náboženským praktikám, ale skôr 

o hľadanie nových spôsobov, ako žiť náboženský rozmer vlastný 

pohanstvu. Zároveň sa v posledných rokoch rozmnožili mnohé 

sociologické štúdie založené na sčítaniach ľudu, názorových anketách 

a dotazníkoch, ktoré ponúkajú zaujímavé a rôznorodé štatistiky 

vychádzajúce či už z frekvencie návštev nedeľnej svätej omše alebo 

z počtu krstov, iné sú zase založené na náboženských preferenciách, 

ďalšie na obsahu viery. A tak Pápežská rada pre kultúru chce vo 

svojom dokumente navrhnúť určitú preferovanú cestu novej 

evanjelizácie, ktorej novosť spočíva vo výrazových prostriedkoch, 

v metódach a v obnovenej horlivosti zameranej na stretnutie 

s neveriacimi, nesprávne veriacimi a s ľahostajnými ako i so 

vznikajúcimi a veľmi sa rozširujúcimi sa novými formami religiozity, 

ktoré sa predstavujú ako alternatívy k tradičným náboženstvám.
23

 

 

2. Identifikácia  problému  
 

Preto sa môžeme spýtať: Prečo vo vzťahu k novým formám 

neverectva a religiozity v krajinách s kresťanskou tradíciou začína 

všeobecne rozšírená kultúra nadobúdať na základe panujúcej 

ľahostajnosti neverecký charakter? Pápežská rada pre kultúru 

konštatuje, že sa nové formy neverectva a religiozity stávajú 

kultúrnym fenoménom v tom zmysle, že v rámci tradičných 
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kresťanských rodín existuje v odovzdávaní viery skutočný deficit, a to 

najmä vo veľkých mestských aglomeráciách. Na čo má vplyv najmä:  

a) rytmus práce, skutočnosť, že obaja manželia, teda aj matky 

rodín, často vykonávajú svoju profesiu ďaleko od domova 

b) sekularizácia sociálneho prostredia 

c) vplyv televízie 

d) zmena životných podmienok súvisiaca s veľkosťou bytov, kde sa 

zmenšilo rodinné jadro a starí rodičia, ktorí odovzdávali vieru sa 

vzdialili 

e) v mnohých krajinách trávia deti pre školské povinnosti a mnohé 

doplnkové aktivity (šport, hudba, činnosť v rôznych kluboch) 

veľa času 

f) opačne zase doma väčšinu času trávia deti pred počítačom, 

videohrami, televízorom 

g) vzrastajúca nestabilita rodinného života a nárast občianskych 

manželských zväzkov i takzvaného partnerského spolužitia a to 

aj v krajinách s katolíckou tradíciou.
24

 

 

Toto všetko má za následok, že súčasní pedagogickí 

a nepedagogickí zamestnanci školy ale i rodičia sa stávajú prakticky 

neveriacimi a ak aj žiadajú krst pre svoje deti, či chcú, aby pristúpili 

k prvému sv. prijímaniu, viera vôbec nemá pre ich praktický rodinný 

život skoro žiaden vplyv. Zase v mnohých afrických a čiastočne 

i latinskoamerických spoločenstvách sa odovzdáva určitý obsah viery 

spolu s náboženským cítením, vykonávajú sa aj kresťanské obrady, no 

živá viera veľa ráz chýba a všetko sa chápe len ako prejav kultúry.
25

  

 

3. Návrhy na vyriešenie problému 

 

Preto určitým riešením problémov súčasnej rodiny, aby nebola 

zraniteľná novými formami neverectva a religiozity, by mohli byť aj 

výzvy: 

a) Jána Pavla II. k svätosti, ktoré uverejnil vo svojom liste Novo 

millennio ineunte, prostredníctvom: modlitby, nedeľnej sv. 
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omše, prijímaním sviatosti zmierenia, prvenstvom milosti, 

počúvaním a ohlasovaním Božieho slova;
26

 

b) podporovať u rodičov odovzdávanie kultúrneho dedičstva spolu 

s dedičstvom viery a skúsenosť s Bohom, ktorá je zdrojom 

slobody a radosti; 

c) ponúknuť pomoc snúbeneckým a manželským párom, aby 

dokázali čeliť týmto situáciám; 

d) venovať viac času rodine, aby sa stala tam, kde je to treba, 

zakladateľom novej kultúry; 

e) aby rodičia naučili deti správne používať televíziu, spolu s nimi 

mohli sledovať programy, diskutovať o nich a ochotne 

odpovedať na ich otázky.
27

 

 

Pozoruhodnou v tejto súvislosti je skúsenosť družín Equipes 

Notre – Dame, v ktorých si manželia spolu pomáhajú rásť v živote 

viery, spoločne prežívajú každodenné radosti i ťažkosti. A je isté, že 

tam, kde sa evanjelium zapíše do sŕdc detí v rodine alebo vďaka 

učiteľom sa ľahšie prekonáva aj kríza dospievania. Rodina potom ako 

prvá škola evanjelizácie je miestom odovzdávania živej viery vtelenej 

do každodenného života v podobe rozličných úkonov ako sú: slávenie 

náboženských sviatkov, modlitba pred jedlom a po jedle, modlitba sv. 

ruženca, návšteva kostola, vyhradenie si času na lectio divina – čítanie 

a meditovanie Božieho slova. Rodičia sa stávajú prvými 

evanjelizátormi na pestovanie kresťanských čností. Sprevádzajúc 

svoje deti na rôznych podujatiach  cirkevných hnutí, pomáhajú im 

prehlbovať si svoju vieru, pripravujú ich na prijatie sviatostí a formujú  

v nich ich kresťanské svedomie. Príkladom toho sú rodinné katechézy, 

ktoré si od rodičov – no hlavne od otcov vyžadujú, aby prevzali 

zodpovednosť za ohlasovanie evanjelia. Len tak sa potom rodina 

skutočne javí ako miesto kultúry života a pre život, kde sa jedni od 

druhých učia základným hodnotám spolužitia a oceňuje sa odlišnosť 

i bohatstvo každého jedného jednotlivca.
28
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4. Konkrétne riešenia zavedené Benediktom XVI. pre celý 

katolícke svet 

 

a) V tomto smere sa ešte chápe ako mimoriadne pozitívne zriadenie 

Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu, pápežom Benediktom XVI. 

12. októbra 2010 apoštolským listom Ubicumque et semper, 

vytvorenej v zmysle apoštolskej konštitúcie Pastor Bonus. Jej 

predsedom sa stal bývalý rektor pápežskej univerzity Urbaniana, 

arcibiskup Mons. Rino Fisichella. Jej cieľom má byť podporovanie 

reflexií ohľadom novej evanjelizácie, ako aj vytváranie a rozvíjanie 

prostriedkov na jej dosiahnutie najmä v krajinách s kresťanskou 

tradíciou, v ktorých sa evidentne šíri fenomén sekularizácie – 

odkresťančenia, teda podľa Pápežskej rady pre kultúru - nových 

foriem neverectva a religiozity.
29

  

 

b) Zároveň následne pápež Benedikt XVI. prekvapujúco ohlásil 24. 

októbra 2010 zvolanie Biskupskej synody na tému novej evanjelizácie 

v októbri 2012, pričom zdôraznil, že ide o urgentnú potrebu 

Katolíckej cirkvi odovzdať evanjelium Ježiša Krista modernému 

človeku. Hovorí sa totiž, že ten žije na púšti, pretože sa vzdialil od 

Boha, nenašiel, čo chcel, a preto sa čoraz viac uzavrel do seba a nie je 

schopný uspokojiť svoje túžby. Lebo človek potrebuje Boha, ktorý je 

stredobodom jeho života. Podľa slov Mons. Rina Fisichella, ktoré 

povedal vo Vatikánskom rozhlase, ak človek hľadá pravdu, nemôže zo 

svojho života vylúčiť prítomnosť Boha. Sekularizácia je veľkou témou 

a nemá vplyv iba na Cirkev, ale na prvom mieste ovplyvňuje kultúru, 

a preto sa dotýka všetkých dimenzií, v ktorých človek žije. A preto si 

Mons. Fisichella myslí, že na synode budú mať svoje zastúpenie 

okrem kardinálov a biskupov aj laici a zasvätené osoby.
30

  Lebo ako 

učí o laikoch Druhý vatikánsky koncil, že sa dostanú na miesta, kam 

len oni môžu prísť. A preto je nevyhnutné, aby táto ich schopnosť 

transformovať sociálne, kultúrne a politické štruktúry, bola v ich plnej 

zodpovednosti.
31

 Lebo ako zdôrazňoval už sv. Gregor Veľký – a teraz 
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parafrázujem jeho slová, veriaci od nás odchádzajú a my nemôžeme 

mlčať.
32

 

c) Okrem toho Benedikt XVI. vyhlásil apoštolským listom – motu 

proprio Porta fidei z 11. októbra 2011 Rok viery. 
33

 Začne sa 11. 

októbra 2012 na 50. výročie  otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu, 

ktorý zvolal bl. Ján XXIII. (11. októbra 1962), ako i na pamiatku 

dvadsiateho výročia promulgácie Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý 

daroval Cirkvi bl. Ján Pavol II. (11. októbra 1992). Rok viery sa skončí 

sa 24. novembra 2013, na slávnosť Krista Kráľa. K Roku viery vydala 

6. januára 2012 Kongregácia pre náuku viery svoju Nótu 

s pastoračnými usmerneniami. 
34

 V nej sa píše: „Tento rok bude 

vhodnou príležitosťou na to, aby všetci veriaci hlbšie pochopili, že 

základom kresťanskej viery je stretnutie s udalosťou, s Osobou, ktorá 

ponúka životu celkom nový horizont a tým aj zásadné smerovanie.“
35

 

 

5. Konkrétne riešenia ponúknuté Benediktom XVI. pre 

slovanský svet a Európu 

 

Pápež Benedikt XVI. v posynodálnej apoštolskej exhortácii 

Verbum Domini – O Božom slove v živote a poslaní Cirkvi z 30. 

septembra 2010, ktorá je ovocím 12. riadneho generálneho zasadnutia 

Synody biskupov vo Vatikáne od 5. do 26. októbra 2008, píše, že 

interpretácia Svätého písma - Božieho slova, Biblie – v živote 

veriaceho človeka by bola neúplná, keby sme nepočúvali aj tých, čo 

podľa Božieho slova skutočne žili a  v Cirkvi sa stali uctievaní ako 

svätí. Lebo počúvali Bibliu, čítali ju a jej pravidelnou meditáciou sa 

ňou nechali skutočne formovať.
36

 K nim nepochybne patrili aj apoštoli 

Slovanov, sv. Cyril a Metod.
37

 Z katechézy Benedikta XVI., 17. júna 
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2011 v Ríme, sa dozvedáme, že cisár Michal III. poslal „oboch bratov 

na Veľkú Moravu, lebo knieža Rastislav sa na neho obrátil s 

konkrétnou žiadosťou: Náš ľud odmietol pohanstvo a pridŕža sa 

kresťanského zákona - nemáme však učiteľa, ktorý by nám v našom 

jazyku vysvetlil pravú kresťanskú vieru (Život sv. Konštantína - 

Cyrila, XIV). Misia čoskoro dosiahla neobvyklý úspech. Bratia 

preložili liturgiu do slovienskeho jazyka a získali si tak medzi ľudom 

veľké sympatie. Vyvolalo to však veľkú nevraživosť franského kléru, 

ktorý prišiel na Veľkú Moravu pred nimi a toto územie považoval za 

podriadené svojej cirkevnej právomoci. Bratia sa preto v roku 867 

vydali do Ríma, aby dosiahli spravodlivé riešenie… pápež Hadrián II., 

ktorý im išiel v ústrety so slávnostnou procesiou, aby s úctou prijal 

relikvie sv. Klementa. Pápež pochopil veľký význam ich výnimočnej 

misie. Od polovice prvého tisícročia sa totiž Slovania vo veľkom počte 

usadili na územiach medzi dvoma časťami Rímskej ríše – východnou a 

západnou –, medzi ktorými vládlo napätie. Pápež intuitívne vytušil, že 

slovanské národy by mohli zohrať úlohu mosta, a tak prispieť k 

zachovaniu jednoty medzi kresťanmi oboch častí impéria. Preto bez 

váhania schválil misiu bratov na Veľkej Morave. Prijal a schválil 

používanie slovienskeho jazyka v liturgii… V Ríme však Cyril vážne 

ochorel. Cítil, že sa blíži jeho smrť, a rozhodol sa úplne zasvätiť Bohu 

ako mních v jednom z gréckych kláštorov v meste (pravdepodobne 

blízko sv. Praxedy) a prijal mníšske meno Cyril (Kyrillos; jeho krstné 

meno bolo Konštantín). Naliehavo potom prosil brata Metoda, ktorý 

bol medzičasom vysvätený za biskupa, aby neopúšťal misiu na Morave 

a vrátil sa k tamojšiemu ľudu. Obrátil sa k Bohu s touto prosbou: 

Pane, môj Bože, ... vypočuj moju modlitbu a ochráň svoje stádo, 

ktoré je ti verné a ku ktorému si ma poslal... Vysloboď ich z 

trojjazyčnej herézy, zhromaždi všetkých v jednote a zachovaj ľud, 

ktorý si si vyvolil, aby bol svorný v pravej viere a správnom 

vierovyznaní (Život sv. Konštantína, modlitba pred smrťou). Cyril 

zomrel 14. februára 869. Metod, verný úlohe, ktorú prijal spolu s 

bratom, sa nasledujúci rok (870) vrátil na Moravu. V Panónii (terajšie 
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Maďarsko) opäť narazil na násilný odpor franských misionárov, ktorí 

ho uväznili. Neklesol však na duchu a keď bol v roku 873 oslobodený, 

začal aktívne organizovať Cirkev tým, že sformoval skupinu svojich 

žiakov. Práve zásluhou týchto žiakov bola prekonaná kríza, ktorá 

nastala po Metodovej smrti 6. apríla 885… Boh takto vo svojej 

tajomnej prozreteľnosti využil ich prenasledovanie, aby zachránil 

dielo svätých bratov, ktoré je aj literárne zdokumentované. Stačí 

spomenúť diela ako Evanjeliár (liturgické perikopy z Nového zákona), 

Žaltár či rozličné liturgické texty v slovienskom jazyku, na ktorých sa 

podieľali obaja bratia. Po Cyrilovej smrti vznikli zásluhou Metoda a 

jeho žiakov – okrem iných – preklad celého Svätého písma, 

Nomokánon a Kniha otcov.“
38

 Poučení historickým exkurzom, usilujte 

sa všetci, čo ste katolíci a pracujete, či študujete na našich katolíckych 

školách, že by ste sa usilovali o svedectvo. Ide o „Významné 

svedectvo, na ktoré Cirkev hľadí i dnes, aby z neho čerpala 

inšpiráciu a umenie“
39

 - a nech je: 

a) plné nadšenia, s akým sv. Cyril pristupoval k spisom sv. 

Gregora Naziánskeho od ktorého sa naučil chápať význam 

jazyka pri odovzdávaní Božieho zjavenia. 

b) to obdiv k písmu, ktoré sa volá hlaholika neskôr 

modifikované a na počesť svojho inšpirátora nazvané cyrilika; 

to bola rozhodujúca udalosť pre rozvoj slovanskej civilizácie 

ako takej; lebo sv. Cyril a Metod boli presvedčení, že pokiaľ 

jednotlivé národy nepočuli Božie slovo vo vlastnom jazyku 

a nečítali ho vo vlastnom písme, ešte ho naplno neprijali; 

c) to inkulturácia, ktorá predpokladá veľmi náročnú 

prekladateľskú prácu, čo si vyžaduje nájsť také výrazy, aby sa 

nezmenil zmysel Zjavenia – Svätého písma.  

d) stále živá cyrilometodská myšlienka, ktorá sprevádzala 

slovanské národy v rozličných historických obdobiach 

a podporovala ich kultúrny, národný a náboženský                                                                   

rozvoj;
40

 k čomu bl. Ján Pavol II. dodáva, že sv. Cyril a Metod 

viedli každého Slovana - trpiaceho človeka - k Panne Márii, 
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Sedembolestnej; veď v Carihrade prešli občianskou 

i náboženskou školou, kde mariánska úcta v prvých 

kresťanských storočiach dostala nejedno objasnenie.
41

 

 

Bl. Ján Pavol II. vidí korene slovanskej kultúry – spoločenský 

a občiansky život, každodenný život jednotlivca, rodín a celej 

spoločnosti – v kresťanstve a teda vo viere v Boha i na katolíckej 

škole.  Lebo spolupatróni Európy, slovanskí vierozvestovia, sv. Cyril 

a Metod: „Takto kládli základy novej spoločnosti, novej spravodlivosti 

a pokoja. Nebáli sa za tieto zásady bojovať a trpieť. V Bohu 

nachádzali ciel, oporu a silu. Koľko nespravodlivých obvinení a 

príkoria sa dožil Metod za vernosť poslaniu, ktoré cítil ako Božiu vôľu 

a vykonával ako posledný odkaz zomierajúceho brata! Príkladom 

rozumnej bedlivosti svätých vierozvestov je aj ich úsilie vychovať si 

nástupcov. Je totiž známe, že na ceste do Vecného mesta ich 

sprevádzal zástup učeníkov, ktorých vybrali a pripravili na kňazskú 

službu... Cyril, ktorý musel za svoje podujatia veľa bojovať, a Metod, 

ktorý za ne mnoho pretrpel, dali národom, čo boli dejiskom ich 

pôsobenia, další dôkaz rozumnej bedlivosti aj tým, že ich naučili 

trpieť!“
42

  

 

„Som služobníkom Slova, preto sa dávam do služby Slova“ – 

tieto slová vyjadril sv. Gregor Naziánsky ako túžbu, keď chcel, aby 

skrze neho hovoril Ježiš Kristus: „Som služobníkom Slova, preto sa 

dávam do služby Slova“
43

 Rovnako aj sv. Cyril ho chcel rovnako 

nasledovať „v tejto službe, a preto prosil Krista, aby cez neho hovoril 

starosloviensky. Svoje prekladateľské dielo uvádza slávnostným 

zvolaním: Počujte všetci, celý národ sloviensky, počujte Slovo, od 

Boha vám zoslané, Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi, Slovo, čo 
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um aj srdce vaše posilní, Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví 
(Proglas).“

44
  

 

Aby nás ľudia rozumeli pri hlásaní Božieho slova – slovom a 

životom – to je úloha všetkých nás, vysvätených služobníkov Božieho 

Slova v Cirkvi, teda tých, čo prijali kňazskú vysviacku: biskupov, 

presbyterov a diakonov; no i všetkých ostatných, čo prijali len sv. 

krstu a sú členmi tzv. krstného alebo inak povedané všeobecného 

kňazstva. Pápež Pavol VI. v apoštolskom liste Antique nobilitatis 

k tomu veľmi vhodne napísal: „Nikdy nezabúdajte na výzvu, ktorú 

vám sv. Cyril zanechal ako duchovný závet, aby ste boli pre svoj ľud 

neúnavnými služobníkmi spásy. Jeho posledné slová na smrteľnej 

posteli boli: Pane Bože môj... vyslyš modlitbu moju a zachovaj verné 

ti stádo!... Zveľaď Cirkev svoju množstvom, všetkých spoj do 

jednoty, učiň to stádo ľudom znamenitým, jednomyseľným v pravej 

viere a správnom vyznávaní a vnukni do ich sŕdc slovo tvojej náuky. 

Lebo to bol tvoj dar, akže si nás nehodných, hotových na dobré 

skutky a tebe milé činy, prijal na hlásanie evanjelia tvojho Krista. 

Poslušní tak dôraznej výzve a nasledujúc také žiarivé príklady, 

ohlasujte slovo Božie príhodne i nepríhodne... so všetkou 

zhovievavosťou a učenosťou, verejne i súkromne, v dôverných 

rozhovoroch od srdca k srdcu, a vysvetľujte bohatstvá Kristovej 

milosti. Ohlasujte evanjelium zmŕtvychvstania, zvesť radosti a pokoja, 

silou slova i príkladu, proste o milosť duchovných darov v 

presvedčení, že naša viera je to víťazstvo, ktorým sme zvíťazili, 

víťazíme i zvíťazíme nad svetom. Pri tejto dušpastierskej práci, nad 

ktorú nie je nič cennejšieho, využívajte horlivo a bez prestania každú 

vhodnú príležitosť, čo vám poskytuje čas alebo miesto, neváhajúc 

postaviť do služby evanjelia aj spoločenské komunikatívne 

prostriedky, ktoré máte poruke, počínajúc si pritom s odvahou a 

rozhodnosťou. Buďte odvážni: pomáhajúca milosť, priaznivá smelým, 

podporuje smelých! Buďte istí, že nemožno udusiť hlbokú túžbu 

počúvať spasiteľné slovo Božie a vedome alebo nevedome hľadať 

dávnu hodnosť - aby sme použili slov Cyrilových - v národoch, ktoré 

dosiahli kultúru vďaka hlásaniu evanjelia. Preto hlásajte evanjelium 
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mladým pokoleniam podľa vzoru vašich apoštolov. Veď po čom inom 

túži tento kvitnúci vek, neraz odvážny vo svojich intímnych 

myšlienkach, ako uniknúť pred priepasťou hrozivej prázdnoty a 

primknúť sa ku Kristovi, slnku spravodlivosti, túžbe vekov, v ktorom je 

plnosť pravdy, krás a dobra? Toto sa týka predovšetkým mladých 

kandidátov na kňazstvo a aj samých kňazov. Úprimne si želáme, aby 

vo všetkých spolu i v každom osobitne prebýval horlivý Kristov Duch 

a modlíme sa, aby boli, ako apoštol vašich národov Cyril, ženíchmi 

večnej Múdrosti a ochotní žiť a zomrieť pre Najsvätejšiu Trojicu.“
45

 

 

Bl. Ján Pavol II. dáva všetkým hlásateľom Božieho slova sv. 

Cyrila a Metoda ako vzor, tak ako oni ho mali vo sv. Pavlovi 

apoštolovi: „Hoci bratia Cyril a Metod boli vychovaní v byzantskej 

kultúre, vedeli sa stať apoštolmi Slovanov v plnom zmysle tohto slova. 

Odlúčenie od vlasti, ktoré Boh niekedy požaduje od vyvolených ľudí, a 

prijaté kvôli viere v jeho prisľúbenie, je vždy tajomnou a plodnou 

podmienkou pre rozvoj a rast Božieho ľudu na zemi. Pán povedal 

Abrahámovi: Odíď zo svojej zeme a od svojho príbuzenstva a zo 

svojho otcovského domu do zeme, ktorú ti ukážem. A učiním z teba 

národ veľký, požehnám ťa a zvelebím tvoje meno a ty budeš 

požehnaním. V nočnom videní, ktoré mal sv. Pavol v Troade v Malej 

Ázii, akýsi Macedónčan, teda obyvateľ európskeho svetadielu, zastal 

si pred ním a prosil ho, aby sa odobral do jeho zeme a tam hlásal 

Božie slovo: Prejdi do Macedónska a pomôž nám! Božia 

prozreteľnosť, ktorá sa pre dvoch svätých bratov prejavila hlasom a 

autoritou byzantského cisára a patriarchu carihradskej cirkvi, sa na 

nich obrátila podobnou výzvou, keď žiadala, aby sa odobrali na misie 

medzi Slovanov. Takéto poverenie znamenalo pre nich nielen opustiť 

čestné miesto, ale aj kontemplatívny život; to znamenalo vyjsť z 

prostredia byzantského cisárstva a vydať sa na dlhé putovanie v 

službe evanjelia, medzi kmeňmi, ktoré z mnohých hľadísk zostávali 

veľmi vzdialené od spôsobu občianskeho spolunažívania, 

vybudovaného na rozvinutej štátnej organizácii a rafinovanej kultúre 

Byzantska, ktorá bola preniknutá kresťanskými zásadami. S podobnou 

výzvou sa na Metoda trikrát obrátil aj rímsky pápež, keď ho poslal 

ako biskupa Slovanom na Veľkú Moravu, do cirkevnej panónskej 
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diecézy. Slovanský životopis Metoda týmito slovami tlmočí žiadosť 

kniežaťa Rastislava, ktorú predniesli jeho vyslanci cisárovi Michalovi 

III.: Prišli k nám mnohí učitelia, kresťania z Vlách i Grécka i z 

Nemiec, učia nás rozlične. Ale my Slovieni... nikoho nemáme, kto by 

nás vyučil v pravde a vyložil zmysel. A teda boli vyslaní Konštantín a 

Metod. Ich hlboko kresťanská odpoveď na výzvu za týchto okolností a 

vo všetkých podobných prípadoch, je podivuhodne vyjadrená slovami, 

ktoré povedal Konštantín cisárovi: Hoci som ustatý i chorý na tele, s 

radosťou pôjdem do tej krajiny..., s radosťou odchádzam pre 

kresťanskú vieru. Pravda a sila ich misijného poslania vyvierala z 

hĺbky tajomstva vykúpenia a ich evanjelizačné dielo medzi 

slovanskými národmi sa malo stať dôležitým článkom poslania, ktoré 

Spasiteľ zveril všeobecnej Cirkvi až do konca čias. Bolo naplnením - v 

čase a v konkrétnych pomeroch - slov Krista, ktorý z moci svojho 

Kríža a svojho Zmŕtvychvstania prikázal apoštolom: Kážte 

evanjelium všetkému stvoreniu. Iďte a učte všetky národy. Práve tak 

to robili hlásatelia evanjelia a učitelia slovanských národov a dali sa 

pri tom viesť apoštolským ideálom svätého Pavla: Vierou v Ježiša 

Krista všetci ste Božími deťmi. Všetci, ktorí ste boli pokrstení v 

Krista, Krista ste si obliekli. A niet už medzi vami ani Žida ani 

Gréka, ani otroka ani slobodného, ani muža ani ženy, lebo všetci ste 

jedno v Kristu Ježišovi. Dvaja svätí bratia okrem veľkej úcty k 

jednotlivým osobám a nezištnej starostlivosti o ich skutočné dobro 

mali dosť sily, múdrosti, horlivosti a lásky, ktoré sú nevyhnutné k 

tomu, aby priniesli budúcim veriacim svetlo, aby im zároveň ukázali 

dobro a ponúkli konkrétnu pomoc, ako ho dosiahnuť. Kvôli tomu sa 

chceli stať vo všetkom podobní tým, ktorým prinášali evanjelium; 

chceli sa stať časťou tých národov a zdieľať s nimi vo všetkom osud. 

Práve z tohto dôvodu nahliadli, že je prirodzené zaujať jasnú pozíciu 

vo všetkých sporoch, ktoré vtedy znepokojovali slovanské kmene, 

usilujúce sa o pevnú organizáciu, ich ťažkosti prijímali ako vlastné a 

rovnako aj nevyhnutné problémy národa, ktoré bránili svoju totožnosť 

pod vojenským a kultúrnym tlakom novej románsko-nemeckej ríše a 

usilovali sa odmietať tie životné formy, ktoré sa im zdali cudzími. Bol 

to tiež začiatok oveľa rozsiahlejších sporov, ktoré sa nešťastne 

prehlbovali medzi východným a západným kresťanstvom a obaja svätí 

misionári boli do nich osobne zatiahnutí; vedeli si však vždy zachovať 

nespornú pravovernosť a dôslednú vnímavosť tak k pokladu tradície 
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ako aj k novosti života národov, ktorým hlásali evanjelium. Často 

prevládali kontrasty v ich celej dvojitej a bolestnej zložitosti. 

Konštantín a Metod však kvôli nim necúvali pred skúškou: 

nepochopenie, otvorená zlá vôľa, ba dokonca u svätého Metoda aj 

putá, prijaté z lásky ku Kristovi, neprinútili ani jedného ani druhého, 

aby zanechali vytrvalý úmysel a slúžili dobru slovanských národov a 

jednotne všeobecnej Cirkvi. To bola cena, ktorú museli zaplatiť za 

šírenie evanjelia, za misijné úsilie, za odvážne hľadanie nových foriem 

života a za účinné cesty, po ktorých by dospela radostná zvesť k 

slovanským národom, ktoré sa práve utvárali.“
46

 

 

A tak ako sv. Cyril a Metod mali svoj vzor vo sv. Pavlovi 

(porov. Sk 16, 9) tak aj pre všetkých hlásateľov evanjelia je rovnakým 

vzorom Pavlova odvaha zvlášť pri hlásaní Božieho slova Aténčanom 

v Areopágu (porov. Sk 17, 22 – 34).
47

 Vyprosujme si ju od Pána! 

 

 Záver 

 

 Otcovia Druhého vatikánskeho koncilu priam s určitosťou tvrdia, 

že budúcnosť ľudstva je v rukách tých, ktorí budú vedieť vnuknúť 

nasledujúcim pokoleniam pohnútku života a nádeje. 
48

 V zmysle 

týchto slov končím slovami sv. Augustína – je to akoby výzva 

všetkým vám, učiteľom a vychovávateľom, ktorí máte vo svojich 

rukách budúcnosť detí; čo sa stretávate a spolupracujete s mnohými 

ľahostajnými, neveriacimi či s tými, čo pochádzajú zo zmiešaného 

náboženského prostredia: „Vrúcne vás vyzývame na túto lásku, nielen 

voči vašim priateľom vo viere, ale aj voči tým, ktorí sa nachádzajú 

mimo vášho spoločenstva, ktorí sú ešte pohanmi, neveriacimi v Krista, 

alebo sú od nás oddelení... Bratia, okusujeme pre nich bolesť ako pre 

našich bratov... je čas posúdiť voči nim veľkú lásku a nekonečné 

milosrdenstvo, modliac sa za nich k Bohu, aby im nakoniec dal 
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zmúdrieť v myšlienkach i citoch, aby sa polepšili a pochopili, že 

nemajú nijaký argument, ktorým by sa postavili proti pravde.“ 
49
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DSSJP sa mení na Haulikov inštitút 

 

Ivona Matúšová, Jarmila Šturdíková 

 

Abstrakt: 

Divadelno – spevácky súbor Jána Palárika v Majcichove vznikol 

v roku 2004 s cieľom zachovať a podporovať. V roku 2013 sa 

pretransformuje na Haulikov inštitút v Trnave pomenovaný po 

kardinálovi a arcibiskupovi v Záhrebe, rodákovi z Trnavy, s ešte 

širšou pôsobnosťou – vzdelávanie formou konferencií v úzkej 

spolupráci s vysokoškolskými pedagógmi či doktorandmi. 

 

Kľúčové slová: 
Divadelno – spevácky súbor, Ján Palárik, Haulikov inštitút, kardinál 

Juraj Haulik 

 

Abstract: 

The theatrical chorus of Jan Palarik in Majcichov was established in 

2004 with the aim of preserving and keeping. In the year 2013 it is 

transformed into Haulik institute in Trnava, named by a cardinal and 

bishop in Zagreb, who comes from Trnava, with a wider province – 

education by a form of conferences with a close cooperation with 

university teachers or grandaunts. 
 

Key words: 

theatrical chorus, Jan Palarik, Haulik institute, Cardinal Juraj Haulik 

 

Chcela by som vám predstaviť naše združenie, jeho ciele, 

činnosť a všetky aktivity. 

 

DSSJP bol založený v r. 2004 v Majcichove. Ako vznikla 

myšlienka založiť toto združenie? Hlavným iniciátorom bol Pavol 

Zemko, vtedajší majcichovský farár, ako sám o sebe napísal v jednej 

zo svojich publikácií – Palárikov nástupca v úrade farára 

v Majcichove. Ján Palárik v Majcihove žil, tvoril, prežil tu posledné 

roky svojho života a je pochovaný na miestnom cintoríne. Pavol 

Zemko ako rímskokatolícky kňaz, bádateľ, historik sa snažil nielen 

o zachovanie tradičných pietnych spomienok na Jána Palárika v 
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Majcichove, no svojím bádaním a študovaním života a tvorby Jána 

Palárika povzbudzoval ľudí k zachovávaniu a šíreniu odkazu Jána 

Palárika aj v dnešnej dobe.  

Neustále nám pripomína, že Ján Palárik bol nielen kňazom, ale i 

aktívny v mnohých oblastiach spoločenského a kultúrneho života. Bol 

básnikom a dramatikom – napísal 4 divadelné hry; pričinil sa 

o uzákonenie spisovnej slovenčiny; stal sa spoluzakladateľom spolkov 

– Spolku sv. Vojtecha v Trnave a Matice slovenskej v Martine; bol 

historikom – napísal cirkevnú históriu, ktorá bola uverejňovaná 

v Katolíckych novinách; uverejňoval homílie; zapájal do týchto aktivít 

aj ľudí zo svojho okolia – napr. jeho bohoslovca Jozefa Karela vtiahol 

do národného života ako spisovateľa i funkcionára Spolku sv. 

Vojtecha. 

Pavol Zemko povzbudzoval ľudí, aby nielen spoznávali dielo 

Jána Palárika, ale ho aj nasledovali v tvorivosti, a aby sa usilovali 

robiť nielen svoju prácu či povolanie, ale robiť niečo aj pre Cirkev, 

spoločnosť, ba celý národ. 

Preto prišiel s myšlienkou založiť Občianske združenie DSSJP, 

ktorého hlavným cieľom bude šírenie najväčšieho odkazu Jána 

Palárika – a to TVORIVOSŤ. 

Zakladajúcimi členmi DSSJP v Majcichove sa stali vtedajší 

členovia farskej rady, ktorí na svojom 1. riadnom zhromaždení 

5.7.2004 schválili stanovy, následne ich zaregistrovali na Ministerstve 

vnútra SR a tak určili smerovanie a ciele združenia, ktorými dodnes 

sú:  

 zachovávať dedičstvo Jána Palárika  

 rozvíjať umelecké schopnosti svojich členov  

 rozširovať záujmovo – umeleckú činnosť  

 rozširovať náboženskú kultúru  

 vzdelávanie  

 práca s deťmi a mládežou  

 

V priebehu rokov sa 3-krát upravovali stanovy Združenia, 

aktuálne sú z marca 2011. Nakoľko sme rozšírili pole pôsobnosti 

a rozbehli sme viaceré nové akcie, rozšírili sme Výbor na 9 ľudí, ktorí 

zabezpečujú činnosť DSSJP a svojou aktívnou, nezištnou a obetavou 

prácou prispievajú k zdarným aktivitám združenia. Zároveň sme si 
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zvolili za predsedu Pavla Zemka, ktorý je dušou nášho združenia 

a neustálym iniciátorom v ďalších a ďalších aktivitách. 

 

V našej činnosti úzko spolupracujeme s rôznymi spoločnosťami 

a združeniami – hlavne so združením miest a obcí Životnými cestami 

Jána Palárika, ktorého sme sa v roku 2012 stali členom, ako 

i všetkými mestami a obcami tvoriacimi toto združenie (Abrahám, 

Banská Štiavnica, Čadca, Hoste, Hronské Kľačany, Majcichov, Opoj, 

Palárikovo, Raková, Starý Tekov, Štiavnické Bane, Trnava), či so 

Spolkom sv. Vojtecha v Trnave, Trnavským samosprávnym krajom, 

Trnavskou arcidiecézou a Divadlom Jána Palárika v Trnave. 

 

Prioritou našej činnosti sa stalo organizovanie celoslovenskej 

súťaže s názvom Palárikovi nasledovníci – pôvodne len literárnej, 

dnes rozšírenej o výtvarnú, grafickú a informačno – komunikačnú 

tvorbu (IKT prezentácie). Nultý ročník tejto súťaže bol vyhlásený v r. 

2006. Slávnostné vyhodnotenie súťaže bolo každoročne stanovené na 

19.5. – ako pamiatku na deň, kedy bol Palárik uvedený do úradu 

majcichovského farára. Do súťaže sa zapájajú žiaci škôl, ale i dospelí 

z obcí a miest, v ktorých Ján Palárik pôsobil. Doteraz sa vždy 

slávnostné vyhodnotenie organizovalo v Majcichove. V snahe šíriť 

Palárikov odkaz a predstaviť naše združenie aj mimo nášho sídla sme 

ponúkli primátorom a starostom miest a obcí s palárikovskou 

tradíciou, že slávnostné vyhodnotenie bude organizované každý rok 

v jednej z týchto obcí. Prvýkrát to bolo 18.5. 2012 v Čadci. Aby sme 

zdôraznili 190.výročie narodenia Jána Palárika (27. apríla 1870), určili 

sme aj konkrétne témy v jednotlivých súťažných kategóriách – a to 

v literárnej a IKT prezentáciách: Život a dielo Jána Palárika a vo 

výtvarnej kategórii: Staň sa kulisárom či kostymérom v Divadle Jána 

Palárika v Trnave. Myslím si, že deti a mládež sa veľmi kreatívne 

chopili zadanej témy a vytvorili pekné diela – výtvarné práce budú 

vystavené na slávnostnom vyhodnotení súťaže a po dohode 

s výkonným tajomníkom združenia ŽCJP Miroslavom Marečkom, 

budú víťazné IKT prezentácie premietané návštevníkom Pamätnej 

izby Jána Palárika v Rakovej. Z každého ročníka súťaže Palárikovi 

nasledovníci sme vydali zborník víťazných literárnych prác, v roku 

2012 sme vydali elektronickú publikáciu s prácami na CD nosiči. 

Okrem týchto zborníkov sme vydali 7 ďalších publikácií, z ktorých 
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spomeniem hlavne publikácie súvisiace s Palárikom, t.j. Palárikov 

Majcichov – autor Pavol Zemko: Publikácia mapuje niektoré autorove 

príspevky pre oživenie Palárikovho dedičstva na niektorých akciách a 

miestach spojených s palárikovskou tradíciou v Majcichove, 

Ostrihome, Starom Tekove a Abraháme. Autor svojou modlitbou nad 

Palárikovým hrobom, ale i fiktívnym Palárikovým listom, či 

predstavením združenia Životnými cestami Jána Palárika podáva 

komplexné informácie o súčasných Palárikových nasledovníkoch a 

nadšencoch. V závere autor mapuje Palárikove zachované dielo.  

Svoju snahu o šírenie odkazu Jána Palárika Pavol Zemko 

dokazuje aj zozbieraním básní majcichovskej mládeže – vtedajších 

birmovancov – a následným vydaním publikácie Majcichovská 

mládež o Jankovi Palárikovi. 

Aj mňa osobne vtiahol do aktivít DSSJP – keď som ako 

organistka v Majcichove vypomáhala pri zostavovaní publikácií po 

technickej stránke, povzbudil ma k založeniu vydavateľskej živnosti 

a dnes už máme za sebou desiatky vydaných publikácií, z ktorých 

opäť spomeniem len súvisiace s Palárikom:  

Pavol Zemko: Palárikov nástupca v úrade farára. Autor v 

rokoch 2001 - 2009 pôsobil v Majcichove, kde jeho najvýznamnejším 

predchodcom v rokoch 1862 - 1870 bol Ján Palárik. Ján Palárik 

zomrel v Majcichove a bol pochovaný na miestnom cintoríne. 

Publikácia mapuje niektoré Zemkove príspevky pre oživenie 

Palárikovho dedičstva na niektorých akciách a miestach spojených s 

palárikovskou tradíciou v Majcichove, Ostrihome, Starom Tekove a 

Abraháme. Autor svojou modlitbou nad Palárikovým hrobom, ale i 

fiktívnym Palárikovým listom, či predstavením združenia Životnými 

cestami Jána Palárika podáva komplexné informácie o súčasných 

palárikových nasledovníkoch a nadšencoch. V závere autor mapuje 

Palárikove zachované dielo.  

Palárik na Trnavsku – v tejto publikácii sa Pavol Zemko snaží 

dopĺňať svoje výskumy ohľadom Jána Palárika predovšetkým v 

Majcichove, kde pôsobil ako farár, ktorý je súčasťou Trnavského 

samosprávneho kraja a uverejňuje ich už v šiestej publikácii: 

Inštalácia za majcichovského farára - 19. mája 1863; Palárikove 

výročia v roku 1922, 1928, 1960, 1970, 1972, 1990, 1995, 1998, 2000, 

2005, 2009 a 2010, čím sa sústreďuje aj na obce Abrahám, Hoste a 

Opoj, patriace do trnavského regiónu.  
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Vo vydavateľstve Ivona Matúšová vyjde v roku 2013 ďalšia 

Zemkova palárikovská kniha: Ján Nepomuk Palárik, Majcichovsko – 

Trnavská štúdia, kde budú predstavené predovšetkým nové a dosiaľ 

aj neprezentované fakty, či údaje, ktoré autor publikoval na základe 

osobných výskumov z diela a života tohto mimoriadneho 

rímskokatolíckeho kňaza a slovenského národovca európskeho 

formátu v iných publikáciách - a tu si nájdu spoločné miesto. 

Aj Združenie miest a obcí pripravilo vydanie 2. dielu monografie 

o Palárikovi s názvom Ján Palárik Beskydov – miláčik slovenského 

národa, odprezentovanú práve na tejto konferencii tu v Budapešti,  

22. októbra 2012. 

 

Z ďalších činností spomeniem organizovanie súťaže Zaosekov 

Opoj – je to súťaž v zbieraní a  písaní slušných vtipov a príhod, ktorú 

organizujeme každých 5 rokov. V spolupráci s Trnavskou 

arcidiecézou, kde bol Pavol Zemko najskôr generálnym a potom 

biskupským vikárom, sme vyhlásili dvakrát súťaž pre katolícke školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavskej arcidiecézy pod názvom 

Buzalkova Trnava. DSSJP financovalo zhotovenie Pamätných tabúľ 

– na Farskom  kostole Všetkých svätých v Majcichove, Farskom  

úrade v Majcichove a OÚ v Opoji. Medzi obľúbené akcie patrí Čítacie 

popoludnie víťazných prác súťaže Palárikovi nasledovníci, kde 

autori Majcichovčanom prednášajú svoje diela a tak predstavujú svoju 

tvorbu. Nadviazali sme aj spoluprácu s ochotníckym Divadelným 

súborom Jána Palárika v Čadci, ktorý v roku 2011 odohral 

v Trnavskom divadle a v Kultúrnom dome v Majcichove hru Svätá 

rodinka. V roku 2011 sme po prvý krát zorganizovali Deň detí 

v spolupráci s Obecným úradom Majcichov, pri tejto príležitosti sme 

formou IKT prezentácie predstavili svoju činnosť a pôsobenie 

všetkým zúčastneným. Ostatné informácie o našej činnosti si môžete 

prečítať na našej webovej stránke www.dssjp.sk 

 

Na konci roka 2012 sa Výbor DSSJP rozhodol pre zmenu svojej 

činnosti, ktorou by malo byť aj vzdelávanie a konferencie v spolupráci 

s vysokoškolskými pedagógmi európskeho formátu či doktorandmi. 

A tak sme aj hľadali osobnosť, ktorá by viac vystihovala tento náš 

zámer pri ponechaní si pôvodného zámeru združenia DSSJP ohľadom 

Jána Palárika – čo potvrdzuje pôvodný i keď síce upravený erb ako 

http://www.dssjp.sk/
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i predovšetkým súťaž Palárikovi nasledovníci, či podľa možností aj 

ostatná pôvodná činnosť. A voľba pomenovania inštitútu padla na 

myslím si zabudnutú osobnosť arcibiskupa – kardinála Juraja Haulika, 

trnavského rodáka. V roku 2013 si pripomenieme 225. výročie 

narodenia  tohto významného Slováka, národného buditeľa, prvého 

záhrebského arcibiskupa a kardinála, 20. apríla 1788.  

 

Študoval v Ostrihome, Trnave a vo Viedni. Roku 1811 bol 

vysvätený za kňaza. Pôsobil v Komárne, od roku 1825 bol 

ostrihomský kanonik, potom radca Uhorskej kráľovskej 

miestodržiteľskej rady v Budíne, radca Uhorskej kráľovskej dvorskej 

kancelárie vo Viedni, od roku 1832 prepošt v Záhrebe. Od roku 1853 

prvý arcibiskup záhrebský a od roku 1865 prvý chorvátsky kardinál. 

Zomrel 11. mája 1869 v Záhrebe. Jeho činnosť presahuje hranice 

Chorvátska, je porovnateľná s Palárikom, no nakoľko bol v najvyššej 

cirkevnej funkcii dosiahol omnoho viac: organizoval náboženský 

život, zakladal rehoľné spoločnosti a spolky, venoval sa školstvu, 

osvete, v roku 1848 založil časopis Katolički list zagrebački, ale i 

napomáhal rozvoj katedier chorvátskeho jazyka na školách, 

podporoval národné divadlo, založil učiteľskú prípravku a 

hospodársku spoločnosť, tlačou vydal dizertácie, príležitostné reči, 

prejavy a kázne. Do Záhrebu povolal Štefana Moysesa, splnomocnil 

ho vyučovať na univerzite – z neho sa stal neskorší banskobystrický 

biskup a znovuoživovateľ cyrilometodského kultu u nás, prvého 

predsedu Matice slovenskej, ktorú spoluzakladal s Jánom Palárikom. 

 

Dalo by sa hovoriť o akomsi premostení myšlienok a zjednotení  

ideálov, ale hlavne ide o povýšenie nášho súboru a vyzdvihnutie ho na 

vyšší stupeň, kam sa po siedmych úrodných rokoch výrazne posunul. 

Čo je zásluhou všetkých zakladateľov, členov, podporovateľov 

a priaznivcov súboru ako i nadšencov z radov členov jeho Výboru, 

starostov a primátorov, či kultúrnych a pedagogických pracovníkov 

alebo zamestnancov miestnych samospráv. DSSJP, občianske 

združenie sa tak oficiálne od roku 2013, kedy 31.decembra ukončíme 

Rok sv. Cyrila a Metoda na pamiatku ich 1150. výročia príchodu na 

Veľkú Moravu, ako i Rok viery – 24.novembra 2013, mení na 

Haulikov inštitút v jubilejnom roku jeho 225.výročia narodenia. A to 

len rok po skončení pripomienky Palárikovho 190.výročia narodenia 
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(22.apríla 1822) v roku 2012 ako i 215.výročia narodenia  biskupa 

Štefana Moysesa (24.októbra 1797). Tieto hviezdy slovenského neba 

nám jasne svietia na obzore nášho každodenného života a ukazujú 

nám smer.  

 

Po schválení Výborom DSSJP v zložení: 

1. Ivona Matúšová, 

2. PhDr. Mária Marková, PhD, 

3. Alojz Matúš, 

4. Ľubica Štefunková, 

5. Mgr. Jarmilka Šturdíková, 

6. Mgr. Monika Šturdíková, 

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

8. Mgr. Vladimír Žák, 

 

by Haulikov inštitút chcel spolupracovať s: 

1. prof.MUDr. Mária Kovářová, PhD – prorektorka Univerzity sv. 

Cyrila a Metoda Trnava 

2. Ing. Caroline Lišková, PhD – Fakulta ekonómie a podnikania, 

Paneurópska vysoká škola Bratislava 

3. PhDr. Denis Marko – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

Trnavskej univerzity Trnava 

4. PhDr. Mária Marková, PhD – Inštitút balneológie, fyzioterapie 

a liečebnej rehabilitácie Piešťany, Univerzita sv. Cyrila 

a Metoda Trnava 

5. PhDr. Mária Mešťánková – Fakulta masmediálnej komunikácie, 

Univerita sv. Cyrila a Metoda Trnava 

6. Mgr. Anja Mustagrudič – Filozofická fakulta, Univerzita 

Komenského Bratislava 

7. Mgr. Lenka Pavlíková - Heraldický register Ministerstva vnútra 

SR, Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava 

8. PhDr. Katarína Plešivčáková – Ústav sociálnej práce Božieho 

milosrdenstva Žilina, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej 

práce Bratislava 

9. Mgr. Jarmila Šturdíková – Metodicko – pedagogické centrum 

Bratislava Detašované pracovisko Trnava 

10. doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD, MPH – Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita Trnava 
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Kontaktné údaje:  

 

Ivona Matúšová 

podpredsedkyňa DSSJP Majcichov 

Tehelná 6/B 

917 01 Trnava 

matusovai@businessexpert.sk 

 

Mgr. Jarmila Šturdíková 

členka Výboru DSSJP Majcichov 

Metodicko pedagogické centrum Bratislava 

Detašované pracovisko Trnava 

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie cirkevných škôl a pre primárne 

vzdelávanie 

Lomonosovova 6 

918 54 Trnava 

jarmila.sturdikova@mpc-edu.sk 
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