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Milí čitatelia oficiálneho časopisu Gréckokatolíckej 
cirkvi Slovo, zo srdca vás všetkých pozdravujem 
a žičím vám všetky potrebné milosti v čase 
50. výročia jeho vydávania.

Náš časopis sa usiluje informovať vás o dôležitých 
udalostiach Prešovskej gréckokatolíckej metropolie 
sui iuris. Prináša správy nielen zo života všetkých 
slovenských eparchií, ale i jednotlivých farností. 
Navyše sa snaží pomáhať vám dozrievať v láske 
k Bohu, k Cirkvi i navzájom jeden k druhému.  
Čitateľské ohlasy na časopis sú veľmi pozitívne. 
Nielen z nášho domáceho priestoru, ale aj zo 
zahraničia. Iste, niekedy zaznejú aj kritické slová. 
Napriek tomu sa chcem zo srdca poďakovať 
celej redakcii a všetkým, ktorí sa podieľajú 
nielen na kvalitnej vizuálnej stránke časopisu, 
ale aj na jeho výnimočnom obsahu, za precíznu 
a neľahkú prácu: Milí priatelia, vám, ktorí ste 
doteraz zanietene a so živou vierou pracovali 
na vydávaní časopisu, chcem zablahoželať 
ku kvalitnej úrovni, ktorú dosiahol. Vďaka tomu 
oslovuje mnohých ľudí. Vyprosujem vám do vašej 
ďalšej práce potrebnú silu, chuť, svetlo živej viery 
a Božie požehnanie.

Tiež sa chcem zo srdca poďakovať vám, milí 
naši veriaci, ktorí odoberáte časopis Slovo. 
Je to svedectvo vášho záujmu o život svojej 
Gréckokatolíckej cirkvi. Musím povedať, že naše 

Slovo má hodnotu aj po rokoch. Nemyslím iba 
historickú hodnotu. Slovo je zrkadlom života našej 
cirkvi, jej potrieb, myšlienok autorov článkov 
v danom čase. Mnohé svojím rozmerom presahujú 
život jednej generácie.

V dnešnej neľahkej dobe sekularizmu, keď sa tlačí 
svetský duch nielen do života našej spoločnosti, ale 
aj do života Cirkvi, našich rodín, do medziľudských 
vzťahov aj do našich sŕdc, je veľmi dôležité 
nachádzať slová pokoja, radosti a šťastia. To všetko 
nám ponúka Cirkev, ktorá je ako Noemova archa 
na nepokojnom a rozbúrenom mori života. A hoci 
je bitá z každej strany, hoci ju mnohí nenávidia 
a snažia sa ju zničiť, hoci sú v nej aj ľudia slabí, 
biedni a hriešni, môžeme sa spoľahnúť na Ježišove 
slová, že ani brány pekelné ju nepremôžu, lebo 
Cirkev je postavená na Petrovej skale (porov. 
Mt 16, 18).

Mali by sme myslieť na to, že túto Cirkev tvoríme 
my všetci – pokrstení veriaci. A všetci ju môžeme 
vylepšovať tým, že sami sa budeme usilovať lepšie 
a svätejšie žiť. V nej sa nám ohlasujú slová Božieho 
Syna, ponúka nám sviatosti i Božie milosrdenstvo 
a je našou záchranou, lebo nás vedie k spáse.

V duchu týchto slov časopis Slovo upevňuje náš 
vzťah k Cirkvi. Je jedným zo spôsobov, ako udržať 
svoje deti stratené v hluku tohto sveta v spojení 
so svojou Cirkvou. Stačí im namiesto vecí, ktoré 
si zadovážia i sami, zadovážiť tento časopis – 
omnoho cennejší dar, ku ktorému sa môžu vrátiť 
aj po rokoch. Podľa mňa by nemal chýbať v žiadnej 
gréckokatolíckej rodine.

Z vďačnosti za to, čo tvoria, udeľujem všetkým 
pracovníkom redakcie i čitateľom svoje 
archijerejské požehnanie.

RADOSTNÉ 
SLOVO

vladyka Ján BABJAK SJ
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PÄŤDESIAT ROKOV 
ČASOPISU SLOVO

Juraj GRADOŠ

14. FEBRUÁRA 1969, PRED PÄŤDESIATIMI 
ROKMI, SKUPINA NADŠENÝCH SLOVENSKÝCH 
GRÉCKOKATOLÍCKYCH KŇAZOV ZREALIZOVALA 
PROJEKT ČASOPISU S NÁZVOM SLOVO. JEHO ÚSPECH 
MEDZI GRÉCKOKATOLÍKMI I RÍMSKOKATOLÍKMI 
V CELOM VTEDAJŠOM ČESKOSLOVENSKU BOL 
SILNÝM PODNETOM, ABY TENTO ČASOPIS NEBOL 
IBA JEDNORAZOVÝM PROJEKTOM, ALE STAL SA 
TRVALOU SÚČASŤOU GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI 
NA SLOVENSKU.

Dnes už nežije nik, kto by mohol hovoriť 
o inšpirácii tvorcov Slova, jeho prvých 
redaktorov. Všetko sú spomienky, 
prerozprávané niekoľkokrát. Nevieme, 
prečo nazvali časopis Slovo. Mohlo to byť 
spojené s 1100. výročím úmrtia filozofa 
a učiteľa svätého Konštantína – Cyrila. 
Ktoré slovo symbolizuje učiteľa a filozofa 
viac ako slovo „slovo“. Veď ich život sú 
samé slová. Ale tvorcovia mohli chcieť 
nadviazať aj na časopis Ruské slovo, ktorý 
vychádzal pred zákazom Gréckokatolíc-
kej cirkvi v Československu v roku 1950. 
Jeho šéfredaktorom bol Štefan Gojdič, 
brat prešovského blahoslaveného bisku-
pa. Akokoľvek to bolo, časopis s názvom 
Slovo sa stal neoddeliteľnou súčasťou 
života československých gréckokatolíkov.

OBDOBIE SOCIALIZMU
Prvé roky človeka a akéhokoľvek diela sú 
poznačené ochranou. Časopis Slovo však 
vznikol v jednom z najťažších období 
v dejinách slovenskej či československej 
spoločnosti – v čase normalizácie. Bol to 
čas, keď v Československu zaparkovali 
tanky „priateľov“ z východu. Čas, keď 
ľudia v bezradnosti horeli na námestiach 
miest. Kedy žiadna stolička nebola taká 
pevná, aby s istotou uniesla hocikoho – 
politika či robotníka.

Gréckokatolíci zažili veľkonočné ráno 
na jar 1968. Slnko zažiarilo, ale augusto-
vé mračná ho zakryli. Nastal čas temna 
pre slobodu náboženského prejavu, čas, 
ktorý chcel vrátiť všetko pred rok 1968. 
Aj status gréckokatolíkov. Medzi kňazov 
a veriacich sa vkrádal strach z opätovné-
ho zákazu Cirkvi. V tom čase bol zrod 
časopisu zázrakom, ktorý všetkým mimo 
i v Cirkvi povedal jedno jediné slovo – ži-
jeme. Naša cirkev, naši veriaci a kňazi žili, 
nie iba živorili, prežívali. Zažili osemnásť 
ťažkých rokov umierania, a ich chuť žiť 
bola obrovská. Nemohli sa stavať chrámy. 
Nemohli sa vydávať vlastné knihy, vlastná 
literatúra. Modlitebníky narážali na vše-

možné prekážky. Ale vybudovali si pries-
tor na vlastné myšlienky – vlastný časopis.

Tento časopis výrazne prispel k tomu, 
že gréckokatolíci znovu objavili samých 
seba, svoje dedičstvo otcov, obrad i nábo-
ženskosť. Cez časopis Slovo sa šírili infor-
mácie o dejinách gréckokatolíkov, slová 
východných i západných otcov, duchovné 
a liturgické zamyslenia. A medzi touto 
pšenicou rástli aj hluché byliny – články 
o žatve, o práci... Museli. Prisiali ich tam. 
No ich miera a intenzita bola zaned-
bateľná. Ak vďaka nim mohol časopis 
vychádzať, bola to malá daň. To cisárovo, 
čo patrilo cisárovi. A hoci niektorí kňazi 
pôsobiaci v Slove museli, či pre dobro 
iných dobrovoľne vstúpili do „pokro-
kovej“ skupiny socialistických kňazov 
Pacem in terris (Mier na zemi), časopisu 
to neuškodilo. Skôr ho to chránilo od väč-
ších a priamejších zásahov súdruhov, 
ktorým boli napríklad vystavené vtedajšie 
Katolícke noviny.

Slovo bolo v každej rodine. Čítali ho 
roľníci, robotníci i učitelia. Nie každému 
chodilo na jeho adresu. Nie každý sa 
mohol verejne k nemu prihlásiť. Dokon-
ca boli pokusy dostať ho cez hranice – 
do vtedajšieho sovietskeho Podkarpatia, 
kde boli gréckokatolíci prenasledovaní. 
Čítali ho rímskokatolíci najmä na Orave 
a Kysuciach, kde bolo vo veľkej obľube, 
ba konkurovalo Katolíckym novinám.

A tak časopis hodený do búrlivých vôd 
socialistického východného bloku, kde 
sa budovali svetlé zajtrajšky pod vedením 
veľkého sovietskeho brata, sa nielen hlbo-
ko zakorenil, ale rástol a rozbíjal prekáž-
ky, ktoré mu pripravili jeho neprajníci.

Časopis bol taký dobrý ako ľudia, ktorí 
ho tvorili. Tí však niekedy už nezvládali 
nápor problémov, neraz existenčných. 
Od svojho počiatku ho robili popri inej 

« Jeho Svätosť František zo srdca udeľuje 
apoštolské požehnanie členom 
redakcie gréckokatolíckeho časopisu 
Slovo pri príležitosti 50. výročia 
jeho vzniku a ochotne ho rozširuje 
aj na jeho čitateľov a dobrodincov, 
zvolávajúc na nich nebeské milosti 
i materinskú ochranu blahoslavenej 
Panny Márie.
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50 UDALOSTÍ  
ČASOPISU SLOVO

1969 – 14.02. vyšlo nulté číslo 
časopisu Slovo pri príležitosti 
1 100. výročia úmrtia slovanského 
apoštola sv. Cyrila (Konštantína). 
Nulté číslo vydal Gréckokatolícky 
biskupský úrad, t. č. v Košiciach 
s povolením Východoslovenského 
krajského národného výboru pod 
č. 25/69-Kun.

1969 – 20.06. – Slovenský úrad 
pre tlač a informácie (SÚTI) v Bra-
tislave vydal pod číslom 245/69 
povolenie vydávať časopis.

1969 - jún – Za šéfredaktora 
časopisu bol vymenovaný otec 
Ladislav Hučko.

1969 – júl / august – V Cirkev-
nom nakladateľstve vyšlo prvé 
riadne číslo časopisu Slovo. 
Jeho vydavateľom bol Spolok sv. 
Vojtecha, ktorý vydával časopis až 
do roku 1999.

1969 – 01.10. – Na základe 
rozhodnutia Ministerstva pôšt, 
dopravy a telekomunikácií Slo-
venskej socialistickej republiky 
z 5. septembra 1969 začala časo-
pis rozširovať Poštová novinová 
služba.

1969 – november – V novembri 
1969 štátne orgány dočasne 
zastavili vydávanie časopisov 
Slovo a Blahovistnik pre údajne 
protisocialistické články. Časopis 
Slovo bol následne povolený 
po ďalších rokovaniach, Blahovist-
nik až o niekoľko mesiacov.

1970 – 15.01. – Časopis Slovo 
začal vychádzať ako dvojtýžden-
ník. Po dvojčísle 7 – 8 sa však 
po zásahu štátnych orgánov jeho 
periodicita zmenila opäť na me-
sačník.

práci či dôchodku. Bol ich hobby, ich 
koníčkom. Dávali mu neraz väčšinu 
voľného času, niekedy aj na úkor rodiny. 
Väčšinou sa to stretlo s pochopením. 
V čase, keď kňazské platy boli iba sociál-
nou dávkou, sa títo muži aj bez farnosti 
púšťali do diela, ktoré nikdy nebolo 
dostatočne docenené. Finančne, spolo-
čensky ani morálne. Museli zvádzať boje 
nielen s nepriateľmi tam vonku, ale aj so 
strachom vnútri Cirkvi. S neprajníkmi, 
ktorí „vedeli“ lepšie písať. Ktorých články 
neboli uverejnené. Ale aj s tými, ktorých 
sa ich slová dotkli. Niekedy sa totiž títo 
otcovia časopisu odvážili povedať priamo 
i tvrdé slová. A tak nečudo, že nenašli 
dobrých „priateľov“ na tých správnych 
miestach.

Každý materiál sa časom unaví, prask-
ne, rozbije sa. Aj človek. A tak to bolo 
i v prípade šéfredaktorov časopisu Slovo 
v ťažkej dobe normalizácie. Ťažkým 
životom boli unavení, ale i zocelení. Vek 
im priniesol múdrosť i starobu. To im 
dávalo silu a bolo aj ich slabosťou. Mladí 
kňazi nemali záujem ísť do obrovskej 
neistoty. Nebolo ich veľa. A boli potrební 
inde – na farnostiach. Každého novokňa-
za vítali s otvorenou náručou, plní radosti 
i nádeje. A tak to bolo i v časopise. No 
nie nadlho. Tlak bol obrovský a prasknu-
tie bolo počuť i v zahraničí. Smrť Emila 
Korbu vyprovokovala množstvo telegra-
mov zo všetkých strán malého Slovenska. 
Biskupi, kňazi i laici. Všetci boli zasko-
čení. Zrazu si mnohí uvedomili, že Slovo 
stojí v prvej línii ochrany Gréckokatolíc-
kej cirkvi v Československu. Je jej oporou 

Titulná strana prvého riadneho vydania časopisu Slovo, ktoré vyšlo pod 
vedením šéfredaktora Ladislava Hučka st. ako dvojčíslo na mesiace júl 
a august v roku 1969.
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i ochranou. Až osemdesiate roky priniesli 
upokojenie situácie. Normalizácia poľa-
vila, časopis bol etablovaný, šéfredaktor 
uznávaný. Všetko toto len pomohlo 
časopisu rásť a oslobodzovať sa aj z tých 
malých pút socialistického režimu.

CESTA HĽADANIA
Druhý vatikánsky koncil zdôraznil 
úlohu laikov v Cirkvi. Po roku 1989 sa 
laici, ktorí desaťročia živorili v podzemí, 
dostali na svetlo. Muži a ženy sa chytili 
príležitosti a v obrovskej pokore po-
mohli postaviť sa Cirkvi na vlastné nohy, 
pomohli jej vrátiť možnosti, o ktoré počas 
štyridsiatich rokov socializmu prišla. No 
na všetko boli potrebné zdroje. Ľudské 
i finančné. A tú obrovskú úlohu zohrali 
zapálení podnikatelia, ktorým viac ako 
o vlastné vkladné knižky a výpisy majetku 
išlo o spoločné blaho, o prospech Cirkvi.

Toto bola vždy slabá stránka života gréc-
kokatolíkov. Historicky nemali grécko-
katolíci na Slovensku vlastnú šľachtu, 
vlastných mešťanov. A v roku 1990 sa len 
málokto z nich rozhodol nielen podnikať, 
ale deliť sa s plodmi svojho konania so 
svojou komunitou. No našli sa takí. Jed-
ným z nich bol inžinier z poisťovne, bás-
nik, ktorý videl potrebu opraviť ochab-
nutého, unaveného, uzavretého ľudského 
ducha, plného strachu. Uvedomoval si 
silu slova, toho ľudského i Božieho. A tak 
nielen sám písal básne, ale pomáhal 
i iným autorom. A najmä pomohol časo-
pisu Slovo vystúpiť zo svojho vlastného 
tieňa. Obliecť si nový šat, zmeniť vzhľad 
i obsah. Časopis začal hľadieť dopredu, 
žiť jednou nohou v súčasnosti a druhou 
už v budúcnosti.

Nová doba znamenala nové technoló-
gie. A to znamenalo hľadať zdroje. Tie 
finančné i ľudské. Redakcia omladla. Pod 
vedením skúseného a odhodlaného muža 
rástli mnohí mladí evanjelizátori. Zápal 
bol nákazlivý. Mladí ľudia sa nebáli. Od-
zvonili režimu a boli plní nadšenia, od-
hodlania zmeniť svet. Keď zložili systém, 
verili, že oživia Cirkev. Vlievali novú krv 
do jej žíl. Časopis bol diaľnicou, ktorou 
nové myšlienky oslovovali gréckokatolí-
kov v malých dedinách i v mestách.

Zdalo sa, že to bude trvať dlho. Veľmi 
dlho. Do časopisu začali prenikať moder-
né postupy, rodila sa myšlienka profesi-
onalizácie. Štúdium masmédií, ktoré sa 
na Slovensku rozbehlo, prinieslo nové 
poznatky, a tie si našli cestu k redakcii. Až 
prišiel zasa august. No nie 1968, ale 1999. 
Správa o autonehode šokovala mnohých. 

Nič už nebolo tak ako deň pred ňou. Isto-
ta sa zmenila na neistotu. Pokoj sa zmenil 
na boj. Padla opona, ktorá ukázala nahú 
pravdu, ktorú sa mnohí báli vysloviť. Ča-
sopis bol tým, čím je, za veľkú cenu obety 
jedného muža a jeho rodiny.

Šéfredaktori časopisu Slovo
Ladislav Hučko (1969 – 1970) 
Dr. Emil Korba (1970 – 1978) 
Štefan Papp (1979 – 1984) 
PaedDr. František Dancák (1984 – 
1991, 1999 – 2000) 
Mgr. Ing. Blažej Krasnovský (1992 
– 1999) 
ThLic. Juraj Gradoš, PhD. (2000 – )

V redakcii časopisu Slovo ďalej 
pôsobili: Emília Bakajsová, Marek 
Baran, Miroslav Baran, Radko Bli-
chár, Katarína Čintalová, Miroslav 
Dancák, Adriana Dolinská, Jaroslav 
Girovský, Martin Grošik, Michal 
Hospodár, Miroslav Chorendžák, 
Ján Jalakša, Mikuláš Jančuš, Juraj 
Jurčišin, Valéria Juríčková, Milan 
Kandráč, Marica Kipikašová, Peter 
Knut, Drahomíra Kolesárová, 
Lukáš Kovalik, Helena Krenická, 
Pavol Kušnír, Milan Kuzmiak, Peter 
Laca, Katarína Maľučká, Adriana 
Matoľáková, Anton Mesároš, Pavol 
Mihajlo, Alena Milenkyová, Ondrej 
Miškovič, Roman Miz, Milan 
Mojžiš, Karol Neupauer, Michal 
Pavlišinovič, Tomáš Pecuch, Jozef 
Petričko, Anna Porhinčáková, Ma-
rek Pulščák, Ján Slobodník, Jozef 
Emil Suchý, Marek Valenčík, Peter 
Vanik, Peter Vansáč a ďalší.

Ďakujeme.

Redakčná práca vždy bola a je pestrá. Od investigatívnej 
žurnalistiky cez účasť na rôznych akciách, budovanie zázemia 
až po typickú kancelársku prácu v redakcii.
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NOVÉ MILÉNIUM
Na prahu nového milénia časopis Slovo 
prežíval slobodu myšlienok, ale bol 
i súčasťou veľkého, či skôr malého trhu. 
O priazeň gréckokatolíkov sa uchá-
dzali ďalšie gréckokatolícke časopisy. 
A okrem svetských médií aj množstvo 
rímskokatolíckych. Časopis prežil tridsať 
rokov len vďaka obetám ľudí, ktorí verili 
v jeho poslanie. Nebol chránený zvonku 
ani Cirkvou. Chránili ho tí, čo ho tvorili.

Každý dal to, čo mohol. Skúsenosti, odva-
hu, poznanie... Časopis sa zasa nadýchol. 
Začala sa tretia doba jeho existencie, 
ktorá trvá dodnes. Začala sa tak, ako len 
mohla. Ľuďmi, ktorí pomáhali časopis 
tvoriť v podmienkach, keď z pôvodnej 
redakcie zostali iba zviazané ročníky. 
Ľuďmi, zvlášť bohoslovcami a študent-
mi teológie, ktorí ho pomáhali zvárať 
do obalov. Nová doba priniesla síce nové 
možnosti, nové technológie, výzvy, ale 
i nové požiadavky. Pracovalo sa po veče-
roch i nociach. V redakcii i na stoloch 
v jedálni. Kde sa dalo. Každý, kto chcel, 
pomáhal. Už nebol hlavným problém ob-
sah, nebola problémom vizuálna úroveň 
časopisu. Boli ním financie.

V prvých rokoch nového milénia napriek 
všemožnej snahe šetriť časopis ročne pro-
dukoval miliónovú stratu. No jej vyrov-
nanie neprišlo samo. Na počiatku to bol 
úspešný projekt náboženského vydava-
teľstva Petra a ľudí, ktorí v ňom pôsobili. 
Každý rok vydavateľstvo dokázalo nielen 
vykryť deficit časopisu, ale aj investo-
vať do nových titulov. Z popola povstal 
fénix. Časopis sa profesionalizoval. Rástli 
ľudia, ktorí v ňom pôsobili – vzdelávali 
sa, hľadali nové trendy, nové poznatky 
a možnosti. A s nimi rástol i časopis. 
Po náboženskom vydavateľstve Petra sa 
mecenášom časopisu stalo Gréckokato-
lícke biskupstvo v Prešove. Na ďalších 
štrnásť rokov časopis finančne podporo-
valo. Ľudia sa menili. Prichádzali noví 
a prinášali nového ducha.

Redakcia sa rozrastala a rozrastal sa časo-
pis. Kým na počiatku nemal ani dvadsať 
strán raz za mesiac, teraz to bolo v roku 
niekoľkonásobne viac. Gréckokatolíci 
tak dostali časopis, z ktorého si mohli 
vyberať, čo ich zaujíma. Časopis, ktorý 
ich nielen informoval, ale i učil, formo-
val – presne tak, ako to robil desaťročia 
predtým. Ako časopis rástol, rástol i počet 
jeho čitateľov. Rástla jeho úroveň. Dnes 
sa redakcia časopisu snaží prestať sa 
spoliehať na jedného dobrodinca. Musí. 
Narastajúci záujem o projekt Priatelia 
časopisu Slovo zo strany jeho čitateľov je 
svedectvom spätosti čitateľov a redakcie. 
Signálom, že časopis je súčasťou sŕdc a ro-
dín gréckokatolíkov. Že žije a že dospieva, 
ako vo viere dospievajú jeho čitatelia, jeho 
redaktori. A tak ako neustále vo svojej 
histórii časopis žije vďaka tým, ktorí sa 
neboja nezištne sa pripojiť k dielu, ktoré 
ani po päťdesiatich rokoch nie je dokon-
čené. K dielu, ktoré žije a prináša život, 
kam treba.

1970 – 10.05. – Pod tlakom štát-
nych orgánov otec Ladislav Hučko 
z pozície šéfredaktora časopisu 
abdikoval.

1971 – marec – V roku 1971 sa 
začala spolupráca redakcie s aka-
demickým maliarom Mikulášom 
Klimčákom, ktorý pre časopis 
vytvoril množstvo ikonografic-
kých perokresieb. Spolupráca sa 
zintenzívnila v osemdesiatych 
rokoch.

1971 – 01.10. – Šéfredaktorom 
časopisu sa stal otec Emil Korba, 
ktorý viedol redakciu od konca 
roku 1969.

1972 – 1974 – Redakcia pod 
vedením Emila Korbu pripravila 
tri ročníky knižného Gréckokato-
líckeho kalendára Slova.

1972 – 21.03. – Blahovistnik sa 
stal jazykovou mutáciou Slova 
až do roku 1989 a redigovala ho 
rovnaká redakcia.

1978 – 27.10. – V Bardejove 
za nejasných okolností zomrel 
otec Emil Korba, ktorý bol krátko 
pred smrťou v auguste 1978 
odvolaný z miesta šéfredaktora 
Katolíckych novín (od 1. júna 
1976).

1979 – 01.11. – Šéfredaktorom 
časopisu sa stal otec Štefan Papp, 
známy gréckokatolícky historik. 
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MUŽ S ROVNOVÁHOU 
V POKORNOM SRDCI

Juraj GRADOŠ

TOHTO ROKA 17. AUGUSTA UPLYNÚ DVE DESAŤROČIA OD TRAGICKEJ SMRTI 
BLAŽEJA KRASNOVSKÉHO, BÁSNIKA, POLITIKA, EKONÓMA A OTCA. PRE RODINU 
ČITATEĽOV ČASOPISU SLOVO JE JEHO MENO SPOJENÉ S PÔSOBENÍM V SLOVE 
V ROKOCH 1992 AŽ 1999. PRÁVE ON STÁL ZA BUDOVANÍM KLASICKEJ REDAKCIE 
V PREŠOVE A ZA OTVORENÍM ČASOPISU NOVÝM MOŽNOSTIAM A TECHNOLÓGIÁM, 
KTORÉ DEVÄŤDESIATE ROKY MINULÉHO STOROČIA PRINIESLI. ZA KAŽDÝM VEĽKÝM 
MUŽOM SA VŠAK SKRÝVA VEĽKÁ ŽENA A PÁN BLAŽEJ KRASNOVSKÝ JE TOHO 
JASNÝM PRÍKLADOM.

Bývalá učiteľka 
Katarína 
Krasnovská, 
rod. Hvižďáková 
(68), pochádza 
z učiteľskej 
rodiny 
zo Sobraniec. 
V roku 1975 
spojila svoj 
život s Blažejom 
Krasnovským. 
Boh im požehnal 
troch synov. 
Po tragickej smrti 
manžela sa o nich 
a o ich výchovu 
starala sama.

Ju
ra

j G
ra

do
š

J	 Kedy a kde ste sa spoznali s vaším budúcim 
manželom?

S Blažejom som sa spoznala na strednej všeobec-
nej škole v Sobranciach. Pochádzam z učiteľskej 
rodiny a hoci otec chcel byť pôvodne kantorom 
v chráme, v tvrdej dobe socializmu sa stal učite-
ľom. A vtedy učitelia a ich rodiny to nemali v otáz-
ke náboženstva ľahké. Skrývali sme sa. Rodičia nás 
viedli k viere, a tak sme každú nedeľu chodievali 
ráno o šiestej autobusom zo Sobraniec do Michalo-
viec. Aj v zime. Vonku zima, autobus vykurovanie 
nemal a aj v chráme bolo chladno. V takejto situácii 
nebolo nezvyčajné, že nám mrzli nohy. Moja mlad-
šia sestra mi spomínala, že si doma, keď sme sa raz 
vrátili, už necítila nohy. Ja som jej vtedy dala dole 
čižmy, trela a zohrievala som jej nohy svojím dy-
chom. Ono sa zdalo, že keď prídeme zmrznutí ako 
cencúle, budeme sa ľutovať. Nás to však dvíhalo.

Na strednej škole Blažej písal a tvoril časopis 
Blčiaci oheň. Na stroji cez indigo. Bol to kresťansky 
orientovaný časopis. Nevydávali veľa kusov, a tak 
ho dával iba tým, ktorým dôveroval a ktorí mali 
o tento časopis záujem. Ja som patrila do tej skupi-
ny a časopis ma vtedy veľmi oslovil.

J	 Ako to bolo s jeho písaním?

Stále písal. Vtedy nebol taký výber kresťanskej 
literatúry. Manžel prepisoval na stroji náboženské 
knihy, v čom mu pomáhali i ďalší ľudia a priatelia. 
Aj k tejto literatúre sa ťažko dostávalo. On vlastne 
nikdy neprestal písať.

J	 Ako ste vnímali jeho básnický talent?

Sama som od detstva rada recitovala a hrám na kla-
víri. Chodievala som na rôzne súťaže, aj krajské. 
Pochopiteľne mi bol záujem Blažeja o básnickú 
tvorbu blízky. Spoločne sme robili aj vianočné 
programy. Dar, ktorý dostal, opatroval a pestoval. 
Bol jeho súčasťou. A cez neho aj mojou. Tvoril 
na zemi. Nikdy nesedel za stolom. Sedel na zemi 
a okolo neho boli rozložené knihy, a on skladal 
svoju báseň.

J	 Čo bolo pre manžela inšpiráciou?

Každá zbierka je jedinečná. Oslovená životom, 
oslovená svetom. Naším spoločným životom. Často 
i predsudkami voči nám. Aj tých, ktorí chodievali 
do chrámu. Prvých sedem rokov sme boli sami, 
a tak bolo v dome ticho. Vlastne nie. Vravievam, že 
kde sa končia slová, tam sa začína hudba. I dnes je 
hra na klavíri mojou modlitbou – v súžení i radosti. 
Keď človek spieva, vraj sa dvakrát modlí. A keď hrá, 
možno i trikrát. (úsmev) Boh ma vždy vypočul. 
A hoci som deň prežila v bolesti, zároveň to bol 
deň pokoja v duši.

Manželove básne neboli iba spolu pospájané slová. 
Bol to náš život napísaný vo veršoch. A hoci bol 
presvedčený o tom, že najdokonalejším prameňom 
poznania v poézii je jazyk Biblie či liturgie, jeho 
básne hovoria skôr o viere a živote než o teológii. 
V jeho básňach sa rýmujú ich slová a náš život. Sú 
to výtrysky z jeho duše, z jeho, z nášho žitia.
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Časopis viedol až do roku 1984, 
keď z tohto miesta po nátlaku 
socialistických úradov odstúpil.

1984 – 01.09. – Za šéfredaktora 
bol vymenovaný otec František 
Dancák, vtedy správca farnosti 
Kružlov, ktorý ho viedol do konca 
roku 1991.

1991 – január – Prvýkrát bola 
ti tulná strana časopisu dvojfareb-
ná, čo bolo pravidlom až do roku 
1999.

1991 – november – Redakcia 
časopisu Slovo sa presídlila 
na miestny gréckokatolícky farský 
úrad do Prešova, kde bola až 
do konca roku 1999.

1992 – 01.01. – Šéfredaktorom 
časopisu sa prvýkrát stal laik – 
Blažej Krasnovský.

1992 – 01.01. – Časopis Slovo 
začal znovu vychádzať ako dvoj-
týždenník.

1992 – január – Titulný list časo-
pisu bol prvýkrát plnofarebný. 
Bola na ňom ikona Presvätej Bo-

J	 Recitoval vám osobne manžel 
nejakú báseň?

Nie. No niektoré mi venoval. To som sa 
neraz dozvedela nepriamo – od iných 
ľudí. Ale vlastne všetky sú moje. Stotož-
ňujem sa s ich slovami. S každou básňou. 
Výnimočná však bola prvá zbierka – 
Na linke dôvery, ktorá vyšla ešte v roku 
1984. Bola to vtedy 
veľká vzácnosť.

J	 A čo jeho pôso-
benie v časopise 
Slovo?

Nespomínam si, ako 
sa manžel stal šéfre-
daktorom časopisu 
Slovo. Mal mnoho 
povinností, veľa úloh. 
A tak málo času. Ako 
sám napísal v istej 
básni: „Čas je pre nás 
vzácnosť.“ No čas 
s ním bola zasa vzác-
nosť pre nás. Mali 
sme ho málo. Manžel 
sa snažil každému 
pomôcť, poradiť alebo 
aspoň vypočuť. A niekedy mu neostalo síl 
a času na nás. Neraz po nedeli, ktorú sme 
svätili všetci spolu, a on sa tam načer-
pal, už v pondelok „z nás vyzobali ľudia 
i posledné zrno z nedele“. Blažej to tak 
jasne povedal v básni. Prichádzali mnohí 
a načierali. A znovu. A znovu.

Keď robil Slovo, vnímala som to ako služ-
bu Cirkvi. Ako niečo, cez čo prichádza 
požehnanie. Veľakrát tu boli i redaktori 
časopisu a rozprávali sa s ním. V jednej 
básni napísal: „Na počiatku bolo Slovo. 
A tak sme vždy a všade druhí.“ Svoju 
úlohu v časopise Slovo prijímal s pokorou 
a dával všetko, čo mohol. Čo mal. Zo seba, 
čas i financie. Čo bolo treba. Nebolo to 
jednoduché. Stálo to veľa času. Nášho 
spoločného času. Bola to síce vysoká 
cena, ale za správnu vec. Vnímala som to 
podobne ako on. Podporoval všetko dob-
ré a vznešené. Veľmi ťažko však znášal, ak 
iní nedokázali splniť svoje prísľuby a ne-
dodali článok či fotografiu. Vtedy hľadal, 
čím by to mohol nahradiť. No zapájal sa 
a písal i do ďalších časopisov. Bol naprík-
lad šéfredaktorom časopisu Verbum.

J	 Ako ste prežívali manželovu smrť 
ako rodina?

Ťažko, veľmi ťažko. Najmladší syn mal 
vtedy päť rokov, stredný Pavol začal 

chodiť na gymnázium a Petrovi chýbal rok 
do maturity. Niekedy mám pocit, akoby 
najmladšieho Blažeja jeho detstvo obišlo. 
Rástol medzi dospelými a veľmi skoro do-
spel i sám. Chcel dobehnúť svojich bratov, 
ktorí mu boli vzorom. Veľmi potreboval 
mužský vzor. Starší chlapci si pamätali 
otca – on bol ich obrovským vzorom a cez 

nich bol i vzorom pre 
Blažeja. Chlapcom veľ-
mi chýbal otec. Muž, 
ktorý by mal na nich 
čas, porozprával sa 
s nimi. Jeho smrť zná-
šali po svojom. Uzatvá-
rali svoju bolesť v sebe. 
A ja som to všetko vi-
dela. Nie v slovách, ale 
v mlčaní. Cítila som to. 
Aj ich bolesť. Pavol sa 
venoval športu. Peter 
hudbe – dokonca so 
skupinou priateľov 
zo Sobraniec zhu-
dobnil otcove básne. 
Jeden druhému boli 
oporou. A hoci sa ich 
otec – básnik odmlčal, 
oslovuje ich vo svojich 
básňach ďalej. Ja som 

dbala na to, aby všetci chodili na klavír. 
Tam, pri hraní hudby, dokáže človek 
prejaviť svoje emócie, svoje pocity. Dokáže 
uvoľniť svoje srdce.

J	 A ako ste to znášali vy?

Tiež ťažko. Zostalo iba ďakovať Bohu 
za každý žitý deň. Najmä ma však zraňo-
vali postoje ľudí, ktorí predtým hľadali 
u neho pomoc. Jedna zo zbierok manžela 
bola pre mňa veľmi skľučujúca – Hodina 
z Jóba. Nedokázala som čítať básne, ktoré 
vtedy Blažej napísal. Sú o bolesti z ľudí 
okolo nás. Veľmi mi ublížili. Sebectvo 
iných, neschopnosť hľadieť na druhého 
a jeho potreby, jeho rodinu. Len brať, 
a nič nedávať. Denne sme mali niekoľko 
návštev a desiatky telefonátov. Boli to 
ľudia, ktorí naozaj potrebovali pomoc, 
ale i tí, ktorí zneužívali manželovo dobré 
srdce. A on k nim pristupoval v obrovskej 
pokore. Každý deň. V obrovskej láske. Až 
nedávno, pred štyrmi rokmi som našla 
silu otvoriť túto zbierku a čítať si ju. Po-
čúvať znovu jeho slová, ktorými už vtedy 
dokázal týmto ľuďom odpúšťať. A tak 
som to urobila i ja. Ako hovorievam: „Ži-
vot je boj. A bojovať znamená žiť. A aby 
život krajší bol, musíme víťaziť.“ A tak 
postupne získavam to, čo on nazýval 
„pokornou rovnováhou srdca“.

Katarína Krasnovská

ĽUDIA

Pod rúškom lásky chodili,
chodili a načierali,
načierali kedykoľvek,
koľkokoľvek.

Ich láska bolela.
Zobrali čas i priestor na lásku.
Rezali do živého,
ba chceli nemožnosti
– prerezávali putá lásky
i nite, čo ešte boli v duši skryté.
A hovorili o láske?
To nie je čierny humor.
To je láska a bolesti od tých,
čo si hovorili ĽUDIA.
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SLOVO – ČASOPIS 
DO KAŽDEJ RODINY

Gabriel PAĽA

NA SLOVENSKU JE IBA ZOPÁR CELOPLOŠNÝCH 
KRESŤANSKÝCH ČASOPISOV. ČASOPIS 
GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI SLOVO MEDZI NE URČITE 
PATRÍ. BA MÁ UŽ 50 ROKOV SVOJE STABILNÉ MIESTO. 
PREŽILO ČASY NORMALIZÁCIE, KOMUNISTICKEJ 
VLÁDY I ZÁPAS O DEMOKRACIU A SLOBODU 
NA NAŠOM MALOM SLOVENSKU. JE TU AJ DNES A MÁ 
SVOJE MIESTO V RODINÁCH. JE VEĽMI DÔLEŽITÉ 
PRIJÍMAŤ KVALITNÚ DUCHOVNÚ POTRAVU PRE NAŠE 
DUŠE. NÁŠ ČASOPIS TÚTO ÚLOHU ZAISTE PLNÍ.

Prieskumy ukazujú, že v porovnaní s inými 
európskymi krajinami Slovensko prikladá 
rodine stále veľký význam. Vo všeobec-
nosti však možno badať, ako do životného 
štýlu nasýteného popkultúrou často 
prenikajú praktiky a jazyk konzumizmu, 
individualizmu a egoizmu. Manželský 
a rodinný život je krehký, ľahko napadnu-
teľný a v súčasnej spoločnosti ťažko udrža-
teľný. Svedčia o tom štatistiky, že približne 
polovica manželstiev sa do dvoch rokov 
od uzatvorenia manželstva rozpadáva. 
Deti a mládež sú zase ohrozované rôznymi 
mediálnymi vplyvmi, preto je dôležité 
naučiť ich médiá správne využívať, mať 
k nim správny vzťah.

Je veľmi dôležité v rodine príkladom 
rodičov ukazovať na vzťah ku kresťan-
skej literatúre, kresťanským periodikám. 
V nich určite nenájdeme antihodnoty, 
braky a plytké humoresky. Svätý apoštol 
Pavol na to už pred dvetisíc rokmi upo-
zorňoval Efezanov: „Napodobňujte Boha 
ako milované deti a žite v láske tak, ako 
aj Kristus miluje nás a vydal seba samého 
Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej 
vône! Smilstvo a akákoľvek nečistota ale-
bo lakomstvo nech sa ani len nespomenú 
medzi vami, ako sa patrí na svätých, ani 

mrzkosť, ani hlúpe reči a neprístojné 
žarty, lebo to sa nesluší; radšej vzdávajte 
vďaky. ... Nech vás nik nezvedie prázdny-
mi rečami, lebo za to prichádza Boží hnev 
na neposlušných synov. Preto nemajte 
s nimi nič spoločné. Kedysi ste boli tmou, 
ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako 
deti svetla!“ (Ef 5, 1 – 8)

Ako každá výchova má svoj základ 
v rodine, aj výchova k používaniu kníh 
a tlačovín má svoje základy práve tam. 
Je totiž najprirodzenejším prostredím 
na jej realizáciu. S tým súvisí aj rodinná 
kultúra, ktorej základy vytvárajú rodičia. 
Ich vzťah, komunikácia, vzájomné pôso-
benie detí a rodičov determinuje rodinu, 
jej kultúru, a tým aj výchovné prostre-
die. Rodinná kultúra denne dostáva 
nové podnety, ktoré sa ju snažia upraviť 
„na svoj obraz“ vytesnený konzumom, 
intrigami, sexom a emočnou nestabilitou. 
Slovenské časopisy sú tým preplnené. 
Rodičia si to ani nemusia uvedomovať, ale 
svoje deti mediálne vychovávajú v prvom 
rade doma. Ako? No napríklad tak, že si 
kupujú nevhodné časopisy alebo na-
opak kupujú hodnotné periodiká, ktoré 
formujú a podporujú pozitívne stránky 
rodinného života. 

Prečo časopis Slovo patrí do rodinnej 
mediálnej ponuky? Ak patríme do spolo-
čenstva veriacich gréckokatolíkov, našu 
identitu majú posilňovať a budovať také 
médiá, ktoré ju reprezentujú. Časopis 
Slovo už 50 rokov posilňuje identitu 
gréckokatolíkov na Slovensku a zastáva ju 
v dobrých i zlých časoch. Svojou ponukou 
je určený všetkým vekovým kategóriám 
i všetkým stavom. Prídu si v ňom na svoje 
všetci, ktorí túžia po hodnotnom slove, 
ktoré informuje, inštruuje, vzdeláva 
i zabáva. V historickom kontexte prešiel 
tento časopis postupne svojím vývojom 
ako každé médium. Za tých päťdesiat 
rokov sa časopis postupne pretransformo-
val na časopis na podporu duchovného 
života, informovanosti o dianí v Cirkvi, 
formácie v otázkach spoločenského 
i rodinného života, ako aj na zábavu 
a pohodové čítanie rodičov i detí. Svojím 
moderným vzhľadom a grafikou spĺňa 
tie najprísnejšie kritériá na úspešné 
periodiká dnešnej doby. Ako ho môže 
rodina použiť?

Dnes nemáme možnosť zachytiť všetky 
informácie a správy o aktivitách Sväté-
ho Otca. Redakcia pripravuje vybrané 
posolstvá, ktoré sú dôležité pre náš du-
chovný rast i pre zorientovanie sa v učení 
Cirkvi, i jeho výzvy na konkrétny čas. 
Sme putujúcim Božím ľudom – Cirkvou, 
ktorá vo svete, v živote často prichádza 
na križovatky hodnotových ciest. Kon-
krétne vypuklosti a turbulencie života 
sú tu predstavované na tematických 
stránkach. Ak si neviete rady s niekto-
rými otázkami etiky vzniku a zasahova-
nia do prirodzených záležitostí života, 
v tom prípade je k dispozícii vyjadrenie 
odborníkov v oblasti bioetiky. Čitateľ má 
možnosť v hutnej forme sa oboznámiť 
s problematickou oblasťou a s postojom, 
ktorý k tomu zaujíma Cirkev. Často sú ro-
dičia konfrontovaní svojimi deťmi alebo 
okolím podobnými otázkami, na ktoré 
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horodičky od E. Szabóa. Išlo však 
o ojedinelý počin redakcie.

1995 – 02.06. – Časopis Slovo 
vyšlo pri príležitosti návštevy 
pápeža Jána Pavla II. v Prešove 
ako špeciálne dvojčíslo.

1996 – 31.03. – Redakcia časopi-
su pripravila vydanie mimoriadnej 
prílohy časopisu Slovo mladých 
pri príležitosti stretnutia mládeže 
na Kvetnú nedeľu.

1999 – 17.08. – Medzi Tesárskymi 
Mlyňanmi a Zlatými Moravcami 
pri autonehode tragicky zahynul 
Blažej Krasnovský, šéfredaktor 
časopisu, podpredseda KDH, 
predseda dozornej rady a člen 
výkonného výboru Fondu národ-
ného majetku.

1999 – 11.09. – Za šéfredaktora 
časopisu bol opäť vymenovaný 
otec František Dancák, ktorý 
túto úlohu zastával až do svojho 
odstúpenia 30. apríla 2000.

2000 – Redakcia časopisu pripra-
vila prvý nástenný gréckokatolíc-
ky kalendár, ktorý od roku 2011 
vychádza ako príloha časopisu 
Slovo.

2000 – 01.01. – Novým vydava-
teľom Slova na základe rozhodnu-
tia Gréckokatolíckeho biskupstva 
v Prešove sa stalo náboženské 

nevedia odpovedať. Časopis Slovo je aj 
v tejto oblasti k dispozícii. 

Veľmi dôležitým sa dnes javí odovzdáva-
nie svedectva viery v rodine. Niekedy však 
chýbajú jej svedkovia v niektorej oblasti 
života. Čitatelia časopisu Slovo majú 
možnosť spoznávať týchto svedkov pros-
tredníctvom rozhovorov. Alebo načrieť 
do pokladu svedectiev a príbehov iných. 
Najdôležitejšími svedkami sú však naj-
bližší – rodina a jej život. V dnešnej ťažkej 
dobe sú stránky časopisu venované rodine 
prínosom pre plnohodnotný kresťanský 
život každého jej člena. Časopis sa venuje 
konkrétnym oblastiam rodinného života, 
vzťahov a spolunažívania v domácnosti, 
ktoré sa javia vypuklými aj z pohľadu 
odbornej verejnosti. A ak uvážite, že sú 
niektoré state veľmi dôležité a podstatné 
pre rodinný život, ponúknite ich svojim 
ratolestiam, pre ktorých v istom období 
života rodičia akoby strácali autoritu 
otca a mamy. Stávajú sa iba nástrojom 
na „strechu nad hlavou“, jedlo, teplo, 
svetlo a komfort všetkého druhu. A tu 
je priestor, kde vás môže časopis zastú-
piť. I na diaľku sa tak naďalej môžete 
starať o duchovný pokrm pre svoje deti či 
vnúčatá. 

Duchovný rast rodiny predpokladá rast 
jednotlivca. A to napomáhajú katechézy 
a každodenné zamyslenia v časopise. Čo 
tak dať si po večeri namiesto televíznych 
brakov zopár dúškov zamyslenia nad 
životom, vierou...? Veľmi dobré a utužu-
júce rodinu je, ak si vie spoločne sadnúť 
a takto duchovne pookriať pri modlitbe 
a čítaní zo stránok časopisu Slovo. A ak 
mladým nestačí tento spôsob, v časopise 
nájde inšpirácie v aktivitách spoločen

stiev alebo centier. Alebo treba siahnuť 
po hodnotnej knihe, filme či hudbe, ktoré 
sú prezentované v časopise. Svoje čítanie 
tu nájdu aj tí najmenší, ktorým je venova-
ná stránka pre deti.

Treba oceniť, že časopis Slovo nám môže 
poslúžiť ako plánovač pri spoločných 
a hodnotných aktivitách rodiny. Nájdete 
v ňom kresťanské programové ponuky, 
z ktorých si môžete vybrať a spoločne 
ich sledovať alebo počúvať. Pre rodinu 
je veľmi dôležité a potrebné spoločne 
tráviť čas, iba tak možno budovať zdravé 
a na kresťanských hodnotách postavené 
rodiny, ktoré budú v spoločnosti presa-
dzovať kultúru života, nie kultúru smrti. 

Ak nám záleží na budúcnosti našich jed-
notlivcov i rodín, potrebujeme zatiahnuť 
na hlbinu našich vzťahov. Hľadať lásku, 
z ktorej a pre ktorú sme boli stvorení. 
Návod bol daný! Kde? V Božom slove, 
Eucharistii, živote Cirkvi... Je naozaj 
veľa možností, ako podporiť rodinný 
život. Jednou z nich je aj časopis Slovo. 
Ak budeme naše duše sýtiť kvalitným 
pokrmom v podobe hodnotného slova, 
aj keď náš život nebude jednoduchší, 
predsa ho zvládneme. Ale ak budeme 
prijímať nekvalitnú, skazenú a zlú stravu, 
potom sa nemôžeme čudovať, že budeme 
duševne aj duchovne chorľaví a život sa 
nám bude zdať nad naše sily.

Ak teda čítate tento časopis, využite ho 
na sto percent! A nezabudnite sa podeliť 
so svojou skúsenosťou aj v iných rodi-
nách. Alebo objednať ho rodine, ktorá 
túži po harmónii v rodinnom živote.

Tak do čítania, priatelia!
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SLOVO O HROBE SV. 
KONŠTANTÍNA CYRILA 

Daniel ČERNÝ

KAŽDÝ ROK SA 14. FEBRUÁRA SCHÁDZAJÚ SLOVANIA 
V STAROBYLEJ BAZILIKE SV. KLIMENTA V RÍME, ABY 
SI UCTILI VEĽKÉHO VIEROZVESTCA A APOŠTOLOM 
ROVNÉHO KONŠTANTÍNA, V MNÍŠSKOM ŽIVOTE 
NAZVANÉHO CYRILOM. TVORIL POLOVICU VEĽKÉHO 
MISIONÁRSKEHO TANDEMU SV. CYRILA A METODA, 
APOŠTOLOV SLOVANOV A SPOLUPATRÓNOV 
EURÓPY. PRÁVE V TOMTO ROKU SI PRIPOMÍNAME 
JUBILEJNÉ 1150. VÝROČIE JEHO SKONU. HROB SV. 
CYRILA, AKO AJ JEHO OSTATKY SÚ SÚČASŤOU 
SVÄTOKLIMENTSKEJ BAZILIKY. MEDZI ĎAKOVNÝMI 
TABUĽAMI V PODZEMÍ BAZILIKY ZAUJME TÁ Z ROKU 
1929 S MOZAIKOU CYRILA, KTORÁ POCHÁDZA 
OD BULHAROV. HOCI PAMÄTNÉ TABULE MAJÚ MNOHÉ 
NÁRODY, OLTÁR NESIE LEN MENO SLOVÁKOV.

Svätý Cyril zomrel 14. februára 869 v gréc-
kom kláštore pri Chráme sv. Praxedy, 
nachádzajúcom sa neďaleko starobylej 
a slávnej baziliky Santa Maria Maggiore 
v Ríme. Jeho rodný brat sv. Metod túžil 
preniesť jeho ostatky naspäť do ich gréc-
kej vlasti, pápež však na radu kardinálov 
žiadal pochovať telo svätca v Ríme, a to 
v samotnom Chráme sv. Petra. Kardináli 
argumentovali, že takého svätca nehod-
no pustiť z Ríma, keď ho tam už Božia 
prozreteľnosť priviedla. Kompromisným 
riešením bolo jeho pochovanie v Chráme 
sv. Klimenta, ktorého ostatky so sebou 
z Krymu do Ríma svätí bratia priniesli. 
Po napoleonských vojnách sa však stratili 
ostatky aj spomienky na miesto posledné-
ho odpočinku veľkého Cyrila. Podarilo sa 
ich nájsť až v polovici 20. storočia a znova 
uložiť do baziliky, tentoraz na jej hornom 
podlaží.

OLTÁR NAD HROBOM 
SVÄTÉHO CYRILA
Miesto hrobu sv. Cyrila počas storočí 
spustlo. Predsa len pre neslovanských 
veriacich stredoveku nemal toľko miesta 
v srdci ako iní svätí. Zmena nastala až 
v 20. storočí. Otec Michal Lacko SJ, veľká 
osobnosť našej cirkvi, ktorý si bol vedomý 
významu tohto miesta odpočinku sv. 
Cyrila, v roku 1950 vyzval slovenských 
pútnikov z Ameriky, aby sa zaktivizovali 
a aby sa s miestom hrobu sv. Cyrila niečo 
pozitívne spravilo. Ohlas bol fantastický 
a Slováci sa tak postarali o to, že v po-
dzemí baziliky pribudol oltár z bieleho 
mramoru, ktorý nesie naše meno.

Oltár bol posvätený pri gréckokatolíckej 
svätej liturgii 5. júna 1952, ktorú zorgani-
zoval otec Lacko. Jej hlavným sláviteľom 
bol ruský katolícky arcibiskup Alexander 
Jevreinov (1877 – 1959), ktorý žil v Ríme 

a vysvätil za kňaza i budúceho muče-
níka vladyku Teodora Romžu. Vladyka 
Jevreinov bol veľkou osobnosťou ruského 
katolíckeho apoštolátu a jeho prítomnosť 
na slávnosti bola veľkým povzbudením 
i pre gréckokatolíkov. Naša vlastná 
hierarchia, duchovenstvo i veriaci boli 
vtedy prenasledovaní. Napriek tomu sa tu 
v slobodnom svete, v Ríme konala sláv-
nosť, kde ústrednou liturgiou Slovákov 
bola gréckokatolícka svätá liturgia. Po nej 
nasledovala posviacka s príhovorom otca 
Lacka. Jeho hlavnou myšlienkou boli 
slová z tropára o upevnení v pravej viere. 
Práve viera, ktorá ostala neporušená, bola 
v jeho očiach jedným z najväčších pokla-
dov dedičstva svätých solúnskych bratov. 
A tak oltár odvtedy nesie latinský nápis: 
In honore Sancti Cyrilli, nationis Slova-
ciae fillii dedicarunt. A teda po slovensky: 
Na pamiatku svätého Cyrila venujú syno-
via slovenského národa.

MOŽNÉ INÉ MIESTO 
POCHOVANIA 
Zaujímavou otázkou, ktorá povstáva 
v súvislosti so sv. Cyrilom, je autenticita 
miesta jeho posledného odpočinku. 
Podľa záznamov bol pochovaný na pravej 
strane oltára. Vzhľadom na to sa pri vy-
kopávkach a prieskume v roku 1863 určil 
za Cyrilov hrob ten, ktorý si uctievame 
dodnes, teda z pohľadu človeka stojaceho 
pred bazilikou na ľavej strane, ktorá je 
pravou stranou pri pohľade zo svätyne. 
Tam sa našiel i obdĺžnikový hrob. Lenže 
viacerí autori tvrdia, že výskum z roku 
1863 bol vykonaný narýchlo a až príliš 
motivovaný snahou nájsť hrob sv. Cyrila 
v jubilejnom roku 1863. Navyše v tom čase 
ešte nebola odkrytá jedna dôležitá freska, 
a to freska Anastasis, teda Kristovho 
zostúpenia do predpeklia, ktorá bola 
objavená až v roku 1868. Na tejto freske 
v byzantskom štýle vidno Krista, ako 
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vydavateľstvo Petra, ktoré riadil 
otec Juraj Gradoš.

2000 – január – Od začiatku roka 
redakcia časopisu Slovo mala aj 
filiálne redakcie – v Košiciach 
a v Kanade, ku ktorým neskôr 
pribudla redakcia v srbskej Voj-
vodine.

2000 – 05.02. – Prešovský biskup 
Ján Hirka vymenoval otca Juraja 
Gradoša za nového šéfredaktora 
časopisu Slovo.

2001 – 27.05. – Do konca roku 
2001 z ekonomických dôvodov 
vychádzali iba dvojčísla časopisu, 
ktorý vychádzal počas nasledujú-
cich dvoch rokov ako mesačník.

2002 – január – Časopis Slovo sa 
od začiatku roka začal prezentovať 
na internetovej stránke vydava-
teľa.

2004 – 04.01. – Na základe 
rozhodnutia prešovského biskupa 
Jána Babjaka SJ sa časopis stal 
znovu dvojtýždenníkom. Túto 
zmenu umožnilo prevzatie 
financovania miezd redaktorov 
Prešovským biskupstvom.

2005 – 01.01. – Po zániku nábo-
ženského vydavateľstva Petra 
(k 31.12.2004) sa na základe 
rozhodnutia prešovského biskupa 
Jána Babjaka SJ a vzájomnej 
dohody vydavateľmi časopisu 
stali novozaložená nezisková or-
ganizácia Petra a Gréckokatolícke 
biskupstvo v Prešove.

2006 – 30.05. – Na pôde Grécko-
katolíckeho biskupstva v Prešove 
bola prvýkrát udelená Cena Emila 
Korbu.
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podáva ruku Adamovi. Ikonografické 
vyobrazenie vzkriesenia, ako ho poznáme 
z byzantského umenia. Na freske však 
zaujme postava svätca v ľavom dolnom 
rohu. Je to postava muža do pol pása 
s natiahnutými prstami na jednej ruke 
a zdobeným kódexom v druhej. 

Cyril mal prímenie Filozof. A aký iný 
atribút okrem kódexu by lepšie vystihol 
jeho a jeho misijné aktivity? Bohužiaľ, 
nadpis nad hlavou tohto mnícha je zotre-
tý. Vieme však, že táto freska pochádza 
z 9. storočia a že muselo ísť o významnú 
osobu, keďže je pochovaná tak blízko 
oltára. O inom východnom mníchovi, 
podobnom sv. Cyrilovi, sa nevie, žeby bol 
pochovaný v Bazilike sv. Klimenta. Ak 
by sme pripustili, že profesor Osborne, 
ktorý je najhlavnejším zástancom tohto 
tvrdenia, má pravdu, tak by význam slov, 
že hrob bol na pravej strane oltára, by sa 
chápal pri pohľade smerom z lode na ol-
tár, nie naopak, čo tiež nie je nereálne.

CYRILO-METODSKÝ KULT 
A RELIKVIE V KANADE 
Bolo to práve 20. storočie, ktoré veľmi 
obnovilo a rozšírilo úctu k sv. Cyrilovi 
a Metodovi. Mnoho chrámov sloven-
ských emigrantov v USA a Kanade bolo 
zasvätených týmto svätcom, a tak sa 
stali spojivom pre mnohých nielen 
rímskokatolíkov, ale i gréckokatolíkov. 
Keď sa v kanadskom Hamiltone budoval 
slovenský rímskokatolícky kostol, medzi 
veriacimi bolo i mnoho gréckokatolíkov. 
Voľba patrónov Chrámu sv. Cyrila 
a Metoda tak bola spojivom tejto slo-
venskej komunity, až kým si slovenskí 
gréckokatolíci nepostavili vlastný chrám.

Biskup Michal Rusnák CSsR bol prvý, 
ktorý na biskupskom erbe použil citát 
v cyrilometodskom duchu a v živom slo-
venskom jazyku. Vladyka Michal doniesol 
z Ríma do Kanady od pápeža Pavla VI. 
časť ostatkov sv. Cyrila a 6. marca 1966 ich 
vložil do prestola v novom slovenskom 
gréckokatolíckom chráme v Montrea-
le. Tento chrám sa mal stať pútnickým 
miestom pre všetkých cyrilometodských 
ctiteľov Severnej Ameriky. K tomu však 
nakoniec nedošlo, čo je na škodu veci, 
lebo samotná myšlienka pútnického 
miesta k apoštolom Slovanov a Slovákov 
na americkom kontinente bola skutočne 
veľkou ideou hodnou zváženia.

ZÁVER
Je i našou povinnosťou, a obzvlášť 
gréckokatolíkov, aby sa dedičstvo Cyrila 
a Metoda zachovávalo. Aby i naďalej šírilo 
hodnoty, ktoré dali podobu európskej 
civilizácii. Aby sme si ich odkaz nielen 
pripomínali a zachovávali, ale aby sme 
ho aj rozvíjali. Svätí bratia a ich učeníci 
sú pre nás nielen pripomienkou, ale 
aj pozvaním. Toto dedičstvo, hodno 
nasledovania, totiž už 1150 rokov 
dokazuje, že Kristus je v dejinách 
Slovanov aj Slovákov živý.

Stavba oltára nad hrobom sv. Cyrila bola 
veľmi symbolická. Spojila východných 
i západných katolíkov Slovenska i jeho 
diaspóry. Jeho odkaz nás všetkých na-
vzájom spája aj v súlade s textom tropára 
svätých bratov. Kiež sa naše srdcia s vďa-
kou za dar viery, ktorý sme prijali aj vďaka 
pôsobeniu sv. Cyrila, pozdvihnú k Bohu 
nielen 14. februára.
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ČITATEĽ BY SI HO MAL 
ZAMILOVAŤ

Jaroslav GIROVSKÝ

KRÁTKO PO OBNOVENÍ GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI V ČESKOSLOVENSKU VZNIKÁ 
MYŠLIENKA VYDÁVAŤ VLASTNÝ ČASOPIS A V NASLEDUJÚCICH MESIACOCH 
VYCHÁDZA NULTÉ ČÍSLO SLOVA. HOCI PÔVODCOVIA MYŠLIENKY UŽ ODIŠLI 
DO VEČNOSTI, NA TÚTO TÉMU MÁ STÁLE VEĽA ČO POVEDAŤ TEN, KTO ICH 
POZNAL OSOBNE A ZMAPOVAL ICH OSUDY POČAS ROKOV PRENASLEDOVANIA 
– PREŠOVSKÝ ARCIBISKUP METROPOLITA JÁN BABJAK SJ.

J	 Kto stojí za myšlienkou vydávania Slova 
a prečo práve časopis sa stáva jednou z prio
rít obnovenej Cirkvi?

Gréckokatolícka cirkev žila aj počas zákazu exis-
tovať navonok. Aj v tom čase bolo dosť aktívnych 
kňazov a laikov. Jedným z nich bol tajný kňaz 
a môj dobrý priateľ jezuita páter Michal Fedor 
SJ. Spoznal som ho po svojej kňazskej vysviacke 
v roku 1978. Bol som kaplánom v Prešove a páter 
Fedor z Košíc často navštevoval môjho principála 
pátra Juraja Bumberu SJ. Páter Michal bol napriek 
dôchodkovému veku pri plnej sile. Tak sme sa stre-
távali v Prešove, u neho v byte v Košiciach, niekedy 
u pána Pavla Kušníra alebo sme brázdili lesy v okolí 
Košíc či Prešova. Ba viackrát sme boli aj na Domaši 
u spoločných priateľov.

Tento výnimočný a mimoriadne schopný, koncepč-
ný tajný jezuita ma zasväcoval do rôznych vecí. 
Časopis Slovo bol jeho dieťaťom. Nulté číslo tohto 
časopisu, ktoré vyšlo k 1100. výročiu úmrtia slo-
vanského apoštola sv. Konštantína Cyrila, napísal 
takmer výlučne on sám a zabezpečil jeho vytlače-
nie i rozširovanie. Hovoril mi, aké je dôležité, aby 
Gréckokatolícka cirkev mala svoj oficiálny časopis, 
cez ktorý sa budú formovať gréckokatolícki veriaci, 
a zároveň sa budú zaznamenávať dôležité udalosti 
zo života našej cirkvi a po rokoch bude vzácny aj 
pre jej históriu.

J	 Sovietske vojská 21. augusta vpadli do Čes-
koslovenska, čo neveštilo nič dobré.

Páter Michal Fedor, tento výnimočný človek, často 
konal inak než ostatní. Vtedy, keď Košicami bráz-

dili vojská Varšavskej zmluvy, on si povedal: „Teraz 
je môj čas. Teraz ma nesledujú tajní príslušníci 
ŠtB, lebo majú iné starosti, a ten voľný čas musím 
dobre využiť.“ V pivnici rehoľného domu Spoloč-
nosti Ježišovej na Komenského ulici v Košiciach 
pripravoval dvojjazyčnú modlitebnú knihu pre 
gréckokatolíkov Liturgia sv. Jána Zlatoústeho pre 
gréckokatolíkov. Malá, útla tmavočervená knižočka 
s niekoľkými ilustráciami od akademického malia-
ra Mikuláša Klimčáka sa zrodila v tomto kritickom 
čase a ešte stále ju kdetu vidno. Iste, prv než by ju 
vytlačil, ju prekonzultoval s viacerými priateľmi 
kňazmi i laikmi, medzi ktorých patrili okrem jeho 
spolubratov jezuitov aj Július Mati, tiež tajný kňaz, 
otec Ján Krajňák, otec Viktor Skorodenský, otec 
Jozef Tóth, otec Alexej Miroššay ml., páter Paňák 
a mnoho iných. Z laikov to bol najmä Pavol Kušnír, 
Jozef Pichonský, Pavol Miroššay a mnohí iní.

Michal Fedor bol vždy optimistického zmýšľania 
a veci videl z nadhľadu. Tam, kde iní lamentovali, on 
videl šancu na konanie dobra, ktorú naplno využí-
val. O tom, že bol pod dozorom štátnej bezpečnosti, 

Prešovský 
arcibiskup 
metropolita 
Ján Babjak SJ 
napísal v rokoch 
1997 až 2001 
osem dielov 
publikácie Zostali 
verní. Osudy 
gréckokatolíckych 
kňazov. Druhé 
doplnené 
vydanie vyšlo 
v dvoch zväzkoch 
v rokoch 2009 
a 2011. Knihy 
obsahujú aj 
informácie 
o prvých 
desaťročiach 
vydávania 
časopisu Slovo.
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2006 – 17.09. – Vyšlo prvé číslo 
Slova (19 – 20) s dvojfarebnými 
vnútornými stranami.

2008 – 16. – 17.02. – Časopis 
Slovo tretíkrát vyšiel ako špeciál-
ne dvojčíslo, tentoraz plnofarebne 
pri príležitosti povýšenia Gréc-
kokatolíckej cirkvi na Slovensku 
na metropolitnú cirkev.

2008 – 28.04. – Po presťahovaní 
redakcie v jeseni 2007 sa usku-
točnila posviacka nových pries-
torov redakcie na Ul. hurbanistov 
v Prešove.

2009 – 04.01. – Časopis Slovo 
začal vychádzať stabilne v plnofa-
rebnom formáte.

2009 – 14.02. – Vyšlo špeciálne 
dvojčíslo venované 40. výročiu 
vydania nultého čísla časopisu 
Slovo.

2009 – 23.02. – Pápež Benedikt 
XVI. udelil redakcii a čitateľom ča-
sopisu Slovo osobitné apoštolské 
požehnanie.

2009 – 15. – 16.04. – Na pôde 
GTF PU sa uskutočnila vedecká 

slovo
časopis gréckokatolíckej cirkvi · 40. ročník · číslo 5 – 6 · 16. – 17.02.2008

Nová etapa života  
Gréckokatolíckej 

cirkvi na Slovensku

ba že ho sledujú už oddávna, ešte keď pra-
coval v Matici slovenskej v Martine, vedel 
veľmi dobre. Ťažkú hlavu si z toho nerobil. 
Invázia vojsk do Československa ho ani 
nezastrašila, ani neurobila sterilným 
človekom. Naopak, jeho aktivita v tom 
čase bola enormne veľká. Vedel, že je to 
mimoriadny čas a on ho vnímal ako veľmi 
vhodný na duchovnú činnosť a na budova-
nie Cirkvi. Bol inšpirátorom pravidelného 
vydávania časopisu Slovo a najaktívnejším 
pisateľom článkov. Bol však veľmi opatrný. 
Svoju prácu neraz odovzdal inému, aby 
ako autor nebol podpísaný on.

J	 V súčasnosti prebieha proces 
beatifikácie otca Jána Mastiliaka 
CSsR. Bol i on jedným z prispieva-
teľov do časopisu?

Pravdaže. Otec Ján Ivan Mastiliak, 
redemptorista a v tom čase aj vicepro-
vinciál slovenských gréckokatolíckych 
redemptoristov, bol ďalším mimoriadne 
činným človekom, ktorého som tiež dob-
re poznal. Bol mojím spovedníkom počas 
kaplánskych čias v Prešove. V čase totality 
tajne pripravoval ku kňazstvu mnohých 
schopných mužov. Aj viaceré mužské 
a ženské rehoľné povolania vyrástli pod 
jeho múdrym vedením. Do Slova pris-
pieval aj pod menom Dr. J. Mastiliak, ale 
najradšej pod rôznymi pseudonymami 
ako Ivan Marianov, I. M., M. Hrabovský 
a iné. Do Slova od začiatku pravidelne 
prispievali aj Emil Korba, otec František 
Dancák, otec Ján Ďurkan, otec Viktor 
Skorodenský, ale aj iní.

J	 Akým zázrakom bol časopis Slovo 
povolený aj v čase normalizácie 
a komunizmu?

Aj medzi komunistami a vysokopostave-
nými ľuďmi boli prístupní ľudia, s kto-
rými mali niektorí naši kňazi kontakty či 
príbuzenské, alebo kamarátske vzťahy zo 
škôl a podobne. Vedelo sa, kto mal vplyv či 
kontakt na takých ľudí, a cez nich sa riešili 
viaceré ťažšie situácie či povolenia. Som 
presvedčený, že i časopis Slovo mal takého 
ochrancu na vyššie postavenom mieste. 
Niekedy bolo treba urobiť aj nejaký kom-
promis v podobe článku o mieri, o ktorý sa 
vo svete najviac zasluhuje Sovietsky zväz. 
Spočiatku časopis vychádzal na recyklova-
nom papieri a navonok nebol pre súd-
ruhov veľmi zaujímavý. Teda prižmúrili 
jedno oko a dovolili, aby vychádzal.

Možno tiež pomohli tzv. mieroví kňazi, 
ktorí mali väčšie slovo. Obdobie komu-

nizmu bolo ťažké, ale Pán Boh dával 
potrebnú múdrosť mnohým kňazom i lai-
kom, ktorí vedeli nemálo riskovať, lebo 
vnímali, že časopis je veľmi potrebný pre 
gréckokatolíkov, ktorí boli počas osem-
nástich rokov ako ovce bez pastiera. Časo-
pis Slovo ich spájal, dával im duchovnú 
stravu, vzájomne ich informoval i formo-
val, oboznamoval s dôležitými udalosťa-
mi a inšpiroval k rôznym aktivitám.

J	 Kedy ste vy osobne začali čítať 
časopis Slovo?

Môj prvý kontakt s časopisom Slovom bol 
hneď od začiatku, dá sa povedať od nulté-
ho čísla. Boli to pre mňa zaujímavé a nové 
veci. Kňazi o Slove rozprávali, povzbudzo-
vali veriacich, aby si ho kupovali. Myslím 
si, že môj principál otec Michal Šutaj ma 
ako prvý motivoval k jeho čítaniu.

J	 Čo vás viedlo k tomu, že vy sám ste 
začali prispievať do časopisu? 

Veľmi aktívnym prispievateľom do časo-
pisu Slovo som bol počas štúdií v Ríme. 
O všetko pekné a zaujímavé z Ríma som 
sa chcel podeliť aj s ľuďmi na Slovensku. 
Vždy som sa tešil, keď som vo veľkom 
svete naďabil na niečo, čo malo súvis 
s gréckokatolíkmi. K prispievaniu ma 
povzbudzovali aj pátri Michal Fedor SJ 
a Juraj Bumbera SJ.

Spomínam si na sériu článkov, ktoré som 
písal po návrate z mesačného pobytu 
v Karagande, kde som mal veľmi pekné 
zážitky s tamojšími gréckokatolíkmi, 
ktorým som trošku duchovne poslúžil. 
Bolo to obohatenie pre nich, ale aj pre 
mňa. Chcel som sa s týmito skúsenosťami 
podeliť. Istý kňaz mi aj vyčítal: „Ako to, 
že na misiách v Karagande si bol mesiac, 
a rok o tom píšeš?“ Ale to ma neodradilo.

J	 Aké smerovanie by mal mať kres-
ťanský časopis, ako je Slovo? 

Myslím si, že by mal byť stále informačný, 
formačný, duchovný a zaujímavý. Jedným 
slovom príťažlivý už na prvý pohľad, 
aby poslúžil na posilnenie viery. Čitateľ 
by si ho mal skrátka zamilovať. Dnes, 
keď je veľa rôznych médií, treba čitateľa 
zaujať a ponúkať mu čítanie skôr kratšie 
a hutnejšie, nie dlhé. Zaujať čitateľa aj 
grafikou, fotografiami a zaujímavými 
formačnými témami. A som presvedčený, 
že časopis Slovo tieto požiadavky spĺňa. 
Preto je mojou túžbou, aby ho odoberala 
každá gréckokatolícka rodina. 
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K NEDOŽITÝM 
OSEMDESIATINÁM 
FRANTIŠKA DANCÁKA

Pavol DANCÁK – Juraj GRADOŠ

OHLIADNUTIE ZA ŽIVOTOM OTCA PAEDDR. FRANTIŠKA 
DANCÁKA NÁM JASNE VYJAVUJE, ŽE SPOLOČNÝM 
MENOVATEĽOM JEHO AKTIVÍT BOLO KŇAZSKÉ 
POVOLANIE, KTORÉ SPOČÍVA V OHLASOVANÍ 
EVANJELIA VŠETKÝMI MOŽNÝMI PROSTRIEDKAMI 
V KAŽDEJ DOBE A V AKÝCHKOĽVEK PODMIENKACH.

V mysli otca Františka zaiste rezonovali 
slová jeho starého otca Jozefa Lukáčka, 
ktorý sa v čase ateistického prenasledo-
vania kresťanov na Slovenku v kruhu 
rodiny vyjadril: „Ak našu Cirkev budú 
z jednej strany búrať, my ju z druhej 
strany budeme budovať.“ V rodine, kde 
z pokolenia na pokolenie bola prežívaná 
a odovzdávaná starostlivosť o Cirkev 
v službe kantora, cerkovníka či kurátora, 

dozrievali duchovné povolania aj napriek 
vonkajším nepriaznivým okolnostiam. 
Otec František dostal do vienka nemálo 
talentov, ale s vierou vo Všemohúceho 
musel prejsť aj nesmierne ťažkými život-
nými skúškami, ako bola smrť manželky 
aj obidvoch synov. S dôverou starozákon-
ného Jóba verne zostal v službe evanjelia. 
Verejné kňazské pôsobenie v ateistic-
kom režime bolo prebývaním na okraji, 

ale práve tam otec František s Božou 
pomocou mobilizoval svoje schopnosti 
a ohlasoval radostnú zvesť, povzbudzoval 
veriacich ukazujúc, že pozícia na okraji 
je z hľadiska večnosti výhodou, lebo to 
najpodstatnejšie nespočíva v pozemskom 
zabezpečení, ale vo vykročení za Kristom. 

Otec František Dancák sa narodil 9. feb-
ruára 1939 vo Varhaňovciach v okrese Pre-
šov, v rodine Andreja a Anny, rod. Lukáč-
kovej. Krstiteľom bol otec Eugen Mižičko. 
Mal dvoch súrodencov – staršieho brata 
Pavla, ktorý je kňazom, a mladšiu sestru 
Annu, manželku nebohého kňaza Štefana 
KeruľaKmeca. V Andrejovej prijal 11. júla 
1964 sviatostné manželstvo s Máriou Pet-
rušovou († 2003). Pán im požehnal synov 
Ľubomíra († 2010) a Vladimíra († 2004).

Vzdelanie nadobudol vo Varhaňovciach, 
Šarišských Bohdanovciach a na jedenásť-
ročnej strednej škole v Prešove. V ro-
koch 1956 – 1960, počas zákazu činnosti 
Gréckokatolíckej cirkvi, ukončil štúdium 
teológie s červeným diplomom na Pravo-
slávnej bohosloveckej fakulte v Prešove. 
V rokoch 1998 až 2000 absolvoval štú-
dium pastorálnej teológie so zameraním 
na spoločenskú komunikáciu – masmédiá 
na Trnavskej univerzite v Trnave a Kato-
líckej univerzite v Lubline. V roku 2003 
absolvoval rigoróznu skúšku na Grécko-
katolíckej bohosloveckej fakulte Prešov-
skej univerzity v Prešove (GTF PU). 

Kňazskú vysviacku prijal 19. júla 1964 
v Andrejovej a jeho prvou farnosťou bolo 
Hrabské, rodisko blahoslaveného biskupa 
mučeníka Vasiľa Hopka, s ktorým sa 
osobne poznal a priatelil. Od roku 1977 
bol správcom farnosti Kružlov (okres 
Bardejov), kde pôsobil až do odchodu 
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konferencia s medzinárodnou 
účasťou Slovo – vývoj a perspektí-
vy, z ktorej vyšiel v roku 2009 aj 
zborník.

2009 – 01.09. – V akademickom 
roku 2009/2010 začali v redakcii 
pôsobiť gréckokatolícki bohoslov-
ci v rámci pastoračného ročníka.

2010 – 15.05. – Počas mediál-
nej púte v Banskej Bystrici bola 
podpísaná dohoda o mediálnej 
spolupráci oficiálnych katolíckych 
médií s časopisom Gréckokato-
líckej cirkvi Slovo.

2011 – 27.02. – Od roku 2011 je 
súčasťou časopisu Slovo príloha. 
V rokoch 2011 – 2014 to bol Pate-
rik a od roku 2014 do 2018 Svätý 
Efrém Sýrsky. V roku 2012 mal 
časopis navyše prílohu Básne.

2016 – 01.01. – Začiatkom roka 
bola spustená nová webová 
stránka časopisu už na vlastnej 
doméne casopisslovo.sk, kde sa 
zároveň spustil projekt eSlovo.

2017 – 10.04. – Po zasadnutí  
redakčnej rady sa konala po -
sviacka nových priestorov redak-

na odpočinok 30. júna 2003. V rokoch 
1980 až 1984 vykonával funkciu okresné-
ho dekana okresu Bardejov. Od roku 2003 
žil v Bardejovskej Novej Vsi a v Bardejove. 
V rokoch 2003 až 2008 bol výpomocným 
duchovným pre Prešov, v rokoch 2008 až 
2010 vicekancelárom kúrie Prešovského 
arcibiskupstva a od roku 2010 výpomoc-
ným duchovným v Bardejove.

PÔSOBENIE V CIRKVI 
Otec František sa venoval všetkým 
veriacim, ale zvláštnu pozornosť venoval 
mládeži. Organizoval mládežnícke stret-
nutia na miestnej aj eparchiálnej úrovni, 
pútnické zájazdy, založil mládežnícky 
spevokol, ale predovšetkým sa rozprával 
s mladými a trávil s nimi čas. Celé jeho 
pôsobenie akoby bolo napĺňaním slov 
blahoslaveného biskupa ThDr. Vasiľa 
Hopka, ktorý mu vo svojom prvom liste 
z Oseku zo 16. februára 1966 napísal: „Ja 
Vás prosím, učte ľudí pravde (...). Učte 
čistú moraľ, napomínajte mládež, nech 
žije podľa vôli Božej a robte tak, aby vaše 
svedomie bolo spokojné, že ste všetko uro-
bili, čo sa urobiť dalo. Modlím sa za Vás, 
aby ste boli apoštolom sojedinenija, lebo 
máme rozkaz od Christa Pána: Da vsi jedi-
nou budut! O sojedinenije vsich, Hospodu 
pomolimsja!“

Pastorácia mala iný charakter v totalite 
pred rokom 1968, iný v období normali-
zácie a iný po revolúcii v roku 1989, ale 
otec František si vždy uvedomoval, že pre 
cirkevné spoločenstvo je veľmi dôležité, 
aby sa veriaci stretávali, vzájomne sa 
povzbudzovali a zdieľali skúseností. Aj 

v období normalizácie organizoval púte 
okrem Ľutiny, Levoče či Gaboltova aj 
na odpusty do Nového Ruskova a Bač-
kova, kde pôsobili jeho brat a švagor. Vo 
svojich farnostiach v Hrabskom a Kruž-
love prijímal púte z týchto, ale aj iných 
farností. Nebolo to však jednoduché, lebo 
neraz bol na poslednú chvíľu zrušený 
autobus alebo okresným cirkevným 
tajomníkom bolo prikázané zmeniť čas 
liturgie napríklad z dôvodu zemiakovej 
brigády. Súčasťou jeho života v totalite 
bolo aj zastrašovanie, že marí dozor nad 
cirkvami, a odradzovanie od pastorač-
ných aktivít.

Stretávanie, povzbudzovanie a odovzdá-
vanie skúseností bolo veľmi dôležité aj 
pre kňazov a ich rodiny. Mnohé informá-
cie z Ríma, Mníchova či Viedne mohli byť 
odovzdané iba ústne. Spoluorganizoval 
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kňazské stretnutia a zapojil sa aj do ko-
rešpondenčného zdieľania homílií. Mal 
záľubu v tvorbe homiletických príručiek. 
Vytváral samizdat, ktorý bol rozširovaný 
nielen medzi gréckokatolíckymi kňazmi 
a veriacimi. V roku 1976 vydal publikáciu 
o Emilovi Kubekovi, gréckokatolíckom 
kňazovi, ktorý pôsobil v Snakove. Ešte 
pred legalizáciou Gréckokatolíckej cirkvi 
zo strany štátu v bývalom Českosloven-
sku sa aktívne zapojil do jej obnovy. Už 
na Pravoslávnu bohosloveckú fakultu 
v Prešove nastupoval s povzbudením 
od gréckokatolíckych kňazov, napríklad 
otca  Antona Minčíka alebo Michala 
Kizaka, že ide len o dočasný stav, a preto 
sa treba pripraviť na legalizáciu zakázanej 
cirkvi. Od roku 1966 bol v kontakte s bis-
kupom Hopkom a jeho povzbudivé slová 
o jednote Cirkvi odovzdával spolubratom 
v kňazskej službe. 

Pracoval v rôznych komisiách Prešovské-
ho arcibiskupstva. V rokoch 1984 až 1991 
bol členom redakčnej rady Katolíckych 
novín a v rokoch 1991 – 1995 členom Slo-
venského syndikátu novinárov. V rokoch 
1997 až 2007 bol členom redakčnej rady 
časopisu Prešovská univerzita a do roku 
2005 členom redakčnej rady časopisu 
Theologos. V rokoch 2004 až 2006 bol 
cenzorom časopisu Gréckokatolíckej 
diecéznej charity v Prešove Cesta, zároveň 
cenzorom pre cirkevnú tlač a literatúru 
Prešovského arcibiskupstva.

V rokoch 1996 až 2007 bol členom výboru 
Spolku svätého Vojtecha v Trnave. V ro-
koch 1987 až 1989 bol za Gréckokatolícku 
cirkev členom Výboru cirkevných a nábo-
ženských činiteľov v ČSSR. Od roku 2005 
bol členom Spolku rusínskych spisova-
teľov Slovenska a od roku 2008 členom 
World Academy of Rusyn Culture, To-
ronto, Canada. Od roku 2007 bol členom 
ústredia Slovenskej kresťanskej inteli-
gencie a od roku 2010 členom okresného 
výboru regionálneho klubu Rusínskej 
obrody v Bardejove. Od septembra 2008 
bol členom školskej rady Gymnázia sv. 
Jána Zlatoústeho v Humennom.

V rokoch 1996 až 2007 pôsobil ako 
odborný asistent na GTF PU. Počas tohto 
pôsobenia vydal aj odborné a vedecké 
publikácie, vytvoril medailón osobností 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, 
a mapoval významné pútnické miesta. 
V rokoch 1997 až 2003 bol členom Aka-
demického senátu Prešovskej univerzity 
a do roku 2006 členom Akademického 
senátu GTF PU v Prešove. Diplomové 
práce viedol a oponoval nielen na GTF 

PU, ale aj na Vysokej škole zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

ŠÉFREDAKTOR SLOVA
Už od bohosloveckých čias využíval tlač 
na šírenie evanjelia. Niektoré príspevky 
konzultoval aj s vladykom Hopkom, ktorý 
ho k publikačnej činnosti veľmi povzbu-
dzoval. Po obnove Gréckokatolíckej cirkvi 
patril medzi najaktívnejších prispieva-
teľov do cirkevnej tlače a 1. septembra 
1984 bol vymenovaný za šéfredaktora 
časopisov Slovo a Blahovistnik. Materi-
álne podmienky boli veľmi kompliko-
vané, preto túto prácu vykonával popri 
pastorácii, a tak sa Kružlov stal sídlom 
redakcie našich časopisov. Časovo to bolo 
veľmi náročné, preto sa vzdal funkcie ok-
resného dekana. Otec František sledoval 
aj zahraničné cirkevné časopisy a podľa 
možností sa usiloval nadviazať kontakty 
s ich redakciami a využiť ich skúseností. 
V roku 1985 znovu priniesol do Slova 
fotografie a perokresby, čo prispelo ku 
grafickému skvalitneniu časopisu. V roku 
1986 došlo ku grafickej zmene hlavičky, 
kde písmená alfa a omega vystriedal text 
v cirkevnej slovančine. V období neslobo-
dy sa okrem iného podarila vo vtedajších 
podmienkach neslýchaná vec – boli uve-
rejnené dátumy pripravovaných odpusto-
vých slávností a pravidelne bolo publiko-
vané posolstvo Chiary Lubichovej Slovo 
života. Časopis Slovo si aj v totalitnom 
období zachoval tvár dobrého nábožen-
ského časopisu, čo sa prejavilo aj v jeho 
odbere v rímskokatolíckom prostredí 
a v pozitívnych ohlasoch zo zahraničia, 
predovšetkým od riaditeľa Slovenského 
ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme Mons. 
Štefana Vrableca. Vo funkcii šéfredaktora 
pôsobil do konca roku 1991. 

Od 1. júla 1996 do 30. apríla 1999 bol 
predsedom redakčnej rady časopisu Slovo 
a nakrátko od 1. októbra 1999 do 30. apríla 
2000 opäť aj jeho šéfredaktorom. Od roku 
2001 bol znova členom jeho redakčnej 
rady, ktorej predsedal v rokoch 2012 až 
2017. 

OCENENIA
V roku 1999 mu pri príležitosti 60. 
výročia narodenia Spolok sv. Vojtecha 
v Trnave udelil bronzovú pamätnú 
medailu za prácu vo výbore SSV a za pod-
poru spolkovej činnosti. V roku 2009 mu 
bola udelená Cena Emila Korbu za bohatú 
publikačnú činnosť a dlhoročné aktívne 
pôsobenie v časopise Slovo. Pri príležitos-
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cie na Hlavnej ulici (3) v Prešove, 
ktoré si zrenovovali členovia 
redakcie svojpomocne.

2018 – 22.09. – Časopis Slovo 
vyšlo ako špeciálne číslo pri 
príležitosti 200. výročia zriadenia 
Prešovskej eparchie (22.09.1818).

2018 – 01.10. – Na základe 
rozhodnutia Rady hierarchov 
Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris 
z 24. septembra 2018 sa časopis 
Slovo formálne stal metropolit-
ným časopisom a jeho vydava-
teľmi sa stali Gréckokatolícka 
cirkev na Slovensku a nezisková 
organizácia Petra.

2018 – 06.12. – Svätý Otec Fran-
tišek udelil apoštolské požehna-
nie členom redakcie, čitateľom 
a dobrodincom gréckokatolíckeho 
časopisu Slovo.

2019 – 26.01. – Bolo dokončené 
natáčanie dokumentárneho filmu 
Slovo – miesto stretnutia, ktoré sa 
začalo 4. decembra 2018.

2019 – 09.02. – Na farskej budo-
ve v Kružlove bola pri príležitosti 
nedožitých osemdesiatin odhale-
ná pamätná tabuľa dlhoročnému 
šéfredaktorovi časopisu Slovo 
otcovi Františkovi Dancákovi 
(1939 – 2018), ktorý tu pôsobil 
v rokoch 1977 – 2003. Zároveň 
tu v tomto období (1978 – 1991) 
bola i redakcia časopisu Slovo.
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ti životného jubilea 70 rokov bol vyzna-
menaný Cenou obce Snakov za bádateľ-
skú prácu diela Emila Kubeka a za šírenie 
dobrého mena obce. V Regionaliáde 
2009 mu Prešovský samosprávny kraj 
a Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni 
udelili cenu za publikáciu Vasiľ Kočemba. 
V roku 2009 mu bolo udelené aj čestné 
občianstvo obce Hrabské za duchovný 
rozvoj a propagáciu obce a v roku 2017 mu 
pri príležitosti uvedenia knihy Kružlov 
a jeho premeny udelili čestné občianstvo 
obce Kružlov.

V roku 2015 získal Cenu Ľubovnianskej 
knižnice za publikácie Litmanovská hora 
(2010) a Legnava a jej monastier (2012). 
GTF PU mu pri príležitosti 130. výročia 
svojho založenia 26. októbra 2010 udelila 
pamätný list za dlhoročnú obetavú a tvo-
rivú pedagogickú prácu na fakulte. Rektor 
Prešovskej univerzity v Prešove mu v roku 
2017 udelil Zlatú medailu za celoživotné 
dielo a mimoriadne zásluhy o rozvoj 
Prešovskej univerzity v Prešove.

23. februára 2017 v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca v Bratislave mu 
biskup František Rábek, predseda rady 
Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, 
vzdelanie a kultúru, odovzdal cenu Fra 
Angelico v kategórii slovesného umenia. 
Otec František Dancák je autorom množ-
stva knižných publikácií a novinárskych 
článkov.

Boli mu udelené viaceré cirkevné vyzna-
menania. Otec František Dancák sa ak-
tívne zapojil do obnovy Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku ešte pred jej legali-
záciou zo strany štátu, čo ocenil blažený 
Vasiľ Hopko, svätiaci prešovský biskup, 
10. novembra 1968 v Hrabskom udelením 

titulu titulárny arcidekan. 10. februára 
1998 mu prešovský biskup Ján Hirka 
udelil titul titulárny kanonik Prešovskej 
gréckokatolíckej eparchie. Vladyka Ján 
Babjak SJ, prešovský arcibiskup metro-
polita, mu 29. februára 2004 v Bardejove 
udelil zlatý kríž a 1. decembra 2008 zlatý 
kríž s ozdobami (stavroforný protojerej).

ODCHOD  
DO DOMU OTCA
Po ťažkej chorobe, s ktorou zápasil 
niekoľko rokov, večer 18. novembra 2018 
v 54. roku kňazského života a v 79. roku 
života odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi. 
Zádušnú svätú liturgiu a pohrebné obrady 
slávil prešovský arcibiskup metropolita 
Ján Babjak SJ spolu s košickým eparchom 
Milanom Chauturom CSsR v piatok 
23. novembra 2018 v Chráme sv. apoštolov 
Petra a Pavla v Bardejove. Na pohrebe sa 
zúčastnil aj pražský emeritný pomocný 
biskup Ján Eugen Kočiš, viac ako sto 
kňazov oboch obradov Katolíckej cirkvi 
a množstvo veriacich nielen z Bardejova, 
ale i z Hrabského, Kružlova a Prešova. 

Vladyka Ján Babjak SJ v homílii vyzdvihol 
otca Františka ako príklad hodný nasle-
dovania, nielen čo sa týka používania 
talentov od Boha, ale i prípravy na pre-
chod do Otcovho domu. Po skončení 
pohrebných obradov boli jeho telesné 
ostatky uložené za prítomnosti protosyn-
kela Prešovskej archieparchie Ľubomíra 
Petríka a dvoch desiatok kňazov na cinto-
ríne v Andrejovej.

Večná mu pamiatka, blažený pokoj!
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MAJSTROVSKÁ 
EPOPEJA

Drahomíra KOLESÁROVÁ

ZOBRAŤ CERUZU A ZAČAŤ KRESLIŤ NIE JE AŽ TAKÉ ŤAŽKÉ, NO DOSTAŤ DO TÝCH 
ČIAR HARMÓNIU, HLBOKÚ DUCHOVNOSŤ, VÝNIMOČNÝ POHĽAD NA SVET A V TOM 
VŠETKOM PRINIESŤ S POKOROU SLUŽOBNÍKA ODKAZ PRE MNOŽSTVO GENERÁCIÍ, 
TO JE VÝSADA GÉNIOV.

Ak sa na stránkach Slova ponárame do rokov 
minulých, do uplynulého polstoročia, ich ne-
prehliadnuteľnou a oživujúcou súčasťou sa stali 
aj drobné grafiky, kresby a perokresby jedného 
z nich – majstra Mikuláša Klimčáka. Pôsobia ľahko 
a jednoducho, akoby ich vytvoril medzi dvoma na-
dýchnutiami, akoby len naznačoval to, čo ešte len 
má prísť. Je to trocha zvláštne, keď si predstavíme 
zvyšok jeho svetskej i sakrálnej tvorby (monumen-
tálna nástenná a textilná tvorba alebo vitráže...), 
ktorá aj svojimi rozmermi ukazuje na neobsiahnu-
teľnosť večnosti.

O Mikulášovi Klimčákovi a jeho tvorbe sa toho 
hlavne po nežnej revolúcii popísalo dosť, ale 
možno by bolo dobré poodhaliť aj túto menej 
známu oblasť. Jeho prvé obrázky sa v našom 
časopise objavujú dva roky po vyjdení prvého čísla 
Slova – v roku 1971. Čísla ďalšieho ročníka už stále 
viac počítajú s jeho nezameniteľným rukopisom 
a čiernobiele kresby vytvárajúce akúsi nadstavbu 
klasickému ikonopiseckému kánonu začínajú 
odkrývať biblické udalosti aj tie naše národné – 
od vzkriesenia Krista k sv. Cyrilovi a Metodovi. 

Mnohé z rozmernejších kresieb (perom či štetcom) 
a grafík s tematikou sviatkov cirkevného roka alebo 
rozličných svätcov sa ocitli na titulnej stránke vtedy 
ešte čiernobieleho časopisu. Drobnejšia grafika 
tvorená prepájaním rôznych kresťanských sym-
bolov dopĺňala texty, často básnické, a opakovane 
vypĺňala voľný priestor, ktorý vznikol pri sadzbe.

Typické svižné ťahy štetca alebo pera a strohé, sko-
ro až schematické tvary boli neprehliadnuteľné, 
niektoré doplnil o texty bežných či liturgických 
modlitieb v slovenčine aj cirkevnej slovančine 
a svoje diela zväčša podpísal celým menom alebo 
aspoň iniciálami M. K. a datovaním. Na stránkach 
Slova sa objavujú aj čiernobiele reprodukcie jeho 
významných diel s biblickou alebo cyrilometod-
skou, veľkomoravskou tematikou.

Pár rokov sa diela Mikuláša Klimčáka na stránkach 
ešte objavujú, ale neskôr sa stále viac vytrácajú. 
Prepojenie Slova (vtedy pod vedením otca Františ-
ka Dancáka, ktorý sa snažil skvalitniť aj grafickú 
podobu časopisu) a majstrových diel sa po pre-
stávke obnovuje v roku 1985 a reprodukcie malieb, 
fresiek, grafík a kresieb si znova nachádzajú svoje 
miesto v našom mediálnom priestore.

EMBLÉM SLOVA
Od roku 1973 sa meno akademického maliara 
Mikuláša Klimčáka spája aj s hlavičkou Slova, pre 
ktoré vytvoril na dlhé roky typický symbol otvo-
renej knihy s písmenami uprostred – alfa a omega 
(začiatok a koniec). V roku 1986 znova dochádza 
ku grafickej zmene hlavičky. V symbole navyše 
písmená alfa a omega vystrieda text v cirkevnej 
slovančine – Slovo. Malá grafická zmena hlavičky 
nastáva aj v roku 1988. V závere roku 1999 navrhol 
zmenu hlavičky a loga časopisu, ak by sa časopis 
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zmenil na noviny. No nestalo sa to. V roku 2000 
sa hlavička zmodernizovala a logo sa vypustilo. 
Redakcia ho v roku 2016 „znovuobjavila“, vo svojej 
hlavičke sa k nemu vrátila a používa ho v zmoder-
nizovanej podobe dodnes.

MIKULÁŠ KLIMČÁK
Majster Mikuláš Klimčák (16. november 1921 – 
2. marec 2016) patrí medzi najväčších a najvýz-
namnejších slovenských výtvarných umelcov. Ak 
by sme chceli pridať ďalšie prívlastky, tak aj naj
všestrannejších, najintegrovanejších, dlhovekých, 
najplodnejších, hlboko duchovných, intímnych, 
a napriek tomu celospoločenských, súčasných 
s presahom do minulosti a upierajúcim zrak 
do budúcnosti a najviac náš... Narodil sa v grécko-
katolíckej rodine v Humennom, kde už v mladom 
veku vnímal krásu Božích diel aj ľudských rúk, 
keďže jeho dedo, rodák zo Sulína, bol skúsený 
stolár a otec aj vychýrený rezbár (okrem iného 
vyrábal rezby aj pre mešťanov a drugetovských 
pánov v Humennom). Mladý Mikuláš študoval 
na nábytkárskej priemyslovke, kde si jeho talent 
všimol jeho učiteľ kreslenia akademický maliar 
Jozef Chovan, ktorý sa mu venoval aj mimo vy-
učovacích hodín. Potom vo vojnových rokoch 1943 
– 1945 vstupuje na vysokoškolskú pôdu a výtvarné 
oddelenie Slovenskej vysokej školy technickej 
a pokračuje v štúdiu u Maxa Schurmanna a Jána 
Mudrocha, neskôr na Vysokej škole umeleckého 
priemyslu v Prahe u profesorov Františka Tiché-
ho a Josefa Nováka, ktorú ukončil v roku 1948. 
Po dvoch rokoch práce na východnom Slovensku 
sa usadil v Bratislave. Jeho pravou rukou sa stal 
jeho brat Ján, tiež nadaný umelec. S bratovou 
výdatnou pomocou vytvoril množstvo svetských aj 
náboženských diel v rôznych technikách – od jed-
noduchých kresieb tušom, lavírovaných kresieb 
cez grafiku, maľbu temperou, olejomaľbu, akryl, 
fresky, textilné techniky – artprotisy, tapisérie, 
gobelíny, textilné koláže, ikony, mozaiky, betónové 
a kovové reliéfy, drevené objekty, intarzie, sgrafitá 
až k vitráži. Dopĺňa ich bohatá ilustračná tvorba aj 
tvorba poštových známok.

Po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 
sa zapájal do pozdvihovania ducha tejto miestnej 
cirkvi zvlášť na východe krajiny. S jeho dielami 
(freskami, ikonami, olejomaľbami, vitrážami, 
vnútorným zariadením...) sa môžete stretnúť 
v chrámoch a posvätných miestach nielen Grécko-
katolíckej, ale aj Rímskokatolíckej cirkvi – v inte-
riéri baziliky minor v Ľutine, v gréckokatolíckom 
chráme v Bačkove, kde okrem nástenných malieb 
vytvoril oltár a ikonostas, v humenskom aj kružlov-
skom chráme, s jeho vitrážami v Ľubici, Hruštíne, 
Hubovej, Dolnom Smokovci, v Prešove a mnohých 
ďalších. V Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove sa môžete pomodliť pri ostatkoch bl. bis-
kupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča, ktoré sú ulože-
né v sarkofágu zhotovenom podľa jeho návrhu.

V roku 2003 získal Cenu Fra Angelico, ktorú mu 
udelila rada pre vedu, vzdelanie a kultúru Konfe-
rencie biskupov Slovenska, v roku 2007 ho emerit-
ný pápež Benedikt XVI. vymenoval za rytiera Rádu 
sv. Silvestra a v roku 2011 Matica slovenská mu pri 
príležitosti jeho okrúhleho výročia udelila Zlatú 
medailu Matice slovenskej za celoživotnú proná-
rodnú činnosť a tvorbu. 

V tom istom roku ho v Prezidentskom paláci prijal 
aj prezident SR Ivan Gašparovič a udelil mu štátne 
vyznamenanie – Medailu prezidenta Slovenskej re-
publiky za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej 
kultúry osobitne príťažlivým výtvarným prejavom 
a vladyka Ján Babjak SJ mu odovzdal Medailu bl. 
biskupa Gojdiča. Udeľuje sa osobnostiam a inšti-
túciám, ktoré sa výraznou mierou pričinili o rozvoj 
Gréckokatolíckej cirkvi.

V ostatnom roku druhého tisícročia vydal repre-
zentačnú, bohato ilustrovanú publikáciu – dielo 
Konštantína Filozofa Proglas (básnický predspev 
staroslovienskeho prekladu evanjelia), ktorá bola 
výnimočným darom pre Slovákov aj pre vysoké 
zahraničné návštevy Slovenskej republiky. 

Mikuláš Klimčák bol umelec v najhlbšom význame 
slova – tvorivou činnosťou, mysľou a srdcom. Žil 
úctyhodných 94 rokov ako osamelý dub uprostred 
chudoby ducha i tela a spoločenské víry a víchrice 
ho neodklonili od toho podstatného.

Boh ho pobozkal nielen na čelo, ale aj na ruky...

Hospoď Boh Savaot – 
Pán Boh zástupov, jedno 
z rozmerovo väčších 
diel Mikuláša Klimčáka, 
sa nachádza v Dome 
sv. Mikuláša v Ľutine.

VIETE, ŽE...? 
Podobnosť loga časo-
pisu Slovo v rokoch 
1973 až 1985 s erbom 
Prešovskej archiepar-
chie nie je náhodná. 
Autorom oboch diel 
je Mikuláš Klimčák. 
Písmená alfa a omega 
symbolizujú Ježiša 
Krista, Božie Slovo.
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CENA  
EMILA KORBU

Petra JAKUBOVÁ – Juraj GRADOŠ

OD ROKU 2006 REDAKCIA ČASOPISU SLOVO POD 
ZÁŠTITOU PETRY, N. O., A GRÉCKOKATOLÍCKEHO 
ARCIBISKUPSTVA UDEĽUJE CENU EMILA 
KORBU, VÝZNAMNÉHO PUBLICISTU, BÁSNIKA 
A ŠÉFREDAKTORA ČASOPISU SLOVO. INICIÁTOROM 
TEJTO CENY BOLI OSTATNÍ DVAJA ŠÉFREDAKTORI 
ČASOPISU SLOVO FRANTIŠEK DANCÁK A JURAJ 
GRADOŠ. TENTO ROK SA CENA UDELILA PIATYKRÁT. 
DO ROKU 2018 SA CENA UDEĽOVALA KAŽDÉ TRI 
ROKY, V SÚČASNOSTI TO BUDE KAŽDÝCH PÄŤ ROKOV 
PRI PRÍLEŽITOSTI VÝROČIA ÚMRTIA EMILA KORBU 
(ZOMREL 27. OKTÓBRA 1978).

Cena sa udeľuje v troch kategóriách – 
publikačná činnosť, webová stránka 
a vydané dielo. Ocenených prispievateľov, 
médiá, ale i diela vyberá trojčlenná komi-
sia plus jej čestný predseda – prešovský 
metropolita Mons. Ján Babjak SJ. Členov 
komisie na každé udelenie ceny vymenú-
vajú vydavatelia časopisu Slovo. Komisia 
vyberie jeden z návrhov v každej kategó-
rii. Ocenený získa vecnú cenu a finančný 
dar vo výške 100 eur.

KATEGÓRIE CENY EMILA 
KORBU
V prvej kategórii môžu byť nominovaní 
prispievatelia, ktorých články prezentujú 
ľudské a kresťanské hodnoty. Sú aktív-
nymi prispievateľmi a ich príspevky boli 
uverejňované v médiách Gréckokatolíckej 
cirkvi alebo v iných médiách, a týkali sa 
Gréckokatolíckej cirkvi.

Druhá kategória hodnotí elektronické 
dielo. Jej tvorca alebo kolektív tvorcov 
vytvorili stránku alebo spravujú stránku, 

ktorá pochádza z prostredia Gréckokato-
líckej cirkvi na Slovensku.

V kategórii vydané dielo môže byť cena 
udelená za dielo, ktoré bolo vydané 
v printovej alebo elektronickej forme. Aj 
toto dielo musí obsahovo prezentovať 
hodnoty viery, Cirkvi, kresťanstva.

Komisia môže udeliť ešte mimoriadnu 
cenu (tá nie je honorovaná) za osobitný 
prínos pre časopis Slovo. Cenu Emila Kor-
bu finančne zabezpečuje Petra, n. o.

KTO BOL EMIL KORBA
Emil Korba, rodák z Bardejova (1930), 
bol kňazom, básnikom, publicistom, 
pedagógom a teológom. Redigoval tri 
časopisy – Slovo, Blahovistnik a Katolícke 
noviny. Bol to človek láskavý, oddaný, ver-
ný a skromný. Keď bola povolená činnosť 
Gréckokatolíckej cirkvi v Československu, 
otec Emil požiadal v roku 1969 o uvoľ-
nenie z Pražskej arcidiecézy pre službu 
v Prešovskom biskupstve. Po príchode 
do rodného Bardejova sa za krátky čas 

splnila jeho dávna túžba a začal pracovať 
ako pomocník prvého redaktora vzni-
kajúceho časopisu Slovo otca Ladislava 
Hučka. Od roku 1970 bol vedúcim redak-
torom časopisov Slovo a Blahovistnik. 
Zomrel veľmi mladý vo veku 48 rokov.

CENA EMILA KORBU
Prvé odovzdávanie ceny Emila Korbu 
sa uskutočnilo v rezidencii 
Gréckokatolíckeho ar-
cibiskupského 
úradu v Pre-
šove 30. mája 
2006. Ako 
prvý 
ocenený si 
v kategórii 
publikačná 
činnosť 
Cenu Emila 
Korbu z rúk 
vladyku 
Jána Babja-
ka za prís-
pevky v ča-
sopise Slovo 
prevzal otec 
RNDr. Jo-
zef Voskár. 
V kategórii 
webová 
stránka 
získal cenu 
kolektív 
správcov 
oficiálnej 
stránky 
Prešovského 
biskup-
stva www.
grkatpo.sk, 
keďže v tom 
čase to bolo 
prelomové 
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22www.casopisslovo.sk jubilejné udelenie ocenenia



dielo. Najúspešnejším autorom v kategó-
rii vydané dielo bol gréckokatolícky kňaz 
Mons. Jozef Tóth za básnickú tvorbu, 
ktorá bola aj uverejňovaná v časopise 
Slovo. Zároveň bola udelená mimoriadna 
cena in memoriam Ing. Blažejovi Kras-
novskému, šéfredaktorovi časopisu Slovo 
v rokoch 1992 – 1999.

Keď sa 15. – 16. apríla 2009 uskutoč-
nila na pôde terajšej Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty v Prešove konferencia 
pri príležitosti 40. výročia vydávania 
časopisu Slovo, súčasťou jej programu 
bol i druhý ročník odovzdávania Ceny 
Emila Korbu. V prvej kategórii za bohatú 
publikačnú činnosť a dlhodobé aktívne 
pôsobenie v časopise Slovo získal cenu 
otec PaedDr. František Dancák. Za ne-
zištnú propagáciu Gréckokatolíckej cirkvi 
prostredníctvom webovej stránky grkat.
nfo.sk si v druhej kategórii odniesol cenu 
Mgr. Andrej Škoviera, PhD., dnes kňaz 
Bratislavskej eparchie. Tretím oceneným 
bol za viacero vydaných hudobných 
nosičov Zbor sv. Romana Sladkopevca. 
V tom roku boli vydané aj dve mimo-
riadne ceny in memoriam, a to pátrovi 
doc. PhDr. ThLic. Michalovi Fedorovi SJ 
za nezištnú aktívnu pomoc pri zakladaní 
časopisu Slovo a Mgr. Pavlovi Kušnírovi 
za nezištnú pomoc pri práci v redakcii 
Slovo.

V roku 2012 sa Cena Emila Korbu udeľo-
vala počas 21. ročníka Medzinárodného 
festivalu duchovných piesní byzantské-
ho obradu. Umocnené krásnou hĺbkou 
týchto spevov si ceny z rúk otca vladyku 
Jána Babjaka SJ prevzala Mária Žarnayová 

za nezištné uverejňovanie fotografií v ča-
sopise Slovo, Matúš Kipikaša za činnosť 
pri tvorbe elektronických aplikácií a hier 
pre deti a v kategórii vydané či zrealizo-
vané dielo akademický maliar Mikuláš 
Klimčák za svoju celoživotnú tvorbu. Túto 
cenu mu osobne doniesol do Bratislavy 
otec Juraj Gradoš. Cenou in memoriam 
bol poctený prvý šéfredaktor časopisu 
Slovo otec Ladislav Hučko.

Štvrtý ročník udeľovania Ceny Emila 
Korbu sa opäť uskutočnil na pôde Gréc-
kokatolíckeho arcibiskupského úradu 
v Prešove. 21. apríla 2016 ceny odovzdal 
prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ gréckokatolíckemu kňazovi 
Milanovi Gáborovi za jeho nezištné pris-
pievanie do časopisu Slovo najmä článka-
mi o ikonách. V druhej kategórii získali 
ocenenie autori Akatistu požehnania 
rodín Valéria Juričková a manželia Marek 
a Drahomíra Kolesárovci. Za vydané dielo 
bolo ocenené Gréckokatolícke formačné 
centrum Rómov v Čičave, ktoré v rámci 
svojej evanjelizačnej činnosti pripravilo 
muzikál Judit či spolupracovalo na prvých 
vystúpeniach a nahrávkach skupiny F6. 
Zároveň bola znovu udelená mimoriadna 
cena in memoriam, a to otcovi Štefanovi 
Pappovi, ktorý bol šéfredaktorom časopi-
su Slovo v rokoch 1979 – 1984.

OCENENIE V ROKU 2019
Udeľovanie ceny za rok 2018 sa uskutoční 
znovu na pôde Gréckokatolíckej teologic-
kej fakulty v Prešove počas konferencie pri 
príležitosti 50. výročia vydávania časopisu 
Slovo. Komisia, ktorá bola vymenovaná 
ešte na jar 2018, predložila vladykovi Jáno-
vi Babjakovi SJ návrh adeptov na udelenie 
ceny, s ktorými vladyka súhlasil. A tak 
bude 28. februára odovzdaná Cena Emila 
Korbu v kategórii PUBLIKAČNÁ ČIN-
NOSŤ otcovi Petrovi Borzovi za doterajšie 
uverejňovanie populárnoodborných 
článkov.

V druhej kategórii za ELEKTRONICKÉ 
MÉDIÁ bude udelená cena tvorcom 
GRÉCKOKATOLÍCKEHO MAGAZÍNU 
za nové spôsoby informovania a realizáciu 
audiovizuálneho prezentovania Grécko-
katolíckej cirkvi na Slovensku.

Ako VYDANÉ DIELO v tretej kategórii 
získal cenu hraný dokumentárny film 
GOJDIČ, LÁSKA NADOVŠETKO, ktorý 
inovatívnym spôsobom podal život blaže-
ného P. P. Gojdiča.

Mimoriadnu cenu redakcie Slova si 
odnesú dve médiá: časopis Prameň pri 
príležitosti 25. výročia vzniku a za rozvíja-
nie žurnalistickopublikačných schopnos-
tí bohoslovcov a SPOLOK sv. VOJTECHA 
za nezištnú pomoc pri vydávaní časopisu 
Slovo v jeho prvých desaťročiach.

Mária Žarnayová, Mikuláš Jančuš, Alexander Hricov, Ondrej Miškovič Cena Emila Korbu sa v roku 2019 udeľuje piatykrát. Získalo ju už sedemnásť 
osôb. Cena sa doteraz udeľovala približne každé tri roky. Najbližšie sa však 
cena bude udeľovať až v jeseni 2023, a to pri príležitosti 45. výročia úmrtia 
otca Emila Korbu.



KEDYSI A DNES  
– PRÍBEH ČASOPISU

Juraj GRADOŠ

ČASOPISY SA ZAČALI OBJAVOVAŤ V ĽUDSKEJ 
SPOLOČNOSTI UŽ V 17. STOROČÍ, ALE ICH ROZMACH 
TREBA KLÁSŤ DO MINULÉHO STOROČIA. ZA TRI 
STOROČIA SA TECHNOLÓGIA ICH TLAČE PRIVEĽMI 
NEZMENILA. AŽ DRUHÁ POLOVICA 20. STOROČIA 
ZNAMENÁ VÝRAZNÚ ZMENU TECHNOLÓGIE. 
PRÍKLADOM TEJTO REVOLÚCIE V PROCESE TVORBY 
ČASOPISU JE I ČASOPIS SLOVO.

Pri tvorbe časopisu Slovo sa v podstate 
vystriedali dve technológie. Každá sa ča-
som vyvíjala, ale základ zostalo rovnaký. 
Všeobecne môžeme hovoriť o príprave 
článku, jeho redakcii, vytváraní stránok, 
tlači a nakoniec distribúcii hotového 
časopisu.

PRÍPRAVA ČLÁNKOV
V tomto bode tvorby časopisu sa aj 
dnes, hoci ojedinele, využívajú pôvodné 
spôsoby zo sedemdesiatych či osemdesia-
tych rokov. Vtedy nebol internet. Neboli 
tablety, mobily, ba ani osobné počítače. 
A tak autor svoj príspevok buď krasopis-
ne napísal vlastnou rukou, alebo na stroji. 
Na tých starších sa chyby nedali odstrá-
niť, iba „prepísať“ pomlčkou – prečiark-
nuť. Novšie stroje už mali aj bielu pásku 
a umožňovali písmeno preraziť na papier 
ešte raz, ale bielou, čím na bielom papieri 

zaniklo. Písací stroj je dnes transformo-
vaný do klávesnice počítača. Rozloženie 
písmen či mnohých klávesov a ich funkcia 
je obdobná ako pri písacom stroji. I keď 
s omnoho menšou námahou. Dnes 
redakcie dostávajú príspevky napísané 
v niektorom z textových editorov, pošto-
vých programov či na sociálnych sieťach. 
To všetko však pri tvorbe znamenalo 

veľký posun od okamihu zrodu myšlien-
ky až po jej doručenie redakcii. Takéto 
zľahčenie písania však malo aj neželaný 
negatívny následok – nárast nekvalitných 
článkov, často plných atakov, urážok...

REDAKCIA
Napísané články sa sústreďovali v redak-
cii. Všeobecne platí, že redaktor musel 
a musí byť celkom schopný matematik, 
inak bude svoju prácu opakovať niekoľ-
kokrát. Pred tromi desiatkami rokov bol 
nenahraditeľnou pomocou pre redaktora 
písací stroj, dnes je to počítač. Na stroji 
redaktor prepísal text, ktorý predtým 
upravil po štylistickej i jazykovej stránke 
do tzv. normostrany. Tá mala 30 riadkov 
a v každom 60 úderov. Ich vynásobením 
s počtom strán dostával rozsah článku, 
vďaka ktorému si mohol urobiť zrkadlo, 
ako má strana vyzerať. Do neho nakreslil 
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Dlhé obdobie bol písací stroj verným 
spoločníkom každého autora. Postupne sa 
stroj zdokonaľoval, čo bolo sprevádzané 
jeho rastúcou obľubou. Dnešné rozloženie 
klávesov, ktoré bolo prijaté ako štandard v roku 
1888, je riešením problému zasekávania 
sa najčastejších písmen anglickej abecedy. 
Francúzi mali dlho iné rozloženie kláves.
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priestor, ktorý mal byť vyplnený fotogra-
fiou. O ich tvorbe a vývoji by sa dali písať 
ďalšie stránky. V praxi však redaktor pri-
chádzal najčastejšie do styku s fyzickou 
fotografiou alebo diapozitívom. Takto 
pripravená strana už išla do tlačiarne, kde 
nasledovali ďalšie kroky.

Dnes texty prichádzajú už zväčša v di-
gitálnej forme a po výbere a základnej 
úprave prostredníctvom internetu sa 
posielajú jazykovým redaktorom a cenzo-
rom. Celý proces sa tým výrazne zrýchlil. 
Osobne môžem povedať, že na začiatku 
milénia do rozmachu a stability interne-
tu som všetky články v tlačenej podobe 
a neskôr na disketách (pre mladšiu 
generáciu omnoho väčšie USB kľúče 
s kapacitou okolo 1 MB, dnešné USB majú 
teda kapacitu i miliónov diskiet) vozieval 
osobne autom na korektúry do Abrano-
viec či Sabinova. Namáhavé prepisovanie 
textov a spočítavanie znakov nahradilo 
pár kliknutí na správne miesto klávesnice 
a textový editor hneď vypočíta ich počet. 
Čo však ostalo, je štylistická a jazyková 
úprava textov, ktoré obsahujú neraz 
elementárne chyby. I tu redakcia musí 
zvažovať fotografiu, no dnes sú fotografie 
poväčšine v digitálnej forme. A fotí sa 
dnes skoro čímkoľvek. Najkvalitnejšie 
fotografie sa však nerobia na mobiloch. 
V zásade však platia dve pravidlá. Prvé je 
– najlepšie je fotiť vonku pri rozptýlenom 
svetle. Vtedy i fotka na mobile je pekná. 
Druhá – treba používať maximálne roz-
líšenie, teda čo najviac pixelov. V tlači sa 
jeden centimeter fotografie rovná 100 až 
200 pixelom. Čiže fotografia 10 krát 6 cen-
timetrov by mala mať 2 – 3 megapixely.

VYTVÁRANIE STRÁNOK
Kedysi to bola zdraviu najviac škodlivá 
činnosť. Na špeciálnych strojoch sa vytvá-
rali riadky, ktoré sa odlievali do jedova-
tého horúceho olova. Jeho výpary skrátili 
život tlačiarom neraz o desiatky rokov. Už 
tam musel sadzač dbať na šírku riadka. 
Následne sa riadky spájali do rámov – 
matríc, niekoľkokrát sa kontrolovali 
a apretovali. Z fotografie sa v špeciálnych 
prístrojoch vytvárali štočky, kde namies-
to fotografie nakoniec bola sieť bodov 
viditeľných i voľným okom. Všetko bolo 
navyše zrkadlovo obrátené.

I dnes dostáva zdravie DTP pracovníkov 
zabrať. Ale skôr chrbtica a oči. Na výkon-
ných strojoch v grafických programoch 
spájajú text a obrázky a vytvárajú digitál-
nu sadzbu. Ikonickými v tejto činnosti 
sú výrobky firiem, ako je Apple či Adobe. 
Hotové stránky sa digitálne exportujú 
do univerzálneho formátu, najčastejšie 
pdf. Možnosti sú však neporovnateľné. 
Práve tu sa určuje, aký bude vizuál časo-
pisu. Kým redakcia zodpovedá za jeho ob-
sah, grafik zasa za jeho príjemné čítanie, 
vhodné grafiky a obrázky.

TLAČ ČASOPISU
Pôvodne sa tlač od čias Johana Guten-
berga zásadne nemenila až do druhej 
polovice 20. storočia. Matrice, kde bol 
text i obrázok, sa potreli jemnou vrstvou 
farby, a tá sa otlačila na papier. Preto 
musela byť matrica zrkadlovým obrazom 
budúceho textu. Farebné stránky sa tvo-
rili kombináciou štyroch farieb – teda sa 
tlačili štyrikrát. Išlo o systém známy ako 
CMYK z anglických slov C – cyan (azúr), 
M – magenta (purpur), Y – yellow (žltá) 
a K – black (čierna). Tento systém sa po-
užíva dodnes a jeho ekvivalent RGB (red, 
green, blue – červená, zelená, modrá) 
zasa používajú doteraz všetky monitory 
a farebné zobrazovacie zariadenia. Listy 
sa postupne tlačili z jednej i druhej stra-
ny, následne sa skladali a ručne sa znášali 
do časopisov. Tie sa prípadne orezávali 
na požadovaný formát.

Proces sa dodnes nezmenil. Zmenili sa 
prostriedky. Z formátu pdf sa dnes tlačia 
tzv. kovolisty. Sú to vlastne matrice s mi-
nimálnou hrúbkou na plechovej platni. 
Využíva sa tu proces podobný ako kedysi 
pri vyvolávaní fotografie. Na prelome mi-

lénií sa to robilo úplne podobne. Na plat-
ne sa pripevnil zrkadlový obraz stránok 
vytlačený na priehľadnej fólii alebo 
pauzáku, ten sa osvietil, vyvolal a umyl. 
Následne sa platňa upevnila na bubon, 
a ten potláčal hárky papiera. Dnes je 
bežné, že sa tlačia naraz všetky štyri farby, 
ba dokonca i prídavné. Tlačiarenský 
proces umožňuje potláčať i obidve strany 
hárku, najčastejšie formátu A2 alebo A1. 
Vo veľkých tlačiarňach sa netlačí na hárky 
papiera, ale na jeho kotúče. Je to omnoho 
rýchlejšie, preto sa to používa pri veľkých 
nákladoch, čo je práve prípad veľkých 
periodík. Následne sa pás papiera poreže. 
Jednotlivé hárky sa vyskladajú na požado-
vaný formát, povkladajú do seba, zopnú 
a orežú. Dnes už toto všetko robia stroje.

DISTRIBÚCIA
Poslednou etapou cesty časopisu k či-
tateľovi je distribúcia. Tá sa v podstate 
nezmenila. Väčšina časopisov sa predáva 
buď v novinových stánkoch, alebo ich 
čitatelia dostávajú na adresu domov 
prostredníctvom poštových zamestnan-
cov alebo iných alternatívnych dopravcov. 
Náboženské časopisy tradične využívajú 
sieť farských úradov, vzdelávacie a detské 
zasa škôl a podobne. Stále platí, že doru-
čiť spojenú zásielku na jedno spoločné 
miesto je pre jednotlivého čitateľa ekono-
mickejšie, než mu ho doručiť domov.

Kým ceny práce strojov pomaly klesajú, 
cena ľudskej práce neustále stúpa. Preto 
ceny časopisov rastú skoro tak rýchlo, ako 
rastú mzdy, ktoré majú výrazný podiel 
na ich cenotvorbe. To je tiež dôvod, 
prečo sa dnes otvára nový – digitálny trh, 
na ktorý časopis vstupuje v digitálnej 
podobe priamo z DTP štúdia.

Mechanické rozmnožovanie písaného textu 
poznali už Číňania, ktorí už v 8. storočí tlačili 
z dosák a od 11. storočia pohyblivými typmi. 
V Európe postavil kníhtlačiarsky stroj Johann 
Gutenberg v roku 1443.
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detská   

Písací stroj

Výročie
Kde ste

sa
vybrali?

Ešte musím 
vyčistiť podlahu 
od vosku...

Synku, kam 
zasa bežíte?

Čo sa ti 
stalo?

Ideme
mu 
pomôcť.

Ale,
rozbil som 
tanier. Mu-
sím to tu 
upratať.

Nestihol
som sa ani 

najesť.

Predstavený
nás poslal na 
veľký nákup.

?

50Mobil Neodmysliteľnou súčasťou práce v redakcii sa stal 
aj mobil, ktorý nám pomáha oveľa rýchlejšie získať 
informácie a komunikovať s našimi prispievateľmi 
aj čitateľmi. Dnes sa s ním trocha zahráme.

Úloha: Ak správne vyriešiš šifrovanie, 
dozvieš sa odpovede na naše otázky.

Keď ešte neboli počítače, všetky texty 
v redakcii sa prepisovali na mecha-
nických písacích strojoch. Dejiny 
týchto strojov siahajú až do roku 
1714. Rozloženie klávesov bolo 
trocha iné ako dnes. 
Na Slovensko sa začali dovážať 
koncom 19. storočia.

Výroba
časopisu

Kuchár
nestíha pri-

praviť obed.

Úloha: Na našom písacom stroji je vymazaných niekoľko písmen. Pospájaj 
ich tak, aby vznikol neurčitok slovesa. Ide o pomenovanie činnosti,
ktorú vykonávame pri vytváraní textov aj ikon.

Koľko strán má klasické číslo Slova? (CU)
Koľko strán nájdeš v dvojčísle? (GT)
Koľko redaktorov pracuje v našej redakcii? (L)
Koľko rokov vedie súčasný šéfredaktor našu redakciu? (     V)
Koľko rokov vychádza komiks o poslušníkovi? (F)
Kedy vyšlo prvé (nulté) číslo Slova? (      G.VA.      WNZ)

Pred oslavou.

V chráme.

Na chodbe.

Telefón ĎALŠIE

DENNÍK OBĽÚBENÉ KONTAKTY

ABC

2
DEF

3

GHI

4
JKL

5
MNO

6

PQRS

7
TUV

8
WXYZ

9

1

* TUV

0 #

Čože je to 
päťdesiatka?!

Hm. 50 centov je
oveľa menej ako 50 eur, 

podobne ako 50 slov
sa nedá porovnávať

s 50 knihami 
      plnými slov.

Vyberiem
zo schránky príspevok.

Prepíšem
ho a upravím.

Urobím alebo 
nájdem foto.

Texty dám 
skontrolovať. Spracujem 

gra�ku časopisu.

   

Pri rokoch je dôle-
žité to, ako sme ich pre-

žili. Ak to boli krásne roky,
tak sa môže zdať, že ich bolo

málo, no ak premárnené,
tak až vyše hlavy.

No neviem, ale
mne sa to zdá poriad-
ne dlhý čas. Oproti 

našim pätnástinám viac 
ako trojnásobok.
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Ahoj, deti! 
Časopis, ktorý práve držíte v rukách, v polovici februára oslavuje päťdesiat rokov 
svojho časopiseckého života. Tešíme sa, že aj spolu s vami môžeme naše narodeniny 
osláviť na špeciálnej dvojstránke detskej mozaiky.

Sadzba

Príbehy poslušníka
Nerozumiem tomu, 
taký blázinec.

Tak, ako sú dôležité všed-
né dni so svojimi povin-
nosťami, aj slávnosti

majú svoje miesto
v živote človeka.
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    Načo je to dobré? 
Také oslavy a veľ-
   ká paráda?

Mám pocit, 
že sa pri tom 
človek iba 
uženie.

Aj mona-
stiera?

Rád by 
som ve-
del aké.

Hm. Oslavy nám 
pomáhajú uvedo-
miť si a utriediť 

hodnoty. V našom 
prípade hodnotu náš- 

    ho života...                    

Samo-
zrejme.

Ako ste to 
mysleli?

Všetko má 
svoj zmysel.

50okovR

Ikona

Voľakedy sa 
časopisy (aj Slovo) 
tlačili v tlačiarni 
tak, že pracovník 
musel veľmi 
pozorne a precíz-
ne poukladať do 
riadkov vo veľkej 
drevenej škatuli 
olovené písmenká, 
celé slová a vety. 
No všetky museli 
byť zrkadlovo 
obrátené.

· súčasť ikonostasu
· malé obrázky na ikone
                   zo života svätého 
· kovový tanierik
                   na prosforu
· Pane, ...... sa nad nami
· maličké oko
· nariadenie, predpis
· časti akatistu

Čo je
s tebou?  Len tu   

  pobiehame...

Máš 
pravdu.

... a všetko 
je naruby...

  Zhodno-
tiť, čo bolo,

a očaká-
  vať nové veci, kto-
ré nám Boh pripravil.

                     ... a 
poslania na tom-

to mieste.

Obrázky sú dôležitou 
súčasťou každého 
dobrého časopisu. V tom 
našom nájdete však aj 
veľa reprodukcií umelec-
kých diel, hlavne ikon. 
Mnohé roky sa na 
stránkach Slova objavo-
vali aj nezameniteľné 
diela majstra Mikuláša, 
rodáka z Humenného.

Úloha: Vyrieš doplňovačku
a dozvieš sa priezvisko majstra Mikuláša.

Úloha: Dokážeš vylúštiť text o našom časopise, 
ktorý je zrkadlovo obrátený?

Čože je to 
päťdesiatka?!

Musím  pripomenúť, 
že päťdesiatka bola v Izraeli 
veľmi dôležité číslo. Každý 

päťdesiaty rok bol sviatok – milostivý 
rok, keď sa odpúšťali staré dlhy. 

Niečo ako amnestia. Prepúšťali sa 
otroci, vracali sa majetky. Čas 

radosti a zmierenia.

Áno, 
dôležitá je hodnota, 

ktorú k tomu množstvu 
pripojíš. No zaujímavé je,

že 50 centov v istej situácii 
môže mať oveľa väčšiu 

hodnotu ako 50 eur 
v inej.

Spracujem 
gra�ku časopisu.

Súbor odnesiem 
do tlačiarne.

Vytlačím na 
tlačiarenskom 
stroji.

Zabalím
a zviažem.Poskladám 

jednotlivé 
hárky.

Doručím do vašej 
schránky.
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ČASOPIS 
GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI

MINULOSŤ A VÍZIE

REDAKCIA ČASOPISU SLOVO
GRÉCKOKATOLÍCKA TEOLOGICKÁ FAKULTA
PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE

VÁS POZÝVAJÚ NA
VEDECKÚ KONFERENCIU

28.02. – 01.03.2019

PROGRAM 28.02.2019

08.30 Prezentácia účastníkov
09.00 Úvodné príhovory
09.30 Udeľovanie ceny Emila Korbu
09.50 Premiéra dokumentárneho filmu  

Slovo – miesto stretnutia

  10.10 Prvý blok prednášok
  ThLic. Juraj Gradoš, PhD.:  

Odpovede a otázky ohľadom vydávania časopisu Slovo
 prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.:  

Budúcnosť písaného slova
 doc. Terézia Rončáková, PhD. – Mgr. Miroslava Psárová: 

Žánrová skladba v sekulárnych a náboženských 
časopisoch

 doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.:  
Česká verze mezinárodní katolícke revue Communio – 
historie a současnost

 11.10 Otvorenie výstavy  
  50 rokov slovom i obrazom a prestávka

 11.30 Druhý blok prednášok
 doc. ThDr. Peter Borza, PhD.:  

Gréckokatolícke periodiká pred rokom 1950
 ThDr. Igor Hanko, PhD.: Emil Korba a Katolícke noviny
 doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.: Zástoj Blažeja 

Krasnovského v dejinách časopisu Slovo
  Dr. h. c. prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.:  

František Dancák a jeho prínos pre Slovo

 
 14.00 Tretí blok prednášok
 Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD.: Beatifikácie 

bl. mučeníkov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 
na stránkach časopisu Slovo

 prof. ThDr. Marek Petro, PhD.: Odkaz kňaza a biskupa 
Jána Hirku v časopise Slovo

 Mons. doc. ThDr. Ľubomír Petrík, PhD.: Jubilejný rok 
Prešovskej archieparchie v časopise Slovo v širších 
súvislostiach

 doc. PhDr. Marta Germušková, CSc.: Dimenzie literárnej 
kreativity kňazov v Gréckokatolíckom kalendári Slova

 Mons. ThLic. Marián Gavenda, PhD.: Krása, pravda 
a dobro vo svetle vizuálnej kultúry

 ThLic. Martin Tkáč, PhD.: Priestor pre mladšie 
generácie v gréckokatolíckych časopisoch

 PhDr. Adriana Matoľáková, PhD.: Aplikácia aktuálne 
platných jazykových noriem a redakčný úzus 
v časopise Slovo

 Richard Fučko: Význam pastoračného ročníka 
v redakcii pre rozvoj časopisu Prameň

SPRIEVODNÝ PROGRAM
28.02.2019
15.15 Slávnostné zasadnutie  

redakčnej rady časopisu Slovo
16.30 Archijerejská svätá liturgia a udelenie ocenení 

pri príležitosti 50. výročia začiatku vydávania 
časopisu Slovo v prešovskej katedrále

01.03.2019 – WORKSHOPY na GTF PU
08.30  ThLic. Juraj Gradoš, PhD.:  

Od nápadu po vydanie časopisu
09.15 Mgr. Drahomíra Kolesárová – PhDr. Adriana 

Matoľáková, PhD.: Redakcia a práca s textom
10.00 Mgr. Mária Pihuličová: Ako písať správu
10.45  Michal Petriľák: Fotografia
11.30  Bc. Ivan Papcun: Grafika a DTP


