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O SPOLOČENSTVE
NÁZOV A PÔVOD
Názov spoločenstva vyjadruje skutočnosť, že ide o Spoločenstvo Kňazských A LAických
rodín. Ďalším námetom pre názov spoločenstva je biblický citát: „Nik nie je taký svätý
ako Pán, niet Skaly, ako je náš Boh“ (1 Sam 2,2). Prvý zárodok dnešného spoločenstva je
spojený s gréckokatolíckou kňazskou rodinou, ktorá túžila žiť svoju vieru spoločne s inými.
Od roku 2004 sa začalo s týmto úmyslom stretávať niekoľko kňazských rodín na východe Slovenska. Postupne boli oslovené aj ďalšie gréckokatolícke kňazské rodiny, ktoré prechádzali procesom formácie. Tie potom od roku 2010 začali evanjelizačnú činnosť zameranú na rodiny kňazov i laikov. Dnes tvorí spoločenstvo SKALA približne sto rodín, z toho 15
kňazských. Laickými členmi sú gréckokatolíci, ako aj rímskokatolíci. V roku 2014 požehnal
členov spoločenstva SKALA a listom odobril jeho činnosť preosv. vladyka Milan Chautur
CSsR, košický eparchiálny biskup.
SPIRITUALITA
Vedenie spoločenstva si uvedomilo, že najohrozenejšou bunkou spoločnosti i Cirkvi v súčasnej západnej kultúre je rodina. Z toho dôvodu je spiritualita spoločenstva zameraná na
prehĺbenie života rodín podľa Božieho plánu. Spolužitie manželov v jednote, udržiavanie
plameňa lásky s Kristom uprostred a rešpektovanie morálneho zákona vytvárajú skutočnú
krásu života. V takejto atmosfére stabilnej a funkčnej rodiny sa prirodzene odovzdávajú
tieto hodnoty aj deťom. Ďalším dôležitým cieľom popri duchovnej formácii je apologetická
formácia rodín, reagujúca na aktuálne mätúce a protirečivé tendencie v postmodernej
spoločnosti. Podstatnými krokmi na ceste duchovnej obnovy rodín sú: pravidelný sviatostný život, spoločná modlitba v rodine, denné uvažovanie nad Svätým písmom a neustále
čerpanie milostí zo sviatostného manželstva pre každodenný zápas o tvár vlastnej rodiny.
KONKRÉTNE AKTIVITY
Spoločenstvo každoročne organizuje duchovné obnovy podľa jednotlivých tém a stupňov
formačného rastu. Po absolvovaní prvej tematickej obnovy je každá rodina (manželský
pár) zadelená do kruhu 3-4 párov. Tam sa pod vedením kňaza – lídra počas celého roka
prehlbuje v danej téme na pravidelných mesačných stretnutiach. Obyčajne dvakrát v roku
je tzv. Deň spoločenstva, kde sa stretnú všetci členovia SKALY a majú celodenný prorodinný program. Počas roka (mimo prázdnin) je každú druhú nedeľu príležitosť na spoločnú
modlitbu v rámci modlitieb zvelebenia. Tieto modlitby sú v nedeľu popoludní a sú otvorené
pre širší okruh záujemcov. V poslednom čase sa rozbehol aj program s názvom Škola
učeníctva, kde prebieha dvojročná formácia zrelých laických párov, vedúca k certifikátu
cirkevnej autority.
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ŠTRUKTÚRA
Na čele spoločenstva je hlavný líder – o. ThLic. ICLic, PaedDr. Peter Horváth, gréckokatolícky
kňaz Košickej eparchie. V riadení mu pomáha lídrovský tím, čo je volený orgán z kňazov
i laikov. V spoločenstve sa vyprofilovali špecifické komisie (služby) pre jednotlivé oblasti života spoločenstva. Každá pozostáva z vedúceho komisie a menšieho tímu spolupracovníkov.
• Evanjelizačná – reaguje na požiadavky evanjelizácie vo farnostiach;
• Modlitbová – napomáha evanjelizačným aktivitám modlitbovou podporou;
• Tvorivá – organizuje spoločenské stretnutia, plesy;
• Detská – pokrýva starostlivosť o menšie deti pri aktivitách ich rodičov;
• Hudobná – stará sa o hudobné sprevádzanie modlitieb;
• Pútnická – podieľa sa na organizovaní pútí;
• Informačná – má starostlivosť o web a šírenie informácií vo vnútornom fóre;
• Športová – organizovanie športových podujatí.
• Súčasťou štruktúry spoločenstva sú pokladník a mediálny zástupca.
ŠPECIFICKOSŤ CHARIZMY
Pri existencii rôznych cirkevných i laických hnutí a spoločenstiev je legitímna otázka: čo je
vlastnou charizmou spoločenstva SKALA? Už samotný fakt, že základom spoločenstva
sú gréckokatolícke kňazské manželské páry napovedá, že ide o isté špecifikum v Cirkvi.
Ženatí kňazi, ktorí vykonávajú duchovnú službu a súčasne žijú rodinným životom, sú do
istej miery „raritou“. Súčasne sú obohatením pre celú Katolícku cirkev, ako konštatuje Druhý
vatikánsky koncil (PO 16), lebo z praxe poznajú manželský a rodinný život a tak majú osobitné poslanie práve v pastorácii rodín. Spoločenstvo pri svojom záujme o komplexné
dobro rodín neľpie na obradových rozdieloch ani nevytrháva rodiny zo života farností. Jeho
zámerom je pozdvihnúť život veriacich rodín duchovne, mravne i ľudsky. Členovia a sympatizanti spoločenstva rešpektujú, že pri spoločných aktivitách sa liturgické slávenia i ostatné modlitby vykonávajú v byzantsko-slovanskom obrade.
SÍDLO A KONTAKT
Sídlo spoločenstva SKALA o. z. je v Novom Ruskove (okres Trebišov), Ul. sv. Cyrila a Metoda č. 205. Viac informácií nájdete na www.skalarodin.sk alebo na Facebooku. E-mail: horkas2@gmail.com
Spoločenstvo má aj vlastný bankový účet: SK45 0900 0000 0050 7762 4631
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AKTIVITY V ROKU 2021
11.01.2021 NATÁČANIE PILOTNEJ ČASTI RODINNEJ OBÝVAČKY
Natáčanie televíznej relácie s vladykom Cyrilom v eparchiálnom úrade v Košiciach.
08.02.2021 ONLINE STRETNUTIE S VLADYKOM CYRILOM
Na Mäsopôstnu nedeľu sa uskutočnilo on line stretnutie členov spoločenstva Skala s vladykom Cyrilom Vasiľom, administrátorom Košickej eparchie. Stretnutie sa nieslo v tematickom zameraní na aktuálny Rok svätého Jozefa.
Vladyka Cyril vo svojom príhovore systematicky predstavil apoštolský list Svätého Otca
Františka s názvom Patris corde. Tento dokument v siedmich kapitolách vystihuje postavu,
charakter a otcovský vzťah svätého Jozefa k Ježišovi. Práve praktickým aspektom prežívania otcovstva v rodine venoval najviac priestoru. Na základe analýzy strohých biblických
správ sa postava „zabudnutého“ svätého Jozefa vynorila ako stále aktuálna a inšpirujúca
aj pre dnešných otcov.
V prežívanej pandemickej kríze je komplexný vzor otca veľmi účinným prostriedkom pre
formáciu detí a zvládnutie nových výziev a problémov. „Ani svätí sa nevyhli problémom,
ale v nich obstáli. Boh totiž pracuje aj cez naše obavy, neistoty a kreatívne rozhodovania,“ uviedol vladyka a povzbudil účastníkov online stretnutia k neustálemu rastu a rozvoju
vlastnej identity otca.
V druhej časti Peter Horváth moderoval otázky k nastolenej téme, na ktoré vladyka Cyril našiel vždy priliehavú a praktickú odpoveď. Stretnutie zakončilo odovzdanie informácií
k prežívaniu Národného týždňa manželstva a ďalších aktivít, na ktorých sa podieľajú aj
členovia Skaly.
08.02. – 14.02.2021 NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA
Do národného týždňa manželstva sa veľmi aktívne zapojili aj rodiny zo Skaly.
11.02.2021 ROZHOVOR S O. PETROM HORVÁTHOM A JEHO MANŽELSKOU SILVIOU
DO TKKBS O MANŽELSTVE V RÁMCI NTM
Horváthovci: V manželstve sa nedá nič ukryť, obzvlášť nie svoje slabosti. https://www.
tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210211015&fbclid=IwAR3B1Gte79i9QgSmQwaMHDmhvFcVEL7mmcNIUPp6M3bJMwrfhvSdruebvgA
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13.02.2021 SV. LITURGIA JÁNA ZLATOÚSTEHO V KATEDRÁLNOM CHRÁME NARODENIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY VYSIELANÁ NAŽIVO V RÁDIU LUMEN PRI PRÍLEŽITOSTI NTM
Hlavný celebrant o. Peter Horváth, kazateľ: o. Peter Labanič
https://www.youtube.com/watch?v=9O2SZD1B-0s
14.02.2021 ROZHOVOR JENČUŠOVCOV O MANŽELSTVE PRE DENNÍK POSTOJ
Manželia Jenčušovci: Niektorí si už zvykli, že žiť v rozhádanom manželstve je normálne. Dlhoroční manželia a viacnásobní rodičia hovoria o tom, ako nerezignovať na kvalitu vzťahu
ani po rokoch spolužitia. https://www.postoj.sk/72111/niektori-si-uz-zvykli-ze-zit-v-rozhadanom-manzelstve-jenormalne?fbclid=IwAR3cds15pRA0HiRLJz2BbGs2nnG1GJJ0dynciL0UXo_s2HZvUNvWcizg
15.02.2021 MANŽELIA LABANTOVCI O PÔSTE PRE TKKBS
Manželia Labantovci, keď je manžel mimo domova, sa spolu modlia aj cez telefón. https://
www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210215040&fbclid=IwAR1A94IdWhtGdC8vZg1MVct8VkNtd9k6xghSEiyT5vhxF_VhhtjT7sUvqME
15.02.2021 MANŽELIA MARČÁKOVCI O PÔSTE PRE TKKBS
Pôst je pre rodinu gréckokatolíckeho kňaza Vladislava Marčáka výzva. https://www.
tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210215041&fbclid=IwAR3zOG0z4QnVKQtoST0ZVVHV1Hui-DNzJcCJZ3ItMyKu8zJ4U14cMxRn_qY
07.03.2021 ON LINE FORMAČNÉ STRETNUTIE S VLADYKOM MILANOM LACHOM
On line formačné stretnutie s vladykom Milanom Lachom eparchiálnym biskupom
Parmy v USA. Správa o stretnutí z tkkbs: Vladyka Milan Lach vyzval spoločenstvo SKALA svedčiť o Ježišovi autenticky. https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210309030&fbclid=IwAR3aRbKln_PrcMO2qDrJYtCUxOwyrJMsrZnH41H-TelYivtj-j8w0f2bDGw
08.03.2021 SILVIA HORVÁTHOVA O POSLANÍ ŽENY PRE TKBS
Poslanie ženy je podľa S. Horváthovej nemenné, treba ho len správne pochopiť. https://
www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210308036&fbclid=IwAR1A94IdWhtGdC8vZg-
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1MVct8VkNtd9k6xghSEiyT5vhxF_VhhtjT7sUvqME
08.03.2021 KATARÍNA MARČÁKOVÁ O ÚLOHE ŽENY V CIRKVI PRE TKKBS
Ženy v Cirkvi podľa Kataríny Marčákovej sprostredkúvajú ďalší rozmer Boha. https://
www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210308037&fbclid=IwAR3gavNCIv3BqvkFJOHml9ZOY9TtAESDnYOmUkRXMZuRBc9xTop7Ul_qiuI

17.03.2021 O. PETER HORVÁTH S MANŽELKOU SILVIOU V ROZHOVORE TÝŽDŇA
S RADOM PAVLÍKOM V RÁDIU LUMEN
Peter Horváth, gréckokatolícky kňaz Košickej eparchie, líder spoločenstva SKALA spolu s manželkou Silviou predstavujú svoje životné poslanie. https://www.lumen.sk/archiv-play/134597?fbclid=IwAR01y7IRvnlOtWBqWjPRodhq0WpN5VqyCMpQREYQVGep7IoZtTodCNUO86E
23.03.2021 PRVÝ PODCAST RODINNÁ OBÝVAČKA, HOSŤ: O.METOD LUKAČIK, CSSR
Rozhovor s o. Metodom o povolaní ľudskom, kresťanskom, ale aj rehoľnom či kňazskom.
https://www.youtube.com/watch?v=uts2NcSN2cM
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28.03.2021 ONLINE FORMAČNÉ STRETNUTIE S PROTOSYNKELOM O. JAROSLAVOM LAJČIAKOM
O tom ako sa dá duchovne prežiť Paschu v čase
pandémie koronavírusu.
https://www.youtube.com/
watch?v=5e1TqubNq5w

01.04.2021 DAGMAR MARCINČÁKOVÁ O VEĽKEJ NOCI PRE TKKBS
Rodina z Kaluže túži ponúknuť počas Veľkej Noci svoje srdcia Pánovi. https://www.tkkbs.
sk/view.php?cisloclanku=20210401050&fbclid=IwAR10BGc-Rtvbvu7N2nkjoNNybfu0HR_lDB_T9-GoFe_-9gdKoEWP_zBIQjg
01.04.2021 ZUZANA JENČUŠOVÁ O VEĽKEJ NOCI PRE TKKBS
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210401050&fbclid=IwAR10BGc-Rtvbvu7N2nkjoNNybfu0HR_lDB_T9-GoFe_-9gdKoEWP_zBIQjg
06.04.2021 PODCAST 02 RODINNÁ OBÝVAČKA, HOSŤ: RENÁTA OCILKOVÁ
O modlitbe, sviatostnom živote, zázračnom uzdravení z rakoviny. https://www.youtube.
com/watch?v=3S8ZnTXu0pA
22.04.2021 PODCAST 03 RODINNÁ OBÝVAČKA, HOSŤ: BOHUMIR ŽIVČÁK, LÍDER SPOLOČENSTVA RIEKA ŽIVOTA
O modlitbe zvelebenia ( chválach ), o jej mieste v živote kresťana, o jej pôvode. https://
www.youtube.com/watch?v=QIv98Idggos
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04.05.2021 ONLINE FORMAČNÉ STRETNUTIE S O. JOZEFOM MIHOKOM CSSR NA TÉMU SVÄTÝ DUCH V ŽIVOTE KRESŤANA
https://www.youtube.com/watch?v=927xL39ElBs

08.05.2021. ALŽBETA VARGOVÁ O MATERSTVE PRE TKKBS
Materstvo je veľmi krásne a zároveň veľmi náročné povolanie. https://www.tkkbs.sk/view.
php?cisloclanku=20210508001&fbclid=IwAR1S4nBBokZ3S22Dt_DWFayvJ9WkNgIKFKrgSTHdFpk2G2Me0tFBT-SC3Pw
01.07.2021 ORA ET LABORA
Modli sa a pracuj - ora et
labora. Začali sme 6. časom
- modlitbou cirkvi z časoslovu a potom sme už ostro
betónovali základy záhradného domčeka spojeného
s altánkom, kde Vás veľmi
radi potom uvítame a
verím že tam strávime veľa
požehnaného času pri upevňovaní našich rodín a priateľstiev. Prosím o modlitbu požehnania pri zháňaní materiálnych prostriedkov na toto Božie dielo, vedľa altánku bude raz aj
detské ihrisko, aby sme mali naše ratolesti pod dohľadom.

06.07. – 10.07.2021 DUCHOVNÁ
OBNOVA PRE KŇAZSKÉ MANŽELSKÉ LÍDROVSKÉ PÁRY V PCR NA
SIGORDE - TÉMA: ŽIVÁ VIERA
DO moderovali o. Peter a Silvia Horváthovi, zúčastnilo sa jej 6 kňazských
manželských párov, ktoré už majú
doživotné záväzky a majú na starosti vedenie iných rodín v spoločenstve.
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13.07. - 17.07.2021 DUCHOVNÁ OBNOVA PRE LAICKÉ MANŽELSKÉ PÁRY ( L3°) V PCR
NA SIGORDE -TÉMA: JEDNOTA
Počas 4 dni 13 laických rodín refletkovali nad jednotou s Bohom, jednotou v manželstve
a jednotou so spoločenstvom Cirkvi. Moderátori: o. Peter a Silvia Horváthovi, animátori: o.
Peter a Karin Labaničovi, o. Stanislav a Viera Zimovčákovi

20.07. - 24.07.2021 DUCHOVNÁ OBNOVA PRE KŇAZSKÉ A LAICKÉ MANŽELSKÉ PÁRY
( 3°) V PCR NA STEBNÍCKEJ HUTE - TÉMA: DOMÁCA CIRKEV
BOH ROBIL veľké veci na Duchovnej obnove spoločenstva Skala. 7 kňazských a 4 laické
rodiny s Ježišom nanovo budovali svoje Chrámy Svätého Ducha, domáce cirkvi - rodiny a
celé Kristovo mystické telo. Je to nádej nasej Cirkvi. DO viedli, moderátori: o. Peter a Silvia
Horváthovi, animátori: o. Tomáš a Miroslava Mikundovi a Zdeno a Zuzana Jenčušovi.

25.07.2021 FUTBALOVÝ TURNAJ
V CHOTČI
V mesiaci júl, ako už býva
tradíciou, futbalový tím „skalákov“
sa zúčastnil turnaja v Chotči, ktorý
organizuje miestny správca farnosti o. Mikuláš Fejko. Skaláci sa umiestnili na peknom 2. mieste.
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27.07. - 31.07.2021. DUCHOVNÁ OBNOVA PRE LAICKÉ
MANŽELSKÉ PÁRY ( 4°) V PCR NA SIGORDE -TÉMA: SVÄTÝ
DUCH – POSLUŠNOSŤ AUTORITÁM
Obnovu moderovali: o. Michal a Eva Hospodárovi, animovali: o. Peter a Karin Labaničovi a o. Stanislav a Monika
Činčárovi. Na akcií bolo 9 účastníckych párov z toho jedná
kňazská.

01.08. - 05.08.2021 DUCHOVNÁ OBNOVA PRE LAICKÉ MANŽELSKÉ PÁRY ( 3°) NA
STEBNÍCKEJ HUTE -TÉMA: DOMÁCA CIRKEV
Moderátori: o. Jozef a Gabriela Ivanovi, animátori: o. Tomáš a Viera Lababničovi, o.Michal
a Marta Krajňakovi. DO sa zúčastnilo 11 laických účastníckych párov.

06.08. - 10.08.2021 DUCHOVNÁ
OBNOVA PRE LAICKÉ MANŽELSKÉ
PÁRY ( L2°) V PCR NA SIGORDE
-TÉMA: SLOBODA PRE SLUŽBU
DO viedli moderátori: o. Peter a Silvia Horváthovi, animátori: o. Peter a Karin Labaničovi, o. Vladislav
a Katarína Marčákovi. 13 účastníckych laických rodín prežívali veľkú Božiu moc v oslobodzovaní pre službu Cirkvi. Vzdali
sa zlých aj dobrých vecí, aby mohli ešte viacej vstúpiť svojim dielom do Ježišovej misie
vykúpenia ľudstva. Rozširuje sa pastoračné dielo Skaly medzi rodinami , ktoré Boh vzbudil
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na Slovenku. Návštevou nás poctili vladyka Cyril Vasiľ, Košický eparcha a jeho tajomník
o. Martin Mráz.

15.8.2021 CHLAPSKÁ VEC - NÁVŠTEVA DREVENÝCH CHRÁMOV A POZOROVANIE
PERZEIDOV
Niekoľko chlapou s deťmi prijali pozvanie o. Vlada Marčáka do Šmigovca na faru. Najprv
urobil prehliadku dreveného Chrámu v Šmigovci a potom sa putovalo niekoľko kilometrov
peši do susednej dediny Hrabová Roztoka, kde sa tiež nachádza drevený pamiatkový
Chrám. Po návrate na faru, deti sledovali úžasné divadlo na oblohe.

17.08 - 21.08.2021 DUCHOVNÁ OBNOVA
PRE KŇAZSKÉ A LAICKÉ MANŽELSKÉ PÁRY
( L1°) V -TÉMA: OSLOBODENIE
DO viedli moderátori: o. Peter a Karin Labaničovci, animátori: Hospodárovci, Zimovčákovci. 8 účastníckych kňazských a 3
laické rodiny.
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01.09.2021 DEŇ SPOLOČENSTVA OBLASTI STARÁ ĽUBOVŇA
Deň spoločenstva sa začal sv. liturgiou v Chráme Matky ustavičnej pomoci pri kláštore o.
redemptoristov. Hlavným celebrantom bol miestny kňaz o. Mikuláš Tressa CSsR, kázateľom bol o. Peter Labanič a concelebrovali aj o. Peter Horváth a o. Miroslav Sentiván a o.
Ondrej Pacák CSsR. Po Sv. liturgii sa zhromaždení presunuli do pastoračných priestorov,
kde po krátkom príhovore vladyku Mariána Pacáka, nasledovala prednáška o. Petra Horvátha. Ako tradične bol poskytnutý priestor aj na svedectva účastníkov, ktoré „odštartovali“ pozvaní hostia: manželia Jenčušovci. Pri obede ( guláši ) sa viedli družné rozhovory.
Akcie sa zúčastnilo okolo 70 ľudí.

10.09. - 12.09.2021 EVANJELIZAČNÝ VÍKEND ( 1°)
Z Božej dobroty 10 laických rodín
mohli prežiť evanjelizačný víkend
v Drienici v penzione Javorna.pre,
ktoré sa rozhodli budovať svoje rodiny v našom spoločenstve.
Lidrovský to zastrešili manželia
Horváthovci, Hospodárovci a Mikundovci. Rady nášho spoločenstva sa rozšírili o 10 nových rodín,
nech je za to Bohu sláva.
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22.09.2021. PODCAST RODINNÁ OBÝVAČKA 05 DISKUSIA S O. JOZEFOM MIHOKOM
CSSR
Zaujímavá diskusia k prednáške o Svätom Duchu. O. Jozef dáva jednoduché, ale trefné odpovede na časté otázky o Osobe Svätého Ducha. https://www.youtube.com/
watch?v=ExxUUsf991Y
04.11.2021 TELEVÍZNA RELÁCIA RODINNÁ OBÝVAČKA
Nech sa páči, Rodinná obývačka Petra a Karín Labaničovcov. Ich úžasné svedectvo o tom
ako Boh môže zasiahnuť a všetko zmeniť.

14.11.ŠKOLA UČENÍCTVA – PREŠOV
V pastoračných priestoroch pod Chrámom Povýšenia sv. kríža na Sekčove v Prešove sa
uskutočnila škola učeníctva. Akcie sa zúčastnilo okolo 20 rodín, ktoré prachádzajú touto
fázou formácie. Cieľom bolo pripraviť bázový materiál na vypracovanie si pastoračného
plánu pre manželstvo a rodinu na rok 2022. Nosnou časťou stretnutia bola práca v skupinkách, z ktorých výstupov sa sa zostavili
oporné body pastoračného plánu.

16.11. – 26.12. 2021 CESTA ZA SVETLOM
Séria video zamyslení v čase Filipovky, ako
príprava na sviatky Božieho narodenia.
https://skalarodin.sk/cesta-za-svetlom/
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VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
V roku 2021 bolo zrealizovaných prezenčnou alebo on line formou cca 220 stretnutí
v malých skupinkách tvz. kruhoch. Vedenie stretnutí v kruhoch je rozdelené medzi 10
kňazských manželských párov.
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Kontaktné informácie
ICLic. ThLic. PaedDr. Peter Horváth
LÍDER SPOLOČENSTVA

Tel. +421 911 711 328
E-mail info@skalarodin.sk

Spoločenstvo SKALA, o.z.
Ul. sv. Cyrila a Metoda č. 205
075 01 Nový Ruskov
Tel. 0911 711 328
Web: https://skalarodin.sk/
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