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Práca s rómskym etnikom v niektorých cirkevných obciach 

v Prešovskej pravoslávnej eparchii 

 

Takmer na všetkých cirkevných obciach prichádzajú duchovní 

správcovia do kontaktu s touto „problematickou“ etnickou menšinou. 

Prístup k ním je individuálny, pretože každý duchovný správca vie, či ide 

o cirkevného1 človeka, ktorého bežne a pravidelne vidí v chráme na 

bohoslužbách, alebo ide o človeka necirkevného, len momentálne 

riešiaceho nejaký svoj individuálny duchovný problém. Z celkového počtu 

214 cirkevných obcí v rámci našej eparchie uvediem ako ukážku aspoň 

niektoré cirkevné obce, kde má kňaz väčšiu možnosť pracovať s týmto 

etnikom.  

1. Pravoslávna cirkevná obec Varadka sa nachádza na Východnom 

Slovensku, 22 km od Bardejova. Duchovným správcom, ktorý býva vo 

farskej budove na tejto obci, je Mgr. Peter Savčak spolu s manželkou 

a deťmi. Okrem tejto farnosti tento duchovný má ešte ďalšie dve cirkevné 

obce a to Vyšnú a Nižnú Polianku. Z celkového počtu okolo 180 

obyvateľov obce je 150 Rómov. Kedysi boli v dedine Rómovia v menšine 

a dosť veľa ich formovali aj ostatní obyvatelia obce. Teraz je toto etnikum 

vo väčšine a podľa všetkého budúcnosť obce smeruje k tomu, že z nej 

onedlho bude úplne rómska obec. Domy na predaj sú ochotní odkúpiť iba 

Rómovia. Predposledný starosta obce patril tiež k tomuto etniku. V obci nie 

je páchaná trestná činnosť a nažívanie v obci s týmto etnikom je normálne2. 

                                                 
1 Ktorý je duchovne formovateľný priamo v chráme, kde ho oslovujeme spevom, 
modlitbami, Božím Slovom, kázňou, sviatosťami, rozhovorom... 
2 Spomínam si na rozhovorom s kňazom z michalovskej pravoslávnej eparchie prot. J. 
Hatrákom správcom PCO Šamudovce, ktorý poukazoval na väčšinové rómske etnikum 
v ich obci. Agresivita voči ostatným obyvateľom je veľká a ľudia majú obavy o svoj 
majetok i život. Starosta obce s nimi nevie urobiť poriadok. Takýto stav pokiaľ si 
nebude všímať a riešiť štát, bude nahrávať extrémistickým skupinám ako napr. 
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Okolo troch až päť rómskych chlapcov je viac menej stabilne duchovne 

aktívnych, pričom obsluhujú v oltárnej časti chrámu a podľa svojich 

možnosti sprevádzajú kňaza aj do vyššie spomenutých okolitých farností. 

Chlapci radi navštevujú pútnické miesta1 aj detské pravoslávne tábory2. 

Ďalších okolo päť dospelých sa viac menej pravidelne zúčastňuje 

nedeľných bohoslužieb. Náboženstvo na základnej škole 1. – 9. navštevuje 

okolo 60 detí, z toho polovica je rómskych. Na farnosti majú Rómovia 

záujem predovšetkým o cirkevný pohreb3, krst a posvätenie príbytkov. 

Menší záujem je o sobáš v chráme. Vedia, že sa pred chrámom, krížom, 

ikonou majú prežehnať a takto aj v praktickom živote robia. Ovládajú 

predovšetkým základné modlitby. Rómovia, aj keď pochádzajú 

predovšetkým zo sociálne slabších rodín, radi fyzicky pomáhajú pri 

prácach v okolí chrámu, kde robia tie najťažšie práce. Terajší duchovný 

správca hodnotí ich úroveň za pomerne dobrú. Pri práci s Rómami treba 

stanoviť jasné pravidlá a vymedziť tiež mantinely, aby nedochádzalo z ich 

strany napokon k zneužívaniu. Horšie je to s Rómami, ktorí sa prisťahovali 

do obce z osád a žili v úplnej izolácii od ostatných obyvateľov. Až takýchto 

„prisťahovalcov“ je možné nazvať v plnosti neprispôsobivými. 

2. Mesto Krompachy sa nachádza v spišskonovoveskom arcidekanáte. 

Má okolo 8700 obyvateľov, z toho asi 3000 je Rómov. Pred niekoľkými 

rokmi bol za duchovného správcu pravoslávnej cirkevnej obce ustanovený 

o. Štefan Šak4, ktorému sa podarilo zakúpiť farskú budovu. Okrem toho je 

                                                                                                                                               
Slovenská pospolitosť, ktorí budú radi prichádzať do problematických dedín a tým si 
získajú aj podporu utláčanej menšiny.  
1 PCO Ladomirová, PCO Ľutina. 
2 PCO Medvedie. 
3 Kňaz pred pohrebom večer v dome nebohého číta Žaltár, čo prijímajú pozostalí veľmi 
pozitívne. Veľa sa pritom vypytujú a sú radi, že kňaz sa prišiel do ich príbytku 
pomodliť. Taktiež účasť kňaza na smútočnom pohostení je vnímaná veľmi pozitívne.  
4 Doc. ThDr.Š.Šak, PhD. je zároveň učiteľom na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte 
PU.  
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tu zakúpený pozemok, kde v budúcnosti, pokiaľ budú finančné prostriedky, 

sa plánuje výstavba chrámu. Vo farskej budove sa začali pravidelne 

vykonávať bohoslužby, vyučovať náboženstvo a začal sa riadny farský a 

náboženský život. Podľa posledného sčítania ľudu sa k pravoslávnej viere 

hlási v tomto malom meste 300 obyvateľov. Z toho je 25 Rómov, z ktorých 

sa pravidelne asi pätnásti zúčastňujú na nedeľných bohoslužbách a žijú 

aktívny kresťanský život – pravidelne sa spovedajú a prijímajú sv. 

Eucharistiu. Jeden rómsky chlapec obsluhuje kňaza a 4 deti sa vyučujú na 

náboženstve. Všetci pravoslávni Rómovia pochádzajú zo sociálne slabších 

rodín a bývajú spoločne s ostatným rómskym etnikom v bytovkách. 

Pracovné príležitosti dostávajú v rámci mesta iba v rámci 

verejnoprospešných prác. Vzhľadom k tomu, že farnosť im pomáha 

so šatstvom, obuvou, jedlom, finančne, pomáha im dbať o ich hygienu, naši 

rómski kresťania sa tým odlišujú od ostatných Rómov. Často krát sú tŕňom 

v oku svojim etnickým kolegom, ktorí ich obviňujú, že žijú ako „bieli 

gadžovia“ a urážajú ich, že nedodržujú „cigánske tradície“. Nie sú drogovo 

závislí a snažia sa o to, aby sa nedostali do rozporu so zákonom. Kňazom 

sú vedení k tomu, aby aj oni, hoci sú chudobní, sa snažili obdarovať 

a pomôcť iným. Aktívne sa zúčastňujú týždenného vydávania jedla pre 

bezdomovcov z organizácie MAŠKA v meste, kde sa zúčastňuje okolo 50 

bezdomovcov. 

3. Mesto Medzilaborce sa nachádza na východe Slovenska a má 

nádherný pravoslávny chrám, ktorý je pamiatkou postavenou pre obete 

ruských vojakov z prvej svetovej vojny. Pravoslávna cirkevná obec má 

svojho duchovného správcu a zaužívaný bohoslužobný rytmus. V tomto 

meste zriadila Prešovská pravoslávna eparchia Detský Domov sv. Nikolaja, 

ktorý je najväčším neštátnym subjektom takého druhu na Slovensku. 

A práve tu prebieha nebadane, ale usilovne každodenná práca s rómskymi 
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deťmi a maloletými mamičkami, ktorí tvoria asi 98% chovancov tohto 

domova. Ide o detský domov rodinného typu, kde sú chovanci od malička 

vedení k samostatnosti. Poriadok, hygiena, zašívanie, varenie, umývanie 

riadov, pranie, vysávanie, postaranie sa o súrodencov, to všetko sú aktivity, 

ktoré podľa svojich možností a schopností vykonávajú sami. Všemožne sa 

podporuje rozvíjanie ich talentov v hudbe, speve, športe. Hlavná 

myšlienka, ktorá sa im snaží pripomenúť je to, že po odchode z DeD sa 

budú môcť spoľahnúť len sami na seba. Často ich duchovný nabáda, že 

„musia byť nadpriemerní, pretože priemerní majú rodičov a tí im môžu 

pomôcť. Ale kto pomôže Vám?“ Pravidelné bohoslužby, vyučovanie 

náboženstva, modlitba pred a po jedle tvoria akýsi duchovný základ, ktorý 

sa dostáva každému. Z 50 detí si asi tretina pomaly osvojila tieto duchovné 

návyky a dá sa povedať, že ich vykonáva s radosťou, pretože v nich vidia 

istý zmysel. Veľmi aktívnych v duchovnej oblasti je momentálne okolo 10 

detí, ktoré sa veľmi zapájajú do spevu, čítania Svätého Písma 

a obsluhovania. Dvaja chlapci Marek a Roman prijali nižšie svätenie za 

„čtecov“ od vysokopreosvieteného Jána, arcibiskupa prešovského a celého 

Slovenska. Veľký vplyv na deti zanechali návštevy posvätných miest 

a kláštorov na Ukrajine a v Grécku. Najťažšie je Rómov zapáliť a nadchnúť 

pre náboženský život. Ak však už horia, v ničom nezaostávajú vo svojej 

náboženskej horlivosti od Grékov či Španielov.  

Zvláštnu skupinu tvoria maloleté matky – dievčatá vo veku od 14-16 

rokov, ktorých je okolo 10. Neplánovane otehotneli, ale predsa sa rozhodli 

správne a nesiahli na život svojich detí. Nevybrali si ľahšiu cestu vo 

svojom živote, ale tú ťažšiu. Ak sa deti po skončení pobytu v DeD vrátia 

medzi svoje etnikum, medzi príbuzných, v prvom rade prichádzajú 

o všetky našporené financie, pretože každý je ich sesternica, bratranec a ujo 

a každý si od nich chce požičať a nikto im to nikdy nevráti. A potom sa 
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zväčša chlapci uchyľujú ku krádeži, dievčatá k prostitúcii a tak prichádza aj 

alkohol, cigarety, drogy. Hlavné krédo, ktoré sa týmto chovancom podáva, 

je „maj dobré vzdelanie a potom budeš môcť byť aj zamestnaný. Ak budeš 

mať peniaze, môžeš byť samostatný a dokážeš sa postarať o seba, či 

rodinu“.  

 

Tieto názorné príklady v troch rozličných lokalitách jasne poukazujú 

na to, že ak Rómov nadchneme pre duchovný život, keď budú viesť 

bohabojný život, nedostanú sa do sporu so zákonom. Zmena sa odohráva 

predovšetkým v ich duši a v nazeraní na svet. Chceme pokračovať v práci 

s týmto etnikom a privádzať ich bližšie k Bohu. Vláda SR, ako aj ďalšie 

inštitúcie, by mali nadviazať bližší kontakt s kňazmi, ktorí pracujú s týmto 

etnikom a napomôcť už pri prebiehajúcej práci.  
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