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POĎAKOVANIE
vladyka Ján BABJAK SJ

DRAHÍ NAŠI VERIACI, ZO SRDCA VÁS VŠETKÝCH 
POZDRAVUJEM A ŽIČÍM VÁM VŠETKY POTREBNÉ 
MILOSTI V TOMTO JUBILEJNOM ROKU VÝROČÍ 
PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHIE.

Obraciam sa na vás s veľkou vďakou v srdci 
za to, že ste živou súčasťou Gréckokatolíc-
kej cirkvi. Verím, že ste hrdí na svoju cir-
kev, ktorá v nedávnom čase totality obstála 
v jednote s Petrom, čiže so Svätým Otcom. 
Vydala tak svedectvo jednoty s jediným 
živým zakladateľom Cirkvi Ježišom Kris-
tom, ktorý na tretí deň vstal z mŕtvych. 
Zakladatelia všetkých ostatných „cirkví“ 
sú dávno mŕtvi, ale Ježiš Kristus je živým 
Bohom. V tomto čase intenzívnejšie ďaku-
jem Bohu za blahoslavených mučeníkov 
z tohto obdobia, ktorými Boh ozdobil 
našu cirkev. Za všetkých vyznávačov, ktorí 
trpeli za vieru,  a tým získali nemalé milos-
ti pre seba a pre ďalšie generácie Grécko-
katolíckej cirkvi. Boh pozná životy všet-
kých ľudí, pozná naše dobré skutky i naše 
hriechy. Na hriechy najradšej zabúda, keď 
nám prejavuje svoje milosrdenstvo vo svia-
tosti pokánia.

V dnešnej neľahkej dobe sekularizmu, keď 
sa nám tlačí svetský duch nielen do života 
našej spoločnosti, ale aj do života Cirkvi, 
do života našich rodín, do medziľudských 
vzťahov, ale aj do našich sŕdc, je veľmi 
dôležité byť pevne ukotvenými v Cirkvi. 
Tá je ako Noemova archa na nepokojnom 
a rozbúrenom mori života, hoci na ňu úto-
čia z každej strany, hoci ju mnohí nenávi-
dia a snažia sa ju zničiť. A hoci sú v nej aj 
slabí, biedni a hriešni ľudia, a hoci aj nie-
ktorí veriaci, či dokonca kňazi odpadnú, 
môžeme sa pokojne spoľahnúť na Ježišove 
slová, že ani brány pekelné ju nepremôžu, 
lebo Cirkev je postavená na Petrovej skale 
(porov. Mt 16, 18).

Cirkev je božsko-ľudská spoločnosť. Tá 
božská časť je svätá. Tá ľudská je slabá 
a hriešna. Ale to nie je dôvod, aby sme Cir-
kev zatracovali. Naopak, Cirkev tvoríme 

aj my všetci, pokrstení veriaci ľudia. Všet-
ci ju môžeme vylepšovať tým, že sami sa 
budeme usilovať lepšie, krajšie a bezhrieš-
ne žiť. Nedajme sa pomýliť tými, ktorí ju 
nenávidia. My ju milujeme, lebo nás vedie 
cestou života k večnému cieľu. Poukazuje 
nám nielen na náš telesný život, ale uka-
zuje nám aj na duchovný a večný rozmer 
života každého človeka. Cirkev nám spro-
stredkováva vykupiteľské dielo Ježiša Kris-
ta pri každej svätej liturgii. Ohlasuje nám 
slová Božieho Syna, ponúka nám sviatosti 
i Božie milosrdenstvo. Je našou záchranou, 
lebo nás vedie k spáse.

Počas tohtoročných najväčších marián-
skych pútí v Litmanovej a v Ľutine sme 
boli poctení návštevou dvoch kardinálov 
z Ríma. V Litmanovej bol hlavným kazate-
ľom kardinál Jozef Tomko, emeritný pre-
fekt Kongregácie pre evanjelizáciu náro-
dov, a v Ľutine zas kardinál Kurt Koch, 
aktuálny predseda Pápežskej rady pre 
napomáhanie jednoty kresťanov. Obaja 
cirkevní hierarchovia boli nadšení nielen 
počtom pútnikov, ale najmä zbožnosťou 
našich veriacich. Kardinál Kurt Koch mi 
po návrate do Ríma napísal ďakovný list, 
v ktorom okrem iného uvádza:

„NÁDHERNÁ 
LITURGIA, POBOŽNOSŤ 
VERIACICH, HORLIVOSŤ 
KLÉRU A KRÁSA 
SVÄTÝŇ V ĽUTINE 
A V LITMANOVEJ 
ZANECHALI VO MNE 
HLBOKÝ DOJEM. 
VZDÁVAJÚC VĎAKU 

PÁNOVI ZA TÚTO 
NEZABUDNUTEĽNÚ 
NÁVŠTEVU PORÚČAM 
MATKE BOŽEJ VAŠU 
ARCHIEPARCHIU 
A CELÚ DRAHÚ 
GRÉCKOKATOLÍCKU 
CIRKEV NA SLOVENSKU, 
KTORÁ TOHTO ROKA 
OSLAVUJE SVOJE 
DVOJSTÉ VÝROČIE.“

Aké nádherne slová na adresu vás veria-
cich. Krása východného obradu oslovuje 
človeka, ktorý má citlivé srdce a dokáže 
vnímať cez modlitbu a cez spevy Božiu 
krásu. Naše liturgické spevy počas svä-
tej liturgie, utierne či večierne sú krásne 
a hlboké. V ostatných rokoch ich krá-
su objavilo aj mnoho rímskokatolíckych 
veriacich, ktorí sa nadchýnajú najmä aka-
tistami a ich spevmi sýtia svoje duše. Tak 
veľa nám Boh podaroval vo východnom 
obrade, ktorý ešte ani my sami gréckoka-
tolíci do hĺbky nepoznáme. 

Sme šťastní za dedičstvo otcov vo viere, 
našim vierozvestcom sv. Cyrilovi a Meto-
dovi, že našim dávnym predkom Slova-
nom priniesli dar viery práve vo východ-
nom obrade. A vieme, že nič na svete sa 
nedeje iba tak nadarmo. Boh už vtedy 
myslel aj na nás, aj na Gréckokatolícku cir-
kev, a preto naše vďaky vysielame k Bohu 
z plnosti svojich sŕdc a voláme slovami 
Liturgie sv. Jána Zlatoústeho: „Tvoje z tvoj-
ho tebe prinášame za všetkých a pre všet-
ko.“ Táto modlitba je mottom tohto jubilej-
ného roka a posilňuje nás v živej viere. 

Drahí naši veriaci, ešte raz vám ďakujem 
za vašu horlivosť a živú vieru a zo srdca 
vám žehnám.
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K VÝNIMOČNÉMU 
VYDANIU SLOVA
Pred vyše desiatimi rokmi vyšlo Slovo tretíkrát 
vo svojej histórii ako špeciálne číslo. Bolo venova-
né zriadeniu gréckokatolíckej metropolie na Slo-
vensku a s tým súvisiacim organizačným zmenám 
v tejto cirkvi. Teraz sa vám do rúk dostáva ďalšie 
špeciálne vydanie Slova pri príležitosti spomien-
ky na začiatok existencie vrcholových cirkevných 
štruktúr na území Slovenska. Tým okamihom 
bolo zriadenie Prešovskej eparchie 22. septembra 
1818, teda presne pred dvesto rokmi.

Cirkev sa za tých dvesto rokov zmenila, lebo sa 
zmenili ľudia, zmenila sa ich reč, zvyky, oblečenie, 
vzdelanie, ale i očakávania. Ľuďom pred dvesto 
rokmi by sme pripadali čudní a rovnako i niekto-
ré ich zvyklosti nám. Napriek tomu iba pozna-
ním svojich koreňov, priznaním sa k nim môžeme 
rásť do budúcnosti. Strom bez koreňov, tých veľ-
kých i tých drobných, je iba mŕtvy kus dreva. Cir-
kev je však živá, žije z Boha práve cez skúsenosti 
a poznanie i samotný život generácií pred nami.

Preto toto číslo, hoci pre mnohých je história 
nudnou, spája v sebe tak poznanie minulosti 
spred vyše dvesto rokov, ako aj samotný vývoj až 
po aktuálny stav a spoznanie toho, čo dnes pat-
rí do Prešovskej archieparchie, čo tvorí dnes jej 
vklad do celej Slovenskej gréckokatolíckej cirkvi 
sui iuris. Prijmite ho teda ako jeden zo spôsobov 
poznania nás samých a zároveň ako tichú spo-
mienku na tých, ktorí stáli pri zrode tejto cirkvi.

ThLic. Juraj Gradoš, PhD. 
šéfredaktor časopisu

4 
OKOLNOSTI VZNIKU 
PREŠOVSKEJ EPARCHIE 
Základom samostatnej Prešovskej 
gréckokatolíckej eparchie sa stal 
Košický biskupský vikariát, ktorý 
zriadil mukačevský biskup Andrej 
Bačinský v roku 1797.

10 
Z JEDNEJ EPARCHIE 
Počas viac ako dvesto rokov sa 
organizačná cirkevná štruktúra 
veriacich Gréckokatolíckej cirkvi 
pod oblúkom Karpát rozvíjala až 
do zriadenia troch  metropolitných 
cirkví.

14 
PROTOPRESBYTERÁTY 
EPARCHIE 
V roku 2012 vznikli posledné 
územné protopresbyteráty Prešovskej 
archieparchie. História tých starších 
siaha až do čias Mukačevskej 
eparchie. Život cirkvi však priniesol 
zmeny aj v organizačnej štuktúre 
protopresbyterátov.

22 
ŽIVOT PREŠOVSKÉHO 
ARCIBISKUPSTVA 
Prešovské arcibiskupstvo zastrešuje 
inštitúcie, ktoré pomáhajú 
duchovnému, kultúrnemu, sociálnemu, 
vzdelanostnému a odbornému rastu 
detí, mládeže aj dospelých.

29 
SYMBOLY  
JUBILEJNÉHO ROKA 
Rok 2018 je rokom mnohých výročí, 
preto sa s ním spájajú aj tri výnimočné 
grafické a umelecké diela – logo, 
medaila a poštová známka.

30 
KNIŽNÁ EDÍCIA 
V roku 2012 vyšiel prvý diel desaťdielnej 
knižnej edície Gréckokatolícka cirkev 
na Slovensku. Doteraz tlačou vyšlo päť 
dielov edície a ďalšie sa pripravujú.

32 
KRÍŽ VZKRIESENIA 
28. júna 2018 bol pri Divadle Jonáša 
Záborského v Prešove na mieste 
bývalého kňazského seminára 
pri príležitosti 50. výročia obnovenia 
činnosti Gréckokatolíckej cirkvi 
v bývalom Československu odhalený 
a posvätený kríž ako symbol života 
Gréckokatolíckej cirkvi.
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a fotografia alebo rámček 2 eurá. Meno zvýrazňu-
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o zverejnenie jubilea či poďakovania svojou žia-
dosťou o inzerciu vyhlasuje, že má udelený súhlas 
od dotknutej osoby, ktorej osobné údaje a fotogra-
fiu zaslala na účel jubilea či poďakovania v časo-
pise. Objednávateľ služby preberá na seba zodpo-
vednosť za porušenie ochrany osobných údajov 
dotknutej osoby. Celý text právneho vyhlásenia je 
dostupný na webovej stránke: http://casopisslovo.
sk/vyhlasenie/.
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200 VÝNIMOČNÝCH  
ROKOV

862 – posolstvo kniežaťa 
Rastislava do Konštantínopola 
so žiadosťou o biskupa a učiteľa 
(po neúspešnom pokuse v Ríme)

863 – príchod 
Konštantína a Metoda 
na Moravu a začiatok 
ich byzantskej misie

868 – schválenie používania 
hlaholiky a slovanského 
jazyka v liturgii pápežom 
Hadriánom II.

869 – smrť sv. Cyrila – Konštantína 
Filozofa v Ríme, obnovenie 
Sriemskeho arcibiskupstva a vznik 
samostatnej Moravskej cirkvi

885 – smrť prvého 
moravského 
arcibiskupa 
sv. Metoda

900 – obnovenie Moravskej 
cirkvi pápežom Jánom IX. 
a vysviacka štyroch biskupov 
pre Moravu

907 – zánik 
Veľkej Moravy

Juraj GRADOŠ

OKOLNOSTI VZNIKU 
PREŠOVSKEJ 
EPARCHIE

Jaroslav CORANIČ

ZÁKLADOM SAMOSTATNEJ PREŠOVSKEJ 
GRÉCKOKATOLÍCKEJ EPARCHIE SA STAL KOŠICKÝ 
BISKUPSKÝ VIKARIÁT, KTORÝ SA STAL POMOCNÝM 
ORGÁNOM SPRÁVY MUKAČEVSKÉHO BISKUPA. 
VIKARIÁT VZNIKOL V ROKU 1787 PRE LEPŠIU A ĽAHŠIU 
ADMINISTRÁCIU ROZSIAHLEJ MUKAČEVSKEJ 
EPARCHIE, KTORÁ SA ROZPRESTIERALA NA ÚZEMÍ 
TRINÁSTICH ŽÚP OD SPIŠA NA ZÁPADE AŽ 
PO MARMAROŠ NA VÝCHODE. V NICH SA V ROKU 
1792 NACHÁDZALO 729 FARNOSTÍ, V KTORÝCH ŽILO 
443 514 VERIACICH.

Územie vikariátu tvorili Abovská, 
Boršodská, Gemerská, Spišská, 
Šarišská, Turnianska župa a severná časť 
Zemplínskej župy. Cirkevno-správne 
bol rozdelený na sedemnásť dištriktov 
(dekanátov, protopresbyterátov): Košický, 
Čerhátsky, Sántovský, Boršodský, 
Bardejovský, Bukovecký, Prešovský, Mako-
vický, Popradský, Svidnícky, Spišský inferi-
or, Spišský superior, Humenský, Hostovic-
ký, Laborecký, Stropkovský a Vranovský. 
V roku 1792 ich tvorilo 208 farností a 825 
filiálok, v ktorých žilo 131 229 veriacich.

Na čele vikariátu stál biskupský vikár, kto-
rého do úradu vymenovala Uhorská krá-
ľovská miestodržiteľská rada (ďalej iba 
miestodržiteľská rada). Za prvého košic-
kého vikára bol Mukačevskou kapitulou 
zvolený 27. júna 1787 mukačevský kanonik 
Ján Pásztélyi.

Sídlom vikariátu sa mal po dohovore 
s povereníkom Jágerskej kapituly stať kláš-
tor dominikánov v Košiciach, ktorý v tom 
čase slúžil na civilné účely mesta. Kým sa 
kláštor mal prispôsobiť na sídlo vikára, 

jeho dočasným sídlom sa mala stať časť 
františkánskeho kláštora v Košiciach. Mes-
tská rada Košíc sa však postavila proti sídlu 
vikariátu v meste, pričom jágerský biskup 
v prázdnom františkánskom kláštore zria-
dil tzv. malý seminár. Ján Pásztélyi preto 
na diaľku riadil vikariát z Užhorodu. Keď 
videl ťažkosti s riešením rezidencie, navy-
še bol v tomto čase už dlhšie chorý, požia-
dal po roku od vymenovania o zbavenie 
tejto funkcie. Mukačevský biskup Andrej 
Bačinský túto rezignáciu prijal, na miesto 
jeho nástupcu navrhol ďalšieho mukačev-
ského kanonika – Michala Bradáča. Ten 
sa s veľkým zanietením podujal vyriešiť 
problémy s rezidenciou, ale keďže košická 
mestská rada nechcela ustúpiť, musel svoj 
úrad vykonávať z miesta svojho rodiska 
Kamienky a z neďalekej obce Jakubany.

Keď Bradáč nemohol dosiahnuť, aby 
ho v Košiciach prijali, obrátil pozornosť 
na mesto Prešov, kde sa nachádzal bývalý 
kláštor rehole františkánov (tzv. minori-
tov, ktorý bol 12. júla 1787 zrušený cisárom 
Jozefom II.). Ale aj tu, podobne ako v Koši-
ciach, bola mestská rada proti tomu, aby 
sa v meste usadil gréckokatolícky vikár. 
Proti preneseniu sídla vikariátu do Pre-
šova sa stavala aj Šarišská župa. Postupne 
boli predkladané rôzne dôvody, že mes-
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952 – ustanovenie Hierotea 
za gréckeho biskupa celého Uhorska 
(pôsobil najmä v jeho východnej 
časti)

976 – posledná 
konkrétna zmienka 
o moravskom 
biskupovi

1000 – zmienka 
o Rusínoch 
na východnom 
Slovensku

1001 – založenie 
gréckeho Monastiera 
Matky Božej vo 
Vespréme

1025 – zmienka 
o slovanskom obrade 
v Malopoľsku (okolie 
Krakova)

1030 – smrť posledného cára 
prvého bulharského štátu 
Presiana II. v Michalovciach

1038 – založenie grécko-slovanského 
monastiera na rieke Sázava v Čechách 
a zmienka o gréckom biskupovi 
v Uhorsku pri smrti sv. Štefana

1043 – smrť 
Mojseja Uhrína 
v Kyjeve

1054 – začiatok veľkej 
cirkevnej schizmy

1060 – zákaz 
hlaholiky 
v bohoslužbách 
Katolíckej cirkvi
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Úto tieto budovy potrebuje. Vikár však pre 

toto riešenie získal podporu šarišského 
baróna, vojenského generála, sabolčské-
ho župana Splényiho a správcu cisárskej 
komory baróna Mikuláša Vécseya. Ich ini-
ciatíva bola nakoniec úspešná. 19. augusta 
1792 miestodržiteľská rada nariadila, aby 
boli budovy kláštora a kostol minoritov 
v Prešove odovzdané do užívania vikariátu.

Definitívne ustanovenie Prešova za sídlo 
vikariátu Mukačevskej eparchie sa však 
uskutočnilo až 2. septembra 1806, keď 
o tom svojím nariadením rozhodol panov-
ník František II. Kláštorný chrám mal 
zároveň slúžiť ako vikariátny chrám aj ako 
farský chrám pre farnosť v Prešove, keďže 
gréckokatolíci tu dosiaľ svoj chrám nema-
li. Nadväzne boli vydané ďalšie nariadenia, 
ktorými sa stanovili dotácie pre vikariátny 
chrám, a to tak pre jeho personálne, ako aj 
materiálne zabezpečenie.

V Užhorode si medzitým chorľavý 75-roč-
ný mukačevský biskup Bačinský žiadal 
pomocného biskupa. Cisár tejto jeho žia-
dosti vyhovel a 11. marca 1808 vymeno-
val za pomocného mukačevského bisku-
pa prešovského vikára Michala Bradáča. 
Pápež Pius VII. ho potvrdil 30. septem-
bra 1808. Biskupskú konsekráciu prijal 8. 
januára 1809 vo Veľkom Varadíne a po nej 
sa vrátil naspäť do Prešova. Koncom toho 
roka však v Užhorode zomrel biskup 
Bačinský. Mukačevská kapitula v následnej 
voľbe zvolila dvoch generálnych kapitul-
ných vikárov, kanonika kapituly Jána Kut-
ku za Mukačevský dištrikt a Michala Bra-
dáča za Košický dištrikt. Podľa pravidiel 
Ostrihomského arcibiskupstva však rím-
ske poverenie na správu biskupstva bolo 
vydané iba pre jedného vikára, a to pre 
Jána Kutku. Na základe tejto skutočnos-
ti bol Bradáč podriadený vikárovi Kutko-
vi a cirkevne mohol spravovať iba územie 
Košického vikariátu, aj keď bol mukačev-
ským pomocným biskupom. Tak pôso-
bil v Prešove do 24. októbra 1812, keď bol 
po smrti Jána Kutku († 17. októbra 1812) 
zvolený za jeho nástupcu.

Mestský magistrát v Prešove sa snažil 
využiť odchod vikára a pokúsil sa reziden-
ciu odobrať. Cisár však zakázal uskutoč-
niť rozhodnutie mestskej rady. Za nového 
vikára bol 30. júla 1813 vymenovaný kano-
nik Mukačevskej kapituly Gregor Tarko-
vič, cenzor slovanských kníh v Budíne. 
Kapitula ho však dva dni po nečakanej 
smrti M. Bradáča († 20. decembra 1815) 
zvolila za jeho nástupcu, takže musel odísť 
do Užhorodu. Toho istého dňa kapitula 
zvolila aj nového vikára Košického vikariá-
tu, ktorým sa stal mukačevský kanonik Ján 
Olšavský. Ten svoj úrad v Prešove zaujal až 
o rok 8. decembra 1816 a zotrval v ňom aj 
po vzniku Prešovskej eparchie do 6. augus-
ta 1820, keď bola inštalovaná Prešovská 
kapitula kanonikov.

O rozdelení Mukačevskej eparchie sa 
prvýkrát vážnejšie uvažovalo na rokovaní 
uhorského parlamentu 30. júna 1807. Túto 
otázku otvoril aj ostrihomský arcibiskup 
a uhorský prímas Karol Ambróz von Este, 
ale najmä pre nesúhlas mukačevského 
biskupa Bačinského bola táto požiadavka 
neúspešná. Biskup Bačinský chcel dosiah-
nuť zriadenie gréckokatolíckej metro-
polie. Myšlienka rozdeliť eparchiu ožila 
až po jeho smrti v roku 1809. Na rokova-
ní uhorského snemu 27. marca 1810 bol 
mukačevský vikár Ján Kutka požiadaný, 
aby predniesol podrobnú správu o situácii 
v eparchii. Ten však s týmto rozdelením 
nesúhlasil a pripravil návrh, aby eparchia 
bola rozdelená na tri biskupstvá – Muka-
čevské, Prešovské a Marmarošské, ktoré 
by zároveň vytvorili Mukačevskú grécko-
katolícku metropoliu. Takto by sa usku-
točnilo rozdelenie, a súčasne by sa zacho-
vala aj jednota. Kanonici Mukačevskej 
kapituly sa rozhodli prijať návrh Jána 
Kutku a neskoršie 16. mája 1810 ho prijalo 
aj vikariátne konzistórium Košického vika-
riátu.

Po schválení týchto návrhov J. Kutka 
o nich 12. júna 1810 informoval uhorský 
snem a 12. októbra 1810 na audiencii aj 
cisára Františka I. Cisár nariadil v tejto 
veci konať miestodržiteľskej rade, kto-

rá následne zriadila komisiu pripravu-
júcu rozdelenie. Oficiálnym dôvodom 
na rozdelenie eparchie bola jej rozsiah-
losť. Priaznivci rozdelenia poukazovali 
na nemožnosť zvládnutia pastierskej práce 
jedným biskupom, a to jednak pre veľké 
vzdialenosti medzi jednotlivými časťa-
mi eparchie, jednak pre početnosť týchto 
veriacich. Napr. v roku 1806 bolo v epar-
chii v 724 farnostiach (s 1 660 fíliami) už 
541 963 veriacich.

Proces rozdelenia eparchie sa však 
v rokoch 1811 – 1815 pozastavil. Hlavným 
dôvodom bola komplikovaná medziná-

Michal Bradáč sa narodil 3. septem-
bra 1749 v Kamienke na Spiši.  Bol 
mladším bratom mukačevského 
biskupa Jána Bradáča. V roku 1790 
bol menovaný za druhého košického 
vikára. Neskôr preniesol sídlo vikariá-
tu do Prešova. Napriek tomu, že bol 
roku 1808 bol menovaný a vysvätený 
za mukačevského pomocného bis-
kupa ako titulárny biskup doryllský, 
pôsobil naďalej v Prešove. Od roku 
1812 do svojej náhlej smrti 20. de-
cembra 1815 spravoval Mukačevskú 
eparchiu ako jej generálny vikár. 
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1092 – Sabolčská synoda, 
ktorá dokazuje majoritný 
vplyv grécko-slovanského 
obradu v Uhorsku

1204 – tvrdenie pápeža Inocenta III., 
že v Uhorsku je iba jeden čisto latinský 
kláštor a v ostatných je naďalej grécky 
(grécko-slovanský) obrad

1214 – pričlenenie Haliča 
do Uhorska a začiatok 
migrácie Rusínov na seve-
rovýchode Slovenska

1221 – posledná 
zmienka o gréckych 
mníchoch vo 
Vyšehrade

1248 – opätovné povolenie 
hlaholiky v bohoslužbách 
Katolíckej cirkvi

1253 – 
uzatvorenie 
únie v Haliči

1254 – zmienka o veriacich 
východného obradu v Uhorsku, 
ktorí ešte neboli schizmatikmi

1071 – posledná 
zmienka o gréckom 
Sriemskom biskupstve

1100 – (11. – 12. 
stor.) Ostrožnické 
zlomky z 11. až 12. 
storočia

1270 – rusínska 
kolonizácia Poráča, 
Teplice a Závadky
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rodná situácia počas napoleonských vojen 
v Európe. V dôsledku týchto vojnových 
udalostí bol napr. Napoleonom Bonapar-
tem štyri a pol roka (1809 – 1814) interno-
vaný aj samotný pápež Pius VII.

17. októbra 1812 navyše zomrel muka-
čevský vikár Ján Kutka a za jeho nástup-
cu kapitula zvolila Michala Bradáča. Ten 
po svojom zvolení zmenil názor a všemož-
ne sa snažil o to, aby sa eparchia neroz-
delila (najpravdepodobnejšie aj preto, že 
očakával vymenovanie za mukačevského 
biskupa). Dokonca aj keď už bol vymeno-

vaný za mukačevského kapitulného vikára, 
chcel naďalej riadiť aj biskupský vikariát 
v Prešove a zabrániť tak nástupu nové-
ho vikára, ktorý by mohol trvať na roz-
delení. Svoju žiadosť v tejto záležitosti 
poslal miestodržiteľskej rade, tá mu však 
nevyhovela.

Ani zmena názoru Bradáča však nespô-
sobila zastavenie príprav na rozdelenie. 
Miestodržiteľská rada vypracovala návrh 
rozdelenia a poslala ho cisárovi Františkovi 
I., ktorý na jeho základe kráľovským výno-
som 3. novembra 1815 rozhodol o rozdelení 
(divisio) Mukačevskej eparchie. V tomto 
nariadení sa však už hovorí iba o vyčlene-
ní územia pre novovznikajúcu Prešovskú 
eparchiu. Rumunské farnosti, ktoré mali 
pôvodne tvoriť tretiu Marmarošskú epar-
chiu, boli napokon pričlenené k Veľkova-
radínskej eparchii. Významným dôvodom, 
prečo sa napokon presadila táto alternatíva 
rozdelenia eparchie, mohlo byť aj to, že 
v prípade vzniku samostatnej gréckokato-
líckej metropolie by uhorský prímas stratil 
kontrolu nad týmito gréckokatolíkmi.

Medzitým dvorná kancelária vo Viedni 
upovedomila o vydaní cisárskeho rozhod-
nutia miestodržiteľskú radu a zároveň ju 
požiadala, aby vymedzila presné hranice 
a vyčlenila presný počet farností novo-
vzniknutej eparchie, a tiež navrhla kandi-
dátov na biskupov (rokovalo sa aj o obsa-
dení Mukačevskej eparchie), ktorých 
potom cisár vymenuje.

Aby miestodržiteľská rada vybrala vhod-
ných kandidátov, vytvorila na tento účel 
špeciálnu komisiu. Tá na svojom zasadnu-
tí 16. januára 1816 navrhla, aby sa Prešov-
ská eparchia územne zhodovala s Košic-
kým vikariátom. Na ďalšom zasadnutí 26. 
januára 1816 komisia vybrala biskupských 
kandidátov. Na mukačevský biskupský 
stolec boli vybraní kanonici Veľkovaradín-
skej kapituly Alexej Pócsy a Simeon Bran, 
na prešovský kapitulný vikár Mukačevskej 
eparchie Gregor Tarkovič a mukačevský 
kanonik a (novovymenovaný) prešovský 

biskupský vikár Ján Olšavský. Cisár návrh 
rozdelenia s presným vyčlenením farnos-
tí prijal a zo štvorice kandidátov nako-
niec vybral Pócsyho a Tarkoviča, čo pros-
tredníctvom Uhorskej dvornej kancelárie 
oznámil Mukačevskej kapitule 6. februára 
1816. Následne v liste z 1. marca 1816 cisár 
František I. oznámil do Ríma pápežovi 
Piovi VII. svoje rozhodnutie o rozdele-
ní Mukačevskej eparchie a s tým spojené 
zriadenie eparchie v Prešove. Zároveň ho 
požiadal o potvrdenie tohto rozhodnutia, 
ako aj o potvrdenie vybraných kandidátov 
na biskupov.

Cisár však nepočkal na potvrdenie svojho 
vymenovania a ešte v marci 1816 vymeno-
val nových biskupov v Užhorode a Prešo-
ve. Vo vymenúvacích dekrétoch však prek-
vapujúco nebola žiadna zmienka o sídle 
eparchie a jej finančnom zabezpečení ani 
o zabezpečení biskupov, ako to zvyčajne 
v podobných dokumentoch bývalo. Tieto 
skutočnosti potom spôsobili viacero nedo-
rozumení, preto sa aj otázka kánonického 
zriadenia Prešovskej eparchie zdržala.

Gregor Tarkovič na svoje vymenovanie 
reagoval zdržanlivo. Jedným z hlavných 
dôvodov bolo to, že jeho vymenovanie 
prebehlo bez vedomia Apoštolskej stolice. 
Ďalším dôvodom bolo zase to, že dôverne 
poznal stav a pomery v novovznikajúcej 
eparchii, najmä problémy spojené s potre-
bou opravy rezidencie a katedrálneho 
chrámu. Preto sa rozhodol túto nominá-
ciu 11. mája 1816 odmietnuť (ako oficiálny 
dôvod uviedol chorobu a vysoký vek – mal 
62 rokov). Miestodržiteľská rada sa ho 29. 
októbra 1816 ešte raz opýtala, či na svo-
jom rozhodnutí trvá, lebo ak áno, treba 
navrhnúť nového kandidáta. Tarkovič svoj 
názor nakoniec zmenil a vymenovanie 
prijal, ale s tou podmienkou, že sa vyrieši 
finančné zabezpečenie biskupstva. Vyššia 
kráľovská kancelária sa touto záležitos-
ťou zaoberala a navrhla, aby sa biskupovi 
vyčlenili financie na opravu rezidencie, 
na jeho dôchodok, na nákup bohoslužob-
ných potrieb, na založenie a financova-

Gregor Tarkovič sa narodil 20. no-
vembra 1754 v ukrajinskej obci 
Pasika v Berežskej župe. Po štúdiách 
vo Veľkom Varadíne ho v roku 1775 
mukačevský gréckokatolícky biskup 
Andrej Bačinský poslal študovať 
do vo Viedne. Od roku 1813 bol ko-
šickým vikárom, neskôr užhorodským  
kapitulným vikárom. V roku 1818 bol 
menovaný a v roku 1820 v monastieri 
v Krásnom Brode vysvätený za pre-
šovského biskupa. Zomrel 16. janu-
ára 1841 v Prešove a je pochovaný 
v krypte prešovskej katedrály.
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1273 – testament spišského prepošta Mutimíra 
dokazujúci existenciu kňazov východného 
obradu na Spiši, čo je potvrdené i v roku 1288

1274 – 
Lyonský 
ekumenický 
koncil

1280 – pričlenenie 
Mukačeva a okolia 
k Haličskému 
kráľovstvu

1301 – koniec dynastie 
Arpádovcov, z ktorých 
mnohí boli gréckeho 
obradu

1337 – prvá zmienka 
o Valachoch 
na Slovensku – 
v Koromli

1339 – definitívne začlenenie 
Podkarpatskej Rusi do Uhorska 
a pod jurisdikciu jágerského 
biskupa

1340 – zmienka 
o nezjednotených 
Rusínoch v okolí 
Križovian (okr. Prešov)

1363 – prvá zmienka 
o Vyšnom Kazimíre 
(Kazmer Rutinicalias)

1379 – prvá zmienka o rusínskom 
chráme na Slovensku (v Radvani nad 
Laborcom)

1391 – udelenie 
stauropigie 
hruševskému 
monastieru
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nie charitatívnych a vzdelávacích fondov, 
a tiež rozhodla, aby bol biskupstvu pride-
lený nehnuteľný majetok, ktorý by zabez-
pečil pevný príjem pre biskupstvo, nezá-
vislý od štátnych subvencií. Návrh tohto 
riešenia potom podstúpila panovníkovi, 
ktorý 11. júla 1817 vydal pre novovytvorenú 
eparchiu donačnú listinu. V nej potvrdil 
vymenovanie Gregora Tarkoviča za prešov-
ského gréckokatolíckeho biskupa a priznal 
mu dočasný príjem 6 000 florénov, ktorý 
prikázal vyčleniť z religiózneho fondu. Zo 
štátnej subvencie, ktorú dostala Muka-
čevská eparchia na zabezpečenie ducho-
venstva, prikázal 50 % previesť na Prešov-
skú eparchiu. Ďalej v listine uvádza, že 
po zriadení Prešovskej kapituly sa postará 
aj o jej finančné zabezpečenie. Cisár v lis-
tine schválil iba niektoré požiadavky, ktoré 
prijala vyššia kráľovská kancelária a s tým-
to riešením Tarkovič, pochopiteľne, nebol 
spokojný.

Najakútnejším problémom naďalej ostá-
vala rekonštrukcia chátrajúcej rezidencie. 
Keďže doteraz z Ríma stále neprišlo potvr-
denie o zriadení biskupstva ani potvrde-
nie vymenovania biskupa, Gregor Tar-
kovič sa rozhodol v týchto záležitostiach 
konať osobne, a preto odišiel do Viedne. 
Nemajúc sám žiadne finančné prostried-
ky (zabezpečenie, ktoré dostal v doná-
cii od cisára, mu mohlo začať plynúť až 
po vykonaní biskupskej prísahy), v chu-
dobe prežil vo Viedni tri roky, počas kto-
rých sa mu podarilo od cisára dosiahnuť 
splnenie niektorých ďalších požiadaviek 
ohľadne zabezpečenia eparchie. Cisár 30. 
septembra 1817 nariadil poukázať Muka-
čevskej a Prešovskej eparchii dotáciu 
30 000 florénov, ktoré si majú obidve bis-
kupstvá úmerne rozdeliť. Bola to základi-
na pre rôzne cirkevné fondy (napr. študijný 
– pre zabezpečenie seminaristov, sirotský 
a vdovský – pre siroty a vdovy po zomre-
lých kňazoch atď.). Prikázal vyčleniť 
ďalšie prostriedky na opravu rezidencie 
a katedrálneho chrámu, ktoré však mali 
začať plynúť až po biskupovej prísahe. Ako 
benefícia bol biskupovi prostredníctvom 
cisárskej kancelárie 17. apríla 1818 ponúk-

nutý majetok bývalého kláštora kamaldu-
lov, zvaný Červený kláštor na území obce 
Lechnica na Spiši. Deklarovaný príjem 
z tohto majetku, 11 692,42 florénov, mal 
biskup rozdeliť medzi biskupský stolec (6 
000), kapitulu (5 000) a katedrálny chrám 
(692,42). Zdĺhavým byrokratickým proce-
som sa však väčšina týchto nariadení zrea-
lizovala až po návrate biskupa do Prešova 
v roku 1820.

V žiadosti cisára z 1. marca 1816 chýbali 
základné a konkrétne informácie o celej 
záležitosti. Pápež Pius VII. preto poveril 
Konzistoriálnu kongregáciu, aby túto zále-
žitosť dôkladne prešetrila. Tá si následne 
žiadala chýbajúce informácie od vieden-
skej nunciatúry. Nuncius si zase žiadal 
potrebné informácie od Mukačevskej kapi-
tuly a novovymenovaného mukačevského 
biskupa A. Pócsyho. Tu sa však celá zále-
žitosť zdržala, pretože až teraz sa zistilo, 
že cisárovná Mária Terézia v roku 1775 bez 
vedomia Svätej stolice schválila prenesenie 
sídla Mukačevskej eparchie do Užhorodu. 
Z toho vyplynul ďalší problém, a to ako má 
byť eparchia pomenovaná, či Mukačevská, 
alebo Užhorodská. Práve v tomto období 
nastala zmena v osobe viedenského nun-

cia – kardinála Antonia Gabriela Severo-
lia vystriedal arcibiskup Paolo Leardi. Aj 
keď bol Paolo Leardi vymenovaný za nun-
cia 7. marca 1817, Konzistoriálna kongregá-
cia musela čakať na jeho nástup do vieden-
ského úradu, čo sa stalo až v lete 1817.

Pápež Pius VII. napokon 24. júla 1817 
potvrdil prenesenia sídla biskupstva 
do Užhorodu a všetkým s tým spojeným 
aktom udelil sanatio in radice. Pápež záro-
veň ustanovil, že biskupstvo si ponechá 
pôvodne pomenovanie, teda Mukačev-
ské biskupstvo. Následne 11. augusta 1817 
potvrdil za mukačevského biskupa A. Póc-
syho, ktorý po vysvätení zaujal svoj úrad 
v Užhorode už v januári 1818.

G. Tarkovič však vo Viedni ostal aj naďa-
lej, pretože záležitosť okolo kánonického 
zriadenia Prešovskej eparchie sa ešte stále 
neskončila. Dodatočné dlhodobé schva-
ľovanie tohto postupu spôsobilo, že otáz-
ka jej zriadenia sa neustále odsúvala. Aby 
bola táto záležitosť urýchlená, vyžiadal 
si od Mukačevskej kapituly všetky doku-
menty, ktoré sa týkali rozdelenia. Potreb-
né podklady, tzv. Litterae testimoniales 
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1414 – smrť 
Teodora 
Koriatoviča

1439 – vyhlásenie 
únie v Krakove, 
Cholme, Ľvove 
a Kyjeve

1440 – 
vyhlásenie 
únie 
v Uhorsku

1458 – zmienka o kňazovi Lukášovi 
a jeho rusínskej farnosti v Mukačeve 
a prvá zmienka o rusínskom kňazovi 
na Slovensku (vo Svidníku)

1479 – vznik Spišských 
modlitieb, ktoré nesú v sebe 
prvky hlaholsko-slovanskej 
východnej liturgie

1412 – podriadenie 
časti Spiša jurisdikcii 
przemyšlského biskupa

1431 – 1445 
Ferrarsko-
-florentský 
ekumenický koncil

1491 – presídlenie 
biskupa Jána, 
igumena v Hruševe, 
do Mukačeva

1430 – výstavba pôvodného 
gotického kostola, na ktorého 
mieste dnes stojí Katedrálny 
chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove

1443 – zaručenie rovnakých 
práv pre východných kresťanov 
v Poľsku a Uhorsku ako má 
latinská Cirkev
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boli kapitulou pripravené 16. októbra 1817 
a zaslané Tarkovičovi.

Viedenský nuncius P. Leardi v liste zo 14. 
februára 1818 opätovne kontaktoval vati-
kánskeho štátneho kancelára. Pripome-
nul mu, že cisár už 1. marca 1816 požiadal 
Svätú stolicu o kánonické zriadenie Pre-
šovskej eparchie a potvrdenie biskupa G. 
Tarkoviča. Svoj súhlas zo vznikom epar-
chie vyjadril aj mukačevský biskup Alexej 
Pócsy, ktorý toto svoje rozhodnutie ozná-
mil Konzistoriálnej kongregácii 28. apríla 
1818. V Ríme však stále nemali dostatok 
informácií, preto sa Konzistoriálna kon-
gregácia 6. mája 1818 obrátila na vieden-
ského nuncia so žiadosťou, aby odpovedal 
na niektoré dôležité otázky. Tých otázok 
bolo osemnásť. Základnými boli: Koľko 
ma byť vytvorených biskupstiev, dve alebo 
tri? Aké bude finančné zabezpečenie bis-
kupstva? Aké rozsiahle má byť jeho úze-
mie a s koľkými farnosťami a veriacimi? Či 
bude mať prešovský biskup volebné právo 
pri voľbe ostrihomského arcibiskupa? Aké 
je patrocínium katedrálneho chrámu? Pre-
čo v cisárovej žiadosti nie je zmienka o bis-
kupskom seminári? 

Apoštolský nuncius po zodpovedaní všet-
kých otázok zaslal vypracovaný materiál 
23. mája 1818 do Ríma. V odpovedi oboz-
námil kongregáciu s územným rozsa-
hom biskupstva (30 x 20 uhorských míľ), 
s jeho finančným zabezpečením, vysvet-
lil, že prešovský biskup má právo voľby 
ostrihomského arcibiskupa, že patrónom 
katedrálneho chrámu je svätý evanjelista 
Ján. Čo sa týkalo seminára, seminaristi 
mali byť dočasne vyučovaní v seminároch 
vo Viedni, Trnave, Budapešti a Užhorode, 
dokiaľ sa nevybuduje vlastný biskupský 
seminár.

Tým sa konečne mohol začať kánonic-
ký proces zriadenia Prešovskej eparchie. 
Gregor Tarkovič vo Viedni 7. augusta 1818 
za prítomnosti dvoch svedkov zložil do rúk 
apoštolského nuncia prísahu vernosti 
Katolíckej cirkvi a predniesol vyznanie 
viery. Konzistoriálna kongregácia na to 9. 
septembra 1818 vydala nariadenie na zria-
denie eparchie. O desať dní tajomník kon-
gregácie Rafael Monius prvýkrát verejne 
prezentoval obsah buly, ktorá pojednáva-
la o jej zriadení vyčlenením z Mukačev-
skej eparchie. Táto bula, nazvaná podľa 
úvodných slov Relata semper, bola potom 

slávnostne vyhlásená 22. septembra 1818 
a potvrdená na zasadnutí Konzistoriálnej 
kongregácie pápežom Piom VII. 2. októb-
ra 1818.

V úvodnej časti buly pápež pripomína, že 
jemu prináleží starať sa o duchovné dobro 
veriacich, a kde treba, ustanoví nové bis-
kupstvo. Bula pokračuje opísaním dôvo-
du, prečo došlo k rozdeleniu Mukačev-
skej eparchie (rozsiahlosť), od koho vyšla 
iniciatíva rozdelenia (cisár František I.) 
a že s rozdelením súhlasí aj mukačevský 
biskup A. Pócsy. Bula ďalej prináša 
konkrétne ustanovenia:
• sídlom biskupstva bude mesto Prešov;
• za katedrálny chrám sa vyhlasuje Kostol 

sv. Jána Evanjelistu (dnes je katedrála 
zasvätená sv. Jánovi Krstiteľovi, zmena 
nastala za episkopátu Jozefa Gaganca 
v roku 1848, keď bol po rekonštrukcii 
katedrálny chrám nanovo vysvätený);

• pri katedrálnom chráme sa ustanovuje 
kapitula pozostávajúca z piatich kano-
nikov;

• biskupská rezidencia bude sídliť v rezi-
dencii biskupského vikariátu;

• cisár zabezpečí pre biskupa plat 6 000 
zlatých florénov, ktorý bude poberať 
dovtedy, pokiaľ nezačne plynúť príjem 
z nehnuteľného majetku; príjem má bis-
kup úmerne rozdeliť medzi kanonikov 
kapituly;

• vymedzuje sa územný rozsah biskupstva 
s presným počtom farností (6 celých 
žúp – Abov, Boršod, Gemer, Spiš, Šariš, 
Turňa a 5 dekanátov Zemplínskej župy 
– Humenský, Hostovický, Laborecký, 
Stropkovský a Vranovský; spolu 193 far-
ností);

• prešovský biskup má plné právo nad 
všetkými gréckokatolíkmi vo svo-
jom biskupstve, nesmie sa však 
miešať do záležitostí a jurisdikcie 
rímskokatolíckych biskupov; svojich 
veriacich má viesť bez zaujatosti voči 
jágerskému arcibiskupovi (a iným 
latinským biskupom, na ktorých území 
sa nachádzali farnosti prešovského bis-
kupa);
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1500 – zmienka o zjednotení časti 
Ruténov a Bulharov v Uhorsku 
na začiatku 16. storočia 

1521 – bula Leva X. 
o uzneseniach Florentského 
koncilu pre potreby Cirkvi 
v Uhorsku

1530 – výstavba 
prvého dreveného 
chrámu v Rafajovciach 
s milostivou ikonou

1545 – 1563 
– Tridentský 
koncil

1570 – prvý záznam 
o existencii rusínskej 
cirkevnej školy na Slovensku 
(v Litmanovej)

1581 – doklad o tom, 
že v Uhorsku naďalej 
platí východná pôstna 
disciplína

1603 – vypálenie 
krásnobrodského 
monastiera

1606 – podriadenie 
všetkých Rusínov 
v Uhorsku pod jurisdikciu 
mukačevského biskupa

1610 – 1652 – pôsobenie 
przemyšlského biskupa 
Atanáza Krupeckého aj 
na východnom Slovensku

1551 – podriadenie 
monastiera v Hruševe pod 
mukačevského biskupa

1596 – podpísanie 
Brest-litovskej únie
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g• biskupstvo bude patriť priamo pod sprá-

vu ostrihomského arcibiskupa, ktorý 
bude mať aj práva metropolitu;

• právo vymenovať nového biskupa pápež 
zaručuje cisárovi z titulu Rex apostoli-
cus, ale jeho nominácia musí byť potvr-
dená Svätou stolicou, a až potom môže 
byť biskup vysvätený;

• biskup musí predniesť vyznanie vie-
ry, ktoré je predpísané pre biskupov 
byzantského obradu v prítomnosti 
dvoch svedkov, kanonikov kapituly ale-
bo kňazov eparchie; dokument o tom 
musí byť poslaný apoštolskému nunci-
ovi do Viedne.

Po vydaní zriaďovacej buly Relata sem-
per pápež Pius VII. 6. októbra 1818 vydal 
vymenúvací dekrét prvému prešovskému 
gréckokatolíckemu biskupovi Gregorovi 
Tarkovičovi, a zároveň mu udelil jurisdik-
ciu v Prešovskej eparchii. 

V čase, keď bol Tarkovič ešte vo Viedni, 
bola v Prešove založená kapitula. Úmysel 
zriadiť kapitulu oznámil cisár František 
I. ešte 6. februára 1816. V súlade s požia-
davkou v bule Relata semper jej zriade-
nie schválil, a tým ju kánonicky ustanovil 
pápež Pius VII. 29. septembra 1818. Za pre-
pošta kapituly, teda kapitulného vikára, 
bol vymenovaný Ján Mehay, ktorý pre-
vzal správu nad eparchiou od vikára Jána 
Olšavského. Kapitulu ďalej tvorili Michal 
Kanyuk, Bazil Hodobay, Andrej Chira a Ján 
Habina. Slávnostná inštalácia kanonikov 
sa uskutočnila 6. septembra 1820 v kated-
rálnom chráme v Prešove. Počas neprítom-
nosti biskupa správu nad eparchiou vyko-
nával kapitulný vikár Ján Mehay.

Gregor Tarkovič ešte aj po kánonickom 
zriadení biskupstva dva roky zotrvával vo 
Viedni. Problematickým sa javili najmä 
ďalšie otázky hospodárskeho zabezpeče-
nia novej eparchie. Napr. aj expedícia buly 
Relata semper bola na istý čas pozasta-
vená. Jej zaplatenie bolo adresované bis-
kupovi G. Tarkovičovi, hoci v podobných 
prípadoch tieto výdavky platil štát. Ten 
nemajúc príslušné finančné prostriedky 

sa preto 5. februára 1819 obrátil na vieden-
ského nuncia, vysvetlil mu, že to nemôže 
zaplatiť a ponúkol mu svoju rezignáciu. 
Nuncius o tom informoval viedenskú vlá-
du, ktorá sa prostredníctvom kancelára 
Klemensa Metternicha 4. apríla 1819 zavia-
zala, že všetky výdavky uhradí sama.

Tarkovič po dôkladnom preskúmaní doku-
mentov týkajúcich sa majetku Červe-
ný kláštor totiž zistil, že tie vynášajú iba 
necelých 4 000 florénov. Za ne mal bis-
kup udržiavať svoju rezidenciu, katedrálu, 
dávať plat kanonikom, čo nebolo možné. 
Navyše tento majetok bol dosť vzdialený 
od Prešova, preto biskup 26. februára 1819 
navrhoval, aby bol vymenený za majetok 
vo Vyšnej Myšli a za iný majetok v Bresto-
ve. Uhorská kráľovská kancelária po posú-
dení mu však namiesto toho výkazom 
z 7. júla 1820 pridala majetok vo Vranove 
s pozemkami v Kajni (dnes Slovenská Kaj-
ňa). Okrem toho dostal aj ďalšie prostried-
ky na nákup liturgických kníh a ďalšieho 
bohoslužobného materiálu. Cisár tento 
návrh 10. decembra 1820 schválil a naria-
dil, aby príjem z týchto majetkov bol roz-
delený na trinásť častí, pričom 6/13 si mal 
ponechať biskup, 5/13 pripadlo kapitule 
a 2/13 katedrálnemu chrámu.

Po doriešení všetkých týchto náležitostí 
sa Tarkovič po audiencii u apoštolského 
nuncia 10. septembra 1820 rozhodol pre 
návrat do Prešova. Z Viedne cestoval loďou 
po Dunaji, pričom sa zastavil v Ostrihome 
u arcibiskupa prímasa Alexandra Rudna-
ya (ten práve v roku 1820 preniesol sídlo 
z Trnavy do Ostrihomu) a v Budíne. Ces-
tou v Miškovci ťažko ochorel a v takomto 
zlom fyzickom stave 7. novembra 1820 aj 
dorazil do Prešova, kde bol privítaný kano-
nikmi kapituly. Tu našiel polorozpadnutú 
rezidenciu v oveľa horšom stave, ako keď 
ju pred niekoľkými rokmi opúšťal. V tých-
to rozvalinách s veľkou trpezlivosťou 
a askézou napokon prežil celý svoj život.

Po zotavení sa z choroby a cesty biskup G. 
Tarkovič začal uvažovať o svojej biskup-
skej konsekrácii. Doteraz nebol vysvätený 

za prešovského biskupa, a preto ani nemo-
hol oficiálne prevziať vedenie eparchie. Pre 
svoje chatrné zdravie a preto, lebo nechcel 
robiť veľké výdavky, ktoré by boli spoje-
né s veľkou slávnosťou, rozhodol sa prijať 
biskupskú vysviacku v tichosti v chráme 
otcov baziliánov v Krásnom Brode 17. júna 
1821 za účasti kanonikov kapituly a kléru. 
Svätiteľom bol mukačevský biskup Pócsy. 
Počas slávnostnej vysviacky biskup Tarko-
vič vyznal katolícku vieru a predniesol prí-
sahu. Po návrate do Prešova bol iba za prí-
tomnosti kapituly slávnostne inštalovaný 
a následne od prepošta kapituly prevzal 
správu Prešovskej eparchie.

Boží služobník pápež Pius VII. (vlast-
ným menom Giorgio Barnaba Luigi 
Chiaramonti) sa narodil 14. apríla 
1742 v talianskej Cesene. Po man-
želovej smrti jeho matka vstúpila 
do rádu karmelitánok a štyria bratia 
sa stali rehoľníkmi. V roku 1800 
bol zvolený za pápeža a napriek 
svojej mierumilovnej povahe musel 
viesť politický zápas s Napoleonom 
Bonapartem. Zomrel 20. august 1823 
v Ríme. V roku 2007 pápež Benedikt 
XVI. začal jeho proces blahorečenia 
a udelil mu titul Boží služobník.

9 z históriewww.casopisslovo.sk



Biskup Andrej Bačinský sa narodil 
14. novembra 1732 vo východoslo-
venskej obci Beňatina v niekdajšej 
Užskej župe, dnes v okrese Sobrance, 
kde bol jeho otec Teodor kňazom. 
Významne sa zaslúžil o kánonické 
zriadenie Mukačevskej eparchie. Pá-
pež Kliment XIV. ho 8. marca 1773 vy-
menoval za mukačevského biskupa. 
Vysvätený bol vo Viedni 6. júna 1773. 
Jeho pôsobenie sa označuje ako zlatý 
vek eparchie. Zomrel 19. decembra 
1809 a je pochovaný v krypte kated-
rálneho chrámu v Užhorode.

1624 – uznanie rovnakých 
práv pre zjednotených 
kňazov, ako majú latinskí zo 
strany Apoštolského stolca

1634 – zmienka o mukačevskom biskupovi 
Bazilovi Tarasovičovi ako o pravoslávnom 
katolíckom gréckom biskupovi (vyznanie 
viery zložil znovu aj v roku 1642)

1641 – zmienka 
o stotisíc zjednotených 
veriacich 
v Mukačevskej eparchii 

1646 – Užhorodská únia 
s jágerským katolíckym 
biskupom, ktorú podpísalo 63 
kňazov

1649 – jasné požiadavky 
Užhorodskej únie týkajúce  
sa celej Mukačevskej 
eparchie

1623 – začiatok 
pôsobenia zjednoteného 
mukačevského biskupa 
Petrónia

1627 – prvý záznam o Slovákoch 
a o cirkevných školách na Slovensku 
v jurisdikcii mukačevského biskupa 

1614 – pokus o vyhlásenie 
únie v Krásnom Brode, 
následne vykonaný 
v Humennom

Zd
ro

j: 
ar

ch
ív 

Ta
m

ás
a V

ég
hs

eő

Z JEDNEJ EPARCHIE
Martin MRÁZ

KAŽDÁ IDEA SA NA TO, ABY MOHLA PREŽIŤ, 
POTREBUJE VTELIŤ DO NEJAKEJ FORMY. CIRKEV 
UŽ DVETISÍC ROKOV OHLASUJE JEŽIŠOVU DOBRÚ 
ZVESŤ A ZÁROVEŇ ROZVÍJA SVOJE ŠTRUKTÚRY. NIE 
KVÔLI POSILŇOVANIU SVOJHO MOCENSKÉHO 
POSTAVENIA, ALE ABY BOLA BLIŽŠIE K ĽUĎOM 
A DOKÁZALA IM LEPŠIE SLÚŽIŤ A SPROSTREDKOVÁVAŤ 
POSOLSTVO EVANJELIA.

Konkrétnym zhmotnením evanjeliového 
posolstva je aj spoločenstvo, ktoré vzniká 
ohlasovaním – Cirkev. Pred dvesto rokmi 
preto vznikla Prešovská eparchia a pred 
desiatimi rokmi Prešovská metropolia.

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku si 
v roku 2018 pripomína dôležité okamihy 
svojich dejín. 30. januára 2008 ju pápež 
Benedikt XVI. bulou Spiritali emolumento 
povýšil na metropolitnú cirkev sui iuris. 
Zaradila sa tak medzi tie východné kato-
lícke cirkvi, ktoré už predtým dosiahli túto 
prvú riadnu formu existencie. Tá sa zakla-
dá na princípe synodality a kolegiality pri 
riadení Cirkvi.

Takýto spôsob riadenia Cirkvi našiel svo-
je uplatnenie na našom území už niekoľ-
ko rokov po príchode byzantskej misie 
sv. Konštantína-Cyrila a Metoda. Smrťou 
prvého arcibiskupa metropolitu sv. Meto-
da táto myšlienka nezanikla, ale počas 
dlhých stáročí pretrvávala a usilovala sa 
o svoje obnovenie. Zvlášť po podpísaní 
Užhorodskej únie v roku 1646, ktorá pri-

niesla nielen pozitívne podnety pre rozvoj 
cirkvi, ale pripravila ju aj o právo na vlast-
nú a rovnoprávnu organizačnú štruktú-
ru, sa stále viac prejavovali snahy o káno-
nické potvrdenie starobylých cirkevných 
štruktúr v podobe Mukačevskej eparchie. 
Gréckokatolíci, od roku 1771 podriadení 
jurisdikcii ostrihomského latinského met-
ropolitu a vystavení vplyvom maďarizácie 
a latinizácie, sa od konca 18. storočia sna-
žili od neho odpútať a vytvoriť štruktúru 
vlastnú východným cirkvám. Snahy o met-
ropolitné usporiadanie cirkvi v 19. storočí 
vychádzali zvnútra našej miestnej cirkvi, 
ale aj od najvyšších pastierov všeobecnej 
Cirkvi – rímskych biskupov.

Byzantskí katolíci na našom území sa 
minimálne od čias biskupa Andreja Bačin-
ského snažili o vyššiu formu vlastnej cir-
kevnej správy. Počas viac ako dvesto rokov 
snáh narážali na mnohé politické, obrado-
vé a národnostné prekážky. Napriek tomu 
sa k tejto myšlienke po každom neúspechu 
znova a znova vracali a medzitým rozví-
jali svoju organizačnú štruktúru doma či 

v emigrácii, aby bolo čo najlepšie posta-
rané o riadenie a pastoráciu Božieho ľudu 
a boli vytvorené čo najlepšie podmienky 
na realizáciu vlastnej metropolie.
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1651 – 1665 – pôsobenie 
mukačevského biskupa Petra 
Parthénia Petroviča Rostošinského

1652 – záznam 
o únii z rokov 
1646 a 1649 v liste 
pápežovi

1655 – potvrdenie 
Užhorodskej 
únie pápežom 
Alexandrom VII.

1670 – slzenie ikony 
Presvätej Bohorodičky 
na ikonostase v Klokočove 
a vypálenie chrámu

1696 – prvé slzenie ikony 
Presvätej Bohorodičky 
na ikonostase 
v Máriapócsi

1698 – vydanie 
prvého Katechizmu 
pre gréckokatolíkov 
v Uhorsku

1700 – 1701 – prvá celková 
vizitácia farností Mukačevskej 
eparchie vykonaná biskupom 
Jánom Jozefom de Camillisom

1703 – založenie fundácie 
pre štúdium bohoslovcov 
grécko-slovanského 
obradu v Trnave

1663 – pokus ustanoviť 
Humenné za sídlo 
zjednoteného mukačevského 
biskupa

1689 – 1706 – pôsobenie 
mukačevského biskupa 
Jána Jozefa de Camillisa

MUKAČEVSKÁ EPARCHIA

Mukačevská gréckokatolícka eparchia je 
najstaršia spomedzi eparchií byzantského 
obradu, ktoré vznikli v Uhorsku, a je pova-
žovaná za materskú eparchiu všetkých bis-
kupstiev, ktoré vznikli v dôsledku delení 
jej územia alebo sťahovania obyvateľstva.

Zásluhou biskupa Andreja Bačinského sa 
eparchia na začiatku 19. storočia stala veľ-
mi rozsiahlou. Rozprestierala sa na území 
13 žúp severovýchodného Uhorska a bola 
rozčlenená na 11 archidiakonátov, 60 deka-
nátov, 729 farností a mala okolo 560-tisíc 
veriacich. Takúto obrovskú eparchiu bolo 
veľmi ťažké riadiť, preto sa začalo rozmýš-
ľať o jej rozdelení na menšie celky. Prvým 
krokom bolo zriadenie troch biskupských 
vikariátov. Zároveň sa začalo uvažovať aj 
o vzniku nových eparchií, zastrešených 
jednou spoločnou hlavou – metropolitom. 
K postupnému zmenšovaniu jej územia 
však najčastejšie dochádzalo z dôvodu 
územných nárokov iných biskupstiev.

VEĽKÝ VARADÍN, 
SATMÁR, GHERLA, 
MARMAROŠ A KRIŽEVAC

V roku 1775, keď vzniklo gréckokatolíc-
ke biskupstvo pre Rumunov vo Veľkom 
Varadíne, sa prvýkrát objavuje otázka 
odtrhnutia veľkého počtu farností od roz-
siahlej Mukačevskej eparchie. Cisárovná 
Mária Terézia po vypočutí mienky biskupa 
Bačinského rozhodla, aby sa žiadne far-
nosti neodčleňovali od územia eparchie, 
ale aby sa pre ešte lepšiu správu týchto 
veriacich zriadil osobitný Satmársky vika-
riát na území Marmarošskej a Satmárskej 
župy. V roku 1823 72 farností Satmárske-
ho vikariátu pripadlo rumunskej Vara-
dínskej eparchii a vikariát zanikol. Ďalšie 
farnosti Mukačevskej eparchie boli v roku 
1853 začlenené do novozniknutej eparchie 

v meste Gherla. Z rumunských farností, 
ktoré zostali na území patriacom Mukače-
vu, bol zriadený Satmársky archidiakonát, 
ktorý v roku 1912 pripadol novovzniknutej 
Hajdúdorožskej eparchii. V roku 1930 far-
nosti Mukačevskej eparchie, ktoré zostali 
na území Rumunska, pripadli novovznik-
nutej Marmarošskej eparchii.

Spolu s eparchiou vo Veľkom Varadíne 
bola kánonicky erigovaná v roku 1777 aj 
eparchia v Križevaci v Chorvátsku, ktorá si 
na začiatku tiež robila nároky na južné far-
nosti Mukačevskej eparchie. Po prvej sve-
tovej vojne bola jurisdikcia križevackého 
biskupa rozšírená na všetkých gréckokato-
líkov vtedajšej Juhoslávie, teda aj na emig-
rantov zo zemplínskych obcí východné-
ho Slovenska, ktorí toto územie opustili 
ešte v polovici 18. storočia, ale dodnes žijú 
v Srbsku a rozprávajú zemplínskym náre-
čím. Po rozpade Juhoslávie bol pre nich 
v roku 2003 zriadený apoštolský exarchát. 
Aj pre jazykovú blízkosť prichádzal počas 
obdobia komunizmu svätiť našich kňazov 
práve križevacký biskup.

MAĎARSKÁ CIRKEV 
SUI IURIS

V 19. storočí sa v prostredí maďarských 
gréckokatolíkov Mukačevskej eparchie 
rozšírilo hnutie za maďarskú eparchiu 
a za používanie maďarčiny v liturgii. Jed-
ným z krokov k dosiahnutiu tohto cieľa 
bolo aj vytvorenie vikariátu Mukačev-
skej eparchie so sídlom v Hajdúdorogu 
v roku 1873. Zahŕňal 33 farností žúp Hajdu, 
Sabolč a Satmár so skoro 50-tisíc veriacimi. 
V roku 1912 Apoštolský stolec definitívne 
zriadil Hajdúdorožskú eparchiu, ktorej 
pripadlo aj 70 farností Mukačevskej a 8 
farností Prešovskej eparchie. Po rozpade 
Rakúsko-Uhorska sa 21 farností Prešov-
skej eparchie a jedna farnosť Mukačevskej 
eparchie ocitli na území Maďarska a pre 
tieto farnosti bol v roku 1924 zriadený Miš-
kovecký apoštolský exarchát. V roku 2015 

pápež František zreorganizoval Maďarskú 
gréckokatolícku cirkev a povýšil ju na met-
ropolitnú cirkev sui iuris. Jej súčasťou je 
Hajdúdorožská archieparchia, Miškovecká 
eparchia zriadená povýšením pôvodného 
apoštolského exarchátu a novozriadená 
Nyíregyházska eparchia.

KOŠICKÝ VIKARIÁT

Jedným z troch pôvodných biskupských 
vikariátov Mukačevskej eparchie, zriadený 
27. júla 1778 pre jej západnú časť, teda pre 
územie dnešného východného Slovenska, 
bol tzv. Košický vikariát. Územie Košic-
kého vikariátu sa rozprestieralo na území 
žúp Gemer, Bodrog, Spiš, Abov, Turňa, 
Šariš a severný Zemplín. Južný Zemplín 
s farnosťami v okolí Michaloviec, Trebišo-
va a Sobraniec bol aj naďalej spravovaný 
priamo mukačevským biskupom. Vikár 
stojaci na čele Košického vikariátu mal 
byť volený spomedzi kanonikov Mukačev-
skej kapituly a mal byť potvrdený cisárom. 
Rezidovať mal v bývalom dominikánskom 
kláštore v Košiciach.

PREŠOVSKÁ EPARCHIA

Aj keď v Košiciach vtedy neexistova-
la samostatná gréckokatolícka farnosť 
a gréckokatolíci sa tu javili ako absolút-
ne cudzí element, Košice sa už vtedy mali 
stať centrom západnej časti Mukačevskej 
eparchie. Nepriaznivé spoločenské a nábo-
ženské okolnosti na území mesta Košice 
spôsobili, že sídlo vikariátu bolo prenese-
né v roku 1792 do Prešova a na jeho zák-
ladoch bola v roku 1818 zriadená Prešov-
ská eparchia. Gréckokatolíci na strednom 
a dolnom Zemplíne zostali aj naďalej pod 
správou biskupa v Užhorode. Tento stav 
pretrval na Slovensku aj napriek neskor-
ším zmenám hraníc de iure až do konca 
20. storočia. 



1707 – 1716 – pôsobenie 
mukačevského 
biskupa Jána Jozefa 
Hodermarského

1716 – 1733 – pôsobenie 
mukačevského biskupa 
Juraja Genadija Bizanciho

1720 – 
Zamoščská 
synoda

1723 – zriadenie 
Marmarošského 
vikariátu Mukačevskej 
eparchie

1727 – 
Sevľušská 
synoda

1738 – 1742 – pôsobenie 
mukačevského biskupa 
Juraja Gabriela Blažovského

1742 – zázračné 
uzdravenie slepca 
na Bukovej hôrke

1705 – slzenie 
ikony Presvätej 
Bohorodičky 
v Rafajovciach

1711 – prenesenie klokočovskej 
ikony Presvätej Bohorodičky 
z Mukačeva do Viedne

1743 – 1767 – pôsobenie 
mukačevského biskupa 
Michala Manuela 
Olšavského

1733 – 1737 – pôsobenie 
mukačevského biskupa 
Simeona Štefana Olšavského
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SPOJENÉ ŠTÁTY 
AMERICKÉ

Zlá ekonomická a hospodárska situ-
ácia severovýchodného Uhorska spustila 
na konci 19. storočia veľkú emigráciu oby-
vateľstva za lepším životnými podmien-
kami do Ameriky. Pre stále zvyšujúci sa 
počet slovenských, rusínskych a maďar-
ských gréckokatolíkov z územia Muka-
čevskej a Prešovskej eparchie vymenoval 
Apoštolský stolec v roku 1902 prešovského 
kňaza Andreja Hodobaja za apoštolského 
vizitátora v USA. Boli to práve kňazi z náš-
ho územia, ktorí vytvárali prvé gréckoka-
tolícke štruktúry v „novom“ svete. Keď-
že vo vtedajšej dobe mnohí stotožňovali 
Katolícku cirkev v Amerike len s latinským 
obradom, vyplývali z toho mnohé ťažkosti 
a nedorozumenia. Ženatí gréckokatolícki 
kňazi neboli akceptovaní a aj preto po nez-
hodách s miestnou latinskou hierarchiou, 
ktorá žiadala od našich kňazov celibát, 
odišla s prešovským kňazom Alexejom 
Tóthom veľká časť veriacich, ako aj niekto-
rí duchovní k Pravoslávnej cirkvi.

O niekoľko rokov neskôr, v roku 1907 bol 
za prvého biskupa pre gréckokatolíckych 
veriacich z vtedajšieho Rakúsko-Uhor-
ska vymenovaný ukrajinský bazilián Sotér 
Ortynský OSBM. Pre rozpory medzi ukra-
jinskými a podkarpatskými skupinami 
veriacich došlo k zriadeniu dvoch samos-
tatných štruktúr pre každú skupinu veria-
cich. Takto fenomén veľkej emigrácie 
a rozdiely medzi ukrajinskými a podkar-
patskými gréckokatolíkmi prispeli k vzni-
ku samostatnej štruktúry Gréckokatolíckej 
cirkvi pre veriacich bývalej uhorskej časti 
Habsburskej monarchie v Spojených štá-
toch amerických, pre ktorých Apoštolský 
stolec v roku 1924 zriadil exarchát. Táto 
cirkev bola 21. februára 1969 povýšená 
na stupeň metropolitnej cirkvi sui iuris so 
sídlom v Pittsburghu. Okrem samotnej 
metropolitnej archieparchie v Pittsburghu 
(eparchia v Pittsburghu bola erigovaná 6. 
júla 1963) do nej patria aj eparchie v Pas-

saicu (6. júl 1963), Parme (21. február 1969) 
a Phoenixe (3. december 1981). Po vymeno-
vaní vladyku Milana Lacha SJ za adminis-
trátora a neskôr za eparchiálneho biskupa 
Parmy sa pokračuje v prehlbovaní vzťahov 
s cirkvami mukačevskej tradície.

KANADA

Jedným z cieľov mnohých vysťahovalcov 
z nášho územia sa od konca 19. storočia 
stala aj Kanada. Táto rozlohou veľmi veľ-
ká krajina sa stala domovom mnohých 
gréckokatolíkov z Mukačevskej a Prešov-
skej eparchie. Predovšetkým slovenskí 
gréckokatolíci tam prichádzali v niekoľ-
kých vlnách, z ktorých najdôležitejšie boli 
v medzivojnovom období, po druhej sve-
tovej vojne a po sovietskej invázii do Čes-
koslovenska v roku 1968. Počas mnohých 
rokov navštevovali títo ľudia rímskoka-
tolícke alebo ukrajinské gréckokatolícke 
chrámy a popritom zakladali vlastné spo-
ločenstvá. V roku 1957 ukrajinský grécko-
katolícky biskup v Toronte vladyka Izidor 
Borecký vymenoval slovenského redemp-
toristu Michala Rusnáka CSsR za dekana 
slovenských farností, ktoré patrili do jeho 
jurisdikcie. O niekoľko rokov neskôr, 
v roku 1964, ho pápež Pavol VI. vymenoval 
za pomocného biskupa a za vizitátora Slo-
vákov východného obradu v Kanade.

Proces cirkevného usporiadania pre slo-
venských gréckokatolíkov v Kanade sa 
zavŕšil v októbri 1980, keď pápež Ján Pavol 
II. zriadil bulou Apostolicae sedis pre 
všetkých Slovákov byzantského obradu 
v Kanade Eparchiu sv. Cyrila a Metoda. 
Súčasne vymenoval pomocného bisku-
pa Michala Rusnáka za sídelného biskupa 
eparchie. Druhým biskupom Torontskej 
eparchie bol vladyka John Pazak CSsR 
a po ňom 15. septembra tohto roka zasadol 
na torontskú eparchiálnu katedru sloven-
ský redemptorista vladyka Marián Andrej 
Pacák CSsR.

HRANICE PREŠOVSKEJ 
EPARCHIE

Okrem ekonomickej a politickej emigrácie 
mala na úpravu hraníc Prešovskej epar-
chie vplyv aj prvá a hlavne druhá svetová 
vojna a následné zmeny štátnych hraníc. 
Vznik Československa v roku 1918, ktoré-
ho súčasťou sa stala aj Podkarpatská Rus, 
a teda aj Mukačevská eparchia, so sebou 
priniesol aj narušenie organizačnej štruk-
túry gréckokatolíckych eparchií, keď sa 

Štefan Boleslav Roman sa narodil 
17. apríla 1921 v Novom Ruskove. 
Ako šestnásťročný odišiel do Kanady, 
kde po vojne začal podnikať. Pre 
lepšiu koordináciu v zápase o slo-
bodné Slovensko založil a viedol 
Svetový kongres Slovákov. V Ríme 
pomohol postaviť Slovenský ústav 
sv. Cyrila a Metoda a významne sa 
pričinil o vznik slovenskej Eparchie 
sv. Cyrila a Metoda v Toronte. Bol 
jedným z mála laických pozorovate-
ľov na Druhom vatikánskom koncile. 
Zomrel 23. marca 1988 v Toronte.

12 200 rokov prešovskej eparchiewww.casopisslovo.sk



1748 – 1750 – komplexná vizitácia farností 
Mukačevskej eparchie vykonaná biskupom 
Michalom Manuelom Olšavským

1753 – začiatok neskorobarokovej 
prestavby a rozšírenia neskoršieho 
Katedrálneho chrámu sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove

1768 – 1772 
– pôsobenie 
mukačevského biskupa 
Jána Bradáča

1769 – vyhotovenie 
kópie ikony Presvätej 
Bohorodičky z Klokočova 
vo Viedni

1771 – kánonické erigovanie 
Mukačevskej eparchie 
pápežom Klimentom XIV.

1772 – začlenenie 
Spiša do jurisdikcie 
mukačevského biskupa

1773 – 1809 – pôsobenie 
mukačevského biskupa 
Andreja Bačinského

1773 – Viedenská synoda 
gréckokatolíckych 
biskupov Uhorska 
a Chorvátska

1776 – zriadenie 
Satmárskeho vikariátu 
Mukačevskej eparchie

často územie jedného biskupstva rozp-
restieralo na území dvoch i troch štátov. 
Po komplikovaných rozhovoroch medzi 
vatikánskou a československou diplomaci-
ou došlo v roku 1927 k podpisu tzv. Modus 
vivendi, v ktorom sa Apoštolský stolec 
zaviazal, že žiadna časť československého 
územia nebude podriadená ordinárovi, 
ktorého sídlo je za hranicami českoslo-
venského štátu a súčasne nijaká diecéza 
nebude presahovať štátne hranice. Pokra-
čovanie diplomatických rozhovorov viedlo 
k príprave novej organizačnej štruktúry 
Gréckokatolíckej cirkvi v Československu. 
K dvom existujúcim eparchiám v Užhoro-
de a Prešove mala pribudnúť tretia so síd-
lom v meste Chust. Takto sa mali vytvoriť 
predpoklady na vznik samostatnej metro-
polie. Aj keď reálne predpoklady na zria-
denie gréckokatolíckej metropolie boli 
v tom čase už vytvorené, uskutočneniu 
tohto už dávno chceného zámeru zabránili 
politické udalosti začínajúce sa Mníchov-
skou dohodou v roku 1938, ktoré zmenili 
politické hranice, a druhá svetová vojna.

Po obsadení Podkarpatskej Rusi a juž-
nej časti Slovenska maďarskou armádou 
zostalo na území Slovenska 47 farností 
Mukačevskej eparchie, pre ktoré Apoštol-
ský stolec zriadil samostatnú apoštolskú 
administratúru a na jej čelo vymenoval 
vladyku Pavla Petra Gojdiča OSBM. Far-
nosti Prešovskej eparchie, ktoré pripad-
li Maďarsku, ako napríklad Košice, boli 
spravované miškoveckým exarchom alebo 
mukačevským biskupom.

PRAHA

Súčasťou pastoračnej starostlivosti prešov-
ského biskupa Gojdiča o svojich veriacich 
bolo aj zriaďovanie nových farností tam, 
kam odchádzali gréckokatolíci zo svojich 
tradičných území východného Slovenska. 
Jedným z takýchto miest bola Praha, ktorá 
sa v roku 1918 stala hlavným mestom nové-
ho štátu. Počas existencie habsburskej 

monarchie patrili gréckokatolíci Čiech 
a Moravy pod jurisdikciu ľvovského met-
ropolitu a táto jurisdikcia nebola po vzni-
ku ČSR oficiálne zmenená. Preto pova-
žoval vladyka Pavol za potrebné požiadať 
o súhlas na vytvorenie novej farnosti v Pra-
he Apoštolský stolec. Príslušná rímska 
kongregácia v roku 1935 oficiálne potvrdila 
založenie novej farnosti, ktorá bola štátom 
systematizovaná už v roku 1933. Tým sa 
Prešovská eparchia rozšírila aj na územie 
Čiech. Zriadením tejto farnosti sa začal 
dlhodobý proces organizácie Gréckoka-
tolíckej cirkvi na území Čiech a Moravy. 
Tento proces vyvrcholil po rozdelení Čes-
koslovenska, keď najprv vznikol samostat-
ný vikariát Prešovskej eparchie a 13. marca 
1996 zriadila Apoštolská stolica samostat-
ný exarchát pre Českú republiku so sídlom 
v Prahe. Na jeho čele je v súčasnosti Slovák 
vladyka Ladislav Hučko.

PO DRUHEJ SVETOVEJ 
VOJNE

Koniec druhej svetovej vojny a pričlene-
nie Podkarpatskej Rusi, a teda aj veľkej 
časti Mukačevskej eparchie k Sovietske-
mu zväzu zohľadnil aj Apoštolský stolec. 
Všetkých veriacich byzantského obradu, 
ktorí sa nachádzali na území celej Česko-
slovenskej republiky, podriadil v januári 
1946 duchovnej správe prešovského epar-
chiálneho biskupa. Spolu so 76 farnosťa-
mi Mukačevskej administratúry to boli aj 
štyri farnosti Hajdúdorožskej eparchie. 
Išlo o samostatnú jednotku – Apoštolskú 
administratúru Mukačevskej eparchie 
a Hajdúdorožskej eparchie v Českoslo-
vensku. Generálnym vikárom sa stal farár 
v Rakovci nad Ondavou Anton Tink a oso-
bité postavenie administratúry rešpekto-
val aj vladyka Pavol Gojdič, keď kňazov, 
ktorí pochádzali z tohto územia, ordino-
val s titulom pre Mukačevskú apoštolskú 
administratúru a tu boli aj disponovaní. 
Táto administratúra, na krátko oživená aj 

po roku 1968, sa stala základom reorgani-
zácie cirkvi v 90. rokoch 20. storočia.

PO ROKU 1968

Otázka reorganizácie Gréckokatolíckej 
cirkvi, zriadenia nového biskupstva či 
dokonca zriadenie vlastnej metropolie 
bola prednášaná aj počas rokov normali-
zácie. Objavila sa napríklad aj v návrhoch 
pre československú delegáciu na rokovania 
s Vatikánom, ktoré sa konali v októbri 1970 
v Ríme, ako aj v žiadostiach gréckokatolíc-
kych kňazov z územia apoštolskej admini-
stratúry adresovaných Vatikánu.

Až rok 1989 umožnil Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku opäť sa slobodne roz-
víjať. Po žiadosti vladyku Jána Hirku adre-
sovanej vatikánskym úradom ohľadom 
zriadenia vlastnej metropolie bol najskôr 
21. februára 1997 zriadený Košický apoštol-
ský exarchát na čele s vladykom Milanom 
Chauturom. Po vymenovaní nového pre-
šovského eparchiálneho biskupa Jána Bab-
jaka v decembri 2002 bola po spoločnom 
kňazskom dni eparchie a exarchátu zasla-
ná oficiálna žiadosť o zriadenie grécko-
katolíckej metropolie na Slovensku. Táto 
dávna, minimálne dvestoročná túžba gréc-
kokatolíkov na našom území sa stala reali-
tou 30. januára 2008, keď pápež Benedikt 
XVI. zriadil na Slovensku vlastnú grécko-
katolícku metropolitnú cirkev sui iuris so 
sídlom v Prešove, povýšil Košický exarchát 
na eparchiu a zriadil eparchiu v Bratislave.

Po reorganizácii Gréckokatolíckej cir-
kvi v Maďarsku v roku 2015 a v očakávaní 
jej nevyhnutnej reorganizácie na území 
Zakarpatskej Ukrajiny – povýšení našej 
materskej Mukačevskej eparchie na met-
ropolitný stupeň – by sa tak mohla zavŕ-
šiť dlhá cesta gréckokatolíkov historickej 
Mukačevskej eparchie smerom k potvr-
deniu ich vlastnej identity a schopnosti 
samostatne a zodpovedne spravovať svoje 
záležitosti.

13 z históriewww.casopisslovo.sk



1778 – otvorenie 
Kráľovského 
eparchiálneho 
seminára v Užhorode

1780 – presun 
sídla Mukačevskej 
eparchie z Mukačeva 
do Užhorodu

1787 – podriadenie zostávajúcich gréckokatolíckych farností na Spiši 
pod jurisdikciu mukačevského biskupa a zriadenie Košického 
gréckokatolíckeho vikariátu v rámci delenia Mukačevskej eparchie

1787 – 1788 – 
pôsobenie košického 
vikára Jána Pázstélyho 
Kováča

1788 – požiar neskoršieho 
Katedrálneho chrámu 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove

1792 – presun 
sídla Košického 
gréckokatolíckeho 
vikariátu do Prešova 

1777 – rozšírenie 
sviatku sv. Cyrila 
a Metoda na celú 
rakúsku monarchiu

1779 – udelenie 
plnomocných odpustkov 
pápežom Piom VI. chrámu 
v Šašovej

1790 – 1812 – pôsobenie 
košického vikára Michala 
Bradáča v Prešove
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PROTOPRESBYTERÁTY 
ARCHIEPARCHIE

Juraj GRADOŠ

BARDEJOVSKÝ PROTOPRESBYTERÁT

Bardejovský dekanát vznikol po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi 
v Československu (1968) a pôvodne kopíroval hranice okresu Bar-
dejov. Dnes sa rozkladá na jeho východnej časti a patria do neho 
farnosti Andrejová, Becherov, Beloveža, Chmeľová, Mikulášová, 
Ortuťová, Rešov, Šarišské Čierne, Bardejov a dve ďalšie farnosti 
v Bardejove – Družba a Vinbarg. Pôvodné farnosti protopresbyterá-
tu v roku 1821 patrili do Makovického, Bardejovského a Svidnícke-
ho dištriktu Šarišského archidiakonátu.

Najstarší známy 
záznam o farnos-
ti v protopresbyterá-
te pochádza z Rešova 
a viaže sa s rokom 1600. 
Tu v roku 1634 pôsobil 
aj Teodor Temeši, naj-
starší známy kňaz pro-
topresbyterátu. Jeho 
meno sa zachovalo 
na zadnej strane jednej 
z najznámejších ikon 
v gréckokatolíckych 
chrámoch – na ikone 

Ukrižovania: „Tento obraz kúpil som ja, mnohohriešny rab Boží 
Fedor (Teodor) Temeš, rešovský farár, starého popa Ivana Teme-
ša vnuk. Za svoje zdravie a za odpustenie hriechov svojich rodičov 
do cerkvi rešovskej ku chrámu Pokrovy Presvätej Bohorodičky 23. 
januára roku Božieho 1634.“  Práve táto ikona bola určená do chrá-
mu na pôvodnej rešovskej fílii Tročany (dnes fília Bardejova), kde 
stojí pravdepodobne najstarší drevený gréckokatolícky chrám 
zasvätený sv. apoštolovi a evanjelistovi Lukášovi z 15. storočia.

Najznámejším pútnickým miestom v protopresbyteráte je bývalá 
farnosť Šašová, kde sa nachádza pôvodná, dnes už zreštaurovaná 
zázračná ikona Presvätej Bohorodičky. Nedávno bol pri miestnom 
chráme vybudovaný moderný liturgický priestor.

ČEMERNIANSKY PROTOPRESBYTERÁT

Čemerniansky protopresbyterát vznikol po rozdelení Vranovské-
ho protopresbyterátu v roku 2003. Dnes sa rozkladá na západnej 
časti okresu Vranov nad Topľou a patria do neho farnosti Banské, 
Cabov, Davidov, Dlhé Klčovo, Juskova Voľa, Sačurov, Sečovská 
Polianka, Vranov nad Topľou-Čemerné a Zámutov. Pôvodne väč-
šina farností protopresbyterátu v roku 1821 patrila do Mukačevskej 
eparchie.

Najstaršou známou farnosťou protopresbyterátu je Banské (1688), 
kde sa nachádza aj najstarší chrám protoprebyterátu zasvätený 
svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi (1788). Dnes najstarší známy 
kňaz protopresbyterátu Ján Staurovský pôsobil v Sačurove (1708) 
ako prvý miestny kňaz. Tu sa nachádzal aj najstarší známy chrám 
postavený ešte v roku 1688, i keď je veľký predpoklad existencie 
ďalších drevených chrámov v 17. a možno i v 16. storočí.

Najznámejším pútnickým miestom protopresbyterátu je Sečovská 
Polianka, kde sa nachádza jediný gréckokatolícky chrám zasvätený 
svätému prorokovi Eliášovi na Slovensku. Pútnické miesto je však 
spojené s úctou ku karmelskej Panne Márii.

Zaujímavou stavbou je 
samotný čemerniansky 
Chrám Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky z roku 1914, 
ktorý má pre túto oblasť 
netypický byzantský okrúh-
ly pôdorys. Chrám stavali 
deväť rokov. Pred farskou 
budovou v Čemernom sa 
nachádza busta prešovského 
biskupa Petra Pavla Gojdiča, 
ktorého meno nesie aj zná-
my miestny spevácky zbor. 
Čemerné je aj miestom medzinárodného festivalu duchovnej pies-
ne Boh je láska.  
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1796 – dokončenie výstavby 
Chrámu svätého Kríža 
a monastiera na Bukovej hôrke

1812 – 1815 – 
pôsobenie košického 
vikára Gregora 
Tarkoviča v Prešove

1814 – vydanie 
prvého schematizmu 
Mukačevskej 
eparchie

1815 – 1821 – 
pôsobenie košického 
vikára Jána Olšavského 
v Prešove

1815 – rozhodnutie 
rakúskeho cisára Františka 
I. o zriadení Prešovskej 
eparchie

1818 – 1841 – 
pôsobenie prešovského 
biskupa Gregora 
Tarkoviča

1820 – rozhodnutie o začlenení 
kláštora v Červenom Kláštore 
s pozemkami do majetku 
Prešovskej eparchie

1821 – vysviacka prvého prešovského 
biskupa Gregora Tarkoviča 
mukačevským biskupom Alexejom 
Pócsim v Krásnom Brode

1843 – 1875 
– pôsobenie 
prešovského biskupa 
Jozefa Gaganca

1818 – bula Relata 
semper pápeža Pia VII. 
o zriadení Prešovskej 
eparchie
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GIRALTOVSKÝ PROTOPRESBYTERÁT

Giraltovský protopresbyterát vznikol v roku 2012 z južných farnos-
tí Svidníckeho protopresbyterátu. Patria do neho farnosti Cerni-
na, Fijaš, Giraltovce, Mlynárovce, Šarišský Štiavnik a Štefurov. Ide 
o protopresbyterát s najmenším počtom farností. Pôvodné farnosti 
protopresbyterátu v roku 1821 patrili do Svidníckeho a Vranovské-
ho dištriktu Šarišského a Zemplínskeho archidiakonátu.

Najstaršie známe farnosti v protopresbyteráte sú Cernina a Šariš-
ský Štiavnik. Záznam o nich pochádza z roku 1618. Okrem nich 
boli vtedy farnosťami aj terajšie filiálne obce Kurimka, Soboš, Rov-
né a Beňadikovce. Najstarší známi kňazi protopresbyterátu Vasiľ 
a Alexej Popovičovci pôsobili spoločne v roku 1672 v obci Štefurov. 
Práve v jej fílii Valkovce sa nachádza najstarší chrám protopresby-
terátu zasvätený sv. Lukášovi (1750).

Samotné Giraltovce patria medzi mladšie farnosti Prešovskej 
archieparchie. Farnosť sa postupne systematizovala v pohnutých 
časoch druhej svetovej vojny a nastupujúcej komunistickej dikta-
túry. Preto bola veža chrámu dokončená až tohto roka.

Atypickým chrámom v rámci celej archieparchie je Chrám 
sv. archanjela Michala v Šarišskom Štiavniku z roku 1928. Chrám je 
postavený v štýle ukrajinského baroka s pôdorysom gréc keho kríža. 
Napriek tomu, že ide o relatívne novú stavbu, ikonostas pochádza 
z pôvodného dreveného chrámu z roku 1773. Vtedy veriaci rozo-
brali ešte starší chrám a z rozobratého materiá lu postavili drevenú 
zvonicu, ktorá je presnou kópiou pôvodnej chrámovej veže.

HANUŠOVSKÝ PROTOPRESBYTERÁT

Hanušovský protopresbyterát vznikol v roku 2012 zo severných 
farností pôvodného Vranovského dekanátu z roku 1968. Patria 
do neho farnosti Ďurďoš, Hanušovce nad Topľou, Hlinné, Matiaš-
ka, Petkovce, Remeniny a Rudlov. Pôvodné farnosti protopresby-
terátu v roku 1821 patrili do Vranovského dištriktu Zemplínskeho 
archidiakonátu.

Najstaršie známe farnosti v protopresbyteráte sú Matiaška, Reme-
niny a Rudlov. Záznam o nich pochádza z roku 1601. Najstaršími 
známymi kňazmi protopresbyterátu sú Vasiľ Baluťanský v Reme-
ninách a Vasiľ Dobranský v Rudlove. Obaja boli vysvätení nezjed-
noteným mukačevským biskupom Jozefom Stojkom OSBM (1690 
– 1711), ktorý pôsobil najmä v Marmaroši. Bolo to pravdepodobne 
dané tým, že v tom čase Mukačevská eparchia nemala riadneho 
biskupa.

Najstarším chrámom protopresbyterátu je Chrám Ochrany Presvä-
tej Bohorodičky vo Vlači z roku 1681. Aj na území tohto protopres-
byterátu časom zanikli mnohé farnosti a stali sa z nich filiálne 
obce. Na základe archívnych dokumentov dnes vieme, že kedysi 
boli farnosťou aj obce Detrík a Ruská Voľa. 

Momentálne sa stavia v Bystrom nový chrám, ktorý bude ako prvý 
gréckokatolícky chrám na Slovensku zasvätený svätému Jánovi 
Pavlovi II.
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1862 – založenie Spolku sv. Jána Krstiteľa a Predchodcu (Obščestvo 
sv. Joanna Krestiteľa Predteči) prešovským biskupom Jozefom 
Gagancom na podnet národného buditeľa kanonika Alexandra 
Duchoviča a kúpa domu, kde bolo neskôr zriadené Alumneum

1865 – založenie 
Alumnea pre chudobných 
gréckokatolíckych 
študentov v Prešove

1876 – 1882 
– pôsobenie 
prešovského biskupa 
Mikuláša Tótha

1880 – zriadenie 
eparchiálneho seminára 
v Prešove prešovským 
biskupom Mikulášom Tóthom

1882 – 1911 – 
pôsobenie prešovského 
biskupa Jána Váliho

1850 – zriadenie 
gréckokatolíckej 
farnosti 
v Košiciach

1846 – výstavba ikonostasu 
v prešovskej katedrále a zmena jej 
patrocínia zo sv. Jána Evanjelistu 
na sv. Jána Krstiteľa a Predchodcu

1851 – 
zjavenia 
sv. Mikuláša 
v Ľutine

1857 – zriadenie 
gréckokatolíckej 
farnosti 
v Prešove 
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HRABSKÝ PROTOPRESBYTERÁT

Protopresbyterát v Hrabskom vznikol oddelením od pôvodného 
Bardejovského protopresbyterátu v roku 2012. Dnes sa rozkladá 
na západnej časti Bardejovského okresu a patria do neho farnosti 
Gerlachov, Hrabské, Kružlov, Kurov, Lukov, Malcov, Nižný Tvaro-
žec a Petrová. Pôvodné farnosti protopresbyterátu v roku 1821 pat-
rili najmä do Bardejovského dištriktu Šarišského archidiakonátu.

Najstarší známy záznam o farnosti v protopresbyteráte pochádza 
z Nižného Tvarožca a viaže sa s rokom 1618. Pravdepodobne už vte-
dy tu pôsobil baťko, teda rusínsky kňaz Gregor, ktorý sa spomína 
v súvislosti s farnosťou s rokom 1620. Najstarší chrám protopresby-
terátu v Malcove pochádza zo 14. storočia a počas svojej existencie 
zmenil viackrát majiteľov.

Tento protopresbyterát je výnimočný tým, že v ňom vyrastali oba-
ja blažení prešovskí biskupi – Vasiľ Hopko sa narodil v Hrabskom 
a Pavel Peter Gojdič OSBM ako dvojročný nasledoval otca do far-
nosti Cigeľka (dnes fília Petrovej). Navyše z Vyšného Tvarožca 
pochádza prešovský biskup Jozef Gaganec, ktorý kňazstvo prijal 
ako ženatý s Annou Kovalickou, ale ovdovel. Z tohto manželstva 
pochádza aj jeho dcéra Anna.

Jeden z najznámejších gréckokatolíckych drevených chrámov 
sa nachádza v Lukove-Venecii. Pomenovanie Venecia je zhod-
né s talianskym označením Benátok. Chrám pôvodne postavili 
v Poľsku, ale po pár rokoch ho odkúpili Veničania a presťahovali 
do obce. Pravdepodobne vtedy odkúpili aj niektoré staršie ikony, 
ktoré pochádzajú z Poľska. Ako jediný drevený chrám na Sloven-
sku je podpivničený.

HUMENSKÝ PROTOPRESBYTERÁT

Humenský dekanát vznikol po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi 
v Československu (1968) a pôvodne kopíroval hranice pôvodného 
okresu Humenné. Dnes sa rozkladá na území zmenšeného okresu 
Humenné a patria doň farnosti Hažín, Pakostov, Porúbka, Rokytov 
pri Humennom, Ruská Poruba, Zubné, Humenné a dve ďalšie far-
nosti v Humennom – Dubník a Pod Sokolejom. Pôvodné farnosti 
protopresbyterátu v roku 1821 patrili najmä do Laboreckého diš-
triktu Zemplínskeho archidiakonátu.

Najstaršie známe farnosti v protopresbyteráte sú Rokytov pri 
Humennom a Zubné. Záznam o nich pochádza z roku 1612.  Práve 
v Rokytove v roku 1622 pôsobil najstarší známy kňaz protopres-
byterátu baťko Fedor (Teodor). Najstarší chrám protopresbyte-
rátu je Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom, 
ktorý je zároveň miestnym vikariátnym chrámom, keďže v roku 
2017 bol v Humennom zriadený archieparchiálny vikariát. Veriaci 
v Humennom, najmä z farností na sídliskách, z veľkej časti pochá-
dzajú zo zrušených rusínskych dedín vo vtedajšom Humenskom 
okrese. Väčšina z nich bola zlikvidovaná kvôli výstavbe vodnej 
nádrže Starina, no na sídlisku Pod Sokolejom žijú veriaci z obce 
Valaškovce, ktorá bola zlikvidovaná ešte počas prvej Českosloven-
skej republiky kvôli realizácii vojenského výcvikového priesto-
ru v severnej časti pohoria Vihorlat. Hoci obec zanikla, miestny 
chrám stále stojí, i keď je značne poškodený.

Humenné sa malo stať v druhej polovici 17. storočia biskupským 
sídlom, keďže biskup Rotošinský nemohol rezidovať v Mukačeve.
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1886 – dokončenie terajšieho 
Katedrálneho chrámu Narodenia 
Presvätej Bohorodičky 
v Košiciach

1888 – narodenie 
Pavla Petra Gojdiča 
OSBM v Ruských 
Pekľanoch

1895 – zriadenie Prešovského 
kráľovského gréckokatolíckeho 
kantorsko-učiteľského seminára 
biskupom Jánom Válim

1903 – ukončenie 
výstavby farského Chrámu 
Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Ľutine

1898 – postavenie 
prvej kaplnky 
na mieste zjavení 
v Čirči

1911 – narodenie Jána Ivana 
Mastiliaka CSsR, prvého 
slovenského gréckokatolíckeho 
redemptoristu, v Nižnom Hrabovci

1904 – 
narodenie 
Vasiľa Hopka 
v Hrabskom

1910 – zriadenie 
gréckokatolíckej 
meštianskej 
školy v Prešove

1912 – narodenie 
misionára Jána Kellnera 
v obci Hradisko  
(okr. Kežmarok)

1912 – 1914 – 
pôsobenie správcu 
Prešovskej eparchie 
Juraja Répassyho
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MEDZILABORECKÝ PROTOPRESBYTERÁT

Medzilaborecký protopresbyterát vznikol oddelením od pôvod-
ného Humenského dekanátu v roku 2003 a zaberá územie okre-
su Medzilaborce. Patria doň farnosti Čabalovce, Čabiny, Čertiž-
né, Habura, Krásny Brod, Oľka, Radvaň nad Laborcom, Repejov, 
Svetlice, Volica, Medzilaborce a dve prímestské farnosti Borov 
a Vydraň. Pôvodné farnosti protopresbyterátu v roku 1821 patri-
li najmä do Humenského a Laboreckého dištriktu Zemplínskeho 
archidiakonátu.

V protopresbyteráte sa nachádza jedna z najstarších zdokumento-
vaných rusínskych farností – Krásny Brod, ktorej existencia je pre-
ukázateľná v roku 1492, keď tu pôsobil baťko Juraj. Aj tu bola väč-
šina fílií pôvodne farnosťami. Najstarší chrám zasvätený sv. Miku-
lášovi sa nachádza v Sukove a pochádza z roku 1600. Ale v Radvani 
nad Laborcom existovala rusínska drevená cerkev už v roku 1379: 
„Radwanya... unam capellam Rutinorum legneum“. Tento pro-
topresbyterát bol podľa všetkého vstupnou bránou rusínskej kolo-
nizácie východného Slovenska a severovýchodného Maďarska.

Na území protopresbyterátu sa nachádza baziliánsky monastier 
zasvätený sviatku Zoslania Svätého Ducha v Krásnom Brode, kto-
rý zohral významnú úlohu nielen v oblasti bežného života farností 
a duchovného povedomia veriacich, ale aj v dôležitých okamihoch 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Tu mala byť prvýkrát na úze-
mí Slovenska vyhlásená únia s Katolíckou cirkvou v roku 1613 a tu 
v roku 1821 prijal biskupskú vysviacku prvý prešovský biskup Gre-
gor Tarkovič. Miestna ikona sa stala zároveň jedným zo symbolov 
200. výročia vzniku Prešovskej eparchie.

ORLOVSKÝ PROTOPRESBYTERÁT

Orlovský protopresbyterát vznikol oddelením od pôvodného Sta-
roľubovnianskeho protopresbyterátu v roku 2012. Dnes sa rozkladá 
na východnej časti Staroľubovnianskeho okresu a patria doň far-
nosti Čirč, Kyjov, Malý Lipník, Orlov, Sulín, Šambron, Šarišské Jas-
trabie, Údol a Vislanka. Pôvodné farnosti protopresbyterátu v roku 
1821 patrili najmä do Popradského dištriktu Šarišského archidiako-
nátu.

Najstarší známy záznam o farnosti v protopresbyteráte pochá-
dza zo Šambrona, kde v roku 1500 pôsobil Jakub Buchov. Najstar-
ší chrám protopresbyterátu v Ďurkovej pochádza z roku 1778 a je 
jediným gréckokatolíckym chrámom na Slovensku zasväteným 
sv. Valentínovi. 

V Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku podobne ako v ostatných 
východných cirkvách sa kňazstvo v minulosti často dedilo z poko-
lenia na pokolenie. Kňazské rodiny zostávali na jednej farnosti čas-
to celé roky. Farnosť, kde pôsobila jedna kňazská rodina na stabil-
nom mieste najdlhšie obdobie, je práve Šambron. S rodinou kňaza 
Buchova sa tu pravdepodobne stretávame i po tristo rokoch.

V protopresbyteráte je jedno z najznámejších pútnických miest 
Prešovskej archieparchie – Čirč. I ten spravovala viac ako 150 rokov 
kňazská rodina Janovičovcov. Traduje sa, že na vrchu Uhlis ká pri 
Čirči sa pastierkam zjavil Ježiš Kristus v podobe žobráka a odo-
vzdal im posolstvo. Na mieste, ktoré označil, vytryskol zo zeme 
prameň. Veriaci tu postavili provizórnu drevenú striešku, lebo 
vode sa pri pisovali liečivé účinky. Neskôr sa na mieste vybudovalo 
viacero kaplniek.
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1918 – 1922 – pôsobenie správcu 
Prešovskej eparchie Mikuláša 
Russnáka, ktorý bol generálnym 
vikárom až do roku 1927

1922 – 1927 – pôsobenie 
apoštolského administrátora 
križevackého biskupa Dionýza 
Nyáradiho

1922 – príchod sestier 
baziliánok z haličského 
mesta Svätý Stanislav 
do Prešova

1928 – príchod 
sestier služobníc 
Nepoškvrnenej Panny 
Márie do Prešova

1927 – 1960 – pôsobenie prešovského 
biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM 
(v rokoch 1927 – 1939 pôsobil ako 
apoštolský administrátor)

1921 – 
príchod otcov 
redemptoristov 
do Stropkova

1924 – začiatok 
vydávania 
časopisu Russkoje 
slovo

1915 – vypálenie 
krásnobrodského monastiera 
a jeho chrámu počas bojov 
prvej svetovej vojny

1914 – 1918 
– pôsobenie 
prešovského biskupa 
Štefana Nováka

POPRADSKÝ PROTOPRESBYTERÁT

Popradský protopresbyterát vznikol rozšírením Popradského 
dekanátu o farnosti pôvodného Spišského dekanátu, ktoré zostali 
na území Prešovskej eparchie po vzniku Gréckokatolíckeho apoš-
tolského exarchátu v Košiciach po roku 1997. Dnes je to územ-
ne najväčší protopresbyterát Prešovskej archieparchie a rozkladá 
sa na území okresov Poprad, Kežmarok a Levoča. Patria do neho 
farnosti Ihľany, Levoča, Ľubica, Oľšavica, Osturňa, Poprad, Svit, 
Torysky, Vernár  a Žakovce. Pôvodné farnosti protopresbyterátu 
v roku 1821 patrili najmä do oboch Spišských dištriktov Spišsko-
gemerského archidiakonátu.

Najstaršou známou farnosťou protopresbyterátu je Osturňa (1624), 
kde v roku 1648 pôsobil Ján Michalovič. Ide o najstarší historický 
záznam o kňazovi tohto protopresbyterátu. Najstarší chrám pro-
topresbyterátu v Ihľanoch z 13. storočia, ktorý počas svojej exis-
tencie zmenil viackrát majiteľov, patrí medzi najstaršie chrámy 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. V tomto protopresbyteráte 
je najväčší podiel novovytvorených farností v rámci archieparchie. 
Z desiatich farností až päť vzniklo za ostatných sto rokov. Pôvodné 
farnosti boli súčasťou Ostrihomského arcibiskupstva, neskôr Spiš-
ského biskupstva a až v roku 1786 sa stali súčasťou Košického vika-
riátu Mukačevskej eparchie.

Pútnickým miestom v protopresbyteráte je Levoča. Tu bola jedna 
z prvých verejných liturgií pre zhromaždených pútnikov po obno-
vení Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v roku 1968. Miest-
na atypická gréckokatolícka kaplnka na levočskej hore bola posta-
vená v roku 1858.

PREŠOVSKÝ PROTOPRESBYTERÁT

Prešovský protopresbyterát vznikol po odčlenení farností Sabi-
novského okresu z pôvodného Prešovského dekanátu v roku 2003 
a rozkladá sa na území okresu Prešov. Patria doň farnosti Abranov-
ce,  Drienov, Fulianka, Geraltov, Klenov, Ľubotice, Ľubovec, Miklu-
šovce, Okružná, Varhaňovce, Prešov a dve ďalšie farnosti v Prešove 
– Sekčov a Sídlisko 3. Pôvodné farnosti protopresbyterátu v roku 
1821 patrili do Prešovského dištriktu Šarišského archidiakonátu.

Najstaršou známou farnosťou je Ruská Nová Ves. Zmienka o nej 
súvisí s pobytom a smrťou mukačevského biskupa Jozefa de Kami-
lisa v Ruskej Novej Vsi a Prešove v roku 1705. Väčšina najstarších 
záznamov, ktoré obsahujú aj mená ôsmich gréckokatolíckych kňa-
zov, súvisí s ich účasťou na poradách duchovenstva v roku 1726. 
Najstarší gréckokatolícky chrám sa nachádza v obci Miklušovce. 
Ide o pôvodne gotickú stavbu z roku 1300. Podobná sakrálna stav-
ba, len z roku 1370, je v susednom Klenove. Tam sa nachádza jedi-
ná samostatná drevená zvonica a vo fílii Brežany (pôvodne Buja-
kov) jediný drevený chrám v protopresbyteráte. Práve Klenov bol 
sídlom prvého generálneho vikára pre Slovákov otca Jozefa Karpa-
tyho-Zorvana v Prešovskej eparchii za čias blaženého biskupa Pav-
la Petra Gojdiča OSBM.

Pod katedrálnym chrámom sa nachádza krypta, kde sú pochova-
ní viacerí prešovskí biskupi. Ostatní s výnimkou Jozefa Nováka 
sú pochovaní na cintorínoch protopresbyterátu. Samotná farnosť 
vznikla až skoro po štyridsiatich rokoch (1857) od zriadenia epar-
chie v Prešove.
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1931 – posviacka 
monastiera otcov 
redemptoristov 
v Michalovciach

1933 – zriadenie 
gréckokatolíckej 
farnosti v Prahe

1936 – zriadenie 
gréckokatolíckeho 
ruského gymnázia

1941 – založenie 
Jednoty sv. Cyrila 
a Metoda 
v Michalovciach

1942 – začiatok vydávania časopisu 
Jednota sv. Cyrila a Metoda 
a časopisu Misionár a zavraždenie 
misionára Jána Kellnera SJ

1945 – zriadenie Apoštolskej administratúry 
Mukačevskej eparchie a Hajdúdorožskej eparchie 
v Československu a založenie Michalovskej 
gréckokatolíckej viceprovincie redemptoristov

1934 – zriadenie 
gréckokatolíckej 
farnosti v Bratislave

1935 – posviacka Chrámu Svätého Ducha 
otcov redemptoristov v Michalovciach 
a zriadenie eparchiálneho sirotinca 
v Prešove

1939 – zriadenie 
Mukačevskej apoštolskej 
administratúry 
na Slovensku

SABINOVSKÝ PROTOPRESBYTERÁT

Sabinovský protopresbyterát vznikol odčlenením farností na úze-
mí Sabinovského okresu z pôvodného Prešovského dekanátu 
v roku 2003. Patria doň farnosti Bajerovce, Červená Voda, Ďačov, 
Drienica, Lipany, Ľutina, Milpoš, Renčišov, Sabinov a Tichý Potok. 
Pôvodné farnosti protopresbyterátu v roku 1821 patrili najmä 
do Prešovského a Popradského dištriktu Šarišského archidiakoná-
tu.

Najstaršou známou farnosťou sú Bajerovce, kde v roku 1570 pôso-
bil baťko Ivan. Najstarší chrám je v Ďačove a pochádza z 13. sto-
ročia. V protopresbyteráte je hlavné pútnické miesto Prešovskej 
archieparchie Ľutina, kde sa nachádza najstaršia gréckokatolícka 
bazilika na Slovensku. Ľutine patrí prvenstvo, aj čo sa týka množ-
stva väčších kaplniek vo farnostiach archieparchie či množstva 
kópií drevených chrámov na Slovensku. Zaujímavosťou je, že hoci 
ide o mariánske pútnické miesto, zjavil sa tu svätý Mikuláš a nabá-
dal  na zachovávanie nedeľného odpočinku a účasti na liturgiách 
v chráme.

Na území protopresbyterátu sa nachádza aj zaniknutá farnosť 
Blažov, ktorá bola zlikvidovaná aj s chrámom kvôli vybudova-
niu vojenského priestoru Javorina. Práve v Blažove vyrastal Vasiľ 
Hopko. Z chrámu v Blažove sa zachoval ikonostas, ktorý je dnes 
v Žakovciach. Keďže je širší než chrám, je v strede lomený. Ide 
o jedinečné riešenie v rámci starých ikonostasov na Slovensku. 
V samotnom Sabinove mal novopostavený chrám prv patrocínium 
sv. Juraja, až neskôr bolo zmenené na Najsvätejšieho Srdca Spasi-
teľa.

SNINSKÝ PROTOPRESBYTERÁT

Sninský protopresbyterát vznikol oddelením od pôvodného 
Humenského dekanátu v roku 2003 a zaberá územie okresu Snina. 
Patria doň farnosti Hostovice, Klenová, Kolonica, Ladomirov, Pčo-
liné, Pichne, Stakčín, Šmigovec, Topoľa, Ubľa, Ulič, Snina a Sni-
na-Brehy. Pôvodné farnosti protopresbyterátu v roku 1821 patrili 
do Prešovskej aj do Mukačevskej eparchie, a to až do roku 1945.

Išlo pravdepodobne, podobne ako pri Medzilaboriach, o najstaršie 
územie súvisle osídlené Rusínmi. Svedčia o tom záznamy kňazov 
farností protopresbyterátu, ktoré spomínajú až šesť baťkov k roku 
1601 a všeobecne až 26 do roku 1625. Menovite poznáme až z roku 
1612 dvoch baťkov – Lukáša zo Sniny a Ivana z Topole. Práve exis-
tencia baťka v Snine poukazuje na silné polatinčovanie gréckokato-
líkov v 17. storočí. Kým po podpísaní únie v neďalekom Užhorode 
sa v sninskom dre venom chráme slúžila východná liturgia, v roku 
1750 už gréckokatolíci nemali svoj chrám až do roku 1992. Svedec-
tvom o vplyve gréckokatolíkov v 17. storočí v Snine je zápis z roku 
1691 o dvadsiatich štyroch ruténskych zástavách (vexilli ruthenici) 
v miestnom chráme.

Zároveň v tomto protopresbyteráte došlo k zrušeniu najväčšieho 
počtu gréckokatolíckych farností. Sedem obcí, z ktorých šesť bolo 
kedysi farnosťami, zaniklo z dôvodu výstavby vodného diela Stari-
na. I preto sa možno najstarší chrám protopresbyterátu zo 17. sto-
ročia nachádza dnes v Topoli. Tento protopresbyterát je aj najviac 
poznačený spolužitím s pôvodnými gréckokatolíkmi, ktorí v roku 
1968 zostali v Pravoslávnej cirkvi.

Zd
ro

j: 
M

ár
ia 

Ža
rn

ay
ov

á
Hl

av
ná

 p
úť

 n
a m

ar
ián

sk
u 

ho
ru

 p
ri 

ob
ci 

Ľu
tin

a v
 ro

ku
 2

01
8

Zd
ro

j: 
M

ár
ia 

Ža
rn

ay
ov

á
Iko

no
sta

s v
 ce

rk
vi 

v U
lič

sk
om

 K
riv

om

19 protopresbyterátywww.casopisslovo.sk



1951 – vykonštruovaný proces a odsúdenie prešovského 
biskupa Pavla Petra Gojdiča spolu s biskupmi Michalom 
Buzalkom a Jánom Vojtaššákom a proces s odsúdením 
prešovského pomocného biskupa Vasiľa Hopka

1959 – smrť Metoda 
Dominika Trčku CSsR 
vo väzení

1960 – smrť prešovského 
biskupa Pavla Petra Gojdiča 
OSBM vo väzení

1962 – 1965 – 
Druhý vatikánsky 
koncil

1955 – začiatok vydávania 
časopisu Mária pre 
slovenských gréckokatolíkov 
v Kanade

1947 – vymenovanie a vysviacka Vasiľa 
Hopka za prešovského pomocného 
biskupa a začiatok pôsobenia Ústrednej 
charity na Slovensku v Prešovskej eparchii

1950 – likvidácia reholí a neskôr 
aj Gréckokatolíckej cirkvi 
v Československu tzv. Prešovským 
soborom

1946 – začiatok 
vydávania časopisu 
Blahovistnik

STAROĽUBOVNIANSKY 
PROTOPRESBYTERÁT

Súčasný Staroľubovniansky protopresbyterát vznikol po oddele-
ní farností Orlovského protopresbyterátu v roku 2012 od pôvod-
ného Staroľubovnianskeho protopresbyterátu. Dnes sa rozkladá 
na západnej časti Staroľubovnianskeho okresu a patria doň farnos-
ti Jakubany, Jarabina, Kamienka, Kremná, Litmanová, Veľký Lip-
ník a dve farnosti v meste Stará Ľubovňa. Väčšina farností patrila 
do roku 1787 do Przemyšlskej eparchie. V roku 1821 patrili do diš-
triktu Spiš superior Spišsko-gemerského archidiakonátu.

Ide o farnosti s najmenej preskúmanou históriou, pretože v Prze-
myšlskej eparchii sa neviedli také štatistické záznamy ako v prí-
pade Mukačevskej eparchie a latinských biskupstiev na tomto 
území. Zároveň je nízka úroveň skúmania histórie týchto farnos-
tí v poľských archívoch. Najstarší chrám pochádza z Litmanovej 
z roku 1788. Je jedným z piatich chrámov, ktoré boli postavené 
v protopresbyteráte v rozmedzí rokov 1787 – 1800, teda krátko 
po pričlenení farností do Mukačevskej eparchie. Dôvodom, prečo 
si títo gréckokatolíci v čase pripojenia k Poľsku nepostavili muro-
vané chrámy, mohli byť aj latinizačné snahy spájané s asimiláciou 
haličsko-ruténskeho obyvateľstva v Poľsku. Najstarší známi kňa-
zi Ján Ihumenský a Vasiľ Ladižinský pôsobili v roku 1700 vo Veľ-
kom Lipníku, resp. v Stráňanoch. Je možné, že záznamy o farnosti 
v Jakubanoch z roku 1322 sa týkali ruténskej farnosti. V roku 1990 
sa pre zjavenia, ktoré sa udiali na hore Zvir, do povedomia celého 
Slovenska zapísala dedina Litmanová.

STROPKOVSKÝ PROTOPRESBYTERÁT

Stropkovský protopresbyterát vznikol odčlenením farností na úze-
mí Stropkovského okresu z pôvodného Svidníckeho dekanátu 
v roku 2003. Patria doň farnosti Breznička, Brusnica, Bukovce, 
Havaj, Chotča, Korunková, Lomné, Miková, Miňovce, Staškovce, 
Vyškovce, Vyšná Olšava a tri farnosti v meste Stropkov. Pôvodné 
farnosti protopresbyterátu v roku 1821 patrili najmä do Stropkov-
ského a Vranovského dištriktu Zemplínskeho archidiakonátu.

Najstarší záznam o farnosti v protopresbyteráte je zo zaniknutej 
farnosti Gribov (dnes fília Bukoviec) z roku 1507. Najstarší známy 
kňaz Vasiľ Gula pôsobil v roku 1647 v Brusnici a najstarší chrám zo 
17. storočia, ktorý sa nachádza v Nižnej Olšave, je zasvätený sviat-
ku Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Na príklade Olšavy možno 
hovoriť o viacerých rusínskych vlnách kolonizácie. Obec bola viac-
násobne vyľudnená a následne osídlená Rusínmi.

Významným pútnickým miestom v protopresbyteráte je Buková 
hôrka pri Bukovciach, kde sa postupne od 17. storočia začali usá-
dzať mnísi, až tu vybudovali vlastný baziliánsky monastier. Ten 
bol však počas prvej svetovej vojny podobne ako krásnobrodský 
monastier zničený a napriek mnohým snahám o obnovu už nemal 
taký význam ako kedysi.

Stropkov sa stal miestom, kde sa spočiatku sústredili aj aktivity 
otcov redemptoristov na území terajšej archieparchie. Postupne tu 
vybudovali Chrám sv. Cyrila a Metoda ako základ prvej miestnej 
gréckokatolíckej farnosti a po roku 1989 aj monastier.
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1969 – 2002 – pôsobenie prešovského biskupa Jána 
Hirku (v rokoch 1969 – 1990 pôsobil ako apoštolský 
administrátor s právami sídelného biskupa)

1972 – odovzdanie terajšieho 
Katedrálneho chrámu Povýšenia 
sv. Kríža v Bratislave do užívania 
Gréckokatolíckej cirkvi

1976 – smrť prešovského 
svätiaceho biskupa Vasiľa Hopka 
a vydanie prvého slovenského 
liturgikona ad experimentum

1980 – zriadenie slovenskej 
gréckokatolíckej Eparchie 
sv. Cyrila a Metoda v Kanade bulou 
Jána Pavla II. Apostolicae sedis

1980 – 1996 – pôsobenie 
Michala Rusnáka, prvého 
slovenského torontského 
eparchu

1969 – začiatok 
vydávania časopisu 
gréckokatolíkov 
Slovo

1968 – obnovenie 
činnosti 
Gréckokatolíckej cirkvi 
v Československu

SVIDNÍCKY PROTOPRESBYTERÁT

Svidnícky dekanát vznikol po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi 
v Československu (1968) a pôvodne kopíroval hranice okresu Svid-
ník. Dnes sa protopresbyterát rozkladá na severnej časti už zmen-
šeného okresu a patria doň farnosti Hrabovčík, Hunkovce, Kapi-
šová, Kečkovce, Krajná Bystrá, Ladomirová, Stročín, Vyšný Miro-
šov, Vyšný Orlík a dve farnosti vo Svidníku. Pôvodné farnosti pro-
topresbyterátu v roku 1821 patrili do Svidníckeho a Bukoveckého 
dištriktu Šarišského archidiakonátu.

Najstarší známy záznam o farnosti v protopresbyteráte pochádza 
zo Svidníka a viaže sa s rokom 1478. Ide o pôsobenie baťka prav-
depodobne v Nižnom Svidníku (dnes Svidník-Záhradná). Je to 
najstarší dochovaný záznam o rusínskom kňazovi na území Slo-
venska. Ďalší záznam o rusínskej farnosti v 15. storočí je z neďale-
kej Novej Polianky (1492). Novopoliansky drevený chrám je dnes 
v skanzene vo Svidníku a nachádza sa v ňom ikonostas z Repejo-
va-Pravroviec. Najstarším známym kňazom v protopresbyteráte je 
Alexander, ktorý pôsobil v roku 1623 v Šemetkovciach (dnes far-
nosť Ladomirová). Najstarší chrám je v Bodružali (1658). Od roku 

2008 je drevený Chrám Presvätej Bohorodičky v Bodružali a dreve-
ný Chrám sv. archanjela Michala v Ladomirovej zapísaný do sveto-
vého zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO (spolu s dreveným 
chrámom v Ruskej Bystrej). Vo Vyšnom Orlíku v roku 1507 sídlilo 
okrem baťka dokonca miestne valašské knieža, ktoré malo juris-
dikciu nad rusínskymi a valašskými obcami v regióne Makovice.

VRANOVSKÝ PROTOPRESBYTERÁT

Vranovský dekanát vznikol po obnovení Gréckokatolíckej cir-
kvi v Československu (1968) a pôvodne kopíroval hranice okresu 
Vranov nad Topľou. Postupne bol z neho odčlenený Čemernian-
sky protopresbyterát a neskôr i časť farností pre Hanušovský pro-
topresbyterát.

Patria doň farnosti Čičava, Nižný Hrabovec, Poša, Rafajovce, Sed-
liská, Štefanovce, Vyšný Kazimír a dve farnosti vo Vranove nad 
Topľou. Pôvodné farnosti protopresbyterátu v roku 1821 patrili 
najmä do Vranovského dištriktu Zemplínskeho archidiakonátu 
a do Mukačevskej eparchie.

Najstarší známy záznam o farnosti v protopresbyteráte pochádza 
z Vyšného Hrabovca a viaže sa s rokom 1601. Najstaršie chrámy 
z 13. storočia sa nachádzajú v Čičave a Nižnom Hrušove. Najstarší 
známy kňaz Ján Bačinský pôsobil v roku 1699 v Rafajovciach. Prá-
ve Rafajovce sú hlavným pútnickým miestom protopresbyterátu. 
Podľa tradície tu v roku 1536 postavili drevený chrám a vznikol tu 
baziliánsky monastier. Mukačevský biskup Michal Manuel Olšav-
ský napísal vo svojej vizitácii o Rafajovciach: „Je tu zázračná ikona, 
ktorá slzila v roku 1705, čo je dokázané v došetrení ve denom bis-
kupmi...“

Jeden z najstarších záznamov o Rusínoch na Zemplíne i na Slo-
vensku súvisí s Vyšným Kazimírom. V roku 1363 patril šľachticom 
z Rozhanoviec a v listine je cha rakterizovaný ako rusínsky Kazimír. 
V Nižnom Hrabovci sa v roku 1911 narodil Boží sluha Ján Ivan Mas-
tiliak, prvý slovenský gréckokatolícky redemptorista. Práve v tom-
to protopresbyteráte sa začala intenzívna novodobá evanjelizácia 
rómskeho etnika. (Juraj Gradoš)
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1990 – zriadenie Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty UPJŠ 
a gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove,  
obnovenie činnosti Spolku sv. Cyrila a Metoda, prvý ročník 

1989 – smrť 
Jána Ivana 
Mastiliaka CSsR

1984 – posviacka základného kameňa 
bývalej Katedrály Premenenia Pána 
v Markhame v Kanade pápežom 
Jánom Pavlom II.

1988 – povýšenie farského Chrámu 
Narodenia Presvätej Bohorodičky 
v Ľutine na Baziliku Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky

ŽIVOT PREŠOVSKEJ 
ARCHIEPARCHIE

Dada KOLESÁROVÁ

PREŠOVSKÉ ARCIBISKUPSTVO ZASTREŠUJE INŠTITÚCIE, 
KTORÉ POMÁHAJÚ DUCHOVNÉMU, KULTÚRNEMU, 
SOCIÁLNEMU, VZDELANOSTNÉMU A ODBORNÉMU 
RASTU DETÍ, MLÁDEŽE AJ DOSPELÝCH VERIACICH 
LAIKOV I DUCHOVENSTVA, AJ TÝCH, KTORÍ HĽADAJÚ 
V BLÍZKOSTI A SLUŽBE GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI 
ÚTECHU A POMOC.

ŠKOLY A ŠKOLSKÉ 
ZARIADENIA

Cirkevná materská škola sestry Joza-
fáty v Ľutine bola zriadená Kongregáci-
ou sestier služobníc Nepoškvrnenej Pan-
ny Márie 1. septembra 1999 ako jednot-
riedna materská škola. V školskom roku 
2018/2019 ju navštevuje 24 detí. V škole 
pracujú dvaja pedagogickí pracovníci. 
Škola ponúka aj výučbu anglického jazyka, 
prácu s počítačom či celoročnú logopedic-
kú starostlivosť pod vedením odborníka.

Cirkevná materská škola bl. Vasiľa 
Hopka v Bardejove v pôsobnosti Prešov-
ského arcibiskupstva bola zriadená 1. sep-
tembra 2017 a 2. októbra prebehlo jej sláv-
nostné otvorenie a posviacka priestorov. 
V súčasnosti školu navštevuje 23 detí v jed-
nej triede, o ktoré sa starajú dve učiteľky.

Cirkevná základná škola sv. Juraja vo 
Svidníku ako prvá gréckokatolícka plne 
organizovaná škola na Slovensku vznikla 
1. septembra 1992 rozhodnutím grécko-
katolíckeho biskupa Jána Hirku. Bol to 
odvážny krok vyjsť z prostredia plných 
istôt do neistoty. V školskom roku 1992/93 
sa otvorili brány školy pre 50 detí a 5 peda-
gógov. V školskom roku 1994/1995 úplne 
nové priestory prijali pod svoju strechu 
do ôsmich tried 151 žiakov a 10 pedagógov. 
Škola má v súčasnosti 112 žiakov a 15 peda-
gógov, 2 špeciálne učebne, školský klub, 
jedáleň, knižnicu, školský autobus a kapl-
nku. Škola je zapojená do projektu Info-
vek – Otvorená škola, Socrates – Comenius 
(partnerstvo škôl), Škola pre budúcnosť – 
Renovabis, Zdravá škola a projektu Správaj 
sa normálne. 

Cirkevná základná škola s materskou 
školou bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešo-

ve v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovské-
ho arcibiskupstva sa nachádza na sídlisku 
Sekčov, na Bernolákovej ulici. Pôsobenie 
začala v školskom roku 2010/2011 prvým 
ročníkom. Súčasťou školy je aj školský 
klub detí. V súčasnosti základnú školu 
navštevuje 215 žiakov v deviatich roční-
koch a materskú školu 109 detí v 6 trie-
dach pod vedením 31 učiteľov.

Špeciálna základná škola sv. Anny 
v Starej Ľubovni svoju činnosť začala 
1. septembra 2016. Je jedinou špeciálnou 
školou na území Prešovského arcibiskup-
stva. Svoje poslanie nachádza v edukácii 
žiakov s mentálnym, telesným a kombino-
vaným postihnutím a žiakov s autizmom 
alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 
poruchami s mentálnym postihnutím. 
Nachádza sa v prenajatých priestoroch 
ZSS – Domu sv. Anny, s ktorou spolu-
pracuje a prepája edukačný proces s pra-
covnou a sociálnou rehabilitáciou žiakov 
školy, ktorí sú zároveň klientmi Domu 
sv. Anny. Školu navštevuje 18 žiakov v šty-
roch triedach, dve triedy sú pre žiakov 
s mentálnym postihnutím v kombinácii 
s iným postihnutím a dve triedy pre žiakov 
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 
vývinovými poruchami s mentálnym pos-
tihnutím. Škola poskytuje duchovnú for-
máciu, podporu a odborné poradenstvo aj 
pre rodičov.
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1991 – obnovenie činnosti 
Slovenskej katolíckej charity 
v Prešovskej eparchii

1995 – návšteva 
pápeža Jána Pavla II. 
v Prešove

1990 – 1995 – 
zjavenia Presvätej 
Bohorodičky 
v Litmanovej

Medzinárodného festivalu duchovných 
piesní byzantského obradu v Košiciach 
a prvá návšteva pápeža Jána Pavla II. 
na Slovensku

1993 – zriadenie biskupského vikariátu  pre gréckokatolíkov 
v Českej republike, založenie Spolku biskupa Pavla Petra Gojdiča 
pre bohoslovcov v Prešove a začiatok vydávania bohosloveckého 
časopisu Prameň

1992 – 1997 – 
pôsobenie prešovského 
pomocného biskupa 
Milana Chautura CSsR

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho 
v Humennom v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Gréckokatolíckeho arcibiskup-
stva v Prešove vstúpilo v školskom roku 
2018/2019 do 21. roku svojej existencie. 
Na počiatku sa zriadili tri triedy prvého 
ročníka po 24 žiakov a od 1. septembra 
1998 sa spustila jej prevádzka. Dnes gym-
názium navštevuje 163 žiakov v 7 triedach 
pod vedením 18 pedagógov. Škola má 
štvorročnú a päťročnú bilingválnu formu 
štúdia. Kladie dôraz na duchovnú a mrav-
nú formáciu študentov. Pri škole je zriade-
né centrum voľného času a na škole sídli 
aj miestne centrum Medzinárodnej ceny 
vojvodu z Edinburgu.

Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdi-
ča v Prešove, ktorého zriaďovateľom je 
Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešo-
ve, začalo svoju činnosť v školskom roku 
2004/2005 otvorením dvoch tried prvé-
ho ročníka. Nachádza sa na Bernolákovej 
ulici v Prešove na okraji sídliska Sekčov 
a úzko spolupracuje s Farnosťou Povýšenia 
sv. Kríža na Sekčove. Poskytuje všeobecné 
vzdelanie a prípravu na štúdium na vyso-
kých školách a kresťanskú výchovu pod-
ľa evanjeliových hodnôt v duchu učenia 
Katolíckej cirkvi, ktoré sa uskutočňujú for-
mou štvorročného denného štúdia a päť-
ročného bilingválneho štúdia so zame-
raním na anglický jazyk. Pri gymnáziu je 
zriadené centrum voľného času, v ktorom 
pracuje asi 200 žiakov. Vzniklo 1. januára 
2013 transformáciou školského strediska 
záujmovej činnosti pri gymnáziu.

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila 
Veľkého v Prešove vznikla z iniciatívy 
veriacich ľudí na čele s MUDr. Pavlom Što-
fejom a svoju činnosť začala 1. septembra 
1990. Zriaďovateľom je Rád sestier sv. Bazi-
la Veľkého, Provincia trpiacej Bohorodičky 
v Prešove. Škola sa okrem odbornej prípra-
vy na zdravotnícke povolanie snaží zvýšiť 
kvalitu vzdelávania zapájaním sa do pro-
jektov Infovek, Socrates Commenius, 
Leonardo da Vinci, Renovabis, Erasmus+, 
spolupracuje s  FNsP J. A. Reimana v  Pre-
šove, domovom dôchodcov a ďalšími. 

Okrem štandardného školského vybave-
nia majú žiaci denného i večerného štúdia 
v odboroch zdravotnícky asistent a sanitár 
k dispozícii odborné učebne, žiacku kniž-
nicu, posilňovňu, kaplnku. V súčasnosti 
školu navštevuje 203 žiakov v dennej a 77 
vo večernej forme štúdia v 13 triedach pod 
vedením 41 pedagógov. Súčasťou školy je 
vlastný internát s kapacitou 70 miest.

Cirkevná škola v prírode v Juskovej 
Voli, ktorej zriaďovateľom je Gréckokato-
lícke arcibiskupstvo v Prešove, začala svoje 
pôsobenie 1. septembra 2006. Primárnym 
poslaním školy je poskytovať ubytova-
cie, stravovacie, priestorové a iné služby 
potrebné na kontinuálne zabezpečenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu ško-
lám a školským zariadeniam pre 191 osôb, 
z toho 111 miest v zrekonštruovanej hlav-
nej budove a 80 miest v murovaných chat-
kách. Okrem toho poskytuje služby a prie-
story na školské výlety, táborové pobyty, 
duchovné cvičenia, stretnutia cirkevných 
spoločenstiev, konferencie, školenia a pre-
zentačné akcie.

Centrum voľného času v Juskovej Voli 
bolo Gréckokatolíckym biskupstvom 

v Prešove zriadené 1. septembra 2006. Jeho 
poslaním je venovať sa mládeži, deťom 
a ich rodičom v oblasti záujmového vzde-
lávania prostredníctvom riadnej záujmo-
vej, príležitostnej, prázdninovej, osveto-
vej či spontánnej činnosti realizovanej 
v kresťanskom duchu. V školskom roku 
2017/2018 malo 508 členov, ktorí pracovali 
v 23 záujmových útvaroch, kde sa im veno-
valo 18 pedagógov. Centrum je spolu so 
školou v prírode súčasťou Gréckokatolíc-
keho mládežníckeho centra Bárka v Jusko-
vej Voli. V rámci programu ponúka rôzne 
podujatia: Letné stretnutia gréckokatolíc-
kej mládeže, Víkendy v Bárke na tému... pre 
jednotlivé protopresbyteráty počas roka, 
evanjelizačné kurzy, organizuje gospelový 
festival Bárkafest, Turistický deň a ponú-
ka formáciu mladých v Archieparchiálnej 
škole animátora dobrovoľníka, ktorá je 
dvojročnou systematickou ľudsko-kres-
ťanskou formáciou počas víkendových 
stretnutí. Od začiatku svojej činnosti 
GMC Bárka zorganizovalo stovky poduja-
tí, na ktorých sa zúčastnilo od mája roku 
2008 do augusta 2018 56 500 účastníkov. 

Gréckokatolícka teologická fakul-
ta Prešovskej univerzity v Prešove je 
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1999 – začiatok 
vydávanie 
teologickej 
revue Theologos

2000 – 2018 – pôsobenie slovenského torontského 
eparchu Jána Štefana Pažáka CSsR (v rokoch 2016 – 2018 
pôsobil ako apoštolský administrátor sede vacante)

2001 – blahorečenie 
prešovského biskupa 
Pavla Petra Gojdiča 
a zakladateľa 

1998 – zriadenie náboženského 
Vydavateľstva Petra v Prešove 
a Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho 
v Humennom

1996 – zriadenie Apoštolského exarchátu 
Gréckokatolíckej cirkvi v Českej republike so sídlom 
v Prahe, vymenovanie Ivana Ljavinca za jeho prvého 
exarchu a zriadenie Gréckokatolíckej charity Prešov

1997 – zriadenie biskupských vikariátov v Bratislave 
a v Košiciach, zriadenie Apoštolského exarchátu 
Gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach a vymenovanie 
Milana Chautura CSsR za jeho prvého exarchu

pokračovateľkou bohosloveckej akadémie, 
ktorú v roku 1880 založil prešovský bis-
kup Mikuláš Tóth. Škola prešla viacerými 
zmenami názvu. Jej činnosť bola ukonče-
ná pri násilnej likvidácii Gréckokatolíc-
kej cirkvi v Československu v roku 1950. 
Štúdium katolíckej teológie sa v Prešove 
obnovilo až v roku 1990, keď bola fakul-
ta zaradená do zväzku Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach. 1. januára 1997 
bola zriadená Prešovská univerzita a jej 
súčasťou sa stala aj Gréckokatolícka teolo-
gická fakulta, ktorá od 1. septembra 2005 
nesie názov Gréckokatolícka teologická 
fakulta. Vzdelávanie na fakulte je spojené 
s tvorivo-filozofickým a vedeckým pozna-
ním v oblastiach prednášaných disciplín 
a im príbuzným oblastiam vedy a školskej 
praxe. Osobitnou úlohou fakulty je starať 
sa o vedeckú a teologickú prípravu tých, 
ktorí smerujú ku kňazstvu alebo sa prip-
ravujú na rozličné cirkevné a spoločenské 
služby. Poskytuje vysokoškolské vzdelanie 
v akreditovaných študijných programoch 
pre 360 študentov (seminaristov, ducho-
venstvo i laikov) v štyroch bakalárskych 
a magisterských odboroch a v doktorand-
skom štúdiu.

Kňazský seminár bl. biskupa muče-
níka Pavla Petra Gojdiča v Prešove 
bol založený v roku 1880. Hlavným dôvo-
dom na založenie bohosloveckej akadé-
mie v roku 1880 bola snaha o vzdelávanie 
vlastného kňazského dorastu v Prešove. 
Dovtedy sa bohoslovci z Prešovskej epar-
chie vzdelávali najmä v Užhorode. Budo-
va seminára a bohosloveckej akadémie 
stála na mieste dnešného Divadla Jonáša 
Záborského v Prešove. Otvorený bol 12. 
septembra 1880. Kapacitne však spočiat-
ku stačil len pre dva ročníky. Biskup Ján 
Váli dal rozšíriť priestory seminára tak, aby 
v ňom mohli byť umiestnené všetky roční-
ky bohoslovcov. V roku 1933 pred budovu 
umiestnili sochu Alexandra Duchnoviča. 
V roku 1945 budovu seminára zasiahol 
letecký útok, ktorý ju poškodil. Akadémiu 
a seminár po Prešovskom sobore 28. apríla 
1950 odovzdali do rúk Pravoslávnej cirkvi. 
V roku 1990 vláda vrátila Gréckokatolíckej 
cirkvi budovu bývalého sirotinca (neskôr 

pravoslávneho seminára) na Sládkovi-
čovej ulici, kde sa zriadila bohoslovecká 
fakulta a seminár. Pre zložité podmienky 
časť seminaristov bývala v terajšej budo-
ve teologickej fakulty a časť na Kmeťo-
vom stromoradí. Pre nedostatok financií 
sa seminár začal rekonštruovať až v roku 
1994. V školskom roku 1990/1991 nastúpi-
lo do seminára 43 bohoslovcov. Prestav-
ba seminára pre 150 bohoslovcov, ktorý 
v názve niesol aj meno bl. biskupa muče-
níka P. P. Gojdiča, bola ukončená v roku 
1996. V súčasnosti sa v kňazskom semi-
nári na svoje povolanie v šiestich roční-
koch a pastoračnom ročníku pripravuje 66 
bohoslovcov z troch slovenských grécko-
katolíckych eparchií.

ŠPECIFICKÉ CENTRÁ

Centrum pre rodinu na Sigorde otvo-
rilo Prešovské arcibiskupstvo v priesto-
roch bývalej lesníckej školy na Sigorde 14. 
novembra 2008. Priestory v objatí prírody 
zahŕňajú 20 ubytovacích jednotiek s kapa-
citou 43 miest pre manželské páry a rodi-
ny, kaplnku, kuchyňu s jedálňou, dve spo-

ločenské miestnosti, dva byty pre zamest-
nancov a v areáli aj altánok a detské ihris-
ko. Centrum ponúka formáciu a vedenie 
v troch oblastiach: formácia snúbencov, 
formácia manželov a formácia celej rodiny 
(Kurz prípravy na manželstvo, Kurz Rút, 
MMM kurzy, Kurz Samuel o výchove detí, 
duchovné cvičenia pre manželov, manžel-
ské večery, rodinné tábory a rodinné sväté 
liturgie).

Gréckokatolícke bohoslovecké formač-
né centrum v Prešove vzniklo ako cirkev-
ná organizácia 22. marca 2011 pri grécko-
katolíckom kňazskom seminári v Prešove. 
Zameriava sa na výchovu, podporu a skva-
litnenie prípravy budúcich kňazov. 

Pútnické centrum baziliky minor 
v Ľutine bolo ustanovené 9. septem-
bra 2011. V súčasnosti je najvýznamnej-
ším pútnickým miestom gréckokatolíkov 
na Slovensku. V správe o ľutinskom zjavení 
sa spomína, že 19. augusta 1851, na svia-
tok Premenenia Pána (podľa juliánskeho 
kalendára), sa Zuzane Feketeovej zjavil 
sv. Mikuláš. Pápež Pius IX. 11. mája 1855 
schválil pre Ľutinu plnomocné odpustky. 
Po schválení bola na mieste zjavení z celo-
štátnej zbierky postavená Kaplnka Zosnu-
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2002 – posviacka 
nového Monastiera 
Zoslania Svätého Ducha 
v Krásnom Brode

gréckokatolíckych redemptoristov na Slovensku Metoda Dominika Trčku CSsR 
pápežom Jánom Pavlom II. na Svätopeterskom námestí v Ríme a zriadenie 
Gréckokatolíckej apoštolskej exarchátnej charity v Košiciach (od roku 2011 
pod názvom Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice)

tia Presvätej Bohorodičky a oporný múr 
pod ňou. Veľký počet pútnikov vyžadoval, 
aby sa v roku 1878 začali stavať ďalšie kapl-
nky – svätej Anny, svätého Kríža a sväté-
ho Mikuláša pri prameni. V roku 1988 bol 
Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Ľutine povýšený pápežom Jánom Pav-
lom II. na baziliku minor. V roku 2007 sa 
začala prestavba baziliky a v roku 2009 
bola slávnostne posvätená. 9. júna 2010 
bola pričlenená putom duchovného prí-
buzenstva k bazilike Santa Maria Mag-
giore v Ríme. Apoštolská penitenciária 

udelila bazilike minor plnomocné odpust-
ky. V tom istom roku sa začala aj úprava 
širšieho exteriéru. Vyrástli dve kaplnky 
zasvätené sv. Mikulášovi a bl. P. P. Goj-
dičovi, V. Hopkovi a M. D. Trčkovi, spo-
vednice, kríž na skale, miniskanzen dre-
vených chrámov, drevený Chrám Svätej 
rodiny, Cesta svetla, Záhrada Bohorodičky, 
Dom sv. Mikuláša a ďalšie. Od roku 2013 
sú súčasťou baziliky relikvie sv. Jána Pav-
la II., biskupov mučeníkov P. P. Gojdiča, 
V. Hopka, T. Romžu, rehoľného kňaza 
mučeníka M. D. Trčku a sv. sestry Faustíny, 

ktoré sú inštalované v mozaikách. Hlavná 
púť sa organizuje v auguste pri príležitosti 
sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky. 
Okrem nej sa počas roka v bazilike kona-
jú kňazské vysviacky, fatimské soboty, púť 
rodín a stretnutie s deťmi archieparchie, 
púť Rómov, púť členov ružencových spo-
ločenstiev, ikonopisecké kurzy, maliar-
sky plenér, konferencie a ďalšie duchovné 
stretnutia. Novinkou je možnosť sledo-
vať cez internet online televízny prenos 
z baziliky.

Pútnické centrum hora Zvir v Litma-
novej, najmladšie pútnické miesto Pre-
šovskej archieparchie, bolo ustanovené 
21. januára 2011. Duchovnú správu miesta 
majú na starosti dvaja kňazi. V novodo-
bej histórii sa miesto dostalo do pove-
domia hlavne v súvislosti so zjaveniami 
Panny Márie na hore. Panna Mária sa 
zjavila dvom dievčatám, jedenásťročnej 
Ivete Korčákovej a dvanásťročnej Katarí-
ne Češelkovej, ktorým sa predstavila ako 
Nepoškvrnená Čistota. Pravosť zjavení je 
stále predmetom skúmania. 8. augusta 
2004 bola hora Zvir ustanovená za mies-
to modlitby a kaplnka zasvätená Nepo-
škvrnenému počatiu Panny Márie. 7. sep-
tembra 2008, pri príležitosti posviacky 
nového liturgického priestoru, prešovský 
arcibiskup metropolita Mons. Ján Bab-
jak SJ vyhlásil Kaplnku Nepoškvrneného 
počatia Presvätej Bohorodičky na hore 
Zvir s celým areálom a prameňom za pút-
nické miesto Prešovskej archieparchie. 
8. augusta 2010 bol slávnostne zverejne-
ný dekrét o ustanovení puta duchovného 
príbuzenstva s pápežskou bazilikou Santa 
Maria Maggiore v Ríme a udelené plno-
mocné odpustky. V roku 2011 pribudol 
na hore Zvir nový Spovedný dom bl. Meto-
da Dominika Trčku, v ktorom sa okrem 
spovedníc nachádza aj Aula sv. Jána Pavla 
II. V areáli sa nachádza aj Dom sv. Jozefa, 
kde bývajú kňazi, informačné centrum aj 
Prameň sv. Jána Krstiteľa. Okrem hlavnej 
púte, ktorá sa koná v auguste, sa na hore 
Zvir konajú púte každý mesiac v nedeľu 
po prvom piatku a rôzne duchovné a mod-
litebné stretnutia. Program môžete sledo-
vať aj online cez internetovú televíziu.
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2003 – začiatok pôsobenia prešovského biskupa 
Jána Babjaka SJ a blahorečenie prešovského 
svätiaceho biskupa Vasiľa Hopka pápežom Jánom 
Pavlom II. v bratislavskej Petržalke

2004 – zriadenie neziskovej 
organizácie Petra, ustanovenie hory 
Zvir pri Litmanovej za miesto modlitby 
a začiatok vydávania časopisu Artos

2005 – stretnutie gréckokatolíckych 
biskupov Európy v Prešove

Gréckokatolícke mládežnícke a pas-
toračné centrum v Prešove zriadilo 
Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove 
v roku 2007. Centrum sa nachádza neďale-
ko arcibiskupského úradu na Ulici hurba-
nistov 3 v Prešove. Ponúka aktivity, works-
hopy a spoločenské hry, duchovné slovo 
a vedenie. Obohacujúcimi sú Stretnutia 
pri čaji, študentské stretká a sväté litur-
gie, spravidla v popoludňajších hodinách, 
od pondelka do piatka pre mládež – štu-
dentov, ale aj tých, čo neštudujú. Súčasťou 
centra je kaviareň. 

GRÉCKOKATOLÍCKA 
CHARITA V PREŠOVE

Charita je účelovým zariadením Gréckoka-
tolíckej cirkvi pôsobiacim na území Pre-
šovskej archieparchie od roku 1991. Pros-
tredníctvom sociálnych, zdravotníckych, 
vzdelávacích a doplnkových služieb podá-
va pomocnú ruku ľuďom v núdzi v mes-
tách Prešov, Snina, Stará Ľubovňa, Svid-
ník, Humenné a v obci Sačurov. 

Poslaním charity je poskytovať sociál-
ne, zdravotnícke, pedagogické, výchov-
no-vzdelávacie, humanitárne a iné formy 
služieb ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, 
národnosť, náboženstvo, politické zmýš-
ľanie a iné. 

Podľa najstarších zachovaných dokumen-
tov 12. novembra 1947 Prešovské biskup-
stvo vymenovalo za diecézneho riadite-
ľa Ústrednej charity na Slovensku otca 
Mariána Jána Potaša OSBM. Po nežnej 
revolúcii obnovila svoju činnosť, keď sa 
v roku 1991 Maroš Šatný stal pracovníkom 
Diecézneho pracoviska Slovenskej kato-
líckej diecéznej charity (SKCH) v Prešove. 
V roku 2009 bola Gréckokatolícka diecéz-
na charita premenovaná na Gréckokatolíc-
ku charitu Prešov. 

Dnes svoje služby ponúka vo viacerých 
zariadeniach: 

Agentúra domácej ošetrovateľskej sta-
rostlivosti Charitas v Prešove a Snine 
– ošetrovateľská starostlivosť o pacientov 
v pohodlí ich domova;

Dom sv. Anny v Starej Ľubovni (domov 
sociálnych služieb, rehabilitačné stredisko, 
služba včasnej intervencie) – služby pre 
deti a mladých ľudí so zdravotným znevý-
hodnením;

Dom sv. Simeona v Sačurove – denný 
stacionár pre seniorov;

Dom sv. Júdu Tadeáša v Humennom – 
denný stacionár pre dospelých;

Sociálne centrum v Humennom, Svid-
níku a Prešove – špecializované sociálne 
poradenstvo;

Centrum sociálno-poradenských slu-
žieb v Prešove (nízkoprahové denné cen-
trum, terénna sociálna práca) – ambulant-
né a terénne služby krízovej intervencie;

Pobytové sociálne zariadenia v Prešove 
(Nocľaháreň Effeta, Útulok Archa, Dom 
Charitas) – pobytové služby krízovej inter-
vencie;

Dom sv. Faustíny vo Svidníku – domov 
na polceste pre ženy v núdzi;

Resocializačné stredisko Domov náde-
je v Prešove – resocializačné stredisko pre 
závislých mužov.

Sociálne služby dopĺňa pouličný mesačník 
Cesta, ktorý distribuujú ľudia bez domo-
va, klub KAHAN – klub alkoholikov hľa-
dajúcich abstinenciu aj sklad solidarity 
v Humennom. Pri Domove nádeje v Pre-
šove vznikli pracoviská pracovnej terapie 
– práčovňa, autoumyváreň a pneuservis 
osobných áut. V roku 2017 charita začala 
s rozvojom farských charít, prvou je farská 
charita v Okružnej.

RÓMSKA MISIA

Rómsku misiu zriadil 1. augusta 2017 pre-
šovský arcibiskup metropolita Mons. 
Ján Babjak SJ. Jej otvoreniu predchádza-
lo mnohoročné pôsobenie otca Marti-
na Mekela medzi Rómami. V roku 2005 
v prenajatých priestoroch v Čičave vzniklo 
Pastoračné centrum pre Rómov. Aktivity 
pokračovali v osade v Hlinnom a v obciach 
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2007 – ocenenie bl. Pavla Petra 
Gojdiča titulom Spravodlivý 
medzi národmi (ako prvého 
katolíckeho biskupa)

2008 – zriadenie Prešovskej gréckokatolíckej metropolie sui iuris, povýšenie 
Prešovskej eparchie na archieparchiu bulou Spiritali emolumento pápeža Benedikta 
XVI. a vymenovanie prešovského biskupa Jána Babjaka SJ za jej prvého arcibiskupa 
metropolitu; povýšenie Apoštolského exarchátu Gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach 

2007 – 2009 – rekonštrukcia 
a rozšírenie Baziliky Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky v Ľutine

Čičava a Soľ. S prispením VÚC, Nadácie 
Prameň a Renovabis sa podarilo v rokoch 
2009 – 2012 kúpiť budovu centra a svojpo-
mocne s Rómami postaviť novú prístavbu 
a zakúpiť okolité pozemky. 

Pri centre vyrástla v roku 2011 rezbárska 
dielňa a sformovali sa vznikli štyri kape-
ly. Najznámejšia je F6, ktorá nahrala štyri 
CD nosiče, a detská kapela Fil3. V rokoch 
2007 – 2015 pôsobilo v centre aj divadelné 
zoskupenie DIK. 

V roku 2012 bola zriadená cirkevná orga-
nizácia: Gréckokatolícke formačné cen-
trum pre Rómov v Čičave. Centrum, teraz 
už ako súčasť Gréckokatolíckej rómskej 
misie, organizuje od roku 2006 rómsky 
gospelový festival FESTROM a od roku 
2014 púť rómskych rodín do Ľutiny, popri 
ktorom sa každoročne konajú konferencie 
pre služobníkov v rómskych komunitách 
z rôznych regiónov.

V rokoch 2004 – 2016 vytvorili pri centre 
v rámci Slovenského skautingu 133. zbor 
Čičva Čičava. V roku 2017 sa začali orga-
nizovať tábory pre rómskych chlapcov 
s duchovným povolaním. 

Dôležitou aktivitou je dlhodobá práca 
s malými formačnými skupinkami v osa-
dách, ktoré sa stretávajú po domoch a sú 
zastrešené spoločnými stretnutiami v rám-
ci biblických škôl. 

V roku 2014 bolo posvätené a odovzda-
né do užívania svojpomocne postavené 
centrum v Soli. V Jastrabí nad Topľou sa 
na podarovanom pozemku svojpomocne 
postavila kaplnka a v roku 2017 sa rozbehla 
výstavba pastoračného centra.

V roku 2017 sa v rámci metropolitného 
zhromaždenia otvorila téma pastorácie 
Rómov. Na tomto základe bola zriadená 
Gréckokatolícka rómska misia (GRM), cir-
kevná organizácia, ktorej úlohou je koor-
dinovať evanjelizačnú a pastoračnú čin-
nosť v rómskych komunitách. V rámci nej 
vznikli okresné organizácie GRM v okrese 

Bardejov (so sídlom v Malcove) a GRM 
v okrese Stará Ľubovňa (so sídlom v Jaku-
banoch).

INÉ INŠTITÚCIE

Dom sv. Kozmu a Damiána v Prešo-
ve v správe Kongregácie sestier služobníc 
Nepoškvrnenej Panny Márie začal svoju 
históriu v roku 2001. Od 1. januára 2008 sa 
prevádzka rozčlenila na zariadenie opat-
rovateľskej služby a domov sociálnych 
služieb a od 1. januára 2015 sa rozšírila 
o špecializované zariadenie. Dom posky-
tuje pomoc pri odkázanosti na pomoc 
inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, 
sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú 
starostlivosť, lekársku službu, duchovnú 
službu s možnosťou zúčastniť sa na litur-
gii a podujatia s upriamením na duchovný 
rozmer človeka. Prioritou je poskytovať 
služby čo najvyššieho štandardu a zabez-
pečiť čo najvyššiu kvalitu života klientov. 
Počas roka sa vystrieda 28 – 35 klientov 
a doteraz poskytli sociálne služby viac ako 
520 klientom.

Nezisková organizácia Petra, ktorej 
zriaďovateľom je Gréckokatolícke arcibis-
kupstvo Prešov, vznikla v roku 2004 ako 

pokračovanie náboženského vydavateľstva 
Petra. Jej cieľom je tvorba, rozvoj, ochra-
na, obnova a prezentácia duchovných 
a kultúrnych hodnôt, ochrana kultúr-
nych pamiatok, ochrana prírody a krajiny 
a ochrana a tvorba životného prostredia. 
Služby sú poskytované prevažne vo forme 
vydavateľskej činnosti, organizovania rôz-
nych kultúrnych, spoločenských a vedec-
kých podujatí, náboženskej turistiky 
a doplňovania knižných fondov so zame-
raním na prezentáciu duchovných a kul-
túrnych hodnôt Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku. Hlavná činnosť sa sústre-
ďuje na vydavateľskú činnosť, konkrétne 
na vydávanie časopisu Slovo. Vykonáva aj 
podnikateľskú činnosť v prevádzke predaj-
ne náboženskej literatúry a náboženských 
predmetov Petra na Hlavnej ulici 1 v Pre-
šove. 

Vedecká grantová agentúra Mikuláša 
Russnáka n. f., , ktorá sídli na Hlavnej ul. 
3 v Prešove, združuje najmä finančné pros-
triedky určené na plnenie všeobecne pros-
pešného účelu, ktorým je najmä podpora 
rozvoja, vzdelávania, vedy a výskumu Gréc-
kokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove a jej pedagógov, orga-
nizovania konferencií, prekladov odbornej 
literatúry a učebných textov a publikačnej 
činnosti, podpora študentov Gréckokato-
líckej teologickej fakulty Prešovskej univer-
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na Košickú eparchiu bulou Qui successimus pápeža Benedikta XVI. a vymenovanie Milana 
Chautura CSsR za jej prvého biskupa; zriadenie Bratislavskej eparchie bulou Complures 
saeculorum pápeža Benedikta XVI., vymenovanie a vysviacka Petra Rusnáka na bratislavského 
biskupa; ustanovenie hory Zvir pri Litmanovej za pútnické miesto

2010 – afiliácia pútnického miesta 
na hore Zvir v Litmanovej a Baziliky 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine 
k bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme

2012 – povýšenie 
Chrámu Svätého 
Ducha v Michalovciach 
na baziliku minor

2009 – vymenovanie Cyrila Vasiľa 
SJ za sekretára Kongregácie 
pre východné cirkvi a začiatok 
vydávania časopisu Cesta

zity v Prešove a študentov gréckokatolíc-
kych stredných cirkevných škôl zo sociálne 
slabších rodín, vzdelávania žiakov základ-
ných a stredných gréckokatolíckych cirkev-
ných škôl, celoživotného vzdelávania gréc-
kokatolíckych biskupov, kňazov a laikov, 
rozvoj a ochrana duchovných hodnôt Gréc-
kokatolíckej cirkvi a východného obradu 
na Slovensku a ďalšie.

Cestovná agentúra Byzant, s. r. o. je spo-
ločnosťou zameranou na predaj pobyto-
vých, poznávacích či pútnických zájazdov, 
leteniek či cestovného poistenia. V oblas-
ti cestovného ruchu pracuje už od roku 
2007 a spolupracuje s viac ako štyridsiati-
mi renomovanými slovenskými a českými 
cestovnými kanceláriami. Medzi jej náplň 
patrí aj prezentácia drevených chrámov 
na území Prešovského arcibiskupstva. 

Správcovská a servisná agentúra je cir-
kevná organizácia zriadená Gréckokato-
líckym arcibiskupstvom Prešov so sídlom 
na Hlavnej 3 v Prešove s cieľom vytvo-
riť kontaktné miesto pre členov registra, 
ktorým poskytuje služby v oblasti eko-
nomického poradenstva, riadenia organi-
zácií a účtovníctva, realizácie projektov, 
prípravy smerníc a odborných podkladov 
a metodických usmernení.

Byzant-Pharm, s. r. o. je obchodná spoloč-
nosť, ktorá prevádzkuje Lekáreň sv. Koz-
mu a Damiána v priestoroch Prešovského 
arcibiskupstva na Hlavnej ulici 1 v Prešove. 
Poskytuje lekárenskú starostlivosť vo verej-
nej lekárni vrátane individuálnej prípravy 
liekov s ohľadom na morálne zásady Kato-
líckej cirkvi. 

SPOLKY

Spolok sv. Jána Krstiteľa založil v roku 
1862 biskup Jozef Gaganec na podnet 
národného buditeľa kanonika Alexandra 
Duchnoviča s úmyslom podporovať chu-
dobných gréckokatolíckych študentov. 

Fungoval do svojho zrušenia v roku 1874. 
Obnovený a schválený bol prešovským 
arcibiskupom metropolitom Jánom Bab-
jakom SJ v roku 2003. Programom rusín-
skeho spolku na Slovensku je náboženský, 
národný a kultúrny rozvoj Rusínov. Medzi 
jeho aktivity patrí práca s deťmi a mlá-
dežou, rôzne akcie, vydávanie nábožen-
ských kníh (napr. Gréckokatolícky rusínsky 
kalendár) a ďalšie činnosti. 

V Prešovskej archieparchii aktívne od roku 
1941 pôsobí aj Spolok sv. Cyrila a Meto-
da, ktorý vznikol v Michalovciach 4. mája 
1941 s názvom Jednota sv. Cyrila a Meto-
da. Činnosť rozvíja medzi gréckokatolík-
mi v Slovenskej republike i v zahraničí 
s úsilím zachovať a zveľaďovať dedičstvo 
sv. Cyrila a sv. Metoda a upevňovať nábo-
ženské a národné povedomie gréckokatolí-
kov. Svoje sídlo má v Michalovciach.

ČASOPISY

Časopis Slovo prvýkrát riadne vyšiel vo 
februári 1969 ako unikátne číslo pri príleži-
tosti 1100. výročia úmrtia sv. Konštantína-
Filozofa. V roku 1969 bolo následne vyda-
ných šesť riadnych čísel časopisu s mesač-
nou periodicitou. V roku 1970 sa Slovo 
stalo dvojtýždenníkom, no už v máji kvôli 
normalizácii začalo vychádzať ako mesač-
ník. V roku 1993 sa znovu začalo vydávať 
dvakrát v mesiaci. Táto zmena periodicity 
sa ešte viackrát zopakovala. Slovo v súčas-
nosti vydáva nezisková organizácia Petra. 
Redakcia sídli na Hlavnej ulici v Prešove. 
Plnofarebný časopis vychádza ako dvojtýž-
denník. Na jeho tvorbe sa okrem redakto-
rov podieľa aj množstvo externých spolu-
pracovníkov.

Časopis Blahovistnik sprevádza veria-
cich od roku 1946. Vychádzal v rusínčine 
až do roku 1949, keď bolo jeho vydávanie 
zakázané. V roku 1969 vychádzal znova 
po ukrajinsky. Od roku 1970 pripravova-
la redakcia dva nezávislé časopisy – Slovo 

a Blahovistnik. Od roku 1992 časopis vydá-
vajú otcovia baziliáni. 

Časopis Cesta začal vychádzať v roku 
2009 ako pouličný časopis gréckokato-
líckej charity. Mesačník o abstinencii, 
bezdomovstve a kvalite života sa venuje 
pálčivým problémom a prináša aj množ-
stvo duchovných tém a rôzne odborné 
a formačné články, nechýba v nej priestor 
na duchovné slovo a svedectvá tých, ktorí 
prekonali ťažké životné krízy. Od januára 
2016 má nový farebný formát. Kúpou časo-
pisu možno podporiť ľudí bez domova, 
ktorí si chcú slušným spôsobom zarobiť 
na živobytie. 

Revue Theologos je vedecký recenzova-
ný akademický časopis Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty v Prešove, v ktorom sú 
uverejňované príspevky z oblastí teológie, 
filozofie, histórie, religionistiky, nábožen-
skej pedagogiky a príbuzných disciplín. 
Začal vychádzať v roku 1999 ešte v nábo-
ženskom vydavateľstve Petra. Revue bola 
5. apríla 2016 zaradená do renomovanej 
databázy ERIH Plus.

Časopis Prameň prešovských gréckoka-
tolíckych seminaristov začal svoju existen-
ciu v roku 1993. Časopis informuje o kaž-
dodennom živote seminaristov. Vychádza 
v rôznom náklade. 

Časopis Artos začal vychádzať v roku 
2004. Ním vyvrcholilo úsilie rusínskych 
kňazov vydávať pod záštitou Spolku 
sv. Jána Krstiteľa kalendár a časopis. Artos 
(Chlieb) sa svojim čitateľom prihovára 
v rusínskom jazyku.

Časopis Misionár otcov redemptoristov 
je na území Prešovskej archieparchie veľ-
mi obľúbený a distribuuje sa do mnohých 
farností. Redakcia sa nachádza v kláštore 
otcov redemptoristov v Michalovciach.
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2014 – schválenie Gréckokatolíckej teologickej fakulty 
ako cirkevnej fakulty, afiliácia monastierskeho Chrámu 
Povýšenia sv. Kríža na Bukovej hôrke s Bazilikou sv. Petra 
v Ríme a úmrtie biskupa Jána Hirku

2016 – nájdenie 
originálneho dokumentu 
Užhorodskej únie  
z 24. apríla 1646 v Prešove

2017 – zriadenie 
archieparchiálneho 
vikariátu 
v Humennom

2013 – 2017 – pôsobenie 
prešovského pomocného 
biskupa Milana Lacha SJ

2016 – 2018 – prvé metropolitné 
zhromaždenie Gréckokatolíckej 
metropolitnej cirkvi sui iuris 
na Slovensku

2015 – začiatok procesu 
blahorečenia rehoľného 
kňaza Jána Ivana 
Mastiliaka CSsR

2013 – prvý 
Národný pochod 
za život v Košiciach

SYMBOLY 
JUBILEJNÉHO ROKA

Ľubomír PETRÍK

S Jubilejným rokom Prešovskej archie-
parchie 2018 sa spájajú aj tri výnimočné 
grafické a umelecké diela – logo, medaila 
a známka, ktorými chceme zvýrazniť váž-
nosť slávenia tohto roka a prispieť k jeho 
zaznamenaniu v historickej a kultúrnej 
pamäti našej krajiny.

Logu, ktorého autorom je otec Juraj Gra-
doš, dominuje Katedrálny chrám sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove, ktorý predstavuje nie-
len sakrálnu budovu, ale aj živú Kristovu 
cirkev, zhromaždenie Božieho ľudu.

Po ľavej strane katedrály je časť arcibis-
kupskej rezidencie, od ktorej sa odvíja 
letopočet – časová os – znázornená časťou 
kružnice. V nej sú štyri roky najvýznam-
nejších výročí a je doplnená textom: Rok 
výročí Prešovskej archieparchie. Kružnica 
predstavuje aj živý viničný kmeň, ktorým 
je Ježiš Kristus a jeho mystické telo Cirkev, 
prinášajúce ovocie symbolizované strap-
com hrozna. Ten predstavuje život viery 
v Cirkvi – predovšetkým v živých chrá-
moch – v živote veriacich.

Vinič je častým motívom na našich iko-
nostasoch a liturgických rúchach. Pripo-
mína Pánovu vinicu (porov. Mt 33 – 45). 
Hovorí aj o víne, ktoré sa pri svätej liturgii 
stáva krvou Ježiša Krista. Môžeme v ňom 
vidieť aj obraz nášho krstu, v ktorom sme 
boli ako ratolesti zaštepení do viničného 
kmeňa.

Pod logom sa nachádza motto – leitmotív 
Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 
2018, ktorým sú slová svätej liturgie: „Tvo-
je z tvojho tebe prinášame“, lebo výstiž-
ne vyjadrujú, že všetka naša vďaka patrí 
Bohu, pretože všetko, čím sme a čo máme, 
je od neho. Chváliť Pána je viac ako čokoľ-
vek iné. Nepoznáme väčšiu chválu, ako je 
eucharistické slávenie – svätá božská litur-
gia, ktorá je neustálym sprítomňovaním 
Paschy.

V rámci jubilejného roka vyšla aj pamät-
ná medaila. Na čelnej strane je znázor-
nená drevená cerkev ako jeden zo symbo-
lov našej cirkvi. Ide konkrétne o Chrám 
sv. archanjela Michala vo Fričke z roku 
1829. V popredí je ikona krásnobrodskej 
Bohorodičky, ktorá je jedným zo znakov 
slávenia tohto roka. Putuje počas neho 
po našich farnostiach a modlime sa pred 
ňou modlitbu jubilejného roka. Dooko-
la je text: 200. výročie zriadenia Prešov-
skej eparchie 1818 – 2018. Na druhej stra-
ne medaily je znázornený erb Prešovskej 
archieparchie s textom: 10. výročie zria-
denia Prešovskej metropolie sui iuris. Je 
vyrobená z mosadze s bronzovou patinou, 
s nízkym reliéfom a s priemerom 60 mm. 
Autorom návrhu je akademický sochár 
Michal Gavula a vyrazili ju v kremnickej 
mincovni.

Slovenská pošta, a. s. vydáva poštovú 
známku v emisii Umenie s dátumom 

vydania 19. október 2018, na ktorej 
je znázornená ikona krásnobrodskej 
Bohorodičky s textom: Slovensko 16. sto-
ročie monastier otcov baziliánov Krásny 
Brod. Ďalší text je na kupóne medzi znám-
kami: 200. výročie zriadenia Prešovskej 
gréckokatolíckej eparchie 1818 – 2018. Má 
rozmery 44,4 x 54,4 mm a jej nominálna 
hodnota je 1,40 eur. K poštovej známke 
bude vydaná aj obálka prvého dňa vyda-
nia, v ktorej bude vložená informačná 
kartička so sprievodným textom k emisii. 
Návrh známky zhotovil renomovaný slo-
venský rytec poštových známok František 
Horniak. Jej inaugurácia je naplánovaná 
na 10. novembra 2018 v prešovskej katedrá-
le, prvýkrát v histórii našej miestnej cirkvi.
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Vedecká konferencia na GTF PU 
v Prešove pri príležitosti 20. výročia 
vydania nového slovenského 
prekladu liturgikona (20. apríl)

Archieparchiálna ďakovná 
púť s vladykom Jánom 
Babjakom SJ do Svätej zeme 
(21. – 28. apríl)

Desiata metropolitná púť 
kňazov s manželkami do Baziliky 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Ľutine (16. máj)

Deviata metropolitná púť 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 
do Sanktuária Božieho 
milosrdenstva v Krakove (2. jún)

2018 – Otvorenie putovnej 
výstavy fotografií z dejín 
Prešovskej archieparchie 
(5. marec)

Odhalenie a posvätenie kríža v Prešove na mieste 
bývalého kňazského seminára pri príležitosti 50. výročia 
obnovenia činnosti Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom 
Československu (28. jún)

Celonárodné 
stretnutie mladých 
P18 v Prešove 
(26. – 29. júl)

KNIŽNÁ EDÍCIA
Peter BORZA – Juraj GRADOŠ

HISTÓRIA GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI 
NA SLOVENSKU JE DO ZNAČNEJ MIERY EŠTE 
NEZMAPOVANÉ ÚZEMIE. KAŽDÝ ROK PRINÁŠA 
NOVÉ OBJAVY MENŠIEHO ČI VÄČŠIEHO VÝZNAMU, 
NAJMÄ VĎAKA NÁRASTU NIELEN HISTORIKOV 
ZAOBERAJÚCICH SA JEJ DEJINAMI, ALE AJ ŠTÚDIOM 
A SPRÍSTUPNENÍM ARCHÍVOV A ARCHÍVNYCH 
DOKUMENTOV. DEJINY GRÉCKOKATOLÍKOV 
NA SLOVENSKU BOLI OPÍSANÉ VO VIACERÝCH 
MONOGRAFIÁCH, PUBLIKÁCIÁCH, ZBORNÍKOCH 
A ČASOPISOCH. CHÝBAL VŠAK UCELENÝ PROJEKT, 
KTORÝ BY PRINIESOL CELÚ HISTÓRIU TEJTO CIRKVI 
TAKPOVEDIAC NA JEDNOM MIESTE.

V roku 2010 sa začala príprava na 200. 
výročie zriadenia Prešovskej eparchie 
aj v tejto oblasti. Vladyka Ján Babjak SJ 
vymenoval komisiu, ktorej úlohou je príp-
rava knižnej edície Gréckokatolícka cirkev 
na Slovensku. Prvé stretnutie komisie bolo 
29. januára 2010 v priestoroch Arcibiskup-
ského úradu v Prešove. Postupne dostávala 
edícia aj konkrétny rozmer a koncom roka 
2010 bol jasne deklarovaný zámer vydať 
edíciu v desiatich zväzkoch. Po prvom 
diele, ktorý mal sumárne predstaviť deji-
ny Gréckokatolíckej cirkvi, má nasledovať 
šesť ďalších dielov mapujúcich históriu 
cirkvi v jej etapách, dva diely venované 
farnostiam, a nakoniec diel encyklopedic-
kého charakteru. Edíciu vydáva nezisková 
organizácia Petra v súčinnosti s Prešov-

ským arcibiskupstvom a Gréckokatolíckou 
teologickou fakultou PU v Prešove.

Práca na prvom diele edície Dedičstvo 
sv. Cyrila a Metoda vyvrcholila v roku 2012 
a v závere roka vyšla kniha v niekoľkotisí-
covom náklade aj vďaka podpore Minister-
stva kultúry Slovenskej republiky. Na sko-
ro štyristo plnofarebných stranách s množ-
stvom fotografického materiálu archívnej 
i ilustračnej hodnoty je priblížená história 
veriacich východného obradu uznávajú-
cich primát pápeža na území Slovenska 
od čas misie sv. Cyrila a Metoda až po rok 
2012. Na diele spolupracovalo sedemnásť 
autorov. Editorom diela bol Ľubomír Pet-
rík za výraznej pomoci redaktorov Daniela 
Dzurovčina a Juraja Gradoša.

Druhý diel s názvom Dejiny Gréckokato-
líckej cirkvi na území Slovenska do roku 
1818, ktorého autorom je Juraj Gradoš, 
sa zaoberá najstaršími dejinami grécko-
katolíkov na území dnešného Slovenska 
do vzniku Prešovského biskupstva. Pred-
stavuje identitu gréckokatolíkov naviaza-
nú na odkaz sv. Cyrila a Metoda. Zbiera 
historické čriepky poukazujúce na pretr-
vanie východného obradu v karpatskom 
oblúku a mapuje dokumenty dosvedču-
júce jeho prepojenie s Katolíckou cirkvou. 
Podrobne rozoberá akt Užhorodskej únie 
v roku 1646, ktorej dokument bol v roku 
2016 objavený v Prešove, a následný vývoj 
Mukačevskej eparchie do roku 1818, keď 
bola z Košického vikariátu v Prešove zria-
dená Prešovská eparchia. Diel vyjde tlačou 
na prelome rokov 2018 a 2019.

Tretí diel pod názvom Dejiny Gréckoka-
tolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1818 
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Vyhlásenie 
bl. hieromučeníka Pavla 
Petra Gojdiča za patróna 
mesta Prešov (21. júl) 

Začiatok pôsobenia torontského 
eparchu Mariána Andreja Pacáka CSsR 
(vysviacka 1. septembra v Michalovciach 
a intronizácia 15. septembra v Toronte)

Púť manželských 
párov Prešovskej 
archieparchie do Ľutiny 
(8. september)

Gospelový 
koncert pre 
mladých 
(20. september)

Vedecká konferencia na GTF PU 
v Prešove k Jubilejnému roku 
Prešovskej archieparchie 2018 
(21. – 22. september)

Hlavná slávnosť 
Jubilejného roka Prešovskej 
archieparchie v ľutinskej 
bazilike (22. september)

Ďakovná púť Prešovskej 
archieparchie do Ríma spojená 
s osobitnou audienciou u Svätého 
Otca Františka (6. október)

27. medzinárod. festival 
duchovných piesní 
byzantského obradu 
(9. – 11. november)

Slávnostný galavečer pri 
príležitosti Jubilejného roka 
Prešovskej archieparchie 
2018 (11. december)

Ďakovná archijerejská svätá 
liturgia na záver Jubilejného 
roka v prešovskej katedrále 
(30. december)

– 1918 autora Jaroslava Coraniča sa venuje 
dejinám založenia Prešovského biskup-
stva, pôsobeniu jednotlivých biskupov, 
zakladaniu vzdelávacích inštitúcií, nábo-
ženskému životu v podmienkach monar-
chie až do vzniku Československej repub-
liky.

Jaroslav Coranič je aj autorom štvrtého die-
lu edície s názvom Dejiny Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku v rokoch 1918 – 1939. 
Kniha sa na štyristo stranách venuje deji-
nám Gréckokatolíckej cirkvi v podmien-
kach demokratického Československa až 
po rozpad republiky na začiatku druhej 
svetovej vojny. Zaoberá sa činnosťou bis-
kupov, najmä biskupa Pavla Petra Gojdiča 
OSBM. Približuje konfrontáciu s Pravo-
slávnou cirkvou, ktorá sa tu po rozpade 
cárskeho Ruska začala etablovať. Zároveň 
obsahuje dôležité štatistické údaje a mapo-
vé prílohy. Diel vydalo Vydavateľstvo Pre-
šovskej univerzity v roku 2013 a pripravuje 
sa jeho druhé, opravené vydanie.

V rokoch 2017 a 2018 vyšiel piaty diel edí-
cie s názvom Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku v rokoch 1939 – 1945 autora 
Petra Borzu. Kniha sa na dvoch stovkách 
strán zaoberá postavením gréckokatolíkov 
v slovenskom štáte, opozičným postojom 
biskupa a duchovenstva voči autoritatív-
nemu režimu, preukázanej pomoci Židom 
počas holokaustu a zapojeniu sa gréckoka-

tolíkov do Slovenského národného povsta-
nia. Súčasťou knihy sú aj prehľadné mapy, 
tabuľky obsahujúce mená zachránených 
osôb a zoznam farností s menom kňaza, 
ktorý tam v danom období pôsobil.

Šiesty diel edície s názvom Dejiny Gréc-
kokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 
1945 – 1989 autorsky pripravil Peter Šturák. 
Kniha, ktorá vyšla v roku 2018, na tristo 
stranách predstavuje najzložitejšie obdo-
bie v dejinách Gréckokatolíckej cirkvi, 
ktorá v roku 1950 čelila likvidácii zo stra-
ny komunistického režimu. Poukazuje 
na osud biskupov, kňazov a veriacich, ktorí 
sa vzopreli totalitnému režimu. Zachytá-
va obnovu cirkvi v roku 1968 a život pod 
dohľadom komunistických orgánov až 
do roku 1989.

Siedmy diel s názvom Dejiny a súčas-
nosť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 
v rokoch 1989 – 2018 autorsky pripravuje 
vladyka Ján Babjak SJ. Kniha je venovaná 
konsolidácii pomerov po páde totalitného 
režimu vo všetkých oblastiach života cir-
kvi. Dôležité miesto zaujíma usporiadanie 
vzťahov s Pravoslávnou cirkvou a obnova 
základných inštitúcií Prešovského bis-
kupstva. Predstavuje aj triumf cirkvi nad 
totalitným režimom a jej životaschopnosť 
spojenú so zmenami územno-kánonické-
ho usporiadania a vznikom Prešovského 
arcibiskupstva v kontexte metropolitné-

ho usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku.

Z koncepcie ostatných šiestich dielov 
vybočujú posledné tri diely edície. Edi-
torská dvojica Peter Borza – Juraj Gra-
doš sa výrazne autorsky v spolupráci 
s dvadsiatimi šiestimi ďalšími autormi 
podieľala na skoro osemstostranovej 
publikácii s názvom Historický schema-
tizmus farností Prešovskej metropolie – 
Prešovská archieparchia, ktorá vyšla ako 
ôsmy diel edície. Kniha sa venuje dejinám 
164 farností Prešovskej archieparchie. Ide 
o dejiny tvorené zdola prostredníctvom 
podrobných dejín jednotlivých farností 
zoradených podľa abecedného poriad-
ku. Pohľad zdola skrze optiku dejín zák-
ladných spoločenstiev tvoriacich cirkev 
odkrýva obraz veľkých dejín zasahujúcich 
do života farností. Kniha obsahuje aj dobo-
vé fotografie či prehľadné štatistiky. Súčas-
ťou knihy je aj jedinečná veľkoformátová 
historická mapa Prešovskej archieparchie 
obsahujúca všetky obce, kde priamo pôso-
bila či dodnes pôsobí Gréckokatolícka cir-
kev. Diel vyšiel tlačou v roku 2017.

Pokračovaním je deviaty diel s názvom 
Historický schematizmus farností Prešov-
skej metropolie – Košická a Bratislavská 
eparchia. Rovnaká editorská dvojica pri-
pravuje prehľad dejín jednotlivých far-
ností Košickej a Bratislavskej eparchie. 
Ide podobne ako v prípade ôsmeho dielu 
o jedinečné dielo, keďže je potrebný hlbo-
ký výskum dejín jednotlivých farností, 
ktorý doteraz nebol realizovaný.

Záverečný desiaty diel edície s názvom 
Encyklopédia Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku editorsky pripravuje Ľubo-
mír Petrík. Tento diel má byť zhrnu-
tím poznatkov o Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku, ktoré sú podané vo forme 
stručných hesiel v abecednom poriad-
ku. Nemá ísť iba o historické okamihy, 
významné osobnosti, ale aj o liturgický 
život a špecifiká tejto cirkvi.
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KRÍŽ VZKRIESENIA
JURIJ POPOVIČ

KEĎ SA OSLAVUJE NEJAKÉ VÝZNAMNÉ JUBILEUM, 
JE ZVYKOM ODHAĽOVAŤ POMNÍKY ČI PAMÄTNÉ 
TABULE, KTORÉ CHCÚ POUKÁZAŤ NA OSOBNOSŤ 
ALEBO VÝZNAMNÝ MEDZNÍK V ŽIVOTE SPOLOČNOSTI.

V prípravnom tíme na dvojsté výročie 
vzniku Prešovskej eparchie, ktorému pred-
sedal prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ, vznikla myšlienka výstavby krí-
ža ako pamätníka najmä na rok 1968. Táto 
myšlienka na ďalších stretnutiach postup-
ne naberala konkrétnu podobu. Prichá-
dzali prvé návrhy, ako bude kríž vyzerať 
a kde bude umiestnený, keďže miesto 
inštalácie patrí do pamiatkovej zóny mesta 
Prešov. Za koordinátora realizácie stavby 
kríža bol poverený Jurij Popovič za výraz-
nej pomoci protosynkela Ľubomíra Petríka 
a pracovníka Arcibiskupského úradu v Pre-
šove Michala Drába, ktorý zabezpečoval 
technickú stránku stavby.

Po dlhých diskusiách sa na podnet vlady-
ku Jána nakoniec rozhodlo, že najlepším 
miestom na umiestnenie kríža bude prie-
stranstvo vedľa Divadla Jonáša Záborské-
ho, kde v minulosti stál gréckokatolícky 
kňazský seminár a vysoká bohoslovecká 
škola. Aby sa však mohol celý proces zre-
alizovať, návrh bol predložený Krajskému 
pamiatkovému úradu, ktorý vydal súhlas-
né stanovisko. Táto myšlienka sa podob-
ne predostrela hlavnej architektke mesta 
Prešov Márii Čutkovej, ktorej boli pred-
ložené prvé návrhy Juraja Gradoša. Myš-
lienka kríža bola prijatá pozitívne nielen 
architektkou, ale aj samotným vedením 
mesta Prešov a Prešovského samosprávne-
ho kraja, ktorí spolufinancovali realizáciu 
stavby kríža.

Ďalším krokom bola konzultácia s archi-
tektom Štefanom Mitrom, ktorý bol spo-
luautorom budovy Divadla Jonáša Zábor-
ského a jeho okolia. Potom dostali priestor 
viacerí umeleckí architekti, ktorí vytvorili 
svoje návrhy na realizáciu kríža. Prípravný 
tím vybral návrh Petra Marcinka, ktorého 

základom bolo spojenie 
sínusoidy a kríža.

Zámerom autora bolo 
zdôrazniť významné 
dejinné udalosti, kto-
ré sa odohrali v živote 
Gréckokatolíckej cirkvi 
od jej vzniku po súčas-
nosť. Sínusoida, ktorá 
vyrastá zo zeme, stúpa, 
ale aj klesá, podľa neho 
symbolizuje dobré aj zlé 
časy cirkvi, jej utrpenie, 
ale aj vzrast a požeh-
nané časy. Pod krížom 
sa nachádza neotesaný 
blok kameňa. Symboli-
zuje svätého Petra ako 
skalu, na ktorej je posta-

vená Cirkev, keďže Gréckokatolícka cirkev 
trpela pre vernosť Apoštolskému stolcu. 
Kríž bol dotvorený náznakom posta-
vy vzkrieseného Krista, ktorú realizovali 
Michal Kačmár a Peter Beňa. Pri realizácii 
i samotnom osadzovaní kríža sa vyskytli 
rôzne technické ťažkosti, no vďaka veľkej 
profesionalite a odbornosti zamestnan-
cov firmy GOHR sa ich úspešne podarilo 
prekonať. Svojimi podnetmi aj priamo vo 
výrobnej hale vladyka Ján spolu s príprav-
ným tímom pomohli napredovaniu prác.

Napriek všetkým ťažkostiam 26. júna 2018 
vladyka Ján spolu s apoštolským nunciom 
Giacomom Quidom Ottonellom a spolub-
ratmi v biskupskej službe kríž posvätil. Pri 
posviacke okrem iného povedal, že tento 
kríž posvätený pri príležitosti 50. výročia 
vzkriesenia Gréckokatolíckej cirkvi sym-

bolizuje Božiu dobrotu, veď po dlhom 
osemnásťročnom zlikvidovaní a pocho-
vaní Gréckokatolíckej cirkvi ju Pán znovu 
vzkriesil, aby žila a pokračovala v službe 
záchrany nesmrteľných duší. Po posviac-
ke sa prihovorili aj predseda PSK Milan 
Majerský a primátorka mesta Prešov 
Andrea Turčanová. Autor návrhu Peter 
Marcinko vo svojom príhovore vysvetlil, 
prečo navrhol sínusoidu zakončenú krí-
žom. Zdôraznil, že pamätník je symbolom 
pre všetkých bez rozdielu vyznania, aby si 
uvedomili, že po horších časoch prídu lep-
šie. Vyjadril obdiv všetkým, ktorí vydržali 
nespravodlivosť, aj keď sa možno skrú-
tili ako tá oceľ, ale nezlomili sa, povstali 
a pokračujú ďalej.
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