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NA ÚVOD
»d Juraj GRADOŠ

Dnešný pragmatický človek hľadá zmysel a dôvody každého konania. Ak má niečo vážne a namáhavé urobiť, musí
poznať pádny dôvod, aby to vykonal. Cez toto poznanie
hľadí na všetkých. Konať len tak sa mu zdá nezmyselné.
Pre mnohých tieto dôvody musia byť materiálne alebo
také, ktoré naplnia nejaké ich potreby. Je málo takých,
ktorí síce poznajú dôvod svojej činnosti, ale ten nespočíva
v ich vlastnom dobre, ale v dobre iných, v tom materiálnom i duchovnom.
Pre tento svet sú kúskami soli, ktoré dávajú životu chuť.
Jedným z nich je aj Jorge Mario Bergoglio SJ, ktorého svet
už niekoľko rokov pozná pod menom František. Jeho
konanie je pre mnohých nepochopiteľné, lebo smeruje
von: z pohodlia pápežského paláca, civilizovaného sveta
a neraz aj Cirkvi. Je mužom, ktorý sa nebojí zašpiniť si
topánky od blata chudoby, bolesti aj hriechu. Možno preto si po zvolení neobul tie pekné, pápežské, ale nechal si
svoje ošúchané. A toto jeho konanie je viditeľné aj v jeho
pápežských cestách.
No prečo si vybral nás? Veď nepatríme k chudobným
štátom. Stačí ísť za našu východnú hranicu, aby sme si
uvedomili svoje šťastie. Dokonca netrpíme až tak veľmi
chorobami a vojnami či násilím v akejkoľvek forme. Znovu by sa našlo v okolí viacero „lepších“ lokalít. A my sme
predsa katolícky národ. Hriešnosť je nám cudzia. Skazená
je predsa Európa západne od nás. Tak prečo vlastne Svätý
Otec František prichádza?
Odpoveď na túto otázku už naznačil on sám, keď
povedal, že návšteva Slovenska bude pastoračná. Teda
neprichádza ako diplomat, ba ani zdvorilostne. A už
vôbec neprichádza iba si potriasť rukou či pochváliť Božiu
prírodu v našej krajine. Prichádza ako pastier. Prichádza sem, aby aj v strede Európy zaznel jeho hlas a aby tí,
ktorí ho počujú, vedeli nabrať správny smer. Neprichádza s palicou, aby bil tých, ktorí chcú ísť inými cestami.
Rešpektuje ich právo popáliť sa na vlastných chybách.
Prichádza v nahote svojej ľudskosti len s tým, čo mu bolo
dané – s evanjeliovou zvesťou. A jediné, čo chce, je, aby
každý začul to radostné posolstvo.
Prichádza však v správny čas, lebo o niekoľko mesiacov
budeme poznať skutočnú pravdu o tom, či sme ešte
katolícka... prepáčte, možno iba či sme ešte kresťanská
krajina. Budeme môcť konfrontovať sebahodnotenie svojej viery s realitou. Ak sme dospelí kresťania, ak sme zrelí,
tak nás ostatní budú nasledovať a štatistické čísla prekvapia pozitívne. No to už asi neočakáva nik. A možno preto
Svätý Otec prichádza. Aby pomohol našej viere dozrieť.
Aby sme opustili vieru detstva, ktorá stála na litere zákona
a zvykov, a dozreli do miery plnosti zrelého veku. Do viery, ktorá prináša ovocie lásky, pokory, milosrdenstva, ale

i tolerancie. Možno sa toho bojíme.
A preto je tu on. Muž zrelej viery, ktorý
nás prišiel povzbudiť. To je jeho úloha,
ktorú Petrovi a jeho nástupcom zanechal Ježiš. Tak zahoďme detské obyčaje
a strach a nasledujme svojho pastiera
– toho dokonalého nebeského i toho
s ošúchanými topánkami z Ríma.
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VEĽKÝ DAR

PRE GRÉCKOKATOLÍKOV

Od chvíle, keď som počul, že Svätý Otec
sa zdrží na Slovensku tri dni, dúfal som,
že zavíta aj na východné Slovensko a iste
aj k nám gréckokatolíkom. Myslel som
na mariánske pútnické miesto Ľutinu, aj
som to na zasadnutíí KBS navrhol. Vyšlo
to, hoci tým miestom nie je Ľutina, ale
Prešov, sídlo Gréckokatolíckej metropolie. V Prešove sa stretne s gréckokatolíkmi
na identickom mieste, kde sa s nimi stretol aj sv. Ján Pavol II. počas svojej druhej
návštevy Slovenska v roku 1995.
Doterajšie návštevy pápeža Františka
nenaznačovali, že by mohlo byť poctené
jeho návštevou aj Slovensko. Ale „padli
sme mu do oka“. To, že navštívi grécko-

Synoda biskupov o mladých v roku 2018

I Archív vl. Jána Babjaka SJ

V prvom rade mocne vnímame lásku Svätého Otca Františka k nám, ku
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku,
k Cirkvi vyznávačov a mučeníkov, ako
o tom svedčia naši traja blahoslavení
mučeníci z tohto obdobia a mnoho vyznávačov. Toto je duchovná devíza, ktorá
sa nestráca, je uchovaná v Božom Srdci
aj v poklade všeobecnej Cirkvi. Vynárajú
sa mi tu rôzne súvislosti: akoby nám Pán
Boh chcel odpovedať na vernosť našich
biskupov, kňazov a veriacich Katolíckej
cirkvi, Svätému Otcovi a svojmu svedomiu. Vidím aj určitú paralelu so sviatkom
Povýšenia sv. Kríža v súvislosti s našou
cirkvou.

katolíkov a bude s nami sláviť archijerejskú svätú liturgiu, je čosi veľmi veľké,
výnimočné, o čom sa našim predkom ani
nesnívalo, čo ešte ani my nevieme dobre
zhodnotiť a som presvedčený, že až ďalšie
generácie objavia v plnosti dôležitosť tejto
návštevy a slávenia svätej Božskej liturgie
sv. Jána Zlatoústeho v Prešove.

Návšteva Svätého Otca Františka bude
pre gréckokatolíkov veľkým obohatením
v rôznych smeroch. Bude to pre našich
veriacich veľkým povzbudením a veľkou
radosťou, že hoci sme po rokoch prenasledovania „dosť zdecimovaní“, predsa
žijeme a sme prínosom pre celú Katolícku
cirkev a obohatením, duchovným bohatstvom, ktoré naša cirkev vlastní.
Ďalej to iste bude veľké povzbudenie pre
našich kňazov a veriacich. Iste podrobne
premeditujeme slová jeho homílie, ktoré
budú adresované našej cirkvi i každému
osobne. Ukážu nám smer a podčiarknu
hlavné skutočnosti, na ktoré sa budeme
mať zamerať v budúcnosti. Jeho návšteva
ešte viac posilní puto gréckokatolíkov
so Svätým Otcom i navzájom s bratmi
rímskokatolíkmi.
vladyka Ján Babjak SJ
prešovský arcibiskup metropolita
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SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA
»d Michal HOSPODÁR

Svätý Otec František, vlastným menom Jorge Mario Bergoglio, sa narodil 17. decembra
1936 v Buenos Aires, hlavnom meste Argentíny. Jeho rodičmi boli talianski imigranti
z Piemontu ležiaceho na severe Talianska. V mladosti vyštudoval za chemického technika,
ale potom sa rozhodol pre Kristovo kňazstvo a vstúpil do kňazského seminára vo Villa
Devoto. 11. marca 1958 prešiel do noviciátu Spoločnosti Ježišovej, počas ktorého v Čile
dokončil štúdium humanitných vied. Po návrate do Buenos Aires v roku 1963 zavŕšil
štúdium filozofie v neďalekom Veľkom seminári sv. Jozefa v San Migueli. V rokoch 1964 –
1965 vyučoval literatúru a psychológiu na Immacolata College (Kolégium Nepoškvrnenej)
v Santa Fe a potom v roku 1966 tie isté predmety na Univerzite El Salvador (jezuitskej
Univerzite Spasiteľa) v Buenos Aires. V rokoch 1967 – 1970 študoval teológiu vo Veľkom
seminári sv. Jozefa v San Migueli.

SLOVO

Kardinál Antonio Quarracino, arcibiskup
v Buenos Aires, si ho zvolil za blízkeho
spolupracovníka, a tak ho pápež Ján
Pavol II. 20. mája 1992 ustanovil za titulárneho biskupa mesta Auca a pomocného biskupa Buenos Aires. Tam prijal
27. júna v katedrále biskupskú vysviacku
vkladaním rúk kardinála Antonia. Ako
biskupské motto si zvolil slová Miserando
atque eligendo a do biskupského erbu
si vložil kristogram IHS, znak Spoločnosti Ježišovej. Vzápätí bol vymenovaný
za biskupského vikára pre oblasť Flores
a 21. decembra 1993 bol poverený aj
úradom generálneho vikára arcidiecézy.
Potom už nebolo žiadnym prekvapením,
keď bol 3. júna 1997 ustanovený za koadjútora arcibiskupa v Buenos Aires.
Neprešlo ani deväť mesiacov a 28. februára 1998, po smrti kardinála Quarracina,
sa stal arcibiskupom, prímasom Argentíny

Jorge Mario Bergoglio s mamou a otcom v roku 1958

Predstavenie každého nového pápeža
sa dá stručne vtesnať do motta, ktoré si
nositeľ Petrovho úradu zvolí na začiatku
svojho pontifikátu. Motto Svätého Otca
Františka Miserando atque eligendo je
prebraté z jeho biskupského motta. Ide
o citát z homílie kňaza sv. Bédu Ctihod-

Jorge Mario Bergoglio ako mladý kňaz

a ordinárom pre veriacich východného
obradu v Argentíne. Súčasne pôsobil
ako veľký kancelár Katolíckej univerzity
Argentíny. Bol aj generálnym relátorom
na 10. riadnom valnom zhromaždení Biskupskej synody v októbri 2001.
Ako predseda Biskupskej konferencie
Argentíny pôsobil od 8. novembra 2005
do 8. novembra 2011. Za kardinála bol
vymenovaný a kreovaný svätým Jánom
Pavlom II. na konzistóriu 21. februára
2001, jeho titulárnym chrámom v Ríme bol
Kostol sv. Róberta Bellarmína. Medzitým
sa kardinál Bergoglio stával v Latinskej
Amerike čoraz populárnejším. Napriek
tomu sa nikdy nevzdal svojho striedmeho postoja a prísneho životného štýlu,
ktorý niektorí označili za temer asketický.
V tomto duchu chudoby odmietol v roku
2002 aj vymenovanie za predsedu Biskupskej konferencie Argentíny, no o tri roky
neskôr bol zvolený a potom v 2008 bol
znovu potvrdený na ďalšie trojročné obdobie. Medzičasom sa v apríli 2005 zúčastnil
na konkláve, na ktorom bol zvolený pápež
Benedikt XVI. Počas pontifikátu Benedikta
XVI. naďalej viedol rozsiahlu arcidiecézu
Buenos Aires. Po jeho prekvapivej rezignácii a uprázdnení pápežského stolca sa
zúčastnil na konkláve, čiže voľbe nového
rímskeho pápeža. Za viditeľnú hlavu Katolíckej cirkvi bol zvolený 13. marca 2013 ako
76-ročný. Stal sa v poradí 266. nástupcom
sv. Petra a podľa zaužívaného zvyku prijal
nové meno − František.

I Vatican News

Jorge Mario Bergoglio ako dieťa

Vysvätený za kňaza bol 13. decembra 1969
arcibiskupom Ramónom Josém Castellanom. V rokoch 1970 – 1971 absolvoval
tretiu probáciu v Alcala de Henares v Španielsku a 22. apríla 1973 zložil doživotné
rehoľné sľuby. Pôsobil ako magister novicov vo Villa Barilari v San Migueli (1972 –
1973), kde aj vyučoval posvätnú teológiu.
V roku 1973 bol zvolený za provinciála
argentínskej provincie jezuitov a túto
službu vykonával šesť rokov. Od roku
1980 do 1986 bol rektorom Filozofickej
a teologickej fakulty v San Migueli a pôsobil ako farár vo farnosti Patriarca San
José (Patriarchu sv. Jozefa) v diecéze San
Miguel. V marci 1986 odišiel do Nemecka
dokončiť dizertačnú prácu. Predstavení
ho následne poslali na Univerzitu El Salvador a potom do Cordoby, kde pôsobil
ako profesor a špirituál.
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ného. Do slovenčiny by sme tieto slová
mohli voľne preložiť ako „poľutovaniahodný, ale vyvolený“. Komentuje v nej
evanjeliový príbeh povolania mýtnika
Matúša slovami: „Ježiš, vidiac vyberača
daní, zadíval sa na neho pohľadom lásky
a povolal ho povediac mu: Poď za mnou“.
Vybraný citát motta je aj súčasťou pápežského erbu Františka.
Pokiaľ jeho ctihodného predchodcu
pápeža Benedikta XVI. charakterizovalo,
že bol pred zvolením viac typom dok
trinálneho ako pastoračného biskupa,
s novým Svätým Otcom Františkom to
bolo naopak. Od začiatku pontifikátu sa
prejavovala jeho dlhoročná pastoračná
skúsenosť s ľuďmi v treťom svete. Vo
svojich pravidelných praktických kázňach
v kaplnke Domu sv. Marty a rôznych
iných príhovoroch používa zrozumiteľný
jazyk. Kňazov v teréne nabáda, aby „páchli“ za svojimi ovečkami a sám ide v tomto
smere príkladom. Je typom pastoračného
biskupa, ktorý prichádza hľadať stratenú

I
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Kreovanie za kardinála Jánom Pavlom II.

I wikimedia.org

I Vatican News

Jorge Mario Bergoglio pri rozdávaní jedla bezdomovcom

Jorge Mario Bergoglio ako kardinál na periférii Buenos Aires

I www.americamagazine.org

I polit.ru
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Jorge Mario Bergoglio ako kardinál s pápežom Benediktom XVI.

Kardinál Bergoglio
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ovečku, a keď ju nájde, ošetrí jej rany
a berie ju na svoje plecia ako dobrý pastier (porov. Jn 10). Pritom to neznamená,

že František je málo intelektuálne rozhľadený v problémoch súčasného globálneho
sveta. Svedčia o tom jeho špeciálne do-

kumenty, vydávané pre jednotlivé oblasti
života, akými sú viera, kultúra, politika,
ekonomika a najmä úsilie obnoviť bratstvo celého ľudstva.
Doteraz Svätý Otec František ponúkol
Cirkvi a svetu tri encykliky, niekoľko dôležitých apoštolských exhortácií a mnoho
ďalších dokumentov, ako sú apoštolské
listy, buly a posolstvá. Prvá encyklika
s názvom Lumen fidei nadväzovala na Rok
viery vyhlásený pápežom Benediktom
XVI. Dokument objasňuje dôležitosť
kresťanskej viery, ako aj dialógu medzi
rozumom a vierou. Vyzýva k neustálemu hľadaniu svetla viery v Boha a jeho
odovzdávaniu najmä v rodinách. V druhej
encyklike Laudato si’ sa František zamýšľa nad darom stvoreného sveta, ohrozovaného necitlivým prístupom človeka.
Poukazuje na to, že skutočná ekológia
sa začína v čistom srdci, ktoré obdivuje
a chráni stvorenstvo ako Božie dielo pre
všetkých ľudí. Posledná encyklika Fratelli
tutti má spoločenský charakter. Pozýva
k hlbšiemu uvedomeniu si všeobecného

Netradičné umývanie nôh na Veľký štvrtok

bratstva ľudskej rodiny a dialógu na budovanie spoločného dobra. Dokument
odsudzuje každé nepriateľstvo medzi
ľuďmi a národmi a v perspektíve evanjelia
hlása odpustenie, pokoj a zmier.
Ďalším veľkým zdrojom poznania
úmyslov a cieľov pápeža Františka sú
jeho apoštolské exhortácie, čiže apoštolské povzbudenia, napísané pri príležitosti ukončenia niektorej tematickej
biskupskej synody. Evangelii gaudium
(Radosť evanjelia), tak znie názov prvej
exhortácie, pokračujúcej v línii sv. Jána
Pavla II. s výzvou k novej evanjelizácii
celého sveta. Nové evanjelizačné nadšenie a schopnosť dialógu so svetom je
nemennou službou Cirkvi pre svet. Svätý
Otec František v dokumente pripomína,

že kresťania nemôžu žiť svoj život ako
Veľký pôst bez vidiny Kristovej Paschy.
Radosť prichádza s objavením Božej
lásky uprostred všetkých neistôt života.
O láske, viac tej medziľudskej, je druhá
exhortácia pápeža Františka. Vznikla
ako súhrn zo zhromaždenia biskupskej
synody o rodine s názvom Amoris laetitia,
čo znamená Radosť z lásky. Exhortácia
sa zaoberá aspektmi lásky v manželstve
a rodine, čo sú dnes najohrozovanejšie
bunky spoločnosti a Cirkvi. Pre dnešného
moderného človeka načrtol možný obraz
svätosti v exhortácii Gaudete et exsultate.
Môžeme to preložiť ako výzvu Radujte sa
a jasajte. V dokumente nájdeme vzácne
impulzy k žitiu evanjeliových blahoslavenstiev vedúcich ku kresťanskej dokonalosti. Vo svojej pastierskej starostlivosti

SLOVO
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veriacim laikom, ba nezriedka všetkým
ľuďom dobrej vôle. V tomto duchu by
sme mali mať záujem o hlbšie vnímanie
učenia, myslenia a postojov najvyššieho
pastiera k dnešnému svetu a Cirkvi.
Súčasného Svätého Otca azda najviac
charakterizuje pastoračná starostlivosť
o rodiny vrátane rozpadnutých manželských vzťahov. Aj preto vyhlásil Rok

Keď sa svetské médiá snažia porovnávať
pontifikáty ostatných pápežov, používajú
na to iba viditeľné kritériá ich Petrovej
služby. Tu je však rozhodujúca osobná
charizma každého pápeža, prostredie, z ktorého vzišiel na Petrov stolec,
a predovšetkým vanutie Svätého Ducha,
s ktorým sa každý pápež radí pri svojich
rozhodnutiach pre dobro Cirkvi. Kardinál Bergoglio už v Argentíne vynikal
charizmou ľudskej autenticity a dobroty
srdca voči chudobným. Sám sa považuje
za pastiera chudobných ľudí, stojacich
na okraji spoločenského záujmu. Tomuto

I Byzantinos

Svätý Otec nezabúda ani na mladých.
Ako ozvenu biskupskej synody o mladých
zostavil exhortáciu Christus vivit (Kristus
žije). V nej pozýva mladých kontemplovať Kristovu tvár, v ktorej sa zračí svätosť
Boha. Tieto a iné pápežské dokumenty
sú určené biskupom ako prvým učiteľom
viery a mravov v miestnych cirkvách. Ale
u posledných pápežov sme zvyknutí, že
už v podnadpise sa uvádza ich určenie aj

rodiny Amoris laetitia (2021 – 2022) pri
príležitosti piateho výročia jeho apoštolskej exhortácie s rovnomenným názvom.
Rodiny formované evanjeliom považuje
nielen za objekt, ale aj za subjekt, čiže
nositeľa pastoračnej činnosti. Všade,
kde len môže, vyzýva zodpovedných
za ochranu tradičnej rodiny pred stratou
jej vlastnej identity vplyvom antropologicky pomýlených teórií. Pre šťastný život
rodiny odporúča často praktizovať tri
slová: prosím, ďakujem a prepáč. Na pozadí svetovej pandémie Covid-19 chcel
František povzbudiť ľudstvo príkladom
tichej dôvery sv. Jozefa v Božiu ochranu.
Iniciatívne preto vyhlásil osobitný Rok
sv. Jozefa (2020 – 2021) a uviedol jeho
význam v apoštolskom liste Patris corde.

Audiencia 30. júna 2021

I

I Vatican News
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Stretnutie dvoch pápežov Františka a Benedikta XVI.
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audiencie s láskou a vďakou zaspomínal
na otca Štefana Čmiľa SDB, ktorý ho
priviedol k láske k východnému obradu. „Nemôžem nespomenúť osobu, ktorá
mi prejavila tak veľa dobrého. Vtedy som
bol v poslednom ročníku základnej školy.
Písal sa rok 1949. Ide o otca Štefana Čmiľa
SDB, ktorého neskôr vtedajší hlavný arcibiskup v Ríme tajne vysvätil za biskupa.
Tam (v Argentíne, pozn. red.), kde slúžil
svätú liturgiu, v blízkosti nebola žiadna
ukrajinská komunita, preto niektorí z nás
mu prišli na pomoc. Naučil som sa slúžiť
svätú liturgiu vo východnom obrade. On
ma naučil všetko. Miništroval som mu
dvakrát týždenne. Mal som to veľmi rád,
pretože hovoril o prenasledovaní, utrpení

aj ideológiách, v ktorých mene boli kresťania prenasledovaní. Potom mi pomohol
otvoriť sa ďalšiemu jazyku (cirkevnej
slovančine, pozn. red.), ktorý si vždy pre
jeho krásu uchovávam v srdci.“
Svätý Otec František absolvoval doteraz
tridsaťtri zahraničných ciest, pri ktorých
navštívil najmä odľahlé oblasti sveta
s prevažne malým počtom kresťanských
spoločenstiev. Jeho zahraničná cesta
na záver 52. eucharistického kongresu
do neďalekej Budapešti a vyše trojdňová
oficiálna návšteva Slovenskej republiky
bude už 34. apoštolskou cestou mimo
Ríma a Talianska.

Archív Petra Rusnáka

Svätému Otcovi nie sú východné obrady,
zvlášť náš byzantsko-slovanský, vzdialené. Bol ordinárom východných kresťanov
a jemu ako metropolitovi podliehali
aj východné eparchie v Argentíne. Pri
príležitosti 85. výročia činnosti Ukrajinského pápežského kolégia sv. Jozafáta
v Ríme si Svätý Otec František na záver
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Jedným z pilierov duchovného života
pápeža Františka je jeho vrúcny vzťah
k Presvätej Bohorodičke. Tento vzťah
si vybudoval prostredníctvom dôvernej
modlitby posvätného ruženca, ktorá tvorí
súčasť jeho denných modlitieb. Sám napísal niekoľko krásnych mariánskych modlitieb a venoval ich celému Božiemu ľudu.
A v dialógu s kňazom donom Marcom
Pozzom rozobral mariánsku modlitbu
Zdravas´, Mária. Ako je známe, vo svojom
byte v Dome sv. Marty má umiestnenú
východnú ikonu Presvätej Bohorodičky
na uctievanie. Každú svoju apoštolskú
cestu zveruje pod ochranu Panny Márie
a po jej skončení prichádza do baziliky
Santa Maria Maggiore poďakovať sa za jej
priebeh.

SLOVO

Svetové dni mládeže 2019 v Paname

pastoračnému zámeru je verný aj ako rímsky biskup. Jeho zvýšený záujem o marginalizované vrstvy v Ríme, Taliansku
a po celom svete sa nie všade stretávajú
s pochopením. Pre svoje výzvy k ochrane
utečencov do krajín, kde vládne stabilita a pokoj, čelil neraz aj kritike. Dnes
vidíme, že Duch Svätý nás cez učenie
a príklad najvyššieho pastiera Cirkvi
motivuje, aby sme dali do stredu svojej
pastoračnej činnosti človeka s jeho ťažkosťami a obavami. V tomto poslúchaní
hlasu súčasného pápeža cez tiché vanutie
Svätého Ducha sa máme ešte čo učiť.

I
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Svätá liturgia v chaldejskom obrade v Bagdade

I photovat.va

APOŠTOLSKÉ CESTY

SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA
»d Richard FUČKO

Najbližšia apoštolská cesta na Eucharistický kongres
v Budapešti a na Slovensko bude pre Svätého Otca
Františka 34. od začiatku jeho pontifikátu v roku 2013.
Jeho predchodca, pápež pútnik, teraz už svätý Ján Pavol
II., vykonal týchto ciest až stoštyri.
Jeho prvá cesta, ktorú mal vo svojom
harmonograme ešte pápež Benedikt XVI.,
ho priviedla do Brazílie. Vrátil sa na svoj
domovský kontinent v rámci konania Svetových dní mládeže 2013. Pamätnou bola
najmä omša na známej pláži Copacabana
skoro so štyristotisíc účastníkmi.
Nasledujúci rok pápež putoval do Svätej
zeme, kde sa modlil za ukončenie izra-

elsko-palestínskeho konfliktu. Stretol sa
aj s ekumenickým konštantínopolským
patriarchom Bartolomejom. Aj keď nie sú
viditeľné veľké gestá, ekumenický dialóg
medzi oboma predstaviteľmi kresťanstva
intenzívne prebieha.
Ako prvú európsku krajinu navštívil Svätý
Otec 21. septembra 2014 Albánsko. Hneď
po nej nasledovala najkratšia pápežská

cesta, trvajúca štyri hodiny, ktorej cieľom
bol Štrasburg, kde predniesol svoj prvý
príhovor v európskych inštitúciách.
Na záver roku 2014 Svätý Otec prijal
pozvanie na návštevu Turecka, v ktorom
navštívil nielen svetské inštitúcie, ale aj
modrú mešitu a istanbulskú katedrálu,
v ktorej sa zúčastnil na liturgickej slávnosti chrámového sviatku spolu s patriarchom Bartolomejom, ktorého prosil
o modlitby za seba, za rímsku Cirkev
a jednotu.
Filipíny sa stali dejiskom najmasovejšej
pápežskej cesty. Na záverečnej omši sa
stretlo šesť až sedem miliónov veriacich.
Pápeži navštívili Filipíny vrátane tejto
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cesty dokopy štyrikrát, od roku 1970 počnúc Pavlom VI. až po rok 2015. O to viac
si môžeme vážiť štvrtú návštevu malého
Slovenska, rátajúc aj návštevu bývalého
Československa.
Na americký kontinent sa Svätý Otec vrátil v septembri 2015. Po historickej návšteve Kuby pricestoval do Spojených štátov
amerických, kde sa tretíkrát uskutočnilo
stretnutie pápeža a prezidenta USA
v Bielom dome. Vtedy bol prezidentom
Barack Obama. Vôbec ako prvý pápež
vystúpil na schôdzi Kongresu, po ktorej
sa prihovoril aj na valnom zhromaždení
Organizácie spojených národov. Počas
svojho nabitého programu si spomenul
na obete z 11. septembra z útoku na New
York, navštívil školu v Manhattane v štvrti
East Harlem a zúčastnil sa na programe
Svetového stretnutia rodín vo Filadelfii.
V roku 2016 zopakoval návštevu Kuby,
na ktorej sa stretol s moskovským patriarchom Kirillom. Obaja podpísali tridsaťbodovú deklaráciu. Išlo o prvé stretnutie
patriarchu Západu a patriarchu Moskvy
a celej Rusi. Kuba bola vybraná ako miesto stretnutia východu a západu, severu
i juhu. Deklarácia sa vyjadrila k spoločnému dedičstvu prvého milénia, apelovala
na zastavenie prenasledovania kresťanov
vo svete i na riešenie bioetických otázok.
Na záver vyzvali kresťanov k ohlasovaniu
evanjelia, radostnej zvesti, zakončiac
modlitbou k Bohorodičke.
Spolucítenie s osobami na okraji spoločnosti a utláčanými vyjadril Svätý
Otec aj krátkou jednodňovou návštevou
utečeneckého tábora na gréckom ostrove
Lesbos 16. apríla 2016.
Poľský Krakov sa stal miestnom Svetových dní mládeže 2016, ktoré by boli
bez účasti rímskeho veľkňaza neúplné.
Okrem mládežníckeho programu navštívil pútnické miesto Čenstochová a koncentračný tábor Osvienčim, v ktorom
sa pomodlil v cele svätého Maximiliána
Kolbeho. Taktiež navštívil Sanktuárium
Božieho milosrdenstva, prechádzajúc
bránou milosrdenstva s mladými.
Využijúc prípravy na 500. výročie reformácie na prelome októbra a novembra
2016 navštívil Svätý Otec Švédsko, aby
zvýraznil dialóg medzi katolíkmi a luteránmi. Tento dialóg sa začal práve pred
päťdesiatimi rokmi. Počas svojej dvojdňovej cesty navštívil aj malú katolícku
komunitu v treťom najväčšom meste
Švédska – v Malmö.

Svätá liturgia v byzantskom obrade v rumunskom Blaji

I photovat.va

V máji 2017 navštívil Fatimu, aby spolu
s mariánskymi pútnikmi oslávil storočnicu zjavení. Pri tejto príležitosti sa modlil
pri hroboch dvoch fatimských detí,
vizionárov Františka a Hyacinty, ktorých
vzápätí kanonizoval.
Svetové stretnutie rodín sa v auguste
2018 uskutočnilo v Írsku. Toto stretnutie bolo poznačené mnohými kauzami
sexuálneho zneužívania. Rímsky veľkňaz
navštívil katedrálu v Dubline, kde zotrval
pri sviečke, ktorá je zapálená od roku
2011 za všetky nevinné obete zneužívania.
Svoj čas v hlavnom meste Írska využil
aj na prekvapivú návštevu centra pre
bezdomovcov. Pred záverečnou omšou
v Dubline odletel do mariánskeho pútnického miesta Knock, v ktorom sa pomodlil
spolu s pútnikmi, vyprosujúc odpustenie
za škandál zneužívania.
Netradičné stretnutie sa udialo v Spojených arabských emirátoch začiatkom
roka 2019. Arabský polostrov navštívil
ako prvý pápež. Stretol sa s korunným
princom Mohamedom bin Zayedom,
zúčastnil sa na medzináboženskom
stretnutí, na ktorom spolu s veľkým imámom káhirského Al Azharu Ahmadom al
Tajjibom podpísal šestnásťstranový Dokument o ľudskom bratstve pre svetový
mier a vzájomné spolunažívanie. V tomto
dokumente vyzývajú katolíkov a moslimov, aby hľadali v každom človeku svojho
brata, ktorého stvoril Boh. Treba objaviť
hodnoty pokoja, spravodlivosti, dobra,

krásy a ľudského bratstva. Chcú oživiť
náboženské cítenie v srdciach nových
generácií, aby sa čelilo radikalizmu a slepému extrémizmu vo všetkých formách
a prejavoch.
Pre Slovensko blízkou návštevou bola
aj jeho cesta do Rumunska na prelome
júna a júla 2019. Aj napriek pádu komunizmu boli Rumuni vystavení populizmu
a nacionalizmu. Svätý Otec sa stretol aj
s rumunským pravoslávnym patriarchom
Danielom, s ktorým sa pomodlil modlitbu Otče náš, povzbudiac k úsiliu o spoluprácu medzi katolíkmi a pravoslávnymi.
Navštívil aj mariánske pútnické miesto
vo východných Karpatoch Sumuleu
Ciuc, kam počas dejín putovali aj mnohí
maďarskí i rumunskí katolíci. 2. júna
navštívil Blaj, kde blahorečil sedem hieromučeníkov – gréckokatolíckych biskupov,
ktorí odmietli prestúpiť na pravoslávie
a zomreli počas prenasledovania komunistickým režimom. V Blaji sa stretol aj so
zástupcami rómskej komunity, ktorých
poprosil o odpustenie za obdobie, počas
ktorého sa im Cirkev otočila chrbtom
a propagovala segregáciu.
Zatiaľ posledná, 33. apoštolská cesta,
priviedla Františka ako prvého pápeža
do Iraku v marci 2021. Navštívil miesta,
ktoré sa spájali s praotcom Abrahámom,
i miesta, v ktorých teroristický Islamský
štát zanechal najväčšie škody – Mosul
a Karakoš, vyzývajúc k mieru a odpusteniu.
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SVÄTÝ OTEC
A OCHRANA ŽIVOTA
»d Jozef GLASA

monasteryicons.com
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Prekvapil už svojím menom – František. Mnohí celkom
nerozumeli, viacerí hľadali nový program či štýl. Nemýlili
sa. Nový pápež naozaj priniesol ambiciózny pastoračný
program i štýl. A obsah, ktorý sa javí ako až revolučne
nový. Ide však skôr o revolúciu pravovernosti (ortodoxie).
Niekedy nepochopený svojimi. Podobne ako u jeho
božského Majstra Ježiša, ktorý „neprišiel Zákon zmeniť,
ale naplniť“. Upozorniť blúdiace ľudstvo na skutočnosti,
ktoré tu boli od počiatku. V nevyspytateľnom zámere
stvoriteľskej Božej všemohúcnosti.

Svätý Otec František sa počas celého
svojho pontifikátu mimoriadne dôrazne
zasadzuje za ochranu každého ľudského
života a za zabezpečenie nevyhnutných
podmienok na život. Za jeho dôstojnosť
a integrálny rozvoj. Nie vždy podľa predstáv dnešných farizejov a zákonníkov, ale
vždy podľa pravdy a lásky. Lebo prišiel,
podľa svojho Majstra, volať a zachrániť nielen spravodlivých, ale, dokonca
prioritne, aj hriešnikov vrátane ľudí
na okraji, tých najbiednejších, vylúčených, vyhadzovaných, skartovateľných,
chorých, starých, umierajúcich... Ale aj
bezdomovcov, väzňov a migrantov. Pri
vstupe do Apoštolského paláca nechal
umiestniť drevený kríž so záchrannou
vestou migranta, ktorý sa utopil. Ako
symbol, pozvanie, ako akčný program.
Pápežove aktivity, gestá, činy a vyjadrenia
sú neobyčajne odvážne, prekvapujúce.
Zasahujú časopriestory, oblasti a témy,
mimoriadne svojou šírkou, hĺbkou,
komplexnosťou a naliehavosťou. Ide vždy
na podstatu, na samé korene života a jeho
mnohorakých ohrození a problémov. Je
pokojným, láskavým a pevným oporným
bodom, skalou, Petrom našich čias. Vedie
lodičku Cirkvi v oceáne globalizovaného,
dosiaľ nevídaným spôsobom prepleteného (či popleteného) sveta v ťažkej, dosiaľ
nepochopenej dobe zmietanej pandémiou
– a jej dôsledkami. V dobe, keď sa doslova
rozhoduje o živote jednotlivých ľudí,
spoločenstiev, národov. Aj o záchrane
podmienok života v „našom spoločnom
dome“, na planéte Zem. A dnes dokonca
už aj za jej hranicami. Globalizovaná
ľudská civilizácia práve vstupuje do svojej
kozmickej, medziplanetárnej etapy.
Ako sa s týmito a mnohým ďalšími výzvami života a pre život vyrovná ľudstvo?
Ako v nich obstojí Cirkev? A čo s tým
dnes môže urobiť Svätý Otec? Niekto
by očakával, že sa obráti najmä na prostriedky vedy. A on naozaj veľmi pozorne načúva jej hlasu, odvážne vstupuje
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do dnešných dialógov poznania, sleduje
a podporuje činnosť pápežských akadémií a viaceré výskumné projekty. Slovom
i príkladom vyjadril podporu aktuálnemu
očkovaniu proti koronavírusu.
Ale model pre svoju obrovskú, mnohostrannú úlohu prekvapujúco hľadá inde.
V živote a diele „chudáčika z Assisi“ – sv.
Františka, ktorého meno si na začiatku pontifikátu vybral za svoje. Podľa
jeho príkladu mu ide o skutočný „pokoj
a dobro“. Vždy vystupuje proti vojne, terorizmu, nespravodlivosti. Žiada nastoliť
dialóg, spravodlivý mier. („Nikdy nie
vojnu!“) Úloha „opraviť Pánov dom“ je pre
neho františkánskou cestou chudobných,
chorých, vylúčených. Je cestou a prijatím
každého človeka. Je cestou starostlivosti
o celé živé stvorenie. Žasnúc nad nádherou, krehkosťou života, ohrozeného dnes
viac ako kedykoľvek predtým bezohľadnosťou a smrteľnými hriechmi človeka.
Ozajstným liekom, prioritou je tu podľa
Svätého Otca hlásanie autentickej Dobrej
zvesti – evanjelia. Všetkými dobrými
prostriedkami pre všetkých. Viac činmi,
príkladom než slovami. Aj v duchu
univerzálneho ľudského bratstva: „Ak
prijmeme skúšku (pandémie) ako príležitosť, môžeme pre všetkých pripraviť
budúcnosť v znamení univerzálneho
bratstva, pre ktoré neexistuje alternatíva,
lebo bez vízie celku nebude budúcnosť
pre nikoho.“ (v rozhovore s Domenicom
Agassom, 2021). Vie, ako to nádherne
formuloval aj v encyklike Laudato si, že
v Ježišovom evanjeliu je ozajstná cesta,
pravda, ba život sám.
V dnešnom rozbitom, dopletenom svete
ľudských vášní, zlyhaní a bied aj zločinov
všetkého druhu úplne dôveruje Božej láske, prozreteľnosti a milosrdenstvu. („Boh
sa nikdy neunaví nám odpúšťať.“) A Božej
Matke. Zveruje jej všetky svoje dôležité
podujatia, cesty. Dôveruje aj svätému Jozefovi. Jeho sochu ako spiaceho pútnika,
úplne dôverujúceho Bohu vo všetkom má
na svojom stole. Pod ňu ukladá na účinné
riešenie na papierikoch napísané najťažšie problémy dnešného človeka i ľudstva.
A dôveruje aj modlitbe nás všetkých,
našej duchovnej podpore. („Nezabúdajte
sa za mňa modliť.“) Je mužom pevnej
viery, nádeje a lásky poslaným dnes znova
„povzbudzovať svojich bratov“ a sestry
ako Peter. Je autentickým, pokojamilovným bojovníkom života a za život.
V twitterovom odkaze účastníkom
tohtoročného Pochodu za život v USA
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(29. januára 2021) napísal: „Kultúra života
je dedičstvom, s ktorým sa kresťania túžia
podeliť so všetkými. Každý ľudský život,
jedinečný a neopakovateľný, predstavuje nedoceniteľnú hodnotu. Toto treba
vždy nanovo ohlasovať, s odvahou slov
a skutkov.“
V príhovore účastníkom medzinárodnej konferencie Áno životu vo Vatikáne,
venovanej starostlivosti o nenarodené
i narodené deti so závažným zdravotným
postihnutím, pápež 25. mája 2019 povedal:
„Niekedy začujeme: ,Ach, vy katolíci
neakceptujete potrat, to je problém vašej
viery‘. Nie: to je problém prednáboženský
(pre-religioso). ... Je to problém ľudský.
Stačia dve vety, aby sme toto dobre pochopili: dve otázky. Prvá otázka: Je dovolené
vyhasiť ľudský život na vyriešenie nejakého problému? Druhá otázka: Je dovolené
najať vraha na vyriešenie problému?
Odpovedzte si. Toto je ten kľúčový bod. ...
Nie je to dovolené. Nikdy, nikdy neslobodno vyhasiť ľudský život ani najať vraha,
aby sa vyriešil určitý problém.“

V čase, keď po celom svete silnejú ideologické, finančné a politické tlaky na presadenie eutanázie či lekárom asistovanej
samovraždy, Svätá stolica pod pozorným
vedením Svätého Otca iniciuje viaceré
medzinárodné, ba globálne aktivity
v prospech ochrany krehkého ľudského života. Medzi inými aj ambiciózny
svetový program na podporu paliatívnej
(vrátane hospicovej) starostlivosti, ktorý
koordinuje Pápežská akadémia za život.
V roku 2020 vydala k téme Kongregácia
pre náuku viery osobitný dokument pod
názvom Dobrý Samaritán (Samaritanus
bonus).
Návšteva Svätého Otca Františka na Slovensku je veľkou príležitosťou, aby sme
v duchu jeho odvážneho, pevného svedectva a mnohorakého nasadenia za život
obnovili aj naše konkrétne pozitívne rozhodnutia a úsilia. V dôslednom, úctivom,
starostlivom a láskyplnom zápase za život
spolu so všetkými ľuďmi dobrej vôle,
dnes i v budúcnosti.
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SVÄTÝ OTEC

FRANTIŠEK A KRÍŽ
ZO SAN DAMIANA
»d František SOCHOVIČ – Alena KAPLÁNOVÁ

Návšteva Svätého Otca na Slovensku v tomto čase
vytvára množstvo prepojení. Svätý Otec je známym
veľkým ctiteľom Presvätej Bohorodičky. Len nedávno,
na sviatok vrcholných apoštolov Petra a Pavla, si uctil
jej obraz z Klokočova priamo na pilieri baldachýnu
v Bazilike svätého Petra v Ríme. Ten istý obraz bude
aj na liturgickom pódiu v Prešove. Pódiu však bude
dominovať svätý Pánov Kríž, pretože slávnosť bude
na sviatok jeho Povýšenia.
Jednou z prvých úloh novozvoleného
pápeža je vybrať si meno, ktoré o ňom
niečo napovie. Výberom mena sa pápež
zvyčajne identifikuje s hlavnými črtami
a charizmou svätca nosiaceho toto meno
alebo niektorého zo svojich predchodcov
na pápežskom stolci s rovnakým menom.
Najpoužívanejšími menami medzi pápežmi boli mená Ján, Lev, prípadne Gregor
alebo Pius. No súčasný pápež si nezvolil
žiadne z nich. Zvolil si meno František
a tým vyslal jasný signál o charaktere
svojho pontifikátu, o potrebe obnoviť Boží
chrám, teda Cirkev, o chudobe a jednoduchosti pri ohlasovaní radostnej zvesti,
o živom a oslávenom Kristovi.
S menom sv. Františka z Assisi sa prirodzene spája kríž z Kostola sv. Damiána. Tento
svätec, okrem iného, inšpiroval Svätého
Otca aj tým, že sa špeciálne zaujímal o život a potreby chudobných ľudí. Výnimočnosť sv. Františka spočíva v jeho viere, poslušnosti a oddanosti Bohu. Svedčí o tom
známy príbeh, ktorý sa stal začiatkom 13.
storočia. Mladý František Bernardone pri
svojich prechádzkach v okolí Asissi prišiel
k pomaly sa rozpadajúcemu Kostolu sv.
Damiána. Tu si pokľakol pred ikonou
kríža, ktorá visela nad oltárom, a modlil

sa. Dôležité je zdôrazniť, že František sa
nepozeral na tvár Ježiša ako na muža bolesti, ale ako na Boha slávy. Z ikony kríža
sa mu prihovoril samotný Kristus, ktorý
ho vyzval, aby opravil Boží dom. František
poslúchol toto volanie a začal s obnovou
Kostola sv. Damiána, čím sa začala aj jeho
snaha o obnovu celej Cirkvi. Môžeme
teda povedať, že na počiatku obrátenia sv.
Františka z Asissi stála ikona kríža, ktorá
sa stala aj symbolom jeho nasledovníkov
(františkánov).

Mikuláš Klimčák: Sv. František z Assisi
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Kríž zo San Damiana v Bazilike sv. Kláry v Assisi
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oči. Je oslávený ako víťaz a kráľ. Jeho tvár
je pokojná a vyrovnaná. Jeho oči vyzývajú
k novému pohľadu na svet. Rozpätie jeho
ramien s miernym prehnutím v lakťoch
symbolizuje objatie, ktorým Kristus
objíma celý svet. K Ježišovi sa obracajú
srdcia Márie a Jána. Po jeho ľavej strane sú
vyobrazené ženy, ktoré vedú dialóg o tom,
čo sa stalo na kríži, a na každom okraji ramien kríža je smerujúca ruka a zrak anjela.
Anjeli tak pod ramenami kríža s údivom
pozerajú na seba a obdivujú tajomstvo
spásy, ktoré sa uskutočnilo krvou nášho
vykupiteľa.
Zaujímavé je aj vyobrazenie scény Nanebovstúpenia, ktorá sa nachádza nad
Ježišovou hlavou. Ježiš sa akoby vinie
na vrchol hory, kde ho požehnáva a prijíma Otcova ruka. Anjeli ho pritom velebia
a oslavujú Božiu moc a slávu. Vpravo pri
Ježišových nohách je kohút, ktorý ohlasuje
Ježiša ako pravé svetlo. Poukazuje však
aj na Petra a jeho „ranný príbeh“. Hovorí
nám: „Dávaj si pozor a nebuď si príliš istý
sám sebou.“
Úžasná je aj symbolika farieb a svetla. Kríž
zvýrazňujú dve farby: červená a čierna.
Červená je symbolom Boha, Božej lásky
a preliatej krvi. Čierna predstavuje hriech
a smrť. Pri pohľade na kríž môžeme vidieť
svetlo, ktoré preniká z Ježiša Krista. Týmto
vyobrazením sa potvrdzujú jeho slová: „Ja
som svetlo sveta.“ (Jn 8, 12) V tomto svetle
sa nachádzajú aj postavy pod krížom, ktoré majú taktiež účasť na Ježišovej chvále.
Symbolika farieb a svetla je použitá pri
každej postave, ktorá je na ikone vyobrazená.

Obdivuhodný je pôvod a samotná inšpirácia kríža, ktorá tkvie vo východnej
sýrskej tradícii. Vznik kríža sa datuje do 12.
storočia v Umbrii, čiže na území Talianska.
Život v tomto regióne bol veľmi dynamický a veľmi rýchlo sa rozvíjal. Cez Umbriu
viedla dôležitá obchodná cesta, ktorá smerovala zo severu cez Benátky alebo z juhu
cez Sicíliu. Prechádzalo ňou veľa pútnikov
smerujúcich do Ríma aj tých, ktorí sa
pridávali k veľkej krížovej výprave. Umbria
a Spolett ako stredisko umeleckej a náboženskej činnosti boli ovplyvnené novými
prúdmi z rôznych častí Stredozemného
mora. Na kultúrny život v Umbrii mali veľký vplyv sýrski mnísi, ktorí boli zo svojej
vlasti vyhostení počas obrazoboreckých
nepokojov v rokoch 726 – 842. Východná
sýrska inšpirácia je jasne zvýraznená aj
na kríži z Kostola sv. Damiána. Svedčí

o tom stvárnenie postáv či symbolika v použití farieb, materiálu a svetla.
Ikony vo východnej spiritualite majú
veľmi dôležitú úlohu a prinášajú nám
výnimočný duchovný odkaz prostredníctvom vyobrazenia samotného deja,
postáv, použitia farieb, materiálov a hry so
svetlom. Rovnako to platí aj pri ikone kríža. Orámovanie ikony je tvorené z mušlí,
ktoré sú symbolom krásy a večnosti. Mušle
sa však nenachádzajú všade. V dolnej časti
kríža je ikona „otvorená“, čo symbolizuje,
že práve cez Krista sa dostaneme k Otcovi,
ktorý nás požehnáva. Celý kríž je zasadený
v skale, ktorou je Peter, pre nás je to Svätý
Otec a jeho autorita.
Ústrednou postavou je postava Krista,
ktorý je vyobrazený ako živý, má otvorené

Táto ikona kríža je úžasným dielom,
ktoré nás svojím posolstvom a symbolikou
povzbudzuje k adorácii zmŕtvychvstalého Krista. Učí nás pozerať na Krista ako
na toho, ktorý smrťou smrť premohol.
Zvíťazil nad hriechom a daroval nám
večný život. Takýmto pohľadom sa na kríž
pozeral aj sv. František z Asissi. Boh videl
do jeho srdca a pozval ho, aby vstúpil
do jeho spoločenstva a budoval jeho Cirkev.
Rovnakým spôsobom pozýva všetkých.
Ak by Svätý Otec František na stretnutí
s gréckokatolíkmi v Prešove nepovedal ani
slovo, už aj jeho prítomnosť ako pápeža nosiaceho meno sv. Františka, ktorý
v Kostole sv. Damiána pri ikone kríža
začal dielo obnovy Cirkvi, bude veľkým
a jasným posolstvom a impulzom pre
každého z nás. Ako malý brat František
z Assisi sme pozvaní pred tvárou Krista
začať obnovu Cirkvi, a to od seba.
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Cisárovná a apoštolská kráľovná Mária Terézia (1740 –
1780) pred 250 rokmi dosiahla u pápeža Klementa XIV.
(1769 – 1774) opätovné erigovanie Mukačevskej eparchie,
ktorej dejiny siahajú do 14. storočia. Pápež 19. septembra
1771 bulou Eximia Regalium Principum uviedol starobylú
eparchiu východnej Cirkvi medzi katolícke biskupstvá.

O štyri roky neskôr mukačevský biskup
Andrej Bačinský preniesol sídlo eparchie
z Mukačeva do Užhorodu. Využil na to
vhodné okolnosti, keďže v roku 1773
pápež Klement XIV. zrušil jezuitov, ktorí
následne opustili Užhorod a uvoľnili
budovu svojho kolégia a chrám. Eparchiu
v danom čase tvorilo 560 000 veriacich
v 711 farnostiach na území trinástich
uhorských stolíc vrátane stolíc na území
dnešného Slovenska. Pontifikát pápeža
Klementa XIV., vlastným menom Gio

vanniho Vincenza Antonia Ganganelliho,
trval síce krátkych päť rokov, ale jeho
rozhodnutia pozitívne ovplyvnili vývoj
Gréckokatolíckej cirkvi na území dnešného Slovenska a priniesli akceleráciu jej
rozvoja pod patronátom Habsburgovcov.
Mária Terézia vo svojich reformných krokoch pokračovala a pre Katolícku cirkev
na území dnešného Slovenska pripravila
zriadenie troch nových biskupstiev. Ako
apoštolská kráľovná bola nositeľkou
patronátneho práva uhorských kráľov
a využívala právomoc zriaďovať biskupstvá a vymenúvať do nich biskupov.
V januári 1776 vyhlásila zriadenie troch
nových diecéz odčlenených z rozsiahlej
Ostrihomskej arcidiecézy. Pápež Pius VI.
(1775 – 1799) bulami Regalium principum
Romanus Pontifex a Apostolatus offici
nostri z 13. marca 1776 na jej žiadosť
zriadil nové biskupstvá v Banskej Bystrici,
Spišskej Kapitule a v Rožňave. Zároveň sa
pristúpilo k úprave hraníc Nitrianskeho
biskupstva. Závažná zmena priblížila biskupov k veriacim a umožnila efektívnejšie
spravovanie Cirkvi.
Pre budúcnosť však mala cisárovná význam aj v kontexte slovenského národného obrodenia a formovania identity
slovenského národa. Prispela k tomu aj
tým, že u pápeža v roku 1777 dosiahla
schválenie liturgického sviatku sv. Cyrila
a Metoda. Jeho slávenie bolo určené
na 14. marca. Cyrilo-metodská myšlienka
sa od polovice 18. storočia spájala s dejinami spisovnej slovenčiny a slovenského

Mikuláš Klimčák: Sv. Cyril a Metod

Pápež Klement XIV., ktorý v roku 1773 rozpustil jezuitov.
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národného povedomia. V priebehu 19.
a 20. storočia sa rozvinula a stala neodmysliteľnou súčasťou náboženského kultu, ako aj slovenských národných dejín.
Pápež Pius VI., rodným menom Giovanni
Angelo Braschib, bol jedným z najdlhšie
pôsobiacich pontifikov s dramatickým
záverom života, keď ho direktórium
počas francúzskej revolúcie dalo uväzniť.
Napokon počas väznenia v meste Valence
29. augusta 1799 zomrel.
Pápeži vstupovali do života Katolíckej
cirkvi na území dnešného Slovenska aj
v nasledujúcom storočí v kooperácii s panovníkmi, ktorí boli nositeľmi patronátneho práva uhorských kráľov. Na základe
návrhu cisára Františka I. v roku 1804
pápež Pius VII. (1800 – 1823) 9. augusta
1804 zriadil bulou In universa Gregis Do-
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viesť niekoľkoročný zápas s Napoleonom.
Jeho odvaha vzoprieť sa cisárovi priniesla
jemu, ako aj pápežskému úradu prestíž
na medzinárodnom poli diplomacie
a spoločenského uznania.
Nové biskupstvá na území dnešného Slovenska sa stali priestorom, kde sa kreovala
inteligencia. Výraznou mierou prispeli
k slovenskému národnému obrodeniu.
V polovici 19. storočia bol biskupom
v Banskej Bystrici Štefan Moyzes (1851
– 1869). V roku 1852 sa zasadil za obnovu vydávania časopisu Cyril a Metod.
Znovu zdôraznil cyrilo-metodskú tradíciu
a posilnil jej prepojenie s národnoobrodeneckým hnutím. Milénium príchodu sv.
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Snaha panovníka a pápeža zlepšiť správu
veriacich priniesla viacero efektov.
V prvom rade to bolo priblíženie biskupa
k veriacim, keďže sa reálne vytvorila možnosť intenzívnejšieho osobného stretávania biskupa a veriacich vo farnostiach.
Vytvorili sa nové biskupské centrá a ich
súčasťou bolo vytváranie a koncentrácia
vzdelávacích inštitúcií, napr. kňazské
semináre, učiteľské akadémie, gymnáziá,
elementárne školy a výchovné zariadenia. Pápež Pius VII., vlastným menom
Giorgio Barnaba Luigi Chiaramonti,
musel napriek svojej jemnosti a citlivosti

SLOVO

Cyrila a Metoda na slovenské
územie oslávil v rámci veľkolepých osláv v roku 1863 a stal sa
prvým predsedom novozaloženej Matice slovenskej. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní to boli
práve biskupi zo Spiša, Rožňavy
a Banskej Bystrice, ktorí bránili
slovenské národné záujmy.

Prešovskí biskupi z prelomu
19. a 20. storočia sa nevyhli
maďarizačným aktivitám a čelili vnútornej opozícii tvorenej
slovenskými a rusínskymi duchovnými i veriacimi. Situácia
sa radikálne zmenila po vzniku
Československa. Rímskokatolícki a gréckokatolícki biskupi
pre svoju maďarskú príslušnosť
postupne opustili biskupstvá, až
na košického biskupa Augustína
Fischera-Colbrieho, ktorý bol
známy svojím proslovenským
prístupom. Zlomový medzník
v dejinách sa odrazil aj vo vzťahoch medzi
pápežom a Katolíckou cirkvou na Slovensku. Svätá stolica reagovala na situáciu
v Československu a pápež Benedikt XV.
(1914 – 1922), vlastným menom Giacomo
Giambattista della Chiesa, vymenoval
na uprázdnené slovenské biskupstvá
nových biskupov alebo apoštolských
administrátorov. Biskupstvá vyňal spod jurisdikcie Ostrihomu a Jágra a podriadil ich
priamo Rímu. Tým vznikla akoby samostatná cirkevná provincia reprezentovaná
navonok Biskupským zborom Slovenska.

Spišská Kapitula

Neskôr došlo aj k vylepšeniu
duchovnej správy v Mukačevskej eparchii. Pápež Pius VII.
na návrh cisára Františka I.
zriadil bulou Relata semper
22. septembra 1818 Prešovské biskupstvo a za prvého
biskupa vymenoval Gregora
Tarkoviča. Už skôr, v roku 1787,
bol mukačevským biskupom
vytvorený Košický vikariát so
sídlom v Prešove, ktorý sa vydaním buly povýšil na Prešovské
biskupstvo. Podľa rozhodnutia
pápeža sa Prešovské biskupstvo
stalo sufragánnym biskupstvom
Ostrihomského arcibiskupstva
a ostrihomský arcibiskup mal
voči nemu práva metropolitu. Pri vzniku
malo 193 farností a 148 987 veriacich.

Pápež Pius VII.

minici cura Košické biskupstvo.
Bula obsahovala povýšenie
Jágerského biskupstva na arcibiskupstvo a v jeho hraniciach
vytvorenie Košického a Szatmárskeho biskupstva.

I

Zmeny hraníc spôsobili, že dvadsaťjeden farností Prešovskej eparchie a jedna
z Mukačevskej eparchie sa ocitli v Maďarskom kráľovstve. Pre tieto farnosti zriadil
pápež Pius XI. (1922 – 1939), vlastným
menom Ambrogio Damiano Achille
Ratti, v roku 1924 Miškovecký exarchát
a do jeho čela vymenoval bývalého mukačevského biskupa Antona Pappa.
Vzájomné vzťahy medzi Svätou stolicou
a Československom upravovala zmluva
modus vivendi, prijatá v roku 1928. Tá
predpokladala vznik samostatnej cirkevnej provincie na Slovensku pre Rímskokatolícku cirkev a tiež gréckokatolícku
metropoliu v Československu. Pápež
2. septembra 1937 vydal bulu, v ktorej
avizoval zriadenie cirkevnej provincie
na Slovensku a gréckokatolíckej metropolie v Československu. S tým súviselo založenie novej eparchie so sídlom v Chuste
a povýšenie Mukačevskej eparchie na archieparchiu. Úspešná realizácia rozhod-
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nutia pápeža by znamenala samostatnú
provinciu pre gréckokatolíkov a tým aj
ich väčšiu suverenitu v rámci Katolíckej
cirkvi. K realizácii zámeru nedošlo pre
nečinnosť štátnych orgánov, ktoré v roku
1938 sústreďovali svoju pozornosť na obranu a udržanie štátnej suverenity. Celý
proces sa zastavil po rozbití republiky
a v podobe, ako sa mal realizovať v roku
1938, sa už pre geopolitické zmeny v 20.
storočí nerealizoval.
Katastrofa rozbitia Československa a druhej svetovej vojny vyvolala ďalšie kroky zo
strany pápeža. V marci 1939 bol zvolený
Pius XII. (1939 – 1958), vlastným menom
Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli.
Udalosti v strednej Európe a po úprave
hraníc štátov ho v apríli 1939 viedli k zriadeniu Apoštolskej administratúry pre
gréckokatolíkov Mukačevskej eparchie žijúcich na Slovensku. Zveril ju do jurisdikcie apoštolského administrátora v Prešove,
biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM. Ten
sa od začiatku vymedzil proti fašistickej
politike slovenského štátu a pod nátlakom
režimu v decembri 1939 abdikoval, ale
pápež Pius XII. jeho abdikáciu neprijal,
ba ho povýšil na sídelného prešovského
biskupa. Jednoznačne mu tým vyjadril
podporu a zároveň aj svoj nesúhlasný postoj s protižidovskou politikou. Po skončení druhej svetovej vojny vyšli najavo
zločiny spáchané na židoch, čo potvrdilo
správnosť konania biskupa aj pápeža.
Československá republika bola obnovená,
ale Sovietsky zväz si na základe tzv. vôle
ľudu Podkarpatskej Rusi, ktorý dosiahol
riadeným plebiscitom, spojil toto územie
s mestom Užhorod, kde sídlil mukačevský
biskup. Svätá stolica zareagovala v roku
1946 vytvorením Apoštolskej administratúry Mukačevskej a Hajdúdorožskej
eparchie pre ich farnosti na území Sloven-

ska a zverila ich do správy prešovského
biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM.
Povojnový vývoj si žiadal nový prístup zo
strany pápeža k Československu, ktoré sa
ocitlo vo sfére vplyvu Sovietskeho zväzu
a komunistickej ideológie. Jednoznačne
zaujal miesto na strane demokratických
síl a rozličným spôsobom vyjadroval
podporu kresťanom na našom území.
Usiloval sa o rešpektovanie náboženskej
slobody, čo ešte s väčšou razanciou presadzoval jeho nástupca Ján XXIII. (1958 –
1963), vlastným menom Angelo Giuseppe
Roncalli, a Pavol VI. (1963 – 1978), vlastným menom Giovanni Battista Enrico
Antonio Maria Montini, ktorý rozvinul
rokovania s Československom a usiloval
sa o prepustenie katolíckych biskupov,
medzi nimi aj prešovského pomocného
biskupa Vasiľa Hopka z väzenia.
Predmetom rokovania bola aj obnova
Gréckokatolíckej cirkvi. Rokovania medzi

Československom a Vatikánom prebiehali
od roku 1963 a dosiahli prepustenie biskupov, ale režim ich od veriacich izoloval.
V roku 1964 pápež vyhlásil pútnický
chrám v Šaštíne za baziliku minor, čím
deklaroval podporu veriacim v ich zápase
s totalitným režimom. Začiatkom sedemdesiatych rokov dosiahol svätenie nových
biskupov do Trnavy, Nitry a Banskej
Bystrice a napokon v roku 1977 zriadil
samostatnú Slovenskú cirkevnú provinciu. Vatikán sa snažil dosiahnuť zlepšenie
situácie Katolíckej cirkvi v krajine za cenu
kompromisov s predstaviteľmi komunistického režimu.
Zmena nastala voľbou pápeža Jána Pavla
II. (1978 – 2005), vlastným menom Karola
Jozefa Wojtylu. Veľmi dobre sa orientoval
v socialistickom bloku a poznal komunistickú realitu. Osobne bol oboznámený
s tragickou situáciou veriacich na Slovensku, keď ako krakovský arcibiskup udržiaval kontakty s prenasledovanou Cirkvou.
Preto zmenil charakter rokovaní a vatikánski diplomati na jeho pokyn zvolili
ofenzívny prístup. Počas prvých rokovaní
sa nechal denne informovať o ich priebehu. Pápež zaskočil komunistické vedenie
svojou korešpondenciou, keď pri rôznych
historických cirkevných výročiach zasielal
osobné listy. Prezidentovi Gustávovi
Husákovi zaslal 1. septembra 1980, v predvečer madridskej schôdzky o bezpečnosti
a spolupráci v Európe, list a upozornil ho
na nedodržiavanie náboženskej slobody,
a žiadal urýchlenú nápravu; ďalší podobný list nasledoval v januári 1982.
Pápež zároveň ignoroval požiadavky Československa na obmedzenie pôsobenia
cirkevnej emigrácie. V roku 1981 navštívil
centrum slovenskej cirkevnej emigrácie −
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Pius XII. pred ikonou Bohorodička Salus Populi Romani
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Bl. Pavel Peter Gojdič na auduencii u pápeža Pia XI.
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Ústav sv. Cyrila a Metoda a Nepomuceum
ako centrum českej cirkevnej emigrácie
v Ríme. Rok predtým zriadil v Kanade
Eparchiu svätých Cyrila a Metoda pre
Slovákov byzantského obradu so sídlom
v Toronte. Za prvého eparchu vymenoval
Michaela Rusnáka CSsR. Eparchia patrí
do Slovenskej gréckokatolíckej cirkvi sui
iuris a jej biskup je členom Rady hierarchov Slovenskej gréckokatolíckej cirkvi
sui iuris na Slovensku. Pápežova osobná
aktivita povzbudzovala k odvážnejšiemu
konaniu ordinárov diecéz v Československu, ako to bolo v prípade kardinála
Františka Tomáška v Prahe a biskupa,
apoštolského administrátora Júliusa Gábriša v Trnave.
Ordinár Gréckokatolíckej cirkvi Ján Hirka
v apríli 1981 v Prešove, počas zhromaždenia gréckokatolíckych duchovných, ktoré
si pred voľbami vynútili štátne orgány,
predniesol referát a v ňom ostro tlmočil požiadavky Gréckokatolíckej cirkvi.
Žiadal vydanie štátneho súhlasu na vymenovanie biskupa, zriadenie duchovného
seminára, vyriešenie majetkovoprávnych
otázok a vyhlásil, že veriaci pokladajú
tieto nedostatky za porušenie ústavných
práv. O šesť týždňov neskôr napísal ministrovi kultúry a žiadal súhlas na vymenovanie biskupa, pretože „máme písomne
doložené, že Svätá stolica chce vymenovať pre nás biskupa..., bez ktorého niet
plnej organizácie a existencie Cirkvi“.
Osobnosť Jána Pavla II., jeho blízkosť československým kresťanom, ako aj osobná
angažovanosť za zlepšenie ich postavenia
viedla na prelome 70. a 80. rokov k nárastu aktivity a sebavedomia veriacich.
To sa naplno prejavilo počas velehradskej
púte 7. júla 1985 za účasti 150- až 200-tisíc
veriacich, pričom najviac ich prišlo zo
Slovenska. Na púti sa zúčastnili tisícky
mladých ľudí, ktorí tvorili šesťdesiat
percent účastníkov púte. Štátni predstavitelia počas svojich príhovorov obhajovali
náboženskú slobodu v krajine a odmietali
pripojiť k menám Cyril a Metod adjektívum svätý, ale zástupy veriacich ich
doslova vypískali. Vyvrcholením bola
pontifikálna svätá omša, ktorú slúžil pápežský legát Agostíno Casaroli. Po dlhom
čase od roku 1949 sa púť na Velehrade
stala prvým otvoreným protestom proti
cirkevnej politike štátu.
Púť na Velehrade bola zo strany Cirkvi
dlhodobo pripravovaná a tvorila súčasť
širokého európskeho evanjelizačného
programu zahrnutého v encyklike Jána
Pavla II. Slavorum apostoli z 2. Júna 1985.

Na svätej omši vo Vajnoroch 22. apríla 1990 pápež Ján Pavol II. žehnal prešovským evanjeliárom.

S týmto cieľom sa aktivizovala vatikánska
diplomacia, Vatikánsky rozhlas a cirkevná emigrácia, domáci ordinári, skrytá
cirkev a laickí aktivisti. Masovosť púte
bola výsledkom pôsobenia skrytej cirkvi
a aj ďalšie púte sa stali miestom verejnej
demonštrácie viery.
Činnosť skrytej cirkvi bola pravidelnou
témou vzájomných rokovaní a československá strana žiadala zakročiť proti
aktivitám tajných biskupov. V prostredí
skrytej cirkvi sa podpore Jána Pavla II. tešil tajný biskup, neskôr kardinál Ján Chryzostom Korec. Silvester Krčméry a Vladimír Jukl – vedúce postavy skrytej cirkvi
na Slovensku – sa s pápežom osobne
poznali ešte z obdobia, keď bol krakovským arcibiskupom. Jeho zvolenie prijali
s neskrývanou radosťou. Ján Pavol II. ich
v júni 1983 pozval na osobné stretnutie
do Poľska, kam sa chystal na svoju druhú
návštevu. Pozornosť Štátnej bezpečnosti
však ich návštevu Poľska znemožnila.
Skrytá cirkev pracovala veľmi intenzívne
s mládežou a ich činnosť sa prejavila už
v roku 1983 na púti v Šaštíne a potom
na spomínanom Velehrade a v Levoči.
Na púťach sa zúčastňovali rekordné počty
mladých veriacich, ktorí demonštrovali
neschopnosť režimu potlačiť náboženské
cítenie napriek štyridsaťročnej programovej ateizácii spoločnosti. V tom roku
Ján Pavol II. povýšil Chrám Nanebovzatia
Panny Márie v Ľutine na baziliku minor
podobne ako počas mimoriadneho svätého roka 1984 povýšil chrám na mariánskej
hore v Levoči. V oboch prípadoch zostali
predstavitelia režimu prekvapení a protestovali. Aj to bol spôsob, ako vyjadriť
podporu utláčanej Cirkvi v Československu.

Režim postupne ustupoval zo svojich požiadaviek a Vatikánu vyšiel čiastočne v ústrety aj pri vymenovaní nových biskupov
v rokoch 1988 a 1989. Takto sa potvrdila aj
správnosť postupu pápeža Jána Pavla II.,
ktorý bol vo vzťahu k socialistickej vláde
nekompromisný a trval na oprávnených
požiadavkách pre Cirkev v Československu. Stal sa hlasom umlčanej Cirkvi,
ktorá volala skrze neho o pomoc, a aj jeho
zásluhou sa na konci roka 1989 mohla
slobodne nadýchnuť.
Počas prvej pápežovej návštevy 21. apríla
1990 označil nový československý
prezident pád totalitného režimu a jeho
návštevu za zázrak. Slová Václava Havla
výstižne charakterizujú pohľad veriacich
z Československa na pápeža: „Neviem,
či viem, čo je zázrak. Napriek tomu sa
odvažujem povedať, že som v tejto chvíli
účastníkom zázraku: do krajiny zdevastovanej ideológiou nenávisti prichádza
posol lásky; do krajiny zdevastovanej
vládou nevzdelancov prichádza žijúci
symbol vzdelanosti; do krajiny donedávna ničenej ideou konfrontácie a rozdelenia sveta prichádza posol mieru, dialógu,
vzájomnej tolerancie, úcty a láskavého
porozumenia, zvestovateľ bratskej jednoty v rôznosti. Počas dlhých desaťročí
bol z našej vlasti vyháňaný duch. Mám tú
česť byť svedkom okamžiku, keď jej pôdu
bozkáva apoštol duchovnosti.“
Pápež pristúpil aj k zmenám v územnokánonickom usporiadaní Katolíckej cirkvi
na Slovensku, keď v roku 1995 apoštolskou konštitúciou Pastorali Quidem zriadil na Slovensku novú cirkevnú provinciu
so sídlom v Košiciach. Arcibiskupom sa
stal košický biskup Alojz Tkáč a sufragánnymi biskupstvami Spišské a Rožňavské
biskupstvo.
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Jeho druhá návšteva Slovenska smerovala aj do Prešova. 2. júla 1995 sa spolu
s gréckokatolíkmi modlil Akatist k Presvätej Bohorodičke. Bol to akt uznania
vernosti a utrpenia gréckokatolíkov
počas prenasledovania Cirkvi. Jeho pobyt
v Prešove bol umocnený aj neplánovanou
návštevou prešovskej katedrály, kde sa
pomodlil pri telesných ostatkoch biskupa
Gojdiča. Nasledovala cesta k evanjelickému kolégiu a uctenie pamätníka
obetiam Karafových jatiek zo 17. storočia.
Tým vzdal hold mučeníkom uctievaným
Evanjelickou cirkvou a prejavil nádherné
gesto zblíženia a vyrovnania sa s krivdami
sedemnásteho storočia a ďalších storočí.
Plánované stretnutie sa konalo na priestranstve pred mestskou športovou halou,
kde sa zišlo približne 200 000 veriacich
nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých
štátov.

Blahorečenie Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku 4. novembra 2000

SLOVO

Pápeža oficiálne privítal prešovský biskup
Ján Hirka, ktorý návštevu neskôr zhodnotil slovami: „Návšteva pápeža Jána Pavla
v Prešove pomohla našej cirkvi, lebo sme
boli predstavení svetu ako cirkev, ktorá
napriek dlhoročnému útlaku a utrpeniu ostala živou, ktorú predchádzajúce
prenasledovanie síce materiálne i personálne veľmi poškodilo, ale duchovne ju
posilnilo.“ Medzi výzvy Jána Pavla II. ku
gréckokatolíkom patrili odkaz na duchovné bohatstvo kresťanského Východu
a povzbudenie k úsiliu beatifikácie mučeníkov z obdobia komunizmu.

Blahorečenie Vasiľa Hopka 14. septembra 2003 v bratislavskej Petržalke
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Jeho podpora sa prejavila aj v príprave
podmienok na realizovanie plánu metropolitného usporiadania Gréckokatolíckej
cirkvi. V roku 1997 zriadil Apoštolský
exarchát v Košiciach a do jeho čela vymenoval vladyku Milana Chautura CSsR. Pre
gréckokatolíkov v Českej republike, ktorých od sídla Prešovskej eparchie v roku
1993 oddelila štátna hranica, zriadil
v roku 1996 Apoštolský exarchát pre katolíkov byzantského obradu a zveril ho pod
priamu jurisdikciu Svätej stolice. Prvým
exarchom bol biskup Ivan Ljavinec.
Pápež Ján Pavol II. sa usiloval zdôrazniť
odkaz mučeníkov Gréckokatolíckej cirkvi
z obdobia neslobody a medzi prvými blahorečil mukačevského biskupa Teodora
Romžu počas svojej návštevy Ukrajiny
v júni 2001. V jeseni toho istého roka pokračoval beatifikáciou mučeníkov biskupa Pavla Gojdiča OSBM a Metoda Trčku
CSsR v Ríme. A počas poslednej návštevy
Slovenska v roku 2003 povýšil na oltár aj
biskupa Vasiľa Hopka a rímskokatolícku
rehoľnú sestru sv. Kríža Zdenku Schelin-
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SLOVO

I Byzantinos

Generálna audiencia 30. júna 2018

I Archív Jána Babjaka SJ
Vysviacka Jána Babjaka SJ 6. januára 2003 v Ríme

govú. Takto Katolícka cirkev a Slovensko
získali vzácne vzory, v ktorých životných príbehoch sa odrážajú úspechy aj
tragédie slovenských občanov žijúcich
v 20. storočí. Napokon aj pápež Ján Pavol
II. bol svätorečený pápežom Františkom
27. apríla 2014 v Ríme.
Počas troch apoštolských ciest na Slovensko pápež Ján Pavol II. navštívil Bratislavu, Košice, Prešov, Poprad, Vysoké Tatry,
Spišskú Kapitulu, Trnavu, Banskú Bystricu, Rožňavu a významné pútnické miesta
Šaštín, Nitru a Levoču. Na Slovensku
zanechal nezmazateľnú stopu v srdciach
ľudí a pozitívne ovplyvnil smerovanie
slovenskej spoločnosti smerom k slobode
a zodpovednosti.
Jeho nástupca Benedikt XVI. (2005 – 2013),
vlastným menom Joseph (Alois) Ratzinger,
síce našu krajinu nenavštívil, ale uskutoč-
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I Byzantinos

Ďakovná púť gréckokatolíkov do Ríma v roku 2018

I

nil dôležitý medzník v dejinách Katolíckej
cirkvi na Slovensku, keď viacerými bulami
vytvoril nové územno-kánonické usporiadanie Katolíckej cirkvi na Slovensku.
V roku 2008 zriadil nové rímskokatolícke
arcibiskupstvo v Bratislave a biskupstvo
v Žiline. Pre Rímskokatolícku cirkev upravil hranice západnej provincie a východnej
provincie. Gréckokatolícku cirkev povýšil
na metropolitnú a zriadil arcibiskupstvo
v Prešove a sufragánne biskupstvá v Bratislave a Košiciach. Prvým prešovským
arcibiskupom metropolitom sa stal Ján
Babjak SJ. V roku 2009 slovenskí gréckokatolíci získali zastúpenie na Kongregácii
pre východné cirkvi. Stalo sa tak potom,
ako Benedikt XVI. vymenoval Cyrila Vasiľa
SJ za titulárneho arcibiskupa a zároveň
sekretára spomínanej kongregácie.
Pápež Benedikt XVI. vykonal aj niekoľko
beatifikácií slovenských svätcov, akým boli

sestra Sára Salkaháziová z Košíc a mučeník
Titus Zeman. Jeho nástupca pápež František, vlastným menom Jorge Mario Bergoglio SJ, beatifikoval rehoľníčku a mystičku
Miriam Teréziu Demjanovičovú S. C., ako
aj mučenícku čistoty Annu Kolesárovú.
Retrospektívny pohľad do vzťahov pápežov a veriacich na Slovensku nás privádza
k poznaniu úprimného záujmu o našu
cirkev. Najzreteľnejšie sa spätosť s pápežom prejavila počas pontifikátu Jána Pavla II., ktorý sa v slovenských pomeroch
veľmi dobre orientoval a obyvateľstvo aj
krajinu si obľúbil. Vplyv jeho osobnosti sa v plnej miere prejavoval v období
neslobody, keď osobným prístupom
prispel k dosiahnutiu upieraných práv pre
veriacich. Každý z pápežov istou mierou
posunul vpred spoločenský progres Slovenska v rôznych spoločensko-politických
systémoch a štátnych útvaroch.

SLOVO

I
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JÁN PAVOL II.

V SPOMIENKACH
»d Tatiana CMORIAKOVÁ

Bezprostredne po oficiálnom potvrdení
návštevy Vatikánom doslova pribehol
na radnicu otec biskup Ján Hirka natešený
i vystrašený z toho, ako to zvládneme.
Chvíľu sme sa len tešili, potom začali tvoriť predstavu o tom, čo všetko treba urobiť
a s kým všetkým sa treba kontaktovať, aby
sa s pápežom mohli v Prešove stretnúť
desaťtisíce či státisíce ľudí. Ale aj aby sa
pápež cítil v našom meste dobre. Spolu so

„Spomínať neznamená ponárať sa s nostalgiou do minulosti, ale budovať súčasné a dávať impulz budúcemu,“
povedal pri istej príležitosti Svätý Otec František. V pamäti
mnohých účastníkov návštevy pápeža sv. Jána Pavla II.
v Prešove v roku 1995 ostali živé spomienky na toto stretnutie. Pri návšteve Svätého Otca Františka sa tieto spomienky znova vynárajú a povzbudzujú k radosti z prítomnej
chvíle a k viere vstupovať do nových výziev.

I Archív M. Chautura

Z časovo vzdialených udalostí nám
utkvejú v pamäti len tie spomienky,
ktoré najviac rezonujú v mysli človeka.

Keďže som bol vtedy súčasťou prípravného tímu pápežskej návštevy v Prešove
za Cirkev, po svätej omši s pápežom sv.
Jánom Pavlom II. v Košiciach som sa
ponáhľal do Prešova, kde sa mal dvestotisícový dav pred športovou halou modliť
Akatist k Presvätej Bohorodičke. Keď
som prišiel na pódium, sv. Ján Pavol II.
už prechádzal papamobilom po koridoroch medzi veriacimi. Ja som sa stiahol

JURAJ KOPČÁK,
EXPRIMÁTOR MESTA PREŠOV:
Keby si niekto v ktoromkoľvek období
viac ako sedemstoročnej histórie nášho
mesta zafantazíroval, že tu raz bude možné stretnúť hlavu Katolíckej cirkvi, všetci
by neveriacky krútili hlavami. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Pápež Ján Pavol
II. navštívil naše mesto v roku 1995.

I Archív Juraja Kopčáka

dozadu za biskupov, ktorí mali pripravené svoje miesta. Bol som prekvapený
z bystrého zraku Jána Pavla II. Keď ma
neuvidel sedieť vedľa sídelného biskupa
Jána Hirku, poslal kardinála Sodana, aby
dal priložiť stoličku do prvého radu, kde
mi určil miesto medzi biskupmi
hneď na kraji vedľa neho. Bol som
vtedy len tri roky biskupom a bolo
pre mňa veľkým prekvapením, ako
veľmi dbal o to, aby miestni biskupi boli spolu, keďže vtedy som bol
pomocným prešovským biskupom.
Jeho pozornosť a nábožnosť pri
mariánskom akatiste, ktorú som
mal možnosť vnímať z bezprostrednej blízkosti, je pre mňa stále
veľkým povzbudením do nábožnej
úcty k Presvätej Bohorodičke.
Verím, že rovnako teraz pri slúžení
svätej liturgie Svätým Otcom
Františkom pri ikone klokočovskej
Bohorodičky tam bude silne prítomná aj blízkosť sv. Jána Pavla II.

Juraj Kopčák s manželkou odovzdávajú dary 2. júla 1995 v Prešove

VLADYKA MILAN CHAUTUR
CSSR, EMERITNÝ BISKUP
KOŠICKEJ EPARCHIE:

Sv. Ján Pavol II., vl. Milan Chautir a vl. Cyril Vasiľ ako kňaz
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štátnou správou, políciou, zdravotníkmi,
vojakmi, kolegami starostami a primátormi obcí a miest nášho regiónu a s množstvom odborníkov, firiem a dobrovoľníkov
sme vytvorili konkrétnu predstavu o tom,
čo všetko treba zorganizovať, postaviť, zabezpečiť, ale aj predstavu o tom, kto bude
za čo zodpovedať a ako sa budú jednotlivé
tímy vzájomne informovať o plnení úloh.
Otec biskup, prednosta okresného úradu,
okresný šéf polície a ja sme sa pravidelne
stretávali raz týždenne. Aj po rokoch cítim
potrebu vyjadriť vďaku a obdiv všetkým,
ktorí na príprave participovali. Lebo
všetko prebehlo bez problémov napriek

Archív Ľubomíra Petríka
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tomu, že sa pápež
na poslednú chvíľu
rozhodol navštíviť
Katedrálny chrám
sv. Jána Krstiteľa
i centrum mesta
a pri pamätníku
Karafových jatiek
sa pomodliť spolu
s biskupom Evanjelickej cirkvi a. v.
Podať si ruku s námestníkom Krista
na zemi, privítať ho
v mene Prešovčanov
a v mene celého
regiónu pred zrakmi viac ako dvestotisíc
ľudí, prezidenta republiky, premiéra,
členov vlády a parlamentu, ale aj diplomatov a predstaviteľov miestnej štátnej
správy a miestnych samospráv je veľká česť
i veľký zážitok. Osobitným zážitkom bola
možnosť sa s Jánom Pavlom II. rozprávať.
Zaujímal sa o úplne obyčajné veci. Rodinu,
deti, mesto... A čo je až neuveriteľné,
na detaily nášho rozhovoru si spomenul
na ďalšom stretnutí vo Vatikáne pri príležitosti blahorečenia Pavla Petra Gojdiča
o niekoľko rokov neskôr.
Tak ako si nikto v minulosti nevedel predstaviť pápeža v Prešove, tak sme si pred
26 rokmi nevedeli my predstaviť, že v takom krátkom čase budeme mať možnosť
stretnúť sa so Svätým Otcom v našom
meste znova. A ak sme návštevu Jána
Pavla II. považovali za zázrak, návštevu
Svätého Otca Františka v septembri tohto
roka vnímajme ako výzvu k pochopeniu
nášho poslania v dnešnom svete.

MONS. ĽUBOMÍR PETRÍK,
PROTOSYNKEL PREŠOVSKEJ
ARCHIEPARCHIE:

A ďalšie zo stretnutí so sv. Jánom
Pavlom II. bolo na jednej z pútí
v Ríme s mojou vtedajšou farnosťou zo Svidníka. Na audiencii
v Bazilike sv. Petra, keď sa Svätý

Archív Miroslava Šimka

Spomeniem aspoň dve. Začnem tou, ktorá
má súvis s historickou návštevou sv. Jána
Pavla II. v Prešove v roku 1995. Mal som
milosť spracovať s otcom Milanom Mojžišom brožúrku duchovnej prípravy pre
gréckokatolíkov pred návštevou pápeža
a v deň samotnej návštevy moderovať
spolu s otcom Markom Rozkošom bezprostrednú prípravu pred jeho príchodom.
Začiatok bol o 12. h, keď sme pri mestskej
športovej hale počuli zvony z Katedrály
sv. Jána Krstiteľa. Mali sme končiť o 17.
h, keď sa mal začať Akatist k Presvätej
Bohorodičke. Svätý Otec však urobil milé
ekumenické gesto, keď sa šiel pomodliť
k pomníku obetí evanjelických veriacich
z roku 1687 a navštíviť aj našu katedrálu,

kde sa pomodlil pri ostatkoch dnes už ním
blahorečeného biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM. To „zdržanie sa“ bolo priestorom na improvizáciu. Tam vznikla väčšina
hesiel, ktoré sme potom spontánne všetci
skandovali. Keď Svätý Otec prechádzal
papamobilom pomedzi zástup veriacich,
radosť a nadšenie kulminovali. Všetci sme
spievali pieseň Likuj, Presvjataja Ďivo a zovšadiaľ sa ozývalo: „Nech žije Svätý Otec!“,
„Vitajte medzi nami!“, „Celí tvoji!“, „Radosť
srdca prezrádza, Svätý Otec prichádza!“
Potom pani Monika Kandráčová začala
spievať pieseň Boža Mati, čista Ďivo...
Ktosi povedal, že to všetko bolo ako druhé
Turíce... Akatist spieval tristočlenný zbor
a kňazské časti otec Vojtech Boháč, ktorý
si to vážil ako najvýznamnejšie cirkevné
uznanie v jeho kňazskom živote. Aj keď
potom prišiel dážď, nikomu to neprekážalo, nikoho to neobralo o radosť a nadšenie.
Ešte mohutnejšie sme spievali: „Raduj sa,
búrka, čo desí nepriateľa! ... Raduj sa, čo
škvrny hriechov umývaš! Raduj sa, voda,
v ktorej sa umýva svedomie!“ Svätý Otec
vo svojom príhovore, ktorý vysoko prevýšil
všetky naše očakávania, povedal veľa hlbokých a významných myšlienok, preto
asi tridsaťkrát počas neho zaznel
náš spontánny potlesk a búrlivé
prevolávanie: „Je to tak!“ a „Ďakujeme!“ A na konci sme spolu
s pápežom prevolávali: „My sa
dažďa nebojíme!“ Akatist je odvtedy obľúbenou modlitbou v našich
farnostiach. Prvá návšteva pápeža
v našej miestnej cirkvi sa stala
nezabudnuteľnou a jedným z jej
duchovných plodov bolo blahorečenie otca biskupa Gojdiča.

I
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Otec priblížil ku mne, povedal som mu, že
sme gréckokatolíci z Prešovskej eparchie
zo Slovenska a on hneď zareagoval: „Á,
biskup Hirka!“ Vtedy som si uvedomil, aký
vnímavý bol na to, čo som povedal, keď
hneď k eparchii priradil meno jej biskupa... Naozaj vedel pozorne počúvať. A to
nie je všetko. Požehnal ma tak, že položil
ruku na moju hlavu, a tak vznikla pre mňa
veľmi vzácna fotografia, na ktorú bola aj
jedna milá reakcia, že to vyzerá, akoby ma
za kňaza vysvätil sám pápež, pretože sa ten
zachytený moment podobá na vkladanie
rúk pri kňazskej vysviacke...
Keď si uvedomím, že podobné historické
stretnutie môžeme zažiť teraz so Svätým
Otcom Františkom, ba dokonca sláviť
s ním svätú liturgiu v Prešove, som opäť
nadšený a dojatý, lebo láska k Svätému
Otcovi je pre nás, i pre mňa osobne,
láskou ku Kristovi a jeho Cirkvi, ktorú
postavil na skale, ktorou je Peter.

OTEC MIROSLAV ŠIMKO,
SPRÁVCA FARNOSTI ŠARIŠSKÉ
JASTRABIE:
Pri návšteve pápeža sv. Jána Pavla II.
v Prešove som mal tú milosť odovzdávať pápežovi dar za mesto Prešov. V tom
čase som bol študentom Gréckokatolíckej
bohosloveckej fakulty v Prešove a bohoslovcom v gréckokatolíckom kňazskom
seminári. Pri odovzdávaní daru vyžaroval
z Petrovho nástupcu Boží pokoj a láska. Keď som pred ním pokľakol, povedal
som mu: „Svätý Otče, my gréckokatolíci
vás veľmi ľúbime.“ On sa pritom usmial
a odpovedal: „Ja viem, že ma ľúbite. I ja
vás ľúbim.“ Pritom ma pohladil a požehnal. Bol som naplnený pokojom a radosťou, že nás Petrov nástupca nosí vo svojom srdci a že na nás gréckokatolíkov tu
pod Karpatmi pamätá.
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GRÉCKOKATOLÍCKA
CIRKEV NA SLOVENSKU
»d Peter ŠTURÁK – Jaroslav CORANIČ

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku sa vo svojom
povedomí považuje za pokračovateľku duchovného
dedičstva a odkazu sv. Cyrila a Metoda. Jej história,
kultúra a súčasnosť sú toho dôkazom. Pochopenie jej
postavenia, ale aj poslania aj v dnešnej spoločnosti
a v rámci ekumenických snáh musí vychádzať z poznania,
že je to Cirkev, ktorá patrí do všeobecnej Katolíckej
cirkvi, uznávajúc pápežský primát, obradovo sa radí
k východným cirkvám konštantínopolskej tradície.
V tejto súvislosti sú veľmi výstižné slová
blahej pamäti svätého Jána Pavla II., ktoré
vyriekol počas svojej historickej návštevy
Slovenska na stretnutí s gréckokatolíckymi veriacimi v Prešove 2. júla 1995: „Pri
tejto mojej návšteve Slovenska, najmä
jeho východnej časti, mohol som osobne
poznať zvláštnosti, ktoré charakterizujú
náboženský život a tradície tohto kraja.
Tu sa Západ stretá s Východom, latinský
obrad s východným. Takmer hmatateľne
tu možno cítiť stopy dedičstva a posolstva
svätého Cyrila a Metoda. Svätí solúnski
bratia vypracovali svojou evanjelizačnou
činnosťou model cirkevného života, ktorý
v sebe spája bohatstvo východnej tradície
v oblasti práva, liturgie, teológie a spirituality s princípmi jednej, svätej, katolíckej
a apoštolskej Cirkvi v spoločenstve s rímskym biskupom.“... Ale vaša prítomnosť je
výrečným svedectvom o tom, ako možno
byť po stáročia verní pôvodnému modelu,
ktorý uskutočnili sv. Cyril a Metod. Buďte
hrdí na svoju pradávnu tradíciu!“

SÚČASŤ MUKAČEVSKEJ
EPARCHIE
Je nepochybne dôležité poznať rozličné
aspekty historickej skúsenosti Cirkvi,
ktorá žila a žije v regióne pod karpatským
oblúkom. Najstaršie obdobie života východnej Cirkvi na našom území sa začína

v období Veľkej Moravy a trvá až po nové
potvrdenie jej katolicity, ktoré bolo
ratifikované Užhorodskou úniou v roku
1646. O živote veriacich východného
obradu máme z tohto obdobia skromné
informácie. Z nich vieme, že centrami
náboženského života boli predovšetkým
monastiere. Jeden z nich sa nachádzal
v Mukačeve.
Z farností riadených predstavenými mukačevského monastiera sa neskôr vytvori-

la Mukačevská eparchia a jeho predstavení sa stávali aj jej prvými biskupmi. Toto
biskupstvo bolo až do rozdelenia v roku
1818 jedným biskupstvom pre veriacich
byzantsko-slovanského obradu v tomto
predmetnom teritóriu. Prvým zjednoteným biskupom v Mukačeve bol Peter
Parténius Petrovič (1651 – 1665). Po jeho
smrti sa začalo obdobie administratívnych zmätkov, ktoré priniesli veľké škody
cirkevnému životu. V ďalšom období
boli práva mukačevským biskupov čoraz
viac obmedzované, až sa postupne ocitli
v podriadenosti latinských jágerských
biskupov.
Mukačevskí biskupi, z ktorých mnohí
pochádzali z územia Slovenska, či už
bratia Simeon Štefan, alebo Michal Manuel Olšavský, ďalej Ján Bradáč, všetci zo
Spiša, alebo Andrej Bačinský z Beňatiny
sa zaslúžili o to, že ubránili nezávislosť
Mukačeva spod Jágra a pričinili sa o to,
že Mukačevská eparchia bola kánonicky ustanovená bulou Eximia Regalium
19. septembra 1771. Pretože eparchia bola
veľmi rozsiahla, rozprestierala sa v pätBudova biskupskej rezidencie a katedrála v Užhorode pred rekonštrukciou
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PREŠOVSKÁ EPARCHIA
Samotný administratívny proces kánonického ustanovenia Prešovskej eparchie
bol ešte dlhý a náročný. Až po takmer
desiatich rokoch s odvolaním sa na svoje patronátne práva cisár František I.
3. novembra 1815 vyhlásil jej zriadenie.
Pre novú eparchiu vymenoval cisár
20. marca 1816 za biskupa Gregora Tarkoviča (1818 – 1841). Samotné erigovanie sa
však pretiahlo a Prešovská eparchia bola
ustanovená bulou Relata semper 22. septembra 1818. Bula obsahovala konkrétne
smernice ako napríklad, že Prešov sa stáva biskupským mestom, Chrám svätého
Jána Krstiteľa je vyhlásený za katedrálu,
má byť ustanovená kapitula z piatich
kanonikov, biskupská rezidencia bude
v budove pripojenej ku katedrále, ďalej
je to geografické členenie eparchie s tým,
že do nového biskupstva patrí územie
šiestich celých žúp – Abov, Borsod, Gemer, Spiš, Šariš a Turňa a zo Zemplínskej
župy má doň patriť severná časť, južný
Zemplín ostáva i naďalej v Mukačevskej
eparchii. Na území nového biskupstva je
193 farností a žije tam 149 987 veriacich
gréckokatolíkov atď. Gregor Tarkovič
bol potvrdený za prvého prešovského
biskupa a konsekrovaný v Krásnom Brode

17. júna 1821 mukačevským biskupom
Pócsym. Po ustanovení biskupstva musel
zápasiť s jeho materiálnym zabezpečením
a vybudovaním potrebných eparchiálnych ustanovizní. Zomrel 16. januára
1841 v Prešove a je pochovaný v krypte
v katedrále.
Ďalším biskupom na prešovskom stolci
bol Jozef Gaganec (1843 – 1875). Za biskupa bol vymenovaný pápežom Gregorom
XVI. 30. januára 1843. Jeho pastoračná
činnosť bola preniknutá veľkým sociálnym cítením. Postaral sa o vyplácanie
finančnej podpory pre kňazov od štátu.
Založil Spoločnosť svätého Jána Krstiteľa,
prestaval rezidenciu a katedrálu. Zásluhy
biskupa Gaganca na politickom, kultúrnom a náboženskom rozvoji ocenil cisár,
ktorý mu udelil Rád Františka Jozefa.
V roku 1868 ho pápež Pius IX. vymenoval
za asistenta pápežského trónu. Zomrel
22. decembra 1875 a bol pochovaný
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na vlastnú žiadosť na prešovskom mestskom cintoríne.
Ďalším biskupom bol ThDr. Mikuláš
Tóth (1876 – 1882). Bol vymenovaný
pápežom Piom IX. 3. apríla 1876. Ako
bývalý univerzitný profesor sa s veľkou
usilovnosťou pustil do budovania cirkevného školstva, sám štedro podporoval
veľkými sumami študentov z chudobných
sociálnych pomerov. Okrem toho založil
viacero fundácií na podporu mládeže,
sirôt a chudobných. V roku 1880 založil
v Prešove bohoslovecký kňazský seminár
Dnes neexistujúca budova kňazského seminára

nástich uhorských stoliciach s takmer
550-tisíc veriacimi, boli vytvorené pre
lepšiu jednotnú správu tri vikariáty, medzi nimi aj Košický – 27. júla 1787, ktorý
sa neskôr stal základom na vytvorenie
Prešovskej eparchie. Prvým košickým
vikárom bol Ivan – Kováč Pástzeli, ďalším
Michal Bradáč, ktorý preniesol sídlo
vikariátu do Prešova, čo bolo potvrdené aj
cisárskou kanceláriou 8. marca 1806.

SLOVO

Pamätník Alexandra Duchnoviča pred budovou kňazského seminára v Prešove

Budova biskupskej rezidencie a katedrála v Prešove pred rekonštrukciou
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s teologickou akadémiou. Ako biskup
precestoval celú eparchiu vykonávajúc
vizitácie po jednotlivých farnostiach.
V roku 1881 renovoval interiér katedrály.
Zomrel náhle v rozkvete svojej apoštolskej
práce 21. mája 1882.
Po jeho smrti bol za prešovského biskupa
vymenovaný ThDr. Ján Váli (1882 – 1911).
Svätá stolica ho potvrdila 11. októbra
1882. Svoje sily a schopnosti zasvätil
duchovnému a kultúrnemu povzneseniu
svojich veriacich. Za jeho pôsobenia bola
rozšírená a dokončená budova seminára.
Prospešné boli jeho aktivity v oblasti
školstva. Už rok po dostavaní budovy
seminára zriadil komisiu, ktorá mala stáť
pri založení Učiteľského ústavu v Prešove.
Jeho zásluhou bola v Prešove otvorená aj
prvá gréckokatolícka meštianska škola.
Ušľachtilé a dobré srdce biskupa dotĺklo
19. novembra 1911 v Prešove.
Posledným biskupom Prešovskej eparchie
v čase Rakúsko-uhorskej monarchie bol
ThDr. Štefan Novák (1913 – 1920). Jeho
biskupské účinkovanie spadalo do obdobia prvej svetovej vojny. Dôležitým
momentom jeho činnosti bolo pomaďarčovanie eparchie, nielen čo sa týka
zavádzania maďarčiny do škôl, zrušenie
cyriliky ako písma a jej nahradenie latinkou, ale aj maďarizácia cirkevných obradov. Jeho snahy sa zrútili s monarchiou,
a preto v roku 1918 odišiel do Maďarska,
kde ostal do svojej smrti v roku 1932.

ŤAŽKÉ ROKY
V období dôležitej križovatky dejín
našich národov, pri vzniku Československej republiky v roku 1918, sa Prešovská
eparchia ocitla bez biskupa, pretože

spomínaný biskup Novák sa zriekol biskupského stolca a odišiel do Maďarska.
Prešovské gréckokatolícke biskupstvo
potom dočasne spravoval generálny vikár
ThDr. Mikuláš Russnák (1818 – 1922), veľmi vzdelaný teológ svojej doby, a neskôr
križevacký biskup ThDr. Dionýz Nyáradi
(1922 – 1926), ktorý napriek veľkému úsiliu pre svoj cudzí pôvod a určitú neznalosť miestnych pomerov nemohol vyriešiť
všetky ťažkosti.
Jeho nástupcom na prešovskom stolci
sa stal biskup Pavel Peter Gojdič OSBM
(1927 – 1960), človek nevšedných kvalít
a svätého života, ktorý svojou činnosťou
povzniesol Prešovské biskupstvo do veľkého rozkvetu. Po vymenovaní za apoštolského administrátora sa čoskoro
prejavila veľkosť jeho osobnosti. Inštalovaný do úradu bol 14. februára 1927. Ešte
neutíchli gratulácie novému apoštolské-

mu administrátorovi a už 7. marca bol
vymenovaný za titulárneho harpašského
biskupa. Vysvätený bol v Bazilike svätého
Klementa v Ríme 25. marca 1927. Celé
svoje konanie riadil v duchu biskupského
hesla: „Boh je láska, milujme ho“. Bez rozdielu spoločenského postavenia, národnosti či náboženstva pomáhal každému
nezištne a s veľkou láskou. Zakladal, podporoval školy a zriadil v Prešove gréckokatolícke gymnázium. Jeho životným
dielom bolo založenie eparchiálneho
sirotinca. S otcovskou starostlivosťou
dbal o duchovný rast svojich kňazov
a veriacich. Za jeho láskavý a dobročinný
vzťah k veriacemu ľudu ho už za života
nazývali biskupom zlatého srdca a otcom
sirôt. Mnohé aktivity tohto biskupa
boli nadčasové a majú ohlas a trvanie
aj v našej dobe. Osobitným spôsobom
stál na strane spravodlivosti a postavil sa
na obranu utláčaných a prenasledovaných
ľudí, najmä židov.
Žiaľ, toto obdobie rozkvetu bolo násilne
prerušené v dôsledku politických zmien
a nástupu totalizmu v Československu
po roku 1948. V tomto tiesnivom období
bol ešte 11. mája 1947 vysvätený prvýkrát
v dejinách Prešovskej eparchie za pomocného biskupa ThDr. Vasiľ Hopko (1947
– 1976). Jeho biskupské heslo bolo: „Aby
všetci jedno boli“. Aj on preukazoval vo
svojej službe hrdinskú vernosť, pokoru
a lásku k ľuďom.
Sľubný rozvoj eparchie však bol zabrzdený nielen vojnovými okolnosťami, ale
hlavne nástupom komunistických síl
v roku 1948. Gréckokatolícka cirkev sa
pre svoju vernosť Rímu stala tŕňom v oku
štátnej moci. Všetky útoky vyvrcholili
Exhumácia ostatkov bl. Pavla Petra Gojdiča v Leopoldove
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Bl. biskup Pavel Peter Gojdič v Trebišove
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Prešovským soborom 28. apríla 1950, keď
bola Gréckokatolícka cirkev v Československu postavená mimo zákona. V čase
svojej likvidácie malo Prešovské gréckokatolícke biskupstvo 345 duchovných, 242
systematizovaných farností, 11 kaplánskych miest, 241 farských chrámov, 174
filiálnych chrámov, 49 kaplniek a 305 645
veriacich.

v prospech Vatikánu a imperialistických
mocností“. Podobný zlovoľný postup
bol zvolený aj pri svätiacom prešovskom
biskupovi Vasiľovi Hopkovi. Výsledkom
bolo, že biskup Gojdič bol odsúdený
na doživotné väzenie a biskup Hopko
na pätnásť rokov, hoci súd proti nim
nemal žiadne relevantné usvedčujúce
dôkazy.

Plán KSČ počítal s tým, že Gréckokatolícku cirkev „pretransformuje“ na Pravoslávnu, ktorej centrum, Moskovský
patriarchát, už mali pod kontrolou
sovietski súdruhovia. Zákonné rozhodnutie o zrušení tejto cirkvi však nebolo
prijaté, zrušenie Gréckokatolíckej cirkvi
a následný prevod jej majetku na Pravoslávnu cirkev umožnila vtedajšia štátna
moc viacerými administratívno-právnymi úkonmi bez zákonného podkladu.
Napriek tomu vláda po 28. apríli 1950
uznala výsledky Prešovského sobora, čím
sa gréckokatolícki veriaci zo dňa na deň
„mali stať“ pravoslávnymi. Aspoň tak to
chápali predstavitelia komunistického
režimu, ktorí rátali s hromadným prestupom. Tých, ktorí dobrovoľne neprestúpili,
chceli najprv presvedčovaním, neskôr
hrozbami a následne aj násilím donútiť
k prestupu. Veľká väčšina kňazov a veriacich však nikdy neprestúpila. Nakoniec
aj viacerí z tých, ktorí spočiatku pod
psychickým tlakom podpísali prestup,
svoj podpis neskôr odvolali.

Po všetkých týchto udalostiach tak
Gréckokatolícka cirkev v Československu
po roku 1950 musela nutne zmeniť formu
svojej existencie, zo štátom uznanej
cirkvi sa stala cirkev katakombálna, čiže
navonok mlčiaca, ktorú vládny režim
nazýval aj podzemnou. Koniec ilegality
Gréckokatolíckej cirkvi v Československu
priniesol až obrodný proces v roku 1968.
V spojitosti s demokratizačným procesom
už v jarných mesiacoch roku 1968 silne
ožila otázka povolenia činnosti Gréckokatolíckej cirkvi. Začali sa aktivizovať gréckokatolícki duchovní, ale i laickí veriaci,
ktorí neustálym tlakom na štátne orgány
napokon dosiali opätovné povolenie

K zlikvidovaniu zvyšku Gréckokatolíckej
cirkvi mali po roku 1950 poslúžiť aj vykonštruované politické procesy s mnohými gréckokatolíckymi duchovnými.
Takým procesom bola aj vykonštruovaná
obžaloba biskupa P. P. Gojdiča, ktorý bol
obvinený „zo spolupráce s banderovcami,
z vojenskej zrady, velezrady a špionáže
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činnosti Gréckokatolíckej cirkvi v Československu.

OBNOVA CIRKVI
Väčšina ešte žijúcich gréckokatolíckych
kňazov prijala na zasadnutí v Košiciach
10. apríla 1968 rezolúciu, v ktorej popreli
legitimitu Prešovského sobora a odsúdili
následné prenasledovanie gréckokatolíkov. Vláda túto rezolúciu prijala a 13. júna
1968 vydala uznesenie, ktorým povolila
činnosť Gréckokatolíckej cirkvi, a zároveň
vydala aj nariadenie o jej hospodárskom
zabezpečení. Svätá stolica na tento vývoj
reagovala tým, že 20. decembra 1968
vymenovala Mons. Jána Hirku za prešovského ordinára s právami sídelného
biskupa a apoštolského administrátora
Gréckokatolíckej cirkvi v ČSSR.
Príchodom sovietskych vojsk v auguste
1968 sa však celková politická atmosféra
začala meniť a postoj štátnych úradov
k obnovenej Gréckokatolíckej cirkvi sa
neustále zhoršoval. Cirkev síce mala povolenú činnosť a bola teoreticky zrovnoprávnená s ostatnými štátom uznanými
cirkvami a náboženskými spoločnosťami,
ale v skutočnosti ani zďaleka nemala také
podmienky, aby mohla rozvinúť pole svojej pôsobnosti v plnom rozsahu. Osudný
21. august prerušil rehabilitačný proces
Gréckokatolíckej cirkvi, pričom mnohé
problémy ostali nedoriešené až do pádu
komunistického režimu. Štátna moc až
do novembra 1989 dávala prešovskému
ordinárovi Mons. Jánovi Hirkovi jasne
najavo, že existencia cirkvi, na ktorej čele
stojí, je pre ňu neželaným faktom.
Obdobie 70. a 80. rokov minulého storočia bolo pre Gréckokatolícku cirkev v Československu poznačené rozsiahlejšími
a tvrdšími opatreniami než v ostatných
Pohreb Vasiľa Hopka

Bl. biskup Vasiľ Hopko v internácii v kláštore v Oseku
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Gréckokatolícka cirkev v plnej miere
pocítila tlak normalizačného režimu,
najvyššie stranícke orgány považovali
obnovenie jej činnosti za chybu. Predstavitelia Cirkvi sa viackrát neúspešne pokúšali o navrátenie biskupskej rezidencie
v Prešove, teologickej fakulty a seminára.
Štátna moc radikálne obmedzila počet
gréckokatolíckych bohoslovcov, ktorí študovali na Cyrilo-metodskej bohosloveckej
fakulte v Bratislave. Kritická situácia nastala po smrti svätiaceho biskupa Vasiľa
Hopka, ktorý zomrel 23. júla 1976. Keďže
v Československu nebolo okrem V. Hopka
ďalšieho gréckokatolíckeho biskupa, nemal v tom čase kto svätiť nových kňazov.
Po prieťahoch štátnej moci nakoniec
dostal v roku 1977 štátny súhlas na svä-

Biskup Ján Hirka pri čítaní príhovoru 2. júla 1995 v Prešove

cirkvách a náboženských spoločnostiach.
Tieto opatrenia boli okrem ideologických
dôvodov často podmienené aj politickými
dôvodmi. Jedným z týchto boli aj pretrvávajúce nedoriešené vzťahy medzi Gréckokatolíckou a Pravoslávnou cirkvou. Ich
nedoriešenie však paradoxne blokovali
československé štátne a stranícke orgány,
pre ktoré sa existencia Gréckokatolíckej
cirkvi stala iba trpenou, pričom bola
považovaná za „najreakčnejšiu“ cirkev
vôbec. Na postoj vládnych orgánov voči
Gréckokatolíckej cirkvi mali veľký vplyv
aj zahraničnopolitické dôvody. Povolenie
činnosti Gréckokatolíckej cirkvi v Československu bolo chápané ako nebezpečný
precedens, ktorý „negatívne“ vplýval
na snahy o legalizáciu gréckokatolíckych
cirkví v ďalších socialistických krajinách,
predovšetkým v Rumunsku alebo Sovietskom zväze.

tenie bohoslovcov križevacký biskup
Joachim Segedi a v rokoch 1983 až 1989
jeho nástupca Slavomír Miklovš.

takmer 32 rokov turbulentným vývojom.
Na konci roku 1989 boli všetci gréckokatolícki veriaci v Československu organizovaní v jednom Prešovskom biskupstve,
dnes má Cirkev na Slovensku metropolitné usporiadanie s jedným arcibiskupstvom a dvoma biskupstvami.

Situácia sa zmenila až po celospoločenských zmenách v novembri 1989, keď
bol 21. decembra 1989 pápežom Jánom
Pavlom II. vymenovaný za sídelného
prešovského biskupa Mons. Ján Hirka.
Pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku
sa tak skončilo takmer štyridsaťročné
„babylonské zajatie“ a konečne mohlo
prísť k jej úplnej rehabilitácii a rozvinutiu
jej činnosti vo všetkých sférach.
Gréckokatolícka cirkev v Československu,
resp. na Slovensku prešla za uplynulých
Prenesenie relikvií bl. Pavla Petra Gojdiča 17. novembra 2000 v Prešove
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To, o čo sa cirkev márne snažila od roku
1968, sa stalo realitou, ba to prekročilo
očakávania mnohých veriacich a duchovných. Cirkvi bol vrátený jej majetok
(aj keď v mnohých prípadoch vo veľmi
zlom materiálnom stave), predovšetkým
pôvodne gréckokatolícke chrámy a fary,
biskupský úrad, seminár či teologická
fakulta. Majetkovoprávne vyrovnanie
medzi Gréckokatolíckou a Pravoslávnou
cirkvou sa podarilo definitívne doriešiť až
tzv. Veľkou dohodou, ktorá bola uzavretá 20. decembra 2000. Vybudovalo sa
niekoľko desiatok nových chrámov, ale aj
viacero dôležitých pastoračných, vzdelávacích, sociálnych a charitatívnych inštitúcií. Revitalizovalo sa cirkevné školstvo,
svoju činnosť obnovilo viacero cirkevných
a náboženských spolkov a organizácií,
resp. vzniklo množstvo úplne nových.
Vývojom prešlo aj územnosprávne členenie Cirkvi, v dôsledku toho, aby sa cirkevná správa čo najviac priblížila potrebám
veriacich. Kým na konci roku 1989 Cirkev
zápasila s nedostatkom kňazov v pastorácii, v súčasnosti už má obsadené takmer
všetky farnosti, predovšetkým kňazmi,
ktorí absolvovali teologické štúdiá za uplynulé tri desaťročia. V tejto súvislosti treba
poznamenať, že záujem o teologické
štúdiá neutícha ani v súčasnosti.

Letecký pohľad na komplex budov Gréckokatolíckej cirkvi v Prešove

I M. Žarnayová
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Mimoriadnym uznaním tejto cirkvi bolo
vyzdvihnutie jej troch významných osobností – mučeníkov, ktorí boli na počiatku
21. storočia beatifikovaní, v roku 2001 Pavel Peter Gojdič a Metod Dominik Trčka,
v roku 2003 Vasiľ Hopko.
11. januára 1992 bol pre Prešovské
gréckokatolícke biskupstvo vymenovaný
druhý pomocný biskup v jeho histórii,
ktorým sa stal Mons. Milan Chautur
CSsR. Po rozdelení Československa na samostatnú Českú a Slovenskú republiku
1. januára 1993 zriadil prešovský biskup
Ján Hirka biskupský vikariát pre gréckokatolíkov v Českej republike. Za biskupského vikára bol vymenovaný Ivan
Ljavinec. 13. marca 1996 pápež Ján Pavol
II. povýšil biskupský vikariát na samostatný Apoštolský exarchát, spadajúci
priamo do právomoci Apoštolskej stolice
v Ríme. Za prvého exarchu bol vymenovaný doterajší vikár Ivan Ljavinec.
21. februára 1997 ustanovil pápež Ján Pavol II. pre gréckokatolíkov na Slovensku
nový Apoštolský exarchát v Košiciach.
Územie exarchátu bolo vyčlenené z Prešovskej eparchie. Keďže nad územím
novovzniknutého exarchátu vykonával doteraz cirkevnú správu prešovský
biskup, bolo toto územie súčasne vyňaté
spod jeho jurisdikcie a prostredníctvom
apoštolského exarchu priamo podriadené
Svätej stolici. Za prvého košického apoštolského eaxarchu bol vymenovaný Mons.
Milan Chautur CSsR.
V decembri 2002 odišiel prešovský biskup
Mons. Ján Hirka do emeritúry. Za jeho
nástupcu bol 10. decembra 2002 vymenovaný Mons. Ján Babjak SJ, ktorý sa tak stal
ôsmym sídelným biskupom Prešovského

gréckokatolíckeho biskupstva od jeho
vzniku.

GRÉCKOKATOLÍCKA
METROPOLIA
Závažná organizačno-právna zmena sa
pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku
udiala 30. januára 2008, keď pápež Bene-
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kého eparchu vymenoval doterajšieho
košického apoštolského exarchu Mons.
Milana Chautura CSsR. Súčasne v ten istý
deň, 30. januára 2008, Svätá stolica vyčlenením z Prešovskej eparchie ustanovila
novú gréckokatolícku eparchiu so sídlom
v Bratislave – Bratislavskú eparchiu.
Za prvého gréckokatolíckeho bratislavského eparchu bol vymenovaný Mons.
Peter Rusnák.
19. apríla 2013 pápež František vymenoval
Milana Lacha SJ za pomocného biskupa
Prešovskej archieparchie a ostrazinského
titulárneho biskupa. Po viac ako štyroch
rokoch bol 24. júna 2017 Svätou stolicou
vymenovaný za apoštolského administrátora vakantnej gréckokatolíckej eparchie
Parma v USA. 1. júna 2018 ho pápež František vymenoval za sídelného biskupa
tejto eparchie.
Presne o štyri roky neskôr, 24. júna 2021,
Svätý Otec František prijal od vladyku
Milana Chautura CSsR zrieknutie sa
pastoračného riadenia Košickej eparchie.
Zároveň vymenoval za biskupa Košickej eparchie vladyku Cyrila Vasiľa SJ,
doterajšieho apoštolského administrátora

Ustanovenie gréckokatolíckej metropolie na Slovensku 17. februára 2008

dikt XVI. ustanovil bulou Ad perpetuam
rei memoriam Gréckokatolícku metropoliu sui iuris so sídlom v Prešove. Prešovské biskupstvo bolo zároveň povýšené
na arcibiskupstvo. Za prvého gréckokatolíckeho prešovského arcibiskupa a metropolitu vymenoval pápež doterajšieho
prešovského biskupa Mons. Jána Babjaka
SJ. Zároveň Benedikt XVI. 30. januára
2008 povýšil Košický apoštolský exarchát
na Košickú eparchiu. Za prvého košic-

I

I M. Žarnayová

sede plena, pričom mu ponechal titul
arcibiskupa.
Podľa posledného zverejneného sčítania
obyvateľov Slovenska v roku 2011 sa ku
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
oficiálne prihlásilo 206 871 veriacich, čo
tvorí 3,8 % obyvateľov Slovenska. Gréckokatolícka cirkev je po Rímskokatolíckej
cirkvi a Evanjelickej cirkvi a. v. treťou
najväčšou cirkvou na Slovensku.
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PREŠOV

A GRÉCKOKATOLÍCI
»d Juraj GRADOŠ

Veduta mesta Prešov
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História tretieho najväčšieho slovenského mesta siaha
hlbšie do histórie, než uvádza listina uhorského kráľa
Belu IV. z roku 1247. Mestské výsady mu udelil posledný
arpádovský kráľ Uhorska Ondrej III. v roku 1299 a od roku
1374 je vďaka Ľudovítovi I. slobodným kráľovským
mestom.

I Archív Adriana Latu

Veľký muž zjednotenia Rusínov s Katolíckou cirkvou kyjevský metropolita
a neskorší kardinál Izidor tadiaľ prechádzal do Haliče, kde v roku 1440
vyhlásil úniu. Následne sa v živote mesta
stali rusnáci iba okrajovou záležitosťou.
Do ich histórie vstúpilo mesto až v roku
1670, keď sa v snahe vykúpiť odkúpilo

od neznámeho cisárskeho vojaka ikonu
z ikonostasu cerkvi v Klokočove, ktorá iba
Bl. Pavel Gojdič pri pamätníku padlým vojakom v Prešove

Konfesionálne bolo toto mesto pôvodne rímskokatolíckym, neskôr vplyvom
reformácie sa tu utvárali aj protestantské komunity. Tie s katolíckou stranou
neraz viedli boje, ktoré boli súčasťou
mocenských zápasov v severovýchodnom Uhorsku. Napriek tomu toto mesto
už od 11. storočia tvorilo akúsi hranicu
pôvodného rusínskeho osídlenia, keďže
ako uvádza Anonymus v svojej kronike,
sa tu stretali hranice Maďarov (Uhrov),
Poliakov a Rusínov.

niekoľko týždňov predtým slzila krvavé
slzy. V meste ikona nebola dlho, pretože
ju mesto predalo grófke Žofii Bátoriovej.
Ale spomienka na túto ikonu v meste bola
silná, a tak mesto podľa tradície po porážke povstania Františka II. Rákociho žiadalo vrátiť túto drahocennosť. Namiesto nej
dostalo 12. marca 1769 od grófa Filipa Stáraja zo Starého jej kópiu, ktorú vyhotovil
prešovský maliar Jonáš Gottlieb Kramer.
Neskôr ju v roku 1862 dal starosta mesta
Andrej Fuhrmann zreštaurovať Jozefovi
Bodovi, ktorý ju kompletne premaľoval.
Nový starosta Eduard Mandič tento obraz
daroval v roku 1898 svojmu priateľovi,
prešovskému biskupovi Jánovi Válimu.
Obraz tak, ako určil darca, neopustil
mesto Prešov. Po roku 1990 sa však v noci
z 9. na 10. apríla stopy po ňom strácajú.
A hoci, ako uvádza Anonymus, boli
Rusíni v 13. storočí minimálne v okolí
mesta, v neskoršom období sa aj ich stopy
strácajú. Až v 16. alebo 17. storočí vzniká
v neďalekej Novej Vsi rusnácka farnosť,
čím aj obec niesla pomenovanie Ruská
Nová Ves. Práve tu sa na faru po krátkom
pobyte v meste Prešov uchýlil v roku 1705
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na úteku pred povstalcami Františka
II. Rákociho veľký mukačevský biskup
Jozef de Camillis. Choroba však donútila
tohto vzdelaného Gréka hľadať pomoc
v mestskej nemocnici v Prešove, ale
neúspešne. 22. augusta chorobe podľahol
a bol pochovaný v krypte Kostola sv. Jána
Evanjelistu, ktorý počas reformácie slúžil
slovenským evanjelikom. Práve tento
kostol, keďže minoriti boli v roku 1787
zakázaní, sa stal 20. decembra 1792 vikariátnym a neskôr katedrálnym chrámom
vznikajúcej Prešovskej eparchie. Jej prvý
biskup Gregor Tarkovič sa usídlil v meste
7. novembra 1820 a býval v polorozpadnutom kláštore minoritov.
Odvtedy je s históriou mesta prepletený aj príbeh Gréckokatolíckej cirkvi.
V meste bola od roku 1881 vyššia škola
pre bohoslovcov aj so seminárom. Neskôr
k nej pribudli stredné gréckokatolícke
školy a spolky. Na mestskom cintoríne
očakáva vzkriesenie biskup Jozef Gaganec
a množstvo gréckokatolíckych osobností.
Tu bol vysvätený Vasiľ Hopko ako prvý
pomocný biskup Prešovskej eparchie.
A tu v budove Čierneho orla bola Gréckokatolícka cirkev na vykonštruovanom
sobore zrušená. Ale nie nadlho. V roku
1968 získali gréckokatolíci znovu svoj katedrálny chrám a v roku 1990 aj biskupskú
kúriu. Krátko predtým zažil Prešov veľkú
oslavu obrodenia Cirkvi, keď v mestskej
hale bol 17. februára 1990 kardinálom
Jozefom Tomkom vysvätený siedmy
prešovský biskup Ján Hirka. O dva roky
neskôr na tom istom mieste sám biskup
Hirka vysvätil 29. februára 1992 svojho
pomocného biskupa Milana Chautura.

Zinscenovaný Prešovský sobor 28. apríla 1950 v Prešove

Sv. Ján Pavol II. v modlitbe pred relikviárom bl. Pavla Gojdiča v prešovskej katedrále

Vysviacka Jána Hirku v mestskej hale v Prešove 17. februára 1990
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Práve mestská hala a jej okolie sa na ďalšie
desaťročia stali miestom, kde Gréckokatolícka cirkev na Slovensku realizovala svoje
najvýznamnejšie podujatia. Azda tým
najmasovejším bola 2. júla 1995 modlitba
Akatistu k Presvätej Bohorodičke na priestranstve pred halou za účasti pápeža, dnes
už svätého Jána Pavla II. Podľa vtedajších
médií sa na nej zúčastnilo až dvestotisíc
veriacich oboch obradov, čo dvojnásobne
prevýšilo počet obyvateľov mesta. Aj keď
s menším počtom pútnikov, ale s o to
vrúcnejším srdcom práve tu vzdali hold
gréckokatolíci a predstavitelia Slovenskej
republiky ostatkom blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča. Z mestskej haly
bol jeho sarkofág triumfálne 17. novembra
2001 prenesený do katedrálneho chrámu. Podobnú slávnosť zažilo mesto aj
20. septembra 2003, keď sa na Námestí
legionárov konala obdobná akcia na počesť
ďalšieho blahoslaveného Vasiľa Hopka,
ktorého sarkofág rovnako preniesli z námestia do katedrálneho chrámu.

Prenesenie relikvií bl. Pavla Petra Gojdiča 17. novembra 2000 v Prešove

V roku 190. výročia zriadenia Prešovskej
eparchie v mestskej hale 16. februára
2008 vysvätil kardinál Jozef Tomko
nového gréckokatolíckeho biskupa pre
Bratislavu v osobe Petra Rusnáka, ktorý
tu v prelomových rokoch 1988 – 1990
pôsobil ako správca miestnej farnosti.
Nasledujúci deň bol na tom istom mieste
intronizovaný prvý slovenský gréckokatolícky metropolita Ján Babjak SJ. Tento
rozvoj eparchie bol viditeľný aj na rozvoji
miestnej farnosti. 1. augusta 1995 vznikla
farnosť Prešov-Sekčov a 15. júla 2003
farnosť na Sídlisku 3.

Prenesenie relikví bl. Vasiľa Hopka 20. septembra 2003 v Prešove

I IS PA
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Ustanovenie bl. Pavla Gojdiča 21. júla 2018 za patróna mesta Prešov
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Gréckokatolícka Prešovská eparchia
bola hlavným hostiteľom slovenských
dní mládeže P18. Mesto Prešov sa od 26.
do 29. júla 2018 stalo centrom mladých
kresťanov, a práve mestská hala bola stredobodom tohto podujatia. Štyriapol tisíca
mladých prežilo aj vďaka mestu a jeho
obyvateľom úžasné okamihy.
Mestu tieto udalosti pripomínajú aj
ulice a ustanovizne. Rusínska ulica spája
mesto s jeho najväčším sídliskom Sekčov.
Ulica biskupa Gojdiča je zasa vstupnou
cestou z Hlavnej ulice k vchodu do Gréckokatolíckej teologickej fakulty a pred
Cerkvou bl. hieromučeníka Pavla Gojdiča
sa nachádza Námestie biskupa Vasiľa
Hopka. Okrem budovy rezidencie a chrámov či škôl treba spomenúť aj Divadlo
Alexandra Duchnoviča, ktorého socha je
dnes na rovnomennom Duchnovičovom
námestí. A v neposlednom rade je v meste
viacero pamätných tabúľ a pamätníkov

18 – 19

Celoslovenské mládežnícke stretnutie P18 26. – 29. júla 2018 v Prešove

spojených s Gréckokatolíckou cirkvou.
Za všetky možno stačí spomenú posledný
z roku 2018 – gréckokatolícky kríž pri Divadle Jonáša Záborského na mieste vyššej
bohosloveckej školy. Práve tá je najstaršou vzdelávacou ustanovizňou, na ktorej
vznik kladie vo svojej histórii veľký dôraz
aj miestna Prešovská univerzita. Aj preto
sa Pavel Peter Gojdič stal 21. júla 2018
patrónom mesta.
Tento výpočet mnohých okamihov, keď
sa dejiny mesta Prešov a gréckokatolíkov

spojili a vytvorili pamätný okamih, bude
onedlho obohatený aj o slávenie eucharistie Svätým Otcom Františkom. Bude to
prvýkrát, keď Svätý Otec bude v Prešove
sláviť tieto tajomstvá. A zároveň to bude
prvýkrát nielen v Prešove, ale na Slovensku, keď bude rímsky veľkňaz sláviť Božskú liturgiu sv. Jána Zlatoústeho, v ktorej
prednesie homíliu.
A tak ako v roku 1995 aj teraz sa do Prešova symbolicky v ďalšej kópii vráti klokočovská ikona Presvätej Bohorodičky, aby
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pozdravila svoj milovaný ľud. Jej tak ako
pred 26 rokmi bude znieť hymnus akatist.
Ona bude mať znovu čestné miesto na liturgickom priestore i v celej slávnosti.
Zostáva dúfať, že sa táto bohatá a vzájomne prospešná spolupráca mesta a gréckokatolíkov neskončí a že bude prinášať
chutné ovocie nielen gréckokatolíkom
v meste či v metropolii ale aj všetkým
obyvateľom mesta, ktorého pomenovanie
vonia príjemnou vôňou lesných jahôd.
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SVETLO Z VÝCHODU
»d PSK

Svätomariánska púť (Svetlo z Východu) je vlajkový projekt
programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko v rámci
programu Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho
dedičstva cezhraničného územia. Je inšpirovaný pútnickou
trasou do Santiaga de Compostela a vyzdvihuje všetky
kultúrne, prírodné, historické, spoločenské a duchovné
hodnoty slovanských národov, vzťahujúce sa na posolstvo
a mariánske tradície.
Na projekte spolupracuje trinásť part
nerov z Poľska a Slovenska, vedúcim
partnerom je Prešovský samosprávny
kraj. Projekt trvá od 1. januára 2017
do 30. septembra 2021 a celkovo sa podporili čiastkové projekty za vyše tri milióny
eur.
Vplyvom rôznych faktorov, akými sú
napríklad nárast fondu voľného času,
zvyšovanie príjmov a urýchľovanie dopravy prostredníctvom využitia technológií,
dochádza k nárastu turizmu i v medzinárodnom meradle. Svätomariánska púť je
alternatívou k Svätojakubskej ceste, ktorá
je čoraz viac vyťažená a nemožno na nej
pokojne rozjímať.
V projekte sú zapojené štyri slovenské
a štyri poľské pútnické miesta. Zo Slovenska je to Kostol sv. Vojtecha v Gaboltove, hora Zvir pri Litmanovej, Bazilika
Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine

a Bazilika Navštívenia Panny Márie
na Mariánskej hore v Levoči. Na poľskej
strane sú to Bazylika Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Starej Wsi,
Sanktuarium Matki Panskiej I Matki
Božej Kalwaryskiej na Kalwarii Paclawskej, Parafia św. Piotra Apostoła i św. Jana
z Dukli w Krośnie a Sanktuarium Matki
Božej Saletynskiej v obci Dobowiec.

SYMBOL PÚTE
Pri kreovaní samotnej značky, ktorá
by reprezentovala tento projekt, boli
oslovení viacerí experti z rôznych oblastí
tak, aby značka hodnoverne charakterizovala myšlienku Svätomariánskej púte.
Ako symbol bola vybratá fialka, symbol
skromnosti, pokory, obetavosti a trpezlivosti. Na renesančných maľbách sa často
objavuje na okrajoch zobrazení Márie
s dieťaťom, je symbolom jednoduchosti
detí a dôvery k rodičom. Modrastá farba

PSK

ju spája s vernosťou a stálosťou, fialová
farba vyjadruje duchovnosť, darovanie
fialiek vyjadruje lásku. Kvetné listy so
srdcovitou bázou znásobujú symboliku
srdca Panny Márie. V stredoveku vyjadrovala Máriinu pokoru – na mariánskych
obrazoch je spolu s jahodou, konvalinkou
a prvosienkou.
Z pohľadu ľudovej tradície je táto kvitnúca jarná bylina, lesná trvalka, dokonalým
vyobrazením koloritu kultúry vychádzajúcej zo stáročí tradícií a zvyklostí.
Obdobie kvitnutia tejto drobnej bylinky
zároveň kopíruje začiatok obdobia mariánskych slávností. Z pohľadu regionálneho charakteru produktu a púte je fialka
lesná bylinkou, ktorá sa dominantne
vyskytuje v západnejšej časti Európy,
na východ po Ukrajinu.

Minulosť tohto miesta je spojená so sv.
Vojtechom, ktorý na svojej misijnej ceste
z Uhorska do Poľska prechádzal starodávnou soľnou cestou zo Šariša do Haliče
cez Gaboltov a Kurovské sedlo. Odpočinul si a napil sa vody zo studničky, ktorá
sa nachádza blízko Kostola sv. Vojtecha.
V súčasnosti je studnička ukrytá v kaplnke zasvätenej sv. Vojtechovi. Vznik terajšieho farského kostola sa datuje do roku
1370. V strede oltára je socha patróna
kostola biskupa sv. Vojtecha. Ľavý bočný
oltár je zasvätený Panne Márii Škapuliarskej, pravý Čenstochovskej. V roku 1706
vzniklo v Gaboltove Bratstvo Panny Márie
Škapuliarskej.
V Gaboltove sa uskutočňuje púť od druhej
polovice 18. storočia a patrí medzi najväčšie v Košickej arcidiecéze. Koná sa vždy
v nasledujúcu sobotu a nedeľu po sviatku
Panny Márie Karmelskej (16. júl). Pápež
Klement XI. (1700 – 1721) udelil pútnickému kostolu privilégium plnomocných
odpustkov. V roku 2007 tu bola uložená
časť relikvií sv. Vojtecha. Od roku 1992 je
Gaboltov aj pútnickým miestom rómskych veriacich. Jedinou svojho druhu
na Slovensku je aj púť mužov organizovaná na konci augusta. Farský kostol sv. Vojtecha v Gaboltove bol vyhlásený 17. júla
2011 za mariánsku diecéznu svätyňu.

HORA ZVIR
Hora Zvir sa nachádza severne od obce
Litmanová. Tá sa do povedomia širšej verejnosti dostala prostredníctvom zjavení
na nej. Na počesť týchto udalostí sa tu
konajú veľké púte, na ktorých sa zúčastňujú veriaci zo Slovenska aj okolitých
štátov. Obec Litmanová sa nachádza
na pomedzí Pienin a Ľubovnianskej
vrchoviny. Pravosť zjavení je predmetom
cirkevného skúmania. Presvätá Bohorodička sa zjavila dvom dievčatám (Ivete
Korčákovej a Kataríne Češelkovej). Zjavenia trvali od 5. augusta 1990 do 6. augusta

1995. 6. augusta 2004 bola ustanovená
táto lokalita prešovským metropolitom
za miesto modlitby a kaplnka bola zasvätená Nepoškvrnenému počatiu Panny
Márie. Celý areál s prameňom na hore
bol 7. septembra 2008 povýšený na gréckokatolícke mariánske pútnické miesto
Prešovskej archieparchie. 8. augusta
2010 prišlo k slávnostnému zverejneniu
dekrétu o ustanovení puta duchovného
príbuzenstva (afiliácie) mariánskeho
pútnického miesta na hore s pápežskou
bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme.
Apoštolská penitenciária v Ríme udelila
tomuto pútnickému miestu výsadu plnomocných odpustkov.
Od roku 2008 bol postupne vytvorený
liturgický priestor – oltár, ikonostas, Dom
sv. Jozefa, informačné centrum, Kaplnka zjavenia, Prameň sv. Jána Krstiteľa,
votívne tabuľky, Sviečková kaplnka,
Spovedný dom blahoslaveného Metoda

I M. Žarnayová

V Gaboltove sa vďaka projektu podporilo
viacero činností. Upravil sa Prameň sv.
Vojtecha a chodníky v pútnickom areáli.
Pre pútnikov bol inštalovaný informačný
systém, dobudovali sa pitné fontány,
zabezpečili stojany na bicykle a odpadkové koše, upravili sa hygienické zariadenia
a prístrešok. Zároveň sa zrealizovalo vonkajšie osvetlenie a nasvietenie kalvárie.

35

Prameň sv. Jána Krstiteľa na hore Zvir

Kostol sv. Vojtecha sa nachádza v strednej
časti obce Gaboltov. Gaboltovská púť je
najväčšou púťou v Košickej arcidiecéze.
Pútnické miesto je zasvätené biskupovi sv. Vojtechovi, ale aj Panne Márii
Škapuliarskej a Čenstochovskej. Počiatky
dnešného farského Kostola sv. Vojtecha
siahajú do druhej polovice 14. storočia.

SLOVO

I PSK

GABOLTOV

I

Hora Zvir pri Litmanovej

Gaboltov

I PSK

18 – 19

I

18 – 19

I PSK

SLOVO

Dominika Trčku CSsR, Eucharistická
kaplnka. Hlavná púť na hore Zvir sa koná
vždy v prvú augustovú nedeľu po prvom
piatku. Ročne navštívi toto pútnické
miesto približne stotisíc veriacich. Vďaka
projektu v obci pri ceste na horu Zvir
pribudlo pútnicko-informačné centrum
s altánkom pre pútnikov s ohniskom
na dotvorenie okolia centra a vytvorenie
oddychovej zóny.

Areál baziliky minor v Ľutine
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ĽUTINA
Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky
sa nachádza v strede obce Ľutina. Je naj
vzácnejšou pamiatkou obce. Tá je najvýznamnejším gréckokatolíckym mariánskym pútnickým miestom na Slovensku.
Celý komplex je doplnený o miniskanzen, v ktorom je zoskupených viac ako
päťdesiat miniatúr drevených chrámov
Karpatského oblúka a drevená kópia chrámu, ktorý zhorel v roku 1908. Areál patrí
svojou lokalizáciu v prírodnom prostredí
Čergovského predhoria, ako aj svojou
duchovnosťou, k najkrajším u nás.
História pútnického miesta v Ľutine sa
začala písať 19. augusta 1851, keď sa na ľu-

tinskej hore zjavil sv. Mikuláš chudobnej vdove Zuzane Feketeovej. Pôvodný
chrám zhotovený z dreva stál na terajšom
námestí pred bazilikou. Stavba nového
kamenného Chrámu Zosnutia Presvätej
Bohorodičky bola ukončená v roku 1908.
V roku 1853 sa rozhodli gréckokatolícki
veriaci postaviť na hore kaplnku, ktorá
bola dokončená v auguste 1854. 11. mája

1855 pápež Pius IX. vydal apoštolské breve o plnomocných odpustkoch.
Veľký počet pútnikov si vyžadoval stavbu
ďalších kaplniek – Kaplnky sv. Anny, Kaplnky sv. Kríža a Kaplnky sv. Mikuláša pri
prameni. V auguste 1942 prišli do Ľutiny
prvé sestry služobnice Nepoškvrnenej
Panny Márie. Následne tu bol postavený
monastier. V rokoch 1950 – 1968 bola

SPOZNAJTE SEBA
PROSTREDNÍCTVOM KRÁSNYCH
MIEST NA SLOVENSKU
Osem kilometrov na severozápad
od mesta Sabinov sa nachádza obec
Ľutina, ktorá je známym pútnickým
miestom. V jej centre je situovaná
Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorej pomyselnou korunou je
nádherný ikonostas a oltár v barokovom štýle.
Oko zvedavca si príde na svoje v drevenom chráme s vyhliadkovou vežou
a unavené nohy si môžu oddýchnuť
pri rozjímaní v Záhrade Bohorodičky,
ktorá pôsobí na človeka blahodarne
a upokojujúco. Skutočný zmysel života
je voľným okom neviditeľný. Neplatí to

však pre srdce, ktoré si na tomto výnimočnom mieste určite príde na svoje.

EURÓPSKA ÚNIA

Poľsko-Slovensko
Európsky fond regionálneho rozvoja

Svätomariánska púť (Svetlo z Východu) chce pre svojich návštevníkov vyzdvihnúť kultúrne, prírodné, historické, spoločenské a duchovné hodnoty
slovanského národa vzťahujúce sa
na posolstvo a mariánske tradície.
Viac sa dozviete na
www.svatomarianskaput.sk.

LEVOČA
Bazilika Navštívenia Panny Márie
na Mariánskej hore sa nachádza severne
od mesta Levoča. Tu sa každoročne usporadúva najväčšia mariánska púť na Slovensku. Ročne sem prichádza približne
pol milióna veriacich. Okrem baziliky
sa na vyvýšenine nachádzajú ďalšie významné sakrálne objekty spojené predovšetkým s mariánskym kultom, napríklad
gréckokatolícka drevená kaplnka.
Levoča je situovaná v severnej časti
Hornádskej kotliny. Patrí k najstarším
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bodné kráľovské mesto (1323) prosperovalo z medzinárodného obchodu a stalo sa
aj jedným z hlavným centier humanizmu
a renesancie v Uhorsku. V roku 2009 bolo
zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
Korene mariánskeho kultu na hore siahajú do 13. storočia. Prvá kaplnka na Olivovej hore bola postavená v roku 1247 ako
prejav vďaky Matke Božej za záchranu
životov pred vpádom Tatárov. V roku 1311
prišli do Levoče františkáni – minoriti,
ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny
Márie. Púte na Mariánsku horu pokračovali aj počas reformácie. K ich väčšiemu
oživeniu prišlo najmä po rekatolizácii.
V roku 1673 dostala Mariánska hora
odpustkovú listinu od pápeža. Významným medzníkom v dejinách Mariánskej
hory sa stal rok 1903, keď bol posvätený
základný kameň terajšej baziliky minor.

I PSK

Mariánska hora je počtom pútnikov najväčším pútnickým miestom Slovenska.

Mariánska hora v Levoči

Postupne prišlo k úprave celého priestoru. Vybudovali sa kaplnky, spovednice, miniskanzen drevených chrámov.
20. augusta 2011 bola bazilika obohatená
o relikviár s krvou sv. Jána Pavla II. V roku
2012 prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ v Kaplnke sv.
Mikuláša, v areáli baziliky minor, uložil
na verejnú úctu a požehnal relikvie sv.
arcibiskupa Mikuláša. V interiéri boli
následne vytvorené aj nové unikátne
mozaiky. Z hľadiska mariánskej úcty je
cennou milostivá ikona Panny Márie.
Hlavná púť sa každoročne koná v auguste,
na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Pri bazilike sa vďaka projektu spevnili
plochy, dobudovala sa oddychová zóna so
zeleňou, lavičkami, odpadkovými košmi
a detské ihrisko, a zrekonštruoval sa turistický prístrešok.

a najvýznamnejším pútnickým miestam
Slovenska. Je to diecézna mariánska
svätyňa Spišskej diecézy. Mesto Levoča
sa v minulosti označovalo ako „najjagavejší kameň na spišskej korune“. Levoča
sa rozvíjala na starej obchodnej ceste
Via Magna (Veľká cesta) a bola centrom
nemeckej kolonizácie na Spiši. Toto slo-

SLOVO

I PSK

na Slovensku zakázaná Gréckokatolícka
cirkev. Veľkým povzbudením vo viere bol
Mariánsky rok 1988, v ktorom pápež Ján
Pavol II. povýšil ľutinský chrám na baziliku minor. 9. júna 2010 bola bazilika
pričlenená zvláštnym putom duchovného
príbuzenstva k bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme s privilégiom plnomocných
odpustkov.

I

Bazilika minor na Mariánskej hore v Levoči

Záhrada Bohorodičky v Ľutine

I J. Gradoš

18 – 19

I

18 – 19

Na hore sa vďaka projektu vytvorila oddychová zóna s krížovou cestou a vybudoval
sa výjazd a vjazd z parkoviska a napojenie

na existujúcu komunikáciu. Zároveň prebehla modernizácia dámskych hygienických zariadení na Mariánskej hore.

POĽSKÉ PÚTNICKÉ MIESTA
Bazilika Nanebovzatia Najsvätejšej Márie
Panny v Starej Wsi sa nachádza približne 30 km južne od mesta Rešov. Podľa
legendy sa obraz Panny Márie našiel
v lese. Slováci tvrdili, že je to stratený
obraz z Humenného. Preto ho trikrát
zobrali, ale zakaždým sa zázračne vrátil
späť do Poľska. Prijali to ako vôľu Panny
Márie, preto obraz zostal. Na pamiatku
tejto udalosti Slováci od 14. storočia až
do konca druhej svetovej vojny početne
putovali k svojej panej. Staroveský obraz
namaľovali predstavitelia tzv. krakovskej
školy (1495 – 1520). Následkom podpálenia v roku 1968 zhorel.

I PSK

26. januára 1984 bola zaradená medzi
svetové pútnické miesta s titulom bazilika
minor pápežom Jánom Pavlom II. Doposiaľ najväčšia púť bola za jeho prítomnosti 3. júla 1995 (650 000 ľudí). V roku
2005 bola Bazilika Navštívenia Panny
Márie prijatá do spoločenstva dvadsiatich najvýznamnejších európskych
pútnických miest. 28. februára 2009 sa
oficiálne potvrdilo jej duchovné spojenie
s bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme.
Klenotom hlavného oltára baziliky je
milostivá socha Panny Márie. Pochádza
z prvej polovice 15. storočia a dosvedčuje
hlboké korene mariánskej úcty v slovenskom národe. Mariánska púť sa koná
vždy v prvý júlový víkend pri príležitosti
sviatku Navštívenia Panny Márie.

Sanktuárium Panenskej Matky I Matky Božej Kalwaryskej na Paclawskej Kalwarii I PSK

Mariánska hora v Levoči

Bazilika Nanebovzatia Najsvätejšej Márie Panny v Starej Wsi I PSK

I PSK

SLOVO

Účastníci prvej Evanjelizačnej cesty pútnikov na Spišskej Kapitule
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Sanktuárium Panenskej Matky a Matky
Božej Kalwaryskej na Paclawskej Kalwarii
sa nachádza 23 km južne od mesta Przemyšl. Pútnické miesto vzniklo v roku 1665
zásluhou podolského vojvodu. Kláštor
menších bratov konventuálov – minoritov
bol postavený na vrchu a okrem náboženskej funkcie mal plniť aj obranné úlohy.
Baroková Svätyňa Povýšenia svätého
Kríža bola postavená v rokoch 1770 – 1775.
Vďaka dvom bočným vežiam má monumentálny charakter. Kalwaria Pacławska
je vďaka milostivému obrazu Panny
Márie súčasne mariánskym pútnickým
miestom. Madona sediaca na tróne má
vlasy začesané za pravým uchom. Podľa
podania tradície je to symbol, že Panna
Mária vypočúva prosby veriacich, odtiaľ
pochádza aj jej prezývka Panna Mária
Počúvajúca. Obraz bol v roku 1882 korunovaný pápežskými korunami z vďaky
za všetky milosti vyprosené prostredníctvom kalvárskej Panny.

Sanktuárium sv. Jána Pavla II. v Krosne

Sanktuárium Matky Božej Saletinskej v obci Dobowiec I PSK

I PSK

18 – 19

Pútnický Kostol Navštívenia Panny Márie
v Krosne sa nachádza v centre mesta.
Na jeho hlavnom oltári sa nachádza obraz
Panny Márie Múrikovej (pol. Murkowa).
Za svoj názov vďačí svojmu pôvodnému
umiestneniu vo vonkajšom výklenku
v múre kostola. Ochrane Panny Márie sa
pripisuje záchrana mesta počas poľskošvédskej vojny. Obraz panej Krosna zo 17.
storočia od neznámeho autora bol úplne
premaľovaný. Až keď zasiahol przemyšlský biskup, bol obraz odborne zreštaurovaný a v roku 1960 umiestnený na hlavnom oltári kostola. Obraz Ochrankyne
viery bol 13. júna 2010 na námestí v Krosne slávnostne korunovaný a Panna Mária
bola zvolená za patrónku mesta.

Sanktuárium Matky Božej Saletinskej
v obci Dobowiec leží 8 km južne od mesta
Jasło. Je nazývané poľským La Salette.
Miesto sa stalo známe vďaka saletínom,
ktorí sem prišli a na podkarpatskej zemi
vytvorili pútnické miesto šíriace posolstvo Panny Márie, ktoré v La Salette
odovzdala chudobným pastierikom.
Od samotného počiatku sa pani z La
Salette v Podkarpatskom vojvodstve
považuje za uzmierovateľku hriešnikov.
Uctievaná socha Panny Márie je vyrezaná
z lipového dreva a nadväzuje na prvú
fázu zjavenia v La Salette. Plačúca pani sa
skláňa dopredu a tvár skrýva v dlaniach.
V roku 1996, na 150. výročie zjavení, Pla-

I
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čúcu paniu korunoval apoštolský nuncius
arcibiskup Jozef Kowalczyk.
Projekt Svätomariánska púť (Svetlo
z Východu) vníma myšlienku podpory
týchto lokalít komplexne, preto sa zameral nielen na ich dobudovanie a opravy,
ale aj na propagáciu a odborné diskusie.
Cieľom projektu Svätomariánska púť bolo
vytvoriť zaujímavé ponuky. Prvou z nich
je pešia púť z Ľutiny do Levoče, ktorá
bola v rámci projektu rovno otestovaná
skupinou dvadsiatich dobrovoľníkov. Samotná trasa bola vybraná symbolicky tak,
aby prepájala východný a západný obrad.
Trasa pod označením Evanjelizačná
cesta pútnikov vedie cez Jakubovu Voľu,
Lačnov, Dúbravu, Spišskú Kapitulu až
do Levoče, čo je celkovo približne 75 km.
Rast cestovného ruchu prináša príležitosť
využiť veľký záujem o cestovanie a prilákať do pútnických miest v Prešovskom
samosprávnom kraji väčšie množstvo
návštevníkov, a to nielen domácich, ale
aj zahraničných. Pandémia koronavírusu
výrazným spôsobom ovplyvnila myslenie
mnohých – vrátane hľadania a objavovania odpovedí na duchovné a náboženské
otázky našej existencie. Noví návštevníci
prinášajú veľký potenciál na zvýšenie
kvality života obyvateľov obcí v okolí cesty. Realizácia a ďalší rozvoj projektu bude
mať zreteľné prínosy pre rozvoj regiónu
a zvýšenie povedomia o týchto pútnických miestach v Prešovskom samosprávnom kraji.
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NÁVŠTEVA SVÄTÉHO OTCA
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TK KBS

APOŠTOLSKÁ CESTA
SVÄTÉHO OTCA

NA SLOVENSKU
»d Miroslav DANCÁK – Juraj GRADOŠ

Cesta Svätého Otca na Slovensko je spojená
s cestou do Budapešti, na záverečnú svätú omšu
na 52. medzinárodnom eucharistickom kongrese.
Medzinárodné eucharistické kongresy sú verejné podujatia
Cirkvi, ktoré zdôrazňujú a zviditeľňujú význam Eucharistie.
Vznikli v roku 1881.

Maďarsko už hostilo pamätný 34. medzinárodný eucharistický kongres v roku
1938 v Budapešti. Na tomto kongrese sa
zúčastnil ako pápežský legát kardinál
Eugenio Pacelli, budúci pápež Pius XII.
Kongres sa konal v atmosfére blížiacej sa
druhej svetovej vojny. Po osemdesiatich
dvoch rokoch sa bude eucharistický kongres konať opäť na tomto mieste. Mottom

18 – 19

kongresu je úryvok 87. žalmu: „V tebe sú
všetky moje pramene.“

BUDAPEŠŤ
Svätý Otec František priletí 12. septembra
na medzinárodné letisko v Budapešti.
Následne sa uskutoční stretnutie s prezidentom republiky a predsedom vlády
v Múzeu výtvarného umenia v Budapešti.
Tam sa uskutočnia aj stretnutia s biskupmi a s predstaviteľmi ekumenickej rady
Cirkvi a niektorých židovských komunít
v Maďarsku. Po týchto oficialitách bude
Svätý Otec na Námestí hrdinov v Budapešti sláviť svätú omšu, po ktorej bude
nasledovať modlitba Anjel Pána a rozlúčková ceremónia na letisku v Budapešti.
Odtiaľ odletí do Bratislavy.

Tlačové stredisko Svätej stolice 21. júla
2021 zverejnilo motto a logo návštevy Svätého Otca na Slovensku. Mottom návštevy
je: „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom“. V spodnej časti loga je vyobrazená
cesta, ktorá smeruje ku krížu. Okolo cesty
je srdce, ktoré vyjadruje lásku svätého
Jozefa a Panny Márie, patrónky Slovenska,
k Pánu Ježišovi. Sedem hviezd pripomína meno, ktorým ľudia na Slovensku
nazývajú Pannu Máriu − Sedembolestná.
Jednotlivé súčasti loga majú bielu, modrú
a červenú farbu slovenskej vlajky, ako aj
bielu a žltú farbu vatikánskej vlajky.

ktorú má mnoho slovanských štátov. Biela
symbolizuje mier, čistotu, nepoškvrnenosť, dokonalosť a slobodu. Modrá predstavuje stálosť, vieru a vernosť. Červená
je symbolom energie, sily, krvi preliatej
za vlasť a absolutistické vlády.

moci, ktorú dostal od Ježiša Krista svätý
Peter. Strieborná či biela symbolizuje
moc prepúšťať a otvárať a zlatá či žltá
zasa moc zadržiavať a zatvárať. Na dokreslenie, tieto moci do jedného celku
spája červená šnúra, ktorá kľúče zväzuje.

Farby vatikánskej vlajky zodpovedajú
pápežskej kokarde, v ktorej bola červená v roku 1808 po francúzskej okupácii
Ríma nahradená bielou. Kokarda je stuha, ktorá sa v časoch Veľkej francúzskej
revolúcie nosila pripnutá na klobúku.
Podľa niektorých autorov farby vlajky pochádzajú z vlajky Jeruzalemského kráľovstva, ktorá mala žltý kríž na bielom poli.
No najčastejšie sa pripúšťa ich spätosť
s farbou svätopeterských kľúčov. Biela je
zo strieborného a žltá zo zlatého kľúča.
Rozdielnosť farby kľúčov tkvie v rozličnej

Presvätá Bohorodička milovala Ježiša
Krista celým svojím srdcom a stála pri
ňom, aj keď bol v nebezpečenstve ako
dieťa alebo prežíval utrpenie na Kríži. Slovenskí veriaci si hlboko uctievajú bolestnú
Matku a oddávna sa k nej modlia. Svätý
Otec František v apoštolskom liste Patris
corde, ktorý vyšiel pri príležitosti 150.
výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna
univerzálnej Cirkvi, upriamil už len názvom So srdcom otca pozornosť na otcovské srdce svätého Jozefa. Svätá rodina nás
povzbudzuje kráčať po ceste za Ježišom.

I KPSR

Farby slovenskej trikolóry sú odvodené
od pôvodných slovenských farieb, ktorými
sú červená a biela, a od slovanskej trikolóry (kombinácie bielej, modrej a červenej),
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Audiencia prezidentky SR Z. Čaputovej u Svätého Otca Františka 14. decembra 2020

APOŠTOLSKÁ CESTA
NA SLOVENSKO

I

BRATISLAVA
V poobedňajších hodinách sa očakáva
prílet Svätého Otca na medzinárodné letisko v Bratislave. Svätý Otec sa následne
presunie do Apoštolskej nunciatúry, ktorá
sa na pár dní stane jeho domovom a tým
aj centrom Katolíckej cirkvi vo svete.
Tu sa uskutoční ekumenické stretnutie
a súkromné stretnutie s jeho spolubratmi
v rehoľnej službe – členmi Spoločnosti
Ježišovej, jezuitmi. Na ekumenickom
stretnutí sa očakáva aj príhovor Svätého
Otca.

Vlajky Slovenskej republiky a štátu Vatikán

I J. Gradoš

13. septembra sa program apoštolskej
cesty Svätého Otca Františka začne privítacím ceremoniálom v Prezidentskom
paláci v Bratislave a zdvorilostnou návštevou u prezidentky Slovenskej repub-
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Pamätník holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave

I wikimedia.org

I wikimedia.org

Dóm sv. Martina v Bratislave

lásky, známe aj ako sestry Matky Terézie,
je kongregácia, ktorú v roku 1950 založila
v Indii svätá Matka Terézia. Okrem troch
klasických rehoľných sľubov – chudoba,
čistota, poslušnosť – majú ešte jeden navyše – ich služba patrí najchudobnejším
z chudobných, z celého srdca a zadarmo.
Sestry charakterizuje bielo-modrý odev,
ktorý navrhla Matka Terézia. V deň,
keď ju pápež František vyhlásil za svätú
(4. septembra 2016), získali sestry oficiálne patent na tento odev.

Detail zakončenia veže Dómu sv. Martina, kde je kópia uhorskej kráľovskej koruny

liky Zuzany Čaputovej. Tá Svätého Otca
počas osobitnej audiencie minulý rok
v decembri pozvala na návštevu Slovenska. V záhrade Prezidentského paláca sa
Svätý Otec stretne s predstaviteľmi štátu,
občianskej spoločnosti a diplomatického
zboru, ktorým prednesie svoj príhovor.
Ďalšie stretnutie ešte v doobedňajších hodinách sa uskutoční v Dóme sv. Martina.
Ide nielen o katedrálny chrám Bratislavskej arcidiecézy, ale aj o chrám, ktorý bol
ako jediný na Slovensku dejiskom korunovácie uhorských kráľov. Svätý Otec sa
tu stretne s biskupmi, kňazmi, zasvätený-

I wikimedia.org

mi osobami, seminaristami a katechétmi.
Niekoľko stoviek pozvaných hostí si bude
môcť vypočuť aj príhovor Svätého Otca.
V poobedňajších hodinách Svätý Otec
súkromne navštívi Dom Betlehem v bratislavskej Petržalke. Toto nízkoprahové
centrum už vyše dvadsať rokov spravujú
sestry Matky Terézie. Mnohé z nich
pochádzajú z Poľska. Klientmi centra
sú najmä chorí a ľudia bez domova.
Okrem toho, že sa sestry starajú o svojich
klientov v centre, chodievajú aj na rôzne
bezútešné miesta v Bratislave, na jej okrajové časti, lesy a pod mosty. Misionárky

Po tomto stretnutí Svätý Otec odíde
na Rybné námestie, kde sa stretne so
židovskou komunitou. Toto miesto nie je
vybrané náhodne. Práve tu vedľa Dómu
sv. Martina sa nachádzala neologická
synagóga z roku 1893. Pri výstavbe Nového mosta však bola postupne do roku
1969 zbúraná. V roku 2012 sa vedľa dómu
na krátky čas nachádzala jej zmenšená
kulisa. Na mieste synagógy sa od roku
1996 nachádza pamätník holokaustu
na pamiatku 105 tisíc slovenských obetí
tejto ideológie. Na plastike sú okrem
Dávidovej hviezdy aj dve slová – hebrejské zachor a slovenské pamätaj, ako aj
čierna stena so siluetou zničenej synagógy. Aj na tomto stretnutí sa očakáva
príhovor Svätého Otca. V podvečerných
hodinách program druhého dňa svojej
apoštolskej cesty ukončí hlava Katolíckej
cirkvi na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave stretnutím s predsedom parlamentu
Borisom Kollárom a s predsedom vlády
Eduardom Hegerom.

18 – 19
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Národná svätyňa v Šaštíne

Štadión Lokomotívy v Košiciach

I wikimedia.org

I wikimedia.org
PREŠOV A KOŠICE
Tretí deň apoštolskej cesty patrí východnému Slovensku. Najprv sa Svätý Otec
lietadlom presunie do Košíc a odtiaľ
do Prešova. Tu sa na priestranstve pred
mestskou športovou halou stretne
s gréckokatolíckymi veriacimi na jednej
z dvoch verejných bohoslužieb, ktoré
bude sláviť. Na Božskej liturgii svätého
Jána Zlatoústeho prednesie aj homíliu.
V poobedňajších hodinách sa vráti
do Košíc, aby pozdravil rómsku komu-

nitu na Luníku IX. Toto sídlisko bolo
vybudované ako experiment socializácie
rómskeho obyvateľstva podľa socialistického modelu. Násilné potláčanie zvykov
a tradícií či spôsobu života sa ukázalo ako
nielenže neudržateľné, ale aj kontraproduktívne. Dnes je Luník IX. asi najväčšou
rómskou komunitou na Slovensku. Pred
príchodom Svätého Otca bude prebiehať
na Luníku umelecko-duchovný program s názvom Na ceste. V podvečerných
hodinách sa na Štadióne Lokomotíva
v Košiciach stretne Svätý Otec s mladý-

mi. Rímskokatolícka arcidiecéza Košice
odhaduje, že jeho príhovor si príde vypočuť niekoľko tisíc mladých kresťanov.
Okrem mladých sa na stretnutí zúčastnia
aj mnohí starší veriaci. Večerné hodiny
budú patriť presunu Svätého Otca späť
do priestorov bratislavskej nunciatúry.

ŠAŠTÍN
V posledný deň svojej cesty po Slovensku sa Svätý Otec presunie z Bratislavy
do Šaštína, kde bude sláviť svätú omšu.
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Športová hala Tatran (býv. mestská hala) v Prešove

I wikimedia.org

Na omši sa očakáva vrcholné politické
a spoločenské zastúpenie Slovenska, ako
aj diplomatický zbor pôsobiaci v Bratislave. Ešte pred ňou sa Svätý Otec stretne
so slovenskými biskupmi na modlitbe
v Národnej svätyni v Šaštíne. Desaťtisíce
účastníkov svätej omše si budú môcť
vypočuť aj homíliu Svätého Otca. Po jej
skončení Svätý Otec odíde do Bratislavy
a odtiaľ odletí späť do Ríma.

PROGRAM V PREŠOVE

Po utierni bude nasledovať modlitba posvätného ruženca. Gréckokatolícka cirkev
prijala túto modlitbu z rímskokatolíckeho prostredia a prispôsobila si ju svojim
zvyklostiam. Modlitba Zdravas´, Mária
bola nahradená jej ekvivalentom Raduj sa,
Bohorodička. Obdobne Sláva Otcu. Podobne aj Otče náš sa gréckokatolíci modlia
s dôvetkom Lebo tvoje je kráľovstvo. Pred
stretnutím sa bude modliť bolestný ruženec. Jeho tajomstvá priamo súvisia s ukrižovaním Ježiša Krista a udalosťami, ktoré
mu predchádzali – pobytom v Getsemanskej záhrade a v rímskom väzení. Ruženec
sa bude modliť Mládežnícky zbor sv. Petra
a Pavla z Milpoša. Ten bol založený v roku
1988 a na stretnutí sa zúčastní devätnásť
jeho členov od 18 do 35 rokov.
Mladých Milpošanov vystrieda rómska
kapela Leha, ktorá vznikla v roku 2015
okolo laického pastoračného asistenta
Ľubomíra Kroku pri Gréckokatolíckej
rómskej misii v okrese Vranov nad Topľou. Ten mal v srdci veľkú túžbu rozvíjať
hudobný talent chlapcov, ktorí mu boli
zverení. Kapela je jedným z mnohých
ovocí novodobej rómskej pastorácie.
Dnes slúžia hudbou a prinášajú evanjelium všade tam, kam ich nebeský Otec
povoláva. Sú vzácnymi ohlasovateľmi
pravdy, že predsudky a bariéry medzi Ró-

I Archima

V ranných hodinách sa bude na pódiu
modliť utiereň sviatku Povýšenia svätého
Kríža. Utiereň je oficiálna ranná modlitba
Cirkvi. V gréckokatolíckych chrámoch
bola pred rokom 1950 bežnou bohoslužbou zvlášť v nedeľu a vo sviatky. Po roku
1968 sa aj vinou rôznych obmedzení
a zmeneného životného štýlu veriacich jej
slávenie vo väčšine farností zredukovalo
na obdobie od Veľkého štvrtka do Nedele
Paschy. Súčasťou utierne sú aj mnohé
nádherné spevy ako Anjelský zbor, Velebí
moja duša Pána či Veľké alebo Malé slávoslovie. Utiereň sviatku Povýšenia svätého Kríža má však svoje osobitosti. Jednou
z nich je žehnanie krížom na všetky štyri
svetové strany.

Vizualizácia pódia pre Svätého Otca Františka v Prešove
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mami a Slovákmi možno trvalo rúcať len
vtedy, ak ich ponoríme do Božej lásky.
Gréckokatolíci na Slovensku sú veľmi silno
spojení s rusínskou kultúrou a piesňami.
Preto na takomto podujatí nemôžu chýbať
tie najlepšie speváčky rusínskych a šarišských ľudových a duchovných piesní.
Prvou z nich je Anna Poráčová z malebnej
dediny Kyjov spod Čergovského pohoria.
Od malička sa zapájala do rôznych folklórnych súborov, až sa v roku 1994 vybrala
na sólovú dráhu. Tá jej priniesla veľa priaznivcov, pre ktorých vydala niekoľko CD.

dráčová, rodáčka z Ďačova, mala vrúcny
vzťah k spevu už od detstva, a preto nebolo prekvapením, že mala blízko k folklórnym skupinám. V roku 1990 jej vyšli prvé
nahrávky a odvtedy má svojich priaznivcov naprieč všetkými vekovými skupinami. Tento jej dar a vzťah k ľudovej piesni
zdedil aj jej syn Ondrej Kandráč. Rodina
Kandráčovcov vystúpila aj počas návštevy
pápeža sv. Jána Pavla II. v Prešove 2. júla
1995. A tak ako vtedy, aj teraz jej vystúpenie zahreje srdce nejedného pútnika.

Ďalším spevákom ľudových piesní, ktorý
svojím spevom obohatí program pred
slávnostnou archijerejskou liturgiou, je
Štefan Štec. Tento rusínsky spevák, tanečník a choreograf z Košíc sa v ostatných
rokoch stal ukážkou toho, že rusínske
tradície môžu žiť a zveľaďovať sa aj na takom mieste, ako sú Košice. Mladý muž,
ktorý sa hrdo hlási k svojim predkom, je
autorom viacerých albumov.

Novšiu hudobnú produkciu prinesie Peter Milenky & band a priatelia. Otec Peter
Milenky, rodák z Ruskej Novej Vsi, sa
hudbe venuje už od bohosloveckých čias.
Stál za založením bohosloveckej skupiny
Anastasis, v ktorej aj pôsobil. Súčasnú
kapelu založil v roku 2007 a odvtedy
nahrali niekoľko albumov. Prekvapením
pre pútnikov bude nielen obsah vystúpenia, ale aj pozvaní hostia, ktorých mená
sa so štýlom hudby skupiny ešte asi nikdy
nespojili.

A pomyselnú trojicu spevákov uzatvára
rodina Kandráčovcov. Pani Monika Kan-

V programe majú svoje miesto aj katechézy. Prvú z nich venovanú Roku sv. Jozefa,
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ktorý 8. decembra minulého roka vyhlásil
Svätý Otec František, prednesie otec
Marek Kolesár, správca farnosti Ľubovec.
Okrem toho, že otec Marek je výborným
exercitátorom, práve vo filiálke farnosti
Ľubovec – v Ruských Pekľanoch sa narodil
prvý novodobý gréckokatolícky blahoslavený – prešovský biskup Pavel Peter Gojdič
OSBM. Druhú katechézu bude mať otec
Martin Mráz, tajomník košického eparchu.
Ako absolvent štúdia cirkevných dejín, ale
aj ako kňaz Košickej eparchie sa v katechéze zameria na klokočovskú ikonu Presvätej
Bohorodičky. Ani tu výber nebol náhodný, pretože Klokočov je hlavné pútnické
miesto Košickej eparchie a navyše touto
liturgiou jej veriaci zakončujú slávenia 350.
výročia slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove v roku 1670. Súčasťou
katechézy bude premietanie dokumentárneho filmu o klokočovskej ikone.
Práve na poslednú katechézu nadviaže
Akatist k Presvätej Bohorodičke na počesť
jej divotvornej klokočovskej ikony. Ten
v roku 2019 zložil otec Marko Durlák,
ktorý pôsobí na Kongregácii pre východné cirkvi v Ríme. Práve pôvodný Akatist
k Presvätej Bohorodičke bol stredobodom
liturgického slávenia počas návštevy
pápeža Jána Pavla II. v Prešove. Vtedy ho
spieval otec Vojtech Boháč a takmer tri
stočlenný spevácky zbor. Teraz sa akatist
bude modliť otec Pavol Bardzák a sprevádzať ho bude šesťdesiatčlenný zbor
zložený z Katedrálneho zboru sv. Cyrila
a Metoda z Košíc a Gréckokatolíckeho
chrámového zboru Pavla Petra Gojdiča
z vranovskej farnosti Čemerné pod taktovkou dirigentky Lucie Lovášovej. Tá si
do zboru pozvala aj dvoch členov z katedrálneho zboru z Prešova. Pri nácvikoch
jej pomáhala dirigentka čemernianskeho
zboru Mária Šandorová.
Po príchode Svätého Otca zaznie pieseň
Buď pozdravený, svätý Kríž, počas ktorej
hlava Katolíckej cirkvi zo sakristie za pódiom so sprievodom príde pred oltár,
kde bude sláviť Božskú liturgiu sv. Jána
Zlatoústeho. Nasledovať bude typický
hymnus Vošel jesi, archijereju. Táto
liturgia je najčastejšie slávenou liturgiou
v Gréckokatolíckej cirkvi a slávi sa väčšinu dní roka. Skladá sa z troch základných
častí. Prípravná časť, proskomídia, sa
koná neverejne. Aj teraz túto časť liturgie
vykoná jeden z poverených kňazov. Počas
proskomídie sa na bočný oltár nazývaný
žertveník (od slova žertva – obeta) pripravia sväté dary – chlieb, prosfora z čistej
pšeničnej múky a liturgické víno. Tie
budú počas veľkého vchodu prenesené

na oltár a premenené pôsobením Svätého
Ducha na telo a krv Ježiša Krista.
Prvou verejnou časťou liturgie je liturgia katechumenov. Jej centrom sú
čítania apoštola a evanjelia, po ktorých
nasleduje homília. Táto časť liturgie je
bohatá na rôzne prosby a žalmové verše.
Slávnostným okamihom je malý vchod,
sprievod s evanjeliárom, ktorý symbolizuje začiatok verejného vystúpenia Ježiša
Krista a hlásania evanjelia.
Ďalšou časťou je liturgia verných. Jej
centrom je anafora s epiklézou a rozdávanie Kristovho tela a krvi veriacim. Počas
nej sa prinášajú dary na oltár. Tento veľký
vchod symbolizuje príchod Ježiša Krista
do Jeruzalema, Kvetnú nedeľu, aby sa tam
dal obetovať za našu záchranu. Súčasťou
tejto časti liturgie, ktorá je vyhradená iba
pokrsteným, je Konštantínopolské vyznanie viery a modlitba Otče náš. Po rozdaní
Eucharistie nasledujú ďakovné prosby
a celá liturgia sa zakončuje záverečným
liturgickým požehnaním a obradom
prepustenia.
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slovenská hymnická pieseň je súčasťou
tradičného zakončenia odpustových
slávností a veľkých sviatkov v Gréckokatolíckej cirkvi a podčiarkuje jej spojenie
s rímskym pápežom, pre ktoré trpeli
a zomierali v 50. a 60. rokoch minulého
storočia mnohí gréckokatolíci.
Po tejto piesni bude nasledovať mariánska pieseň Pod tvoju milosť pribihájem,
počas ktorej sa bude môcť Svätý Otec
pomodliť pred kópiou klokočovskej ikony
Presvätej Bohorodičky. Zároveň symbolicky k jej nohám položí nedávno požehnané nové strieborné korunky, ktoré budú
zdobiť tento obraz v Klokočove. Na záver
zaznejú mariánske ľudové piesne Na tvári
tvojej zjavili sa slzy a Likuj, Presvjatája.
Po odchode Svätého Otca bude pódium
patriť bohosloveckej skupine Anastasis.
Názov skupiny Anastasis (gr. vzkriesenie)
vyjadruje radostnú zvesť, ktorej základom je Kristovo víťazstvo nad smrťou. Poslaním skupiny je šírenie tejto radostnej
zvesti medzi mládežou. Počiatok skupiny
sa datuje na december 1994. Skupina
vydala viacero hudobných nosičov.

Anaforu tejto liturgie upravil sv. Ján Zlatoústy v rokoch 398 až 404, preto táto liturgia nesie jeho meno. Súčasnú podobu má
liturgia od poslednej väčšej reformy byzantského obradu v polovici 14. storočia.
Do slovanských jazykov bola preložená
v 9. a 10. storočí sv. Cyrilom a Metodom
a ich spolupracovníkmi. V tridsiatych rokoch 20. storočia vznikol prvý slovenský
preklad tejto liturgie, pričom jej súčasná
podoba, ktorá vernejšie odráža pôvodný
text, bola schválená presne pred 24 rokmi
14. septembra 1997.

Posledným vystupujúcim bude mládežnícky zbor Zoe en Christo zo Sabinova.
Tento mládežnícky chrámový zbor
postupne vznikal pred rokom 1999.
Od 8. júna 2002 nesie súčasný názov.
Po dlhšej prestávke bola jeho činnosť
obnovená v roku 2013. V súčasnosti v ňom
pôsobí osemnásť dievčat pod vedením
Vladimíry Palfiovej. Pätnástim z nich
prídu vypomáhať traja hudobníci zo
Spoločenstva Joel zo Sabinova a miestny
kaplán otec Miroslav Chorendžák.

Počas liturgie veľkňaz viackrát žehná
veriacich po celom svete symbolicky
na všetky svetové strany. Práve liturgia
východnej Cirkvi sa vyznačuje veľkou
spoluprácou slúžiacich pri prestole
a zhromaždeného ľudu. Je akýmsi dialógom a neraz i vzájomným doplnením
mnohých prosieb a modlitieb. Liturgia na
sviatok Povýšenia svätého Kríža má svoje
osobitosti. Tou najviditeľnejšou je trojité
klaňanie sa vyloženému krížu na analoji,
keď sa namiesto Trojsvätej piesne spieva
Tvojmu Krížu klaniame sa. V prešovskej
katedrále sa nad vernou kópiou Turínskeho plátna nachádza relikviár v tvare kríža,
v ktorom je okrem ostatkov mnohých
svätých uložený aj kúsok Kristovho Kríža.

Napriek tomu, že je pre pútnikov pripravený naozaj bohatý duchovný program, nie je jeho cieľom kultúrne vyžitie
účastníkov stretnutia so Svätým Otcom.
Všetky tieto modlitby, piesne a katechézy
nám majú pomôcť hlbšie a radostnejšie
prežiť eucharistiu. Lebo hoci sa už Svätý
Otec František do Prešova asi nevráti, podstatnejšia než jeho prítomnosť
je prítomnosť nebeského Otca, ktorý
pôsobením Svätého Ducha premení
pripravené dary na telo a krv svojho Syna
Ježiša Krista. Táto tajomná a spásonosná činnosť Najsvätejšej Trojice, ktorá sa
deje denne na státisícoch oltároch, nikdy
nemá zovšednieť. Je vždy niečím úžasným a nenahraditeľným. A my veriaci,
Boží ľud, jeho deti budeme mať znova
možnosť mať účasť nielen na Božom
slove, ktoré ohlási rímsky veľkňaz, ale aj
na samom tele a krvi nášho Spasiteľa.

Po svätej liturgii bude nasledovať typická
slovenská pieseň na počesť Svätého Otca
– V sedmobrežnom kruhu Ríma. Táto
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NEBO NA ZEMI

SO SVÄTÝM OTCOM
»d Tatiana CMORIAKOVÁ

Príchod Svätého Otca Františka je pre Slovensko výnimočnou udalosťou. Pre vás ako
hlavného architekta pódia v Prešove bol iste aj
výnimočnou výzvou. Čo bolo pre vás inšpiráciou
pri projektovaní pódia?

Ing. arch. Peter
Marcinko (60), rodák
z Prešova, vyštudoval
architektúru
v Bratislave. Je
zakladateľom firmy
Archima, s. r. o., ktorá
sa venuje projektovej
príprave stavieb
a dizajnu.
Je autorom pódia
v roku 1995 v Prešove
pre návštevu
sv. Jána Pavla II.
Zároveň je autorom
kríža pri Divadle
Jonáša Záborského
v Prešove. Navrhol aj
projekt rekonštrukcie
a dostavby
gréckokatolíckeho
Chrámu sv. Paraskevy
vo Svidníku a viaceré
iné chrámy, a ich
rekonštrukcie.

V prvom rade bolo treba vyriešiť umiestnenie. Mali
sme viaceré varianty so zreteľom na výhľady a svetelné pomery. Následne sa poloha ustálila po zohľadnení hlavných nástupov do areálu. V dizajne
sme vychádzali na jednej strane zo skutočnosti, že
ide o gréckokatolícku slávnosť a sviatok Povýšenia
svätého Kríža, čo sme chceli vyjadriť v architektonickom výraze. Ďalším determinantom bola
časová realizovateľnosť, preto sme pristúpili ku
kombinácii montovanej konštrukcie a jej
následnej úprave.
Zastrešenie hlavného liturgického
priestoru je najdominantnejším
objektom, ktorý už na prvý pohľad
upúta pozornosť a „provokuje“
otázku o jeho symbolickom význame.
Naším hlavným zámerom bolo
prezentovať slávnosť Gréckokatolíckej cirkvi. Ústredným motívom
kompozície pódiového komplexu je
trojramenný kríž. Je symbolom utrpenia, pokory, ale aj znovuzrodenia
a nádeje. Pomyselne sa vznáša nad
zhromaždeným ľudom a je podopieraný rukami ako dar. Táto sym-

bolika sprítomňuje podstatu sviatku Povýšenia,
ktorého vznik sa datuje do 4. storočia po Kristovi.
Kríž, týčiaci sa k nebu, ktorý je znakom a prejavom
Božej lásky, bude symbolicky povýšený nad celé
liturgické zhromaždenie v Prešove aj nad naše
trápenia a pochybnosti.
Ikonostas a ikony majú v byzantskom obrade
a liturgickom priestore významné miesto. Sú
„oknom do neba“. Aké ikony budú prítomné
na liturgickej slávnosti?
Dominantné sú veľkopriestorové ikony Krista
Učiteľa a Presvätej Bohorodičky. Sú to reprodukcie ikon z drevenej cerkvi v Kožanoch. Drevený
Chrám stretnutia Pána s prorokom Simeonom bol
postavený v roku 1760 a ikonostas bol skonštruovaný krátko na to. Ikony z tohto chrámu oplývajú
skutočne nádhernými farbami. Patrocínium cerkvi
hovorí o stretnutí človeka s Božím Synom. To isté
sa udeje aj v Prešove, kde sa gréckokatolícki veriaci
so svojimi kňazmi a biskupmi i biskupmi z celého
sveta spolu so Svätým Otcom Františkom stretnú
s Ježišom Kristom v Božom slove i v Eucharistii.
Má to však symboliku vo viacerých rovinách. Architektonicky to vnímam aj ako krásnu prezentáciu
miestnej kultúrnej originality a zároveň kontinuity
v tradíciách východného obradu Gréckokatolíckej
cirkvi. Veľkosť udalosti podčiarkuje aj skutočnosť, že na pódiu bude umiestnená známa ikona

I Archima

Architektúra liturgického priestoru pred mestskou
športovou halou v Prešove má praktický, liturgický
a symbolický význam pre slávenie božskej liturgie so
Svätým Otcom Františkom. Je spleťou moderného
dizajnu, tradičného liturgického poriadku
i historického miestneho ikonografického umenia.
Takto zjednotené moderné s tradičným, duchovné
s materiálnym a súčasné s minulým vytvárajú
dôstojný priestor, na ktorom sa počas svätej liturgie
zjednocuje „nebo so zemou“.

Vizualizácia sedesu a analogiona pre Svätého Otca Františka v Prešove
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I Archima

z Klokočova, pri ktorej sa Svätý Otec pomodlí
a ktorú okrášli posvätenými korunkami.

kto nevisí na dreve kríža, ale stojí na ňom ako cisár
na tróne, aby zvýraznila jeho víťazstvo nad smrťou.

Ste aj autorom návrhu pápežského sedesa
a analogiona na pódiu. Čím ste sa inšpirovali?

Pódium ako liturgický priestor má mať v prvom
rade praktické využitie a liturgický účel. No
architektúra je aj umením. Aké posolstvo sa
skrýva v umeleckom stvárnení pódia?

Hľadali sme kompromis medzi tradíciou a modernosťou, jemné ozdobenie v zlatej farbe nadväzuje
na východnú tradíciu Cirkvi, na druhej strane kombinácia bielej s dubovým drevom vyjadruje pevnosť
a istú formálnu jednoduchosť, bez pompéznosti,
čo charakterizuje často prezentovaný osobný postoj
Svätého Otca Františka. Samozrejme, snažili sme
sa tomu dať odpovedajúcu mieru dôstojnosti.
Na analogione bude vpredu Kristov monogram,
ktorý bol od sv. Konštantína Veľkého dlhé stáročia
symbolom kresťanstva najmä v Rímskej ríši. Doplnený bude prvým a posledným písmenom gréckej
abecedy alfa a omega, aby sa tým zvýraznil význam
tohto predmetu, lebo z neho sa bude hlásať Božie
slovo – Ježiš Kristus – Alfa a Omega všetkého. Toto
prepojenie na Grécku cirkev zároveň poukazuje
na korene vašej cirkvi, ktoré vyrastajú z dvoch
synov gréckeho Solúna – svätých Cyrila a Metoda.
Pódiu z roku 1995 dominovala modrá farba.
Tentoraz je výraznou kontrastná kombinácia
bielej a červenej farby.
Vtedy to bola mariánska farba. Teraz, na sviatok
Povýšenia svätého Kríža, je to červená farba,
ktorá symbolizuje jednak Kristovu obetu, ale je aj
symbolom mučeníctva blahoslavených biskupov
Pavla Petra Gojdiča, blahoslaveného Vasiľa Hopka,
ako aj ďalších mučeníkov, známych i zabudnutých,
ktorí boli väznení a mučení v predchádzajúcich
časoch prenasledovania Gréckokatolíckej cirkvi.
Červená farba je farbou krvi a symbolizuje život.
Na vlajkách niektorých štátov symbolizuje aj sebaobetovanie, teda to, čo urobil Ježiš Kristus na dreve
kríža. Zároveň táto farba patrila cisárom a kráľom,
a práve vaša cirkev často zobrazuje Krista ako toho,

Symbolika je jednoduchá, tak ako celé učenie kresťanstva, ktoré vo svojej podstate hovorí o prirodzenosti striedania lepších aj horších časov a hlavne
o potrebe žiť v pokore a skromnosti, s pevnými
zásadami a na druhej strane vždy s nádejou.
S akými problémami, respektíve výzvami ste sa
museli popasovať?
Na projekte pracovalo množstvo ľudí, riešilo sa
množstvo tém, ktoré sa museli skoordinovať a dať
do súladu. Pre všetkých bol najväčším nepriateľom
čas a veríme, že sa všetko zvládne k spokojnosti.
Samozrejme, veľkou komplikáciou boli protipandemické opatrenia, čo prinieslo so sebou množstvo zmien, obmedzení a robilo to prípravu oveľa
náročnejšou.
Spolupracovali ste s niekým pri navrhovaní
projektu pódia?
Na návrhu sme pracovali v ateliéri viacerí, kopu
práce na návrhu urobila kolegyňa Ing. arch. Monika Andrášková. Samozrejme, prebehli viaceré stretnutia s liturgistami, gréckokatolíckymi kňazmi pod
vedením otca Ľubomíra Petríka, ktorý je hlavným
koordinátorom podujatia.
V súvislosti s návštevou Svätého Otca máte vy
nejaké osobné prianie?
V prvom rade je to vzácne stretnutie a prajem si,
aby sme ním vyslali dobrý signál, že tu na východe
Slovenska žijú síce skromní, ale šikovní ľudia so
zmyslom pre hodnoty.

VIETE, ŽE...
Konštrukcia prekrytia
sa skladá z hliníkovej
priehradovej konštrukcie s rozponom
30 m a svetlej výšky
10,283 m. Vo vrchole
čelnej rámovej konštrukcie bude trojramenný kríž vysoký
3,7 m. Samotné 1,5 m
vysoké pódium má rozmery 17 x 22 m. Pri ňom
vedie prístupová rampa
pre Svätého Otca, široká
2 m.
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POVÝŠENIE
SVÄTÉHO KRÍŽA

NAD CELÝM SVETOM

»d Pavol BURDA

14. september 2021 sa zapíše do dejín Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku. Žiadalo by sa povedať, že sa zapíše
zlatým písmom. Ak máme byť liturgicky korektní, musíme
uznať, že sa tento zápis udeje bordovým písmom.
Nájsť čestný Kríž Ježiša Krista si v 3.
storočí zaumienila svätá Helena, matka
cisára Konštantína Veľkého, ktorý už pri
príchode do Ríma mal na vlajkách obraz
kríža. Hoci matka sama pochádzala
z pohanskej rodiny, priviedla syna k viere.
Ten bol jedným z autorov Milánskeho
ediktu, ktorý zaručoval náboženskú slobodu v Rímskej ríši aj pre kresťanov. Pri
hľadaní Kríža Helena opustila Carihrad
a prišla so svojím sprievodom do Jeruzalema. Podľa legendy presné miesto, kde
bol Kríž nášho Spasiteľa, poznal len jeden
človek – istý Júda. Ten na naliehanie cisárovnej určil miesto, kde je Kríž zakopaný.
Cisárovná nariadila kopať a na počudovanie všetkých jej sluhov našli nielen jeden,
ale tri kríže. Pravosť Kríža, na ktorom
umrel Ježiš, mal potvrdiť zázrak, ktorý sa
udial pred očami svedkov. Niektoré podania tejto udalosti tvrdia, že bol vzkriesený nebožtík z okolo prechádzajúceho
pohrebného sprievodu po tom, ako ho
položili na drevo jedného z troch krížov.
Iné zdroje hovoria o zázračnom uzdravení
ženy po tom, ako sa Kríža dotkla.
Rozpoznaný Ježišov Kríž dala cisárovná slávnostne preniesť do Carihradu.
Správa o prichádzajúcom dreve Kríža sa
rozšírila tak rýchlo, že pred mestom sa
tlačil obrovský zástup ľudí. Všetci túžili
vidieť, dotknúť sa, skloniť sa, vzdať úctu
drevu, kde nám Boh daroval spásu. Keďže
sa nedalo vyhovieť všetkým, patriarcha
v Carihrade nechal zodvihnúť Kríž tak

vysoko, aby ho všetok nábožný ľud uvidel
a mohol sa mu pokloniť.

SVIATOK A JEHO OSLAVA
Od toho času slávia východní kresťania
sviatok, ktorý sa volá Vsemírnoje vozdvižénije čéstnaho i životvorjáščaho Krésta,
teda Povýšenie svätého Kríža nad celým
svetom. Okrem tejto udalosti si bezprostredne pred dňom sviatku pripomíname
aj posvätenie Chrámu Vzkriesenia v Carihrade. Vzkriesenie je tak logicky prepojené so smrťou Ježiša na dreve Kríža.
Z pohľadu cirkevných obradov je 14. september sviatočným dňom. Sviatok Povýšenia má deň predsviatku a zvyčajné, teda
osem dní trvajúce obdobie po sviatku. Už
nedeľa pred sviatkom má obsah, ktorý
veriacich upozorňuje a pripravuje na blížiaci sa sviatok. Aj nedeľa po sviatku pripomína jeho obsah. Navyše, počas celého
týždňa, keď sviatok trvá, dochádza v slávení liturgie k niekoľkým zmenám oproti
bežnému sláveniu liturgie. Dôvodom je
ozdobený kríž, ktorý je od utierne sviatku
vyložený na úctu (poklonu) v strede
chrámu na analoji. Namiesto spevu Svätý
Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný, zmiluj
sa nad nami sa spieva Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie
oslavujeme a po každom slávení kňaz
vychádza pred analoj s krížom, aby sa mu
slávnostným spôsobom poklonil.

Už len tento krátky pohľad na obrady
nám ukazuje, že tento sviatok patrí medzi
veľké sviatky bohoslužobného roka.
Nezanedbateľnou súčasťou tohto sviatku
je aj nevšedná pôstna disciplína. 14. septembra je totiž predpísaná zdržanlivosť
od mäsa. Takého „pôstne sviatky“ sú počas roka len dva: Sťatie hlavy Jána Krstiteľa a Povýšenie. Zvyčajne na deň sviatku
Cirkev dáva možnosť konzumovať všetko,
teda aj mäso, aby sa tak zvýraznila duchovná radosť aj čisto ľudským spôsobom
– stravou. Na Povýšenie sa však postíme
od mäsa, teda tela, z úcty k svätému telu
nášho Spasiteľa, ktorý v tele trpel za naše
vykúpenie. Aj farba liturgických rúch je
pôstna – teda bordová.
Bohoslužby upriamujú našu pozornosť
na kríž podobne ako počas prostredného
týždňa Veľkého pôstu – svätej Štyridsiatnice. Svätý kríž sa vykladá na utierni
sviatku a ozdobený ostáva v chráme počas
celého obdobia po sviatku. Z kríža sa
stáva symbol, v ktorom vidíme utrpenie
a fyzickú bolesť, ale o to viac nekonečnú
silu lásky ukrižovaného Spasiteľa. V Kristovom Kríži je zárodok vzkriesenia každého z nás. Nesie v sebe nádej odpustenia.
A tak sa tento drevený symbol, ktorý svet
vníma ako zdroj utrpenia, stáva pre nás
veriacich znakom nášho ospravodlivenia
– zničenia našich hriechov. Tak ako prekrížené drevené časti prepájajú zdanlivo
nespojiteľné vertikálne a horizontálne,
Ježiš mení smrť na nesmrteľnosť, potupu
na oslavu, hriech na vykúpenie. Lebo
v každom kríži je plod života, každý kríž
spája nebo so zemou.
Možno povedať, že my gréckokatolíci
na Slovensku máme veľké šťastie. Múdro
však vnímame ako Božie riadenie, že
patrónkou našej krajiny je Sedembolest-
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Ikona Povýšenia svätého Kríža

I Archima
ná Panna Mária. Azda pre toto zasvätenie
sa nášho národa prichádza Svätý Otec
na Slovensko práve v tomto období.
Podobne ako v roku 2003, keď sv. Ján
Pavol II. v Petržalke blahorečil Vasiľa
Hopka. Aj tohtoročná návšteva Svätého
Otca je výnimočná. Potvrdzuje jeho lásku
ku gréckokatolíkom. Stretne sa s nami
pri najdôležitejšom slávení, aké je vôbec
možné – svätej liturgii. Zhromaždíme sa
okolo kríža s viditeľnou hlavou Kristovej Cirkvi. Dojímavé je aj pripomenúť si
slová sv. Jána Pavla II., ktoré adresoval
nám gréckokatolíkom: „Buďte vďační
Bohu za bohatstvo, ktorým vás obdaroval, a zostaňte verní darom, ktorými vás
zahrnul. ... To sám Pán obdarúva svoju
Cirkev bohatstvom foriem a jednotlivých
tradícií. Preto kdekoľvek žijú katolíci byzantského obradu medzi veriacimi iného
obradu, je povinnosťou všetkých usilovať

sa o to, aby sa ani jedno z týchto ,plies‘
neumenšovalo alebo dokonca zmizlo.“
Stretnutie v Prešove môže byť jasným
svedectvom pre celý svet – i druhého nástupcu sv. Jána Pavla II., že sa malé pleso
nezmenšilo. Pokloňme sa životodarnému
drevu, aby sme okúsili milosť vykúpenia.
Ukážme bohatstvo našej tradície a zároveň
vernosť nástupcovi apoštola Petra. Plodom
utrpenia, ktoré naša cirkev prežila počas
osemnástich rokov utláčania, sú bezpochyby naši blahoslavení. Plodom vernosti
v časoch neslobody sme my – slobodní. Teraz sme pozvaní prežiť s hlavou Katolíckej
cirkvi dojatie z nezmerateľnej lásky Boha
ku každému jednému z nás. A tak sa liturgia na sviatok Povýšenia sv. Kríža v roku
2021 stane nezabudnuteľným zážitkom
a najmä nezaslúženou milosťou, ktorú
nám štedrý Pán dáva.
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Odpustová slávnosť v Klokočove v roku 2021 Samuel Bombár

PATRÓNKA ZEMPLÍNA
A SVÄTÝ OTEC

»d Juraj GRADOŠ

V roku 1995 bol obraz Presvätej Bohorodičky z Klokočova, ktorý si tam prichádzali
uctiť každé leto tisícky pútnikov, morálne i reálne vyzdvihnutý v Prešove a pred ním sa
s pápežom sv. Jánom Pavlom II. modlili desaťtisíce a možno státisíce pútnikov. Toho istého
obrazu sa pred pár týždňami dotkol v Ríme na sviatok svätých vrcholných apoštolov
Petra a Pavla Svätý Otec František. Možno mnohí kardináli či novoustanovení metropoliti
ani netušili, pred akým obrazom Bohorodičky sa hlava Katolíckej cirkvi v pokore sklonila
a v tichu vyriekla svoju modlitbu.
Tento obraz však je iba spomienkou
na prvotnú ikonu, ktorá v Klokočove
slzila. Je jej dobovým stvárnením a ako sa
o ňom vyjadril otec Irenej Kondratovič –
tým najkrajším.

HISTÓRIA IKONY
Z KLOKOČOVA
Severovýchodné Uhorsko sa začiatkom 17.
storočia zmietalo vo víre povstaní a bojov.
Krajinu sužoval hladomor i choroby.

Domáce obyvateľstvo vymieralo či utekalo
pred daňami, nešťastím i smrťou. Do tejto
vyprahnutej zeme na východnom Slovensku prichádzali skoro v celých dedinách
Rusíni spoza Karpát. Nachádzali opustené
či spustnuté usadlosti, ktoré poopravovali,
a dúfali v nový, lepší život. Uhorsko bolo
pre nich zasľúbenou zemou.
Istá skupina sa so svojím kňazom usadila
pri blatách v dedine, ktorá niesla názov
Klokočov. Ďalší si vybrali neďaleký Kusín.

Postavili si drevené cerkvi podľa svojho zvyku a ozdobili ich ikonami, ktoré
si priniesli z domoviny. Jedny použili
na ikonostas, ktorý sa zďaleka nepodobal na dnešné mohutné ikonostasy
so šiestimi radmi ikon. Iné na prestol či
iba na steny cerkvi. Stalo sa to niekedy
medzi rokmi 1630 a 1640. Púť sa skončila,
začal sa reálny život. No prišli ťažké roky.
Krajinou sa niesla mrazivá pieseň smrti.
Zabíjali zbrane, zabíjal hlad. Keď sa páni
bili, ľud trpel.
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Svätý Otec František pri kladení bielej ruže pred ikonu Dvere milosrdenstva Vatican radio

A tak to bolo i v stredu 25. júna 1670. Cisárske vojsko vtrhlo do malého trhového
mestečka Michalovce. Zvesť o rabovaní
vojakov sa šírila ako oheň. Ľudia sa báli
o statky, ale i o životy. Dievčatá o počestnosť, matky o deti i otcov. Jediným
miestom, kde mohli hľadať útechu, bola
cerkev. Zbehli sa ta a modlili sa. Vtedy
na ikone z očí Presvätej Bohorodičky
začali tiecť krvavé slzy, slzy plné bolesti.
Takto Matka vyjadrila svoje spolucítenie
nad tým, čo malo prísť a čo sa už dialo
na okolí – dokonca i v samotnom Vinianskom hrade.

Vojaci s ikonou prišli do Parchovian a svoj
lup si odtiaľ 19. júla zobrali so sebou cez
Slivník a Slanec do Košíc. Odtiaľ ich cesty
viedli cez Prešov k Muránskemu hradu.
Ikonu však predali okolo 2. augusta mestským radným v Prešove. Tí sa radi vykúpili za akúkoľvek cenu, lebo rabovanie či
priveľká posádka by ich vyšla omnoho
drahšie. A tak sa ikona dostala z malej
dedinky do kráľovského mesta, z rúk
gréckokatolíkov do rúk rímskokatolíkov
a luteránov či evanjelikov.
Iný príbeh sa odohrával v najbohatšej rodine Európy. Pokusy Františka I. Rákociho vyrovnať sa predkom stáli rodinu veľké
majetky i mnoho životov vojakov. Ten
posledný sa odohral práve v roku 1670.

I

Zvesť o tomto zázraku pritiahla nielen
ľudí z okolia, ale i rabujúcich vojakov.
Či chceli vidieť tento zázrak, alebo iba
ozbíjať ľudí na tom mieste, nevedno. No
neprišli ako pútnici v pokore, ale v túžbe
„zarobiť“ si za dlhé stovky kilometrov, čo
museli z nemeckých krajín prejsť až sem,
kde sa pre nich „končil svet“. Možno sa
smiali a neverili dedinským rečiam. Ale
prišli, vošli do cerkvi bez úcty a na ikone uvideli slzy. Tu jeden z nich sa ako
neveriaci Tomáš potreboval presvedčiť, či
to nie je podvrh, a tak dýkou porezal Bohorodičke tvár. Vtedy sa slzenie zmenilo
na plač.
I v nemeckých krajinách boli známe
zázračné ikony, ktoré vojaci poprinášali
z bojísk vo Svätej zemi či inde na Východe. A za relikvie sa vždy dobre platilo.
A tak sa zrazu ikona z obyčajnej cerkvi
pod Vihorlatom stala výhodným artiklom, ktorý mal priniesť tučnú odmenu.
No ako ju zobrať, aby im dav neublížil?
Postavili ľudí medzi voľbu – zachrániť
ikonu z ich rúk alebo cerkev s ostatnými ikonami z moci plameňov. No oheň
bol mocnejší než túžba ľudí ho zahasiť
a cerkev spálil.
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František sa musel stiahnuť z verejného
života a svoju bolesť a zahanbenie utápal
na Zborovskom hrade. Tu mu chodila
dohovárať jeho matka Žofia Bátoriová. Tá
si dokonca v dedine dala postaviť kaštieľ.
Táto spočiatku kalvínka sa stala horlivou
katolíčkou. Žena, ktorá bojovala proti
gréckokatolíkom, sa stala ich ochrankyňou. Počula príbehy o ikone v Čenstochovej a keďže bola rodáčkou z Poľska,
vykonala si k nej so sestrou púť.
Keď neskôr prechádzala cez Prešov, začula príbeh veľmi podobný tomu z Poľska.
Nemohla nechať ikonu len tak v meste
a vzala si ju do Mukačeva. Dokonca ju
dala vyzdobiť nesmiernym bohatstvom –
zlatom, drahokamami i tisíckami perál.
Ikona ako najvzácnejší poklad rodiny
sa stala dominantou hradnej kaplnky.
A bola ňou až do roku 1688, keď matka
Františka II. Rákociho Helena Zrínska,
ktorá bola pôvodne nevestou Žofie,
musela pred presilou cisárskeho vojska
opustiť Mukačevský hrad a zbavená
nielen slobody, ale i detí bola internovaná v uršulínskom kláštore vo Viedni.
Jedinou spomienkou na Mukačevo i deti
bola ikona Matky, pred ktorou sa s nimi
modlila každý deň.

Jej nový manžel sa však nevzdával
a po štyroch rokoch vymenil zajatého
generála za svoju ženu. Tá cez Tokaj prišla
za ním a dlhé roky žili v Požarevci. No
cisárske vojsko postupovalo a ikona sa
ocitla na území ovládanom tureckým sultánom. Nakoniec museli opustiť Balkán
a usídlili sa v Carihrade. No nie nadlho,
lebo boli vypovedaní do Nikomédie, kde
ubolená a utrápená Helena obklopená
krásnou prírodou, ktorá jej pripomínala
milované Chorvátsko i Uhorsko, v roku
1703 zomrela. Jej manžel Imrich Tököli
ju dal pochovať do jezuitského kostola
v Konštantínopole a s ňou tam odniesli aj
ikonu Božej Matky.
Po smrti Imricha sa dedičom všetkého
majetku stal mladý a energický František II. Rákoci, ktorý podobne ako jeho
predkovia i otčim povstal proti Habsburgovcom. Bol nekorunovaným uhorským
kráľom, s ktorým chcel sultán vychádzať
dobre, a tak nakázal jeho majetok v Turecku odniesť. Medzi prvými cennosťami bola aj ikona z Klokočova. Tá sa cez
Rumunsko vrátila späť do Mukačeva.
No mladý František bol zaneprázdnený
obranou a diplomaciou, a keď videl, že
prehráva, rozhodol sa nevzdať a kúpil si
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za požičané peniaze časť mesta Jaroslav
v Poľsku. Tu dal previesť všetko, a teda
i chrámové zlato. No na ikonu vtedy
zabudol alebo ju nechal v hrade, aby
posmeľovala srdcia vojakov.
No tí v lete 1711 museli skloniť zbrane. Nádej na víťazstvo sa dostala z rúk generálov
do rúk diplomatov. A ikona spolu s ostatným majetkom, čo bol ešte v hrade, bola
na vozoch prevezená do Sárospataku, kde
Rákoci pôvodne vlastnil hrad. No ten už
mal nové osadenstvo. A tak ikonu strážil
Rákociho vychovávateľ Juraj Kőrösi, ktorý
si pamätal možno i jej slávnostné umiestnenie na oltári hradnej kaplnky.
Keď však musel odísť do Mukačeva, zveril
ikonu miestnym jezuitom. Tí ju na sviatok Nanebovzatia Panny Márie vystavili
v chráme. Zvesť o zázračnej ikone sa
niesla široko po zemplínskych nížinách
a ikonu chceli vidieť mnohí pútnici. Záznamy však o nej od toho okamihu mlčia.
A hoci pútnici prichádzali v hojnom počte, prichádzalo ich stále menej a menej.
Drahocennosti na ikone mali veľkú cenu
a Rákociho vojaci v Poľsku trpeli hladom.
A keďže oficiálna pomoc by sa rovnala
trestu smrti, ikonu na jar 1712 prepašovali do Poľska, kde z nej sňali cennosti.
Tie speňažili, splatili dlhy a možno
zachránili mnohých od smrti hladom či
rabovaním po okolí. Ikona bez cenností
pre nich však už nemala žiadnu cenu. No
v Jaroslavi len nedávno postavili malú

drevenú cerkev zasvätenú Bohozjaveniu
a vedľa nej si chceli miestni gréckokatolíci postaviť murovaný chrám. Zvesť
o ikone, ktorá kedysi niekde ďaleko slzila,
prilákala do mesta nových pútnikov. A tí
so sebou prinášali aj malé dary. A tak si
dali gréckokatolíci v lete 1712 potvrdiť
právo postaviť cerkev. Začali v roku 1717.
No mesto o pár rokov zachvátila cholera.
Jeden nábožný muž Ján pochádzajúci
z maďarského Jágru odišiel k chorým,
aby sa o nich staral. No choroba skolila aj
jeho. V roku 1720 však choroba po mnohých obetiach a modlitbách ustala. Vtedy
veriaci na procesii, ktorou ďakovali Bohu
a Bohorodičke za pomoc a prežitie, niesli
aj jej ikonu. Možno z vďaky ju dali opláštiť marcipánovým striebrom.
Stavba chrámu išla pomaly. Jeho základy ako nového pútnického miesta
prišiel 5. apríla 1722 do Jaroslavi posvätiť
przemyšlský gréckokatolícky biskup
Hieronym Ustrický. Gréckokatolíci
i rímskokatolíci si uctili túto ikonu
trpiacej Bohorodičky, ktorú neskôr
nazvali Bránou milosrdenstva. Dodnes je
v gréckokatolíckej cerkvi v Jaroslavi, kde
sa od 15. augusta 1995 skvie ozdobená
pápežskými korunkami, ktoré pre ňu posvätil sv. Ján Pavol II. Vtedy nikto netušil,
že len niekoľko týždňov predtým sa k jej
kópii modlil akatist.
Ikona je dnes zreštaurovaná a vyzerá tak
ako pred 350 rokmi. Jazvy na tvári Bohorodičky pripomínajú iba vedecké snímky,

Posledná známa fotografia premaľovanej prvej kópie ikony z Prešova

Kópia klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky umiestnená v Klokočove
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ktoré pod jej okom ukazujú veľké poškodenie, ktoré bolo neskôr zahladené. Silu
jej orodovania zasa desiatky drobných
šperkov, ktoré darovali pútnici za vypočutie svojich prosieb.

IKONA A SVÄTÝ OTEC
FRANTIŠEK
Hoci sa Svätý Otec s kópiou milostivej
ikony stretne v Prešove iba druhýkrát,
je s ňou prepojený svojím životom. On,
syn emigrantov z Talianska, ona, potecha
emigrantov z Poľska. On muž súcitu,
ktorému ľudské trápenie nikdy nebolo
ľahostajné, ona nad bolesťou svojho ľudu
ronila krvavé slzy. On pútnik po bojiskách sveta, ona zachvátená vírom vojen
prešla celú strednú Európu. On pomáhal
chorým, ona zachraňovala životy pred
cholerou. Takýchto prirovnaní by sme
našli mnoho.
To, čo on ukazuje všetkým ľuďom, je tvár
milosrdného Otca. Veď preto v roku 2015
krátko po svojom vymenovaní otvoril
v Katolíckej cirkvi Rok milosrdenstva.
Ukrajinskí biskupi si na duchovné
cvičenia pred začatím tohto roka pozvali
známeho teológa a autora mnohých kníh
Raniera Cantalamessu. Tento priateľ Svätého Otca dostal od vrchného arcibiskupa
Ukrajinskej cirkvi Sviatostava Ševčuka
kópiu jaroslavskej ikony. Prirodzene bol
zvedavý, čo dostáva, a tak spoznal časť
jej príbehu od roku 1732. Vtedy poznali
iba toľko. Ale v jeho ušiach zarezonovalo
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jej pomenovanie – Brána milosrdenstva.
A tak, keď sa stretol so Svätým Otcom,
porozprával mu jej príbeh.

14. septembra ten istý muž položí ku
kópii ikony nové strieborné korunky,
v ktorých sa ako jej krvavé slzy skvejú
popri modrých a bielych aj červené drahé
kamene. Spolu je na oboch korunkách
63 perál, desať červených, deväť modrých
a sedem priesvitných drahých kameňov.
Korunky vyrobili v apríli 2020 v gréckych
Aténach pri príležitosti 350. výročia
slzenia ikony.
Je to len zlomok toho, čo kedysi ozdobovalo pôvodnú ikonu. Ale to, čo je
dôležitejšie, je úcta, ktorú cez ňu našej
nebeskej Matke prejavujeme. Práve

I

Svätý Otec František pri modlitbe pred kópiou klokočovskej ikony v Ríme Byzantinos

Svätý Otec hlboko dotknutý touto ikonou
4. decembra prejavil želanie, aby bola
ikona na slávnostnom otvorení Roka
milosrdenstva v Bazilike sv. Petra vo
Vatikáne. Len nedávno vymenovaný nový
przemyšlský arcibiskup Eugen Miroslav
Popovič spolu so svojím predchodcom
Jánom Martiniakom urobili malý zázrak.
Ikonu, ktorej majiteľom je dnes Poľská
republika, cez miestne múzeum dostali
s povolením štátnych orgánov do Vatikánu už 7. decembra. Ikona tak mohla byť
na slávnostnom otvorení mimoriadneho
Roka milosrdenstva 8. decembra 2015.
Na pamiatku tejto udalosti je dnes pred
ikonou biela ruža, ktorú tam v stredu
9. decembra počas generálnej audiencie
položil Svätý Otec František.

tá viedla primátora Michaloviec pána
Viliama Zahorčáka, aby hľadal u svojich
kolegov v komunálnej politike i v Cirkvi
oporu pre návrh vyhlásiť Bohorodičku
z Klokočova za patrónku Zemplína. Jeho

snaha dosiahla na prelome rokov 2020
a 2021 úspech a dnes môžeme v pravde
spievať to, čo v srdci vedeli už generácie
našich predkov: „Raduj sa, veľká patrónka
Zemplína.“
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PREČO PRÁVE
KOŠICKÝ LUNÍK IX
»d Renáta OCILKOVÁ – Peter BEŠENYEI

V júni 2019 Svätý Otec František navštívil Rumunsko.
Ako posledný bod programu svojej apoštolskej cesty
v Rumunsku sa pápež stretol s rómskou komunitou vo
štvrti Barbu Lautaru v meste Blaj.
V príhovore vyzval všetkých Rómov
k spolupráci na budovaní ľudskejšieho
sveta: „Usilovať sa kráčať spolu, s dôstojnosťou: dôstojnosťou rodiny, dôstojnosťou zarábania si na každodenný chlieb
– a práve toto ťa posúva vpred – a dôstojnosťou modlitby. Stále sa pozerajúc dopredu.“ Svätý Otec však požiadal Rómov
aj o odpustenie: „Na srdci však nesiem
ťažobu,“ pokračoval smerom k rómskej
komunite. „Je to ťažoba diskriminácií,
segregácií a zlého zaobchádzania, ktoré
podstúpili vaše komunity. Z dejín vieme,
že ani kresťania, ani katolíci nie sú bez
podielu na toľkom zle. Chcem za to
požiadať o odpustenie. V mene Cirkvi
prosím o odpustenie Pána i vás za to, že
sme vás v priebehu dejín diskriminovali,
zle s vami zaobchádzali alebo sa na vás

pozerali nesprávne, pohľadom Kaina
namiesto pohľadu Ábela, a že sme neboli
schopní uznať vás, vážiť si vás a obraňovať
vás vo vašej osobitosti. Kainovi nezáleží
na bratovi. Ľahostajnosť je živnou pôdou
pre predsudky a trpkosť. Koľkokrát
súdime unáhlene, slovami, ktoré zraňujú,
postojmi, ktoré zasievajú nenávisť a vytvárajú odstup! Keď je niekto ponechaný
pozadu, ľudská rodina nekráča ďalej. Nie
sme do hĺbky kresťanmi ani ľuďmi, ak nedokážeme vidieť ľudskú osobu prv než jej
konanie, prv než naše súdy a predsudky.“
(podľa Vatican News, Jozef Bartkovjak:
Pápež v Rumunsku pozval Rómov k spolupráci na budovaní ľudskejšieho sveta)
Svätý Otec František od začiatku svojho
pontifikátu prekvapuje: v deň zvolenia

za pápeža sa pokorne sklonil pred ľuďmi
na požehnanie. Na Veľký štvrtok neumýva nohy kardinálom, ale utečencom,
väzňom, ženám, telesne postihnutým
ľuďom, medzi nimi aj moslimom. Odprosuje Rómov, Židov, stretáva sa s utečencami... Aj takto sa dá čítať jeho výber
komunít, s ktorými sa chce na Slovensku
stretnúť. Okrem katechétov, gréckokatolíkov, židovskej obce, mladých (aj
predstaviteľov štátu) sa chce stretnúť aj
s Rómami.
Sám si po dôkladnej analýze vybral Luník
IX. Prichádza sem práve preto, lebo je
to jedno z najchudobnejších (možno
najškaredších) sídlisk na Slovensku a on
chce stretnúť ľudí, ktorí sú odsunutí
na okraj spoločnosti. Naša logika by bola
možno iná: mal by stretnúť zaslúžilých
ľudí, ale on si vyberá tých prehliadaných.
Asi takýmto kľúčom bol ním vybraný aj
Luník IX ako symbol marginalizovanej
spoločnosti, ktorú si máme všímať, aj keď
je to pre nás obeta.

wikimedia.org
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AKO VYZERÁ MISIA
NA LUNÍKU IX
Misia na Luníku IX sa začala v roku 2003.
Je to najväčšie rómske sídlisko v strednej
Európe postavené ako sociálny experiment na okraji Košíc po asanácii rómskej osady Tábor v širšom centre Košíc.
Obyvateľmi sa v osemdesiatych rokoch
minulého storočia stali Rómovia, príslušníci polície a armády. V deväťdesiatych
rokoch sa postupne príslušníci armády
a bezpečnosti začali zo sídliska sťahovať.
Už na počiatku ich počet nebol taký, aký
predpokladal zámer. Tak sa sídlisko stalo
doménou Rómov a symbolom nevydareného experimentu s touto komunitou. Navyše po roku 1995 tam boli vysťahovaní aj
neplatiči a neprispôsobivé rodiny z Košíc.
Na Luníku IX je prihlásených na pobyt asi
6 600 ľudí (kapacita bytov je 2 400). Sídlisko je odpojené od dodávky tepla, plynu,
má obmedzenú dodávku vody, niektorá
časť je aj bez elektriny. Rozloha sídliska je
stosedem hektárov, je tam najväčšia hustota obyvateľstva na Slovensku. Priemerný vek je iba dvadsať rokov.

Svätý Otec František medzi rumunskými Rómami

I photovat.va

Niekoľko rokov boli oslovovaní kňazi,
ale aj rehoľné spoločenstvá o prítomnosť
na Luníku IX. V roku 2003 sa prihlásili
dvaja kňazi z iných diecéz na päťročnú
výpomoc. Boli to otec Jozef Červeň a otec
Emanuel Čurík, ktorí bývali priamo
na sídlisku a ponúkali širokú paletu duchovných a spoločenských služieb. Kňazi
obiehali priateľov a známych a žobrali
o veci na vybavenie a opravu priestorov,
ktoré dostali v škole. V auguste 2005 sa
začala výstavba pastoračného centra.
Po skončení ich pôsobenia nastúpili
na ich miesto saleziáni Dona Bosca, okolo
ktorých sa vytvoril nový misijný tím.
Pokračovali s výstavbou pastoračného
centra, ktoré sa v roku 2011 dokončilo.
Priekopníkmi saleziánskej misie na Luníku IX boli don Peter Bešenyei SDB
a don Peter Žatkuľák SDB, ktorí sa 1. júla
2008 nasťahovali do bytu na šiestom
poschodí priamo na Luníku IX. O pomoc
v pastorácii Rómov žijúcich na košickom
sídlisku Luník IX požiadal saleziánov arcibiskup Alojz Tkáč. Spolu s dvoma kňazmi sa práci medzi Rómami začali venovať
aj dve sestry saleziánky, pridala sa k nim
prvá misijná dobrovoľníčka. V roku 2017
zriadili saleziáni pre obyvateľov sídliska
práčovňu, lebo hygienické podmienky
boli katastrofálne.
V súčasnosti na Luníku IX v Košiciach
pôsobia štyria kňazi saleziáni, prichádzajú tam laickí dobrovoľníci, ktorí pomá-

Saleziánsky kostol na košickom Luníku IX

I Saleziáni Don Bosca

hajú pri evanjelizačných a voľnočasových
aktivitách. Misionári sa na Luníku IX
spoločne snažili zadefinovať ciele svojej
misijnej prítomnosti: meniť mentalitu
a znižovať agresivitu; svedectvom spoločenstva evanjelizovať prostredie; pozývať
Rómov k spoluzodpovednosti v evanjelizácii a osobne ich sprevádzať.
Kto sa zapojí do rómskej pastorácie,
nesmie túžiť po úspechu, hľadať svoju
sebarealizáciu, ale musí mať nadprirodzené motívy, živú vieru a úprimný vzťah
s Bohom, lásku k nemu, ale aj k ľuďom.
Nadobudnúť vnútorné presvedčenie,
že to, čo robí, má zmysel, a že všetko,
čo podnikne, bude (tu na zemi) záležitosťou straty, nie zisku. Práve v tomto
duchu prebiehajú misie medzi Rómami
po celom Slovensku a časť z nich vedie
Gréckokatolícka rómska misia, a to najmä

v okresoch Vranov nad Topľou, Stará
Ľubovňa a Bardejov.
Čaká nás veľký medzník v duchovnej
službe Rómom na Slovensku. Svätý Otec
František 14. septembra navštívi Slovensko a vstúpi aj na rómske sídlisko, kde sa
chce stretnúť s komunitou, ktorá je často
zaznávaná, ponižovaná a odstrkovaná.
Aj Rómovia si postupne uvedomujú, že
sa im dostáva česť, že ich svojou návštevou poctí veľký človek, zástupca Boha
na zemi, ktorý ich má rád a ktorému
na nich záleží.
Veríme, že stretnutie toto stretnutie prispeje k budovaniu mostov medzi ľuďmi,
prinesie pochopenie pre misijnú službu
priamo na Slovensku, pozdvihnutie ponižovaných, ocenenie slúžiacich a požehnanie pre celé Slovensko.

55

SLOVO

I

18 – 19

ŠAŠTÍN

A PRESVÄTÁ BOHORODIČKA

SPOLUTRPITEĽKA
»d František FEDORIŠIN

Vladyka Peter Rusnák raz
na jednej odpustovej slávnosti
na počesť spolutrpiacej
Bohorodičky vyslovil tieto
myšlienky: „Človek od kríža
a utrpenia uteká a bojí sa ho.
No práve utrpenie sa môže
pre nás stať prostriedkom,
ako sa stretnúť s Bohom
a s Božou láskou. Ak je kresťan
postavený do tohto sveta,
aby pracoval na spáse sveta,
spolupracoval s Kristovou
láskou, s Kristovým dielom
vykúpenia, tak jedine v tom
zmysle, ak sa láska Kristova
rozlieva z jeho srdca. A tu sme
takpovediac v stredobode tohto
sviatku. Bohorodičku nazývame
na tento sviatok Sostraďaľnaja,
Spolutrpiaca, ale mohli by sme to
lepšie vyjadriť – Spolumilujúca.
To je tá, ktorá nasledovala
Ježiša Krista vo všetkom, úplne
vo všetkom. A najviac práve
v tejto láske, ktorú Kristus
prejavil do krajnosti.“

Ikona Sedembolestnej (Sostradaľnej) Presvätej Bohorodičky
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Bratislavská eparchia má svoje hlavné
pútnické miesto práve v Šaštíne. Z ustanovenia vladyku Petra sa slávi tento
pohyblivý sviatok spolutrpiacej Bohorodičky od roku 2009 ako odpustový. Vyvrcholením púte je slávnostná archijerejská
svätá liturgia, po ktorej sa každoročne
koná spoločné agapé. Ráno pred liturgiou nikdy nechýbala modlitba Akatistu
k Presvätej Bohorodičke, ktorého hymnus
sa niesol šaštínskou bazilikou.
Aj keď je Slovensko zasvätené alebo môžeme povedať vložené pod ochranu nebeskej Matky Bohorodičky Spolutrpiteľky, v západnom obrade Sedembolestnej
Panny Márie, mnoho ľudí nevie a nepozná históriu sviatku alebo našej národnej
svätyne. Na hlavnom oltári v tejto bazilike je pieta, kde zronená matka drží
v náručí svojho umučeného Syna Ježiša
Krista. Korene sviatku Sedembolestnej
Panny Márie a úcty k nej siahajú hlboko
do stredoveku. Niektorí autori spájajú
uctievanie Sedembolestnej s misiou
svätých Cyrila a Metoda, ale až od roku
1814 je oficiálne tento sviatok zaradený
do cirkevného kalendára na slávenie pre
celú Katolícku cirkev. Pre Slovákov je zas
významný dátum 2. apríl 1926, keď pápež
Pius XI. vyhlásil Sedembolestnú Pannu
Máriu za patrónku Slovenska.
Šaštínska bazilika súvisí so známym príbehom manželskej hádky grófky Angeliky
Bakičovej a jej manžela, šaštínskeho
hradného pána Imricha Cobora. Uprostred zabíjania, plienenia a lúpežníctva,
v ktorom sa Uhorsko po vpáde Turkov
ocitlo, sa v roku 1564 v Šaštíne začalo čosi
zdanlivo bezvýznamné. Malo to však
postupne hlboko poznačiť dejiny a život
ľudí v tomto ťažkom období, keď mala
osmanská moc v strednej Európe vrcholiť.
Istého dňa sa Angela Bakičová so svojím
manželom Imrichom viezla v uzavretom koči nazad do svojho kaštieľa
v Šaštíne. Manželia si spolu vymieňali
názory. Skončilo sa to až tak, že Imrich
Cobor kázal zastaviť koč a celý červený
od hnevu vykázal manželku i so služobnou z koča. Kočiš šibol do koní a uháňal
s grófom do kaštieľa. Pre Angelu to bola
veľká urážka a poníženie. Také niečo sa
v prítomnosti služobníctva nestávalo.
Urážku však prijala a odpustila. Dobre
poznala svojho manžela. Mal panovačnú
povahu a neznášal protirečenie. Rýchlo
v ňom vzplanul hnev a tvrdo presadzoval svoj názor. Trápila ju však neistota,
čo bude nasledovať doma a aké to bude
mať následky na ich ďalší rodinný život.

Šaštínska pieta

I dmc.sk

Zmocnila sa jej úzkosť a smútok. Bola
však veriaca a východisko hľadala v modlitbe. S plačom sa obrátila na Ježišovu bolestnú Matku. Tak to robievala v ťažkých
chvíľach aj predtým. Ba dala aj sľub, že ak
zavládne v ich rodine opäť pokoj a láska,
dá urobiť sochu Sedembolestnej Panny
Márie a umiestniť ju na to miesto, kde potupená musela vystúpiť z koča. Sľub mal
byť prejavom úcty a vďačnosti za milosť,
ktorú si prosila, a socha mala slúžiť aj ako
pamiatka na to, čo sa prihodilo.

Angely Bakičovej z koča, iba bežným
nedorozumením? Zdá sa, že nie. Angela
Bakičová bola životom veľmi tvrdo skúšaná. Jej otcovi Pavlovi Bakičovi Turci odťali
hlavu. Druhou ranou bola smrť jej prvého
manžela Imricha Révaia po troch rokoch
manželstva. S Imrichom Coborom mala
syna Martina, ktorý v tom čase mohol
mať okolo desať rokov.

A pomoc prišla bleskurýchlo. Koč sa vrátil
a kočiš zastal. Manžel odkázal Angele, že
koč je pre ňu. Panovačný a hrdý Cobor
akoby na povel zmäkol, chcel odčiniť
krivdu a vrátiť svojej manželke pred služobníctvom česť. Bolo by sa síce žiadalo,
aby sa po ňu vrátil osobne, no čiastočne to
napravil tým, že jej šiel naproti k bráne kaštieľa. Tu ju privítal, pomohol jej
vystúpiť z koča, poprosil ju o odpustenie
a viedol ju do domu. Jeho predchádzajúca
zlosť sa zmenila na jemnosť a lásku. Dal
Angele čestné slovo, že čosi podobné sa
už nezopakuje. V rodine zavládol pokoj
a láska.

Angela bývala často sama doma, keď jej
manžel bojoval na rozličných miestach
Slovenska proti Turkom. Z toho, že Angela Bakičová dala sľub, možno usudzovať,
že táto udalosť ňou mimoriadne otriasla.
Veď takéto sľuby sa nerobia len tak. Čo
zapríčinilo hádku? Išlo o majetky alebo
to bol len výbuch panovačného manžela,
ktorý zastával vysoké postavenie vicepalatína v Uhorskom kráľovstve, či len osobné
manželské spory? Zdá sa, že plačúca Angela dala sľub na základe svojich skúsenosti s manželom. Spojila ho s vrúcnou
prosbou, aby sa manžel zmenil. Viazal
sa teda na trvalý obrat v ich spolužití. To
dáva tušiť, že rodinné nezhody trvali už
dlhšie. Východisko z nich hľadala Angela
u Sedembolestnej Panny Márie.

Angela sa manželovi zdôverila so svojím
sľubom. Nevytýkal jej to, naopak,
nástojil, aby ho čím skôr splnila. Deň
sa pre nich skončil tak, ako odporúčal
prvým kresťanom sv. Pavol: „Slnko nech
nezapadá nad vaším hnevom.“ (Ef 4, 27)
Bola hádka, ktorá vyvrcholila vyhodením

Po nečakanom zmierení začali manželia
Coborovci plniť sľub. Na panstve vybrali
tvrdé odolné hruškové drevo, vyhľadali
neznámeho ľudového rezbára, ktorý
zhotovil sochu Sedembolestnej Panny
Márie v náručí s mŕtvym Synom. Sochu
umiestnili na stĺp vedľa cesty, tam, kde
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kami dreva. Do pukliny totiž vošiel hrubší
nôž. Kým sa oprava chystala, puklina sa
do nasledujúceho dňa sama uzavrela.
Ostala po nej iba maličká stopa.
Kronikár zapísal aj mimoriadny jav, ktorý
sa stal na ôsmy deň po prenesení sochy,
t. j. 18. novembra 1732. Šaštínsky kaplán
Ján Sadecký na svoju kňazskú česť spolu
s inými potvrdil, že napoludnie v spomínanom dni nad kaplnkou zažiarili
tri hviezdy. Videl ich veľký počet ľudí.
Vysvetľoval si to tak, že toto miesto bude
slávne aj v budúcnosti...
Paralelou tomuto zobrazeniu trpiacej
Bohorodičky je v byzantskej Cirkvi ikona
Sedembolestnej – Sedmistradaľnej Bohorodičky. Tá čerpá námet zo Simeonovho
proroctva, ktoré vyslovil na sviatok
Stretnutia Pána (slávi sa 2. februára): „On
je ustanovený na pád a na povstanie pre
mnohých v Izraeli, a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú
dušu prenikne meč – aby vyšlo najavo
zmýšľanie mnohých sŕdc.“ (Lk 2, 34 – 35)

Mikuláš Klimčák: Patrónka Slovenska
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Cobor vyhodil manželku z koča. Od tých
čias Coborovci na mariánske sviatky spolu so služobníctvom prichádzali k soche
a modlitbami a spevmi si uctievali Božiu
Matku. Od začiatku sem začali chodiť aj
veriaci zo Šaštína a okolia prosiť o pomoc
v ťažkostiach a súženiach. Za zmienku určite stojí aj prenášanie piety z loretánskej
kaplnky do trojhrannej kaplnky v roku
1732, keď sa udialo niekoľko milostí.
Prvou bol veľký dar, ktorý dostal neznámy
žobrák: ten sa v ten deň s veľkou námahou
dovliekol na barlách k trojhrannej kaplnke, do ktorej mali v slávnostnom sprievode priniesť sochu. Úbožiak pri kaplnke
úpenlivo prosil, aby sa mohol zúčastniť
na sprievode pri prenášaní sochy. S touto
vrúcnou túžbou sa začal vliecť k Loretánskej kaplnke, kde sa mal začať sprievod.
Cestou sa odrazu uzdravil. Zahodil barly
a neskôr ich na pamiatku nechal v Šaštíne.

Pisateľ farskej kroniky pokladal za vhodné zapísať ešte jednu udalosť, ktorá sa
prihodila počas slávnostného prenášania sochy. Delá a mažiare, z ktorých sa
strieľalo, umiestnili za kaplnkou. Streľbu
si vzal na starosť Jozef Merbert, hajtman
na šaštínskom panstve. Asi v polovici
slávnosti nastal veľký výbuch. Jedno delo
sa pritom úplne zničilo. Tri veľké kusy
kovu padli medzi natlačené zástupy pútnikov. Nikomu sa však nič nestalo. Musel
to byť zázrak, konštatovali prítomní.
Pán Merbert nechal ako poďakovanie
vyhotoviť pamätnú tabuľu a umiestnil ju
v kaplnke.
Kronika spomína aj zvláštnu udalosť, ktorá sa stala v tých dňoch so sochou. Keď sa
chystalo prenesenie sochy, zistili, že na jej
tvári je puklina spôsobená dažďami a vetrom, veď uplynulo už stošesťdesiatosem
rokov od jej zhotovenia. Miestny dekan
chcel, aby puklinu zaplnili vhodnými kús-

Ikona je uznaná za čudotvornú – zázračnú,
takú, cez ktorú Boh koná nevysvetliteľné javy a uzdravenia. Ikonograficky ide
o výnimočné zobrazenie, keďže tieto ikony
Matky Božej sa takmer vždy píšu s Ježišom. Sedem mečov zabodnutých v jej srdci
značí plnosť bolestí a plnosť utrpenia, ktoré na seba berie za všetky svoje deti, za nás
od svojho Syna. Akoby sa spolupodieľala
na jeho bolesti. Kristus slovami adresovanými svätému Jánovi pod krížom: „Hľa,
tvoja matka!“ (Jn 19, 27), takto preukázal
Cirkvi veľké milosrdenstvo, pretože jej dal
Matku, ktorá za každé svoje dieťa oroduje,
cíti jeho bolesť a prosí o jeho spásu. Rukami skríženými na hrudi s pokorou prijíma
bolesti a trápenia kresťanov a vrúcne sa
modlí k svojmu Synovi za milosrdenstvo
pre nich.
Pred ikonou sa veriaci modlia hlavne
za obmäkčenie zlých sŕdc, predovšetkým
sŕdc kresťanov, ktorí zišli z Kristovej cesty, za duševné a telesné uzdravenie a prosia o pomoc pri prekonávaní vlastných
slabostí. Často bývajú vypočuté modlitby
za urovnanie rodinných sporov a nápravu
vzťahov. Matka Božia Sedembolestná je
chápaná aj ako patrónka rodiny.
Angela Bakičová bola dcérou srbského
vojvodu. Teda pôvodom bola východného
obradu. Tomuto sa nemožno čudovať,
keďže v Podunají a na Záhorí od bitky
pri Moháči sa usídľovalo početné srbské
etnikum. Práve z neho pochádza aj prvý

zjednotený biskup Mukačevskej eparchie Peter Partenius Rotošinský, ktorý sa
narodil okolo roku 1592 v Sekuliach pri
Moravskom Jáne na Záhorí.
Počas svojej druhej apoštolskej cesty
na Slovensku v roku 1995 navštívil sv. Ján
Pavol II aj národnú svätyňu v Šaštíne, kde
korunoval zázračnú sochu Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.
V homílii adresoval Slovákom tieto slová:
„Chcem v tejto svätyni poprosiť Pannu
Máriu, aby aj naďalej poskytovala materskú pomoc pri premene sŕdc. Prosím ju,
aby bdela nad celým duchovným životom
Slovenska. Zvlášť jej odporúčam mladú
generáciu, všetkých trpiacich a všetkých,
čo hľadajú pravdu“. I v dnešnej dobe sa
dejú veľké znamenia na príhovor tej,
ktorá neprestala sprevádzať slovenský
ľud, o čom by mohli svedčiť aj bratia
pavlíni, ktorí dnes túto baziliku spravujú.
Najväčším znamením je obrátenie sa človeka k Bohu. Verím, že aj príchod pápeža
Františka do tejto našej národnej svätyne,
ktorej súčasťou sme od roku 2009 aj my
gréckokatolíci, ešte viac vzbudí lásku
k Bohorodičke Spolutrpiteľke a upevní
nás vo viere. Začali sme tretie tisícročie
s jeho problémami, bolesťou, smrťou,
násilím, ktoré narastajú, hoci pred nimi
utekáme. Nech sa Presvätá Bohorodička stane pre nás majákom, záchranou.
Nech pohľad na Máriu a jej umučeného
Syna osloví ľudí a pomôže im prekonať
krízu a problémy každodenného života.
Veriaci dnes akoby zabudol putovať. Toto
je výzva pre Cirkev, pre Cirkev putujúcu.
Pápež svätý Ján Pavol II na svojich apoštolských cestách do mariánskych svätýň
naznačil, že púte za Pannou Máriou
a jej Synom vychádzajú z prirodzenosti
človeka. Vojdime aj my do hĺbky tohto tajomstva a začnime putovať. Našou prvou
zastávkou sa môže stať trebárs Šaštín.
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Príspevky môžete uhradiť poštovým poukazom
alebo prevodom na účet:
SK45 0200 0000 0032 1020 6959, KS: 0558,
VS: 700 (zasielanie časopisu), 999 (e-Slovo), 7700 (iba dar).
Do poznámky uveďte svoje meno a počet kusov.
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14. SEPTEMBER 2021

ZÁKAZ VJAZDU

ZÁKAZ VJAZDU

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
WC

WC

WC

WC

PROGRAM
02.00 Otvorenie vstupov pre pútnikov
06.00 Duchovno-kultúrny program
akatist, ruženec, katechézy,
modlitby, spevy, film
vystúpia: Monika Kandráčová, Anna Poráčová,
Ondrej Kandráč, Štefan Štec, Martin Husovský,
Peter Milenky a iní
08.00 Uzatvorenie vstupov pre pútnikov

10.00 Príchod Svätého Otca Františka
prejazd pomedzi sektory papamobilom
10.30 Slávnostná archijerejská svätá Liturgia
sv. Jána Zlatoústeho,
ktorú bude sláviť a na ktorej homíliu
ohlási Svätý Otec František
12.30 Pokračovanie duchovno-kultúrneho programu
do 14.00

VIAC INFORMÁCIÍ:
www.grkatpo.sk www.navstevapapeza.sk
www.facebook.com/stretnipapezavpresove

