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„Velebte so mnou Pána a osla-
vujme jeho meno spoločne!“ 
(Ž 33,4) Týmito slovami žal-

mistu pozývame všetkých vás, aby sme 
spoločne vzdávali vďaky Bohu za veľký 
dar, ktorý dostala naša Gréckokatolícka 
cirkev na Slovensku v podobe jej nového 
kanonického usporiadania.

Povýšenie Košického apoštolského 
exar chátu na eparchiu, vytvorenie novej 
eparchie v Bratislave a povýšenie Pre-
šovskej eparchie na metropoliu sui iuris 
je zo strany Apoštolského stolca veľkým 
vyznamenaním pre našu miestnu cirkev 
a zaiste aj ocenením jej osobitného svedec-
tva o jednote s Apoštolským stolcom počas 
prenasledovania totalitným režimom v 50-
-tych a 60-tych rokoch 20. storočia.

Sme presvedčení, že táto nadčasová 
udalosť je aj výsledkom príhovoru našich 
blažených mučeníkov, biskupov Pavla 
Petra Gojdiča OSBM, Vasiľa Hopka, ako aj 
rehoľného kňaza Metoda Dominika Trčku 
CSsR, ktorí preliali svoju krv za vernosť 
Kristovi a za jednotu s Apoštolským 
stolcom.

O metropolitnom zriadení našej Grécko-
katolíckej cirkvi uvažoval už pápež Pius 
XI., ktorý v pápežskej bule Pre rozvoj cir-
kevnej správy (Ad ecclesiastici regiminis 
incrementum) z 2. septembra 1937 napí-
sal: „Len čo to bude možné uskutočniť, 
zriadi Apoštolský stolec v Československej 
republike dve nové metropolitné sídla, 
jedno latinského obradu a druhé východ-
ného obradu“.

 Prišla však druhá svetová vojna, potom 
prenasledovanie našej cirkvi a napokon 
40-ročné obdobie jej obnovenej činnosti 
po roku 1968. 

Skúsenosť z prenasledovania v 50-tych 
a 60-tych rokoch minulého storočia, 
a hlavne svedectvá veľkých osobností 
viery, akými boli naši blažení hieromu-

čeníci, ako aj mnohí iní kňazi a veriaci, 
ktorí spolu so svojimi rodinami zostali 
verní Kristovi a Gréckokatolíckej cirkvi, 
poukazujú na možnosť svätého života 
aj v dnešnej dobe. Dôkazom toho je aj 
nedávne udelenie najvyššieho izraelského 
štátneho vyznamenania Spravodlivý me-
dzi národmi blahoslavenému biskupovi 
a mučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi 
OSBM za nezištnú záchranu Židov počas 
druhej svetovej vojny. 

Po oficiálnom obnovení činnosti našej 
cirkvi v roku 1968 nám Boh vo svojej pro-
zreteľnosti daroval ešte 40 rokov prípravy 
na metropolitné zriadenie. Dnes môžeme 
spoločne ďakovať Bohu za to, že počas 
týchto rokov, zvlášť po roku 1989, bola 
obnovená činnosť dôležitých inštitúcií, ako 
sú napríklad Gréckokatolícka teologická 
fakulta Prešovskej univerzity a Gréckoka-
tolícky kňazský seminár blahoslaveného 
Pavla Petra Gojdiča. Aj v mnohých iných 
rozmeroch došlo k rozkvetu a obnove 
života našej Gréckokatolíckej cirkvi. Uply-
nulých 40 rokov môžeme zároveň vnímať 
aj ako obdobie putovania do „zasľúbenej 
zeme“, ktoré nám Boh daroval, podobne 
ako izraelskému národu, aby upevnil 
a prehĺbil našu vieru. 

Dosiahnutím metropolitného zriadenia 
sa však naša cesta nekončí. Apoštol Pavol 
v Liste Filipanom napísal: „Zabúdam na 
to, čo je za mnou a uháňam za tým, čo 
je predo mnou.“ (Flp 3,13) Nové kanonic-
ké usporiadanie Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovenku nás pozýva k tomu, aby 
sme s novou silou a s radosťou v živote 
vyznávali spoločnú vieru v Ježiša Krista 
v dnešnej dobe, v konkrétnych situáciách 
a na konkrétnych miestach, podľa toho, 
kam nás Božia prozreteľnosť poslala.

Ustanovujúca bula Prešovskej eparchie 
z roku 1818 Relata semper, ktorej 190. 
výročie si v tomto roku pripomíname, sa 

začína slovami: „Bojujúca cirkev má svoju 
pozornosť stále zameranú (po latinsky re-
lata semper) na slovo toho, ktorý potvrdil, 
že ju vystaval na skale“.

V evanjeliu dnešnej nedele sa Filip stretol 
s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme 
toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a pro-
roci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“ 
(Jn 1,45) Natanael však vyjadruje svoju 
pochybnosť: „Môže byť z Nazareta niečo 
dobré?!“ (Jn 1,46a) Vtedy ho Filip uisťuje 
slovami: „Poď a uvidíš!“ (Jn 1,46b) 

Podobný proces ohlasovania evanjelia 
často prebieha aj v dnešnej dobe. Cirkev, 
pripodobnená Filipovi, sa pokúša ohla-
sovať radostnú zvesť o Mesiášovi. No 
stretáva sa aj s pochybnosťami, ktoré 
predstavuje Natanael. Filip sa však nedá 
vyviesť z miery Natanaelovou otázkou 
a vyzýva ho, aby upriamil svoju pozor-
nosť na Krista: „Poď a uvidíš!“ (Jn 1,46b) 
Keď sa potom Natanael stretne s Kristom, 
je celý prekvapený, keď mu Ježiš hovorí: 
„Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal.“ 
(Jn 1,48)

Drahí bratia a sestry, 
aj naša Gréckokatolícka metropolia sui 

iuris na Slovensku je pozvaná k tomu, aby 
upriamovala pozornosť dnešného človeka 
na Ježiša Krista. Potom aj dnešný človek 
ľahšie na sebe zakúsi Ježišov spásonosný 
pohľad. Modlime sa teda, aby pozornosť 
každého jedného z nás bola stále za-
meraná predovšetkým na Ježiša Krista. 
Nech nám v tom pomáhajú prosby našej 
nebeskej Matky Presvätej Bohorodičky 
Márie vždy Panny, svätého Pánovho pro-
roka, predchodcu a krstiteľa Jána, svätých 
slovanských učiteľov a apoštolov Cyrila 
a Metoda, ako aj našich blažených hiero-
mučeníkov Pavla, Vasiľa a Metoda. 

Pastiersky list Pri Príležitosti UstaNoVeNia
Gréckokatolíckej metropolie sui iuris  

na Slovensku
Drahí bratia kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, 
milovaní bratia a sestry, drahí naši veriaci!

K tomu vám zo srdca udeľujeme archijerejské požehnanie.

        vladyka Ján, prešovský arcibiskup a metropolita
        vladyka Milan, košický eparcha
        otec Peter, novovymenovaný bratislavský eparcha 
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Povýšenie Gréckokatolíckej cirkvi na Sloven-
sku na úroveň metropolitnej cirkvi sui iuris, 
inštalácia prvého gréckokatolíckeho arcibis-

kupa metropolitu na prešovskom biskupskom tróne, 
erigovanie novej Bratislavskej eparchie i pozdvihnu-
tie Košického exarchátu na úroveň eparchie – všetky 
tieto dlho očakávané, a predsa také nové a radostne 
prijímané skutočnosti otvárajú pred našou cirkvou 
nové horizonty, ale aj vyvolávajú otázky, ktoré si 
vyžadujú vysvetlenie a správnu odpoveď; vzbudzujú 
nádej, ktorej uskutočnenie závisí od každého z nás 
v miere zverenej zodpovednosti.

Historický pohľad

V roku 862 žiadalo knieža Rastislav najprv v Ríme, 
a potom v  Konštantínopole biskupa a učiteľa pre 
svoj národ. Jeho bezprostredným cieľom i dlhodobou 
víziou bolo rozvinutie miestnej cirkvi, v ktorej by sa 
Božie slovo hlásalo v jazyku jeho ľudu, a zriadenie 
samostatnej cirkevnej provincie, ktorá by nezávisela 
od cirkevno-právnych centier nachádzajúcich sa 
mimo jeho územia. Mocensko-politické pozadie tejto 
požiadavky malo síce dobový charakter, výsledky 
diela solúnskych bratov, ktorí sa vybrali k našim 
predkom, aby tejto žiadosti vyhoveli, ich idea 
a spôsob, ako ju uskutočňovali, však od začiatku 
mali a dodnes majú nadčasový charakter. Medzi 
piliere tejto idey patrí aj skutočnosť byzantsko- 
-slovanskej liturgie, vernosť duchovným, liturgic-
kým a disciplinárnym tradíciám Konštantínopola 
a právne spojenie s Rímom. Politické búrky medzi 
hlavnými cirkevnými centrami v poslednej štvrtine 
9. storočia, Svätoplukova bezcharakterná politická 
pragmatickosť – v skutočnosti krátkozraké hľadanie 
bezprostredných výhod bez ohľadu na rozsiahlejšiu 
duchovnú víziu –, nepriazeň franského ducho-
venstva, vyhnanie Metodových žiakov, príklon 
k latinskej liturgickej a cirkevno-právnej orientácii 
a nakoniec strata politickej samostatnoti zmrazili 
rozkvitajúci sa puk veľkomoravskej Cirkvi.

Jednotlivé prvky cyrilo-metodského dedičstva sa 
v ďalších storočiach rozvíjali oddelene. Južní a vý-
chodní Slovania zveľadili myšlienku slovanského 
jazyka, liturgie, práva i duchovnosti a rozvíjali ju 
v spojení s Konštantínopolom, čím sa spolu s ním 
ocitli v tragédii bolestného rozdelenia a konfliktu 
s Rímom. Západní Slovania ostali v jednote s rím-
skou Cirkvou, a to aj za cenu straty špecifickej 
cirkevno-právnej subjektivity, za cenu odtrhnutia 
sa od ďalších podstatných znakov cyrilo-metodskej 
idey.

Museli prejsť stáročia, aby z miazgy hlboko za-
pustených cyrilo-metodských koreňov znova vy-
pučali nové ratolesti. Obnovenie cirkevnej jednoty 
veriacich byzantského obradu na našom území 
formou Užhorodskej únie v polovici 17. storočia sa 
udialo v novom historickom i cirkevnom kontexte. 
Z etnicky a sociálne vymedzeného jadra valašsko-
rusínskej kolonizácie prebiehajúcej v 14. – 17. 
storočí sa na území Slovenska postupne – aj vďaka 
čiastočnej asimilácii s pôvodným slovenským oby-
vateľstvom – vytvorilo nové cirkevné spoločenstvo, 

Metropolitná cirkev
sUi iUris

Prof. ICDr. Cyril VASIĽ SJ, PhD.

Mons. Ján Babjak SJ, 
prešovský arcibiskup a me
tropolita, spolu s košickým 
eparchom Mons. Milanom 
Chauturom CSsR, pražským 
exachom Mons. Ladisla
vom Hučkom, rímskokato
líckym spišským biskupom 
Mons. Františkom Tondrom 
a titulárnym abrittským 
biskupom Mons. Jánom 
Eugenom Kočišom na 
Eparchiál nej odpustovej 
slávnosti v Ľutine v roku 
2006.
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ktoré sa postupne zaradilo do miestneho uhor-
ského, resp. slovenského národného i kultúrneho 
kontextu a ktoré sa dnes identifikuje s technickým 
termínom etablovaným vďaka zásahu cisárovnej 
Márie Terézie v roku 1773, s pojmom Gréckokato-
lícka cirkev. Táto cirkev sa dlho nemohla vymaniť 
z hegemonických nárokov rímskokatolíckeho 
jágerského arcibiskupstva a ani následné kano-
nické erigovanie Mukačevského (1771) a neskôr 
Prešovského (1818) biskupstva a ich podriadenie 
uhorskému prímasovi definitívne nevyriešilo jej 
právny stav. Podriadenie gréckokatolíckych biskup-
stiev prímasovi malo isté praktické výhody v rámci 
štruktúry Cirkvi v Uhorsku, ale súčasne prispelo 
k zahmleniu ekleziologickej identity Gréckokato-
líckej cirkvi. Táto bola v minulosti – žiaľ, niekedy 
aj v súčasosti – často stotožňovaná len s obradom, 
zdôrazňujúc tak jej príslušnosť ku Katolíckej cirkvi, 
skresľujúc však pritom jej cirkevno-právnu špeci-
fickosť. Rozpad Rakúsko-Uhorska a následné časté 
presuny a zmeny hraníc štátov (1918, 1938, 1939, 
1945, 1947, 1993) ešte viac skomplikovali, ba aj 
popretŕhali vzájomné zväzky medzi jednotlivými 
cirkevno-právnymi jednotkami odvodzujúcimi svoj 
historický pôvod z Mukačevskej eparchie. 

Prvým krokom k aspoň duchovnému, ak nie inšti-
tucionálnemu obnoveniu tejto historickej jednoty 
je ukončenie okolnosťami vynúteného ekleziál-
neho provizória a postupné etablovanie riadnych 
východných cirkevno-právnych štruktúr v rámci 
jednotlivých štátnych celkov, v ktorých sa nachá-
dzajú gréckokatolíci viažuci sa na tzv. mukačevskú 
tradíciu. Takto bola v roku 1969 pre veriacich 
byzantského obradu, ktorí emigrovali do USA  zo 
severovýchodnej časti historického Uhorska, teda 
z územia na juhozápad od hrebeňa karpatského 
oblúka, vytvorená Pittsburghská metropolia, roz-
prestierajúca sa na celom území Spojených štátov 
amerických. V Európe však pokračovala nejasná 
situácia a cirkevno-právne trieštenie aj v posled-
nom desaťročí 20. storočia. V Zakarpatskej oblasti 
Ukrajiny ostala po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi 
osamotená Mukačevská eparchia, v Maďarsku zasa 
existujú aj naďalej dve cirkevno-právne jednotky – 
Miškolcský apoštolský exarchát a Hajdudorožská 
eparchia, pričom ich spája osoba biskupa a fakt 
sufragánnej podriadenosti latinskému prímasovi. 

V 90. rokoch sa územia Prešovskej eparchie, ktorá 
sa dovtedy rozprestierala na celom území Českej 
a Slovenskej republiky, dotklo delenie. Z Prešovskej 
eparchie bol postupne vyčlenený najprv Pražský 
(15. marca1996) a neskôr aj Košický (21. februára 
1997) apoštolský exarchát. Tieto delenia mali 
svoju dobovú logiku a boli zaiste nevyhnutnutné, 
ale súčasne so sebou prinášali aj isté odstredivé 
tendencie.

 Zriadenie nového Bratislavského biskupstva, 
povýšenie Košického exarchátu na úroveň eparchie 
a vytvorenie Prešovskej metropolie tak môžeme 
chápať ako istý obrat v doterajšom vývoji.

Právny rozmer zriadenia  
novej metropolie sui iuris

Súčasný východný právny kódex, Kódex kánonov 
východných cirkví, delí jednotlivé východné katolíc-
ke cirkvi do štyroch kategórií podľa stupňa úplnosti 
ich štruktúry. Na najvyššom mieste sú patriarchálne 
cirkvi, po nich nasledujú cirkvi tzv. väčšieho arcibis-
kupstva (Archiepiscopatus maior), na treťom mieste 
sú metropolitné cirkvi sui iuris a po nich nasleduje 
presne nedefinovaná kategória zahŕňajúca tzv. iné 
cirkvi sui iuris. Naša Gréckokatolícka cirkev na 
Slovensku sa doteraz nachádzala v tejto štvrtej – 
nedefinovanej kategórii. Metropolitná cirkev sui 
iuris, ktorá na Slovensku vznikla  30. januára 2008, 
je teda základnou, východiskovou, prvou riadnou 
formou, ktorú v duchu cirkevného práva môže mať 
konkrétna samostatná východná katolícka Cirkev. 
V súčasnosti sú na tomto stupni hierarchického roz-
voja ďalšie dve cirkvi: už spomenutá Pittsburghská 
metropolitná cirkev v USA a Etiópska metropolitná 
cirkev v africkej Etiópii a Eritrei. 

Pre metropolitnú cirkev na Slovensku sa v súvis-
losti s jej novým postavením vynárajú isté špecifické 
práva a povinnosti.

V prvom rade ide o znovuvytvorenie štruktúry spá-
jajúcej všetkých gréckokatolíkov na Slovensku do 
jednej cirkvi, pre ktorú východný kódex v kánonoch 
155 –173 presne určuje pravidlá vnútorného živo-
ta, celocirkevnej väzby, ako aj istej samostatnosti 
a schopnosti riadiť sa vlastnými zákonmi. Takto 
opisne by sme totiž mohli vysvetliť, čo znamená, že 
niektorá východná cirkev má štatút cirkvi sui iuris. 
Právo zriadiť a akokoľvek modifikovať metropolitnú 
cirkev alebo jej teritórium prislúcha jedine rímskemu 
veľkňazovi, ktorý pre túto cirkev slobodne vymeno-
váva metropolitu. 

Niektoré práva a povinnosti metropolitu 
a ďalších hierarchov

Metropolita okrem toho, že je riadnym eparchi-
álnym biskupom svojej eparchie, predsedá metro-
politnej cirkvi podľa noriem práva a reprezentuje 
ju navonok vo všetkých právnych záležitostiach. 
Jeho právna moc je osobná a vlastná, nemôže teda 
vymenovať svojho zástupcu, synkela či vikára pre 
celú metropoliu. 

Vaša Excelencia!
Som veľmi spokojný, že konečne bolo ohlásené tak dlho očaká-
vané povýšenia Prešovskej eparchie na metropolitné sídlo. Spo-
ločne s Vami i gréckokatolíckymi veriacimi na Slovensku preží-
vam túto radosť. Zároveň som šťastný, že Vaša Excelencia bola 
povýšená na metropolitu a prajem Vám všetko najlepšie vo Vašej 
službe.

Srdečne pozdravujem a uisťujem Vás o duchovnom spojení 
v modlitbe s Vašou Excelenciou a so spoločenstvom veriacich 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Peter-Hans Kolvenbach SJ
bývalý generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej
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Pri výkone tejto moci pomáha metropolitovi Rada 
hierarchov, ktorá sa okrem noriem spoločného 
a partikulárneho práva riadi aj pápežom schvále-
nými štatútmi. Jej členmi sú všetci ostatní biskupi 
metropolitnej cirkvi, hlasovacie právo však zo zá-
kona majú len sídelní, eparchiálni biskupi, prípadne 
biskupi koadjútori, nie však pomocní a emeritní 
biskupi. Emeritní biskupi nie sú ani povinní byť 
prítomní na zasadnutí rady, zatiaľ čo ostatní sa majú 
zúčastňovať osobne a nemôžu namiesto seba vyslať 
nejakého delegáta či prokurátora. Rada hierarchov 
môže na svoje zasadnutia pozývať aj biskupov iných 
cirkví sui iuris. 

Na svojich pravidelných zasadnutiach zvolaných 
podľa potreby a aspoň raz ročne rada hierarchov rie-
ši otázky spoločných pastoračných potrieb veriacich 
a ďalšie otázky, ktoré presahujú hranice jednotlivých 
eparchií a týkajú sa života celej metropolitnej cirkvi. 
V niektorých prípadoch je jej súhlas dosiahnutý 
väčšinou hlasov bezvýhradnou podmienkou na 
vykonanie istých právnych úkonov, ako môže byť 
napr. zriadenie spoločného seminára, schválenie 
prekladu liturgických textov (po predchádzajúcej 
revízii Apoštolskej stolice) atď. Kódex okrem toho 
predvída aj množstvo ďalších situácií a prípadov, ku 
ktorým je kompetentná Rada hierarchov.

Metropolita má do troch mesiacov od inštalácie 
prijať z rúk pápeža pálium, teda znak svojej moci 
a plného spoločenstva z rímskym veľkňazom. Až 
potom môže vykonávať dve hlavné funkcie, ktoré 
charakterizujú jeho moc – právo ordinovať a inšta-
lovať biskupov a  právo predsedať Rade hierarchov. 
Okrem toho spadá do kompetencie metropolitu 
zriadenie metropolitného tribunálu a všeobecný 
dohľad na zachovávanie viery a cirkevnej disciplíny. 
Konkrétne vstupuje do života jednotlivých sufra-
gánnych biskupstiev len veľmi obmedzene, a to 
v nasledujúcich prípadoch: 

v prípade, že miestny biskup zanedbáva kanonic-
ké vizitácie, môže ich začať namiesto neho konať 
metropolita;

- v prípade, že do 8 dní od uprázdenia biskupské-
ho stolca nebol zvolený eparchiálny administrátor, 
vymenuje ho metropolita osobne;

- ak eparchiálny biskup nevymenuje alebo nepo-
tvrdí do úradu osobu riadne zvolenú, pretože to 
zanedbal alebo mu je v tom prekážané;

- ak sa eparchiálny biskup napriek napomenutiu 
zdráha vymenovať eparchiálneho ekonóma.

Metropolita okrem toho oznamuje akty rímskeho 
veľkňaza ostatým biskupom a okrem pravidelných 
návštev ad limina sa zo svojho úradu zúčastňuje 
na rímskej Synode biskupov. Metropolita informu-
je Apoštolskú stolicu o činnosti Rady hierarchov 
a o zákonoch, ktoré pripravila. Tieto zákony pro-
mulguje po tom, čo Apoštolská stolica oznámi ich 
prijatie. 

Po vonkajšej stránke má metropolita právo byť 
spomínaný v liturgii po spomienke na rímskeho 
veľkňaza. Z hľadiska špecifických insígní – okrem už 
spomenutého pália – pri nosení biskupských rúch je 
postavenie metropolitu zvýraznené pridaním štvrté-

ho pruhu na oboch koncoch omofora. V slovanských 
cirkvách je od roku 1564 rozšírený zvyk, podľa 
ktorého metropolita používa ako prikrývku hlavy 
tzv. biely klobúk, teda bielu kamylavku, v prípade, 
že je rehoľníkom, používa tzv. epanokamylavkion, 
teda bielu kamylavku s rehoľným závojom vpredu 
ozdobenú krížikom. Tento symbol používajú rov-
nako pravoslávni, ako aj katolícki metropoliti tak 
kyjevskej a ľvovskej, ako aj mukačevskej tradície. 
V gréckych cirkvách používajú biskupi rovnako ako 
aj metropoliti čiernu kamylavku. Na našom území 
nariadil používať tento typ prikrývky hlavy biskup 
Jozef de Camillis na synode v roku 1690, ale vinou 
latinizačných tendencií a pomýlených snáh odlíšiť 
sa v oblečení od pravoslávnych kňazov a biskupov 
tento znak čiastočne upadol do zabudnutia. Podob-
ný osud postretol v minulosti aj iné tradičné súčasti 
východného kňazského a biskupského odevu, napr. 
nosenie náprsných krížov u kňazov a panagie 
u biskupov, nosenie podriasnika, riasy a mantije 
či používanie biskupského koberčeka, tzv. orleca. 
Tieto posledne menované znaky a insígnie boli už 
v ostatných rokoch v našej cirkvi úspešne obnovené, 
čo sa stretlo so záujmom a zadosťučinením u našich 
veriacich – aj táto skutočnosť reprezentuje znak 
obnovy východnej identity našej cirkvi.

Najvýraznejším a najviac očakávaným obnoveným 
znakom východnej identity našej cirkvi bude však 
nielen obnova vonkajších znakov a symbolov, ale 
aj to, ak budeme vidieť našich hierarchov svorne 
a zodpovedne uskutočňovať jeden z najdôležitejších 
znakov a symbolov východnej cirkevnej identity, 
princíp synodality, ktorý sa uskutočňuje na Rade 
hierarchov. Tento starobylý princíp, ktorý je zá-
kladom hierarchického usporiadania východných 
cirkví, bol zadefinovaný v 34. kánone tzv. Apoštol-
ských kánonov:

„Biskupi každého národa (ethnos) majú uznávať 
toho, kto je medzi nimi prvý (protos), považovať 
ho za svoju hlavu (kephale) a nekonať nič dôležité 
bez jeho vedomia (gnome); každý z biskupov môže 
robiť len to, čo sa týka jeho biskupstva a územia od 
neho závislého. Ale ani ten, ktorý je medzi nimi prvý 
(protos), nemôže konať nič bez súhlasu všetkých. 
Pretože len týmto spôsobom zavládne súlad a zhoda 
(homonoia) a skrze Pána vo Svätom Duchu bude 
oslávený Boh.“

Božia oslava je teda v konečnom dôsledku jedi-
ným, finálnym cieľom života a činnosti Cirkvi na 
všetkých úrovniach – od každodennej modlitby 
a dobrého skutku každého pokrsteného až po 
slávnostné synodálne úkony najvyšších hierarchov. 
Aj nášmu novému arcipastierovi, hlave metropo-
litnej cirkvi Mons. Jánovi Babjakovi, ktorý bude 
predsedať Rade hierarchov našej cirkvi, nemôžeme 
zaželať nič iné a nič lepšie, než aby pri plnení svojej 
zodpovednej úlohy mal vždy pred očami výzvu 34. 
kánonu Apoštolských kánonov a súčasne pokračo-
vanie a rozvinutie hesla sv. Ignáca, jeho rehoľného 
patróna a zakladateľa Spoločnosti Ježišovej, konať 
vždy a všetko ad maiorem Dei gloriam – na väčšiu 
slávu Božiu. n
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Kalendárnemu roku, ktorý má na konci 
číslicu 8, zvykneme ľudovo hovoriť osmič-
kový rok. Samozrejme, že nejde o čísla ako 

také, ale o určitý historický znak, ktorý nám chce 
povedať minimálne toľko, že Boh koná uprostred 
svojho ľudu. Vieme, že v Starom zákone mali čísla 
svoju výpovednú a symbolickú hodnotu. Napríklad 
číslo sedem znamená plnosť, dokonalosť, svätosť 
a číslo osem v tomto kontexte znamená nový za-
čiatok a večnosť. V dejinných súvislostiach našej 
krajiny, ale aj v histórii Gréckokatolíckej cirkvi na 
Slovensku je to veľavravné a osmičkový rok je už 
priam terminus technicus. Preto sme si aj na začiat-
ku roku 2008 viacerí pripomenuli túto skutočnosť. 
Veď napríklad v roku 1818 bulou Relata semper 
pápež Pius VII. vyčlenením z Mukačevskej eparchie 
kanonicky zriadil Prešovskú eparchiu, v roku 1968 
bola znova povolená činnosť Gréckokatolíckej cirkvi 
v bývalom Československu, v roku 1978 bol za rím-
skeho pápeža zvolený Karol Wojtyła – Ján Pavol II., 
prvý slovanský pápež, v roku 1988 sa v Bratislave 
konala Sviečková demonštrácia, ktorá bola pred-
zvesťou pádu komunistickej totality v našej krajine 
a v tom istom roku bola pápežom Jánom Pavlom II. 
vyhlásená bazilika minor na našom najznámejšom 
pútnickom mieste v Ľutine. 

V roku 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. povýšil 
Gréckokatolícku cirkev na Slovensku na metropo-
litnú so sídlom v Prešove a za prvého prešovského 
arcibiskupa metropolitu vymenoval doterajšieho 
prešovského eparchu Jána Babjaka SJ, ktorý si 6. 
januára tohto roka pripomenul 5 rokov biskupskej 
služby. 30. januára sa tak stal prvým prešovským 
gréckokatolíckym arcibiskupom metropolitom.

Môžeme povedať, že aj v jeho živote hrá osmička 
svoju rolu. Je v poradí ôsmym prešovským epar-
chom. To, že ho Svätý Otec vymenoval za prvého 
prešovského arcibiskupa metropolitu a  že sa Gréc-
kokatolícka cirkev na Slovensku stáva metropoliou, 
je vskutku nový začiatok. 

Vladyka Ján Babjak SJ
PrVý PrešoVský gréckokatolícky  

arcibiskUP a metroPolita
ThDr. Ľubomír PETRÍK, PhD.
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Životopis

Narodil sa 28. októbra 1953 v Hažíne nad Cirochou 
neďaleko Humenného. Ak Boh dá, tohto roku si 
pripomenie 55 rokov života. Pochádza z robotnícko- 
-roľníckej rodiny Andreja a Márie, rodenej Kapus-
cínskej. Otec, ktorý bol preňho vzorom čestného 
a pracovitého človeka, zahynul v roku 1979, keď 
bol jeho syn Ján už rok kňazom. Otec napríklad 
odmietol vstúpiť do družstva, a preto bol nútený 
odísť za prácou do Čiech. Vždy, keď bol doma, spolu 
so synom chodieval do lesa a všeličomu múdremu 
ho priučil. Keď nebol doma, bol to strýko, kto ho 
učil spoznávať každý kút hažínskeho chotára. Jeho 
mamka má požehnaných 82 rokov a býva s ním 
v Prešove. Je to jeho modlitebná podpora. 

Vladyka má staršiu sestru Irenu. Detstvo a prvé 
štyri roky základnej školy prežil v rodnej obci. Druhý 
stupeň základnej školy navštevoval v blízkej Kame-
nici nad Cirochou. Rád spomína na svoje detstvo. 
Ako vraví, každý deň bol v lese a na Ciroche. Iste 
aj preto je mu príroda stále blízka. Práve v nej si 
vie najviac oddýchnuť. Rád chodí na huby. Zbiera 
ich takmer tridsať druhov. V zime sa rád prebehne 
na bežkách. 

V rokoch 1969 – 1973 študoval na gymnáziu 
v Humennom. Tu sa spoznal so správcom gréckoka-
tolíckej farnosti v Humennom a neskorším dekanom 
o. Michalom Šutajom, ktorý sa stal jeho duchovným 
otcom. Práve on v jeho vnútri rozpoznal kňazské 
povolanie. Vladyka Ján spomína: „Vždy som mal 
vo veľkej úcte kňazov a možno práve preto som sa 
ani neodvážil uvažovať o tom, že by som sa mal 
stať kňazom. Vďaka Božiemu hlasu, ktorý ku mne 
prehovoril aj skrze môjho principála, som sa po 
ukončení gymnázia prihlásil na Cyrilo-metodskú 
bohosloveckú fakultu v Bratislave a do kňazského 
seminára. Za kňaza som bol vysvätený 11. júna 
1978 križevackým vladykom Joachimom Segedym 
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove.“ Tento rok 
je teda tridsiatym rokom jeho kňazstva. 

Prvých päť rokov pôsobil ako kaplán v Prešove 
a od roku 1983 do roku 1989 bol správcom farnosti 
Ľubica pri Kežmarku. Ešte za totality, 18. júna 1987, 
tajne vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Aj toto bolo 
zaiste Božím zámerom, pretože aj vďaka jezuitom 
mohol vdychovať atmosféru všeobecnej Cirkvi, 
naučiť sa taliančinu, urobiť si doktorát z teológie 
v Ríme na najznámejšom východnom katolíckom 
inštitúte. Na začiatku demokratických časov, už 
ako jezuita, ešte ochotne veľmi konkrétne poslúžil 
našej cirkvi na Slovensku. V rokoch 1989 až 1990 
vykonával funkciu prefekta Kňazského seminára sv. 
Cyrila a Metoda v Bratislave a zároveň bol kaplánom 
bratislavskej gréckokatolíckej farnosti. 

V roku 1991 ho Spoločnosť Ježišova poslala štu-
dovať na Pápežský východný inštitút v Ríme, kde 
v roku 1993 získal licenciát z východnej spirituality. 
Po návrate na Slovensko v rokoch 1993 a 1994 bol 
zodpovedný za Exercičný dom sv. Ignáca v Prešove. 
V roku 1994 sa opäť vrátil do Ríma, kde pracoval 
v slovenskom oddelení Vatikánskeho rozhlasu 
a pokračoval v štúdiu spirituality. V roku 1996 na 

Pápežskom východnom inštitúte obhájil doktorskú 
prácu na tému P. Michal Lacko SJ – informátor 
a formátor gréckokatolíkov. Od roku 1996 až do 
vymenovania za prešovského biskupa bol riadite-
ľom Centra spirituality Východ-Západ p. Michala 
Lacka SJ v Košiciach, ktoré vybudoval na moderné 
vedecko-výskumné pracovisko Trnavskej univerzity. 
Zároveň prednášal východnú spiritualitu najprv na 
Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej 
univerzity v Prešove (v súčasnosti Gréckokatolícka 

teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 
– GTF PU), potom na Teologickej fakulte Trnavskej 
univerzity v Bratislave. V roku 1998 sa stal spoluza-
kladateľom ikonopiseckej školy a Spolku ikonopiscov 
sv. Cyrila a Metoda Slovenska v Košiciach a v roku 
1999 bol zvolený za hlavného radcu kontrolnej 
spolkovej rady. Patrí medzi tých, ktorým dal Pán 
milosť písať ikony, aj keď v biskupskej službe na 
to jednoducho nie je čas. Ikonu svojho nebeského 
patróna sv. Jána Krstiteľa, ktorú sám napísal, daroval 
po svojej biskupskej vysviacke Božiemu služobníkovi 
pápežovi Jánovi Pavlovi II. Od roku 2001 je zakla-
dajúcim členom Spolku sv. Cyrila a Metoda. Napísal 
knihy: P. Michal Lacko SJ – informátor a formátor 

Biskupská vysviacka 
vladyku Jána Babjaka SJ 
na sviatok Bohozjavenia 6. 
januára 2003, ktorú prijal 
vkladaním rúk Božieho 
služobníka Jána Pavla II., 
rímskeho pápeža.
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gréckokatolíkov; 8 dielov kníh Zostali verní – osudy 
gréckokatolíckych kňazov; Rehole a kongregácie na 
Slovensku. Pod hlavičkou Centra spirituality vydal 
Ďakovný akatist, Akatist, Akatist k životodarnému 
Svätému Duchu a Zborník z medzinárodných 
konferencií J. J. Bazilovič OSBM a M. Lacko SJ. Do 
tlače je pripravená ďalšia, viac ako tisíc stránková 
kniha, v ktorej doplnil edíciu Zostali verní o mnoho 
ďalších konkrétnych archívnych dokumentov. V roku 
2002 s povolením svojich rehoľných predstavených 
zariadil prevoz telesných ostatkov p. Michala Lacka 
SJ z Ríma na Slovensko. 

 

Biskupská vysviacka v Ríme

11. decembra 2002 pápež Ján Pavol II. vymenoval 
Jána Babjaka SJ za prešovského biskupa. Je prvým 
prešovským biskupom, ktorého vysvätil pápež v Ba-
zilike sv. Petra.

6. januára 2003 spolu s Jánom Pavlom II. boli 
spolusvätiteľmi terajší prefekt Kongregácie pre 
východné cirkvi Jeho Eminencia kardinál Leonardo 
Sandri, vtedajší substitút Štátneho sekretariátu Va-
tikánu, a arcibiskup Antonio Mario Veglio, sekretár 
Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. 

Intronizácia za prešovského eparchu 

Uvedenie nového biskupa do úradu sa uskutoč-
nilo v sobotu 18. januára 2003. Katedrála sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove a priľahlé priestory biskupskej 
rezidencie boli maximálne preplnené. Takmer trid-
sať biskupov východného i západného obradu zo 
Slovenska, Maďarska, Ukrajiny, Českej republiky, Ka-
nady, Spojených štátov amerických a približne 350 
kňazov oboch obradov i množstvo veriacich prišlo 
privítať nového sídelného biskupa na prešovskom 
biskupskom stolci. 

Najprv bola prečítaná bula, potom vtedajší apoštol-
ský nuncius na Slovensku arcibiskup Mons. Henryk 

Józef Nowacki odovzdal novému prešovskému bis-
kupovi biskupské žezlo a vladyka zaujal prešovský 
biskupský stolec v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Za 
svoje biskupské heslo si vybral slová sv. apoštola 
Pavla: „Vy ste chrám živého Boha“. 

Jeho doterajšie biskupské pôsobenie 

V roku 2003 sa už počas jeho biskupskej služby 
úspešne zavŕšil beatifikačný proces biskupa muče-
níka Vasiľa Hopka, ktorý sa začal počas biskupskej 
služby Mons. Jána Hirku. Slávnosť blahorečenia, 
ktorej predsedal Boží služobník Ján Pavol II., sa 
konala 14. septembra 2003 v Bratislave-Petržalke. 

Otec arcibiskup metropolita je veľkým šíriteľom 
úcty k našim blaženým mučeníkom. Svedčí o tom 
množstvo konkrétnych krokov. Napríklad jeho 
publikačná a kazateľská činnosť, výzvy kňazom 
a veriacim, iniciovanie pomenovaní inštitúcií, ulíc, 
námestí menami blažených a pod. Na Gréckokatolíc-
kej teologickej fakulte, ktorej je veľkým kancelárom, 
sa konajú rôzne vedecké konferencie a vedecké pro-
jekty o živote a diele blažených mučeníkov. Prevzal 
pre nich viaceré ocenenia, ktoré im boli udelené in 
memoriam. Napríklad 11. novembra 2003 udeli-
lo mesto Prešov čestné občianstvo mesta Prešov 
blaženým mučeníkom – prešovskému biskupovi 
P. P. Gojdičovi OSBM a jeho pomocnému biskupovi 
Vasiľovi Hopkovi. 21. decembra 2004 zastupiteľstvo 
Prešovského samosprávneho kraja udelilo trom na-
šim blaženým mučeníkom Cenu Prešovského samo-
správneho kraja za duchovnú formáciu prešovského 
regiónu, za trvalé svedectvo života podľa pravdy 
a za pozitívne zviditeľnenie prešovského regiónu 
a mesta Prešov. V roku 2005 bl. Gojdič získal Cenu 
mesta Sabinov in memoriam. V roku 2006 vladyka 
Ján odhalil a posvätil pamätnú bustu bl. biskupa 
Pavla Petra na Námestí P. P. Gojdiča vo Vranove nad 
Topľou-Čemernom. 

V nedeľu 27. januára 2008 bol v Bratislave bl. 
P. P. Gojdičovi udelený titul Spravodlivý medzi 
národmi za nezištnú záchranu židov počas holo-
kaustu. Od príbuzných blaženého biskupa prevzal 
toto ocenenie vladyka Ján a umiestnil ho v arcibis-
kupskej rezidencii.

Za päť rokov vysvätil 63 novokňazov. V Gréckoka-
tolíckom kňazskom seminári bl. biskupa P. P. Gojdiča 
v Prešove zaviedol po 3. ročníku kňazskej formácie 
pastoračný ročník. Pravidelne sa stretáva s boho-
slovcami, pre ktorých vždy v stredu slávi svätú 
liturgiu. Na GTF PU v Prešove zriadil v roku 2007 
novú modernú fakultnú knižnicu. 

Za doterajšieho pôsobenia vladyku Jána sa 
zrealizo vali viaceré prestavby a rekonštrukcie v in-
teriéroch biskupskej rezi dencie. Okrem iného bola 
rozšírená a zrekonštruovaná Biskupská kaplnka 
sv. Jozefa, v ktorej bol inštalovaný nový ikonostas. 
Zároveň otec biskup v priestoroch rezidencie zriadil 
stálu expozíciu histórie Prešovskej eparchie, ktorá 
sa teraz stáva expozíciou histórie Prešovského 
arcibiskupstva. Z jeho iniciatívy vyšiel Schema-
tizmus gréckokatolíckej Prešovskej eparchie 2004, 

Vladyka Ján Babjak SJ 
a vterajší prefekt Kongre
gácie pre východné cirkvi 
Ignace Moussa I. kardinál 
Daoud, emeritný antiochij
ský patriarcha, pri prenese
ní pozostatkov blahoslave
ného prešovského biskupa 
mučeníka Vasiľa Hopka.
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ktorý znamená novú éru cirkevných schematizmov, 
a viaceré iné knihy. 

Katedrálny chrám sa vďaka rôznym jeho ini-
ciatívam stáva stále vyhľadávanejším miestom 
duchovného života. Je v ňom napríklad stála spo-
vedná služba a poludňajšie vystavenie Najsvätejšej 
Eucharistie. 

V Prešove bola ukončená rekonštrukcia budovy 
bývalého učiteľ ského ústavu na Kmeťovom stro-
moradí, v ktorej bol zriadený dievčen ský internát. 
Budova bývalého baziliánske ho kláštora v centre 
mesta bola prestavaná na profesorský dom pre 
profesorov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Pre-
šovskej univerzity v Prešove. V rámci Konferencie 
biskupov Slovenska má na starosti Rádio Lumen 
a je predsedom Environmentálnej subkomisie Kon-
ferencie biskupov Slovenska. 

Vladykovi Jánovi Babjakovi SJ veľmi záleží na 
duchovnej formácii mládeže. V roku 2004 zriadil 
gréckokatolícke cirkevné Gymnázium blahoslavené-
ho Pavla Petra Gojdiča v Prešove, v roku 2006 otvoril 
Centrum voľného času a Cirkevnú školu v prírode 
v Juskovej Voli a o rok na to sláv nostne posvätil 
a otvoril Gréckokatolícke mládežnícke pastoračné 
centrum v zre kon štru o vanej a rozšírenej budove na 
Ulici hurbanistov v Prešo ve. V súčasnosti pripravuje 
zriadenie Centra pre rodinu na Sigorde pri Prešove. 

Je iniciátorom viacerých krokov, ktorými chce 
zmierniť finančné problémy slabších farností a kňa-
zov v chudobnejších oblastiach.

Inicioval niekoľko veľkých akcií v našej miestnej 
cirkvi. Za všetky spomeniem aspoň stretnutie 
gréckokatolíckych biskupov Európy, ktoré sa 25. – 
27. októbra 2005 konalo v Prešove a ďakovnú púť 
gréckokatolíkov do Ríma 23. – 25. marca 2007 pri 
príležitosti 80. výročia biskupskej vysviacky bla-
hoslaveného prešovského biskupa mučeníka Pavla 
Petra Gojdiča OSBM.

Posvätil 8 nových chrámov. Počas jeho biskup-
skej služby sa začali realizovať viaceré pasto račné 
a inves tičné projekty v Prešovskej eparchii. 

19. decembra 2007 mu bola slávnostne udelená 
Cena Prešovského samosprávneho kraja, ktorú 
získal za osobný prínos k obnove duchovných 
a kultúrnych hodnôt na území Prešovského samo-
správneho kraja, za formovanie svedomia a rozvoj 
duchovného života jeho obyvateľov, za budovanie 
ekumenických vzťahov, podporu charitatívnej a so-
ciálnej oblasti, ako aj za pozitívny vklad k formácii 
mladej generácie.

Zďaleka sa nedá v tomto príspevku spomenúť 
všetko, čo otec arcibiskup metropolita Ján za 5 ro-
kov svojej biskupskej služby vykonal, pretože je 
vo vzťahu k nemu charakteristické, že veľmi veľa 
pracuje. Kto ho pozná bližšie, vie, že je to naozaj 
pravda. 

Vladyka Ján je priamy, úprimný, horlivý a prak-
tický človek. Za správnu vec sa vie osobne veľmi 
zaangažovať a zapáliť. Je náročný na seba a rovnako 
vyžaduje plné nasadenie od svojich najbližších spo-
lupracovníkov a kňazov. Je konštruktívny a pragma-
tický. Od kňazov v kúrii a v pastorácii chce počuť ich 

vlastný názor, ktorý potom seriózne zvažuje. Záleží 
mu na efektivite práce a doťahovaní vecí. 

Vo veľkej úcte má starých kňazov, ktorých rád nav-
štívi. Teší sa z každého kňaza a laického veriaceho, 
ktorí horlivo pôsobia. Miluje modlitbu posvätného 
ruženca. Obzvlášť ho oslovuje ruženec svetla a ru-
ženec k Božiemu milosrdenstvu. Rád a pravidelne 

sa zúčastňuje na večierňach, ktoré zaviedol v bis-
kupskej kaplnke, a cez víkend pravidelne prichádza 
na večierne do katedrály. Svoju službu berie vážne 
a zodpovedne. Nielen vo chvíľach oddychu alebo 
po dobre vykonanom diele, ale aj inokedy vie byť 
milým spoločníkom. 

V posolstve pre Prešovský večerník okrem iného 
napísal: „Zostávam taký, akého ma poznáte do-
teraz. Nemením sa získaním hodnosti. Naopak, 
chcel by som sa stať ešte viac láskavým a milým 
ku všetkým. Uvedomujem si, že služba biskupa je 
službou lásky. Pracujem s plným nasadením pre 
šírenie dobra, pre dobro človeka, pre dobro našej 
Gréckokatolíckej cirkvi na celom Slovensku, pre 
dobro Prešova i celého nášho regiónu. Samozrej-
me, nie som dokonalý. Zároveň vás preto prosím 
o vaše modlitby za mňa a na moje úmysly, o vašu 
podporu, o vaše ústretové kroky. Keď niečo od nie-
koho prosím, tak to nie je pre mňa, ale pre dobro 
mnohých, najmä tých, ktorí sú mi zverení. Dávam 
si do súvisu ocenenie blahoslaveného prešovského 
biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM vyzna-
menaním Spravodlivý medzi národmi s povýšením 
našej cirkvi. On bol ponížený, aby naša cirkev mohla 
rásť. Je to pozvanie k ľudskosti aj pre všetkých nás, 
aby naša cirkev popri kanonickom povýšení mohla 
rásť aj v svätosti.“

Záver

Modlime sa za nášho vladyku, aby jeho povýše-
nie do služby arcibiskupa metropolitu bolo preňho 
skutočne novým začiatkom ďalšieho dozrievania 
v službe lásky. Aby pod jeho múdrym a spravod-
livým vedením naše arcibiskupstvo, ba celá naša 
metropolitná cirkev bola vždy viac sviatosťou – 
znakom spásy pre tento svet. n

Vladyka Ján Babjak SJ 25. 
marca 2007 počas slávenia 
svätej liturgie v Bazilike 
sv. Klementa v Ríme pri 
príležitosti Ďakovnej púte 
gréckokatolíkov do Ríma 
v spoločenstve s gréc
kokatolíckym pražským 
exarchom Ladislavom 
Hučkom, rímskokatolíc
kym bistupom Františkom 
Rábekom, titulárnym ab
rittským biskupom Jánom 
Eugenom Kočišom, ostat
nými synkelmi a kňazmi.
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Ako ste prijali zmeny v územnom usporiadaní 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku?

V prvom rade tieto zmeny vnímam ako satisfak-
ciu celej našej Gréckokatolíckej cirkvi za obdobie 
totalitného systému v 50. a 60. rokoch minulého 
storočia. Ako satisfakciu za všetko utrpenie, ktoré 
naši biskupi, kňazi a veriaci prežili, za vyhnanstvo 
a za všetko zlo, ktoré pretrpeli. Veriaci boli rozprášení 
na každú stranu ako ovce bez pastiera. Teraz sa ich 
po celom Slovensku pokúsime pozbierať späť.

Cirkev konečne dostala riadne hierarchické uspo-
riadanie, pretože doterajší stav bol neprirodzený, 
keďže tu boli dva cirkevné subjekty (Prešovská 
eparchia a Košický apoštolský exarchát) navzájom 
neprepojené, ale priamo podriadené Svätému Otcovi. 

Toto je podľa Kódexu kánonov východných cirkví 
neštandardná situácia. Táto Cirkev dostala hierar-
chickú štruktúru, aká jej právom prináleží. Myslím 
si, že je to aj na vyváženie s bratmi rímskokatolíkmi, 
evanjelikmi či pravoslávnymi. Ide aj o dôstojné po-
stavenie v spoločnosti, pretože naša cirkev sa bude 
vnímať ináč, keďže sa stala samostatnou cirkevnou 
provinciou.

Vďaka patrí predovšetkým Pánu Bohu a tým, ktorí 
sa o to pričinili, počnúc Svätým Otcom Piom XI., kto-
rý vo svojej bule už v roku 1937 vyslovil prianie, že 
len čo bude situácia na Slovensku priaznivá, mieni 
tu zriadiť dve metropolie – jednu pre katolíkov zá-
padného obradu a druhú pre katolíkov byzantského 
obradu. Týmto som argumentoval ešte bývalému 
štátnemu tajomníkovi kardinálovi Angelovi So-
danovi. Povedal som mu, že rímskokatolíci majú 
požiadavku Pia XI. splnenú na dvesto percent, zatiaľ 
čo na nás gréckokatolíkov sa už nestihlo myslieť. Ar-
gumentoval tým, že je nás málo. Vtedy som povedal: 
„My sme, otec kardinál, živý organizmus roztrúsený 
po celom Slovensku, ale práve zriadenie metropolie 
nám môže pomôcť k intenzívnejšiemu životu. Tak 
budeme môcť vydávať ešte lepšie svedectvo tomuto 
svetu nielen v rámci Katolíckej cirkvi, ale aj v rámci 
našej Gréckokatolíckej cirkvi, ekumenických vzťa-
hov či vzťahov so štátnou správou atď.“

Niekedy sa naši ľudia cítili nedocenení najmä 
v tom, že pravoslávni už dávno mali metropoliu a my 
len jednu eparchiu a jeden exarchát. Ľudí to irito-
valo. Myslím si, že táto situácia pomôže vybudovať 
gréckokatolíkom zdravé sebavedomie. Zároveň sa dá 
predpokladať aj iný prístup k štátnym predstavite-
ľom, k ekumenickým vzťahom, k rôznym nadáciám, 
firmám, ale aj k spoločenstvu rodiny východných 
cirkví. Teraz už máme svoje jasne definované miesto, 
jasnú úlohu. Bude to teda prospešné pre všetkých.

Čo pre vás osobne znamená vymenovanie 
za metropolitu?

Neviem si to v tejto chvíli celkom dobre uvedomiť, 
ale myslím si, že moja služba biskupa bude pokra-
čovať tak, ako doteraz. Určite to ale bude väčšia 
ťarcha, väčšia zodpovednosť. Na druhej strane mám 
spolupracovníkov v osobe eparchov, košického a bra-
tislavského, takže verím, že túto službu zvládneme 
a že naša cirkev bude svedčiť tomuto svetu o svojej 
životaschopnosti a bude vydávať dobré svedectvo 

Viac času pre všetkých
rozhoVor s NoVoVymeNoVaNým  

PrešoVským gréckokatolíckym arcibiskUPom 
a metroPolitom JáNom babJakom sJ

Vladyka Ján Babjak SJ 
udeľuje diakonskú vysviac
ku v Prešovskej katedrále 
sv. Jána Krstiteľa.
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o Ježišovi Kristovi. Tým bude ľuďom ukazovať jasnú 
cestu a jasný smer k nášmu večnému cieľu, k nebu. 
Konkrétne detaily ešte neviem, lebo sám si musím 
ešte prejsť Kódex kánonov východných cirkví a po-
zrieť, čo mi prináleží a čo nie, na čo sa mám zamerať 
a čo je mojou úlohou v tejto pozícii v budúcnosti. 

Teraz som bol napríklad upozornený na to, že pred 
svätením ďalšieho biskupa musím požiadať Svätého 
Otca o pálium. Teda hneď ma čaká úloha napísať 
Svätému Otcovi list. Podobných úloh a povinností 
bude istotne viac. Bude treba zvolať Radu hierarchov. 
Uvidíme však, čo život prinesie.

Zriadením novej eparchie budem mať o čosi viac 
času a priestoru na svoju eparchiu, pričom o západ-
né farnosti bude dobre postarané vďaka vladykovi 
Petrovi Rusnákovi.

Dôjde k zmene vášho biskupského hesla a erbu, 
resp. erbu eparchie?

Nedôjde k zmene. Vonkajší znak arcibiskupa je 
na omofore, o jednu čiarku viac. Upraví sa iba po-
zadie môjho osobného erbu, kde k trom uzlom má 
pribudnúť štvrtý.

 
Čo v praxi znamená povýšenie Gréckokatolíckej 
cirkvi na metropoliu? Ako to ovplyvní život gréc-
kokatolíkov na Slovensku?

Keď som sa dozvedel o svojom vymenovaní, zisťoval 
som, ako sú usporiadané východné cirkvi (kedysi 
som o tom aj písal v Gréckokatolíckom kalendári). 
Existujú vyššie arcibiskupstvá (Ukrajina, Rumunsko, 
Syro-malabari a Syro-malankari) a metropolie. My 
sme dnes tretia metropolia sui iuris (Pittsburgh, Etió-
pia s Eritreou a my).

Takéto územné usporiadanie závisí od stupňa 
zrelosti tej-ktorej cirkvi. Preto si myslím, že všetci 
môžeme byť hrdí na to, že máme jasne definované 
miesto v rodine východných cirkví, máme svoje vý-
značné práva, ale aj povinnosti. Budeme potrebovať 
zriadiť vlastný metropolitný cirkevný súd. Doteraz 
sme mali odvolací súd, ktorý bol na Arcibiskupskom 
úrade v Košiciach.

Je jasné, že nemáme na tieto úlohy ešte dostatok 
pripravených, vyštudovaných ľudí, ale musíme 
sa tejto úlohy dosť skoro zhostiť. Všetko, čo treba 
urobiť, musíme zvládnuť. Niečo sa bude dať vyriešiť 
hneď, niečo budeme musieť suplovať náhradným 
spôsobom, pokiaľ sa iné veci nepohnú ďalej. Nemám 
obavy, pretože seminár je plný bohoslovcov, fakulta 
napreduje dobrým smerom, nedávno sme dali do 
užívania novú knižnicu Gréckokatolíckej teologickej 
fakulty Prešovskej univerzity, ktorá vznikla spojením 
troch knižníc: historickej – Kováčovej, seminárnej 
a fakultnej. Po tejto stránke sa Cirkev skutočne 
rozvíja a má plnú životaschopnosť. Máme, chvála 
Bohu, kde bývať, sme do určitej miery zabezpečení 
a máme dostatok kňazov. Môžeme vytvárať nové far-
nosti, vyčleňovať kňazov na špeciálne úlohy, máme 
mládežnícke centrum a centrum pre rodinu. 

To sú pre mňa veľmi dôležité znamenia, že sa 
môžeme venovať tomu, čo je v dnešnej dobe najviac 
ohrozené – mládeži a rodine. Keďže je dostatok kňa-

zov, budú vyčleňovaní na svoje špeciálne poslanie. 
Už pred časom som vyčlenil kňazov profesorov, ktorí 
sa venujú iba teológii, aby mohli poslucháčom odo-
vzdávať čo najširšie vedomosti, a tak ich formovať 

a pripravovať na vstup do života a pôsobenie v tomto 
často zmätenom a chaotickom svete.

Košická aj Bratislavská eparchia vznikli vyčle-
nením zo svojej materskej eparchie. Ako bude 
materská cirkev pomáhať Bratislavskej eparchii?

V prvom rade ich budeme zásobovať kňazmi. Moja 
prvá otázka novému biskupovi bola: „Koľkých kňa-
zov potrebuješ? A koho si vyberáš?“ Musím prihliadať 
na to, že potrebuje nielen kňazov do terénu, ale 
potrebuje predovšetkým spolupracovníkov do úradu, 
aby mohli začať normálne pracovať. Už sme sa na 
niečom aj dohodli. Samozrejme, že sa treba s týmito 
kňazmi ešte porozprávať.

Asi pre rokom, pretože túto udalosť už očakávame 
3 – 4 roky, som vyzval kňazov, ktorí by chceli pôsobiť 

Vladyka Ján Babjak SJ po
žehnáva koledníkov Dobrej 
noviny.

Vysokopreosvietený a drahý vladyka Ján!
S veľkou radosťou som prijal správu o tom, že Svätý Otec vy-
zdvihol Prešovskú eparchiu na metropolitnú cirkev a takýmto 
spôsobom započal tvorbu slovenskej Gréckokatolíckej metropolit-
nej cirkvi sui iuris. Odovzdávam Vám najsrdečnejšie duchovné 
priania pri príležitosti Vášho vymenovania za prvého metropo-
litu tejto cirkvi.

Na ceste Vašej doterajšej služby sa otvorili nové dvere, za kto-
rými Vás čaká ešte väčšia námaha a práca pre tých, ktorých 
Vám Pán ako pastierovi a otcovi zveril. Drahý vladyka metropo-
lita, zo srdca Vás oslovujem týmto pomenovaním! Pamätám na 
Vás vo svojich modlitbách a prosím, aby milostivý a štedrý Boh 
osvietil Vašu myseľ a obdaroval Vás svojou milosťou na mnoho 
šťastných rokov!
V Kristovi oddaný brat

Glib Lončina
pomocný biskup Vyššieho kyjevsko-haličského arcibiskupstva
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na západnom Slovensku, aby sa prihlásili. Ponúkol 
som im, že im vyjdem v ústrety tak, ako som vyšiel 
v ústrety tým, ktorí chceli pôsobiť vo vojenskom 
ordinariáte. Máme päť kňazov, ktorí tam pôsobia 
veľmi dobre a úspešne. Budem sa len tešiť, keď 
budem mať kam poslať kňazov, teraz myslím na 
Bratislavsku eparchiu. 

Viete, jedna vec je prijať niekoho do seminára, 
vyformovať ho, ale ďalšia úloha je zabezpečiť mu 
ďalšie pôsobenie, umiestniť ho tam, kde bude osožný 
pre ľudí, pre veriacich aj pre túto spoločnosť. Teším 
sa, že kňazov je zatiaľ dostatok. V podstate sa kla-
sické farnosti už naplnili. Aj vďaka novovzniknutej 
eparchii bude zabezpečený prirodzený odliv novovy-
svätených kňazov. Samozrejme, je to veľmi pozitívny 
znak. Verím, že je to ovocie, ktoré žneme po utrpení 
našej cirkvi, po utrpení, ktoré prežili naši biskupi, 
kňazi a veriaci. Je to zásluha našich blahoslavených 
biskupov mučeníkov a rehoľného kňaza Metoda 
Dominika Trčku.

Čo sa týka financovania kňazov, toho sa nebojím. 
O niečo horšie to bude s novou kúriou. To isté však 
čaká aj bratov rímskokatolíkov. Myslím si, že to 
zvládneme. Viem si predstaviť, žeby sme sa vedeli 
uskromniť a niečo posunúť aj do Bratislavy. Po tejto 
stránke chcem uskutočniť delimitáciu s novou epar-
chiou, podobne ako to bolo s Košickým exarchátom. 
Je dôstojné a správne, aby sme čosi udelili aj Prahe, 
pretože keď sa oddelil Pražský exarchát, vlastne od 
nás nič nedostali.

Na Bratislavskú eparchiu som myslel už skôr. Už 
minulého roka som napísal niekoľko projektov na 
vybudovanie ústredia Cirkvi v Bratislave. Malú časť 
finančného zabezpečenia na zariadenie kancelárií 
a na fungovanie novej kúrie už mám. Viacerí mi 
odpovedali, že to bude už záležitosťou nového 
biskupa, ktorý by mal osobne požiadať potom tieto 
organizácie o podporu. Verím, že mu vyjdú v ústre-
ty, hoci minulého roka bolo na KBS v Nitre z úst 
zodpovedných z Kirche in Not oznámené, že mate-
riálna pomoc sa posúva za hranice Európskej únie. 
Ja som vtedy hneď nahlas pred všetkými požiadal 
o výnimku, nakoľko sme už vtedy rátali s rozdelením 
eparchie. Bratislavská eparchia je najslabšia, čo sa 
týka vybavenia farností a chrámov, čiže iste sa to 
všetko nevyrieši ani za desať rokov, ale verím, že 
pomaličky sa musí aj toto vyriešiť. Keď sa zachytia 
ľudia a začne sa žiť pre nich a venovať sa im, tak sa 
to všetko dorieši.

Bratislavský biskup bude mať dosť času aj na to, 
aby si vyšiel s vandrovnou taškou do sveta a troška 
požobral. Veď aj ja, od chvíle, keď som sa stal bisku-
pom, stal som sa aj žobrákom. Žobrem v zahraničí 
nie pre seba, lebo chvála Bohu mám, čo potrebujem, 
ale pre Cirkev, aby sa mohli zrealizovať väčšie projek-
ty. A musím povedať, že som zatiaľ nikdy neodišiel 
naprázdno a vždy som čosi doniesol.

Existujú nejaké dohody aj so štátom ohľadom 
Bratislavskej eparchie?

Doteraz som nemohol túto otázku otvoriť, keďže 
biskupstvo ešte nebolo ustanovené. Predstavitelia 

vlády dostávajú iba 24 hodín pred zriadením na ve-
domie, že sa vytvorila nová eparchia. Je to teda inak, 
ako to bolo v čase totality, kde všetko muselo byť 
najprv do detailov odsúhlasené, prekonzultované. 

Teraz žijeme v inej dobe, takže zatiaľ sa ešte o ni-
čom nerokovalo. Tieto záležitosti určite čoskoro 
rozbehnem rovnako, ako aj nový biskup. Určite 
bude musieť nadviazať kontakt s viacerými úradmi 
a inštitúciami a žiadať ich o pomoc.

Myslím si, že v Bratislave je urobený dobrý základ. 
Budova, ktorá doteraz slúžila ako farský úrad, má 
zatiaľ dve poschodia. Žijú tam traja kňazi – jeden 
s rodinou a dvaja v celibáte. Popri tom sú k dispo-
zícii tri kancelárie. Stačilo by teda urobiť nejaké 
úpravy tejto budovy, ktorá je umiestnená na On-
drejskom cintoríne vedľa katedrály, alebo zabezpečiť 
pre niekoľkých kňazov, ktorí budú potrební do kúrie, 
bývanie v bytoch mimo hlavnej budovy. Takže všet-
ky tieto veci sa začnú ešte len vybavovať. 

Čo vás čaká v najbližšom čase?
Pripravujeme reorganizáciu v kúrii, pretože chcem 

prácu kúrie sprehľadniť a skvalitniť, aby ešte lep-
šie fungovala. Budem dbať na to, aby sa vytvárali 
inštitúcie, ktoré budú mať metropolitný charakter. 
Ide napríklad o liturgickú komisiu. Doteraz sme 
mali síce liturgickú komisiu spolu s exarchátom, 
ale vznikom tretieho cirkevnoprávneho subjektu sa 
všetko mení. Rovnako ide o cirkevný súd a rôzne 
komisie, ktoré môžu účinnejšie rozhodovať, keď 
budú zložené z ľudí celej Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku.

To znamená, že budete zastrešovať všetky tri 
subjekty.

Samozrejme, každý eparcha má autonómiu 
v svojej miestnej cirkvi, ale iste treba, aby aj tieto 
inštitúcie boli zastrešené hierarchickým zriadením, 
teda metropoliou.

Stali ste sa hlavou celej Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku. Čo by ste chceli v tejto chvíli 
povedať gréckokatolíckym veriacim? 

Predovšetkým ich chcem uistiť, že mi záleží na 
každom jednom z nich.

Dosiahnutie rozdelenia a vznik novej Bratislavskej 
eparchie je jasným znakom toho, že ma zaujímajú 
nielen veriaci východného Slovenska, ale aj tí, ktorí 
sa doteraz nemohli zúčastňovať na našich bohosluž-
bách na strednom či západnom Slovensku alebo 
pritom museli prekonávať veľké vzdialenosti. Teraz 
budú vznikať farnosti aj na západnom a strednom 
Slovensku pre tých, ktorí sa tam odsťahovali za 
prácou alebo z nejakých iných dôvodov. 

Ja sám som nedávno zriadil štyri nové farnosti na 
západnom Slovensku. Slúžime totiž už v Komárne, 
Trnave, Liptovskom Mikuláši a Brezne. Sú to far-
nosti, ktorých obsluhovanie je zatiaľ iba čiastočne 
doriešené. Myslím si, že vďaka tomu bude o veria-
cich v týchto farnostiach lepšie postarané. 

za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová
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Milan Chautur sa narodil 4. septembra 
1957 v Snine. Detstvo prežil v dnes 
už nejestvujúcej rusínskej obci Veľká 

Poľana na východe Slovenska, kam sa dodnes 
rád vracia. Ako nadaný a zbožný chlapec citlivo 
vnímal ne -existenciu Gréckokatolíckej cirkvi, 
opustené chrámy a veriacich bez kňazov. V tejto 
atmosfére sa v jeho duši zrodila túžba vyslovená 
najprv v tichosti: „Chcem byť kňazom.“ Povolanie 
do duchovného stavu v ňom pomaly, ale pevne 
dozrievalo, takže už počas stredoškolských štúdií 
na gymnáziu v Humennom v roku 1974 zložil 
prvé rehoľné sľuby v Kongregácii Najsvätejšieho 
Vykupiteľa (redemptoristi). V čase tvrdej ateistickej 
ideológie to nebolo potvrdenie vlastnej výhodnej 
projekcie života, ale naopak krok do neznáma, 
urobený s dôverou v Božiu pomoc. Rozhodnutie 
vstúpiť medzi redemptoristov možno pokladať za 
prvé existenciálne nasmerovanie jeho života, ktoré 
s radosťou uskutočnil. Po maturite bol prijatý na 
Cyrilo-metodskú bohosloveckú fakultu v Bratisla-
ve, kde popri duchovnej formácii rozvíjal svoje 
intelektuálne dary v štúdiu katolíckej teológie. 
Krásne roky štúdií ubehli ako voda a už sa mladý 
levita postavil pred biskupa svätiteľa, aby mu 
vložením svojich rúk a modlitbou udelil sviatosť 
kňazstva. Kňazstvo prijal z rúk križevackého 
eparchu Dr. Joachima Segediho 14. júna 1981 
v Prešove ako slobodný muž, naplnený Bohom 
a zapálený pre budovanie jeho kráľovstva. Ešte 
predtým tajne zložil večné sľuby v kongregácii 
redemptoristov. Prvú primičnú liturgiu slávil v obci 
Zemplínske Jastrabie, kam sa medzičasom celá 
rodina presťahovala. 

Roky kňazského účinkovania začal jubilant v pas-
toračnej službe vo farnosti Borov a Kalinov. Počas 
výkonu základnej vojenskej služby v rokoch 1982 
– 1984 v Strašiciach a Lounách v Čechách účinne 
pôsobil ako kňaz medzi vojakmi. Po absolvovaní 
základnej vojenskej služby pôsobil vo farnostiach 
Medzilaborce (1984 – 1985), Šmigovec (1985 – 

Vladyka Milan Chautur CSsR
PrVý košický gréckokatolícky eParcha
ThDr. Michal HOSPODÁR, PhD.
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1989), Porúbka (1989 – 1992). Pre svoju aktívnu 
pastoračnú činnosť s mládežou bol v pozornosti 
Štátnej bezpečnosti. Napriek tomu prejavil vždy 
odvahu i dôveru v Boha, ktorý riadi cesty života 
svojich verných. Tí, ktorí mali možnosť byť vtedy 
v jeho blízkosti, vedia, že celý svoj kňazský zápal 

a entuziazmus vložil do služby zvereným veriacim, 
najmä mládeži. 1. júla 1990 bol zvolený za protoigu-
mena (viceprovinciála) kongregácie redemptoristov 
so sídlom v Michalovciach. Bola to v slobodných 
podmienkach života Cirkvi nová úloha, ktorú vy-
konával pomerne krátko.

O dva roky na to prišlo v živote jubilanta k dru-
hej existenciálnej zmene. 11. januára 1992 pápež 
Ján Pavol II. vymenoval Milana Chautura CSsR za 
titulárneho kresimenského biskupa a pomocného 
prešovského biskupa. Biskupskú chirotóniu (vy-
sviacku) prijal 29. februára 1992 v Mestskej hale 
v Prešove z rúk prešovského sídelného biskupa 
Mons. Jána Hirku. V tom čase bol podľa svedectva 
apoštolského nuncia Luigiho Dossenu najmladším 
biskupom Katolíckej cirkvi a veľkým darom pre 
miestnu gréckokatolícku cirkev. V biskupskom hesle 
z Evanjelia podľa sv. Jána: „Hľa, tvoja matka“ je 
vyjadrená jeho synovská úcta k Presvätej Bohoro-
dičke, ktorá tvorí podstatnú časť jeho duchovnej 
orientácie. Päť rokov sa ako pomocný prešovský 
biskup venoval všemožnej pomoci prešovskému 
sídelnému eparchovi Jánovi Hirkovi a pastorácii 
mládeže. 

Ani tu sa curriculum biskupskej služby nekončí. 
21. februára 1997 bol preosvietený vladyka Milan 
Chautur vymenovaný pápežom Jánom Pavlom II. 
za prvého apoštolského exarchu pre novovytvorený 
apoštolský exarchát katolíkov byzantského obradu 
v Košiciach. Toto významné vymenovanie môžeme 
pokladať za tretiu existenciálnu výzvu v živote nášho 
jubilanta. V kázni pri svojej inštalácii v košickej ka-
tedrále vtedy okrem iného uviedol: „Mnohí sa ma 
pýtajú, či sa nebojím tejto služby.“ Odpovedám im: 
„Ja sa života nebojím.“ Áno, po rokoch strávených 
s jubilantom s celou pravdivosťou potvrdzujeme, 
že vladyka Milan dáva do popredia život. Božský 
i ľudský v jemu vlastnej syntéze. Je nepochybne 
pastoračným biskupom s milujúcim srdcom. S ne-
zlomnou energiou je neustále prítomný na duchov-
ných podujatiach, kde posilňuje zverené stádo vo 
viere. Pravidelne prichádza na fatimské soboty do 
Klokočova, ktoré sa stali oázou pokoja a posilnenia 
pútnikov v úsilí o kresťanský život. Osobitne mu 
prirástla k srdcu mládež, ktorej venuje stretnutia 
na farskej, exarchátnej i celoslovenskej úrovni. Vo 
svojom prístupe k mládeži je vždy otvorený, múdry 
radca a sprievodca pri hľadaní ich správnej životnej 
orientácie a cieľa. Pozná hodnotu úsmevu a aj preto 
je medzi mladými stále sám mladý. 

V roku 2006 udelil Magistrát mesta Košice vlady-
kovi Milanovi Cenu mesta Košice za organizovanie 
života gréckokatolíkov v meste a za ekumenický 
prínos. V roku 2007 dostal aj Cenu starostu MČ 
Košice-Staré mesto. V uplynulých dňoch ho Svätý 
Otec Benedikt XVI. povýšil do funkcie košického 
eparchu. n

Vladyka Milan Chautur 
CSsR počas svätej liturgie 
v sečovskom Chráme sv. 
Cyrila a Metoda, patrónov 
Košickej eparchie.

Hore: Kaplnka svätých slo
vanských apoštolov Cyrila 
a Metoda v priestoroch 
sídla Košickej eparchie.
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Vladyka, v týchto dňoch sa udialo v živote 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku niekoľko 
zásadných zmien. Ako ste prijali zmeny 
v územnom usporiadaní Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku?

Samozrejme, že s vedomím, že sa napĺňajú túžby 
gréckokatolíkov viacerých generácií. Je to pekný 
pocit. V právnej rovine tento fakt znamená, že 
Gréckokatolícka cirkev má už svoju strechu. Lebo 
ak zvážime to, že sa tu nachádzajú veriaci z bývalej 
Mukačevskej eparchie a z exarchátu v Miškolci (dnes 
včlenení do Košického exarchátu) a, samozrejme, 
aj z Prešovskej eparchie a veriaci roztrúsení po 
celom západnom a strednom Slovensku, ba i ve-
riaci z iných krajín, potom týmto faktom zriadenia 
metropolie sú všetci právne sústredení do jedného 
arcibiskupského celku s troma eparchiami. A v ta-
komto zastrešení je viac predpokladov pre jednotné 
smerovanie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku vo 
všetkých oblastiach.

Čo sa zmení po týchto udalostiach na chode 
úradu, ktorý riadite? Čo v praxi znamená 
povýšenie exarchátu na eparchiu?

Predovšetkým sa zmenia pečiatky, právna sub-
jektivita s novým názvom a titul môjho biskup-
ského svätenia na kresimenského biskupa. Mojím 
biskupstvom sa stáva eparchia v Košiciach. Čo sa 
týka činnosti a chodu úradu, ten bude pokračovať 
v započatom diele spred jedenástich rokov. Dokončia 
sa pastoračné centrá pre rodinu a mládež, niektoré 
farské budovy a chrámy, urobí sa potrebná reorgani-
zácia protopresbyterátov a farností. A, samozrejme, 
Cirkev ako živý organizmus pôjde svojím smerom 
ďalej s novými aktivitami a potrebami.

Akým spôsobom budete pomáhať 
novovzniknutej Bratislavskej eparchii? 
Mons. Peter Rusnák ohlásil vznik nových farností 
na západnom Slovensku. Uvažujete aj o pomoci 
pri obsadzovaní týchto farností? 

Už sme započali rozhovory s biskupom nominan-
tom o. Petrom Rusnákom vzhľadom na jeho potreby 
kňazov s jazykovými znalosťami pre centrálny úrad, 
a to s mojou otvorenosťou, ktorú som vyjadril ve-
tou: „Pretože začínaš, som otvorený každej tvojej 
požiadavke, ktorú môžem splniť. Pravdaže, nikoho 

nebudem nútiť, lebo to neprinesie osoh, ale koho 
si získaš, s jeho súhlasom, voči tomu nebudem 
mať výhrady, lebo viem, že v začiatkoch je veľa 
potrieb i problémov.“ Takto som sa správal k bis-
kupovi Milanovi Šášikovi, keď si pre centrálny úrad 
a ako ceremoniára požiadal archidiakona Mariána 
Medviďa a potom ďalších. Rovnako som v začiat-
koch poslal do Prešova o. Róberta Jágera a pre 
rozbeh cirkevného súdu o. Františka Čitbaja, s tým 
úmyslom som poslal aj do Pražského exarchátu o. 
Rastislava Dzurjovčina, a takto som rozhodnutý 
pomáhať aj naďalej.

Jednotný smer
rozhoVor s NoVoVymeNoVaNým  
košickým gréckokatolíckym eParchom 
milaNom chaUtUrom cssr
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Aký bude teraz vzťah Košického biskupstva 
k metropolii?

Ako vzťah dvoch najbližších gréckokatolíckych 
biskupstiev so samozrejmou vzájomnou pomocou 
a so spoločnými riešeniami liturgických, kateche-
tických a iných pastoračných potrieb. Veď naďalej 
zostáva spoločná liturgická komisia i kooperácia 
v mládežníckych aktivitách.

Ako ste prijali vymenovanie Mons. Petra Rusnáka 
za bratislavského eparchu?

Je samozrejmosťou, že človek, ktorý Bratislavu po-
zná, ktorý tam študoval i účinkoval ako bratislavský 
protopresbyter, má predpoklady pre chápanie Gréc-
kokatolíckej cirkvi v diaspóre. Jeho meno sa často 
objavovalo pri zisťovaní vhodných kandidátov. Toto 
vymenovanie beriem ako samozrejmý výsledok 
viacerých odporúčaní.

Časť gréckokatolíckej diaspóry leží aj na západe 
Košickej eparchie. Plánujete podobne ako brati-
slavský eparcha zriaďovať nové farnosti?  
Ak áno, kde?

K zriaďovaniu nových farností som i ako exarcha 
pristupoval opatrnejšie, s väčšou obozretnosťou. 
To si zachovám aj v budúcnosti ako eparchiálny 
biskup.

Čo by ste chceli cez naše stránky v súvislosti so 
zmenami odkázať čitateľom Slova? 

Štruktúry v Cirkvi sú veľmi dôležité pre úspešný 
chod celého spoločenstva. No ešte dôležitejší sú tí, 
ktorí napĺňajú tieto štruktúry svojím kresťanským 
životom. Preto aj keď sa splnila túžba všetkých nás, 
je dôležité žiť svoj život s Bohom v kresťanskom 
duchu v rodinách a všade tam, kde sa naši veriaci 
pohybujú.

za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová

Vladyka Milan Chautur 
CSsR pri slávení Kvetnej 
nedele v Košickej kated
rále Narodenia Presvätej 
Bohorodičky.

Slava Isusu Christu!
Najosvietenejší vladyka Ján Babjak!

„Velebí moja duša Pána ...“

S radostným srdcom aj my spolu s Vami ďakujeme dobroti-
vému Pánu Bohu a nášmu Svätému Otcovi Benediktovi XVI. za 
to, že zriadil metropoliu. Je to veľká udalosť v živote našej cirkvi 
a zároveň veľký dar pre nás gréckokatolíkov na Slovensku.

Určite je to ovocie utrpení a bolesti našich biskupov, kňa-
zov a veriacich počas tvrdej totality za ich vernosť svätej Cirkvi 
a Svätému Otcovi. Blahoželáme Vám a tešíme sa s Vami.

Vám, veľadôstojný arcibiskup Ján, blahoželáme k Vášmu po-
výšeniu na metropolitu, prajeme a vyprosujeme Vám veľa Bo-
žích milostí, darov, silu a svetlo Svätého Ducha do Vašej ťažkej 
a zodpovednej práce, aby ste boli vždy dobrým pastierom duší, 
plným radosti a pokoja. Vyprosujeme Vám pevné zdravie, aby ste 
to všetko, čo Vám zveril Pán, s jeho pomocou zvládli. Zverujeme 
Vás pod ochranu našej nebeskej Matky Presvätej Bohorodičky.

Uisťujeme Vás o našich modlitbách za Vás a sme pripravené 
pomáhať Vám podľa našich schopností a možností, kde bude 
treba. Chceme žiť a pracovať na slávu Božiu v Cirkvi a pre Cir-
kev.

S úprimným pozdravom

sr. Miriam Klára Kowal OSBM
generálna predstavená

Vaša Excelencia,
vážený pán arcibiskup,

s veľkým potešením som prijal informá-
ciu o významných udalostiach, ktoré 
v týchto dňoch zažíva Gréckokatolícka 
cirkev.

Vnímam to ako výsledok Vašich dl-
horočných snažení a správnosti Vašich 
krokov, ktoré týmto rozhodnutím ocenil 
Svätý Otec Benedikt XVI. 

Prijmite moje úprimné blahoželanie 
k Vášmu vymenovaniu za arcibiskupa 
a metropolitu Gréckokatolíckej metropo-
lie so sídlom v Prešove. Je to česť aj pre 
naše mesto, že svoje poslanie budete na-
pĺňať práve tu.

Ubezpečujem Vás o mojej podpore 
a verím, že naša doterajšia spolupráca 
sa bude naďalej úspešne rozvíjať.

Dovoľte mi zaželať Vám pevné zdra-
vie a veľa síl na zvládnutie náročných 
úloh, ktoré sú pred Vami.

S úctou
Pavel Hagyari

primátor mesta Prešov
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Prvý bratislavský eparcha Peter Rusnák sa 
narodil 6. septembra 1950 v Humennom 
v rodine gréckokatolíckeho kňaza ako pred-

posledné z trinástich detí. Jeho rodičia Pavol a Etela, 
rod. Bodnárová, sa museli počas komunistického 
režimu po tzv. Prešovskom sobore v roku 1950 zdr-
žiavať v Čechách, kam boli násilne vyhostení. Otec, 
gréckokatolícky kňaz, zdieľal osud mnohých svojich 
spolubratov. S celou rodinou bol prenasledovaný 
a pod neustálym dohľadom Štátnej bezpečnosti. Po 
usídlení v Starom Meste pod Sněžníkom pracoval 
ako radový robotník v závode na výrobu nití Mo-
ravolen a v Energetických závodoch.

Na Vianoce 1958 bolo rodine dovolené vrátiť sa 
na Slovensko, ale pod podmienkou, že sa budú 
zdržiavať v Bratislave. 

Peter Rusnák po absolvovaní Základnej deväť-
ročnej školy v Bratislave-Rači pokračoval v štúdiu 
na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej 
v Bratislave. Po absolvovaní strednej školy pracoval 
ako konštruktér-projektant v Bratislave. 

Do kňazského seminára bol prijatý v roku 1982 vo 
veku 32 rokov. Nastúpil tak na dnešnú Rímskoka-
tolícku cyrilo-metodskú bohosloveckú fakultu Uni-
verzity Komenského v Bratislave. Po jej absolvovaní 
bol 16. júna 1987 v Prešove vysvätený za kňaza 
križevackým biskupom Slavomírom Miklovšom.

Po vysviacke pôsobil rok ako správca farnosti 
Kapišová. V čase totalitného režimu však nemohol 
vyvíjať žiadne výrazné vonkajšie aktivity, a tak sa 
zameral na modlitbu, o čom svedčí aj založenie 
ružencového spolku či Týždeň oázy modlitby v roku 
1988. Napriek politickej situácii začal s výstavbou 
sakristie pri farskom chráme, ktorý bol aj s vežou 
nanovo oplechovaný.

V nasledujúcich dvoch rokoch pôsobil ako správca 
farnosti Prešov. Prešovčania dodnes spomínajú na 
jeho pôsobenie počas týchto dvoch prelomových 
rokov v živote našej cirkvi. Za jeho pôsobenia 
sa začala oprava katedrálneho chrámu v Prešove 
a výrazným spôsobom sa pričinil aj o rekonštrukciu 

Vladyka Peter Rusnák,
PrVý bratislaVský 
gréckokatolícky eParcha
ThLic. Juraj GRADOŠ
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chrámov v Terni-Hradisku, Geraltove a Drienove. 
Počas jeho pôsobenia bola realizovaná aj celková 
rekonštrukcia a prestavba farskej budovy v Prešove 
a dostavba fary na Geraltove.

Podobne ako v Kapišovej hlavný dôraz však otec 
Peter kládol na duchovnú formáciu veriacich. Na-
priek tomu, že obsluhoval aj neobsadené farnosti 
na okolí, dokázal si nájsť čas aj na iné duchovné 
aktivity. Založil asi desať neokatechumenátnych 
spoločenstiev a oáz (aj oáz rodín), viedol kate-

chézy, napomáhal cirkevným speváckym zborom 
vo farnosti a rozbiehal tradíciu ekumenických 
bohoslužieb.

Aj tieto svoje poznatky z duchovnej formácie 
veriacich mohol v rokoch 1990 – 1993 odovzdávať 
bohoslovcom Gréckokatolíckeho kňazského seminá-
ra v Prešove ako špirituál. Jeho katechézy, obnovy, 
príhovory, ale aj rozhovory a osobné svedectvo 
prispievali k formácii prvých veľkých ročníkov našej 
Gréckokatolíckej teologickej (vtedy bohosloveckej) 
fakulty po Nežnej revolúcii. Jeho príklad je tak 
vzorom pre mnohých kňazov pôsobiacich v našich 
farnostiach. Od roku 1990 pôsobil aj ako odborný 
asistent na Gréckokatolíckej teologickej fakulte 
v odbore Homiletika.

V roku 1993 odišiel pôsobiť do Vranova nad Topľo-
u-Čemerného ako správca farnosti a okresný dekan. 
Aj tu pokračoval v zakladaní neokatechumenátnych 
spoločenstiev, prednášaní katechéz a praktickom 
ekumenickom dialógu. Keďže vo Vranove žije aj 
početná rómska komunita, začal sa venovať aj 
pastorácii Rómov. Pričinil sa o opravy chrámov vo 
Vechci a Juskovej Voli.

Po roku pôsobenia na Zemplíne sa v roku 1994 
vrátil späť do Prešova ako tajomník biskupského 
úradu a ceremoniár. Od roku 1995 až do roku 1998 
pôsobil ako biskupský vikár a riaditeľ biskupského 
úradu.

V roku 1998 odišiel na faru v Petrovej, kde počas 
troch rokov pokračoval v aktívnej pastoračnej čin-
nosti. Založil ružencový spolok, viedol komplexnú 
rekonštrukciu interiéru i exteriéru farského chrámu, 
ako aj opravu dreveného chrámu vo Fričke, ktorý je 
našou národnou kultúrnou pamiatkou.

Bardejovský dekanát neopustil ani v rokoch 
2001 – 2003, keď pôsobil ako správca farnosti 
Bardejov. Aj tu pokračoval v prednášaní katechéz 
a zakladaní neokatechumenátnych spoločenstiev 
a staral sa nielen o opravu chrámu v Bardejove, ale 
aj dreveného chrámu v Tročanoch, ktorý je takisto 
národnou kultúrnou pamiatkou. Rovnako sa pri-
činil aj o podstatnú rekonštrukciu farskej budovy, 
vďaka ktorej na fare vznikol kaplánsky byt (ďalší 
bol zabezpečený v bytovke).

V roku 2003, na základe rozhodnutia nového 
prešovského eparchu, odišiel do Bratislavy za 
miestneho farára a protopresbytera Bratislavského 
protopresbyterátu. Tu začal pôsobiť v špecifickej 
pastorácii pre gréckokatolíkov v tejto diaspóre. 
Postupne sa za jeho pôsobenia rozbehli slávenia 
liturgií v Piešťanoch, Trnave i Komárne. Staral sa 
i o potreby miestneho spoločenstva v Bratislave 
a o potrebné úpravy chrámu, kde bola doriešená 
svätyňa a vykonaná oprava zvonov.

30. januára 2008 bol pápežom Benediktom XVI. 
vymenovaný za prvého eparchu novozriadenej Bra-
tislavskej eparchie. Vysviacku prijme 16. februára 
2008. n

Prvé sväté prijímanie počas 
pôsobenia vladyku Petra 
Rusnáka v Prešove.

Hore: Vladyka Peter Rusnák 
počas svojej primičnej 
liturgie v Dóme sv. Martina 
v Bratislave (dnes konka
tedrála).

Vaša Excelencia!
S veľkou radosťou a zadosťučinením som prijal oficiálnu infor-
máciu o reorganizácii Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, na 
základe ktorej sa Prešovská eparchia stala metropoliou, a o po-
výšení Vašej Excelencie na arcibiskupa a metropolitu.

Prijmite moje blahoželanie aj k zriadeniu dvoch ďalších 
eparchií, ako aj k vymenovaniu eparchiálnych biskupov.

Som presvedčený, že slávne utrpenie a príhovory oboch bla-
horečených biskupov mučeníkov, ako aj vyznávačov pripravili 
zaslúžené povýšenie Vašej cirkvi. Nech je ich pamiatka oporou 
a útechou pre biskupov, kňazov a všetkých tých, ktorí vedú ve-
riacich do kráľovstva svetla v ústrety nebeskému Otcovi.

Szilárd Keresztes
apoštolský administrátor  

Hajdudorožskej gréckokatolíckej eparchie



19 

slovo – 5 – 6/2008

Otec biskup, ako ste prijali vymenovanie 
za biskupa?

Ak môžem svoje pocity nejako zoradiť do poradia, 
povedal by som: prekvapenie, zodpovednosť, radosť 
i strach.

Čo bolo pre vás v ostatných dňoch najťažším 
rozhodnutím?

Nedá sa povedať, že by som zatiaľ robil nejaké ťaž-
ké rozhodnutia. Najťažšie rozhodnutie bolo naozaj 
stotožniť sa s tým a uveriť tomu, že toto rozhodnutie 
je od Boha cez jeho nástupcu Svätého Otca a prijať 
toto vymenovanie. 

Vybrali ste si už svoje biskupské heslo, resp. erb?
Dá sa povedať, že áno. Rozmýšľal som nad tým. 

Veľmi ma oslovil polygraf sv. Pavla z listu Korinťa-
nom a v náväznosti na to aj záver Zjavenia sv. Jána, 
a to je pozdrav a zvolanie Cirkvi: „Marana tha!“ 
Lebo v podstate dnešným problémom nás ľudí je 
zakoreniť sa vo svete, dosiahnuť radosť, blahobyt 
a spokojnosť a nevidieť nasmerovanie do večnosti. 
A kresťan je práve ten, ktorý volá k Ježišovi Kristovi, 
aby sa vrátil, aby prišiel, aby vyplnil skutočne to 
eschatologické naplnenie stretnutia sa s ním. To 
je v podstate láska, to je túžba po niekom, koho 
milujem.

Čo sa týka erbu, tak som rozmýšľal, že jedna časť 
bude venovaná erbu eparchie, ako to bolo zvykom 
u ostatných gréckokatolíckych biskupov. Čo sa týka 
mojej osobnej časti erbu, chcem tam vyjadriť isté 
spojenie s Bratislavou, kresťanským Východom 
a potrebou obrátenia sa. 

Erb by mal odrážať túto skutočnosť. Erb by mal ob-
sahovať žiariaci východný kríž zasadený v krstnom 
prameni. Prvotní kresťania si veľmi ctili oslávený 
kríž, lebo je nástrojom spásy. Čo sa týka krstného 
prameňa, je dôležité pripomenúť a zdôrazniť, že 
obnova krstu je bytostne dôležitá pre všetkých ľudí. 
Zároveň by som nejakým spôsobom rád vyjadril 
spätosť s materskou prešovskou cirkvou.

Uvažovali ste o erbe pre novú eparchiu 
v Bratislave? Komu bude zasvätená?

Pôvodne som uvažoval, že by bolo vhodné zasvätiť 
Bratislavskú eparchiu svätému Krížu, nakoľko jeho 
povýšeniu je zasvätená bratislavská katedrála už 
od roku 1972. Neskôr som došiel k presvedčeniu, 
že novú eparchiu zasvätíme obom vrcholným apoš-
tolom – Petrovi a Pavlovi. Na erbe eparchie by mali 
byť zobrazené ich prekrížené symboly: Petrov kľúč 
a meč, ktorým bol apoštol Pavol sťatý.

Zároveň chcem vyjadriť úctu, ktorú my Slováci 
prechovávame k Presvätej Bohorodičke. Pozadie 
erbu tak bude modré a budú na ňom ako symbol 
Márie – Dcéry, Matky a Snúbenice – umiestnené 
tri zlaté hviezdy, podobne ako je tomu na ikonách 
Bohorodičky. V dolnej časti bude umiestnená mor-
ská mušľa z erbu Svätého Otca Benedikta XVI. na 
pamiatku toho, že práve on zriadil túto našu Bra-
tislavskú gréckokatolícku eparchiu.

Aké budú vaše prvé kroky v službe eparchu?
Moje prvé kroky budú smerovať domov do Brati-

slavy, kde sa začnem jednoducho modliť. Aby sme 
mohli začať erigovať úrad i nové spoločenstvá, je 
naozaj dôležité robiť to v konkrétnej spolupráci s Bo-
žím Duchom. Keď sa Jána XXIII. po vymenovaní do 
úradu vypytovali, kam povedú jeho kroky, povedal: 
„Ja som tu prišiel na to, aby som pozoroval, aby 
som sledoval, čo Svätý Duch robí v Cirkvi, aby som 
mu nekládol prekážky“. Myslím si, že toto je naj-
dôležitejšia vec, lebo človek je veľmi slabý, a práve 
tu sa môže dostať do nebezpečenstva a postaviť sa 
proti Božej vôli, a to by som nerád.

Vybrali ste si už svojich najbližších 
spolupracovníkov?

Obidvaja otcovia biskupi ponúkli skutočne v spo-
lupráci a ochote, že ak si vyberiem spolupracovníkov 
z ich cirkví, sú ochotní uvoľniť ich pre túto službu. 
Zatiaľ mám nejasnú predstavu, ktorá sa skonkreti-
zuje počas najbližších dní v rozhovoroch s oboma 

Maranna tha!
rozhoVor s NoVoVymeNoVaNým  
bratislaVským gréckokatolíckym eParchom 
Petrom rUsNákom
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vladykmi. Samozrejme, nebudem nikoho nútiť – 
pôjde o slobodné rozhodnutie každého z nich.

Máte skúsenosť s pastoráciou v gréckokatolíckej 
diaspóre na Slovensku. Čo považujete za prioritu 
úradu v tejto oblasti?

Povedal by som, že najprv treba skutočne zvolať 
obce, ako hovorí aj Druhý vatikánsky koncil, že 
„Cirkev sa zvoláva a vzniká Božím hlasom, Božím 
slovom, ktoré veriaci právom očakávajú z úst kňa-
za“. Dúfam, že aj naši kňazi toto pochopia a budú 
zvolávať Boží ľud a Božie spoločenstvo práve týmto 
spôsobom. Dúfam, že pri zakladaní nových farností 
nebudú vznikať len farnosti ako inštitúcie na pa-
pieri, ale skutočne živé spoločenstvá Božieho ľudu 
a bratov a sestier.

Čo považujete za najťažšiu vec, ktorá vás čaká 
v biskupskej službe?

Za najťažšiu vec v biskupskej službe považujem 
práve úlohu vytvárať živé spoločenstvá Božieho 
ľudu. Stotožňujem sa so slovami istého cirkevného 
otca, že najväčšou a najťažšou vecou, no i najväčším 
darom Svätého Ducha je dar rozlišovania. Rád by 
som si ho vyprosil od Boha, aby som vedel rozlišovať 
slovami proroka Izaiáša, čo je dobré a čo zlé.

V čom vidíte hlavné poslanie novovzniknutej 
eparchie?

Najdôležitejšie je ľudí skutočne povolať k svedectvu 
kresťanstva, pripomenúť im, že sú nedeliteľnou sú-
časťou tejto Gréckokatolíckej cirkvi. Práve východný 
obrad v Katolíckej cirkvi svedčí o jej všeobecnosti, 
teda o katolicite celej Cirkvi, ako aj o nádherných 
prastarých posolstvách a dedičstve, ktoré je aj dnes 
také aktuálne.

Katedrálny chrám má svoje špecifiká. Plánujete 
nejaké stavebné úpravy novovymenovanej kated-
rály v Bratislave? Kde bude sídlo novej eparchie?

Sídlo eparchie bude zatiaľ v budove doterajšieho 
farského úradu, ktorá sa nachádza vedľa bratislav-
ského chrámu. Ide o malú budovu, kde sú byty 
i fara, a tak sa tam musíme nejako zmestiť. Dá sa 
to vyriešiť k spokojnosti všetkých, no v skromnosti. 
Pri väčších slávnostiach sa reálne ukáže, nakoľko je 
priestor chrámu dostačujúci, ale ja verím, že zatiaľ 
stačí. Dôležité je si uvedomiť, že kresťanstvo sa stá-
va menšinovým náboženstvom alebo menšinovou 
ideológiou, keď to tak môžeme nazvať, a dôraz sa 
nebude v budúcnosti klásť na počty, ale na kvalitu, 
na takú istotu našej viery a tých, ktorí ju vyznávajú 
v kresťanstve. Nejaké stavebné úpravy sa možno 
budú realizovať v budúcnosti. 

Ako si predstavujete spoluprácu s Prešovským 
arcibiskupstvom a Košickou eparchiou?

Myslím si, že keďže s vladykom Jánom aj s vlady-
kom Milanom sme prakticky rovesníci a vychádzame 
spolu priateľsky, spolupráca bude obojstranne vý-
hodná a plodná. Sám metropolita mi hneď ponúkol 
svoju pomoc. Navyše napríklad v liturgickej oblasti 
počítame s jednotným postupom. 

Otec biskup, ako prijali správu o vašom vymeno-
vaní vaši najbližší?

Rovnako ako ja boli prekvapení. Volali mi bratia 
a sestry, boli z toho potešení a všetci mi želali veľa 

Vaša Excelencia,
najdôstojnejší otec arcibiskup,

s radosťou som prijal správu o ustanovení samostatnej gréckoka-
tolíckej cirkevnej provincie na Slovensku a o Vašom vymenovaní 
za arcibiskupa metropolitu.

Dovoľte, aby som Vám a celej Gréckokatolíckej cirkvi na Slo-
vensku úprimne zablahoželal k dosiahnutiu dávno želaného 
a významného cieľa. Vaša cirkev so svojím hrdinským svedec-
tvom viery a vzácnym pokladom liturgie živo svedčí o kresťan-
ských a cyrilo-metodských koreňoch našej kultúry.

Vám osobne k vymenovaniu za prvého arcibiskupa metro-
politu želám v mene Matice slovenskej, ako aj vo svojom mene 
plnosť darov Svätého Ducha, dostatok telesných a duševných síl 
pri plnení náročných úloh, súvisiacich s Vašim poslaním. Nech 
Vaše pôsobenie prinesie prospech duchovnému rozvoju sloven-
ského národa, ako aj kresťanom na Slovensku, aby duchovno 
čoraz viac pretváralo celý náš spoločenský život.

Veľmi si vážim Váš prínos do rozvoja Cirkvi a Vašu vedeckú 
prácu úzko súvisiacu so spoločenskou rehabilitáciou význam-
ných osobností cirkevného a náboženského života. Nemôžem 
nespomenúť Vašu príkladnú lásku k vlasti a Váš priateľský postoj 
k Matici slovenskej a naše dobré osobné vzťahy.

Dobre, v dobrom a s vďačnosťou si spomínam na viaceré 
naše stretnutia v ostatných rokoch. Teším sa na ďalšiu spoluprá-
cu a zostávam s úprimným pozdravom.

Jozef Markuš 
predseda Matice slovenskej

Vaša Excelencia,
Prijmite moje najsrdečnejšie gratulácie, úprimné želania a mod-
litby pri tejto historickej príležitosti, ktorá ma napĺňa veľkým 
uspokojením a radosťou.

V Kristovi
archimandrita Robert Taft SJ

Tlačová konferencia 
30. januára 2008 v Prešove, 
kde predseda KBS biskup 
František Tondra oznámil 
povýšenie Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku.
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Božích milostí a svoje modlitby. Za to som im sku-
točne vďačný.

Dlhé roky ste žili a neskôr aj pôsobili v Bratislave. 
Ako vnímate toto obdobie a čím vás ovplyvnilo?

No tak to je ťažká otázka. Na Vianoce v roku 1958 
sme sa vrátili do Bratislavy. Otec bol gréckokatolícky 
kňaz, preto sme boli ako rodina vyvezení do Čiech. 
Od príchodu do Bratislavy som tam žil, chodil do 
školy aj zmaturoval. Najskôr som si nevedel vôbec 
predstaviť, že by som mal po vysviacke odísť z Brati-
slavy. Neskôr som to obdobie pôsobenia na východe 
štátu považoval za jeden úžasný dar. Skutočne 
o tomto kraji platia slová mnohých na západe: svätý 
východ. Keď ma potom biskup Babjak poslal späť 
do Bratislavy ako farára, mal som veľké obavy, lebo 
tam boli ľudia, s ktorými som vyrastal. To by nebolo 
najhoršie, ale videl som tú obrovskú zmenu, ktorá 
nastala v ponímaní Cirkvi, v ponímaní viery, kres-
ťanstva. Ten príliv ľudí z východu, ktorí stratili vieru, 
pre ktorých viera je už len folklórom a našli cestu 
do chrámu v Bratislave len kvôli príležitosti prijatia 
nejakých sviatostí a podobne, ma zaskočil a znepo-
kojil. Na druhej strane som sa veľmi tešil, keď som 
týmto ľuďom ohlasoval evanjelium v rámci príprav 
na krst, na manželstvo, že títo ľudia boli takí hladní 
po Božom slove a tak počúvali, že to bolo skutočne 
nádherné. To ovplyvnilo moje nazeranie a ja som 
skutočne uvidel jeden obrovský problém, o ktorom 
Ján Pavol II. hovoril, že náš krst nie je dospelý, že 
nedozrel. Ak ten, čo je pokrstený, ide do prostredia, 
ktoré je ateistické, hedonistické, materialistické a on 
nemá dospelú vieru, jeho krst aj jeho postoj kresťana 
je potom obrovským problémom.

Už mnoho rokov ste členom Neokatechume-
nátnej cesty. Ovplyvní nejakým spôsobom vaše 
vymenovanie vzťah k tomuto spoločenstvu?

Neokatechumenát cez iniciátorov Kika Argüella 
a Carmen Hernárdezovú bol darovaný Cirkvi ako 
skutočná obnova krstu. Pápež Ján Pavol II. povedal, 
že bez krstu nemôže byť kresťana. Keď človek nemá 
dospelú vieru, potom sa v hocijakom prostredí 
môže úplne zlomiť. A moje vymenovanie nemôže 
vzťah k týmto spoločenstvám nijako zmeniť. Ja 
som z týchto spoločenstiev vyšiel, zažil som v nich 
formáciu, zažil som ohlasovanie, silu Božieho slova, 
silu spoločenstva a som za to nesmierne vďačný. 
Dúfam, že to bude tak i naďalej.

V neokatechumenátnych spoločenstvách sa slávi 
liturgia špecifickým spôsobom. Ako budete sláviť 
túto liturgiu vy ako biskup?

V našej eparchii prakticky ešte nie sú tieto spolo-
čenstvá. Lebo spoločenstvá vznikajú ohlasovaním, 
katechézou, ohlasovaním Božieho slova a potom kto 
chce, tak vstúpi na túto cestu obrátenia. Tu vidíme 
naozaj problém, lebo je pravdou, že východné cirkvi 
kladú veľkú váhu na tradičné slávenie liturgie. Do 
budúcnosti sa chcem poradiť aj s Kongregáciou pre 
východné cirkvi, s ostatnými východnými biskupmi, 
kde už tieto spoločenstvá fungujú. Nateraz ešte nie 

som rozhodnutý, no je neodškriepiteľným faktom, 
že aj pre našu cirkev je táto cesta obrovským darom 
a treba ju využiť. Veriacim na západnom a strednom 
Slovensku chcem ponúknuť Neokatechumenátnu 
cestu ako možnosť formácie, obnovenia krstu 
a obrátenia. 

Otec biskup, už viackrát ste sa prihovárali 
čitateľom Slova vo svojich článkoch. Čo by ste im 
v tejto situácii chceli ohlásiť?

Boh vás miluje. Nebojte sa. Boh vás nikdy neo-
pustí.

Keď som sa dozvedel túto správu, bolo to pre mňa 
veľké prekvapenie alebo – ak by som to ešte zostril 
– šok. Doma som si otvoril Božie slovo a dostal 
som slovo od Micheáša: „Pane, zaruč sa za svojho 
služobníka“. Môj život bol v ten deň skutočne úplne 
hore nohami, ale toto slovo ma upokojilo a ja som 
si povedal, že nie ja, ale ty, Bože, sa zaruč za svojho 
služobníka. Spomenul som si na Ježišove slová: „Nie 
vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás“ a „ja 
viem, koho som si vyvolil“(Jn 15,16). Toto všetko 
spolu súvisí. Ostatné dni každý každučký deň mi 
cez toto slovo dáva Boh istotu svojej ochrany, pozor-
nosti a lásky tak, ako povedal Ján Pavol II.: „Otvorte 
brány Kristovi, nebojte sa!“ Dúfam, že ja vám v tom 
budem nápomocný. Modlite sa za mňa. 

za rozhovor ďakuje Helena Krenická

Toto je deň,čo učinil Pán
Tisícročný sen sa Ti splnil, verná
Cirkev Kristova, bratmi zo Solúna
Do slovienskej hrudy zakorenená.

V čo Metod sníval, veril, je už tuná:

Slovienska provincia, dar Metoda.
Ten vymodlený pretrpený vekmi
Ovčincu, čo stíhala ho poroba,

Útlak, zneuznanie i ústrk večný.

Čo ti nedopriali vtedy, náš svätý
Arcibiskup Metod, to žneme dneska.

Z Ríma nám Cirkev zas biskupov svätí.
Naša cirkev s vďakou, s plesaním tlieska.

K nej sa pridávajú blahoslavení
Biskupi Pavol, Vasiľ a kňaz Metod.

Na dobrom mene našej cirkvi nezmení
Už nič. Žiadna zloba Zlého a jeho zvod.

S požehnaním Božím duchom porastieme.
Ovčinec sa našej cirkvi, dá Boh, zmnoží.

Prozreteľnosti taktiež predostrieme,
Aby všetci jedno boli, ako znie plán Boží.

30. január 2008

Juraj Duda
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Otec biskup Ján, ako vy osobne vnímate vznik 
Gréckokatolíckej metropolie na Slovensku? 
Čím je pre vás?

Pokladám to za Boží dar pre našu cirkev, ktorá 
musela v minulosti tak veľa trpieť, a za výsledok 
prosieb nielen našich blažených biskupov mučení-
kov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka i rehoľného 
kňaza mučeníka Metoda Dominika Trčku, ale 
všetkých kňazov i veriacich, ktorí nás predišli do 
večnosti. Vnímam to tiež ako výsledok úspešného 
zavŕšenia dlhoročného úsilia našej cirkvi o konšti-
tuovanie cirkevnej provincie byzantského obradu 
na našom území.

Vy sám ste počas svojho pôsobenia zriadili 
biskupské vikariáty v Košiciach a Bratislave. 
Dnes sú z nich samostatné eparchie. Čo vás 
viedlo k ich zriadeniu?

Treba však doplniť, že prvým bol biskupský vi-
kariát v Prahe, zriadený v roku 1993 po rozdelení 
Československa. Biskupské vikariáty v Košiciach 
a Bratislave boli zriadené po podaní žiadostí 
o územné rozčlenenie Prešovskej eparchie a vytvo-
renie metropolie, ktoré som podával v rokoch 1995 
a 1996. Svätá stolica akceptujúc tieto žiadosti zria-
dila v roku 1997 Košický apoštolský exarchát. Teda 
moje žiadosti sa začali plniť. Rozdelenie Prešovskej 
eparchie na menšie správne celky bolo potrebné pre 
rozsiahlosť jej územia. Keďže sa dalo predpokladať, 
že Svätá stolica bude potrebovať na také dôležité 
rozhodnutie istý čas, využil som svoje právomoci 
a v predpokladaných sídlach nových eparchií som 
zriadil biskupské vikariáty. Predpokladal som, že 
pomocou nich sa podarí vytvoriť predovšetkým 
materiálne, ale aj organizačné podmienky pre 
budúce eparchie. Košický vikariát trval iba jeden 
mesiac, ale bratislavský viac ako jedno desaťročie. 
Prvý bratislavský eparcha pri nástupe do úradu už 
má k dispozícii zrekonštruovanú budovu i chrám 
takmer v centre mesta. Aj na tomto mieste chcem 
pripomenúť, že sa to podarilo predovšetkým vďaka 

Veľké dobrodenia
rozhoVor s PrešoVským 

gréckokatolíckym emeritNým biskUPom 
JáNom hirkom



23 

slovo – 5 – 6/2008

blahosklonnosti a nezištnosti J.E. Mons. Jána So-
kola, bratislavsko-trnavského arcibiskupa metro-
politu, lebo daroval našej cirkvi chrám i s priľahlou 
budovou, ktoré sa nám podarilo za pomoci nadácie 
Pro Domo Dei opraviť a zrekonštruovať. Otec arcibis-
kup pomáhal našej cirkvi aj pri povodniach, ktoré 
postihli našich veriacich na východnom Slovensku. 
Pri zriaďovaní biskupských vikariátov išlo o prak-
tické konanie, ktoré možno pomohlo Svätej stolici 
k terajšiemu rozhodnutiu.

Novovymenovaný bratislavský eparcha Peter 
Rusnák bol dlhé roky váš blízky spolupracovník. 
Ako ste prijali jeho vymenovanie do tejto služby? 
Čo môže z vášho pohľadu priniesť novej eparchii 
práve jeho osoba?

Peter Rusnák pochádza z kňazskej rodiny a už ako 
dieťa na vlastnej koži zažil prenasledovanie našej 
cirkvi. Od malička prirodzeným spôsobom vstrebá-
val všetko, čo sa týkalo gréckokatolíkov a nášho 
obradu. Pod pojmom obrad – rítus nemyslím len 
na slávenie bohoslužieb, ale na celkový životný 
štýl. V bratislavskom kňazskom seminári som 
ho poveril funkciou duktora bohoslovcov a svoje 
poverenie robil veľmi zodpovedne. Bola to pre mňa 
veľká pomoc vzhľadom na vzdialenosť seminára od 
Prešova. Ako kňaz sa osvedčil nielen v pastorácii, 
ale aj v kňazskom seminári i ako učiteľ na bohoslo-
veckej fakulte. Na biskupskom úrade prešiel niekoľ-
kými funkciami. Okrem jeho odborných kvalít som 
oceňoval jeho bezvýhradnú kňazskú poslušnosť 
svojmu biskupovi, keď vždy prijal poslanie, kam ho 
Cirkev v osobe biskupa posielala. A k tomu viedol 
ako biskupský vikár aj ostatných kňazov. Keď otec 
Peter slúžil svätú liturgiu v katedrále, snažil som 
sa prísť do biskupskej kaplnky, aby som si vypočul 
jeho homíliu. Cítil som, že jeho kázne a príhovory 
vychádzali z hĺbky srdca. Má veľký dar slova, ktorým 
dokáže osloviť, a predovšetkým zaujať. To je pre 
jeho pôsobenie ako biskupa novej eparchie v našej 
diaspóre veľká prednosť.

Doteraz boli všetky vysviacky novodobých gréc-
kokatolíckych biskupov v zime. Ako si spomínate 
na tú svoju a na vysviacku vladyku Milana?

Myslím si, že zima je veľmi dobré obdobie, lebo 
v tom čase sa obyčajne nekonajú väčšie slávnosti, 
a teda je predpoklad, že pozvaní hostia i veriaci 
môžu ľahšie prísť. Inou vecou už je prežívanie bis-
kupskej vysviacky. Tú svoju som prežíval s veľkou 
bázňou a pokorou. Po rokoch útlaku to bola prvá 
biskupská vysviacka v Československu a preplnená 
prešovská športová hala s množstvom biskupov, 
kňazov i veriacich pôsobila na mňa tak, ako keby 
som vošiel do iného sveta. Myslím, že som v týchto 
pocitoch nebol sám. Cítil som, že to tak prežíval 
asi skoro každý účastník slávnosti. Pri vysviacke 
biskupa Milana som bol v úlohe svätiteľa. Vtedy 
som na sebe cítil ťarchu zodpovednosti, podobne, 
ako pri vysviacke kňazov, ale s väčšou intenzitou 
a váhou. Chcel by som však pripomenúť ešte jednu 
súvislosť. V našej cirkvi sú veľmi charakteristické 

čísla 8 a 17. Prešovská eparchia vznikla v roku 
1818, blažený biskup mučeník Pavol Peter Gojdič 
sa narodil v roku 1888, znovuzrodenie našej cirkvi 
bolo v roku 1968, po osemnástich rokoch postave-
nia našej cirkvi mimo zákona. Proces blahorečenia 
našich biskupov bol otvorený v roku 1998, keď sme 
slávili 180. výročie vzniku našej eparchie. Introni-
zácia prešovského arcibiskupa Mons. Jána Babjaka, 
ktorá bude 17. februára 2008, pripadne presne na 
deň 18. výročia mojej biskupskej vysviacky. Ako 
je známe, 17. júla sa narodil i zomrel môj pred-
chodca blažený biskup mučeník Pavol Peter Gojdič 
a slávnostné prenesenie jeho relikvií sa uskutočnilo 
17. novembra 2001.

Ste už šiesty rok na odpočinku, ale istotne 
sledujete dianie v našej cirkvi. Za ostatné 
dve desaťročia sme od Boha získali množstvo 
dobrodení. Čomu to pripisujete?

Celkom s tým nesúhlasím, že iba za ostatné dve 
desaťročia. Boh každého z nás obdarúva svojimi 
dobrodeniami stále, aj vtedy, keď sa cítime byť 

Vysviacka terajšieho 
prešovského emeritného 
biskupa Jána Hirku, ktorú 
prijal z rúk vtedajšieho 
prefekta Kongregácie pre 
evanjelizáciu národov 
Jozefa kardinála Tomka 
v Prešove 17. feb ruára 1990 
za veľkej účasti biskupov 
z celého sveta.
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ohrození. Pozrime sa na dejiny Cirkvi a zistíme, že 
možno oveľa viac dobrodení získala Cirkev v dobách 
prenasledovania. Tento fakt dokážeme pochopiť len 
vtedy, keď sa na to nebudeme pozerať iba z ľudského 
hľadiska. Či mučeníci Cirkvi neboli semenom pre 
rozširovanie kresťanstva? Ako by mohli vydržať 
prenasledovanie i utrpenie toľkí kňazi i veriaci bez 
viery v Božiu pomoc i ochranu? Pre koľkých ľudí, 
ktorí nevedeli nájsť cestu k Bohu, boli naši kňazi, 
vyhnaní do pohraničia, ale aj vo väzeniach i na 
mnohých civilných pracoviskách, ohlasovateľmi 
i sprievodcami k Bohu? Bezpochyby som aj ja vďačný 
dobrotivému Bohu za to, že po dlhých rokoch útlaku 
sa naša cirkev môže slobodne rozvíjať, že farnosti 
sú obsadené mladými kňazmi, ktorí majú možnosť 
sa ďalej vzdelávať, a tak rozširovať svoje vedomos-
ti, aby boli prospešnejší pre Cirkev. Môžeme voľne 
cestovať do celého sveta a putovať hoci aj do Svätej 
zeme alebo na svetoznáme miesta zjavení. Lenže 
tak, ako som to povedal o vzniku metropolie, aj pri 
spomínaných dobrodeniach cítim príhovor našich 
mučeníkov i všetkých, ktorí nás predišli do večnosti. 
Majme sa však na pozore, lebo sloboda a voľnosť je 
nielen pre dobro, ale aj pre zlo, ktoré sa mnohokrát 
tvári ako najväčšie dobro. Preto si myslím, že prišli 
na nás možno ešte ťažšie časy, keď sa už tak neútočí 
na naše telo, ale hlavne na našu dušu. A to je oveľa 
nebezpečnejšie a zákernejšie. Preto buďme ešte viac 
bdelí ako v totalitnej minulosti.

Čo by ste zaželali všetkým trom dnešným 
hierarchom našej cirkvi?

Okrem pevného zdravia a darov Svätého Ducha im 
prajem a vyprosujem, aby svojím životom a biskup-
skou službou naplnili slová Svätého písma: „Biskup 
ako Boží správca musí byť bez úhony, nie pyšný, 
hnevlivý, ale pohostinný, láskavý, triezvy, spra-
vodlivý, nábožný, zdržanlivý, taký, ktorý sa drží 
spoľahlivého slova podľa učenia, aby bol schopný 
aj povzbudzovať v zdravom učení, aj usvedčovať 
tých, čo protirečia“ (Tit 1, 7 – 9). A spolu so svätým 
Petrom hovorím: „Paste Božie stádo, ktoré je u vás, 
starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, 
podľa Božej vôle, nie ako páni, ale ako vzor stáda. 
A keď sa zjaví najvyšší pastier, dostanete nevädnúci 
veniec slávy“ (1 Pt 5, 2 – 4).

Chcete na záver povedať ešte niečo našim 
čitateľom?

Drahí bratia a sestry, čitatelia gréckokatolíckeho 
časopisu Slovo! Prihováram sa k vám v tejto his-
torickej chvíli. Máme iste všetci dôvod na jasanie 
tak, ako sa to robí pri iných podobných udalostiach. 
Chcem vás však predovšetkým poprosiť, aby sme 
nespyšneli, ale aby sme v prvom rade všetci z celého 
srdca poďakovali milostivému Bohu, že naša cirkev 
dostala cez ruky Svätého Otca Benedikta XVI. taký 
vzácny dar, ale aj ocenenie, a zároveň neprestajne 
sa modlime za našich biskupov i kňazov, aby viedli 
svoj zverený ľud na správnej ceste do večnosti. 
Modlím sa spolu s vami a zároveň vám udeľujem 
svoje požehnanie.

za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš

Drahý otec arcibiskup!

S veľkou radosťou, ale aj s uspokojením som z Apoštolskej nun-
ciatúry prijal oznámenie, že Svätý Otec Benedikt XVI. vyzdvihol 
Prešovskú eparchiu na metropolitné sídlo a Teba povýšil do hod-
nosti arcibiskupa metropolitu. 

Týmto aktom sa zavŕšilo dlhoročné úsilie o konštituovanie 
gréckokatolíckej metropolie na Slovensku, na čom určite majú 
podiel aj naši blažení biskupi mučeníci Pavol Peter Gojdič, Vasiľ 
Hopko a rehoľný kňaz mučeník Metod Dominik Trčka.

Je to len niekoľko dní po tom, čo si osobne prevzal izrael-
ské štátne vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi udelené 
blaženému biskupovi mučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi in 
memoriam za záchranu židovských občanov počas prenasledo-
vania v druhej svetovej vojne. Za takými vskutku historickými 
úspechmi a oceneniami vidno veľké, premyslené a cieľavedomé 
úsilie Prešovského biskupstva pod Tvojím vedením, ktoré si vážim 
a oceňujem nielen ja, ale určite aj všetok Boží ľud našej miestnej 
cirkvi.

Želám a vyprosujem Ti na príhovor Presvätej Bohorodičky 
i Tvojich osobných patrónov hojnosť zdravia a darov Svätého 
Ducha v službe na prešovskom arcibiskupskom stolci.

V Kristovi a Márii

Mons. Ján Hirka
emeritný prešovský biskup

Mons. Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup metropolita!

Blahoželám Vám, otče, i celej Gréckoka-
tolíckej cirkvi na Slovensku k jej pový-
šeniu na metropoliu sui iuris so sídlom 
v Prešove.

Je to naozaj veľké vyznamenanie pre 
našu Gréckokatolícku cirkev, ktorá aj 
v neslýchanom utrpení prenasledovania 
zostala verná Cirkvi, Petrovým nástup-
com, ako som mal aj sám možnosť po 
celé roky pozorovať v dennom živote, ale 
aj vo väzení, kde som bol s Vašimi kňaz-
mi i s blahoslaveným biskupom Vasiľom 
Hopkom.

Nech Pán žehná Vaše dielo! Nemô-
žem byť síce s Vami pri chystanej sláv-
nosti, ale duchovne som a budem s Vami 
v modlitbách spojený.

Ján Chryzostom kardinál Korec
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Územie Slovenska bolo osídlené odne-
pamäti. Priame styky predslovanského 
obyvateľstva s kresťanstvom na našom 

území siahajú do obdobia rokov 171 – 174 po Kr., 
keď rímsky cisár Markus Aurélius viedol výpravu 
proti germánskym kmeňom, ktoré tu sídlili. Cisár 
niekoľko ráz prekročil Dunaj s rímskymi légiami. 
Na území Slovenska vznikla aj časť jeho diel, ktoré 
začal písať na brehu rieky Hron. 

Tu sa často spomína udalosť zázračného daž-
ďa, ktorý starokresťanskí spisovatelia pripisovali 
modlitbe kresťanských vojakov Militénskej légie. 
Euzébius Cézarejský píše o tejto udalosti: „Keď cisár 
Markus Aurélius viedol výpravu proti Germánom 
a Sarmatom a jeho vojsko sužoval smäd, cisár vraj 
nevedel, čo si počať. Vtedy vojaci Militénskej légie, 
ktorá sa vyznačovala a aj teraz sa vyznačuje svojou 
vernosťou, keď sa už šíky zriaďovali proti nepriate-
ľom, pokľakli si na zem podľa nášho (kresťanského) 
zvyku a predniesli Bohu svoje modlitby. Nepriatelia 
pri pohľade na taký nevídaný čin zostali celkom 
zarazení. Naraz sa začalo blýskať a hrmieť, takže 
strach zahnal a rozprášil množstvo nepriateľov. 
Hneď potom prišiel prehojný dážď a tých, čo sa 
pomodlili k Bohu, nečakane zotavil.“ Dokladom 
tejto neobyčajnej udalosti má byť aj reliéfna scéna 
na víťaznom stĺpe Marka Aurélia v Ríme. 

O pobyte rímskeho vojska na území dnešného 
Slovenska svedčí aj latinský nápis z rokov 179 – 
180 v Trenčíne, ktorý ležal v blízkosti obchodnej 
Jantárovej cesty. Ďalším dokladom o prenikaní 
kresťanstva do tejto oblasti v 4. storočí je existencia 
rímskeho vojenského tábora v Iži pri Komárne, ktoré 
je považované za najstaršie miesto, kde na pôde 
našej vlasti žili kresťania. Našli sa tu mince kresťan-
ských cisárov s Kristovým monogramom XP.

V 4. – 7. storočí sa usadili v karpatskej časti 
Dunajskej kotliny a okolitých územiach Slovania. 
Ich pravlasť sa nachádzala medzi Vislou, Dneprom 
a Karpatami. Čo sa týka náboženského života 
Slovanov z tohto obdobia, historik Prokopius za-

Výhonok
cyrilo-metodských

koreňov
Prof. ThDr. Peter ŠTURÁK, PhD.

Mikuláš Klimčák: Veľkomo
ravská tragédia, maľba na 
textile (1987).
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znamenal pozoruhodné slová: „Uznávajú, že je 
jediný Boh, tvorca blesku a Pán všetkého, obetujú 
mu hovädzí dobytok a všelijaké obetné zvieratá. 
O osude nevedia nič a vôbec neuznávajú, že by 
mal nad človekom nejakú moc. Ctia rieky a nymfy 
a niektoré iné božstvá, všetkým obetujú, a pritom 
veštia“ (Historiai, III, 14).

Slovanské kmene sa ešte pred príchodom Avarov 
usadili aj v Panónii, kde k nim prenikalo kresťan-
stvo staršieho panónskeho obyvateľstva. Slovanov, 
počtom i kultúrou vyspelejší národ, však ovládli 
Avari. Práve predovšetkým naši predkovia z tohto 
územia hľadali východisko z tejto ťažkej situácie. 
Na začiatku 7. storočia sa Avari veľmi vyčerpali 
výbojmi proti Byzantskej ríši, a tak v roku 620 
kmene západných Slovanov povstali k otvorenému 
odboju proti Avarom a vďaka podpore franského 
kupca Sama, svojho neskoršieho panovníka, a jeho 
družiny dosiahli víťazstvo. 

Utvorili prvý slovanský politický útvar, ktorý sa 
v prameňoch spomína ako Samova ríša. Samo 
nesporne patrí k významným osobnostiam našich 
dejín. Hoci pochádzal z Franskej ríše, v ktorej sa 
kresťanstvo šírilo v katolíckej forme už od roku 
496, nebol kresťanom. Po jeho smrti sa Slovania 

znova dostali pod vplyv Avarov, kým ich neporazil 
Karol Veľký.

Do priameho styku s kresťanstvom sa Slovania 
postupom času dostali vďaka kresťanským misio-
nárom. Na ich christianizácii postupne participovali 
viaceré misie: grécka (nezanechala u nás výraznej-
šie jazykové stopy, neskôr bola prekrytá neskoršou 
misiou solúnských bratov a byzantskými vplyvmi 
za Arpádovcov), talianska (už od čias, keď sa zá-
padní Slovania začali usadzovať v terajších sídlach) 
a bavorská (od polovice 8. storočia), resp. niekoľko 
desaťročí pred ňou aj írsko-škótska misia.

Po rozpade avarskej ríše vznikli v Panónii veľmi 
priaznivé podmienky na rozsiahlejšiu misijnú 
prácu, a tak sa kresťanstvo v ďalšom období šírilo 
medzi Slovanmi na danom území omnoho sústav-
nejšie ako predtým, takže otázkami misií u nás sa 
zaoberali aj cirkevné synody. V lete 796 zvolal syn 
cisára Karola Veľkého do opevneného tábora na 
brehoch Dunaja synodu, ktorá riešila pokresťanče-
nie slovanského obyvateľstva Panónie. Misijné pole 
činnosti medzi podunajskými Slovanmi a Avarmi 
bolo neobyčajne veľké, preto si bavorskí biskupi 
prizvali na pomoc aj akvilejského patriarchu Pavlí-
na. Zhromaždení biskupi na synode vyhlásili, že sa 
pri christianizácii panónskeho obyvateľstva nemá 
používať ani hrozba, ani fyzické násilie, ale „pred 
krstom treba poučovať o význame milosti krstu, 
aby po krste sa zachovali naďalej všetky Božie 
príkazy. Poučovanie nech je láskavé a dôkladné...“ 
Výučba katechumenov mala trvať 2 – 3 alebo i viac 
týždňov. Ďalej sa rozhodlo, že krst sa má vysluhovať 
hromadne, a to na Veľkú noc a na Turíce. Odvtedy 
začali prenikať franské misie nielen k panónskym 
Slovanom a Avarom, ale aj k slovanským kmeňom, 
bývajúcim na území našej vlasti.

Na začiatku 9. storočia sa skončil proces zjedno-
covania príbuzných slovanských kmeňov na území 
Slovenska a Moravy. Nad kmeňmi bývajúcimi 
na pravom brehu Moravy panoval Mojmír, nad 
slovenskými kmeňmi usadenými v kotline rieky 
Nitry vládol Pribina. Jeho zvrchovanosť uznávali 
aj iné slovenské kniežatstvá, ktoré sa rozprestierali 
v Pohroní, na Považí a iných slovenských krajoch. 
Pribina bol teda prvý slovenský vladár, ktorého 
pozná história.

Za jeho vládnutia bol postavený a konsekrovaný 
prvý známy kresťanský kostol v Nitre v roku 828 
salzburským arcibiskupom Adalramom. Pravdepo-
dobne v roku 833 dochádza k zjednoteniu obidvoch 
kniežatstiev do jedného štátneho útvaru – Veľkej 
Moravy.

Dôležitým momentom v christianizácii našich 
predkov je snaha kniežaťa Rastislava formovať 
novú moravsko-sloviensku koncepciu. Rozhodol 
sa vybudovať samostatnú cirkevnú správu, nezá-
vislú od bavorského episkopátu. V roku 861 vyslal 
Rastislav posolstvo k pápežovi Mikulášovi I. so žia-
dosťou, aby mu pápež poslal biskupa a misionárov 
znalých slovanského jazyka. Keďže z Ríma nevyho-
veli jeho prosbe, obrátil sa so svojou požiadavkou 
do Carihradu na cisára Michala III. Podľa Života 

Bazilika sv. Klementa 
v Ríme: Sv. Cyril a Metod 
bránia starosloviensku 
bohoslužbu pred pápežom 
Hadriánom II. (freska od 
S. Nobiliho z roku 1886).

Hore: Bazilika sv. Klemen
ta v Ríme: Prenesenie 
pozostatkov sv. Klementa. 
V procesii vedľa pápeža 
sú sv. Cyril a Metod (kópia 
fresky z 11. storočia).
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Metodovho veľkomoravskí poslovia hovorili: „Bo-
žou milosťou zdraví sme. Bo prišli k nám učitelia 
mnohí, kresťania z Vlách i z Grécka, i z Nemiec, 
učiac nás rozlične. Ale my Slověni sme prostý ľud 
a nemáme takého, kto by nás napravil na pravdu 
a zmysel (Písma) nám povedal. Vladyka, pošli 
nám takého muža, ktorý nám zavedie všeobecnú 
spravodlivosť.“

Cisár vyhovel tejto prosbe a v roku 863 prišli na 
Veľkú Moravu svätí bratia Konštantín a Metod, ktorí 
dobre ovládali slovanskú reč. Na čele tejto misie stál 
Konštantín. Spolu s Metodom začali hneď pôsobiť 
a založili prvú vysokú školu podľa vzoru konštan-
tínopolskej akadémie.

Konštantín zostavil pred príchodom na Veľkú 
Moravu prvé slovanské písmo – hlaholiku. Toto 
písmo použil pri preklade bohoslužobných kníh do 
staroslovienčiny. Pomáhali mu pri tom brat Metod 
a učeníci Kliment, Sáva, Naum, Vavrinec a Angelár. 
Prvými slovami v histórii slovanského písomníctva 
bol úvod prvej kapitoly Evanjelia podľa svätého 
Jána: „Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo 
u Boha – Iskoni bje Slovo i Slovo bje u Boga“.

Tento jazyk patril k južným slovanským jazykom 
a má bulharsko-macedónsky základ. Stal sa jazy-
kom veľkej literatúry a predstaviteľom slovanskej 
kultúry. Činnosť byzantskej misie sa stretávala 
s neobyčajnými sympatiami, zvlášť u nižších vrstiev 
obyvateľstva. Na druhej strane vyvolávala žiarlivosť 
franských duchovných.

Konštantín a Metod v Ríme obránili liturgiu v reči 
ľudu a získali od pápeža Hadriána II. súhlas na jej 
používanie. Svätý Konštantín vstúpil v Ríme do 
gréckeho baziliánskeho Kláštora svätej Praxedy 
a prijal meno Cyril. Vyčerpaný prácou zomrel v Ríme 
14. februára 869 a jeho ostatky boli uložené v Bazi-
like sv. Klimenta po pravej strane oltára.

Svätý Metod, vysvätený za biskupa a vymenova-
ný za arcibiskupa panónskeho a moravského, za 
nástupcu sv. Andronika na sirmijskom stolci a za 
pápežského legáta, sa vracia na Veľkú Moravu, kde 
však pretrpí uväznenie bavorskými biskupmi, nemi-
losť u kráľa Svätopluka a intrigy biskupa Vichinga 
i jeho osočovanie v Ríme. Pápež Ján VIII. V roku 880 
mu vydáva bulu Industriae tuae, ktorou nanovo 
odobruje sloviensku liturgiu.

Arcibiskup pokračuje v apoštolskej práci až do 
svojej smrti 6. apríla 885. Tento prvý slovanský 
arcibiskup mal nezlomný charakter, dôsledne 
išiel za pravdou a spravodlivosťou, vedel za svoje 
presvedčenie i trpieť a znášať protivenstvá. Bol 
neochvejným obrancom slovanskej liturgie a pro-
vincie, horlivým apoštolom a učiteľom, obetavým, 
starostlivým pastierom svojho ľudu. Slovanský 
arcibiskup metropolita si získal zásluhy svojím 
sprostredkovateľským poslaním medzi Západom 
a Východom. Brázdu, ktorú vyoral so svojím bratom 
sv. Konštantíntom-Cyrilom na cirkevnom i na kul-
túrnom poli Slovanstva, nezaviali ani stáročia.

Hoci za svojho nástupcu určil Gorazda, boli z Veľ-
kej Moravy intrigami Vichinga a za prispenia štátnej 
moci vyhnaní všetci Metodovi prívrženci, ktorí nebo-

li ochotní zrieknuť sa slovienskej liturgie. Mnohí ušli 
sami, ba niektorí boli aj zajatí a predaní do otroctva. 
U nás na Slovensku bola slovanská bohoslužba ná-
silne zatlačovaná, takže na západe celkom zanikla 
a zachovala sa iba v odľahlých krajoch východného 
Slovenska a v údoliach Karpát.

Takého pôvodu sú napr. gréckokatolícke osady 
v župe Gemer alebo zaniknuté osady v župe Hont. 
Staroslovenské Žitie sv. Nauma, učeníka, zazname-
nalo, že po vyhnaní z Veľkej Moravy sa niektorí cyri-
lo-metodskí žiaci uchýlili do Dácie, teda približne na 
územie dnešného Rumunska. V jeho severnej časti 
až po Karpaty v tom čase bývali Slovania, ktorých 
dejepisci a jazykovedci pokladajú za východných 
Slovákov. Tu pokračovali v diele započatom veľkými 
učiteľmi a apoštolmi Cyrilom a Metodom. V takom 
zmysle obyvatelia Továrňanskej doliny pri Vranove 
a tiež tzv. Sotáci pri Užhorode prechovávajú tradíciu 
o cyrilo-metodskom pôvode svojho náboženstva. 
Navyše sa tu dlho udržiavali kresťanské kontakty 
s Bulharskom a neskôr Kyjevskou Rusou.

Slovanské kresťanstvo a kultúra ovplyvňovali aj 
Maďarov, ktorí boli najmä v ranom Uhorsku priaz-
nivo naklonení dielu sv. Cyrila a Metoda. Potvrdzuje 
to množstvo gréckych kláštorov, ktoré tu vznikli. 
Historické pramene uvádzajú, že napríklad grécky 
kláštor Visegrad alebo Kláštor sv. Hypolita na Zo-
bore pri Nitre ešte dlho užívali východné liturgické 
prvky. Byzantský patriarcha Teofilaktos (933 – 956) 
poslal do Uhorska bulharských rehoľníkov, aby udr-
žali liturgický jazyk i celý východný obrad. Medzi 
nich patril aj biskup Hieroteos.

Počas vlády kniežaťa Gejzu (972 – 997) bol vý-
chodný obrad dokonca v prevahe, hoci súčasne 
môžeme zaznamenať aj rast misijnej činnosti la-
tinskej Cirkvi. V tejto súvislosti je často spomínaná 
synoda v Sabolči, ktorú zvolal kráľ Ladislav v roku 
1092. Zákony, ktoré prijala, sa stali časťou uhor-
ských civilných zákonov, známych ako Zákony sv. 
Ladislava. V Uhorskom kráľovstve sa pôstna prax 
riadila východnou disciplínou, podľa ktorej sa Veľký 
pôst začínal pondelkom po Syropôstnej nedeli. Zá-
kony sv. Ladislava dovoľujú ženatým kňazom ostať 

Bazilika sv. Klementa 
v Ríme: Dvaja anjeli so sv. 
Andrejom a Klementom 
predstavujú kľačiaceho Cy
rila Ježišovi Kristovi (kópia 
fresky z 11. storočia).
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v manželstve. Aj niektoré typicky východné sviatky 
sa stali záväznými, napríklad Obrezanie Pána, štyri 
sviatočné dni Veľkej noci, sviatok Povýšenia sv. Kríža 
a sviatok sv. Mikuláša. V priebehu ďalších stáročí 
bol však východný obrad postupne vytláčaný z cen-
trálneho postavenia obradom západným. Napriek 
tomu však môžeme na území severovýchodného 
Uhorska, teda dnešného Slovenska, až do 15. sto-
ročia pozorovať isté prvky východného obradu pod 
latinskou jurisdikciou.

Uhorskí králi v 12. storočí boli veľmi naklonení 
východnému obradu. Gejza II. (1141 – 1161) bol 
v kontakte s Byzanciou. Od cisára Manuela I. 
dostal kráľovskú korunu, ktorá dnes tvorí vrchnú 
časť svätoštefanskej koruny. V tomto období bola 
východná Cirkev v Uhorsku veľmi rozšírená a mala 
oveľa viac monastierov než katolícka. Pápež Ino-
cent III. dokonca listom zo 16. apríla 1204 prejavil 
ochotu zriadiť v Uhorsku biskupstvo východného 
obradu. To sa však neuskutočnilo pre odpor latin-
ských biskupov.

Kontinuitu cyrilo-metodskej tradície možno sledo-
vať aj na Spišskej kapitule, stredisku náboženského 
života na Spiši. Možno bola Spišská kapitula sídlom 
východného biskupa, lebo historické zmienky to 
viac-menej potvrdzujú. Prepošt Lukáš v roku 1282 
volá chrám na Spišskej kapitule katedrálny a pá-
pež Bonifác IX. v roku 1402 píše, že chrám je síce 
kolegiátny, ale prv bol katedrálny. Azda preto mali 
spišskí prepošti vo svojom erbe lomený kríž.

Posledný spišský biskup východného obradu Jakub 
ešte účinkoval na konci 13. storočia, a po jeho smrti 
Spišské biskupstvo východného obradu zaniklo. 
Pápež Bonifác IX. spomína aj veľký počet Ruténov 
a Valachov na Spiši.

Ďalším dôkazom je písaný doklad známy ako 
tzv. Spišské modlitby. 25. októbra1479, deň pred 
sviatkom sv. Demetra, sa uskutočnila posviacka 
katedrálneho chrámu na Spišskej kapitule. To, ako 
sa tento liturgický úkon uskutočnil, nám umožňuje 
usudzovať, že sa vtedajšia Cirkev na Slovensku 

hlásila k liturgickému odkazu sv. Cyrila a Metoda. 
Už samotná prítomnosť jazyka ľudu upozorňuje na 
cyrilo-metodskú liturgickú prax.

Veľký vplyv na prítomnosť veriacich východného 
obradu v Uhorsku malo postupné osídľovanie ná-
rodov koncom 13. a začiatkom 14. storočia v rámci 
takzvanej valašskej a rusínskej kolonizácie. Noví 
obyvatelia sa usadzovali na severovýchodnom 
okrajovom území Slovenska: na Zemplíne, Šariši 
a Spiši.

Podľa jednoznačných údajov zachovaných prame-
ňov zo 14. a 15. storočia vznikla prevažná väčšina 
ruténskych dedín na východnom Slovensku v ob-
dobí pastierskej, tzv. valašskej, kolonizácie. Len 
čo pokročila valašská kolonizácia aj inde, dostala 
aj pravoslávna viera svoje ohnisko v hrušovskom 
Kláštore sv. Michala. Kláštor bol podriadený patriar-
chovi Carihradu. Jurisdikcia hrušovského exarchu 
siahala až po Abov. I keď tu prisťahovalci nenašli 
prekvitajúcu grécku vieru, našli viac než len remi-
niscencie na staru viru, jej modlitby a zvyklosti. 
Keď sa cyrilo-metodská viera dostala pod ochranu 
valašského práva, nastala jej reštaurácia.

Veľký význam pre Uhorsko a jeho východných 
kresťanov malo litovsko-podolské knieža Teodor 
Koriatovič. V roku 1393 bol prinútený opustiť 
svoje kniežatstvo v Podolí a nájsť si nový domov 
v Uhorsku – Mukačevské panstvo. Pomohol po-
staviť grécko-slovanský kláštor na Černečej hore 
pri Mukačeve, ktorý sa stal duchovným centrom 
severovýchodného Uhorska. Jeho činnosť sa priaz-
nivo prejavila aj v Šarišskej, Zemplínskej a Užskej 
župe. Na Zemplíne dal raziť drobné strieborné mince 
s cyrilským písmom. Pri kaplnke v Krásnom Brode 
dal vystaviť drevenú cerkov a kláštor.

Čo sa týka mukačevského kláštora, jeho počiatky 
siahajú pravdepodobne do čias vlády Ondreja I., 
ktorý si vzal za manželku Anastáziu, dcéru kyjev-
ského kniežaťa Jaroslava Múdreho (1018 – 1054). 
S ruskou kňažnou prišli do Uhorska východní mnísi. 
Časť týchto mníchov sa usídlila na Černečej hore pri 
Mukačeve. Tak sa kláštor stáva náboženským a kul-
túrnym centrom kraja. Podľa listiny zo 14. januára 
1660 pred niekoľko sto rokmi vznikol pri Mukačeve 
kláštor baziliánov a sídlili tu biskupi východného 
obradu. Prví mukačevskí biskupi prichádzali do Mu-
kačeva obyčajne z Haliče ako konsekrovaní biskupi. 
Mnísi ich najprv prijali ako igumenov, a potom ich 
uznali za biskupov.

Od roku 1491 máme historicky overiteľné správy 
o biskupovi Jánovi, ktorý sídlil v kláštore pri Muka-
čeve, bol jeho predstaveným a súčasne vykonával 
duchovnú správu. Kráľ Vladislav II. nariadil všetkým 
rusínskym kňazom, aby boli vo všetkom podria-
dení a poslúchali svojho biskupa Jána, sídliaceho 
v mukačevskom monastieri. Postupne právomoc 
mukačevského biskupa rástla, o čom svedčí aj do-
kument kráľa Ferdinanda I. z roku 1551, ktorým 
poveril mukačevského biskupa Bazila spravovať aj 
územie Maramureša. V roku 1556 bol aj hrušovský 
kláštor, predtým samostatný, podriadený mukačev-
skému biskupovi.

Moderná talianska ikona 
svätých Cyrila a Metoda, 
slovanských apoštolov 
a spolupatrónov Európy.
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Čo sa týka etnického zloženia veriacich, napriek 
konvenčnému názvu Rusíni či Rusnáci, už na za-
čiatku 17. storočia mukačevský biskup Sergius píše, 
že vo svojom biskupstve má mníchov a kňazov, Ru-
sínov, Rumunov, Slovákov a Srbov, čím dosvedčuje 
plurietnicitu príslušníkov východného obradu. 

Po veľkom cirkevnom rozkole v roku 1054 boli 
vždy zjavné snahy o znovuzjednotenie. Na vše-
obecných cirkevných snemoch, či už v Lyone v roku 
1274, alebo vo Florencii v roku 1439, došlo k uza-
tvoreniu únií, ktoré však nemali dlhé trvanie. Oveľa 
väčší význam zohrala únia uzavretá v roku 1596 
v litovskom Breste.

V prvej polovici 16. storočia nastali v Uhorsku 
vážne zmeny, ktoré značne ovplyvnili jeho ďalší 
vývin. Turci sa dostali až na južné Slovensko. Počas 
porážky uhorských vojsk pri Moháči v roku 1526 
padol aj uhorský kráľ Ľudovít II. a nezanechal ná-
sledníka trónu. Šľachta sa rozdelila na dva tábory. 
Krajina sa zmietala vo vnútorných bojoch.

Uhorsko sa v týchto okolnostiach rozdelilo na tri 
časti. Z východnej časti sa vytvorilo Sedmohrad-
ské kniežatstvo. Tieto kniežatá si robili nárok na 
kráľovský trón a často organizovali povstania 
proti Habsburgovcom. Územie Zakarpatska tvorilo 
koridor medzi týmito súperiacimi stranami až do 
roku 1711, keď Habsburgovci nad Sedmohradskom 
definitívne zvíťazili.

Mukačevský kláštor bol počas vojnových zápo-
lení neraz vydrancovaný. Sedmohradské kniežatá 
zničili fundančné listiny a dokumenty o rozličných 
privilégiach. Mukačevskí biskupi postupne prišli 
o všetky výsady a privilégiá a keďže nenašli ochranu 
u cisára, začali ju hľadať v Ríme. Samotní uhorskí 
panovníci sa snažili rôznymi obmedzeniami priviesť 
Ruthénov k zjednoteniu s Rímom.

Mukačevské panstvo bolo od roku 1588 v rukách 
protestanských zemepánov, čo malo neblahé ná-
sledky pre cirkevný život Mukačevského biskupstva. 
Protestanti sa všemožne usilovali dostať pod svoj 
vplyv aj jednoduchý ľud. Uhorská šľachta čoskoro 
vybadala zámery protestantov. Za pomoci rímsko-
katolíckych misionárov sa pokúsila o latinizáciu 
Zakarpatska. Snahy protestantov i katolíkov ne-
priniesli očakávaný výsledok.

Za danej situácie sa ukázalo jediné riešenie, a to 
únia. Prvý pokus o úniu na sviatok Zoslania Sväté-
ho Ducha v roku 1614 na pútnickom mieste Krásny 
Brod sa skončil napriek súhlasu duchovenstva ne-
úspechom. Niekoľkí neprajníci pobúrili prostý ľud.

Prvým mukačevským biskupom túžiacim po zjed-
notení bol Bazil Tarasovič (1634 – 1646). Vďaka 
tomu sa dostal do veľkej nemilosti u svojho zeme-
pána Juraja Rákoczyho, ktorý ako kalvín robil vše-
možné prekážky proti zjednoteniu. Dokonca biskupa 
vzali od oltára počas slúženia svätej liturgie a uväz-
nili ho. S pomocou kráľa Ferdinanda III. sa dostal na 
slobodu. Začiatkom mája 1642 zložil vo Viedni pred 
cisárom a apoštolským nunciom katolícke vyznanie 
viery. Na to dostal možnosť spravovať západnú časť 
svojej eparchie, kde aj naďalej šíril myšlienku únie 
medzi veriacimi a duchovenstvom.

Tarasovič sa však chcel vrátiť do Mukačeva, a tak 
bol nútený oficiálne sa zriecť zjednotenia. Urobil 
to kvôli nebezpečenstvu kalvinizmu medzi ne-
zjednotenými. Vnútorne však zostával naklonený 
zjednoteniu.

Únia bola nakoniec uzavretá 24. apríla 1646 
v hradnej kaplnke Drugethovcov v Užhorode za 
prítomnosti jágerského biskupa Jakušiča, grófky 
Anny Jakušičovej (manželky nebohého Jána Dru-
getha), baziliánov Petra Parthéna Petroviča a Ga-
briela Kosovického, ako aj prítomných 63 kňazov 
východného obradu. Akt Užhorodskej únie bol po-
tvrdený 14. mája 1648 ostrihomským arcibiskupom 
a prímasom Uhorska Jurajom Lippayom, ktorý až 
v roku 1651 informoval o tom Svätú apoštolskú 
stolicu v Ríme.

V priebehu nasledujúcich 15 rokov sa k únii pri-
dali prakticky všetci kňazi. V roku 1650 ich bolo 
už takmer 100, v roku 1652 – 200, v roku 1654 
– 400 a v roku 1661 vyše 500. Únia bola postupne 
prijatá do roku 1759 na celom území Mukačevskej 
eparchie.

V roku 1651 bola vyslovená požiadavka, aby Rím 
zriadil samostatné gréckokatolícke biskupstvo. 
K žiadosti sa pripojili aj gréckokatolíci Spišskej, 
Turnianskej a Gemerskej stolice, ktorí dovtedy patrili 
k Spišskému prepošstvu.

Cárske dvere a dve hlavné 
ikony na ikonostase 
gréckokatolíckeho Chrámu 
sv. Michala Archanjela 
v Ladomírovej.

Hore: Gréckokatolícky 
chrám zasvätený Ochrane 
Presvätej Bohorodičky 
v Nižnom Komárniku, okr. 
Svidník.
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Zjednotený biskup Parthénius prijal v roku 1651 
biskupskú vysviacku v sedmohradskom Belehrade 
z rúk pravoslávneho arcibiskupa Štefana Simono-
viča. Mnísi na Černečej Hore nadšene privítali no-
vého mukačevského biskupa. Ale kňažná Zuzanna 
Lorántffy, vdova po Jurajovi I. Rákoczim, zamietla 
Parthénia a sama vymenovala za mukačevského 
biskupa Joannicia Zejkana. Nepomohli ani zákroky 
cisára Ferdinanda III. Biskup Parthénius sa musel 
vrátiť do Užhorodu. Ostrihomský arcibiskup Juraj 
Lippay žiadal pre Parthénia potvrdenie na muka-
čevský biskupský stolec z Ríma (už 10. septembra 
1651), ale toto potvrdenie vydal až 8. júna 1655 
pápež Alexander VII. (1655 – 1667). Mukačevská 
eparchia zostala až do roku 1664 rozdelená na 
dve časti.

V spomínanom období po podpísaní Užhorodskej 
únie, zvlášť po smrti biskupa Parthénia, dochádza 
k vážnemu ohrozeniu únie. Za krátke obdobie 
malo Mukačevské biskupstvo viacerých pastierov 
mimo územia eparchie: Jozef Vološinovský (1667 
– 1675), Ján Malachovský (1671), Teofan Mau-
rocordato (1676 – 1686), Ján Hieronym Lipnický 
(1681 – 1686), Porfýr Kulčický (1681 – 1687), Rafael 
Angelo Gavrilovič (1687 – 1688), Metod Rakovecký 
(1687 – 1693).

Pápež Alexander VIII. 5. novembra 1689 vy-
menoval Jána Jozefa De Camellis za titulárneho 
šebas teiského biskupa a apoštolského vikára 
Mukačevskej eparchie. Nový biskup počas prvých 
rokov svojho účinkovania uskutočnil na rozličných 
miestach eparchie 12 synod, ponavštevoval všetky 
farnosti a vydal Bukvar a Katechesis v cyrilike. 
V roku 1703 sa z Poľska vrátil František II. Rákoczi, 
ktorý zorganizoval povstanie proti Habsburgovcom. 
Biskup de Camelis odoprel prísahu vernosti Františ-
kovi II., bol vykázaný z krajiny ako cudzinec a do-
nútený vzdať sa biskupstva. Utiahol sa do Prešova, 
kde 22. augusta 1706 zomrel.

V nasledujúcom období bol mukačevský biskupský 
stolec z rôznych dôvodov neobsadený. Ján Jozef 
Hodermarský (1707 – 1716) bol síce generálnym 
vikárom biskupa De Camellisa, no za povstania 
Františka II. Rákocziho sa postavil na stranu cisára, 
a preto musel utiecť na východné Slovensko. Aj keď 
ho cisár vymenoval za biskupa, Rím toto vymeno-
vanie nepotvrdil.

Napriek starobylej tradícii a historickým dokumen-
tom sa jágerský biskup pričinil o to, že Apoštolský 
stolec de facto poprel legálnu existenciu Muka-
čevskej eparchie až do jej kanonického uznania 
v roku 1771.

Celé to obdobie bolo časom nezhôd, zásahov 
a vplyvu svetskej moci. Jágerský biskup Štefan 
Telekéši vymenoval na čelo Mukačevskej eparchie 
do hodnosti generálneho vikára Juraja Bizancija 
(1716 – 1733), ktorého pápež Klement XI. bulou 
z 5. februára 1716 vymenoval najprv za vikára 
a o dva mesiace za biskupa. Veľmi dôležitými sa 
stali ustanovenia Zamoščskej synody v roku 1720, 
ktoré riešili otázky gréckokatolíckeho obradu. Pápež 
Benedikt XIII. schválil ustanovenia tejto synody 
19. júla 1724 pod titulom Synodum Provincialem 
Ruthenam.

Uvedenie uzáverov Zamoščskej synody do života 
Mukačevskej eparchie bolo na tzv. Sevľušskej syno-
de 3. februára 1727.

Biskupmi Mukačevskej eparchie v tomto období 
boli Simeon Štefan Olšavský (1733 – 1737), po-
chádzajúci z Oľšavice na Spiši, ďalej Juraj Gabriel 
Blažovský (1738 – 1742), vlastným menom Man-
kovič, pôvodom z Blažova. Mukačevských biskupov 
vymenoval Apoštolský stolec, ale vystupovali iba 
ako obradoví vikári jágerského biskupa, ktorému 
museli potom prisahať vernosť a poslušnosť. 

Michal Manuel Olšavský (1743 – 1767) sa veľmi 
usiloval o získanie samostatnosti. Musel tak ako 
jeho predchodcovia zložiť prísahu úcty a vernosti 
jágerskému biskupovi. V tom čase študovali boho-
slovci v Jágri alebo v Trnave. Preto v roku 1744 zria-
dil v Mukačeve malý seminár a v roku 1766 začal 

Ikonostas gréckokatolíc
keho Chrámu Ochrany 
Presvätej Bohorodičky 
z Mikulášovej (dnes v Bar
dejovských Kúpeľoch).

Vpravo hore: Ján Jozef de 
Camellis (1689 – 1706), 
titulárny šebasteiský biskup 
a mukačevský apoštolský 
vikár pochovaný v Prešove.
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so stavbou veľkého seminára. Podľa súpisu farností 
v roku 1747 žilo na terajšom území Slovenska vtedy 
približne 150-tisíc gréckokatolíkov.

Toto postavenie gréckokatolíkov vážne ohrozo-
valo úniu. Túto kritickú situáciu medzi latinským 
a gréckokatolíckym duchovenstvom vyriešila ra-
kúsko-uhorská panovníčka Mária Terézia. Postarala 
sa o to, aby sa vzťahy medzi Jágrom a Mukačevom 
konečne upravili. Vo svojej žiadosti o kanonizovanie 
Mukačevskej eparchie pápežovi Klementovi XIII. 
v roku 1766 píše: „S ohľadom na predchádza-
júce nešťastné časy, keď uniati boli jurisdikčne 
závislí od latinských biskupov, navrhujeme, aby 
oni (uniati) taktiež mali svojho arcibiskupa met-
ropolitu. Nakoľko vyššie spomínaný mukačevský 
biskup do toho času nebol príslušným spôsobom 
nastolený a kanonizovaný, ale bol včlenený do 
Jágerskeho biskupstva, mal hodnosť a česť iba takú, 
že mukačevskí biskupi uniatov boli povinní svätiť 
sa nie s titulom mukačevského biskupa, ale pre 
iný episkopát, v dôsledku čoho samotní latinskí 
jágerski biskupi ako nadriadení predstavení sa 
všetkými možnými spôsobmi snažili podrobiť si 
mukačevských uniatskych biskupov a podľa toho 
stanoviť si a uznať jurisdikciu.“ Tento list napísala 
Mária Terézia na podnet Jána Bradáča, neskoršieho 
vikára biskupa Michala Manuela Olšavského, ktorý 
počas svojej prítomnosti vo Viedni vyvinul mnoho 
úsilia pre vymanenie sa Mukačeva spod jurisdikcie 
biskupa v Jágri.

Práve on sa po smrti M. M. Olšavského stáva 
mukačevským biskupom (1732 – 1772). Spolu 
s úradom biskupa preberá na seba aj zodpoved-
nosť dotiahnuť do úspešného konca započatý boj 
o nezávislosť. 19. septembra 1771 bulou Eximia 
Regalium Principum pápež Klement XIV. ustanovil 
samostatnú Mukačevskú eparchiu a mukačevského 
biskupa priamo podriadil ostrihomskému arcibisku-
povi metropolitovi.

Jeho nástupcom na mukačevskom biskupskom 
stolci sa stáva Andrej Bačinský (1773 – 1809), 
ktorý sa rovnako výrazne zaslúžil o osamostatnenie 
Mukačevskej eparchie. V roku 1773 bol vo Viedni 
vysvätený za biskupa. V Užhorode založil učiteľ-
ský ústav, vydal rusínsky katechizmus a založil 
knižnicu. Jeho zásluhou biskupstvo, ktoré viedol 
36 rokov, zažilo svoj zlatý vek. V roku 1773 sa tiež 
vo Viedni uskutočnila synoda gréckokatolíckych 
biskupov z Uhorska. Na nej sa zúčastnili tri sku-
piny gréckokatolíkov v bývalom Uhorsku, vrátane 
Chorvátska, ktorí pochádzajú z troch únií: Chorváti 
z únie v Chorvátsku v roku 1611, Rumuni z únie 
v Sedmohradsku v roku 1698 a Rusíni a Slováci 
z Užhorodskej únie v roku 1646.

Za účinkovania biskupa Andreja Bačinského bol 
zriadený vo Viedni v roku 1774 cisársky generálny 
gréckokatolícky seminár pre všetky gréckokatolícke 
diecézy na území Rakúsko-Uhorska. V roku 1775 
preniesol biskup svoje sídlo z Mukačeva do centrál-
neho mesta Užhorod. Následne tu v roku 1778 za-
ložil bohoslovecký seminár. Za jeho pôsobenia boli 
nariadením cisára Jozefa II. v roku 1787 odovzdané 

do správy Mukačevskej eparchie gréckokatolícke 
farnosti na Spiši, ktoré od roku 1651 spravovala 
Spišská kapitula.

Mukačevská eparchia za biskupa Andreja Bačin-
ského bola veľmi rozsiahla s vyše pol miliónom 
veriacich. Táto jej rozľahlosť nedovoľovala dôkladne 
spravovať také veľké množstvo farností. Na základe 
rozhodnutia maďarskej kráľovskej kancelárie z 27. 
júla 1787 bola eparchia rozdelená na 3 vikariáty: 
Maramorošský – východ, Satmarský – Zatisie a Ko-
šický – západ.

Prvý vikár Košického vikariátu Ján Pázstély (Ko-
váč) sa 27. júna 1788 vikariátu vzdal. Na jeho 
miesto bol 13. januára 1790 vymenovaný kanonik 
Michal Bradáč, ktorý bol v roku 1808 vymenovaný 
za titulárneho dorylského biskupa a pomocného 
biskupa Andreja Bačinského. Krátko po náhlej smrti 
Andreja Bačinského 19. decembra 1809 sa začínajú 
písať nové stránky cirkevného usporiadania grécko-
katolíkov v severovýchodnom Uhorsku.n

Gréckokatolícky katedrálny 
chrám zasvätený sviatku 
Povýšenia svätého Kríža 
v Užhorode z roku 1646 
(katedrála od roku 1775, 
predtým jezuitský chrám).

Ruiny baziliánskeho mo
nastiera v Krásnom Brode.
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Hlavným dôvodom vzniku Košického vikariá-
tu v 18. storočí bolo zlepšenie a uľahčenie 
administrácie rozsiahleho Mukačevského 

biskupstva, ktoré sa rozprestieralo na území 13 žúp, 
od Spiša na západe až po Marmaroš na východe. 
So zreteľom na uvedenú skutočnosť cisár Jozef II. 
vydal 3. februára 1787 nariadenie, ktorým rozho-
dol o vzniku Košického vikariátu. Územie vikariátu 
pritom tvorili tieto župy: Abovská, Boršodská, Ge-
merská, Spišská, Šarišská, Turnianska a severná 
časť Zemplínskej župy. Cirkevno-právne bol vikariát 
rozdelený na 17 dištriktov, čiže dekanátov. 

Na čele biskupského vikariátu stál biskupský 
vikár. Prvým vikárom sa stal kanonik Mukačevskej 
kapituly Ján Pásztélyi (vlastným menom Ján Kováč, 
pochádzajúci z obce Pastiľ v Užskej župe). Sídlom 
vikariátu sa mali stať Košice, ich mestská rada sa 
však postavila proti tomuto rozhodnutiu. Výsledkom 
odmietavého postoja mestskej rady a tiež zhoršujú-
ceho sa zdravotného stavu vikára bolo napokon to, 
že Ján Pásztelyi sa tejto funkcie zriekol. 

Nástupcom Jána Pásztelyia sa stal mukačevský 
kanonik Michal Bradáč, ktorý bol do tejto funkcie 
vymenovaný 13. januára 1790. Keďže košická mest-
ská rada bola vo svojom rozhodnutí neústupčivá, M. 
Bradáč vykonával svoj úrad z miesta svojho rodiska, 
z Kamienky, a z neďalekej obce Jakubany. Následne 
M. Bradáč svoju pozornosť obrátil na mesto Prešov, 
kde sa nachádzal zrušený kláštor a chrám otcov 
františkánov konventuálov (tzv. minoritov). Ale aj 
tu, podobne ako v Košiciach, bola mestská rada proti 
tomu, aby sa v meste usadil gréckokatolícky vikár. 
Do celej záležitosti však zasiahla Uhorská kráľovská 
miestodržiteľská rada, ktorá svojím nariadením z 19. 
augusta 1792 rozhodla, aby boli budovy kláštora 
a chrámu minoritov odovzdané gréckokatolícke-
mu vikariátu. Toto rozhodnutie neskôr potvrdil aj 
panovník František II., ktorý svojím nariadením 
z 2. septembra 1806 ustanovil za definitívne sídlo 
Košického vikariátu mesto Prešov. 

Michal Bradáč pôsobil ako vikár v Prešove až do 
októbra 1812, keď odišiel do Užhorodu (sídla Muka-
čevského biskupstva), kde bol zvolený za kapitulného 
vikára Mukačevskej kapituly. Za nového vikára 
Košického vikariátu so sídlom v Prešove bol 30. júla 
1813 vymenovaný kanonik Mukačevskej kapituly 
Gregor Tarkovič, ktorý dovtedy pôsobil v Budíne 
ako cenzor slovanských kníh. G. Tarkoviča po smrti 
kapitulného vikára M. Bradáča (20. decembra 1815) 
Mukačevská kapitula 22. decembra 1815 zvolila za 
jeho nástupcu, takže musel odísť do Užhorodu. Toho 
istého dňa kapitula zvolila aj nového vikára Košic-
kého vikariátu, ktorým sa stal kanonik kapituly Ján 

História
PrešoVského

arcibiskupstva
Mgr. Jaroslav CORANIČ, PhD.

Gréckokatolícky katedrálny 
chrám sv. Jána Krstiteľa 
a Arcibiskupská rezidencia 
v Prešove.
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Olšavský. Ten svoj úrad v Prešove zaujal až 8. novem-
bra 1816 a zotrval v ňom aj po vzniku Prešovského 
biskupstva do 6. augusta 1820, keď bola inštalovaná 
kapitula kanonikov Prešovského biskupstva, a tým 
aj prestal existovať Košický vikariát. 

Rozdelenie Mukačevského biskupstva 
a vznik Prešovského gréckokatolíckeho 
biskupstva 

Košický vikariát sa stal základom samostatného 
Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva. Ofi-
ciálnym dôvodom na rozdelenie Mukačevského 
biskupstva bola jeho územná rozsiahlosť. Kanonici 
Mukačevskej kapituly poukazovali na nemožnosť 
zvládnutia pastierskej práce jedným biskupom, a to 
jednak pre veľké vzdialenosti medzi jednotlivými 
časťami biskupstva, tak aj pre početnosť týchto 
veriacich (napr. v roku 1806 malo celé Mukačevské 
biskupstvo 541 963 veriacich, 724 farností a 1 660 
filiálok).

Návrh rozdelenia Mukačevského biskupstva 
vypracovala Uhorská miestodržiteľská rada, kto-
rá ho poslala cisárovi Františkovi II. Ten na jeho 
základe kráľovským výnosom z 3. novembra 1815 
rozhodol o rozdelení Mukačevského biskupstva. 
Následne bola vytvorená špeciálna komisia, ktorá 
mala pripraviť rozdelenie. Jej hlavnou úlohou bolo 
predovšetkým navrhnúť nové hranice obidvoch bis-
kupstiev, a taktiež vybrať vhodných kandidátov na 
biskupský stolec. Komisia v januári 1816 navrhla, 
aby sa Prešovské biskupstvo územne zhodovalo 
s Košickým vikariátom a zároveň vybrala dvoch 
kandidátov na prešovského biskupa (boli nimi G. 
Tarkovič a Ján Olšavský). Cisár František II. návrh 
rozdelenia prijal a z dvojice kandidátov nakoniec 
vybral G. Tarkoviča. 

Cisár svoje rozhodnutie o rozdelení Mukačevského 
biskupstva a s tým spojené zriadenie biskupstva 
v Prešove oznámil do Ríma pápežovi Piovi VII. 
dekrétom z 1. marca 1816. Zároveň ho požiadal 
o potvrdenie tohto rozhodnutia a o potvrdenie G. 
Tarkoviča za prešovského biskupa. Svätá stolica 
však nemala dostatok informácií o celej tejto zále-
žitosti, navyše v tom čase bol už dlhšie uprázdnený 
post viedenského nuncia, ktorý mal túto záležitosť 
prešetriť, preto sa na definitívne potvrdenie zo strany 
Ríma čakalo vyše dvoch rokov. 

Súhlas so zriadením Prešovského biskupstva 
vydala Svätá apoštolská stolica prostredníctvom 
Konzistoriálnej kongregácie 9. septembra 1818. 
Pápežská bula, ktorá pojednávala o zriadení Pre-
šovského biskupstva, nazvaná podľa úvodných 
slov Relata semper, bola slávnostne vyhlásená 22. 
septembra 1818. 

Episkopát Gregora Tarkoviča  
(1816 – 1841)

Biskup Gregor Tarkovič sa počas celého tohto 
procesu zdržiaval vo Viedni. Do svojho sídelného 

mesta Prešov prišiel 7. novembra 1820. Biskupskú 
vysviacku prijal za účasti kanonikov kapituly a kléru 
v chráme otcov baziliánov v Krásnom Brode 17. júna 
1821. Po návrate do Prešova bol iba za prítomnosti 
kapituly slávnostne inštalovaný a následne od pre-
pošta kapituly prevzal správu biskupstva.

Biskup G. Tarkovič sa po svojej inštalácii podujal 
vybudovať základné biskupské inštitúcie. Postupne 
zriadil biskupský úrad a konzistórium, zaslúžil sa 
o zriadenie biskupského archívu a knižnice, v roku 
1823 sa pričinil o to, že došlo ku konečnému do-
riešeniu základín verejno-eparchiálnych fondov 
biskupstva. 

Gregor Tarkovič bol duchovne zameraným člove-
kom, veľmi zbožným, asketického života, ktorému 
robili problémy materiálne záležitosti správy biskup-
ského úradu, no aj keď nebol obdarený organizačnou 
energiou, predsa sa postaral o hmotné zabezpečenie 
novozaloženého biskupstva, až na opravu svojej 
rezidencie. 

Episkopát Jozefa Gaganca (1843 – 1875)

Za jedného z najvýznamnejších a najdôležitejších 
predstaviteľov Prešovského biskupstva je považova-
ný biskup Jozef Gaganec. Bol to práve Jozef Gaganec, 
ktorý dokončil sformovanie, upevnenie a fungovanie 
Prešovského biskupstva v 19. storočí a význačnou 
mierou sa pričinil o jeho ďalší rozvoj. Postaral sa 
o jeho organizačnú stabilitu, sociálne zabezpečenie 
a pastoračnú jednotnosť. S jeho úradom je tiež neod-
deliteľne spojená rekonštrukcia biskupskej rezidencie 
a prestavba katedrálneho chrámu a jeho adaptácia 
na východný obrad. 

 Činnosť Jozefa Gaganca v biskupskom úrade sa dá 
najlepšie zdokumentovať prostredníctvom množstva 
pastierskych listov a obežníkov, ktoré zasielal du-
chovenstvu a veriacim svojej eparchie. Venoval sa 
v nich napríklad normám mravného správania sa, 
nábožensko-duchovným povzbudeniam či cirkevno-
-právnym predpisom. 

Titulný list zriaďovacej buly 
Prešovského biskupstva 
Relata semper, ktorú sláv
nostne vyhlásil pápež Pius 
VII. 22. septembra 1818.
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Prešovský biskup Ján Vályi  
(1882 – 1911)

Prešovský biskup Štefan Novák 
(1913 – 1918)

Generálny vikár a správca 
Prešovskej eparchie Mikuláš 

Russnák (1918 – 1922)

Administrátor Prešovskej eparchie 
biskup Dionýz Nyarady  

(1922 – 1926)

Prešovský biskup blahoslavený 
Pavel Peter Gojdič OSBM  

(1926 – 1960)

Prešovský svätiaci biskup blahosla
vený Vasiľ Hopko (1947 – 1976)

Prvý prešovský biskup Gregor  
Tarkovič (1816 – 1841)

Prešovský biskup Jozef Gaganec 
(1843 – 1875)

Prešovský biskup Mikuláš Tóth 
(1876 – 1882)

Prešovský biskup Ján Hirka  
(od r. 1968 administrátor,  

biskup 1989 – 2002)

Prešovský pomocný biskup Milan 
Chautur CSsR (1992 – 1997,  
od r. 1997 košický exarcha,  
od. r. 2008 košický eparcha)

Súčasný prešovský vladyka Ján 
Babjak SJ (eparcha 2002 – 2008, 

od r. 2008 arcibiskup a metropolita)

galéria
prešovských biskupov a administrátorov
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Biskup Gaganec stál na čele svojej eparchie 33 
rokov. Počas svojho episkopátu vysvätil dvoch 
mukačevských biskupov (Štefana Pankoviča a Jána 
Pásztélyho), dvoch košických biskupov a 237 kňazov. 
Zomrel po krátkej chorobe 22. decembra 1875 vo 
veku 82 rokov. Pochoval ho mukačevský biskup Ján 
Kováč Pásztély a podľa jeho priania boli jeho ostatky 
uložené na mestskom prešovskom cintoríne.

Prešovské biskupstvo  
počas episkopátu  
tzv. maďarských biskupov  
(1876 – 1918)

 Po rakúsko-uhorskom (maďarskom) vyrovnaní 
v roku 1867 zasiahla do všetkých sfér spoločen-
ského života v Uhorsku silnejúca maďarizácia. 
zvlášť výraznou mierou zasiahla do života 
gréckokatolíckej cirkvi aj do života Prešovského 
biskupstva. maďarské vládne kruhy so súhlasom 
uhorského prímasa predkladali cisárskemu dvo-
ru iba takých kandidátov na gréckokatolíckych 
biskupov, ktorí boli tolerantní, príp. až poplatní 
promaďarskej politike. 

Po smrti Jozefa gaganca sa novým prešovským 
biskupom stal dr. mikuláš tóth. biskup Mikuláš 
Tóth (1876 – 1882) v celkovom ponímaní jeho 
činnosti síce nebol radikálnym exponentom maďa-
rizačnej politiky, v oblasti kultúry a školstva však 
jednoznačne presadzoval používanie maďarského 
jazyka. Na druhej strane sa však biskup mikuláš 
tóth postavil proti zavedeniu maďarského jazy-
ka do východnej liturgie, čo podporovali vládne 
maďarské kruhy v rámci svojej maďarizačnej 
kampane.

 S menom biskupa M. Tótha je v Prešovskom 
biskupstve spojené najmä založenie vlastnej Bo-
hosloveckej akadémie a eparchiálneho kňazského 
seminára (slávnostne otvorenie sa  uskutočnilo 
12. septembra 1880) a zrenovovanie vnútorných 
priestorov katedrálneho chrámu. 

 Mikuláš Tóth svoju eparchiu spravoval len šesť 
rokov. Presne na šieste výročie svojej biskupskej 
konsekrácie, 21. mája 1882, dostal neočakávane 
mozgovú mŕtvicu a ešte v ten deň zomrel. Pochova-
ný je v krypte katedrálneho chrámu v Prešove.

Po predčasnej smrti Mikuláša Tótha (zomrel vo 
veku nedožitých 49 rokov) navrhla uhorská vláda 
za kandidáta na uvoľnený prešovský biskupský 

stolec Dr. Jána Vályiho, mukačevského kanonika, 
ktorý nielenže pochádzal z maďarského prostredia, 
ale sa aj k maďarskej národnosti hlásil. 

 Biskup Ján Vályi (1882 – 1911) bol ako človek 
veľkým filantropom, ktorý miloval svojich veria-
cich, bol známy svojím šľachetným a láskavým 
srdcom, vynikal svojou štedrosťou, jeho pričinením 
boli dobudované ďalšie potrebné inštitúcie biskup-
stva, predsa však je jeho episkopát poznačený tým, 
že sa stal poslušným vykonávateľom maďarizačnej 
politiky uhorskej vlády. za jeho episkopátu sa 
stala maďarčina úradným a rokovacím jazykom 
v biskupskom úrade, vyučovacím jazykom v bo-
hosloveckej akadémii, eparchiálnom kňazskom 
seminári a učiteľskom ústave. takto promaďarsky 
usmernená výchova kňazského dorastu a učiteľov 
potom spôsobila, že z týchto inštitúcií postupne 
vychádzali absolventi, ktorí sa úplne pomaďarčili 
a odcudzili vlastnému národu. 

Ján Vályi sa taktiež osobne angažoval za vznik 
samostatného gréckokatolíckeho maďarského 
biskupstva. to zriadil rakúsky cisár František 
Jozef i. 6. mája 1912 pod názvom hajdudorožské 
biskupstvo. Nové biskupstvo potom 8. júna 1912 
potvrdil pápež Pius X. bulou Christi – fidelis Graeci 
Ritus, ale s tou podmienkou, že bohoslužobnou 
rečou bude gréčtina (z Prešovského biskupstva 
bolo pre hajdudorožské biskupstvo odčlenených 
8 farností). Po smrti biskupa Vályiho Prešovské 

Pápež Ján Pavol II. počas 
návštevy prešovskej kated
rály 2. júla 1995 vzdal úctu 
aj pozostatkom prešov
ského biskupa Pavla Petra 
Gojdiča OSBM, ktorého 
v roku 2001 aj blahorečil.

Gréckokatolícka teologická 
fakulta Prešovskej univer
zity (vľavo) je najstaršou 
prešovskou fakultou (1880).

Gréckokatolícky kňazský 
seminár bl. Pavla Petra 
Gojdiča (vpravo) sa dnes 
nachádza v zrekonštruova
ných priestoroch eparchiál
neho sirotinca, ktorý založil 
bl. Pavel Peter Gojdič.
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biskupstvo dočasne spravoval kanonik kapituly 
Juraj répassy.

Posledným z maďarských biskupov na prešov-
skom stolci bol dr. štefan Novák. biskup Štefan 
Novák (1913 – 1918) nastúpil na prešovský bis-
kupský stolec len pár mesiacov pred vypuknutím 
prvej svetovej vojny, riadil tak biskupstvo v zvlášť 
ťažkom období, ktoré sa významnou mierou pod-
písalo pod niektoré jeho rozhodnutia. tak ako 
činnosť predchádzajúcich maďarských biskupov, 
aj činnosť štefana Nováka treba posudzovať 
z dvoch hľadísk. Na jednej strane to bola úprimná 
pastierska starostlivosť o svoj klérus a veriacich, 
na strane druhej zase podpora maďarskému nacio-
nalizmu. Jeho promaďarské a promonarchistické 
cítenie a podpora politiky uhorskej vlády tak 
často protirečili s jeho záujmom o hľadanie blaha 
biskupstva a veriacich. Najmä pre jeho opuste-
nie novovzniknutého Československa spojené 
s dobrovoľným vzdaním sa biskupského úradu 
je episkopát štefana Nováka často hodnotený až 
príliš negatívne. 

Prešovské gréckokatolícke biskupstvo 
v rokoch 1918 – 1926 

Po tom, ako biskup štefan Novák bez povole-
nia apoštolskej stolice opustil svoj úrad, bol za 
dočasného správcu Prešovského biskupstva vy-
menovaný doterajší generálny vikár dr. Mikuláš 
Russnák (1918 – 1922). dr. mikuláš russnák 
bol jeden z najvzdelanejších predstaviteľov Prešov-
ského biskupstva v jeho histórii. Jeho celoživotná 
práca sa prelína mnohými teologickými odbormi. 
ovládal viacero jazykov, vydal viac ako 20 samo-
statných odborných diel, napísal vyše 160 štúdií 
Výraznou mierou sa podieľal na novom vydaní 
Kanonického predpisu pre východnú cirkev, jeho 
štúdia o Nanebovzatí Panny Márie s telom a dušou 
(Mariológia), ktorá vyšla v roku 1936 v Prešove, 
bola ocenená aj svätou stolicou v ríme (tu zvlášť 
vyniká jeho argumentácia z byzantských liturgic-
kých kníh, ktoré autor podrobne rozpracoval aj 
v návrhu Prešovského biskupstva na vyhlásenie 
tejto dogmy). 

V auguste 1922 Svätá stolica vymenovala za apoš-
tolského administrátora Prešovského gréckokatolíc-
keho biskupstva križevackého biskupa Dr. Dionýza 
Nyaradiho. Dionýz Nyaradi (1922 – 1926) počas 
štyroch rokoch neúnavnej práce definitívne izoloval 
pravoslávne hnutie a opätovne nastolil disciplínu 
a poriadok v eparchii, klérus priviedol naspäť k svo-
jim veriacim a u veriacich posilnil ich vieru. Keďže bol 
biskupom dvoch eparchií (okrem Prešovskej zastával 
aj svoj pôvodný úrad v Križevaci), po konsolidácii 
pomerov sa rozhodol požiadať Svätú stolicu o po-
volenie odísť z Prešova. Kongregácia pre východnú 
cirkev jeho žiadosti o odstúpenie vyhovela a zároveň 
14. septembra 1926 vymenovala za nového prešov-
ského administrátora P. P. Gojdiča.

Prešovské biskupstvo v rokoch  
1926 - 1950 

V tomto období stál na čele Prešovského biskup-
stva Pavol Peter Gojdič OSBM (1926 – 1960), 
v rokoch 1926 – 1940 ako apoštolský adminis-
trátor, od roku 1940 ako šiesty sídelný prešovský 
biskup. biskup P. P. gojdič sa s rozhodnosťou a od-
hodlaním ujal práce v biskupstve, a to nielen na 
duchovnom, ale aj na sociálnom a kultúrnom poli. 
tejto úlohy sa zhostil viac než úspešne. Podarilo 
sa mu prehĺbiť náboženský život, zvýšiť disciplínu 
kňazov a povzniesť úroveň gréckokatolíckej cirkvi 
v mnohých sférach aj napriek silnému politickému 
a mediálnemu tlaku voči svojej osobe, najmä po 
vzniku slovenskej republiky. tento tlak bol spô-
sobený rozdielnym nazeraním slovenskej vlády 
a o. biskupa na mnohé dôležité dobové problémy, 
z viacerých možno spomenúť tzv. židovskú otázku 
a národnostnú otázku v samotnej gréckokatolíckej 
cirkvi. 

V povojnovom období treba zvýrazniť jednu 
dôležitú udalosť – v roku 1947 bol pre Prešovské 
biskupstvo vymenovaný prvý pomocný biskup 
v jeho dejinách, ktorým sa stal o. Vasiľ hopko.

17. novembra 2001 
sa uskutočnilo v Prešove 
slávnostné prenesenie po
zostatkov blahoslaveného 
prešovského biskupa mu
čeníka Pavla Petra Gojdiča 
do biskupskej katedrály.

Nedávno dokončený gréc
kokatolícky Chrám Narode
nia Presvätej Bohorodičky 
v Kežmarku.
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Gréckokatolícke sestry slu
žobnice odovzdávajú dar, 
ikonu oľšavickej Bohorodič
ky, pápežovi Jánovi Pavlovi 
II. pri jeho návšteve Brati
slavy 14. septembra 2003, 
kde blahorečil prešovského 
svätiaceho biskupa Vasiľa 
Hopka.

Likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi  
v Československu

V prvých povojnových rokoch mala Gréckokatolícka 
cirkev v ČSR relatívne dobré existenčné podmienky. 
Biskupa Gojdiča dokonca nová vláda vyzdvihovala 
za jeho opozičné postoje voči niektorým predstavite-
ľom Slovenskej republiky. Biskup sa však postupom 
času od tejto ľudovodemokratickej vlády dočkal 
iba sklamania. Politické udalosti v jeseni 1947 na 
Slovensku a následne vo februári 1948 v Prahe 
znamenali aj začiatok spustenia procesu likvidácie 
Gréckokatolíckej cirkvi v Československu. Plán ko-
munistickej strany počítal s tým, že Gréckokatolícku 
cirkev pretransformuje na Pravoslávnu cirkev. Po-
stup likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi vošiel neskôr 
do povedomia ako akcia P. Jej vyvrcholenie nastalo 
28. apríla 1950, keď sa uskutočnil dlhšie pripravo-
vaný a smutne známy Prešovský sobor. Na sobore 
komunistami zmanipulované zhromaždenie odhla-
sovalo tzv. Manifest, v ktorom sa vyhlásilo „zrušenie 
(Užhorodskej) únie s Vatikánom, v dôsledku čoho 
v Československu prestala existovať Gréckokatolícka 
cirkev a veriaci a duchovní s farami a kostolmi sa 
od tohto dňa vrátili do lona Pravoslávnej cirkvi“. 
Vláda uznala výsledky Prešovského soboru, mocen-
ským zásahom štátneho aparátu sa tak vyše 300 000 
gréckokatolíckych veriacich malo stať zo dňa na deň 
pravoslávnymi. Aspoň tak to chápali predstavitelia 
komunistického režimu. Komunisti rátali s hromad-
ným prestupom. Domnievali sa, že presvedčovaním, 
neskôr hrozbami a následne aj násilím ich zlomia. 
Veľká väčšina kňazov a množstvo veriacich však 
nikdy nepodľahla. 

Po všetkých týchto udalostiach musela Grécko-
katolícka cirkev zmeniť formu svojej existencie, 
z Cirkvi štátom uznanej sa stala Cirkev katakom-
bálna. Koniec ilegality priniesol až obrodný proces 
v roku 1968. Väčšina ešte žijúcich gréckokatolíc-
kych kňazov prijala na zasadnutí v Košiciach 10. 
apríla 1968 rezolúciu, v ktorej popreli legitimitu 
tzv. Prešovského sobora z 28. apríla 1950 a od-
súdili následné prenasledovanie gréckokatolíkov. 
Vláda túto rezolúciu prijala a  13. júna 1968 vydala 
uznesenie, ktorým povolila činnosť Gréckokatolíckej 
cirkvi a nariadenie o jej hospodárskom zabezpečení. 
Svätá stolica následne vymenovala 20. decembra 
1968 za prešovského ordinára s právami sídelného 
biskupa a apoštolského administrátora Gréckoka-
tolíckej cirkvi v ČSSR Mons. Jána Hirku. Príchodom 
sovietskych vojsk v auguste 1968 sa však celková 
politická atmosféra začala meniť a postoj štátnych 
úradov k obnovenej Gréckokatolíckej cirkvi sa ne-
ustále zhoršoval. Gréckokatolícka cirkev bola síce 
povolená, ale k navráteniu majetku nedošlo v pl-
nom rozsahu a prenasledovanie zo strany štátnych 
orgánov znemožňovalo prakticky akýkoľvek rozvoj. 
Štátna moc až do roku 1989 dávala prešovskému 
ordinárovi Mons. Jánovi Hirkovi jasne najavo, že 
existencia Cirkvi, na čele ktorej stojí, je pre ňu ne-
želaným faktom. 

Prešovské biskupstvo  
od roku 1989 do súčasnosti

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 
(1989 – 2002). Pre Gréckokatolícku cirkev na Slo-
vensku sa tak skončilo takmer 40-ročné babylonské 
zajatie a konečne mohlo prísť k jej úplnej rehabilitácii 
a rozvinutiu jej činnosti vo všetkých sférach. 

11. januára 1992 bol pre Prešovské biskupstvo 
vymenovaný pomocný biskup, ktorým sa stal Mons. 
Milan Chautur CSsR. V Prešove pôsobil do roku 1997, 
keď bol vymenovaný za apoštolského exarchu pre 
novovytvorený Apoštolský exarchát v Košiciach. 

V roku 2002 odišiel Mons. Ján Hirka do eme-
ritúry. Za jeho nástupcu bol 10. decembra 2002 
vymenovaný Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD. 
(od r. 2002), ktorý sa tak stal ôsmym sídelným 
biskupom Prešovského biskupstva od jeho vzniku 
v roku 1818.

Závažná organizačno-právna zmena sa pre 
Gréckokatolícku cirkev na Slovensku udiala 30. 
januára 2008, keď Svätý Otec Benedikt XVI. zriadil 
Gréckokatolícku metropoliu so sídlom v Prešove. Za 
prvého gréckokatolíckeho prešovského arcibiskupa 
a metropolitu vymenoval doterajšieho prešovského 
biskupa Mons. Jána Babjaka SJ. 

Zároveň Svätý Otec Benedikt XVI. 30. januára 2008 
povýšil Košický apoštolský exarchát na Košickú 
eparchiu. Za prvého košického eparchu (sídelného 
biskupa) vymenoval doterajšieho košického apoštol-
ského exarchu Mons. Milana Chautura CSsR. 

Súčasne v ten istý deň, 30. januára 2008, Svätý 
Otec Benedikt XVI. vyčlenením z Prešovskej eparchie 
ustanovil novú gréckokatolícku eparchiu so sídlom 
v Bratislave – Bratislavskú eparchiu. Za prvého 
gréckokatolíckeho bratislavského eparchu (sídelného 
biskupa) vymenoval Mons. Petra Rusnáka. n
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Na mieste, kde sa dnes nachádza grécko-
katolícky Katedrálny chrám svätého Jána 
Krstiteľa, už koncom 14. storočia jestvovala 

špitálska kaplnka postavená v neogotickom štýle. 
Stála pri mestskej nemocnici a dolnej (južnej) bráne, 
ktorou sa vstupovalo do mesta. Nemocnicu (špitál), 
ako aj chrám zasvätený Preblahoslavenej Panne 
Márii (Ecclesia Beate Marii Virginis in Hospitali ), 
ako spomína listina z roku 1490, spravovali v roku 
1429 augustiniáni. Títo sa venovali práci v nemoc-
niciach a chudobincoch. Takto to spomínajú aj ďalšie 
pramene. Vysvitá to aj z korešpondencie medzi rad-
nicou v Bardejove a priorom (predstaveným) kláštora 
v Prešove Ambrózom z roku 1493.

Po roku 1540, počas reformácie, používali objekt 
chrámu slovenskí evanjelici striedavo s rímskoka-
tolíkmi. Do roku 1673 bolo obyvateľstvo Prešova 
zväčša evanjelické. Až príchod cisárskych vojsk 
do Prešova v marci 1673 otvoril možnosť väčšej 
rekatolizácie. Spolu s jezuitmi a františkánmi sa 
starali o duchovné potreby a obnovu obyvateľstva. 
Veriaci byzantsko-slovanského obradu, v prame-

ňoch uvádzaní ako Graeci ritu, žili v meste iba vo 
veľmi malom počte a nie je známe, žeby vykonávali 
náboženské obrady. V dôsledku niekoľkých únií 
v priebehu 17. a na začiatku 18. storočia bola 
Katolícka cirkev v Uhorsku postupne posilnená 
o gréckokatolíckych veriacich.

Na základe kráľovského rozhodnutia sa od roku 
1673 stáva chrám a nemocnica majetkom minoritov, 
ktorí prišli z Poľska. Zásluhu na ich príchode mal 
cisár Leopold I. a rod Keczerovcov. Minoriti zmenili 
účel nemocnice na kláštor-konvent koncom 17. 
storočia, keď sa po krátkej neprítomnosti opätovne 
vrátili v roku 1686. Kláštor zasvätili svätému Jánovi 
Krstiteľovi.

V rokoch 1753 – 1754 započali veľkorysú neskoro-
barokovú prestavbu s rokokovými prvkami svojho 
pôvodne špitálskeho chrámu, ktorej hlavným sta-
viteľom bol Gašpar Urlespacher. Bola predĺžená loď 
chrámu, ako aj jeho orientácia smerom na západ 
z pôvodného východného smerovania. Pôvodná 
svätyňa sa zmenila na vstupnú časť predsiene s no-
vým stropom a nad chórom, ktorý bol pribudovaný, 
bola zachovaná pôvodná sieťová neogotická klenba 
svätovítskeho typu s 10 erbmi miest východného 
Slovenska a erbom mesta Prešov z roku 1453. Zo 
západnej strany bol chrám zväčšený, predĺžený 
a ukončený polkruhovou apsidou, kde sa nachádza 
dnešná svätyňa. Zo severnej strany bola pristavená 
veža so zvonicou. Na priečelí chrámu bol vytvorený 
polkruhový vstupný portál so stĺpmi, erbom rodu 
Keczerovcov a pôvodne vo výklenkoch umiestne-
nými sochami svätého Štefana a svätého Ladislava 
z roku 1754 od košického sochára Jozefa Hartman-
na. Nad priečelím chrámu sa nachádza aj oválny 
obraz krstu Ježiša v Jordáne.

Po zrušení jezuitov v roku 1773 zostali ešte 
v Prešove františkáni a minoriti. Spolu tu bolo 77 
rehoľníkov. Tento sľubný rozvoj minoritov v Prešove, 
ba aj v celej provincii zastavil cisár Jozef II. svojimi 
nešťastnými nariadeniami, ktoré sa týkali rehoľného 
života. V ich dôsledku zanikli mnohé kláštory. Tento 

katedrálNy chrám
sv. Jána Krstiteľa

PhDr. Gabriel SZÉKELY, PhD.

Interiér gréckokatolíckeho 
Katedrálneho chrámu 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove.
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údel postihol 12. júla 1787 aj kláštor minoritov 
v Prešove. O pôvodnom chráme minoritov možno 
povedať, že je chrámom mučeníkov, lebo sú v jeho 
krypte pochované telá viacerých minoritov, ktorí 
v 17. storočí položili svoj život za katolícku vieru, 
vernosť Cirkvi a Svätému Otcovi.

Kláštor, ktorý užívali minoriti, na niekoľko rokov 
prešiel do správy kráľovskej komory rovnako ako 
chrám, ktorý v roku 1788 vyhorel, a opravovaný bol 
na náklady štátnej pokladnice, pričom dostal novú 
strechu. V roku 1803 a 1807 bol pripravený projekt 
obnovy chrámu architektom Jozefom Bretterbayerom 
zo Solivara. Oprava sa podľa tohto návrhu neusku-
točnila pre finančné ťažkosti.

Následkom intenzívneho prisťahovalectva z vidie-
ka vzrástol v Prešove a okolí počet gréckokatolíkov. 
V tomto období ešte nevytvorili v meste samostat-
nú farnosť, ale patrili do farnosti Ruská Nová Ves. 
Vzhľadom na vzdialenosť tejto obce gréckokatolíkov 
krstili a pochovávali rímskokatolícki kňazi a do 
Ruskej Novej Vsi sa chodili iba sobášiť. V roku 1775 
sa uvádza v Prešove 132 gréckokatolíkov. Jurisdikčne 
spadali pod Gréckokatolícky vikariát v Košiciach. 
Ten vznikol vyčlenením 5 žúp severovýchodného 
Slovenska v roku 1787. Prvým vikárom bol kano-
nik Ján Pásztelyi-Kováč a sídlil v kláštore. V roku 
1790 sa stal jeho nástupcom Michal Bradáč, ktorý 
sa usadil v kláštore a užíval aj chrám. Nakoľko sa 
potom stal aj farárom, musel sa starať aj o chrám, 
ktorý rekonštruoval na svoje náklady.

V roku 1792 sa stal bývalý chrám minoritov far-
ským chrámom gréckokatolíkov v Prešove, ktorý sa 
konštituoval ako samostatná farnosť s filiálkami 
Veľký Šariš, Malý Šariš, Župčany, Svinia, Haniska, 
Kelemeš (Ľubotice), Šalgovík a Šebeš (Nižná Šebas-
tová). V tom čase vzrástol počet gréckokatolíkov na 
203 a v roku 1809 už na 293 duší. 

Na začiatku 19. storočia vzniklo v Prešove aj nové 
centrum Gréckokatolíckej cirkvi. V roku 1814 sa 
v Prešove stal vikárom Ján Olšavský. 6. februára 
1816 cisár František I. súhlasil s vyčlenením samo-
statnej Prešovskej eparchie z pôvodnej Mukačevskej. 
Pápež Pius VII. bulou Relata semper 22. septembra 
1818 erigoval Prešovskú eparchiu. Podľa nej sa 
katedrálnym chrámom stal Chrám svätého Jána 
Evanjelistu v Prešove, ktorý predtým používali mi-
noriti. Podľa zasvätenia ich kláštora dostal svojho 
patróna v svätom Jánovi Krstiteľovi.

Prešovská katedrála bola od počiatku miestom 
mnohých významných udalostí v živote eparchie. 
Hneď na začiatku sa v nej 8. augusta l820 usku-
točnila slávnostná inštalácia kanonikov Prešovskej 
eparchie. Vtedy sa prečítala bula o povýšení chrámu 
na katedrálu.

Prvým biskupom sa stal Gregor Tarkovič (1818 – 
1841). Do svojho úradu nastúpil v júni 1821. Jednou 
z jeho dôležitých úloh bola aj starosť o katedrálny 
chrám. Mal nedostačujúce materiálne prostriedky 
na zabezpečenie jeho rekonštrukcie a chodu. Použil 
preto prostriedky z majetkov Červeného Kláštora 
v Lechnici, vo Vyšnej Myšli a v Kajni. Z nich podľa 
cisárskeho rozhodnutia z roku 1820 bolo povo-

lené použiť iba 2/13. Chrám bol prispôsobený na 
slávenie bohoslužieb a obradov podľa východnej 
– byzantskej tradície. Preto sa začalo so stavbou 
ikonostasa, ale materiál na tento cieľ sa postupne 
znivočil a stratil.

V tomto období sa podarilo rekonštruovať dve 
bočné kaplnky. Obe boli postavené v rokoch 1753 
– 1754. Pôvodne v nich boli umiestnené oltáre so 
sochou svätého Antona Paduánskeho a svätého 
Kríža. V roku 1835 boli opravené. Zároveň boli 
ponechané železné mreže s bohatou kovotepeckou 
výzdobou z roku 1764. Jedna z kaplniek zmenila 
zasvätenie svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi 
(južná kaplnka). V severnej kaplnke – svätého Kríža 
je empírový oltár s obrazom ukrižovaného Krista od 
Jozefa Miklossyho, ktorý v roku 1835 vyzdobil celý 
interiér kaplnky. Tretia kaplnka je vlastne farským 
chrámom Gréckokatolíckej cirkvi v Prešove. Je za-
svätená Ochrane Presvätej Bohorodičky a dnešnú 
podobu získala až v roku 1891. Úsilie biskupa Tar-
koviča upraviť katedrálu podľa potrieb byzantského 
obradu sa nepodarilo celkom zrealizovať.

V tomto úsilí pokračoval jeho nástupca – biskup 
Jozef Gaganec (1843 – 1875). Pokračoval v započa-
tej práci svojho predchodcu – prispôsobiť katedrálu 
potrebám východného byzantského obradu. Požiadal 
niekoľkokrát cisársky dvor vo Viedni o finančnú 
pomoc, ktorej aj vyhoveli. Dvorný architekt Wester 
vypracoval v roku 1848 plány a v tom istom roku ich 
z väčšej časti realizoval. V roku 1846 dal biskup J. 
Gaganec postaviť ikonostas, oltár a biskupský sedes 
sochárovi Jurajovi Romanovi a maliarovi Albertovi 
Fikasovi z Viedne. Autormi obrazov boli umelci 
z Prešovskej eparchie – Jozef Miklossy a Michal 
Mankovics a taktiež maliari z Haliča – Pavol a Ján 
Bogdanovskovci, ktorí namaľovali obraz Poslednej 
večere a obrazy apoštolov.

V roku 1865 sa tiež uskutočnila nadstavba veže ka-
tedrály, čím sa jej dal vznešenejší ráz. Veža katedrály 
dostala novú krytinu a boli nainštalované hodiny. 
V roku 1851 bol k trom zvonom pridaný aj štvrtý.

Arcibiskupský sedes. 
V pozadí vidieť vernú kopiu 
Turínskeho plátna a nad 
ňou relikviár obsahujúci aj 
relikviu Kristovho kríža.
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Veľkú pozornosť katedrále venoval aj biskup Dr. Mi-
kuláš Tóth (1876 – 1882), keď v roku 1881 bola 
prevedená premaľba interiéru. Zo starého zariadenia 
zostali len barokové lavice. Nové zásahy boli štýlovo 
prispôsobené úprave chrámu v neskorobarokovom 
a klasicistickom štýle. Bol zmenený oltár a iko-
nostas bol vyzdobený novými maľbami od Ignáca 
Roškoviča. Vymenili sa okná a mramorové stĺpy 
boli dekorované ornamentmi. Slávnostná posviacka 
katedrály sa uskutočnila 6. januára 1882. Pamiatka 
na obnovu chrámu je zobrazená v erbe biskupa Tótha 
na zábradlí chóru.

Biskup Dr. Ján Vályi (1883 – 1911) tiež prispel vý-
raznou mierou k skrášleniu katedrály. Za jeho účin-
kovania bola dokončená umelecká výzdoba katedrály 
tak v interiéri, ako aj v exteriéri. V roku 1891 bola 
zrekonštruovaná sedlová strecha a veža bola pokrytá 

plechom. Nainštalovali sa dva nové zvony a boli 
prevedené stolárske práce v exteriéri chrámu. Biskup 
zabezpečil nový svätostánok a náručný kríž.

Počas krátkeho pôsobenia biskupa Dr. Štefana 
Nováka (1913 – 1920) neboli vykonané nijaké pod-
statnejšie stavebné úpravy, keďže katedrála bola po 
nedávnych opravách plne zrekonštruovaná.

V období neobsadeného biskupského stolca riadil 
eparchiu generálny vikár Dr. Mikuláš Russnák (1918 
– 1922), ktorý zabezpečil finančné prostriedky od 
ministerstva školstva a národnej osvety na plynulý 
chod katedrály.

V období administrovania eparchie biskupom 
Dr. Dionýzom Nyáradim (1922 – 1927) sa v roku 
1924 začala obnova katedrály, najmä obnova fi-
gurálnej maľby a výmena poškodených drevených 
okien. Stavebné práce riadil prešovský staviteľ Jozef 
Paczelt, ale pre nedostatok financií sa zastavili.

Práce pokračovali až od roku 1928 príchodom 
nového biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM (1927 
– 1960). Zreštaurovali sa maľby a fasáda. V roku 
1929 pribudol nový prestol – oltár z bieleho mra-
moru a veľký strieborný kivot – bohostánok. V roku 
1934 bola prevedená nová elektroinštalácia. Počas 
bombardovania Prešova 20. decembra 1944 bola 
katedrála len minimálne poškodená a v rokoch 
1945 – 1947 za pomoci štátu opravená.

Po násilnej likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi 28. 
apríla 1950 sa katedrála dostala do vlastníctva 
Pravoslávnej cirkvi a späť bola vrátená až 5. júla 
1968, a to len formálne. Majetkovo-právne aj 
naďalej zostala jej vlastníkom Pravoslávna cirkev, 
i keď liturgicky tento objekt užívala Gréckokatolícka 
cirkev. V tomto období bol zamurovaný vchod medzi 
sakristiou a rezidenciou, ktorú aj naďalej vlastnila 
Pravoslávna cirkev. Tým bola v prípade väčších ak-
cií znemožnená jedna z únikových ciest z objektu. 
Napriek tomu boli v roku 1975 vykonané potrebné 
opravy, v rokoch 1977 – 1980 prebehla zasa gene-
rálna oprava interiéru. Definitívne vyriešenie vlast-
níctva katedrály ukončilo rozhodnutie ministerstva 
kultúry z 1. júna 1990, ktorým sa katedrála a ďalšie 
objekty previedli na Gréckokatolícku cirkev. Násled-
ne v rokoch 1994 – 1995 pristúpil terajší emeritný 
biskup Ján Hirka ku komplexnej rekonštrukcii ka-
tedrály (oprava poškodeného krovu, sedlová strecha 
pokrytá medeným plechom, staticky posúdená veža, 
umiestnený nový kríž, opravené vežové hodiny, 
inštalovanie vykurovania objektu, opravy fasády, 
zreštaurovanie priečelia).

Pápež Ján Pavol II. navštívil katedrálu 2. júla 
1995.

Pred blahorečením boli zhotovené sarkofágy pre 
blahoslavených hieromučeníkov Pavla a Vasiľa 
a umiestnené pod oltármi v bočných kaplnkách.

V období doterajšej biskupskej služby arcibiskupa 
metropolitu ThDr. Jána Babjaka SJ bola v roku 2003 
obnovená nástenná maľba katedrály a v hlavnej lodi 
chrámu umiestnená verná kópia Turínskeho plátna 
(17. november 2003). V roku 2007 bol chýbajúcimi 
ikonami doplnený oltár v Kaplnke svätých apoštolov 
Petra a Pavla. n

Katedrálna kaplnka sv. 
Kríža uchováva pozostatky 
blahoslaveného prešovské
ho biskupa mučeníka Pavla 
Petra Gojdiča.

Katedrálna kaplnka sv. 
vrcholných apoštolov 
Petra a Pavla uchováva 
pozostatky blahoslavené
ho prešovského biskupa 
mučeníka Vasiľa Hopka.
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História Košickej gréckokatolíckej eparchie 
na Slovensku siaha do ďalekej minulosti 
starobylej Mukačevskej eparchie, ktorej 

územie bolo kristianizované počas pôsobenia 
byzantskej misie sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkej 
Morave v 9. až 10. storočí. Prvé písomné zmienky 
o mukačevských biskupoch pochádzajú z polovice 
15. storočia a svedčia o ich pôsobení z kláštora na 
tzv. Mníšskej hore blízko Mukačeva. Medzi naj-
významnejšie udalosti v dejinách eparchie patrí 
podpísanie Užhorodskej únie v roku 1646. Usta-
novenie únie znamenalo začlenenie Mukačevskej 
eparchie do štruktúr Katolíckej cirkvi v Uhorsku, 
s čím súviselo aj nadobudnutie privilégií, ktoré pri-
slúchali katolíkom západného obradu. Nasledovalo 
však dlhé a ťažké obdobie presadzovania suverenity 
mukačevských biskupov, ktorí sa v polovici 18. 
storočia dostali do postavenia obradových vikárov 
a vyžadovala sa od nich prísaha poslušnosti bisku-
pom v Jágri. Obdivuhodné úsilie biskupov Michala 
Manuela Oľšavského, Jána Bradáča a cisárskeho 
dvora vo Viedni prinieslo ovocie v podobe erigovania 
Mukačevského biskupstva pápežom Klementom XIV. 
bulou Eximia Regalium Principum v roku 1771. 
Mukačevská eparchia zahŕňala pomerne rozsiahle 
územie, a preto sa už koncom 18. storočia pristúpilo 
k jej postupnému deleniu na menšie organizačné 
celky, medzi ktoré patril aj Košický vikariát založený 
v roku 1787, z ktorého bola v roku 1818 vytvorená 
Prešovská eparchia so sídlom v Prešove.

Búrlivé časy po skončení prvej svetovej vojny 
poznamenali osudy národov nielen v Európe, ale 
aj v celosvetovom meradle. Mnohé národy sa vyma-
nili spod jarma útlaku a vytvorili si vlastné štátne 
útvary, ktoré boli výsledkom ich boja za národnú 
slobodu. Medzi inými vznikla aj Československá 
republika. Vznik nového štátu poznamenal aj nábo-
ženský život v našej krajine. Došlo k zmene hraníc, 
a tým aj k zmene hraníc jednotlivých diecéz. Nastala 
potreba vytvárania nových vzťahov a hľadanie si 
svojho miesta v novej spoločnosti.

Mukačevskí biskupi spravovali v medzivojnovom 
období na území Slovenska 71 farností svojej epar-
chie a 4 farnosti Hajdudorožskej eparchie. V týchto 
farnostiach, ktoré podliehali pod správu muka-
čevských biskupov, žilo 74 008 gréckokatolíckych 
veriacich. Podľa sčítania ľudu z roku 1930 žilo na 
území Slovenska celkovo 213 701 gréckokatolíc-
kych veriacich. Z cirkevnoprávneho hľadiska boli 
Prešovská aj Mukačevská eparchia do roku 1937 
podriadené ostrihomskému primasovi a od roku 
1937 podliehali Svätej stolici v Ríme.

Rozpad Československa, vznik Slovenskej re-
publiky i pripojenie Podkarpatskej Rusi a južných 
území Slovenska k Maďarsku v rokoch 1938 – 1939 

značne poznačili a pozmenili organizačnú štruktúru 
gréckokatolíkov na Slovensku a ukončili mierové 
obdobie. Svet sa ocitol na prahu druhej svetovej 
vojny, spojenej s ničením ľudských životov, aké 
svet dovtedy nezažil. Zmena hraníc spôsobila, že 
farnosti Mukačevskej eparchie ležiace na území 
Slovenska sa ocitli v inom štátnom útvare ako 

História
košickeJ

eparchie
ThDr. Peter BORZA, PhD.

Vladyka Milan Chautur 
CSsR so svojimi kňazmi 
počas Veľkého štvrtku v Ko
šickej katedrále Narodenia 
Presvätej Bohorodičky.
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sídlo ich biskupa. Výsledkom bolo, že prešovský 
biskup okrem farností a veriacich Prešovského bis-
kupstva administroval aj 47 farností Mukačevskej 
eparchie, ktoré sa nachádzali na území Slovenska 
a boli Svätou stolicou organizované ako Apoštolská 
administratúra Mukačevskej eparchie na území 
Slovenska. 

Apoštolská administratúra Mukačevskej eparchie 
vznikla ako dôsledok zmien hraníc medzi Sloven-
skou republikou a Maďarskom, keď už niekoľko dní 
po vyhlásení Slovenského štátu 14. marca 1939 
vypukol medzi Slovenskom a Maďarskom vojnový 
konflikt, neskôr pomenovaný ako malá vojna. Trvala 
len niekoľko dní. 23. marca 1939 maďarské vojská 
napadli novovytvorený štát z územia Podkarpatskej 
Rusi a anektovali územie s rozlohou približne 1697 
km2, na ktorom žilo asi 69 639 obyvateľov rôznych 
národností. Predstavitelia Slovenskej republiky boli 
potom 31. marca po márnych protestoch donútení 
v Budapešti súhlasiť s násilnou úpravou hraníc. 

Vojnový konflikt a následné pripojenie obsadených 
území spôsobili, že farnosti Mukačevskej eparchie, 
ktoré boli po viedenskej arbitráži spravované apoš-
tolskou administratúrou v meste Chúst a ležali na 
východe, sa po zmenách hraníc dostali späť pod 
jurisdikciu mukačevského biskupa v Užhorode. 
Apoštolská administratúra v Chúste po zmenách 
hraníc zanikla a aj farnosti ležiace na Slovensku 
sa vrátili do jurisdikcie mukačevského biskupa 
Alexandra Stojku. Ten však sídlil v Užhorode mimo 

Slovenska, a preto dekrétom číslo 654/1939 z 12. 
apríla 1939 zriadil vikariát pre farnosti svojej 
eparchie ležiace na území Slovenskej republiky 
a za správcu vikariátu vymenoval o. Antona Tinka, 
farára z Rakovca nad Ondavou. Sídlom vikariátu 
sa stali Michalovce.

V tom istom čase rozhodla Svätá stolica o pridele-
ní farností, ktoré zostali na území Slovenska, pod 
správu apoštolského administrátora Prešovskej 
eparchie. Zaujímavosťou je spôsob, akým dané roz-
hodnutie Svätá stolica doručila do Prešova. V apríli 
1939 Svätá stolica ešte nemala na Slovensku 
zriadené riadne zastúpenie v osobe nuncia, aj keď 
patrila medzi prvé krajiny, ktoré uznali Slovenskú 
republiku (urobila tak už 25. marca 1939). Preto 
využila nunciatúru v Budapešti, prostredníctvom 
ktorej svoje rozhodnutie zaslala do Prešova. 13. 
apríla 1939 apoštolský nuncius v Maďarsku ar-
cibiskup Angelus Rotta listom číslo 2213/1939 
informoval biskupa P. P. Gojdiča OSBM nasledovne: 
Najdôstojnejší pane, plniac osobitnú úlohu, ktorú 
mi zverila Kongregácia pre východnú Cirkev, 
v mene tejto kongregácie sa ponáhľam oznámiť 
Tvojej Ex., že Najvyšší Veľkňaz Pius XII. Tvojej 
Ex. zveril úlohu spravovať farnosti ruthenského 
rítu, kým sa nestanoví ináč, patriace do diecézy 
Mukačevo, ktoré zostali na Slovensku. Z môjho 
úradu Tv Ex. to oznamujem a naďalej ostávam, tak 
ako sa patrí, v ochote. Tvojej Excelencii; Oddaný 
v Kristu; +Angelus Rotta, arcibiskup ap. nuncius. 
To isté oznámenie išlo prostredníctvom nunciatúry 
v Berlíne 17. apríla 1939 číslo 27 045/1939 na 
nunciatúru do Prahy a odtiaľ do Prešova. Celý tento 
proces zasielania jednoduchého oznámenia nám 
zobrazuje, v akej zložitej situácii sa nachádzalo naše 
milované Slovensko a vlastne aj celá Európa, ktorú 
od svetovej vojny delilo už len niekoľko mesiacov.

Apoštolský administrátor Prešovskej eparchie bis-
kup P. P. Gojdič OSBM po prijatí poverenia potvrdil 
vo funkcii generálneho vikára otca Antona Tinka. 
O. Tink sa narodil vo Vyšnej Rybnici. Po skončení 
teologických štúdií bol 15. mája 1914 vysvätený 
za kňaza a bol ustanovený za kaplána do Bilky. 
Neskôr pôsobil ako kaplán v Michalovciach, kde 
organizoval združenia Oltárny spolok Božského 
Srdca Ježišovho a Spolok sv. ruženca. V Michalov-
ciach sa venoval sociálnej otázke, podporil vznik 
kresťanskej predajne, často chodil do spoločnosti 
remeselníkov (Kolping) a šíril kresťanského ducha. 
Po roku bol vymenovaný za správcu do Laškoviec. 
V roku 1922 obnovil farský kostol, nechal pristaviť 
sakristiu a nasledujúci rok zakúpil nové zvony. 
Potom nechal zakúpiť nový oltár Božského Srd-
ca a v roku 1928 dal vymaľovať kostol. Zakúpil 
množstvo vecí potrebných na bohoslužby. Nechal 
vymeniť strechu na škole a na fare. Na filiálke 
v Pozdišovciach dal v roku 1927 postaviť kostol 
k cti Božského Srdca. V nasledujúcom roku zakúpil 
zvony a dal kostol vymaľovať. V roku 1931 sa stal 
správcom farnosti v Rakovci. Okrem pastorácie sa 
venoval i publikačnej činnosti. Písal do časopisu 
Dušpastyr, ako aj do svetských časopisov. Využil 

Kópia milostivej ikony 
Presvätej Bohorodičky 
v Klokočove.
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každú príležitosť, keď išlo o vieru a Cirkev. Svoje 
vymenovanie za vikára vnímal ako službu veriacim, 
biskupovi a celej Cirkvi. 

Výber vikára bol zo strany biskupov Alexandra 
Stojku a P. P. Gojdiča OSBM dokladom znamenitej 
osobnosti otca Antona Tinka, ktorá sa plne odráža 
aj vo svetle jeho životopisu. Biskup Pavol pri po-
tvrdení jeho vymenovania k ostatným cirkevným 
titulom pridal aj hodnosť titulárneho veľprepošta 
Prešovskej eparchie. Otec Anton sa plne osvedčil 
vo svojej funkcii, ktorá bola obzvlášť sťažená voj-
novými udalosťami a o to viac si vyžadovala veľkú 
osobnosť, akou o. Anton Tink nesporne bol. Horlivý 
kňaz žijúci príkladným duchovným životom. Popri 
svojich povinnostiach vo farnosti, ale aj ako aktuál-
ny dekan Michalovského dekanátu, arcidekan, ge-
nerálny inšpektor cirkevných škôl, vikár na vikariáte 
v Michalovciach si našiel čas na štúdium cirkevného 
práva, pastorálnej a morálnej teológie. Jeho silná 
osobnosť zažiarila počas veľkej skúšky našej miest-
nej cirkvi v roku 1950, ani trošku nezakolísal, ale 
bol oporou mnohým slabším. Po väznení v Prešove 
bol spolu s rodinou deportovaný do vyhnanstva 
v Čechách. Obnovenia milovanej Gréckokatolíckej 
cirkvi, v ktoré pevne veril, sa nedožil. Svoju životnú 
cestu dokončil 21. júna 1962 v Humennom, kde sú 
aj uložené jeho telesné pozostatky. 

Samotnú Apoštolskú administratúru tvorili 
dekanáty – Michalovský, Sečovský, Trebišovský, 
Trhovištský, Ujlacký a Viniansky, pričom v nich bolo 
organizovaných 43 316 veriacich v 47 farnostiach 
a 54 filiálkach. Od roku 1944 do roku 1950 až 75 
farností. O duchovné potreby veriacich sa vo vika-
riáte staralo 56 kňazov.

Prvé zasadnutie dekanov novozriadenej admi-
nistratúry sa pod vedením biskupského vikára 
otca Antona Tinka uskutočnilo 21. apríla 1939 
v Michalovciach. Zúčastnili sa na ňom dekani a zo 
stretnutia zaslali biskupovi P. P. Gojdičovi OSBM 
pozdravný list, v ktorom môžeme sledovať hlbokú 
úctu a prejav zdvorilosti voči jeho osobe, ako aj 
prísľub poslušnosti a oddanosti novému biskupovi. 
List sa končí slovami: „Modlime sa k Najsvätejšie-
mu Srdcu Ježišovmu, aby Vašu Excelenciu držal 
Pán Boh vo svojej láske na slávu eparchie a našej 
administratúry. Na mnohaja lita, vladyko.“

Administratúra bola núdzovým riešením v krajne 
zložitej situácii rozbitia ČSR a vzniku Slovenskej 
republiky. Obdobie bolo poznačené zvýšeným národ-
nostným napätím medzi Slovenskom a Maďarskom, 
ako aj celkovým záchvatom nacionalizmu v Európe, 
ktorý vyústil do najstrašnejšej vojny v histórii ľud-
stva. Po jej skončení pripadlo územie Podkarpatskej 
Rusi Sovietskemu zväzu, a tak sídlo mukačevského 
biskupa zostalo za hranicami Československa. 
Násilná likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi priniesla 
18 rokov trvajúce prenasledovanie duchovenstva 
a veriacich. Oddialila riešenie organizačného uspo-
riadania farností Mukačevskej eparchie na území 
Slovenska.

Po obnovení činnosti Gréckokatolíckej cirkvi 
v Československu v roku 1968 boli tieto farnosti 

súčasťou Prešovskej eparchie až do pádu totalitného 
komunistického režimu, keď sa po roku 1989 začala 
riešiť aj otázka postavenia farností Mukačevskej 
eparchie na Slovensku. Výsledkom bolo zriadenie 
exarchátu. 21. februára 1997 ustanovil pápež Ján 
Pavol II. bulou Ecclesiales communitates Košický 
apoštolský exarchát pre veriacich byzantského obra-
du so sídlom v Košiciach a za prvého apoštolského 
exarchu vymenoval vladyku Mons. Milana Chautura 
CSsR, dovtedajšieho pomocného prešovského bis-
kupa. Územie exarchátu bolo totožné s hranicami 
Košického samosprávneho kraja s rozlohou 6 751 
km2. Duchovnými patrónmi exarchátu sa stali sv. 
Cyril a sv. Metod. Na katedrálny chrám bol povýšený 
gréckokatolícky farský Chrám Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Košiciach. V priebehu nasledujúcich 
desiatich rokov bolo vybudované nové sídlo exar-
chátu v Košiciach a zriadené rôzne inštitúcie, ako 
napr. Gréckokatolícky exarchátny súd v Košiciach. 

Proces konštituovania inštitúcií exarchátu prinie-
sol povýšenie Košického apoštolského exarchátu na 
eparchiu a za prvého košického eparchu vymenoval 
Svätý Otec Benedikt XVI. 30. januára 2008 vladyku 
Mons. Milana Chautura CSsR. Tým sa zavŕšilo dielo 
organizovania farností Mukačevskej eparchie na 
území Slovenska. Košické gréckokatolícke biskup-
stvo tvorí 91 farností, v ktorých žije cca 90 000 
veriacich, a o ich duchovné potreby sa stará 164 
kňazov. Väčšinu farností pritom tvoria pôvodné 
farností Mukačevskej eparchie. Zároveň je Košická 
gréckokatolícka eparchia začlenená do Gréckokato-
líckej metropolie so sídlom v Prešove. n

Vitráž sv. Cyrila a Metoda 
na priečelí budovy Epar
chiálneho úradu v Koši
ciach.

Hore: Eparchiálny úrad 
v Košiciach.
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Homo finit, opera manent. – Človek hynie, 
dielo ostáva. Takými slovami vyjadro-
vali ľudia v starovekom Ríme trvácnosť 

a stálosť ľudského diela či myšlienky. My kresťania 
môžeme s hrdosťou dodať, že ostáva nielen ľudské 
dielo, ale podľa kresťanskej viery aj človek, pretože 
pred Bohom má väčšiu hodnotu, než všetky diela, 
ktoré vytvorí.

Pravdou je však i to, že dielo, ktoré človek vytvorí 
má hodnotu natoľko, nakoľko sa v jeho diele zračí 
krása ľudského ducha. Ľudský duch sa zasa najviac 
rozvíja prostredníctvom vzťahu k Bohu, a práve na 
toto volanie Božej lásky odpovedali naši predko-
via spôsobom, ktorý sa zapísal do kameňa a má 
čo povedať aj ľuďom dnešných čias. Sú to naše 
kresťanské chrámy. Chrámy, ktoré vyrástli zo silnej 
viery a veľkých obiet našich veriacich. Takúto silu 
viery možno vnímať aj v histórii gréckokatolíckej 
katedrály v Košiciach.

Príprava výstavby tohto chrámu sa začala ešte 
v roku 1881, keď sa začali zbierky medzi gréc-
kokatolíkmi v Košiciach. Práve títo ľudia tvorili 
najchudobnejšiu časť obyvateľstva rozvíjajúcich sa 
Košíc a boli navyše zaťažení splácaním pôžičiek 
súvisiacich s výstavbou farskej budovy. Základný 
kameň bol položený 25. apríla 1882 a posvätil ho 
prešovský kanonik Michal Kotradov. Na chrám 
sa rozhodol výrazne prispieť aj prešovský biskup 
Dr. Mikuláš Tóth. Výstavba chrámu však pre problé-
my z dostatočným finančným krytím trvala dlhšie, 
než sa predpokladalo. Po smrti Dr. Mikuláša Tótha 
sa stal najväčším donorom výstavby chrámu práve 
nový prešovský biskup Dr. Ján Vályi. Títo dvaja bis-
kupi zo svojich osobných financií prispeli sumou, 
ktorá pokryla viac než 10% nákladov spojených 
s výstavbou chrámu okrem financií poskytnutých 
Prešovským biskupstvom. Financie sa nezbierali iba 
medzi gréckokatolíkmi v Košiciach, ale aj v celom 
meste, a rovnako aj v Prešove. Dokonca zbierky boli 
konané nielen v Prešovskej, ale aj v Mukačevskej 
eparchii.

Vysviacka chrámu sa uskutočnila v Nedeľu praot-
cov 26. decembra 1886, takmer 90 rokov od vzniku 
farnosti a po 35 rokoch slávenia liturgií v rôznych 
iných košických chrámoch. Na žiadosť samotných 
veriacich (v nedokončenom chráme chýbal iko-
nostas, kazateľnica, chrámové veže a zvony) vyko-
nal posviacku prešovský kanonik Ignác Sztempák 
a na posviacke spieval aj prešovský bohoslovecký 

katedrálNy chrám
Narodenia Presvätej 

Bohorodičky
PhDr. Marko ROZKOŠ, PhD.
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katedrálny zbor. O dva roky neskôr sa v týchto ve-
žiach ozýval zvuk troch nových zvonov, ku ktorým 
19. apríla 1900, na Veľký štvrtok, pribudol štvrtý, 
najväčší zvon.

O desať rokov neskôr, v roku 1896, boli k chrámu 
dobudované dve veže. Po 15 rokoch sa veriaci roz-
hodli posunúť ďalej a doriešiť vnútrajšok chrámu. 
Rezbársku časť ikonostasu spolu s kazateľnicou, 
ako aj obnovu oltára a oboch žertveníkov vykonal 
mladý chýrny sochársky majster Juraj Urr. Ikony na 
ikonostase a kazateľnici boli zhotovené v Ľvove fir-
mou Michal Dymet a Konštantín Urban. 5. januára 
1902 tak mohol miestny farár Július Viszloczky, 
ktorý stál pri zrode chrámu, s biskupským povole-
ním požehnať ukončené dielo.

Vnútorné steny chrámu ozdobil maľbami v by-
zantsko-neorománskom slohu Jozef Király. Hlavnú 
zaoltárnu maľbu však pôvodne namaľoval spolu 
s tromi chrámovými olejomaľbami (Ježiš a hriešni-
ca, Uzdravenie posadnutého a Kristus Učiteľ) člen 
farského spoločenstva umelecký maliar Štefan He-
gedűs. Ozdoby chóru vyšli z dielne sochára Andreja 
Bacsóa a mozaikovú podlahu zhotovil taliansky 
tvorca granitových mozaík Dominico Brier. Samotný 
prestol spolu so žertveníkmi vyhotovil a pozlátil 
sochár a kostolný podsprávca Andrej Peregrényi.

Už v roku 1910 bol strop lode chrámu premaľova-
ný košickým majstrom Rudolfom Oroszom a o šesť 
rokov neskôr bol chrám elektrifikovaný. Bočné 
oltáre vyšli z rúk prešovského sochára Juraja Ne-
viczkeho, pričom obraz Božského Srdca namaľoval 
v roku 1926 košický maliar Elemír Halász-Hradil 
a obraz Svätej rodiny v roku 1932 prešovský umelec 
Mikuláš Jordán. Pri chráme existoval od roku 1851 
spevácky zbor, ktorého kvalita postupne rástla.

Počas prvej svetovej vojny boli 31. augusta 1916 
na vojnové účely zrekvirované dva stredné zvony, 
ktoré boli nahradené novými až v roku 1928. Posvä-
tenie zvonov vykonal bl. Pavel Peter Gojdič, vtedajší 
administrátor Prešovskej eparchie. Podobná situá-
cia sa konala počas druhej svetovej vony, keď boli 
zrekvirované dva pôvodné zvony. Tie však neboli 
dodnes nahradené. V chráme sa tak dnes ozývajú 
iba väčší zvon Sv. Mikuláš a menší zvon Sv. Panna 
Mária z roku 1928.

Po násilnom obmedzení činnosti Gréckokatolíckej 
cirkvi na Podkarpatskej Rusi (dnešnom Zakarpatí) 
28. augusta 1949 bolo len otázkou času, kedy sa 
to stane aj v komunistickom Československu. V Ko-
šiciach bol chrám, fara a ostatný majetok odobratý 
gréckokatolíkom, ktorých bolo viac než 5 tisíc, ešte 
pred Prešovským soborom 13. apríla 1950, a to na 
základe žiadostí dvanástich veriacich, ktorí chceli 
prestúpiť na pravoslávie. Toto odobratie chrámu sa 
udialo na druhý veľkonočný sviatok za asistencie 
vojska a Zboru národnej bezpečnosti. Vtedy bolo 
odcudzených viac než 130-tisíc korún určených na 
opravu chrámu.

Po ťažkých osemnástich rokoch prenasledovania 
gréckokatolíkov došlo v roku 1968 k legalizácii 
a obnove Gréckokatolíckej cirkvi, čo pre košických 
gréckokatolíkov znamenalo, že mohli sláviť svoje 

bohoslužby vo svojom chráme spoločne s pravo-
slávnymi veriacimi.

Veriaci začali chrám postupne upravovať. V 70. 
rokoch minulého storočia došlo k reštaurovaniu 
a novej vnútornej výmaľbe chrámu spojenej s vý-
menou strešnej krytiny.

Po zmene politického systému v roku 1989 sa za-
čala vzmáhať aj Gréckokatolícka cirkev v Košiciach. 
Túto skutočnosť potvrdzuje aj fakt, že dnes máme 
v Košiciach spolu päť samostatných gréckokato-
líckych farností, ktoré združujú viac ako 18 000 
veriacich. Sloboda priniesla aj nové možnosti sta-
rostlivosti o chrám. V roku 1993 bol zreštaurovaný 
miestny ikonostas a položená nová dlažba.

Pamätný deň, ktorý sa natrvalo zapísal do života 
košických gréckokatolíkov, ako aj do života grécko-
katolíkov v celom Košickom samosprávnom kraji 
nastal 21. februára 1997. Pápež Ján Pavol II. vydal 
dekrét o zriadení exarchátu pre veriacich východné-
ho obradu so sídlom v Košiciach, čím bol následne 
košický chrám po 111 rokoch svojej existencie po-
výšený na katedrálu. Za prvého košického exarchu 
bol vymenovaný pomocný prešovský biskup Milan 
Chautur. Týmto aktom došlo k zavŕšeniu 210-ročné-
ho úsilia košických gréckokatolíkov o samostatnosť 
a vznik biskupstva, ktoré by malo svoje sídlo v Ko-
šiciach. Toto povýšenie oslávil katedrálny chrám 
novým exteriérom.

30. januára 2008 pápež Benedikt XVI. povýšil 
Košický apoštolský exarchát na eparchiu a za prvé-
ho košického eparchu vymenoval vladyku Milana 
Chautura. Je to nádherný dôkaz toho, že Božie dielo 
vložené do ľudských rúk má silu a trvácnosť, ktorá 
prekračuje ľudské generácie a ostáva i naďalej jas-
ným svedectvom, že „s nami je Boh“.

Sila viery gréckokatolíkov v Košiciach sa potvrdila 
nielen stavbami, ale hlavne ľuďmi, ktorí upevňujú 
svoj vzťah k Bohu. n

Ikonostas gréckokatolícke
ho Katedrálneho chrámu 
Narodenia Presvätej Boho
rodičky v Košiciach.
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Počiatky Gréckokatolíckej cirkvi na našom 
území siahajú do dôb spred tisíc sto rokov. 
Aj keď niektorí historici by radi videli svä-

tých Cyrila a Metoda ako horlivých rímskokatolíkov, 
všetky dochované texty, historické pramene i naráž-
ky smerujú k tomu, že išlo o ortodoxných – teda 
východných kresťanov. A tu musíme podotknúť, že 
v tom čase byzantská cirkev ešte nebola v tzv. vý-
chodnej schizme. Z tohto dejinného kontextu potom 

vyplýva, hoci termín gréckokatolík bol zavedený 
omnoho neskôr, že ich misia mala východný a zá-
roveň katolícky (cirkevne všeobecný) charakter.

Územie, ktoré dnes označujeme ako gréckokatolíc-
ka diaspóra na Slovensku a je z prevažnej väčšiny 
zahrnuté v novovytvorenej Bratislavskej eparchii, 
bolo kedysi práve kolískou našej cirkvi. Ale his-
torické okolnosti, polatinčovanie, no i prirodzená 
asimilácia dokázali to, že už niekoľko storočí po 
pôsobení slovanských apoštolov Cyrila a Metoda sa 
na strednom a západnom Slovensku nenachádzal 

jediný katolík východného obradu. Zvyšky tejto 
prastarej cirkvi ešte živorili v okrajových východ-
ných častiach Uhorského kráľovstva, podporované 
silným slovanským etnikom na druhej strane 
hraníc, ktoré si zachovalo východný obrad, i keď 
spojenie so Svätým Otcom už bolo po východnej 
schizme prerušené.

Gréckokatolíci na toto územie a čiastočne i západ-
nejšie na územie Moravy začali prichádzať počas 
tzv. valašských kolonizácií. Išlo o pastierov, ktorí tu 
nachádzali lepšie podmienky na život a prinášali 
sem svoju vieru i obrad. Ich hlavná trasa viedla po 
terajšej severnej časti Slovenska – po oblasti hôr. 
Ale toto obyvateľstvo, hlavne čím viac na západ, 
bolo pod silným tlakom a postupne u neho došlo 
nielen k národnostnej, ale aj k vieroučnej i obrado-
vej asimilácii. Dodnes však regióny Kysúc a Oravy 
na západe Slovenska, ako aj Morava v Česku patria 
k jedným z najreligióznejších oblastí Slovenska 
i Českej republiky.

Najstaršie súvislé gréckokatolícke  
obyvateľstvo

Jediné územie, ktoré obstálo pod tlakom asimilá-
cie, môžeme v tejto oblasti hľadať na Horehroní. Ide 
o terajšie farnosti Šumiac a Telgárt, ktoré boli kedysi 
systematizované v jednej farnosti – Šumiac.

Šumiac vznikol ako poddanská dedina hradného 
domínia Muráň v 15. storočí. Pôvodní obyvatelia 
boli síce prisťahovaní Rusíni, no už v 17. storočí 
boli úplne poslovenčení. Stratili síce svoj pôvodný 
materinský jazyk, no zachovali si zvyky a hlavne 
vieru a obrad. Historické pramene hovoria, že v roku 
1548 obec vypálili Turci a miestni obyvatelia na čas 
opustili svoje domovy. 

Prvé písomné záznamy o existencii šumiackej 
farnosti sú z roku 1728, gréckokatolícky chrám sa 
spomína v rokoch 1641 a 1775. Ale vznik farnosti 
môžeme klásť do obdobia rokov 1590 – 1700. 
Farnosť bola začlenená do Rožňavskej latinskej 

História
bratislaVskeJ

eparchie
ThLic. Juraj GRADOŠ

Vladyka Ján Babjak SJ, 
a bývalý apoštolský nun
cius na Slovensku arcibis
kup Henryk Józef Nowacki 
spolu s vladykom Petrom 
Rusnákom ako miestnym 
protopresbyterom a ostat
nými spoluslúžiacimi 
v Bratislave na Tomášovu 
nedeľu 18. apríla 2004.
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diecézy a až na základe rozhodnutia Márie Terézie 
bola včlenená do nedávno oficiálne vytvorenej 
gréckokatolíckej Mukačevskej eparchie. 4. júna 
1780 z poverenia mukačevského eparchu Andreja 
Bačinského včlenenie farnosti Šumiac s jej dvoma 
filiálkami (Telgártom a Vernárom) do Mukačevskej 
eparchie slávnostne vykonal Ján Staurovský, kano-
nik Mukačevskej eparchie a užhorodský farár.

Šumiačania v tom čase už mali murovaný chrám. 
Pôvodný chrám spomínaný v roku 1641 bol zni-
čený požiarom, a tak v rokoch 1775 – 1776 bol 
postavený nový chrám. Nasledujúceho roka bol 
chrám zasvätený sviatku Nanebovstúpenia Pána. 
Novopostavený chrám bol pokrytý šindľom a mal 
tri cibuľovité veže.

V roku 1778 bola postavená aj nová farská bu-
dova, ktorá slúžila svojmu účelu až do roku 1941. 
V tom roku bola zbúraná a terajšia nová farská 
budova bola posunutá bližšie k chrámu.

Ako prvý farár sa spomína Andrej Bukovecký, 
ktorý pôsobil vo farnosti v rokoch 1728 – 1786, 
po ňom sa vedenia farnosti ujal jeho syn Simeon 
Bukovecký. V roku 1853 farnosť navštívil prešov-
ský eparcha Jozef Gaganec v sprievode kanonika 
Alexandra Duchnoviča. Dvom bohoslovcom udelil 
diakonské svätenia. Po veľkom požiari vďaka pomo-
ci vtedajšieho patróna chrámu Cobourga Ferdinanda 
I., bulharského cára, bola vystavená nová strecha 
a veža. Vtedy boli do chrámu zakúpené aj 3 zvony. 
Opravený chrám vyzdobený novým ikonostasom bol 
21. septembra 1901 vysvätený biskupom Dr. Jánom 
Vályim. 

Telgárt prechádzal podobným vývojom. Protes-
tantská šľachta sa snažila zmeniť vieru miestneho 
obyvateľstva. V roku 1594 sa výslovne spomínajú 
staré zvyky, ktoré dala pod trestami odstrániť. 
Z roku 1595 existuje záznam, podľa ktorého oby-
vatelia Telgártu pochovávali zomrelých ľudí, hlavne 
detí, bez „ceremónií a bez poriadneho vyprevade-
nia k hrobu“ podľa starých zvykov bez ohľadu na 
cintorín, ktorý mali už dávno vyznačený. Rovnaká 
situácia bola ešte aj v prvej polovici 17. storočia. 
Z tohto obdobia existuje záznam, že sa v obci na-
chádza veľa schizmatikov, ktorí „výročné cirkevné 
sviatky podľa starého kalendára zachovávajú“. 
Týmto veriacim boli uložené vysoké pokuty. Všetko 
sa zmenilo, keď miestne panstvo prijalo katolícku 
vieru. Podľa kanonickej vizitácie z roku 1653 mali 
v Telgárte väčšinu gréckokatolíci. V roku 1749 na-
chádzame v Telgárte už drevenú cerkov zasvätenú 
sv. Mikulášovi, ktorú však môžeme datovať pred 
r. 1743. Na cintoríne sa v roku 1786 nachádzala 
kaplnka zasvätená blahoslavenej Márii Egyptskej. 
Terajší murovaný barokovo-klasicistický chrám 
zasvätený sviatku Zoslania Svätého Ducha prav-
depodobne začali stavať v roku 1784 a dokončili 
ho po roku 1786. Farnosť tu bola eridovaná v roku 
1804.

Na území týchto dvoch najstarších farností podľa 
schematizmu z roku 1944 žilo 3 807 veriacich.

Gréckokatolíci v Bratislave
Gréckokatolícku farnosť v Bratislave oficiálne zria-

dil v roku 1936 bl. Pavel Gojdič, prešovský biskup. 
Systematizácia novej gréckokatolíckej farnosti sa 
uskutočnila 6. októbra 1939 Ministerstvom školstva 
a národnej osvety v Bratislave. Farnosť nezahrňo-
vala iba Bratislavu, ale celé Považie až po Žilinu. 
Apoštolská administratúra v Trnave už 9. augusta 
1933 uvoľnila pre fungovanie farnosti Kostol sv. 
Mikuláša pod Bratislavským hradom. Rímskokato-
líci v Bratislave poskytli nielen miestnosť pre farský 
úrad, ale aj byt pre kňaza. 

Vladyka Gojdič poslal ešte v roku 1932 do Bratisla-
vy mladého kňaza o. Jozefa Haľka z Vyšnej Olšavy, 
ktorý svojou šikovnosťou dosiahol, že v Bratislave 
vzniklo miesto i pre kaplána, ktoré zastával o. Juraj 
Bumbera SJ. Otec Haľko v Bratislave pôsobil ako 
farár, ale do systematizovania bratislavskej farnosti 
bol vedený ako farár v Telepovciach. Podobne aj otec 
Bumbera bol vedený v Šemetkovciach. Od roku 1939 
sem dochádzal univerzitný profesor a prešovský 
generálny vikár ThDr. Mikuláš Russnák, ktorý sa 
nemalým dielom postaral o rozvoj miestnej farnos-
ti. Rozlohou najväčšia gréckokatolícka farnosť na 
Slovensku podľa schematizmu z roku 1944 mala 
2 276 veriacich.

Gréckokatolícky chrám 
Najsvätejšej Trojice v Tel
gárte.
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Farský chrám sv. Mikuláša na hrade sa stal stre-
diskom života študentov i pracujúcich. Pri chráme 
začal fungovať aj spevácky zbor pod vedením man-
želky o. Haľka Emílie, ktorý dnes poznajú doma 
i v zahraničí pod názvom Kyrilomethodeon. Chrám 
svätého Mikuláša bol postavený v roku 1661 ako 
ranobaroková stavba postavená na mieste pôvod-
ného gotického kostola pod Bratislavským hradom. 
Postaviť ho dala vdova po palatínovi Pavlovi Pálffym 
Františka Khuenová. Sv. Mikuláš je zobrazený ako 
socha v kamennej nike nad vstupným portálom. 
Na portáli sa zachovala dvojica erbov manželov 
Pálffyov cov. V interiéri je umiestnený oltár s ob-
razom sv. Mikuláša. Kazateľnica je dielom Petra 
Brandenthala. Od požiaru v roku 1945 je chrám 
v užívaní Pravoslávnej cirkvi.

Hoci 11. júla 1968 bola obnovená Gréckokatolícka 
cirkev v Československej socialistickej republike, 
život v mnohých farnostiach nebol jednoduchý 
a komplikovali ho spory s Pravoslávnou cirkvou. 
Za týchto neľahkých okolností sa do Bratislavy 11. 
augusta 1968 vrátil o. Haľko. Pastoračne mu popri 

svojom civilnom zamestnaní ako pomocný duchovný 
vypomáhal o. Jeronym A. Fedoroňko OSBM spolu so 
svojím bratom o. Inocentom J. Fedoroňkom OSBM. 
Keďže pôvodne používaný chrám na Bratislavskom 
hrade vtedy užívali pravoslávni bratia, hľadalo sa 
iné riešenie. Miestom stretnutí gréckokatolíckych ve-
riacich bol na nasledujúce štyri roky rímskokatolícky 
Chrám sv. Ladislava, ktorý sa nachádza v mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, na Špitálskej ulici. Je 
zasvätený uhorskému kráľovi z rodu Arpádovcov a je 
súčasťou štvorkrídlovej mestskej nemocnice.

V roku 1972 však došlo k zmene a gréckokatolíci 
sa začali stretávať v bývalej kaplnke Ondrejského 
cintorína. Pôvodné patrocínium sv. Ondreja bolo 
zmenené na sviatok Povýšenia úctyhodného a ži-
votodarného Kríža. Tento chrám z roku 1872 bez 
sakristie a bočných kaplniek posvätil v roku 1972 
prešovský svätiaci biskup bl. Vasiľ Hopko.

Po odchode o. J. Haľka do dôchodku (1979) bol 
o. Jeronym naďalej pomocným duchovným nového 
farára o. ICDr. Štefana Ujhelyiho až do roku 1991, 
keď sa presťahoval do Prešova. Otcovi Štefanovi 
v posledných rokoch vypomáhal ako kaplán aj terajší 
prešovský arcibiskup Mons. Ján Babjak SJ (1989 – 
1991). V roku 1991 začal spravovať bratislavskú 
farnosť Doc. PaedDr. Jozef Pavlovič, CSc. (1991 – 
1997) a po ňom o. Igor Bibko (1997 – 1999). Práve 
tieto roky značne zmenili život bratislavskej farnosti. 
V roku 1992 farnosť dostala rímskokatolícky chrám 
do svojej správy a užívania. Bol to prvý krok k tomu, 
aby gréckokatolíci v Bratislave mali svoju vlastnú 
zem a cerkov, lebo doteraz všetky chrámy, kde sa 
slávili liturgie a sviatosti, boli iba prenajaté. V roku 
1996 sa ukončili rokovania ohľadom kúpy chrámu 
a priľahlej budovy bývalej cintorínskej márnice od 
rímskokatolíckej farnosti Bratislava-Blumentál, 
a tak začiatkom roku 1997 mali gréckokatolíci po 
dlhých 60 rokoch pôsobenia v Bratislave vlastný 
chrám.

Bratislavský biskupský vikariát  
1998 – 2002

Ešte toho roka sa začalo s rekonštrukciou priľahlej 
budovy, ktorá už dávno neslúžila svojmu účelu, 
keďže Ondrejský cintorín už nebol určený na po-
chovávanie a stal sa miestom oddychu a tichých 
prechádzok. Budova bola používaná ako predajňa 
kvetín a vencov a bola v dezolátnom stave. Jej 
rekonštrukcia prebehla počas jedného roka, pri-
čom vonkajší vzhľad budovy sa nezmenil, ale jej 
vnútorné členenie sa upravilo podľa potrieb nielen 
miestnej farnosti, ale celej Gréckokatolíckej cirkvi, 
nakoľko do Bratislavy chodí množstvo kňazov  
i laikov pracujúcich pre Cirkev, ktorí tak môžu využiť 
napr. aj vytvorené miestnosti na nocľah. Budova sa 
stala sídlom farnosti i vikariátu. Na základe dohody 
gréckokatolíci prestali využívať byt na Kapitulskej 
ulici v Bratislave, ktorý pre účely bývania gréckoka-
tolíckeho kňaza uvoľnila Rímskokatolícka cirkev. Po 
ukončení rekonštrukcie budovy vikariátu prebehla 
v roku 1999 rekonštrukcia chrámu.

Akademický maliar 
Mikuláš Klimčák prijíma 4. 
marca 2007 Rád sv. Silvest
ra udelený Svätým Otcom 
Benediktom XVI. z rúk 
vladyku Jána Babjaka SJ 
za prítomnosti vtedajšieho 
bratislavského protopres
bytera Petra Rusnáka.

Hore: Biskupská reziden
cia a Katedrálny chrám 
Povýšenia svätého Kríža 
v Bratislave.
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Práve v roku 1997 farnosť Bratislava zažila prvé 
delenie, keď boli vyčlenením z nej vytvorené nové 
farnosti Nitra a Žilina (v roku 2004 bola vyčlenená 
zo Žiliny farnosť Martin). Toto delenie farnosti bolo 
len logickým následkom nárastu záujmu našich 
veriacich o život vo vlastnej cirkvi.

Rekonštrukciou vlastnej budovy a vlastníctvom 
chrámu vznikli podmienky na zriadenie Biskup-
ského vikariátu v Bratislave. Jeho prvým vikárom 
sa stal o. Ján Závacký v roku 1998, ktorého o rok 
vystriedal o. Peter Sabol (1999 – 2002), ktorý tu 
v rokoch 1999 – 2001 pôsobil aj ako správca far-
nosti. Na miesto správcu farnosti po ňom nastúpil 
o. Stanislav Diheneščík (2001 – 2003), ktorý tu dlhé 
roky predtým vypomáhal. V roku 2003 bol Brati-
slavský biskupský vikariát zrušený a nahradený 
niekoľkými protopresbyterátmi.

Od roku 2003 spravoval farnosť i Bratislavský 
protopresbyterát terajší bratislavský eparcha Mons. 
Peter Rusnák, ktorému vypomáhali kapláni o. Mi-
roslav Mrug (2003 – 2004), o. Jozef Popik (2005 
– 2006) a o. Rastislav Čižík (od roku 2006). V roku 
2004 bola z bratislavskej farnosti vyčlenená nová 
farnosť – Trenčín. Na konci roku 2007 žilo v pod-
statne zmenšenej farnosti 4 662 gréckokatolíkov, 
z toho 3 163 v samotnej Bratislave. 

Nové diasporálne farnosti

Popri najstarších farnostiach na západnom a stred-
nom Slovensku – Šumiaci, Telgárte a Bratislave tu 
dnes existuje sieť nových farností. Z nich najstaršími 
sú Nitra a Žilina. Kým v Žiline si gréckokatolíci 
postavili v roku 1999 chrám zasvätený Narodeniu 
Presvätej Bohorodičky, v Nitre sa slávia liturgie 
podobne ako aj v iných farnostiach v starobylom 
rímskokatolíckom Chráme sv. prvomučeníka Šte-
fana z 11. storočia.

V roku 2003 boli systematizované tri nové farnosti 
na strednom Slovensku z farnosti Šumiac – Banská 
Bystrica (slúži sa v Chráme sv. Alžbety), Zvolen 
(slúži sa v kaplnke na Zvolenskom hrade) a Brezno 
(slúži sa v chráme otcov piaristov).

O rok neskôr boli vytvorené ďalšie farnosti – Mar-
tin (vyčlenením zo Žiliny) a Trenčín (vyčlenením 
z Bratislavy). V Trenčíne sa slávia liturgie v Chráme 
sv. Anny. V Martine sa slávia liturgie v Chráme Po-
výšenia sv. kríža. Z nich boli začiatkom roka 2008 
vytvorené ďalšie dve nové farnosti – Liptovský Miku-
láš (z Martina, slúži sa v Chráme sv. Mikuláša) a Prie-
vidza (z Trenčína, slúži sa v mariánskom chráme 
na cintoríne). V tom istom čase boli vytvorené ešte 
dve nové farnosti na západnom Slovensku – Trnava 
(z Bratislavy, slúži sa v Chráme sv. Anny (uršulínky)) 
a Komárno (z Nitry, slúži sa v Chráme sv. Anny).

Mimo týchto systematizovaných farností sa dnes 
pravidelne slávia naše liturgie v Ružomberku a Pieš-
ťanoch. Uvažuje sa však o nových centrách, kde by 
sa mohli gréckokatolíci stretávať na svojich boho-
službách – Levice, Dunajská Streda a Revúca.

Stredoslovenské a západoslovenské farnosti sú 
špecifickými vo všetkých ohľadoch. Ide o diaspo-

rálne farnosti, kam prišli ľudia hlavne za prácou. 
V hlavnom meste značnú časť aktívnych veriacich 
tvoria ľudia s vyšším vzdelaním. To sa odzrkadľuje 
aj na aktivitách v Bratislave, ktoré nie sú bežné 
v našich farnostiach – semináre, výstavy... 

Bratislava ako hlavné mesto Slovenskej republiky 
bola aj bydliskom výrazných osobností našej cirkvi. 
Popri spomínaných kňazoch tu pôsobili a ešte aj pô-
sobia aj o. Pavol Russnák, o. Michal Čarný, o. ThDr. 
Ján Murín, o. Mikuláš Janočko, prof. PhDr. Daniel 
Škoviera, CSc., akademický maliar Mikuláš Klimčák, 
akademický sochár Michal Zdravecký, Ing. Miron 
Petrašovič a prof. PhDr. Dionýz Ďurišin.

Zriadenie novej Bratislavskej eparchie, ktoré bolo 
oznámené 30. januára 2008, vytvorilo všetky pred-
poklady na úspešný rozvoj tohto regiónu, našich 
farností, ale hlavne na aktívnu a dostupnú pasto-
ráciu našich gréckokatolíkov s cieľom dosiahnutia 
čo najtesnejšieho prepojenia s Bohom skrze jeho 
Syna a nášho Spasiteľa Ježiša Krista. n

Archijerejské sväté liturgie 
v diasporálnych farnos
tiach – Trnave (hore) 
a v Trenčíne (dole).



52 

sl
ov

o 
– 

5 
– 

6/
20

08

Cesta, ktorou bratislavskí gréckokatolíci 
získali svoj terajší chrám, sa začala v roku 
1932, keď tamojší trnavský biskup Pavol 

Jantauch vyhovel žiadosti Gréckokatolíckeho 
biskupstva v Prešove a dovolil gréckokatolíkom 
užívať Chrám sv. Mikuláša na Mikulášskej ulici pod 
hradným múrom. V období druhej svetovej vojny 
bol ale tento chrám značne poškodený, preto sa na 
čas jeho rekonštrukcie hľadali iné bohoslužobné 
priestory, ktoré sa našli v Kostole sv. Ladislava 
na Špitálskej ulici. Počas likvidačných 50-tych 
rokov minulého storočia bol Chrám sv. Mikuláša 
odovzdaný Pravoslávnej cirkvi, ktorá ho spravuje 
dodnes. 

Keďže gréckokatolíci boli v Chráme sv. Ladislava 
len v podnájme, začali koncom 60-tych rokov 
v čase uvoľnenia komunistického diktátu hľadať 
vlastný – vyhovujúcejší chrám. Riešenie padlo 29. 
októbra 1972, keď bol na tento účel trvalo vyčle-
nený Chrám Povýšenia sv. Kríža na Ondrejskom 
cintoríne s prístupom z Ulice 29. augusta, ktorý 
zostal v užívaní Gréckokatolíckej cirkvi dodnes. Čo 
sa týka histórie tohto chrámu – základný kameň na 
jeho výstavbu bol položený 13. mája 1859, pričom 
už o rok a 4 mesiace bol posvätený kardinálom ar-
cibiskupom Jánom Baptistom Scitovským. Funkciu 
chrámu, ktorý pôvodne slúžil ako pohrebná kapln-
ka, dokumentoval dlhú dobu aj reliéf na jeho ľavej 
stene od známeho bratislavského sochára Alojza 
Riegeleho z názvom Poďte ku mne.

Projekt pôvodnej Kaplnky Povýšenia sv. Kríža 
vypracoval bratislavský architekt Ignác Feihler ml. 
Koncepcia architektúry chrámu je neorománsko-
-gotická, podobne ako je to v prípade neďalekého 
chrámu Blumentál. V pôdoryse je chrám jednolo-
ďový s chórom; na jeho priečelí dominuje štíhla 
veža zastrešená tvarom vysokého osembokého 
ihlana. Pod vežou sa nachádza rozetové okno 
a portál s jednoduchými dvojkrídlovými dverami. 
Pod chrámom sú umiestnené hrobky, čo z vonkajšej 
strany po jeho obvode potvrdzujú náhrobné kame-

katedrálNy chrám
Povýšenia svätého 

Kríža
Dipl.-Theol. Univ. Rastislav ČIŽÍK
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ne s menami rodín. Na pôvodnom oltári, ktorý bol 
orientovaný na slávenie Najsvätejšej Eucharistie 
chrbtom k ľudu a umiestnený v čelnej polkruhovej 
apside pod klenutou konchou, dominoval kedysi 
centrálny kamenný kríž a dve sochy znázorňujúce 
pravdepodobne Presvätú Bohorodičku a sv. apoš-
tola Jána. Chrám má pôvodný plochý strop a steny 
členené slepými arkádami. Podlhovasté okná sú 
zasklené ornamentálnymi vitrážami. 

V decembri 1996 bol pôvodný oltár nahradený 
unikátnym novým ikonostasom so 60 ikonami, 
ktorých autorom je Rastislav Bujna. Drevenú 
(dubovú) konštrukciu ikonostasu vytvorila Rez-
bárska spoločnosť Martina Barnáša v Kežmarku. 
V centrálnej zvislej línii dominuje nad ikonostasom 
byzantský kríž s ikonou umučeného Krista, pod 
ktorým sú po stranách ikony Presvätej Bohorodičky 
a sv. apoštola Jána. Realizácia celého ikonostasu 
trvala približne rok. Na stenách po pravej a ľavej 
strane ikonostasu pribudli neskôr ikony našich bla-
hoslavených biskupov Petra Pavla Gojdiča a Vasiľa 
Hopka z dielne Angeliky Birošovej-Nedoroščíkovej. 
Táto umelkyňa je zároveň aj autorkou troch tzv. 
zaprestolných ikon vo svätyni, ktoré ju skrášľujú 
od roku 2006. 

V neposlednom rade treba spomenúť a vyzdvihnúť 
aj diela majstra Mikuláša Klimčáka, ktoré nechal 
umiestniť v našej chrámovej lodi ako expozíciu pri 
príležitosti prevzatia ocenenia Rádu sv. Silvestra 
Pápeža 4. marca 2007. Ide o jeho známe ikony Pána 
Ježiša – Pokoj vám, cisára Konštantína, jeho matky 

sv. Heleny, ako aj nástenné tapisérie zobrazujúce 
dôležité udalosti z obdobia Veľkej Moravy (Misia 
solúnskych bratov). Taktiež je potrebné zmieniť sa 
o jeho ikonách Narodenia Ježiša Krista a Presvätej 
Bohorodičky Ochrankyne, ktoré sú natrvalo ozdo-
bou svätyne nášho chrámu. 

Cesta od pohrebnej kaplnky ku gréckokatolíckej 
katedrále sa završuje. Trvala od roku 1860 do roku 
2008. Nech je táto cesta pre nás všetkých zároveň 
radostným povzbudením a uistením – cesta kríža 
sa raz skončí vzkriesením. n

Ikonostas Katedrálneho 
chrámu Povýšenia svätého 
Kríža v Bratislave.

Ikony blahoslavených 
prešovských biskupov mu
čeníkov vedľa ikonostasu 
v Bratislavskej katedrále.
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Raz všetky hviezdy stlejú,
vyhasnú slnká,
zmizne zem,
lež hviezdy, čo láskou svietia,
sa ešte väčším svetlom vznietia...

    (Jozef Tóth)

Ak je nám dovolené pretaviť tieto slová 
básnika, potom ich môžeme s plnou zod-
povednosť povedať o troch našich blahosla-

vených, ktorí – ako to ďalej píše básnik – „aby jak 
hviezdy žiarili“.

Kto sú tými jasnými hviezdami, ktoré na našom 
hviezdnom nebi možno vidieť len srdciami? Je to 
Pavol Peter Gojdič (1888 – 1960), prešovský gréc-
kokatolícky biskup, a Metod Dominik Trčka (1886 
– 1959), protoigumen redemptoristov, ktorí boli 
blahorečení 4. novembra 2001 v Chráme sv. Petra 
v Ríme, a Vasiľ Hopko (1904 – 1976), prešovský 
svätiaci biskup, blahoslavený 14. septembra 2003 
v Bratislave-Petržalke.

„Sú to konkrétne dôkazy Božej lásky ku gréckoka-
tolíkom a celej Gréckokatolíckej cirkvi...“ povedal 
Mons. Ján Babjak SJ. Vieme však, že to neprišlo 
ľahko. Po plodných a úspešných rokoch Gréckokato-
líckej cirkvi prišla v roku 1950 jej likvidácia a osudy 
našich biskupov, kňazov, ale aj veriacich boli na 
dlhých osemnásť rokov spečatené. Rok 1968 bol 
pre Gréckokatolícku cirkev rokom požehnania, lenže 
do skutočnej slobody bolo treba ešte veľa pretrpieť. 
Potvrdilo sa však, že Cirkev stále žila a nezvíťazilo 
nad ňou nijaké násilie ani intrigy mocných. Celých 
osemnásť rokov boli príslušníci Gréckokatolíc-
kej cirkvi na Slovensku postavení mimo zákona 
a ďalších dvadsaťjeden rokov ako občania druhej 
kategórie iba trpení.

Napriek tvrdým podmienkam Gréckokatolícka cir-
kev vnútorne rástla a rozvíjala sa. Politická situácia 

Blahoslavení
Na hViezdNom Nebi

PaedDr. František DANCÁK

Prenesenie pozostatkov 
blahoslaveného rehoľného 
kňaza a mučeníka Metoda 
Dominika Trčku v Micha
lovciach 10. novembra 
2001.

Vpravo hore: Ikona blaho
slaveného kňaza a mučení
ka Metoda Dominika Trčku.
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vo východnej Európe však už neodvratne smerovala 
k pádu komunizmu, ktorý po 17. novembri 1989 
priniesol aj Prešovskému biskupstvu vytúženú slo-
bodu. Začala sa nová vývojová etapa Prešovského 
biskupstva, v ktorej sa konečne mohla počas takmer 
štyroch desaťročí potláčaná duchovná iniciatíva 
naplno rozvíjať. Takto oživená Gréckokatolícka 
cirkev má svojich hrdinov viery a ľudskosti, a hoci 
ju obrali o všetko, má všetko. Posledné udalosti 
potvrdzujú, že má ešte viac: pápež Benedikt XVI. 
rozhodol o zriadení metropolitného sídla v Prešove, 
zriadení Košickej eparchie a vytvorení Bratislavskej 
eparchie.

Pán „mocnárov zosadil z trónov a povýšil poníže-
ných“ (Lk 1, 52). Týmito slovami Panny Márie sa 
prihovoril aj Ján Pavol II. gréckokatolíkom v Prešove 
2. júla 1995 pri svojej návšteve. Jeho cesta viedla 
najprv do prešovskej katedrály, kde ležali ostatky 
biskupa Pavla Petra Gojdiča, ktorý položil svoj život 
za Cirkev a vernosť Svätému Otcovi. Práve jeho slová 
boli hlavným impulzom na začatie procesu blahore-
čenia tohto vzácneho človeka – a potom ďalších.

Potom prišlo tretie tisícročie. Pápež Ján Pavol II. 
v apoštolskom liste Novo milennio ineunte, ktorý 
vydal ako program života Cirkvi na začiatku nového 
tisícročia, napísal: „Živé povedomie pokánia nám 
však nebránilo chváliť Pána za to, čo vykonal vo 
všetkých storočiach, zvlášť v storočí, ktoré sme prá-
ve ukončili, tým, že svojej Cirkvi zabezpečil veľký 
zástup svätých a mučeníkov...“.

K veľkému počtu svätých a blahoslavených – „od 
jedného kontinentu zeme po druhý“, boli pripočí-
taní aj traja blahoslavení mučeníci Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku. A veríme, že nie poslední.

Pokúsme sa teda v krátkosti priblížiť si tieto chvíle 
blahorečenia aj slovami nezabudnuteľného pápeža 
Jána Pavla II.

Rím 4. novembra 2001

Blahorečenie biskupa mučeníka Pavla 
Petra Gojdiča a rehoľného kňaza 
Metoda Dominika Trčku

„,Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa 
stratilo’( Lk 1, 10): spasiteľné poslanie, zvestované 
Kristom v dnešnom čítaní z Evanjelia podľa Lukáša, 
hlboko poznačilo dnes blahorečených – biskupa 
Pavla Petra Gojdiča a redemptoristu Metoda Do-
minika Trčku. Obaja v obetavej a hrdinskej službe 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku prešli tými 
istými trápeniami v dôsledku svojej vernosti evan-
jeliu a Petrovmu námestníkovi, a teraz im spolu 
prináleží koruna slávy.

Posilnený asketickým spôsobom života v Ráde 
sv. Bazila Veľkého Pavol Peter Gojdič spočiatku ako 
biskup Prešovskej eparchie, neskôr ako apoštolský 
administrátor Mukačeva usiloval sa neúnavne 
o realizáciu pastoračného programu, ktorý si vy-
týčil: ,S Božou pomocou chcem byť otcom sirôt, 
oporou chudobným a utešiteľom trpiacich.’ Ľuďmi 
všeobecne považovaný za človeka zlatého srdca, 

predstaviteľom vtedajšej vlády sa stal skutočným 
tŕňom v oku. Po tom, čo komunistický režim postavil 
Gréckokatolícku cirkev mimo zákona, bol zatknutý 
a uväznený. Tak sa preňho začalo obdobie kalvárie, 
utrpenia, zlého zaobchádzania a ponižovania, až 
po smrť vo viere v Krista a v láske k Cirkvi a pá-
pežovi.

Aj Metod Dominik Trčka vložil celý svoj život 
do služby evanjeliu a spáse blížnych, až po obetu 
vlastného života. Ako predstavený komunity re-
demptoristov v Stropkove na východnom Slovensku 
vyvíjal horlivú misionársku činnosť v  Prešovskej, 
Užhorodskej a Križevskej eparchii. S nástupom 
komunizmu bol spolu s ostatnými spolubratmi re-
demptoristami odvezený do koncentračného tábora. 
Tam posilnený modlitbou s odhodlanosťou a silou 
znášal tresty a ponižovania pre evanjelium. Jeho 
trápenie sa skončilo vo väznici v Leopoldove, kde 
po tom, čo odpustil svojim väzenským strážnikom, 
podľahol vyčerpaniu a chorobám.“

Blahorečenie prešovského 
biskupa Pavla Petra Gojdi
ča a redemptoristu Metoda 
Dominika Trčku v Ríme 
4. novembra 2001.

Ikona blahoslaveného 
biskupa mučeníka Pavla 
Petra Gojdiča.
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Bratislava-Petržalka 14. septembra 2003

Blahorečenie biskupa mučeníka Vasiľa 
Hopka

Aj tento deň bol veľkými a zlatými písmenami 
zapísaný do dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Sloven-
sku. Do hlavného mesta Bratislavy na svoju tretiu 
návštevu prišiel námestník sv. apoštola Petra rímsky 
pápež Ján Pavol II., aby vyhlásil za blahoslaveného 
ďalšieho hrdinu našej viery – biskupa Vasiľa Hopka, 
ktorý trpel počas krutého prenasledovania Cirkvi 
a v dôsledku toho zomrel. 

Biskup Vasiľ Hopko sa z vernosti ku Kristovi 
a Katolíckej cirkvi obetoval a prijal všetky väznenia 
a fyzické a psychické utrpenia so zodpovednosťou, 
s odvahou a pevnou vieru. Svoje biskupské heslo 
„Aby všetci boli jedno“ vo svojej biskupskej službe 
naplnil a vo veľkej a ťažkej mučeníckej skúške 
s Božou pomocou obstál. Väznenie síce oslabilo jeho 
zdravie, trpel nervovou depresiou, ale neubralo nič 
z jeho životného optimizmu. Energicky sa pustil do 

úsilia o obnovenie ťažko skúšanej Cirkvi, a keď sa 
to v roku 1968 podarilo, s pokorným srdcom jej ako 
svätiaci biskup slúžil až do konca života. V plnosti 
sa na ňom vyplnili Kristove slová: „Blahoslavení ste, 
keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať 
a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa 
a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi“ (Mt 5, 
11 – 12).

Blahej pamäti pápež Ján Pavol II. vtedy pri sv. li-
turgii, pri ktorej za blahoslavenú vyhlásil aj rehoľnú 
sestru Zdenku, povedal:

„Veľmi sa teším, že môžem dnes spolu s vami osla-
vovať silu a múdrosť kríža v živote a v smrti biskupa 
Vasiľa Hopka a sestry Zdenky Schelingovej. Ich 
svietiaca prítomnosť v pamäti slovenského národa 
nech bude pre všetkých príkladom a povzbudením 
byť vernými svedkami evanjelia, ktoré sme dostali, 
krstu, ktorý sme prijali, a Eucharistie, ktorú slávime 
ako pamiatku na slávne vzkriesenie.“

To sú naozaj dôkazy veľkej Božej lásky pre Gréc-
kokatolícku cirkev, ktorých sme boli svedkami na 
začiatku tretieho tisícročia. „O tejto vernosti vie 
dobre aj nebeský Otec. A práve preto táto milosť, 
práve preto toto požehnanie, práve preto títo traja 
blažení.“ (Mons. J. Babjak SJ) 

V týchto súvislostiach si vždy pripomínam slová, 
ktoré mi napísal biskup Vasiľ Hopko v roku 1966 
o prešovskom biskupovi mučeníkovi P. P. Gojdičovi: 
„Až raz bude možné, svet spozná, koho odsúdil“ 
(List z 28. júna1966).

Ten čas prišiel. Naozaj svet spoznal, koho odsúdil? 
„Myslím si, že nepreháňam, keď poviem, že ešte nebol 
taký biskup, ktorý by mal tak na srdci záujmy nášho 
gréckokatolíckeho národa, ako vladyka Pavol,“ píše 
ďalej vladyka Vasiľ Hopko vo svojom liste.

S hrdosťou, ale aj vďakou si preto musíme uve-
domiť, že Gréckokatolícka cirkev práve cez postoje 
našich biskupov, kňazov a mnohých veriacich 
nestratila svoju tvár a ako spoločenstvo veriacich 
v Krista vo svojom čase bola znakom spásy. 

Preto dnes, keď máme pred sebou úctyhodné 
relikvie našich pastierov, si v hĺbke srdca uchová-
vajme spomienku na ich slová, na ich svedectvo, 
ktoré vyvrcholilo v mučeníctve. Podstúpili mučenie, 
pokorovanie, samotu a smrť. Ale kríž objatý s vierou 
bol pre nich cestou k životu a najvyšším dôkazom 
Božej lásky.

Sme preto hlboko vďační za tieto Božie dary, ktoré 
máme zúžitkovať na prehĺbenie nášho duchovného 
života, ale aj na úsilie žiť verne podľa evanjelia. Prí-
klad našich troch blahoslavených nám má dodávať 
silu žiť aj v dnešných podmienkach a za každých 
okolností. Ak podľa ich príkladu ostaneme pevne 
v Kristovi, potom sám Kristus nám bude zárukou 
vytrvalosti a istoty v tomto svete.

Je len na nás, aby sme tento veľký Boží dar zúžitko-
vali, aby sme sa k našim blahoslaveným s dôverou 
utiekali, aby sa príklady ich života mohli prejaviť 
v našich životoch. Aby sa na ich príhovor upev-
ňovala naša viera, ktorá bude pevná aj v krížoch 
a utrpeniach. Viera, ktorá je taká potrebná v našich 
časoch. n

Prenesenie pozostatkov 
blahoslaveného biskupa 
mučeníka Vasiľa Hopka 
v Prešove 20. septembra 
2003.

Ikona blahoslaveného 
biskupa mučeníka Vasiľa 
Hopka.


