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Spomienkový prehľad aktivít 200  

 

13.12.2017 / Vysvetlenie loga  
 

Logu dominuje Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ktorý je 

srdcom Prešovskej archieparchie a Prešovskej metropolie sui iuris. Po celý čas 
od zriadenia Prešovskej eparchie je jej katedrálnym chrámom.  

 

Po ľavej strane katedrály je časť arcibiskupskej rezidencie a od nej sa 
odvíja letopočet – časová os – symbolizovaná časťou kružnice. V nej sú 

roky najvýznamnejších výročí:  

 
1818 – zriadenie Prešovskej eparchie bulou Relata semper,  

1968 – obnovenie činnosti Gréckokatolíckej cirkvi v Československu po 

osemnásťročnom zákaze jej činnosti,  
2008 – zriadenie gréckokatolíckej Prešovskej metropolitnej cirkvi sui iuris na 

Slovensku a povýšenie eparchie na archieparchiu,  

2018 – Jubilejný rok Prešovskej archieparchie, v ktorom si pripomíname 
jednotlivé výročia.  

 

Zároveň táto kružnica predstavuje živý viničný kmeň, ktorým je Ježiš 

Kristus a jeho Cirkev, ktorá prináša ovocie, symbolizované strapcom 
hrozna, ktorý je aj grafickým leitmotívom knižnej edície Gréckokatolícka cirkev 

na Slovensku, ktorá postupne vychádza pri príležitosti blížiaceho sa 200. 

výročia zriadenia Prešovskej eparchie.  
 

Logo ponúka pohľad na chrám, ktorý však nie je iba stavbou bez života. 

Preto je súčasťou loga aj vinič so strapcom hrozna, ktorý predstavuje 
život viery v Cirkvi  

– nielen v murovaných či drevených chrámoch, ale predovšetkým v živých 

chrámoch  
– v živote tých, ktorí uverili Kristovi a jeho Cirkvi. Sv. apoštol Pavol píše: „Vy 

ste chrám živého Boha“ (2 Kor 6, 16a).  

 

Vinič je častým motívom na drevorezbách ikonostasov v našich chrámoch 
a na liturgických rúchach. 

 

 
Viac o význame loga 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.grkatpo.sk/pub/doc/spravy/dokumenty/vysvetlenie_loga.pdf
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18.12.2017 / Jubileum Prešovského arcibiskupstva ako námet 
pre hodiny náboženstva 

Jedným z prípravných podujatí 
nadchádzajúceho Jubilejného roka 

Prešovskej archieparchie 2018 bol aj 

odborno-metodický seminár, ktorý 
v spolupráci s Metodicko-

pedagogickým centrom, regionálnym 

pracoviskom v Prešove zorganizoval 
dňa 15. decembra 2017 Diecézny 

katechetický úrad Prešovskej 

archieparchie pre kňazov a učiteľov 

náboženstva/náboženskej výchovy. 
  

Seminár bol venovaný Roku výročí Prešovskej archieparchie, ktoré si 

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku bude pripomínať v roku 2018. Za 
najvýznamnejšie môžeme pokladať 200. výročie zriadenia Prešovskej eparchie, 

50. výročie obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu a 10. výročie 

metropolitného usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. 
  

Cieľom seminára bolo predložiť prehľad dejín Gréckokatolíckej cirkvi a medzi 

učiteľmi iniciovať výber čiastkových tém, ktoré potom môžu využiť vo 
vyučovacom procese. Lektorom bol doc. ThDr. Peter Borza, PhD. z Katedry 

histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. V historickom exkurze dejinami 

Gréckokatolíckej cirkvi od zriadenia Prešovského biskupstva v roku 1818 

predstavil rozsiahlu historiografiu, ktorá sa venuje gréckokatolíkom a niekoľko 
zlomových udalostí z dejín vhodných k zaradeniu do vyučovania 

náboženstva/náboženskej výchovy. 

 
 

 

 
Celá správa tu                                                       Fotogaléria k správe 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2734
http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2734
http://www.dku.grkatpo.sk/jubileum-presovskeho-arcibiskupstva-3/
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28.12.2017 /Sviatky Narodenia Pána v prešovskej katedrále 
 

V Nedeľu Otcov 24. decembra dopoludnia 

slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ archijerejskú svätú liturgiu v 

Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove, počas 

ktorej v homílii povedal, že v rodokmeni v 
evanjeliu nám Cirkev pripomína Ježišov 

pôvod. Evanjelista nás stavia pred fakty. Ježiš 

nám dáva všetko – seba samého, aby bol 
Emanuel – Boh s nami. „Hľa, ja som s vami 

po všetky dni až do skončenia sveta!“ 

  
Popoludní, v Predvečer Narodenia Pána, slávil 

vladyka Ján Veľkú večiereň, pri ktorej sa 

veriacim prihovoril otec Daniel Galajda, ktorý 
zdôraznil hĺbku liturgických textov zo sviatku 

Narodenia Pána, v ktorých je Ježiš nazvaný 

Svetlom. 

  
V noci slávil vladyka Ján Veľké povečérije, na konci ktorého zaželal veriacim 

požehnané sviatky Narodenia Pána a spolu s kňazmi sa už tradične šiel 

pomodliť k jasličkám, kde spolu s celou katedrálou zaspievali Tichú noc. 
  

Jasličky v prešovskej katedrále sú umiestnené v Kaplnke Ochrany Presvätej 

Bohorodičky (Čiernej Madony) na ploche 16 m2. Majú 14 pohyblivých častí a 
viac ako 120 z dreva vyrezávaných, farebne upravených a polychrómovaných 

postáv. Na objednávku otca Mariána Potáša OSBM ich zhotovil český 

redomptorista otec Ján Zakopal CSsR a v katedrále boli prvýkrát inštalované 
na Vianoce v roku 1969. Ich súčasťou sú nielen typické výjavy z Betlehema, ale 

napr. aj rôzne remeslá či ľudia v krojoch, ktorí prinášajú Ježiškovi dary, 

pastieri pri ohni s ovečkami, ale napr. aj Bazilika sv. Petra. 

 
 

Celá správa 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2739
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01.01.2018 / Pastiersky list otca arcibiskupa a metropolitu 
Jána Babjaka SJ k Jubilejnému roku Prešovskej archieparchie 

2018 
Drahí bratia a sestry! 

 
Na začiatku Jubilejného roka Prešovskej 

archieparchie 2018, v ktorom 

Gréckokatolícka cirkev bude ďakovať 

mnohorakými spôsobmi Pánu Bohu za jeho 
nekonečnú lásku a dobrotu v duchu 

modlitby: „Tvoje z tvojho tebe prinášame...“, 

vás všetkých srdečne pozdravujem a prajem 
vám požehnaný nový rok plný milostí, pokoja 

a Božej lásky, ktoré nám Pán neustále 

ponúka, ale ešte hojnejšie v tomto jubilejnom 
roku. 

 

Dnešný sviatok Obrezania Pána vyjadruje 
zmluvu uzavretú na Sinaji medzi Bohom a 

izraelským ľudom. Každý chlapec sa stal 

obriezkou účastný na prisľúbeniach 

vyplývajúcich z tejto zmluvy. My sme boli krstom začlenení do nového Izraela – 
do Cirkvi a stali sme sa účastnými na Kristových prisľúbeniach. V evanjeliu 

počúvame, že po narodení Ježiša pastieri oslavovali a chválili Boha za všetko, 

čo počuli a videli. Aj my chceme po celý tento rok oslavovať a chváliť Boha za 
evanjelium, ktoré posilňovalo celé generácie našich veriacich a ktoré aj my 

počúvame ako radostnú zvesť pre náš život, ale aj za všetky jeho viditeľné i 

neviditeľné dobrodenia – za všetko, čo sme počuli a videli. Dnešné evanjelium 
nám predstavuje aj udalosť, keď Jozef a Mária našli Ježiša v chráme. Nech 

nám Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 2018, ktorý dnes začíname sláviť, 

pomôže umocniť našu vieru v Ježiša Krista prítomného v našich chrámoch, v 
Božom slove, vo sviatostiach a v spoločenstve Cirkvi, ale aj nanovo ho nájsť v 

našom každodennom živote, v našich rodinách, v udalostiach nášho života. 

 

celý pastiersky list 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2740
http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2740
http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2740
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04.01.2018 / Gréckokatolíci v Prešovskej archieparchii začali 
sláviť jubilejný rok 

 
 
Najbližšou liturgickou slávnosťou Jubilejného roka 
Prešovskej archieparchie 2018 bude slávnostná 

archijerejská svätá liturgia na sviatok Bohozjavenia Pána 

6. januára 2018 o 10:00 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove s veľkým svätením vody a pri príležitosti 15. 

výročia biskupskej vysviacky prešovského arcibiskupa 

metropolitu Mons. Jána Babjaka SJ. Prijal ju 6. januára 
2003 v Bazilike sv. Petra v Ríme z rúk pápeža sv. Jána 

Pavla II. Liturgiu z Prešova bude v priamom televíznom 

prenose vysielať RTVS. 
  

Rok významných výročí začali gréckokatolíci na Slovensku sláviť 1. januára na 

sviatok Obrezania Pána. V Prešovskej archieparchii mali v niektorých 

farnostiach pri ďakovných liturgiách v posledný deň kalendárneho roka, 
v iných pred polnocou a v ďalších priamo na Nový rok poklonu pred 

Najsvätejšou Eucharistiou s modlitbou pred Ježišom Kristom v Najsvätejšej 

Eucharistii. 
  

Pri všetkých svätých liturgiách 1. januára čítali kňazi na svätých liturgiách v 

chrámoch Prešovskej archieparchie namiesto homílie Pastiersky list 
prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ k Jubilejnému roku 

Prešovskej archieparchie 2018. Okrem iného v ňom uviedol: „Vďačnosť plodí 

nové dary. Buďme horliví v ďakovaní Pánu Bohu i Presvätej Bohorodičke za 
našu Gréckokatolícku cirkev, za jej rozkvet, za biskupov, kňazov, rehoľníkov, 

rehoľné sestry a za bohoslovcov. Modlime sa, aby sme všetci žili horlivo podľa 

Božej vôle, každý na tom mieste, kde nás Pán Boh postavil, aby sme šírili Božie 

kráľovstvo na zemi. Aby sa Ježiš vzmáhal v našom živote i v tomto svete.“ 
  

Na Nový rok začali v rámci jubilejného roka putovať po farnostiach súbežne 

v jednotlivých protoresbyterátoch Prešovskej archieparchie kópie 
krásnobrodskej ikony Presvätej Bohorodičky, ktorá je jednou z najstarších 

a najkrajších zázračných mariánskych ikon v Gréckokatolíckej cirkvi na 

Slovensku. Prešovský arcibiskup metropolita tieto kópie krásnobrodskej ikony 
posvätil na sviatok Narodenia Pána v prešovskej katedrále. 

  

Celá správa 
 

 

 

 
 

 

 

http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2741
http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2741
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08.01.2018 / Prešovský metropolita Ján Babjak si pripomenul 
15. výročie biskupskej vysviacky 

 
Na sviatok Zjavenia Pána 6. januára si prešovský 

arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ slávením 

archijerejskej svätej liturgie v Katedrále sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove pripomenul 15. výročie 

biskupskej vysviacky, ktorú prijal 6. januára 

2003 z rúk sv. Jána Pavla II. v Bazilike sv. Petra 
vo Vatikáne. 

  

V homílii povedal, že sa pri krste Ježiša v Jordáne 

zjavil Boh Láska. Pozval veriacich, aby si 
zušľachťovali srdcia spoznávajúc Božiu lásku. „Tí, 

ktorí spoznali túto lásku a nechali ňou formovať 

svoje srdcia, naučili sa milovať. Milovať 
obetujúcou sa láskou je najväčšie umenie sveta.“ 

Veľké svätenie vody nazval znakom toho, „že sa 

znova dávame k dispozícii Bohu, že chceme, aby v nás bola umocnená krstná 
milosť, naše zaštepenie do Krista. Že Boha pozývame do našich domovov, do 

našich manželstiev, rodín, do radostných i bolestných situácií nášho 

každodenného života.“ Vyjadril aj svoju osobnú skúsenosť, že biskupská 
vysviacka nebola pyšným triumfom, ako by si niekto mohol myslieť, „naopak, 

bola to veľká bázeň, ktorá rozochvievala môj hlas i srdce.“ V kontexte tajomstva 

sviatku Bohozjavenia vyjadril aj svoju najväčšiu túžbu, aby sa raz k nemu 

priznal nebeský Otec tak, ako sa priznal k svojmu Synovi po krste v Jordáne. 
„Po ničom inom tak netúžim, ako po tom priznaní sa Otca k synovi. Pozývam aj 

každého z vás, aby ste neodmietali lásku nebeského Otca, ale aby ste po nej 

v tento sviatok znova zatúžili.“ 
Zároveň pripomenul slávenie Jubilejného roka Prešovskej archieparchie a 

pozval mladých na Národné stretnutie mládeže P18 v júli do Prešova, na ktoré 

sa môžu prihlasovať už od 18. januára. 
Na konci svätej liturgie arcibiskup Ján posvätil vodu veľkým svätením a potom 

ňou pokropil veriacich. Ako je zvykom, veriaci si z nej odnášali domov. 

V mene všetkých vladykovi zablahoželal protosynkel Prešovskej archieparchie 
otec Ľubomír Petrík. Vladyka veriacim poďakoval za modlitby a poprosil ich, 

aby aj naďalej sprevádzali jeho biskupskú službu svojimi modlitbami. 

Toto liturgické vďakyvzdanie Bohu za 15. výročie biskupskej chirotónie bolo 
zároveň slávením prvého výročia z viacerých významných výročí Jubilejného 

roka Prešovskej archieparchie 2018. Slávnosť v priamom prenose vysielala 

Slovenská televízia. Záznam z tohto prenosu si môžete pozrieť v archíve RTVS 

(link). 
 

Celá správa       archív sv. Liturgie na RTVS 

 
 

 

 
 

http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2743
http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2743
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12986/145175#175
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13025/145175#175
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17.01.2018 / Rok výročí Prešovskej archieparchie v školskej 
katechéze 

 
04. 01. 2018 – DKÚ PA – V súvislosti s Rokom výročí v 

Prešovskej archieparchii ponúka Diecézny katechetický 
úrad Prešovskej archieparchie pre kňazov a katechétov 

vzorové vyučovacie hodiny pre 1. a 2. stupeň ZŠ a pre SŠ. 

 

 
 

Celá správa 

 
 

 

 
 

 

 
1. stupeň ZŠ – PaedDr. Ľubomíra Pružinská 

 

 

 
 

 

 
 

2. stupeň ZŠ – PaedDr. Stanislav Maloš 

 
 

 

 
 

 

 

 
 SŠ – Mgr. Jana s. Ivana Sojková SNPM 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2746
http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2746
http://www.dku.grkatpo.sk/wp-content/uploads/pr%C3%ADprava-1.-stupe%C5%88.pdf
http://www.dku.grkatpo.sk/wp-content/uploads/200-vyrocie-pre%C5%A1ovskeho-biskupstva.pdf
http://www.dku.grkatpo.sk/wp-content/uploads/Vyu%C4%8D.-hodina-z-pr%C3%ADle%C5%BEitosti-Jub.-roka.pdf
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31.01.2018 / Eucharistická poklona na Gymnáziu bl. Pavla 
Petra Gojdiča v Prešove 

V rámci duchovných aktivít Jubilejného roka Prešovskej 
archieparchie sa v stredu 31. januára 2018 konala 

celodenná Eucharistická poklona študentov a 

zamestnancov Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča v 
Prešove. Vďakyvzdávanie začalo v Chráme Povýšenia sv. 

Kríža na Sekčove, kde sa študenti spolu s vyučujúcimi 

zúčastnili školskej svätej liturgie a Eucharistickej 
pobožnosti. Po nej sa presunuli do školy, kde v školskej 

kaplnke prebiehala celodenná Eucharistická poklona po 

jednotlivých ročníkoch. 

 
                         Fotogaléria 

 

 
 

 

 
 

01.02.2018 / Ďakovný rok pred Eucharistiou 

v kontemplatívnom kláštore sestier redomptoristiek 
 

 V Kláštore Najsvätejšej Trojice sestier 

redemptoristiek vo Vranove nad Topľou sme 30. 

januára prežívali celodennú adoráciu pri príležitosti 

jubilejného roka Prešovskej archieparchie. Ráno, na 
sviatok Troch svätiteľov po svätej liturgii bola 

vyložená Najsvätejšia sviatosť oltárna k adorácii. V 

tento sviatočný deň sme si pripomínali aj 10. výročie 
zriadenia Prešovskej metropolitnej cirkvi sui iuris na 

Slovensku, ako aj 10. výročie vymenovania vladyku Jána Babjaka SJ za prvého 

prešovského arcibiskupa metropolitu pápežom Benediktom XVI. Aj vo svetle 
týchto krásnych výročí sme zotrvávali v tichu pred Najsvätejšou sviatosťou v 

duchu odprosovania, prosby, chvály a vďačnosti, za dary a milosti, ktorými 

Boh obdaroval našu archieparchiu. V hodine Ježišovej smrti na kríži sme sa 
spolu s hŕstkou veriacich pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Do 

Božieho milosrdenstva sme odovzdali našich biskupov, kňazov, rehoľníkov, 

rodiny, mládež, deti, chorých a trpiacich, zomierajúcich ako aj duše v očistci 

prosiac o jednotu, zmierenie a pokoj v ľudských srdciach, rodinách, 
spoločenstvách. Adoráciu sme zakončili eucharistickým požehnaním a 

pokračovali sme modlitbou 9. času a večierňou. Veríme, že dážď Božích milostí 

jubilejného roka osvieži, zvlaží i zúrodní srdce každého človeka, aby sa ešte 
viac otvorilo na prijatie Božej lásky a prinášalo hojné ovocie dobra a 

milosrdenstva. 
 

Fotogaléria  

 

http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2761
http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2761
http://www.grkatpo.sk/?fotogalerie&id=1370
http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2754
http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2754
http://www.grkatpo.sk/?fotogalerie&id=1366
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01.02.2018 / Deň učiteľov a zamestnancov cirkevných škôl 
Prešovskej archieparchie 
 

Vo štvrtok 1. februára 2018 sa v priestoroch 

Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa 

Pavla Petra Gojdiča v Prešove uskutočnilo v poradí 
druhé stretnutie pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Prešovského arcibiskupstva, ktoré zorganizoval 
Gréckokatolícky školský úrad pri príležitosti sviatku 

Troch svätiteľov ako poďakovanie zamestnancom 

cirkevných škôl za ich prácu. 

  
Archijerejskú svätú liturgiu slávil prešovský 

arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ, ktorý v 

homílii povzbudil prítomných a vyjadril im svoju 
vďaku. S učiteľmi a ostatnými zamestnancami sa stretol aj na spoločnom 

obede a posedení, na ktorom mali prítomní možnosť obrátiť sa naňho so 

svojimi otázkami a postrehmi. 
  

Stretnutie, na ktorom sa zúčastnilo 120 zamestnancov cirkevných škôl, sa 

nieslo v duchu Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 a bolo 
ukončené divadelným predstavením Obchod na korze v Historickej budove 

Divadla Jonáša Záborského v Prešove. 

 

 
 

Fotogaléria 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2756
http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2756
http://www.grkatpo.sk/?fotogalerie&id=1367
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02.02.2018 / Pripomíname si 10. výročie nového usporiadania 
Gréckokatolíckej cirkvi 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Bratislava/Košice/Prešov 30. januára (TK KBS) Pred 10 rokmi, 30. januára 
2008, pápež Benedikt XVI. povýšil Gréckokatolícku cirkev na Slovensku na 

metropolitnú cirkev sui iuris so sídlom v Prešove, pričom povýšil Prešovskú 

eparchiu na archieparchiu a metropolitné sídlo a za prvého prešovského 
arcibiskupa metropolitu vymenoval vtedajšieho prešovského eparchiálneho 

biskupa Mons. Jána Babjaka SJ. Zároveň povýšil Košický apoštolský exarchát 

na eparchiu a vtedajšieho exarchu Mons. Milana Chautura CSsR vymenoval za 
prvého košického eparchiálneho biskupa. Zriadil aj novú Bratislavskú eparchiu 

a za jej prvého eparchiálneho biskupa vymenoval Mons. Petra Rusnáka. 

 

Celá správa 
 

 

 
 

 

 
 

http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2751
http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2751
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05.02.2018 / Gréckokatolícka cirkev ďakovala za desať rokov 
metropolitného usporiadania 

 
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku 

si 30. januára pripomenula 10. 

výročie jej povýšenia na metropolitnú 
cirkev sui iuris. V nedeľu 4. februára 

prešovský arcibiskup metropolita Ján 

Babjak SJ slávil pri tejto príležitosti 
v Bazilike Zosnutia Presvätej 

Bohorodičky v Ľutine archijerejskú 

svätú liturgiu, spolu s kardinálom 

Stanisławom Dziwiszom, apoštolským 
nunciom Mons. Giacomom Guidom 

Ottonellom a ďalšími arcibiskupmi 

a biskupmi zo Slovenska a zahraničia a desiatkami kňazov. Zároveň to bol Deň 
zasväteného života v Prešovskej archieparchii, ktorého sa zúčastnilo 

osemdesiat rehoľníkov a rehoľných sestier. 

  
Slávnostnú homíliu ohlásil krakovský kardinál Stanisław Dziwisz, ktorý ocenil 

rozkvet Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku i požehnané pôsobenie vladyku 

Jána Babjaka SJ. „Boh odmenil vernosť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. 
Po prechode cez Červené more totalitného systému táto cirkev sa stala 

odolnejšou, duchovne mocnejšou a v novej spoločenskej a politickej situácii sa 

chopila nových úloh. Korunovaním celého procesu obnovenia a oživenia 

Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku bolo už spomenuté jej povýšenie na 
Metropolitnú cirkev sui iuris. Hľa, to sú niektoré vonkajšie znaky 

životaschopnosti prešovskej cirkvi. Naproti tomu v srdci samého Boha sú 

zapísané duchovné postoje a skutky – ovocie milosti a svätosti ľudí, ktorí tvoria 
túto cirkev. Je za čo ďakovať Bohu.“ 

  

Vyzdvihol aj vernosť tejto cirkvi v nedávnej histórii: „Kde bol Ježiš, keď v roku 
1950 komunisti, ktorí bojovali s Bohom a s pravdou, likvidovali 

Gréckokatolícku cirkev v Československu? Hľa, on, ukrižovaný Pán, bol s nimi 

v jednej lodi, ktorá plávala uprostred víchrice, a do tejto lode udierali hromy 
šialenej ideológie, ktorá bojovala proti všetkému, čo sa spájalo s Bohom. On – 

Ježiš Kristus zdieľal s nimi svoj osud. On bol s nimi vo väzení, v uponížení, v 

pocite bezmocnosti, vo fyzickom a duchovnom utrpení. Mnohí prenasledovaní 
vydali neskôr svedectvo, že vydržali vďaka vedomiu, že Boh bol s nimi, že ich 

neopustil.“ 

 

Celá správa       archiv RTVS    Fotogaléria 
 

  

 
 

 

 
 

http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2757
http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2757
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13025/147513#15
http://www.grkatpo.sk/?fotogalerie&id=1368
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07.02.2018 / Homília kardinála Stanisława Dziwisza v Ľutine 4. 
februára 2018 

 
Ponúkame vám homíliu kardinála Stanisława 

Dziwisza, emeritného krakovského arcibiskupa, 
ktorú ohlásil na archijerejskej svätej liturgii v nedeľu 

4. februára 2018 v Bazilike minor v Ľutine pri 

príležitosti vďakyvzdania za 10. výročie zriadenia 

Prešovskej metropolie sui iuris. 
  

Homília v plnom znení. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

08.02.2018 / V Prešove sa konalo 25. zasadanie Rady 

hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi 
 
V stredu 7. februára sa na 

Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v 

Prešove konalo 25. zasadanie Rady 
hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej 

cirkvi sui iuris na Slovensku. Zúčastnili sa 

ho všetci hierarchovia tejto cirkvi – 
prešovský arcibiskup metropolita Ján 

Babjak SJ, košický eparchiálny biskup 

Milan Chautur CSsR a bratislavský 
eparchiálny biskup Peter Rusnák. 

Zasadanie začali spoločnou modlitbou a na úvod si vypočuli zamyslenie 

Svätého Otca Františka. 

V dopoludňajšej časti rokovania sa venovali textom pohrebu laika, ktoré 
odsúhlasili, tiež textom pohrebu kňaza, ktorých spracovanie ešte potrebuje 

dlhší čas. 

Prijali informáciu o preklade Katechizmu Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi do 
slovenčiny, ktorý je teraz v štádiu jazykovej korektúry. 

Predsedom Gréckokatolíckej metropolitnej liturgickej komisie sa stal vladyka 

Peter Rusnák. 
 

Celá správa      Fotogaléria 

      
 

 

 

http://www.grkatpo.sk/pub/doc/spravy/dokumenty/Lutina_4_II_2018_homilia.pdf
http://www.grkatpo.sk/pub/doc/spravy/dokumenty/Lutina_4_II_2018_homilia.pdf
http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2760
http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2760
http://www.grkatpo.sk/?fotogalerie&id=1369
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16.02.2018 / Eucharistická poklona na CZŠ s MŠ bl. P. P. 
Gojdiča v Prešove 

Svätú štyridsiatnicu na Cirkevnej základnej 
škole s Materskou školou bl. P. P. Gojdiča v 

Prešove začali 12. februára 2018 deti, žiaci 

i učitelia Eucharistickou adoráciou, ktorú 
mali v rámci Jubilejného roka Prešovskej 

archieparchie. Žiaci ZŠ a deti MŠ spolu so 

svojimi triednymi učiteľmi postupne 
prichádzali do kaplnky, kde sa spolu 

s duchovným správcom školy otcom 

Rastislavom Bakom modlili pred Eucharistiou. 

V popoludňajších hodinách sa adorácie 
zúčastnili pedagógovia i nepedagogickí pracovníci školy. Do adorácie sa všetci 

zapájali osobnými modlitbami i piesňami. Najväčším darom tohto dňa bolo 

slávenie svätej liturgie. Sme vďační Pánovi za Jeho najväčší dar, ktorý nám 
zanechal v Najsvätejšej Eucharistii, seba samého, a za kňazov, ktorí nám tento 

dar sprostredkúvajú i  za požehnaný a krásne prežitý deň v blízkosti nášho 

Pána. 
 

                              Fotogaléria 

 
 

 

 

 

19.02.2018 / Ďakovný rok pred Eucharistiou na Gymnáziu sv. 
Jána Zlatoústeho 
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v Humennom 

sa zapojilo do osláv Jubilejného roka Prešovskej 

archieparchie, kedy slávime 200. výročie vzniku 
Prešovskej eparchie a 10. výročie jej povýšenia 

na archieparchiu a metropoliu sui iuris. 

Zároveň si pripomíname 50. výročie 
znovuobnovenia Gréckokatolíckej cirkvi a 20. 

výročie vzniku nášho gymnázia. Vďační za dar 

Cirkvi sme na našej škole strávili piatok 16.2.2018 pri Ježišových nohách. 
V našej kaplnke sme privítali hosťa, o. Pavla Dancáka ml., ktorý začal našu 

eucharistickú adoráciu. Postupne sa v kaplnke vystriedali všetky triedy 

a učitelia. Študenti tak mohli v tichej modlitbe i pri duchovnej piesni rozjímať 
a hlbšie prežiť prvý týždeň Veľkého pôstu. 

 

                                Fotogaléria  

 
 

 

 
 

http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2764
http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2764
http://www.grkatpo.sk/?fotogalerie&id=1371
http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2768
http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2768
http://www.grkatpo.sk/?fotogalerie&id=1375
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07.03.2018 / Prednáška o histórií Gréckokatolíckej cirkvi na 
Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča 

V pondelok, dňa 5. 3. 2018, sa na Gymnáziu bl. Pavla 
Petra Gojdiča v Prešove, pri príležitosti jubilejného 

roka Prešovskej archieparchie, uskutočnila prednáška, 

ktorú pútavou formou predniesol Mons. prof. Peter 
Šturák. Prednáška bola určená pre študentov 3. a 4. 

ročníka, ktorí sa okrem informácií o Gréckokatolíckej 

teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove 
dozvedeli aj zaujímavosti z jej histórie a histórie 

Gréckokatolíckej cirkvi. Počas prezentácie prof. 

Šturák, dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty, 

poukázal na významné osobnosti fakulty ako aj 
dôležité historické medzníky Gréckokatolíckej cirkvi. Medzi ne patrilo 

rozdelenie Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie a vznik Prešovskej eparchie 

v r. 1818 pápežskou bulou Relata semper. V tomto roku preto slávime 200. 
výročie jej založenia. Po prednáške bol pre študentov vyhradený priestor pre 

otázky ako aj letáky pre záujemcov o štúdium na Gréckokatolíckej teologickej 

fakulte. 
 

Správa  

 
 

 

 

08.03.2018 / V Prešove otvorili putovnú výstavu fotografií 
z dvesto ročnej histórie Prešovskej eparchie 

Gréckokatolícke arcibiskupstvo 

v Prešove a Gréckokatolícka 

teologická fakulta Prešovskej 

univerzity (GTF PU) pripravili 
v rámci Jubilejného roka Prešovskej 

archieparchie putovnú výstavu 

historických fotografií s názvom 200. výročie založenia Prešovskej eparchie. 
Slávnostne ju v pondelok 5. marca po svätej liturgii v Katedrále sv. Jána 

Krstiteľa v Prešove otvoril prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. 

Fotografie s priliehajúcimi textami sa nachádzajú na dvanástich paneloch. 
  

Správa      Fotogaléria 

 

                        
 

 
 

 

http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2778
http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2778
http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2779
http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2779
http://www.grkatpo.sk/?fotogalerie&id=1378
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10.03.2018 / Prednáška prešovského arcibiskupa metropolitu 
Jána Babjaka SJ vo Varšave 

 
Túto prednášku predniesol prešovský arcibiskup 

metropolita Ján Babjak SJ vo Varšave na 
medzinárodnom seminári pre biskupov 20. 

februára 2018. 

  

Text prednášky 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

19.03.2018 / Púť kňazov orlovského protopresbyterátu 
  

Aj keď slovo púť vraj znamená ísť ďaleko, pre kňazov orlovského 
protopresbyterátu návšteva pútnického miesta v Ľutine mala aj 

napriek krátkej vzdialenosti tento význam. V rámci roka výročí 

prešovskej archieparchie sa kňazi v našom protopresbyteráte 

vybrali stráviť čas od tohto sveta, aby v sile modlitby a rozjímania, 
posilňovali svoje duše. Po modlitbe 3. hodinky sme začali 

pracovnou časťou, kde sme si rozobrali aktuálne témy potrebné pre chod 

daných farností a cirkvi všeobecne. Príhovor začal protopresbyter o. Peter Iľko, 
ktorý hovoril o pokúšaní Ježiša Krista a odkaze, že diabol pokúša aj teraz, ale 

keď budeme s Kristom, budeme mu vedieť 

odolávať. Potom nasledovala diskusia a 
obed.  

Po obedňajšej prestávke nasledovala 

prednáška o. Pavla Szekelyho o význame 
pôstu. Po krátkom zdieľaní sme išli do 

baziliky, kde sme spoločne zaspievali 

modlitbu 6. hodinky. Po nej sa nám 

prihovoril o. Miroslav Šimko, ktorý nás cez 
liturgické rúcha uviedol do stavu kňazstva, 

ako odovzdanosti sa vo všetkom Kristovi. 

Po krásnom zdieľaní sa a rozjímaní už bol čas na odchod, aj keď sme ani 
nevedeli, že je už tak veľa hodín. Verím, že si ešte na podobné stretnutia v 

rámci roka výročí nájdeme čas, aby sme mohli porozjímať nad krásou a láskou, 

ako nás Nebeský Otec miluje. 
 
 

http://www.grkatpo.sk/pub/doc/spravy/dokumenty/20180310_Prednaska_Varsava.pdf
http://www.grkatpo.sk/pub/doc/spravy/dokumenty/20180310_Prednaska_Varsava.pdf
http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2784
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24.03.2018 / Vladyka Ján Babjak prednášal účastníkom 
AŠADky v Juskovej Voli 

 
V dňoch 16. – 18. marca 2018 sa v 

Gréckokatolíckom mládežníckom 
centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 

38 účastníkov Školy služby a 30 

účastníkov Školy učeníka v 

Archieparchiálnej škole animátora-
dobrovoľníka (AŠAD). O účastníkov 

sa staral tím dvoch kňazov a 

ôsmich animátorov. 
V Škole učeníka o. arcibiskup a 

metropolita Ján Babjak priblížil 

tému Cirkvi a jej štruktúry. 
Venoval sa aj bohatstvu viery a života v Cirkvi v histórii i súčasnosti Prešovskej 

archieparchie. 

V Škole služby v odbore animátor skupinky mladí rozprávali o základoch 
vývinovej psychológie, syndróme vyhorenia i riešení konfliktov. Lektorkou bola 

Lucia Baranová.V kreatívno-hudobnom odbore pod vedením Drahomíry 

Kolesárovej sa mladí učili písať príbeh a rozhovor. 

Vyvrcholením víkendu bola svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Ján Babjak a po 
nej celonočná Eucharistická adorácia, ktorou sme ďakovali za všetky milosti 

prežívaných jubileí Prešovskej archieparchie, ktoré Boh daroval našej cirkvi. 

 
24.03.2018 / Na gréckokatolíckom gymnáziu v Humennom 

zaznela prednáška o histórii Prešovskej eparchie 
Utorok 20. marca 2018 sme na Gymnáziu sv. Jána 

Zlatoústeho v Humennom privítali dekana 
Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej 

univerzity v Prešove, historika, Mons. prof. Petra 

Šturáka. V svojej prednáške previedol študentov 
tretieho a štvrtého ročníka históriou našej 

Prešovskej eparchie. Jej vznik sa datuje do roku 

1818, kedy bola pápežskou bulou Relata semper vyčlenená z Mukačevskej 

gréckokatolíckej eparchie. V tomto roku preto slávime 200. výročie jej 
založenia. Dôležitým medzníkom v jej histórii bol aj vznik teologickej fakulty v 

roku 1880. Našim študentov preto predstavil súčasné možnosti štúdia na nej. 
 

                                                     Fotogaléria 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2788
http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2788
http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2789
http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2789
http://www.grkatpo.sk/?fotogalerie&id=1383
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27.03.2018 / Kvetný víkend vo svetle výročí Prešovskej 
archieparchie v GMC Bárka v Juskovej Voli a Prešove 

V dňoch 23. – 25. marca 2018 sa mladí z 
Prešovskej archieparchie stretli v 

Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v 

Juskovej Voli, aby spoločne prežili Kvetný víkend. 
Tieto dni boli výnimočné v tom, že sa v 

mládežníckom centre stretlo 46 účastníkov a 52 

animátorov, dobrovoľníkov. Všetci vstúpili do 
myšlienky odvážneho roka, ktorá pripravuje mladých na Národné stretnutie 

mládeže P18 v Prešove. Účastníci počuté myšlienky v katechézach a slove o. 

Martina Tkáča rozvíjali prácou v skupinkách, odvážnymi hrami i urobením 

odvážneho rozhodnutia v živote s Bohom. 
  

Dobrovoľníci a animátori odvážne pripravovali program na Kvetnú nedeľu. 

Bárka orchester tvorený vyše 30 ľuďmi odvážne spájali zvuk rôznych 
hudobných nástrojov ako aj spevu, aby vznikli nádherné piesne o našej cirkvi a 

blahoslavených Pavlovi Petrovi Gojdičovi a Vasiľovi Hopkovi. Amaterských 

divadelníkov spojila myšlienka prežívania výročí našej cirkvi od zrodu 
Prešovskej eparchie až po súčasnosť, ktorú potom scénickým tancom 

prezentovali na programe Kvetnej nedele. V sobotu večer všetkých zjednotila 

svätá liturgia ako aj modlitba Krížovej cesty, sprevádzaná Bárka orchestrom. 
V nedeľu ráno po svätej liturgii sa všetci spoločne presunuli do Prešova, kde sa 

pripojili k ostatným mladým Prešovskej archieparchie. Zodpovednou 

animátorkou Kvetného víkendu bola Anna Tatárová. 

  
Myšlienkou Kvetnej nedele bol citát z Lukášovho evanjelia „Našla si milosť 

u Boha“ (Lk 1,30). V deň sviatku Zvestovania Presvätej Bohorodičke zazneli 

tieto slová povzbudiac Máriu a v deň Kvetnej nedele zazneli tieto slová aj pre 
našu matku cirkev, ktorá našla milosť u Boha, hoc bola zakázaná, povstala a 

dnes môže prežívať slobodu. To bolo a je aj hlavnou myšlienkou Loga mladých 

Prešovskej archieparchie. Počas tejto nedele mladí sprítomňovali aj myšlienku 
výročí Prešovskej archieparchie „Tvoje z tvojho Tebe prinášame...“ a to tým, že 

celý program tvorili práve mladí Prešovskej archieparchie, aby priniesli svoje 

dary, talenty a nimi oslávili Boha. 
 

 

Celá správa      Fotogaléria 
 

    

 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2793
http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2793
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18.04.2018 / V Humennom si pripomenuli 1. výročie zriadenia 
vikariátu 

 
V sobotu 14. apríla 2018 sa v Chráme 

Zosnutia Presvätej Bohorodičky v 

Humennom slávila ďakovná svätá liturgia 
pri príležitosti 1. výročia zriadenia 

Humenského archieparchiálneho vikariátu. 

  
V úvode slávnosti humenský vikár otec 

Martin Zlacký privítal prešovského 

arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána 

Babjaka SJ i všetkých prítomných a pozval 
k radostnému vďakyvzdávaniu za prijaté 

dobrodenia, aby Pán Boh mohol ešte viac 

uspôsobovať srdcia pre prijímanie a 
odovzdávanie jeho darov. Otec arcibiskup a 

metropolita Ján pred svätou liturgiou požehnal základný kameň rezidencie 

vikariátu. 
  

Vladyka Ján v homílii predstavil aktivity a činnosť vikariátu počas ročnej 

existencie a poukázal na jeho pozitívny prínos pre celú archieparchiu. Ďalej 
zdôraznil aktuálnosť slov svätého apoštola Petra o tom, že „Boha treba 

poslúchať viac ako ľudí“ (Sk 5, 29), pre súčasnú situáciu v spoločnosti, kedy 

hriech a hriešny spôsob života je prezentovaný ako dobro. Prítomných vyzval, 

aby zodpovednejšie pristupovali k ponúkaným informáciám a na každom 
mieste bránili pravdu Božieho poriadku.  

  

Na slávnosti boli prítomní viacerí kňazi a veriaci z celého vikariátu. 
  

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ na Svätý a veľký štvrtok 13. 

apríla 2017 zriadil Humenský archieparchiálny vikariát so sídlom v 
Humennom, ktorý zahŕňa 7 protopresbyterátov so 76 farnosťami. Za prvého 

humenského vikára vymenoval otca Martina Zlackého. 

 
 

Fotogaléria 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2811
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Spomienkový prehľad aktivít 200  

 

23.04.2018 / V Jakubanoch oboznamujú deti s Jubilejným 
rokom Prešovskej archieparchie 

 
Od začiatku roka 2018 sa žiaci 

Základnej školy s materskou školou 

v Jakubanoch oboznamovali 
s Jubilejným rokom Prešovskej 

eparchie. Počas januára sa na 

hodinách náboženskej výchovy učili 
o dejinách Gréckokatolíckej cirkvi a 

počas februára sa oboznámili 

s osobnosťami a blaženými 

hieromučeníkmi tejto cirkvi. V marci 
boli účastní na prezentácii 

Stredoškolskej odbornej činnosti pod 

názvom „Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v obci Jakubany“, ktorá vznikla na 
základe výpovedí priamych svedkov predmetných dejín a popisuje život 

miestnej Gréckokatolíckej cirkvi v rokoch 1918 až 2018. Na základe týchto 

vyučovacích hodín a prezentácií sa pre žiakov I. stupňa ZŠ uskutočnil v marci 
z predmetu náboženská výchova interaktívny vedomostný kvíz. V apríli boli v 

rámci  medzipre dmetovej spolupráce náboženská výchova, dejepis, slovenský 

jazyk a občianska náuka účastní interaktívneho vedomostného kvízu žiaci II. 
stupňa. Obidva kvízy sa niesli pod názvom „Vo svetle výročí“ a víťazi boli 

odmenení hodnotnými cenami. Cieľom tejto akcie bolo interaktívnou súťažnou 

formou upevniť vedomosti a tak aj hrdosť a vďačnosť Bohu za svoju cirkev 

a Božie vedenie dejinami spásy každého človeka. 
 

      Fotogaléria 
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Spomienkový prehľad aktivít 200  

 

03.05.2018 / Gréckokatolíci z Prešovskej archieparchie 
putovali do Svätej zeme 

 
V sobotu 21. apríla 2018 krátko po polnoci sa 137 ľudí 

stretlo na košickom letisku, aby spolu so svojím 

pastierom otcom arcibiskupom a metropolitom Jánom 
Babjakom SJ začali ďakovnú púť do Svätej zeme 

v rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie. 

Z tvárí ľudí bolo možné vnímať túžbu po odhalení 
tajomstva Svätej zeme. Navštíviť miesta, kde sa odohrali 

tie najdôležitejšie udalosti zo života Ježiša Krista pre 

našu spásu, bol pre mnohých zatiaľ nesplnený sen. 

Všetko sa však začalo meniť o 03.10 hod., kedy sa začal 
let do Tel Avivu. Hneď po príchode sa k nám prihovoril 

sprievodca o. Miroslav Labač slovami: „Vitajte vo Svätej 

zemi!“. Vtedy si mnohí uvedomili, aká je to milosť byť tu a putovať po stopách 
Ježiša Krista, ďakujúc Bohu za všetky milosti a dobrodenia, ktoré sme osobne 

i ako Cirkev prijali za 200 rokov existencie Prešovskej eparchie. 

  
Naša púť začala prvou väčšou zastávkou v Cezarei prímorskej, ktorú dal 

postaviť sám Herodes Veľký. Po prehliadke archeologického areálu sme 

putovali do Nazareta, kde sme slávili svätú liturgiu v Kostole sv. Jozefa. Pozreli 
sme sa na miesta, kde žil svätý Jozef a Presvätá Bohorodička. Po prebdenej 

noci a prežitom dni sme sa všetci tešili na nocľah v mestečku Nazaret. 

  

V nedeľu ráno sme sa skupiny všetkých troch autobusov stretli pri slávení 
svätej liturgie na Hore Tábor – hore premenenia Pána. Potom nadšení krásnymi 

výhľadmi pokračovali sme na ceste do Kány Galilejskej, kde si manželia 

obnovili manželské sľuby. Navštívili sme aj pevnosť rehole Johanitov v Akku, 
ktorí prišli brániť Svätú zem, potom čo v roku 1009 sultán Hakim zrovnal 

Baziliku Božieho hrobu so zemou. Putovali sme ešte do Haify na horu Karmel, 

kde sme navštívili generálny kláštor rehole karmelitánov Stella Maris 
a pokochali sa pohľadom na Perzské záhrady. 

 

 
 

  

Celá správa        Fotogaléria 
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15.05.2018 / V Hrabskom sa konala archieparchiálna 
odpustová slávnosť blaženého Vasiľa Hopka 
 

V nedeľu 13. mája 2018 sa konala v Hrabskom 

archieparchiálna spomienková slávnosť bl. 

hieromučeníka Vasiľa Hopka, ktorej predsedal 
prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ 

a koncelebroval emeritný biskup Ján Eugen Kočiš 

a 22 kňazov. V homílii protosynkel Prešovskej 
archieparchie Ľubomír Petrík vychádzal 

z nedeľného evanjelia – Ježišovej veľkňazskej 

modlitby a vyzdvihol dôležitosť spoznania Božej 

lásky v udalostiach nášho života. V závere slávnosti 
sa prihovoril vladyka Ján a udelil apoštolské 

požehnanie od Svätého Otca pri príležitosti 

jubilejného roka – 200 rokov od zriadenia 
Prešovskej eparchie – početnému zástupu veriacich. 

 

Fotogaléria  
 

 

 
 

 

15.05.2018 / Metropolitné kolo projektu Východní svätí pre 

súčasnosť 2017/2018 
Popri biblickej súťaži a biblickej olympiáde Diecézny katechetický úrad 
Prešovskej archieparchie a Diecézny katechetický úrad Košickej eparchie 

organizujú pre žiakov a študentov aj projekt Východní svätí pre súčasnosť. 

Projekt je zameraný na spoznávanie života východných svätých 

a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného 
východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci 

naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci 

vekovej kategórie. Súťažiaci sa môžu zamerať na životopis, dielo, či posolstvo 
daného svätca. 

V tomto školskom roku ide o jubilejný 10. ročník projektu. Ako predmet 

projektu bolo vybrané jubileum – 200. rokov Prešovského biskupstva. Počas 
konania Metropolitného kola biblickej súťaže 9. – 10. mája 2018 o. Martin 

Zlacký, vikár Humenského archieparchiálneho vikariátu vybral najlepšie práce 

z eparchiálnych kôl. 
 

Celá správa      Víťazné práce 
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17.05.2018 / V Ľutine sa stretli gréckokatolícki kňazi na 
jubilejnej metropolitnej púti 

Na 10. metropolitnej púti kňazov Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku sa v stredu 16. mája stretlo v 

Ľutine viac ako 230 gréckokatolíckych kňazov a 

manželiek kňazov prevažne z Prešovskej 
archieparchie, ale aj z Košickej a Bratislavskej 

eparchie. Niektorí prišli spolu s deťmi, čo umocnilo 

typický rodinný charakter života a pôsobenia 
väčšiny gréckokatolíckych kňazov. 

Program púte, ktorá bola súčasťou slávení 

Jubilejného roka Prešovskej archieparchie, začal 

archijerejskou svätou liturgiou v Bazilike minor, 
ktorej hlavným slúžiacim bol prešovský arcibiskup 

metropolita Ján Babjak SJ. V homílii sa vladyka 

zameral na rodinu a jej ohrozenia. Zdôraznil 
dôležitosť ducha viery v kňazských rodinách. 

V ďalšom priebehu púte si jej účastníci pozreli dokumentárny film o zjaveniach 

Panny Márie vo Fatime. Po spoločnom obede a vzájomných neformálnych 
stretnutiach bola jubilejná metropolitná púť gréckokatolíckych kňazov 

zakončená modlitbou Akatistu k sv. Mikulášovi. 

 
Fotogaléria 
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29.05.2018 / V Krásnom Brode sa konal archieparchiálny 
odpust na Zostúpenie Svätého Ducha 

 
V nedeľu 27. mája sa v Krásnom Brode konala 

archieparchiálna odpustová slávnosť k sviatku 

Zoslania Svätého Ducha, ktorá je súčasťou slávení 
Jubilejného roka Prešovskej archieparchie, lebo práve 

tu začala história našej Prešovskej eparchie. Slávnosť 

bola spojená s posviackou nového ikonostasu 
v  Chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky pri 

kláštore otcov baziliánov. 

  

Na začiatku slávnosti v areáli monastiera privítal 
prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka 

SJ, slovanským zvykom chlebom a soľou, 

predstavený kláštora, Vladimír Juraj Sedláček 
OSBM. Za účasti otca arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre 

východné cirkvi, emeritného pomocného pražského biskupa Jána Eugena 

Kočiša, provinciála otcov redemptoristov Metoda Lukačika CSsR, provinciála 
otcov baziliánov Metoda Milana Bilančíka OSBM, humenského vikára Martina 

Zlackého, medzilaboreckého protopresbytera Jána Blaška a kňazov, 

rehoľníkov, vladyka Ján ako hlavný slúžiteľ posvätil ikonostas. 
  

Slávnostným kazateľom bol vladyka Cyril, ktorý hovoril o chrámoch Svätého 

Ducha. V kázni sa vrátil do histórie pútnického miesta, kde aj dnes môžeme 

vidieť starú stavbu a zároveň aj novú stavbu. Zmienil sa o 
historických osobnos tiach pôsobiacich a modliacich sa práve za múrmi 

krásnobrodského monastiera a chrámu, akými boli historik Bazilovič, národní 

buditelia Adolf Dobrianský a Alexander Duchnovič, ktorí svojimi životmi 
a dielami aj dnes dosvedčujú, akými boli chrámami Svätého Ducha. A tak ako 

pri stavbe budovy či chrámu sú potrebné neustále stavebné kontroly a 

následné permanentné staranie sa o nich, tak to platí aj o našich duchovných 
chrámoch, ako píše apoštol Pavol: „Vy ste chrám živého Boha“. Tak ako začal 

príkladmi domácich osobnosti, tak v závere poukázal na najväčší vzor – na tú, 

ku ktorej všetci pútnici prichádzajú už niekoľko storočí na toto miesto – na 
krasnobrodskú ikonu Bohorodičky. Mária bola ešte pred zoslaním naplnená 

Svätým Duchom a po celý pozemský život bola jeho príkladným chrámom. 

  
Po obchode okolo chrámu s čítaniami evanjelií prešovský arcibiskup a 

metropolita Ján pochválil otcov baziliánov za nádherný ikonostas a zároveň 

poďakoval veriacim za spoluúčasť pri jeho financovaní. Slávnosti sa zúčastnilo 

vyše 2 000 veriacich. 
 

Fotogaléria 
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04.06.2018 / Už deviatykrát sa konala gréckokatolícka púť 
k Božiemu milosrdenstvu v Krakove 

 
V sobotu 2. júna sa uskutočnila už 9. 

metropolitná púť Gréckokatolíckej cirkvi 

na Slovensku do Sanktuária Božieho 
milosrdenstva v Krakove. Bola súčasťou 

slávenia Jubilejného roka Prešovskej 

archieparchie 2018. 
Program púte začal privítaním pútnikov 

a modlitbou Ďakovného akatistu, ktorý 

viedol otec Jurij Popovič, súdny vikár 

Prešovskej archieparchie. Nasledovala 
archijerejská svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom bol prešovský 

arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a slávnostnú homíliu ohlásil emeritný 

przemyšlsko-varšavský arcibiskup Ivan Martyniak. Koncelebrovalo 100 kňazov. 
Pred archijerejskou svätou liturgiou vladyka Ján Babjak udelil nižšie svätenia 

Germanovi Stumpfovi, seminaristovi z jezuitskej rehole, ktorý pochádza 

z Kazachstanu a je teraz na formácii a študuje v Krakove. 
V homílii vladyka Ivan Martyniak viac ako 4000 pútnikom pripomenul, že už 

Starý zákon je plný obrazov Božieho milosrdenstva. Napríklad dúha, ktorá sa 

ukázala po potope sveta je takým znakom, obrazom Božieho milosrdenstva, že 
Boh už nebude trestať. Ale aj znak, ktorý Boh napísal Kainovi na čele, aby ho 

nikto nezabil. „Teológovia rozmýšľajú, čo to bol za znak. To bol znak, že je to 

hriešne Božie dieťa, kvôli ktorému príde Spasiteľ, Boží Syn na svet.“ Tieto 

starozákonné obrazy prepájal kazateľ so sestrou Faustínou Kowalskou 
a s našou súčasnosťou. V Starom zákone Boh hovoril prostredníctvom 

prorokov, ktorí ohlasovali Božie milosrdenstvo, hovorili, že hriech bude 

odpustený. A Boh povedal sestre Faustíne, že teraz posiela ju ku všetkým 
ľuďom s jeho milosrdenstvom. Spomenul aj novú exhortáciu pápeža Františka 

Gaudete et exsultate a povedal, že v nej Svätý Otec pozýva každého, aby sme 

boli milosrdní a dobrí každý deň, pretože sme všetci povolaní k svätosti. 
Zamyslel sa aj nad mnohými nebezpečenstvami, ktoré ohrozujú svätosť rodín, 

ako sú potraty či vytrácanie sa pojmov manžel a manželka, otec a matka. Ale 

poukázal nakoniec na východisko, keď povedal. „Boh dáva záchranu! Na púšti 
Mojžiš udrel po skale a vytryskla voda, lebo Izraeliti umierali od smädu – a sv. 

Pavol napíše, že tou skalou je Ježiš Kristus. To je skala milosrdenstva. Božie 

milosrdenstvo potrebujeme všetci. Milosrdenstvo, to je plnosť Božej 
spravodlivosti. Boh zjavuje svoje meno, že je milosrdný.“ 

 

Celá správa     Fotogaléria 
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14.06.2018 / Diskusný večer Ústavu pamäti národa v Prešove 
na tému obnovy Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 

 
Ústav pamäti národa v spolupráci 

s Filozofickou fakultou Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach, 
Gréckokatolíckym arcibiskupstvom 

Prešov a Krajským múzeom v Prešove si 

zorganizovaním diskusného večera 
v pondelok 11. júna pripomenul 

významné 50. výročie obnovenia 

Gréckokatolíckej cirkvi 

v Československu. Ústav pamäti národa 
pravidelne organizuje diskusné večery 

v Bratislave a v spolupráci s Katedrou 

histórie FF UPJŠ aj v Košiciach. Teraz 
k týmto mestám pribudol aj Prešov. 

Organizátori podujatia týmto spôsobom 

chceli upozorniť na významnú udalosť 
v československých dejinách, odvahu statočných občanov domáhajúcich sa 

deklarovanej, ale reálne potláčanej slobody náboženského vyznania. Daný 

zápas zaznamenal v roku 1968 dôležité víťazstvo, avšak veriaci museli za svoje 
práva bojovať aj naďalej a z náboženskej slobody sa v plnosti mohli napokon 

tešiť po páde komunistického režimu. Je chvályhodné, že podujatie 

zorganizovali inštitúcie, ktoré rôznym spôsobom napomáhajú formovaniu 

občianskej spoločnosti a s týmto pozitívnym zámerom pripravili aj diskusný 
večer v Prešove. 

Pozvanie k diskusii prijali prešovský arcibiskup metropolita Mons. ThDr. Ján 

Babjak SJ, PhD., historik Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. z 
Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a Pavol 

Jakubčin, PhD. z Ústavu pamäti národa. Hostí a publikum diskusným večerom 

sprevádzal doc. ThDr. Peter Borza, PhD. z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach. 

 

Celá správa     Fotogaléria 
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15.06.2018 / Homília emeritného przemyšlsko-varšavského 
arcibiskupa Ivana Martyniaka v Krakove 

 

Ponúkame vám: Homíliu emeritného 
przemyšlsko-varšavského arcibiskupa 

Ivana Martyniaka, ktorú ohlásil na 9. 
metropolitnej púti Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku do Sanktuária 

Božieho milosrdenstva v Krakove-
Lagiewnikach v sobotu 2. júna 2018. 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Text kázne      audio kázne 
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28.06.2018 / Pri príležitosti 50. výročia vzkriesenia 
Gréckokatolíckej cirkvi vladyka Ján posvätil kríž 

 
V rámci Jubilejného roka Prešovskej 

archieparchie 2018 Gréckokatolícka cirkev 

posviackou pamätného kríža pri Divadle Jonáša 
Záborského v Prešove na mieste, kde stála 

pôvodná budova Gréckokatolíckeho kňazského 

seminára a Vysokej bohosloveckej školy, 
dôstojne oslávila jedno z jubileí – 50. výročie 

vzkriesenia tejto cirkvi v bývalom 

Československu. 

  
V utorok 26. júna večer slávil prešovský 

arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ 

v prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
archijerejskú svätú liturgiu. V homílii 

pripomenul časy utrpenia Gréckokatolíckej 

cirkvi, keď bola v rokoch 1950 až 1968 
zakázaná a postavená mimo zákona a čas jej 

vzkriesenia k novému životu v roku 1968. 

  
Po svätej liturgii bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák slávil voskresnú 

panychídu za všetkých, ktorí zostali verní Bohu, Gréckokatolíckej cirkvi, 

Svätému Otcovi a svojmu svedomiu a nedožili sa vzkriesenia Gréckokatolíckej 

cirkvi a tohto výročia. Protosynkel Ľubomír Petrík v mene vladyku Jána 
Babjaka i v mene všetkých prítomných zablahoželal vladykovi Jánovi Eugenovi 

Kočišovi, ktorý je jedným z posledných žijúcich, ktorí boli na kňazstvo 

formovaní v pôvodnej budove kňazského seminára a 25. júna ďakoval Bohu za 
92 rokov života. 

  

V liturgickom sprievode sa zástup biskupov, kňazov a veriacich presunul na 
miesto posviacky kríža. Po speve Zboru sv. Romana Sladkopevca, básni od 

Mikuláša Kasardu v podaní Márie Kotorovej, nasledovalo úvodné predstavenie 

myšlienky kríža, ktorý stojí na kameni predstavujúcom predovšetkým uholný 
kameň, ktorým je Kristus, ale aj Petrovu skalu, lebo Gréckokatolícka cirkev 

trpela pre vernosť Svätému Otcovi. 

  
Celá správa    Fotogaléria 1  Fotogaléria 2 
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17.07.2018 / Pripomíname si 130. výročie narodenia blaženého 
hieromučeníka P. P. Gojdiča 
 

 

Na 17. júl 2018 pripadá 130. výročie 
narodenia blahoslaveného prešovského 

biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča 

OSBM. Je to jedno z výročí Jubilejného 
roka Prešovskej archieparchie 2018. 

  

V sobotu 21. júla 2018 sa v Katedrále sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove uskutoční 

archieparchiálna odpustová slávnosť k jeho 

úcte. Pri tejto príležitosti na konci slávnosti 

prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ vyhlási blahoslaveného 

prešovského biskupa mučeníka Pavla Petra 

Gojdiča za patróna mesta Prešov. 
  

Odpustová slávnosť začne o 9:15 Akatistom 

k bl. P. P. Gojdičovi a o 10:00 bude 
pokračovať archijerejskou svätou liturgiou, 

pri ktorej vladyka Ján zároveň vysvätí 

jedného poddiakona na diakona. 
  

Blahoslavený biskup Pavel Peter Gojdič OSBM 

pôsobil v Prešove ako gréckokatolícky biskup od 
roku 1927 do roku 1950, kedy bol falošne 

obvinený a vo vykonštruovanom politickom 

procese odsúdený na doživotie a ďalšie tresty. 

Zomrel ako prešovský biskup verný Kristovi, 
Gréckokatolíckej cirkvi, Svätému Otcovi i svojmu 

svedomiu vo väzení v Leopoldove 17. júla 1960. 

  
Narodil sa 17. júla 1888 v rodine 

gréckokatolíckeho kňaza v Ruských Pekľanoch 

neďaleko Prešova. Blahorečil ho svätý Ján Pavol 
II. 4. novembra 2001 v Ríme. Jeho telesné 

ostatky sú k verejnej úcte uložené v bočnej 

kaplnke Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove. 
27. januára 2008 mu bol udelený titul 

Spravodlivý medzi národmi in memoriam za 

záchranu mnohých židovských spoluobčanov a 

za jeho otvorené protesty proti deportáciám. 
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17.07.2018 /  Po stopách našej histórie 
 

Vďační Bohu za 200 rokov 
Prešovskej eparchie, dnes už 

archieparchie, sa v sobotu 14. 07. 

2018 animátori Ekologického tábora 
Zázrak stvorenia na Ukrajine vydali 

na cestu: „Po stopách našej 

histórie“. 
 

S návštevou historický významných 

miest začali v Užhorode. Ako prvú sme navštívili biskupskú rezidenciu, ktorá je 

od roku 1780 sídlom Mukačevskej eparchie. Bývalý jezuitský kláštor spolu s 
chrámom darovala Mária Terézia pre ukrajinské deti. V Katedrálnom chráme 

sme sa pomodlili pri ostatkoch bl. Teodora Romžu. Potom naše kroky smerovali 

na Užhorodský zámok, kde bola podpísaná Užhorodská únia. Ako posledný 
sme navštívili Skanzen rusínskej kultúry. V Užhorode nám bratia františkáni 

poskytli nocľah. 

 
V nedeľu po svätej liturgii sme prenajatým autobusom vycestovali do 

Mukačeva, aj keď tam sa dejinné udalosti odohrávali skôr. Prvý sme navštívili 

Mukačevsky zámok, ako svedka našich dejín. Hlavným dejiskom našej histórie 
je však Černeča hora – baziliánský monastier z roku 1360. Tu bol sústredený 

duchovný a kultúrny život rusínskeho obyvateľstva a prebiehali boje o 

zjednotenie s Rímom. V určitom období bol monastier sídlom zjednotených 

biskupov. Neskôr bola rezidencia v blízkosti Uspenského chrámu v centre 
mesta a nakoniec prenesená do Užhorodu. 

 

V poobedňajších hodinách sme sa cez hraničný prechod Lužanku premiestnili 
do večernej Budapešti. Osvetlené mesto nás očarilo svojou nádherou a 

kultúrnymi pamiatkami. V Budapešti sme navštívili gréckokatolícku katedrálu, 

spoločný medzinárodný seminár, kde študovali naši bohoslovci, hlavne bl. 
Pavol Gojdič. Pri nasledujúcej prehliadke historických miest mesta sme videli 

aj výmenu stráže pri Prezidentskom pláci a večer sme sa zúčastnili na koncerte 

detského zboru Ščedryk z Kyjeva. 

 
 
Celá správa     Fotogaléria 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2904
http://www.grkatpo.sk/?fotogalerie&id=1448


Spomienkový prehľad aktivít 200  

 

21.07.2018 / Arcibiskup Ján Babjak vyhlásil blahoslaveného 
Pavla Gojdiča za patróna mesta Prešov 

 
Jedným z výročí prebiehajúceho Jubilejného 

roka Prešovskej archieparchie 2018 je aj 130. 

výročie narodenia blahoslaveného prešovského 
biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM. 

V sobotu 21. júla sa v Katedrále sv. Jána 

Krstiteľa v Prešove uskutočnila 
archieparchiálna odpustová slávnosť k jeho 

úcte, pri ktorej ho prešovský arcibiskup 

metropolita Mons. Ján Babjak SJ vyhlásil za 

patróna mesta Prešov. Počas archijerejskej 
svätej liturgie zároveň udelil diakonské 

svätenie a posvätil štyri nové obrazy v 

katedrále. 
  

Hlavným slúžiacim archijerejskej svätej 

liturgie bol vladyka Ján Babjak. Homíliu 
ohlásil protosynkel Prešovskej archieparchie 

Mons. Ľubomír Petrík, ktorý zdôraznil, že 

blahoslavený prešovský biskup mal osobnú 
skúsenosť s mocou Božej lásky, ktorá má moc 

aj smrť premeniť na život. Jasne to vyjadril svojím biskupským heslom „Boh je 

láska, milujme ho!“ Svätencovi povedal, aby si za svoj duchovný vzor do 

kňazstva vzal tohto svätca a aby aj on, spolu s manželkou, každý deň prosil o 
dar podobnej skúsenosti s Dobrým pastierom Ježišom Kristom. V homílii 

vychádzal z Ježišových slov: „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni sa zdržiavajú 

pri mne a nemajú čo jesť. A nechcem ich prepustiť hladných, aby 
nepoomdlievali na ceste“ (Mt 15, 32). Pri troch dňoch poukázal na skúsenosť 

Izraela, ktorý po troch dňoch cesty púšťou zakúsil moc Božej lásky (Ex 15, 22 – 

25) a tiež na trojdňové Ježišovo zostúpenie do útrob zeme a na jeho Paschu. 
  

V dekréte, ktorým vladyka Ján na konci slávnosti vyhlásil jedného zo svojich 

predchodcov na prešovskom biskupskom stolci za patróna mesta Prešov. 
 

Celá správa  životopis  modlitba   Dekrét    Fotogaléria 
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13.08.2018 / Počas odpustovej slávnosti v Šašovej vladyka Ján 
Babjak SJ posvätil zrekonštruovanú kaplnku 

 
V dňoch 11. a 12. augusta sa konala 

archieparchiálna odpustová slávnosť v 
Šašovej. Začala sa tradične privítaním 

pútnikov a posvätením vody v Kaplnke 

Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Potom 

program pokračoval v chráme molebenom 
pred milostivou ikonou a veľkou večierňou. 

V duchovnom slove otec František Dancák 

pripomenul veriacim: „Ja som Pán Boh 
Tvoj, nebudeš mať iných bohov, okrem 

mňa, aby si sa im klaňal.“ V dnešnej dobe máme slabú duchovnú imunitu. 

Veľa pozornosti upriamujeme na vplyv a pôsobenie Zlého namiesto toho, aby 
bol našou jedinou prioritou Boh a aby sme sa snažili odrážať jeho obraz v nás 

okolitému svetu. Ľudia zabudli na to, čo je to hanba, preto konanie a 

propagovanie zla sa stalo našou každodennou súčasťou. Vyzval preto veriacich, 
aby práve ich každodenný život bol odrazom ich viery v Boha. 

  

Počas svätej liturgie otec Michal Onderko ml. poukázal na to, ako lenivosť 

opantáva človeka a brzdí ho v jeho duchovnom raste. Po svätej liturgii otec Erik 
Hrabčák udelil všetkým prítomným svoje novokňazské požehnanie. Vo 

večerných hodinách program pokračoval katechézou otca Michala Zorvana st. 

Keďže tento rok si pripomíname 200. výročie od zriadenia Prešovskej eparchie 
priblížil pútnikom význam slova jubileum. Slová ako začať znova, priblížiť sa 

Bohu, mať túžbu a chcieť byť ako Boh, priblížiť sa dokonalosti. To by malo byť 

cieľom každého jedného z nás a nie len v čase jubileí, ale našou každodennou 
túžbou. On nám k tomu dáva tento milostivý čas. Sobotňajší program sa 

skončil korunkou k Božiemu milosrdenstvu a požehnaním s Najsvätejšou 

Eucharistiou. 
  

V nedeľu slávnosť pokračovala rannými modlitbami bohoslovcov, svätou 

liturgiou a Akatistom k Presvätej Bohorodičke. Potom sa procesia kňazov a 

veriacich presunula ku zrekonštruovanej Kaplnke Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky, ktorú slávnostne posvätil prešovský arcibiskup metropolita 

Mons. Ján Babjak SJ pri príležitosti 130. výročia od jej postavenia. Následne sa 

všetci presunuli ku chrámu, kde vladyku Jána Babjaka privítal starosta obce 
Jozef Vargovčík a tak sa začala slávnostná archijerejská svätá liturgia. 

  

Celá správa     fotogaléria 
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05.08.2018 / Pútnici na hore Zvir v Litmanovej privítali 
kardinála Jozefa Tomka 

 
Na hore Zvir v Litmanovej sa 4. 

a 5. augusta, v rámci 
Jubilejného roka Prešovskej 

archieparchie, konala hlavná 

púť – archieparchiálna 

odpustová slávnosť. Bohatý 
duchovný program vyvrcholil 

v nedeľu slávnostnou 

archijerejskou svätou liturgiou, 
ktorej hlavným slúžiacim bol 

prešovský arcibiskup 

metropolita Ján Babjak SJ. 
  

Homíliu ohlásil kardinál Jozef 

Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Vychádzal 
z evanjelia, v ktorom Lazárove sestry Marta a Mária prijali v svojom dome 

Ježiša Krista. „Náš Spasiteľ poukazuje na dva druhy starosti, ktoré sú 

prítomné v našom živote: je to starosť o dušu a o telo. Ako Marta aj my sa 

o potreby tela až príliš staráme. Im venujeme väčšinu nášho času, pozornosti 
a námahy. Tak strácame vnútornú rovnováhu v živote. Ježiš Kristus nás vyzýva 

k rovnováhe a k správnemu postoju k životným potrebám. «Len jedno je 

potrebné», nie mnoho vecí. Nestratiť vnútorný pokoj a rozvahu. Nebehať za 
každým pozlátkom, nie všetko je zlato, čo sa blyští. Kristus Pán nás jasne učí, 

že starosť o dušu má prednosť pred starosťou o telo.“ 

  
V kontexte proklamovaného evanjelia otec kardinál povedal o Panne Márii, že 

sme jej vďační za jej Syna, za jeho lásku a utrpenie a za jej účasť na diele 

vykúpenia. Aj my pripájame svoje hlasy k zvolaniu ženy v evanjeliu: 
„Blahoslavený život, ktorý ťa nosil a prsia, ktoré si požíval.“ V tomto duchu 

vyzdvihol postavenie ženy: „Akú krásnu úlohu má žena nielen v domácnosti, 

ale aj v spoločnosti. Ako matka, sestra, pracovníčka, spolučlenka nech prináša 

do každého životného spoločenstva rodinné teplo, ženskú jemnosť, prirodzenú 
pozornosť najmä voči trpiacim a núdznym – čiže vôbec to, čo Goethe nazval 

«večne ženské». Nazaretská dievčina, Panna Mária, Matka Božia a naša Matka – 

je pre nás najvyšším vzorom ženy, ktorá v sebe spája dobré vlastnosti Marty 
i Márie.“ 

  

Celá správa   Fotogaléria     Homília  
J. Em. kardinála Jozefa Tomka 
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20.08.2018 / V Ľutine si pútnici s kardinálom Kochom 
pripomenuli tridsiate výročie baziliky 

 
Počas víkendu 18. a 19. 

augusta sa v rámci Jubilejného 

roka Prešovskej archieparchie 
konala v Ľutine 

archieparchiálna odpustová 

slávnosť Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky. Pútnici si ňou 

pripomenuli aj 30. výročie od 

povýšenia gréckokatolíckeho 

chrámu v Ľutine na baziliku 
minor apoštolským breve sv. 

Jána Pavla II. zo dňa 22. júna 1988. 

Púť vyvrcholila v nedeľu slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou, ktorej 
hlavným slúžiacim bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ 

a koncelebrovali kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady na podporu 

jednoty kresťanov, košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR, 
bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák, emeritný pomocný biskup 

Pražského apoštolského exarchátu Ján Eugen Kočiš a desiatky kňazov. V 

priamom prenose túto liturgiu vysielala TV Lux.  
Niekoľkým tisíckam pútnikov homíliu ohlásil kardinál Kurt Koch. Povedal, že 

podľa posledných prieskumov sa zdá, že obyvateľstvo Európy je v súvislosti s 

vierou vo večný život úplne bezradné. Avšak „kresťanská viera stojí a padá na 

viere vo vzkriesenie Ježiša Krista a v účasti mŕtvych na tomto vzkriesení. Toto 
je podstata viery,“ pokračoval kardinál. Ponúkol krátku definíciu neba 

v kresťanskej viere. „Krajšie a jasnejšie sa to už skutočne nedá vyjadriť: «Nebo 

je Boh». Naozaj, čo iné by mohlo byť nebo než samotný Boh a čo iné by mohlo 
znamenať «byť prijatý do neba» než byť s Bohom a spočívať v jeho srdci?“ 

Hlboké myšlienky vrcholili vo vysvetlení tajomstva sviatku Zosnutia – 

Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky. „V spoločenstve nebeskej dokonalosti stojí 
Mária, Božia Matka, na poprednom mieste. Dnešné evanjelium hovorí, že ona 

si vybrala lepšiu časť v počúvaní svojho syna (Lk 10, 42). Počas storočí, a tak je 

to až dodnes, Cirkev oslavuje Máriu ako «tota pulchra ─ celú krásnu», ktorá 
svojím postojom vyznáva, že Boh je nielen dobrý a pravdivý, ale predovšetkým 

nádherný, a to je dôvod, aby sme vzdávali vďaky, oslavovali ho a mali účasť na 

jeho kráse. V Márii nachádzame krásu Božieho plánu pre celé jeho stvorenie a 
jeho naplnenie je zjavné.“ 

 

Celá správa  archív TV LUX   list Pápežovi          Fotogaléria  

            Sobota          Nedeľa 
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20.08.2018 / Homília J. Em. kardinála Kurta Kocha na 
odpustovej slávnosti v Ľutine 

 
Hovorí sa, že Jeana-Paula Sartra, známeho francúzskeho 

filozofa, existencialistu a presvedčeného ateistu, sa na 

smrteľnej posteli priateľ opýtal, či po tom všetkom, čo zažil, 

nezačal veriť v život po smrti. Napriek jeho zvyčajne jasným 

odpovediam a presvedčeniu, že sa všetko končí smrťou, 

Sartre slabučkým hlasom odpovedal: „Možno.“ Určite nie je 

sám, kto by takto odpovedal. V skutočnosti zastupuje veľa 

dnešných ľudí, dokonca aj kresťanov. Zdá sa, že čo sa týka 

interpretácie smrti a toho, čo prichádza po nej, stali sa ľudia 

dnešnej doby veľmi neistí. 

  

Podstata veľkonočnej viery 

Podľa posledných prieskumov sa zdá, že obyvateľstvo 

Európy je v súvislosti s vierou vo večný život úplne 

bezradné. Existuje mnoho rôznych interpretácií. Pre niekoho 

sa všetko končí smrťou, iní majú nádej, že po smrti predsa 

len niečo nasleduje, nejaké znovuzrodenie, reink arnácia. Iní 

si zase vôbec nevedia život po smrti predstaviť. Málo nie je ani tých, ktorí nedokážu povedať 

viac než Sartrovo „možno“. Tieto prieskumy, ktoré poukazujú na neistotu života po smrti, 

potvrdzujú, že ani kresťanstvo nedokáže dnešnému svetu ponúknuť vlastnú interpretáciu smrti 

a hlavne života po nej. 

Vzhľadom na tieto skutočnosti sa situácia v dnešnej Cirkvi podstatne líši od situácie v ranej 

Cirkvi. Keď apoštol Pavol zistil, že Korinťania nie sú ochotní akceptovať vieru vo vlastné 

vzkriesenie, snažil sa im to objasniť slovami: „Veď ak niet zmŕtvychvstania, nebol ani Kristus 

vzkriesený. Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša 

viera“ (1 Kor 15, 13n). A pokračuje s neomylným dôrazom: „Lebo ak mŕtvi nevstávajú, nevstal 

ani Kristus. A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch“ (v. 

16 ─ 17). Raná Cirkev zhrnula toto presvedčenie do krátkeho ponaučenia: „Odoberte vzkriesenie 

a v tom momente zničíte kresťanstvo“. 

Kresťanská viera stojí a padá na viere vo vzkriesenie Ježiša Krista a v účasti 
mŕtvych na tomto vzkriesení. Toto je podstata viery, je to akoby skúška ohňom, 

ktorou máme prejsť. Samozrejme, vzkriesenie Ježiša nie je iba obyčajná 

historická udalosť, ktorá sa stala pred takmer dvetisíc rokmi a týkala by sa iba 
jeho. Vzkriesenie Ježiša sa vzťahuje na celé ľudstvo, ako to zdôrazňuje apoštol 

Pavol, že v Kristovi bude všetko privedené do života. Pavol tu hovorí o dôsledku: 

Kristus je prvotina všetkých tých, ktorí zosnulí, a potom tých, ktorí „pri jeho 
príchode patria Kristovi“ (1 Kor, 15, 23). 
 

Celá homília 
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24.08.2018 / V Ľutine sa koná VII. medzinárodný maliarsky 
plenér 

 
Gréckokatolícke pútnické miesto v Ľutine privítalo 

v utorok 21. augusta umelcov na 7. ročníku 
Medzinárodného maliarskeho plenéru. Maliari z Českej 

republiky, Ukrajiny a Slovenska počas desiatich dní 

tvoria diela na tému Jubilejného roka Prešovskej 

archieparchie – 200. výročia založenia Prešovskej 
eparchie. Organizátor, ktorým je Gréckokatolícke 

arcibiskupstvo v Prešove, pripravilo pre účastníkov 

sprievodný program spojený s prednáškami 
a poznávaním karpatského oblúka na Slovensku. 

  

Záverečným vyvrcholením bude v stredu 29. augusta 2018 v Dome sv. 
Mikuláša v Ľutine vernisáž výstavy z diel vytvorených na tohtoročnom plenéri. 
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Spomienkový prehľad aktivít 200  

 

12.09.2018 / V Ľutine ďakovali manželom 
 

V sobotu 8. septembra na sviatok 
Narodenia Presvätej Bohorodičky sa 

v Bazilike Zosnutia Presvätej 

Bohorodičky v Ľutine uskutočnila 
púť manželských párov Prešovskej 

archieparchie. Slávnosť sa začala 

modlitbou posvätného ruženca. 
Následne predniesol otec Juraj 

Gradoš katechézu o manželstvách 

troch starozákonných patriarchov, 

ktoré sa spomínajú aj počas obradov sobáša. 
  

Po katechéze nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil prešovský 

arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ spolu s pražským emeritným biskupom 
Jánom Eugenom Kočišom a dvomi desiatkami kňazov. Vladyka Ján v homílii 

hovoril aj o tom, že manželia sa časom na seba nepodobajú iba vo zvykoch, ale 

dokonca aj fyzicky. Po svätej liturgii vladyka posvätil kópie ikony Presvätej 
Bohorodičky z Krásneho Brodu, ktorá je jedným zo symbolov Jubilejného roka 

Prešovskej archieparchie a požehnal manželské páry, ktoré tohto roku oslávili 

50., 55., 60., 65. aj 70. výročie uzatvorenia sviatostného manželstva. Na 
slávnosti sa zúčastnilo viac ako štyridsať manželských párov z vyše sto 

desiatich ohlásených párov. Ostatní sa na slávnosti nemohli zúčastniť najmä 

kvôli vážnym zdravotným problémom. 

  
Organizátor púte otec Juraj Gradoš osobne zablahoželal každému 

manželskému páru a odovzdal im nielen písomné požehnanie vladyku Jána 

a kópiu krásnobrodskej ikony Bohorodičky, ale aj spomienkové predmety, 
medzi ktorými bola aj posledná kniha vladyku Jána Záhrada Bohorodičky. Po 

krátkej prestávke otec Juraj zakončil slávnosť neformálnou diskusiou 

a Akatistom požehnania rodín. 
  

Slávnosť bola súčasťou liturgických slávení Jubilejného roka Prešovskej 

archieparchie najmä pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie 
a 50. výročia obnovenia činnosti Gréckokatolíckej cirkvi vo vtedajšom 

Československu. 
 

Fotogaléria 
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Spomienkový prehľad aktivít 200  

 

21.09.2018 / Vedecká konferencia -  200 rokov 
Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva  

 

Správa z vedeckej konferencie 200 rokov 
Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva  

Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej 

univerzity v Prešove 
(20. – 21. september 2018) 

 

V roku 2018 si Gréckokatolícka cirkev na Slovensku 

pripomína viacero výročí, medzi ktorými je 
najvýznamnejšie 200 rokov od založenia Prešovského 

gréckokatolíckeho biskupstva. V tomto výročnom roku 

pripravila Gréckokatolícka cirkev na Slovensku viacero podujatí, jedným z nich 
bola vedecká konferencia so zhodným názvom 200 rokov Prešovského 

gréckokatolíckeho biskupstva, ktorá bola organizovaná v priestoroch 

Gréckokatolíckej teologickej fakulty, Konferencia sa konala v dňoch 20. – 21. 
septembra 2018 pod záštitou organizátorov, ktorými bola Gréckokatolícka 

teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, ako aj samotná Prešovská 

univerzita v Prešove a Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove. 
  

V úvode konferencie zazneli pozdravné slová od prešovského arcibiskupa a 

metropolitu Mons. Dr. h. c. ThDr. Jána Babjaka SJ, PhD. a rektora Prešovskej 

univerzity Dr. h. c. prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD. Príhovor k otvoreniu 
konferencie predniesol aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR Mgr. Peter Krajňák, ktorý udelil prešovskému arcibiskupovi a 

metropolitovi Mons. Dr. h. c. ThDr. Jánovi Babjakovi SJ, PhD. za jeho prácu a 
aktivity pamätnú medailu ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR 

JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD. Následne nasledoval príhovor dekana 

Gréckokatolíckej teologickej fakulty Mons. prof. ThDr. Petra Šturáka, PhD. 
pričom v jeho závere pogratuloval za všetkých zamestnancov a doktorandov 

fakulty prešovskému arcibiskupovi a metropolitovi Mons. Jánovi Babjakovi k 

jeho životnému jubileu. 
 

 

Celá správa      Fotogaléria 
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Spomienkový prehľad aktivít 200  

 

23.09.2018 / Gréckokatolíci dôstojne oslávili 200.  
výročie zriadenia Prešovskej eparchie  

 

Hlavné oslavy Jubilejného roka Prešovskej 
archieparchie 2018 a sprievodné podujatia pri 

príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej 

eparchie sa konali v dňoch 20. až 23. septembra. 
Prešovská gréckokatolícka eparchia bola kánonicky 

zriadená 22. septembra 1818 bulou Relata semper 

pápeža Pia VII. vyčlenením z veľkej Mukačevskej 

eparchie. 
  

Hlavná slávnosť sa konala v sobotu 22. septembra v 

Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine. 
Archijerejskej svätej liturgii predsedal prešovský 

arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Hlavným 

hosťom bol prefekt Kongregácie pre východné cirkvi 
kardinál Leonardo Sandri, ktorý bol slávnostným 

kazateľom, a takmer tridsať arcibiskupov a biskupov 

zo Slovenska a zahraničia, medzi ktorými nechýbal apoštolský nuncius na 
Slovensku arcibiskup Mons. Giacomo Guido Ottonello či sekretár Kongregácie 

pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Boli prítomní aj arcibiskup 

Rastislav, prešovský pravoslávny arcibiskup a metropolita českých zemí 

a Slovenska, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Miloš 
Klátik, biskup Východného dištriktu ECAV Slavomír Sabol a predseda 

Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Igor Rintel 

a ďalší vzácni hostia a predstavitelia štátnej správy a samosprávy. 
  
Správa      Fotogaléria     archív RTVS 

    22.9.   23.9.    

  

  

  

 

 

 

 

22.09.2018 / Homília kardinála Leonarda Sandriho 

v Ľutine 
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Spomienkový prehľad aktivít 200  

 

04.10.2018 / Gréckokatolíci zo Slovenska putujú do 
Ríma  

Približne 1300 gréckokatolíkov zo Slovenska putuje 

v týchto dňoch, spolu so svojimi biskupmi a 

niekoľkými desiatkami kňazov, na Ďakovnú púť 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Ríma pri 

príležitosti Jubilejného roka Prešovskej 

archieparchie. 
  

Predovšetkým chcú Bohu a Kristovej cirkvi ďakovať 

za 200 rokov Prešovskej eparchie, 50 rokov od 
vzkriesenia Gréckokatolíckej cirkvi v našej krajine 

po jej osemnásťročnom zákaze a za 10 rokov 

Prešovskej metropolie sui iuris, do ktorej patria 

Prešovská archieparchia, Košická eparchia a 
Bratislavská eparchia. Štyri spoločné body 

programu ich čakajú v sobotu a v nedeľu 6. a 7. 

októbra 2018. 
Spoločný program púte začnú v sobotu osobitnou audienciou Svätého Otca 

Františka, ktorá sa zapíše zlatými písmenami do novodobej histórie 

gréckokatolíkov na Slovensku. Očakáva sa krátky pozdravný príhovor 
prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ ako hlavy 

Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorý je už v Ríme ako synodálny otec na 

Biskupskej synode o mladých. Vrcholom audiencie bude očakávaný príhovor 
Svätého Otca a jeho apoštolské požehnanie všetkým pútnikom.  

V sobotu popoludní budú sláviť cirkevnoslovanskú archijerejskú svätú liturgiu 

pri hlavnom oltári v Bazilike Santa Maria Maggiore, kde pred 1150-timi rokmi 

pápež Hadrián II. schválil cirkevnoslovanské liturgické knihy. Hlavným 
slúžiacim bude vladyka Ján Babjak SJ a v homílii sa pútnikom prihovorí 

vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi.  

V nedeľu sa všetci pútnici stretnú na modlitbe Anjel Pána so Svätým Otcom 
Františkom na Námestí sv. Petra, po ktorej budú sláviť slovenskú archijerejskú 

svätú liturgiu v presbytériu za hlavným oltárom v Bazilike sv. Petra, pri 

Katedre sv. Petra. Homíliu ohlási hlavný slúžiaci vladyka Ján Babjak SJ.  
Petrova skala pre gréckokatolíkov znamená veľmi veľa, pretože aj v novodobej 

histórii počas komunistického režimu mohli z Božej milosti trpieť pre vernosť 

pápežovi, s Božou pomocou obstáť v tomto utrpení a zakúsiť paschálnu radosť 
zo vzkriesenia Gréckokatolíckej cirkvi. Mohli zažiť pravdivosť Ježišových slov o 

Cirkvi, že ju ani pekelné brány nepremôžu. 
  

Správa 
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Spomienkový prehľad aktivít 200  

 

06.10.2018 / Homília arcibiskupa Vasiľa pri  
ďakovnej púti v Santa Maria Maggiore  

 

Rím 6. októbra (RV) Prinášame text 

homílie arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, 
sekretára Kongregácie pre východné 

cirkvi, ktorou sa prihovoril 

účastníkom ďakovnej púte jubilujúcej Prešovskej archieparchie pri 
archijerejskej božskej liturgii v sobotu 6. októbra 2018 o 15. hod. v rímskej 

Bazilike Santa Maria Maggiore, ktorej predsedal prešovský arcibiskup 

metropolita Mons. Ján Babjak SJ a koncelebrovali ostatní biskupi a kňazi. 
  

Homília arcibiskupa Cyrila Vasiľa 

  

Keď sa pripravovala táto dnešná ďakovná 
gréckokatolícka púť, tak voľba miesta 

slávenia jednej z dvoch liturgií pripadla – 

popri chráme sv. Petra, symbole 
Katolíckej cirkvi, v ktorej sa stretneme 

zajtra – akosi samozrejme, bazilike Santa 

Maria Maggiore. Hovorím že 
„samozrejme“, a to nie preto, že by tento 

chrám viac ako iné rímske baziliky 

vyhovoval svojou polohou, dopravným spojením, veľkosťou, či inými kritériami, 
ale preto, že pre slovenských gréckokatolíkov je táto bazilika v istom 

duchovnom zmysle slova „domovskou“.  

Z Prešova do Ríma je viac ako 1500 kilometrov po ceste a viac ako tisíc 

kilometrov vzdušnou čiarou, sme teda ďaleko od domova, a predsa v tejto chvíli 
sa tu necítime ako v cudzine, ale práve naopak, môžeme o sebe povedať: „My 

sme tu doma!“  

Prečo? Pretože s touto bazilikou sa spájajú začiatky kresťanstva u Slovanov, na 
oltár tejto baziliky pred 1150 rokmi položil pápež Hadrián slovanské liturgické 

texty, ktoré tu na schválenie priniesli sv. Cyril a Metod, tu spievali Slovanskí 

apoštoli a ich učeníci liturgiu v reči našich predkov.  
Pred 1150 rokmi, na začiatku našich duchovných dejín, títo naši Apoštolom-

rovní ohlasovatelia evanjelia a duchovní otcovia, spolu so svojimi učeníkmi, 

synmi našej zeme, tu stáli pred pápežom, Kristovým námestníkom, aby 
ohlasovali dôstojnosť každého národa a jazyka, možnosť a právo chváliť Boha 

vlastnou rečou a vlastnou liturgiou.  

 
Celá Homília 
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Spomienkový prehľad aktivít 200  

 

06.10.2018 / Svätý Otec prijal púť slovenských 
gréckokatolíkov: Žite naplno byzantskú tradíciu  

 

Vatikán 6. októbra (RV) Svätý Otec 

František prijal v sobotu 6. októbra 
na osobitnej audiencii  slovenských 

gréckokatolíkov na ďakovnej púti 

Prešovskej archieparchie, sláviacej 
Jubilejný rok pri príležitosti 200-ročnice. 

Stretnutie pápeža v Aule Pavla VI. s 1300 

účastníkmi púte bolo vôbec prvou 
audienciou venovanou osobitne 

gréckokatolíckym pútnikom zo Slovenska. 

  

Svätému Otcovi slovenských pútnikov 
predstavil prešovský arcibiskup 

metropolita Mons. Ján Babjak SJ, ktorý je 

momentálne v Ríme aj kvôli Biskupskej 
synode. Ako dar pútnici venovali pápežovi vernú kópiu ikony Krásnobrodskej 

Bohorodičky. Svätý Otec sa pred ikonou pomodlil a uctil si ju. 

  
Pápež František poďakoval slovenským gréckokatolíkom za ich „vrúcnu 

priazeň“. Priznal sa, že on sám už v detstve spoznal byzantskú tradíciu a osvojil 

si ju. Slovenských pútnikov označil za „hodné deti evanjelizácie, ktorú v plnej 
vernosti Apoštolskému stolcu vykonali sv. Cyril a Metod“. V tejto súvislosti 

pripomenul, že „európsky kontinent, tak na východe, ako i na západe, 

potrebuje znovu objaviť svoje korene a svoje povolanie“. Prítomným pripomenul 

aj návštevu sv. Jána Pavla II. v roku 1995 v Prešove. 
  

Vo svojom príhovore pápež František okrem iného povedal: 

„Gréckokatolícku cirkev na Slovensku môžeme považovať za vyjadrenie krásy v 
rozmanitosti foriem cirkevného života, tej rozmanitosti, ktorá „nielenže nie je na 

škodu jej jednote, ale skôr ju robí viditeľnejšou. 

  
Dnes tu s pápežom oslavujete 200 rokov založenia Prešovskej eparchie, ktorá 

sa zrodila vyčlenením z vašej materskej Mukačevskej eparchie, teraz na území 

Ukrajiny. Vaša eparchia sa ďalej rozvíjala a stala sa matkou novej cirkevnej 
rodiny, vytvoriac ďalšie tri eparchie, z ktorých jedna je v Kanade, a pred 

desiatimi rokmi sa stala sídlom Metropolie sui iuris. 
 

Celá správa 
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Spomienkový prehľad aktivít 200  

 

07.10.2018 / Príhovor pápeža Františka slovenským 
gréckokatolíkom  

 

Vatikán 6. okóbra (RV) Prinášame 

príhovor Svätého Otca Františka 
slovenským gréckokatolíkom, 

účastníkom Ďakovnej púte Prešovskej 

archieparchie v Jubilejnom roku 200-
ročnice zriadenia eparchie a ďalších 

výročí. Skupinu 1300 pútnikov Svätý 

Otec prijal v sobotu 6. októbra v Aule 
Pavla VI. pol hodinu pred poludním. 

  

Pri audiencii slovenských pútnikov 

sprevádzali prešovský arcibiskup 
metropolita Mons. Ján Babjak SJ, 

košický eparcha Mons. Milan Chautur 

CSsR, bratislavský eparcha Peter 
Rusnák a torontský eparcha Marián Andrej Pacák CSsR, za účasti sekretára 

Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ.  

V mene všetkých prítomných Svätého Otca na úvod pozdravil vladyka Babjak. 
Svätý Otec sa Slovákom prihovoril v taliančine. Preklad celého jeho príhovoru 

na záver audiencie prečítal oficiál vatikánskeho Štátneho sekretariátu Mons. 

František Novajovský. 
  

Príhovor Svätého Otca v plnom znení 

  

Drahí bratia a sestry! Srdečne vás vítam a ďakujem vám za vašu vrúcnu 
priazeň! 

  

Keď svätý Ján Pavol II. hovoril v roku 1995 v Prešove, vzal si na prirovnanie 
krásny obraz okolitej prírody, aby opísal identitu a poslanie gréckokatolíckych 

komunít: «... v priezračných vodách sa zrkadlí majestátna výška končiarov. 

Tento kraj jedinečný v rozmanitosti stvorenia hovorí nám o kráse a dobrote 
Stvoriteľa. Od južných svahov Tatier až po zemplínsku rovinu už stáročia žijú 

popri bratoch a sestrách latinského obradu spoločenstvá východného obradu. 

Aj ony sú ako malé jazierka-plesá povolané predstavovať priezračnú a žiarivú 
Božiu dobrotu. To sám Pán obdarúva svoju Cirkev bohatstvom foriem a 

jednotlivých tradícií» (Príhovor katolíkom byzantského obradu pri modlitbe 

Akatist, 2. júl 1995, 6). Toľko sv. Ján Pavol II. 
 

Celý príhovor 
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Spomienkový prehľad aktivít 200  

 

9.10.2018 / Homília vladyku Jána Babjaka SJ, prešovského 
arcibiskupa metropolitu, v nedeľu 7. októbra 2018 v Bazilike 

sv. Petra v Ríme 
 

 
Homília vladyku Jána Babjaka SJ, prešovského 

arcibiskupa metropolitu, v nedeľu 7. októbra 2018 v 

Bazilike sv. Petra v Ríme pri príležitosti Ďakovnej púte 

Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Ríma v rámci 
Jubilejného roka Prešovskej archieparchie (20. nedeľa po 

Päťdesiatnici) 

  
Drahí spolubratia v biskupskej, kňazskej a diakonskej 

službe, ctihodné rehoľné sestry, excelencie páni 

veľvyslanci, milí naši pútnici zo Slovenska i z Ríma. 
Srdečne vás všetkých vítam vo Večnom meste Ríme na 

ďakovnej púti Gréckokatolíckej cirkvi, pri príležitosti 

200. výročia od ustanovenia Prešovského biskupstva. 
  

Iste každého z nás napĺňa úžas nad veľkosťou a krásou tejto baziliky. Možno 

ste tu niektorí prvýkrát, iní ste tu už boli veľakrát a spája sa vám s touto 

Bazilikou sv. Petra nejaký silný zážitok, či účasť na Pontifikálnej svätej omši so 
Svätým Otcom, či nejaký iný zážitok. Mňa k tejto bazilike viažu dva veľmi silné 

momenty. 

  
– Biskupská konsekrácia, ktorú mi tu, pred hlavným oltárom baziliky, udelil 

Svätý Otec Ján Pavol II. 6. januára 2003. Keď som ležal na dlažbe Baziliky, 

preblyskla mi v hlave aj táto myšlienka: Je to realita, skutočnosť, alebo iba 
sen? A nebol to sen, bola to realita. 

  

– Druhý veľmi silný moment sa odohral tiež tu v Bazilike sv. Petra pred 
hlavným oltárom, na rovnakom mieste, a bol spätý tiež so Svätým Otcom 

Jánom Pavlom II. Bolo to o dva roky neskôr 7. apríla 2005, keď som spolu s 

ostatnými slovenskými biskupmi prišiel na pohreb Svätého Otca Jána Pavla II., 

ktorý tu v Bazilike ležal vystretý v rakve. Mohli sme k nemu pristúpiť a chvíľu 
sa v tichosti modliť za neho a možno ešte viac k nemu. 

  

Celý príhovor 
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Spomienkový prehľad aktivít 200  

 

28.10.2018 / Gréckokatolíci zo Slovenska zažili 
historickú púť v Ríme – obzretie sa za 
ďakovnou púťou  
 

Jubilejný rok Prešovskej archieparchie pri 

príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej 
eparchie bol hlavným dôvodom zorganizovania 

Ďakovnej púte Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 

do Ríma v dňoch 6. a 7. októbra, na ktorej sa 

zúčastnilo 1300 pútnikov. Prijal ich aj Svätý Otec 
František na osobitnej audiencii. 

  

Audiencia pre gréckokatolíkov zo Slovenska 
  

Púť sa začala audienciou Svätého Otca Františka v 

Aule Pavla VI. predpoludním v sobotu. Mala 
nádherný priebeh. Gréckokatolíci Svätého Otca 

privítali mohutným potleskom. Pri príchode sa 

najprv Svätý Otec pozdravil s biskupmi – 
prešovským arcibiskupom metropolitom Mons. 

Jánom Babjakom SJ, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi Mons. 

Cyrilom Vasiľom SJ, košickým eparchom Mons. Milanom Chauturom CSsR, 

bratislavským eparchom Mons. Petrom Rusnákom a torontským eparchom 
Mons. Mariánom Andrejom Pacákom CSsR a potom ho v mene všetkých 

pozdravil vladyka Ján Babjak, hlava Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, 

ktorý Svätému Otcovi v krátkosti predstavil túto miestnu cirkev a odovzdal mu 
vlastnoručne nazbierané a vysušené dubáky, na čo potom milo v príhovore 

zareagoval Svätý Otec. 

  
Plné znennie príhovoru vladyku Jána Babjaka SJ tu 

  

Nasledoval dlho očakávaný príhovor Svätého Otca Františka, ktorý sa pre svoju 
hĺbku a hodnotu zapíše zlatými písmenami do histórie Gréckokatolíckej cirkvi 

na Slovensku podobne ako sa zapísal príhovor sv. Jána Pavla II. v roku 1995 v 

Prešove. 

  
Celá správa     Fotogaléria 
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14.11.2018 Na medzinárodnom festivale duchovných 
piesní v Prešove bola inaugurovaná poštová známka 
 

Počas víkendu 9. – 11. novembra zneli v Prešove melódie 

šíriace tradíciu byzantského liturgického spevu. Konal sa už 

XXVII. ročník Medzinárodného festivalu duchovných piesní 
byzantského obradu, počas ktorého bola inaugurovaná 

poštová známka vydaná k Jubilejnému roku Prešovskej 

archieparchie 2018. 

  
Tri jesenné festivalové dni sa stali súčasťou kultúrneho života 

Prešova a každoročne oslovujú množstvo milovníkov zborovej 

interpretácie byzantských duchovných piesní z radov odbornej aj laickej 
verejnosti. To sa potvrdilo aj na množstve poslucháčov na tohtoročnom 

festivalovom koncerte. 

  
V piatok 9. novembra podvečer festival otvoril slávením archijerejskej svätej 

liturgie Mons. Ján Babjak SJ, prešovský gréckokatolícky arcibiskup 

metropolita, ktorý nad celým festivalom prevzal záštitu. Krásu a hĺbku 
modlitieb svojím spevom umocnil prešovský gréckokatolícky Katedrálny zbor 

sv. Jána Krstiteľa. 

  

Tohtoročný ročník festivalu bol výnimočný tým, že sa zaradil medzi mnohé 
akcie, ktorými sme si pripomínali 200. výročie založenia Prešovskej eparchie. 

Súčasťou festivalového koncertu v sobotu bola inaugurácia poštovej známky 

vydanej k Jubilejnému roku Prešovskej archieparchie s motívom ikony 
krásnobrodskej Bohorodičky, ktorá je jedným zo symbolov jubilejného roka. 

Autorom známky, ktorú v emisii Umenie vydala Slovenská pošta a. s., je 

renomovaný slovenský rytec poštových zámok František Horniak. Počas 
inaugurácie sa prihovoril otec arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ, 

ktorý známku slávnostne požehnal, a Martin Vančo, vedúci odboru Poštovej 

filatelistickej služby. Na inaugurácii sa zúčastnilo veľa filatelistov zo Slovenska, 
ktorí si prišli zakúpiť poštovú známku s príležitostnou obálkou a pečiatkou. 

 

Celá správa    Fotogaléria 1  Fotogaléria 2  
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11.12.2018 Slávnostný galavečer v Prešove bol 
umelecko-duchovnou oslavou Boha a Cirkvi 

 
Na Veľkej scéne Divadla Jonáša 

Záborského v Prešove sa v utorok 11. 

decembra uskutočnil Slávnostný 
galavečer pri príležitosti končiaceho sa 

Jubilejného roka Prešovskej 

archieparchie. Bola to dôstojná 

umelecko-duchovná oslava Boha 
a Cirkvi, v ktorej Boh ľuďom štedro 

udeľuje svoje dary a talenty. Jubilejný 

rok slávi Prešovská archieparchia pri 
príležitosti viacerých výročí, 

predovšetkým ide o 200. výročie zriadenia gréckokatolíckej Prešovskej eparchie 

v roku 1818. 
  

Dva a pol hodinový program si prišlo pozrieť viac ako 600 hostí, ktorí zaplnili 

hľadisko veľkej scény a ktorých pozval prešovský arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ. Boli medzi nimi prezident Rudolf Schuster, gréckokatolícki biskupi 

Milan Chautur CSsR z Košíc, Milan Šášik CM z Užhorodu, emeritný pomocný 

biskup Ján Eugen Kočiš, biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. 

v Prešove Slavomír Sabol, predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan 
Majerský, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Peter 

Krajňák, primátorka Prešova Andrea Turčanová, rektor Prešovskej univerzity 

Peter Kónya, riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry Ján Juran a ďalší 
vzácni hostia, zároveň kňazi a laickí veriaci ako zástupcovia jednotlivých 

protopresbyterátov Prešovskej archieparchie, Gréckokatolíckeho arcibiskupstva 

v Prešove i zástupcovia eparchiálnych kúrií Košickej a Bratislavskej eparchie. 
Aj takýmto spôsobom sa chcel vladyka Ján poďakovať všetkým za ich službu 

i dobročinnosť pre dobro Prešovskej archieparchie. 

  
Scenár, dramaturgiu i réžiu galavečera mala pod svojou taktovkou Silvia 

Košťová, ktorá svojím profesionálnym prístupom pripravila divákom 

nezabudnuteľný zážitok. Moderátormi večera boli Martina Bačová a Štefan 

Štec, ktorí svojimi moderátorskými vstupmi veľkou mierou prispeli k noblese 
a dôstojnosti celého večera.  

 

Celá správa  Fotogaléria 1 Fotogaléria 2 Fotogaléria 3 
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30.12.2018 Pastiersky list na záver Jubilejného roka 
2018 
 

Drahí bratia kňazi, diakoni, rehoľníci, rehoľné 

sestry, drahí naši veriaci! 
  

Pred rokom som pastierskym listom otváral jubilejný 

rok našej Gréckokatolíckej cirkvi, ktorý sa niesol v 
duchu liturgickej modlitby: „Tvoje z tvojho tebe 

prinášame za všetkých a pre všetko“ a teraz ho 

týmto pastierskym listom uzatváram. 
  

Plné znenie pastierského listu je v prílohe. 

 
 

 

 

 
 

 

Správa   Pastiersky list  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Verím, že Jubilejný rok priniesol požehnanie všetkým rodinám našej 

Metropolitnej Cirkvi na Slovensku. 

 
Nech tieto spomienky v nás neustále obnovujú zážitky s Ježišom Kristom. 

 

 
Otec diakon Rudolf Hreňo 
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