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Publikácia o ko✝ických gréc-

kokatolíkoch, vy✝la v r. 2007 v 
Ko✝iciach a u✞ na prvý poh✟ad 
zaujme ✠itate✟a. Nielen obalom, 
ale aj tým, ✞e pri literatúre v slo-
venskom jazyku týkajúcej sa  
problematike gréckokatolíkov na 
Slovensku, ktorej je v sú✠asnosti 
u✞ nemálo, sa venuje téme dopo-
sia✟ nespracovanej. Pozornos✡ 
vzbudzuje aj fakt, ✞e jeden z  
autorov danej publikácie je mladý 
✝tudent (laik) katolíckej teológie 
na GTF PU v Pre✝ove.  

Kniha má celkovo 194 strán 
a delí sa na 13 kapitol, doplne-
ných o ☛Nekrológ osobností 
gréckokatolíckej cirkevnej obce 
(1878 - 1952)☞ a predstavením 
zachovanej Kroniky ko✝ickej 
gréckokatolíckej farnosti. Pre 
cudzojazy✠ného ✠itate✟a je kniha 
doplnená o resumé v anglickom, 
nemeckom a ma✌arskom jazyku. 
V celej publikácii autori dop✍✎ajú 
text odkazom na príslu✝nú litera-

túru, alebo dovysvet✟ovanie ur✠i-
tých skuto✠ností, poznámkami 
pod ✠iarou. Celý text dokres✟ujú 
preh✟adné tabu✟ky zo s✠ítaní ✟u-
du, uká✞ky jednotlivých archív-
nych dokumentov, dobové foto-
grafie, ale aj kópie podpisov jed-
notlivých osobností farnosti. 

Prvé dve kapitoly majú skôr 
v✝eobecnej✝í ráz. V krátkom pre-
h✟ade mapujú históriu byzantské-
ho obradu na na✝om území a 
stav po zriadení Muka✠evskej 
eparchie. Druhá kapitola je veno-
vaná zmienkam o veriacich vý-
chodného obradu v Ko✝iciach a 
jeho okolí. Oce✎ujeme zámer 
autorov v krátkosti predstavi✡ 
dejiny gréckokatolíkov na na✝om 
území, nako✟ko vhodne dopl✎ujú 
text, no zárove✎ jeho stru✠nos✡, 
ke✌✞e danej téme sa venujú iné 
publikácie.  

Tretia a✞ piata kapitola sú 
historickým ná✠rtom vzniku a 
vývoja gréckokatolíckej kaplánky 
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v Ko✁iciach, ktorá pre✁la vývojom 
od filiálky farnosti Zdob, cez ne-
úspe✁né zalo✂enie Ko✁ického 
vikariátu, a✂ po samostatnú kap-
lánku, ktorá musela o svoje mies-
to ✄prekvapivo bojova☎✆ s magis-
trátom mesta Ko✁íc a následne 
s nedostatkom veriacich pre 
utvorenie farnosti, ktoré sa takto 
nieko✝kokrát odlo✂ilo. Venujú sa 
tie✂ bohoslu✂obným miestam 
danej filiálky, kaplánky a neskôr 
farnosti. Autori pri uvádzaní jed-
notlivých mien zachádzajú ve✝mi 
citlivo s ich gramatikou a pôvod-
ným jazykom v ktorom boli zapí-
sané s následným slovenským 
ekvivalentom, ✞o poskytuje ✞ita-
te✝ovi ucelenej✁í preh✝ad osôb 
danej gréckokatolíckej cirkevnej 
obce. Samostatne sa ✁iesta kapito-
la venuje farskej budove a záro-
ve✟ predstavuje prvého k✟aza 
pôsobiaceho v danej kaplánke. 
Bol ním Matej Bräuer. Siedmou 
kapitolou sa otvára história u✂ 
samostatnej farnosti. Na jej po-
✞iatku stojí kaplán Bräuer, boj s 
údajným nedostatkom gréckoka-
tolíckych veriacich a snaha o 
nové s✞ítanie veriacich, ktoré by 
daný stav zmenilo. Do tohto sna-
✂enia bol zaanga✂ovaný aj Pre-
✁ovský eparcha Jozef Gaganec, aj 
ktorého pri✞inením bola kaplánka 
pový✁ená v r. 1871 na farnos☎. 
Ôsma kapitola predstavuje správ-
cu farnosti J. Viszlockého, ktorý 
sa problémy vo vnútri cirkevnej 
obce zaprí✞inených tzv. slobod-
nou ✁tólou, pokúsil urovna☎ Far-
ským cenníkom za vykonané 
cirkevné slu✂by. ✠al✁ím po✞inom 

bol vznik prvej farskej rady a 
utvorenie pe✞ate ko✁ickej gréc-
kokatolíckej cirkvi. Deviata kapi-
tola sa venuje priebehu výstavby 
gréckokatolíckeho chrámu v Ko-
✁iciach. Posledné ✁tyri kapitoly sú 
bohaté na históriu: zachytávajú 
obdobie pred 1. svetovou vojnou, 
medzivojnové obdobie, obdobie 
2. svetovej vojny a✂ do r. 1950, 
ako roka likvidácie Gréckokato-
líckej cirkvi. Je nutné zdôrazni☎, 
✂e u✂ samotný fakt polohy Ko✁íc 
ich predur✞il, aby boli svedkom 
mnohých historických udalostí 
a s nimi aj gréckokatolíci.  

Knihe chýba záver, ktorý by 
sa ✂iadal, ako zhodnotenie, príp. 
zaujatia vlastného stanoviska au-
torov ku celej histórii Gréckoka-
tolíckej farnosti v Ko✁iciach a tak-
tie✂ objasnenia ukon✞enia knihy 
r. 1950.  

Celkovo mo✂no poveda☎, ✂e 
kniha pôsobí uceleným, preh✝ad-
ným a nekomplikovaným (✞o sa 
týka pou✂itia jazyka) dojmom. 
Autori vyu✂ívajú dostupnú litera-
túru o gréckokatolíkoch na Slo-
vensku (pravda nie vy✞erpávajú-
cim spôsobom, ale to nebolo ani 
zámerom danej práce), zdroje 
cudzojazy✞né a predov✁etkým ar-
chívne. Táto kniha by ur✞ite ne-
mala chýba☎ v ✂iadnej kni✂nici 
s gréckokatolíckou tematikou, na-
priek tomu, ✂e sa primárne venu-
je jednej farnosti. Av✁ak spolo✞né 
problémy s utváraním gréckoka-
tolíckych farností a zárove✟ tú✂ba 
autorov po predstavení vlastnej 
histórie je vlastná mnohým. 

 


