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Bylo to před jedenásti stoletími, když po násilném odloučení se vracel ke svým věřícím 

arcibiskup sv. Metoděj. Čteme o tom v desáte kapitole panonsko-moravské legendy tato 
slova: „I přijali Metoděje všichni Moravané, také kníže Svatopluk. a od toho dne začalo růst 
Boží učení, počet kněží se rozmnožoval, lid poznával pravého Boha...“ 

Jako svatého Metoděje, tak vítali i své kněze na Slovensku v roce 1968 všichni 
řeckokatolíci. Radostně hlaholí zvony, radostně bijí srdce všech věřících. Právem všichni 
očekávali, že budou zrušeny minulé nespravedlivé zákony proti náboženství, že nebude 
ztěžována náboženská výchova na školách, že se věřící budou moci setkávat se svými 
kněžími na cirkevních slavnostech, že bude obnovena bohoslovecká fakulta. Tehdy, po lednu 
1968 nechtěli žádná privilegia, žádali jen, co jim patřilo: své kostely, svou víru, svého 
biskupa. Nechtěli vládnout, ale jen sloužit – sloužit Bohu i vlasti. Byla jim přece 
komunistickou stranou slíbena náprava všech křivd, které na Církvi, na věřících i na jejich 
kněžích byli spáchany. 

Lid přece podle poslední statistiky v polovině dvacáteho století řekl jasné slovo. V celém 
bývalém Československu v r. 1921 bylo jen 5,32% obyvatel bez náboženského vyznání. Na 
Slovensku z toho bylo bez vyznání jen 0,23% občanů. V únoru 1950, po dvouletém tažení 
komunistické moci proti katolické církvi, zaznamenalo sčítaní obyvatel v Československu 
4,18% bez vyznání, na Slovensku bylo těchto občanů bez vyznání jen 0,26%. Největší vlyv 
v české a slovenské společnosti měla církev římsko- a řecko-katolická. V roce 1921 
představovalo jejich věřících 80% obyvatel. V roce 1950, po odsunu občanů německé ná-
rodnosti a násilné likvidaci řecko-katolické církve, se počet katolíků v bývalé ČSR snížil na 
76,42%. (Problematice statistik se věnuje Karel Kaplan, ve svých pracech, zvlástě pak se 
s ním setkávame v knize Stát a Církev v Československu 1948-1953, nakladatelství Doplněk, 
Brno, 1993). Proto v roce 1968 si katolíci latinského a byzantského obřadu mysleli, že budou 
mít konečně svá spravedlivá práva, taková práva, o kterých od ledna do srpna 1968 mluvili 
představitelé komunistické moci.  

V roce 1950 byla řeckokatolická církev protiprávně zrušena, pravoslavná církev zabrala 
její majetek, včetně farních budov, kostelů, katedrály a biskupské rezidence. Zatím co na 
celém Slovensku měla pravoslavná církev původně 22 farností, tak rok po akci „P“ 
(pravoslaví) v roce 1951 měla 259 far (srv. Český pravoslavný kalendář na rok 1947, Praha 
1947, s. 47-48; Pravoslávny cirkevný kalendár na rok 1951, Praha 1950, s. 46-48). Nedostatek 
pravoslavných duchovních řešil Státní úřad pro věci církevní rozhodnutím o krátkodobém 
teologickém vyškolení budoucích kněží, mnohdy učitelů, nebo dokonce i politických pracov-
níků v intenzivních kurzech. (srv. R. Letz: Postavenie gréckokatolíckej cirkvi, s. 276). 
V období „pražského jara“ v letech 1968-1969 se ukázalo, jak byla celá „akce P“ neúspěšná. 
Tehdy si řeckokatoličtí věřící spolu s duchovními vyšlými z ilegality vymohli obnovu 
registrace církve. S požadavkem obnovy řeckokatolické církve vystoupil pražský apoštolský 
administrátor biskup František Tomášek ve svých požadavcích předložených vládě ČSSR. 
V březnu téhož roku se prešovský pomocný biskup ThDr. Vasiľ Hopko písemně obrátil na 
Národní shromáždění se žádostí o revizi zákazu činnosti řeckokatolické církve z roku 1950. 
Kopii tohoto dokumentu zaslal prvnímu tajemníkovi KSČ Alexandru Dubčekovi a dalším 
státním činitelům a zároveň československým pravoslavným biskupům. Před velikonocemi 
1968 zástupci řeckokatolické církve požádali o přijetí u dr. Eriky Kadlecové na Úřadu pro 
cirkevní záležitosti při předsednictvu vlády. Žádali povolení řeckokatolických bohoslužeb 
o velikonočních svátcích 1968. Kadlecová zprvu tento požadavek odmítala s odůvodněním, že 
jde o slovenskou záležitost, ale když byla informována, že mnoho řeckokatoliků žije i v čes-
kých zemích, tak dala souhlas ke schůzce zástupců řeckokatolické církve (především o. 
biskup V. Hopko a další) s pražským pravoslavným metropolitou Dorotejem a prešovským 



 

biskupem Nikolajem na ministerstvu kultury. Při setkání na ministerstvu prešovský 
pravoslavný biskup namítal, že obnova řeckokatoliků naruší konsolidaci státu. Zástupcem 
slovenského úřadu pro věci cirkevní pan Benický prohlásil, že volání po obnově 
řeckokatolické církve je tak mohutné, že vláda se rozhodla tuto otázku řešit. Tehdy na 
východním Slovensku probíhala podpisová akce věřících, kteří žádali obnovu své církve. 
Archy s podpisy byly zasílaný na pražské arcibiskupství a již v první vlně obsahovaly na 40 
000 podpisů, které byli předloženy vládě. Dr. Kadlecová navrhla vytvořit smíšenou komisi, 
která by řešila konkrétní situaci v jednotlivých farnostech podle přání věřících. 

Památným byl den 10. duben 1968, kdy se v Košicích sešlo v sále římskokatolického 
biskupství 133 ze 172 ještě žijících řeckokatolických kněží. Tito požadovali vládu, aby 
prohlásila neplatnost „prešovského soboru“ a aby rehabilitovala řeckokatolickou církev, jejího 
biskupa, kněze i věřící. Uprostřed května 1968 byl na Velehradě radostně uvítán pomocný 
prešovský biskup Vasiľ Hopko. Na Velehradě se totiž uskutečnil zakládající sjezd Díla 
koncilové obnovy. Konečně 13. 6. byla řeckokatolická církev obnovena a uznána státem. 
Během probíhajících jednání se vraceli řeckokatoličtí kněží z vyhnanství do svých farností. 
Do obnovené církve našli cestu i někteří, kteří projevili z různých důvodů na počátku 50-tých 
let málo statečnosti. Dokonce konvertovala řada mladých pravoslavných kněží, kteří 
vystudovali v padesátých a šedesátých letech v Prešově. Přesto však Církev měla nedostatek 
kněží a kněží stále ubývalo, poněvadž v období tzv. normalizace počet řeckokatolických 
bohoslovců na Římskokatolické bohoslovecké fakultě v Bratislavě státní úřady omezovaly. 

Normalizační režim – jak si připomeneme v následujících odstavcích – se stále snažil 
dusit rozvoj obnovené řeckokatolické církve. Jedním bodem tohoto nedobrého působení byla 
i směrnice o společném užívaní bývalých řeckokatolických kostelů řeckokatoliky 
i pravoslavními. Katedrální chrám sv. Jana Křtitele v Prešově a podobně i farní kostel sv. 
Klimenta v Praze však pravoslavná církev neudržela. Během roku 1969 uznala vláda (v čele 
komunistické strany již od dubna byl Gustáv Husák) existenci 205 řeckokatolických a 87 
pravoslavných farností (pokud jde o pravoslavné, tak počet najdeme v pravoslavném 
kalendáři z roku 1982, strana 57-62; počet řeckokatolických farností si můžeme zrekon-
struovat podle Schematizmu slovenských katolických diecéz, Trnava 1978, str. 416-472). 
Bylo podivnou zvláštností, že až do roku 1989 měla řeckokatolická církev pro 9 000 věřících 
žijícich v Čechách a na Moravě jen jedinou farnost a to v Praze, zatím co pravoslavní pro 
dvojnásobný počet věřících měli 50 farností (sčítaní lidu – úřední statistika 1991).  

Po měsících naděje přišel ale černý 21. srpen 1968, kdy nastal tankový export ideologie tzv. 
bratrských zemí a bratrských armád. Tehdy bylo na sliby zapomenuto a všude bylo přikazováno, 
že je zapotřebí provádět normalizaci. Ten den tyto armády pod vedením Sovětů překročily naše 
hranice. Pravoslavní v těchto intervenčních armádách pocítili své ochránce, ale řeckokatolíci byli 
proniknuti obavou. Jaká bude budoucnost? 

Kniha, vydaná v roce 1977 a nesoucí název: „Právní poměry církví a náboženských 
společností...v ČSSR“ (Praha 1977, ÚCN, tiskárna závod 4 Přerov) je jasným útokem proti 
církvi a především proti církvi řeckokatolické. Zde čteme urážející slova: „Církev 
řeckokatolická byla vytvořená v roce 1649 (?) z politických zájmů uherské a polské šlechty 
i samotného Vatikánu. Měla vytvářet hráz především proti vlivu carského Ruska a pravoslavné 
církve. Hierarchie řeckokatolické církve po osvobození naší vlasti zaujala vůči socialistickému 
vývoji v ČSSR negatívny politický postoj. Značná část věřících a řadového duchovenstva 
řeckokatolické církve na to reagovala požadavkem návratu do pravoslavné církve. 28. 4. 1950 
se uskutečnil v Prešově sobor, na kterém došlo k splynutí řeckokatolické a pravoslavné církve 
(zde státní orgány mluví naprosto nepravdivě!!!). Usnesením vlády ČSSR z 13. 6. 1968 byla 
činnost řeckokatolické církve povolena... Tato církev má obdobná práva a povinnosti jako 
církev římskokatolická. Církev působí hlavně na Slovensku; na území ČSR existuje jen jedna 
farnost, a to v hlavním měste ČSSR v Praze“. V této knize čteme: „Součástí církve jsou řeholní 
řády a kongregace ČSSR. V roce 1950 byla otázka řeholního života historicky vyřešena. 
Dřívější řeholní kněží dostali možnost se uplatnit ve veřejné duchovní správě (!!) jako 
administrátoři nebo faráři, laičtí členové řeholí postupně přešli do občanského života, zestárlí 



 

a práce neschopní řeholníci našli umístnění v sociálních zařízeních katolické Charity.“ (s těmito 
nepravdami a protizákonnými předpisy se setkáváme na str. 13 až 14). Nic zde není řečeno 
o nejaké fakultě, zatímco o pravoslavných na další straně je napsáno: „Počet duchovních je 
doplňován z absolventů pravoslavné bohoslovecké fakulty v Prešově“. 

Kněžské řady byly od zrušení církve řeckokatolické během osmnásti roků od roku 1950 
zdecimované: třetina kněží zemřela, druhá třetina zestárla a mnozí kněží na místech nuceních 
prací nebo ve vězení poztráceli zdraví. Proto Svatým otcem jmenovaný apoštolský admi-
nistrátor mons. Jan Hirka se snažil mnohokrát mít svoji fakultu v Prešově, ale nová perzekuce 
církvi mu dávala stále najevo, že existence církve, v jejímž čele stojí je pro stranu nežádoucí 
(KSČ). Daleko více kněží umíralo než jich bylo vysvěceno. Žádosti apoštolského adminis-
trátora mons. Jana Hirky byly na patřičných úřadech založený ad acta a bohoslovci po celých 
22 roků mohli studovat jen v omezeném počtu na CMBF v Bratislavě a jen sem-tam někdo 
v Litoměřicích. Stát měl svůj omezený tzv. numerus clausus – který bychom mohli nazvat 
spíše – komunisté pečují, aby církev vykrvácela nedostatkem kněží. Kniha Dr. P. Šturáka 
(Dejiny řeckokatolické církve v Československu 1945-1989, Prešov 1999) nám připomíná, 
kolik bohoslovců bylo v jednotlivých letech přijímáno na CMBF v Bratislavě. 

Ovšem, již výše uvedená kniha Právní poměry církvi... pripomíná: na Slovensku se 
soustředuje studium na římskokatolické bohoslovecké fakultě v Bratislavě, fakulta 
v Olomouci, diecézní učiliště, řeholní učiliště a ostatní řeckokatolická učiliště byla zrušena. 

Pokuď jde o přijímací řízení na bohoslovecké fakultě (katolické byli v Bratislavě a 
v Litoměřicích) byla upravena podle zvláštních směrnic. Tajemníci pro věci církevní 
krajských a okresních národních výborů se spolupodíleli na těchto příjímacích řízeních 
zejména v tom smyslu, že zjišťovali a oznamovali patřičnému Sekretariátu na ministerstvech 
kultury ČSR a SSR základní údaje k jednotlivým uchazečům o studia z toho hlediska, zda 
splňují předpoklady pro udělení státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti po 
absolvování bohosloveckého studia. Uchazeče, kteří uvedené předpoklady nesplňují, nelze ke 
přijetí doporučit. Fakulta byla povinna 2,5 měsíce předem předat seznam uchazečů s jejich 
bydlištěm a dalšími náležitostmi státním orgánům. Na Slovensku byli přijímaní jen maturanti 
ze středních všeobecních škol (gymnázium), zatímco v Čechách mohli být přijati i studenti 
průmyslovek a učilišť. (pokuď šlo o prověrky těch, kteří se hlásili na fakultu, tak byly velmi 
přísné a donašeči na ně byli nasazeni od uličního výboru přes pracoviště rodičů a podobně. 
Vzpomínám, jak referentka z ministerstva přednesla žalobu na jednoho mladíka, hlásícího se 
na teologickou fakultu, že maminka se modlí se ženami ve farnosti růženec. Muselo ji být 
připomenuto, že kdyby se maminka za svého syna nemodlila, tak by se asi na fakultu a do 
semináře nehlásil. Dále stát požadoval: biskupskému úřadu, který má více uchazečů, kteří 
úspěšně složili přijímací zkoušku, jak stanovují dohodnuté směrná čísla, navrhne děkanský 
úřad fakulty uchazeče, kteří by mohli studovat za jinou diecézi (nešlo v tomto připadě o žádné 
dohodnuté číslo, ale prostě o příkaz příslušnému biskupskému úřadu, nedivme se tedy, že 
někteří mužové šli studovat teologii do ciziny a doma pak vychovávala mnohé bohoslovce 
podzemní církev). Svatý stolec vydal v roce 1979 Apoštolskou konstituci o církevních 
studijních univerzitách a fakultách. Tato konstituce začíná slovy: „Jan Pavel biskup sluha 
Božích sluhů na věčnou památku.“ Tato konstituce, která se důkladně po všech stránkách 
věnuje církevním univerzitám a fakultám, se nachází ve překladu z roku 1984 a byla dobře 
známá církevním tajemíkům a měli ji k dispozici vydanou i tiskem, ale pedagogové 
teologických fakult bohužel tuto Apoštolskou konstituci neobdrželi (pokuď ji někdo měl, tak 
si ji obstaral na černo, zatímco církevní tajomníci ji obdrželi cestou úřední). 

Rovněž i pro výuku náboženství pro žáky 2.-7. ročníků základních škol byli vydávany 
přísné předpisy. Přihlášku podepsanou oběma rodiči přijímali třídní učitelé od 15 do 25. 6 
a do druhého ročníku dokonce ředitelé škol. Samozřejmě, že byly určeny počty hodin v týdnu 
pro příslušné počty žáků. Ředitelé škol seznamy těchto přihlášek dětí zasílali na ONV a poté 
mnozí rodiče byli přemlouvání a dokonce i nuceni, aby přihlášku do náboženství odvolali. Na 
později podané přihlášky nebyl brán zřetel a rovněž nebýval brán zřetel na přihlášku, kde byl 



 

opomenut jeden podpis. Děti samozřejme byly ve školách často šikanovány a protože 
navštěvovaly náboženství, tak byla jim zněmožňována další studia na určitých typech škol.  

Problémem v tehdejší prešovské diecézi bylo po roce 1976 – kdy zemřel světící biskup 
ThDr. Vasiľ Hopko – v následujících letech udělování kněžského svěcení. Teprve v roce 1978 
obdržel státní souhlas Dr. Joachim Segedi ze Zagrebu-Jugoslávie, který světil novokněze až 
do roku 1983. Poté pak naše kněze světil křiževatský biskup Slavomír Miklouš. Teprve v roce 
1990 mohl kněze světit vlastní prešovský biskup mons. Jan Hirka. 

Každý kněz k výkonu duchovenské činnosti musel mít státní souhlas. Tento státní souhlas 
pro kněze duchovní správy uděloval krajský národní výbor. Tento souhlas platil jen pro 
svěřené farnosti (ať jich bylo více nebo jen jedna). Pokud tento kněz chtěl vypomáhat v jiné 
farnosti, tak musel mít souhlas od okresního tajemníka pro věci církevní. Ordinář (představitel 
diecéze) musel mít souhlas od ministerstva kultury a mohl vykonávat své duchovenské funkce 
v rámci své diecéze. Pokuď chtěl konat bohoslužby mimo rámec své diecéze, musel mít 
souhlas ministerstva kultury. Pokuď některý kněz neměl státní souhlas, tak veřejné 
bohoslužby nesměl vykonávat a nesměl ani po druhém vatikánskem koncilu, kdy byla 
zavedena koncelebrace, nesměl ani koncelebrovat. Tento kněz bez souhlasu musel mít vždy 
nový souhlas k úkonům v duchovní správě. Metodický výklad k udělování státního souhlasu 
byl často v různych okresích jiný – často dle osobního rozhodnutí církevního tajemníka. 

Velkým křížem obdoby totality bylo také překládání kněží nebo odejímání státního 
souhlasu. Jen vyjímečně ordinář nebo věřící farnosti uhájili svého kněze, na kterého si zasedla 
státní moc. 

Stát si vymyslel i další předpis, který nesl název: „maření dozoru nad církvemi 
a náboženskými společnostmi“. Tato vyhláška zněla: „kdo v úmyslu mařit nebo ztěžovat 
výkon státního dozoru nad církví nebo náboženskou společností poruší ustanovení zákona 
o hospodářskem zabezpečení církví a náboženských společností, bude potrestán odnětím svo-
body až na 2 léta nebo peněžitým trestem“. Tento státní předpis se vztahoval na neschválené 
sbírky nebo na působení kněze bez státního souhlasu. Státní správa si rovněž nepřála slavení 
místních nebo celodiecézních poutí (Ľutina a pod.) – nepovolení autobusů, zákaz výpomoci 
více kněží při této pouti a podobně. 

Velkým křížem života řeckokatolické církve v době totality je otázka kultových objektů – 
chrámů a také far. Řeckokatolická církev do 28. 4. 1950 vlastnila mimo farských budov, škol, 
semináře, kapliček, červeného kláštera i 244 farních chrámů a 203 filiálních chrámů, to je 
dohoromady 447 chrámů. Pravoslavná církev měla tehdy 24 farností a 5 filiálek, to je 9,9% 
vzhledem k farnostem řeckokatolickým a 0,4% u filiálek. Pravoslavná církev v tomtéž čase 
vlastnila 11 zděných kostelů, 13 dřevěných kostelů a 7 modliteben v domech, to je 
dohoromady 31 objektů – což je vzhledem k řeckokatolické církvi 6, 9%. Měla svých 18 
kněží, což je 7,5% vzledem k řeckokatolické církvi, sloužila původně pro 7975 věřících, což 
je 2,6% (řeckokatolíků bylo v roce 1948 305 645). Tyto církevní majetky řeckokatolické 
církve po 28. 4. 1950 byly přepsány na pravoslavné a pozemkoknižně zdokumentované jako 
majetek pravoslavné církve. Pokud jde o chrámy řeckokatolické církve po roce 1968, tak dle 
Dr. Františka Pavlovského, právníka biskupství, kterého zde cituji, jsou uváděny následující 
skutečnosti: 

Chrámy, které zůstali ve výlučném užívání pravoslavné církve 
Chrámy, které začali využívat řeckokatolíci 
Chrámy, které se začali užívat v tzv. režimu společného užívání 
Ještě v roce 1987 pravoslavná církev připravovala tuto akci: „Když všechny chrámy 

a všechny fary, které ze dne na den přešly do vlastnictví pravoslavné církve, tedy jí „patří“, za 
ty chrámy a fary, které používají řeckokatolíci musí tito platit nájemné. Kalkulovalo se takto: 
budou platit a tím ipso facto uznají že majetek patří pravoslavné církvi. Další krok byl 
připraven: majitel dále svůj majetek nemíní pronajímat. Úplnou náboženskou svobodu 
a majetkové vyrovnání obou církví umožnil až politický převrat v roce 1989. 

Po letech totality zasvitlo slunce nové naděje. Komunistický režim padl, byli obsazeny 
všechny biskupské stolce a především byli znovu navázany v roce 1990 styky se Svatým 



 

stolcem. Ve dnech 21. - 22. 4. 1990 navštívil papež Jan Pavel II. bývalé Československo 
(Praha, Velehrad, Bratislava), kde byl Svatý otec slávnostně přivítán. 19. 6. 1990 byly 
navázany diplomatické styky mezi ČSFR a Svatým stolcem (tyto diplomatické styky byly 
přerušeny po celých 40 let). V září 1990 přijíždí do Prahy apoštolský nuncius, který se vzápětí 
po své akreditaci stává doyenem diplomatického sboru v ČSFR. V říjnu 1990 pak je otevřené 
velvyslanectví ČSFR při Svatém stolci. Samozřejmě, následují také četné návštěvy 
představitelů státu ve Vatikáně pravidelně spojené s audienci u papeže, ať tehdy federální 
nebo republikové. 

Již předtím mohla prešovská diecéze pozdravit po letech neobsazení apoštolského 
administrátora jako biskupa dne 21. 12. 1989, kdy ho Jan Pavel II. jmenoval za sídelního 
prešovského biskupa. Konsekrovaný byl 17. 2 1990 kardinálem Jozefem Tomkem v Prešově. 
Nový sídelní biskup si hned na počátku svého vyššího poslání uvědomuje: když bude více 
kněží, stačí méně policie, když bude více katolických škol různého typu, tak bude mládež lépe 
vychováná, když bude více kostelů, tak stačí méně věznic, když přibude svatých zpovědí, tak 
bude méně nervových chorob a sebevražeb, když bude více svatých přijímaní, po dobré pří-
pravě se promění lidská srdce, když bude více posvěcených manželství, tak ubude 
rozvárcených rodin. Uvědomoval jsi, že dobrý křesťanský život je tou nejkrásnjší službou 
milované vlasti. 

Aby bylo více kněží, tak musí být fakulta. Toto přání se prešovskému sídelnímu 
biskupovi vyplnilo až po 22 letech. V Bratislavě, kde jsme měli jen jednoho lektora pro 
liturgiku a církevní zpěv, jsme mívali jen omezený počet bohoslovců. V letech normalizace 
jen kolem patnácti. Proto je potřebné obnovit v Prešově bohosloveckou fakultu, která 
obnovila svou činnost již v roce 1990. Jako první z bývalé ČSFR umožňovala studium 
teologie i laikům (samozřejmě i ženám). Od roku 1992 do roku 2001 jsme promovali 664 
absolventů, z toho 325 žen; bohoslovců bylo 219. V letošním školním roce 2001-2002 máme 
302 studentů (z toho 211 laiků a 91 bohoslovců). Obnovení fakulty v roce 1990 bylo velikým 
úkolem: vybudovat od počátku pedagogický sbor a navázat kontakty s ostatnými fakultami 
a poslat pedagogy na další vzdělávání na domácích nebo cizích univerzitách. Naší radostí je 
vydávání teologické revue naší fakulty s názvem: „Theologos“. Samozřejmě, potřebujeme 
zvýšení počtu pedagogů a jejích brzké habilitace a poté i inaugurace. Také rozširujeme naše 
studium, aby absolventi i v dalších oborech charitatívního, sociálního, mládežníckého a jiného 
života mohli najít své praktické uplatnění. 

V roce 1992 prešovská diecéze obdržela svého druhého pomocného biskupa v mons. 
Milanu Chauturovi a v roce 1997 byl zřízen košický exarchát.  

Až do roku 1996 patřily řeckokatolíci v Čechách a na Moravě pod správu prešovského 
biskupství. Proto je také zapotřebí si všimnout i řeckokatolíků v nynějí ČR. Počet 
řeckokatolických věřících se v českých zemích podstatně zvýšil po vzniku Československa 
v roce 1918. Přičleněním východního Slovenska a Podkarpatské Rusi k nově vzniklé 
republice přinesl lidem z těchto oblastí pracovní příležitosti v průmyslových centrech Čech 
a Moravy. V roce 1930 bylo zjištěno, že v Čechách žilo 7 973 a na Moravě 4 176 věřících 
řeckokatolické církve. V roce 1931 byl díky porozumění pražského arcibiskupa Františka 
Kordače odevzdán do vlastnictví a užívání řeckokatolické církve chrám sv. Klimenta na 
Starém Městě pražském. (nejprve se konaly řeckokatolické bohoslužby u sv. Jana na Skalce 
v sousedství Karlova náměstí, později u sv. Kříže na Příkopech). Odevzdáním do vlastnictví 
kostela sv. Klimenta řeckokatolické církvi byl dán základ k vytvoření farnosti, která byla 
potvrzena dekretem papeže Pia XI. ze 20. 12. 1935. Prvním duchovním správcem v Praze byl 
pozdější prešovský biskup Vasil Hopko. V době jeho působení bylo v Praze 1200 
řeckokatolíků, v Brně 897 a v Olomouci 473. 

Konec 2. světové války zanechal na východním Slovensku hluboké stopy. V této době 
některé kostely a celé vesnice byly válkou zničeny. Z těchto postižených oblastí mnoho lidí 
opustilo svůj rodný kraj a usadilo se v uprázdněném českém a moravském pohraničí. Při 
sčítání lidu v roce 1950 bylo zjištěno, že tehdy v českých zemích žilo 32 862 řeckokatolíků 
(ovšem, schématizmus pražské arcidiecéze z roku 1948 uvádí počet kolem 50 000 věřících). 



 

Díky pochopení pražského arcibiskupa Josefa Berana a dalších ordinářů Čech a Moravy byli 
některé farnosti v pohraničí obsazeny řeckokatolickými duchovními, kterým byli svěřeny 
věřící východního obřadu. Z neúplných pramenů lze zjistit, že koncem 40-tych let byli 
obsazeny tyto farnosti: Praha, Klášter Teplá, Lesná, Milíkov, Pístov, Ves Touškov, Vidžín, 
Tachov, Liberec, Jelení u Bruntálu, Brno, Mikulov. Z umístnění těchto farností docházíme 
k závěru, že kromě Prahy a Brna jsou to především farnosti českého a moravského pohraničí 
a většina z nich je v západních Čechách. 

Zdárný rozkvět řeckokatolického společenství v Čechách a na Moravě byl zastaven v roce 
1950 násilnou likvidací řeckokatoliků v Československu. Řeckokatolická střediska byla 
převzata pravoslavnou církvi, která navíc vytvořila novu síť far v oblastech obydlenými 
přistěhovalými volyňskými Čechy. V uvolněných poměrech „pražského jara“ 1968 obnovili 
řeckokatolíci veřejnou činnost, tehdy jim byl také vrácen kostel sv. Klimenta v Praze. 
Nepodařilo se však pro nedostatek kněží obnovit pohraniční farnosti. Dle sdělení duchovní 
zprávy z Prahy i z Brna od roku 1990 se na ně obraceli věřící z mnoha končín pohraničí se 
žádostí o vykonávání svátečních bohoslužeb. 

Velké překvapení přineslo v roce 1991 sčítaní obyvatelstva, které ukázalo, že i po 40-
letém útlaku si řeckokatolíci zachovali víru. K řeckokatolické církvi se přihlásilo 8 774 
věřících, ale můžeme se domnívat že ochromení činnosti církve během čtyřiceti roků přibližně 
dvojnásobný počet splynul s řimskokatolickým nebo pravoslavným společenstvím. Skupiny 
řeckokatolíků se také vrátily domů – na své východní Slovensko. (setkávám se často 
s mužem, jehož prarodiče se s dvanácti dětmi po druhé světové válce odstěhovali do českého 
pohraničí; prarodiče tam zůstali s dvěma dětmi – ale deset detí se vrátilo zpět na Slovensko. 
Tak to mohlo být i v mnoha dalších případech a proto jistě hodně řeckokatoíků z českého 
pohraničí se znovu vrátilo zpět ke svým spoluvěřícím na Slovensku). 

Po násilné likvidaci řeckokatolické církve v roce 1950 byla většina duchovních, kteří 
nepřestoupili k pravoslaví, buď uvězněna nebo internována (Hlohovec, Podolínec) a později 
s rodinami zpravidla deportována do českých zemích. Převážná část našla zaměstnání 
v zemědelství, v lesních závodech nebo uhelných dolech a hutích severních Čech, severní 
Moravy a Slezska. Dr. Zdeněk Boháč z Prahy vytvořil několik mapek, které nám dokládají, 
kde působili – ovšem ne v duchovní zprávě - ale při těžké práci řeckokatoličtí kněží, kteří byli 
násilím vyvezeni ze Slovenska. Žili především na území diecézí Plzeň a Litoměřice, kde je 
nejméně věřících z České republiky. Tam tito kněží se svými rodinami na území, které někdy 
nazýváme: „kamenolonem Páně“ dosvědčovali svou věrnost Kristu. 

Pokuď jde o bohoslovce prešovské diecéze a mladé kněze, tak byli v letech 1950-1953 
zařazeni do PTP. Ve vojenském prostoru Mimoň jich bylo 15, ve vojenském prostoru Plzeň 7 
a ve vojenském prostoru Libavá také 7. 

Zatímco řeckokatolíci na Slovensku obnovili svou činnost v roce 1968, museli v českých 
zemích na dlouhá léta se spokojit s navráceným kostelem sv. Klimenta v Praze. Tím jasně 
poznáváme, že normalizační Husákův režim církvi nepřál. V českých zemích se mimo Prahu 
a dočasně Brno konaly bohoslužby v byzantském obřadě jen v pravoslavných kostelích. Po 
rozdělení Československa ustanovil prešovský biskup mons. J. Hirka biskupský vikariát 
v Praze a zřídil farnosti v Liberci, v Brně, v Chomutově, v Plzni, v Ostravě a v Bruntálu. 

Papež Jan Pavel II. zřídil za území České republiky bulou Quo abtius z 15. 10. 1996 
samostatný apoštolský exarchát pro Čechy, Moravu a Slezsko; zároveň jmenoval exarchou 
otce Ivana Ljavince, duchovního správce pražské svatoklimentské svatyně a od roku 1993 
biskupského vikáře pro České země. Otec Ivan Ljavinec přijal u sv. Klimenta v Řimě 
biskupské svěcení. Tímto aktem nabyla řeckokatolická církev v České republice rovnoprávné 
postavení s ostatními církvemi. V roce 1997 – v závěru svatovojtešského jubilejního roku 
byla řeckokatolická církev posílená začleněním asi 20 kněžími z bývalé „utajené církve“, kteří 
v době hluboké totality dosáhli tajného vysvěcení.  

V současné době je v ČR 23 řeckokatolických farností. Působí zde 35 kněží, z nichž 14 
přijalo svěcení veřejně a 21 v tajné církvi. Z počtu kněží vyplývá, že některé farnosti mají 
vedle duchovního správce i kněze výpomocného.  



 

Výše uvedené údaje o řeckokatolické církvi v ČR byly většinou čerpány z knihy Zdeněk 
Boháč: „Atlas církevních dějín českých 1918-1999“ Praha, Zvon, 1999. 

V kratičkém zamyšlení jsme si prošli dějinami řeckokatolické církve za posledních 30 let. 
Byla to doba takzvané normalizace, čili menšina nevěřících potlačovala většinu věřících. 
Dokonce v 50-tych letech bylo vyškrtnuto slovo řeckokatolík z naučeného slovníku – jakoby 
nebyli a nebudou a přece byli zde, jsou a budou. Byli to oběti doby, když otec biskup – 
mučedník Petr Pavel Gojdič již odpočíval ve své katedrále a jistě se přimlouval u Boha za 
svůj lid. Radostně čekáme na jeho blahořečení. 

Dnes na Božím díle pod vedením Svatého otce i našich biskupů nadále pracujeme. 
Potřebujeme však k naši práci hodně Boží pomoci. V jedné modlitbě prosíme: „Pane vlej do 
nás Ducha své lásky, ať si navzájem dobře rozumíme.“ Když tato láska, láska Boží ovládne 
lidská srdce, pak je naděje, že si opravdu konečně dobře porozumíme. 

K těmto těžkým dobám se v historii neradi vracíme, neboť je nám smutně, že se v době 
počátku komunistického útlaku církví, neprojevilo ekumenické cítění vzájemnou podporou 
nebo alespoň respektováním. Pravoslavná církev, která po dlouhá desetiletí v Sovětském 
svazu trpěla krutým útlakem, se nedokázala vyhnout rafinovaným nástráhám sovětské 
i československé státní moci a zapojila se do likvidace řeckých katolíků. Je bohužel trpkou 
pravdou, že těsné vazby na stát nejednou v minulosti církev poškodily, i když se krátkodobě 
mohlo zdát, že jim stát pomáhá. Projděme celé dějiny církve a přijdeme k závěru, že mocní 
tohoto světa často zneužívali svého vlivu proti církvi.  

Jsme ještě bohužel daleko na cestě k budoucímu porozumění. Proto i my svěřme 
budoucnost církve u nás naším slovanským apoštolům, patronům Evropy, svatému Cyrilu 
a Metoději a s důvěrou se modleme slovy cyrilometodějské písně: „Kéž tvůj oltář nikdy 
neuhasne v naších vlastech slovanských, nech se denně k báni nebes jasné vznáší obět 
z chrámů křesťanských, která tisíc let již stále plane, oslavuje Tebe, věčný Pane, posvěcuje 
srdce národa, čeleď Cyrila a Metoda. Požehnej vlast, žehnej církev celou, zůstaň s námi , 
Pane, prosíme. 

Kéž za nás se svatým Cyrilem a Metodem a především s Bohorodičkou se přimlouvají ti, 
kteří za církev trpěli, především naši nadcházející blahoslavení – biskup Pavel Petr Gojdič a P. 
Metoděj Dominik Trčka.“ 
 

RESUME 
The way of the Greek-Catholics in the Prešov diocese since 1968. Normalisation pressure 

against the Church, strive to let the Church bleed out due to the shortage of priests. Bishops 
Pavel Peter Gojdič and Vasil Hopko, resting in the Cathedral of Saint John Baptist, praying 
for us. The Chruch after 1989 gets freedom again and finally can greet its new bishop Mons. 
ThDr. Ján Hirka and builds new spiritual life in all directions. Greek-Catholic Church in 
Czech republic separated from the mother Church of Prešov, independent exarchate 
established and subordinated to the Holy Seat. Short rewiev of Greek-Catholic Church in 
Czech lands. 
 


