
Svätý Jozef , ty si bol chudobný 

a nehanbil si sa za svoju biedu, 

bez reptania si žil v zhode s Božou 

vôľou. Posilňuj v našich srdciach 

živú vieru, že Boh nikdy neopustí 

tých ktorí v neho dúfajú a verne 

mu slúžia. Vypros potrebné milosti 

všetkým, ktorí trpia nedostatkom. 

A tým, ktorí sú ochotní pomáhať 

chudobným rodinám duchovne 

i hmotne a delia sa o svoj majetok, 

nech Boh dá šťastie v živote 

a bohatú odmenu vo večnosti. 

Amen.

Velebíme ťa, všetkými oslavovaný 

Ženích nepoškvrnenej Panny, 

najvyšší ochranca Kristovej Cirkvi
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Právny status
Gréckokatolícky  spolok  svätého  Jozefa  (GSSJ) je 

verejné  združenie  zriadené  prešovským  arcibis-
kupom a metropolitom, ktoré je v Cirkvi právnickou 
osobou v zmysle kán. 573 §1 CCEO.

Poslanie a cieľ GSSJ
Poslaním  spolku  je  združovať  dobrovoľníkov 

gréckokatolíckej archieparchie a jej podporovateľov, 
ktorí  sa  rozhodnú  dobrovoľne  pracovať 
pre zviditeľnenie  jej  podujatí,  zvlášť  cirkevných 
pútí,  napomáhať  pri  ich  príprave,  propagácii 
a konečnej realizácii. 

Spolok  svoju  činnosť  vyvíja  aj  v  oblasti 
duchovnej formácie svojich členov a to spoluúčasťou 
na  živote  cirkvi  skrze  modlitbu  a  dobré  skutky, 
rozvíjaním  úcty  k sv.  Jozefovi  na  základe  jeho 
príkladného  života  a starostlivosti  o Ježiša  Krista 
a Presvätú Bohorodičku. 

Ciele a činnosti spolku sú: 
• združovanie  veriacich  v  súlade  s  poslaním 

spolku
• podporovanie verejného kultu, organizovanie 

cirkevných  pútí,  seminárov,  konferencií, 
podávanie  návrhov  a spracovávanie  nových 
projektov  v  súlade  s  poslaním  a  činnosťou 
spolku

• spolupráca  s  partnermi  -  domácimi 
a zahraničnými v súlade s poslaním spolku

• vyvíjanie  činnosti  vedúcej  k  získavaniu 
sponzorských  finančných  a  materiálnych 
darov,  príspevkov  a  dotácií  pre cirkevné 
organizácie.

Členstvo a členské
Členom spolku môže byť muž, ktorý je otvorený 

pre potreby Cirkvi,  má vek nad 16 rokov, snaží sa 
viesť usporiadaný kresťanský život, ktorý sa svojim 
podpisom  do  Knihy  členov  GSSJ  zaviaže  plniť 
povinnosti vyplývajúce z členstva.

Členstvo v spolku zaniká: 
• smrťou
• zrieknutím sa členstva na základe písomného 

oznámenia
• vylúčením, vtedy ak člen:
1) verejne zavrhol vieru, alebo verejne odpadol 

od spoločenstva s Katolíckou cirkvou,  alebo 
je  postihnutý  väčšou  exkomunikáciou 
v zmysle kán. 580 CCEO

2) zanedbáva povinnosti člena
3) je právoplatne odsúdený za trestný čin
4) ohrozuje dobrú povesť združenia

O vylúčení člena rozhoduje prešovský arcibiskup 
a metropolita.

• GSSJ  má  dva  druhy  členov:  zakladajúcich 
a riadnych

• Riadny  člen GSSJ  platí  každoročne  členské 
1,- euro

• Zakladajúcim členom GSSJ sa stane taký člen, 
ktorý uhradí jednorazový príspevok 100,- eur

• Členské  príspevky  sa  uhrádzajú  v  prospech 
Gréckokatolíckeho  arcibiskupstva  Prešov 
do konca  marca  za  daný  kalendárny  rok, 
ktoré pre účely GSSJ vedie samostatný fond. 
O použití prostriedkov tohto fondu rozhoduje 
prešovský arcibiskup a metropolita

Práva a povinnosti člena
Práva člena: 
• podieľať  sa  na  tvorbe  a  realizácii  aktivít 

a projektov spolku
• zúčastňovať  sa  na  akciách  organizovaných 

pre členov spolku
• byť  informovaný  o  zámeroch  a  aktivitách 

spolku
• predkladať návrhy a námety,  resp. sťažnosti 

na činnosť spolku a požadovať nápravu
• zúčastňovať sa Valného zhromaždenia

Povinnosti člena: 
• Pracovať  na  svojej  duchovnej  formácii 

prostredníctvom:

1) osobnej modlitby - rozumie sa tu pravidelná 
účasť  na  bohoslužbách,  osobné  modlitby 
doma aj v rámci rodiny a podobne. Členovia 
spolku  v rámci  jednotlivých  farností  sa  raz 
do mesiaca,  ak  je  to  možné,  stretnú 
na spoločnej  modlitbe  v chráme  (Moleben 
k sv.  Jozefovi,  Korunka  Božieho  milosr-
denstva).  Jednotlivý  člen  spolku  si  uctí  sv. 
Jozefa určenou modlitbou

2) konaním  skutkov  lásky -  byť  otvorený 
a vnímavý  pre  potreby  blížnych  a ochotne 
pomôcť  komukoľvek,  kto  to  potrebuje. 
Vykonávať skutky telesného milosrdenstva

3) dobrovoľnou  aktivitou -  starostlivosť 
o miestnu  Gréckokatolícku  cirkev,  pomáhať 
pri príprave cirkevných podujatí a svedomité 
zachovávanie a zveľaďovanie svojho obradu. 
Šírenie  stavovského  poslania  muža  a otca 
v rodine

4) zachovanie  vlastnej  identity –  poznávať 
históriu  a  život  Gréckokatolíckej  cirkvi, 
spoznávať  obrad  a  tradíciu  a  vlastnými 
podnetmi  a nápadmi  prispievať  k životu 
cirkvi

5) púť –  vyvrcholením  dobrovoľných  aktivít 
bude každoročná púť mužov v Bazilike minor 
v Ľutine alebo na Hore Zvir v Litmanovej

• dodržiavať  všetky  platné  právne  normy 
a predpisy  týkajúce  sa  výkonu  činnosti 
realizovaných v združení

• dodržiavať štatút spolku
• obhajovať  záujmy  spolku,  kresťanské 

hodnoty  a  aktívne  sa  zapájať  do  činností 
spolku

• snažiť sa konať vždy spravodlivo
• podľa  svojho  najlepšieho  svedomia,  svojich 

možností a schopností pomáhať spolku
• ochraňovať a zveľaďovať cirkevný majetok
• pestovať východnú cirkevnú tradíciu
• platiť  členské  príspevky  v  stanovenom 

termíne a v stanovenej výške


