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Prednáška vo Varšave 20.02.2018  

 

Gréckokatolícka cirkev – Prešovská archieparchia 

 

Úvod 

 

Miestna Gréckokatolícka cirkev Prešovskej archieparchie patrí do Katolíckej cirkvi, 

ktorej hlavou je Rímsky pápež. Má totožné učenie a mravy ako Rímskokatolícka cirkev, líši 

sa od nej iba odlišným, východným obradom a riadi sa východným kódexom CCEO, nie 

latinským CIC. 

 

1. Likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi  

 

Ak mám predstaviť Gréckokatolícku cirkev na Slovensku, musím trochu začať 

históriou. Gréckokatolícka cirkev bola komunistickou totalitou v roku 1950 zlikvidovaná 

a zakázaná, keď to isté – likvidácia únií – sa uskutočnilo trochu skôr na Zakarpatí, v Poľsku, 

na Ukrajine a iných slovanských štátoch. Po vojne si ruskí komunisti chceli očistiť svoj 

európsky priestor. Vedeli veľmi dobre, že Katolícka cirkev, tak Rímskokatolícka, ako aj 

Gréckokatolícka má svoje vedenie, svoju hlavu v Ríme a chceli to zmeniť. Z gréckokatolíkov 

chceli urobiť pravoslávnych a podnikli násilnú „P akciu“
1
, ktorá vyvrcholila tzv. 

„Prešovským soborom“ 28. apríla 1950, keď bola zlikvidovaná Gréckokatolícka cirkev. 

Neskôr, v období normalizácie po roku 1968 chceli komunisti z Rímskokatolíckej cirkvi 

vytvoriť „národnú cirkev.“ Ten zámer, ktorý sa usilovali presadiť cez združenie Pacem in 

terris, im nevyšiel.  

 

V deň tzv. „Prešovského soboru“ gréckokatolícki biskupi Pavol Peter Gojdič OSBM 

a Vasiľ Hopko boli uväznení. Medzi kňazmi už predtým prebiehala tvrdá agitácia na prestup 

do Pravoslávnej cirkvi, ale veľký úspech československí komunisti nezožali. Predstava 

komunistov bola tá, že gréckokatolícki kňazi ľahko podpíšu prestup do Pravoslávnej cirkvi, 

pretože majú manželky a deti. Chceli ich získať, najprv darmi – veľkými peniazmi, ponúkali 

autá a vysoké funkčné miesta v Pravoslávnej cirkvi. Keď sa kňazi nedali oklamať, 

                                                 
1
 Akcia P (Prešovský sobor) je označenie pre komunistami zinscenovanú schôdzu (sobor = zhromaždenie), pri 

ktorej bolo deklarované, že Gréckokatolícka cirkev v Československu je rozpustená a jej duchovní spolu s 

veriacimi sa (automaticky) stávajú veriacimi Pravoslávnej cirkvi. Konal sa v Prešove v hoteli Čierny Orol. 
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nasledovala fáza tvrdého zastrašovania, často aj so zbraňou v ruke, vyhrážali sa im zabitím, 

odvlečením na Sibír a tým, že už nikdy neuvidia svoje manželky a deti.  

 

O osudoch kňazov, ktorí nepodpísali prestup do Pravoslávnej cirkvi a radšej išli do 

väzenia, táborov či do vyhnanstva, som napísal 8 kníh pod názvom Zostali verní. Neskôr, už 

ako biskup som doplnil knihy o materiály z osobného biskupského archívu. Knihy som vydal 

spolu ako veľké dvojzväzkové dielo, pod tým istým názvom Zostali verní. Ale to nie je teraz 

naša téma.  

 

Po tzv. „Prešovskom sobore“ gréckokatolícke chrámy, farské budovy a celý hnuteľný 

a nehnuteľný majetok Gréckokatolíckej cirkvi komunisti podarovali Pravoslávnej cirkvi. 

Okrem biskupov aj mnohí naši kňazi boli uväznení. Ostatní boli deportovaní do tzv. 

sústreďovacích táborov, kde ich zadržiavali a snažili sa ich prevychovať zhruba dva roky. 

Počas tých dvoch rokov kňazov niekoľkokrát prevážali v noci z jedného tábora do druhého.  

Po dvoch rokoch boli prepustení domov, ale iba na niekoľko dní, aby sa pobalili. 

Komunisti im kúpili lístky na vlak do vyhnanstva, do cieľovej stanice, pre celú kňazskú 

rodinu. Tri a v niektorých prípadoch štyri dni pred deportáciou im pristavili nákladný vozeň, 

aby si doň naložili potrebné veci, postele, skrine, šatstvo a iné veci a vypravili ho do Čiech. 

Následne, o dva tri dni odišla do vyhnanstva aj celá kňazská rodina. Vo väčšine prípadov 

cieľom cesty pre deportované kňazské rodiny boli Sudety v Čechách, kde sa uvoľnili miesta 

po vysťahovaných sudetských Nemcoch. Kňazi boli zadelení do rôznych profesií. Pracovali 

obyčajne v poľnohospodárstve, v stavebníctve a v rôznych fabrikách. Celkove som napočítal 

až 109 profesií, ktoré kňazi zastávali. Najkurióznejšie z nich boli: pastier svíň a čistič 

záchodov. 

 

1.1. Pražská jar – rok 1968 

 

Po 18-tich rokoch od likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi, v roku 1968, počas tzv. 

„Pražskej jari“, kedy sa hlásal „komunizmus s ľudskou tvárou“, Pán Boh vzkriesil 

Gréckokatolícku cirkev k životu a kňazi sa vracali na východné Slovensko a do svojich 

farností. S povolením úradov sa vo farnostiach konali tzv. plebiscity
2
 a mnohí veriaci, ktorí 

                                                 
2
 Plebiscity – stretnutia kňazov s veriacimi v jednotlivých farnostiach. Po tomto stretnutí sa veriaci mohli 

slobodne rozhodnúť, či chcú prejsť naspäť do Gréckokatolíckej cirkvi, alebo ostať v Pravoslávnej cirkvi.  
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počas rokov neslobody navštevovali pravoslávne bohoslužby, sa vracali späť do 

Gréckokatolíckej cirkvi.  

Nezriedka boli prípady, že celé farnosti, aj s pravoslávnymi kňazmi, požiadali o prestup, 

a vrátili sa do Gréckokatolíckej cirkvi. Keby 21. augusta 1968 nedošlo k obsadeniu 

Československa spojeneckými vojskami Varšavskej zmluvy, pravdepodobne by 

gréckokatolíci prebrali naspäť od pravoslávnych všetky svoje farnosti. Intervencia vojsk 

Varšavskej zmluvy, vedená Rusmi, však zmarila toto úsilie gréckokatolíkov.  

Počas normalizácie
3
, ktorá nasledovala po intervencii spojeneckých vojsk do 

Československa, sa Pravoslávna cirkev znova posilnila. Až do roku 1989 bolo v mnohých 

gréckokatolíckych farnostiach spoločné užívanie chrámov (sväté liturgie v nich slávili aj 

gréckokatolíci, aj pravoslávni), čo prinášalo mnoho roztržiek a napätia medzi veriacimi 

i kňazmi a niekedy to vzbudzovalo aj veľké pohoršenie. Celú túto situáciu som zažil ako 

chlapec a mám tieto udalosti stále v živej pamäti.  

 

1.2. Aktuálna situácia kňazov  

 

Mnohí kňazi počas 18 rokov zákazu našej cirkvi zomreli, niekoľkí zostali 

u pravoslávnych, takže do pastorácie sa vrátila iba zhruba jedna tretina kňazov, preto viacerí 

kňazi dostali do správy hneď dve farnosti. Iste, nebola to normálna pastorácia, viacerí kňazi 

ešte pracovali a dochádzali do farnosti iba na víkend, lebo nemali kde bývať.  

 

Aktuálne, chvála Bohu, máme kňazov dosť, celkovo 306. Všetky farnosti máme 

obsadené. Postupne za posledných 15 rokov som takmer všetky mestské farnosti rozdelil a 

v mestách vznikli po dve až tri farnosti. Kopíroval som trend Rímskokatolíckej cirkvi 

a potreby veriacich. Niektoré maličké farnosti v pohraničí s Poľskom a s Ukrajinou som 

zrušil, alebo spojil do jednej, a ustanovil som 17 nových farností. Aby som mal kde 

umiestňovať kňazov, ktorých mi stále pribúdalo, ustanovil som vyše 15 kaplánskych miest. 

Počas 15 rokov biskupskej služby som vysvätil 143 novokňazov. 

 

 

 

                                                 
3
 Normalizácia – bolo obdobie po roku 1969, v ktorom komunisti robili čistky so všetkými, ktorí sa podieľali na 

tzv. Pražskej jari. Všetko sa vracalo do starých koľají a môžeme povedať, že všetky výdobytky roku 1968 sa 

zrušili s jednou výnimkou a tou bola Gréckokatolícka cirkev, ktorú už naspäť nezrušili, ale dovolili jej účinkovať 

aj keď vo veľmi obmedzenej a kontrolovateľnej miere.  
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1.3. Pastoračné služby kňazov  

 

Gréckokatolícki kňazi pôsobia okrem pastoračnej služby aj v špeciálnej pastorácii, 

v seminári, na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity, vo formačných 

centrách: pre mládež, pre rodiny, pre Rómov, a vo vojenskom ordinariáte. Pomocný biskup sa 

stal administrátorom v Parme, v Pittsburskej metropolii, desiati kňazi odišli na misie, najviac 

do USA (6), dvaja do Českej republiky a po jednom sú v Kanade, Grécku a Švajčiarsku. 

Keďže všetky farnosti mám obsadené a neviem, kde dávať ďalších kňazov, ktorých budem 

svätiť, už pred troma rokmi som ohlásil novú víziu Prešovskej archieparchie do budúcna. Je 

to misia s Rómami, v ich komunitách. Iste je to náročná práca, ale chvála Bohu a s Božou 

pomocou sa nádherne rozvíja a máme pekné výsledky v práci s Rómami. Zatiaľ sa im venujú 

šiesti kňazi, ale budeme ich potrebovať viac. Problém je v tom, aby kňazi, ktorí dostanú túto 

misiu medzi Rómami, boli s ňou stotožnení a ešte viac, aby boli stotožnené s touto misiou aj 

ich manželky. Riaditeľ rómskeho centra o. Martin Mekel sa o to intenzívne a s úspechom 

snaží. Napríklad aktuálne prebieha formácia rómskych lídrov v Centre pre rodinu raz 

v mesiaci v pondelok večer a utorok celý deň.  

 

1.4. Celibát v Gréckokatolíckej cirkvi 

 

Často počúvam od rímskokatolíckych kňazov a veriacich otázku: „To vaši kňazi sa 

môžu ženiť?“ Nie, nie, kňazi sa nemôžu ženiť. Rozdiel medzi rímskokatolíckymi a 

gréckokatolíckymi kňazmi je v tom, že v Gréckokatolíckej cirkvi môže biskup svätiť aj 

ženatých mužov na kňazov. V konečnom dôsledku, táto prax bola v prvom tisícročí bežná aj 

v Rímskokatolíckej cirkvi. Teda bohoslovec, absolvent teológie má možnosť si vybrať, či 

prijme svätenie v celibáte, alebo už ako ženatý muž. Potom ho svätím na diakona a neskôr na 

kňaza. Po vysviacke je to už definitívny stav, čiže ak niekto prijal kňazské svätenie v celibáte 

už sa nemôže oženiť a tiež, ak bol niekto vysvätený ako ženatý muž, nemôže sa rozviesť 

a znovu oženiť.  

Ak by niekomu zomrela manželka, hoci by mal viacero detí, už sa druhýkrát nemôže 

oženiť. V minulom roku sa stal taký prípad kňazovi Jánovi Sabolovi z Bratislavskej eparchie, 

pôsobí vo Zvolene. Zomrela mu mladá manželka, 31 ročná, na rakovinu a kňaz zostal sám 

s troma deťmi na farnosti. Keď jej zistili rakovinu, bola v druhom mesiaci tehotenstva. 

Odporúčali ísť na potrat a nasadiť chemoterapeutické liečenie. Odmietla ísť na potrat, 

porodila zdravé dieťa a až potom sa začala liečiť, ale už bolo neskoro. 
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Keďže východné cirkvi, gréckokatolícka i pravoslávna, dávajú možnosť absolventom 

teológie slobodne si zvoliť, v akom stave chcú prijať sviatosť kňazstva, poviem vlastnú 

skúsenosť z mojich teologických štúdií na CMBF v Bratislave. Na teológiu som sa hlásil 

s vedomím, že chcem byť gréckokatolícky kňaz. V duchu som si myslel, že sa ožením. Aj 

som sa v rodnej dedine poznal s dievčaťom, ktoré sa mi páčilo a vedeli sme sa porozprávať o 

všeličom. Lenže problém nastal v seminári, hneď po niekoľkých dňoch od nástupu, keď nám 

začali duchovné cvičenia. Dával nám ich špirituál kňazského seminára František Žák, ktorý 

cvičenia viedol pochopiteľne v duchu celibátu, veď to bola Rímskokatolícka cyrilo-metodská 

bohoslovecká fakulta, toho času jediná na Slovensku. Mne sa vtedy moje predstavy rozplynuli 

a nastalo pre mňa obdobie skúmania a rozlišovania, keď som chcel zistiť, kde ma Pán Boh 

volá. Keď som si každý večer robil poznámky, ako chcem prijať kňazstvo, či v celibáte, či 

v manželstve, stále to bolo nerozhodné 50 na 50. Čisto rozumom som to nevedel rozriešiť. 

Začal som sa intenzívne modliť, aby som dostal svetlo pre správne rozhodnutie. Nakoniec po 

dvoch rokoch, na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie som sa rozhodol, že chcem 

prijať kňazstvo v celibáte.  

Keď sa to dozvedeli rímskokatolícki spolubratia bohoslovci, boli prekvapení a jeden 

z nich, možno že aj za viacerých, mi povedal: „Janko, neblázni, my čakáme, že pápež 

rozhodne, že sa budeme aj my môcť ženiť a ty tu možnosť máš a nechceš ju využiť.“ Povedal 

som im: „Bratia, nie je to také jednoduché ako sa vám to na prvý pohľad vidí.“  

Áno, ak by som mal istotu, že to dievča, tá „moja budúca žena“ bude stále ťahať so 

mnou rovnakým smerom, iste by som sa oženil, veď je to veľká pomoc. Ale keďže som tú 

istotu predtým nevedel získať, volil som istotu, aby som raz neľutoval. Poznal som totiž 

kňaza, ktorý bol ženatý, ale mal problém s manželkou. Hovoril mi: „Vieš Janko, ja sa môžem 

snažiť zo všetkých síl, ale moja manželka nežije duchovne, je vlažná. Ide iba raz, dvakrát do 

roka k sviatosti zmierenia, na sv. liturgiu chodí iba do sakristie a veľmi sa nestará 

o duchovnú výchovu našich detí. Nedáva dobrý príklad veriacim. Vidíš, nie je to vôbec 

ľahké.“  

 

Nechcel som takto dopadnúť, a preto som neriskoval a prijal som sviatosť kňazstva 

v celibáte a som šťastný. Nechcem povedať, že sa mi niekedy nevracali myšlienky, možno by 

bolo lepšie, keby som mal manželku, o mnohé veci by som mal postarané, ale také myšlienky 

hneď, ako prídu aj odídu, lebo je tu realita, ktorú treba žiť a nie snívať, ako by to bolo, 

keby to bolo inak...  
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Realita mojich kňazov je taká, že väčšina, až 90 % sú ženatí. Pri návšteve Ad limina 

apostolorum v roku 2007 sa ma Benedikt XVI. opýtal: „Tvoji kňazi sú všetci ženatí?“ „Nie, 

Svätý Otče“, odpovedal som, „väčšina kňazov je ženatých, ale mám aj niekoľko celebsov.“ 

A Svätý Otec pokračoval: „Ako žijú?“ Odpovedal som: „Výborne.“ „Ale ja sa nepýtam na 

tých celebsov, ja sa pýtam na tých ženatých.“ „Ja o tých hovorím Svätý Otče.“ „A to ako?“ 

„Pozrite sa, žijú pekne a majú tri, štyri, päť, šesť i viac detí.“ „O, vaša Cirkev rastie!“ – 

povedal Benedikt XVI. Ja som iba potvrdil: „Áno, Svätý Otče, naša Cirkev rastie.“ 

 

Stále povzbudzujem kňazov, aby dávali čo najlepší príklad vo svojom kňazskom 

a manželskom živote. Lebo kňaz je na svietniku a keď je ženatý, tak je na svietniku aj jeho 

manželka, aj jeho deti. Mnohé kňazské manželstvá sú veľmi príkladné, žijú svoju vieru 

naplno a sú veľkou motiváciou aj pre veriacich, ktorí majú šťastie, že ich vedú takýto múdri 

a svätí kňazi. 

 

V zmiešanom prostredí, kde sa prelínajú rímskokatolíci a gréckokatolíci, 

gréckokatolícky kňaz žijúci v manželstve je viac vyhľadávaným spovedníkom, ako kňaz 

žijúci v celibáte a to najmä pri vysluhovaní sviatosti zmierenia.  

 

Poviem príklad z mojej prešovskej katedrály. Okrem gréckokatolíkov tu prichádza na 

svätú spoveď mnoho rímskokatolíkov, iste viac než polovica. Poznať ich podľa toho, že sa 

pozdravia „Pochválený buď Pán Ježiš Kristus“ a tiež podľa toho, že po spovedi hneď utekajú 

do svojich chrámov na svätú omšu. Keď sa ich kňaz opýta: „Povedzte mi, keďže ste 

rímskokatolík, rímskokatolíčka, prečo prichádzate k sviatosti zmierenia tu do gréckokatolíckej 

katedrály?“ Odpoveď je takmer vždy identická: „Vy lepšie rozumiete manželskému životu, 

ako naši kňazi, ktorí žijú v celibáte.“ A je to pravda. Preto sme v určitej nevýhode, že máme 

stále plné rady kajúcnikov.  

Kňazom stále prízvukujem, aby mali trpezlivosť aj s penitentmi rímskokatolíckymi, veď 

všetci smerujeme k jednému cieľu. „Dobre, – odpovedajú kňazi, „ale tí ľudia nás celkom 

vyžmýkajú“ – čo je pravda. Tiež dodám, že u nás sa viac spovedá a vediem kňazov k tomu, 

aby v katedrále a na hlavných pútnických miestach v Litmanovej a v Ľutine bola stále 

možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, čo funguje.  
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1.5. Kňazský život a problémy  

 

Keď som povedal, že mnohé kňazské manželstva sú príkladné, musím povedať aj celú 

pravdu, že nie vo všetkých prípadoch kňazských manželstiev to takto dobre funguje. Ba, za 15 

rokov biskupskej služby mám z celkového počtu vyše 300 kňazov – 8 kňazov 

suspendovaných a z toho štyria pre rozvod. Zdá sa mi, že väčšia vina bola práve na strane 

kňazov, než na strane ich manželiek.  

 

Život kňazskej rodiny vo farnosti nie je však jednoduchý. Najmä na tých slabších 

farnostiach, ktoré sa nachádzajú v okolí hraníc s Poľskom a s Ukrajinou. Kňazské manželky 

majú väčšinou vysokoškolské vzdelanie, ale prácu si môžu nájsť poväčšine iba v mestách, čo 

je dosť veľkým problémom.  

 

Na Slovensku všetci kňazi dostávajú plat, na ktorý prispieva štát. Na začiatku po 

vysviacke je to minimálna mzda, od 1. januára 2018 je to v hrubom 480 €. (Príspevok štátu v 

tomto prípade však zďaleka nedosahuje minimálnu mzdu.) Neskôr sa im plat mierne zvyšuje. 

Kňaz farár má 500 až 600 €, dekan do 700 €, ale to závisí od počtu odpracovaných rokov, 

príp. členstva v rôznych radách a komisiách. Väčšinou manželka kňaza musí chodiť do práce, 

aby rodina mohla uživiť deti a umožniť im vyštudovať.   

 

Do roku 1950 v Prešovskej eparchii platil zákon partikulárneho práva, že bohoslovci 

si mali vziať manželku iba z kňazských rodín. Málo to výhodu, lebo dievčatá vedeli, čo ich 

v manželstve s kňazom čaká. Napr. že je treba ísť aj na odľahlú faru, ďaleko od mesta. 

Vedeli, že úloha manželky kňaza bola veľmi vážená, veriaci mali tieto ženy vo veľkej úcte, 

volali ich veľmi úctivo napr. pani prevelebná... Tieto manželky učili ženy na dedine variť, 

pestovať kvety, hospodáriť s peniazmi... Ale boli najmä akýmsi premostením medzi veriacimi 

a kňazom, lebo obyčajne dvere na farskej budove otvárali ženy. Ženy sa lepšie otvárali so 

svojimi problémami manželke kňaza, než samotnému kňazovi. Manželky kňazov často viedli 

spevokol vo farnosti, katechetickú prácu s dievčatami, nacvičovali divadlá, učili spievať, 

kantorovať...  

Ak sa niektorý bohoslovec oženil s dievčaťom, ktoré nepochádzalo z kňazskej rodiny, 

musel zaplatiť na biskupstvo dosť značnú sumu peňazí, takéto manželstvo sa pokladalo za 

rizikové.  
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Pravda, dnes už neplatí ten partikulárny zákon. Ale, keď mi bohoslovci pri 

predstavovaní na začiatku 6. ročníka predstavia budúce manželky, že sú gréckokatolíčky – 

teším sa, lebo viem, že sa vedia zorientovať pri sv. liturgii, že poznajú cirkevnú disciplínu, 

pôsty a necítia sa cudzo vo východnom obrade.  

Keď sa jedná o rímskokatolícke dievča, mám trochu obavu, ako skoro a či vôbec vnikne 

do východného obradu. Videl som to aj u mojej, teraz už nebohej mamy. Bola 

rímskokatolíčka a ťahalo ju to stále viac do kostola. Hoci denne chodila na svätú liturgiu do 

katedrály, keď sa dobre cítila, v nedeľu popoludní išla aj na svätú omšu k františkánom. 

Nevideli sa jej napr. tzv. volnice v piatky
4
 a videl som, že ten svoj rímskokatolícky obrad 

mala v srdci, aj keď roky praktizovala východný obrad – bola mi domvedúcou na 

arcibiskupskom úrade 12 rokov.  

 

1.6. Prekladanie kňazov 

 

V Prešovskej archieparchii existuje systém prekladania kňazov, ktorý som zaviedol 

hneď na začiatku biskupskej služby:  

Dĺžka pobytu v jednej farnosti – kňaz môže byť maximálne 10 rokov na jednej farnosti 

a potom je preložený. Sú aj výnimky, ak sa jedná o kňazov vo formačných miestach, či na 

pútnických miestach. Niektorí sú prekladaní aj skôr, pre rôzne príčiny. 

Novokňazi idú na kaplánske miesto (na dobu 2 – 5 rokov).  

Kapláni po kaplánke dostávajú ťažšiu a slabšiu farnosť (na dobu 3 – 6 rokov). Sú plní 

chuti a elánu do práce a môžu trochu dvihnúť farnosť.  

Ďalšie preklady kňazov na ďalšiu farnosť – snažím sa, aby to bola lepšia farnosť, ale to 

závisí aj od horlivosti toho ktorého kňaza.  

 

Uvedomujem si, že to nie je jednoduché ženatým kňazom zmeniť farnosť, najmä 

z dôvodu zamestnania manželky, a tiež z ohľadu na deti v školách, aj tie musia prestúpiť 

z jednej školy na druhú. Ale, ak chcem byť spravodlivým otcom pre kňazov, nemôžem 

nechať kňaza na dobrej farnosti celý život a iného celý život na slabej farnosti, preto 

preklady sú nutné.  

 

                                                 
4
 Volnice v piatky  – sú to dni oslobodené od pôstu na základe veľkého sviatku, takže sa môže požívať mäso.  
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Tiež by som bol nespravodlivý voči veriacim, keby na jednej farnosti bol dobrý kňaz 

dlho, kým na druhej farnosti by bol dlho slabý, či zlý kňaz. Iste každý biskup má podobné 

skúsenosti ako ja. Viete všetci, že horlivého kňaza môže biskup poslať do akejkoľvek 

farnosti, všade začne farnosť kvitnúť, rasť a prinášať plody. Platí to aj opačne, kde príde do 

farnosti kňaz, ktorý nie je horlivý a je bez záujmu, všetko začne vädnúť a upadať. Takému 

kňazovi vyberám slabšiu sólo farnosť a bez filiálky, aby nemohol veľa toho pokaziť... 

 

Čo sa týka prekladov, iste v Rímskokatolíckej cirkvi je to omnoho jednoduchšie. 

Rímskokatolícky biskup nemusí zvažovať toľko okolností pri prekladoch koľko musím 

zvažovať ja: napr. zamestnanie manželky, početnosť rodiny, školopovinné deti, ich dochádzka 

do školy. Podotýkam, že viaceré naše farské budovy ani nie sú pripravené na početnú rodinu, 

napr. s 5-timi – 6-timi deťmi. 

 

Ale je zaujímavé, s akým zvláštnym fenoménom som sa stretol. Niektoré farnosti 

nechcú prijať slobodného kňaza. Prečo? Lebo mali veľmi dobrú skúsenosť so ženatými 

kňazmi a videli, že dobrá kňazská manželka je prínosom pre farnosť. Kým veriaci niektorých 

iných farností majú problém prijať ženatého kňaza, lebo dlhé roky mali dobrú skúsenosť 

s celibátnym kňazom, či rehoľníkom, ktorý sa im dobre venoval. Ale môže tu byť aj iný 

rozmer, že sa boja väčšieho finančného zaťaženia v prípade početnej kňazskej rodiny.  

 

1.7. Financovanie farských budov 

 

Chcel som na začiatku biskupskej služby zjednotiť financovanie farských budov, aký 

podiel by mali farníci a akým podielom by prispieval kňaz na financovanie farskej budovy. 

Ale kňazi z kúrie mi protirečili, že sa to nedá. Situácia vo farnostiach je rôzna, a preto by bolo 

veľmi zložité ujednocovať. Niektoré farnosti hradia celú finančnú záťaž farskej budovy – 

všetky výdavky. V iných farnostiach polovicu financií hradí farnosť, polovicu kňaz. Inde je to 

na tretiny, lebo prispieva aj filiálna obec. A vyskytlo sa aj pár prípadov, keď veriaci žiadali, 

aby celú finančnú ťarchu farskej budovy znášal kňaz.  

Ale som si istý, že keď kňaz žije horlivo pre svojich veriacich a nevidia u neho 

túžbu po peniazoch, že takýto veriaci nedovolia, aby kňazovi niečo chýbalo. Podelia sa 

s ním o všetko.  
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Finančná situácia v jednotlivých farnostiach je tiež veľmi rozdielna. Na začiatku 

biskupskej služby som rozdelil farnosti do troch pomyselných kategórií:  

solventné,  priemerné a nesolventné. 

 

Spolu s protopresbytermi (dekanmi) sme vymysleli tabuľku solventnosti farnosti. Ku 

každej solventnej farnosti sme priradili jednu nesolventnú farnosť. Odporúčam kňazom týchto 

farností, aby častejšie spolu komunikovali, aby solventná farnosť s niečím každý rok 

vypomohla nesolventnej farnosti. Niekde to funguje výborne, niekde nie, vždy to záleží od 

vzájomnej komunikácie kňazov. Nedá sa to striktne nariadiť.  

 

Tiež máme v archieparchii zriadených niekoľko fondov. Napríklad podporný fond, 

ktorý slúži na zabezpečenie riadneho chodu arcibiskupského úradu. Do neho okrem 

celoeparchiálnej zbierky 2 krát ročne prispievajú farnosti za každého veriaceho 10 centami 

ročne. Do fondu na podporu slabších farností (svojpomocný fond) prispievajú farnosti z 

každého predaja napr. pozemku či z prenájmov za pôdu. Ak niektorá slabšia farnosť niečo 

opravuje, požiada Arcibiskupstvo o príspevok a na odporúčanie ekonomickej rady určím 

výšku príspevku pomoci tejto farnosti na niečo konkrétne, na opravu či na stavbu.   

Napriek tomu, že finančný potenciál našich farností je slabý, postavili sme za 15 

rokov 34 chrámov, z toho 4 drevostavby s bytom pre kňaza a s pastoračnou miestnosťou a 36 

farských budov, tri nové farské budovy majú pripravený aj byt pre kaplána, iné si 

prenajímajú byt pre kaplána.  

 

1.8.  Centrá v Prešovskej archieparchii 

 

Pán Boh nám požehnal 6 formačných centier, ktoré nám pomáhajú pri formovaní 

mládeže, rodín a Rómov. Hoci sme budovy získali darom, či za symbolickú cenu, do ich 

generálnych oprav sme investovali veľké finančné prostriedky, ktoré neľutujem, lebo vidíme 

zmysel toho všetkého. Tieto centrá sú stále obsadené a plnia svoj účel. Na Slovensku 

neexistuje jedna diecéza, ktorá by mala toľko formačných centier a tak širokú duchovnú 

formáciu v nich, ako v Prešovskej archieparchii: 

1) Centrum pre mládež v Juskovej Voli, kapacita 120 postelí + dva byty pre 

kňazov s rodinami, ktorí tam pôsobia (v lete + 60 postelí v murovaných 

chatkách). 
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2) Centrum pre rodinu na Sigorde, kapacita 21 manželských párov + dva byty 

pre kňazov s rodinami, ktorí tam pôsobia.  

3) Centrum pre stredoškolskú a vysokoškolskú mládež v Prešove. 

4) Centrum pre Rómov v Čičave + dva byty pre kňazov, ktorí tam pôsobia. 

5) Centrum pre Rómov v Malcove + byt pre kňaza s rodinou, ktorý tam pôsobí.  

6) Centrum pre Rómov v Starej Ľubovni, – nové centrum, ešte sa len rozbieha.  

 

1.9. Teologická fakulta a kňazský seminár 

 

Aspoň heslovite. Sme vďační Pánu Bohu za našu Gréckokatolícku teologickú fakultu 

Prešovskej univerzity, ktorá pred štyrmi rokmi dostala vatikánsky štatút Teologickej fakulty. 

Vychovala už veľké množstvo bohoslovcov i laikov a mám radosť z jej fungovania a som na 

ňu hrdý. Teologická fakulta má možnosť udeľovať všetky akademické grády: bakalára, 

magisterský titul, doktorandúru, docentúru a profesúru. Akademicky na nej pôsobia 

okrem laikov aj desiati moji kňazi, docenti a profesori. Opravili sme komplet budovu GTF PU 

a preinvestovali sme do 2 milióny eur. 

 

Tiež som Pánu Bohu veľmi vďačný za náš Kňazský seminár bl. biskupa Pavla Petra 

Gojdiča, ktorý duchovne formuje bohoslovcov, budúcich kňazov. V posledných štyroch 

rokoch badám tiež úbytok bohoslovcov, ale je to spôsobené aj tým, že je veľký pokles detí – 

demografická krivka padá dole, ľudia žijú pohodlne, bez detí, alebo s jedným či dvomi deťmi. 

Bohoslovcov formujú piati predstavení. Aj kňazský seminár sme opravili a preinvestovali sme 

tam vyše 1,5 milióna eur. 

Aktuálny stav bohoslovcov:  Prešov   59  

Košice   24 

Bratislava     4 

 

Pri všetkých týchto stavbách a opravách, ktoré sú veľkým požehnaním pre našu cirkev, 

sme zázračne preinvestovali obrovské financie, ktoré boli takou skladačkou. Podieľali sa na 

ich financovaní mnohí, najmä cez: 

– projekty z nadácií Renovabis a Kirche in Not, 

– projekty z Americkej biskupskej konferencie, 

– projekty z ministerstva kultúry,  

– projekty z ministerstva financií – peniaze z hazardu, 
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– malý podiel z Arcibiskupstva, 

– zbierky vo farnostiach, 

– príspevky podnikateľov... 

 

1.10.  Záver 

 

V tomto roku slávime 13 jubileí, teda prežívame jubilejný rok, v ktorom ďakujeme 

Nebeskému Otcovi za Božie dary a milosti, ktoré udelil našej cirkvi počas 200 rokov trvania 

Prešovskej eparchie. Tiež si pripomenieme 50 rokov od obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi po 

18 ročnom zákaze a 10 rokov od povýšenia našej cirkvi na Metropolitnú cirkev sui iuris. To 

sú naše najväčšie jubileá. Už len jedna veta: Naša Gréckokatolícka cirkev žije, rastie 

a dozrieva! 

Ďakujem Vám za pozornosť. 


