
 
 
 

GRÉCKOKATOLÍCKE ARCIBISKUPSTVO PREŠOV 
Hlavná 1, P.O.BOX 135, 081 35 PREŠOV 

 

TELEGRAM 
 

Drahý Svätý Otec František!  

 
Úctivo Vás pozdravujeme z archieparchiálnej odpustovej slávnosti v našom pútnickom 

mieste v Ľutine, kde sme sa zhromaždili osláviť sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Ako 

slávnostný kazateľ k nám zavítal otec kardinál Kurt Koch. Tohtoročná slávnosť sa koná 
v rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie pri príležitosti viacerých výročí. 

Predovšetkým je to 200. výročie zriadenia Prešovskej eparchie, 50. výročie vzkriesenia 

Gréckokatolíckej cirkvi v našej krajine po jej osemnásťročnom zákaze či 10. výročie 

povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na metropolitnú cirkev sui iuris. 
S týmto mariánskym pútnickom miestom sa však spája aj jedno z ďalších výročí, ktoré 

slávime. Pred tridsiatimi rokmi, 22. júna 1988, vydal sv. Ján Pavol II. apoštolské breve, 

ktorým povýšil gréckokatolícky chrám v Ľutine na baziliku minor.  

Pred dvoma týždňami sme slávili archieparchiálnu odpustovú slávnosť na hore Zvir 
v Litmanovej, kde bol naším hosťom otec kardinál Jozef Tomko. Obidve tieto naše pútnické 

miesta sú duchovným putom spojené s rímskou Bazilikou Santa Maria Maggiore.  

Na odpustovú slávnosť do Ľutiny prichádza aj veľa rodín a mladých ľudí. Spolu s nimi sa 
modlime za požehnaný priebeh vášho stretnutia s rodinami na 9. Svetovom stretnutí rodín 

v Dubline a za októbrovú biskupskú synodu o mladých.  

Zároveň Vám, Svätý Otec, zo srdca ďakujeme za udelenie osobitnej audiencie pre 

gréckokatolíckych pútnikov zo Slovenska, ktorá sa uskutoční 6. októbra 2018 počas ďakovnej 
púte Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Ríma v rámci našich tohtoročných výročí. Je to 

pre nás historická udalosť, na ktorú sa už teraz tešíme a pripravujeme. 

 
 Drahý Svätý Otec František, modlime sa za Vás a na Vaše úmysly a prosíme Vás 

o požehnanie pre nás i pre celú Gréckokatolícku cirkev na Slovensku. 

 

Za celé liturgické zhromaždenie, za biskupov, kňazov, diakonov, rehoľníkov, 
seminaristov a všetkých pútnikov podpísaný prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. 

 

 
 

                    
V Ľutine 19. augusta 2018ch                      Mons. Ján BABJAK SJ 

 kancelár                                                              prešovský arcibiskup  
                                                                            a metropolita 


