
Homília kardinála Leonarda Sandriho, prefekta Kongregácie pre východné cirkvi, 

počas archijerejskej svätej liturgie pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej 

eparchie v Bazilike Uspenia Božej Matky v Ľutine v sobotu 22. septembra 2018  

 

Vysokopreosvietená Excelencia Mons. Quido Ottonello, apoštolský nuncius na Slovensku, 

Vysokopreosvietená Excelencia metropolita Ján Babjak, 

Vysokopreosvietená Excelencia Mons. Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné 

cirkvi, 

vaše excelencie, vážení predstavitelia štátnej správy, ctihodní kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, 

seminaristi, drahí bratia a sestry v Kristovi! 

 

 

 1. „A rozpamätúvaj sa na celú cestu, po ktorej ťa Pán, tvoj Boh, vodil štyridsať rokov na 

púšti ... Zachovávaj príkazy Pána, svojho Boha, chodievaj po jeho cestách a boj sa ho. Veď 

Pán, tvoj Boh, ťa chce voviesť do krásnej krajiny ... Aby sa nestalo, keď sa naješ a nasýtiš ..., 

že by sa spriečilo tvoje srdce a zabudol by si na Pána, svojho Boha, ktorý ťa vyviedol 

z Egypta, z domu otroctva ... Lež pamätaj na Pána, svojho Boha, ktorý ti dáva silu nadobúdať 

bohatstvo, aby dodržal zmluvu, ktorú odprisahal tvojim otcom, ako je to dnes ...“(porov. Dt 8) 

 

Slová Deuteronómia tvoria akési pozadie našich jubilejných osláv, počas ktorých ďakujeme 

Pánovi za dvesto rokov Prešovskej eparchie, ktorá v ostatných desiatich rokoch navyše 

dostala dar a jedinečné povolanie, aby sa stala sídlom metropolie. Centrom spoločenstva, 

ktoré predsedá trom spoločenstvám tu na Slovensku a jednému v Kanade. Okrem toho sa 

snaží pastoračne sprevádzať rôzne spoločenstvá roztrúsené po svete, napr. vo Veľkej Británii 

a v Nemecku. Je povinnosťou veriaceho nezabúdať na minulosť a neuchovávať spomienky 

ako nostalgiu, pretože Pán je verný vždy, aj v súčasných výzvach. Musíme myslieť na cestu 

a nie na svoje diela alebo svoju osobnú či spoločenskú šikovnosť. Musíme pamätať na Božiu 

milosť, ktorá v nás veriacich pôsobí a robí nás schopnými konať.  

 

2. Slávime túto slávnosť na symbolickom mieste viery gréckokatolíkov na Slovensku, 

v bazilike zasvätenej Božej Matke, Presvätej Bohorodičke. Zjavenia z roku 1851, vďaka 

ktorým uctievame toto miesto, nás upozorňujú na to, aby sme nič nekládli pred Boha. Boh 

žiadal, aby mu bola vo sviatočný deň vzdaná úcta, a chcel, aby bol na mieste, kde mladá žena 

Zuzana hľadala jedlo pre svoje deti − hríby, ktoré ešte aj dnes môžeme obdivovať v okolitom 

lese − postavený kríž. Hlasy v našom vnútri, ale aj zvonku nám dnes hovoria, že sa musíme 

hnať za vecami tohto sveta, ale ešte silnejšie znie hlas Pána, ktorý nám pripomína: 

„Nezháňajte sa o jedlo, ktoré sa minie, ale o to, ktoré vám dáva Syn človeka: chlieb detí, 

záruku nesmrteľnosti.“ Ak sa nad tým hlbšie zamyslíme, vidíme, že tí, ktorí nás predišli, boli 

prenasledovaní pre svoju vieru, preto, lebo patrili Pánovi a Cirkvi. Ani vtedy nebolo 

spoločenstvo veriacich dokonalé, ani vtedy nechýbali protivenstvá, hriechy, ale naši otcovia 

vždy dávali na prvé miesto túžbu čerpať z prameňa Božej milosti a z istoty, ktorú môžeme 

nájsť predovšetkým v Kristových sviatostiach a v Cirkvi. Musíme prekonať každú 

pochybnosť a každé bedákanie, aby sme sa jasnejšie a dôslednejšie angažovali, aby sa zjavila 

krása Kristovej nevesty, dar jej Ženícha, a nie súčet ľudských cností. 

 

3. Svätyňa v Ľutine je pútnickým miestom, ktoré vyžaduje, aby sme zostali ľudom, ktorý 

kráča dejinami. Naša osobná aj spoločná identita sa nám dáva ako konečný cieľ našich krokov 

a my si môžeme vybrať, či ich urobíme. Či dokážeme vzdorovať každodenným ťažkostiam na 

ceste života a vydať tým svedectvo svetu, ktorý je často nedôverčivý alebo možno len 

umlčaný svojimi falošnými istotami. Stojí za to žiť vieru, stojí za to znášať utrpenia, keď 



kráčame v Kristových šľapajach, ako vraví List sv. apoštola Petra: „Kristus trpel za vás 

a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach“. Vo vašich dejinách sú toho jasnými 

svedkami blažení, ktorých vyhlásil svätý Ján Pavol II. v roku 2001 a 2003 − biskupi Pavel 

Peter Gojdič, Vasiľ Hopko a rehoľník redemptorista Metod Dominik Trčka. S nimi a v nich si 

chceme uctiť aj všetkých tých jednoduchých neznámych ľudí, ktorí aj v neprítomnosti 

biskupov a kňazov pokračovali v rozvíjaní a odovzdávaní viery vo svojich rodinách a 

príbytkoch. Nie sú blažení preto, lebo boli oficiálne vyhlásení Cirkvou, ale sú blažení, lebo 

zakúsili šťastie prisľúbené Ježišom v kázni na hore: Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa 

potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo 

máte hojnú odmenu v nebi (Mt 5).  

4. Svetlo paschálneho rána, znak vzkriesenia, nie je iba rozprávka na upokojenie duše pred 

tajomstvom utrpenia. Je to mocný lúč, ktorý skutočne vstupuje do života ľudí, čo ho prijímajú 

tak ako vyznávači viery, ktorých som spomínal. Ako sa nám prihovára svätý Pavol v čítaní 

z Prvého listu Korinťanom, ktoré sme práve počuli: „Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný jas 

hviezd; veď hviezda sa od hviezdy líši jasom. Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa 

porušiteľné, vstáva neporušiteľné; seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva 

mocné, seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné“ (1 Kor 15). Kristus má naozaj 

moc pozdvihnúť a premeniť naše životy, keď uznáme, že sme porušiteľní, biedni, slabí 

a hriešni. Skutočne toto je tá pravá každodenná výzva každého člena spoločenstva. Musíme 

pociťovať osobnú potrebu byť uzdravení a pozdvihnutí Bohom v jeho nekonečnom 

milosrdenstve, ako nám to opakuje už od začiatku svojho pontifikátu Svätý Otec František, 

s ktorým sme zjednotení v modlitbe v pevnej a bezpodmienečnej spolupatričnosti a synovskej 

láske. Ako nám cirkevní otcovia a Svätý Otec František vždy pripomínajú, nikto v Cirkvi nie 

je slnko: ani biskupi, ani kňazi, ani diakoni, ani žiaden jednotlivý veriaci či veriaca. Je iba 

jedno Slnko, to pravdivé, ktoré pochádza z nebies a osvetľuje každého človeka: Kristus Pán. 

Ale každý v spoločenstve aj samotná Cirkev – tým viac matka Cirkev metropolia – je ako 

mesiac povolaná, aby odrážala jas slnka alebo aby ho aspoň nezacláňala vlastnou 

prítomnosťou. Ukážem vám dve jednoduché cesty, ako to uskutočniť. Predovšetkým je to 

cesta spoločenstva: musíme preveriť svoje aktivity, svoje pastoračné iniciatívy, svoj štýl 

a každodenné konanie: či buduje spoločenstvo, či o ňom svedčí. Pre dobro spoločenstva je 

možno každý z nás niekedy povolaný urobiť vo vlastných túžbach krok späť len preto, aby 

iný mohol napredovať a aby sme mohli kráčať spolu. Samozrejme, ak ten druhý sa nám zdá 

pomalý, lenivý alebo unavený, musíme sa snažiť pozdvihnúť ho, ísť dopredu, ukázať mu 

cestu. Skontrolujme svoje spoločenstvo na všetkých úrovniach: medzi biskupmi vnútri Rady 

hierarchov; na národnej úrovni skúmajme svoje vzťahy so spolubratmi z latinskej Cirkvi; 

medzi každým biskupom a jeho klérom; medzi kňazmi a veriacimi farností, skontrolujme si 

vzťahy vnútri každej formačnej alebo inej inštitúcie, ale hlavne vnútri našich rodín vrátane 

tých kňazských s ich manželkami a deťmi.  

Druhá cesta je cesta lásky. Je to cesta, na ktorej nielen rozmýšľame, aký dať milodar alebo 

ako pomôcť inému na materiálnej úrovni, ale tiež ako byť prítomný vo verejnom živote, 

v spôsobe myslenia, vo financiách... Kresťanský spôsob zmýšľania, kresťanská vízia ohľadom 

zrodu života a smrti, ohľadom všeobecného určenia pozemských dobier, ohľadom 

transparentnosti a čnosti tých, ktorí sú povolaní slúžiť vo verejnom a politickom živote 

a v administrácii, to nie sú prikázania, ktoré by nám mali skomplikovať život, ale smernice, 

aby náš život prekvital a bol šťastný. Dobro sa má rozpoznávať a uprednostňovať. Zlo sa má 

jasne pomenovať a má sa s ním bojovať tak, ako s ním bojoval Ježiš v dnešnom evanjeliu, 

keď vyháňal diabla z človeka, ktorý ním bol posadnutý. Ako nám pripomína Svätý Otec 

František v katechéze zo stredy, Božie prikázania sú prameňom oslobodenia a pokoja, nie 

zotročenia a straty vlastnej hodnoty.  



5. Keď si na záver zoberieme obraz sv. Pavla o vzkriesení a jase svetla hviezd, modlime sa za 

našu mládež v predvečer biskupskej synody, ktorá bude pojednávať o nich, o rozlišovaní 

a povolaní. Aby vedeli byť odvážnymi lídrami a protagonistami našej súčasnosti a svojej 

budúcnosti. Nie pre chuť nejakého sna alebo ideológie, ktorá je bez Boha a zanecháva 

človeka navonok autonómnejšieho, ale v skutočnosti osamelejšieho – v dejinách sme už zažili 

rôzne príklady –, ale podľa toho Božieho sna, ktorý dobre vyjadril prorok Baruch: radosť 

hviezd, ktoré sú povolané v mene Božom. Cítia, že sú poznané a odpovedajú radostne: 

„A hviezdy svietia na svojich strážach a tešia sa; ak ich zavolá, odpovedia: Tu sme! a veselo 

svietia tomu, čo ich učinil.“ Nech sú takto sprevádzaní a podporovaní príhovorom Božej 

Matky, Presvätej Bohorodičky, ku ktorej dvíhame svoj pohľad a svoje srdcia z tejto 

prekrásnej svätyne, ktorá je jej zasvätená, objímajúc celé Slovensko a osobitne 

Gréckokatolícku cirkev. Amen. 

 

 


