
 

 

 

Pastiersky list na záver Jubilejného roka 2018 

 
 

Drahí bratia kňazi, diakoni, rehoľníci, rehoľné sestry, drahí naši veriaci! 

Pred rokom som pastierskym listom otváral jubilejný rok našej Gréckokatolíckej 

cirkvi, ktorý sa niesol v duchu liturgickej modlitby: „Tvoje z tvojho tebe prinášame za 

všetkých a pre všetko“ a teraz ho týmto pastierskym listom uzatváram.  

Slávime ešte sviatky Narodenia Pána. V apoštoli z dnešnej nedele sme počuli Pavlovo 

vyznanie: „Veľmi som prenasledoval Božiu Cirkev a nivočil som ju... Ale Bohu sa zapáčilo 

zjaviť vo mne Božieho Syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi.“ Možno je to aj prípad 

niekoho z nás, že sa ho Pán dotkol a ukázal mu pravdivú cestu života v jednote s Ježišom 

Kristom a s jeho presvätou Matkou.  

Pri príležitosti končiaceho sa jubilejného roka, ktorý sa skončí zajtra, sa vám všetkým 

chcem zo srdca poďakovať za vaše modlitby, obety a práce, ktoré ste obetovali, aby sa 

jubilejný rok vydaril. Môžem potvrdiť, že Pán Boh prijal naše modlitby, lebo jubilejný rok 

sa nám vydaril nad očakávanie dobre. Všetky oslavy, púte, duchovné a kultúrne podujatia 

boli požehnané a priniesli veľké duchovné ovocie. Odmerať všetko duchovné ovocie môže 

iba Pán Boh, ale aj zo svojho pohľadu môžem potvrdiť, že mnohí z vás z tohto jubilejného 

roka veľa získali. Bol to predovšetkým rok vďaky Pánu Bohu za to, že dvesto rokov štedro 

žehnal našej Gréckokatolíckej cirkvi a žehná jej naďalej. Všetko, čo ju v dejinách postretlo, 

jej slúžilo a slúži na osoh, tak úspechy, ako aj utrpenie a kríže.  

V Božom svetle sa nám pred zrakom vynorili výnimočné udalosti z našej histórie, 

veľké požehnania, ktoré naša cirkev prijala od Pána. Spomeniem aspoň niektoré, novodobé: 

– vernosť našich biskupov, kňazov, seminaristov, rehoľníkov a veriacich v čase 

veľkej skúšky,  

– vzkriesenie Gréckokatolíckej cirkvi po osemnástich rokoch od jej likvidácie,  

– vyhlásenie za blahoslavených mučeníkov, dvoch biskupov a rehoľného kňaza,  

– povýšenie ľutinského Chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky na baziliku minor,  

– afiliovanie (čiže duchovné príbuzenstvo) našich pútnických miest Litmanovej 

a Ľutiny s bazilikou Santa Maria Maggiore a Bukovej hôrky s Bazilikou sv. Petra 

v Ríme,  

– obnovenie teologických štúdií a vznik Gréckokatolíckej teologickej fakulty 

Prešovskej univerzity, 

– uznanie teologickej fakulty Rímom,  

– obnovenie pôsobenia kňazského seminára v Prešove, 

– obnovenie cirkevnej tlače, 

– obnovenie činnosti gréckokatolíckej charity, 

– povýšenie Prešovského biskupstva na arcibiskupstvo a vznik Gréckokatolíckej 

metropolie sui iuris,  

– v metropolii začala pôsobiť Rada hierarchov,  

– konalo sa prvé metropolitné zhromaždenie Gréckokatolíckej cirkvi, 

– vzniklo nové mariánske pútnické miesto v Litmanovej, 

– bola rozšírenia bazilika minor o dve bočné lode a bol upravený areál baziliky, 

– boli postavené stovky chrámov a farských budov, 



 

 

 

 

– Pán Boh nám štedro požehnáva bohatý počet kňazských a rehoľných povolaní, 

– vznikli cirkevné školy rôznych stupňov, 

– vznikli formačné centrá pre mládež, rodiny a Rómov 

– a Gréckokatolícka cirkev obsiahla mnoho, mnoho ďalších viditeľných 

i neviditeľných Božích darov. 

Zatiaľ tlačou vyšlo päť z desiatich plánovaných dielov knižnej edície Gréckokatolícka 

cirkev na Slovensku, pracovne nazvanej Historický schematizmus. Na ďalších sa pracuje 

a budú vytlačené v nasledujúcich rokoch. 

Tohto roka sa uskutočnila historicky prvá audiencia Gréckokatolíckej cirkvi zo 

Slovenska u Svätého Otca, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 1 300 pútnikov. Ďakovali sme 

v dvoch rímskych bazilikách za Božiu štedrosť a jeho lásku ku Gréckokatolíckej cirkvi. 

V bazilike Santa Maria Maggiore sme slávili archijerejskú svätú liturgiu pri hlavnom oltári, 

kde bola schválená staroslovienska svätá liturgia. V Bazilike sv. Petra sme slúžili 

archijerejskú svätú liturgiu pri oltári Katedry sv. Petra, aby sme znova veľmi jasne potvrdili 

našu jednotu s rímskym pápežom.  

Drahí naši veriaci! V závere tohto pastierskeho listu vám ešte raz ďakujem za vaše 

modlitby, obety a za všetky spoločné či súkromné púte na naše mariánske pútnické miesta, 

ale aj do desiatich chrámov v našej archieparchii, v ktorých ste mohli získavať jubilejné 

odpustky. Ďakujem všetkým pútnikom vo Svätej zemi a v Ríme. Dokázali sme, že milujeme 

svoju Gréckokatolícku cirkev a že sme na ňu právom hrdí. 

Jubilejný rok sa končí, ale naša vďaka a láska k Pánu Bohu a k Presvätej Bohorodičke 

sa nekončí. Zostaňme horlivými kresťanmi aj naďalej a snažme sa prehlbovať svoj 

duchovný život a svoj vzťah k Bohu i k blížnym. Verím, že nám tento rok výročí – 

s mnohými jubilejnými sláveniami a podujatiami, s možnosťou získavať plnomocné 

odpustky i vďaka modlitbe jubilejného roka ku krásnobrodskej Bohorodičke – pomohol 

znova si zamilovať našu Gréckokatolícku cirkev, pretože iba v nej – v Kristovej Cirkvi – 

môžeme kráčať po ceste spásy.    

K nastávajúcemu novému roku 2019 vám žičím pevné zdravie tela, ale aj duše 

a otvorené srdce na Boží hlas. Denne ho zachytávajme pri čítaní Svätého písma a pravidelne 

sa sýťme chlebom života – Eucharistiou. Žime v jednote s Pánom Ježišom a pamätajme na 

to, že sme chrámom živého Boha.  

 

Zo srdca vám udeľujem archijerejské požehnanie. 

 

váš arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ 

 


