
V Prešove 9. februára 2021 

Drahí pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci našich škôl, 

prijmite môj srdečný pozdrav. Na sviatok Troch svätých svätiteľov 30. januára sme si 

pripomenuli nielen povýšenie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na metropolitnú cirkev sui 

iuris, ale aj Deň učiteľov našich cirkevných škôl. Spomínam si na milé stretnutia s Vami k tomuto 

Vášmu sviatku, aj na to z minulého roka. Keďže tohto roka sa stretnúť nemôžeme, píšem Vám tento 

list.  

Ďakujem Vám za všetko, čo robíte pre deti a mládež, pretože je to preveľmi dôležité pre ich 

život, ale aj pre Cirkev a našu spoločnosť. Už je to takmer rok, čo vzdelávanie a formovanie detí 

a mladých ľudí prebieha, s malými prestávkami, v tomto výnimočnom režime. Nie je to ľahké ani 

pre rodičov detí, ani pre ne samotné, ale ani pre vás. To, čo po celé mesiace dištančnej formy 

výučby robíte, je niečo výnimočné a hodné uznania. Bez Vašej námahy by tento čas zanechal na 

mladej generácii nenapraviteľné škody. Preto si nielen ja, ale verím, že aj rodiča a celá spoločnosť 

nesmierne vážime Váš nenahraditeľný prínos do života detí a mládeže, do života Vašich žiakov, 

nielen počas pandémie, ale v každom čase.  

Práve tento týždeň sa znova otvorila väčšina materských škôl, prvý stupeň základných škôl 

a posledné ročníky stredných škôl, čo je, verme, pozitívna správa v tom množstve negatívnych. Aj 

keď na druhej strane treba povedať, že možno sa tým pre Vás začína ešte náročnejšie obdobie, 

pretože budete učiť aj prezenčne, aj dištančne, a tiež nemožno zanedbávať opodstatnené obavy 

v súvislosti s vážnou epidemickou situáciou.  

Ako učitelia máte v rukách veľkú moc viesť mladú generáciu správnymi cestami. Pomáhajte 

im nerezignovať, nestrácať nádej a ideály, odvahu, vieru v moc dobra, dôveru v Cirkev a hlavne 

vieru v Boha a jeho lásku, vieru v jeho neustálu prítomnosť v našom živote, aj v ťažkých situáciách, 

akou je táto pandémia.     

Uvedomujem si, akí silní musíte byť najprv Vy, aby ste mohli posilňovať tých, ktorí sú Vám 

zverení. Mojžiš sa narodil vo veľmi ťažkom období pre izraelský ľud, Božím riadením sa dostal 

k faraónovej dcére, tá si dala zavolať matku dieťaťa a povedala jej: „,Vezmi tohto chlapca 

a odchovaj mi ho. Odmením ťa.ʻ Žena chlapca vzala a chovala ho. Keď chlapec odrástol, zaviedli 

ho k faraónovej dcére. Stal sa jej synom a ona mu dala meno Mojžiš...“ (Ex 2, 9 – 10) So svojou 



vlastnou matkou bol len pár rokov – možno dva, tri, kým ho dojčila, ale aké hlboké stopy musela 

táto výchova zanechať v jeho živote, keď ho to potom v dospelosti tiahlo k svojmu ľudu. Aká veľmi 

dôležitá je doslova každá chvíľa, ktorú venujete aj Vy učitelia deťom a mladým ľuďom, koľko 

dobra môžete vložiť nielen do ich mysle, ale aj do ich srdca, ako im Vaša námaha môže raz pomôcť, 

aby nestratili zo zreteľa to, kým sú a ako môžu byť užitoční „svojmu ľudu“.  

Pred pár rokmi bol natočený dokumentárny film Gojdič. Láska nadovšetko. Jeho názov je 

veľmi výrečný nielen preto, lebo vystihuje osobu blahoslaveného biskupa Pavla Petra, ale aj preto, 

lebo nás všetkých pozýva k tomu, čo je v živote podstatné. Slávili sme Mäsopôstnu nedeľu a počuli 

sme slová Ježiša Krista o poslednom súde, kde je láska nadovšetko. Zo srdca Vám žičím, aby ste 

svoje náročné a zodpovedné, ale i nádherné povolanie a všetko, čo ako učitelia ponúkate svojim 

žiakom, prežiarili láskou, ktorá bude vychádzať z Božej lásky, ktorá sa Vás dotýka. A slová: 

„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40) 

možno v prenesenom význame vzťahovať aj na Vašu prácu s deťmi a mládežou, s tými 

„najmenšími“, ktorí sú najzraniteľnejší. Vieme, že akákoľvek múdrosť sa bez lásky zrúti ako 

domček z kariet. Preto stále odovzdávajte vedomosti a lásku, jedno s druhým.  

Drahí naši páni učitelia a pani učiteľky, ale aj všetci pracovníci našich cirkevných škôl, 

uisťujem Vás o svojich modlitbách za Vás a ešte raz Vás povzbudzujem v tomto čase Božou láskou, 

o ktorú sa s dôverou môžeme oprieť. Zároveň ešte raz zo srdca ďakujem Bohu za Vás a Vám 

ďakujem za Vaše poslanie, za všetko, čo robíte pri vzdelávaní a formovaní mladej generácie, ktorá 

je budúcnosťou Cirkvi i celej spoločnosti. Žičím Vám všetko najlepšie, hojnosť Božieho 

požehnania vo Vašom osobnom, rodinnom živote a veľa duchovných i tvorivých síl vo Vašom 

povolaní.   

Kristus medzi nami! 

 

S láskou Vám a Vašim blízkym udeľujem archijerejské požehnanie.  

 

 

          


