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Biskup Pavel Peter Gojdič OSBM sa narodil 17. júla 1888 v Ruských Pekľanoch, 

neďaleko Prešova, v rusínskej rodine gréckokatolíckeho kňaza Štefana Gojdiča a matky 
Anny, rod. Gerberyovej. Pri krste dostal meno Peter.  
  

Základné vzdelanie nadobudol v Cigeľke, neskôr v Bardejove a v Prešove. V štúdiu 
pokračoval na gymnáziu v Prešove, ktoré ukončil maturitou v roku 1907. Počujúc Boží hlas, 
ktorý ho volal ku kňazstvu nastúpil na štúdium teológie v Prešove. Nakoľko dosahoval 
vynikajúce výsledky bol poslaný po roku na ďalšie štúdiá do Budapešti. Aj tu sa snažil popri 
štúdiu viesť hlboký duchovný život. 27. augusta 1911 bol prešovským biskupom Dr. Jánom 
Vályim v Prešove vysvätený za gréckokatolíckeho kňaza. Po vysviacke krátky čas pôsobil 
ako kaplán pri svojom otcovi. Po roku bol vymenovaný za prefekta eparchiálneho internátu a 
súčasne aj za katechétu na meštianskej škole. Následne sa stal protokolistom a archivárom na 
Gréckokatolíckom biskupskom úrade v Prešove a taktiež bol ako kaplán poverený duchovnou 
správou veriacich v Sabinove. V roku 1919 sa stal riaditeľom biskupskej kancelárie. 
  

V roku 1922 vstúpil do Rádu sv. Bazila Veľkého na Černečej hore pri Mukačeve a 
následne po obliečke prijal meno Pavel. 14. septembra 1926 bol vymenovaný za apoštolského 
administrátora Prešovskej eparchie. Pri svojej inštalácii za administrátora ohlásil program 
svojho apoštolátu: „S pomocou Božou chcem byť otcom sirôt, pomocníkom chudobných a 
tešiteľom zarmútených“. 
   

7. marca 1927 bol ustanovený za biskupa s titulom harpašský. Konsekrovaný na 
biskupa bol v Bazilike sv. Klementa v Ríme 25. marca 1927 na sviatok Zvestovania Presvätej 
Bohorodičke. 29. marca 1927 mu pápež Pius XI. Daroval zlatý kríž, ktorý mu podával so 
slovami: „Tento kríž je iba slabým symbolom tých veľkých krížov, ktoré na teba zošle Pán 
Boh, môj synu, v Tvojej biskupskej službe“.  
  

Na svoju apoštolskú cestu si zvolil biskupské heslo: „Boh je láska, milujme ho!“  
   

13. apríla 1939 bol vymenovaný aj za apoštolského administrátora Mukačevskej 
apoštolskej administratúry na Slovensku. V zložitých podmienkach Slovenského štátu jeho 
osoba sa stala tŕňom v oku vtedajších vládnych predstaviteľov, a preto sám požiadal o 
abdikáciu. Avšak Rím a vtedajší Svätý Otec naopak ocenil jeho snaženia a abdikáciu nielenže 
neprijal, ale namiesto nej ho vymenoval za prešovského sídelného biskupa. A tak 8. augusta 
1940 bol slávnostne intronizovaný v Prešove. 15. januára 1946 bol potvrdený v jurisdikcii pre 
gréckokatolíkov v celom Československu.  
  

Biskup Gojdič odmietol komunistickou stranou a štátnou mocou podporovanú snahu o 
prestup gréckokatolíkov na pravoslávie, hoci vedel, že sa tým sám vystaví prenasledovaniu a 
väzeniu, ba aj smrti. Postupne ho izolovali od duchovenstva a veriacich. Hoci bol vystavený 
veľkému tlaku, aby sa zriekol katolíckej viery a pretrhol jednotu s pápežom, všetky lákavé 
ponuky odmietol a prehlásil: „Mám už 62 rokov a obetujem celý svoj majetok aj rezidenciu, 
no svoju vieru za žiadnych okolností nezradím, lebo chcem, aby moja duša bola spasená“.  
  

Pri smutne známych okolnostiach Prešovského soboru 28. apríla 1950, ktorým bola 
Gréckokatolícka cirkev postavená mimo zákona a zároveň zakázaná jej činnosť, bol biskup 
Gojdič zatknutý a internovaný. Začala sa jeho krížová cesta mnohými väznicami bývalého 
Československa, z ktorých ho oslobodila až smrť.  



  
V dňoch 11. – 15. januára 1951 vo vykonštruovanom procese s tzv. vlastizradnými 

biskupmi Vojtaššákom, Buzalkom a Gojdičom bol biskup Gojdič odsúdený na doživotné 
odňatie slobody, zaplatenie dvestotisíc korún pokuty a odňatie všetkých občianskych práv. 
Potom nasledovali premiestňovania z jedného väzenia do druhého, ako napr. Praha-Ruzyň, 
Valdice, Ilava, Leopoldov. Bol vystavovaný fyzickému a psychickému nátlaku, bol 
ponižovaný, musel vykonávať najťažšie a najpodradnejšie práce. Nikdy sa však nežaloval, 
nevyžadoval výhody. Využíval každú chvíľu k modlitbe a tajne slúžil sväté liturgie. Na 
základe amnestie v roku 1953 vydanej prezidentom A. Zápotockým bol zmenený jeho trest z 
doživotia na 25 rokov odňatia slobody. Vtedy mal biskup 66 rokov a jeho zdravotný stav sa 
stále zhoršoval. Ďalšie žiadosti o amnestiu, vzhľadom na už spomínaný zlý zdravotný stav a 
vek, boli však vždy zamietnuté.  
   

Aj v najťažších chvíľach bol odovzdaný do Božej vôle ako o tom svedčia aj jeho 
slová: „Veru neviem, či by bolo hodno zameniť korunu mučeníctva za dva, či tri roky života 
na slobode. No ja to ponechám na milého Pána Boha, nech On rozhodne“. Pri príležitostí jeho 
70-tín mu do väzenia poslal telegram aj Svätý Otec Pius XII. Ubezpečil ho v ňom, že 
nezabúda na svojho hrdinského syna. Bol to pre otca biskupa jeden z najkrajších dní vo 
väzení. 
  

Jeho veľkou túžbou bolo, aby zomrel zaopatrený sviatosťami a v deň svojich 
narodenín. Obe túžby sa mu splnili. Zomrel zaopatrený sviatosťami 17. júla 1960, teda v deň 
svojich narodenín, vo veku 72 rokov vo väzenskej nemocnici v Leopoldove. Následne bol 
pochovaný bez akýchkoľvek pôct na väzenskom cintoríne v hrobe bez mena, pod väzenským 
číslom 681. V roku 1968 štátne orgány po mnohých prieťahoch dovolili exhumáciu telesných 
pozostatkov otca biskupa Gojdiča a ich prevoz do Prešova 
  

Biskup Gojdič bol súdne rehabilitovaný 27. septembra 1990. Vyznamenaný bol in 
memoriam Rádom T. G. Masaryka II. triedy a Pribinovým krížom I. triedy. 
  

Pri svojej historickej návšteve Slovenska sa svätý Ján Pavol II. počas návštevy 
Prešova pomodlil pri hrobe tohto biskupa mučeníka v kaplnke katedrálneho chrámu. 
  

4. novembra 2001 bol pápežom Jánom Pavlom II. na Svätopeterskom námestí v Ríme 
vyhlásený za blahoslaveného.  
  

Vedením mesta Prešov mu bol 11. novembra 2003 udelený titul in memoriam: čestný 
občan mesta Prešov.  
  

Prešovský samosprávny kraj mu 21. decembra 2004 udelil Cenu PSK in memoriam za 
duchovnú formáciu Prešovského regiónu, za trvalé svedectvo života podľa pravdy a za 
pozitívne zviditeľnenie Prešovského regiónu a mesta Prešov.  
  

27. januára 2008 bol v Bratislave blahoslavenému P. P. Gojdičovi udelený titul 
Spravodlivý medzi národmi za nezištnú záchranu Židov počas holokaustu. 
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