
Pokyny pre účastníkov pohrebu zosnulého biskupa Jána Hirku v Prešove 

 
 Pohreb zosnulého gréckokatolíckeho emeritného prešovského biskupa Mons. Jána 
Hirku sa uskutoční, ako už bolo oznámené, v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove v utorok 15. apríla 2014 o 10:00 hod. Tieto pokyny sú dostupné aj na internetovej 
stránke Prešovskej archieparchie www.grkatpo.sk.  
 
 Liturgické pokyny 
 
 Gréckokatolícki biskupi a kňazi si so sebou prinesú a obliekajú si kompletné tmavé 
červené liturgické rúcha.   

Rímskokatolícki biskupi a kňazi si so sebou prinesú a obliekajú si kompletné fialové 
liturgické rúcha. Kňazi, ako je to zaužívané, prípadne iba albu a fialovú štólu.   
  

Biskupi sa do liturgických rúch budú obliekať v rezidencii Gréckokatolíckeho 
arcibiskupského úradu v Prešove na poschodí v sále biskupov.  
 Kňazi sa do liturgických rúch budú obliekať v aulách a na chodbách Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty Prešovskej univerzity. Vstup je buď priamo hlavným vstupom do fakulty 
z Ulice biskupa Gojdiča 2 (pod Tescom v meste), alebo cez vchod do Arcibiskupskej 
rezidencie, pokračujúc cez dvor Arcibiskupského úradu.   
  

Liturgický sprievod kňazov sa pohne o 9:40 hod. hlavným vchodom fakulty, bude 
prechádzať  uličkou okolo Tesca, potom popred Arcibiskupskú rezidenciu, kde sa za sprievod 
kňazov zaradia biskupi, ktorých sprievod zo sály biskupov začne o 9:45 hod.  
  

Liturgické obrady začnú panychídou a budú pokračovať zádušnou svätou liturgiou 
v cirkevnoslovanskom jazyku a následne budú pokračovať pohrebnými obradmi 
v slovenskom jazyku.   
 Liturgický sprievod bude po skončení pohrebných obradov sprevádzať rakvu s telom 
zosnulého pred katedrálu, kde bude vložená do auta pohrebnej služby.  

Liturgický sprievod bude potom pokračovať na Arcibiskupský úrad, kde bude 
spoločná modlitba biskupov a kňazov na chodbe ABÚ. Kňazi následne budú pokračovať cez 
dvor ABÚ na fakultu a biskupi na poschodie ABÚ do sály biskupov.   
 Telesné pozostatky zosnulého otca biskupa budú po skončení obradov prevezené do 
Abranoviec, kde približne o polhodinu začne v miestnom gréckokatolíckom Chráme 
Narodenia Presvätej Bohorodičky panychída v slovenskom jazyku a pochovanie do hrobu. 

Hrob zostane nejaký čas otvorený, aby sa mohli prísť účastníci pohrebu symbolicky 
s otcom biskupom rozlúčiť.  
 
 Miesta v katedrále 
 
 Biskupi budú mať pripravené svoje miesta na stoličkách v prednej časti lode katedrály. 
Pri ich zaujatí budú sprevádzaní a usmernení ceremoniármi.   

Keď počas slávenia zádušnej svätej liturgie vojde do svätyne hlavný slúžiaci – 
prešovský arcibiskup a metropolita, pripoja sa biskupi a vstúpia tiež do svätyne. Prípadne 
niektorí z kapacitných dôvodov svätyne zostanú v lodi katedrály (ak áno, bude im to 
oznámené vopred).  
 Kňazi zaujmú svoje miesta za biskupmi v prednej časti lode katedrály a okolo 
biskupskej katedry v prednej časti lode katedrály, tiež v laviciach a popri stene na ľavo 
z pohľadu vstupujúc do katedrály. Do svätyne počas slávenia zádušnej svätej liturgie z kňazov 
vchádzajú len členovia arcibiskupskej a biskupských kúrií, vedenie GTF PU (kňazi), 



predstavení kňazského seminára a farár a kaplán farnosti Prešov-mesto, prípadne iní určení 
kňazi (prípadné zmeny budú vopred oznámené).    
 V laviciach po pravej strane katedrály budú mať vyhradené miesta príbuzní zosnulého 
otca biskupa a predstavitelia štátnej správy a samosprávy, predstavitelia politickej, 
akademickej obce a spoločenských inštitúcií.   
 Predstavitelia a zástupcovia kresťanských cirkví budú mať miesta vyhradené v prednej 
časti lode katedrály v štalumoch (laviciach kanonikov) na oboch stranách.  
 Miesta v katedrále prosíme zaujať najneskôr o 9:40 hod. 
 
 V zadnej časti lavíc po oboch stranách budú miesta pre staršie rehoľné sestry a starších 
veriacich.   

Ostatných veriacich prosíme, aby zaujali ostané miesta na sedenie a státie v katedrále 
(aj v strednej uličke, rešpektujúc však liturgický sprievod; aj na chóre, rešpektujúc však 
miesta pre spevácky zbor bohoslovcov), prípadne pred katedrálou, kde je zabezpečená výluka 
dopravy, a prípadne aj v priestoroch chodieb pri sakristii katedrály.  

Prosíme o rešpektovanie pokynov usporiadateľov.     
 
 Informácie pre novinárov 
 
 Novinári a ostatní pracovníci médií budú mať možnosť počas obradov fotografovať 
a natáčať v katedrále (v súvislosti s pohrebom). Vyžaduje sa však formálne spoločenské 
oblečenie, najlepšie v čiernej, šedej alebo bielej farbe.  

Prosíme zároveň, popri mediálnej činnosti, čo najviac rešpektovať atmosféru modlitby 
a pokyny usporiadateľov.       

Vo svätyni a v prednej časti lode katedrály (okolo rakvy) sa však bude pohybovať iba 
jeden vopred určený fotograf (resp. dvaja; aj z dôvodu dôstojnosti obradov a tiež z dôvodu 
priameho prenosu TV Lux).  

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok ohľadom práce novinárov a pracovníkov 
médií v súvislosti s pohrebom prosíme kontaktovať hovorcu Prešovskej archieparchie 

Ľubomíra Petríka na tel. č. 0911 512 021, alebo e-mailom na hovorca@greckokat.sk.  
 
Priame prenosy 
 
Zádušnú svätú liturgiu za zosnulého Mons. Jána Hirku a pohrebné obrady budú v 

priamom prenose prenášať TV Lux a Rádio Lumen. Aj z tohto dôvodu prosíme všetkých 
o rešpektovanie času a pokynov usporiadateľov.    

 
Parkovanie 

 
Biskupov a predstaviteľov (zástupcov) kresťanských cirkví prosíme parkovať na dvore 

Arcibiskupského úradu.  
Kňazom odporúčame parkovať na parkovisku za Gréckokatolíckym farským úradom, 

prípadne na iných parkoviskách v meste. 
Parkovanie áut a autobusov si riadia samotní vodiči na jednotlivých parkoviskách v 

meste. Vodiči autobusov prípadne môžu ľudí priviesť podľa možností dopravných predpisov 
a usmernení policajtov čo najbližšie ku katedrále (odporúčame vystupovanie ľuďom 
z autobusov na ulici Okružná za katedrálou pri mestskej tržnici) a potom po skončení ich 
prípadne prísť vyzdvihnúť na tom istom mieste (nezabudnúť si nechať na seba kontakty).  
 

Kondolenčné príhovory 

 



Po skončení pohrebných obradov v katedrále bude počet kondolenčných príhovor 
obmedzený a zoradený podľa hierarchickej postupnosti. Niektoré kondolenčné príhovory 
budú môcť prípadne zaznieť nad hrobom v Abranovciach a počas pohostenia (karu), prípadne 
budú odovzdané v písomnej podobe a vložené do kondolenčnej knihy (budú do nej vložené 
všetky odovzdané kondolenčné príhovory). 

Prosíme záujem predniesť kondolenčný príhovor včas oznámiť.   

 

Kondolenčná kniha  
 
Už v tomto čase je, aj počas pohrebu a po ňom bude, v bočnej kaplnke katedrály (na 

ľavej strane lode, kde sa nachádzajú relikvie blahoslaveného biskupa mučeníka Vasiľa 
Hopka) kondolenčná kniha, kde možno písomne zaznamenať krátke kondolencie.  

 
Stretnutie – pohostenie (kar) po pohrebe 

 
Uskutoční sa v Gréckokatolíckom kňazskom seminári blahoslaveného biskupa 

Pavla Petra Gojdiča v Prešove na Sládkovičovej ulici 23 – na prízemí a poschodí. 
Prichádzajúcich budú usmerňovať usporiadatelia.  

 
Najprv sa kar uskutoční po skončení obradov v katedrále, a to pre tých biskupov, 

kňazov, rehoľníkov a pozvaných, ktorí sa nezúčastnia obradov v Abranovciach, a potom 
následne pre tých, ktorí prídu po ukončení pohrebu z Abranoviec. 

 
Nahlásenie účasti na pohrebe a na pohostení (kare) 
 
Biskupov a ostatných, ktorým bol pohreb oznámený z osobného sekretariátu 

prešovského arcibiskupa a metropolitu prosíme, aby postupovali podľa inštrukcií, ktoré im 
boli zaslané z osobného sekretariátu prešovského arcibiskupa a metropolitu. Nahlásiť sa je 
potrebné na tel. č. 0911 811 352 alebo e-mailom na osobsekretariat@greckokat.sk 

najneskôr do pondelka 14. apríla 2014 do 11:00 hod.  
 
Gréckokatolíckych kňazov prosíme, aby postupovali podľa inštrukcií, ktoré im boli 

zaslané kancelárom ABÚ.  
 
Ostatných kňazov, predstaviteľov štátnej správy a samosprávy, politickej, akademickej 

obce a spoločenských inštitúcií  prosíme svoju účasť na pohostení oznámiť do pondelka 14. 

apríla 2014 do 11:00 hod. na sekretariáte na tel. č.  0904 835 671, alebo e-mailom na 

sekretariat@greckokat.sk. 
 
Vopred ďakujeme.         
 
Vystavenie telesných pozostatkov Mons. Jána Hirku 

 
Telesné pozostatky emeritného biskupa Jána Hirku budú v Katedrálnom chráme sv. 

Jána Krstiteľa v Prešove vystavené už v pondelok 14. apríla 2014 od 18:00 hod., kedy sa 
začne parastas, bude nasledovať modlitba svätého ruženca a čítanie evanjelií. V utorok pred 
pohrebnými obradmi budú telesné pozostatky v katedrále už od 8:00 hod.  
 

Informačné stredisko Prešovskej archieparchie 


