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Paul II to Slovakia 1st, 2nd, 3rd and his meetings with Greek Catholics. He introduces him as 
a big communicator who knew how to speak and also how to listen. 
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 Medzi množstvom článkov o Svätom Otcovi Jánovi Pavlovi II. som v týchto dňoch 

objavil aj jeden s názvom „Pamiatke veľkého komunikátora“. Oslovil ma tento titulok, 

pretože Svätý Otec Ján Pavol II. naozaj vedel komunikovať. Vedel hovoriť i počúvať...  

Hovoril s jednotlivcami, aj s masami, s jednoduchými ľuďmi, aj s intelektuálmi, s katolíkmi, 

s nekatolíkmi, aj s nekresťanmi a neveriacimi. Jeho komunikatívne schopnosti sa veľmi 

viditeľne ukázali v jeho homíliách a príhovoroch, v jeho encyklikách, bulách, apoštolských 

listoch a iných dokumentoch, pri audienciách, ale aj, a to by som rád zdôraznil, pri jeho 

pastoračných cestách. Bol všade prijímaný, lebo ľudia vycítili, že z neho hovorí láska 

k človeku.   

Komunikovať, lat. communicare znamená urobiť spoločným, teda sprostredkovať 

svoje myšlienky, predstavy, zámery niekomu inému, radiť sa, rokovať alebo zhovárať sa. 

Thesaurus linguae latinae, jeden z najobsažnejších latinských slovníkov, definuje slovo 

communicare ako participare, čiže zúčastňovať sa s niekým na niečom, podieľať sa, mať 

podiel na niečom. Aby nebolo pochybností, o čo v komunikácii ide, uvádza tento slovník 

doslova: „communicare est multum dare“ – komunikovať znamená veľa dávať.1 A tu 

prichádzame k jednému veľmi dôležitému momentu. Keď hovoríme o komunikácii, hovoríme 

vlastne o láske, pretože láska je vždy darom. Keď milujem, dávam seba ako dar. Odovzdávam 

sa druhému, odovzdávam sa spoločenstvu. Ponúkam svoje vnútro, celého seba. Tak môžeme 

povedať, že spása človeka je postavená na komunikácii. Boh, ktorý je láska, stvoril človeka, 

aby mal partnera do dialógu lásky. Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh 

otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi,...“  (Hebr 1,1-

2). Áno, Boh prehovoril, keď stvoril svet a v ňom človeka. Dejiny spásy človeka sú neustálou 

komunikáciou Boha s človekom a človeka s Bohom. „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo 

u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. ... A Slovo sa telom stalo 

a prebývalo medzi nami“ (Jn, 1, 1-2; 14). Aj tieto slová z Prológu Jánovho evanjelia evokujú 
                                                 
1 Porov.: KRISTOVÁ, J., TOMAŠKOVÁ, Z.: Komunikácia v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2002, s. 11.  
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v nás myšlienky na komunikáciu. Boh sa nám daroval vo svojom Synovi. „Veď Boh tak 

miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby 

mal večný život“ (Jn 3,16). Boh daroval, odovzdal seba tomuto svetu. Trojosobný Boh – to je 

láska Otca a Syna v Duchu Svätom. Láska sa chce darovať. Boh sa rozhodol svoj vnútorný 

život lásky urobiť spoločným pre človeka. Ponúkol svoju lásku, seba samého tomuto svetu. 

Vo svojom Synovi voviedol ľudí do svojho spoločenstva lásky. Vlastne medzi komunikáciu 

v pravom slova zmysle a lásku môžeme dať rovná sa. Komunikácia a láska sú si tak veľmi 

blízke, tak veľmi sa podobajú, že sa až prekrývajú. A túto pravdu vynikajúco pochopil Svätý 

Otec Ján Pavol II. Jeho komunikatívne schopnosti vychádzali z princípu lásky. Boh k nám 

stále hovorí a to nielen cez radostnú zvesť Božieho slova, ale aj cez jednotlivé udalosti nášho 

života. To, že s nami komunikuje, je neklamným znakom toho, že nás miluje, že mu na nás 

záleží. Čo je najväčším trestom pre dieťa...? Ak by mu otec povedal: Viac si nemáme čo 

povedať. Nemáme o čom viac hovoriť. Predstavte si ako nás Boh miluje, keď s nami stále 

skrze Cirkev svojo Syna Ježiša Krista hovorí. Ako veľmi nás miloval Svätý Otec Ján Pavol 

II., ktorý do poslednej chvíle neprestával komunikovať so svetom a človekom. Komunikovať 

s nami. Základom jeho komunikácie s ľuďmi bol vždy Ježiš Kristus – Pravda evanjelia.                

 „«Veď ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť; to je moja povinnosť a beda mi, 

keby som evanjelium nehlásal» (1Kor 9,16). V mene celej Cirkvi cítim povinnosť nanovo 

zopakovať toto volanie apoštola Pavla. Od začiatku svojho pontifikátu som sa rozhodol 

cestovať až na kraj sveta, aby som dal výraz tejto misionárskej zodpovednosti“.2 Tieto slová 

napísal Svätý Otec Ján Pavol II. na začiatku encykliky Redemptoris missio a teda vzťahujú sa 

predovšetkým na krajiny, v ktorých sú potrebné misie Ad gentes. V tejto encyklike však 

Svätý Otec hovorí aj o potrebe novej evanjelizácie, reevanjelizácie a tá sa týka krajín už 

pokresťančených, v ktorých sa však veľmi negatívne šíria spoločenské javy ako sekularizmus, 

desakralizácia, dekristianizácia a kríza viery. Pápež Ján Pavol II. chcel dať svojimi 

apoštolskými cestami konkrétnu odpoveď na tieto javy. Svojimi cestami po svete ukázal 

dynamizmus, životaschopnosť Kristovej Cirkvi, uprostred ktorej žije vzkriesený Ježiš Kristus. 

Ukázal, že Cirkev má aj dnes čo ponúknuť človeku.  

Ukázal to aj troma apoštolskými cestami u nás.  

 

Prvá návšteva 

                                                 
2 Redemptoris missio 1 



 3 

Prvá sa uskutočnila v dňoch 21. a 22. apríla 1990, iba pár mesiacov po Nežnej 

revolúcii, ešte v bývalom Československu. Vtedajší československý prezident Václav Havel 

na letisku v Prahe privítal Svätého Otcami slovami, ktoré vtedy rezonovali vo všetkých 

médiách: „Neviem, či viem, čo je to zázrak, ale viem, že sa teraz stal“. Táto návšteva bola 

nielen pre veriacich, ale aj pre všetkých ľudí dobrej vôle v Československu a vo svete 

znakom, že naša krajina začala po komunistickej totalite žiť novým životom. Stal sa naozaj 

zázrak...  

Spomedzi všetkých národov oslobodzujúcich sa spod jarma komunizmu mohli sme 

ako prví privítať posla slobody už v oslobodenej krajine. Historický význam tejto narýchlo 

pripravovanej a doslova bleskovej návštevy Svätého Otca do značnej miery zvýrazňuje aj to, 

že to bola vôbec jeho prvá návšteva v postkomunistickom štáte. Jeho rodáci v Poľsku museli 

po nadobudnutí slobody na podobnú udalosť čakať až do júna 1991.3 Havel v privítacom 

príhovore ešte povedal: „...do krajiny zdevastovanej ideológiou nenávisti prichádza posol 

lásky, do krajiny zdevastovanej vládou nevzdelancov prichádza živý symbol vzdelanosti, do 

krajiny donedávna ničenej ideou konfrontácie a rozdelenia sveta prichádza posol mieru, 

dialógu, vzájomnej tolerancie, úcty a láskavého porozumenia, zvestovateľ bratskej jednoty 

v rôznosti.“4  

V Prahe bol oltár pripravený tak, že jeho pozadie tvorilo vysoké a husté lešenie, aké 

vidno všade, kde sa čosi buduje alebo opravuje. Bol to zámer architekta. Lešenie tam nechal 

postaviť ako výrečný znak, ktorý vynikajúco vyjadroval neľahkú situáciu Cirkvi v celom 

štáte, ale najmä v Čechách – Cirkvi, ktorá sa rekonštruuje a bude potrebovať nemálo 

sústavnej a premyslenej prestavby. Akokoľvek prenasledovatelia Cirkvi zo strachu pred 

Kristom kontrolovali všetky dvere, ktorými mohol vojsť, a zatvárali ich pred ním, Ježiš 

ustavične vchádzal do mnohých ľudských sŕdc a ostal v nich. Modlitba niekoľko státisícov 

veriacich na Letnej, pred krížom obklopeným lešením, podávala výrečné svedectvo o tomto 

ďalekosiahlom víťazstve. Svätý Otec mal večer v Rudolfovej sále Pražského hradu stretnutie 

s poprednými predstaviteľmi českej a slovenskej vedy a kultúry. Václav Havel oslovil Jána 

Pavla II. nielen ako hlavu katolíckej cirkvi a súčasne intelektuála, filozofa, teológa, vedca 

a básnika, ale aj – a vyjadril to veľmi vtipne – ako dobrého človeka, ktorý sa zjavil „medzi 

nami hriešnikmi“. Svätý Otec tak ako v homílii na Letnej, kde hovoril o strachu 

predstaviteľov zvrhnutého režimu z Krista, tu zdôraznil strach pred ničotou, toto jadro 

                                                 
3 Porov.: SEJKOT, R.: Pápež Ján Pavol II. Praha, Velehrad, Bratislava 1990. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 
1990. 
4 Tamtiež 
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každého materializmu, ktorý je podstatou existencie a pôsobenia agresívnych totalitných 

režimov. Obrátil sa na tých, ktorí sa ešte nedávno stavali na odpor komunistickému 

znevoľňovaniu človeka a našli v sebe silu premôcť strach novou nádejou a odvahou, a načrtol 

pred nimi obraz skutočného porozumenia a hodnôt spoločných kresťanstvu a európskej 

humanistickej kultúre, založenej na úcte k pravde a slobode. Osobitnú pozornosť vzbudila 

zmienka Jána Pavla II. o citlivej kauze Majstra Jána Husa, uznanie jeho mravnej bezúhonnosti 

a výzva na dôkladnú objektívnu analýzu jeho názorov a významu.5  

V nedeľu ráno (bola to Tomášova nedeľa pred pätnástimi rokmi) sa Svätý Otec 

presunul na Velehrad, kde v homílii okrem iného povedal: „Falošné chápanie slobody 

nevyhnutne vedie do chaosu, plodí mravné zlo a utrpenie. Ale človek bol povolaný k ozajstnej, 

zodpovednej slobode, ktorej vzor ukázal Kristus“. Tu, v samom srdci a prastarej kolíske 

kresťanskej civilizácie Slovanov, pripomenul víziu civilizácie lásky a pravdy, ktorá jediná 

môže dať do súladu všetky rozmery ľudskej existencie a dať skutočnú hodnotu slobode 

človeka. Veľkým prekvapením bolo, keď práve na Velehrade Svätý Otec, odvolávajúc sa na 

symboliku tohto miesta, ktoré je znakom kultúrnej jednoty dávnej, stredovekej Európy, 

ohlásil svoj úmysel zvolať osobitnú synodu európskych biskupov. Synoda by sa mala stať 

odpoveďou na morálne výzvy našich čias, mala by vdýchnuť nového ducha do európskych 

integračných programov a dať duchovný impulz úsiliam o ozajstné zjednotenie Európy, 

založené na historických, kresťanských tradíciách.6 Na Velehrade zaznelo počas pápežskej 

liturgie aj niekoľko cirkevnoslovanských liturgických spevov. Na konci slávnosti zaznelo 

z pápežových úst: „Keď budem o niekoľko hodín prichádzať medzi Vás do Bratislavy, 

požehnám zhora hlavné mesto vašej krajiny a všetkých jej obyvateľov. Nech to bude trvalou 

zárukou Božieho požehnania!“7    

Na vajnorskom letisku v Bratislave vítal Svätého Otca miliónový zástup veriacich. 

Ešte po prílete na ruzyňskom letisku v Prahe Svätý Otec po slovensky povedal: „Už od prvej 

chvíle mojej návštevy v tejto krajine môj pohľad sa obracia na krásnu zem pod Tatrami, na 

Slovensko. Posielam svoj pozdrav celému národu i národnostiam, čo tam žijú a pracujú. 

Vopred zakusujem radosť zo zajtrajšieho stretnutia v Bratislave. Bude to akoby vyvrcholenie 

toľkých stretnutí v Ríme, počas ktorých z perí pútnikov naliehavo zaznievala otázka: «Svätý 

otče, kedy prídete na Slovensko?» To, čo cez dlhé roky bolo nemožné, sa dnes stalo 

                                                 
5 Tamtiež 
6 Tamtiež 
7 www.kbs.sk 
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skutočnosťou.“8 Keď v Bratislave vystúpil z helikoptéry, pobozkal slovenskú zem. Bolo to 

veľké gesto... V úvode svätej liturgie povedal: „S radosťou prichádzam medzi vás na 

Slovensko, aby som vás upevnil vo viere v zmŕtvychvstalého Ježiša Krista... V minulých 

rokoch, hoci som veľmi chcel, nemohol som k vám prísť, nebolo to možné. Nemožné sa stalo 

možným až teraz, keď vám po štyridsaťročnom putovaní púšťou a po toľkých Veľkých 

piatkoch svitlo Veľkonočné ráno s radostným Aleluja.“9  

V homílii hovoril, vychádzajúc z Tomášovej viery, ktorá „ ďaleko prevýšila jeho 

neveru“, o viere Cirkvi. Zdôraznil, že ju naši predkovia prijali, „keď počúvali Božie slovo 

ohlasované svätým Cyrilom a Metodom“. „Táto viera“, pokračoval Svätý Otec, „sa 

osobitným spôsobom prejavovala v dvoch rozmeroch, ktorými sa vyznačuje vaše kresťanské 

svedectvo: je to vaša úcta k Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska a vaša vernosť 

Petrovmu stolcu“.10 Cítil som v tej chvíli, že Svätý Otec tu mal na mysli aj vernosť 

gréckokatolíckej cirkvi nástupcovi sv. Petra. Ešte viac som túto skutočnosť vnímal, keď Ján 

Pavol II. hovoril: „Myseľ tu zalieta k toľkým ľuďom, ktorí aj na Slovensku vyznali po tieto 

roky svoju vieru, hoci sa tým vystavovali nebezpečenstvám. Biskupi, ktorí skončili vo 

väzeniach, ktorých uponižovali, trýznili a prekazili im vykonávať ich poslanie. Kňazi, ktorých 

ohrozovali, napádali a obmedzovali vo vykonávaní kňazskej služby. Rehoľníci, ktorých 

vyhnali z kláštorov a zatvárali. Rehoľné sestry, ktoré násilím odlúčili od služby chudobným. 

Rodičia, ktorých donucovali obmedzovať kresťanskú výchovu svojich detí. Deti, ktoré 

vychovávali k dvojkoľajnosti: a jej prvým prejavom bolo popieranie Boha. Toľkí, toľkí, čo 

trpeli pre svoju vieru!“11 Medzi pútnickými miestami, ktoré toľkých pútnikov posilňovali 

počas totality, spomenul aj našu Ľutinu. 

Na konci slávnosti v Bratislave z úst vtedajšieho prešovského biskupa Mons. Jána 

Hirku zaznela výzva na mnoholitstvije, ktoré odznelo cirkevnoslovansky. Evanjeliar, 

používaný pri tejto pápežskej liturgii bol z Gréckokatolíckej farnosti v Kojšove. V Bratislave 

pápež posvätil aj základné kamene pre nové chrámy, medzi nimi aj niekoľko 

z gréckokatolíckych farností.   

V závere svojej návštevy v Bratislave povedal slová, ktoré nás naplnili novým 

očakávaním: „V tomto duchu vás všetkých pozdravujem. Dúfam, že to nie je «zbohom», ale 

«dovidenia»!“  

 

                                                 
8 Tamtiež 
9 Tamtiež 
10 Tamtiež 
11 Tamtiež 
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Druhá návšteva 

Naše očakávania sa naplnili pri druhej návšteve Svätého Otca Jána Pavla II. v dňoch 

30. júna až 3. júla 1995, ktorá bola prvou v samostatnej Slovenskej republike. Pre nás 

gréckokatolíkov sa stala historickou, pretože 2. júla navštívil Svätý Otec sídlo Prešovskej 

eparchie Prešov. Tohto roku si pripomenieme desiate výročie tejto nezabudnuteľnej návštevy. 

Vtedajší prezident Slovenskej republiky Michal Kováč povedal aj tieto vážne slová: 

„Vašu návštevu, ktorá sa prelomovým spôsobom zapíše do našich dejín, vnímame 

v príbuzných súradniciach, v akých chápeme misiu svätého Cyrila a svätého Metoda. ... Pred 

piatimi rokmi ste nás nezabudnuteľným spôsobom zapálili pre demokraciu, slobodu, ktorú 

sme prijali ako zázrak. Dnes, v hodine únavy a rezignácie mnohých, vás prosím, aby ste nás 

povzbudili k odvahe, že by sme svoju vieru preniesli z oblasti súkromnej, z kostolov 

a modlitební, do oblasti politickej, kultúrnej a ekonomickej.“12 

Táto návšteva sa niesla pod mottom: „Nebojte sa!“. Prvé kroky Svätého Otca viedli do 

Dómu sv. Martina v Bratislave, kde sa stretol s duchovnými osobami – kňazmi, 

rehoľníkmi, rehoľnými sestrami, novicmi, novickami a seminaristami. 

V Nitre sa Svätý Otec stretol s mládežou Slovenska, medzi ktorou nechýbali ani mladí 

gréckokatolíci. Mládež vyzval, aby mala vždy otvorené oči. „Nedajte sa opantať ideológiou 

falošnej slobody, ktorá v mene zdanlivého šťastia šíri indiferentizmus a relativizmus a tým 

pozbavuje svedomie hodnôt, ktoré dávajú životu zmysel“. 13 Po skončení príhovoru mladí 

zástupcovia slovenských diecéz prevzali z rúk svätého Otca encykliku Evangelium vitae a oni 

Svätému Otcovi odovzdali dar, ktorý spočíval v tom, že sa mnohí zaviazali sľubom 

predmanželskej čistoty. 

V Šaštíne a v Levoči, ktorú navštívil na záver svojho pobytu na Slovensku 3. júla,  

boli homílie Svätého Otca ladené mariánsky. „Celé národy ju môžu volať Matka, tak ako to 

robíte vy, keď jej zverujete každý svoj deň. ... Ona túži, aby ste ju prijali do svojho domu, do 

každého slovenského domu, do celého života vášho národa“ 14, povedal v Šaštíne. A v Levoči: 

„Mariánske svätyne sú miesta, kde sa Kristovo svedectvo stáva mimoriadne účinným.“15 

V Levoči Svätý Otec v homílii spomenul aj prešovského biskupa Pavla Gojdiča a spišského 

biskupa Jána Vojtaššáka, ich uväznenie v žalári na základe pseudoprocesov. „Dnes si 

zasluhujú, aby sa konal cirkevný proces ich blahorečenia, pretože vydali svedectvo  o vernej 

                                                 
12 KOŠIAR, J., LABO, Š., VRAGAŠ, Š.: Apoštol národov dvadsiateho storočia. Druhá návšteva Jána Pavla II. 
na Slovensku. Trnava: Dobrá kniha, 1995, s. 15.   
13 Tamtiež, s. 44-45. 
14 Tamtiež, s. 61. 
15 Tamtiež, s. 139. 
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službe Cirkvi na Slovensku.“16  Môžeme teda povedať, že blahorečenie biskupa Gojdiča, ale 

aj blahorečenie biskupa Hopka a Metoda Dominika Trčku bolo pre nás duchovným ovocím 

pontifikátu Svätého Otca Jána Pavla II. a úplne konkrétne aj ovocím jeho apoštolských ciest 

na Slovensko, kde hlavne na tejto druhej ceste nás povzbudil, aby sme sa nebáli ponúknuť 

vernosť našich biskupov, kňazov, ale i veriacich ako príklad pre celú Cirkev.  

V Bratislave sa v sobotu večer modlil v kostole sestier uršulínok, ktorý je zasvätený 

Loretánskej Panne Márii, modlitbu sv. ruženca, ktorú v priamom prenose prenášal Vatikánsky 

rozhlas. 

Hlavnou udalosťou druhej návštevy Svätého Otca na Slovensku bolo svätorečenie 

troch košických mučeníkov v nedeľu 2. júla dopoludnia v Košiciach. Pri tejto udalosti Svätý 

Otec povedal, že „mučeníctvo nás spája so všetkými veriacimi v Krista – tak na Východe, ako 

aj na Západe -, s ktorými ešte stále očakávame plné cirkevné spoločenstvo“17. Mučeníctvo je 

najväčší prejav lásky a preto je veľmi silným momentom na ceste k jednote Kristových 

učeníkov. Mučeníctvo Pánových učeníkov vo vzťahu k ekumenizmu Svätý Otec podobne 

vyzdvihol aj v Prešove, kde povedal: „Gréckokatolícke spoločenstvo vyšlo z tejto skúšky 

obnovené a posilnené aj vďaka svedectvu a krvi početných mučeníkov. ... Stačí spomenúť 

utrpenie biskupa Vasiľa Hopku a mučeníctvo biskupa Pavla Gojdiča. Na prahu tretieho 

kresťanského tisícročia je to vzácny príspevok, ktorý vaše spoločenstvo dáva do pokladnice 

Cirkvi a najmä v prospech ekumenizmu“18.  

Biskupa Gojdiča spomenul aj v Košiciach, keď povedal: „Takto ti dnes Slovensko 

mojím hlasom ďakuje za všetkých svätých, ktorí vtlačili svetlé stopy do cesty dejín spásy 

v tejto krajine. Velebí ťa za svätých Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara 

Grodeckého. Chváli ťa za biskupa Jána Vojtaššáka zo Spiša a za prešovského biskupa Pavla 

Gojdiča. Oslavuje ťa aj za iných synov a dcéry z rôznych kresťanských vierovyznaní tejto 

krajiny, ktorí vydali hrdinské svedectvo o Kristovi až po najvyššiu obetu života“.19 V závere 

posvätil Ján Pavol II. aj množstvo základných kameňov pre nové chrámy, medzi nimi 

niekoľko aj pre gréckokatolíkov. 

 

Historické stretnutie s gréckokatolíkmi  

Z nášho uhla pohľadu vrcholom druhej návštevy Svätého Otca Jána Pavla II. na 

Slovensku bola skutočnosť, že v nedeľu 2. júla popoludní zavítal do Prešova, kde sa stretol 

                                                 
16 Tamtiež, s. 137. 
17 Tamtiež, s. 99. 
18 Tamtiež, s. 119. 
19 Tamtiež, s. 100. 
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s vyše dvestotisícovým zástupom gréckokatolíkov. Bolo to stretnutie pri Matke Božej – 

Presvätej Bohorodičke. „Áno, spolu so Svätým Otcom sme v Prešove spievali mariánsky 

hymnus akatist, modlili sme sa spolu k Matke. Mohli sme vidieť, ako pozorne Ján Pavol II. 

sledoval túto modlitbu a bol do nej celý pohrúžený. Veď sa rozprával so svojou Matkou 

a vravel jej o nás, prosil ju za nás všetkých.“20 V homílii pápež Ján Pavol II. povedal 

konkrétne to, čo sme tak veľmi potrebovali a túžili počuť. Hovoril k nám ako otec, ktorý vie 

čo potrebujú a čím žijú jeho deti. „Ocenil hrdinstvo gréckokatolíckej cirkvi, jej hodnotu, krásu 

a hĺbku. Pripomenul jej mariánsku úctu i dôležité miesto v budovaní jednoty Cirkvi. 

Zdôraznil, že prítomnosť gréckokatolíckej cirkvi je výrečným svedectvom o tom, ako možno 

byť po stáročia a napriek všetkým ťažkostiam verní pôvodnému modelu, ktorý uskutočnili 

svätí Cyril a Metod. Modelu, ktorý spája rozdielnosť tradícií s požiadavkou jednoty, akú chcel 

Kristus pre svoju cirkev. Úžasne aktuálny bol jeho príklad s malými tatranskými jazierkami – 

plesami, ku ktorým Svätý Otec prirovnal spoločenstvá katolíkov východného obradu.“21 „Aj 

ony sú ako malé jazierka – plesá povolané predstavovať priezračnú a žiarivú  Božiu dobrotu. 

To sám Pán obdarúva svoju Cirkev bohatstvom foriem a jednotlivých tradícií. Preto 

kdekoľvek žijú katolíci byzantského obradu medzi veriacimi iného obradu, je povinnosťou 

všetkých usilovať sa o to, aby sa ani jedno z týchto «plies» neumenšovalo alebo dokonca 

zmizlo.“22  

Návšteva v Prešove mala veľmi silný ekumenický rozmer. Mesiac pred príchodom na 

Slovensko Svätý Otec vydal encykliku o ekumenickom úsilí Ut unum sint a dva mesiace pred 

príchodom apoštolský list Orientale lumen, v ktorom sa vyznáva zo svojho obdivu k liturgii 

a duchovnosti Východu. V príhovore Ján Pavol II. veľmi srdečne pozdravil pravoslávnu 

cirkev: „Zo srdca pozdravujem aj veriacich pravoslávnej cirkvi a ich pastierov. Ešte cítim 

živú radosť zo stretnutia s ekumenickým patriarchom Bartolomejom prvým v Ríme na sviatok 

svätého Petra a Pavla. Modlím sa za odstránenie všetkých napätí, ktoré vznikli z historických 

dôvodov, aby sme mohli kráčať vo vzájomnom porozumení k plnej jednote.“23  

Modlil sa tiež pri pomníku dvadsiatich štyroch obetí evanjelických veriacich 

zavraždených v Prešove za Caraffovho krvavého súdu v roku 1687. Navštívil aj Katedrálu sv. 

Jána Krstiteľa, kde pár minút zotrval v tichej modlitbe pri hrobe mučeníka za vernosť Rímu, 

                                                 
20 BABJAK, J.: Nad príhovorom Svätého Otca ku gréckokatolíkom. Akatist – krásny spev na počesť Bohorodičky 
Márie. In: Slovo. Časopis gréckokatolíckej cirkvi, Trnava: SSV, 1995, roč. 27, č. 19, s. 6. 
21 PETRÍK, Ľ.: Desiate výročie návštevy Svätého Otca v Prešove. In: Gréckokatolícky kalendár 2005, Košice: 
Byzant, s.r.o., 2004, s. 33-34.  
22 CHUDA, M.: Pápež Ján Pavol II. na Slovensku 30. VI. – 3. VII. 1995. Príhovory a homílie. Bratislava: Nové 
mesto, 1995, s. 79. 
23 Tamtiež, s. 75-76. 
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dnes už blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča, OSBM. Španielsky denník ABC 

napísal, že uctením si pamiatky tohto mučeníckeho biskupa chcel Svätý Otec pripomenúť 

všetkých mučeníkov 20. storočia, ktorí boli obeťami marxizmu a nacizmu.24 Vstupom do 

našej katedrály akoby duchovne vstúpil do všetkých našich chrámov, v ktorých sa už celé 

stáročia modlíme za Svätého Otca.   

„Svätý Otec Ján Pavol II., ako i jeho ctihodní predchodcovia na Petrovom stolci, sa už 

veľakrát obrátili so svojimi slovami ku gréckokatolíkom... Boli to slová adresované pri 

rôznych príležitostiach, najmä v Ríme... Všetci si tieto pápežské slová ceníme. Ale to, že 

Svätý Otec sa k nám gréckokatolíkom obrátil špeciálne s dlhým príhovorom, ktorý predniesol 

v srdci našej eparchie v Prešove, má pre nás najväčší význam.“25  

Dňa 2. júla je vo východnej cirkvi sviatok Uloženia rúcha Presvätej Bohorodičky. 

Vlastne celá symbolika liturgického priestranstva v Prešove sa niesla v tomto duchu. Mária 

rozprestiera svoj plášť nad svojím modliacim sa ľudom. Môžeme povedať, že tak ako 

v prvokresťanskej cirkvi sa Mária modlila spolu s Petrom a apoštolmi, tak sa to uskutočnilo aj 

u nás v Prešove.26 Liturgický priestor zároveň predstavoval horu blahoslavenstiev, na ktorej 

Ježiš ohlasoval radostnú zvesť Evanjelia.   

Vtedajší prešovský biskup Mons. Ján Hirka výstižne privítal Svätého Otca, 

charakterizujúc jeho návštevu týmito slovami: „Cítime to ako pohladenie láskavou rukou 

milovaného otca, po ktorom sme toľko rokov túžili. Na vás boli upreté naše pohľady v dobe 

pre nás najťažšej... Žiadali od nás nekompromisne, aby sme sa zriekli toho, čo pre nás a pre 

našich predkov bolo najposvätnejším, žiadali, aby sme sa zriekli uznania rímskeho biskupa, 

námestníka Kristovho. ... Naši biskupi si radšej zvolili väzenie a smrť ako zrieknutie sa 

jednoty so Skalou Petrovou. Bola to Božia milosť, ktorá nás udržala vo vernosti.“27  

 

Tretia návšteva 

Tretia apoštolská cesta Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensko sa stala jednou z jeho 

posledných zahraničných ciest. Máme ju všetci v živej pamäti. Uskutočnila sa 11. až 14. 

septembra 2003. Pápež navštívil katedrálu v Trnave, Banskú Bystricu, Rožňavu a Bratislavu – 

Petržalku. Tak vlastne v priebehu svojho pontifikátu navštívil všetky diecézy na Slovensku 

vrátane Prešovskej eparchie, ktorá vtedy zahŕňala všetkých gréckokatolíkov na Slovensku. 

                                                 
24 Porov.: PETRÍK, Ľ.: Desiate výročie návštevy Svätého Otca v Prešove, s. 31-32.  
25 BABJAK, J.: Nad príhovorom Svätého Otca ku gréckokatolíkom. In: Slovo, roč. 27, č. 14, s. 6.  
26 Porov.: CHAUTUR, M.: Nádherná atmosféra pod mariánskym plášťom. In: Slovo, roč. 27, č. 14, s. 7. 
27 KOŠIAR, J., LABO, Š., VRAGAŠ, Š.: Apoštol národov dvadsiateho storočia. Druhá návšteva Jána Pavla II. 
na Slovensku, s. 115.   
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 V Banskej Bystrici bola slávená spomienka mena Preblahoslavenej Panny Márie. 

Svätý Otec povedal: „Dajme priestor Bohu! V rôznorodosti a bohatstve jednotlivých povolaní 

každý jeden sme pozvaní podľa Máriinho vzoru prijať Boha do svojho života a spolu s ním 

putovať týmto svetom, ohlasujúc jeho evanjelium a vydávajúc svedectvo jeho láske“.28   

Svätý Otec Ján Pavol II. v Banskej Bystrici otvoril Diecéznu synodu Banskobystrickej 

diecézy. Po svätej omši dostal Svätý Otec mimoriadne zvláštny dar – rukou prepísaný celý 

Nový zákon. Prepisovali ho mladí zo všetkých diecéz Slovenska, aj z Prešovskej eparchie 

a Košického apoštolského exarchátu. Chceli tým zvýrazniť dôležitosť evanjelia pre náš život.    

V Rožňave Svätý Otec slávil Eucharistiu na česť sv. Jána Zlatoústeho. V homílii 

rozoberal podobenstvo o rozsievačovi. „My sme tou pôdou, do ktorej Pán neúnavne seje 

semeno svojho slova a svojej lásky. V akom duchu ho prijímame? Akú úrodu prinášame? 

Svätý Ján Zlatoústy, ktorého spomienku dnes slávime, píše: «Mám so sebou jeho slovo, ono je 

mojou palicou, mojou istotou... Ono je mojou pevnosťou a mojou ochranou“.29  Na konci 

slávnosti pozdravil Svätý Otec aj prítomných gréckokatolíkov.  

Motto tretej návštevy Svätého Otca Jána Pavla II.: „Verní Kristovi, verní Cirkvi“ našlo 

svoju plnú realizáciu práve na záver tejto cesty na sviatok Povýšenia Svätého Kríža v nedeľu 

14. septembra pri blahorečení biskupa mučeníka Vasiľa Hopka a mučenice rehoľnej sestry 

Zdenky Schelingovej v Bratislave - Petržalke. Stojí za zmienku, že v ten deň slávi 

Gréckokatolícka farnosť Povýšenia Svätého Kríža v Bratislave svoj chrámový sviatok. Keď 

sme pred touto návštevou na biskupskom úrade spracovávali príležitostný bulletin, uvedomil 

som si, že životným presvedčením biskupa Vasiľa bolo poznanie, že Kristus žije vo svojej 

Cirkvi. Nevnímal ju iba inštitucionálne, ale predovšetkým ako úžasný duchovný priestor – 

domov, kde sa možno dennodenne stretávať so živým zmŕtvychvstalým Ježišom Kristom. 

Vedel, že nemožno oddeliť Ježiša Krista od jeho Cirkvi. Preto vladyka Vasiľ neoddeľoval 

vernosť Kristovi od vernosti Cirkvi.  

Prešovský eparcha Mons. Ján Babjak SJ predniesol slová, ktorými požiadal Svätého 

Otca a beatifikáciu: „Najdôstojnejší Otče, ordinári bratislavsko – trnavský a prešovský úctivo 

žiadajú Vašu Svätosť o zapísanie do zoznamu blahoslavených ctihodných Božích služobníkov  

Vasiľa Hopku a Zdenku Schelingovú.“ Hneď nato prečítal životopis biskupa mučeníka Vasiľa 

Hopka. Arcibiskup Mons. Ján Sokol predstavil Svätému Otcovi sestru Zdenku Schelingovú. 

Svätý Otec potom predniesol formulu blahorečenia. V homílii hovoril o tajomstve kríža 

v spojení s Božou láskou. „Istotne to bolo práve rozjímanie nad týmto veľkým 

                                                 
28 LABO, Š.: Tretia návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku. Trnava: Dobrá kniha, 2003, s. 46.  
29 Tamtiež, s. 73. 
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a obdivuhodným tajomstvom, ktoré podržalo blahoslavených biskupa Vasiľa Hopku a rehoľnú 

sestru Zdenku Schelingovú v ich rozhodnutí sa pre zasvätený život, no najmä v ťažkých 

chvíľach utrpenia vo väzení. Obaja stoja pred nami ako žiarivé príklady vernosti z čias 

tvrdého a nemilosrdného náboženského prenasledovania. Biskup Vasiľ nikdy nezaprel svoju 

príslušnosť ku Katolíckej cirkvi a vernosť pápežovi.“30  

Pred poslednou návštevou boli v niektorých našich médiách nevídané útoky proti tejto 

návšteve. Všetky utíchli príchodom Svätého Otca. Prišiel s vypätím všetkých síl... Neprišiel 

na výlet, ale trpieť aj za nás. Tak veľmi nás miloval, až do krajnosti. To oslovilo celú našu 

spoločnosť. Utrpenie Svätého Otca pri jeho tretej návšteve na Slovensku a skutočnosť, že ju 

pre svoju chorobu neodvolal, bolo akoby potvrdením vážnosti a dôležitosti všetkých jeho 

návštev na Slovensku, vážnosti a dôležitosti každého jeho slova, ktoré nám povedal nielen pri 

týchto návštevách, ale aj počas celého pontifikátu. Aj mňa osobne oslovila neúnavnosť 

apoštolského ohlasovania, ktoré Svätý Otec uskutočňoval po celom svete. Šiel aj tam, kde to 

nebolo ľahké a šiel aj vtedy, keď to pre neho bolo vyčerpávajúce a takmer nemožné... Do 

posledného dychu ukazoval svojim slovom a utrpením na nekonečné milosrdenstvo, ktoré má 

Boh s človekom. Vedel, že pre človeka nie je nič dôležitejšie ako uveriť v toto milosrdenstvo 

a prijať ho.      

Pri všetkých troch návštevách sa Svätý Otec Ján Pavol II. stretol aj s najvyššími 

ústavnými predstaviteľmi našej krajiny, s predstaviteľmi iných cirkví a náboženských 

spoločností a s Konferenciou biskupov Slovenska. 

 

Záver 

To, že Svätý Otec trikrát navštívil našu krajinu hovorí o jeho veľkej láske k Slovensku. 

V súradniciach zjednotenej Európy vkladal do nás veľké nádeje. Vkladal do nás svoju dôveru. 

Zaväzuje nás to k veľkej zodpovednosti. Pozýval nás k tomu, aby sme do Európy, ktorá sa 

nachádza v štádiu dezorientácie, vnášali ducha Kristovho, jeho svetlo a pravdu. Ktosi 

povedal, že Slovensko mu bolo drahé nielen pre kultúrnu blízkosť s Poľskom a blízkosť 

našich mentalít, ale predovšetkým pre veľmi podobný, takmer rovnaký štýl mariánskej úcty 

u nás a v Poľsku. Svätý Otec obdivoval veľkú mariánsku úctu aj nás gréckokatolíkov. Vieme 

ako miloval modlitbu Akatistu. Preto sme ju zaradili aj pri jeho návšteve v Prešove. A jeho 

návšteva výrazne prispela k tomu, že sa táto nádherná mariánska modlitba stala súčasťou 

duchovného života našich farností a našich veriacich.  

                                                 
30 Tamtiež, s. 98. 
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Po celých tých pätnásť rokov od pádu totality vidíme a cítime priam na vlastnom tele 

ako ťažko sa totalitná spoločnosť transformuje na demokratickú, slobodnú. Ako ťažko sa  

človek stáva novým stvorením v Kristovi. Na tejto ceste nám výdatne pomáhal aj Svätý Otec 

Ján Pavol II. Je neodškriepiteľné, že jeho tri návštevy nás viditeľne posúvali dopredu a veľmi 

konkrétne pomáhali dozrievať našej viere a slobode Božích detí v nás. To lešenie v Prahe na 

Letnej pripomínajúce budovanie novej spoločnosti a nového človeka sme pomaly rozoberali 

a stále rozoberáme aj vďaka pontifikátu Jána Pavla II. – veľkého komunikátora, ktorý veľa 

dával tomuto svetu, aby sa pod zloženým lešením nakoniec objavila nová stavba, nová jar 

Cirkvi, nová jar človeka. Lebo Svätý Otec miloval človeka, jeho dôstojnosť, ktorú má od 

Boha. 

V tejto súvislosti možno poukázať na známeho francúzskeho spisovateľa – konvertitu, 

člena francúzskej Akadémie André Frossarda, osobného priateľa Svätého Otca a autora 

vynikajúcej knihy Rozhovory s Jánom Pavlom II.  V parížskom denníku Le Figaro (z augusta 

1994) napísal o pápežovi toto: „Pre Jána Pavla II. je každý človek bohostánkom Ježiša Krista. 

To je tiež dôvod, prečo tak často cestuje po svete. Som pevne presvedčený, že keby Ján Pavol 

II. mohol osobne stretnúť každého jedného človeka, urobil by to. Nikdy neprestanem ďakovať 

Prozreteľnosti, pretože tým, že nám darovala tohto pápeža, dokázala, že má ešte záujem 

o tento svet.“31  

Nech v nás po celý život rezonuje myšlienka kardinála Jozefa Tomka, ktorou v týchto 

dňoch pretlmočil odkaz tohto slovanského pápeža: „Zostať verní odkazu Jána Pavla II. 

znamená nehanbiť sa za Evanjelium“.  

 

(Príspevok vznikol ako súčasť projektu VEGA č. 1/2479/05) 

        

ThDr. Ľubomír Petrík, PhD. 

Katedra praktickej teológie  GTF PU  
Ulica biskupa Gojdiča 2 
080 01 Prešov 
lubomir.petrik@greckokat.sk 

 

 

                                                 
31 KOŠIAR, J., LABO, Š., VRAGAŠ, Š.: Apoštol národov dvadsiateho storočia. Druhá návšteva Jána Pavla II. 
na Slovensku, s. 5.   


