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NÁSILNÁ LIKVIDÁCIA GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI   

A  TZV . „PREŠOVSKÝ SOBOR“  28. 04. 1950 

Jaroslav Coranič 

 
 
Annotation: Submitted study concerns the course of liquidation of Greek Catholic Church  in 
Czechoslovakia in 2nd part of 40-ties of 20th century which resulted in so called „Prešov 
sobor“ on 28th April 1950. The process of liquidation of Greek Catholic Church deffinitely 
started above all after so called“Victorious February 1948“, when the Communist party 
came into absolute power. In power-political circles was action of liquidation of Greek 
Catholic Church being prepared in the frame of total liquidation of church. Not to show this 
atheist liquidational intention as apparent, this attack should have been carried in the form of 
ripping off the Greek Catholic Church from the Catholic Church and subsequently associate 
it with the Orthodox Church (action O = orthodoxiation). At the same time all action was 
being prepared by the party-state apparatus of the Communist Czechoslovakia in cooperation 
with hierarchy of Russian Orthodox Church. Greek Catholics were outlawed by this decision 
and it was despite the fact that there did not exist any law measure about dessolution of Greek 
Catholic Church. Totalitarian regime totally liquidated over 300,000 believers, 2 bishops and 
241 perishes by this action. After all these events the Greek catholic Church had neccessarily 
change the form of its existence after the year 1950 from the form of church recognized by the 
state it became catacombal church, meaning outwardly silent church, which was also called 
underground church by the governmental regime. 
 
Key words: Prešov sobor. Orthodoxiation, Greek Catholic Church, Prešov Greek Catholic 
 episcopate. 
 

 

     Cesta k definitívnej likvidácii gréckokatolíckej cirkvi v Československu, teda k tzv. 

„Prešovskému soboru“, sa začala ešte pred koncom druhej svetovej vojny a bola výsledkom 

viacerých, či už mocensko – politických, alebo náboženských síl.  

     Skončením druhej svetovej vojny komunistický Sovietsky zväz posunul svoje hranice do 

stredu Európy a začal tu budovať svoje európske impérium. Vstup Sovietskeho zväzu do 

stredoeurópskej oblasti a jej pretvorenie v jeho sféru vplyvu malo za následok, že stredná 

Európa ako mocensko - politický pojem prestala existovať a jej štáty mali značne obmedzenú 

možnosť určovať svoj zahraničný a vnútropolitický vývin. Z tohto dôvodu aj korene príčin 

povojnovej likvidácie gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine, v Rumunsku a v Československu 

musíme hľadať v Moskve.  

     Stalinský režim sa obával vplyvu Vatikánu, na čele ktorého v tej dobe stál nekompromisný 

Pius XII. Bol presvedčený, že Vatikán je zároveň nástroj „kapitalistických monopolov 

a imperialistických  veľmocí“, hlavne Spojených štátov, ktorý má pre katolíkov všetkých 

krajín podobný význam ako Kremeľ pre komunistov. Komunisti preto považovali za prvú 
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úlohu svojej cirkevnej politiky v nimi ovládaných krajinách, aby bola miestna katolícka 

cirkev od Vatikánu čo najviac izolovaná a  pokiaľ bude možné aj úplne separovaná. Stalin 

vyžadoval čo najradikálnejší postup najmä voči katolíkom východného obradu, ktorí boli 

prinútení čo najrýchlejšie sa „vrátiť“ k pravosláviu. Komunistické štátne orgány, zriadené 

podľa vzoru sovietskych úradov pre cirkevné záležitosti, mali v každej krajine dbať o to, aby 

sa tento plán postupne realizoval. Ich cieľom bolo dosiahnuť úplnú moc nad vnútornými, 

zvlášť personálnymi záležitosťami miestnej katolíckej cirkvi, a tak ju pretvárať a manipulovať 

(s násilím vynúteným súhlasom biskupov alebo ich odstránením, prípadne aj zavraždením – 

prípad mukačevského biskupa Teodora Romžu). 

     Vývoj situácie v obnovenej Československej republike smeroval ku komunizmu pod 

sovietskou nadvládou. Stále rastúci vplyv Moskvy pritom znamenal aj zosilnenie šírenia 

pravoslávia. Ruská pravoslávna cirkev získala v rokoch vojny najväčší priestor pre svoje 

pôsobenie od vzniku sovietskeho štátu. Upustilo sa od rigoróznej ateizácie spoločnosti, 

zatvárania a búrania kostolov. Vojna proti hitlerovskému Nemecku si totiž vyžiadala siahnuť 

aj po iných duchovných zdrojoch, než bola leninsko – stalinská ideológia a pravoslávie patrilo 

k jedným z nich. Tým sa otvárala cesta aj na využitie pravoslávia pre hegemonistické ciele 

ZSSR po vojne.1 

     Podpora pravoslávnej cirkvi sa chápala vo vládnych kruhoch sovietskych satelitov ako 

výraz príslušnosti k slovanstvu a východnej prosovietskej orientácie. Oživovatelia a 

formovatelia tejto veľkej mocensko - politickej koncepcie povojnového Slovanstva si totiž 

veľmi dobre uvedomovali, že pri jej realizovaní im môže veľmi účinne pomôcť pravoslávna 

cirkev. Sovietsky zväz mal záujem posilniť každé puto s východom a oslabiť každý zväzok so 

západom. Pravoslávna cirkev upozorňovala na prítomnosť sovietskych záujmov a priamo 

zohrávala úlohu rozširovateľky týchto záujmov. Evidentný je povojnový trend ruskej 

pravoslávnej cirkvi uskutočniť „sväté zjednotenie“, t. j. nadviazať kanonický styk medzi 

pravoslávnymi, rozptýlenými vo svete a moskovským patriarchátom. Vyznávajúc heslo „Šíriť 

a upevňovať !“ sa pritom snažila vybudovať z Moskvy stredisko pravoslávia.2  

     Pravoslávna cirkev bola vítanou pomocníčkou tejto koncepcie aj preto, lebo od nepamäti 

priamo pestovala odpor proti všetkému cudziemu, predovšetkým západnému - tým viac proti 

všetkému katolíckemu, rímskemu. V tomto zmysle mocensko - politické kruhy dali 

pravoslávnej cirkvi ponuku a prirodzene ponúkla sa jej aj všemožná pomoc. Ruská 

                                                 
1 PEŠEK, J. - BARNOVSKÝ, M.: Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948 – 1953. Bratislava, 1997, s. 134 – 135.  
2 LETZ, R.: Postavenie Gréckokatolíckej cirkvi v Česko – Slovensku v rokoch 1945–1968. – In: Historický 
časopis, 44, 2, 1996, s. 268. 
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pravoslávna cirkev túto ponuku prijala.3 V mocensko-politických kruhoch bola celá akcia 

pravoslavizácie starostlivo pripravovaná v rámci celkovej likvidácie Cirkvi. Aby tento 

ateizačno - likvidačný úmysel nebol taký zjavný, tento útok sa mal previesť formou 

odtrhnutia gréckokatolíckej cirkvi od katolíckej cirkvi a následne ju pričleniť do ruskej 

pravoslávnej cirkvi. Celá akcia bola starostlivo pripravovaná stranícko - štátnym aparátom 

stalinsko-gottwaldovského Československa v spolupráci s hierarchiou ruskej pravoslávnej 

cirkvi.4 

     Moskovský rozhlas už koncom roku 1943 začal propagandistickú kampaň za návrat 

gréckokatolíkov k „viere otcov“. Novoutvorený Soviet pre záležitosti ruskej pravoslávnej 

cirkvi Stalinovi v správe z 15. 3. 1945 navrhoval vytvorenie iniciatívnej skupiny „uniatských“ 

kňazov, ktorá by vyhlásila rozchod s Vatikánom a vyzvala duchovenstvo na prestup 

k pravosláviu.5  Už o necelý rok, 6. – 8. marca 1946,  tzv. sobor vo Ľvove zrušil Brestskú úniu 

a vyhlásil návrat k pravoslávnej viere. Veriaci a značná časť duchovenstva však kládli odpor. 

Bolo preto nutné použiť donucovacie prostriedky. Cirkevné orgány pri sovietskej vláde 

vychádzajúc z týchto skúseností vypracovali preto plán opatrení na zjednotenie 

gréckokatolíckej cirkvi na Zakarpatsku s ruskou pravoslávnou cirkvou, ktorý rátal s dlhším 

časovým intervalom a aktívnejšou úlohou pravoslávnej cirkvi. Tento model a ten istý postup 

voči gréckokatolíckej cirkvi sa mal potom uplatniť nielen na Zakarpatsku, ale aj v Rumunsku 

a v Československu.  

     Moskovský patriarcha Alexij už v máji roku 1946 vyslal do Československa svojho 

zástupcu – exarchu v osobe arcibiskupa Jelevferija Voroncova, pričom zriadil pre územie 

celého štátu exarchát moskovského patriarchátu, riadený týmto arcibiskupom, neskôr 

metropolitom.6 Exarcha Jelevferij priniesol zo sebou aj posolstvo vedenia ruskej pravoslávnej 

cirkvi, ktoré v ňom schvaľuje všetko, čo bolo doteraz vykonané, a konštatuje, že bude mravne 

a inak podľa potreby podporovať upevnenie pravoslávia v jeho kolíske, v zemiach svätého 

Cyrila a Metoda.7  

     Napätie medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou bolo evidentné už od leta 1945, 

keď v niektorých obciach v okresoch Snina a Humenné začali pravoslávni veriaci, iniciovaní 

                                                 
3 ŠTURÁK, P.: Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v rokoch 1945 – 1989. Prešov, 1999, s. 80 – 81. 
4 VASIĽ, C.: Vladyka Pavol Peter Gojdič, OSBM. – In: Zostali verní - Osudy gréckokatolíckych kňazov. Košice 
1997, s. 19. 
5 Ternysta doroha do jednosti. Do 350 riččja Užhorods'koji uniji. Užhorod, 1995, s.93. 
6 ALEŠ, P.: Pravoslávna cirkev u nás. Prehľad dejinnej cesty. Prešov, 1998, s. 59. 
7 ŠTURÁK, P.: Dejiny gréckokatolíckej cirkvi v Československu v rokoch 1945 – 1989. Prešov, 1999, s. 84. 
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a podporovaní komunistami a činovníkmi Ukrajinskej národnej rady Prjaševčiny (UNRP), 

zaberať a svojvoľne obsadzovať gréckokatolícke kostoly.8  

     Od roku 1946 začala pravoslávna cirkev vystupovať agresívnejšie, pričom sa snažila 

získať dominantný vplyv medzi gréckokatolíkmi. Jelevferij začal za pomoci štátu organizovať 

silnú protigréckokatolícku kampaň, pri ktorej boli pravoslávni označovaní ako vlastenci, 

gréckokatolíci boli naopak vykresľovaní ako zradcovia národa.9 Na tieto skutočnosti 

upozorňoval biskup Pavol Gojdič na biskupskej konferencii v novembri 1946 v Olomouci, 

kde upozorňoval konferenciu na snahu pravoslávnej cirkvi rozšíriť svoj vplyv na úkor 

gréckokatolíkov a žiadal o pomoc pri rozvíjaní vlastnej misijnej činnosti.10 Pomoc zo strany 

katolíckej cirkvi, či už na Slovensku alebo v Čechách, však mohla byť v danej situácii len 

platonická. Problémom bola najmä tá skutočnosť, že úsilie pravoslávnej cirkvi získať si na 

svoju stranu gréckokatolíckych veriacich, hoci aj metódami teroru a násilia, sa stalo súčasťou 

oficiálnej cirkevnej politiky totalitného ľudovodemokratického režimu. V tomto smere mala 

pravoslávna cirkev výraznú a štedrú podporu totalitného štátu ako aj KSČ. 

     Celý rok 1947 a prvý polrok 1948 sa niesli v znamení vytvárania a upevňovania 

organizačných štruktúr a výstavby kultových zariadení pravoslávnej cirkvi. Rozhodujúci 

vplyv na ďalší osud gréckokatolíckej cirkvi v Československu mal komunistický štátny 

prevrat, ktorý sa uskutočnil 25.02.1948. Február 1948 proces pravoslavizácie gréckokatolíckej 

cirkvi urýchlil a predovšetkým nadobudol mimoriadne agresívne formy. Komunisti vo svojej 

propagande predstavovali gréckokatolícku cirkev ako spojenca „reakčných síl vo Vatikáne“, 

ako „protisovietsku reakčnú silu“. Zvlášť agresívne vystupovali voči reholi baziliánov, 

ktorých verejne označovali ako „Gestapo Vatikánu“. Na druhej strane v ich propagande bola 

pravoslávna cirkev vykresľovaná ako pokroková, mierová sila, majúca ľudový charakter 

a najmä pozitívny vzťah k ZSSR, k sovietskemu ako aj ľudovodemokratickému zriadeniu.11 

     K diskreditácii gréckokatolíckej cirkvi výraznou mierou prispeli aj vykonštruované 

obvinenia na základe údajného spojenia s tzv. banderovcami.12 Do procesu diskreditácie sa 

otvorene zapojili aj najvyšší vládni a politickí predstavitelia. Tak napríklad dňa 9. 12. 1948 na 

                                                 
8 CORANIČ, J.: Dejiny Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva 1818 – 1950. – In: Dizertačná práca na FH 
TU v Trnave. Trnava, 2003, s. 243. 
9 Štyridsaťpäť rokov od likvidácie gréckokatolíckej cirkvi. – In: Slovo, č. 9, 1995 (r. 27), s. 5. 
10 KAPLAN, K.: Stát a církev v Československu 1948 - 1953. Brno 1993, s. 114. 
11 BOBÁK, J.: Rusíni a akcia P. – In: http://www.kultura-fb.sk/stare/dejiny-16a.sk ; 11. 4. 2005, s. 4. 
12 Jeden z hlavných obvinených v tomto prípade sa stal duchovný správca pražskej gréckokatolíckej farnosti o. 
Pavol Hučko, OSBM a jeho spolupracovník a miništrant Grigorij Javorskyj – Buranič. Boli obaja zatknutí, 19. 3. 
1947 bolo proti nim aj zahájené trestné konanie, v roku 1948 bolo obvinenie rozšírené aj na novovymenovaného 
provinciála baziliánov, o. Sabola. O. Sabol a G. J. Buranič boli odsúdení na doživotie (o. Sabol v neprítomnosti), 
P. Hučko na 15 rokov.  
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zasadnutí Predsedníctva ÚV KSS proti gréckokatolíckej cirkvi veľmi ostro vystúpil Gustáv 

Husák, keď ju označil za ochrankyňu emigrantských elementov pôsobiacich proti ČSR. 

V tomto prejave naznačil aj jej ďalší osud, keď poznamenal, že „práve preto (pre jej 

protištátnu činnosť) si tam môžeme dovoliť ostrejší zákrok, než snáď budeme robiť proti 

rímskokatolíckej cirkvi“.13  

     Útoky na gréckokatolícku cirkev začínajú naberať na intenzite a stávajú sa čoraz 

zjavnejšie. Akýmsi psychologickým terorom možno nazvať aj bezprecedentné prehliadky vo 

všetkých gréckokatolíckych kláštoroch, ktoré boli vykonané v dňoch 19.07. a 04.08.1948 

orgánmi Národnej bezpečnosti.14  Po tomto „tréningu“ však už štátna moc zasiahla naplno. 

V noci medzi 22. a 04. hod. z 22. na 23. februára 1949 SNB urobila ďalšiu prehliadku vo 

všetkých gréckokatolíckych kláštoroch v Prešove. Z mužského kláštora otcov baziliánov 

uväznili celý personál (11 osôb), zo ženských kláštorov 7 rehoľníc. Proti tomuto postupu 

protestoval biskup P. Gojdič u prezidenta republiky Klementa Gottwalda, predsedu Zboru 

povereníkov Gustáva Husáka, povereníka školstva, vied a umení Ladislava Novomeského, či 

podpredsedu SNR Ivana Rohaľa Iľkiva.15 Postup voči kláštorom, či „iba“ jednotlivým 

rehoľníkom mal byť akýmsi ďalším lakmusovým papierikom, ktorým vládna moc skúmala 

reakciu gréckokatolíckej cirkvi. Postupne „zvyšovala dávky“, čo sa konkrétne prejavilo 

zaberaním nehnuteľností, ktoré patrili do vlastníctva cirkvi. Do roku 1950 tak štátna moc pre 

„potreby štátu“ nezákonne zabrala viaceré cirkevné budovy v Prešove, napr. budovy ľudovej 

a meštianskej školu, učiteľskú akadémiu, dva veľké diecézne internáty, kláštor baziliánov 

a pri ňom kaplnku. Zvrátenosť komunistickej moci vystihuje aj to, že biskupský ordinariát 

musel pre potreby KNV v Prešove odovzdať veľkú diecéznu budovu, ktorú však musel ešte 

pred odovzdaním na vlastné náklady opraviť.16 Začiatkom decembra 1949 bol aj do 

Prešovského biskupstva vymenovaný vládny zmocnenec (protiústavne, keďže toto 

vymenovanie nemalo právnu oporu ani vo vtedajších zákonoch), čím sa začalo akési domáce 

väzenie biskupa. To na jar 1950 vyústilo do otvorenej izolácie biskupa (Slovenský úrad pre 

veci cirkevné ju nariadil dňa 27. 03. 1950), vôbec ako u prvého katolíckeho biskupa.  

     Na obranu proti silnejúcej pravoslávnej propagande začína rozsiahla misijná akcia. Biskup 

Gojdič rozposlal po najviac ohrozených farnostiach rehoľníkov a horlivých kňazov, aby 

                                                 
13 Slovenský národný archív (SNA), Fond ÚV KSS – predsedníctvo, č. kr. 789. 
14 Sťažnosť biskupa P. P. Gojdiča prezidentovi republiky na vykonanie prehliadok v gréckokatolíckych 
kláštoroch zo dňa 19. 7. 1948;  zdĺhavému trestnému konaniu voči P. Hučkovi, OSBM, či zaisteniu o. Mariána 
Potáša, OSBM. – AGBP, Prezidiálne spisy, inv. č. 83, sign. 28.  
15 Všetky listy pozri : Archív gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove (AGBP), fond Prezidiálne spisy, inv. č. 82, 
sign. 33. 
16 List biskupa Gojdiča L. Novomeskému zo dňa 21. 03. 1949. – AGBP, Prezidiálne spisy, inv. č. 82, sign. 33. 
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bránili katolícku vieru. V jednom zo svojich pastierskych listov biskup píše: „Máme jasné 

dôkazy, že medzi našimi veriacimi účinkujú rôzni neznámi agitátori, ktorí svojimi sľubmi 

chcú vytrhnúť našich dobrých veriacich z lona gréckokatolíckej cirkvi. Ako odpoveď na 

takéto rôzne prísľuby dávame vám všetkým príklad kresťanov prvých troch storočí, ktorí boli 

ochotní obetovať nielen svoj majetok, ale aj svoj život, trpezlivo znášajúc ťažké mučeníctvo. 

Oni vedeli, že večné šťastie je hodné každej obety“.17 

     V mocenskopolitickej sfére ČSR sa prvýkrát oficiálne stretávame s myšlienkou pripojenia 

gréckokatolíckej cirkvi k pravoslávnej 30.08.1948 pri vypracovaní dlhodobej koncepcie 

riešenia náboženských otázok. Návrh cirkevného oddelenia Ústredného akčného výboru 

Národného frontu (ÚAV NF) na riešenie náboženských otázok schválený 30. 8. 1948 počítal 

s postupným prekonávaním náboženstva. O gréckokatolíckej cirkvi sa v návrhu konštatovalo, 

že robí „rovnakú reakčnú politiku ako rímskokatolícka cirkev“, preto je možné tento problém 

riešiť „podobne ako v rímskokatolíckej cirkvi, s tým rozdielom, že by sa táto cirkev 

neetablovala ako samostatná, ale pridružila sa k pravosláviu“.18 

     Vedenie komunistickej strany počítalo s postupnou pravoslavizáciou a zánikom 

gréckokatolíckej cirkvi, pričom za záruku tohto procesu považovalo blízkosť jej obradov 

a liturgie s pravoslávnymi. Tým náročky chcelo zbaviť gréckokatolíkov ich podstatného 

znaku – katolíckosti, príslušnosti k univerzálnej katolíckej cirkvi, uznávajúcej pápežský 

primát. Od januára 1949 preto evidujeme úsilie za každú cenu zabrániť zbližovaniu 

gréckokatolíkov s rímskokatolíkmi. Štátna bezpečnosť starostlivo evidovala činnosť 

gréckokatolíckej cirkvi a vo svojich hláseniach upozorňovala na zvýšenú návštevnosť  

kostolov a na zbližovanie gréckokatolíckej a rímskokatolíckej cirkvi. Toto konštatovanie sa 

stalo jedným z argumentov na zdôvodnenie potreby likvidácie gréckokatolíckej cirkvi, ako to 

vyplýva zo správy pracovníka cirkevného oddelenia ÚAV NF, v ktorej sa uvádza : „Je 

potrebné urobiť všetko, aby sa tejto katolizácii uniatov zabránilo a vyvolalo v uniatskom 

duchovenstve hnutie za návrat k pravosláviu, pri súčasnom vytváraní priaznivých podmienok 

pre rozvoj pravoslávnej cirkvi“. Cirkevné oddelenie ÚAV NF si toto stanovisko osvojilo. 

Medzi návrhmi generálneho sekretariátu ÚAV NF predloženými Sekretariátu ÚV KSČ bol aj 

                                                 
17 PEKAR, A.: Narysy istoriji cerkvi Zakarpaťja. Rím, 1967, s. 171. 
18 Církevní komise ÚV KSČ. 1949 – 1951. Edice dokumentů I. Cirkevní komise ÚV KSČ („Církevní šestka“). 
Duben 1949 – březen 1950. Ed.: M. Bulínová, M. Janišová, K. Kaplan. Praha – Brno, 1994, s. 23. 
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bod – „podporovať na východnom Slovensku pravoslávnu cirkev proti gréckokatolíckej 

cirkvi“. 19 

     Pôvodne predstavy československej vlády boli také, že pri likvidácii gréckokatolíckej 

cirkvi pôjde o dlhodobejší proces propagandy spojenej zo zastrašovaním a kompromitovaním 

jej predstaviteľov, ústiaci do známeho soboru. V štruktúrach štátnych inštitúcií, národného 

frontu, komunistickej strany a jej represívneho aparátu boli vytvárané rôzne podoby 

cirkevných oddelení na celoštátnej, krajskej a okresnej úrovni, ktoré si v danom období plnili 

svoje konkrétne úlohy. Dňa 25. 4. 1949 vymenovalo predsedníctvo ÚV KSČ novú cirkevnú 

komisiu, ktorá mala pôvodne šesť členov (odtiaľ názov „cirkevná šestka“). Komisia mala 

široké právomoci, prostredníctvom ktorých vytvárala a usmerňovala cirkevnú politiku 

v štáte.20  

     O „prestup“ gréckokatolíkov na pravoslávnu vieru mala eminentný záujem aj samotná 

pravoslávna cirkev. Tá sa nikdy nezmierila s unionizmom. Chápala ho ako krivdu spáchanú 

Vatikánom a zradu vlastných a vítala návraty „zblúdilých synov“. Záujmy štátu a vedenia 

pravoslávnej cirkvi neboli síce totožné, ale v postoji ku gréckokatolíckej cirkvi sa stretávali, 

čo umožňovalo ich spoluprácu. Kľúčové rozhodnutie pravoslávnej cirkvi sa pritom nezrodilo 

ani v Prešove, ani v Prahe, ale v sídle patriarchie v Moskve. Táto otázka bola konkrétne 

nastolená a prerokovaná v Moskve už v máji 1949, počas tunajšieho pobytu exarchu 

Jelevferija. Exarcha prišiel do Moskvy podať správu patriarchovi o cirkevnospoločenskej 

situácii v ČSR a získať smernice, ako sa má pravoslávna cirkev v tejto situácii správať. 

Exarcha niekoľkokrát rokoval aj s najvyšším predstaviteľom Sovietu pre záležitosti ruskej 

pravoslávnej cirkvi pri Rade ministrov ZSSR G. Karpovom. Ten sa vyjadril v tom zmysle, že 

pokiaľ ide o rast pravoslávnej cirkvi v ČSR, vidí jedinú možnosť, a to prestup 

gréckokatolíkov na pravoslávie podľa vzoru Rumunska. Plán misijnej činnosti pravoslávnej 

cirkvi na východnom Slovensku bol vypracovaný moskovskou patriarchiou a exarcha 

Jelevferij ho osobne prevzal počas svojho ďalšieho pobytu v Moskve v septembri 1949. Po 

svojom návrate do Prahy exarcha s plánom misijnej činnosti pravoslávnej cirkvi v ČSR 

oboznámil sovietske veľvyslanectvo a kancelár pravoslávnej cirkvi Boris Čerkes Státni úrad 

pro věci cirkevní.21  

                                                 
19 Slovenský národný archív (SNA), fond ÚAV NF, kar. 88, spis bez signatúry. Pozri tiež RADOUCHOVÁ, J.: 
Návrat k pravosláví. O prešovském soboru řeckokatolícke církve v dubnu 1950. Dejiny a současnost 1969, s. 29 
– 31. 
20 Členovia komisie boli : A. Čepička – minister spravodlivosti, V. Clementis – minister zahraničných vecí, Z. 
Fierlinger – podpredseda vlády, V. Široký – podpredseda vlády, Z. Nejedlý – minister školstva a V. Kopecký – 
minister informácií. 
21 PEŠEK, J. - BARNOVSKÝ, M.: Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948 – 1953. Bratislava, 1997, s. 138. 
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     Od leta 1949 sa priostrila aj proticirkevná politika československej vlády. Vedúci činitelia 

pravoslávnej cirkvi v ČSR a ZSSR začali na predstaviteľov Československa intenzívne 

naliehať, aby bol tzv. prestup gréckokatolíkov do pravoslávnej cirkvi urýchlený. Je viac ako 

pravdepodobné, že predstavitelia pravoslávnej cirkvi týmto svojim nátlakom tlmočili 

predovšetkým názor sovietskych politických kruhov. Cirkevné oddelenie NF spolu 

s predstaviteľmi pravoslávnej cirkvi vypracovali plán ďalšej činnosti : vybudovať organizačné 

strediská na východnom Slovensku, dokončiť výstavbu kostolov a získať aspoň jeden 

gréckokatolícky kostol a desať kňazov pre pravoslávie. Pravoslávnej cirkvi sa prisľúbila 

pomoc vo výške 3 miliónov Kčs. Cirkevná komisia tento plán schválila 31.08.1949.22 

Predstavitelia pravoslávnej cirkvi potom intervenciou u Ladislava Holdoša, ktorý mal na 

starosti cirkevné záležitosti pri Ústrednom akčnom výbore Slovenského Národného frontu 

dosiahli, aby sa zjednodušil mechanizmus prestupu gréckokatolíkov na pravoslávie.23  

     Od konca roka 1949 sa začalo usilovne pracovať na príprave akcie P (pravoslavizácia). 

K tomu prispeli najmä dve okolnosti : naliehanie vedenia pravoslávnej cirkvi ČSR, aby sa 

akcia urýchlila a schválenie tzv. „cirkevných  zákonov“ v októbri 1949, ktorými si stranícke 

orgány a ich funkcionári uvoľnili ruky. Tieto zákony priniesli úplne obmedzenie slobody 

katolíckej cirkvi a jej podriadenie štátnej kontrole a svojvôli. Zákony obsahovali vytvorenie 

Státniho úřadu pro věci cirkevní (SÚC) a jeho slovenskej pobočky Slovenského úradu pre 

veci cirkevné (SlÚC - na jeho čele stál od novembra 1949 do apríla 1950 G. Husák, od 

03.04.1950 L. Holdoš).24 Predsedníctvo ÚV KSS sa potom neskôr na svojom zasadnutí 

07.01.1950 uznieslo, že „pri Slovenskom Úrade pre veci cirkevné sa zriaďuje komisia pre 

návratovú akciu gréckokatolíkov do lona pravoslávnej cirkvi“. 25 

     Keďže biskup Gojdič predvídal skorý zásah proti gréckokatolíckej cirkvi, rozhodol sa 

urobiť potrebné preventívne opatrenia. Roku 1949 mal P. Gojdič niekoľko stretnutí s dekanmi 

a kňazmi na viacerých miestach – v Michalovciach, Stropkove, Bardejove a inde, kde sa 

prerokúvali aktuálne cirkevno - politické otázky. Z týchto porád sa nerobili záznamy, o ich 

obsahu vieme iba zo správ informátorov a neskorších výsluchov kňazov i samotného biskupa 

Gojdiča. Na dôvernej porade 53 gréckokatolíckych kňazov, ktorá sa zišla 19. 5. 1949 

v Michalovciach, oznámil prítomným, že je potrebné sa pripraviť na eventualitu znemožnenia 

                                                 
22 KAPLAN, K.: Stát a církev v Československu 1948 - 1953. Brno 1993, s. 115. 
23 HOLDOŚ, L.: Kapitolky z najnovších cirkevných dejín. – In : Kultúrny život, 23, č. 20, 17. 5. 1968, s. 3. 
24 PEŠEK, J.: Štát a cirkev na začiatku komunistickej totality. – In : 50 rokov od 50–tých rokov. Zborník 
prednášok z odborného seminára o prenasledovaní cirkvi v zakladajúcom období komunistického režimu z 2. 
mája 2000. Bratislava 2000, s. 63 - 64. 
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výkonu jeho biskupských právomocí. Preto za svojho zástupcu vybral o. Mirona 

Podhajeckého. V poradí druhým zástupcom sa mal stať vicerektor seminára Michal Sabadoš, 

tretím v poradí bol rektor seminára Emerik Sedlák. Na jeseň roku 1949 sa biskup Gojdič 

obrátil na Vatikán, aby mu povolil vysvätiť tajného biskupa. Keďže očakávaná odpoveď 

neprišla, po porade s pomocným biskupom V. Hopkom určil piatich zástupcov, na ktorých by 

prešla jeho biskupská právomoc. Prvým zástupcom bol V. Hopko, ďalšími v poradí Mikuláš 

Russnák, Ján Kokinčák, Michal Sabadoš a Miron Podhajecký. Okrem toho, pre prípad, keby 

ani jeden zo spomenutých zástupcov nemohol vykonávať svoju funkciu, rozdelil eparchiu do 

12 obvodov a do každého určil kňaza s biskupskými právomocami.26 

     Začiatkom roka 1950 sa uskutočnila dôležitá akcia pravoslávnej cirkvi, ktorá bola 

maximálne propagačne využitá pre prechod gréckokatolíkov na pravoslávie, de facto ju 

môžeme považovať za začiatok akcie P. V dňoch 31.01.–15.02. navštívila Československo 

delegácia ruskej pravoslávnej cirkvi na čele s metropolitom krutickým a kolomenským, 

biskupom Nikolajom.27 Pozvanie tejto delegácie bolo vysvetľované ako potreba na vysvätenie 

pravoslávneho prešovského biskupa. Totiž 29 - 30. decembra 1949 sa uskutočnila voľba 

pravoslávneho biskupa, voľba eparchiálnej rady i voľba členov exarchátnej rady prešovského 

pravoslávneho biskupstva. Za prešovského biskupa bol zvolený Alexander Dechterev (ako 

biskup prijal meno Alexij), ktorého metropolita Nikolaj vysvätil v Prešove 12.02.1950.28  

     Vo februári 1950 sa taktiež uskutočnila schôdza pražskej „cirkevnej šestky“, na ktorej sa 

dohodlo, aby sa akcia P – pravoslavizácia gréckokatolíkov – naplno rozvinula až po 

01.03.1950. Ako dôvod sa uvádzalo nenarušenie priebehu sčítanie ľudu, ktoré sa malo 

uskutočniť k tomuto termínu.29 Ďalej sa mala robiť inštruktáž vedúcich okresných straníckych 

funkcionárov, ktorá mala vyvolať hnutie za prestup na pravoslávie s perspektívou, že 

gréckokatolícka cirkev v ČSR má zaniknúť. V tejto súvislosti sa vyslovil predpoklad, že 

väčšina gréckokatolíckych farárov, ktorí sú ženatí a majú početné rodiny, ak sa ocitnú pred 

voľbou pravoslávie, alebo strata zamestnania, existencie, si zvolia prvú možnosť.30  

                                                                                                                                                         
25 ŠTURÁK, P.: 50 rokov od 50 rokov. – In : In : 50 rokov od 50 – tých rokov. Zborník prednášok z odborného 
seminára o prenasledovaní cirkvi v zakladajúcom období komunistického režimu z 2. mája 2000. Bratislava, 
2000, s. 42. 
26 LETZ, R.: c. d., s. 271. 
27 VAŠKO, V.: Neumlčená – kronika katolícke Církve v Československu po 2. sv. válce. Brno, 1993, s.171. 
28 Na obščem sobraniji Prjaševskoj jeparchiji. – In: Svet pravoslávia III., č. 1. január 1950, s. 7 - 8. 
29 LETZ, R.: Postavenie ... c. d., s. 272.  Ku gréckokatolíckej cirkvi sa v tomto sčítaní iba na Slovensku prihlásilo 
225.495 veriacich, kým ku pravoslávnej iba 7.975.  – In : SNA, fond : Slovenský úrad pre veci cirkevné (1949 – 
1956), č. spisu 3591/taj/52. 
30 PEŠEK, J. - BARNOVSKÝ, M.: Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948 – 1953. Bratislava, 1997, s. 150. 
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     Dňa 27.02.1950 sa akcia P sa stala predmetom rokovania Predsedníctva ÚV KSČ 

a cirkevnej komisie ÚV KSČ. Predsedníctvo rozhodlo začať s prestupom ihneď a otázku 

dôkladne prediskutovať v cirkevnej šestke. Cirkevná komisia sa uzniesla, že akcia by sa mala 

začať veľkou vysvetľovacou kampaňou. Vo väčších obciach mali vzniknúť akčné výbory, 

ktoré spolu so zástupcami pravoslávnej cirkvi a ľudovej správy mali zabezpečiť získanie 

väčšiny gréckokatolíckeho obyvateľstva pre prestup na pravoslávie. Na program rokovania 

Predsedníctva ÚV KSS sa dostala akcia „P“ 3. marca 1950. O štyri dni 7.- 8. marca zasadali 

predsedníctva KV KSS v Prešove a Košiciach, ktoré mali zriadiť na tento účel cirkevné 

komisie pri KV KSS. Následne 9. 3. zaslal prvý odbor SÚC A. Čepičkovi plán postupu na 

likvidáciu gréckokatolíckej cirkvi. Obsahoval 16 bodov s harmonogramom činnosti. Plán rátal 

s vytvorením komisie pre akciu VS (východné Slovensko) na čele s Ivanom Rohaľom – 

Iľkivom, podpredsedom SNR, s masovo – propagačnou prácou, organizovaním tzv. 

návratových výborov a usporiadaním v Prešove koncom apríla 1950 snem pokrokových 

kňazov, ktorý by vydal vyhlásenie k duchovným a obyvateľstvu (tzv. malý sobor). Celá akcia 

sa mala skončiť snemom duchovných a laikov (tzv. veľký „sobor“), ktorý by vyhlásil rozchod  

s Rímom a požiadal o prijatie do pravoslávnej cirkvi.31    

     Ešte v súvislosti s príchodom delegácie ruskej pravoslávnej cirkvi vydal Alexej Čepička 

inštrukcie na zakladanie tzv. „návratových výborov“ medzi gréckokatolíkmi v obciach na 

východnom Slovensku. Mimoriadnou aktivitou prekypoval najmä G. Husák, ktorý túto 

dôležitú úlohu prisúdil Ukrajinskej národnej rade Prjaševčiny. Na základe smernice cirkevnej 

komisie pri KV KSS v Prešove 18.04.1950 vznikol pri UNRP Ústredný výbor pre návrat 

k pravosláviu.32 

     Plnenie úloh ukladaných vedením KSS zabezpečoval v UNRP Ivan Rohaľ - Iľkiv. 

Začiatkom apríla 1950 boli vytvorené prípravné výbory vo všetkých okresoch, mestách a 

obciach, kde vo väčšom počte žili gréckokatolícki veriaci. Bezprostredne po vytvorení 

Výboru pre návrat do pravoslávia pri UNRP stala sa otázka likvidácie gréckokatolíckej cirkvi 

jedným z kľúčových bodov rokovania konferencie okresných funkcionárov KSS z 

Prešovského a Košického kraja. Výbor pre návrat k pravosláviu pri UNRP mal navonok 

predstavovať široké občianske a ľudové hnutie za návrat do pravoslávnej cirkvi. Aby bol 

tento dojem presvedčivý, začal si výbor budovať aj svoju organizačnú štruktúru. Najprv na 

okresnej úrovni a postupne aj v mestách a obciach. Predstavitelia UNRP sa snažili, aby 

v týchto výboroch boli zastúpení laici i duchovní, ktorí majú dôveru veriacich a predstavujú 

                                                 
31 Cirkevní komise ÚV KSČ 1949 – 1951 ... c. d., s. 152. 
32 Priaševčina, roč. VI., 27. 04. 1950. 
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v obciach uznávané autority. Pritom surovým spôsobom vydierali najmä štátnych 

zamestnancov, predovšetkým učiteľov, pracovníkov v oblasti kultúry a osvety a verejnej 

správy. Výbor pre návrat k pravosláviu pri UNRP sa rozhodol vydať výzvu UNRP 

adresovanú gréckokatolíckym veriacim. Výbor si vytvoril päť akčných troják, ktorí dostali za 

úlohu navštíviť určených predstaviteľov gréckokatolíckej cirkvi, ktorých mali presvedčiť, aby 

prestúpili na pravoslávie. Títo aktivisti UNRP robili súčasne aj súpisy osôb, ktoré odmietali 

prestúpiť na pravoslávie, alebo aktívne vystupovali proti tejto akcii s tým, že na oblastný 

výbor KSS podávali aj návrhy na ich uvoľnenie z práce, z funkcie apod. Úzko pritom 

spolupracovali s cirkevnými tajomníkmi, s orgánmi ŠtB ako aj s predstaviteľmi pravoslávnej 

cirkvi.33 

     Aktivisti UNRP navštívili aj biskupa Gojdiča a presviedčali ho aby prestúpil. Štátna moc si 

totiž veľmi zreteľne uvedomovala, že ak by sa podarilo získať P. Gojdiča pre pravoslávie, 

bola by to veľká politická výhra a prestup gréckokatolíkov by sa uľahčil a urýchlil. Delegácii 

UNRP, ktorá biskupa navštívila iba pár dní pred „prešovským soborom“ 21.04.1950 však 

biskup jasne odkázal : „Mám už 62 rokov, a obetujem celý majetok a rezidenciu, no svoju 

vieru za žiadnych okolností nezradím, lebo chcem, aby moja duša bola spasená a viac v tejto 

veci za mnou ani nechoďte !“34 

     Pre prestup na pravoslávie štátna moc presviedčala aj biskupa V. Hopka. Predseda KNV 

v Prešove Medveď a poslanec KSČ Pšenička mu dokonca za to sľúbili hodnosť arcibiskupa 

(metropolitu) pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Ak by to však neurobil, čaká ho mučeníctvo. 

Vyhrážali sa mu, že do troch týždňov bude uväznený a odsúdený ako banderovec. Podobným 

spôsobom ho prehováral aj Rohaľ – Iľkiv.35  

     Veľké nádeje sa vkladali aj do prešovského kanonika Teodora Rojkoviča, ktorý mal vplyv 

aj na biskupa Gojdiča. A. Pšenička mu sľuboval vysoký post – biskupa, ale odpoveď bola 

rovnaká ako u predchádzajúcich.  

     Do akcie, likvidujúcu gréckokatolícku cirkev, boli zapojené ONV a MNV 

východoslovenského kraja a v ďalšom štádiu celý východoslovenský stranícky aparát. 

Celková činnosť KS pôsobila až komicky, keďže v rozpore so svojim ateistickým programom 

hlásala pravoslávie. Psychologický tlak, vyvíjaný na gréckokatolíckych kňazov a laikov, 

nadobúdal v čoraz väčšej miere charakter teroru a policajnej akcie. Už od marca roka 1950 

pravoslávna cirkev začína preberať aj násilím gréckokatolícke chrámy. Išlo tu o 13 prípadov. 

                                                 
33 BOBÁK, J.: Rusíni a akcia P. – In : http://www.kultura-fb.sk/stare/dejiny-16a.sk ; 11.04.2005, s. 5 – 6.   
34 Správa zmocnenca Slovenského úradu pre veci cirkevné M. Rodáka z 21. 4. 1950. – In: SNA Bratislava, fond: 
Slovenský úrad pre veci cirkevné, kartón č. 21. 
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Dňa 5. marca bol ako prvý prevzatý gréckokatolícky chrám v Olšinkove a potom následne 25. 

marca v Stakčíne, Jalovej, Vyšnej Jedľovej, 13. apríla košický chrám, 16. apríla v Nižnej 

Dubovej a Dubovej, v Nižnom a Vyšnom Mirošove, Hutke, Nižnej a Vyšnej Polianke, 

Varadke.36  

     Na schôdzi Sekretariátu ÚV KSS 30. 3. 1950 sa už zvažovali konkrétne otázky súvisiace 

so zvolaním soboru. Organizátori akcie P pôvodne kalkulovali s dvoma „sobormi“ – s malým 

a veľkým. Na malom sobore sa mal zvoliť ústredný návratový výbor, ktorý mal vyzvať 

gréckokatolíckych kňazov a veriacich k prestupu na pravoslávie, jeho konanie sa plánovalo na 

koniec apríla. Na veľkom sobore sa mal slávnostne vyhlásiť rozchod s Rímom a návrat 

k pravosláviu, čím sa mala akcia v podstate zavŕšiť. Plánoval sa na jún 1950.37 

     Akcia P sa stala predmetom rokovania Predsedníctva ÚV KSS aj 21. 4. 1950. K tomuto 

bodu referoval Ladislav Holdoš, ktorý prevzal funkciu povereníka Slovenského úradu pre 

veci cirkevné po Gustávovi Husákovi. Ladislav Holdoš informoval členov Predsedníctva ÚV 

KSS, že na 28. apríla 1950 sa v Prešove chystá konferencia, respektíve porada prípravných 

výborov, na ktorej sa zúčastnia zástupcovia straníckych výborov z oboch 

východoslovenských krajov. (To znamená, že nešlo o zhromaždenie veriacich a 

predstaviteľov gréckokatolíckej cirkvi). Podľa Holdošových predstáv táto prešovská 

konferencia zástupcov prípravných výborov mala byť len akousi skúškou, prípravou na tzv. 

veľký sobor, ktorý sa mal uskutočniť začiatkom júna 1950 podľa ľvovského scenára. 

Predsedníctvo ÚV KSS v podstate schválilo Holdošov postup.38 Po formálno - organizačnej 

stránke pripravoval prešovskú konferenciu Výbor pre návrat do pravoslávia pri UNRP. 

Najväčším a trvalým problémom bolo zapojiť do práce prípravných výborov 

gréckokatolíckych duchovných. Sám Holdoš sa v tomto smere vyjadril, že „väčšina farárov, 

ktorí doposiaľ prestúpili, sú známi ako ľudia morálne závadní...”39 A o týchto sa komunisti 

opierať nemohli. Do 24. apríla 1950 sa „podarilo“ UNRP získať pre Akciu P 51 

gréckokatolíckych kňazov, ktorí navonok súhlasili s prechodom na pravoslávie. V tento deň 

sa stretli vo Vyšných Ružbachoch, kde rokovali s generálnym tajomníkom UNR 

a podpredsedom SNR Ivanom Rohaľom – Iľkivom o ďalšom osude gréckokatolíckej cirkvi. 

Rohaľ – Iľkiv oznámil prítomným, že gréckokatolícka cirkev bude v najbližších dňoch 

                                                                                                                                                         
35 BORZA, P.: Blahoslavený Vasiľ Hopko prešovský pomocný biskup (1904 – 1976). Prešov, 2003, s. 61. 
36 FEDOR, M.: Z dejín gréckokatolíckej cirkvi v Československu 1945 – máj 1950. Košice 1993, s. 183; tiež 45 
rokov od likvidácie gréckokatolíckej cirkvi. – In : Slovo, roč. 27 (1995), č. 9, s. 5. 
37 SNA, fond ÚV KSS, kar. 7. Zasadnutie Sekretariátu ÚV KSS 30. 3. 1950; tiež PEŠEK, J. - BARNOVSKÝ, 
M.: Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948 – 1953. Bratislava, 1997, s. 151. 
38 Protokol zo zasadnutia Predsedníctva ÚV KSS z 21. apríla 1950. - In: SNA, fond ÚV KSS, kar. 795.  
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likvidovaná a vyzval ich, sa exponovali za pravoslávie. Nezabudol pritom upozorniť, že toho, 

kto by nepochopil nevyhnutnosť takéhoto riešenia „náš ľud zmetie“.40 Nie všetci kňazi však 

boli vnútorne presvedčení o potrebe zrieknuť sa gréckokatolíckej viery a prejsť na 

pravoslávie. Veľká väčšina z nich prišla do Vyšných Ružbachov zastrašená a zlomená v 

dôsledku politiky štátneho terorizmu uplatňovanej voči katolíckej cirkvi. Napr. aj voľba tohto 

miesta nebola náhodná. Bolo to miesto bez gréckokatolíckeho zázemia a v blízkosti bol 

Podolínec, v ktorom boli umiestnení rehoľníci po likvidácii kláštorov. Určitú výnimku tvorili 

len typy, akými boli napr. Michal Knap, Eliáš Kačúr, Dezider Schudich, Anton Havrila, z 

ktorých časť veľmi aktívne spolupracovala aj so Štátnou bezpečnosťou.41 Aj keď o priebehu 

a výsledkoch tejto porady vieme dosť málo, na základe dostupných informácii môžeme 

konštatovať, že väčšina vopred vyhliadnutých kňazov sa nechcela exponovať za prestup na 

pravoslávie, resp. že názory kňazov na túto problematiku sa značne rozchádzali42, preto ani 

nebolo prijaté nejaké deklaratívne uznesenie, ktoré očakávali organizátori pravoslavizácie.  

     Ohľadom tejto akcie vo Vyšných Ružbachoch sa rozchádzajú názory historikov, kam toto 

podujatie formálne zaradiť. Jedna časť mu pripisuje charakter „malého soboru“, druhá hovorí 

iba o akejsi príprave na „malý sobor“, ktorý sa mal v súlade s plánom pravoslavizácie 

uskutočniť o štyri dni v Prešove. Jednoznačne je však to, že táto akcia nesplnila svoj účel, čo 

vyvolalo v UNRP a vo vedení Krajských výborov KSS a KNV v Prešove a Košiciach veľké 

napätie a nervozitu. Situáciu značne skomplikovala aj akcia K (kláštory), počas ktorej boli 

v noci z 13. na 14. apríla 1950 internovaní rehoľníci do tzv. centralizačných kláštorov. Medzi 

veriacimi sa začali šíriť správy, že budú zatvárať aj kňazov, takže v mnohých obciach začali 

strážiť fary. Tým sa značne sťažila práca návratových komisií a funkcionárov štátneho 

a straníckeho aparátu, lebo nemali prístup ku kňazom, a nemohli ich tak aktívne presviedčať 

o prestupe na pravoslávie.43  

     Pravoslávna cirkev naďalej vyvíjala intenzívny nátlak, aby bol čím skôr zvolaný tzv. 

sobor, ktorý by definitívne rozhodol o pohltení gréckokatolíckej cirkvi cirkvou pravoslávnou. 

                                                                                                                                                         
39 L. Holdoš na zasadnutí Predsedníctva ÚV KSS 21.04.1950 sa o týchto kňazoch vyjadril takto : „Väčšina 
farárov, ktorí dosiaľ prestúpili, sú známi ako ľudia morálne závadní – pijú“. - In: Tamže. 
40 FEDOR, M.: c. d., s. 197. 
41 ŠTB si častokrát vytypovala niekoľkých kňazov, ktorých sa snažila „podchytiť“ pre svoje ciele. Využívala na 
to rôzne presvedčovacie, ale aj nátlakové metódy, ponúkala im vysoké funkcie v budúcej cirkevnej hierarchii 
atď. Počítali s tým, že prestup niekoľkých kňazov na pravoslávnu stranu by sa mohol stať hybnou pákou ďalších 
prestúpení duchovných a zároveň by mal veľký vplyv aj na radových veriacich. Nakoniec sa im podarilo 
„presvedčiť“ len niekoľkých takýchto kňazov, napr. o. Michala Knappa (z farnosti Maškovce), Dezidera 
Schudicha (Ďurďoš), Eliáša Kačura (Vyšný Mirošov), Antona Havrilu (Michalovce), Pavla Bobalíka 
(Hrabovčík), Jozefa Molčana (Kyjov).  
42 Niektorí kňazi prišli s myšlienkou vytvorenia národnej autonómnej gréckokatolíckej cirkvi. 
43 PEŠEK, J. - BARNOVSKÝ, M.: c. d., s. 154. 
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Veľmi horlivo sa exponovali najmä exarcha Jelevferij a kancelár Čerkes, ako o tom neskôr 

referoval Z. Fierlinger.44 

     Pod vplyvom neúspešnej porady v Ružbachoch a silnejúcemu poklesu záujmu o prestup na 

pravoslávie, navyše pod stupňujúcim sa tlakom pravoslávnej cirkvi, „návratových výborov“ 

a krajských straníckych a štátnych orgánov sa prijalo rozhodnutie zmeniť pripravovaný zjazd 

návratových výborov na „veľký sobor“, kde by sa vyhlásil okamžitý prestup k pravosláviu. 

Súhlas k tomuto riešeniu dali aj najvyšší stranícki a štátni funkcionári K. Gottwald, R. 

Slánsky, Z. Fierlinger a V. Široký. Program tzv. prešovského soboru bol definitívne schválený 

v budove KV KSS v Prešove až v noci z 27. na 28. apríla 1950. Najdôležitejšiu úlohu pri 

organizácii soboru zohrali predseda Krajského výboru KSS v Prešove (Arnošt Pšenička), 

podpredseda SNR a predseda UNRP Ivan Rohaľ – Iľkiv, vedúci Kultúrno-propagačného 

oddelenia Krajského výboru KSS v Prešove (Vasiľ Kapišovský), predsedovia KNV v Prešove 

a Košiciach (L. Medveď, resp. M. Chudík) a vyslaní zástupcovia SÚC (V. Ekart) a jeho 

pobočky Slovenského úradu pre veci cirkevné (Gombala).45 Porád sa zúčastňovali aj 

príslušníci ŠtB, bezpečnostných zložiek, armády, ľudových milícií a pod. Autentické 

svedectvo o sobore nám poskytuje správa Vladimíra Ekarta, zástupcu Štátneho úradu pre veci 

cirkevné, ktorý sa zúčastnil na jeho príprave. Ekart v nej nasledovne opisuje nočné rokovania 

na KV KSS v Prešove z 27.04. na 28.04.1950. „Boli prebrané všetky organizačné, 

bezpečnostné a propagačné opatrenia, ktoré bolo potrebné zabezpečiť do rána pre prípad, že 

sa bude konať skutočne veľký sobor. Súdruhovia Rohaľ a Kapišovský boli určení na prípravu 

uznesenia zo soboru, manifestu, pozdravných telegramov. Ostatní súdruhovia sa zaoberali 

zostávajúcimi úlohami. Bolo rozhodnuté, že na zabezpečenie zdarného priebehu bude do 

Prešova zmobilizovaných 3000 súdruhov z Košíc, Prešova a z tých okresov Prešovského 

kraja, v ktorých už viaceré obce prestúpili na pravoslávie. Boli pozvaní inštruktori z týchto 

okresov, ktorým bola uložená úloha mobilizácie más a dopravných prostriedkov. Boli určené 

miesta zhromaždenia a hodiny nástupu. Bol určený súdruh, ktorý bude z okresného 

sekretariátu dirigovať masy. Počas noci bolo skontrolované, ako si súdruhovia svoje úlohy 

rozplánovali a ako ich plnia. Medzitým sa na KV KSS dostavili súdruhovia velitelia Štátnej 

bezpečnosti a Zboru národnej bezpečnosti, s ktorými boli prerokované bezpečnostné opatrenia 

                                                 
44 Tamže. 
45 LETZ, R.: c. d., s. 274. 
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v meste, v sále Čierneho orla, kde sa mal konať sobor, v katedrále a na biskupskom úrade, ak 

biskup Gojdič bude vyzvaný, aby ho opustil.”46  

     Keďže vedenie KV KSS nedôverovalo žiadnemu duchovnému, ktorý bol ochotný alebo 

prinútený s nimi spolupracovať, všetky orgány a komisie soboru, ktoré vytvorili v noci z 27. 

na 28. apríla na KV KSS, malo pod svojou priamou kontrolou. Či už išlo o pracovné 

predsedníctvo, návrhovú komisiu a pod. Pod priamym dozorom mali sobor osobne Rohaľ a 

Pšenička. Na KV KSS bolo vopred rozhodnuté, ktorí kňazi vystúpia v diskusii, ktorí kňazi 

privítajú pravoslávneho biskupa Alexija Dechtereva v gréckokatolíckej katedrále, a ktorí 

kňazi budú členmi predsedníctva a pracovných komisií.47 

     Na sobor, ktorý sa konal vo veľkej sále hotela Čierny orol 28.04.1950 autobusy privážali 

delegátov a sympatizantov zo širokého okolia. V sále viseli po obidvoch stranách 

trojramenného kríža obrazy moskovského patriarchu Alexeja a pražského arcibiskupa 

Jelevferija. Na stranách boli protiúnijné heslá, ako napríklad sfalšované slová sv. Metoda: 

„Slovania, bojte sa Ríma!“, ako aj obrazy komunistických vodcov Stalina a Gottwalda.48  

     Spôsob sústreďovania účastníkov tzv. soboru bol miestami protizákonný. Väčšina ľudí 

bola privezená podvodne z dedín a prešovských škôl pod zámienkou manifestácie za mier.49 

Kňazi boli na zhromaždenie vylákaní podvodom alebo násilne dopravovaní v zakrytých 

nákladných autách, po oznámení predošlého fingovaného zatknutia. Ďalšiu skupinu 

účastníkov tvorili naverbovaní humenskí gymnazisti, ľudia iného než gréckokatolíckeho 

vyznania, komunistickí aktivisti, ktorí sa vydávali za veriacich, kandidáti KSS z Košíc, ktorí 

mali osvedčiť svoju ideologickú úroveň a disciplinovanosť. Na tomto tzv. sobore sa podľa 

oficiálnych dobových údajov zúčastnilo 820 delegátov, z toho 73 kňazov.50 Pôvodne 

privezených kňazov bolo okolo 100, časť však opustila zasadanie ešte pred zisťovaním  

                                                 
46 Správa o sobore v Prešove od V. Ekarta z 29. apríla 1950. – In : Státni ústřední archiv, Archiv Ústředního 
výboru KSČ, Praha (SÚA, AÚV KSČ), fond 100/24, sv. 49, a. j. 871.  Porov. Istoričeskij sobor duchovenstva i 
mirjan v Prjaševi. - In : Svet pravoslávia, 3, 1950, č. 5, s. 67 – 69. Porov. Manifest gréckokatolíckych 
duchovných a veriacich, prijatý na sobore dňa 28. apríla 1950 v Prešove. Prešov 1950. Pozri tiež Spontánne 
rozhodnutie právoplatných zástupcov gréckokatolíckej cirkvi. Gréckokatolícki veriaci sa vrátili do lona 
pravoslávnej cirkvi. – In: Hlas ľudu, 7. 5. 1950, s. 4 – 5   
47 Tamže. 
48 ŠTURÁK, P.: Otec biskup Pavol Gojdič, OSBM. s.21. 
49 BABJAK, J.: P. Michal Lacko, SJ informátor a formátor gréckokatolíkov. Trnava 1997, s. 81. 
50 Presný počet zúčastnených je ťažko určiť, počty tzv. delegátov sa totiž pri jednotlivých zrojoch rôznia. 
Komunistická tlač uvádzala 820 delegátov, 100 gréckokatolíckych kňazov a asi 4000 ostatných zúčastnených. 
VAŠKO, V.: Neumlčená - kronika katolícke církve v Československu po 2. sv. válce. Brno /dodatok/ 1993, s. 
172, udáva 720 delegátov, z ktorých bolo 40 gréckokatolíckych kňazov; KAPLAN, K.: stát a církev ... c. d., s. 
116 udáva počet 73 kňazov. Pravoslávni autori HORKAJ, Š. – PRUŽINSKÝ, Š.: Pravoslávna cirkev na 
Slovensku v 19. a 20. storočí. Prešov 1998, s. 174–176 uvádzajú 88 duchovných (konkrétny menoslov však 
obsahuje iba 87 mien).  
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prezencie, takže ich zostalo 73. Ďalších 9 kňazov sa soboru nemohlo zúčastniť, ale soboru 

zaslali súhlasné listy, čo teda predstavuje 82 kňazov.51   

     Keďže medzi tzv. delegátmi návratových výborov bola značná časť komunistov, potom je 

očividné, že aj absolútnu väčšinu účastníkov tzv. soboru tvorili komunisti. Zasadanie otvoril 

ako pracovnú konferenciu a viedol Ján Benický, vedúci školského oddelenia KNV v Prešove, 

ktorý bol súčasne aj predsedom Prípravného výboru pre návrat do pravoslávia pri KNV. 

Podľa jeho slov cieľom konferencie bolo zaujať stanovisko k akcii návratu uniatov 

k pravosláviu, utvoriť ústredný orgán, ktorý by akciu rozvíjal a určiť ďalšie perspektívy. Po         

úvodnom slove nasledovala vopred zorganizovaná „diskusia”, s príspevkami kňazov 

a pozdravné prejavy.52 Všetci rečníci zdôvodňovali historickými a politickými argumentmi 

potrebu odluky od Ríma a návratu k pravosláviu. Po niekoľkých príspevkoch predsedajúci 

v súlade s požiadavkami rečníkov navrhol vyhlásiť konferenciu za „sobor“ a zvoliť trojčlennú 

komisiu, ktorá by vypracovala návrh uznesenia, čo sa aj stalo. Je „zaujímavé“, že za predsedu 

návrhovej komisie bol zvolený Rohaľ – Iľkiv, ktorý mal byť na podujatí iba hosťom. Ten po 

niekoľkých minútach predniesol niekoľkostránkový návrh uznesenia (čo jednoznačne 

evokuje, že tento návrh bol pripravený omnoho skôr), ktorý obsahoval päť bodov: zrušiť 

ustanovenia Užhorodskej únie z roku 1946; odísť od Ríma a vrátiť sa do „otcovskej“ 

pravoslávnej cirkvi; požiadať moskovského patriarchu o prijatie pod jeho cirkevnú 

jurisdikciu; poslať telegramy cirkevným hodnostárom ruskej a československej pravoslávnej 

cirkvi, ako aj štátnym činiteľom ČSR; vydať výzvu (manifest) ku gréckokatolíckemu 

duchovenstvu a veriacim. 

     Nedôvera voči kolaborujúcim kňazom bola taká vysoká, že Rohaľ osobne prečítal 

„Manifest ku gréckokatolíckemu duchovenstvu a veriacim Česko – Slovenska“. Predsedajúci 

potom prehlásil: „Vyhlasujem úniu za zrušenú. Odo dnešného dňa všetci gréckokatolícki 

duchovní a veriaci stávajú sa pravoslávnymi“. Bol prijatý s fanatickým potleskom laikov i 

duchovenstva a s prevolávaním na slávu pravoslávnej cirkvi. V sále Čierneho orla bolo 

prítomných takmer 2000 súdruhov a súdružiek, ktorí tu robili hlučnú zvukovú kulisu ako na 

zjazde KSS. Ako čítame v oficiálnych dokumentoch, zrušenie únie bolo jednomyseľne 

(aklamačne) verejne odhlasované dňa 28. apríla 1950 o 12. hodine a 50. minúte.53 

                                                 
51 PEŠEK, J. - BARNOVSKÝ, M.: c. d., s. 154. 
52 V diskusii vystúpili Michal Knap, Eliáš Kačúr, Ján Bihún, Anton Havrila, Andrej Tóth a prof. Dribňák 
z Humenného. Pozri : PEŠEK, J. - BARNOVSKÝ, M.: c. d., s. 154. 
53 Opis zápisnice zo soboru zaslaný exarchom Jelevferijom Z. Fierlingerovi 2. mája 1950. – In :  SNA, fond 
SÚC, kar. 116. 
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     V tejto istej dobe bol zástupcami KNV v Prešove, za asistencie bezpečnostných zložiek, 

obsadený Gréckokatolícky biskupský úrad. Ešte 28.04. 1950 boli biskupi Gojdič a Hopko 

zaistení. Biskupa Gojdiča na krátky čas internovali na izolovanom mieste v Slavíkovej vile vo 

Vysokých Tatrách, neskôr ho spolu s biskupom Hopkom umiestnili v internačnom tábore 

v Báči.54  

     Prešovský pravoslávny biskup Alexij Dechterev, sa za sprievodu zhromaždenia 

manifestačne odobral z Čierneho orla a obsadili gréckokatolícky katedrálny chrám sv. Jána 

Krstiteľa. Čoskoro na to prišiel aj exarcha Jelevferij, pražský metropolita, ktorý sa „náhodou“ 

nachádzal v ten deň v Prešove, aby pozdravil „svojich nových“ veriacich. Na znak 

„víťazstva“ potom obidvaja biskupi odslúžili v katedrále ďakovný moleben55. 

     Ešte v ten istý deň večer ako sa uskutočnil „sobor“ sa konala vo Vyšných Ružbachoch 

porada kňazov s exarchom, na ktorej sa zúčastnilo už len 43 kňazov.56 Po skončení 

„prešovského soboru“ sa začalo s presviedčaním jednotlivých gréckokatolíckych kňazov, aby 

svojim podpisom potvrdili manifest o prestupe na pravoslávie. Pri získavaní podpisov sa 

používali metódy nátlaku, zastrašovania, korupcie i podvodu. Neskôr sa upustilo od podpisov 

a stačila iba návšteva u prešovského pravoslávneho biskupa, prípadne iba zotrvanie na 

pôvodnom pracovisku a prispôsobenie sa.  

     Dňa 2. mája 1950 oznámil exarcha Jelevferij predstaviteľom komunistického režimu, že 

akceptujú rozhodnutie tzv. soboru o likvidácii gréckokatolíckej cirkvi v ČSR.57 Tento akt 

násilia a svojvôle neskôr oficiálne uznal aj moskovský patriarcha Alexij. Pravoslávny exarcha 

Jelevferij poslal patriarchovi Alexijovi do Moskvy telegram, v ktorom ho prosí podľa želania 

„Soboru“, aby ich prijal do lona pravoslávnej cirkvi, a zároveň československú vládu v Prahe 

upovedomuje o uznesení Prešovského soboru a prosí ju, aby úradne potvrdila likvidáciu Únie. 

Moskovský patriarcha Alexij odpovedal telegramom zo dňa 3. 6. 1950, v ktorom píše: 

„Obdržal som Váš telegram pri príležitosti pripojenia gréckokatolíkov ku pravoslávnej cirkvi. 

Radujem sa spolu s Vami a všetkým novým dietkam Našej Svätej Pravoslávnej cirkvi 

udeľujem Božie požehnanie“.58 

     Sloboda vierovyznania obsahuje aj právo voľby konvertovať. Aj gréckokatolíci na 

Slovensku ho mohli využiť a prestúpiť na pravoslávnu vieru. Bolo by to v poriadku, keby šlo 

o slobodnú vieru. Z priebehu tzv. „prešovského sobora“ však jasne vyplýva, že to tak nebolo. 

                                                 
54 ŠTURÁK, P.: Otec biskup Pavol Gojdič, OSBM. Prešov 1997, s. 99. 
55 Správa o sobore v Prešove od V. Ekarta z 29. apríla 1950. – In: SÚA A ÚV KSČ, fond 100/24, sv. 49, a. j. 87; 
porov. PEKAR, A.: Ispovidnyky viry našoji sučasnosty. Rím 1982, s. 253. 
56 RADOUCHOVÁ, J.: Návrat k pravoslaví. Dějiny a současnost 1969, č. 1, s. 30.  
57 KAPLAN, K.: c. d., s. 117. 
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Delegáti „soboru“ neboli skutočnými delegátmi gréckokatolíckej cirkvi, nereprezentovali ju 

a ani nevyjadrovali jej mienku. Tento sobor nebol zvolaný diecéznym biskupom P. P. 

Gojdičom, ktorý podľa vtedy platného cirkevného práva bol jediným, kto ho mohol zvolať, 

preto bol pre gréckokatolíkov právne nulový. Tento tzv. sobor bol preto iba obyčajným 

mítingom istej skupiny ľudí, ktorí dokonca neboli ani delegátmi, tým menej právoplatnými 

delegátmi. Ba dokonca, aj keby boli riadnymi delegátmi nemali právo urobiť to, čo urobili. 

Veď šli na podujatie, ktorí malo zvoliť ústredný výbor pre návrat k pravosláviu a vydať ohlas, 

ale nie zrušiť úniu a likvidovať gréckokatolícku cirkev. K tomu ich nikto nesplnomocnil. 

Okrem iného, zrušenie cirkvi je výlučne vecou cirkevnou. „Soboru“ sa zúčastnila ani nie 

tretina gréckokatolíckych kňazov a „delegovali“ ich vládne a stranícke štruktúry, a nie 

cirkevné spoločenstvá. Celé podujatie bolo v rozpore s existujúcou ústavou a s cirkevným 

právom, nehovoriac už o tom, že kolektívny prestup z hľadiska dodržiavania náboženských 

práv a slobôd je neprípustný.59  

     Vláda „uznala“ výsledky veľkého soboru, o čom 27. mája 1950 upovedomila aj 

pravoslávneho pražského arcibiskupa Jelevferija, ktorý sa teraz stal hlavou „pravoslávnej 

cirkvi“ v Československu. Gréckokatolíci boli týmto rozhodnutím postavení mimo zákon a to 

i napriek tomu, že neexistovalo žiadne zákonné opatrenie o zrušení gréckokatolíckej cirkvi. 

Tento čin sa nedal klasifikovať nijakým iným spôsobom než hrubým porušením ústavy, ktorá 

zaručovala náboženskú slobodu. V liste, ktorý Jelevferijovi zaslal námestník predsedu vlády 

a zároveň minister poverený riadením Štátneho úradu pre veci cirkevné Zdeněk Fierlinger, sa 

okrem iného píše: „Štátny úrad pre veci cirkevné, rešpektujúc manifestačne prejavenú vôľu 

veriaceho ľudu, považuje uznesenie soboru zo dňa 28. 4. tohto roku o likvidácii Únie 

a návrate bývalých uniátov do pravoslávia za plne oprávnené rozhodnutie, ktorým sa na 

území republiky zrušila Únia a tzv. gréckokatolícka cirkev, ktorým sa duchovní a veriaci 

bývalej gréckokatolíckej cirkvi vrátili do pravoslávnej cirkvi a ktorým pravoslávna cirkev 

prevzala všetky práva, majetok a zariadenie bývalej gréckokatolíckej cirkvi. Preto vo 

všetkých záležitostiach bývalých gréckokatolíckych duchovných, či už ide o otázky osobné, 

platové alebo hospodárske, budú sa odteraz štátne orgány obracať na biskupov pravoslávnej 

cirkvi...“60 Mocenským zásahom štátneho aparátu sa tak vyše 300.000 gréckokatolíckych 

veriacich zo dňa na deň stalo pravoslávnymi. Aspoň tak to chápali predstavitelia 

komunistického režimu. Nepočítali však s ohromnou vierou duchovných a aj veriacich, ktorí 

                                                                                                                                                         
58 SABOL, S.: Golgota greko – katolyckoji cerkvy v Čechoslovačyni. Rím, 1978, s. 300. 
59 PEŠEK, J. - BARNOVSKÝ, M.: c. d., s. 157. 
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vo svojom vnútri nikdy nezradili svoju cirkev. Osobitné hrdinstvo si zasluhujú najmä 

gréckokatolícki kňazi, ktorí boli vystavení najväčšiemu tlaku.61 Komunisti rátali 

s hromadným prestupom. Domnievali sa, že presvedčovaním, neskôr hrozbami a následne aj 

násilím ich zlomia. Veľká väčšina kňazov však nikdy nepodľahla. Zo všetkých diecéznych 

a rehoľných kňazov (vrátane oboch biskupov) Prešovského biskupstva po neustálom 

presvedčovaní a zastrašovaní nakoniec prestúpilo len menšia časť kňazov. Nakoniec aj z tých, 

ktorí spočiatku pod psychickým tlakom podpísali, väčšina svoj podpis neskôr odvolala.62 Tí, 

ktorých sa nepodarilo žiadnym spôsobom presvedčiť, museli nakoniec opustiť Slovensko 

(väčšinou potom manuálne pracovali v továrňach, družstvách, či baniach v Čechách, kde 

robili tu najťažšiu a najšpinavšiu prácu, príp. boli uväznení) a nesmeli sa vrátiť domov. 

Gréckokatolícka cirkev tak po roku 1950 nutne musela zmeniť formu svojej existencie, 

z cirkvi štátom uznanej sa stala cirkev katakombálna.63  
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60 BABJAK, J.: Zostali verní. Osudy gréckokatolíckych kňazov VIII. Košice 2001, s. 109; tiež BABJAK, J.: 
Prof. Michal Lacko, SJ – informátor a formátor gréckokatolíkov. Trnava, 1997, s. 82. 
61 Osudom týchto kňazov, ktorí nepodpísali prestup do pravoslávnej cirkvi sa venuje záslužná práca Mons. 
ThDr. Jána Babjaka, SJ : Zostali verní I. – VIII. Košice,1997–2001.  
62 Tu je zaujímavé spomenúť zdôvodnenie tejto skutočnosti bývalým gréckokatolíckym kňazom Deziderom 
Schudichom. Ten vo svojich spomienkach k 25. výročiu prešovského soboru hovorí : „Väčšina 
gréckokatolíckeho duchovenstva nebojácne prehlásila, že svoje miesto ani svojich veriacich neopustí a príjme 
pravoslávie a bude verejne slúžiť, ak si to ľud želá. Duchovenstvo netrpezlivo čakalo na Veľký historický snem, 
na ktorom sa vo veľkom počte zúčastnilo. Onedlho sme však boli svedkami, že sa zoznam duchovných, ktorí sa 
prihlásili k sv. pravosláviu dostal do rúk predstaviteľov gr. kat. cirkvi. Tým ostávalo len pozvať manželky 
zjednotených duchovných a po okresoch pre ne usporiadať „duchovné cvičenia“. Manželky potom dosiahli, že 
časť duchovných, ich manželov, zanechala svojich veriacich“. Pozri SCHUDICH, D.: Moje spomienky. – In : 
Odkaz sv. Cyrila a Metoda, č. 4, 1975, s. 91.  
63 ŠTURÁK, P.: Dejiny ... c. d., s. 106.  


