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PÁPEŽ FRANTIŠEK NA SLOVENSKU PRÍPRAVA

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak, SJ, vyjadril veľ kú 

radosť, že Svätý Otec pamätá aj na katolíkov východného obradu, 

navštívi sídlo Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a bude sláviť 

gréckokatolícku svätú liturgiu. „Svätý Otec František prichádza 

v tejto pandemickej dobe, kedy aj horlivosť mnohých vo viere 

ochabuje, aby nás všetkých nanovo posilnil a upriamil našu pozor-

nosť na urovnanie vzťahov a odstránenie napätia v spoločnosti.“ 

Bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák povzbudil k duchovnej 

príprave na návštevu Svätého Otca Františka slovami: „Svätý Otec 

František, ktorý takpovediac ‚šetrí‘ zahraničnými návštevami, 

prichádza na Slovensko. A nielen to, navštívi nás gréckokatolíkov 

a bude predsedať východnej liturgii v Prešove. Na mieste, ktoré 

bude už druhý raz svedkom návštevy Petra, môžeme vyjadriť 

vernosť úradu najvyššieho pastiera Katolíckej cirkvi. Jeho voľba 

navštíviť nás istotne nie je náhodná. Vernosť východných katolíc-

kych cirkví Rímu, ktorá viedla v mnohých prípadoch až k muče-

níctvu našich biskupov, kňazov a veriacich, je devízou, ktorou je 

poznačená nielen história celej Cirkvi, ale aj naša história a hrdo 

si ju nesieme ako dôkaz našej lásky k Bohu, k obradu a k námest-

níkovi Ježiša Krista. (...) Využime túto návštevu v plnosti: počú-

vaním Božieho slova, prijímaním sviatostí, dobrou duchovnou 

prípravou, počúvaním pápežových príhovorov, bratským spolo-

čenstvom i osobnou účasťou. Nech môže Svätý Otec František pri 

svojom odchode skonštatovať: ‚Blažení ste, lebo ste uverili, že sa 

splní všetko, čo prisľúbil Pán.‘“

Saleziánsky delegát pre pastoráciu Rómov a zároveň tajomník 

Rady KBS pre Rómov a menšiny don Peter Bešenyei po ozná-

mení Vatikánu, že pápež František navštívi rómsku komunitu na 

sídlisku Luník IX v Košiciach, vyslovil tri myšlienky: „Svätý Otec 

je ochotný prísť na miesto, kde nikto nechce ísť. Je ťažko nájsť 

I I .  T E Š Í M E  S A  N A  V Z Á C N E H O  H O S ŤA

„Som veľmi rada, že pápež František prijal pozvanie a dnes po-

tvrdil svoju návštevu Slovenska v septembri tohto roka. Keď som 

sa s ním v decembri vo Vatikáne stretla, hovoril mi o tom, ako 

mu je Slovensko srdcu blízke. (...) Verím, že prítomnosť pápeža 

Františka bude pre nás všetkých posolstvom zmierenia a náde-

je v zložitých časoch, ktoré žijeme,“ reagovala bezprostredne 

po oznámení pápežskej návštevy prezidentka Slovenskej repub-

liky Zuzana Čaputová.

Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS), bratislavský ar-

cibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský radostne reagoval 

na potvrdenie pápežskej návštevy: „Je to mimoriadne radostná 

správa, veľmi sa teším. Myslím si, že mnohí z nás sa skutočne v tej-

to chvíli s veľ kou radosťou vracajú k spomienke aj na návštevu 

Svätého Otca Jána Pavla II. A znova môžeme povedať, nástupca 

apoštolov, teraz pápež František, prichádza na Slovensko. Táto 

správa prichádza v súvise aj so slávnosťou našich svätých Cyrila 

a Metoda, vierozvestcov. Oni boli tými, ktorí nás učili úcte k pá-

pežovi. A my budeme môcť teraz nástupcu apoštola Petra znova 

privítať na Slovensku, prijať ho medzi nás.

Všetkých prosím, aby sme sa začali tak vnútorne pripravovať, 

aby sme naozaj vedeli vypočuť posolstvo pápeža Františka. Je to 

posolstvo vnímavosti k tým, ktorí trpia, ktorí sú na okraji spoloč-

nosti, ktorí sú nejakým spôsobom núdzni, či v oblasti materiálnej 

alebo duchovnej. Potom je tu jeho veľká starostlivosť o dobro rodi-

ny, veľká vnímavosť pre potreby mládeže. (...) Myslím si, že v tejto 

oblasti môžeme očakávať veľ ké duchovné posilnenie.“
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BRATISL AVA

Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave

V nedeľu 12. septembra sa na bratislavskom letisku po 13. hodi-

ne začali novinári presúvať na svoje stanovištia a krátko po nich 

začali prichádzať aj veriaci očakávajúci prílet Svätého Otca. Vlaj-

kami a spevom sa zaplnila nielen letisková plocha, ale davy ľudí, 

napríklad z bratislavskej Trnávky, prišli aj pred letisko. 

Ofi ciálne prijatie na medzinárodnom letisku v Bratislave

O 14.30 priletel pápež František na slovenskú pôdu a zvony ka-

tolíckych kostolov sa rozozvučali ako mimoriadne gesto radosti 

z návštevy viditeľnej hlavy Katolíckej cirkvi.

Pápež priletel so svojou ofi ciálnou delegáciou a osemdesiatimi 

novinármi. Na letisku ho vítali aj premiér Eduard Heger, predse-

da parlamentu Boris Kollár, ako aj viacerí slovenskí biskupi. Prí-

tomný bol aj šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok či primátor 

Bratislavy Matúš Vallo. Členovia detského folklórneho súboru 

Lúčka v krojoch z Važca privítali pápeža podľa tradície chlebom 

a soľou. Svätý Otec dostal tiež kyticu z pôvodných slovenských 

druhov rastlín a bylín.

„V decembri ste ma pozvali na Slovensko a dnes plním tento 

sľub,“ boli prvé slová pápeža Františka po príchode na Slovensko, 

ktoré adresoval prezidentke SR Zuzane Čaputovej. 

Bratislavské letisko Milana Rastislava 

Štefánika územne patrí do farnosti 

Trnávka, ktorú spravujú saleziáni. 

Miestni veriaci ozdobili kostol, ktorý 

je zasvätený zakladateľovi saleziánov 

svätému Jánovi Boscovi, textom Viva 

il papa. Ďakujeme!

Po krátkom pozdravení ľudí na letisku 

nastúpil pápež František do auta 

a v kolóne sa presunul do letiskovej 

haly, kde sa v salóniku stretol 

s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.
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Liturgický priestor po pravej strane 

zdobila kópia ikony Klokočovskej Pre-

svätej Bohorodičky. Ide o obraz, s kto-

rým pútnici Košickej gréckokatolíc-

kej eparchie v rámci Jubilejného roka 

350. výročia zázraku jej slzenia navští-

vili Rím. Ako uviedol hovorca Prešov-

skej archieparchie Michal Pavlišinovič, 

návšteva Svätého Otca sa týka všetkých 

gréckokatolíkov na Slovensku, preto sa 

rozhodli do liturgického slávenia za-

komponovať spomenutú ikonu z chrá-

mu v Klokočove, ktorý je súčasťou Ko-

šickej eparchie.

Klokočovská ikona pred 351 rokmi zá-

zračne slzila, keď jeden z kuruckých 

vojakov vstúpil do chrámu a prebodol 

ju kopijou. Obec Klokočov v okrese Mi-

chalovce sa stala v roku 1670 vyhľadá-

vaným pútnickým miestom. Miesto, kde 

sa v súčasnosti nachádza originál ikony, 

nie je známe. Neskôr boli vytvorené via-

ceré kópie, ktoré sú v Klokočove, Užho-

rode, ale i v Kanade. 


