
Prešovská archieparchia sa pripravuje na slávenie viacerých výročí v roku 2018

Prešovská archieparchia ako aj celá Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris na Slovensku
sa  pripravuje  na  slávenie  viacerých  výročí  v roku  2018.  Prešovský  arcibiskup  metropolita  Ján
Babjak SJ preto v auguste 2017 zriadil Komisiu Prešovskej archieparchie pre prípravu Jubilejného
roku Prešovskej archieparchie 2018, ktorého trvanie bude totožné s kalendárnym rokom, teda začne
1. januára 2018 a skončí 31. decembra 2018.  

Pripomenieme si v ňom: 

200.  výročie  zriadenia  Prešovskej  eparchie bulou  Relata  semper pápeža  Pia  VII.  (22.
septembra 1818)

10. výročie zriadenia Prešovskej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku a povýšenia
Prešovskej  eparchie  na  archieparchiu  (30.01.2008  bulou  Spiritali  emolumento  pápeža
Benedikta XVI.)

50. výročie obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu  (13.06.1968)

1155. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (863)

130.  výročie  narodenia  blaženého  hieromučeníka  Pavla  Petra  Gojdiča  OSBM
(17.07.1888 v Ruských Pekľanoch)

15. výročie blahorečenia hieromučeníka Vasiľa Hopka pápežom sv. Jánom Pavlom II.
(14.09.2003 v Bratislave-Petržalke) 

30. výročie vyhlásenia baziliky minor v Ľutine (22.06.1988 apoštolským breve pápeža
sv. Jána Pavla II. a 115. výročie postavenia ľutinského chrámu – súčasnej baziliky (1903)

20. výročie vydania nového prekladu slovenského liturgikona (1998)

10. výročie vyhlásenia hory Zvir za mariánske pútnické miesto (07.09.2008)

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ si v roku 2018 pripomína:

65 rokov života (nar. 28.10.1953 v Hažíne nad Cirochou),

40. výročie kňazskej vysviacky (11.06.1978 križevackým vladykom Joachimom Segedim 
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove),

15. výročie biskupskej chirotónie (06.01.2003 pápežom sv. Jánom Pavlom II. v Bazilike
sv. Petra v Ríme),

10. výročie vymenovania za prvého prešovského arcibiskupa metropolitu (30.01.2008
pápežom Benediktom XVI.).

Dve  hlavné  liturgické  slávenia  v  Jubilejnom  roku  Prešovskej  archieparchie  2018  budú
v Ľutine v nedeľu 4. februára 2018 a v sobotu 22. septembra 2018. 

Komisia pripravila Kalendárium Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018, v ktorom
sú uvedené všetky hlavné liturgické slávenia a iné podujatia v roku 2018.
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Súčasťou Jubilejného roka bude aj:

Eucharistická  poklona  postupne  vo  všetkých  chrámoch  Prešovskej  archieparchie
pod názvom Ďakovný rok pred Eucharistiou, 

putovanie ikony krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky po všetkých farnostiach,

modlitba Jubilejného roka, 

prosba v suhubej ekténii svätej liturgie, 

možnosť získať plnomocné odpustky vo vybraných desiatich chrámoch, 

ďakovná púť do Svätej zeme v dňoch 21. až 28. apríla 2018, 

ďakovná púť do Ríma v októbri 2018, 

postupné vydávanie desiatich dielov knižnej edície Gréckokatolícka cirkev na Slovensku,

inaugurácia Jubilejnej poštovej známky k 200. výročiu zriadenia Prešovskej eparchie,

vydanie Pamätnej medaily pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie a 10.
výročia zriadenia Prešovskej metropolie sui iuris.

Do slávení vynikajúco zapadá aj Celonárodné stretnutie mladých P18 v dňoch 26. až 29.
júla 2018 v Prešove.  

Cieľ  Jubilejného  roka  Prešovskej  archieparchie  2018: Pre  Gréckokatolícku  cirkev  je
príležitosťou ďakovať za všetky viditeľné i neviditeľné dobrodenia, ktoré jej Boh štedro udeľoval
a udeľuje,  ale  aj  príležitosťou  nanovo  zakúsiť  Božiu  lásku,  aby  sme  boli  schopní  lásky  a boli
odvážni ohlasovať Božiu lásku tomuto svetu. Zároveň je príležitosťou znova objaviť radosť z Božej
prítomnosti v našom živote a z pozvania k večnému životu i príležitosťou k serióznej reflexii nad
naším životom viery, lásky a nádeje, nad našou láskou k Bohu, k Cirkvi i k blížnemu. 

Jubilejný  rok  Prešovskej  archieparchie  2018  má  svoje  motto  (leitmotív)  zo  svätej  liturgie
„Tvoje z tvojho tebe prinášame...“ a logo. 

Informačné stredisko Prešovskej archieparchie
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