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Слава Ісусу Христу! 
 
 
Вступ 
 
 На нашому греко-католицькоmuбогословськомуфакультетіПряшівського 

університетууСловаччині, мизраділисерцем, колимипочулищо збудетьсяця 

конференція. СлаваБогу, щотемаконференціїнетількимотивуваланасдоспільного 

обдумування впливу II. ВатиканськогоСобору нанашугреко-католицьку церкву в 

Словаччині в минуломуабо сучасному, але так само до пошуків способів як пережити 

50 річницю на місцевому рівні з поглядом у майбутнє, про що я ще пізніше згадаю. 

 Мидякуємоорганізаторамзаможливістьвиступитинаційконференції. 

Темадоповіді, якумипідготувалиразом з Мироном Дудом є 

«ВпливДругогоВатиканськогособору на Греко-КатолицькуЦеркви у 

Словаччині.»Мизнаємо, щоцятемає настількиширокою, щоїї 

неможливоповністюохопити в одноїдоповіді. Презентаціяскладається з 

трьохосновнихчастин:  

 1. Ситуація в нашійЦерквіпідчасСобору та безпосередньопісля нього. 

 2. Другий Ватиканський собор як джерело критерий для відновлення греко-

католицької церкви у Словаччині  післяроку1968. 

 3. Відкриті виклики Собору у сучасності.   

Крім  нашої доповіді буде у збірнику цієї конференції опублікована стаття отця 

доктора Любомира Петрика з нашого факультету на тему «Другий Ватиканський Собор 

як імпульс до нової євангелізації в греко-католицької церкви у Словаччині". 

 

1 Ситуація в нашій церкві під час Соборутабезпосередньо після нього 

Відомо, що під час Собору була греко-католицька церквав Чехословаччині, як і 

Українська греко-католицька Церква, поза законом, і систематично ліквідована 

тоталітарним режимом. Ієрархи нашої місцевої церкви не змогли бути присутніми на 



засіданняхСобору, боправлячий єпископ Пряшівської єпархії, тепер вже блаженний 

Петер ПавелҐойдічЧину святого Василія Великого (ЧСВВ) помер у в'язниці в 1960 

році, до початку Собору. Єпископ помічник Д-р Василь Гопко знаходився під час 

Собору у в'язниці, і навіть запрошення на Собор йому не було доручено, на відміну від 

римо-католицьких єпископів. Словацький єзуїт Милан Громнік про це пише: "В кінці 

весни 1962 року викликали у в'язниці великезворушення запрошення на засідання 

Другого Ватиканського Собору, які отримали три єпископи:владика Войташак,вл. Зела 

тавл. Василь Гопко, який не отримав запрошення, упав на духу, думаючи, що його, 

ймовірно, у Ватикані не визнають, та напевно деякі священики наговорилина нього 

неправдиві речі. Але це також могла бути підлість керівництва в'язниці, якеяк раз йому 

не видало запрошення. Врешті решт, ні одного єпископа так і не випустили з в'язниці 

до Риму на Другий Ватиканський Собор. В цих реакціях єпископа Гопку можнабачити 

його заінтересованість щодо долі греко-католицької церкви у Словаччині, а також його 

вірність Папі Римському.“1 

Під кінец Собору мав доповідьвладика МихайлоРуснак(Чину Найсвятішого 

Ізбавителя - ЧНІ) (1921 - 2003), єпископсловацькихгреко-католиківуКанаді, 

якийвиступивнаДругомуВатиканськомуСоборі 26 вересня1965року.2 

Про його промовуобширніше недавно написав наш отец архієпископ і 

митрополит Ян Баб'як SJ (ТІ – Товариство Ісуса) і назвав її «голосом заглушеної 

церкви".3 

У своїйпромові єпископ Руснак в імені приглушених братівофіційно прохав, 

щоб Собор засудил найлютішого сучасного ворога Церкві - атеїстичний комунізм.  

Владика Руснак так самоне був згідний з проектом 

дев'ятнадцятоїстаттіпершоїглави конституціїGaudium et spesкотру Собор обговорював. 

Текст про атеїстичний комунізм на його думку був занадто скромний, звичайно, й тому, 

що ворожість проти  Церкви він випробував на самому собі. У своєї доповіді він 

конкретно згадував пропереслідування цілої греко-католицької церкви у 

Словаччині.Цікаво, що під тим же кутом зору дивився на атеїстичний комунізмна 

                                                             
1HROMNÍK, M.: Blahoslavený VasilHopko. Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2003, s. 29 – 30.  
2Acta synodaliasacrosanctiConciliiOecumeniciVaticani II. volumen IV : periodicusquarta: pars II : 
congregationesgenerales CXXXIII – CXXXVII. [CittàdelVaticano] : TypispolyglottisVaticanis, 1999, s. 639 – 
642. 
3BABJAK, J.: Hlas umlčanej Cirkvi. Prejav gréckokatolíckeho biskupa Michala Rusnáka CSsR na Druhom 
vatikánskom koncile. In: RYDLO, J. M.: Bzovík. Jubilejník k 75. narodeninám veľkodušného človeka Jána 
Hnilicu, člena Slovenského ústavu. Bratislava : LibriHistoriae, o. z. у співпраці з видавництвом Dobrá kniha 
v Trnave, 2011 (друкується). Дякую моєму колегу, отцю доктору Любомиру Петрику, PhD., що звернув 
мою увагу на цю статтю. 



Соборікраківський архієпископ Кароль Войтила, сьогодніблаженний Іоанн Павло II 

(другий). 

Бог у своєму провидінніне забув жорстоковипробовувануГреко-католицьку 

церкву в Словаччині та дозволив, щоб у 1968 році, тобто через три роки після 

закінчення Другого Ватиканського Собору, була  офіційно зі сторони держави 

дозволена її діяльність. Хоча потім власне прийшов період наступних 20 так 

званої«стандартизації» або «нормалізації», коли наша Церква була знову сильно 

контрольована державою, але все ж таки Церква вже не була поза законом і могла, хоча 

і в дуже обмеженій міри  (без правлячого єпископа4, без власного богословського 

факультетута без власної семінарії), офіційна функціонувати. 

 

2 Другий Ватиканський Собор як джерело критерий для відновлення греко-

католицької церкви у Словаччині  після року1968 

Період 1968 рокутанайближчіхкількароківможнавважатиміцнопов’язаним з 

пошукамиспособівзастосуванняДругогоВатиканськогоСобору в нашійГреко-

КатолицькоїЦерквиу тодішнійЧехословаччині. Незапобігла цьому 

ісильнацензурацерковноїпреси. 

Роздумипро ДругийВатиканськийСоборпісля 1968 рокузнаходяться  у двох 

основнихджерелах: у журналі Словота в Греко-католицькихкалендарях. 

 

2.1 Журнал Слово 

Перший номер журналу Слово побачив світло світу чотирнадцятого 

Лютоготисяча дев’ятсот шістдесят дев’ятому року під назвою Слово до тисяча-сотої 

річниці з дня смерті святого Кирила. Відразу у вступній статті під назвою "Слава Ісусу 

Христу!" є  уведеноважливе рішення для відновигреко-католицької церкви у 

Словаччині у дусі ДругогоВатиканськогоСобору у шестеро насичених пунктах.5 

Отцю докторyПетрикyвдалосязнайтиавторастатті «СлаваІсусу Христу» -

таємногогреко-католицькогосвященика,єзуїта, вченого - бібліографаМихала ФедораТІ, 

щотоді працювавуКошицах. 

                                                             
4ЄпископThDr. Василь Гопко помер тільки 1976 р., але наслідком ув’язнення було дуже ослаблене 
здоров’я. 
 
5Див.SlávaIsusuChristu! In: Slovo k 1100. výročiu úmrtia svätého Cyrila. Košice : Gréckokatolícky biskupský 
úrad, 1969, s. 3 – 4.  



1. Будемо скріплювати нашу віру і зростати у неї. Будемо приділяти велику 

увагу навчанню катехизму у школах. Надрукуємо для цього методичні посібники та 

зорганізуємо катехитичні курси. У більших парафіях під час року почнемо служити 

вечірні молодіжні Літургії зі спеціальними проповідями для молоді. Для священиків та 

мирян будемо організовувати регулярні реколекції. 

2. Будемо спізнавати та розвивати привабливість та зрозумілість наших греко-

католицьких богослужінь, їхню духовну і зовнішню красу, яку нам зробили доступною 

та захистили її святі брати Кирило і Методій.Це має у нас створити покірне 

самоусвідомлення. Зорганізуємо курси для дяків. 

3. Хочемо зберегти вірність та любов до папи римського. Ми це вже доказали 

власним життям. Ми відкинемо всі елементи, які розбивають духовно-релігійно-

церковну єдність греко-католиків. 

4. У діалозі – це означає у ввічливому виході на зустріч другому – бачимо 

виклик Христа до сучасного світу. Це йдеться про розуміючі та ввічливі зустрічі думок 

та постанову рамках грекокатолицізму (давніший підхід та нові потреби, священики та 

миряни, старша генерація та нова генерація).  

5. Греко-католики будуть цілеспрямовано працювати на самоусвідомленні. У 

тому нам допоможе впізнавання нашої найстаршої та найновітнішої історії. 

6. Греко-католики є відкриті для світу. Визнають та будуть брати активну участь 

на створюванні позитивних культурних, національних та загальнолюдських цінностей. 

Будемо розрізняти живу традицію від сковуючого традиціоналізму. Хочемо розумити 

потреби часу і виходити на зустріч бажанням людей. 

 

2.2 Греко-католицькікалендарі 

Ще одним важливим з друкованих видань буливід 1969 книжнівиданняГреко-

Католицькогокалендаря, які також включаилиіндформацію про життя всієї Церкві. Уже 

в першому випуску календаря 1969 року ми знаходимо ціннy статтю доктора Яна 

Мастиліака ЧНІ про "третю річницю Другого Ватиканського Собору". У цій статті він 

стверджує, зокрема, що до процесуДругого Ватиканського Собору «входить тамає 

долучитися кожний з нас та навіть усе людство ... Собор закінчився, але його реалізація 

тільки почалася ... Другим Ватиканським Собором починається новий етап шляху 

народу Божого, Церквіподорожуючої до небесної батьківщини. Собор визначив 

напрям. Для всіх». 



У тому же календарі знаходимо дві інші цінністатті стосуючися Другого 

Ватиканського Собору. У перший з них отець А. Зима пояснює, хто це є миряни. У 

другій статті (анонімного автора) пояснюється місіонерське та апостольськезавдання 

Церкви. 

У 1970 році у календарі з'являється стаття під назвою "Другий Ватиканський 

собор і ми". Вона підписана псевдонімом Михал Лопота,що був насправді отецьМихал 

Федор ТІ(під впливом цензури. Лопотапо словацьки означає зусилля, важку працю – це 

подібне як вчора казав о. ректор Борис, що потрібно з довірям до Святого Духа 

підкачати рукаві та працювати). Автор крім іншого висловлює також цікаве 

твердження, що греко-католики лише в мінімальному ступені брали участь у 

відроджуваольних рухах, які передували Другому Ватиканському Собору. "Власне 

якби не були готові до Собору. Це є причиною такої соромязливості, боязкості, такої–

людині це дійсно висловлюється зжалем - такої байдужісті до результатів Собору. (В 

ослабленому сенсі це відноситься до цілого католицизму в Словаччині взагалі.)" 

З урахуванням міркувань та статей в журналах які були доступні для віруючих, 

можемозрозуміти, що Собор та йогоідеї проникав у свідомість не лише священиківта 

греко-католицькоїінтелігенції, але й серед інших віруючих. 

 

2.3 Греко-католицькийбогословськийфакультет 

Після падіння тоталітарного режиму в 1989 році, настає у навчальному році 1990 – 1991 

році відновлення діяльності Греко-католицького богословського (сьогоднітеологічного) 

факультету в Пряшеві. Факультет таким чином, стає важливим місцем для роздумів 

місцевої греко-католицької церкви про Другий Ватиканський собор. 

У сороковий річниці Собору в 2002 році на території факультету відбувся 

науковий семінарDisputationesquodlibetales, тема якого була тільки документи II. 

Ватиканського Собору. Автори представили документи ІI. Ватиканського Собору. 

Декрет про Східні Католицькі Церкві, представив в даний час єпископ prešovskýЯн 

Гірка. У своєму виступі поставивєпископ читачам ряд цікавих питань: «Чи я серйозно 

поставитися до слів, опублікованих в декреті? Що таке Східна церква для мене? 

Зосередитеся на тільки екзотичні аспекти святкування Східних Церков? " 

Мабуть у зв'язку з 40 річницеюІI. Ватиканського Соборуу навчальному році 

2002/2003 у греко-католицькому богословському факультеті Пряшівськогоуніверситету 

почав викладатися предмет «Документи II Ватиканського собору».  



У 2010/2011 був призначений вчити предметдокторант Мирон Дуда,котрий 

описує, як цей предмет викладав: Під час зустрічі зі студентами, ми спочатку підійшли 

до загальної соціально-церковноїситуації, яка була перед собором, щоб ми могли краще 

зрозуміти досягненнясоборута його вклад,  та щоб краще зрозуміти його актуальність. 

Крім того, ми пройшли поступово всі документи собору, і у кожномуз них ми 

розвинули якусь тему, яка була важлива, користаючись при цьому і найновішими 

документами сучасного Папи Бенедикта XVI. 

Варто зазначити, що в цьому навчальному році предмет документи Другого 

Ватиканського Собору не відкрився. Причиною був маленький інтерес до нього. У 

зв'язку з цим перед нами постає питання: як сучасне покоління 

студентівсприймаєСобор? ... Не є для них Собор щось застаріле, щось, що належить 

вже до минулого століття? ... З цими нашими питаннями ми стоїмо на порозі 50-й 

річниці відкриття ІI. Ватиканського Собору. 

 

3  Відриті виклики Соборуу сучасності 

Останньою частиною нашої доповідіє відкриті виклики Собору. Після аналізу 

різних джерел щодо роздумувань Греко-католицької церкви в Словаччині про Другий 

Ватиканський Собор, мусимо зауважити, що ще не відбувся всебічнийта 

систематичнийаналіз нашої помісної церкві щодоСобору,і товже стоїмо на порозі його 

50-тої річниці. Отец доктор Петрик вказує на те, що Отто Герман Пеш написав на 

початку своєї книги проДругий Ватиканський Собор наступні слова: "П'ятдесят років 

вважають досвідчені історики на основі історичного досвіді за період, необхідний 

для«прийняття» (рецепції) Собору, отжедо його усвідомленого переведеннядо життя 

Церкви. Тобто ще маємо трохи часу - це точно порахованодо 2015 року»6. 

Як я зазначив на початку нашої доповіді, підготовка до цієї важливої 

конференції насзаохотила, щобпитання впливуДругого Ватиканського соборуна Греко-

католицьку церкову Словаччиніне обмежували тільки на один або дваодноразові 

семинарі-конференції. Під час тривання 50-й річниціСобору (2012 - 2015) на нашому 

факультеті будемо організовувати наукові семінари, на яких ми детально обговоримо 

різні соборові документиу світлі наступногонавчання Церкві (Магистерія), задумаємося 

про те, що вже з конкретного документу практикується в нашій помісній церкви, і що 

до цих пір залишається відкритою проблемою. Це замислення ми хотіли б 

                                                             
6PESCH, O. H.: Druhý vatikánský koncil 1962 – 1965. Příprava, průběh, odkaz. Praha : Vyšehrad, spol. s r. o., 
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запропонувати та взяти в неї участь що більшомуколуосіб нашої місцевої церкви. 

Перший такий семінар має проводитися в листопаді 2012 року про Конституцію Lumen 

Gentium. 

Д-р ЯнМастиліакЧНІ в кінці своєї статті про Другий Ватиканський Собор в 

1969 році, написав такі слова: "понтифікатом Івана XXIII таДругим Ватиканським 

соборомпочалося нове життя у Церкви Божої, атмосфера пової П'ятидесятниці життя 

Церкви. Набираймо повітряживемоу ній і всіх ми. "7 

Ми вважаємо, що ця конференція, а в нашому контексті інаукові семінари 

заплановані на Словаччини нам допоможутьнаново пережити це "життя в атмосфері 

нової П'ятидесятниці", таке необхідне і сьогодні. Хай нам у цьому Святий Дух через 

заступництво наших новомучеників допомагає! Дякуємо за вашу увагу. 
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