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Úvod 

V roku 2023 si pripomenieme 55. výročie obnovenia gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, 

ktorej činnosť zakázala komunistická strana v roku 1950. Jej formálne zrušenie poznačilo životy 

celej skupiny verných gréckokatolíkov. Jedným z nich bol aj gréckokatolícky kňaz Pavol Tirpák. 

Na základe jeho životného príbehu chceme ilustrovať oddaný tichý boj menšiny za slobodu prejavu 

aj napriek život ohrozujúcim prekážkam a hrozbám komunistického režimu. 

Pavol Tirpák patril medzi tých kňazov, ktorí odmietli prestup do pravoslávnej cirkvi a 

ktorých komunistický režim pre toto rozhodnutie nútene vysťahoval s celou rodinou a dlhé roky 

prenasledoval. No aj napriek podmienkam prísne limitovanej vonkajšej slobody a pri všeobecnej 

nevôli štátnych orgánov, Pavol Tirpák vždy veril, že právo slobodného výberu náboženskej 

príslušnosti je základným právom každého. 

Prvým cieľom tejto práce je v krátkosti opísať pôsobenie gréckokatolíckej cirkvi na 

Slovensku, jej likvidáciu v roku 1950, ako aj jej následnú obnovu. Táto teoretická časť je 

spracovaná na základe dostupnej literatúry zaoberajúcej sa problematikou likvidácie 

gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. 

Hlavným cieľom je predstaviť životný príbeh Pavla Tirpáka, ktorý odolal nátlaku 

a obmedzeniam komunistického režimu a zostal gréckokatolíckym kňazom aj napriek 8-ročnému 

vyhnanstvu, 18-ročnému zákazu vykonávať svoje povolanie a dlhým rokom prenasledovania. 

Tento príbeh je spracovaný na základe spomienok jeho detí a faktov pochádzajúcich z 97-

stranového spisu Pavla Tirpáka, ktorý nám sprístupnil Archív Ústavu pamäti národa 

prostredníctvom našej konzultantky na základe žiadosti o odtajnenie. Je doplnený obrazovou 

prílohou z rodinných archívov, ktorá sa zverejňuje so súhlasom priamych potomkov P. Tirpáka.  

A v neposlednom rade si myslíme, že vzhľadom na narastajúce prejavy slovnej i fyzickej 

nenávisti voči menšinám v súčasnosti je mimoriadne dôležité poukázať na dôsledky 

predchádzajúcich podobných nenávistných prejavov voči menšinám. Sloboda prejavu, ako i 

sloboda vierovyznania musí zostať základným ľudským právom. Nemôžu však existovať bez 

vzájomnej tolerancie a rešpektu. 

Všetky použité fakty sa citujú podľa normy ISO 690/2. 
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1 Gréckokatolícka cirkev v povojnovom Československu 

Gréckokatolícka cirkev zohrávala v dejinách dôležitú úlohu. V roku 1946 sa chystala 

oslavovať 300. výročie od založenia Užhorodskej únie v roku 1646, vďaka ktorej sa spojila 

s katolíckou cirkvou a uznala pápeža za hlavu cirkvi. Koniec vojny mal však neblahé dôsledky na 

jej ďalší rozvoj, pretože sa dostala pod mocenský vplyv Sovietskeho zväzu, ktorý posilňoval svoju 

moc všemožnými spôsobmi. Jedným z nich bola aj tzv. pravoslavizácia gréckokatolíckej cirkvi. 

 

1.1 Motív likvidácie gréckokatolíckej cirkvi 

 Jedným z najväčších nepriateľov komunistov bola katolícka cirkev, pretože bola 

považovaná za nepriateľa budovania komunizmu. Katolícka cirkev bola však početná 

a komunistický režim nemal skúsenosti s likvidáciou tak veľkej organizácie. V dôsledku toho 

sa zameral na gréckokatolícku cirkev, ktorá bola menej početná a podľa vládnej moci aj menej 

uvedomelá, no v tom čase uznávaná a obdivovaná, pretože počas vojny pomáhala židovskému 

obyvateľstvu a odbojovému hnutiu.1 V roku 1948 sa však postoje úradov ku gréckokatolíkom 

zmenili vplyvom záverov konferencie, ktorá sa konala v Moskve pri príležitosti 500. výročia 

samostatnosti Ruskej pravoslávnej cirkvi a zaujala odmietavý postoj k Vatikánu.2  

Komunisti predstavovali gréckokatolícku cirkev ako „protisovietsku reakčnú 

silu“ a spojenca Vatikánu. Údajným hlavným dôvodom tejto nenávisti boli dôkazy o pomoci 

ukrajinským utečencom a podpore banderovcov. Biskup Pavol Peter Gojdič sa stal známym 

v hľadáčiku Štátnej bezpečnosti (ŠtB), ktorá usilovne hľadala dôkazy na jeho usvedčenie. 

V tlači ho označovali za „vatikánskeho agenta“.3 Gréckokatolícku cirkev chceli pripojiť k 

pravoslávnej, aby oslabili moc Vatikánu a mohli pokračovať v likvidácii celej cirkvi. Celý 

proces vyvrcholil v roku 1950 „Prešovským soborom“ a Akciou P-100. 

 

 

1 BORZA, P. Blahoslavený biskup mučeník Pavel Peter Gojdič, s. 1. 
2 http://orlov.fara.sk//sobor2.html (cit. 2022-10-16) 
3 GORANIČ, J. Prenasledovanie gréckokatolíckej cirkvi v rokoch 1948 – 1968,  s. 21. 
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1.2 Prešovský sobor a manifest 

Väčšina gréckokatolíkov žila na východnom Slovensku, preto sa zhromaždenia – 

sobory – organizovali na východe. Pred Prešovským soborom sa konal „Malý sobor“ vo 

Vyšných Ružbachoch, kde mali gréckokatolícki kňazi podpísať dokument o pripojení 

gréckokatolíckej cirkvi k pravoslávnej. Tento pokus komunistov sa skončil fiaskom. Avšak o 

štyri dni neskôr, 28. apríla 1950, sa zišiel podobný sobor v Prešove.  

Cieľ bol rovnaký ako vo Vyšných Ružbachoch – prijať uznesenie, po ktorom by 

gréckokatolícka cirkev prestúpila na pravoslávie. Na tomto sobore bol prijatý dokument 

„Manifest ku gréckokatolíckemu duchovenstvu a veriacim Československa“, ktorým bola 

zrušená Užhorodská únia. Vláda tento dokument prijala a gréckokatolícku cirkev zrušila. 

Paradoxom je, že celý Prešovský sobor bol z hľadiska katolíckeho cirkevného práva 

nelegitímny, pretože ho zvolal štát, a riadny sobor môže zvolať iba biskup. 

 

1.3 Akcia P-100 

Komunisti verili, že prestup ženatých gréckokatolíckych kňazov s rodinami bude 

rýchly, ak im bude hroziť strata existencie.4 Keďže nátlak a zastrašovanie donútili k prestupu 

len hŕstku kňazov, komunistická strana sa v roku 1951 rozhodla pristúpiť k radikálnejšiemu 

riešeniu. Vysťahovať neprispôsobivých kňazov s rodinami do Čiech.5 Takýto krok mal kňazov 

oddeliť od veriacich a donútiť ich, aby prijali pravoslávie.  

Dňa 28. septembra 1951 zvolalo ministerstvo vnútra poradu s cieľom predstaviť tento 

plán. Úrady si rozdelili úlohy – museli zabezpečiť bývanie pre vysťahovaných kňazov, 

pracovné príležitosti, ako aj spôsob prevedenia konkrétnej akcie. Slovenský úrad pre veci 

cirkevné dostal za úlohu vypracovať zoznam kňazov, ktorý mal obsahovať meno, vek, 

pracovnú schopnosť a počet rodinných príslušníkov.  

 

4 GORANIČ, J. Prenasledovanie gréckokatolíckej cirkvi v rokoch 1948 – 1968, s. 21. 
5MAREK, P. „Akce 100“. Příspěvek k dějinám řeckokatolické církve v Československu 
  po druhé světové válce, s. 89. 
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Celá akcia vysťahovania mala trvať od 6. novembra do 7. decembra 1951, no 

pokračovala až do decembra 1952. Z pôvodne plánovaných 105 kňazov sa podarilo 

vysťahovať iba 95.6 Kňazi pracovali v Čechách ako robotníci v priemysle 

a poľnohospodárstve a mali zakázané vstupovať na územie Slovenska. 

  

1.4 Ilegálne vedenie 

Biskup Pavol Peter Gojdič už v roku 1946 predpovedal zhoršenie situácie, a preto 

sa rozhodol urobiť opatrenia, ktoré zabezpečia existenciu cirkvi aj v horších časoch. 

V prvom rade žiadal Vatikán o vymenovanie pomocného biskupa pre Prešovskú 

eparchiu, lebo sa obával o veriacich, ak by sa mu náhodou niečo stalo. Vatikán mu vyhovel 

a v máji 1947 sa v Prešove stal pomocným biskupom Vasiľ Hopko. Následne vymenoval až 5 

svojich zástupcov – vikárov: Vasiľ Hopko, Mikuláš Rusnák, Ján Kokinčák, Michal Sabadoš a 

Miron Podhajecký. Počítal aj s možnosťou, že by ani jeden z nich ďalej nemohol vykonávať svoju 

funkciu, a eparchiu rozdelil na 12 obvodov a do každého určil kňaza s biskupskými právomocami. 

V roku 1950 bol dodatočne menovaný ešte jeden tajný biskup – Myron Podhajecký. P. P. Gojdiča 

zatkli 28. apríla 1950.7 Automaticky ho nahradil Vasiľ Hopko. 

Štátna bezpečnosť sa dozvedela o vikároch a venovala im veľkú pozornosť. V. Hopka 

zatkli v internačnom tábore a odsúdili na 15 rokov väzenia. J. Kokinčák prestúpil na pravoslávie 

a M. Sabadoš odišiel do Maďarska. M. Rusnáka a M. Podhajeckého internovali v Hlohovci.8 

O ilegálne fungovanie gréckokatolíckej cirkvi sa následne staral najmä mladý kňaz Ivan 

Ljavinec. Vydával pokyny pre ukrývajúcich sa kňazov a kňazov deportovaných do Čiech. Na 

prelome rokov 1953 a 1954 začali ilegálne fungujúci gréckokatolíci posielať prezidentovi 

a predsedovi vlády obrovské množstvo listov a žiadali o obnovu ich cirkvi.  

 

6MAREK, P. „Akce 100“. Příspěvek k dějinám řeckokatolické církve v Československu po druhé světové válce,  
 s. 100. 
7 BORZA, P. Blahoslavený biskup mučeník Pavel Peter Gojdič OSBM, s.1. 
8 FIAMOVÁ, M, JAKUBČIN, P. Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy,  
  s. 413. 
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I. Ljavinca zatkli a odsúdili v roku 19559 a nahradil ho Miron Petrašovič. Jeho činnosť si 

však rýchlo všimla ŠtB. Zrealizovala akciu „Dekan“ a nechala ho sledovať dvoma 

rímskokatolíckymi kňazmi. Petrašovič im však nedôveroval, preto sa ŠtB rozhodla do tejto akcie 

zapojiť gréckokatolíckeho kňaza, ktorého Petrašovič nikdy nestretol. Keďže si ho Petrašovič 

obľúbil, získal prístup ku všetkým informáciám a o všetkom informoval komunistov. Dôsledkom 

bolo zatknutie M. Petrašoviča v máji 1958.10 Ilegálna činnosť cirkvi pokračovala až do jej 

obnovenia. 

 

1.5 Obnova gréckokatolíckej cirkvi 

Pravoslávna cirkev si ani počas 11 rokov nedokázala vybudovať silné štruktúry. 

Gréckokatolíci dokázali fungovať v ilegalite a navyše sa im podarilo nadviazať kontakt 

s Vatikánom. Ten spustil v roku 1961 rokovania, ktoré pokračovali až do roku 1968. 

Gréckokatolíkom takisto nahrával do kariet aj II. Vatikánsky koncil, kde sa diskutovalo o 

mieste kresťanského katolicizmu v podmienkach komunizmu.  

Míľnikom legalizácie gréckokatolíckej cirkvi bolo svedectvo Ladislava Holdoša, 

ktorý v roku 1950 riadil celú Akciu P. Na základe jeho listu gréckokatolícki kňazi prijali na 

schôdzi 10. apríla 1968 rezolúciu, v ktorej žiadali štát o potvrdenie, že gréckokatolícka cirkev 

nie je na Slovensku zrušená. 

Založili tzv. Akčný výbor, ktorý začal so štátom rokovať o obnove fungovania 

gréckokatolíckej cirkvi. Po prijatí rezolúcie a nepokojoch v Košiciach vláda 13. júna 1968 

prijala uznesenie č. 205 o povolení gréckokatolíckej cirkvi a vládne nariadenie č. 70/1968 Zb. o 

jej hospodárskom zabezpečení. 

 

9 FIAMOVÁ, M, JAKUBČIN, P. Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy,  
  s. 413. 
10 https://grkatba.sk/pred-patdesiatimi-rokmi-nasi-knazi-vysli-z-katakomb/ (cit. 2022-10-11). 
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2 Príbeh otca Pavla Tirpáka 

Pavol Tirpák sa narodil 15. 04. 1915 v Zbehňove na východe Slovenska ako deviate, 

najmladšie, dieťa rodičov roľníkov Michala Tirpáka a Márie, rodenej Bačovej. V rodine bolo osem 

chlapcov a jedno dievča. Brata Andreja vôbec nepoznal, pretože padol v 1. svetovej vojne. Aj 2. 

svetová vojna smutne poznačila túto rodinu stratou syna Juraja. Traja ďalší bratia Peter, Ján a 

Michal odišli počas prvej vysťahovaleckej vlny do Spojených štátov amerických, kde začali svoj 

nový život. Na Slovensku zostali žiť bratia Mikuláš a Jozef a sestra Mária. 

Po ukončení základnej školy v rodisku navštevoval Pavol Tirpák Československé štátne 

reálne gymnázium v Košiciach,11 kde zmaturoval v roku 1934. Popri škole a práci hrával futbal i 

ochotnícke divadlo. Veľmi rad čítal a aj napriek skutočnosti, že nemohol cestovať, pravidelne si 

objednával časopisy Pyramída a Lidé a země, ktoré si dával zväzovať po jednotlivých ročníkoch. 

Nebola to iba jeho záľuba, z týchto článkov neskôr čerpal inšpiráciu aj pri svojich každodenných 

kázňach, aby mohol svojich veriacich aj týmto spôsobom obohacovať a oboznamovať s príbehmi 

ľudí v iných krajinách.  

 

2.1 Kňazská služba 
Keďže Pavol Tirpák pochádzal z roľníckej rodiny, bolo prekvapením, že si vybral cestu 

vzdelania. Dnes už nežijú pamätníci, ktorí by mohli s presnosťou objasniť motívy tohto 

rozhodnutia, no z rozprávania jeho detí vyplýva, že silný vplyv mal na jeho rozhodnutie miestny 

kňaz Daniel Jenei. Podporoval toto smerovanie a primerane ho podnecoval k teologickému štúdiu. 

Po maturite na Československom štátnom reálnom gymnáziu v Košiciach odišiel mladý študent na 

štúdium teológie do Užhorodu.  

„Na vysokej škole v podmienkach študentsky iste príťažlivých, no vcelku nie optimálnych, 

sa stretávala pomerne početná skupina seminaristov z roľníckeho prostredia s už rozoznateľným 

slovenským povedomím. Práve slovenské povedomie bolo pre mladého študenta dôležité, aby sa 

vedel orientovať a udržiavať si, či dokonca i prehlbovať slovenské cítenie.“12 V tejto situácii 

 

11 XII. Výročná zpráva ČSL. štátneho reálneho gymnázia v Košiciach za školský rok 1960-31, s. 38. 
12 Rukopis syna Ivana Tirpáka o Akcii P a aktivitách jeho otca Pavla Tirpáka. 
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mnohým seminaristom pomáhal vtedajší mukačevský biskup J. E. Alexander Stojka,13,14 ktorý mal 

pochopenie pre potreby a „bolesti“ adeptov kňazského poslania. V politicky, ekonomicky, ale i v 

nábožensky zložitých podmienkach ich učil charitatívnosti, ale najmä zásadným postojom voči 

nebezpečným tendenciám šírenia pravoslávia a ateizmu. 

Po ukončení teologického štúdia sa Pavol Tirpák oženil 12. júla 1939 s Katarínou 

Jeneiovou,15 dcérou kňaza Daniela Jeneia. Vysvätený za kňaza bol 30. 7. 1939 v Prešove16 a 

primičnú službu odslúžil v tom istom roku vo svojom rodisku v Zbehňove. Jeho prvým pôsobiskom 

sa stal Trebišov, kde sa ako kaplán venoval najmä práci s mládežou. V roku 1940 bol menovaný za 

správcu farnosti v Stankovciach a po skončení 2. svetovej vojny za kaplána v Sečovciach, ktorej 

správcom bol Ladislav Kopčay. Okrem svojich kňazských povinností považoval za potrebné 

pomáhať pri obnove vojnou zničeného chrámu. Práve v Sečovciach zastihol otca Pavla Tirpáka rok 

1950. 

 

2.2 Nútený odchod z fary 

Po zrušení gréckokatolíckej cirkvi v roku 1950 sa Pavol Tirpák musel rovnako, ako aj iní 

gréckokatolícki kňazi zamyslieť nad otázkou, pred ktorú ich postavili štátne orgány, či prestúpia 

na pravoslávie, alebo sa budú musieť zriecť svojho zamestnania. Vedený príkladom svojho biskupa 

P. P. Gojdiča a väčšiny spolubratov, Pavol Tirpák odolal nátlaku a odmietol podpísať prestup na 

pravoslávie. Keďže mal manželku a 4 maloleté deti, nebolo to jednoduché rozhodnutie. „To, čo sa 

odohrávalo v jeho vnútri, jeho obavy a nádeje, to ostane navždy medzi ním a Pánom Bohom.“17  

Následky jeho rozhodnutia nedali na seba dlho čakať. Už v roku 1950 dostal príkaz, že sa 

musí do 7 dní vysťahovať z fary zo Sečoviec. Z dňa na deň jeho šesťčlenná rodina stratila strechu 

nad hlavou. Vďaka silným rodinným vzťahom mu pomocnú roku podala jeho nevlastná neter p. 

Frajkorová. S celou rodinou sa teda presťahoval späť do svojho rodiska. Na rozdiel od iných mu 

 

13 http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=22958 (cit. 2022-10-16). 
14 BORZA, P. Gréckokatolícka cirkev na podkarpatskej Rusi a stret kultúr v roku 1945, s. 130. 
15 Dokument č. 1. 
16 http://www.grkatpo.sk/?schematizmus&amp;show=knaz&amp;id=2465&amp;idx=189 (cit. 2022-10-16). 
17 Rukopis syna Ivana Tirpáka o Akcii P a aktivitách jeho otca Pavla Tirpáka. 
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neurčili, koľko kilometrov od domova sa má vysťahovať. Bývali v jednej izbe a celý rok sa ho do 

zamestnania nikto neodvážil zobrať. Nakoniec si našiel prácu na Trati družba. Odmietnutie 

pravoslávia malo dopad aj na jeho školopovinné deti, ktoré museli prejsť z mestských škôl do 

dedinskej malotriedky. 

Hoci dlho nemal prácu a musel živiť svoju početnú rodinu, ani na chvíľu nezaváhal, keď sa 

dozvedel o uväznení o. Gabriela Kopčaya a jeho manželky, ktorý bol uväznený v Ilave18 a následne 

prevezený do Podolinca.,19 Okamžite vyhľadal ich šesť detí v košických detských domovoch 

a  zobral si ich do opatery. Zo spomienok dcéry Marty vyplýva, že to považoval za úplne 

prirodzené: „Pamätám si na ten deň, podvečer, keď prišli. Otec nám ich predstavil a povedal, že 

odteraz s nami budú bývať.“20 Okrem toho im všetkým až na tú najmladšiu, ktorá mala iba 3 roky, 

zabezpečil vzdelanie, zapísal ich do škôl a až do prepustenia ich mamy sa staral o 10 detí.  

Pavol Tirpák zostal kňazom „na plný úväzok“ aj po strate zamestnania, a to aj napriek 

možným dôsledkom, ktoré hrozili v prípade odhalenia štátnymi orgánmi. Zastával rovnaký názor 

ako pápež Ján Pavol II., že „kňazské povolanie je špecifickým svedectvom v prvenstve „byť“ pred 

„mať“ a je spoznaním zmyslu života, ktorý spočíva v slobodnom a zodpovednom dávaní sa 

druhým.“21 Tajne vysluhoval všetky cirkevné sviatosti, o čom svedčia záznamy ŠtB,22 ako aj 

skutočnosť, že v januári 1951, už v ilegalite, poskytol posledné pomazanie inému 

gréckokatolíckemu kňazovi, J. M. Magurovi zo Sečoviec.23 

 

2.3 Vysťahovanie 

Keďže štátne úrady zhodnotili, že sa situácia nezlepšila ani zrušením gréckokatolíckej cir-

kvi a „boli presvedčení o tom, že zdrojom nepokojov vo východoslovenských krajoch sú bývalí 

 

18 http://pezincan.pezinok.sk/index.php?yggid=article&amp;cat=2018-12&amp;article=16185&amp;print=true 
(cit. 2022-10-16). 
19 MAREK, P. „Akce 100“. Příspěvek k dějinám řeckokatolické církve v Československu 
po druhé světové válce, s. 98. 
20 Videonahrávka so svedectvom Marty Maligdovej, dcéry Pavla Tirpáka. 
21 https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a- vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/pastores-dabo-vobis (cit. 
2022-10-16). 
22 Archív Ústavu pamäti národa Bratislava, KS-ZNB, Správa ŠtB, 17. 05. 1974. 
23 JAKIM, A. Ján Mikuláš Magur, OSBM 1919 – 1951, s. 6. 
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kňazi a ich rodiny. V dôsledku ich agitácie veriaci bojkotujú návštevy bohoslužieb vedené pravos-

lávnym duchovenstvom, v obciach nepriateľsky prijímajú novo ustanovených pravoslávnych kňa-

zov a na niektorých miestach dokonca prebiehajú rôzne náboženské obrady (napr. krsty, pohreby, 

pobožnosti) v réžii laikov.“  Došli k záveru, že „konsolidácia pomerov [...] a „náboženská norma-

lizácia“ je nutná k tomu, aby sa veriaci mohli sústrediť na „budovateľské úsilie.“24 

Z inventárneho súpisu Slovenského úradu pre veci cirkevné z roku 1951, vedeného pod 

číslom 4465, vyplýva, že Pavol Tirpák dostal rozkaz vysťahovať sa do Čiech. Patril do prvej sku-

piny vysťahovalcov25 a na zbalenie dostal 48 hodín. Akcia P-100 však nebola dobre pripravená. 

Pracovníci poverených slovenských úradov zozbierali nesprávne údaje o počte kňazov a ich rodi-

nách. Okrem toho české úrady a podniky, ktoré mali poskytovať ubytovanie a prácu, nemali dos-

tatočné informácie o prichádzajúcich kňazoch vzhľadom na to, že gréckokatolícka cirkev bola 

málo rozvinutá v tomto regióne. Nerátali teda s príchodom ženatých kňazov s početnými rodinami. 

Pavol Tirpák dostal prvý príkaz vysťahovať sa do okolia Pardubíc. Ako spomína jeho dcéra 

Marta: „Otec sadol na vlak a išiel sa tam pozrieť. Práca by sa mu bola páčila, lebo to bol taký 

poľnohospodársky majer a on bol zvyknutý ťažko pracovať z domu. No nablízku nebola nijaká 

škola, nepremával ani autobusový spoj a on mal tri školopovinné deti. Takže povedal, že on tam 

nepôjde, kvôli nám, deťom.“26 Vzdelanie bolo pre Pavla Tirpáka rovnako dôležité ako slobodná 

voľba vierovyznania. 

Po dohadovaní sa na Krajskom národnom výbore v Košiciach dostal nový príkaz – vysťa-

hovať sa do Mariánskeho údolia pri Olomouci. Bol určený na prácu v Moravských železiarňach. 

Po príchode na miesto ho však čakalo nemilé prekvapenie. Podmienky na ubytovanie boli mimo-

riadne nevyhovujúce, o čom svedčí aj vyhlásenie Pavla Tirpáka po príchode do Mariánskeho údo-

lia: „I keď ma zabijete, na toto miesto sa nenasťahujem!“27 Ako spomína jeho dcéra Marta: „Presne 

si pamätám na ten deň, keď sme sa sťahovali. Bolo krásne počasie a plná stanica ľudí. Prišli sme 

do Olomouca, nás nechal otec na stanici a išiel sa hlásiť na ten kultúrny odbor. Lenže tam mu 

 

24 MAREK, P. „Akce 100“. Příspěvek k dějinám řeckokatolické církve v Československu 
po druhé světové válce, s. 86. 
25 Slovenský úrad pre veci cirkevné (1926) 1949 – 1956 (1958), podrobný inventárny súpis, s. 429. 
26 Videonahrávka so svedectvom Marty Maligdovej, dcéry Pavla Tirpáka. 
27 MAREK, P. „Akce 100“. Příspěvek k dějinám řeckokatolické církve v Československu 
po druhé světové válce, s. 94. 
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povedali, že tu máme ubytovanie v slobodárke. Nebolo to vôbec zorganizované.“ Následne mu pre 

šesťčlennú rodinu pridelili jednu izbu v robotníckom hoteli. Jeho putovanie sa tým neskončilo a 

o pár dní ho úrady znova preložili. Tentoraz ho poslali na poslednú železničnú zastávku v Českos-

lovensku. Do vyľudneného mestečka po sudetských Nemcoch – Starého Města pod Snežníkem, 

okres Šumperk. 

 

2.4 Pobyt v Čechách 

Po príchode do Starého Města pod Snežníkem Pavol Tirpák nastúpil do práce v trojzmennej 

prevádzke ako baník závodu Tuhové a rudné doly v Malom Vrbně. Najprv ho s rodinou ubytovali 

v jednoizbovom byte nad pekárňou. „Bývali sme nad pekárňou a jedna z Rusnákových dcér (dcéra 

ďalšieho vysťahovaného slovenského gréckokatolícke kňaza) tam brigádovala a každé ráno nám 

pod dvere doniesla pečivo,“ dodáva s úsmevom dcéra Marta. Časom sa ich sociálna situácia 

zlepšila a bol im pridelený banícky byt. 

Z rozhovorov s deťmi Pavla Tirpáka vyplynulo, že sa nikdy na svoju situáciu nesťažoval. 

Veľkou oporou mu bola v týchto neľahkých časoch jeho manželka Katarína. „V našom prípade, si 

myslím, že ho ovplyvnila aj mama. Lebo aj jej dve sestry boli vydaté za kňazov, jedna dokonca v 

Užhorode, tam bol pán v gulagu a rovnako aj jeho syn. A nikto z nich nepodpísal pravoslávie, takže 

to bola aj taká rodinná výchova,“ spomína najstaršia dcéra Marta Maligdová. Pavol Tirpák bral 

vysťahovanie ako novú výzvu a aj napriek nepriazni osudu si dokázal vytvoriť vlastnú cestu. Ani 

v „cudzine“ neprestal pomáhať iným. „V bani pracoval aj jeden maďarsky kňaz, ktorý nevedel ani 

slovo po česky, tak bol veľmi rád, že môže ísť s otcom na zmenu, keďže otec hovoril po 

maďarsky,“ spomína dcéra Marta. 

Napriek tomu, že musel vykonával rôzne iné zamestnania, nikdy sa nevzdal svojho 

poslania. „Zobrali im živobytie, vysťahovali ich do cudzej krajiny, ale kňazstvo im nemohol zobrať 

nikto. Kňazmi zostali navždy,“ dodáva dcéra Marta. Aj v Čechách stále dodržiaval pravidlá svojho 

poslania. Každodenne slúžil sväté omše doma na jedálenskom stole. V rodinnej tichosti. Presne 

tak, ako to vyplývalo nielen z cirkevného zákona, ale predovšetkým z jeho presvedčenia.  
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Výraznú podporu mu v tejto zložitej situácii poskytoval aj miestny rímskokatolícky 

duchovný Ján Vitovský,28 Moravák so zlatým srdcom a večným optimizmom. Pavol Tirpák si 

veľmi cenil aj stretnutia s ďalšími kňazmi, ktorí boli poslaní do tohto „duchovného vyhnanstva“, 

predovšetkým s P. Rusnákom (otcom súčasného bratislavského biskupa), E. Juhásom a Š. 

Haluškom.  

Okrem zákazu kňazskej služby mal Pavol Tirpák ako gréckokatolícky kňaz aj zákaz 

cestovať na Slovensko. Povolenie mu mohol udeliť len krajský národný výbor.29 Výnimkou nebolo 

ani úmrtie jeho mamy v roku 1952. Povolenie vycestovať na jej pohreb dostal až po predložení 

oficiálneho telegramu, ktorý mu zaslal jeho brat Michal. 

Obmedzenia sa týkali aj jeho detí. Jeho dcéra Marta si spomína, že v roku 1952, keď 

komunistická strana zakladala pioniersku organizáciu, prišla pani riaditeľka a povedala: 

„‘Zakladáme pioniersku organizáciu, Tirpáková, Rusnáková, môžete ísť domov,’ vyčlenili nás z 

kolektívu, lebo sme boli iné. Nemohli sme byť pionierky, lebo sme boli deti triedneho nepriateľa.“30 

Pavol Tirpák zo zdravotných dôvodov musel skončiť v roku 1957 s prácou v bani. 

Následne prešiel pracovať do textilnej továrne Lenax. Dva roky po zmene zamestnania sa musel 

znova sťahovať, pretože mu bol odobraný banícky byt, na ktorý už nemal nárok. Bola to dobrá 

príležitosť na ďalšie vážne rozhodnutie. Keďže jeho staršie deti boli dospelé, rozhodol sa aj bez 

povolenia pre návrat na Slovensko. 

 

2.5 Návrat  

Po návrate na Slovensko ho prichýlil v rodičovskom dome brat Mikuláš. Začala sa rovnaká 

strastiplná cesta za zamestnaním ako v roku 1950. Ako kňaza sa ho báli zamestnať. Pomocnú ruku 

mu podal Juraj Čižmár, agronóm Jednotného roľníckeho družstva v Trnávke, kde vykonával prácu 

sezónneho robotníka. Neskôr pracoval ako skladník Okresného stavebného podniku v Sečovciach 

a nakoniec ako pracovník údržby spotrebného družstva Jednota v Sečovciach. 

 

28 SNÁŠELOVÁ, J. Činnost církevních tajemníků na Šumpersku do roku 1968, s. 36. 
29 BABJAK, J., KUŠNÍR, P. Zostali verní, osudy gréckokatolíckych kňazov 1, s. 111. 
30 Videonahrávka so svedectvom Marty Maligdovej, dcéry Pavla Tirpáka. 
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Po návrate na Slovensko Pavol Tirpák obnovil kontakt s „chlapcami zo seminára“, ku 

ktorým patrili predovšetkým A. Miroššay, Dr. J. Seman, J. Kniežo, M. Magyar, I. Jesenský. Tieto 

stretnutia si všimla aj ŠtB a pravidelne ho povolávala na pohovory spolu s ďalšími 

„nezjednotenými“31 a podozrievali ich z rozširovania správ o obnove gréckokatolíckej cirkvi. 

V roku 1965 ŠtB spustila akciu s krycím názvom „OBNOVA“, ktorej cieľom bolo „preskúmať 

možnosti jeho využitia na spoluprácu“.32 Zámer sa však nepodaril ani po mnohých výsluchoch 

a vyšetrovatelia na záver uviedli, že je „fanatik náboženský“33 a „ostáva verný gréckokatolíckej 

cirkvi a Vatikánu a [...] patrí medzi tých, ktorí usilujú o obnovu činnosti gréckokatolíckej cirkvi 

v ČSSR.“34 

 

2.6 Obnova pastoračnej činnosti 

Pavol Tirpák sa k duchovnej službe dostal až v roku 1968, keď vláda uznesením č. 205 

povolila fungovanie gréckokatolíckej cirkvi. Stal sa správcom farnosti v Sečovciach. Dostal však 

farnosť bez chrámu, keďže obnovu vojnou zničeného chrámu už pred rokom 1950 nestihol 

dokončiť. Čakala ho nová veľká úloha – výstavba chrámu. 

Po porade s veriacimi, ktorí jednohlasne schválili výstavbu chrámu na vlastné náklady,35 

základný kameň nového chrámu posvätil ordinár Ján Hirka 3. augusta 1969. Keďže si výstavba 

vyžadovala značné finančné prostriedky, P. Tirpák sa počas výstavby vzdal časti svojho platu, 

ktorú predstavovali zbierky tzv. „mirovanie“, získal financie od Slovákov z Kanady i Ústrednej 

medzinárodnej charity z Zürichu36 a výstavbu financovali predovšetkým veriaci dobrovoľnými 

zbierkami. Táto činnosť však neunikla oku ŠtB, ktorá spustila lustráciu P. Tirpáka37 a akciu 

„ARCHANI“ a  „ZBOHATLÍK“.38 Napriek očierneniam P. Tirpáka a jeho trestnému stíhaniu sa 

vyšetrovaním preukázalo, že sa žiadnych skutkov nedopustil.39 Akcia „ARCHANI“ skončila pre 

 

31 Archív Ústavu pamäti národa Bratislava, Krajská správa ministerstva vnútra z 9. 3. 1966. 
32 Archív Ústavu pamäti národa Bratislava, Krajská správa ministerstva vnútra z 21. 10. 1965 (spis 6475). 
33 Archív Ústavu pamäti národa Bratislava, Krajská správa ministerstva vnútra z. 22. 12. 1965. 
34 Archív Ústavu pamäti národa Bratislava, KS ZNB, Správa štátnej bezpečnosti z 26. 6. 1974. 
35 Archív Ústavu pamäti národa Bratislava, KS ZNB, Správa štátnej bezpečnosti zo 17. 09. 1974 
36 Archív Ústavu pamäti národa Bratislava, Krajská správa ŠtB, 30. 11. 1973. 
37 Archív Ústavu pamäti národa Bratislava, S-VB a Š. ŠtB, 8. 02. 1974. 
38 Archív Ústavu pamäti národa Bratislava, Krajská správa ŠtB, 12. 2. 1974. 
39 Archív Ústavu pamäti národa Bratislava, SNB, Skupina vyšetrovania VB 31. 3. 1971. 
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štát neúspešne, pretože „nebolo zistené, že by menovaný udržiaval písomný styk s kap. cudzinou 

a hlavne Vatikánom.“40 Napriek týmto zisteniam ŠtB pokračovala v sledovaní a snažila sa nájsť 

dôkazy na odňatie štátneho súhlasu, lebo „odňatím štátneho súhlasu [...] by sa zvýraznil rešpekt 

pred štátnymi úradmi.“41 Štátne orgány dlho blokovali posvätenie chrámu, lebo mali výhrady 

k štýlu veže aj k jej umiestneniu. Nariadili odstránenie kovovej konštrukcie s krížom, ktorý tam 

chýbal až do roku 1997.42 Posviacku vykonal sám správca farnosti Pavol Tirpák až 16. mája 1975.  

Zo spisov ŠtB vyplýva, že informátori, ktorými boli aj niektorí gréckokatolícki kňazi, 

pravidelne každý mesiac, niekedy aj častejšie, informovali o každom jeho kroku. V roku 1976 mu 

zamietli aj vydanie povolenia na rodinnú dovolenku do Juhoslávie.43 Akcia „ZBOHATLÍK“ bola 

ukončená až 7. 6. 1977, no tiež bezvýsledne, pretože sa nič nenašlo. Úrady však skonštatovali, že 

správanie P. Tirpáka je „skonsolidované a občania sú spokojní.“44 

Naplnená vonkajšia sloboda i povzbudenie zo strany Svätého Otca Jána Pavla II. 

k päťdesiatemu výročiu kňazstva45 ho aj v pokročilom veku nútili naďalej sa angažovať. V roku 

1991 sa podieľal na obnove Spolku sv. Cyrila a Metoda a na prvom valnom zhromaždení bol 

zvolený za člena výboru tohto spolku.46 Keď výbor  Spolku sv. Cyrila a Metoda rozhodol, že 

tradičné Cyrilo-metodské slávnosti sa v roku 1992 usporiadajú v chráme v Sečovciach, Jozef 

Knežo, predseda spolku, uviedol, že „sme presvedčení, že Sečovčania pod vedením svojho 

duchovného otca o. Pavla Tirpáka urobia všetko pre ich úspech.“47  Pavol Tirpák s pokorou prijal 

aj túto výzvu a vo veku 78 rokov pripravil dvojdňový program Cyrilo-metodských slávností, ktoré 

sa konali 11. až 12. júla 1992. 

 

 

 

40 Archív Ústavu pamäti národa Bratislava, Krajská správa ZNB, 21. 5. 1974. 
41 Archív Ústavu pamäti národa Bratislava, KS ZNB Správa štátnej bezpečnosti, 26. 6. 1974. 
42 BABJAK, J., KUŠNÍR, P. Zostali verní, osudy gréckokatolíckych kňazov 1, s. 111. 
43 Archív Ústavu pamäti národa Bratislava, Záznam ŠtB č. 46/76, 2. 8. 1976. 
44 Archív Ústavu pamäti národa Bratislava, Záverečná správa, 7. 6. 1977. 
45 Pozri príloha, dokument č. 4. 
46 https://www.sscm.sk/about/valne-zhromazdenia/prve-obnovujuce-valne-zhromazdenie/ (cit. 2022-10-16). 
47 KUŠNÍR, P. Zo zasadnutia výboru v Sečovciach, s. 15. 
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2.7 Posledná rozlúčka 

Bol hrdým Slovákom, vždy sa chcel dožiť vzniku Slovenskej republiky. Toto želanie sa mu 

symbolicky splnilo. 1. januára 1993 o polnoci rozozvučal zvony a ohlásil vznik Slovenskej repub-

liky. Svojim veriacim slúžil skutočne do posledného dychu svojho života. Ráno o ôsmej hodine 

pripravil svätú omšu, ale už ju neodslúžil. Odišiel do večnosti. 

Žil jednoduchým a skromným životom, no až jeho pohreb naznačil, pre koľkých ľudí veľa 

znamenal. Nasvedčujú tomu aj davy kňazov, veriacich i neveriacich, ktoré sa zúčastnili pohreb-

ných obradov 4. januára 1993 v gréckokatolíckom chráme sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach, ktorú 

odslúžil biskup Mons. Ján Hirka. Jeho službu nemožno vyjadriť lepšie ako slovami básnika Miku-

láša Kasardu,48 ktorý mál slávnostný príhovor na tomto obrade a venoval mu krátku báseň: 

 
Ako sa zrazu na nás zozimilo 
Odišiel kňaz 
Zaduli víchry, páli holomráz 
Na sviatok Pána povolali Vás 
 
A cítili sme: Ochranný Váš štít 
sa zrazu zatriasol a kľakol 
Ešte ste stihli ráno zazvoniť 
Pripraviť čašu, čítanie a Zákon 
 
Tu sa Vám hviezda Vianoc zjavila: 
Pán, ktorý svojich verných omilostí 
A liturgiu presvätého Bazila 
ste odslúžili cestou do večnosti. 

 

Pavlovi Tirpákovi bola v roku 1998 prešovským biskupom Jánom Hirkom udelená pamätná 

medaila „in memoriam“ ako prejav vďačnosti za vernosť gréckokatolíckej cirkvi v dobe jej likvi-

dácie a za statočné svedectvo viery.49 

 

 

 

 

 

48 KASARDA, M. Za otcom Pavlom Tirpákom, s. 14. 
49 Pozri príloha, dokument č. 3. 
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3 Záver 
 

V našej práci sme sa snažili pripomenúť Akciu P, historickú udalosť Slovenska, ktorá aj 

napriek svojmu lokálnemu charakteru ovplyvnila mnohých Slovákov. Predstavili sme príbeh 

jednoduchého gréckokatolíckeho kňaza Pavla Tirpáka, ktorý sa celý svoj život snažil žiť v súlade 

so svojím presvedčením. A keďže považoval slobodnú voľbu vierovyznania za základné ľudské 

právo, vyjadril odpor voči násilnej likvidácii gréckokatolíckej cirkvi. Na základe jeho osudu sme 

chceli ilustrovať vplyv netolerantného prístupu vládnucej vrstvy na život tejto menšiny. Vrstvy, 

ktorá chcela rôznymi neoprávnenými postupmi zlikvidovať jednu skupinu veriacich, len kvôli jej 

vierovyznaniu. 

Snažili sme sa poukázať na skutočnosť, že nerešpektovanie slobody prejavu, v tomto 

prípade výberu vierovyznania, vedie k utláčaniu, zastrašovaniu, vyhrážaniu a ohrozovaniu. Tieto 

nenávistné prístupy sa prejavili na osude Pavla Tirpáka zákazom vykonávať zamestnanie, násilným 

vysťahovaním a dlhoročným sledovaním Štátnou bezpečnosťou. Pavol Tirpák mal síce to šťastie, 

že ho obišlo väznenie, no mnohí iní to šťastie nemali a zomreli vo väzeniach alebo na následky 

mučenia, ako napríklad biskup Pavol Peter Gojdič. 

Osud Pavla Tirpáka je jedným z mnohých príkladov našej histórie, ktoré poukazujú na 

nerešpektovanie práva na slobodnú voľbu identity a predovšetkým na vplyv tohto správania na 

život danej menšiny. Vzhľadom na tom, že sa aj v súčasnosti objavujú prejavy slovného či 

fyzického násilia voči menšinám, sme na základe týchto skutočností chceli upozorniť na potrebu 

podporovať v spoločnosti toleranciu a rešpekt medzi jednotlivými spoločenskými skupinami 

navzájom, bez ktorých nemôže existovať sloboda.  

Ciele, ktoré sme si vytýčili pred písaním našej práce, sa nám podarilo naplniť. 
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