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Vážená pani primátorka Turčanová!
Medzinárodné spoločenstvo krajín, médiá a mnohé inštitúcie si v uplynulom
roku 2020 pripomenuli 100 rokov od narodenia jednej z najvýznamnejších
osobností životov súčasných generácií - Karola Wojtylu, ktorý ako prvý Slovan sa
v roku 1978 stal pápežom a prijal meno Ján Pavol II.
Jeho pontifikát bol dlhý a plodný. Zanechal rozsiahle a významné dedičstvo
nielen v cirkevnom vývoji, ale aj v mnohých oblastiach svetového spoločenského,
kultúrneho a duchovného života, s presahom na politiku a medzinárodné vzťahy.
Karol Wojtyla aktívne čelil dvom totalitným režimom a zvlášť pri páde komunizmu
bol považovaný za hlavného inšpirátora duchovnej a nenásilnej zmeny, ku ktorým
patrí aj naša Nežná revolúcia r. 1989. Návrat slobody v strednej a východnej Európe
sa preto významne spája aj s jeho menom a úsilím.
V rámci celoživotného pôsobenia sa veľmi viditeľne prejavoval jeho osobný
a osobitný vzťah k Slovensku. Bol to vzťah priateľstva a úprimného slovanského
bratstva. Keď ako pápež prišiel po prvýkrát v r. 1990 do Československa, pobozkal
nielen pôdu v Prahe, ale zopakoval tento výraz hlbokej úcty aj na letisku v Bratislave
ako osobitné pozdravenie slovenskému národu. Bolo to nielen gesto úcty, ale aj
prorocké posolstvo o budúcej samostatnosti našej vlasti.
V roku 1995 to bola jeho druhá a oficiálna návšteva Slovenskej republiky ako
samostatného štátu, v rámci ktorej zavítal dňa 2. júla aj do Prešova. V tú júlovú
nedeľu sa zaplnil priestor pred Mestskou halou tisíckami ľudí, kde slávil sv. omšu.
Pred príchodom na miesto bohoslužby sa Ján Pavol II. neočakávane a na osobné
želanie zastavil a modlil pri pamätníku 24 obetí z radov evanjelických veriacich,
zavraždených v Prešove za Caraffovho krvavého súdu v roku 1687.
Počas návštevy sa pápež zastavil tiež v gréckokatolíckej Katedrále sv. Jána
Krstiteľa, kde sa modlil pri telesných ostatkoch biskupa Prešovskej eparchie mučeníka Petra Pavla Gojdiča, ktorého beatifikoval v roku 2001 v Ríme spolu
s hieromučeníkom Metodom Dominikom Trčkom. Potom, počas Akatistu sa
prihováral aj pravoslávnym veriacim. V Prešove, kde majú významné zastúpenie
viaceré cirkvi, pápež teda zreteľne potvrdil svoju vo svete známu a dôležitú snahu
o pokoj a jednotu medzi kresťanmi a spoluprácu s ďalšími spoločenstvami. Pri
poslednej návšteve na Slovensku v roku 2003 blahorečil ďalších mučeníkov prešovského pomocného biskupa Vasiľa Hopka a sestru Zdenku Schellingovu. Nikdy
predtým v histórii pápež v Prešove nebol. Žiada sa mi spolu s mnohými Prešovčanmi
a Šarišanmi vyjadriť otázku, či a kedy ešte v budúcnosti niečo podobné Prešov
zažije...
Aj po rokoch je odkaz Jána Pavla II. v Prešove prítomný a viditeľný. Jeho
návštevu a odkaz pripomína Ulica Jána Pavla II. pri Mestskej hale, socha
v nadživotnej veľkosti pri Konkatedrále sv. Mikuláša a pamätné tabule v Katedrále
sv. Jána Krstiteľa a pri pomníku obetí Prešovských jatiek. Dielo sv. Jána Pavla II. ako
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významnej autority medzinárodného, spoločenského, duchovného a kultúrneho
života bola predmetom viacerých konferencií, ktoré organizovala Prešovská
univerzita či ďalšie cirkevné a sekulárne inštitúcie.
Z uvedených dôvodov a vzhľadom na výnimočnosť osobnosti, života a diela
sv. Jána Pavla II. a tiež historickú jedinečnosť návštevy pápeža v meste Prešov ako
predseda Správnej rady Nadácie Antona Tunegu, ktorá je nositeľkou aktívnej
pamäte na obete zápasu o slobodu a spravodlivosť v našej vlasti, a ako priateľ mesta,
ktoré sa počas ôsmich rokov práce stalo súčasťou mojej životnej cesty,
dovoľujem si Vás osloviť s podnetom, aby Mestské zastupiteľstvo na
základe Vami predloženého návrhu a podľa článku 2 Štatútu udeľovania
ocenení mesta Prešov, rozhodlo o udelení čestného občianstva mesta Prešov
pápežovi sv. Jánovi Pavlovi II. in memoriam
ako osobnosti, ktorá sa osobitne významným spôsobom zaslúžila
o mier a priateľstvo medzi národmi, ktorá významným spôsobom obohatila
ľudské poznanie a ktorá sa zaslúžila o povznesenie a šírenie dobrého mena
mesta Prešov a Slovenska v opätovne slobodnej a zjednotenej Európe,
a ako najvyššieho ocenenia jeho výnimočného vzťahu k mestu Prešov
v rámci jeho vzťahov k Slovensku.
V prípade schválenia tohto ocenenia odporúčam, aby na slávnostnom
zasadnutí bolo odovzdané osobnému tajomníkovi pápeža J. Em. kardinálovi
Stanislawovi Dziwiszovi, krakovskému arcibiskupovi, v prítomnosti apoštolského
nuncia a veľvyslanca Poľskej republiky v Slovenskej republike.
Vážená pani primátorka,
som presvedčený, že takéto neobvyklé a zároveň najvyššie ocenenie
mesta Prešov bude verejnosťou chápané a zdieľané ako vyjadrenie pokračujúceho
vzťahu priateľstva, vďaky a úcty občanov metropoly Šariša a Prešovského
samosprávneho kraja k výnimočnej osobnosti sv. Jána Pavla II. Som presvedčený, že
takéto rozhodnutie Mestského zastupiteľstva Prešova pritiahne nielen miestnu
a regionálnu, ale aj medzinárodnú pozornosť.
Ďakujem Vám a všetkým poslankyniam a poslancom Mestského
zastupiteľstva za porozumenie a za starostlivé zváženie tohto návrhu. Ak je
potrebné, som k dispozícii pre obhajobu návrhu na rokovaní príslušnej Komisie MsZ
alebo samotného Zastupiteľstva.
S úctou a s pozdravom

Ján Figeľ
Predseda Správnej rady NAT

