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Návrh na uznesenie:
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Spracovali:
Členovia komisie MsZ
pre udeľovanie cien mesta

Stanovisko komisie MsZ pre udeľovanie cien mesta zo dňa 30. októbra 2013:
Komisia MsZ pre udeľovanie cien mesta odporúča MsZ predložený
materiál prerokovať a schváliť.

Stanovisko MsR zo dňa 3. decembra 2013:
MsR odporúča MsZ tento materiál prerokovať a udeliť Ceny mesta Svidník

Svidník ll. december 2013



NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle článku 28 Štatútu mesta Svidník

udeľuje Cenu mesta Svidník

a) Mons. Jánovi Babjakovi SJ,
b) Jánovi Jurčišinovi .



DÔVODOVÁ SPRÁVA

Mons. Ján Babjak SJ sa narodil 28. októbra 1953 v Hažíne nad Cirochou pn
Humennom. Gymnaziálne štúdia absolvoval v Humennom a teologické štúdia na
Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave v rokoch 1973-1978. Kňazskú vysviacku
prijal 11. júna 1978 v Prešove. V rokoch 1978-1983 pôsobil ako kaplán v Prešove. 18. júna
1987 tajne vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Prvé sľuby zložil 18. júna 1989. Prefektom
a špirituálom v kňazskom seminári Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave bol
v rokoch 1989-1990. V rokoch 1990-1991 bol kaplánom farnosti Povýšenia svätého Kríža
v Bratislave.

Licenciálne štúdia absolvoval na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme v rokoch 1991-
1993. Ako správca Exercičného domu sv. Ignáca v Prešove pôsobil v rokoch 1993-1994. Vo
Vatikánskom rozhlase pracoval v rokoch 1994-1995.

16. decembra 1996 obhájil doktorskú prácu pod názvom "P. Michal Lacko SJ - formátor
a informátor gréckokatolíkov" na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. V rokoch 1997-
2002 bol riaditeľom Centra spirituality Východ - Západ Michala Lacka v Košiciach, súčasne
pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej
univerzity v Prešove a na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, kde prednášal východnú
spiritualitu.

Za prešovského eparchiálneho biskupa bol vymenovaný 11. decembra 2002.
Konsekrovaný bol 6. januára 2003 pápežom Jánom Pavlom II. v Bazilike sv. Petra v Ríme.
Itronizácia sa uskutočnila 18. januára 2003 v Prešove.

V priebehu jeho doterajšieho pôsobenia mu bola udelená Cena Prešovského
samosprávneho kraja, Cena mesta Humenné, Cena primátora mesta Prešov, Cena primátora
mesta Svidník, Cena rektora Prešovského kňazského seminára v Prešove a iné ocenenia.

Za pôsobenia Mons. Jána Babjaka SJ sa yo Svidníku dokončila výstavba Chrámu Božej
Múdrosti, ktorý sa zároveň spojil s najstaršou sakrálnou pamiatkou mesta Svidník Chrámom
sv. Paraskievy. Mons. Ján Babjak SJ tento chrám sám posvätil 5. júna 2005 aj za účasti
predsedu vlády SR. V tomto chráme ľudia čerpajú mnoho síl do života a je aj magnetom ľudí
mimo mesta Svidník, čoho svedectvom je aj kniha návšteva pod'akovaní v nej napísaných. V
meste Svidník sa 27. októbra 2005 slávila sv. liturgia za účasti východných biskupov Európy
na čele s kardinálom Husárom. Svidník navštívil Apoštolský nuncius na Slovensku Mons.
Mario Giordana, kde v Chráme Božej Múdrosti slávil spolu s prešovským arcibiskupom a
metropolitom Jánom Babjakom SJ archijerejskú svätú liturgiu.

Vo Svidníku sa nachádza CZŠ sv. Juraja, ktorú tiež zastrešuje Mons. Ján Babjak SJ.
Veľkou duchovnou pomocou sú centrá, ktoré boli zriadené arcibiskupom (Centrum pre
mládež v Juskovej Voli a Centrum pre rodinu na Sigorde). Aj ked' tieto centrá nie sú priamo
vo Svidníku, sú navštevované veľkým počtom Svidníčanov. To isté platí o pútnických
miestach Ľutina a Litmanová, ktoré sa teraz zveľad'ujú a na ktoré ľudia zo Svidníka chodia
radi, lebo si tam oddýchnu telesne, duševne a duchovne.



Počas celého svojho pôsobenia vyvíjal a vyvíja Mons. Ján Babjak SJ aj bohatú publikačnú
činnosť. Významnou je 8 - dielna publikácia Zostalí verní, ktorú v novom rozšírenom vydaní
vydal v dvoch zväzkoch.

Ján Jurčišin sa narodil 17. decembra 1924 v obci Vagrinec v okrese Svidník. Pochádza
z roľníckej rodiny, politicky organizovaný nie je. Je dlhoročným členom zväzu
protifašistických bojovníkov a priamym účastníkom Karpatsko-duklianskej operácie.

12. decembra 1944 v Gribove vstúpil do československého armádneho zboru, kde bol aj
vystrojený. Vo výcvikovom stredisku v Šemetkovciach bol pridelený k protitankovým
delostrelcom. Po dvoch týždňoch výcviku bol na jeden týždeň presunutý do Krajného
Čierneho, kde pokračoval vo výcviku. Odtiaľ bol presunutý do Brusnice a bol pridelený k 2.
oddielu, 1 batérii, ktorej veliteľom bol ppor. Krejčir. Do bojov bol nasadený proti maďarskej
obrane.

19. januára 1945 bol v Ladomírovej. Odtiaľ potom postupoval na Dubovu, Ciglu,
Bardejov, Nižný a Vyšný Slavkov, Prešov a Široké. Ďalší postup bol až k Liptovskému
Hrádku, kde zotrval tri dní. Do bojových operácií bol nasadený na úseku Okoličná-Háje. Z
tohto úseku boli presunutí do Bukarskej Novej Vsi, kde dostali plynové masky, lebo sa
očakávalo, že Nemci použijú plyn. Potom sa znovu vrátili do Okoličného, kde vystriedali
sovietske jednotky. Z tohto úseku bol potom presunutý do palebného postavenia v
Smrečanoch. Tu robil nabíjača do kanóna. Pri jeho obsluhe bol mieričom Nikolaj Fučko. Na
tomto úseku prebiehali veľmi ťažké boje a útočilo sa tu 3-4 krát denne. Počas týchto bojov
obsluha ich kanóna zničila dôležité nemecké guľometné pásmo, čím uľahčili postup pechote
na Háje.

V bojoch v Bobrovci zostrelili kostolnú vežu, kde bol umiestnený nemecký gul'ometčík,
ktorý zabraňoval postupu našim jednotkám. Pri železničnej stanici v Liptovskom Mikuláši im
nemecké delostrelectvo odstrelilo hlaveň z kanóna. V Podturni potom dostali nový kanón.

Počas bojových operácií im situáciu sťažovalo počasie. Boli veľké snehové záveje, takže
pri preprave kanónov im pomáhalo civilné obyvateľstvo s ťažnými zvieratami. Takto im
pomáhali na trase Liptovský Mikuláš - Ružomberok.

Ďalší postup bol potom na Vrútky, Žilinu a Holešov na Morave. Tu sa im podarilo
ukoristiť nemecký automobil, na ktorom viezli muníciu až do Prahy. V Hrušove na Morave v
palebnom postavení bola ich jednotka medzi rumunskými a sovietskymi delostrelcami. Tu ho
zastihol aj koniec vojny ana počesť víťazstva strieľali osvetľovacie rakety. Odtiaľ sa
presunuli do Prahy, kde na zúčastnil vojenského defilé. Z Prahy bol presunutý do Kadane, kde
zaisťoval poriadok od presúvajúcich sa nemeckých vojakov. V Liberci ešte potom
zabezpečoval strážnu službu jedného závodu. Odtial' bol prevelený do Bratislavy, potom do
Nitry a 2. júla 1945 bol prepustený do zálohy.



Ján Jurčišin bol ocenený týmito medailami:

~ Dukelská pamätná medaila
~ Pamätná medaila k 30. výročiu oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou
~ Pamätná medaila k 50.výročiu SNP
~ Medaila M.R.Štefánika I. stupňa, II. stupňa a III. stupňa
~ 50. výročie oslobodenia Slovenska
~ 60. výročie oslobodenia Slovenska
~ Účasť v boji proti fašizmu
~ Za vernosť
~ Pamätná medaila Československej obce legionárov
~ Za zaslugi ( Poľsko)
~ Medaila Žukova
~ Sovietska medaila k 70. výročiu oslobodenia
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