
Oznamujeme vám,  
že naším Bohem, Pánem života a smrti, byl z tohoto světa odvolán 

 

 

 

vladyka Ivan Ljavinec 
emeritní apoštolský exarcha 

 

odešel v tichosti na věčnost v Domově svaté Alžběty v Žernůvce  
při svaté liturgii v neděli dne 9. prosince 2012 

ve věku nedožitých 90 let 
 

Mons. Ivan Ljavinec se narodil 18. dubna 1923 ve Volovci na Podkarpatské Rusi v rodině učitele  
s devíti dětmi. Maturoval na ruském gymnáziu v Mukačevě. Teologii studoval v Užhorodě a ve Vídni. 

Kněžské svěcení přijal 28. července 1946 z rukou prešovského řeckokatolického biskupa  
Petra Pavla Gojdiče. Zůstal v Prešově, kde se stal jeho sekretářem. 

Po likvidaci řeckokatolické církve v Československu v roce 1950 působil tajně. V roce 1955 byl zatčen 
a o rok později ve vykonstruovaném procesu spolu s dalšími šestnácti obžalovanými odsouzen  
do vězení. Po propuštění, kvůli zákazu pobytu v košickém a prešovském kraji, začal pracovat  

v Praze v dělnických profesích. Stále pokračoval v tajné pastoraci svých věřících. Po obnovení činnosti 
řeckokatolické církve byl v dubnu 1969 jmenován farářem u sv. Klimenta v Praze. V lednu 1993  

po rozdělení Československa se stal biskupským vikářem řeckokatolické církve v České republice.  
Na území České republiky papež Jan Pavel II. bulou ze dne 15. března 1996 ustanovil Apoštolský 
exarchát pro katolíky byzantského obřadu a Mons. Ivana Ljavince jmenoval prvním apoštolským 
exarchou a titulárním biskupem akalissenským. Dne 30. března 1996 v Římě v bazilice svatého 

Klimenta přijal biskupské svěcení. Ve funkci apoštolského exarchy působil do roku 2003,  
kdy byl 24. dubna emeritován. 

Poslední léta svého života strávil v Domově sv. Alžbety v Žernůvce u Brna. 

 

Rozloučení se zesnulým se uskuteční v katedrálním chrámě svatého Klimenta v Praze 

ve středu 12. prosince 2012 v 10:00 hodin 
Poté budou tělesné ostatky převezeny do rodného města Volovec na Ukrajině, kde budou po pohřebních 

obřadech uloženy k věčnému odpočinku. 

 

Víčnaja jemu pámjať 

 

Mons. Ladislav Hučko, biskup-apoštolský exarcha 
kněží a jáhni Apoštolského exarchátu 

a zarmoucená rodina 


