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VáÏení politickí väzni, váÏení ãitate-
lia, príroda sa uÏ obliekla do nádher-
n˘ch farieb a pripomína nám mnoÏstvo
povinnosti, ktoré ako dediãstvo na‰ich
otcov Slovensko dodrÏiava. Svieãky
a kahance rozÏiaria cintoríny, budeme
tam aj my.  IbaÏe my budeme maÈ
o niekoºko svieãok ãi kahanãekov viac.
Tak sme to robili a robíme, Ïe svieãku
zapálime aj na‰im spoluväzÀom a in˘m
obetiam komunistickej zlovôle a moÏno
sa im aj pokúsime v duchu povedaÈ, ão
a ako sa  na na‰ich osudoch zmenilo.
ËaÏko sa nám  bude vysvetºovaÈ, keì
budeme hovoriÈ o hodnotovom
rebríãku spoloãnosti. Pre nás  aÏ  o pri-
veºmi pomalej ceste k hodnotám
pravdy, cti, úcte a k odbúravaniu závisti,
nenávisti alebo  vedom˘ch klamstiev.
Bez toho nie je moÏná morálna obroda
spoloãnosti. 

Neviem, do akej miery cítite celo-
spoloãenské ìakujem za va‰u ochotu
ÏiÈ v pravde a obetovaÈ jej v‰etko.  Ako
to povedaÈ t˘m na cintorínoch, ktorí ve-
rím, Ïe ani tam hore na nás a na svoje
dielo nezabudli. Máme  dostatoãné

dôvody pripomínaÈ súãasníkom, Ïe
cesta k tomu, Ïe sú slobodnej‰í a Ïe
môÏu verejne vyznávaÈ svoju vieru vied-
la cez veºké obety, cez Ïaláre, gulagy,
muãiarne a popraviská. VarovaÈ pred
totalitou.  PripomínaÈ, Ïe demokracia
nie je navÏdy dan˘ dar, Ïe si ju musia
chrániÈ a brániÈ. 

MoÏno nám ch˘ba odvaha súãas-
n˘ch ‰trajkujúcich, ktorí pokiaº Ïili a pra-
covali pred rokom 1990, tú odvahu
nemali a patrili k mlãiacej  väã‰ine.  âas-
to im  sebectvo a bezohºadnosÈ  nedo-
volí vidieÈ, Ïe najprv je treba do „ke‰e-
ni“ daÈ, aÏ potom z nej braÈ. Na‰a vlasÈ
mala minimálne polstoroãné me‰kanie
za vyspel˘m západn˘m svetom, je preto
ilúziou sa porovnávaÈ, napríklad so
‰kandinávskymi krajinami.  Spravodlivé
je v‰ak hºadaÈ zdroje tam, kde e‰te
zachovávame ‰tátny a obecn˘ aparát
s pôvodn˘mi  ‰truktúrami riadenia.

Ak by sa tieto rezervy vrátili do ‰tát-
neho rozpoãtu a poctivo by sa s nimi
nakladalo, boli by prostriedky aj na
„ìakujem“ pre t˘ch, ktorí boli pol sto-
roãia druhorad˘mi obãanmi s najniÏ‰ími
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Na titulnej strane: Pád komunizmu v âesko-Slovensku je spájan˘ najmä
s demon‰tráciami, ktoré sa konali od 16. novembra v Bratislave a od 17. novem-
bra 1989 v Prahe. Hoci sa tieto prvé demon‰trácie konali pri príleÏitosti Medziná-
rodného dÀa ‰tudentstva a teda 50. v˘roãia nacistick˘ch razií na praÏsk˘ch
vysoko‰kolsk˘ch internátoch, ich úãastníci demon‰trovali slovne aj transparentmi
proti komunizmu. Po zásahu bezpeãnostn˘ch zloÏiek voãi demon‰trujúcim
‰tudentom a zapojení sa ‰irokej verejnosti,  protesty vyústili do pádu komunistic-
kého reÏimu. Na snímke Bratislava 16. novembra 1989. Foto archív

Vlani na RuÏinovskom cintoríne... Foto Vlastimil Morávek

Pomalá cesta k pravde
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zárobkami, bez moÏnosti ‰túdia, cesto-
vania, za to s noãn˘mi kontrolami ·tB
a trval˘m psychick˘m vydieraním.
Strachom o deti, vnukov a blízkych prí-
buzn˘ch ãi priateºov. Bolo by viac aj na
uãiteºov, ktorí by mali nielen uãiÈ, ale
hlavne vychovávaÈ.  BohuÏiaº, ku  zlu,
zlobe, závisti, násilnostiam mládeÏ
systémovo uãia  médiá, aÏ na malé
v˘nimky. Tu  stále ãakáme na  to, Ïe
v záujme du‰evného zdravia národa ‰tát
prehodnotí vydávanie licencií niektor˘m
médiám. To v‰etko uÏ opakovane
hovorím pri svetielku na cintoríne a aj
preto sa viacerí  obãania ãudujú, preão
som pri niektor˘ch hroboch tak dlho.
Îiaº,  mnohí nevedia, kto a preão v tom
hrobe leÏí. Mnohokrát ide o obete ko-
munizmu, ktoré pri‰li o Ïivot  v relatívne
mladom veku. 

Poz˘vam vás na cintoríny a zoberte
si aj viac svieãok. Uºahãí sa vám na du‰i,
po  vnútornom dialógu, ako som
naznaãil v t˘chto riadkoch. Budem rád,

keì  sa  stretneme aj 16. novembra
o 11 hodine na RuÏinovskom cintoríne
v Bratislave, ãi pri in˘ch pamätníkoch.
Bude mi smutno pri vyslovovaní poãtu
t˘ch, ktorí opustili tento svet, ale aj t˘ch,
ktorí pre zdravotn˘ stav ãi vysok˘ vek
nemôÏu prísÈ, tak, ako to robili v minu-
l˘ch rokoch. 

Ústav pamäti národa v spolupráci

s na‰ou organizáciou plánuje  viac akcií,
na ktoré  vás srdeãne poz˘vam. Naprí-
klad 12., 13. a 14. novembra do
Zrkadlového hája v bratislavskej PetrÏal-
ke, kde sa uskutoãní diskusia politick˘ch
väzÀov so ‰tudentmi. Alebo 15. novem-
bra na prijatie politick˘ch väzÀov u pri-
mátora Bratislavy ãi 16. novembra na
pietnu spomienku do RuÏinovského
cintorína v Bratislave. V Katedrále sv.
Martina v Bratislave bude  17. novem-
bra o 9. hodine venovaná sv. om‰a za
obete komunistického reÏimu a popo-
ludní o sedemnástej hodine v starej
Slovenskej národnej rade bude vyslove-
né uznanie politick˘m väzÀom. 

Pochopiteºne verím, Ïe nám napí‰e-
te o pietnych stretnutiach pri va‰ich
pamätníkoch v regiónoch, tak, ako to
bude  napríklad 14. novembra o 14.00
hodine v Nitre. Te‰ím sa na stretnutia
s vami a va‰imi blízkymi. S úctou 

Arpád Tarnóczy
predseda PV ZPKO
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Denník Pravda si 20.
októbra v redakãnom
ãlánku posÈaÏoval nad
situáciou ministra spra-
vodlivosti, ktor˘ sa vraj
ocitol v podobnej situácii

ako minister diplomacie. Bude si vraj
musieÈ sadnúÈ za jeden stôl so zástup-
cami aktivistov, ktorí odmietajú zarade-
nie práv homosexuálov do stratégie na
ochranu ºudsk˘ch práv. K odporcom
stratégie, ktorá zavádza rodovú rovnosÈ,
pojmy  matka a otec nahrádza slovami
rodiã ã. 1 a rodiã ã. 2,  patria aj ãlenovia
PV ZPKO, ktorí sa pridali k otvorenému
listu Matiãiarov ministrovi diplomacie.
Svoje kritické stanovisko k stratégii
poslala ministrovi diplomacie aj Konfe-
rencia biskupov Slovenska.

Îe v súãasnosti je rodina v ohroze-
ní, Ïe prestáva záujem o uzatváranie
heterogénnych  manÏelstiev, ale
naopak, prichádza tlak na moÏnosÈ
uzatváraÈ homosexuálne manÏelstvá,
ukázala aj slovensko-ãeská televízna re-
lácia Colnica. V nej ãesk˘ protagonista,
praÏsk˘ zemsk˘ rabín Karol Sidon obvi-
nil slovenskú feministku Oºgu Pietru-
chovú, Ïe rodina zaloÏená na hetero-

sexuálnom manÏelstve je pod tlakom
tak˘ch ºudí, ako je ona. Pietruchová je
riaditeºkou odboru rodovej rovnosti
a rovnosti príleÏitostí na Ministerstve
práce sociálnych vecí a rodiny SR. Otvo-
rene vystupuje na ochranu ºudí patria-
cich ku skupine LGBTI (iniciálky slov
lesbiãka, gay, bisexuálna, transsexuálna
a intersexuálna osoba). 

V diskusii organizovanej americk˘m
veºvyslanectvom v rámci dúhového po-
chodu vyjadrila nespokojnosÈ s t˘m, Ïe
Slovensko po roku 1989 ide mentálne
opaãn˘m smerom. Podºa jej názoru sa
k téme rodovej rovnosti  vyjadrujú ºudia,
ktor˘ s Àou nemajú niã spoloãné a ich
názor povaÏuje za prejav nenávisti. 

Je skutoãn˘m paradoxom doby, Ïe
chrbtom k tejto politike nov˘ch
ºudsk˘ch práv sa postavilo Rusko. Prezi-
dent Putin je známy svojimi originálny-
mi prejavmi a jeden  z ostatn˘ch pred-
niesol na zasadaní klubu Valdaj. Okrem
iného povedal: „Vidíme, Ïe väã‰ina

euroatlantick˘ch krajín fakticky ide ces-
tou odmietania svojich koreÀov, vráta-
ne kresÈansk˘ch hodnôt, ktoré tvoria
základ západnej civilizácie. Popierajú sa
morálne zásady a akákoºvek tradiãná
identita: národná, kultúrna, náboÏen-
ská, alebo dokonca pohlavná...âo iné
by mohlo byÈ väã‰ím svedectvom o mo-
rálnej kríze ºudskej spoloãnosti, neÏ
strata schopnosti sebaprodukcie...Bez
hodnôt zaloÏen˘ch v kresÈanstve
a in˘ch svetov˘ch náboÏenstvách, bez
‰tandardov morálky, ktoré sa formovali
tisícky rokov, ºudia nevyhnutne stratia
svoju ºudskú dôstojnosÈ.“ 

K˘m západná civilizácia vpú‰Èa do
svojej legislatívy paragrafy, rozvracajú-
ce rodinu zaloÏenú na tradiãnom  man-
Ïelstve, Rusko schválilo zákon proti ho-
mosexuálnej propagande i proti hano-
beniu viery. PosúdiÈ, kto má viac
mentálneho zdravia, zostáva na
kaÏdom z nás.  A azda aj zostane,
napriek netolerantn˘m feministkám.

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Komu chýba mentálne zdravie

Pozvánka
DeÀ boja za slobodu a demo-

kraciu je príleÏitosÈou stretnúÈ sa pri
pamätníku popraven˘m a umuãe-
n˘m politick˘m väzÀom komuniz-
mu na RuÏinovskom cintoríne v Bra-
tislave a varovaÈ spoloãnosÈ pred
ak˘mkoºvek totalitn˘m systémom.
Tohto roku sa  pietna spomienka
uskutoãní v sobotu 16. novembra
o 11.00 hodine, na ktorú si vás do-
voºujeme ão najsrdeãnej‰ie pozvaÈ.

Predsedníctvo PV ZPKO
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Ako sa nastupujúca moc v roku
1948 vysporiadala zo súkromne hos-
podáriacimi  roºníkmi?  Súkromníci,
ktorí mali viac ako 15 ha pôdy boli
oznaãení za vnútorn˘ch nepriateºov,
dedinsk˘ch boháãov – kulakov. Ján
·efãík sa narodil v roku 1904
a v Chorvátskom Grobe vlastnil  49 ha
ornej pôdy. Predpis povinn˘ch poºno-
hospodárskych produktov pre ‰tát bol
tak˘ vysok˘, Ïe v roku 1950 aj napriek
tomu, Ïe odovzdal takmer celú úrodu,
kontingent nesplnil. Preto jeho zaÈ od-
viezol do v˘kupu e‰te i posledn˘ch
1000 kg jaãmeÀa urãen˘ch na k⁄me-
nie zvierat v zime. Predpokladal, Ïe si
splnil povinnosÈ. Ale  pracovník v˘ku-
pu (RSD) jaãmeÀ od zaÈa neprijal,
povedal mu, Ïe je chybn˘ a tak ho zaÈ
odviezol napäÈ. AÏ následne tento
pracovník zistil, Ïe jaãmeÀ je zamore-
n˘ pilusom (je to chrobák – zrniar
ãierny, ktor˘ ‰kodí obiliu v skladoch).
Pán ·evãík vedel, Ïe je to zákerné
obvinenie, pretoÏe nikdy tohto ‰kodcu
vo svojom sklade nevidel, ani nikto
z jeho rodiny. 

Podozrivý zo sabotáže
Bezpeãnostné orgány ho zaistili

ako podozrivého zo sabotáÏe, ktor˘
vraj chcel svojím jaãmeÀom zamoriÈ
v‰etko ostatné obilie v s˘pke RSD. Bez
ìal‰ieho vy‰etrovania ‰tátny prokurá-
tor v obÏalobe uviedol: „Obvinen˘,
ako dedinsk˘ boháã a nepriateº
spoloãenskej sústavy âSR, nesplnil
svoje dodávkové povinnosti
a v úmysle uãiniÈ neupotrebiteº-

n˘m obilie uloÏené v skladi‰ti  RSD
v Bernolákove a ohroziÈ tak v˘Ïi-
vu pracujúceho ºudu, dÀa 14. au-
gusta 1950 prostredníctvom svoj-
ho zaÈa Jozefa Zemana doviezol
do skladi‰Èa RSD v Bernolákove
1000 kg jaãmeÀa zamoreného pi-
lusom, av‰ak vìaka bedlivosti
personálu skladi‰Èa vadnosÈ odo-
vzdávaného obilia bola odhalená
a obilie bolo vrátené. Obvinen˘ sa
bránil, Ïe nevedel o tom, Ïe jaã-
meÀ je zamoren˘ pilusom. Obrana
obvineného je holou, niãím ne-
podloÏenou v˘hovorkou, nakoºko
obvinen˘ ako v˘konn˘ roºník
dobre pozná, ako vyzerá obilie za-
morené pilusom a vie o tom, ako
sa nákaza prená‰a a roz‰iruje,
o ãom bol, ãi uÏ tlaãou, alebo inak
informovan˘“. 

Zatvárali a konfiškovali
Pána ·efãíka v roku 1950 predvo-

lali na súd do Bratislavy s t˘m, Ïe ak sa
do 3 dní nedostaví, skonfi‰kujú mu
cel˘ majetok. Jeho manÏelka spomína:
„Niã netu‰iac i‰iel do Bratislavy...

a viac sa domov nevrátil“. Uväznili ho
a aj tak cel˘ majetok skonfi‰kovali. Pri-
písali mu i ìal‰ie trestné ãiny, ako
neobrobenie zasiatej cukrovej repy,
ktorú nechal zaburiniÈ tak, Ïe vy‰lo
nazmar cca 30.000 kg cukrovej repy
a bola mu pripísaná ìal‰ia vykonaná
sabotáÏ. Jeho obhajobu, Ïe bolo veºké
sucho a repa nevyrástla, nepoãúvali.
Na súde zaváÏila iba v˘poveì svedka
Karola Nagya, ktor˘ obilie preberal
a mal skúsenosti, ako niãiÈ vytypova-
n˘ch ºudí. 

Pána ·efãíka odsúdili za zloãin
sabotáÏe (cukrová repa) a pokus o sa-
botáÏ (obilie), pretoÏe sa dopustil
konania pre spoloãnosÈ nebezpeã-
ného,  aby  „urobil  neupotrebiteº-
n˘m majetok ºudového druÏstva
v úmysle mariÈ prevádzku ºudové-
ho druÏstva, av‰ak tento v˘sledok
nenastal“. Za tieto „zloãiny“ bol pán
·efãík odsúden˘ na 12 rokov väzenia,
50.000 Kãs pokuty a stratu obãian-
skych práv na 10 rokov. ·tátny súd na
odhalenie tohto „stra‰ného zloãinu“
potreboval necelé 2 hodiny. Svedko-
via, ktorí mali svedãiÈ v prospech pána

ZAZNAMENALI SME
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Z príhovoru Hedvigy Slivkovej

Čím prevychovávali kulakov

Pietna spomienka pod väzensk˘m múrom v Ilave je vÏdy presiaknutá
atmosférou miesta. Foto archív

Ilavská pieta
Regionálna poboãka PV ZPKO v Ilave, v spo-

lupráci s trenãianskou  poboãkou,  zorganizova-
la 7. októbra pietnu spomienku na obete komu-
nistického reÏimu. Uskutoãnila sa uÏ tradiãne pri
troch pamätn˘ch tabuliach na múre ilavskej
väznice. Sú venované politick˘m väzÀom väz-
nen˘m v Ilave, biskupovi Jánovi Vojta‰‰ákovi a
generálnemu biskupovi ECV Pavlovi Uhorskaio-

vi. Podujatie otvorila a hostí i ãlenov organizá-
cie privítala pani Riecka, pracovníãka Mestského
úradu v Ilave. Predsedníãka regionálnej organi-
zácie  Hedviga Slivková pri tejto príleÏitosti ho-
vorila o postavení roºníkov po roku 1948 a ako
príklad uviedla prípad súkromného roºníka Jána
·efãíka z Chorvátskeho Grobu. PoloÏením ven-
cov k pamätn˘m tabuliam a pôsobivou básÀou
v podaní pani Rieckej sa pietna spomienka
skonãila. Hedviga Slivková
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DvadsaÈ‰tyri  rokov „po“ nie je
na Slovensku prenasledovan˘

za svoje názory, postoj ãi presvedãenie
nikto, tak, ako slovenskí vlastenci. Ani
homosexuáli, ani Maìari, ani Cigáni ãi
dokonca komunisti. P˘tate sa, ako
k tomu mohlo dôjsÈ? Ako to, Ïe „proti-
komunistická revolúcia“ vlastne vôbec,
ale vôbec nezúãtovala s komunizmom,
hlavne s jej intelektuálnym kominter-
novsk˘m podhubím? 

Samozrejme, touto témou sa zao-
beralo viac ºudí. Napr. americk˘ historik
David Pryce–Jones, ktor˘ v knihe Pád
komunizmu hovorí, Ïe „... komunistic-
ké zloãiny boli také obludné, Ïe sa
nevojdú do zákona, ako to bolo pri
zloãinoch páchan˘ch nacistami.“ 

E‰te niekedy v 70. rokoch sa nefor-
málne zgrupoval men‰í okruh nonkon-
formn˘ch mlad˘ch ºudí a jedno z miest
stretávania a diskutovania bola ‰tu-

dentská jedáleÀ na Gondovej ulici
v Bratislave, kam sme chodili na obedy.
Raz som takto stál pri okienku práve
s Janom Budajom. Rok si nepamätám,
zato deÀ veºmi presne - bolo 8. marca,
Medzinárodn˘ deÀ Ïien, typick˘ komu-
nistick˘ sviatok. Pochopiteºne,  Ïe mla-
dí, ão nemali radi komunizmus, tento
sviatok bojkotovali a myslel som si, Ïe
sa to t˘ka aj celého spoloãenstva na
Gondovej. Ale m˘lil som sa. Jano Budaj
totiÏ odrazu vytasil ruku spoza tácky

a srdeãne zaãal gratulovaÈ v‰etk˘m ku-
chárkam k MDÎ. Keì sme odi‰li od
okienka, neveriac som sa ho sp˘tal, ão
to malo znamenaÈ. Jeho vysvetlenie si
uÏ presne nepamätám, len viem, Ïe sa
to snaÏil zºahãiÈ poukázaním na ‰ancu
na väã‰ie porcie. Ale nebola to vari
snaha o „väã‰ie porcie“, ktorá tu ºudí
zaháÀala pod krídla rodnej strany, za
ão sme ich v‰etci na Gondovej tak kriti-
zovali? V ãom bol potom rozdiel medzi
gratuláciou k MDÎ a vstupom do
strany? Vo veºkosti porcií? 

DesaÈroãia trvajúca genocída slo-
venskej inteligencie a ºaviãiarske
vym˘vanie mozgov sa muselo prejaviÈ.
Nakoniec - ukázalo sa, Ïe z viacer˘ch
príãin bolo r˘chle zúãtovanie s komu-
nizmom a s komunistick˘mi spôsobmi
nereálne. Ale vzhºadom na oslabenie

cenzúry, predsa len pokraãuje. Mám
tak˘ pocit, Ïe „atmosféricky“ sme tak
niekde na zaãiatku 60. rokov, skombi-
novan˘ch s normalizáciou. Îiaº, veºa
ºudí si kaÏd˘ prevrat ãi revolúciu pred-
stavuje ako deti Vianoce - Ïe nejaká
vy‰‰ia moc, stojaca mimo nás, nám
nieão daruje. LenÏe tak, ako dospelí ve-
dia, Ïe na tie darãeky musel najprv otec
zarobiÈ a mama ich zohnaÈ, aj v politic-
kom Ïivote by im malo byÈ jasné, Ïe re-
volúcia môÏe maximálne premiestniÈ

to, ão tu uÏ je. A ani to nie vÏdy na lep-
‰ie miesto. Zásadné veci sa revolúciou
nemenia, iba ak pohºad na ne. HovoriÈ
o novembri ako o revolúcii, v zmysle
zásadnej zmeny, je v na‰om prípade
neadekvátne. Jednoducho - nemal ju
ani kto urobiÈ. Malé zvy‰ky t˘ch, ktorí
sa totalitnej genocíde a vym˘vaniu
mozgov nejako vyhli, na to nestaãili.
Najmä keì od zaãiatku boli plánovito
z politiky vytesÀovaní. A potom neza-
nedbateºn˘ je aj  fakt, Ïe tí, ão buì
osobne alebo v blízkom okruhu naozaj
zaÏili boº‰evick˘ teror, ktor˘ svojou bru-
talitou nemá v histórii seberovného, tí
sa dodnes väã‰inou boja. ëal‰í faktor
je bolestivé zlyhanie obidvoch najväã-
‰ích cirkví, aÏ na pár jednotlivcov, ale
to je uÏ iná kapitola...

Ján Liteck˘ ·veda

ZAZNAMENALI SME
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Dvadsaťštyri rokov po
Ilustraãné foto archív

·efãíka, neboli predvolaní. Odvolanie,
zaslané na najvy‰‰í ·tátny súd v Pra-
he, bolo zamietnuté. 

Amnestia sa nekonala
Na 12 rokov sa „domovom“

tohto pracovitého, svedomitého a ti-
chého ãloveka stal Leopoldov, Ostrov
nad Ohfií, opäÈ Leopoldov, Uranové
doly Jáchymov, kde jeho prácu hod-
notili nad sto percent.  Napriek tomu
amnestiu, ktorá bola za ten ãas
viackrát vyhlásená, nikdy nedostal.
Lebo vraj e‰te nebol prevychovan˘
a bol krajne nepriateºsk˘ k demokra-
tickému zriadeniu.

Leopoldovská väznica 2. augusta  -
Ïiadala Krajsk˘ súd v Bratislave
o ur˘chlené preru‰enie trestu pre veº-

mi váÏny zdravotn˘ stav väzÀa. Îia-
dosÈ bola zamietnutá. ëal‰ích starostí
ich v‰ak pán ·efãík zbavil, pretoÏe 2.
augusta 1962 zomrel. ManÏelka v ro-
ku 1972 poÏiadala o rehabilitáciu a re-
habilitaãn˘ súd zru‰il v‰etky obvinenia

pána ·efãíka v plnom rozsahu, za kto-
ré v‰ak zaplatil vlastn˘m Ïivotom.-
Tak˘chto vykon‰truovan˘ch prípadov
bolo v tejto dobe na stovky, preto
robme v‰etko pre to, aby sme zabráni-
li návratu akejkoºvek totality.

Na pamiatku Foto archív
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S t˘mto názvom Spolková
nadácia Bundesstiftung zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur
pripravila v˘stavu, ktorá bola
a stále e‰te je na mnoh˘ch mies-
tach v Nemecku.

DÀa 16. októbra bola otvorená aj
v bratislavskej Univerzitnej kniÏnici.
V ten deÀ sa v kniÏnici konal aj seminár
venovan˘ Berlínskemu povstaniu 1953,
na ktorom vystúpil Dr. Tomá‰ Klubert
z Ústavu pamäti  národa  a ná‰  ãlen
Dr. Jozef M. Rydlo. V˘stavu Politick˘m
väzÀom PV ZPKO venovala riaditeºka
spomínanej nadácie pani Anna Kamin-
sky a aj touto cestou ìakujeme Univer-
zitnej kniÏnici, Ïe v jej priestoroch môÏe
byÈ nain‰talovaná.  

17. jún je v histórii Nemecka v˘-
znamn˘ dátum. V ten deÀ v roku 1953
do‰lo v Berlíne a in˘ch miestach k ma-
sovému protestu proti komunistickému
reÏimu vo vtedaj‰ej NDR. PoÏiadavky
boli: odstúpenie vládnej komunistickej
strany, slobodné voºby a zjednotenie
Nemecka. Vy‰e stotisícové zhromaÏde-
nie bolo potlaãené silou sovietskych
tankov. Desiatky ºudí bolo namieste za-
strelen˘ch a tisíce skonãili vo väzení. To
bol poãiatok pohybu, ktor˘ cez povsta-
nie v Budape‰ti v roku 1956, „socializ-
mus s ºudskou tvárou“ a jeho potlaãe-
nie sovietskou mocou v âesko-Sloven-
sku v roku 1968, boj poºskej Solidarity
za slobodu v roku 1981 viedol napo-
kon k pádu komunizmu a zrúteniu sa
Berlínskeho múru 9. novembra 1989.

Námestie pred Spolkov˘m mi-

nisterstvom financií, kde sa odo-
hrali masové protesty v roku 1952,
nesie od nedele 16. júna 2013 me-
no Námestia ºudového povstania
roku 1953. Slávnostn˘ príhovor,
v ktorom priblíÏil tragické udalosti
spred 60. rokov, tam mal spolkov˘
minister financií Wolfgang Schäub-
le. V pondelok 17. júna sa na
berlínskom cintoríne na Seestra-
ße v ‰tvrti Wedding konal pietny
akt uctenia si pamiatky a kladenie
vencov obetiam júnového povsta-
nia z roku 1953. Hlavnú reã mala
spolková kancelárka Angela Mer-
kelová. Prítomní boli nielen najvy‰-
‰í ‰tátni predstavitelia na ãele
s prezidentom SRN Joachimom
Gauckom, ale aj pozostalí po obe-
tiach komunizmu i niekoºkí priami
úãastníci berlínskeho povstania.

Do roku 1953 bolo sovietskymi vo-
jensk˘mi tribunálmi odsúden˘ch na
smrÈ viac ako 900 obãanov NDR. Po-
pravení boli väã‰inou v Moskve. Presn˘
poãet m⁄tvych, ktorí zahynuli 17. júna
ani nevieme. Pre Zjednotenú robotníc-
ku stranu Nemecka ako aj pre Moskvu
bol 17. jún fa‰istick˘ puã riaden˘ zo Zá-
padu, povedal pri príleÏitosti 60. v˘ro-
ãia Berlínskeho povstania 14. júna
v Bundestagu okrem iného spolkov˘
prezident Joachim Gauck.

Dnes s istotou vieme, Ïe 17. jún
bol oveºa viac ako len mimoriadna uda-
losÈ v sovietskej zóne Berlína, vtedy
hlavnom meste NDR. Vo viac ako 700
v˘chodonemeck˘ch miestach boli ‰traj-

ky, manifestácie, útoky proti budovám
Strany a policajn˘ch staníc, státisíce ob-
ãanov sa zapojili do tejto protestnej ak-
cie. 17. júnu 1953 predchádzala tajná
ãinnosÈ skupín odporu, ktoré sa aktivi-
zovali medzi ‰tudentmi najmä v Durín-
sku a v Sasku. ·írili letáky a vylepovali
plagáty. Veºa ºudí sa odváÏilo odporo-
vaÈ jednotlivo ãi v skupinách, napr.
priateºov z kostola. Existoval aj vysielaã,
ktor˘ v okruhu 40 kilometrov Berlína
dokázal ru‰iÈ slávnostnú reã prezidenta
Wilhelma Piecka pri príleÏitosti Stalino-
vej smrti. (Zomrel 5. marca 1953)

Autorom v˘stavy je Stefan Wolle,
roãník narodenia 1950. Pochádza z v˘-
chodonemeckého  mesta Halle a za
komunistického reÏimu bol vyhoden˘
z vysokej ‰koly za „intelektuálnu aro-
ganciu.“ V jeseni 1989 bol aktívnym
ãlenom opoziãn˘ch síl, ktoré viedli
k pádu Berlínskeho múru 9. novembra
1989. V marci 1990 bol spoluautorom
vydania zväzkov a dokumentov ‰tátnej
bezpeãnosti b˘valej NDR STASI a je au-
torom aj ìal‰ích publikácií. V súãasnos-
ti pracuje ako vedeck˘ riaditeº berlín-
skeho Múzea histórie NDR.

V˘stavu Stefana Wolleho tvorí 20
plagátov, ktoré nám v skratke pripomí-
najú nám mlad‰ím málo známu
udalosÈ z nemeckej a európskej histórie
20. storoãia. Náv‰tevníci UK, najmä
‰tudenti bratislavsk˘ch univerzít si aj
vìaka tejto v˘stave roz‰íria obzor svo-
jich vedomostí z dejín 20. storoãia.
V˘stava potrvá do 22. novembra 2013.

Anton Malack˘

Tohto roku sa v Levoãi uskutoãnil uÏ 8. roãník spomien-
kovej slávnosti DeÀ ªudovíta ·túra. Odkaz ‰túrovcov si pod
heslom „málo troviÈ, veºa tvoriÈ“ pripomenuli 24. októbra za
úãasti predsedu matice slovenskej Mariána Tkáãa. Najstar‰ia
matiãiarka v meste Margita Anta‰ová sa roky usiluje o obno-
vu historickej lokality stretávania sa ‰túrovcov v rokoch 1844
aÏ 1848 v neìalekom Kohlwalde a vlastní cennú dobovú
dokumentáciu. Predsedníãka Mestskej organizácie Matice
slovenskej Anna Petreková je súãasne ãlenkou organizácie
PV ZPKO, takÏe na tomto podujatí sa kaÏdoroãne zúãastÀujú
aj ãlenovia levoãskej poboãky. Zvyãajne nachádzajú skvel˘ch
poslucháãov medzi deÈmi, ktoré uÏ dnes nevedia takmer niã

o komunistickej totalite. Na snímke sú Ïiaci  prvého aÏ ‰tvrté-
ho roãníka Z· z Granã-Petroviec. Mária Dvorãáková

NA AKTUÁLNU TÉMU
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Chceme byť slobodní ľudia!

Pri soche Štúra
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Valné zhromaÏdenie Matice
slovenskej, ktoré sa uskutoãnilo
v dÀoch 18. a 19. októbra,
pozdravil aj predseda bratislav-
skej poboãky PV ZPKO Ján Ko-
‰iar. Rokovaniu matiãiarov pred-
chádzala  znaãná diskreditaãná
mediálna kampaÀ, preto sa
v˘sledky oãakávali s ist˘m na-
pätím. UÏ v prvom kole s podpo-
rou takmer 57 percent hlasov
zvíÈazil vo voºbách o post
predsedu  opäÈ Marián Tkáã.
Gratulujeme! Matica slovenská
je národnou ustanovizÀou a aj
preto nie je politick˘m väzÀom
b˘valého reÏimu ºahostajn˘ jej
osud. Ján Ko‰iar sa k matiãiarom
takto prihovoril:

Je pre mÀa veºká ãesÈ, Ïe
môÏem k vám prehovoriÈ na takom
dôleÏitom fóre ako je valné zhro-
maÏdenie Matice slovenskej a v ta-
kom meste, ktoré sa spája s dôleÏi-
t˘mi míºnikmi na ceste k na‰ej
‰tátnej samostatnosti. Áno, myslím
na 4. august 1863, 30. október
1918 i 6. október 1938, ktor˘ vyvr-
cholil v Îiline. A myslím na muÏov,
ktorí najviac ovplyvnili spomínané
dátumy. Dokonca nabádam, aby
sme si spytovali svedomie ako na-
pæÀame a Ïijeme posolstvo dvoch
veºk˘ch Slovákov, Andreja Hlinku
a Martina Rázusa, spolupracujúcich
v intenciách in˘ch velikánov ·tefana
Moysesa a Karola Kuzmányho. Ako
Èaháme za jeden koniec nielen slo-
venskí katolíci a evanjelici, ale aj
pravoslávni a reformovaní, v‰etci
bez rozdielu cirkevnej príslu‰níci,
v‰etci ºudia dobrej vôle. Keì uÏ prí-
slu‰níci slovensk˘ch politick˘ch strán
neÈahajú za jeden povraz a nedví-
hajú kultúrnu úroveÀ slovenského
národa, je na Matici, aby tak konala
ona. Aby bola stráÏkyÀou kultúr-
nosti tohto národa, a aby spájala to,
ão politika rozdeºuje. 

Medzi na‰ich predkov, star˘ch
Slovákov a nie ak˘chsi „Slovienov“,
ktorí podºa niektor˘ch údajne hovo-

rili po „starosloviensky“,  pri‰li pred
1150 rokmi sv. Cyril a Metod, na‰i
vierozvestovia. Solúnski bratia, dedi-
ãia antickej gréckej kultúry, ktorej
pokraãovateºkou bola stredoveká
Byzancia. Ani ten najzaÈatej‰í
zástanca radikálneho laicizmu, po
slovensky bezboÏníctva, nemôÏe
poprieÈ v˘znam tohto antického de-
diãstva pre celú európsku, ba sveto-
vú kultúru, ruka v ruke s v˘znamom
kresÈanstva. Najmä, keì uÏ zaãína-
me zbieraÈ plody nie tak dávneho
rozhodnutia európskych politikov,
Ïe v Ústave EÚ nie je spomenut˘
Boh ani kresÈanstvo. UÏ vidíme, ako
to v‰etko stojí na hlinen˘ch nohách.
Ako Babylonská veÏa. UÏ predsa na-
‰i otcovia i zakladatelia Matice ve-
deli, Ïe bez BoÏieho poÏehnania,
márne na‰e namáhania.

Tisíc rokov po svät˘ch bratoch
zrodila sa Matica slovenská, ako
jedna z najv˘znamnej‰ích dediãiek
cyrilometodskej tradície. ZaloÏili ju
na‰i prastarí otcovia v roku 1863.
Aká je po 150 rokoch? Ako Ïijeme
posolstvo solúnskych bratov dnes,
kaÏd˘ deÀ? Ako sa hlásime k ich

odkazu? Nie sú to iba prázdne
frázy? Zatiaº sme im nedokázali
postaviÈ dôstojn˘ monument, naprí-
klad v hlavom meste.

Matica aj naìalej musí pod-
porovaÈ Ïivot, lebo bez nebo by
nebola ani ona. Nech sa vyh˘ba
novodobému pohanstvu, ktoré
sa dnes ‰íri oveºa záludnej‰ie, ba
takmer nepozorovane prostred-
níctvom silnej propagandy: Ïe
hriech a zlo vlastne neexistuje.
Koºko úsilia sa dnes vynakladá
v masmédiách,  aby ãloveka
presvedãili, Ïe staré dobré zása-
dy vyjadrené v Desatore sú
smie‰ne a nemoderné! 

Milí priatelia, váÏení delegáti
Valného zhromaÏdenia, nech vás pri
va‰om rokovaní a rozhodovaní sp-
revádza Duch Svät˘! Voºte dobro
a nie zlobu! Nenadávajte, Ïe je tma,
ale skúste spolu s Jozefom Cígerom
Hronsk˘m zapáliÈ malé svetielko.
Îelám vám i sebe, aby Matica
slovenská bola t˘m nádejn˘m sve-
tielkom ná‰ho slovenského národa. 

(Krátené)

Predseda Matice slovenskej Marián Tkáã (druh˘ zºava)  vlani na RuÏi-
novskom cintoríne. Foto Vlastimil Morávek

Potrebujeme matičné svetlo
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UdalosÈ, ktorú chcem vyrozprá-
vaÈ, nie je vymyslen˘ scenár pre neja-
k˘ akãn˘ film, ale príbeh, ktor˘ má
presn˘ dátum, miesto a skutoãné
meno obete. Bol Àou Dionizy BielaÀ-
ski,  36-roãn˘ pilot poºského Agrole-
tu, Ïenat˘, otec dvoch dcér, ktor˘ sa
16. júla 1975 pokúsil na poºskom
popra‰ovacom lietadle AN-2 utiecÈ do
Rakúska. Po súhlase poºskej vlády bol
v‰ak medzi obcami âáry a Kúty
o 16.02 hod. zostrelen˘ ãeskosloven-
sk˘m vojensk˘m lietadlom. 

Takto uvádza túto udalosÈ tajná
správa Ministerstva národnej obrany
âSSR. Na podnet tajomníka ÚV KSâ
Vasiºa Biºaka a predstaviteºov armády
bola neskôr verejnosÈ o tejto udalosti
v tlaãi informovaná v tom zmysle, Ïe
lietadlo Agroletu (‰tátna príslu‰nosÈ
nebola uvedená) sa zachytilo krídlom
o strom a havarovalo. 

Je zaujímavé a záhadné, Ïe tajná
správa Ministerstva národnej obrany
âSSR neuvádza skutoãnosÈ, Ïe lieta-
dlo na ktorom letel BielaÀski bolo
zasiahnuté nad Ïelezniãnou náklad-
nou stanicou Kúty a pri tejto akcii boli
priamo ohrozené Ïivoty ru‰Àovodiãa
posunujúceho ru‰eÀ a posunovaãov,
ktorí na nákladnej stanici práve posu-
novali nákladné vozne. Medzi ºudí,
ktorí tento fakt môÏu dosvedãiÈ
patrím aj ja a môj ukazovák...

V tom ãase som robil vlakvedúce-
ho nákladn˘ch manipulaãn˘ch vlakov
v Trnave. Ná‰ manipulaãn˘ vlak z Tr-
navy cez Jablonicu do Kútov priberal
naloÏené a odvesoval   prázdne vozne
pre podniky v priºahl˘ch staniciach.
Cesta nám trvala 8 aÏ 10 hodín takÏe
v Ïelezniãnej stanici Kúty sme mali 9-
hodinovú prestávku na odpoãinok.
Na tieto úãely bola urãená nocºaháreÀ
za star˘m ru‰Àov˘m depom. Asi dve
hodiny pred odchodom  s ìal‰ím ma-
nipulaãn˘m vlakom späÈ do Trnavy
nás zobudil úÏasn˘ rachot nízko pre-
lietavajúcich tryskov˘ch lietadiel
a streºba. Keì utíchla, zaãuli sme, ako
kasárenská (bola to Ïena, ktorá nám
ustieºala postele a budila do práce)
s plaãom pobehovala po chodbe a vy-

krikovala: „Vojna sa zaãala, chlapci,
vojna! Nad stanicou zostrelili
lietadlo!“

Keby sme krátko pred t˘m
nepoãuli streºbu a rachot lietadiel,
mysleli by sme si, Ïe sa zbláznila. Te-
raz sme v‰ak vyskoãili z postelí a hybaj
do práce.

Na jednej z nákladn˘ch koºají stál
posunovací ru‰eÀ a asi 20 cm za
sedadlom ru‰Àovodiãa bola diera po
strele z lietadla, do ktorej som rovna-
ko ako ostatní Ïelezniãiari pchal prst.
Tá strela musela maÈ riadnu razanciu,

lebo do diery sa mi pohodlne zmestil
cel˘ ukazovák. Posunovaãi hovorili, Ïe
keì sa okolo nich ako retiazka zaãali
rozprskávaÈ strely útoãiaceho lietadla,
utiekli a zaºahli do priekopy za
nákladnou stanicou. 

Keì sa neskôr k prestrelenému
ru‰Àu dostavili pracovníci ·tB, ru‰Ào-
vodiã motorového ru‰Àa zaãal sa pred
nimi rozãuºovaÈ, Ïe ho mohli zastreliÈ
a nadával dokonca aj na ‰tát. Jeden
z pracovníkov ·tB mu v‰ak doslova
povedal: „Ak chcete robiÈ ru‰Àovodi-
ãa aj zajtra, tak drÏte papuºu!“
Ru‰Àovodiã pochopil a rad‰ej stíchol.

âo doviedlo poºského pilota k po-
kusu o útek na Západ?

Do roku 1971 pracoval ako
in‰truktor letectva v aeroklube v Opo-
li. Poºská bezpeãnostná sluÏba sa ho

usilovala získaÈ na spoluprácu, ale Bie-
laÀski odmietol. Nikdy nepatril k veº-
k˘m priaznivcom komunistického re-
Ïimu a uÏ v ‰esÈdesiatych rokoch bol
hodnoten˘ ako osoba odolná voãi
propagande, ktorá má na zriadenie
v krajine vlastn˘ názor. MaÈ vlastn˘
názor bolo v tej dobe neÏiaduce a tak
sa  BielaÀski stal obeÈou intríg. Zo za-
mestnania ho prepustili pod zámien-
kou, Ïe bez povolenia odi‰iel na
dovolenku. Aeroklub mu ani nevysta-
vil posudok, potrebn˘ na získanie
nového zamestnania. 

V roku 1975 si na‰iel  prácu v od-
bore leteck˘ch sluÏieb vo vratislav-
skom Agrolete. Keì sa aj tu zaãali
okolo neho zbiehaÈ intrigy, pokúsil sa
ujsÈ do Rakúska. 

Prestrelen˘ motorov˘ ru‰eÀ bol
e‰te v ten deÀ na príkaz ·tB odvezen˘
do depa v Bratislave, kde mu po‰ko-
den˘  panel vymenili za nov˘. O dva
dni uÏ v Kútoch ìalej posunoval...

Funkcionári poºskej a ãeskoslo-
venskej komunistickej strany mohli
byÈ spokojní. Pilot Dionizy BielaÀski
zahynul a zhorel v zostrelenom lie-
tadle. Îelezniãiari ìalej „drÏali
papule“ a motorov˘ ru‰eÀ so zamas-
kovan˘m priestrelom ìalej pracoval
pre blaho „vyspelej socialistickej
spoloãnosti“.

Vojtech Ottmar

SPOMIENKY
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Môj ukazovák je svedok

Vrak zostreleného lietadla. Foto archív
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Jedna veºmi múdra a podnetná kniha,
na ktorú by som chcel upozorniÈ vydavate-
ºov a prekladateºov v tomto kniÏnom kúti-
ku, je kniha „Herézia beztvárnosti“ s podti-
tulom „Rímska liturgia a jej nepriateº“ od
Martina Mosebacha. Ide o nemeckého
spisovateºa  a esejistu (romány Dlhá noc,

TurkyÀa, Zemetrasenie...), drÏiteºa viacer˘ch literárnych
cien. Druhé vydanie knihy z roku 2007 je oproti prvému
z roku 2002 roz‰írené o tri kapitoly a je
venované filozofovi a poradcovi pápeÏa,
Robertovi  Spaemanovi. 

Z nemeckej jazykovej  oblasti sa
u nás vydávajú skôr diela v‰elijak˘ch
heretikov ako je Hans Kıng alebo neãi-
tateºn˘ch  ultramodernistov, preto
máme dosÈ pokriven˘ obraz o tom, ão
sa pí‰e v Nemecku. Predmetom knihy je
obrana latinskej, tzv. tridentskej om‰e,
ktorej základy poloÏil  Gregor I. Veºk˘
v ‰iestom storoãí. Nie je to kniha bojov-
ne polemická, necítiÈ v nej horkosÈ ani
zlosÈ, naopak, pomaly plynie v pokoj-
nom zamyslení a svojou argumentáciou
nenásilne ukazuje zásadné prednosti
„vyrastenej“ liturgie, ktorej základy boli
poloÏené pred 1 500 rokmi, pred  litur-
giou „vyrobenou“. 

Nedotknuteľnosť liturgie
UpozorÀuje na súvislosti medzi

„kultúrnou revolúciou“ 60. rokov, ktoré
vyvrcholili ‰tudentskou revoltou v roku
1968 a medzi snahami o reformu litur-
gie. Ukazuje v‰ak, Ïe samotn˘ Druh˘
vatikánsky koncil (1962 – 1965) potvrdil pretrvávajúci
rítus, celá reforma bola presadená aÏ Pavlom VI. pomo-
cou dictatus papae proti vôli väã‰iny biskupov. Treba si
uvedomiÈ, Ïe liturgia platila za nieão nedotknuteºné, ako
Sväté písmo, napriek mal˘m, dobou podmienen˘m, ale
vÏdy organick˘m modifikáciám. Aby som aspoÀ ãiastoãne
priblíÏil tón a hæbku knihy, uvediem pár citátov. 

Autor hneì na zaãiatku pí‰e, Ïe najväã‰ia duchovná
strata je tá, Ïe o liturgii vôbec musíme hovoriÈ. „Predpo-
klad preÏívania kresÈanského kultu ako nieãoho zjavené-
ho je poddanie sa forme, ktorá odstraÀuje v‰etko subjek-
tívne.“ „Kult sa musí preÏívaÈ ako nieão prichádzajúce
z in˘ch sfér.“ „Pri pohºade na liturgiu sme sa nechali
zviesÈ scholasticko-právnick˘m myslením. Zvykli sme si
akceptovaÈ minimálne poÏiadavky ako kategóriu posúde-
nia liturgie tam, kde môÏu byÈ iba maximálne. Nakoniec
sme zaãali liturgiu hodnotiÈ – obludn˘ postup! Sedeli sme
v laviciach a p˘tali sa: bola svätá om‰a, nebola to svätá
om‰a? Do kostola vchádzam, aby som videl Boha, a od-

chádzam ako divadeln˘ kritik“. „Vraví sa, Ïe monarchia je
m⁄tva, keì na svoje preÏitie potrebuje schopného monar-
chu. (...) Oveºa viac platí táto veta pre liturgiu. (...) Nikdy
by sa nemalo staÈ, aby veriaci vnímal liturgiu iba ako
v˘kon kÀaza.“ „Dá sa rozumieÈ tomu, Ïe obãas môÏe byÈ
potrebné kázaÈ nieão nové; ale predmet náboÏenstva nie
je nové, ale pravdivé.“ 

Úloha krásy
Vo svojej knihe sa Mosebach venuje aj stvárneniu

liturgie a teda aj umeniu a v kapitolách ako napr. „Vy-
trhnúÈ obrazy zo s⁄dc“ pí‰e o zhubnom vplyve moderné-

ho umenia a o podºahnutí ãasti kléru
rozkladnému vplyvu tzv. avantgardného
umenia. O kulte mladosti, ktor˘ síce
nezastavil starnutie, ale zato dospieva-
nie, hovorí: „Najviac je to vidno na
umení, na tom najbliÏ‰om príbuznom
náboÏenstva, kde avantgardizmus z ro-
ku 1905 sa ako ustrnut˘ rituál musí
nasledovaÈ e‰te o sto rokov. A cirkev si
myslí, Ïe tomu zostarnutému avantgar-
dizmu sa musí otvoriÈ aggiornamentom,
aby preÏila.“ Pripomína T. S. Eliota, kto-
r˘ kultúru povaÏuje za reálny v˘raz viery.
Om‰u teda nepovaÏuje za estetick˘ fe-
nomén, no treba pamätaÈ, Ïe pri jej du-
chovnom naplnení hrá aj krása veºkú
úlohu. „Nové, to skutoãne nové, ne-
môÏe byÈ skon‰truovan˘ experiment, to
povstáva podvedome ako osobné oÏive-
nie starého.“ „Povstanie proti starej
forme nakoniec nekonãí veºkou slobo-
dou, ale v g˘ãov˘ch a deformovan˘ch
tvaroch. Aké smutné pre katolícku
cirkev, matku v‰etk˘ch foriem Západu,
ktorá pravdivosÈ tejto skúsenosti musela
prehltnúÈ ako horkú pilulku.“ A dodáva

vetu jedného prostého veriaceho: „Kristus sa stal telom
a zobral na seba ºudskú podobu – nemal by sa teda
zobrazovaÈ ako ãlovek?“ Venuje sa aj gregoriánskemu
chorálu, a ãudovali by ste sa, koºko múdreho sa dá
napísaÈ hoci aj o kºaãaní alebo o hlasnej modlitbe. Mrzí
ho, Ïe v cirkvi  medziãasom Ïijú vedºa seba dva rôzne typy
ºudí, ktorí aj napriek dobrej vôli sa ãasto nevedia  do-
rozumieÈ. „To, Ïe jedna Ïena, ktorá sa chce modliÈ
ruÏenec a jeden kÀaz, ktor˘ jej radí, aby  namiesto toho
spravila nieão uÏitoãné sa uÏ navzájom nerozumejú, to
nie je iba v˘sledok ºudskej viny, to je aj v˘raz kultúrneho
v˘voja Západu, ktor˘ nám priniesol moderného, ne-
náboÏenského, racionalistického a metafyzicky slepého
ãloveka.“

Kniha je mimoriadne komplexná, okrem duchovnej
stránky rozoberá aj historické reálie, na ktor˘ch spoãívala
a spoãíva liturgia a miestami si poslúÏi aj delikátnym
humorom.  

Ján Liteck˘ ·veda

KULTÚRA
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·tefan Novák je predse-
dom Regionálnej organizá-
cie PV ZPKO v Ko‰iciach. Je
jedn˘m zo spoluzakladate-
ºov organizácie politick˘ch
väzÀov v Slovensku.  Dosiaº
je aktívnym funkcionárom,
ktor˘ si zachoval kritick˘
postoj na v˘voj v spoloã-
nosti. Narodil sa 8. augusta
1935 v Poºanovciach, v de-
dinke pod Braniskom. Patrí
do generácie ºudí, ktorí na
vlastnej koÏi spoznali kru-
tosÈ minulého reÏimu. 

Ako si spomínate na detstvo?
Otec rok po svadbe odi‰iel do

Kanady za prácou. Po piatich rokoch
sa vrátil a kúpil pole. Na svet som pri-
‰iel po dvoch sestrách, ako najstar‰í
chlapec. To malo v tom ãase veºk˘
v˘znam, lebo najstar‰í syn sa zvyãaj-
ne staral o hospodárstvo. Mal som tri
sestry a dvoch bratov. TakÏe preÏil
som detstvo v roºníckej rodine. Niã
nám nech˘balo. 

TakÏe zvyky a rodiãia vám
predurãili budúcnosÈ?

Asi tak. Keì som mal päÈ rokov
a 23 dní nastúpil som do ªudovej
‰koly v Poºanovciach.  V piatej triede
sa bolo treba rozhodnúÈ, ãi pôjdem
ìalej do me‰tianky alebo skonãím
‰kolu v ôsmej triede ªudovej ‰koly.
Uãiteº  márne prehováral otca, aby
ma dal ìalej ‰tudovaÈ. Povedal, kúpil
som majetok, ako najstar‰í syn bude
doma na hospodárstve.  Uãiteº bol
dosÈ prezierav˘, naliehal.  Piatu triedu
som konãil v roku 1945, budúcnosÈ
bola neistá. Ale otca niã neobmäkãi-
lo. Tak som pokraãoval.  LenÏe
v siedmej triede   sa  miestnemu kÀa-
zovi napokon podarilo  prehovoriÈ
otca. Vedel, ako na to. Jednoducho
mu povedal, aby ma dal ‰tudovaÈ, Ïe
bude zo mÀa kÀaz.  No a to otca
obmäkãilo. 

A vy ste súhlasili?
Oslovilo ma to. Mal som dosÈ

ãasu na prem˘‰ºanie. Tak som zo
siedmej triedy pre‰iel do  me‰tianky.

Po jej skonãení som nastúpil do gym-
názia v Levoãi.  Vtedy sa otvoril prv˘
roãník reálneho gymnázia. IbaÏe
v roku 1953, keì som zmaturoval,
bola situácia celkom iná. Na ‰túdium
teológie som mohol zabudnúÈ. Roz-
m˘‰ºal som,  ão a ako ìalej. Jeden
z otcov˘ch priateºov mal syna  dô-
stojníka. SlúÏil u pohraniãnej stráÏi.
Keì pri‰iel domov,  nebolo dÀa, aby
nepri‰iel za otcom. A ja, ako chlapec,
som naãúval.  Zhovárali sa o v‰etkom
moÏnom. Hovoril aj o tom, ako je  na
hraniciach v‰etko zabezpeãené. Îe
uÏ sa sotva komu  môÏe podariÈ útek
za ãiaru. Jedine tomu, ão tam slúÏi.
A vtedy mi do‰lo, ão urobím. Jedné-
ho dÀa, to som bol e‰te v septime,
som mu povedal, Ïe aj ja by som
chcel robiÈ to, ão on. Povedal mi,
dobre, skonãí‰ ‰kolu, urobí‰ skú‰ky
a ja viem, Ïe ich urobí‰, a bude to. To
bolo v 50. rokoch.

Vy ste sa rozhodli emigrovaÈ?
A zhovárali ste sa s niek˘m
o tomto va‰om pláne?

NÁŠ ROZHOVOR
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Neviete? Veď si 
spomeniete...Spomínate?

·tefan Novák

Siesta 21. augusta 2013. Foto Mária Dvorãáková
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Keì som poãul, ako sa dá ujsÈ,
bolo mi jasné, Ïe iba t˘mto spôso-
bom sa dostanem za hranice a bu-
dem môcÈ pokraãovaÈ v ‰túdiu teoló-
gie. Nie, o tomto mojom pláne som
sa s nik˘m nezhováral. A to bolo
moje jediné ‰Èastie. 

Vraveli ste, Ïe otec po návra-
te z Ameriky kúpil pole a hospo-
dáril. Poãas zdruÏstevÀovania
nepri‰iel o majetok?

Ale hej, v‰ak ho aj zatvorili.  
âiÏe nechcel vstúpiÈ do druÏ-

stva?
Nie, nechcel vstúpiÈ. Ja som si

v‰ak v júni podal prihlá‰ku do vojen-
skej ‰koly v Olomouci a odi‰iel na
skú‰ky. 

Ani rodiãia o tom nevedeli?
Nie, nevedeli. Nadi‰iel v‰ak

august a Ïiadna odpoveì nepri‰la.
Tak som za‰iel na ONV a hovoril som
ão a ako sa stalo a hneì som dostal
ponuku, ísÈ uãiÈ. Povedali mi, Ïe po-
trebujú uãiteºov a dali mi miestenku
do Revúckeho okresu. Nastúpil som
prvého septembra 1953 a koncom
septembra mi pri‰li papiere z Olo-
mouca. Stálo v nich, Ïe som skú‰ky
urobil a 1. novembra mám  nastúpiÈ
do prvého roãníka.

âo ste urobili?
Predsa tá prvotná my‰lienka pre-

vládla.  Vedelo sa, Ïe v Ríme sa dá
‰tudovaÈ, tak som sa rozhodol
a v novembri som nastúpil.

Stále ste sa zaoberali my‰lien-
kou  ujsÈ?

UjsÈ a ‰tudovaÈ. 
A ako to zobrali  rodiãia?
No, boli radi. Vraveli mi, bude‰

maÈ miesto, postavenie, takÏe mi
nebránili. Povedali, rob ako chce‰.
Pred ukonãením ‰koly v‰ak do‰li do
Olomouca dvaja súdruhovia zo
Slovenska.

Koºkoroãné ‰túdium to bolo?
Dvojroãné. Keì pri‰li, nebol som

v ‰kole, lebo som maródoval. Pri‰li na
ubikácie v sprievode veliteºa uãebnej
roty.  Povedali mi, no,  zoberte si
svoje veci a ideme. Ste zatknut˘. Ja
im na to, poãkajte, donesiem si
vychádzkové ‰aty. Ale oni len odvrkli,
niã vám netreba. Staãí tak, ako ste.
Zobrali   ma,  nasadli  sme  do auta
a v noci  sme sa  ocitli  v Ko‰iciach.

Vo väzení.  Tak  sa   zaãala moja púÈ. 
A kvôli ãomu? âo sa dozve-

deli?
Cestou sa ma p˘tali,  viete za ão

vás vezieme? No neviem. Nevedel
som. Boli dvaja a ‰ofér. No, keì ne-
viete, tak my vám to pripomenieme.
Ste ãlenom takej a takej organizácie.
Nie som ãlenom Ïiadnej organizácie.
No, v poriadku, keì nie ste, tak sa
rozpamätáte, Ïe ste. 

A boli ste?
Situácia bola taká, Ïe v Poºanov-

ciach  bola nejaká skupina, ale ak˘
mala názov to som  nikdy nevedel.
E‰te poãas ‰túdia na gymnáziu ma
poÏiadali, aby som povylepoval letá-
ky. Vedeli, Ïe otec nechcel vstúpiÈ do
druÏstva, prakticky mali zmapované
celé okolie, vedeli, kto si ão myslí
o novom reÏime. No pochopiteºná
vec, Ïe som s t˘m súhlasil. Dali mi le-
táky a ja tam po Levoãi, za Levoãou,
som ich vylepoval. To bola celá moja
ãinnosÈ. 

Ako sa o tom dozvedeli?
Hneì pri prvom v˘sluchu som

pochopil, Ïe skupina bola odhalená.
Jej ãlenovia boli uÏ vy‰e mesiaca zav-
retí a niekto z nich povedal aj moje
meno. 

O ão ‰lo tej skupine? 
Revolta voãi reÏimu. No a uÏ

poãas prv˘ch v˘sluchov som sa do-
zvedel to, ão som nikdy neurobil.
Kde v‰ade som bol, s k˘m som
bol...Skutky, ktoré vytækli z t˘ch, ão
zaistili predo mnou.  Boli tam aj takí,
ão naozaj pritakali na v‰etko, ão im
povedali. Bol tam esembák, predse-
da MNV, hovorili zo strachu, ale aj
pod nátlakom. Nepamätáte sa? Tak
sa rozpamätáte! Ja to nepoznám,
nikdy som tam nebol. No tak po
chvíli sa rozpamätáte. A bolo. Bolo
‰Èastie, Ïe ja som nikomu nepovedal
o svojich plánoch. Poãas v˘sluchu
som stál v kúte.  V rohu bola doska,
keì sa im páãila v˘poveì, mohol
som si sadnúÈ, keì nie, musel som
stáÈ. Zvlá‰È ich zaujímal dôvod môjho
vstupu do vojenskej ‰koly. Preto, Ïe
to bola  pohraniãná ‰kola. Oni chceli
od skupiny dostaÈ priznanie, Ïe oni
ma do tej ‰koly vyslali, aby bolo spo-
jenie so  zahraniãím. Aj preto som
bol rád, Ïe som nikomu niã nehovoril
o svojich plánoch, lebo by mi to po-
riadne strpãilo Ïivot.

Ako dlho vás nechali vo
vy‰etrovacej väzbe?

Skoro  sedem  mesiacov.  Na
samotke. 

Eva Zelenayová

Dokonãenie v budúcom ãísle

NÁŠ ROZHOVOR
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Poãas prestávky (druh˘ sprava) na ostatnej konferencii v Smoleniciach.
Foto Vlastimil Morávek
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Vlani vy‰la v Nemecku kniÏka
sociologiãky Gabriele Kuby pod ná-
zvom Globálna sexuálna revolúcia,
s podtitulom Strata slobody v mene
slobody. Tohto roku kniÏka vy‰la  aj
v Slovensku vo vydavateºstve LÚâ.
Autorka v nej objasÀuje príãiny,
ktoré viedli k súãasnému agresívne-
mu presadzovaniu rodovej rovnosti
v legislatíve mnoh˘ch vyspel˘ch
krajín a poukazuje na zvrátenosÈ
tejto ideológie, lebo je ideológiou
smrti. Predslov k nemeckému
vydaniu napísal nemeck˘ filozof
Prof. Dr. Robert Spaemann (1927).
Má takú v˘povednú hodnotu, Ïe sa
redakcia rozhodla uverejniÈ ho
v plnom znení: 

V˘raz gender mainstreaming je pre
väã‰inu ºudí v na‰ej krajine neznámy.
Preto ani nevedia, Ïe sú uÏ celé roky
podriadení prev˘chovnému programu zo
strany vlád, európskych autorít a ãasti
médií, ktor˘ má medzi zasvätencami ten-
to názov. Reedukáciou sa má z hláv ºudí
eliminovaÈ tisícroãia trvajúci návyk ºud-
stva  - návyk rozoznávaÈ muÏov a Ïeny;
rozoznávaÈ od v‰etk˘ch ostatn˘ch foriem
uspokojovania pudov vzájomnú sexuál-
nu príÈaÏlivosÈ opaãn˘ch pohlaví, na
ktorej spoãíva existencia a budúcnosÈ
ºudstva; in‰titucionalizovaním privilego-
vaÈ jej náprotivok a ju podriadiÈ zaruãene
humanizujúcim pravidlám. Prev˘chova sa
koniec koncov t˘ka odstránenia od
nepamäti existujúcej krásnej obyãaje,
ktorú naz˘vame ºudsk˘m bytím a ºud-
skou prirodzenosÈou. Máme sa emanci-
povaÈ od na‰ej prirodzenosti. 

Slovo „emancipácia“ kedysi zname-
nalo nieão ako oslobodenie. Emancipá-
cia od na‰ej prirodzenosti môÏe zname-
naÈ iba oslobodenie sa od seba sam˘ch.
Pojem politickej slobody bol vytvoren˘
v starom Grécku a spoãiatku znamenal:
môcÈ ÏiÈ zvyãajn˘m Ïivotom. Kto v tom
ºuìom bránil, kto ich chcel prevychovaÈ,
bol tyranom. O takejto tyranii sa pí‰e
v tejto knihe (Globálna sexuálna revolú-
cia, pozn. redakcie).  Je to pouãná kniha.
Poúãa nás o tom, ão sa v súãasnosti s na-
mi deje, ak˘mi prostriedkami prevycho-
vávatelia pracujú a s ak˘mi represáliami
musia poãítaÈ tí, ktorí sa stavajú proti ich

projektu. A to nielen tí, ktorí sa zastávajú
diskutovanej veci, ale – ako sa to v knihe
napríklad na stranách 342 a 344 doka-
zuje – v‰etci, ktorí v tejto súvislosti vôbec
niekedy zastávali slobodu môcÈ v otvore-
nej diskusii vyjadriÈ svoj názor. 

UÏ celé roky badaÈ v na‰ej krajine
a celej Európe narastajúce odmietanie
diskusie v mene „politickej korektnosti“.
âloveku, ktor˘ sa odchyºuje od mainst-
reamu, sa nevysvetlí argumentmi, Ïe sa
m˘li, ale vytkne sa mu: „To si nemal po-
vedaÈ.“ Spomeniem tu iba prípad Sarra-
zin. Nie je vyvráten˘, ale odstránen˘. Za
t˘m stojí ‰íriaci sa relativizmus popierajúci
existenciu absolútnej pravdy. RobiÈ si ná-
rok na pravdu sa povaÏuje za neto-
lerantné. Pritom je v‰ak opak správny.
Vzná‰aÈ nároky na pravdu znamená vy-
staviÈ názor diskurzívnej skú‰ke. Keì
pravda neexistuje, potom taká skú‰ka ani
nemôÏe byÈ, potom sú debaty len zastre-
té mocenské boje, názor nie je pravdiv˘
alebo nepravdiv˘, ale vládnuci ãi nevhod-
n˘ a v poslednom prípade vystaven˘ vy-
obcovaniu. Samozrejme, Ïe jeho pravdi-
vosÈ nevychádza aÏ z diskusie. Diskusiou
sa skú‰a. Bol aj pred diskusiou pravdiv˘
a intuitívne presvedãiv˘. Keì sa dozvedá-
me, Ïe v lond˘nskych matersk˘ch ‰ko-
lách alebo aj vo ‰védskych, ktoré sú po-
vaÏované za mimoriadne pokrokové, vy-
chovávatelia zakazujú deÈom pouÏívaÈ
slová otec a matka a nahrádzajú ich
rodovo neutrálnymi slovami, keì sa z ra-
kúskych úradn˘ch miestností referujú po-

dobné veci, potom obvykle ºuìmi zmie-
tajú pocity prejavujúce sa potriasaním
hlavou a pobúrením, najmä preto, lebo
ºud svojich zástupcov nikdy neoprávÀoval
na to, aby ho prevychovávali.

âo je motívom t˘chto absurdností?
Otvorene sa o tom hovorí. Aby deti, kto-
ré sa adopciou dostali rodiãovskému
páru rovnakého pohlavia, nemali pocit,
Ïe druhé deti majú nieão, ão im ch˘ba.
Aby sa zastreli abnormálnosti, tabuizuje
sa pojem normálneho a robí sa ideolo-
gicky podozriv˘m. Pritom normalita je
kon‰tituitívna pre v‰etko Ïivé. V neÏivej
prírode, teda vo fyzike, nie je normalita,
ale prísna zákonitosÈ. V‰ade tam, kde je
Ïivot, existuje v‰ak nieão ako druhovo
‰pecifické vyvíjanie sa. A to, ão sa v príro-
de vyvíja, môÏe byÈ práve touto prírodou
pokazené. Ako pí‰e Aristoteles, existujú
„chyby prírody“. K prirodzenosti matky-
levice patrí in‰tinkt nauãiÈ mladé levíãa
poºovaÈ. Bez neho by mláìatá neboli Ïi-
votaschopné, bez neho by neexistovali
nijaké levy. NeprítomnosÈ in‰tinktu je
teda anomália.

Pojem normatívnej normálnosti je
nevyhnutn˘ (bezpodmieneãne potreb-
n˘), keì ide o zaobchádzanie so Ïivotn˘-
mi pochodmi. Omyly na tomto poli sú
pre ºudskú rodinu Ïivotunebezpeãné.
SkutoãnosÈ, Ïe Gabriele Kuby má odva-
hu oznaãiÈ ohrozenie na‰ej slobody ako
protihumánnu ideológiu, jej moÏno
prinesie nepriateºstvo, alebo dokonca
‰tvanice. Namiesto toho si za svoju osvie-
tenskú prácu zaslúÏi vìaku nás v‰etk˘ch.
Túto knihu by malo ãítaÈ ão najviac ºudí
preto, aby spozorneli a v‰ímali si, ão im
hrozí, keì sa nebudú brániÈ.

Poznámka redakcie: âitatelia si
iste v‰imli, Ïe o knihe Gabriely Kuby
sa väã‰inové médiá v Slovensku
nezmieÀujú. KeìÏe bráni tradiãné
kresÈanské hodnoty,  nie je vítanou
celebritou.  Je v‰ak blízka kaÏdému,
kto sa nechce staÈ hrobárom ºudské-
ho rodu. Proti stratégii ºudsk˘ch
práv, ktorú pripravuje rezort diplo-
macie a má byÈ ústretová voãi poÏia-
davkám  homosexuálov vyslovila
námietky  znaãná ãasÈ obyvateºstva
vrátane organizácie PV ZPKO a Kon-
ferencie biskupov Slovenska. 

RECENZIA
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Nie – hrobárom ľudského rodu
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Kysucká muzika
po na‰om, je názov nového CD kapely Veºk˘ dom z âadce a speváãky

ºudov˘ch piesní Janky Hole‰tiakovej. Rock a folklór v jednom je odváÏny
projekt, ale vydaril sa. MaÈo ëurinda z rockovej skupiny Tublatanka je
z cédeãka nad‰en˘. Z jeho recenzie vyberáme: „Kysucká muzika priná‰a
nádherné originálne slovenské piesne, ktoré majú v sebe tradiãného
ducha aj modern˘ súãasn˘ rozmer. Pri poãúvaní t˘chto piesní cítim, Ïe
boli spievané a nahrávané s veºk˘m citom a srdcom, obohatené o moder-
nú rytmiku a gitary, ktoré sa spolu s tradiãne znejúcimi nástrojmi vkusne
dopæÀajú. Som nad‰en˘.“  (ez)

NA AKTUÁLNU TÉMU/ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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� Predsedníctvo na svojom zasadnutí 9. októbra kon‰tatovalo, Ïe trnavská
organizácia splní úlohu a zabezpeãí seminár o III. odboji s finanãnou podporou
trnavského Ïupana Tibora Miku‰a.

� Predsedníctvo zobralo na vedomie list predsedníãky RO PV ZPKO v Nitre AlÏbety
Loudovej, v ktorom informovala o uskutoãnení pietnej spomienky pri pamätníku obe-
tiam komunistického reÏimu v Nitre 14. novembra.

� Organizáciou pietnej spomienky 16. novembra na RuÏinovskom cintoríne
v Bratislave bol poveren˘ podpredseda PV ZPKO Anton Malack˘. 

� Predsedníctvo zobralo na vedomie pozvánku primátora Bratislavy na audienciu,
ktorá sa uskutoãní  15. novembra. 

� Predsedníctvo si rozdelilo úlohy v súvislosti s prijatím politick˘ch väzÀov
u predsedu NR SR Pavla Pa‰ka v starej budove parlamentu. Uskutoãní sa v ne-
deºu 17. novembra. 

� Predsedníctvo rokovalo o tohtoroãn˘ch aktivitách PV ZPKO v spolupráci s ÚPN pri
príleÏitostí DÀa boja za slobodu a demokraciu.

AKTIVITY PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO

Cenzúra kardinála Duku
PraÏsk˘ arcibiskup-metropolita, kardinál Dominik

Duka,  poskytol 22. októbra  rozhovor ãeskému verejno-
právnemu rozhlasu. Bolo to krátko po tom, ako sa stretol
s predsedom vlády Jifiím Rusnokom. Rozprával o. i. o pro-
bléme re‰titúcií cirkevného majetku, ktorá v âesku doteraz
riadne neprebehla.

O rokovanie s premiérom kardinál poÏiadal po tom,
ako minister vnútra Martin Pecina tesne pred voºbami
vláde predloÏil návrh zákonného opatrenia, ktoré by areál
PraÏského hradu vyÀalo z cirkevn˘ch re‰titúcií.

Redaktorka âeského rozhlasu kardinálovi Dukovi
pripomenula tvrdenie ministerstva kultúry, Ïe súãasné
poÏiadavky sú v rozpore s dohodou, ktorú Cirkev dohodla
s b˘val˘m prezidentom Václavom Klausom e‰te v roku
2010. V spomínanom rozhovore kardinál Duka okrem iné-
ho povedal: „Ja si váÏim slová a ak by som mal poru‰iÈ
slovo, tak sa vzdám obãianstva, odídem z tejto kraji-
ny. To chcem povedaÈ v‰etk˘m, ktorí vyvolávajú
v predvolebnom boji zbytoãné napätie. Ono zákonné
opatrenie chce vlastne potvrdiÈ rozhodnutie súdruha
Klementa Gottwalda. Ja uÏ dva roky upozorÀujem,

Ïe v tejto krajine nás niektorí ºudia chcú pripraviÈ
o v‰etku slobodu a demokraciu, ktorú sme si vytrpeli
a vybojovali. Ak prijme na‰a spoloãnosÈ toto opa-
trenie, budem vedieÈ, Ïe neÏijem v demokratickom
‰táte, pretoÏe neplatí ani právny poriadok, ani Ïiad-
ne princípy a vraciame sa pod ãervené zástavy
s kosákom a kladivom. NedodrÏiavate zásady slo-
body“, povedal.

Redaktorka  kardinála preru‰ila a pripomenula mu, Ïe
pár dní pred predãasn˘mi voºbami je podºa pravidiel
âeského rozhlasu neprípustné kohokoºvek ak˘mkoºvek
spôsobom ovplyvÀovaÈ pri jeho volebnom rozhodovaní.

Na to Duka odpovedal, Ïe „âesk˘ rozhlas nedodrÏiava
vôbec  zásady  slobody“ a jeho posledné slová  boli:
„ëakujem vám za cenzurované vysielanie!“

Je smutné, Ïe 24 rokov po Novembri 89 je na západ
od Moravy takáto situácia nielen v rozhlase, ale v celej
tamoj‰ej spoloãnosti. Je ale potrebné kvitovaÈ a oceniÈ od-
vahu kardinála  Duku, Ïe to dokázal  priamo povedaÈ. Je to
zároveÀ v˘zva a odkaz aj pre predstaviteºov a pastierov
Katolíckej cirkvi v Slovenskej republike. Jozef M. Rydlo

Storočná!
Vzácneho Ïivotného jubilea sto rokov sa

v t˘chto dÀoch doÏíva Mária Korecová z Nitry.
Je manÏelkou nebohého Antona Korca, brata
kardinála Jána Chryzostoma Korca. Jej manÏel
bol rovnako ako mnoho ìal‰ích laikov prenasle-
dovan˘ a väznen˘  b˘val˘m reÏimom pre svoje
náboÏenské presvedãenie, za pomoc kÀazom.
Pani Mária je známa vo svojom okolí ako obeta-
v˘ ãlovek.  V˘znamne pomáhala najmä ‰tuden-
tom s ubytovaním. Svojho okrúhleho jubilea sa
doÏíva pri dobrom zdraví, ktoré  jej v mene celej
organizácie PV ZPKO úprimne Ïelá predseda
Arpád Tarnóczy. Ku gratulantom sa pripája aj
redakcia Svedectva.
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S veºk˘m pohnutím som si preãí-
tal ãlánok Dá sa hlb‰ie klesnúÈ? vo
Svedectve ã.9. Presne ste opísali na-
‰u situáciu v Slovensku. Îiaºbohu! Je
to s nami tak. V‰etci pociÈujeme túto
zákernú a zhubnú ãinnosÈ temn˘ch
síl. Plánovite sa usilujú zniãiÈ kresÈan-
ského a vlasteneckého ducha ná‰ho
národa. Stojí za nimi moc a peniaze.
My nemáme jedno ani druhé. Musí-
me sa vyburcovaÈ a brániÈ. Je treba,

aby kresÈanské cirkvi a národné or-
ganizácie sa rozhodnej‰ie postavili
na obranu základn˘ch práv ná‰ho
ºudu a národa. Konáme veºmi ne-
smelo voãi drzím odrodilcom. Mlãa-
nie, ustupovanie, smie‰na zdvorilosÈ,
keì ide o Ïivotné záujmy národa
a ºudu je nekresÈanská zbabelosÈ.
Potrebujeme BoÏiu pomoc a moc
médií. To prvé sa dá vyprosiÈ, to dru-
hé získaÈ...ale ako? Dúhové pocho-

dy, uzákonenie homosexuálnych
zväzkov...to je tragick˘ návrat do
pohanskej doby v jej úpadkovej
etape. Zhodujeme sa v‰etci verní
Slováci: ch˘ba nám silná kresÈanská
a národná politická strana, alebo
nestranícka organizácia, ktorá by
vlastnila denník a TV stanicu. ëaku-
jem, Ïe prebúdzate ospalé mozgy
mnoh˘ch na‰ich spolurodákov.

Július Homola

Trnavsk˘ emeritn˘ arcibis-
kup Mons. Ján Sokol oslávil 9.
októbra svoje Ïivotné jubileum
- 80 rokov. ëakovnú svätú
om‰u spolu s priateºmi a poãet-
n˘mi veriacimi slúÏil 19. októb-
ra v katedrálnom Chráme sv.
Jána Krstiteºa v Trnave.

Arcibiskup Ján Sokol v‰etk˘m
v úvode poìakoval za úãasÈ. „Mám
radosÈ, Ïe slávim Eucharistiu s vami.
A ìakujem za dar Ïivota, za dar
kÀazstva a dar sily, ktorou mi Kristus
dáva zná‰aÈ v‰etky kríÏe, a tak sa
v‰etko stáva ºahké, príjemné a slad-
ké, zvlá‰È, keì má ãlovek ãisté
svedomie“, povedal jubilujúci emerit-
n˘ arcibiskup. 

Rektor KÀazského seminára bis-
kupa Jána Vojta‰‰áka v Spi‰skom
Podhradí Mons. Jozef Jarab v homílii
hovoril o ãare v‰ednosti, priateºstve
a v˘zname jubilea. Jubileum priná‰a
hodnotu do Ïivota a jubilovaÈ zna-
mená uloÏiÈ v sebe odkaz jubilujúcej
hodnoty - teda p˘taÈ sa seba samé-
ho, ako Ïijem, ão som doteraz uro-
bil? Za generáciu seminaristov, kto-
r˘ch emeritn˘ arcibiskup Ján Sokol
ako prefekt seminára pripravoval na
kÀazstvo, poìakoval, Ïe ich nauãil
spoloãenstvu s Bohom: „Vy a moja
generácia spolu s prítomn˘mi si
nevieme predstaviÈ svet bez Boha.
Chválime ho za to, Ïe ste budovali
cel˘m svojím kÀazsk˘m i biskupsk˘m

Ïivotom svet s Bohom. A to, Ïe e‰te
tento svet celkom nezniãil ãloveka, je
zásluha v‰etk˘ch, ktor˘ch ste viedli,
ktor˘m ste pomáhali,“ povedal
Mons. Jarab. 

V závere slávnostnej bohosluÏby
predstúpil so svojím príhovorom jubi-
lantovi apo‰tolsk˘ nuncius Mario
Giordana. Na konci príhovoru preãí-
tal list s poÏehnaním Svätého Otca
Franti‰ka emeritnému arcibiskupovi
v latinãine: „Ctihodnému bratovi
Jánovi Sokolovi, emeritnému trnav-

skému arcibiskupovi, ktor˘ v mesiaci
jún tohto Roku viery dov⁄‰i 25. rok
od biskupskej ordinácie a v mesiaci
október oslávi svoje 80. narodeniny,
zo srdca blahoÏeláme k t˘mto jubile-
ám a, k˘m ho zverujeme do ochrany
Preblahoslavenej Panny Márie, vìaã-
ne mu udeºujeme Apo‰tolské poÏeh-
nanie ako záruku nebesk˘ch darov.“ 

Otec arcibiskup, Ad multos
annos!

Politickí väzni ZPKO III. odboj

ZAZNAMENALI SME/ČITATEĽSKÉ FÓRUM
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Návrat do úpadkového pohanstva

Ad multos annos!

Arcibiskup Ján Sokol vÏdy mal blízko k politick˘m väzÀom.
Foto Vlastimil Morávek
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ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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ROZLÚČILI SME SAPRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA ČINNOSŤ
V novembri si pripomíname Ïi-

votné jubileá t˘chto na‰ich ãlenov
a priaznivcov. Spomíname aj na t˘ch,
ktorí sa tejto slávnosti, Ïiaº, nedoÏili.

45 rokov
Novák ·tefan, Ko‰ice 2.11.1968
Kri‰tiaková Zlatica, Mgr.,âadca

11.11.1968
50 rokov

Bátora ªubomír, Veºké Chlievany
17.11.1963

Janãia Iveta, Mgr., Senec 18.11.1963
65 rokov

PovaÏan Franti‰ek, Îiar nad Hronom
19.11.1948

ZáÀ Milan, Îilina 17.11.1948
70 rokov

Vokel Du‰an, Alek‰ince 1.11.1943
Mazúrová Elvíra, Kysucké Nové Mesto

5.11.1943
75 rokov

Provazníková Melánia, Trenãianska Teplá
23.11.1938

80 rokov
Javorská Anna, Banská Bystrica

28.11.1933
82 rokov

Pribi‰ Karol, Borsk˘ Sv.Jur 14.11.1931
Dudoková Anna, Trebi‰ov 18.11.1931

83 rokov
Olerínyová Oºga, Doln˘ Kubín 1.11.1930
Stanková Irena, Luãenec 23.11.1930

84 rokov
Bukovcová Anna, Banská Bystrica

25.11.1929
Ne‰trák Felix, Sereì 19.11.1929
Burian Viliam, Nitra 27.11.1929

85 rokov
Brichta Ján, Ing. Bratislava 8.11.1928
Filová Pavlínka, Banská Bystrica 3.11.1928
Poliaková Mária, Banská Bystrica

28.11.1928
Patka Ján, Sekule 17.11.1928

86 rokov
Hlubíková Franti‰ka, Bratislava 6.11.1927
·imúth ·tefan, Ko‰ice 29.11.1927

87 rokov
Stanãík Jozef, Banská Bystrica 8.11.1926

88 rokov
Mi‰eje Adalbert, USA 5.11.1925
·krabák Jozef, Trnava 28.11.1925
Homolová Mária, Îiar nad Hronom

22.11.1925
Novodvorsk˘ Imrich, Prievidza 6.11.1925
Mesáro‰ová Veronika, Îiar nad Hronom

25.11.1925
100 rokov

Korecová Mária, Nitra 14.11.1913
Jubilantom srdeãne blahoÏeláme.

Arpád Tarnóczy, Nováky 300 EUR
Su‰ko Ladislav, Nemecko 50 EUR
Urbanová Oºga, Doln˘ Kubín 3 EUR
Ottmar Vojtech, Trnava 10 EUR
Vavrová Anna, Hlohovec 10 EUR
·korvaga Jozef, Trnava 1 EUR
Kurtová Margita, Trnava 11 EUR
·krabák Jozef, Trnava 1 EUR
Sarva‰ Franti‰ek, Pie‰Èany 4 EUR
Salviany Aladár, Trnava 15 EUR
Hromádka Marian, Ing.,Trnava

96 EUR
Kvantová ªudmila, Hlohovec 10 EUR
Kraushuber Róbert, Hlohovec 4 EUR
Hrnãarik Milo‰. Hlohovec 3 EUR
Gajdo‰ Michal, Hlohovec 10 EUR
Gajdo‰ová Emília, Hlohovec 10 EUR
Gromanová Katarína, Trnava 10 EUR
Horváthová Mária,
KriÏovany nad Dudváhom 3 EUR
Horváth Jozef, Hlohovec 19 EUR
Kubi‰ Imrich, ·paãince 21 EUR
Homola Július, Ing., Topoºãianky

25 EUR
Darcom úprimné ìakujeme.

Ďakujeme
Na na‰u v˘zvu o pomoc pri financovaní vydávania ãasopisu Svedectvo sa

ozvali dvaja darcovia.
� Firma Promotion, s.r.o. s konateºom spoloãnosti Ing. Bohuslavom

Vajcíkom, ktorá na úãet na‰ej organizácie zaslala 200 EUR. Úprimne ìakujeme
� ëal‰ím darcom 200 EUR bola firma J.R.Steindorfer – doprava a ob-

chod, spol. s r.o. V zastúpení konateºom spoloãnosti Ing. Rudolfom Pále‰om.
Úprimná vìaka za pomoc.

✞ Vo veku 93 rokov,  3. októbra
2013, zomrel Ing. Andrej
ANDREANSK¯ z Ko‰íc.
Posledná rozlúãka  sa  konala
9. októbra 2013 na verejnom

cintoríne v Ko‰iciach.
✞ Vo veku 89 rokov, 1. októbra

2013, zomrel Rudolf  ·ILHAV¯, dlho-
roãn˘ ãlen a b˘val˘ funkcionár PV
ZPKO. Posledná rozlúãka sa konala 4.
októbra 2013 na miestnom cintoríne v
Bratislave-Raãi.

✞ Vo veku nedoÏit˘ch 94 rokov,
13.októbra 2013, zomrel dlhoroãn˘
ãlen organizácie PV ZPKO Ján
HVIZDO·. Posledná rozlúãka so zo-
snul˘m sa konala 15. októbra 2013 na
cintoríne v Richnave za úãasti predsedu
RO PV ZPKO v Ko‰iciach ·tefana Nová-
ka, jej podpredsedu Jozefa I‰tóka a
predsedníãky RP PV ZPKO v Levoãi Má-
rie Dvorãákovej. 

Pozostal˘m prejavujeme
úprimnú sústrasÈ.

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti, priatelia. Na‰a organizácia tretí

rok zápasí s ne‰tandardnou situáciou, keì pripravuje plány svojej ãinnosti
bez krytia finanãn˘mi prostriedkami. Aj v tomto roku sme museli prijaÈ
mnoÏstvo opatrení kvôli v˘raznému zníÏeniu dotácie, navy‰e pridelenej aÏ
v polovici roka.  Nedostatok peÀazí nás núti obrátiÈ sa na Vás s v˘zvou o po-
moc. Vydávanie Svedectva nie je ìalej moÏné zabezpeãiÈ z prostriedkov
‰tátnej dotácie, preto sa obraciame na Vás s prosbou, vyhºadaÈ vo Va‰om
okolí potenciálnych sponzorov ná‰ho ãasopisu. Ak nebude vychádzaÈ, akoby
sme stratili nástroj prezentácie vlastného jestvovania. Azda neprajníci  by sa
tomu aj pote‰ili. Veríme v‰ak, Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov, za ktoré
sme trpeli, a ktoré hodláme aj naìalej chrániÈ a obhajovaÈ.

Záujemcovia o pomoc pre na‰e Svedectvo môÏu poslaÈ svoj prís-
pevok na ãíslo  úãtu: 4000128109/3100, ‰pecifick˘ symbol: 1212, ale-
bo sa kontaktujte  na tel. ãíslach  0905 737 790 a 0902 199 429. 

Darcom úprimne ìakujeme. 
Vedenie PV ZPKO a ãasopisu Svedectvo.
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