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Vážme si obete starých rodičov
NÁŠ ROZHOVOR
PhDr. et Mgr. Peter Mulík,
PhD. je absolventom filozofickej i teologickej fakulty. Je ãlenom redakãnej rady Svedectva
a znalcom slovenskej histórie.
Nedávno do‰lo k blahoreãeniu
dona Titusa Zemana, ktor˘ bol
komunistick˘m reÏimom odsúden˘ za pomoc pri úteku ºudí
do slobodného sveta. Väã‰inou
i‰lo o mlad˘ch muÏov, ktorí sa
chceli staÈ kÀazmi, ale totalitn˘ reÏim im to nedoprial. Mnohí z ãlenov na‰ej organizácie
pre‰li peklom komunistick˘ch
Ïalárov a na mnoh˘ch, ktorí ho
nepreÏili s úctou spomínajú. Za
muãenícku smrÈ pre vieru by si
iste viacerí z nich zaslúÏili pov˘‰enie na oltár. S historikom
Petrom Mulíkom sa zhovárame aj o nich.
âo hovorí ‰tatistika obetí
komunizmu na Slovensku? Koho
reÏim prenasledoval a za aké
skutky?
Komunistické reÏimy sú charak-
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Ján Litecký Šveda
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Satanisti bezbreho
útočia
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Peter Mulík poãas konferencie v Smoleniciach.

teristické t˘m, Ïe ich perzekúcia zasahovala plo‰ne celú spoloãnosÈ, ão sa
oprávnene povaÏuje za teror. Nikto si
nebol ist˘ Ïivotom (napr. Clementis,
Îingor). Falo‰né obvinenie a zmanipulovan˘ súdny proces mohol byÈ
pouÏit˘ proti komukoºvek. Preto sa
‰tatisticky ani nedá vystihnúÈ charakter perzekúcie, lebo v ustaviãnom
strachu Ïila celá spoloãnosÈ. Samozrejme moÏno definovaÈ jednotlivé
skupiny obyvateºstva, ktoré boli
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verejn˘mi terãmi komunistického teroru a ich osud mal slúÏiÈ na zastra‰enie celej spoloãnosti. I‰lo najmä
o tzv. kolaborantov s predchádzajúcim reÏimom, príslu‰níkov národnostn˘ch men‰ín, politick˘ch oponentov, podnikateºov, vlastníkov
pôdy, roºníkov, ktorí odmietali kolektivizáciu, ale exemplárne a aj trochu
teatrálne komunistick˘ reÏim vystupoval proti cirkvám, najmä katolíckej.
Pokraãovanie na 10. strane

Viliam Jablonický

Fenomén modernej
slovenskej identity

Július Homola
9

Ivan A. Petranský

Biela légia – boj za
slobodné Slovensko 12

Kytica veršov
– recenzia
13
Aktivity
predsedníctva PV ZPKO
14

SLOVO NA ÚVOD

Metafory na november
Dovoºte mi tento úvodník poÀaÈ trochu
umelecky a vyjadriÈ sa k váÏnym problémom
cez jednoduché krátke metafory ako ãierny
asfalt, zelen˘ trávnik a uplakané detské oãi.
Metafora ãierny asfalt.
Pouãení t˘m, ako vysoké idey veºmi ãasto vedú k horám
m⁄tvol, zaãneme na zemi. Napríklad na asfalte. V ãasoch,
keì ‰ialenstvo vyãíÀa zdanlivo bez protiváhy a spochybÀované sú v‰etky normálne pojmy, je to veºmi dobrá v˘chodisková poloha. Dáva prirodzenú perspektívu.
V‰etci vieme, ão je asfalt i to, Ïe u nás sú ním pokryté
cesty aj v tej najostatnej‰ej dedine. Samozrejme, ten ãierny
koberec sa nepoloÏil sám od seba. (V‰imnite si prosím, tu
môÏeme e‰te beztrestne povedaÈ, Ïe je ãierny.) Skladali sa
naÀho na‰i dedovia, otcovia aj my. Pomaly, korunku ku korunke, aby sa mohol kúpiÈ parn˘ valec, materiál a bolo z ãoho
zaplatiÈ robotníkov. A neskladali sa len na asfalt, ale aj na kanalizáciu pod ním, na mosty, ‰koly a v‰etko moÏné. Stálo to
aj nejaké odriekanie, veì nedá sa v‰etko naraz. Môj otec napríklad cel˘ Ïivot nebol na dovolenke. Mäso sme mali raz do
t˘ÏdÀa. Mustafa sa na asfalt neskladal, aj preto uÀho skoro
Ïiadny nie je. A na premostenie men‰ej rieky mu staãia liany.
Ale zato si dal ãastej‰ie jahÀa ãi kuskus, alebo si pobafkal
z vodnej fajky a poleÏal pod palmou. Je to jeho Ïivotn˘ ‰t˘l
a za to ho nijako neodsudzujem, naopak, ako umelec mám
pre to dokonca pochopenie. Hmotné statky nie sú v‰etko.
LenÏe pred ãasom Mustafovi nahovorili, Ïe bez asfaltu sa ÏiÈ
nedá. No neporadili mu, ako si ho má spraviÈ, ako si má na‰etriÈ, ale Ïe má chodiÈ po takom, ão uÏ spravil niekto druh˘.
Veì to sú jeho „ºudské práva“. Hoci naÀho nedal ani halier.
A to je, prosím, obyãajné príÏivníctvo. PríÏivníctvo je len iné
slovo pre krádeÏ. Pre súãasn˘ falo‰n˘ slovník je v‰ak typické,
Ïe podporu takého nemorálneho správania ºaviãiari oznaãujú
ako vrchol morálky. OpäÈ tu máme pokraãovanie proletárskej
revolúcie a obeÈou sú zase tí istí – poctivo pracujúci Európania, ktor˘ch voºakedy volali kulaci, teraz rasisti. Najzaujímavej‰ie na tom v‰ak je, Ïe aj ten najväã‰í a najdôleÏitej‰í kameÀ
mudrcov súãasného globalizmu, Ïe trh a jeho nefal‰ované zásady vyrie‰ia v‰etko, a teda Ïe kaÏd˘ by mal ÏiÈ z toho, ão si
zarobí, záhadne vyÀali zo v‰eobecnej platnosti. UÏ z toho
vidno, Ïe sa hrá mimoriadne ‰pinavá a neférová hra.
Metafora so zelen˘m trávnikom na pú‰ti.
Toto podobenstvo bude veºmi krátke, jeho preãítanie
urãite nebude trvaÈ 90 minút. Popri sledovaní snahy na‰ich

futbalistov o miestenky na majstrovstvá sveta som sa dozvedel, Ïe z úãasti na MS len veºmi tesne vypadla aj S˘ria. Mimochodom, okrem mnoÏstva in˘ch krajín sa tejto viacroãnej
kvalifikácie zúãastnil tieÏ Irak a Afganistan. Markus Aurelius
povedal veºa nadãasov˘ch viet, jedna z najmúdrej‰ích je tá,
Ïe v‰ade kde sa dá ÏiÈ, sa dá ÏiÈ dobre. V‰etci vieme, Ïe
súãasn˘ futbal nie je lacná, ani jednoduchá záleÏitosÈ,
nejdem to tu rozoberaÈ. Mohli by sme preto túto vetu pokojne zaktualizovaÈ, Ïe kde sa dá hraÈ futbal, dá sa aj dobre ÏiÈ.
Alebo aspoÀ ÏiÈ, to dá obyãajná logika. Podºa dirigovan˘ch
médií v‰ak v S˘rii, Iraku aj v Afganistane sa futbal hraÈ dá, ale
ÏiÈ nie. Nie je to zaujímavé?
Trochu sentimentálna metafora o uplakan˘ch detsk˘ch oãiach.
Najväã‰ím argumentom, ktor˘m dobrodu‰e chcú zru‰iÈ
kaÏdú diskusiu o imigrantoch, keìÏe nemajú Ïiadne rozumné argumenty, sú starostlivo vyhºadané a profesionálne nafotené uplakané deti a obãas si dokonca cynicky naaranÏujú
aj nejakú tú utopenú m⁄tvolku. No treba si spomenúÈ aj na
iné fotky, ktoré e‰te nedávno kolovali po médiách a vÏdy sa
ãas od ãasu vracajú – deti v Afrike s nafúknut˘mi bru‰kami,
s vyciven˘mi kostrami, väã‰inou ako následky nejakej epidémie. Aj na to, ako sa vÏdy v Európe zdvihne vlna solidarity
a vyberú sa tam na pomoc nejakí lekári a sestriãky – neuveriteºne vzácni ºudia, ktor˘ch sa ani nedá dostatoãne vynachváliÈ. Na druhej strane dobre vieme, Ïe pár obetav˘ch
dobrovoºníkov celú tú mizériu nenapraví. Je to nieão ako
um˘vaÈ staniãnú halu zubnou kefkou. No niektorí miestni
lekári, ktorí by tam mali zachraÀovaÈ detské Ïivoty ako prví,
sa zrazu rozhodnú, Ïe im sa uÏ po pra‰n˘ch cestách chodiÈ
nechce, ani mosty z lián uÏ nie sú pre nich to pravé a fuk ho
do Európy. Im sú tie uplakané detské oãi naãisto ukradnuté.
A podvodníkom z neokominterny, ktorí sa ne‰títia niãoho,
dokonca ani zneuÏívania evanjelií, by som rád pripomenul
slová kardinála Petra Turksona, ktor˘ pochádza z Ghany. Ten
sa veºmi rázne ohradil proti masovej migrácii a vyslovil obavy,
Ïe Afrika toto pú‰Èanie Ïilou dlho nevydrÏí.
Iste, neutekajú iba lekári, vo veºkej väã‰ine sú to dokonca
nekvalifikovaní analfabeti, no predsa len sú to tí aktívnej‰í
z obyvateºstva. E‰te treba pripomenúÈ, Ïe títo ºudia ani
náhodou nezomierajú od hladu. Veì prevádzaãom musia
zaplatiÈ sumy, ktoré u nás taká ‰iãka na v˘chodnom Slovensku nezarobí ani za rok. Nie, od hladu a od chorôb zomierajú
tí, ão ich tam nechajú napospas.
Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO
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Satanisti bezbreho útočia
Nov˘ zákon uzatvára kniha Zjavenie apo‰- dopravného tunela na svete, sa pred zrakmi prítomn˘ch odotola Jána, povaÏovaná za proroctvo konca sve- hrala scéna ako zo Zjavenia apo‰tola Jána. Na slávnostnom
ta. Ide teda o súãasÈ kresÈanskej biblie a nie otvorení sa zúãastnili vtedaj‰í najvy‰‰í predstavitelia ‰tátov,
o vymyslené m˘ty. V trinástej kapitole je popisovaná zniãujúca ‰vajãiarsky prezident Johann Schneider-Ammann, nemecká
nadvláda dvoch ‰eliem. Prvá vystúpila z mora a celá zem ju ob- kancelárka Angela Merkelová, francúzsky prezident Francois
divovala. Dostala tlamu, aby hovorila veºké veci, aby sa rúha- Hollande, taliansky premiér Matteo Renzi, rakúsky kancelár
Christian Kern ãi predseda Európskej komila...Druhá vystúpila zo zeme. Vyzerá ako
SLOVO SVEDECTVA
sie Jean-Claude Juncker. Kritici tohto kolobaránok, ale hovorí ako diabol. âíslo ‰elmy
sálneho satanistického predstavenia pripomenuli neìaleké
je 666. Toto proroctvo kresÈania veºmi dobre poznajú.
Ak sme donedávna povaÏovali zmienky o satanistoch len pracovisko Európskej organizácie pre jadrov˘ v˘skum CERN,
za nieão okrajové, kon‰piraãné, v ostatnom ãase ãoraz inten- kde prebieha honba za stále vy‰‰ími energiami. Obrazy otvárania pekeln˘ch brán v predstavení pripomínali moÏnosti otvorezívnej‰ie obsadzujú verejn˘ priestor aj na Slovensku.
Satanizmus má viac smerov, jeden z nich tvrdí, Ïe „pre sa- nia priechodov do in˘ch dimenzií v experimentoch CERN-u.
V podzemn˘ch zariadeniach CERN-u vznikajú pri extrémtanistu je on sám svojím vlastn˘m bohom. Satan je symbol âloveka, ktor˘ Ïije tak, ako mu to jeho py‰ná Ïivoãí‰na prirodze- nych fyzikálnych podmienkach elementárne ãastice, ktoré v nanosÈ diktuje“. V dne‰nom svete akoby sa roztrhlo vrece s py‰- ‰om svete nemôÏu samostatne existovaÈ. V roku 2012 sa podan˘mi ºuìmi. Vysmievajú sa tradiãn˘m hodnotám a kresÈanov sa rilo detekovaÈ tzv. BoÏskú ãasticu – Higgsov bozón, pomocou
bolestne dot˘ka zosmie‰Àovanie ich symbolov. Nedávno Slo- extrémne silného magnetického poºa (stotisíckrát väã‰ieho, ako
venské národné divadlo uviedlo hru Natálka so zobrazením magnetické pole Zeme). Vtedy svetoznámy fyzik Stephen HawPanny Márie na pozadí hákového kríÏa. Plagát k filmu Únos za- king varoval, Ïe Higgsov bozón môÏe maÈ potenciál zniãiÈ svet.
Pred centrálou CERN-u v Îeneve stojí socha Shivu Natarasa pútal pozornosÈ dvojkríÏom umiestnen˘m na smetisku
s ukriÏovan˘m súãasníkom. Autor plagátu k filmu Meãiar ja. ·iva je hinduistick˘ boh – niãiteº vesmíru a ·iva Nataraja je
umiestnil hlavu hlavného hrdinu do symbolu BoÏského srdca. kráº tanca, ktor˘ niãí svet, aby mohol byÈ znovu obnoven˘. Nie
âo, ak nie p˘cha, vedie tvorcov umenia k prezentácii nahoty na je bez zaujímavosti ani logo CERN-u. Znak schematicky zobrajaviskách? V Prahe na prvej scéne, rovnako i v Bratislave, ale aj zuje ur˘chºovaã a jeho tvar pripomína tri ‰estky (ãi deviatky?).
Îeby náhoda?
v Banskej Bystrici...
Eva Zelenayová
Vlani na otvorení Gotthardského, najdlh‰ieho a najhlb‰ieho
‰éfredaktorka
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Zasadala výkonná rada PV ZPKO

A. Malacký: nesmieme
sa ničoho vzdávať
âlenovia v˘konnej rady PV ZPKO
rokovali 4. októbra v Bratislave,
v priestoroch predsedníctva organizácie. Privítal ich predseda PV ZPKO
Ján Liteck˘ ·veda a na zaãiatku informoval o kauze, ktorú voãi organizácii nenávistn˘mi reakciami rozpútal denník SME. Povedal, Ïe o tomto
probléme sa zhováral s viacer˘mi
právnikmi, ktorí neodporúãali podaÈ
na denník Ïalobu, lebo aj keì sme
v práve, v˘sledok súdneho sporu
môÏe byÈ v nedohºadne. Podºa ich
názoru malo by zdruÏenie urgovaÈ,
aby uverejnili na‰e stanovisko ako
odpoveì na ich ãlánky, a súãasne,
aby sme ho zaslali na Ministerstvo
vnútra SR. Kon‰tatoval, Ïe zatiaº nemáme nijakú odozvu.
Ján Liteck˘ ·veda zdôraznil, Ïe
v‰etky materiály okolo tejto kauzy boli
zaslané na MV SR, ktoré zareagovalo
tak, Ïe ho pozval generálny riaditeº sekcie verejnej správy MZV SR Ing. Adrián
Jenão a Ïiadal vysvetlenie. „Keì som
ozrejmil v ãom denník klamal, aké nepodloÏené informácie uverejnil, Ing.
Jenão moje argumenty akceptoval. PoÏiadal ma v‰ak, aby sme podºa moÏnosti nedávali podnet na napádanie. Na
dôkaz na‰ej nestraníckosti som predloÏil aj ná‰ ãasopis, kde sme pred parlamentn˘mi voºbami síce uverejnili v˘zvu
ísÈ voliÈ, ale neodporúãali sme Ïiadnu
konkrétnu politickú stranu. Bolo dobré,
Ïe na konkrétnych príkladoch som mohol dokumentovaÈ na‰u apolitickosÈ
i v prípade duchovného Jána Ko‰iara.“
ëalej Ján Liteck˘ ·veda informoval
ãlenov v˘konnej rady, Ïe pripomenul
generálnemu riaditeºovi Jenãovi nevyhnutné zv˘‰enie sumy dotácie z dôvodu, Ïe organizácia potrebuje aspoÀ
na pol roka zamestnaÈ archivára, lebo
vlastní cenné dokumenty, ktoré by bolo
potrebné profesionálne spracovaÈ, aby
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Schyºuje sa k zaãiatku rokovania.

zostali pre budúcnosÈ. TieÏ na nevyhnutnú rekon‰trukciu centrálneho
pamätníka politick˘ch väzÀov komunizmu, ktor˘ je v dezolátnom stave. Povedal, Ïe pán Jenão prisºúbil stretnutie
v tejto veci, keì sa bude uzatváraÈ koncom roku rozpoãet. ëalej povedal, Ïe
tohto roku nebude odborn˘ seminár,
nie sú prostriedky, ale na budúci rok je
v pláne. Podotkol, Ïe tohto roku na‰e
zdruÏenie vydalo dve kniÏky tematicky
aj osobne späté s na‰ou organizáciou.
Schôdza pokraãovala rie‰ením
praktick˘ch otázok t˘kajúcich sa hospodárenia organizácie. Pani Eva Litecká
·vedová informovala, Ïe revízna kontrola odporúãa uzavrieÈ dohody o hmotnej
zodpovednosti na v‰etk˘ch úrovniach
organizácie. Po diskusii k tomuto bodu
programu oznámil predseda zdruÏenia,
Ïe v‰etky regionálne organizácie dostanú jednotn˘ formulár na splnenie tejto
úlohy. Predseda RO PV ZPKO v Ko‰iciach a zakladajúci ãlen organizácie politick˘ch väzÀov v roku 1990 ·tefan
Novák upozornil, Ïe v regióne nemajú
Ïiadne priestory, predseda Republikovej
kontrolnej komisie PV ZPKO Miroslav
Pleceník namietal, Ïe kaÏd˘, kto dosta-

Foto Eva zelenayová

ne do ruky peniaze, by mal maÈ dohodu
o hmotnej zodpovednosti. „V prípade
na‰ej organizácie zrejme ide o ceniny
a hotovosÈ“, povedal. Predseda Ján Liteck˘ ·veda pripomenul, Ïe v majetku
organizácie by sme mali maÈ aj pamätné tabule. Duchovn˘ organizácie Ján
Ko‰iar spresnil, Ïe na internetovej stránke je zoznam 41 tabúº, pri ktor˘ch je zaznamenané, kedy boli odhalené.
Predseda Ján Liteck˘ ·veda informoval o stave realizácie pamätnej tabule ná‰mu zosnulému ãlenovi kardinálovi
Jánovi Chryzostomovi Korcovi. „Zostala
na plytãine, lebo mesto zaãalo robiÈ
problémy“, skon‰tatoval a doplnil ho
duchovn˘ organizácie Ján Ko‰iar. Povedal, Ïe pamiatkári odporúãali daÈ tabuºu zhotovenú z pieskovca na zem, biskupstvo prijalo kompromis a doãasne
umiestni tabuºu z mosadze na dva metre vysok˘ múr kúrie neìaleko sochy
Jána Pavla II.
Predsedníãku RO PV ZPKO v Îiline
Annu Fodorovú zaujímalo, ão je s medzinárodn˘m pamätníkom obetiam komunizmu, ktoré plánovalo INTERASSO.
Podpredseda tejto medzinárodnej organizácie politick˘ch väzÀov komunizmu
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Predsedovia /predsedníãky regionálnych organizácií efektívne vyuÏívajú spoloãné chvíle.

a duchovn˘ PV ZPKO Ján Ko‰iar vyslovil
pochybnosti o jeho realizácii.
Ján Liteck˘ ·veda informoval prítomn˘ch, Ïe organizácia oÏivila kontakty s poslancami za SNS. S podpredsedom PV ZPKO Rafaelom Rafajom
nav‰tívili Antona Hrnka, poslanca NR SR
za SNS, a poÏadovali rovnak˘ postup
k zvy‰ovaniu dôchodkov antikomunistom, ako v prípade antifa‰istov. ëalej
poÏadovali zákonn˘m spôsobom dosiahnuÈ úroveÀ protikomunistického
odboja na úroveÀ antifa‰istického.
Skon‰tatoval, Ïe aktuálny stav je tak˘,
Ïe partizánov je menej ako ãlenov protikomunistického odboja, ktorí boli väznení a súdne rehabilitovaní, no v˘‰ka
dotácie tomu zìaleka nezodpovedá.
B˘val˘ dlhoroãn˘ podpredseda PV
ZPKO Anton Malack˘ pripomenul, Ïe

po prijatí zákona o protikomunistickom
odboji malo nasledovaÈ vydanie vykonávacích predpisov, ão sa dosiaº nestalo. Nimi sa mali protikomunistickí odbojári dostaÈ na úroveÀ partizánov. IbaÏe
keì sa návrh zákona dostal do parlamentu, vzbúrili sa komunistickí partizáni, Ïe vrátia legitimácie. Zdôraznil, Ïe
dokonca aj medzi niektor˘mi politikmi
sa vyskytujú názory, Ïe sme neÏelaní.
Takáto situácia je nielen na Slovensku,
ale aj v ostatnej Európe. „Nesmieme sa
niãoho vzdávaÈ“ povedal, „aj keì vieme, Ïe dostaneme facky, musíme bojovaÈ za svoje práva. DvadsaÈdva rokov
sme mali kanceláriu zadarmo, teraz
z 20 poslancov siedmi za KDH hlasovali proti tomu“, priblíÏil situáciu poboãky
v Pezinku. TieÏ vyjadril oãakávanie, ako
sa zachová prezident s vráten˘m záko-

O ãom asi hovoria duchovn˘ PV ZPKO Ján Ko‰iar s podpredsedom organizácie Rafaelom Rafajom?
Foto Eva Zelenayová

Foto Eva Zelenayová

nom o ÚPN a znepokojenie nad t˘m,
Ïe správanie Ondreja KrajÀáka na ãele
ÚPN viedlo k tomu, Ïe parlament musel
zmeniÈ kompetencie správnej rady a jeho predsedu.
Mirko TuchyÀa podotkol, Ïe sa ho
prístup k politick˘m väzÀom komunizmu dot˘ka a sp˘tal sa, „preão my by
sme sa nemali dostaÈ na úroveÀ partizánov?“ Rafael Rafaj navrhol otvoriÈ
diskusiu k dôchodkom, lebo nie sú valorizované.
Predseda RO PV ZPKO v Ko‰iciach
·tefan Novák zdôraznil, Ïe ão sa t˘ka
dôchodkov, zákon bol schválen˘, treba
ho len dopracovaÈ a trvaÈ na tom, aby
platil. A pozornosÈ upriamil na fakt, Ïe
kaÏd˘ politick˘ väzeÀ, ktorému zo zákona prislúcha príplatok k dôchodku,
preão tento príplatok sociálna poisÈovÀa priratáva k v˘‰ke dôchodku v prípade stanovenia nároku na vianoãn˘ príspevok. „My nepotrebujeme peniaze na
v˘lety, ale na ãinnosÈ organizácie, ktorá
nemá ani len svoje priestory“, poznamenal.
Na záver sa úãastníci zasadnutia v˘konnej rady dohodli na zv˘‰ení ceny za
Svedectvo na jedno euro za v˘tlaãok,
priãom by sa cena celoroãného predplatného nezmenila. Predseda pripomenul najbliÏ‰ie spoloãenské podujatia iniciované a organizované PV ZPKO
- v Lutile a v Trebi‰ove. Úãastníci prijali
tieÏ návrh, aby sa pripravované podujatia vãas oznámili redakcii ná‰ho ãasopisu
a potom s potrebn˘m s ãasov˘m predstihom uverejÀovali vo Svedectve.
Eva Zelenayová
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Uctili si obete Katolíckej akcie
V sobotu 7. októbra 2017 sa
v Lutile uskutoãnilo slávnostné odhalenie pamätnej tabule úãastníkom vzbury proti tzv. Katolíckej
akcii. Lutilãania si v deÀ v˘roãia
vynesenia rozsudku nad osemnástimi farníkmi pripomenuli ich osudy, keì boli odsúdení za svoju vieru a obranu miestneho kÀaza.
V súãasnosti uÏ Ïiaden z nich neÏije.
Obdobie nástupu vlády komunistov sa vyznaãovalo aj prenasledovaním Cirkvi, kÀazov, rehoºníkov, ale aj
laick˘ch veriacich. V mnoh˘ch obciach
na Slovensku do‰lo k vzburám v súvislosti s tzv. Katolíckou akciou. I‰lo
o projekt zameran˘ na odtrhnutie Katolíckej cirkvi v âesko-Slovensku od
vplyvu Vatikánu. Biskupi preto napísali
pastiersky list veriacim Hlas biskupov
a ordinárov veriacim v hodine veºkej
skú‰ky. Aj napriek zákazu sa komunistom nepodarilo zabrániÈ preãítaniu
listu v kostoloch. Vìaka odvahe kÀazov odznel tento pastiersky list z kazateºníc v nedeºu 19. júna 1949. Situácia
sa potom vyostrovala aÏ napokon do‰lo k stretu bezpeãnostn˘ch orgánov
s veriacimi. Vzbúr sa na Slovensku
zúãastnilo okolo 25 tisíc osôb, z toho
bolo 500 odsúden˘ch, preto sa tieto
vzbury povaÏujú za jeden z najväã‰ích
prejavov odporu verejnosti proti komunistickej moci u nás.
Spomienkov˘ program sa zaãal sv.
om‰ou v miestnom kostole, ktorej
predsedal vdp. ThDr. Ján Ko‰iar, duchovn˘ organizácie Politickí väzni Zväz
protikomunistického odboja (PV ZPKO)

Pripravení poloÏiÈ vence...
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Pred pamätnou tabuºou.

V Lutile pri‰li vzdaÈ úctu rodákom
v‰etky vekové kategórie.
Foto Eva Zelenayová

spolu s miestnym pánom farárom Ing.
Mgr. Michalom Sla‰Èanom. Obetné
dary pri sv. om‰i priniesli potomkovia
úãastníkov vzbury pani Îelmíra Louãiãanová a pán ªubomír âervenák. Po liturgii bola na prieãelí obecného úradu
odhalená pamätná tabuºa s menami
odsúden˘ch Lutilãanov, nasledovalo
kladenie vencov a slávnostné príhovory. Na podujatí sa zúãastnil znaãn˘

Foto Eva Zelenayová

Foto Eva Zelenayová

poãet potomkov a rodinn˘ch príslu‰níkov odsúden˘ch obãanov obce a jej
vedenia i ãlenov Zväzu protikomunistického odboja s jeho predsedom Jánom Liteck˘m ·vedom. Medzi pozvan˘mi hosÈami bola predsedníãka regionálnej organizácie PV ZPKO v Banskej
Bystrici Helena Halková, predsedníãka
poboãky PV ZPKO v Îiari nad Hronom
Margita Zimanová, ‰éfredaktorka ãasopisu Svedectvo Eva Zelenayová ãi
historik PhDr. Martin Lacko. Slávnostného aktu sa zúãastnil aj ãestn˘ obãan
a rodák z Lutily prof. Michal Valent.
Záujem prítomn˘ch vzbudzovali politickí väzni ·tefan Wolf-Slameníkov
a Ing. Július Homola. Pietneho aktu
sa zúãastnili tieÏ predstavitelia
miestnych zdruÏení: predsedníãka
senior klubu Zamatka pani Mária Ga‰paríková, predseda poºovníckeho spolku UPS Lutila Ing. Du‰an Hronsk˘
s manÏelkou a vãelársku komunitu
v Lutile zastupoval Peter Imri‰, poslanec Obecného zastupiteºstva.
Pani Margita Zimanová pripomenula, Ïe sudcom Lutilãanov bol Bohdan Ilko, ktorého osobne ako dieÈa
poznala, lebo „súdil aj nás tri deti po
obidvoch rodiãoch politick˘ch väzÀov“. Poìakovala sa ãlenovi PV ZPKO
z poboãky v Îiari nad Hronom ªubomírovi âervenákovi, ktor˘ poskytol
vzácne listiny zo súdneho procesu so
súden˘mi v procese vzbury v Lutile,
bez ktor˘ch by tento odváÏny ãin
statoãn˘ch obãanov Lutily zapadol
prachom.
(zl)
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Homília vdp. Jána Košiara v Lutile

Modlitba je silná zbraň
Drahí priatelia, bratia a sestry, zišli sme sa, aby sme si uctili a poďakovali za našich odvážnych občanov a farníkov, ktorí v roku 1949 bránili svojho kňaza, dôstojného
pána dekana Ladislava Stiffela. Po víťaznom februári 1948 skrsla komunistom, najmä
v Prahe, dosť hlúpa myšlienka vytvoriť národnú cirkev odtrhnutú od Ríma. Žiaľ, vznikla
už v Masarykovom hesle, Rím musí byť súdený a odsúdený, ale v roku 1949 dostala celoštátne rozmery. Komunistická strana a štát zorganizovali 10. júna v tom roku Spolok,
ktorému dali názov „Katolícka akcia.“ Týmto názvom komunisti zneužili celosvetové
úspešné hnutie, ktoré už niekoľko desaťročí pôsobilo v Cirkvi. Oni však chceli vytvoriť
vlasteneckú, štátnu cirkev na čele s tzv. vlasteneckými kňazmi, ktorí by spolupracovali
s komunistami a budovali tak bez Pána Boha raj na zemi. Bol vypracovaný presný plán,
ktorý sa mal zrealizovať. Toto však nezostalo utajené, ako dnes oligarchami pred rokmi
nezaplatené dane. Biskupi sa 7. júna 1949 stretli v Olomouci a vydali obežník, ktorým
zakázali katolíkom do tejto tzv. „Katolíckej akcie“ vstupovať. V stredu 15. júna sa tajne
stretli v pražskom arcibiskupskom paláci. Prerokovali zásadné problémy napriek tomu,
že deň predtým bol do kúrie dosadený štátny zmocnenec. Dokonca v deň tohto tajného
rokovania prišla polícia a urobila raziu, ale arcibiskupovi Beranovi, ktorý ju sprevádzal,
sa podarilo miestnosť s biskupmi šikovne obísť. Biskupi tzv. „Katolícku akciu“ jednoznačne označili za schizmatickú a v tejto veci napísali pastiersky list pod názvom Hlas
biskupov a ordinárov veriacim v hodine veľkej skúšky.

Pastiersky list
„V nesmierne vážnej chvíli nášho náboženského a národného života obraciame sa
na vás týmto listom, právom učiacej Cirkvi. Láska k národu a ľudu ČSR nás vedie k tomu, aby sme k vám hovorili v rozhodujúcich dňoch, keď ste sa stali svedkami útokov na
jednotu a vedenie katolíckej cirkvi u nás. Sme z ustanovenia Božieho strážcami odkazu
Kristovho a zodpovedáme pred Ním za spásu vašich duší. Ako zodpovední predstavitelia
Katolíckej cirkvi v ČSR cítime iste ťažkú zodpovednosť za vývoj náboženských udalostí
v našej vlasti a nezastierame, že nadišla rozhodujúca chvíľa veľkých skúšok pre našich
drahých veriacich a pre naše verné kňazstvo. Museli by sme sa cítiť pred vami zahanbení, keby sme si počínali ináč, keby sme si nepočínali ako pastieri, ktorí v záujme vašej
spásy sú ochotní dať životy za svoje ovce. Musí nás však zaujímať to, či je táto forma
priaznivá pre vývoj náboženského života a či je možné takú spoločenskú prestavbu
uviesť nejako do súladu s náukou Ježiša Krista. Dobre vieme, koľkých práv ste už boli
zbavení, a nie je ani vám neznáme, koľko príkoria musela Cirkev u nás v poslednej dobe už vytrpieť. Nemusíme vám predkladať, drahí veriaci, o tom zvláštne dôkazy. Obzrite
sa len okolo, sledujte udalosti a zistíte ľahko, že Cirkev katolícka v ČSR za storočné služby národom, za svoju kultúrnu a charitatívnu činnosť, za oddanosť svojmu ľudu, za
neohrozenosť a utrpenie v dobe okupácie, obdŕžala trpkú odmenu. Celá náboženská
tlač až na niektoré celkom bezvýznamné výnimky bola zrušená: boli zastavené i úradné
obežníky ordinariátov, namiesto nich bol zavedený tzv. Vestník katolíckeho duchovenstva, ktorý ani zďaleka nie je katolícky, a nemá cirkevné schválenie, je vydávaný proti
vôli ordinariátov a napriek tomu je určený pre katolíckych kňazov, je redigovaný nekatolíkmi v duchu proticirkevnom. Preto čítanie a prechovávanie tohto časopisu je odteraz
zakázané a nezostáva nič iné, iba všetky čísla im posielať naspäť.

Odpočúvajú nás
Konferencia biskupov v Dolnom Smokovci, ktorá mala zaujať stanovisko k požiadavkám vlády, musela byť prerušená pre odhalenie odpočúvacieho zariadenia v zasadacej sieni. Niekde boli zakázané i duchovné cvičenia a na mnohých miestach boli znemožňované náboženské púte, ba dokonca boli zneužité k nenáboženským, politickým
účelom. Vcelku možno povedať, že mimo kostola je každá náboženská činnosť úplne
znemožnená. Mohli sme my, vaši biskupi, byť s týmto všetkým spokojní a pristúpiť na
každú požiadavku, i keď bola v rozpore s prirodzeným a Božím právom? Mohli sme

Vdp. Ján Ko‰iar poãas homílie.

Foto Eva Zelenayová

pred svojim veriacim ľudom a pred celým svetom schváliť každý vývoj, i keď sa tento
nezrovnával s duchom náuky Ježiša Krista? Veru, radi dávame cisárovi, čo je cisárovo,
ale nebolo možné mu obetovať i to, čo patrí Bohu, lebo Boha treba poslúchať viacej ako
ľudí. (Sk 5, 29). Pričom sa nechce nič podnikať proti vôli biskupov. Títo kňazi dali svoje
podpisy väčšinou oklamaní a pod nátlakom. Neurobili tak vedome ani dobrovoľne a zachovávajú rozhodne vernosť Svätej cirkvi a oddanosť svojim biskupom, ako to už mnohí
súkromne i verejne vyhlásili. Každý pokus o založenie diecéznych, krajských, okresných, alebo farských katolíckych akcií je zakázaný a duchovní i laici, ktorí sa zakladania
takýchto akcií zúčastnia, alebo vstúpia do ich výborov, alebo prijmú nejakú funkciu, budú tým samým skutkom vyobcovaní z Katolíckej cirkvi. Sme si istí, drahí bratia a sestry
v Kristu, že schvaľujete tento náš postoj i obozretnosť. Pomáhajte nám a posilňujte nás
svojimi modlitbami, svojim rýdzim kresťanským životom a svojou bezvýhradnou oddanosťou svojej matke Cirkvi, aby za pomoci Ducha Svätého našla sa schodná cesta pre
úpravu cirkevno-štátnych pomerov. Keby však k takejto dohode už prísť nemohlo, ak totiž už bolo rozhodnuté začať všetkými prostriedkami vyhladzovací boj proti Cirkvi Kristovej a zneužiť ju zastretým spôsobom pre ciele bezbožnícke, tak potom nadišla hodina
skúšky pre katolíkov v tomto štáte. Preto ordinári povzbudzujú veriacich vnímať všetko
toto z nadprirodzeného pohľadu: Každá skúška je z Božieho dopustenia a iste prispeje
k spáse našich duší. Je príležitosťou, aby sme osvedčili svoju vernosť Kristovi, aby sme
pykali za svoje poklesky a aby sme sa naučili byť celkom a dôsledne katolíkmi. Zostaňte verní svojim biskupom, ktorí s vami trpia, a nedajte sa zlomiť ani vtedy, keby k vám
nemohol preniknúť ich hlas. Cirkev je nezničiteľná a trpieť pre Krista je najväčšia sláva.
Nedajte sa mýliť falošnými prorokmi, varujte sa pred dravými vlkmi v rúchu barančom,
nedajte sa vyprovokovať k prenáhleným a nepremysleným činom. Bdejte a modlite sa.
Všetkým, najmä však tým, ktorí trpia, alebo budú trpieť protivenstvá pre spravodlivosť,
žehnáme.“

V Lutile pastiersky list odznel
Maily vtedy neboli a list bol doručovaný osobitnými kuriérmi. Kňazi boli vyzvaní
prečítať tento text v nedeľu 19. júna 1949. Niektorí ho prečítali, iní nie, ďalší ešte pridali svoj komentár. Boli aj takí, ktorým ho eštebáci zhabali, lebo chodili v nedeľu ráno po
farách. Tu, v Lutile, ho pán farár Stiffel svojim veriacim, vašim starým rodičom prečítal.
Štát a vládnuca KS ako reakciu na pastiersky list vydala Ohlas Katolíckej akcie.
Preto prišli do Lutily 2. júla 1949 dvaja súdruhovia z Kremnice Štefan Liba a Tomáš
Šabo. Lenže vaši starí rodičia mali oprávnené podozrenie, že prišli zatknúť pána farára.
Čo bolo ďalej, poznáte z rozprávania. Trestné oznámenia, súd, pokuty, väzenie, osemnásť veriacich a pán farár Stiffel, ktorý bol obvinený ako hlavný iniciátor tejto vzbury.
(Redakčne krátené)
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Pietna spomienka v Trebišove
Pri príleÏitostí 66. v˘roãia zaistenia
a odsúdenia 12 ‰tudentov na dlhoroãné väzenie sa 10. októbra v Trebi‰ove
uskutoãnila pietna spomienka za úãasti predsedu PV ZPKO, primátora mesta, miestnych kÀazov, ãlenov PV ZPKO
a ‰tudentov ‰tátneho gymnázia. V roku 1950 ‰tudenti gymnázia vyrábali letáky, aby informovali miestne a okolité
obyvateºstvo o nebezpeãenstve komunistickej moci, o ktorej sa dozvedali
z vysielaãky Bielej légie. Vedúcim skupiny bol Ján Lukáã. Mladí ºudia si dali
názov ,,Væãatá bielej légie“. Skupina
bola odhalená ·tátnou bezpeãnosÈou
a jej ãlenovia zaistení. Vo vy‰etrovacej
väzbe boli ‰tudenti kruto muãení, poniÏovaní a odsúdení do najÈaÏ‰ieho
väzenia v jáchymovsk˘ch baniach, kde
v neºudsk˘ch podmienkach ÈaÏili
uránovú rudu. Kto zaÏil jáchymovské
peklo, ten by najlep‰ie vedel rozprávaÈ
o krutostiach komunistickej ma‰inérie.
Na ich pamiatku je v gymnáziu umiestnená pamätná tabuºa s menami, ktorá pri tejto príleÏitosti bola dekorovaná
vencom a kvetmi. Po prepustení
z väzenia boli odsúdení ustaviãne sledovaní ·tB, ktorá im znepríjemÀovala
Ïivot. Nesmieme zabudnúÈ ani na ich
rodiãov a príbuzn˘ch, ktorí si tieÏ vytrpeli svoje. Skupina ‰tudentov bola
rehabilitovaná v roku 1960.
SlávnosÈ, ktorú zorganizovali PV
ZPKO spolu s mestom Trebi‰ov sa
zaãala hudobnou zloÏkou a básÀou

MládeÏ bola pri tom.
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Stretnutie politick˘ch väzÀov pri pamätnej tabuli v gymnáziu.

Júliusa Homolu. Po nej v‰etk˘ch prítomn˘ch privítala zástupkyÀa gymnázia PhDr. Jana Nováková. Vo svojom
prejave zdôraznila: ,,Títo mladí ºudia,
vtedy ‰tudenti, ale v prvom rade ºudia,
neprechovávali nenávisÈ, oni prejavili
odvahu, vyjadrili názor, aby nebol nadiktovan˘ ,,jedin˘ správny“ - teda komunistick˘ v˘klad t˘chto udalostí na‰ich dejín. Boli to títo mladí ºudia, títo
‰tudenti gymnázia, ktorí majú zásluhu
na tom, Ïe predsa zvíÈazila pravda.“
Primátor mesta PhDr. Marek
âiÏmár povedal, Ïe Ïiadna totalita nepriniesla dobro, a preto si treba stále
pripomínaÈ tieto udalosti a nedovoliÈ,
aby sa niekedy zopakovali.

Foto archív

Foto archív

Predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda zdôraznil, Ïe mlad˘m ºuìom sa
dnes otvára nov˘ slobodn˘ Ïivot, sú
neustále konfrontovaní s propagandou médií, preto je na nich, aby dokázali svoj Ïivot formovaÈ hodnotami
pravdy, ãestnosti a budovali ho v kresÈanskej identite.
V diskusii na otázky prítomn˘ch
odpovedala predsedníãka RO PV ZPKO
v Pre‰ove Mária Dvorãáková a Juraj
Vrábel. Na slávnosti sa zúãastnili aj b˘valí politickí väzni, ktorí preÏili kruté
väzenie. Predseda RO PV ZPKO v Ko‰iciach ·tefan Novák, ktor˘ ako politick˘ väzeÀ zaÏil v uránov˘ch baniach najkrutej‰ie zaobchádzanie. Krajsk˘ súd
ho ako mladistvého za vlastizradu odsúdil na ‰tyri roky a eskortovali do tábora Tmav˘ dÛl do Podkrkono‰ia. Pán
Karol ëubek za pokus o prekroãenie
hraníc bol zatknut˘ a uväznen˘ na 10
rokov. Pre‰iel si niekoºk˘mi väzeniami
a tábormi, aÏ sa dostal do uránov˘ch
baní do tábora RovnosÈ v Jáchymove.
Po skonãení slávnosti sa úãastníci
presunuli do chrámu Náv‰tevy Panny
Márie, kde sv. om‰u za obete komunistického reÏimu celebroval rímskokatolícky duchovn˘ farnosti ThDr.
Jozef Gnip a gréckokatolícky duchovn˘ Ing. Stanislav Seman za organového doprovodu Juraja Vrábla.
Juraj Vrábel
ãlen redakãnej rady Svedectva

KULTÚRA

Fenomén modernej slovenskej identity
Paradoxne modernou slovenskosÈou,
ako základn˘m a súhrnn˘m fenoménom
slovenskej identity, sa v súãasnosti málokto
zaoberá. Hoci by sa dala skúmaÈ z pozície
viacer˘ch humanitn˘ch disciplín a mala by
aj na ão z minulosti nadviazaÈ. Stopové
prvky moÏno nájsÈ u autorov literárnych
diel. Neraz v‰ak u tak˘ch, ktor˘ch identita je zloÏitej‰ia
a preto ju musia posudzovaÈ akoby zvonku, ão niekedy
vedie aÏ k ironick˘m komentárom. Najzreteºnej‰ie u prozaika Pavla Vilikovského, menej v˘razne u Silvestra Lavríka
a Jozefa Baná‰a a zahmlene u predstaviteºov rôznych druhov umenia najmä mlad‰ej a najmlad‰ej generácie. Tá
otrasy z hºadania a ãasto aj nenachádzania autentickej
slovenskej identity v rozbúrenom svete prená‰a aj navonok.
Tohto roku v‰ak vy‰la vo vydavateºstve Post Scriptum
prekvapujúco rozsiahla a na na‰e pomery aÏ monumentálna, takmer ‰esÈstostranová kniha autora Jozefa Marku‰a, ktor˘ sám prechádza zloÏit˘mi súdnymi procesmi.
V nich má ozrejmiÈ otázku podielu viny na zlyhaní niektor˘ch jednotlivcov jednej z najposvätnej‰ích na‰ich in‰titúcií, Matice slovenskej z obdobia, keì ju opakovane viedol.
Naz˘va sa Slovenské osudy - slovensk˘ osud. Zaujmú
tieÏ pozoruhodné a invenãné ilustrácie Jozefa Cesnaka,
ktorému uÏ na prv˘ pohºad je zrejmá otázka ná‰ho zloÏitého a fascinujúceho pochodu dejinami. V nich sa suverénne môÏeme opieraÈ o na‰e skvelé a formotvorné
osobnosti, poãnúc veºbásnikom Jánom Holl˘m, Adamom
Franti‰kom Kollárom, ·túrom, Sládkoviãom, Daxnerom,
Moysesom, Kuzmánym, Sasinkom, Hviezdoslavom i ìal‰ími. Prekvapujúco, ale aj logicky je tento proces v knihe zav⁄‰en˘ Jankom Matú‰kom, ako tvorcom textu, ktor˘ sa
sãasti stal národnou hymnou. T˘m sa uzavrela podstatná
fáza ná‰ho politického a kultúrneho v˘voja ako dospievajúceho národa.

Slovenský príbeh
Paralelne sa Marku‰, s veºkou ãitateºskou erudíciou,
pokú‰a obsiahnuÈ cez tieto a mnohé ìal‰ie osobnosti ná‰
slovensk˘ príbeh a slovensk˘ osud i slovenskosÈ vôbec.
Ak˘m nesmierne zloÏit˘m v˘vojom prechádzal, ale aj heroick˘mi zápasmi kºúãov˘ch a formotvorn˘ch osobností.
Poãnúc najstar‰ími dejinami nielen k prítomnosti, ale ako
sa dá oãakávaÈ od b˘valého prognostika, aj budúcnosti.
Autor sa pokú‰a uchopiÈ mnohé najzákladnej‰ie a tajomné pramene identity v nás. V celej zloÏitosti vzÈahov, v ich
hlboãinách a krútÀavách, skryt˘ch väzbách a drámach.
PreÀho v‰ak „spojnica osobnosÈ (osobnosti) a národ je aj
v slovenskom prípade prítomná, intenzívna a neraz priamo rozhodujúca“. V˘chodiskom dlhoroãnej reflexie sú
mu tri zázraãné momenty. Prv˘m je zázrak pretrvania slovenskej reãi v európskom prostredí uprostred mnoh˘ch
jazykov a dejinn˘ch kriÏovatiek, keì mnohé i väã‰ie náro-

dy jednoducho navÏdy zanikli. ëal‰ím je veºk˘ dejinn˘
oblúk slovenského národa, ktor˘ sa doposiaº zachoval
a rozvíja „na prieseãníku mocensk˘ch i kultúrnych vplyvov
a na veºmi exponovanom mieste na strednom Dunaji“.
Tu vyrovnávajúc sa aj s esejistikou Dúchania do pahreby Vladimíra Mináãa sa zam˘‰ºa nad ÏivotaschopnosÈou
národa, ktorého nemoÏno „poraziÈ, zniãiÈ, vygumovaÈ“,
aj pri paradoxnosti, keì mnohí, dokonca spomedzi
vlastn˘ch, jeho vitalitu popierali ba i dnes popierajú!? âi
aÏ znevaÏujú, neraz poukazujúc na zlyhania jednotlivcov,
ktorí netvoria a ani nemôÏu tvoriÈ jadro zdravého národa.
Tretím je mu zázrak „slovenskej národnej individuality,
originality, kultúry“, aÏ suverenity. „Napriek tomu, Ïe táto
národná individualita bola dlho-predlho potlaãovaná a zatlaãovaná, popieraná a posmievaná. Predsa tu bola, je tu
aj bude!“
Veì dodnes sa ocitáme neraz voãi tvrdeniam neprajníkov, a to nielen v rôznych historick˘ch etapách ná‰ho
v˘voja, Ïe „Slováci, slovenskosÈ a Slovensko vlastne nejestvujú a nikdy nejestvovali, hoci oãividne je to inak“.

Neprehajdákať dedičstvo otcov
Autor upozorÀuje, Ïe historické a kultúrne dediãstvo
nie je nejaká skvostná ãi stuchnutá pamiatka, ale je nevyhnutné ju dennodenne zveºaìovaÈ. Lebo inak ho môÏeme ohrozovaÈ a tak de‰truovaÈ na‰e vedomie i sebavedomie a prichádzaÈ o svoju najbytostnej‰iu identitu a charakteristiku národa. Pri skúmaní osudov slovensk˘ch
osobností, ale aj ‰ir‰ie „slovenského ãloveka vôbec“ za
ústredn˘ fenomén povaÏuje matiãn˘ v˘voj, ktor˘ je voãi
v˘voju ná‰ho národa mnohonásobne krat‰í, zároveÀ ho
v‰ak „v zhustenej podobe obsahuje a rozvíja“, ão dokladá
a analyzuje vo viacer˘ch rozsiahlych kapitolách. Pritom
slovenské osudy sa pokú‰a uchopiÈ na celom oblúku
na‰ich dejín. Od prvotnej etnogenézy, cez Veºkomoravskú
rí‰u a Cyrilometodskú misiu, cez otázne obdobie zdanlivého osemstoroãného mlãania, bernolákovsk˘ obrat,
‰túrovcov na pozadí novej slovenskej doby a jari, ktorá
neskôr v˘vojovo viedla k Matici slovenskej.
Opierajúc sa o slavistu Jána Stanislava, ale aj ruského
Trubaãova charakterizuje aj priestorovú stránku slovenského osudu. So ·túrom vyznáva, Ïe najväã‰ou národnou
povinnosÈou je nevyhnutnosÈ byÈ k sebe úprimn˘, ale aj
schopn˘ hlbokej sebareflexie. ëalej na pozadí mnoh˘ch
ìal‰ích autorov, predov‰etk˘m fundamentálneho textu
A. Jurovského zo Slovenskej vlastivedy e‰te z roku 1943,
sa usiluje pomenovaÈ obdobne vybrané aspekty slovenskej národnej povahy s jej pozitívnymi i negatívnymi ãrtami. Vníma v‰ak, Ïe napriek na‰im potk˘naniam i pádom,
ná‰ dejinn˘ „vzostup a zdvih je neod‰kriepiteºn˘“. Práve
vìaka mnoh˘m skvel˘m osobnostiam „máme ‰ancu
preÏiÈ a formovaÈ i do budúcnosti slovensk˘ osud s hodnotn˘m obsahom“.
Viliam Jablonick˘
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Vážme si obete starých rodičov
Pokraãovanie z 1. strany

Ako vstúpila komunistická
ideológia do Ïivota kresÈanov katolíkov?
Slováci, na rozdiel o âechov, boli
pomerne dobre informovaní o komunistickom terore, lebo HSªS, ktorá
bola poãas 1. âSR a poãas 1. SR najsilnej‰ou politickou stranou, varovala pred komunistickou ideológiou
a praxou. V tlaãi upozorÀovala na
perzekúciu v ZSSR, v Mexiku, v ·panielsku. Preto na Slovensku bolo na
konci 2. svetovej vojny ÈaÏké vzbudiÈ
v ‰irok˘ch vrstvách prosovietske sympatie. Tie sa preto zámerne falo‰ne
prekr˘vali umelo oÏivenou my‰lienkou slovanskej príbuznosti s Rusmi.
Aj tá sa v‰ak r˘chlo rozplynula v priamom kontakte so sovietskymi partizánmi a ãervenoarmejcami – „osloboditeºmi“. Katolíci od ZSSR niã
dobre neãakali a ani sa niãoho dobrého nedoãkali.
KÀazi a rehoºníci tvorili pre
komunistick˘ reÏim nebezpeãnú
komunitu azda aj preto, Ïe nemali nad nimi kontrolu, lebo podliehali pápeÏovi. Boli na mieste
obavy nastupujúceho reÏimu
z ich nelojálnosti voãi ‰tátu?
NáboÏenstvo a cirkvi boli pre
komunistické reÏimy neprijateºné
z principiálnych dôvodov, lebo mar-

Donedávna sa konferencie na historické témy organizované PV ZPKO
konali v Smoleniciach.
Foto Vlastimil Morávek

xizmus-leninizmus sa hlásil k „bojovému ateizmu“. Po spustení Ïeleznej
opony sa Katolícka cirkev dostala do
nelichotivej situácie, lebo Svätá stolica a pápeÏ sa ocitli na druhej – „imperialistickej“ - strane tejto opony.
Uznávanie pápeÏa znamenalo de
facto nelojálnosÈ voãi ‰tátu. PápeÏi
(Pius XI. a Pius XII.) varovali veriacich
pred komunizmom a zakázali veriacim spolupracovaÈ s t˘mito reÏimami.

To prirodzene vyvolalo verejné útoky
reÏimu na pápeÏa.
Viacerí kÀazi a rehoºníci boli
za svoju vernosÈ cirkvi prenasledovaní, ale aj blahoreãení. Z ãias
komunistického reÏimu to bol
gréckokatolícky biskup Pavel Peter Gojdiã, Dominik Metod Trãka,
Titus Zeman ãi Zdenka Schelingová. Zatiaº sme nezaznamenali
blahoreãeného laika-muãeníka za

Peter Mulík (tretí sprava) pred pamätníkom obetiam komunizmu na cintoríne VrakuÀa v Bratislave.
Foto Eva Zelenayová

10

NÁŠ ROZHOVOR

vieru. Na‰i ãlenovia si kaÏdoroãne pripomínajú mnohé obete komunizmu za pomoc Cirkvi drasticky umuãené a dovleãené aÏ na
popravisko. Zatiaº nikto z nich
nebol blahoreãen˘, hoci iste by si
to nejeden zaslúÏil. MôÏe Cirkev
navrhnúÈ na blahoreãenie aj laikov?
Pôvodne v ranej Cirkvi boli za
svät˘ch bez akejkoºvek kanonizácie
uznávaní takmer v˘luãne len muãeníci (laici a zasvätení). Keì sa kresÈanstvo stalo ‰tátnym náboÏenstvom
poãet muãeníkov rapídne klesol a za
svät˘ch boli uznávaní najmä ‰íritelia
viery, ktorí zahynuli poãas ohlasovania evanjelia (sv. Vojtech, sv. Wolfgang, sv. Gerhart atì.), ale aj nemuãeníci ako napríklad sv. Cyril a Metod. Vtedy sa uÏ stretávame s nov˘m
druhom svät˘ch, so svät˘mi panovníkmi, ktorí sa zaslúÏili o ‰írenie viery
(sv. Václav, sv. ·tefan, sv. ªudovít, sv.
Henrich, sv. Eduard, sv. Ladislav). To
boli laici, neklerici. Takou bola aj sv.
AlÏbeta, sv. AneÏka, sv. Hedviga,
ktoré si zaslúÏili svätoÏiaru najmä pre
svoju charitatívnu ãinnosÈ. Preão v‰ak
medzi svätcami prevaÏujú klerici
a zasvätené osoby? Lebo Cirkev od
poãiatku sa delila na stúpencov prísneho nasledovania evanjelia (chudoba, ãistota, poslu‰nosÈ), teda mní‰stvo a na „svetsk˘ch kresÈanov“, ktorí Ïili evanjelium vo svojich svetsk˘ch
povolaniach v spoloãnosti, spravovaní biskupmi. Existovala urãitá
priorita mní‰stva, lebo biskupi sa zvyãajne (na V˘chode, kde to platí doteraz) menovali z mníchov a rehole boli vyÀaté z právomoci biskupov
(exempcia). Preto sa dodnes pozerá
na rehoºníkov a kÀazov, ako na ºudí,
ktorí akosi dôslednej‰ie nasledujú poÏiadavky evanjelia. Druh˘ vatikánsky
koncil zdôraznil v‰eobecné kÀazstvo
v‰etk˘ch veriacich a upozornilo sa aj
na túto nezrovnalosÈ v kanonizácii
svät˘ch. V dne‰nej spoloãnosti môÏu
svätci-laici, trpiaci za vieru veºmi povzbudiÈ in˘ch, ale e‰te viac by mohol
povzbudiÈ príklad svätca, otca rodiny,
ktor˘ ‰íri kresÈanstvo svojim vzorn˘m
Ïivotom, alebo svätej matky, ktorá sa
dokáÏe angaÏovaÈ v Cirkvi, ale aj
dobre vychovaÈ svoje deti.

S pani Jankou Masafiovou v Smoleniciach.

Známe sú popravy mlad˘ch
muÏov Pavla Kalinaja a Bernarda
Ja‰ka, ktorí posúvali informácie
o plánovan˘ch represáliách ·tB
voãi rôznym skupinám obyvateºstva biskupovi Michalovi Buzálkovi. Existuje aj mnoÏstvo veriacich, ktorí vystúpili na obranu
svojich kÀazov pred zatknutím.
Historik Franti‰ek Vnuk uvádza
okolo 60 lokalít, kde sa tak stalo.
Boli to najväã‰ie vystúpenia obyvateºstva voãi reÏimu aj s tragick˘mi dôsledkami. Ale akosi sa im
nedostáva patriãn˘ ohlas. âo si
o tom myslíte?
Tieto udalosti v ãase ich realizácie
vyvolávali náleÏitú odozvu, ão v‰ak bolo paralyzované e‰te silnej‰ou negatívnou komunistickou propagandou.
Dlhé trvanie komunistického reÏimu
na Slovensku, zastra‰ovanie a prekrúcanie dejín spôsobili, Ïe slovenskej
spoloãnosti otupela historická pamäÈ.
Zdá sa, Ïe tieto témy rezonujú uÏ len
v akademickej obci a u ãasti angaÏovan˘ch politick˘ch väzÀov. Väã‰ine
spoloãnosti sú ºahostajné. Treba dúfaÈ,
Ïe mladá generácia nepodºahne dne‰nej móde relativizácie ba idealizácie
komunistického reÏimu a zaãne si váÏiÈ obete svojich star˘ch rodiãov.

Foto Vlastimil Morávek

Meno Hedvigy Rozborovej je
jedn˘m z tak˘chto mien vygravírovan˘ch na Pamätníku politick˘ch väzÀov komunizmu na bratislavskom cintoríne VrakuÀa.
Bola zatknutá a obvinená ako
„návodkyÀa“ vzbury obãanov
v Borskom Mikulá‰i proti uväzneniu miestneho kÀaza. Po brutálnom vy‰etrovaní ‰tátna nemocnica uviedla dôvod smrti zápal
stredného ucha. Vie sa, koºko
obetí má tzv. Katolícka akcia?
Do‰lo v niektorom zo ‰tátov v˘chodného bloku k blahoreãeniu
laick˘ch veriacich?
Ako som spomenul pápeÏ Pius
XII. zakázal katolíkom angaÏovaÈ sa
a podporovaÈ komunistick˘ reÏim.
Odozvou reÏimu boli pokusy vytvoriÈ
„národné katolícke cirkvi“ a keì to
nepre‰lo tak chceli vyvolaÈ dojem
hnutia zdola za „vlasteneckú katolícku cirkev“. Slovenskí katolíci túto
taktiku odhalili a bránili vernosÈ pravej katolíckej viere a Svätému Otcovi.
Práve tieto hrdinské obranné aktivity
slovensk˘ch prost˘ch ºudí by si zaslúÏili vyzdvihnutie na oltár. Ako príklad
a aj ako varovanie pre budúcnosÈ.
Eva Zelenayová
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Biela légia
– boj za slobodné Slovensko
Protikomunistick˘ odboj v stredo a v˘chodoeurópskych
krajinách, ktoré sa v roku 1945 ocitli v moci Sovietskeho
zväzu, a v ktor˘ch sa postupne sformoval komunistick˘
reÏim, mal svoje ‰pecifiká odráÏajúce rozdiely v jednotliv˘ch
krajinách. Slovensko, ako prevaÏne katolícka krajina, trpelo
útlakom protináboÏenskej ateistickej moci, preto sa odpor
proti tomuto systému spájal s obranou náboÏensk˘ch práv
a slobôd. ZároveÀ v‰ak Slovensko, ktoré preukázalo v rokoch
1939 – 1945 schopnosÈ spravovaÈ si vlastn˘ ‰tát, pri‰lo v roku 1945 o svoju samostatnosÈ. Protikomunistické aktivity
mali teda celkom prirodzene aj rozmer boja za ‰tátnu nezávislosÈ.
Odbojové aktivity sa na Slovensku objavovali bezprostredne po obnovení âeskoslovenska. Boli do nich zapojení
hlavne mladí idealisti. Aktívne pri tom spolupracovali so slovensk˘m politick˘m exilom upozorÀujúcim na Západe na
protidemokratick˘ charakter tzv. ºudovodemokratického reÏimu a Ïiadajúcim re‰pektovanie práva slovenského národa
na sebaurãenie. Nevyh˘bali sa ani spolupráci so západn˘mi
demokratick˘mi krajinami a ich tajn˘mi sluÏbami.

Väznili a popravovali
Povojnov˘ reÏim od svojich poãiatkov prenasledoval
kritikov a väznil a súdil t˘ch, ktorí proti jeho nedemokratickému charakteru otvorene vystupovali. Perzekúcie sa zosilnili
po roku 1948, keì sa uÏ komunisti nemuseli deliÈ o moc
s in˘mi stranami.
Medzi najv˘raznej‰ie procesy proti ºuìom zapojen˘m do
protikomunistického hnutia, patril proces proti Albertovi
Púãikovi a spol. Púãik, koordinovan˘ zo zahraniãia Jozefom
Vicenom, opakovane utajene cestoval medzi Slovenskom
a Rakúskom a uskutoãÀoval spravodajskú ãinnosÈ. ·tátna
bezpeãnosÈ tieto aktivity odhalila. Púãika zadrÏali zaãiatkom
roka 1949. Proces, v ktorom bolo odsúden˘ch takmer päÈdesiat ºudí, sa ukonãil v septembri 1950 definitívnym rozsudkom smrti pre troch mlad˘ch muÏov. Alberta Púãika spolu
s Antonom Tunegom a Eduardom Tesárom popravili vo
februári 1951.
Protikomunistické národné aktivity, hoci zaznamenali
tvrd˘ a ‰okujúci úder, sa v‰ak v roku 1949 neskonãili. Naopak, Jozef Vicen so svojimi spolupracovníkmi hºadal cesty,
ako aktivity zefektívniÈ a roz‰íriÈ. V˘sledkom bolo rozvinutie
voºného ‰irokého hnutia spájajúceho odporcov komunistického reÏimu. Biela légia, ako sa toto hnutie naz˘valo, sa
stala postrachom reÏimu, ktor˘ ju oznaãoval za teroristickú
organizáciu. Na poãiatku päÈdesiatych rokov bola synonymom aktívnej protikomunistickej rezistencie na Slovensku.
Biela légia mala demokratick˘ program zaloÏen˘ na
ochrane medzinárodne garantovan˘ch ºudsk˘ch práv. Îiadala slobodu politického prejavu a uskutoãnenie slobodn˘ch
volieb. Nebola vybudovaná na organizaãn˘ch princípoch, ão
dané pomery ani neumoÏÀovali. I‰lo o hnutie, ku ktorému sa
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mohli jeho sympatizanti pripojiÈ konkrétnou aktivitou. Sama
sa charakterizovala ako „hnutie svojpomoci obyvateºstva na
ochranu ºudsk˘ch práv proti komunistickému ‰tátnemu
teroru“.

Pomáhal vysielač
Za príslu‰níka Bielej légie bol povaÏovan˘ kaÏd˘, kto
prekazí akúkoºvek komunistickú aktivitu, ktorou by sa
po‰kodzovali základné ºudské a obãianske práva, kto varuje
ºudí ohrozen˘ch komunistami, poskytne pomoc ukr˘vajúcim
sa ãi zmarí prenasledovanie nevinn˘ch. Bol ním aj kaÏd˘, kto
komunistov falo‰ne informoval alebo ak˘mkoºvek spôsobom
hatil ich moc.
V˘znamn˘m prostriedkom na ‰írenie informácií o Bielej
légii sa stal rovnomenn˘ vysielaã. O jeho vznik sa priãinil predov‰etk˘m v zahraniãí pôsobiaci Jozef Vicen s technickou
pomocou Karola Murga‰a a ìal‰ích emigrantov. Rozhlasová
stanica vysielala z Rakúska na krátkych vlnách v rokoch 1950
– 1953 a napriek ru‰eniu signálu a rôznym problémom, ktoré vysielanie priná‰alo, si na‰la na Slovensku svojich poslucháãov, ktor˘ch získala pre my‰lienku protikomunistického
odporu. ·tátnej bezpeãnosti sa hnutie Biela légia nedarilo
dostatoãne identifikovaÈ práve preto, Ïe existovalo na ‰irokom základe. Jeho príslu‰níci v danej situácii v‰ak nemohli
dlhodobo vzdorovaÈ v nerovnom boji, do ktorého komunistick˘ reÏim zapojil r˘chlo budovanú policajnú ma‰inériu.

Obete komunizmu
S rokmi 1951 – 1953 boli spojené najrozsiahlej‰ie zásahy
moci proti antikomunistom zdruÏen˘m pod hlaviãkou Bielej
légie. Pred súd sa v rámci niekoºk˘ch skupín museli postaviÈ
desiatky ºudí. ·irok˘ rozsah aktivít bol odhalen˘ na Horehroní. V âiernom Balogu a Hronci bolo s priamou ãi nepriamou
aktivitou spojenou s Bielou légiou spájan˘ch vy‰e sto ºudí,
z ktor˘ch bolo sedemnásÈ odsúden˘ch.
Ostré zákroky zasiahli aj v˘chodné Slovensko. Medzi
trestn˘mi postihmi, ktoré súviseli s t˘mto regiónom, vynikali
‰tyri tresty smrti vykonané v apríli 1953. Popravení boli Ján
Re‰etko, Franti‰ek Bodnár, Bohumil Gruber a Michal Mihók.
V procese proti pie‰Èanskej skupine v júni 1953 padli tri
rozsudky doÏivotného odÀatia slobody. Dostali ich Ernest
Streãansk˘, Kamil Vanão a Alojz Miãko.
Cieº odhodlan˘ch mlad˘ch ºudí pomôcÈ k pádu komunistickej moci sa v tomto ãase, pochopiteºne, nemohol
naplniÈ. Systém preÏil v rôznych podobách aÏ do roku 1989.
ZároveÀ poãas celého tohto obdobia pôsobili opoziãné sily,
ktoré mali najrôznej‰í charakter a ideové zameranie. Bielej
légii v‰ak zostalo jedno z najãestnej‰ích miest v dejinách
protikomunistického odboja na Slovensku.
Ivan A. Petransk˘
autor je historik

ZO ŽIVOTA PV ZPKO/RECENZIA

Choďte voliť
Je viac-menej isté, Ïe ná‰ ãasopis sa dostane k ãitateºom aÏ po voºbách do VÚC. IbaÏe list od pána Franti‰ka
Juhásza má univerzálnu platnosÈ, nuÏ uverejÀujeme
aspoÀ základnú my‰lienku, ktorú adresoval voliãom:
Choìte voliÈ, nevoºte komunistov ani kandidátov zapleten˘ch do káuz.
Vyberajte tak˘ch, ktor˘m bude záleÏaÈ na osude
toho-ktorého kraja. Voºte t˘ch najlep‰ích ºudí. S radou
pána Juhásza moÏno len súhlasiÈ a vyuÏiÈ ju pri najbliÏ‰ích voºbách.
(zl)

Nezabudli na T. Zemana
Pri príleÏitosti blahoreãenia dona Titusa Zemana, 30.
septembra predseda regionálnej poboãky PV ZPKO
Bratislava-okolie Anton Malack˘ poloÏil veniec k pamätnej tabuli na farskom úrade v ·enkviciach, kde Titus Zeman v rokoch 1949-1950 pôsobil ako kaplán.
(em)

Hovorte a píšte pravdu
Na‰a funkcionárka pani Margita Zimanová sa aktívne
zapája do spoloãenského Ïivota nielen v na‰ej organizácii. Pravidelne vstupuje do kontaktn˘ch relácií RTVS
a upozorÀuje na ne‰váry v spoloãnosti. Aj ráno 6. októbra v relácii o knihách pripomenula, Ïe ani na‰i historici
v Kronikách neuvádzajú pravdu. Vytkla to osobne
Du‰anovi Kováãovi, ktor˘ sºúbil nápravu. „Na Slovensku
neboli Ïiadni fa‰isti. Neviem, kde to zobrali na‰i politici“,
protestovala pani Zimanová v priamom prenose
rozhlasu.
(ez)

Pod múrom v Ilave
Napriek daÏdivému poãasiu sa 10. októbra v Ilave,
pri pamätn˘ch tabuliach na väzenskom múre, uskutoãnila pietna spomienka na nespravodlivo a protiprávne
väznen˘ch politick˘ch väzÀov komunistick˘m reÏimom.
Vence k pamätn˘m tabuliam poloÏili panie Hedviga
Slivková, Franti‰ka Jancová a pán Milan Tunega. Pod
múrmi väznice odznela slávnostná báseÀ i modlitba za
politick˘ch väzÀov.
Pietnej spomienky sa zúãastnili ãlenovia RP PV ZPKO
v Ilave pod vedením jej predsedu Ing. Stanislava Porubãana, ãlenovia regionálnej poboãky v Trenãíne pod vedením predsedníãky Heleny Ho‰tákovej, primátor Ilavy Ing.
·tefan Da‰ko, za kultúrnu komisiu pani Riecka a dekan
ilavskej farnosti Mgr. Patrik Sojãák. Ing. Stanislav Porubãan vo svojom príhovore pripomenul, Ïe komunistická
moc tvrdo potláãala ak˘koºvek náznak odporu ãi iného
zm˘‰ºania.
No netreba zabúdaÈ, Ïe za touto v‰etkou ohavnosÈou boli ºudia.
(red)

Kytica veršov
Pod názvom Kytica ver‰ov vy‰la v t˘chto dÀoch kniha
básní Júliusa Homolu. Vydali ju PV ZPKO k 25. v˘roãiu republiky.
Poézia Júliusa Homolu priam sr‰í láskou k svojej vlasti. Bolestne sa ho dot˘ka kaÏdá nespravodlivosÈ, te‰í sa
z kaÏdého úspechu svojho ‰tátu. Jeho poézia je Ïiãlivá,
úprimná. „Ná‰ mlad˘ ‰tát má zástup nad‰encov a k⁄dlik
vyr˘vaãov“, prihovára sa ãitateºovi. A zároveÀ predostiera: „Îe malí sme, chudobní, bezvládni? BoÏí Duch v srdciach – to na‰e poklady.“ Homola vidí surovosÈ kaÏdodenného Ïivota, no pobáda k láske, nádeji, k uchovaniu
dediãstva otcov. Je pevne spät˘ so svojou domovinou,
a preto sú jeho ver‰e pravdiv˘m v˘krikom do du‰e súãasníkov i nastávajúcich generácií.
(zl)

Odsúdili vpád vojsk
âlenovia regionálnej poboãky PV ZPKO v Luãenci, za
úãastí predstaviteºov Mestského úradu v Detve na ãele
s primátorom mesta Ing. Jánom ·ufliarsk˘m a obyvateºov Detvy 21. augusta poloÏili vence k pamätníku obetiam vpádu vojsk Var‰avskej zmluvy do âesko-Slovenska
v roku 1968. Pripomenuli si obete tejto agresie a odsúdili
ju rovnako ako vtedaj‰í totalitn˘ reÏim.
(ek)
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STALO SA
2. novembra 1938 sa v zámku
Belvedere vo Viedni zi‰li zahraniãní
ministri Nemeckej rí‰e a Talianskeho
kráºovstva Joachim von Ribbentrop
a Galeazzo Ciano a podpísali dohodu,
ktorou „rie‰ili“ maìarsko-slovensk˘
spor o pohraniãné územia. Senec, Galanta, Nové Zámky, Levice, Komárno,
Luãenec, Rimavská Sobota, RoÏÀava
a Ko‰ice s okolím sa dostali pod zvrchovanosÈ Maìarska. Ich slovenskí
obyvatelia boli vystavení diskriminácii,
odnárodÀovaniu, ba v niektor˘ch prípadoch aj brutálnemu prenasledovaniu.
6. novembra 1887 odviezli zo
Îiliny ìal‰ích 192 katolíckych slovensk˘ch detí proti vôli ich rodiãov na Dolnú zem, aby sa z nich stali Maìari
a kalvíni. Aj v nasledujúcom roku e‰te
odviezli 86 detí, medzi nimi aj 12- aÏ
15-roãné dievãatá.
7. novembra 1992 zomrel
Alexander Dubãek, autor a stúpenec
socializmu s ºudskou tvárou.
15. novembra 1948 zákonom ã.
248/1948 boli zriadené tábory núten˘ch prác (TNP) pre triednych
nepriateºov a nepriateºov ºudovodemokratického ‰tátneho zriadenia.
16. novembra 1999 minister
spravodlivosti Ján âarnogursk˘ oznámil, Ïe v rámci svojho ministerstva
vytvorí oddelenie pre dokumentáciu
zloãinov komunizmu.
16. novembra 1989 sa v Bratislave konala ‰tudentská demon‰trácia.
17. novembra 1989 komunistická polícia brutálne zasiahla proti
demon‰trujúcim ‰tudentom v Prahe.
19. novembra 1989 sa v Bratisla-

November 1989 v Bratislave

ve organizovalo hnutie VerejnosÈ proti
násiliu.
20. novembra 1953 uväznen˘m
ãlenom Katolíckej akcie oznámili, Ïe
168 z nich udelil Zbor povereníkov
amnestiu.
20. novembra 1959 vo väzení
v Brne zomrel posledn˘ ministersk˘
predseda vlády SR Dr. ·tefan Tiso
(1897 – 1959). Jeho smrÈ oznámili
manÏelke aÏ mesiac po tom, ão „byl
spopolnûn a popel rozpt˘len“.
20. novembra 1959 poãas 50.
rokov bolo na Slovensku pre náboÏenskú ãinnosÈ odsúden˘ch 302 katolíckych kÀazov, z nich dvaja na doÏivotie.
25. novembra 1989 sa v Bratislave na nám. SNP zi‰lo okolo 70 tisíc obãanov, ktorí Ïiadali zru‰enie vedúcej
úlohy KSâ a jej mocenského monopolu.
25. novembra 1992 Federálne
zhromaÏdenie âSFR schválilo ústavn˘
zákon o zániku âeskej a Slovenskej

Ilustraãné foto

federatívnej republiky uplynutím dÀa
31. decembra 1992. Zákon vyhlásil za
nástupnícke ‰táty âSFR âeskú republiku a Slovenskú republiku. Obidvom
nástupníckym ‰tátom tento ústavn˘
zákon zakazoval pouÏívaÈ ‰tátne symboly âeskej a Slovenskej federatívnej
republiky.
30. novembra 1989 parlament
v Prahe pod tlakom verejnosti zru‰il
ãlánok 4 Ústavy âSSR o vedúcej úlohe
KSâ v ‰táte a v spoloãnosti. Zru‰il aj
ãlánok 16, ktor˘ uzákoÀoval marxizmus-leninizmus ako základn˘ princíp
v˘chovy a vzdelávania.
V novembri 1948 odi‰li Zo Slovenska do Viedne niekoºkí ãlenovia
Slovenskej tajnej ochrany, ktorí sa
dohodli zaloÏiÈ hnutie nenásilnej
spoloãenskej sebaobrany proti boº‰evizmu a za obnovu slovenskej samostatnosti. Tak vznikla my‰lienka Bielych
légií. Ich zakladateºmi boli Albert
Púãik, Jozef Vicen, Anton Tunega a Dr.
Jozef Mikula.

AKTIVITY PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO
■ Predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda a podpredseda Rafael
Rafaj 3. októbra nav‰tívili v priestoroch NR SR predsedu V˘boru NR SR
pre obranu a bezpeãnosÈ Antona Hrnka poslanca NR SR za SNS. Predmetom
rokovania bola snaha ná‰ho vedenia
dostaÈ na rokovanie Národnej rady návrh zákona o zv˘‰ení príplatkov k dôchodku pre politick˘ch väzÀov komu-
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nizmu, podobn˘, ako NR SR nedávno
schválila pre protifa‰istick˘ch bojovníkov. Vedenie rovnako sondovalo moÏnosÈ prijatia zastre‰ujúceho zákona
o postavení a pôsobnosti Politick˘ch
väzÀov Zväzu protikomunistického
odboja v budúcnosti. Po upresnení
niektor˘ch podkladov bolo dohodnuté
ìal‰ie stretnutie. Rokovanie bolo vecné
a v ústretovom duchu.

■ Predseda PV ZPKO spolu
s úãtovníãkou organizácie zabezpeãili u drobného remeselníka po
osobnej obhliadke akútnu opravu
pamätníka na bratislavskom cintoríne
VrakuÀa. Ide o upevnenie uvoºnen˘ch
obkladaãiek a ich vy‰károvanie. Táto
oprava samozrejme nijako nenahrádza
potrebnú celkovú renováciu pamätníka.
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PRIPOMÍNAME SI
V novembri si pripomíname
v˘znamné Ïivotné jubileá t˘chto
na‰ich ãlenov a priaznivcov. Spomíname aj na t˘ch ãlenov, ktorí sa tejto slávnosti nedoÏili.

PRISPELI NA ČINNOSŤ
83 rokov

Veronika Gregorová, âadca
19.11.1934

84 rokov
Anna Javorská, Banská Bystrica
28.11.1933

55 rokov

86 rokov

Mária Blumová, Partizánske
17.11.1962

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

60 rokov

87 rokov

Helena Hermanová, Svät˘ Jur
29.11.1957
Ing. Jozef Timko, Veºaty 26.11.1957

Oºga Olerínyová, D. Kubín 1.11.1930
Irena Stanková, Luãenec 23.11.1930

65 rokov
Marta Lap‰anská, Jamník 12.11.1952

70 rokov

88 rokov
Viliam Burian, Nitra
Felix Ne‰trák, Sereì

27.11.1929
19.11.1929

89 rokov

Irena Bieliková, PovaÏská Bystrica
27.11.1947
Milan Ka‰iar, Ilava
18.11.1947

Ján Patka, Sekule
Ján Brichta, Bratislava
Paulína Fiºová, Heºpa

17.11.1928
8.11.1928
3.11.1928

80 rokov

90 rokov

Ferdinand ·ebesta, Bratislava
3.11.1937

Franti‰ka Hlubíková, Bratislava
6.11.1927

81 rokov

91 rokov

Margita JeÏová, Spi‰ské Vlachy
5.11.1936

82 rokov
Mária Pavliková, Trebi‰ov

1.11.1935

JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava
10 EUR
Ivana ·pániková, Bratislava 50 EUR
Pavol BoÏík, Nitra
50 EUR
Rozália Tomãová, Vinné
5 EUR
Franti‰ek Petrek, Levoãa
10 EUR
Arpád Tarnóczy, Nováky
50 EUR
Mgr. Martin Vrabãek, Liesek 30 EUR
Darcom vyslovujeme
úprimné poìakovanie

Jozef Stanãík, Brezno

8.11.1927

104 rokov
Mária Korecová, Nitra
14.11.1913
Jubilantom srdeãne blahoÏeláme.

Pripomíname
Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na Obchodnej ulici ã. 52 sú v pondelok a v stredu od 9.00 hod. do 13.00 hod.
UpozorÀujeme na‰ich ãlenov, Ïe mimo úradn˘ch hodín sa telefonicky
nedovolajú do kancelárie Predsedníctva PV ZPKO.

■ Malé kníhkupectvo SvojeÈ v bratislavskej Liga pasáÏi ponúka
knihy, ktoré inde nekúpite. Historickú, vlasteneckú literatúru bez politickej korektnosti, zborníky, kalendáre a ãasopisy vrátane Svedectva. Otváracie hodiny v pondelok aÏ ‰tvrtok sú od 10.00 do 13.00 a od 13.30 do
16.30, vo ‰tvrtok do 17.30 hod. V piatok od 9.00 do 13.00 a od 13.30
do 14.30 hod. Informácie na 0903 946 718

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti, priatelia. Na‰a organizácia
dlhodobo zápasí s ne‰tandardnou
situáciou, keì pripravuje plány svojej
ãinnosti bez krytia finanãn˘mi prostriedkami. Nedostatok peÀazí nás
núti obrátiÈ sa na Vás s v˘zvou o pomoc. 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
príspevok na ãíslo úãtu: SK74 3100
0000 0040 0012 8109, BIC:
LUBASKBX, alebo sa kontaktujte
na tel. ãíslach 0902 199 429 a 0905
737 790.
Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO
a ãasopisu Svedectvo

ROZLÚČILI SME SA

✞ Vo veku 76 rokov, 9. septembra 2017, zomrel Mikulá‰

MAJZÚN z obce Závod.
✞ Vo veku 94 rokov,15. októbra 2017, zomrel dlhoroãn˘
ãlen PV ZPKO Ján PARCER z Prievidze. Posledná rozlúãka so
zosnul˘m sa konala 17. októbra 2017 na cintoríne v Prievidzi.
Pozostal˘m vyslovujeme úprimnú sústrasÈ
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Článok bol uverejnený v
denníku SME 6. októbra 2017
AUTENTICKÝ DOKUMENT
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