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Odkaz väzňa číslo A- 05658
NÁŠ ROZHOVOR

● Si ãlovekom, ktor˘ preÏil väzenské peklo podobné ako zosnul˘ kardinál Ján Chryzostom Korec. Erudovane sa venuje‰ dávnej slovenskej histórii. Ale ani na‰e
najnov‰ie dejiny nie sú oãistené od ideologického nánosu nedávnej doby, ktorej si svedkom. Ako z tohto
pohºadu hodnotí‰ prínos kardinála Korca?
Pokraãovanie na 10. strane
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S Tonkom Seme‰om sme na Obchodnej 52
preÏili nezabudnuteºné chvíle. Chodieval ãasto a vÏdy s nejakou pozornosÈou. „Takú slaninku si nejedla“, podával mi kusisko pochúÈky a ‰íriaca sa vôÀa bola neodolateºná.
Inokedy strãil jabæãko do ta‰ky, su‰ené slivky,
ba aj víneãko. Ale nie pre jeho ÏiãlivosÈ sme
ho milovali, hoci bola neodmysliteºnou ãrtou
jeho povahy. Bol nesmierny pozorn˘, aj vo vysokom veku hrav˘ a veãn˘ optimista. Azda nijak˘ politick˘ väzeÀ nedokázal s tak˘m
humorom spomínaÈ na Jáchymov, ako on.
V pondelok 20. januára sme sedeli v kancelárii
a chystali sme sa za Tonkom s nov˘m ãíslom
Svedectva. Janko Ko‰iar zavolal jeho synovi,
ako sa má. „Práve zomrel“. Ko‰iara zaliali slzy,
Janko Liteck˘ ·veda dlhú chvíºu nemohol prehovoriÈ a ja som len hºadela na kreslo, v ktorom vÏdy sedával a odrazu bol medzi nami.
Spomienkou na neho je aj tento rozhovor.

SLOVO NA ÚVOD
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Ideme voliť
K nasledujúcim voºbám, ktor˘ch –
pevne verím – sa zúãastnia v‰etci na‰i
ãlenovia, chcem zv˘razniÈ iba dve veci.
Prvá: nedajte sa nijako zmiasÈ ani oklamaÈ tzv. prieskumami verejnej mienky. Îe
ide iba o dobre premyslenú a profesionálne
robenú masáÏ mozgov a manipuláciu, sa
usvedãili urãité – pracovne ich nazvime globalizaãné – sily
sami. Keì nimi dosadenú prezidentku diktátorsky donútili
vystúpiÈ proti Národnou radou SR demokraticky odhlasovanému 50-dÀovému moratóriu na predvolebné prieskumy.
Za pozornosÈ stojí preãítaÈ si vyhlásenie „na‰ej“ prezidentky, kde sa to len tak hemÏí dut˘mi frázami a prázdnymi slovami. „Napadnuté ustanovenie neprípustn˘m spôsobom obmedzuje právo kaÏdého slobodne vyhºadávaÈ,
prijímaÈ a roz‰irovaÈ informácie bez cenzúry a nespæÀa ústavou a dohovorom stanovené podmienky pre obmedzenie
t˘chto práv. Zákonné obmedzenia t˘kajúce sa procesu volieb, vrátane obdobia volebnej kampane, nesmú zasahovaÈ ani ohrozovaÈ predpoklady pre kvalifikované volebné
rozhodovanie obãanov, pretoÏe to môÏe viesÈ k deformáciám volebného procesu, ktor˘ je pre demokratické zriadenie kºúãov˘ a nenahraditeºn˘. Zásah do kvalifikovaného
rozhodovania môÏe nenapraviteºne naru‰iÈ demokratick˘
charakter ‰tátu.“ UÏ len to vytesaÈ do kameÀa. Tento
slovník, nám star‰ím, dôverne pripomína komunistick˘ propagandistick˘, ktor˘m na‰i nositelia pokroku dokázali vysvetliÈ v‰etky poru‰ovania ºudsk˘ch práv, politické represie
alebo hoci aj len zdraÏovanie. NuÏ ale, pri prevahe komunistick˘ch poradcov ãi ich detí v prezidentskom paláci ani
neãudo. âo sa za mladi nauãí‰... Zaujímavé – keì uÏ teda
moratórium „môÏe nenapraviteºne naru‰iÈ demokratick˘
charakter ‰tátu“, potom ako sa lí‰i 14 dní od 50-tich? Tam
nám neobmedzujú „rovnaké právo kaÏdého slobodne vyhºadávaÈ, prijímaÈ a roz‰irovaÈ informácie bez cenzúry?“
Aj keì si myslím, Ïe na‰i ãlenovia sa nedajú len tak
ºahko pom˘liÈ, najsmutnej‰ie na celej kauze je to, Ïe uÏ nemáme ani Ústavn˘ súd SR ako stráÏcu práva a spravodlivosti. Iba vykonávateºov politickej objednávky od síl, ktoré
ich tam dosadili.
Druhá, e‰te dôleÏitej‰ia vec je, povedaÈ si ako voliÈ.
IsteÏe, nemôÏeme tu navrhovaÈ konkrétne strany, to by
sme iba zníÏili morálny kredit politick˘ch väzÀov straníckym
politikárãením. Navy‰e, na‰i ãlenovia nepotrebujú vodiÈ za
ruãiãku, keìÏe v‰etci dobre vieme, ktoré sú na‰e hlavné

hodnoty, za ktoré sme trávili roky vo väzeniach, koncentrákoch, ãi za ktoré komunisti rovno popravovali. A tie
hodnoty musíme presadzovaÈ aj naìalej a pomáhaÈ im
udomácniÈ sa v na‰ej spoloãnosti, e‰te stále pokrivenej
pokrokovou propagandou.
V t˘chto voºbách v‰ak treba pamätaÈ e‰te na jednu
vec, z ktorej sa uÏ pomaly stáva otázka preÏitia Európy – na
veºk˘mi peniazmi presadzovanú záplavu imigrantov. Hlavne si treba uvedomiÈ, Ïe sme vo vojne. Vo vojne, ktorej
cieºom je vymazaÈ z povrchu zemského kresÈanskú Európu,
zatiaº najprekvitajúcej‰iu a najhumánnej‰iu civilizáciu v dejinách, ktorá navy‰e svojou kultúrou, filozofiou a vynálezmi
obdarovala cel˘ svet. Aj keì tieÏ má svoje kazy, ako kaÏdé
ºudské snaÏenie, ale staãí porovnaÈ s in˘mi. A v tejto vojne,
tak ako v kaÏdej vojne, neplatia nijaké zákony, iba brutálna
sila a e‰te brutálnej‰ie obrovské peniaze. Veì v západnej
Európe sú uÏ prenasledovaní aj tí, ão sa iba domáhajú dodrÏiavania platn˘ch zákonov. NuÏ, zákony budú platiÈ aÏ
po skonãení vojny, a tak ako po kaÏdej vojne, budú to
zákony víÈaza. BoÏechráÀ, aby ich písali tí, ão túto vojnu
rozpútali.
ªaviãiarski tupci, ktorí v tejto vojne tvoria propagandistick˘ predvoj, uÏ raz európsku civilizáciu a hlavne kresÈanstvo chceli zniãiÈ a vymysleli si komunizmus, ako vzburu
„proletárov“ proti podnikav˘m a pracovit˘m ºuìom. Produktom ich úsilia je vÏdy a bez v˘nimky totalita a genocída.
Ako tak˘ komorn˘ príklad môÏeme uviesÈ Pol Potovu KambodÏu. Cel˘ svet vyãíÀanie pokrokárov stálo odhadom 100
miliónov m⁄tvych. Keì to celé zákonite skrachovalo, ako
pomstu európskym robotníkom, ktorí napriek ‰ialenej propagande kresÈanstvo nezavrhli, si teraz vymysleli internacionálny komunizmus ã. 2 pod názvom multikulturalizmus.
Priãom zámienkou na zniãenie Európy je to isté – daÈ komunisticky zadarmo stravu a byt t˘m, ão sa o to nijako nezaslúÏili. Veì európsky robotník je tu podºa nich len na to,
aby tvrdo drel na ich choromyseºné idey. Navy‰e, imigrácia
v súãasnom ‰tádiu ‰kodí najviac Afrike, a bude ãím ìalej
t˘m viac. Tento komunizmus ã. 2 uÏ má na svojom konte
aj nejaké desaÈtisíce m⁄tvych, no keì ho nezastavíme, na
konci to opäÈ budú milióny povraÏden˘ch. Po poÏiari paríÏskeho Notre Dame uÏ nemáme kam ustupovaÈ. Otázka
preÏitia Európy je pri t˘chto voºbách najdôleÏitej‰ia.
Na toto treba pamätaÈ pri nastávajúcich voºbách, toto musíme daÈ najavo politikom a nevoliÈ nikoho, ão má ão
i len vlaÏné vyjadrenia v tomto smere, pretoÏe to iba dáva
„sponzorom“ najavo, Ïe svoju peÀaÏenku na príjem má
„tolerantne“ otvorenú dokorán.
Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO
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Otvoren˘ list b˘val˘ch politick˘ch väzÀov
ministerke vnútra SR Denise Sakovej a ministrovi spravodlivosti SR Gáborovi Gálovi
S váÏnym znepokojením sme prijali správu v médiách
o zadrÏaní dvoch obãanov – Rudolfa Vaskyho a Martina
DaÀa, novinárov a blogerov, ktorí kriticky hodnotia situáciu
na Slovensku.
Vnímame to nielen ako váÏne ohrozenie slobody slova,
prejavu a názoru, ale aj ako akt zastra‰ovania mocensk˘m
systémom, snahu za kaÏdú cenu umlãaÈ ºudí s nepohodln˘mi názormi.
Podºa dostupn˘ch informácií by mali byÈ obvinení z preãinu v˘trÏníctva. ZadrÏanie a väzbu na tento miernej‰í delikt
povaÏujeme za neudrÏateºné a neakceptovateºn˘ akt brutality s prvkami totalitn˘ch praktík, ão je v kaÏdej demokracii
neprípustné.
Takéto maniere a praktiky zastra‰ovania, prenasledovania, ‰ikanovania a eliminácie zaÏili b˘valí politickí väzni v minulom reÏime pod diktatúrou proletariátu, preto nemôÏeme v slobodnej spoloãnosti mlãaÈ a vyjadrujeme ostr˘ obãiansky protest s väznením oboch pánov. Súãasne vás
vyz˘vame, aby ste urobili v‰etky kroky na ich okamÏité prepustenie z väzenia. Keì uÏ spomíname praktiky totalitného

reÏimu, ten, keì nedokázal zlomiÈ morálnu integritu nepohodln˘ch ºudí ani muãením ani in˘mi psychick˘mi praktikami, tak si na‰iel zástupné, ãasto aj ekonomické delikty, len
aby reÏimu nepohodln˘ch ºudí zbavil ich slobody a zatvoril
im ústa. Slovensko je pred voºbami a v‰etci veríme, Ïe budú
slobodné a demokratické.
Preto vás s plnou naliehavosÈou vyz˘vame, aby ste urobili zadosÈ spravodlivosti a chránili základné ºudské práva
a slobody oboch zadrÏan˘ch a prepustili ich na slobodu.
Inak budeme nútení informovaÈ o situácii na‰u partnerskú
medzinárodnú asociáciu organizácií b˘val˘ch politick˘ch
väzÀov INTERASSO so sídlom v Berlíne, aj orgány EÚ a Rady
Európy.
Slovensko nepotrebuje po 30 rokoch od pádu totality
uÏ nijak˘ch politick˘ch väzÀov.
Ján Liteck˘ ·veda, predseda PV ZPKO
Rafael Rafaj, podpredseda PV ZPKO
Ján Ko‰iar, duchovn˘ PV ZPKO
Eva Zelenayová, ‰éfredaktorka ãasopisu Svedectvo
Bratislava 13. januára 2020

VyznaÈ sa v spektre
25 politick˘ch subjektov
zúãastÀujúcich sa volieb
je aj pre znalca politickej scény nároãné. NemoÏno sa teda ãudovaÈ na‰ím
ãlenom a sympatizantom, Ïe strácajú
prehºad o tom, kto je kto. Kto je nositeºom kresÈansk˘ch hodnôt a ochrancom národno‰tátnych záujmov a kto
slúÏi in˘m bohom.
Parlamentné voºby 2020 sa vyznaãujú nieãím, na ão pred pár rokmi by
sme si neboli ani len pomysleli. Zmena,
o ktorej mnohí hovoria, nie je iba taká
obyãajná zmena vlády. Ide o civilizaãnú
zmenu, o zmenu identity slovenského
národa. Slovensk˘ katolicizmus bol od
vzniku prvej âSR t⁄Àom v oku praÏskej
vládnej elity. Slovenskí kÀazi a biskupi
napríklad mali problém získaÈ cestovn˘
pas, aby sa cudzina nedozvedela o pomeroch v ‰táte. Dnes Ïijeme v digitálnej dobe a informácii je viac, neÏ si ich
ºudia dokáÏu kriticky vyhodnotiÈ. Ale
kresÈanstvo je aj dnes problém, uÏ nielen slovensk˘, zdá sa, Ïe celosvetov˘.
A to, ão v súãasnosti charakterizuje boj

proti kresÈanstvu je Istanbulsk˘ dohovor. Rozvracia rodinu, dláÏdi cestu
homosexuálnym manÏelstvám a adopciám detí homosexuálnymi pármi. Natvrdo nastoºuje liberálnu demokraciu,
ktorej rodina a národ sú ukradnuté
a keìÏe ide o kozmopolitne zaloÏenú
societu, ani ‰tát nepotrebuje.

SLOVO SVEDECTVA
Je zaujímavé, Ïe k progresívnej liberálnej línii sa na Slovensku pridalo aj
KDH, OªaNO, SaS i Sme rodina a z nov˘ch strán priam extrémne progresívnu liberálnu formu predstavujú Progresívne Slovensko, Spolu, Za ºudí. Tieto politické subjekty nemajú problém
schváliÈ Istanbulsk˘ dohovor a prezidentka Zuzana âaputová len na to
ãaká.
Na druhom brehu sú strany SmerSD, SNS, Kotlebovci ªS NS. No SmerSD ako sociálna demokracia sa nevie
zbaviÈ komunistického v˘kladu dejín
a vo svojich radoch má dokonca poslanca hanobiaceho politick˘ch väzÀov
komunizmu. Smer-SD aj SNS odmietli

spoluprácu s Kotlebovcami, rovnako
ako Harabinova strana VlasÈ.
Ku kandidujúcim politick˘m subjektom odmietajúcim Istanbulsk˘ dohovor, nie Kotlebovcov, patria Slovenská ºudová strana Andreja Hlinku
a Slovenská liga. Ukazuje sa, Ïe voºby
by mohli vyhraÈ Smer-SD alebo Kotlebovci. No nemusia zostavovaÈ vládu,
ak nebudú maÈ dostatoãn˘ koaliãn˘
potenciál. Hrozba, Ïe prezidentka poverí zostavením vlády progresívnych liberálov je znaãná a rovnako hrozivá je
aj predstava, ak by vymenovala úradnícku vládu podriadenú priamo prezidentke. Istanbulsk˘ dohovor, prílev
imigrantov aj s me‰itami ãi americké
základne by sa veºmi skoro stali slovenskou realitou. Ani predãasné voºby
by uÏ rozklad Slovenska nezastavili.
Progresívci otvorene hovoria o novej identite Slovenska, takÏe ak zvíÈazia, Slovensko a Slováci sa rozplynú
v európskom priestore ako vazali nového sexistického náboÏenstva.
Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

roãník 30 ● február 2020

Na obzore sexistické náboženstvo

3

ZAZNAMENALI SME

Rozlúčka s Tonkom Semešom

roãník 30 ● február 2020

V sobotu 25. januára sa
v Dechticiach konala posledná
rozlúãka s na‰im ãlenom, politick˘m väzÀom Antonom Seme‰om. Zádu‰nú om‰u celebroval emeritn˘ arcibiskup Ján Sokol so spoluúãasÈou ìal‰ích
jedenástich kÀazov. Na rozlúãke sa zi‰lo mnoÏstvo v˘znamn˘ch osobností, priateºov a príbuzn˘ch. Telesné pozostatky A.
Seme‰a boli uloÏené do rodinnej hrobky na cintoríne v Dechticiach a spomienkové stretnutie pokraãovalo v miestnom
kultúrnom dome.
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Homíliu predniesol duchovný PV
ZPKO, ThDr. Ján Košiar. Podstatné časti
z nej uverejňujeme:
„Celý národ zaplače, keď zomrie múdry a vzdelaný človek.
Každé srdce zaplače, keď zomrie dobrý človek,
ktorý mnohým pomohol.
Chystali sme sa, minimálne všetci čo sme tu, že
30. januára oslávime spolu s ním deväťdesiatku jeho
pestrého a na udalosti bohatého života. Anton Semeš –
kňaz, trpiteľ za vieru, politický väzeň č. A-05658, historik, disident, vydavateľ a rozširovateľ samizdatovej
a kedysi zakázanej náboženskej literatúry, dobrý človek už oslavuje v nebi. Nech je za to Pán Boh oslávený.
Jeho životné osudy boli výrazne poznačené krutou dobou, v ktorej nám bolo súdené žiť. Bolo to obdobie, keď každý z nás pred novembrom 1989 bol vystavený náročným skúškam, keď sa tvrdo preverovala sila
charakterov. Je len málo jednotlivcov, ktorí zložili maturitu s takými skvelými výsledkami, ako náš brat
a priateľ Tono Semeš.

Získal si ho Don Bosco
Narodil sa v Ložíne na Zemplíne 30. januára
1930. Po ľudovej škole doma, študoval na Gymnáziu
v Michalovciach a býval u saleziánov. Tam si ho získal
Don Bosco a preto sa rozhodol vstúpiť k nim. Tu sa začína prejavovať jeho túžba po kňazskom a aj po rehoľnom povolaní. Oslovil ho duchovno-pastoračný štýl saleziánskej rehole. Saleziáni mali v Michalovciach faru,
oratórium i mládežnícke stredisko.
Z piatej triedy gymnázia v Michalovciach odchádza v roku 1946 do Hodov pri Galante, kde popri štúdiu začína aj formáciu na rehoľné povolanie. Do Hodov
pri Galante preto, lebo iba riaditeľ gymnázia v Galante
mal v tom čase odvahu pripustiť saleziánov-externistov
k maturitnej skúške. Za to mu patrí veľká vďaka.

Sv. om‰u za Antona Seme‰a celebroval dp. Ján Ko‰iar.

Nádejnú cestu ku kňazstvu násilne prerušila Barbarská noc v apríli 1950, keď komunistický režim zatvoril kláštory mužských reholí. Rehoľníci boli deportovaní do tzv. koncentračných kláštorov a študenti do prevýchovných pracovných táborov. Tonko ako študent,
dva mesiace pred maturitou, keďže už mal 18 rokov,
bol najprv internovaný v Podolínci, odkiaľ sa síce aj
pokúšal ujsť, ale nepodarilo sa mu to. Tak bol povolaný
ako vojak do PTP. Odvliekli ho do západnej časti štátu
na prevýchovu. Spočiatku bol nasadený pri Libave na
Morave, neskoršie v Plzni, kde pracoval na stavbe
kasární.

Osudná rieka Morava
Spolu s ostatnými saleziánmi sa aj náš Tonko
chcel dostať na štúdiá na Západ, do Turína. Bol v tretej
skupine, ktorá sa pokúšala cez Moravu dostať do
Rakúska, žiaľ neúspešne. Plánovaný odchod skupiny,
v ktorej bol aj Tono, sa mal uskutočniť v noci z 8. na 9.
apríla 1951.
Hladina Moravy bola veľmi vysoká, preto sa vrátili. V pondelok 9. apríla 1951 ráno sa rozbehla veľká
policajná akcia. Skupiny pohraničnej stráže robili prehliadky v domoch, na povalách i stodolách. Pochytali
všetkých, ktorých našli.
Anton Semeš bol v procese Titus Zeman a spol.
odsúdený na 14-ročný pobyt do uránových baní v Jáchymove. Bol označený ako vatikánsky a americký
agent. V jeho spise stálo: „Menovaný po Vianociach
ušiel z dovolenky k Američanom, vyškolil sa za agenta
a ovešaný samopalmi, guľometmi a granátmi sa vrátil
s cieľom rozbiť republiku.“
Z duše Antona Semeša, aj keď už bol ženatý
a otec rodiny, nikdy neodchádzala myšlienka slúžiť
Kristovi ako kňaz, prostredník medzi Bohom a ľuďmi
a vysluhovateľ sviatostí. Táto myšlienka nadobudla
konkrétnu formu okolo roku 1970 v stretnutiach a rozhovoroch s priateľom a teológom Jánom Krajňákom,

Foto Eva Zelenayová

s ktorým mal podobný životný príbeh. S jeho podporou
a povzbudením Anton Semeš tajne absolvoval teologické štúdium a biskup tajnej cirkvi, bazilián Nikodém
Mikuláš Krett OSBM, ho vysvätil za kňaza Katolíckej
cirkvi východného obradu.

Objavil nám kus dejín
Po páde totality prišla z Vatikánu výzva, aby
niektorí tajne vysvätení kňazi absolvovali vysviacku
ešte raz, podmienečne, sub conditione. V tom čase bol
Anton Semeš už dôchodca a preto nebol zaradený do
pastorácie. O celej situácii vedel vtedy najvyšší predstaviteľ podzemných cirkevných štruktúr, biskup, neskôr
kardinál Ján Chryzostom Korec. Totiž aj kňazstvo Antona Semeša išlo v línii Korcovej apoštolskej postupnosti.
Nemôžeme nespomenúť jeho trvalý záujem
o históriu. Vlastným úsilím sa vypracoval na vynikajúceho odborníka v oblasti najstarších dejín kresťanstva
na Slovensku, predcyrilometodského obdobia. Jeho
kniha Nie sme tu odvčera vyšla v dvoch vydaniach.
Okrem toho Tonko je autorom publikácie Populárne dejiny Zemplínskej župy a desiatok kratších historických
a populárno-historických článkov a štúdií.
Po páde komunizmu sa s plnou energiou venoval
budovaniu Gréckokatolíckej cirkvi, teraz už v podmienkach slobodnej činnosti a rozvoja.
Tonko môj, čo sa dá robiť, budeš nám chýbať, ale
taký je život. Bohu vďaka za ten tvoj a dovidenia v nebi. Tam nech ti tvoj anjel strážny prečíta aj gratuláciu
pápeža Františka k tvojej deväťdesiatke: Svätý Otec
František z celého srdca udeľuje svoje apoštolské
požehnanie Antonovi Semešovi k jeho k 90. narodeninám. Zatiaľ čo toto požehnanie rozširuje aj na
všetkých jeho príbuzných a blízkych priateľov, ktorí
spolu s ním ďakujú Pánovi, za všetky dary, ktorými ho
Pán potešil počas jeho dlhého života, želá mu dlhý
život, pevné zdravie, jasného ducha a všetko len to
najlepšie.“
Medzititulky redakcia

ZAZNAMENALI SME

Slovensko na rázcestí

Hlásia sa diskriminované deti
Mnohé deti politick˘ch väzÀov tak boli objektívne vyfaulované z pracovného uplatnenia, ão zmen‰í ich dôchodok. Stále trpíme star˘ byrokratick˘ a aj ideologick˘ prístup.
Keì som ako poslanec rokoval spolu s Arpádom Tarnóczym a Tonkom Malack˘m s ministerkou práce (Smer-SD)
o zákone k príplatku k dôchodku (2007) a navrhoval som
zahrnúÈ aj deti, odmietla uznaÈ, Ïe by takéto prípady boli.
Vtedy nov˘ zákon sociálni demokrati len s nevôºou prijali.
V kuloároch ma zaãali volaÈ „ºudák“, hoci nechápem preão. Dnes uÏ máme na‰Èastie zdokumentované mnohé prípady po‰kodenia kariéry detí, poãnúc zmaren˘m ‰túdiom
a konãiac pracovn˘m zaradením, zväã‰a hlboko pod ich
schopnosti a talent. Museli sme sa ako ·tefánik prebíjaÈ Ïivotom, lebo ako on sme sa chceli. Vôºa na‰ich otcov sa preniesla aj na nás a sme to my, kto budeme niesÈ svedectvo
a posolstvo protikomunistického odboja ìalej.

Vracia sa „nežne“ totalita?
Politick˘m väzÀom komunizmu a ich rodinn˘m príslu‰níkom nepraje paradoxne ani liberálna atmosféra, ktorá sa

na Slovensku ‰íri. Liberalizmus a ºavicov˘ progresivizmus uÏ
majú svoj „nov˘ proletariát“ – rôzne men‰iny, vrátane sexuálnych a dogmy – migráciu. Na toto zameriavajú svoju
politickú a aj sociálnu pozornosÈ. Väã‰ina z nás totiÏ vyznáva tradiãné, konzervatívne hodnoty ako je láska k domovine, rodisku, rodákom a vernosÈ Bohu, viere a tradíciám.
Mnohí väzni trpeli aj pre sen o slobodnom a zvrchovanom
Slovensku, ão nov˘m nadnárodn˘m elitám rovnako nesedí
do ich globalizaãn˘ch plánov. Preto sme len trpení, ale nie
podporovaní. A tieÏ neviditeºní v médiách hlavného prúdu,
pretoÏe po 30 rokoch od pádu totality sa opäÈ oÏivujú staré
praktiky propagandy, manipulácie verejnej mienky a pouÏívanie slovníka politickej korektnosti, ão je len in˘ pojem pre
cenzúru. Áno, systém útoãí aj na slobodu slova, Ïiada obmedziÈ slobodu prejavu pre systém citliv˘ch, opäÈ ideologick˘ch dogiem. Preto sme nemohli mlãaÈ a postavili sme sa
na stranu pravdy, slobody a spravodlivosti. V januári sme
napísali otvoren˘ list ministrom a Ïiadali prepustiÈ dvoch
väznen˘ch len preto, Ïe ich spôsob novinárãiny mnoh˘m
prekáÏal. A podarilo sa, za ão nám aj poìakovali. Dali sme
najavo, Ïe politickí väzni a na‰a organizácia sa nebudú mlãky a so sklonenou hlavou pozeraÈ na zavádzanie neototalitn˘ch praktík, ktoré sme na vlastnej koÏi zaÏili, a preto si
v novembri 89 povedali: UÏ nikdy viac! Ani nov˘ch politick˘ch väzÀov.

Nechceme kádrovanie ani krágľovanie
Dovoºte mi v mene prenasledovan˘ch ºudí z komunistickej diktatúry vyjadriÈ rozhorãenie nad v˘vojom. Viem, Ïe
to tak mnohí cítite. Je naãase povedaÈ hlasné „nie“ mnoh˘m liberálnym a ºaviãiarskym trendom a praktikám médií,
politiky, justiãn˘ch orgánov a angaÏovan˘ch aktivistov z mimovládnych organizácií. V slobodnej spoloãnosti uÏ nik nesmie spisovaÈ zoznamy nepohodln˘ch. TaktieÏ systému
nemôÏme dovoliÈ obviÀovaÈ ºudí bez dôkazov a vyná‰aÈ dopredu súdy. SpoloãnosÈ potrebuje oãistu, ale nie, aby sa so
‰pinavou vodou z vaniãky vylialo aj dieÈa demokracie, národniarstva, tradiãnej rodiny ãi suverenity obãana. Nepotrebujeme nov˘ch Urválkov, ani angaÏovan˘ch novinárov, ani
politikov, ktorí vná‰ajú do spoloãnosti rozvrat, polarizáciu,
vzájomnú nenávisÈ, hºadanie vnútorného ãi vonkaj‰ieho
nepriateºa.
BlíÏia sa parlamentné voºby, preto je na nás, aby sme
starostlivo vybrali, bez emócií a hnevu, kto dokáÏe problémy spoloãnosti nielen pomenovaÈ, ale aj rie‰iÈ; koho poznáme a vieme sa zaruãiÈ, Ïe nesklame; Ïe bude rovno drÏaÈ chrbticu a priamo hºadieÈ na ne‰váry; koho dar nezvedie a hrozby neskolia; kto bude chrániÈ Slovensko, národ
a rodinu a dokáÏe sa postaviÈ proti zavádzaniu nov˘ch
ideológií do spoloãnosti; kto sa uÏ osvedãil a na koho sa
môÏu b˘valí politickí väzni opäÈ spoºahnúÈ, Ïe bude myslieÈ
aj na nich a najmä na odkaz: Slovensko, ani vieru si
nedáme!
Rafael Rafaj
podpredseda PV ZPKO
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V tomto volebnom období sa podarilo
presadiÈ pre b˘val˘ch politick˘ch väzÀov
podstatné, aÏ 100-percentné zv˘‰enie príplatku k dôchodku. Poslaneck˘ klub SNS
nadviazal na môj zákon ã. 274 z roku 2007
a novelizoval v Àom skokové zv˘‰enie. Na‰i
poberatelia by mali dostaÈ zv˘‰en˘ príplatok k dôchodku
vo februárovom termíne. TakÏe úloha splnená i keì len
z polovice, pretoÏe sa, Ïiaº, do zákona nepodarilo zahrnúÈ
„deti“ politick˘ch väzÀov, dnes mnohé v dôchodkovom veku. Tak poslanci, ako aj riaditeº Sociálnej poisÈovne ma upozorÀovali, Ïe by to vraj ohrozilo schválenie novely. Aj kvôli
financiám. A tak pre nastávajúce volebné obdobie ostáva
úloha vytváraÈ nov˘ lobbing pre kategóriu diskriminovan˘ch detí po politick˘ch väzÀoch. Vieme, Ïe s nimi trpeli
celé rodiny.
Prvou diskrimináciou bolo obmedzenie vzdelania. Keì
som bol za otcom v Ilavskej väznici, podal mi náborov˘ inzerát chemického uãili‰tia v Bratislave a povedal, aby som
zabudol na gymnázium aj na vysokú ‰kolu. UÏ vtedy to
presne odhadol ako aj mnoho in˘ch vecí v spoloãnosti. Sníval som totiÏ ‰tudovaÈ astronómiu alebo históriu. Moja vôºa
po vzdelaní ma trikrát priviedla na prijímacie pohovory...
Matú‰ Kuãera, otcov spoluÏiak z histórie, ktor˘ bol v tom
ãase v komisii mu prezradil, Ïe pri‰iel „zhora“ zákaz. A tak
som od svojich devätnástich rokov zaãal pracovaÈ ako robotník v trojsmennej prevádzke. A to bola druhá diskriminácia, ktorá trvala aÏ do roku 1995, keì som odi‰iel za svojim talentom. V‰etci traja bratia sme si po revolúcii nakoniec hravo urobili vysoké ‰koly. Talentové pohovory na
Ïurnalistiku som dokonca s prehºadom vyhral. Zaãínajte
v‰ak kariéru v ‰tyridsiatke!
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Živió pre Janka Košiara

6

Ján Ko‰iar (1. 2. 1960 Levoãa) Základnú ‰kolu i gymnázium vychodil v rodisku, maturoval v roku
1978, v rokoch 1978-1983 ‰tudoval
na Elektrotechnickej fakulte SV·T
v Bratislave. V roku 1983 emigroval
do Talianska, aby sa mohol staÈ
kÀazom. DÀa 21. júna 1987 ho vysvätil v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne
pápeÏ sv. Ján Pavol II. Poãas ‰túdia
v Ríme spolupracoval so slovensk˘m
oddelením vatikánskeho rozhlasu,
ako aj so slovenskou redakciou BBC
v Lond˘ne.
Po Novembri 1989 bol rehabilitovan˘ a vrátil sa na Slovensko.
V rokoch 1990-1995 redigoval slovenské vydanie periodika Pro fratribus - pre bratov. V rokoch 19931995 bol zároveÀ predsedom
Spoloãenstva kresÈansk˘ch humanitn˘ch organizácií v Slovenskej republike. Bol ãlenom ZdruÏenia
slovensk˘ch novinárov, v rokoch
1992-1994 zástupcom ‰éfredaktora
Katolíckych novín. Neskôr sa stal tajomníkom Ústavu dejín kresÈanstva
na Slovensku, ktor˘ zaloÏil Milan S.
ëurica. V rokoch 1996 -1999 pracoval v Slovenskej televízii. Komentoval aj priame prenosy sv. om‰í pápeÏa Jána Pavla II. z Vatikánu a z jeho apo‰tolsk˘ch ciest. Inicioval aj
dohodu s Vatikánskym televíznym
centrom, umoÏÀujúcu bezplatné
priame prenosy z Vatikánu i z ciest
pápeÏa po svete. Od roku 1990
spolupracoval tieÏ s rozliãn˘mi vydavateºstvami na redakãnej, autorskej
i manaÏérskej príprave poãetn˘ch
kniÏn˘ch publikácií. V roku 1999 sa
vrátil do Ríma, kde do roku 2005
pracoval ako redaktor slovenského
programu Vatikánskeho rozhlasu.
Potom, do konca roku 2012 pôsobil
v diplomatick˘ch sluÏbách zvrchovaného rádu Maltézskych rytieriov
v Bieloruskom Minsku. âlenom PV
ZPKO sa stal v roku 2008, podpredsedom INTERASSO v roku 2014.
(EZ)

Gratulanti Ján Liteck˘ ·veda s manÏelkou a jubilant Ján Ko‰iar.
Foto Eva Zelenayová

to pozvan˘ch, v˘kvet slovenského intelektuálneho sveta, mnoho priaznivcov a veriacich sa v sobotu
1. februára zi‰lo v trnavskej bazilike sv.
Mikulá‰a, aby sa poìakovalo Bohu za
dar Ïivota a kÀazstva ThDr. Jána Ko‰iara. Homíliou sa prihovoril emeritn˘
arcibiskup Ján Sokol, zo spolubratov
spomínal na roky spoloãne strávené
v Ríme dp. ·ebastián Ko‰út a za politick˘ch väzÀov predniesol vlastnú báseÀ
venovanú oslávencovi Anton âulen.
Následne v galantskom hoteli City sa
stretlo v‰etko, ão predstavuje zdravú
krv slovenského národa. Pri‰iel brat historika Milana ëuricu z Prahy, brat nebohého biskupa Pavla Hnilicu z Ríma
a cel˘ rad osobnosti náboÏenského
a kultúrneho Ïivota Slovákov.
Pred piatimi rokmi, pri príleÏitosti
Ïivotného jubilea poskytol dp. Ko‰iar,
duchovn˘ PV ZPKO, Svedectvu rozhovor, ktor˘ by sme mohli nazvaÈ prorock˘m. Na otázku, preão sa stal ãlenom
organizácie PV ZPKO a nie KPVS, ktorej
bol v tom ãase predsedom populárny
Anton Srholec, odpovedal: „To je veºmi
jednoduché a pre mÀa jasné. Dne‰ná
KPVS nie je tá prvá, pôvodná. Zmena
nastala na sneme v roku 1999, na ktorom som sa nezúãastnil. Ale pronárodná orientácia PV ZPKO je mi nielen bliÏ‰ia, ale aj prirodzená, nakoºko som Ïil
v cudzine a tam Slovákom ãasto nevedeli prísÈ ani na meno. A tieÏ súãasn˘
postoj pána predsedu KPVS (dodnes to

S

nedementoval ani nedoplnil, ako to
myslí), Ïe Katolícka cirkev je posledná
ba‰ta totality (www.webnoviny.sk/rozhovory/srholec-katolicka-cirkev-je-posledna-/320096clanok.html), ktorá musí padnúÈ. S t˘m sa
nikdy nestotoÏním. Pre mÀa je Cirkev
mystické telo JeÏi‰a Krista BoÏieho
Syna, cez ktorú je Boh prítomn˘ vo
svete, a jej ãlenmi sú v‰etci pokrstení. Nielen kardináli, biskupi, kÀazi
a laickí veriaci, ktorí veria, Ïe JeÏi‰
Kristus je BoÏí Syn, a Ïe vstal zm⁄tvych. A Ïe má ão povedaÈ dne‰nému svetu a ãloveku, ako má ÏiÈ, aby
si uÏ tu na zemi nerobil zo Ïivota
peklo. Jeden druhému zle, ale naopak, aby si ºudia navzájom pomáhali, mali sa radi a odpú‰Èali si. Tak
aká totalita? Slobodne sa k tomu
predsa hlásime, a sme radi, Ïe zatiaº e‰te môÏeme.“
Zatiaº môÏeme. Za ostatn˘ch päÈ
rokov sa situácia rapídne zmenila. Boj
proti Cirkvi nielen u nás, ale v celom
svete nadobúda obrovské rozmery
a etabluje sa v liberálnom prostredí.
Janko Ko‰iar sa jasne postavil na stranu
obrancov Cirkvi a národa a preto je liberálnymi médiami ustaviãne prenasledovan˘ a znevaÏovan˘. Napokon podobne ako emeritn˘ arcibiskup Ján Sokol.
Janko ná‰, nedaj sa, vieme, Ïe
to dokáÏe‰! K jubileu srdeãne blahoÏeláme!
Eva Zelenayová

KOMENTUJEME

„Znárodnenie“ - najväčšia krádež v našich dejinách

Prvé boli Benešove dekréty
Dlhé roky bolo b˘valé âesko-Slovensko krajinou, kde sa
vládnucej komunistickej strane podarilo zlikvidovaÈ v‰etko súkromné podnikanie. K˘m v niektor˘ch ‰tátoch b˘valého v˘chodného bloku - Poºsku ãi Maìarsku - existovali aspoÀ drobní podnikatelia, v âesko-Slovensku bolo v‰etko v ‰tátnych rukách. Prv˘ krok k znárodneniu urobil prezident Eduard Bene‰
svojimi dekrétmi z 24. októbra 1945. Druhá vlna znárodÀovania sa zaãala po nástupe komunistov k moci v roku 1948.
Po skonãení druhej svetovej vojny bola 4. apríla 1945
v Ko‰iciach vymenovaná prvá povojnová vláda na ãele so sociálnym demokratom ZdeÀkom Fierlingerom. O deÀ neskôr
prijala Ko‰ick˘ vládny program. V programe sa uÏ prejavil siln˘
vplyv komunistickej strany, okrem dôrazu na spojenectvo so
Sovietskym zväzom, sa v dokumente hovorilo o národnej
správe vo veºk˘ch podnikoch a tieÏ o konfi‰kácii majetku fa‰istov, zradcov a kolaborantov. Vzhºadom na to, Ïe v tom ãase
e‰te nepracovalo Národné zhromaÏdenie, vydával prezident
Bene‰ na návrh vlády dekréty, ktoré mali platnosÈ zákona.
Najskôr i‰iel do ‰tátnej správy majetok Nemcov, Maìarov,
zradcov a kolaborantov a následne sa im skonfi‰kovala aj
pôda.

„Víťazný“ február
Pomocou Bene‰ov˘ch dekrétov podpísan˘ch 24. októbra
1945 pre‰li do vlastníctva ‰tátu bane, banky, poisÈovne, priemyselné podniky s viac neÏ päÈsto zamestnancami a vybrané
podniky s viac ako 150 zamestnancami. Celkovo sa znárodnilo vy‰e tritisíc podnikov (pribliÏne 16 percent z celkového poãtu), ktoré predstavovali dve tretiny vtedaj‰ieho priemyslu.
V mnoh˘ch prípadoch komunisti pomocou sfal‰ovan˘ch dokumentov dekréty obchádzali a znárodÀovali aj men‰ie podniky. Filmov˘ priemysel bol znárodnen˘ v roku 1946. Gottwald
e‰te v marci 1946 vyhlásil, Ïe politické a ekonomické reformy,
ktoré sa uskutoãnili po oslobodení, sú krokmi k socializmu,
av‰ak tento nebude dosiahnut˘ sovietskym typom. Vyslovene
uviedol, Ïe diktatúra proletariátu v ãeskoslovensk˘ch podmienkach nebude nastolená, ale âesko-Slovensko uplatní
vlastnú cestu k socializmu, ão znamenalo predov‰etk˘m
ovládnutie ‰tátneho aparátu komunistami, najmä silov˘ch
rezortov - ministerstva vnútra, ministerstva obrany.
Pí‰e sa február 1948. Mesiac, ktor˘ neskôr socialistická
propaganda (nielen) v rámci âesko-Slovenska bude oslavovaÈ
ako „víÈazn˘“. T˘mi víÈaziacimi boli komunisti, ktorí po demisii
demokratick˘ch ministrov obsadili v‰etky posty vo vláde. âesko-Slovensko tak definitívne nabralo kurz Moskva a celá spoloãnosÈ sa mala podieºaÈ na tvorbe „svetlej‰ích zajtraj‰kov“.

Znárodnenie pred 48. neodškodnené
Komunistick˘ reÏim si likvidáciou súkromného sektoru
postupne upevÀoval moc. UÏ 28. apríla 1948 zaãalo Ústavodarné národné zhromaÏdenie prijímaÈ jeden znárodÀovací zákon za druh˘m. Takto boli po‰tátnené priemyslové a potravinárske závody nad päÈdesiat zamestnancov, ojedinele aj s menej zamestnancami, stavebné, dopravné aj polygrafické
podniky, veºkoobchod a zahraniãn˘ obchod, cestovné kancelárie a lieãebné ústavy. Celkom pripadlo ‰tátu viac neÏ päÈ tisíc
podnikov. Komunisti s podnikateºmi rozhodne nezachádzali
v rukaviãkách. Naz˘vali ich triednymi nepriateºmi, cudzím telesom v národnom hospodárstve a ãastovali ich nadávkami paraziti a ‰melinári.
Napriek tomu, Ïe nová ústava z 9. mája 1948 deklarovala
ochranu drobného a stredného podnikania (do 50 zamestnancov) a nedotknuteºnosÈ osobného majetku, prax vyzerala
inak. ·tát pomocou rôznych obmedzení znepríjemÀoval
Ïivnostníkom Ïivot do tej miery, Ïe koncom roku 1948 pracovalo v súkromnom sektore len 3,5 percenta pracovníkov z celého priemyslu. ·tátne podniky presadili monopol v˘roby
a ovládli trh.
V roku 1953 sa poãet súkromn˘ch Ïivností pohyboval na
dvadsaÈpercentnej úrovni roka 1948. Zaãiatkom 60. rokov uÏ
v âesko-Slovensku súkromn˘ sektor takmer neexistoval.
Majetok zhaban˘ po komunistickom prevrate mohli
pôvodní vlastníci získaÈ späÈ ãiastoãne po roku 1989 v rámci
re‰titúcií. Znárodnenie väã‰ích firiem pred rokom 1948 v‰ak
nebolo od‰kodnené.
Peter Mulík
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Samozvan˘ prezident âSR Eduard Bene‰
(bol prezidentom len v duchu nereálnej právnej fikcie kontinuálnej existencie âSR) bol
kºúãovou osobou pri nastolení komunizmu
v âSR. KeìÏe hegemoniálne postavenie ZSSR
bolo na jar 1945 na európskom kontinente
bezkonkurenãné. Vychádzajúc z jeho predvojnovej agresívnej expanzie sa nedalo oãakávaÈ, Ïe by
územné a politické a‰pirácie stalinského Sovietskeho zväzu
v oblastiach susediacej s jeho západn˘mi hranicami, do ktorej
patrilo aj âesko-Slovensko, boli men‰ie neÏ nedávne nároky
Nemecka, ktoré stálo na prahu totálnej poráÏky. Bene‰ si
poãas rokovaní v Moskve (marec 1945) uvedomoval tieto
skutoãnosti, no keìÏe spoluprácu so ZSSR (ktorá automaticky
predpokladala i spoluprácu s vedením komunistickej strany na
ãele s Gottwaldom) oddávna pokladal za „kategorick˘ imperatív“, neostávalo mu niã iné, len sa do Prahy vrátiÈ cez
Moskvu.
Bene‰ vcelku správne hodnotil veºmi obmedzen˘ záujem
západn˘ch veºmocí o osud âesko-Slovenska, ale na druhej
strane veºmi precenil potrebu ochrany obnoveného ‰tátu zo
strany ZSSR. V situácii, keì Nemecko, ktoré tento ‰tát zlikvidovalo, zmizlo z mapy Európy ako mocensk˘ ãiniteº, Sovietsky
zväz vlastne âesko-Slovensko nemal pred k˘m chrániÈ.Túto
vec Bene‰ buì nedomyslel, alebo ju akceptoval preto, aby si
za kaÏdú cenu zabezpeãil návrat na praÏsk˘ Hrad a vyhol sa
tak osudu opätovného exulanta. „Ochrana“ zo strany Sovietskeho zväzu totiÏ automaticky priná‰ala podstatné zv˘‰enie
váhy komunistov v politickom Ïivote obnovenej republiky
a vytvárala situáciu, v ktorej komunisti mohli pokojne vládnuÈ
bez Bene‰a, ale Bene‰ nemohol vládnuÈ bez komunistov.
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Blahoslavený Titus Zeman, mučeník
Liturgická spomienka na blahoslaveného
Titusa Zemana sa konala 8. januára. Slávenie
sa konalo prevaÏne v saleziánskych spoloãnostiach.
Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915
vo Vajnoroch pri Bratislave. Bol najstar‰ím
z desiatich detí. Vyrastal v rodine, ktorá od
útleho veku vychovávala deti k viere. ªudovú ‰kolu nav‰tevoval vo Vajnoroch. Vo svojej farnosti poznal mladého kÀaza Michala Buzalku, neskor‰ieho biskupa, ktor˘ sa stal jeho
vzorom.
V roku 1925 váÏne ochorel. Nemohol sa zúãastniÈ púte
k Sedembolestnej Panne Márii a tak prosil otca, aby ho vyniesol von, keì sa bude vracaÈ procesia. Pohºadom na kríÏ
a zástavy sa stalo nieão nepochopiteºné. Titus podºa svedkov
sa zázraãne uzdravil. Od tejto chvíle sa rozhodol pre duchovné povolanie. Teológiu zaãal ‰tudovaÈ v roku 1937 v Ríme na Gregoriánskej univerzite a pokraãoval v mesteãku
Chieri, neìaleko Turína. KÀazstvo prijal z rúk kardinála Maurilia Fossatiho v Turíne 23. júna 1940 v Bazilike Panny Márie
Pomocnice kresÈanov.
Po skonãení ‰túdia v Taliansku sa vrátil na Slovensko.
Pôsobil v saleziánskom oratóriu v Bratislave na Miletiãovej
ulici. Keì v roku 1946 komunistická moc Ïiadala odstránenie kríÏov zo ‰kôl, postavil sa proti. Po tomto proteste bol
prepusten˘ z uãiteºsk˘ch sluÏieb.
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V noci z 13. na 14. apríla 1950 sa na Slovensku uskutoãnila Barbarská noc, keì komunisti obkºúãili klá‰tory a nehumánnym spôsobom odvliekli rehoºníkov do sústreìovacích táborov. V tom ãase bol Titus Zeman na fare v ·enkviciach. Trápili ho my‰lienky, aká situácia nastane do budúcna
s jeho bratmi saleziánmi. Preto sa rozhodol, Ïe ich bude ilegálne prevádzaÈ na teologické ‰túdiá do Turína. Nav‰tívil dona Franti‰ka Revesa na fare v Brodskom a zveril sa mu so
svojím zámerom.
V lete 2. júla 1950 nav‰tívil dona Titusa v ·enkviciach
don Ernest Macák a navrhol mu, aby odvádzal nedo‰tudovan˘ch bohoslovcov do zahraniãia, aby si mohli dokonãiÈ
teologické ‰túdiá. Oznámil mu, Ïe ho zoznámi aj s prevádzaãom. Prvá a druhá ilegálna cesta prechodu cez hranice
aÏ do Turína bola úspe‰ná. Po druhej v˘prave, v októbri
1950, sa don Titus vrátil z Talianska do saleziánskeho ústavu
v Linzi a zistil, Ïe Jozefa Macka a Franti‰ka Totku (druh˘ prevádzaã) zaistila rakúska polícia. Don Titus ãakal, kedy ich
prepustia, aby mohol zorganizovaÈ aj tretí prechod cez hranice. Keì ani v marci 1951 nebol Jozef Macek e‰te na slobode, dohodli sa s Franti‰kom Totkom, Ïe ìal‰iu v˘pravu
zorganizujú sami aj napriek tomu, Ïe Franti‰ek Totka nebol
tak˘ skúsen˘ a navy‰e bol neplavec.
Nadránom 8. apríla 1951 sa vydali na cestu. V noci bola
búrka a terén, ktor˘m i‰li, bol rozbahnen˘. Cesta bola dlhá
a únavná a star‰í kÀazi nevládali sÈaÏen˘m terénom postu-

povaÈ potrebn˘m tempom a zaostali. V skupine nastal chaos, niektorí kÀazi, najmä neplavci, to fyzicky a psychicky nezvládli. Báli sa pokraãovaÈ v ceste cez rozvodnenú rieku. Nakoniec sa rozhodli, Ïe sa vrátia. Skupina sa postupne rozpadla. Po rozchode ich spozorovali pohraniãníci a za pomoci
armády a polície ‰estnástich z dvadsiatich dvoch chytili.

Hrôzy mučenia
Zaãala sa vy‰etrovacia väzba. Don Titus o období vypoãúvania, muãenia a väznenia povedal svojmu b˘valému ‰tudentovi Augustínovi Krivosudskému: ,,Najväã‰ie fyzické
a psychické násilie som preÏil vo vy‰etrovacej väzbe.
Pod oknom cely som mal popravisko. Denne tam privádzali ºudí, priãom som poãul veºké, silné neºudské
v˘kriky a náreky. Aj tam ich e‰te muãili. Îil som v neustálom strachu a strese, kedy sa otvoria dvere na
mojej cele a vyvedú ma na popravisko. Pozri na mÀa,
ako som zo‰edivel. Keì sa mám v mysli vrátiÈ k t˘m
neopísateºn˘m muãeniam, poviem ti úprimnú pravdu,
zmocÀuje sa ma úÏasná hrôza. Napríklad, viackrát pri
vypoãúvaní priniesli plné vedro v˘kalov zo Ïumpy, ponorili mi hlavu a drÏali, pok˘m som sa skoro nepridusil. Dostával som obrovské kopance a bitie tvrd˘m
predmetom po celom tele. Búchali mi hlavu o stenu
alebo o dlaÏbu, keì som leÏal na zemi. Viackrát som
mal otras mozgu. âasto ma skrvaveného bez moÏnosti umytia hodili do cely, pok˘m som sa prebral. Keì
som nebol na v˘sluchu, neumoÏnili mi nijak˘ odpoãinok. Blikotav˘m svetlom a zvukmi neprirodzenej frekvencie ma atakovali, aby som sa celkom vyãerpal.
V noci som musel leÏaÈ na betóne s roztiahnut˘mi rukami, úplne nah˘, a keì som sa schúlil, tak ma obliali
studenou vodou a bili. Na pravé ucho som dostal tak˘
siln˘ úder, Ïe som v tom momente stratil sluch a úplne
som ohluchol. Okrem toho mi pichali pod nechty
‰pendlíky a tak ma muãili.“
Súdne pojednávanie proti Titusovi Zemanovi a spoloãníkom sa zaãalo 20. februára 1952. Don Titus bol v obÏalobe
opísan˘ ako ‰pión Vatikánu, vlastizradca, ktor˘ ilegálne odvádzal z republiky ìal‰ích nepriateºov ‰tátu. Bol odsúden˘
na 25 rokov odÀatia slobody. PreÏil niekoºko väzení, najhor‰ie vo VeÏi smrti v Jáchymove. Z väzenia s podlomen˘m
zdravím bol prepusten˘ 10. marca 1964. Verejne kÀazskú
sluÏbu mohol vykonávaÈ aÏ zaãiatkom roka 1968. V roku
1968 ho neãakane vo Vajnoroch nav‰tívil Gustáv Husák
a ponúkal mu novú prácu, ktorú neprijal. Jeho ‰ºachetné
a obetavé srdce dotæklo 8. januára 1969. Pochovan˘ je
v rodn˘ch Vajnoroch. V roku 2017 bol vyhlásen˘ za blahoslaveného.
Na‰a organizácia poÏiadala arcibiskupa Stanislava Zvolenského, predsedu KBS, aby vyhlásil blahoslaveného Titusa
Zemana za patróna politick˘ch väzÀov. Dodnes sa nevyjadril.
Blahoslaven˘ Titus Zeman, oroduj za nás.
Juraj Vrábel

KULTÚRA

Február je mesiac ako kaÏd˘ in˘, aÏ na
to, Ïe je najkrat‰í v roku. To vplyvom reformy
kalendára na príkaz pápeÏa Gregora XIII.
(1502 – 1585) a ten konal na základe rozhodnutia Tridentského koncilu, ão svedãí
o vplyve Cirkvi na Ïivot vtedaj‰ej spoloãnosti.
V roku 1582 po ‰tvrtom nasledoval pätnásty
október, aby do‰lo k odstráneniu odch˘lky medzi lunárnym
a kalendárnym rokom s t˘m, Ïe poãas kaÏd˘ch ‰tyristo rokov musia byÈ zru‰ené tri priestupné roky. Odch˘lka dovtedy
narástla od ãias Júliusa Cézara, ktor˘ bol pri kolíske juliánskeho kalendára, na jedenásÈ dní a trinásÈ minút. V Uhorsku
nov˘ kalendár prijali o päÈ rokov (1587), ako posledné ‰táty
sa k reforme pridali Anglicko a Írsko v roku 1572; ortodoxné
‰táty (Rusko a Grécko) aÏ v 20. storoãí. Aj u nás aÏ v 20. storoãí - v mojej rodnej obci âiãava to bolo v roku 1947 - prijali
nov˘ kalendár takmer v‰etci gréckokatolíci, priãom pravoslávni, na‰i i na celom svete, ostali pri juliánskom kalendári
dodnes.
Do na‰ich dejín sa nie veºmi slávne zapísal február v roku
1948, keì komunisti za asistencie vtedaj‰ieho prezidenta
„demokrata“ Eduarda Bene‰a prevzali moc. Aké to bolo jednoduché! Do ulíc vy‰li robotníci, milicionári... a prezident ulicu re‰pektoval...
A ako sa zapí‰e do na‰ich dejín tohtoroãn˘ február? âo
sa stane po voºbách v posledn˘ februárov˘ deÀ? Definitívne
prevezmú moc liberáli, doslova liberálni fa‰isti, a nastúpia cestu vymazania tradiãn˘ch kultúrnych a civilizaãn˘ch hodnôt,
ktoré robia Slovensko Slovenskom? A tieÏ budú na to potrebovaÈ ulicu, ako sa nám b˘val˘ správca Grasalkoviãovho paláca a dnes „slu‰n˘“ vodca Rómov pri prekáÏaní ohlásen˘ch
zhromaÏdení strán s in˘m názorom, vyhráÏal?
Tak˘ scenár hrozí. Hrozí, Ïe nám e‰te mocnej‰ie a uÏ definitívne (?) zatvoria ústa nielen cez v‰emocnú NAKA, ale aj
cez rôzne ãudné úrady, ktoré sºubujú svet na orwelovsk˘
spôsob. Budeme oãipovaní a sledovaní ráno, veãer, vo dne,
v noci? Do osemnástich rokov nebudeme smieÈ hovoriÈ ãi
sme muÏ a ãi Ïena? Otvoria sa dvere imigrantom, ktorí
prevrátia v‰etky na‰e hodnoty hore nohami a nad Bratislavou
sa budú vypínaÈ me‰ity? Predajú e‰te aj to, ão uÏ nemáme?
Dokonale nám vyrúbu lesy? Zdania dôchodky? Zru‰ia vlaky
zadarmo? Pre‰kolia progresívci, tak ako sºubujú, na‰ich uãiteºov, aby tí potom debilizovali na‰e deti?
·koly formujú národ a „oni“ to dobre vedia. Po predpríprave, poãas ktorej potetovan˘ ãlovek hotujúci sa do premierskeho kresla, individuálne (?) propagoval uÏívanie drog medzi
‰kolákmi – ão je zrejme beztrestná ãinnosÈ. Lebo z liberálneho
pohºadu ‰kodí deÈom údajne menej, ako napríklad citáty
z diela ªudovíta ·túra – vydal signál do frontálneho útoku.
V Tablet.tv to onen chlapík povedal jasne: „Îiakov neuãia
tvorcovia osnov a uãebníc, ale uãitelia. Ak chceme maÈ kvalitnej‰ie vzdelan˘ch Ïiakov, musíme zaãaÈ uãiÈ uãiteºov.“
TakÏe ãierne na bielom: meniÈ osnovy s pomocou a ãi na
nátlak aj tak˘ch váÏen˘ch in‰titúcií ako je OECD. âítate

dobre, OECD je anglická skratka Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj, ale akoby práve ekonomike malo
pomôcÈ vym˘vanie mozgov (!?) - uÏ nestaãí. UÏ nestaãí ani
vytrvalo, roky-rokúce blokovaÈ vydávanie uãebníc pre ‰koly.
Treba teda ovládnuÈ uãiteºov, odviesÈ ich od slovenãiny a dejepisu, od vlastenectva a vym˘vaním mozgov viesÈ ich k strate tradiãn˘ch hodnôt. PchaÈ im a ich prostredníctvom deÈom
do hláv v‰etko, ão pomôÏe vymeniÈ v Európe národy, jazyky
a ‰táty podºa smutne známej ãi skôr neznámej teórie rakúskeho grófa Richarda Nicolausa Coudenhove-Kalergiho...
Ná‰ ‰tát robí na poli vzdelávania veºa ch˘b. Základné
‰koly dal do rúk obciam a tie sa správajú ako chcú, podºa
v˘sledkov volieb. Alarmujúce: na juÏnom Slovensku nemajú
‰ancu slovenské deti chodiÈ do slovensk˘ch ‰kôl! Sloboda
v ‰kolstve znamená, Ïe tretinu vyuãovacieho ãasu môÏu
venovaÈ ‰koly a uãitelia – ãomu chcú. Rodovej, ãiÏe gender
ideológii, propagácii LGBTI, multikulturalizmu... Zámer
ultraliberálov je veºmi nebezpeãn˘. Ide o na‰e deti, ich hlavy
a du‰e!
Nezakr˘vajme si, Ïe tak˘to v˘voj hrozí najmä preto, Ïe
my, ostatní, sme ako zmyslov zbavení nesvorní a nejednotní.
Ej, majú z nás radosÈ liberáli! KoºkoÏe to v posledn˘ februárov˘ deÀ kandiduje národno-kresÈansk˘ch strán...? Posledná
‰anca: aÏ do 48 hodín pred voºbami sa e‰te môÏu niektoré
vzdaÈ v prospech in˘ch, inej strany s nádejou na úspech. To
by sa v‰ak zrejme musel Svätopluk zobudiÈ v hrobe a podaktor˘ch z nás poriadne vy‰ibaÈ troma zviazan˘mi prútmi po
hol˘ch zadkoch! My v‰ak ani len nevieme, kde je jeho hrob...
Marián Tkáã
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NÁŠ ROZHOVOR

Odkaz väzňa číslo A- 05658
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Korec bol jezuita a e‰tebáci sa jezuitov báli, ako dobre organizovanej sily.
S jezuitmi som sa prv˘krát zoznámil v Podolinci, kam nás pozváÏali po známej
Barbarskej noci v roku 1951, keì zatvárali klá‰tory. Sledoval som ich. Oni nie sú
rehoºa. Rehole majú prísny reÏim modlitieb, oni nie, lebo sa museli venovaÈ
apo‰tolátom. Oni sú spoloãnosÈ. No
a v Podolinci nás hneì na druh˘ deÀ od
nich oddelili vysok˘m plotom. ·tátna
bezpeãnosÈ mala plán, ako nás zlikvidovaÈ. Ale jezuiti sa nevzdali. UÏ na tretí
deÀ pátri povedali, chlapci, ak˘ v˘znam
má báÈ sa? Sme v rukách BoÏích. âi nás
tu nechajú alebo zajtra vo vagónoch vyvezú na Sibír, dokonãíme va‰e ‰túdiá. Lebo mnohí nemali skonãené ‰túdiá. A oni
ich dokázali tak pripraviÈ, Ïe o tri mesiace
porobili skú‰ky a uzavreli si semester.
● Len jezuiti?
PráveÏe nie. Ja som bol salezián,
pravá ruka profesora Ernesta Macáka.
Napísal Zápisky spoza mreÏí. Poveril ma,
aby som poãas sluÏby jednu dosku na
plote uvoºnil a takto sme sa stretávali,
tam sa mnohí zoznámili aj s Korcom. Ale
potom nás mlad˘ch odviezli stavaÈ priehradu a keì som sa vracal z Jáchymova
na jeseÀ v roku 1956 zachytil som, Ïe
Korec b˘va v Bratislave.
● Bol známym opravárom v˘Èahov.
NuÏ táto sluÏba nebola komunálne
podchytená, nikto ich nekontroloval.
Urobili objednávky a mali voºno. UÏ po
dvanástej i‰li domov a mohli ‰tudovaÈ.
● Aj ty si bol v tejto skupine?
Nie, s Korcom som sa zoznámil aÏ
v roku 1968 na Diele koncilovej obnovy.
AngaÏoval som sa u kapucínov, tam sme
sa schádzali a tam sme sa aj zoznámili.
B˘val iba sedemsto metrov odo mÀa.
Chodieval som k nemu vÏdy cez televízne noviny. V tom ãase nebola vonku ani
noha. Na poschodí kde b˘val, boli tri byty. Z jedného oproti tomu jeho, iste snímali. Chceli predsa vedieÈ, kto tam chodí. Korec bol opatrn˘. Známa je fotografia z jeho bytu - na stole podstavec
s rúrou a cez tú rúru sa zhováral s hosÈom, aby ho nemohli odpoãúvaÈ. Aj hudbu zvykol pú‰ÈaÈ.

● Ako na teba Korec zapôsobil?
Uãaroval mi. Keì som pri‰iel k saleziánom, stal som sa zástupcom vedúceho kniÏnice. Keì som zbadal kniÏnicu
s tri a pol tisíc v˘tlaãkami, tak som si povedal, t˘Ïdenne preãítam tri knihy. A zistil som, Ïe Korec robil to isté. Mal obrovské mnoÏstvo informácií a úÏasnú pamäÈ. On bol Ïivá encyklopédia. Prekladal
najlep‰ie veci z nemãiny. V roku 1971 Silvo Krãméry dal návrh, aby sme skúsili
zaloÏiÈ samizdat pre na‰e potreby. UÏ sa
vedelo, Ïe to funguje aj inde vo svete,
ale nemal sa toho kto chytiÈ. V tom ãase
som mal miesto vo V˘skumnom ústave
prefabrikácie neìaleko Zlat˘ch pieskov
a mal som na starosti zásobovanie.
Vlastnil som elektriãenku pre celé mesto,
kºúã od zadnej brány, ãiÏe ku mne mohli
nepozorovane chodiÈ ºudia. A mal som
neobmedzené mnoÏstvo papiera na tlaã.
Stretol som aj skvel˘ch ºudí, ktorí mi poradili ako ão zariadiÈ takÏe v Prahe sme
zaãali tlaãiÈ katolícky samizdat. Fungoval
celé roky. Ale boli sme opatrní. Najviac
sme posielali po dva kufríky.
● Na ão z tohto obdobia si najrad‰ej spomína‰?
Karol Körper bol poãas prvej Slovenskej republiky vedúcim kÀazom v Dóme sv. Martina. Zo ·panielska získal bleskov˘ katechizmus a ten som vydal. OkamÏite jeden kÀaz z Ponitria zobral 500
kusov lebo to bola jedineãná ‰anca, ako
r˘chlo súkromne pomocou rodiãov uãiÈ
náboÏenstvo a kÀaz uÏ len detí preskú‰al. Aj Korcovi sa to veºmi páãilo, ale jezuiti mali vÏdy vy‰‰ie ciele. Inteligenciu.
Pre vysoko‰kolákov napísal Filozofiu prírodn˘ch vied. Po literatúre tohto druhu
bol tak˘ hlad, Ïe sme nestaãili tlaãiÈ. Tie
knihy sa prepisovali. KniÏka nebola veºká,
bolo to jeho filozofické krédo. On sa
chystal na to, Ïe ako budúci kÀaz bude
pracovaÈ s vysoko‰kolákmi. Jeho zaujímali ‰piãky. Iní jezuiti boli schopní robiÈ aj
so stredo‰kolákmi. Kurzy, hodiny atì.
Pre mÀa osobne znamenalo úÏasné plus,
Ïe som sa dostal k takému intelektuálovi,
nabíjal ma informáciami, povzbudeniami, bol to skutoãn˘ dar. Fascinoval ma
pri debatách úÏasn˘m rozhºadom.
● Medzi Korcom a niektor˘mi
ºuìmi, s ktor˘mi v minulosti spolu-

pracoval, existovala akási animozita. Jednoducho tú deliacu líniu
vidíme na vzÈahu k Slovensku
a k národu. Napríklad Jukl a Krãméry
zastávali ãechoslovakizmus.
Boli propraÏskí.
● A Korec bol silne národne
orientovan˘. Ako sa to medzi nimi
prejavovalo?
Cel˘ fígeº bol v tom, Ïe Jukl mal otca
âecha, ktor˘ uãil na stavebnej priemyslovke. ManÏelku si zobral zo stredného
Slovenska. âiÏe Vlado Jukl sa narodil ako
âecho-Slovák a neãudo, keìÏe jeho otec
z toho ÈaÏil na konci prvej republiky i za
Slovenského ‰tátu. Lebo podpísal lojalitu
a mohol ìalej uãiÈ. Silvo Krãméry zasa
‰tudoval v Prahe medicínu. A u Krãméryovcov vÏdy bola tendencia prisaÈ sa na
vládnucu moc. To bolo za Uhorska a potom aj za âesko-Slovenska. Silvov najstar‰í brat Karol bol právnik. Ja som poznal aj jeho otca. Niekto sa na neho koncom vojny napojil a tak Karol odi‰iel
v tom ãase na náv‰tevu na na‰e veºvyslanectvo v ·panielsku. T˘ÏdeÀ bol v Madride a potom odi‰iel na Gibraltár. Tam sa
skontaktoval so styãn˘m dôstojníkom
pre Európu a odletel anglick˘m lietadlom
do Lond˘na s depe‰ou pre Bene‰a. Spravodajská sluÏba sa postarala. Je to aj literárne podchytené. Oni vedeli, Ïe zasa sa
obnoví âeskoslovensko, Ïe veºmoci, slobodomurári nedovolia Ïiadne právo na
sebaurãenie pre Slovákov, Ïiadnu Slovenskú republiku. Tam je toto pozadie.
Karol sa nikdy neoÏenil, potom pracoval
vo OSN. Mlad‰í bol Vlado, lekár a medzi
nimi Mária, tieÏ lekárka. Najmlad‰í bol
Silvo. Otec ich vyslal ‰tudovaÈ do Prahy,
aby sa stratili. Lebo on jedin˘ z tridsiatich
zatknut˘ch bol v Bratislave prepusten˘.
Musel podpísaÈ spoluprácu. Chodil po
svete, mal v‰etky v˘hody. Jeho syn Vlado
sa pochválil, Ïe na Floride chodil do
súkromnej anglickej ‰koly pre cudzincov.
Bol mimoriadne nadan˘.
● Ak˘ bol vzÈah medzi Korcom
a Silvom Krãmérym?
Na vysokej úrovni. Korec ako biskup
zistil, Ïe Krãméry s Juklom sú pokraãovateºmi Kolakoviãovho laického apo‰tolátu.
Ani jeden sa neoÏenil. Vlado Krãméry sa
neskôr stal kÀazom. Tajne ho vysvätil

Takto sme Tonka Seme‰a v redakcii vídali najãastej‰ie.

kardinál Korec. Silvo nikdy nechcel byÈ
kÀazom. V Maroku sa zamiloval. Korec
bol prekvapen˘, Ïe má aktívny apo‰tolát. Rozhodol sa, Ïe sa zameria len na
svätenie kÀazov. Jezuiti e‰te v roku 1951
mohli tajne vysvätiÈ svojho biskupa, no
nechali to tak. A saleziáni tieÏ mohli maÈ
biskupa, to nebol problém. Ale v starom
reÏime zanedbali prípravu na tvrdé prenasledovanie. Bohoslovci i ìal‰í ão tajne
‰tudovali mohli byÈ vysvätení v rámci
skrytej cirkvi. Ani Korec nemal dokonãené teologické ‰túdium. Ale keì v‰etk˘ch
zlikvidovali a v âechách ochorel páter
Marko, jezuita poveren˘ od provinciála,
Ïe keì ho zavrú, preberie zodpovednosÈ.
Hºadal medzi kÀazmi, ktorí boli na slobode a na‰iel Hnilicu v Brne. Rozhodli sa,
Ïe vysvätia Korca. Korec si nechal tri dni
na to, lebo sa p˘tal sám seba, ãi to zvládne. Najskôr ho vysvätili za kÀaza o pol
roka za biskupa. Hnilicu potom previezli
na gumovej loìke do Rakúska.
● Korec v‰ak zostal a aj nad ním
sa zavrelo nebo.
Keì Korec zistil, Ïe po Àom idú tak
vysvätil Dubovského. Ten keì zistil, ako
funguje skrytá cirkev, zamestnal sa v Prahe a tam sa stratil z dohºadu ·tB. Cirkev
v tom ãase sa drÏala zásady, keì sa nad
tebou sÈahuje sieÈ, r˘chle odovzdaj biskupské svätenie ìal‰iemu. Posledn˘ bol
Kaºata. Usadil sa v Ko‰iciach. Robil laboranta v nemocnici. Vy‰tudoval v Olomouci a jedného dÀa mu biskup Tóth
povedal, aby sa pripravil, urobil si duchovné cviãenia na chate, lebo o dva
t˘Ïdne ho v labaku, keì v‰etko odíde,
vysvätí. Kaºata namietal, Ïe mu ch˘ba
skú‰ka z cirkevného práva v Bratislave.

Foto Eva Zelenayová

Tóth mu povedal, prosím vás, v tejto
chvíli ma nezaujímajú indexi, skú‰ky, ste
vyzret˘ muÏ, máte rozhºad, chcete prijaÈ
kÀazstvo a tak aj bolo. Ostatní jezuiti,
franti‰káni, saleziáni, museli maÈ záruku
od predstaven˘ch, Ïe do‰tudovali tajne.
Biskup Korec bol najprísnej‰í Vatikanista.
Preão? Pre svedomie. Aby ho raz niekto
v budúcnosti nenapádal. Lebo pri‰la sloboda a veºa mudrcov zaãalo hovoriÈ, Ïe
to mali tak a tak robiÈ.
● Preão Korca zavreli?
Niekto ho prezradil. Nasadili ºudí.
Hoci prijímal minimum náv‰tev, objavili
ho.
● Korec je úÏasná postava v dejinách slovenského národa. PreÏil niekoºko reÏimov, nikdy sa nespreneveril Bohu a národu a predsa v deÀ jeho smrti niektorí novinári písali
o Àom ako o kontroverznej postave,
lebo vraj obdivoval Tisov reÏim. Slovensk˘ ‰tát.
To sú v‰etko nepriatelia Cirkvi, ãechoslováci a tretí sektor ãi odchovanci
tretieho sektoru. Korec pochádzal z Horného Ponitria a to sú najtvrd‰í Slováci,
ktorí sa prejavili na konci vojny. Pravda,
okrem RuÏomberãanov a Liptákov. Keì
sa pozeráme na kardinála Korca tak skutoãne vyzrel v národe a Ïe doÀho bijú je
len dôkazom toho, Ïe bol originálny vern˘ kresÈan Kristovi a originálny Slovák
vern˘ svojmu národu. Keì SNR odhlasovala deklaráciu o zvrchovanosti SR, o dva
dni neskôr sa pridala Konferencia biskupov Slovenska. A bol to veºk˘ boj, lebo
biskupi chceli zostaÈ neutrálni. Vojto
Tkáã im povedal, bratia, to je historická
chvíºa, zhoríme v národe, my musíme

stáÈ pri národe. My nie sme âechoslováci
a schválili deklaráciu. No hneì na druh˘
deÀ pri‰li za kardinálom Korcom Krãméry s Juklom a Ïiadali ho, aby sa od toho
di‰tancoval. On ich vyhodil. Ale KDH presvedãil Anton Neuwirth. Povedal, Ïe lep‰ie nám bude s âechmi ÏiÈ, ako keì budeme samostatní.
● âo to je tvrd˘ Slovák?
Národné povedomie v rodinách.
Dobrí uãitelia, farári, ktorí sa starali.
● Ale dnes tak˘ch ºudí naz˘vajú
extrémistami.
No samozrejme, nepriatelia hneì
kaÏdého o‰tempºujú, Ïe je extrémista,
fa‰ista atì. Priãom to o fa‰izme rozhodli
v Moskve. Îe v‰etky reÏimy, ktoré sú
proti komunizmu sú fa‰izoidné. TakÏe
v‰etci len fa‰isti, klérofa‰isti, veì keby tí
„klérofa‰isti“ boli len tro‰ku podºa zákona tvrdí, tak nejestvuje povstanie. ·aÀo
Mach vedel o dohode so Stalinom, vedel Ïe nezabránime behu udalostí. Navy‰e biskup Korec bol dva roky formovan˘ v noviciate v RuÏomberku a to je mesto Hlinkovo. Gymnázium dokonãil
v RuÏomberku a skú‰ky skladal v Klá‰tore pod Znievom, lebo tam bol Hru‰ovsk˘
riaditeºom a tam sa stretli v‰etci vyhodení zo ‰kôl, ktorí boli za Hlinkovu stranu.
V takom prostredí sa k nim nepriateºstvo
nedostalo. PociÈovali Slovensko ako svoju
domovinu, Ïiadne âeskoslovensko, ktoré
nás chce poãe‰tiÈ.
● Preão sme sa tak vzdialili tomuto národnému duchu a preão
nevieme my Slováci sami seba pochopiÈ?
Lebo za päÈdesiat rokov vypadla v˘chova ìal‰ích generácií. Nie sú nositelia.
Je tu v‰ak prv˘ náznak. Posledné roky
sa vynára historik Martin Lacko. Skonãil
‰kolu, vyrástol v archíve, objavil obrovské
mnoÏstvo materiálu a zaãal hovoriÈ pravdu. Nie je to Slovenské národné povstanie lebo sa povstalo proti ‰tátu. Vyvesili
ãs. vlajku a vyhlásili âeskoslovenskú republiku. A oni toto nechcú poãuÈ. Na
Slovensku nebolo gestapo, v âechách
áno. Tiso povedal Hitlerovi, Ïe nechce
maÈ úradovne gestapa a fuhrer s t˘m súhlasil. Keby boli na Slovensku úradovne
gestapa, Ïiadne povstanie nie je. Vychytali by v‰etk˘ch ãechoslovákov, boº‰evikov, agentov, lebo oni to vedeli robiÈ.
A toto nikto neeviduje, ani Kamenec.

roãník 30 ● február 2020

NÁŠ ROZHOVOR

Pokraãovanie na 13. strane
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Ku komunistickej pamäti v slovenskom svete
V zmysle Ústavy SR sú Slováci Ïijúci v zahraniãí integrálnou súãasÈou slovenského národa. Tak ich od
roku 1990 vníma nielen Matica slovenská, ‰tátne úrady SR, ale i Svetové zdruÏenie Slovákov v zahraniãí.
Menej sa vie, Ïe mnohí po roku 1945, aj ão sa vrátili
do b˘valého âesko-Slovenska v rámci akcie MaÈ volá,
boli tieÏ integrálnou súãasÈou komunistického prenasledovania. Je preto nanajv˘‰ etické, aby ich osudy neostávali v demokratickom Slovensku nepov‰imnuté.
Dokonca je na mieste poznámka, Ïe ak sme odhalili
v Bratislave pamätnú tabuºu Slovákom, ktorí reagovali na v˘zvu MaÈ volá, Slovensko by mohlo, povedzme na budove Matice slovenskej v Bratislave, osadiÈ
k nej e‰te jednu - prenasledovan˘m a komunizmom
postihnut˘m zahraniãn˘m Slovákom v rokoch 19451990.

roãník 30 ● február 2020

Slováci v Juhoslávii
Vari najviac si toho odskákali niektorí Slováci v komunistickej Juhoslávii a tzv. ºudovodemokratickom Maìarsku.
Tam si mnohí antikomunisti angaÏujúci sa aj verejne, odsedeli viac rokov, boli vyváÏaní do lágrov a titovsk˘ch táborov,
kontrolovaní mocou nielen ako tradiãní roºníci, ale i robotníci v továrÀach a pod. Udavaãov a lapiduchov bolo aj tam
dosÈ a len za beÏn˘ v˘rok na adresu J. B. Tita si svoje odtrpel aj mládenec, Ïurnalista Ján Dorãa z Báãskeho Petrovca.
Ale i ãlenovia odboja tzv. AVNOJA vyvezení na ostrov „slobody“ Goli otok.
Titova Juhoslávia sa javila ako najdemokratickej‰í satelit
tzv. socialistického sektora, ale zo sovietskych gulagov obkukané praktiky, hoci sa Tito so Stalinom v roku 1950 rozi‰iel, si tu na‰li svoju obdobu. Napriek vtedaj‰iemu utrpeniu
ich v roku 1990, so súhlasom slovenskej vlády (Dzurindovej), americkí barbari bombardovali. Protikomunistick˘
a protinatovsk˘ odboj má tam svoje obete i dejiny a patria
do národnej pamäti Slovákov celého sveta. Juhoslovanskí
Slováci zaÏili v dejinách ako jediná enkláva v zahraniãí tri
vojny.

Slováci v Maďarsku
Svoje si odskákali po roku 1945 aj niektorí Slováci, ktorí ostali v Maìarsku po obnove Trianonu a ParíÏskej zmluvy.
I‰lo najmä o inteligenciu, ‰kolstvo, politiku. Násilná maìarizácia vytvorila rad protestov, ale i Ïalárov. Maìarskí komunisti ignorovali slovensk˘ch uãiteºov, oslabovali slovenskú
intelektuálnu vrstvu, v⁄‰ili sa na roºníkoch cez povinné dávky. NeumiestÀovali Slovákov do vedúcich funkcií. Zaviedli
totálne maìarizaãné ‰kolské osnovy a mapy veºkého Magyaorosrszágu aj na tzv. slovensk˘ch ‰kolách dodnes. Nehovoriac o maìarskej denominácii komunistick˘ch represií
po roku 1948.

spomenie na Rumunsko, najmä na N. Caucescua. Dolná
zem (b˘valá Juhoslávia, Maìarsko, Rumunsko, Bulharsko)
pokiaº ide o Slovákov, nie v‰ak len o nich, bola viac rokov
vystavená komunistickej ére. Prenasledovaná Cirkev, slovenskí katolícki klerici v Rumunsku museli teológiu ‰tudovaÈ po maìarsky v KluÏi, na rozdiel od ‰tudentov evanjelického a.v., ktorí mohli ‰tudovaÈ v Bratislave. Nehovoriac
o trvalom navy‰ovaní dávok pre roºníkov, odstraÀovaní slovensk˘ch uãiteºov, likvidácii kostolov, núten˘ch vstupoch do
komunistickej strany. E‰teÏe Slováci z Juhoslávie, Maìarska,
Poºska a Rumunska mohli na ‰tipendium Ústavu zahraniãn˘ch Slovákov Matice slovenskej ‰tudovaÈ na univerzite
Komenského v Bratislave a podobne ‰tudujú dodnes.

Slováci v Poľsku
Slováci v Poºsku – Orava a Spi‰ – by si zaslúÏili samostatnú kapitolu. Povolili im zaloÏiÈ ãesko-slovensk˘ spolok,
no komunisti kolaborujúci dokonca s najvy‰‰ími cirkevn˘mi
predstaviteºmi (Mons. Sapieha a iní) vyhadzovali z kostolov
slovensk˘ch kÀazov, polonizovali ‰koly, uãiteºov, prenasledovali kultúrnych aktivistov, nasadzovali „poºské hliadky“
do obcí, nehovoriac o obsadzovaní samospráv, ãeln˘ch
funkcií, ão ãasto konãilo prenasledovaním, dokonca aj vraÏdením. Dnes nájdete v Poºsku dokonca pamätníky zavraÏden˘m Slovákom, hoci by sa v duchu Európskej charty regionálnych a men‰inov˘ch jazykov mali dodrÏaÈ európske
normy, v Maìarsku a Poºsku sa o to príli‰ málo starajú
a slovenské orgány, okrem finanãnej pomoci, e‰te menej.

Slováci v Bulharsku
Vari najlep‰ie dopadli bulharskí Slováci, z ktor˘ch sa
ãasÈ e‰te pred vojnou vysÈahovala do Argentíny ãi âile a po
akcii MaÈ volá sa vrátili do âSR. Niektor˘ch Slovákov z Maìarska, Rumunska a Bulharska komunistick˘ reÏim usadil
do oblastí, kde e‰te viac boli vystavení asimilácii prostredia.
Slovákov z Maìarska na slovensk˘ juh, Slovákov z Dolnej
zeme usídlili na opusten˘ch ãesk˘ch Sudetách kde ich poãe‰Èovali, zbavovali slovenãiny, zakazovali zmenu pobytu
a podobne.
Obec Slovákov v âesku zaloÏená v roku 1990 urobila
pred niekoºk˘mi rokmi anketu, ãi by mala slovenská mládeÏ
v Prahe a v âesku záujem o slovenské Gymnázium M. R.
·tefánika v Prahe, na ktoré bol uÏ vytypovan˘ priestor. Po
úãinnej propagande z vy‰e ‰tyristo prihlásen˘ch zostalo
sotva tridsaÈ.
I‰lo len o letm˘ pohºad na národnú pamäÈ Slovákov
pod kontrolou komunistov po druhej svetovej vojne. DaÀ,
ktorú si na komunistick˘ch atrocitách odniesli Slováci aj
v zahraniãí, nikto nenahradí, nevylieãi, pamäÈ neodstráni.
Ide najmä o to, Ïe ak sa tak dosiaº nestalo, PV ZPKO si
môÏe aj tieto atrocity v‰imnúÈ a pokúsiÈ sa nájsÈ spôsob,
ako ich mládeÏi, hoci len cez Svedectvo, odprezentovaÈ.

Slováci v Rumunsku
Kto trochu pozná Európu po roku 1945 ºahko si
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Hlasujme rozumne
Na napísanie tohto listu má doviedla skutoãnosÈ, Ïe 29. februára
2020 budú u nás parlamentné voºby.
A podºa mÀa budú tieto voºby veºmi
dôleÏité pre na‰u spoloãnosÈ. Budú
odrazov˘m mostíkom, ak˘m smerom
sa budeme uberaÈ. Nedávno, 17. novembra 2019, sme oslavovali 30. v˘roãie tzv. NeÏnej revolúcie. Podºa môjho názoru za t˘chto tridsaÈ rokov boli

u nás urobené len ãiastkové zmeny.
A preto sa do parlamentu musia dostaÈ ºudia, ktorí sú schopní urobiÈ radikálnu zmenu vo v‰etk˘ch oblastiach
ná‰ho Ïivota. NemôÏu to byÈ ºudia
s komunistickou minulosÈou. Ani ºudia, ktorí nemajú záujem, aby sa tu
nieão zmenilo.
Z tohto dôvodu by som rád
poprosil ãlenov a sympatizantov PV

ZPKO, aby sa nastávajúcich parlamentn˘ch volieb zúãastnili a hlasovali
rozumne. Aby sa uÏ koneãne urobila
nejaká zmena v na‰ej spoloãnosti.
A zároveÀ by som poprosil predsedníctvo PV ZPKO, aby dalo nejaké odporúãanie, koho voliÈ a koho nie.
Na záver by som redakcii Svedectva poprial veºa ãitateºov a prosím
o uverejnenie môjho príspevku vo va‰om, ako i na‰om ãasopise.
Franti‰ek Juhász
Tehla, okr. Levice

Odkaz väzňa číslo A- 05658
Dokonãenie z 11. strany

Druh˘ zºava Anton Seme‰ pri bratislavskom pamätníku politick˘m väzÀom komunizmu.
Foto Vlastimil Morávek

te ich zásobovaÈ literatúrou, tak zostanú ako samorasty. Ale my chceme aby
boli dynamickí, nabití. Korec to bola
mysliaca hlava. Mali sme aj druh˘ch,
ale boli za hranicami. Venoval sa
vysviacke kÀazov, vysvätil okolo 60 bohoslovcov, lebo pochopil, Ïe treba ºudí.
Nikto nevedel, ako sa bude správaÈ
reÏim.
● Vyt˘kal Vatikánu jeho ostpolitiku.
Casaroli naletel, myslel si, Ïe rokuje
s diplomatmi. On nevedel, Ïe rokuje so
‰kolen˘mi komunistami, e‰tebákmi.
Korec vedel, Ïe Casaroli nás vedie do
bludnej uliãky. Vysvätenie ‰tyroch biskupov povaÏoval za úspech. Nebol to
úspech. PretoÏe olomouck˘ Ïil tajne
s jednou Ïenou. Tak˘ch ‰tát odporúãal

za biskupov, aby mohli Cirkev rozloÏiÈ
zvnútra.
● Ono sa to neskonãilo. Na Cirkev sa útoãí v celosvetovom meradle. Nemal by Vatikán organizovaÈ synody aj o príprave nov˘ch
kÀazov?
Vatikán sa nestará ani o prípravu
biskupov, ktor˘ch menuje. Pokiaº Cirkev, kÀazi a biskupi nebudú pre vysoko‰kolákov organizovaÈ na horách
trojdÀové posiedky, niã sa nezmení.
MôÏu to byÈ aj duchovné cviãenia, ale
to musí Cirkev zaplatiÈ, aby pri‰li. Toto
Cirkev nerobí. Tam treba investovaÈ lebo to sa raz vráti. Budeme maÈ kÀazov
a jedineãn˘ch intelektuálov. Azda aj
nov˘ch Korcov.
Eva Zelenayová

roãník 30 ● február 2020

Len dookola hovoria zloãinci, zloãinci. ëalej je tu mlad˘ Róbert Letz. Po
otcovi získal 3500 kníh. On je roden˘
historik. Lacko dosÈ riskuje, Letz uãí, je
senzaãn˘.
● Z toho vypl˘va, Ïe tí, ktorí
nemajú národné povedomie, sú nevzdelanci?
Nedostali sa k prameÀom. Lebo
kniÏnice boli vyrabované. Táto mladá
generácia má ‰ancu. Keì vypadne Kováã a celá tá ãeskoslovenská garda
a vláda nedovolí, aby v Historickom
ústave SAV boli zamestnaní ãechoslováci. Keì nemáte ºudí, je zbytoãné
filozofovaÈ.
● Je tu aj Ivan Mrva.
On vydáva knihy, ale nevystupuje
verejne ako Lacko. Nevenuje sa SNP
a to je boºavá otázka.
● Nedávno mal skvel˘ ãlánok
vo Svedectve o konci SNP.
To je nádhern˘ ãlánok, to dosiaº
nikto nenapísal. Ale aj Mrva keby nesedel v archíve tak niã nevie. Sú i ìal‰ie
svedectvá. ªubºanka je k dispozícii.
● âo je ªubºanka?
Ministerstvo vnútra v Moskve. Sídli
vo ‰tvrti, ktorá sa tak volá. Podstatné
je, Ïe sa vynorí nová generácia, lebo
nie je moÏné obsadiÈ historick˘ ústav
bez schopn˘ch ºudí. Aj otec Korec mi
neraz povedal, venujte sa t˘m ºuìom,
aby nám narástli nové postavy. Lebo
ak s nimi nebudete debatovaÈ, nebude-

13

ZO ŽIVOTA PV ZPKO

STALO SA
1. februára 1952 Povereníctvo vnútra (Jozef Lietavec) v rámci tzv. Akcie
B uskutoãnilo násilné vysÈahovanie „politicky nespoºahliv˘ch obãanov“ z väã‰ích
miest na vidiek. Tak napríklad z Bratislavy,
kde predsedníctvo ÚV KSS schválilo na vysÈahovanie 743 rodín, bolo efektívne vysÈahovan˘ch 678 rodín, z Martina 136 rodín,
z Komárna 160 rodín. V Nitre vysÈahovaním postihnut˘ch rodín získali 960 voºn˘ch
bytov. Táto akcia sa konala aj v in˘ch väã‰ích mestách a trvala aÏ do septembra
1953.
2. februára 1849 sa vo Vy‰nom Kubíne narodil Pavol Országh Hviezdoslav.
Tohto roku si pripomíname 170. v˘roãie
jeho narodenia.
2. februára 1969 bol uverejnen˘ list
Pavla VI. Antique nobilitatis decora o sv.
Cyrilovi a Metodovi ( 50. v˘roãie).
4. februára 1987 Predsedníctvo ÚV
KSâ odmietlo návrh na prehodnotenie
udalostí z roku 1968 a následného obdobia normalizácie.
6. februára 1990 pápeÏ Ján Pavol II.
vymenoval tajne vysväteného biskupa Jána
Chryzostoma Korca za sídelného biskupa
v Nitre.
6. februára 1919 sa narodil Ján Dekán, slovensk˘ archeológ a historik, umenovedec, vysoko‰kolsk˘ pedagóg, spisovateº a publicista. V rokoch 1951-1956
viedol archeologick˘ v˘skum na Devíne
a v Rusovciach.
13. februára 1921 sa konala vysviacka troch rk. biskupov M. Blahu, K. KmeÈka
a J. Vojta‰‰áka.

14. februára 869 zomrel v Ríme
sv. Kon‰tantín-Cyril Filozof. Pochovan˘ je v rímskej Bazilike sv. Klementa. Narodil sa v roku 827 v Solúne
(Grécko).
17. februára 1864 v Tajove sa narodil
Jozef Murga‰, rímskokatolícky kÀaz, maliar, slovensk˘ vynálezca, priekopník bezdrôtovej telekomunikácie. AngaÏoval sa
v USA pri vytvorení spoloãného ‰tátu Slovákov a âechov. Bol jedn˘m zo signatárov
Pittsburskej dohody, medzi americk˘m Slovákmi zorganizoval zbierku s v˘ÈaÏkom jeden milión dolárov na základn˘ valutov˘
fond â-SR. V roku 1920 sa vrátil na Slovensko, ale úrady mu neumoÏnili uãiÈ elektrotechniku na niektorej zo ‰kôl. Vrátil sa
späÈ do USA.
17. februára 1899 sa na Orave v Kline narodil Franti‰ek Skyãák. Bol synom
podnikateºa a politika, ktor˘ sa v roku
1902 podieºal na zaloÏení banky v Námestove a stal sa poslancom Uhorského snemu. Mlad˘ Franti‰ek sa rozhodol pre kÀazskú dráhu. Teológiu ‰tudoval na Spi‰skej
Kapitule, v Pe‰ti a Prahe. Stal sa rektorom
spi‰skokapitulského kÀazského seminára,
kde v roku 1945 zomrel na mozgovú príhodu. Ladislav Hanus o Àom povedal:
„Oravsk˘ charakter, zvlá‰tna syntéza zeme
a du‰e, ºudovosti a kultúry, kraja a svetovosti. Oravec nezblúdi. Má svoje bytostné
ÈaÏisko, svoj domov ako v˘chodisko, má
svoj orientaãn˘ metafyzick˘ bod.“
20. februára 1951 boli popravení b˘valí ‰tudenti trenãianskeho gymnázia a organizátori Bielej légie Anton Tunega, Albert

Púãik a Eudard Tesár. Rodinám dovolili pochovaÈ ich na Martinskom cintoríne v Bratislave, ale na hroboch nesmeli byÈ mená.
21. februára 1948 Predsedníctvo ÚV
KSâ vydalo uznesenie o ozbrojení partizánov a robotníkov a o vytvorení „ºudov˘ch
milícií“.
22. februára 1949 si pripomíname
70. v˘roãie od prepadnutia a likvidácie baziliánskeho klá‰tora v Pre‰ove.
23. februára 1949 Národné zhromaÏdenie schválilo zákon o jednotn˘ch
roºníckych druÏstvách (JRD) podºa vzoru
sovietskych kolchozov. Na jeho základe sa
potom uskutoãnila násilná likvidácia
súkromn˘ch majetkov drobn˘ch vlastníkov
pôdy.
24. februára 1948 v Bratislave vznikol Akãn˘ v˘bor hlavného mesta Slovenska
pod vedením pplk. Dr. Antona Ra‰lu.
26. februára 1990 prezident Václav
Havel podpísal v Moskve dohodu o stiahnutí sovietskych vojsk z územia âeskoslovenska. I‰lo o likvidovanie „doãasnej“ vojenskej okupácie z 21. augusta 1968.
27. februára 1946 ãeskoslovenská
a maìarská vláda uzavreli dohodu o v˘mene maìarského obyvateºstva zo Slovenska
za slovenské obyvateºstvo z Maìarska.
V rámci tejto dohody sa z Maìarska dobrovoºne prihlásilo asi 70 000 osôb, ktoré sa
presÈahovali na Slovensko („reslovakizácia“), zatiaº ão do Maìarska bolo vysÈahovan˘ch asi 90 000 slovensk˘ch obãanov
maìarskej národnosti.
Do 1. decembra 1948 o reslovakizáciu poÏiadalo asi 350 000 osôb.
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Tesne po sviatku Troch kráºov, 9. januára, sa v priestoroch regionálnej poboãky Bratislava okolie v Pezinku, konala posviacka priestorov, zhodnotenie ãinnosti
za minul˘ rok a posedenie ãlenov poboãky aj s malou
delegáciou predsedníctva PV ZPKO. Predseda poboãky
Anton Malack˘ oboznámil prítomn˘ch o vzniku poboãky v Pezinku a o jej v˘voji od roku 1989.
Celé posedenie sa nieslo v spomínaní star‰ích politick˘ch väzÀov na to, ão v‰etko zaÏili a preÏili. Medzi
in˘m sme sa dozvedeli aj to, Ïe trnavsk˘ autor detektívok Gustáv Adolf BeÏo ‰t˘lovo, aj po svojej smrti, nechal pre pozostal˘ch jednu záhadu na rozlú‰tenie.
Esenbáci totiÏ tvrdili, Ïe keì ho 9. júna 1952 pri‰li
zatknúÈ, skryl sa pred nimi do skrine a tam sa zastrelil.
IbaÏe – dierka po guºke bola na skrini od strely zvonku... Priestory potom poÏehnal dp. Ján Ko‰iar. A keìÏe

Trojkráºová schôdza v Pezinku.

Foto archív

ãlen tejto regionálnej poboãky Jozef Herman má presnú mu‰ku a jeho strely nekonãia v skrini, popri uÏ
klasickej kapustnici sa podával aj srnãí gulá‰.
Anton Malack˘, jz

ZO ŽIVOTA PV ZPKO

Vo februári si pripomíname v˘znamné Ïivotné jubileá t˘chto na‰ich ãlenov. Spomíname aj na t˘ch, ktorí sa
tejto slávnosti nedoÏili.

84rokov
Anna BidÏovská, Tvrdo‰ín

1.2.1936

85 rokov
Margita Wassermannová, Spi‰sk˘ Hrhov
25.2.1935
86 rokov
Valéria Hrnãariková, Hlohovec 6.2.1934
Helena Ho‰táková, Dobrá
2.2.1934

30 rokov
Bc. Peter Mercell, Zvolen

22.2.1990

40 rokov
Marek PovaÏsk˘, Îilina

2.2.1980

60 rokov
ThDr. Ján Ko‰iar, Bratislava
Patrik ·panko, Bratislava

1.2.1960
13.2.1960

88 rokov
Anton Fritz, Lipany
Gabriela Hrubá, Levoãa

13.2.1932
13.2.1932

75 rokov
JUDr. Otto Mravec, Bratislava 2.2.1945
Jozef Karva‰, Banská Bystrica
8.2.1945
Marta Filová, Îilina
15.2.1945

89 rokov
Júlia Bonková, Dlhé StráÏe

15.2.1931

80 rokov
MUDr. Gábor Csomó, Luãenec 9.2.1940
81 rokov
Alfréd Klussay, Svätá Mária
Mária Brichtová, Bratislava
Anna Matoviãová, Bratislava
Jozef Antal, Pozdi‰ovce

27.2.1939
16.2.1939
15.2.1939
14.2.1939

82 rokov
Anna Stanová, RuÏomberok

24.2.1938

83 rokov
Júlia âauderová, Îiar nad Hronom
2.2.1937
Zdenka Jesenská, Ko‰ice
24.2.1937

90 rokov
Magda Pe‰tová, Nitra
4.2.1930
Anastázia Kardo‰ová, Chynorany
10.2.1930
92 rokov
Katarína Luptáková, Banská ·tiavnica
6.2.1928
95 rokov
Jozef Nemlaha, Dubnica nad Váhom
27.2.1925
Eleonóra Jedliãková,
Bánovce nad Bebravou
8.2.1925
Jubilantom srdeãne blahoÏeláme

ROZLÚČILI SME SA
✞ Vo veku nedožitých 90 rokov, 20. januára 2020, zomrel
Anton SEMEŠ z Bratislavy, dlhoročný člen pobočky PV ZPKO
v Bratislave. Posledná rozlúčka sa konala 25. januára 2020
v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej a na cintoríne v Dechticiach.
✞ Vo veku nedožitých 68 rokov, 9. januára 2020, zomrela
Ing. Eva HANDEROVÁ z Košíc, niekoľkoročná členka pobočky
PV ZPKO v Košiciach. Posledná rozlúčka sa konala 13. januára
2020 v krematóriu v Košiciach.
✞ Vo veku 95 rokov, 30. decembra 2019, zomrela Melánia REICHBAUEROVÁ, dlhoročná členka regionálnej pobočky
PV ZPKO Bratislava – okolie. Rozlúčka sa konala 3. januára 2020
na cintoríne v Pezinku a zúčastnili sa jej predseda pobočky Anton
Malacký, členovia výboru I. Nayová, E. Malacká a J. Herman.
Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť

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 stra-

● Malé kníhkupectvo Svojeť v bratislavskej Liga pasáži ponúka knihy, ktoré
inde nekúpite. Historickú, vlasteneckú literatúru bez politickej korektnosti, zborníky, kalendáre a časopisy vrátane Svedectva. Otváracie hodiny v pondelok až
štvrtok sú od 10.00 do 13.00 a od 13.30
do 16.30, vo štvrtok 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.
■ Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV
ZPKO v Bratislave na Obchodnej ulici č. 52 sú v pondelok a v stredu od 9.00 hod. do 13.00 h.

tili 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 alebo sa kontaktujte na
tel. ãísle 02-526 381 56.
Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO a ãasopisu Svedectvo

JUDr. Peter BrÀák, Bratislava
50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava
10 EUR
Barbora Prihodová, Trebi‰ov
20 EUR
Marián Hromádka, Trnava
10 EUR
Jana Masaﬁová, Trnava
10 EUR
Karol Dubjel, Kysucké Nové Mesto
10 EUR
Tomá‰ Buc, Bobrov
15 EUR
Mária Tomová, Ko‰ice
10 EUR
Ladislav Nebus, Trenãín
5 EUR
·tefan Maìar, Borsk˘ Svät˘ Jur
10 EUR
Miroslav Bulko, Trenãín
2 EUR
Jozef BaláÏ, Trenãín
10 EUR
Robert Jalovec, Trnava
10 EUR
MUDr. Marián âerman, Nitra
5 EUR
Helena Markoviãová, Topoºãany
10 EUR
Agnesa Îifãáková, Spi‰sk˘ Hrhov
10 EUR
Anna Horosková, Pie‰Èany
20 EUR
Akad. soch. Vladimír Havrilla, Bratislava 100 EUR
Anton Sojka, Makov
5 EUR
Mária Brani‰ová, Bratislava
10 EUR
Fridolín Pe‰ko, Modra
10 EUR
Ing. ·tefan Benãat, Kozárovce
20 EUR
Jozef Matej, Nová Dubnica
10 EUR
Jozef Panáã, Hvozdnica
38 EUR
Tomá‰ Macák, Bratislava
15 EUR
Katarína ëuri‰ová, Nitrianske Rudno
10 EUR
ªudovít Bátora, Prievidza
5 EUR
Ing. Jozef Hanzel, Turzovka
40 EUR
Július Binder, Bratislava
20 EUR
Oºga Babicová, Bratislava
10 EUR
Vladimír Gregor, Bratislava
20 EUR
Anna Bencová, Malacky
40 EUR
Franti‰ka Vargová, Zlaté Moravce
10 EUR
AlÏbeta Bednárová, Cabaj
5 EUR
Miroslav ·túrik, Zliechov
30 EUR
Marcel I‰toÀa, Totysa
10 EUR
Mária ·paková, Levoãa
50 EUR
Anastázia Mraãnová, Moravsk˘ Sv. Ján
20 EUR
Margita Chudá, ·tefanov
10 EUR
Miro Nemec, Ludanice
11 EUR
Kamil Bednár, Trestená
20 EUR
Edita Matú‰ková, Hliník nad Hronom
2 EUR
Anna Vojtikeviãová, Îilina
20 EUR
Emil Vontorãík, Nitra
40 EUR
Mária Lukáãová, Bardejov
10 EUR
Margita Cirinová, Bratislava
10 EUR
Emília Gajdo‰ová, Hlohovec
40 EUR
Terézia Ferenãiãová, Závod
5 EUR
Adela Ka‰áková, Veºké Kostoºany
5 EUR
Petronela ·ustová, Pie‰Èany
50 EUR
Vojtech Bednár, Trstená
10 EUR
Irena Petrgaloviãová, Îiar nad Hronom
5 EUR
Vincent Takáã, Ko‰ice
10 EUR
Jozef Faix, Svit
15 EUR
Michal ·ustek, Îarnovica
20 EUR
Franti‰ka Janãová, Ilava
20 EUR
Mário âergeÈ, Topoºãany
10 EUR
Jozef Olejník, RuÏomberok
30 EUR
Ervín BlaÏíãek, Malacky
140 EUR
Franti‰ek PovaÏan, Hronsk˘ BeÀadik
2 EUR
Mária Jakubãeková, Trenãianske Teplice
10 EUR
Ján Krko‰ka, Hlohovec
20 EUR
Roman Herman, Trenãín
10 EUR
Peter ·imko, Trnava
5 EUR
Jozef Nemlaha, Dubnica nad Váhom
10 EUR
Eva Hluchová, Pie‰Èany
5 EUR
Melánia Straková, Pie‰Èany
5 EUR
Ladislav Straka, Veºké Orvi‰te
5 EUR
Milan BaláÏ, Trnava
20 EUR
Elena ·ebová, Bratislava
10 EUR
Roman Vadoviã, Bratislava
20 EUR
Oºga Búzová, Bratislava
20 EUR
Vojtech Poºni‰er, Tlmaãe
10 EUR
·tefánia Krajãiová, Nem‰ová
20 EUR
Helena Záhorová, Bziny
10 EUR
Antónia Gaalová, Bratislava
2 EUR
BoÏena Kováãiková, Trenãín
20 EUR
Margita BaÏalíková, Bratislava
15 EUR
Anna Ondková, Soº
4 EUR
AlÏbeta Dje‰ková, Rimavská Sobota
10 EUR
Pavel Zelenka, Gajary
10 EUR
Dominik MuÏila, Doln˘ Kubín
10 EUR
Vladimír Gregu‰, Banská ·tiavnica
10 EUR
Darcom vyslovujeme úprimné poìakovanie
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