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Kto stratil majetok, nestratil veľa.
Kto stratil slobodu, stratil mnoho.
Kto stratil vieru, stratil všetko.
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Praha nežičila Slovákom
NÁŠ ROZHOVOR

● Kde a kedy ste sa narodili,
aké ste mali detstvo? âo ste ‰tudovali?

V čísle

Ján Litecký Šveda

Nepriatelia ľudu
sú späť!

AlÏbeta Dani‰ková

Narodila som sa v roku 1949
v Prahe, kam sa rodiãia odsÈahovali
po sobá‰i, lebo otec Augustín Dani‰ka tam pracoval na ministerstve unifikácií. Otec bol ãlenom Strany Obrody, veriaci katolík, nevstúpil do komunistickej strany. V roku 1950 ho
ako Slováka prepustili z práce a mu-
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Peter Mulík

Ozaj ubudlo katolíkov?
Kto sa ocitol v rubrike
7
„bez vyznania“?

sel z Prahy odísÈ. Mama, Paulína rod.
Matejková z Rosiny, ÈaÏko zná‰ala
protislovenské nálady susedov, bála
sa vyhráÏok a keìÏe bola tehotná
s treÈou dcérou, rodiãia s nami odi‰li
do Bratislavy.
Pokraãovanie na 10. strane
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J. Zavarský,
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Marián Tkáč

Odstráňme kliatbu
nad Slovenskom
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Nástup „VíÈazného februára“ v roku 1948 znamenal nastolenie vlády komunistov.
Nov˘ reÏim sa brutálne vysporiadal s kaÏd˘m, kto odmietol
„diktatúru proletariátu“. Dnes
sa uÏ nehovorí o zniãení inteligencie ãi prenasledovaní náboÏensk˘ch spoloãenstiev. Neboli
to len gréckokatolíci, ktor˘ch
‰tát celkom rozprá‰il, neboli to
len rímskokatolícki biskupi,
s ktor˘mi viedol monster procesy, boli to aj jednotlivci, ktor˘ch
duchovná orientácia sa ‰tátu
nepáãila a museli za to zaplatiÈ.
Pani AlÏbeta DANI·KOVÁ v roku
1969 vytvorila skupinu Principiálni ºudia a zaãali ju formovaÈ
podºa uãenia Sun Myung Moona. V na‰om rozhovore spomína, ako sa kvôli tomu dostala
do stretu so ‰tátnou mocou.

SLOVO NA ÚVOD

Nepriatelia ľudu sú späť!
UÏ na‰i uãitelia filozofie, starí Gréci, hovorili, Ïe najhor‰ia zo v‰etk˘ch vojen je vojna
obãianska, pretoÏe rovnako niãí víÈaza aj porazeného. Aj my ju zaÏívame, a ãím ìalej t˘m intenzívnej‰iu. Táto na‰a má samozrejme svoje
‰pecifiká, ktoré súvisia s na‰ou polohou, ale
najmä s históriou. Jedna z viacer˘ch zaujímavostí je, Ïe tak
vplyvné sily z pozadia, ako aj takmer v‰etky masmédiá ju vedú proti veºkej väã‰ine Slovákov, ktorí sú kresÈania. A keìÏe
skoro kaÏd˘ politik má nieão za u‰ami, médiám rad‰ej úsluÏne vyhovie, aby si nezaãali v‰ímaÈ nedajboÏe jeho. Îiadna demokracia, kdeÏe, ale médiokracia. (NepliesÈ si s francúzskym
„médiocrité“, ão znamená priemer.) Aj v Európe sa uÏ pár
desaÈroãí vedie zákerná vojna proti kresÈanstvu, no tam to
nie je aÏ také okaté, keìÏe aj napriek dlhoroãnej ofenzíve si
dokázali kresÈania a slobodomilovní ºudia e‰te udrÏaÈ niektoré noviny a ãasopisy, ão o nás sa uÏ prakticky nedá povedaÈ.
Aj keì aj tam sa boj proti konzervatívnej pravici neuveriteºne
zintenzívÀuje, tieÏ sa oháÀajú aj t˘mi najprimitívnej‰ími propagandistick˘mi kyjakmi ako je extrémizmus ãi fa‰izmus, ão
sa nauãili e‰te od súdruha Stalina. Pri kultúre súãasn˘ch médií
je uÏ pomaly zbytoãné rozli‰ovanie medzi slovami propaganda a pornografia.
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Pustili sa aj do biskupa
Túto protikresÈanskú nenávisÈ, dá sa povedaÈ, Ïe aÏ v patologickej forme, sme zaÏili koncom minulého roka, keì sa
progresívni komsomolci z b˘val˘ch zväzáckych novín Smena,
teraz uÏ Sme, primitívne pustili do krehkej a ãarovnej umelkyne, Simy Martausovej (Magu‰inovej), ktorej v Ïiadnom smere
nesiahajú ani po päty. A nedávno ich Ïivoãí‰na nenávisÈ vyvrcholila aÏ do krãmov˘ch vulgárnych nadávok (aspoÀ vieme,
aká je ich úroveÀ) otcovi biskupovi Haºkovi. IsteÏe, nie sú sami, takéto útoky, raz brutálnej‰ie, raz zákernej‰ie, väã‰inou
kombinované e‰te s protislovenskou nenávisÈou, zaÏívame
v médiách ãoraz ãastej‰ie. A nielen v na‰ich.
Keì nejak˘ hollywoodsky reÏisér chce navodiÈ dojem, Ïe
nejak˘ zloãinec je mimoriadne odporná kreatúra, dá mu na
okno jeho auta so‰ku Panny Márie... veì manipulátori sa
vyznajú. Minule zasa v jednej nemeckej kriminálke vystupovala ìal‰ia, nie Ïe len nesympatická, ale aÏ neºudská kreatúra, ktorá keì dávala telefonicky pokyn na vraÏdu, v ruke
s mobilom sa jej hompáºal, len tak náhodou – ruÏenec. To uÏ
je v˘kon priam na Oscara! Aj tam „chudóÏnici“ veru vedia,
odkiaº idú peniaÏky... Takto by sa dalo pokraãovaÈ ad libitum. E‰te sa vrátim do Bratislavy spred corony. Na Hlavnom

námestí na sviatok BoÏieho tela sa slúÏila sv. om‰a so v‰etkou
dôstojnosÈou. No „na‰i“ budhisti, tak sa vychvaºujúci svojou
aÏ programovou toleranciou, nezaváhali a pri‰li sa tam pret⁄ãaÈ aj so svojimi bubnami, zvonãekmi a hlasn˘mi pokrikmi...
Ako vidno, aj oni sú na „v˘‰ke doby“.

Prečo tá nenávisť?
Jedna z vecí, ktorá ãloveku napadne ako prvá: preão tá
nenávisÈ? A hlavne – pokiaº za t˘m nie je nenávisÈ nejakej
inej viery – preão ten nevìak? Najmä mládeÏ, ktorá si pre
svoje pohodlie a zábavu uÏíva v‰etky vymoÏenosti – od
elektriny, cez autá a lietadlá aÏ po poãítaãe, by mohla vidieÈ,
Ïe Európa je zatiaº najprekvitajúcej‰ia civilizácia v histórii ºudstva. Ona im toto v‰etko priniesla. A Ïe voºakedy sa ani nenaz˘vala Európa (to aÏ niekedy od osvietensk˘ch ãias), Ïe
súhrnn˘ pojem tak pre kontinent ako aj pre tu Ïijúce národy
bol iba „kresÈanské“ územie. A hlavn˘m strojcom, tak vedeckého ako aj technického pokroku, bolo uÏ od raného
stredoveku kresÈanstvo. Veì samotná veda, na ktorú je Európa taká py‰ná, mala svoj ‰tart a poloÏené hlavné línie v˘voja
v ãasoch stredovek˘ch klá‰torov. Hlavné základy na‰ej vedy
a filozofie definoval uÏ vtedy Alkuin z Yorku: prava corrigere,
et recta corroborare, et sancta sublimare. (Krivé narovnaÈ,
rovné posilniÈ a sväté povzniesÈ.) U nás málo známy filozof
Eric Voegelin hovorí, Ïe sekularizácia je len vysychanie ducha.
Îiaº, zaãíname sa ãím ìalej t˘m viac vzìaºovaÈ od ozajstn˘ch duchovn˘ch základov Európy. Nieão také, ako vyargumentovaná diskusia a debata uÏ ani neexistuje, zov‰adiaº
lietajú len ideologické primitivizmy a pºuvance. Ten, kto nesúhlasí s liberálnymi progresívcami uÏ nie je len obyãajn˘
nepríjemn˘ protivník, ktorého treba poraziÈ vo voºbách, ba uÏ
ani len nie poºutovaniahodn˘ úboÏiak, ktor˘ nechápe „modern˘“ svet, nad ktor˘m sa vieme povzniesÈ, kdeÏe, je to
nepriateº ºudstva, ktorého treba vyhladiÈ. Starí boº‰evici môÏu
byÈ py‰ní na to, ako vychovali svoju komsomolskú mlaì,
takÏe ich revoluãná bdelosÈ má stále nov˘ch, a e‰te zapálenej‰ích nositeºov, ako boli svojho ãasu oni. Veru, „vstanú
noví bojovníci!“

Neokominterna napreduje
Súdruhovia vÏdy tvrdili, Ïe ich nejaké teoretizovanie a filozofovanie vlastne ani nezaujíma, hoci aj taká kybernetika,
sú to v‰etko len burÏoázne pavedy, aby odviedli pozornosÈ
pracujúcich od triedneho boja. Teda ani nijaká diskusia, mlátenie slov, veì tá jediná pravda je uÏ navÏdy zjavená súdruhom Marxom a potvrdená Leninom! To hlavné je predsa

SVEDECTVO, mesačník Politických väzňov Zväzu protikomunistického odboja ● Vydavateľ: PV ZPKO, založený v roku 1990 pod názvom
Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) ● Šéfredaktorka: Eva Zelenayová ● Redakčná rada: Ján Košiar (predseda), Ján Litecký Šveda,
Ivan Mrva, Peter Mulík, Ivan A. Petranský, Jozef Rydlo, Juraj Vrábel a Eva Zelenayová ● Adresa redakcie: 811 06 Bratislava, Obchodná 52 ● Telefón: 02-5263 8156 ● e-mail: ustredie@pv-zpko.sk ● webová stránka: www.pv-zpko.sk ● IČO: 00679879 ● Cena jedného výtlačku: 1,90 EURA ● Predplatné 20 EUR/kalendárny rok ● Predplatné pre zahraničných abonentov: 50 USD vrátane poštovného. ● Čislo účtu v Prima banka
Slovensko, a.s.: SK74 3100 0000 0040 0012 8109 ● EV: 3851/09 ● Tlač: PRINTLAND, s.r.o. ● Nevyžiadané rukopisy nevraciame ● ISSN:
1338-404X ● MATERIÁLY uverejnené v rubrikách „Čitateľské fórum“ a „Spomienky“ vyjadrujú názory občanov a čitateľov.

2

SLOVO NA ÚVOD

prax. Keì ich teda zoberieme za slovo,
práve tam kde vládli komunisti, tam ich
prax dokonale usvedãila, Ïe zostali po
nich len dymiace trosky rozvráteného
hospodárstva a európske ‰táty na pokraji tretieho sveta, s pridanou hodnotou miliardov˘ch ekologick˘ch katastrof. A – masové hroby. V tom boli
naozaj neporaziteºní majstri sveta. No
napriek v‰etkému, práve títo najväã‰í
babráci a hlupáci celej ºudskej histórie
aj naìalej majú potrebu pouãovaÈ
„zaostalé“ masy a vychovávaÈ ich. Práve oni! Veì tam nepomôÏe uÏ ani psychiater. Aj na b˘valom demokratickom
Západe, kde ºudia nezaÏili v‰etky tie
blahá pokroku a mieru, ktor˘mi sme
boli ob‰ÈastÀovaní my, zaãínajú súdru-

hovia tieÏ chytaÈ druh˘ dych. âi uÏ ako
ºaviãiarski neomarxisti, alebo v súãasnosti v módnej melónovej zelenej farbe. Jednoducho neokominterna, ktorá
iba proletársky internacionalizmus vymenila za multikulturalizmus. TakÏe nasledujúci úpadok a rozklad majú zrejme zaruãen˘ aj oni. Pokiaº sa nespamätajú a politici uÏ koneãne prestanú
bojovaÈ proti svojim obãanom. Jeden
nemeck˘ politológ skepticky odhadol,
Ïe imigrácia do Európy sa zastaví asi aÏ
vtedy, keì imigranti ju stiahnu na úroveÀ Afriky a nebude uÏ kam emigrovaÈ... A e‰te podotkol, Ïe do „zeme zasºúbenej“ sa predsa nechodí makaÈ!
Mimochodom, keby tu bola pluralita tlaãe, po ktorej práve politickí väzni

tak úpenlivo volajú, urãite by neboli
Ïiadne problémy s tzv. dezinformáciami. A ani nenávisÈ by sa moÏno nemusela aÏ tak ‰ialene odviazaÈ, veì miestami má ãlovek strach, Ïe ìal‰í stupeÀ
uÏ môÏe byÈ len kanibalizmus. (Îeby to
tetovanie u mlad˘ch uÏ bola predpríprava?) LenÏe takéto pojmy ako pluralita nepoznali rovnako starí komunisti,
ako ich nepoznajú ani ich progresívni
potomkovia. Je to jednoducho pojem,
ktor˘ sa absolútne, aÏ bytostne vymyká
ich pochopeniu, tak ako v‰etk˘m ideológom a propagandistom. To uÏ aj jeleÀovi skôr vysvetlíte, ão je elektriãenka.
Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO

■ NEPREHLIADNITE. Upozorňujeme našich priaznivcov, ktorí nám chcú poukázať dve percentá z dane, aby to
nezabudli nahlásiť do mzdovej učtárne zamestnávateľa najneskôr do 11. februára 2022.

Viaceré ankety v uliciach na‰ich miest ukázali, Ïe mládeÏ nepozná
na‰e dejiny. Niã im nehovorí dátum 25.
február 1948 (nastolenie komunistického
reÏimu), 21. august 1968 (vpád spojeneck˘ch vojsk do âesko-Slovenska), dokonca ani 17. november 1989 im uÏ niã
nehovorí. P˘taÈ sa na 6. október 1938
(autonómia Slovenska) ãi na 14. marec
1939 (vznik Slovenského ‰tátu) alebo dokonca na 1. január 1993? Alebo na 17.
júl 1992, prípadne na 1. september
1992? UkáÏu sa samé nemé tváre. IbaÏe
kto nepozná svoju minulosÈ, nemá nijakú
budúcnosÈ. V súãasnosti to pociÈujeme
celkom bytostne a najmä star‰ia generácia prejavuje reálne obavy o samotnú
existenciu ‰tátu. âo sa stalo?
KÀaz Ladislav Ostrák to v kázni v ‰a‰tínskej bazilike 16. januára tohto roku
povedal veºmi jasne: v na‰ich mestách
a dedinách neÏijeme s Bohom. Vonkaj‰í
prejav vyznania viery sa vytratil. Nezdravíme sa katolíckym pozdravom a ani neìakujeme. NepreÏehnáme sa pred kostolom..., ba dokonca vzdávame sa obyãajnej ºudskej prirodzenosti. Keì tolerujeme
homosexuálne manÏelstvá, adopciu detí

partnermi rovnakého pohlavia, mnoÏstvo
rodov, hoci uÏ novorodenec má jasné
znaky pohlavia. KÀaz poloÏil otázku: Dokedy? Áno, dokedy, ale je namieste
povedaÈ si tieÏ, odkedy?
Sãítanie ºudu ukázalo pokles ºudí hlásiacich sa ku katolíckemu vierovyznaniu.
Je to dlhodob˘ trend a je celkom dobre
zreteºn˘ v dejinách Európy. âlovek sa za-

SLOVO SVEDECTVA
ãal povy‰ovaÈ nad Boha a strácaÈ vlastnú
prirodzenosÈ. Francúzska revolúcia spôsobila katolíkom mnoÏstvo utrpenia. Rozum sa vysmieval Bohu, prelieval krv katolíkov. Napokon, ich krv tiekla uÏ v starom Ríme a v niektor˘ch africk˘ch
‰tátoch teãie dodnes. ZbaviÈ sa Boha neznamená získaÈ slobodu. KresÈanstvo
dalo dobré základy pre morálku, dalo ºuìom zmysel Ïivota. A ão sme s kresÈanstvom urobili my po roku 1989? ZneuÏili
sme ho na politické ciele.
KresÈanskodemokratické hnutie zaãalo hlásaÈ nezmieriteºnosÈ (!) s komunistami i zástancami slovenskej ‰tátnej samostatnosti. No v túÏbe po moci sa
spolãilo aj s komunistami, aby obralo Slovensko o jeho ekonomickú podstatu.

Veì najväã‰ia privatizácia sa uskutoãnila
po roku 1998, keì sa k moci dostali kresÈanskí demokrati a komunisti. Vypredali
v‰etky strategické podniky a nie do rúk
súkromnému kapitálu, ale cudzím ‰tátnym podnikom. Dokonca tak˘ dôleÏit˘
strategick˘ podnik ako Telekomunikácie
„predali“ nemeckému ‰tátu. A vôbec sa
neost˘chali, Ïe podviedli ºudí, lebo veì
mantrou ich ekonomického experta Ivana Miklo‰a bolo, Ïe ‰tát je najhor‰í vlastník. A vtedaj‰í predseda NR SR Pavol Hru‰ovsk˘ (KDH) prekr˘val tento záujmov˘
politick˘ gang slovami, Ïe Slovensko potrebuje novú politickú kultúru.
NuÏ pri‰la. V podobe Igora Matoviãa.
A „kultivácia“ politiky i celého verejného
priestoru pokraãuje nesl˘chan˘m tempom. A zakladateº KDH Ján âarnogursk˘
aktuálne chodí pred americkú ambasádu
demon‰trovaÈ. Îiaº, aj Cirkev naletela
jeho hnutiu, keì mu pomáhala dostaÈ sa
k moci. A nikdy nezaznelo ospravedlnenie voãi t˘m, ktorí slovenskú ‰tátnu
samostatnosÈ vybojovali. A toto zahmlievanie najnov‰ích slovensk˘ch dejín trvá uÏ
tridsaÈ rokov... Veru, dokedy?
Eva Zelenayová
‰éfredaktorka
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ZO ŽIVOTA PV ZPKO

Aktivity pobočiek PV ZPKO na východnom Slovensku
VlaÀaj‰í rok obmedzil ãinnosÈ poboãiek PV ZPKO
na celom území Slovenska. Dôvod je známy – kovidové opatrenia. Napriek drastick˘m, aÏ slobodu potláãajúcim obmedzeniam, poboãky regiónov Ko‰ického
a Pre‰ovského kraja vyvíjali ãinnosÈ pripomínajúcu históriu a dejinné skutoãnosti najmä pre mlad‰ie generaãné roãníky. I‰lo najmä o náv‰tevy u e‰te Ïijúcich politick˘ch väzÀoch a zabezpeãenie podmienok na stretnutie pri v˘znamn˘ch pietnych aktoch.
Napríklad:
Pietna spomienka na popraveného Pavla Kalinaja v Bijacovciach, spojená s úãasÈou na sv. om‰i v januári 2021.
V júni sme organizovali pietnu spomienku na v˘roãie
Levoãskej vzbury pri tabuli s menami odsúden˘ch na jej
úãasti umiestnenej v bazilike sv. Jakuba v Levoãi.
Pri príleÏitosti dÀa ústredn˘ch osláv Boja za slobodu
a demokraciu 17. novembra sa 16. novembra 2021 uskutoãnila pietna spomienka na utrpenie politick˘ch väzÀov pri
pietnej tabuli v Ko‰iciach s poloÏením venca.
V júni 2021 sa uskutoãnila pietna spomienka na utrpenie politick˘ch väzÀov pri pietnej tabuli na cintoríne v Levoãi
s poloÏením venca.
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Delegácia PV ZPKO v Múzeu obetí komunizmu v Ko‰iciach.
Foto Eva Zelenayová
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V apríli 2021 sa uskutoãnila pietna spomienka na utrpenie politick˘ch väzÀov pri pietnej tabuli v Spi‰skej Novej Vsi
s poloÏením venca.
V septembri 2021 sme sa zi‰li za úãastí mládeÏe na pietnej spomienke v levoãskom gymnáziu na prof. Rudolfa Juríka, politického väzÀa. Prehovorila aj jeho Ïiaãka. Jurík bol
odsúden˘ za vykon‰truovanú ãinnosÈ pri Levoãskej vzbure.
Zúãastnili sme sa na pietnej spomienke obetiam invázie
z 21. augusta 1968 v Poprade. Konala sa 20. augusta, pri
pamätníku sme poloÏili kytice kvetov. V tento deÀ sme poloÏili nov˘ veniec a zapálili svieãky so spomienkou na obete
komunizmu pri pamätnej tabuli na Hlavnej ulici v Ko‰iciach.
V septembri sme nav‰tívili Múzeum obetí komunizmu v Ko‰iciach. Po prehliadke expozície nasledovala rozsiahla diskusia.
V júni 2021 sme na pietnej spomienke v trebi‰ovskom
gymnáziu spomínali na politick˘ch väzÀov odsúden˘ch za
úãasÈ v Bielej légii.
Îiaº, na celo‰tátnej spomienke pri pamätníku na popraven˘ch a umuãen˘ch politick˘ch väzÀov na bratislavskom
cintoríne VrakuÀa sme sa nemohli zúãastniÈ, kvôli prísnym
pandemick˘m opatreniam vlády SR s obmedzením pohybu
osôb. Z regiónu v˘chodného Slovenska sa nikto nezúãastnil.
V júli a septembri 2021 sme nav‰tívili rímsko-katolíckeho kÀaza dp. Antona Fritza v Domove nádeje v Lipanoch.
·tefan Novák
podpredseda PV ZPKO a predseda RO PV ZPKO
v Ko‰iciach
Ján BrodÀansk˘
podpredseda RO PV ZPKO
v Ko‰iciach

Byť spolu je skvelé - nielen v Nitre

Do na‰ej nitrianskej organizácie PV ZPKO zavítala 14. januára vzácna náv‰teva. Na‰a ãlenka, Zuzana Drábeková priviezla otecka, ãestného predsedu RO PV ZPKO Pavla Lavu.
DeÀ predt˘m, 13. januára, oslávil 94. narodeniny. V na‰ej
kancelárii sme ich srdeãne privítali a pánovi Lavovi zaÏelali
veºa zdravia a ‰Èastia do ìal‰ích rokov Ïivota. V druÏnej debate sme spomínali na ãasy minulé, poÈaÏkali sme si, ako tie
roky plynú. Pán Lavo sa nám poìakoval, Ïe na neho myslíme a poÏiadal nás, aby sme odovzdali jeho pozdrav v‰etk˘m
na‰im ãlenom, osobitne pánovi ·tefanovi Novákovi z Ko‰íc.
Zaujímal sa, ako sa majú na‰i ãlenovia a z jeho slov bolo
zjavné, Ïe je dobre informovan˘ o tom, ão sa deje vo vedení
organizácie a ãím Ïije. Napokon odoberá Svedectvo.
Poìakovali sme sa mu, Ïe k nám stále patrí.
AlÏbeta Loudová
predsedníãka RO PV ZPKO v Nitre

V nitrianskej kancelárii PV ZPKO sprava: Krescencia
Gálková, Pavol Lavo, AlÏbeta Loudová, Anna Budajová a jej priateº, Mária BaláÏová a Gitka Lukni‰ová.
V druhom rade sprava Jozef Turãek, Anna Mesáro‰ová
a Veronika Jordánová.
Foto archív

ZAZNAMENALI SME

Na základe iniciatívy organizácie
Memorial bol v roku
1993 poloÏen˘ základn˘ kameÀ pamätníka Butovsk˘
polygón. Vybudovali ho na mieste masov˘ch hrobov na
juhozápadnom
okraji Moskvy.
V tomto lesíku
bolo v rokoch 1937
– 1938 postrieºan˘ch ranou do tyla
vy‰e 21 000 ºudí. Pamätník okrem dreveného „Kostolíka
na krvi“ tvorí dlh˘
rad tabúº s menami
povraÏden˘ch, vedºa na trávniku sú
umiestnené veºké
fotky obetí.
(jls)
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V ZRKADLE ČASU

Tragický február

roãník 32 ● február 2022

Nedá sa nespozornieÈ pri menách mlad˘ch mart˘rov vo februárovom kalendáriu. Pavla Kalinaja a Bernarda Ja‰ka popravili 17. februára 1951 a o tri dni neskôr, 20. februára 1951, Antona Tunegu, Alberta Púãika a Eduarda Tesára. Prví dvaja boli príslu‰níkmi
Zboru národnej bezpeãnosti a ich správy mali pomôcÈ
sledovan˘m kÀazom k väã‰ej opatrnosti. Pavla Kalinaja museli na popravisko vyniesÈ, tak˘ bol nevládny po
neºudskom muãení. Ani ostatn˘ch odsúden˘ch reÏim
ne‰etril.
V minulom ãísle Svedectva sme uverejnili tabuºku s menami odsúden˘ch v prípade A. Púãik a spol. Nájdeme tam
tri rozsudky smrti a ìal‰ie drakonické tresty. Pavol Cintav˘
bol odsúden˘ na 25 rokov väzenia, ìal‰í na dvadsaÈ, pätnásÈ
a podobne. I‰lo o ãlenov hnutia Biela légia. Za protagonistu Bielej légie je povaÏovan˘ Jozef Vicen. Ako ãlen
Hlinkovej mládeÏe mal bezhraniãnú úctu k vlastnej
slovenskej ‰tátnosti, lebo poslaním HM bola práca
s mládeÏou vo vlasteneckom duchu. Podobne Anton
Tunega bol funkcionárom HM. Vladimír Varinsk˘ v kniÏke
Jozef Vicen a Biela légia (ktorú Vicen autorizoval) napísal: „J.
Vicen sa dostal na Slovensko aÏ zaãiatkom augusta 1945.
(...) Po príchode do Bratislavy sa ihneì nakontaktoval na ãlenov Rodiny. Potreboval zistiÈ, ãi vláda v zahraniãí podniká
kroky na obnovenie samostatného Slovenska a aké sú moÏnosti na zapoãatie odbojovej ãinnosti.“ Z tejto publikácie sa
dozvedáme, „Ïe my‰lienka zaloÏiÈ Bielu légiu ako hnu-
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tie svojpomoci obyvateºstva proti zlovôli komunistického reÏimu vznikla uÏ v roku 1948...“ Bolo to v ãase,
keì zo Slovenska nebol k dispozícii nijak˘ bezpeãn˘ únik do
zahraniãia. Susedili sme s komunistick˘mi krajinami a aj formálne nekomunistické Rakúsko susedilo s nami sovietskym
okupaãn˘m pásmom. TotiÏ od konca vojny v roku 1945 aÏ
do uzavretia tzv. ‰tátnej zmluvy v roku 1955 bolo Rakúsko
rozdelené na ‰tyri okupaãné pásma, v ktor˘ch verejnú správu riadili víÈazné mocnosti, USA, Veºká Británia, Francúzsko
a ZSSR.
Program Bielej légie bol formulovan˘ struãne, zrozumiteºne a pomocou rozhlasovej stanice Biela légia sa ‰íril od
mája 1950 do júla 1953. Rozhlasová stanica Biela légia
vznikla o rok skôr neÏ Rádio Slobodná Európa. Biela légia
bola hnutím preto, aby neboli potrebné ãlenské zoznamy,
nevydávali sa ãlenské legitimácie, aby mohla zostaÈ v anonymite. K plneniu programu Bielej légie sa bezpochyby vyÏadovala odvaha. Napriek tomu jestvovalo mnoho aktivistov
a mnohí z nich boli ochotní obetovaÈ aj to posledné v nádeji, Ïe t˘m podlomia nastupujúci reÏim.
Bezpeãnostné orgány ‰tátu v zmysle pokynov ÚV KSâ
usilovne pátrali po rozhlasovej stanici Biela légia. Bezv˘sledne. Zaãiatkom leta 1951 sa zaãal sovietskou KGB iniciovan˘
pohon. Akcia mala „úspech“. Dokopy bolo v procese s Bielou légiou súden˘ch 60 ºudí, z nich bolo 48 odsúden˘ch
a vynesené tri rozsudky smrti.
Eva Zelenayová

KOMENTUJEME

Kto sa ocitol v rubrike „bez vyznania“?
Prvá fáza projektu Sãítanie domov a bytov v SR prebehla
v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Obyvatelia sa
v nej sãítavali elektronicky a takto sa sãítalo asi 86 percent obyvateºov Slovenska. Kto sa nesãítal? Ten, kto nemal prístup k PC.
Patrili sem veºké marginalizované skupiny rómskeho obyvateºstva na v˘chodnom Slovensku. Ak si urobíme sondy do sãítania
niektor˘ch veºk˘ch rómskych komunít na Spi‰i, Gemeri a okolí
Ko‰íc, zistíme, Ïe tam mohlo v druhej fáze projektu Sãítanie
obyvateºov v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021
prísÈ k manipulácii pri vypæÀaní rubriky Vierovyznanie. Sãítací komisári zrejme niektor˘m Rómom nevysvetlili dostatoãne, o ão
ide (lebo väã‰ina Rómov sú katolíci, hoci nechodia do kostola)
a zapísali ich ako „bez vyznania“. Napr. v obci Krásnohorské
Podhradie 1528 obyvateºov (54,71 %), v obci Bystrany
1487 obyvateºov (38,87 %), v RudÀanoch 1475 (30,42 %),
Nálepkove 940 obyvateºov (25,9 %), v Krompachoch 2286
obyvateºov (26,15 %), v Gelnici 1671 (26,05 %), v Ko‰iciach – Luníku bolo 1002 obyvateºov bez vyznania (14,24
%), priãom katolíkov bolo len 29,69 % (tesne po náv‰teve
pápeÏa), ale aÏ 58,55 % má nezistené vierovyznanie (?).
Treba ale podotknúÈ, Ïe sú aj prevaÏne rómske obce, kde sa
vìaka príkladnej pastorácii Rómov (aj dôslednej práci sãítacích
komisárov) väã‰ina obyvateºov uvádza ako katolíci.
Podºa cirkevn˘ch matrík rímskokatolíkov neubudlo, ale mierne pribudlo. NárodnosÈ si kaÏd˘ v dokladoch môÏe zmeniÈ. Aj
z Cirkvi sa dá slobodne vystúpiÈ. Cirkevné matriky sú úradné dokumenty (sobá‰e platia aj pre ‰tát). Kto nechce byÈ katolík/evanjelik, môÏe slobodne vystúpiÈ. Tí „bez vyznania“ – to nerobia.
Cirkevné matriky sú záväzné pre kaÏdého, kto je v nich
zapísan˘. Aj keby sme boli v spolku vãelárov, pok˘m by sme
z neho nevystúpili, povaÏovali by nás za ãlena spolku. Katolícka
cirkev je celosvetová ‰truktúra s medzinárodnoprávnou subjektivitou - Svätou Stolicou, s ktorou má Slovenská republika medzi‰tátnu zmluvu. Cirkev tu má svoje práva a povinnosti. Obãania
SR sú zároveÀ ãlenovia Katolíckej cirkvi.
Predseda Konferencie biskupov Slovenska bratislavsky metropolita Mons. Stanislav Zvolensky poìakoval v‰etk˘m, ktorí sa
pri sãítaní prihlásili k svojmu vierovyznaniu. „VáÏime si to. Veriaci t˘mto spôsobom vyjadrujú svoju prítomnosÈ v spoloãnosti,
ktorú utvárajú v duchu hodnôt svojho vyznania. Práve náboÏenská viera mnoh˘ch motivuje, aby obetavo pôsobili v oblasti charity, zdravotníctva, ‰kolstva a v ìal‰ích priestoroch - na zveºadenie spoloãného dobra.“
Arcibiskup Zvolensk˘ vníma konkrétne v˘sledky sãítania aj
v kontexte okolností, ktoré ho sprevádzali, t. j. pandemickej situácie a nového, elektronického spôsobu získavania údajov.
Z hºadiska záznamov, ktoré Cirkev vedie v matrikách pokrsten˘ch, môÏeme kon‰tatovaÈ, Ïe sme za ostatn˘ch desaÈ rokov
zaznamenali stabiln˘, dokonca mierne rastúci trend - tak v rímskokatolíckom, ako aj v gréckokatolíckom obrade. Jedin˘ rok,
v ktorom poãet katolíckych krstov v˘raznej‰ie poklesol, bol práve
rok 2020, poznaãen˘ v˘razn˘mi pandemick˘mi obmedzeniami.
Pre zaujímavosÈ dávame k dispozícii údaje za desaÈ rokov,

zaloÏené na matriãn˘ch záznamoch na‰ich farností. Vypl˘va
z nich, Ïe dve tretiny detí, ktoré sa rodia na Slovensku, sú
následne pokrstené. âo sa t˘ka vy‰‰ieho poãtu ºudí, ktorí
vyplnili kolónku „bez vyznania“, iste to odráÏa sekularizáciu
spoloãnosti. Pre veriacich je to v kaÏdom prípade motivácia
intenzívnej‰ie evanjelizovaÈ, aktívne ÏiÈ svoju vieru.
Katolíci obidvoch obradov (rímskeho aj gréckeho)
v slovensk˘ch mestách podºa v˘sledkov sãítania 2021.
Veºkomestá:
Bratislava I - 33,55 % katolíkov
Bratislava II -39,60 % katolíkov
Bratislava III - 37,63 % katolíkov
Bratislava IV - 40,08 % katolíkov
Bratislava V - 39,56 % ão je viac ako 45 tisíc katolíkov
Ko‰ice - cca 46 % katolíkov
Západné Slovensko:
Trnava - 55,32 % katolíkov
Pezinok - 46,89 % katolíkov
·aºa - 47,09 % katolíkov
Sereì - 53,81 % katolíkov
Topoºãany - 65,26 % katolíkov
Nitra - 56,16 % katolíkov
Levice - 45,50 % katolíkov
PovaÏská Bystrica - 66,56 % katolíkov
Trenãín - 50,19% katolíkov
Stredné Slovensko:
Námestovo - 92,4 % katolíkov
Zvolen - 40,59 % katolíkov
Detva - 64,83 % katolíkov
Banská Bystrica - 37,66 % katolíkov
Brezno – 51 % katolíkov
âadca - 79,45 % katolíkov
Îilina 58,51 % katolíkov
Martin 32,18 % katolíkov
Doln˘ Kubín - 57,12 % katolíkov
RuÏomberok - 63,27 % katolíkov
V˘chodné Slovensko:
Poprad - 57,74 % katolíkov
KeÏmarok - 67,77 % katolíkov
Stará ªubovÀa - 77,47 % katolíkov
Levoãa - 72,10 % katolíkov
Spi‰ská Nová Ves - 61,09 % katolíkov
RoÏÀava (zateizované sídlo biskupa) - bez vyznania
42,65 %, má len 28,69 % katolíkov, 9,54 % ev. av.
Pre‰ov - 63,42 % katolíkov
Bardejov - 73,87 % katolíkov
Trebi‰ov - 60,25 % katolíkov
Michalovce - 59,74 % katolíkov
Humenné - 69, 42 % katolíkov
Vranov nad Topºou - 70,88 % katolíkov
Veºmi smutne je na tom slávne pútnické miesto dedina
Mariánka, len 50,84 % katolíkov (36,46 % bez vyznania). ·a‰tín
je na tom lep‰ie 73,33 % katolíkov.
Peter Mulík
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FAKTY A POLEMIKA

Kresťania a slovenská politika
Napísané pre
Katolícke noviny
v roku 1992
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My sa pominieme,
ale ideály krásy, pravdy,
dobra, spravodlivosti,
ktor˘m sme Ïili, ostanú.
Pri koneãnej Ïatve nájdu anjeli aj
na‰e snopy a zhromaÏdia ich do
stodoly BoÏej. Mikulá‰ ·princ
Emancipaãn˘ proces Slovákov sa zavr‰uje - slobodn˘ slovensk˘ parlament deklaroval zvrchovanosÈ národa, prijal ústavu
republiky a obnoví ‰tátnu samostatnosÈ.
Slovenská republika sa opäÈ stáva samostatn˘m právnym subjektom rodiny európskych ‰tátov. Uzatvára sa jeden z na‰ich
najdôleÏitej‰ích národn˘ch zápasov. Meãiarovcom sa darí to, po ãom pre dobro národa túÏili bernolákovci, ‰túrovci, novo‰koláci,
Slováci v zahraniãí, ºudáci a koniec-koncov
i husákovci: zav⁄‰iÈ boj o holú existenciu
ná‰ho národa.
Zápas sa konãí.
V‰etko sa v‰ak zaãína.
PretoÏe Slovensko len teraz môÏe zaãaÈ budovaÈ obãiansku spoloãnosÈ. Akú
spoloãnosÈ v‰ak chceme? Slobodnú, demokratickú, civilizovanú, prosperujúcu, zná‰anlivú, pluralitnú, kresÈanskú... Akostné
prídavné mená sa hm˘ria v peknoduch˘ch
slovníkoch politick˘ch strán a hnutí. Ich
predstaviteºom akoby v‰ak unikala základná niÈ na‰ej historickej skúsenosti: Slováci
dosahovali spoloãné dobro len vtedy, keì
potiahli spoloãne za jeden povraz. Slovenské uãené tovari‰stvo spred dvesto rokov,
uzákonenie spisovnej slovenãiny, 20. september 1848, Matica slovenská, Memorandum národa slovenského, Slovenská liga
v Amerike, Cleveland, Kijev, Pittsburgh,
Martinská deklarácia, 6. október 1938, 14.
marec 1939, voºby 1946, Dubãekova jar
1968, Svetov˘ kongres Slovákov, November 1989, voºby 1992, 17. júl 1992, 1. september 1992 sú jasn˘mi smerovkami, ak˘m
smerom sa má uberaÈ slovenská politika,
ktorá, ak má klásÈ základy budúcnosti, nemôÏe nevychádzaÈ zo skúseností minulosti.

Mať zmysel pre štát
Keì sa v jeseni 1938 Slovensko zaãalo
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osamostatÀovaÈ, predseda vtedaj‰ej slovenskej vlády dr. Jozef Tiso vedel nielen prizvaÈ
k spolupráci na budovaní rodiaceho sa samostatného slovenského ‰tátu svojich niekdaj‰ích politick˘ch odporcov a sokov, ale
zveriÈ im aj kºúãovú zodpovednosÈ, a tak
základy materiálneho blahobytu ãi hospodárskeho zázraku prvej Slovenskej republiky
kládli nielen ºudáci a národniari, ale aj notorickí ãechoslovakisti, maìaróni, voºnomy‰lienkári i slobodomurári, ba aj Îidia. VeºkosÈ t˘chto ºudí, ich zmysel pre ‰tát, pre
spoloãné dobro je frapantn˘.
V˘znam politického ãiniteºa závisí na
poãte hlasov získan˘ch v demokratick˘ch
voºbách. Jeho formát spoãíva v‰ak v tom,
aké ciele sleduje, aké prostriedky pouÏíva
na ich uskutoãnenie a ako si vie získaÈ
opozíciu. DôleÏitosÈ opozície je v tom, Ïe sa
podieºa na kontrole moci, jej prínos v‰ak
spoãíva v kon‰truktívnej kritike.
Obãianska spoloãnosÈ nie je niã in‰ie
ako národ. MoÏno ju budovaÈ len na zásade spoloãného dobra, ktorému má slúÏiÈ aj
vláda, aj opozícia. Spoloãné dobro je
základná zásada kresÈanskej politiky. Prvoradou povinnosÈou kresÈana je „milovaÈ
blíÏneho svojho ako seba samého“, teda
pracovaÈ na ‰írení dobra.

KDH sa odvrátilo od štátu
Vo svojom povolebnom „cyrilometodskom prejave“ na Devíne Vladimír Meãiar
prizval ku spolupráci na zav⁄‰ení ‰tátoprávneho procesu ná‰ho národa v‰etky politické
sily Slovenska. Ak toto ‰tátnické gesto volebného víÈaza na‰lo odozvu v národe, nena‰lo echo v politickom subjekte, ktorému
bolo urãené. KresÈanskodemokratické hnutie (KDH) verné svojej dvojroãnej straníckej
úãasti na v˘kone ‰tátnej moci, hlasovalo
ako proti zvrchovanosti Slovenska (17. 7.
1992), tak aj proti Ústave Slovenskej republiky (1. 9. 1992).
Ak kresÈan nemá nikdy voliÈ zlo, základnou ãrtou kresÈanstvom in‰pirovaného
politika je jeho úãasÈ, ba podiel na zodpovednosti za obãianske spoloãenstvo, v ktorom Ïije.
Dnes, keì Ïijeme jedno zo zlomov˘ch
období na‰ich dejín, ktoré natrvalo ovplyvní
na‰u budúcnosÈ, úãasÈ kresÈanov v politike
nie je len demokratickou moÏnosÈou, leÏ
mravnou povinnosÈou. Politická sila, ktorá

sa vyhlasuje za kresÈanskú sa preto musí
zúãastÀovaÈ na „správe vecí verejn˘ch“.
Musí tak v‰ak robiÈ svojsk˘m spôsobom,
ktor˘ ju robí osobitou a je jej vlastn˘m: kresÈansk˘m prístupom k politickému Ïivotu
obãianskej pospolitosti, t. j. spoluprácou na
tvorbe spoloãného dobra, hºadaním
súhlasu, stieraním konfrontácie, ‰írením porozumenia.

Odišlo KDH už navždy?
Na‰a spoloãnosÈ, ktorá Ïila vy‰e ‰tyri
desaÈroãia pod komunistickou feruºou, sa
len pomaly zbavuje totalitného myslenia.
Bojovn˘ ateizmus nahlodal podstatnú ãasÈ
ná‰ho obãianstva, ktoré nachádzalo svoju
orientáciu tradiãne v kresÈanstve. Neúspech
kresÈanskodemokratick˘ch síl na slovenskom politickom kolbi‰ti nie je len dôsledkom posunu historického v˘voja, ktor˘
preÏívame. Je v˘sledkom neschopnosti
kresÈanskodemokratick˘ch politikov jednak
priblíÏiÈ, sprístupniÈ a tlmoãiÈ obãanovi
dne‰ka kresÈansk˘ ideál modernej spoloãnosti, jednak pochopiÈ zrenie emancipaãného procesu Slovákov a Slovenska.
Pravda, právo i spravodlivosÈ vyÏadujú,
aby sa na tvorení spoloãného dobra obãanov na‰ej republiky v˘razn˘m spôsobom
podieºali aj kresÈania. Aby sa tak mohlo
staÈ, je potrebné, aby KresÈanskodemokratické hnutie (KDH) odi‰lo z politickej scény:
dohralo svoju nevìaãnú rolu a dnes patrí
definitívne minulosti. ·tvorzáprah politikov,
ktor˘ svojou neprístojnou straníckosÈou
skompromitoval KresÈanskodemokratické
hnutie v oãiach voliãstva, by mal koneãne
re‰pektovaÈ pravidlá demokratickej hry, vrátiÈ svoj mandát voliãom a svojím odchodom
z politiky umoÏniÈ vznik novej, modernej,
kresÈanstvom in‰pirovanej, no nekonfesionálnej politickej strany.
Je to v záujme nevyhnutnej rehabilitácie ideálov kresÈanskej demokracie v oãiach
slovenského voliãstva.
I v záujme rastu na‰ej post-totalitárnej
spoloãnosti, od ktorého priamo závisí budúcnosÈ ná‰ho obnovujúceho sa ‰tátu.
Jozef M. Rydlo
Pôvodne uverejnené:
KresÈania a slovenská politika
In: Literárny t˘Ïdenník,
roã. 6, 1993, ã. 9, s. 13.

KULTÚRA

Odstráňme kliatbu nad Slovenskom

Pápež si ctil Vojtaššáka
Pred 71 rokmi boli v monsterprocese odsúdení na
vysoké tresty traja slovenskí biskupi. Ján Vojta‰‰ák, Michal Buzalka a Pavol Peter Gojdiã. V roku 1990 ich posmrtne zbavili vymyslen˘ch obvinení z vlastizrady, vojenskej zrady a úkladov voãi republike. A po druhej
náv‰teve pápeÏa Jána Pavla II. zaãal sa proces ich blahoreãenia. V roku 1995 povedal pápeÏ v Levoãi:
„Star‰í z vás si zaiste pamätajú na úctyhodnú
postavu biskupa Jána Vojta‰‰áka a bratia gréckokatolíci na postavu biskupa Pavla Gojdiãa.
Obidvaja boli uväznení v Ïalári na základe
pseudoprocesov. Dnes si zasluhujú, aby sa konal
cirkevn˘ proces ich blahoreãenia, pretoÏe vydali
svedectvo o vernej sluÏbe Cirkvi na Slovensku.“
Zatiaº ão biskup Gojdiã bol 4. novembra 2001 pápeÏom Jánom Pavlom II. vyhlásen˘ za blahoslaveného,
proces blahoreãenia Jána Vojta‰‰áka ani Michala Buzalku nebol ukonãen˘. Po pätnásÈroãnom preru‰ení,
zaãiatkom minuloroãného októbra, sa z podnetu
Spi‰ského biskupstva pokraãuje v procese blahoreãenia Jána Vojta‰‰áka...

Fakty versus Kamenec
Zrejme to bol dôvod, Ïe verejnoprávna RTVS
venovala tomuto procesu a osobitne Vojta‰‰ákovi aÏ

neobyãajne veºkú pozornosÈ, a to tak v jednej, ako aj
druhej svojej „bodke“. Na Rádiu Slovensko sa k tomu
vyjadrovali zástupca Ústavu pamäti národa Branislav
Kinãok a známy historik Ivan Kamenec. Ten prv˘ celkom objektívne okrem iného povedal, Ïe aj cez tento
proces mala byÈ súdená a odsúdená slovenská ‰tátnosÈ. Ten druh˘ nevedel odpustiÈ Vojta‰‰ákovi ãlenstvo
v ·tátnej rade v ãasoch prvej Slovenskej republiky, arizáciu Baldovsk˘ch kúpeºov a akési udanie istého Lörinca z Levoãe. Ale nezaznelo dostatoãne, Ïe práve ten
Lörinc zapríãinil ne‰Èastie svojich Ïidovsk˘ch rodákov,
lebo ich udával. Na Dvojke dávali vcelku objektívny dokument o Vojta‰‰ákovi, ale následne si na Àom „zgustol“ Havran so svojimi spoluveãerajúcimi. Dvaja z nich
– zase Kamenec plus Fedor Bla‰ãák – najviac hovorili
o Vojta‰‰ákovej kontroverznosti. ·tvrt˘ do partie,
gréckokatolícky teológ a historik Peter Borza len
„asistoval“.

Nekompetentná RTVS?
Samozrejme, pokiaº e‰te neplatia pripravované
právne normy z dielne Kolíkovej o trestaní slobody
prejavu, treba slobodu tolerovaÈ. No zdá sa, Ïe minimálne verejnoprávna RTVS by tak mala robiÈ vyváÏene.
Zdá sa, Ïe také „sústo“ by Havran zrejme neprehltol.
A tak o rímskokatolíckom biskupovi diskutoval on,
protestant, s dvoma Ïidmi a jedn˘m gréckokatolíkom.
ªudovo povedané, nemal sa kto chudáka biskupa zastaÈ. Alebo aspoÀ len uviesÈ, Ïe podºa svedectva Jána
Balka sa Vojta‰‰ák ako ãlen ·tátnej rady obával v roku
1942 o osud Îidov kdesi v táboroch v Poºsku, ak ich tu
tak surovo nakladajú do vagónov...
Vytrhli sme len jeden príbeh z kontextu. Mali by
sme sa v‰ak ako sebavedom˘ národ, z ktorého naìalej
tvoria viac ako polovicu katolíci, op˘taÈ predov‰etk˘m
sami seba: neubliÏujeme svojim statoãn˘m predkom,
ak to, ãomu sa te‰ili, ão im pomohlo preÏiÈ hrôzy druhej svetovej vojny, Slovensk˘ ‰tát, iba haníme a oficiálne spájame iba s holokaustom? Nemali by sme byÈ
statoãnej‰í a pripomínaÈ aj to, ão vtedaj‰ie vedenie ‰tátu robilo, povedzme to otvorene, proslovenskej‰ie,
ako teraj‰ie? Keì v marci 1939 nútili hitlerovci Slovensko k „ochrannej zmluve“, vtedaj‰í predseda vlády sa
vedel op˘taÈ „Wo ist mein Hut?“ a chcel odísÈ. Vzoprel sa jednému z najväã‰ích diktátorov sveta. A tak napokon Nemci dostali len úzky pás územia popri hraniciach a nie celé Slovensko.
V‰etko v‰ak zrejme bude tak, ako má byÈ. A aj
Vojta‰‰ákovo blahoreãenie dopadne tak, ako má. Ako
si on, BoÏí sluÏobník zaslúÏi.
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Na‰e dejiny, ak uÏ nie sú lep‰ie, tak
zaiste vôbec nie sú hor‰ie, ako dejiny
okolit˘ch i vzdialenej‰ích národov. B˘val˘ rektor ruÏomberskej Katolíckej univerzity, prof. Tadeusz Zas´pa, pôvodom
Poliak, hovoril o nich ako o kontinuite
dobra. Prejavuje sa to – podºa neho –
v ºudov˘ch piesÀach, vo v˘tvarnom
umení, v hudbe, v literatúre. V slovenskom Ïivote,
v na‰ich dedinách, zväã‰a ukryt˘ch v dolinách a údoliach uprostred krásnych hôr. Podºa Zas´pu nijak˘ in˘
národ nemá takú pesniãku, ako Slováci. PieseÀ
o dvoch vlastiach: „Slovensko moje, otãina moja,
krásna si ako raj, ako raj. Na tvojich holiach nádhery trónia, v údolí ‰umí ºúbezn˘ háj,“ a „Hej
mám otãinu ja e‰te inú, kde veãne vládne môj
Boh a Pán...“
Preão napriek tomu, kaÏd˘, kto len môÏe, hºadá
u nás len akúsi temnú stránku? Napríklad akoby sa
poãas prvej Slovenskej republiky (1939-1945) nedialo
niã iné, iba – holokaust. Máme právo zabúdaÈ na dobré skutky na‰ich predkov práve vtedy? A ony boli, veì
len uznaní od Jad va‰em majú Slováci na poãet obyvateºov najviac na celom svete. âloveku to príde na um,
keì sa pozerá, ãíta, a... ãuduje sa.

Marián Tkáã

9

NÁŠ ROZHOVOR

Praha nežičila Slovákom
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Od roku 1950 otec pracoval
v Chemick˘ch závodoch Juraja Dimitrova ako robotník aÏ do svojej smrti.
Zomrel 63-roãn˘ v roku 1986. Fabrika vypú‰Èala do vzduchu a pôdy jedovaté látky, ão zamorovalo v˘chodnú ãasÈ Bratislavy. Bolo nás 6 detí
a b˘vali sme pri Kuchajde. Tam sme
sa hrávali a keì na Kuchajde vyhæbili
jazero, nauãili sme sa tam aj plávaÈ.
Mama, tieÏ veriaca katolíãka, sa starala o nás, nebola zamestnaná.
● âo alebo kto mal vplyv na
utváranie vá‰ho hodnotového
vybavenia? Dostali ste sa niekedy do rozporu s reÏimom? Preão?
Ako 14-roãná som zaãala trénovaÈ na kajaku v Karlovej Vsi a ako dorastenka som získala na majstrovstvách Slovenska dve zlaté medaily.
V roku 1966 cestou z lodenice sme
viacerí vodáci prechádzali cez korzo.
Pred SND sme narazili na nejakú manifestáciu. Prúd ºudí i‰iel k Suchému
m˘tu a postupne sme zistili, Ïe ho
vedú herci Danãiak, Debnár a Mikulík. Dav, do ktorého sme sa zamie‰ali, zastal pred políciou na Gunduliãovej ulici a kriãal heslá. Náhle z budovy
polície vybehli policajti s obu‰kami
a bili ºudí v dave. Zaãala som utekaÈ,
potkla som sa a spadla. Policajt ma
na zemi zaãal mlátiÈ obu‰kom. Spolu
s ìal‰ími z davu a jedn˘m chlapcom
z lodenice ma predviedli na políciu.
Vypoãúvali nás a jeho vzali do vy‰etrovacej väzby. MÀa ráno po celonoãnom vypoãúvaní prepustili a jeho
súdili za poburovanie. Cieºom vypoãúvania bolo nájsÈ organizátora demon‰trácie. Zastra‰ovali ma, aby som
vypovedala proti kamarátovi – vodákovi. Po niekoºk˘ch mesiacoch vy‰etrovacej väzby bol prepusten˘, lebo
nikto z úãastníkov demon‰trácie ho
nepoznal a nevypovedal proti nemu.
MÀa táto skúsenosÈ pouãila, ako sa
správaÈ a vypovedaÈ pri v˘sluchoch.
Mala som vtedy 17 rokov.
● Ako ste vnímali vtedaj‰ie
spoloãenské ovzdu‰ie? Ako sa

AlÏbeta Dani‰ková na dunajskom nábreÏí.

dala dohromady skupina, ktorá si
hovorila Principiálni ºudia? âo bolo cieºom tejto skupiny a kto boli
jej ãlenovia? Ako sa pozerali na
va‰e aktivity rodiãia?
V roku 1968 som zmaturovala
a po maturite sme s priateºkou boli
na náv‰teve jej rodiny v Juhoslávii,
kde sme zaÏili 21. august. Po návrate
som Bratislavu skoro nespoznala.
Mnohí ºudia sa chystali utiecÈ do
zahraniãia. Ja som zaãala ‰tudovaÈ
na FF UK, odbor filozofia-nemãina
a prostredníctvom Emy Steberleovej
z Rakúska som sa oboznámila s uãením Princípu stvorenia. Skupinu Principiálni ºudia sme zaãali formovaÈ podºa uãenia Sun Myung Moona v roku
1969. Hlavnou my‰lienkou bolo vytvoriÈ svet rodín v centre s Bohom,
ktoré by naplnili tri BoÏie poÏehna-

Foto archív

nia: DosiahnuÈ dokonalosÈ na individuálnej úrovni; VytvoriÈ poÏehnané
manÏelstvo a rodinu v centre s Bohom; UplatniÈ vládu lásky nad Univerzom.
● âo si myslíte, komu prekáÏala va‰a ãinnosÈ? Kto vás udal,
viete to?
Keì uÏ hnutie naplno pracovalo
a bolo pribliÏne 27 centier dobre zorganizovan˘ch, zaãala sa o nás zaujímaÈ ·tátna bezpeãnosÈ. V decembri
1972 som mala ÈaÏkú autohaváriu,
ktorej následkom bola zlomená chrbtica a po‰kodenie miechy. Z nemocnice ma priatelia presÈahovali do utajeného bytu na Mojmírovej ulici. Starala sa o mÀa Marie Îivná, ‰tudentka
histórie a dejín umenia. Pomáhala mi
a robila spojku s ostatn˘mi ãlenmi
hnutia.

● Pamätáte sa na udalosti,
keì vás zatkla ·tátna bezpeãnosÈ? Kedy a kde sa to stalo?
DeväÈ mesiacov po úraze, keì sa
vystupÀovalo prenasledovanie a vypoãúvanie ºudí z ná‰ho okolia, zavãas
ráno 21. septembra 1973 nás polícia
na Agátovej ulici v Lamaãi zaistila, vypoãúvala a vzala do vy‰etrovacej väzby. Neviem, kto nás udal, ani som po
tom nepátrala. Situácia v spoloãnosti
po roku 1970 nebola naklonená duchovn˘m uãeniam a samozrejme, Ïe
sme prekáÏali hlavne komunistickej
strane.
● âo nasledovalo po zaistení
·tátnou bezpeãnosÈou?
V˘sluchy vo väzení. Boli nároãné
a dlhé. ·tB tvrdila, Ïe chceme rozpútaÈ tretiu svetovú vojnu. Väã‰ina
z nás sme boli ‰tudenti humanitn˘ch
odborov. Pri domov˘ch prehliadkach
zaistili adresy na‰ich ãlenov, ktorí boli na misiách v in˘ch mestách a v zahraniãí. Súd dal vyhotoviÈ znalecké
posudky (prof. Kvasniãka a iní)
a odsúdil nás za podvracanie republiky podºa § 98 odst.1Tr. zák., mÀa na
‰tyri roky a ‰tyri mesiace.
● Ako vyzeralo väzenské
prostredie, jeho reÏim? âo vás
najviac ubíjalo? Stretli ste sa vo
väzení so zaujímav˘mi ºuìmi?
Ako ste strávili tie ‰tyri roky?
Vo väzení s nami nakladali ako
s politick˘mi väzÀami. Najprv som

bola v cele s ôsmimi prostitútkami
a vrahyÀami. Cela mala asi desaÈ
metrov ‰tvorcov˘ch, v nej WC
a um˘vadlo, na sprchovanie nás vodili raz t˘Ïdenne. K lekárovi som sa
dostala po pár mesiacoch, keì som
drÏala sedemdÀovú hladovku. V lekárskej miestnosti ma ‰tyria pracovníci priºahli, zapchali mi nos a hrubou
striekaãkou mi do úst nastriekali nejakú sladkú tekutinu – a bolo po hladovke. ReÏim vo vy‰etrovaãke pozostával z v˘sluchov, raz denne sme
mali vychádzku uprostred dvora
obohnaného vysok˘m múrom s ostnat˘m drôtom. Nad ním sa vynímala
stráÏna veÏa s ozbrojenou väzenskou
stráÏou. Zaujímaví ani in‰piratívni ºudia tam, bohuÏiaº, neboli. Po vynesení rozsudku a trinástich mesiacoch vo
vy‰etrovacej väzbe v Justiãáku som
strávila vy‰e troch rokov v petrÏalskom lágri a v Mlynskej doline.
● âo nasledovalo po prepustení z väzenia? Ako ste sa uplatnili? Ako sa na vás pozeralo va‰e
okolie? Ak˘ bol vá‰ súkromn˘ Ïivot?
Po prepustení v januári 1978
som sa zamestnala v PORS, poãítaãovej firme s veºk˘mi skriÀov˘mi poãítaãmi. Po troch mesiacoch som odpadla a musela som sa podrobiÈ
dvom osemhodinov˘m operáciám,
priãom sa mi lekári pokú‰ali vyprostiÈ
miechu. Potom, poãas celého roku

AlÏbeta Dani‰ková poãas pietneho aktu na cintoríne VrakuÀa.
Foto Vlado Gregor

1979, som nosila trinásÈkilogramov˘
sadrov˘ korzet bez moÏnosti sedieÈ.
Mohla som iba stáÈ alebo leÏaÈ. V roku 1981 som zaãala odznova ‰tudovaÈ na vysokej ‰kole v Olomouci, lebo
z bratislavskej UK ma vylúãili. ·túdium som ukonãila v roku 1985
a v roku 1988 som získala doktorát.
To som uÏ mala deväÈmesaãnú dcéru. Zamestnanie som si ako zdravotne handicapovaná a b˘valá politická
väzenkyÀa ani nehºadala. Robila som
sprievodkyÀu v cestovnom ruchu a tlmoãníãku, neskôr som podnikala
v prenajatom hoteli a obchode. Keì
som následkom ochrnutia uÏ nemohla pracovaÈ, odi‰la som do invalidného dôchodku.
● Boli ste po roku 1989 rehabilitovaná? MôÏe byÈ od‰kodné
za roky prenasledovania satisfakciou za stratu osobnej slobody?
V roku 1991 sme boli rehabilitovaní a dostali sme nejaké dlhopisy,
ktoré som ihneì predala a zapojila
som sa do podnikania. Od‰kodnenie
za stratené zdravie a slobodu, samozrejme, nenahradia Ïiadne peniaze. Veì od prepustenia z väzenia aÏ
doteraz sme povaÏovaní za neÏiadúce osoby. Nikdy som sa nesÈaÏovala,
lebo som mala na pamäti, Ïe na‰a
ãlenka Marie Îivná ako 24-roãná
väzenie nepreÏila, zomrela vo vy‰etrovacej väzbe v Justiãnom paláci
v Bratislave za nevyjasnen˘ch okolností. Jej rodina od‰kodnená nebola
a nikto sa jej ani neospravedlnil.
● Ako sa pozeráte na v˘voj
na‰ej spoloãnosti po zmene reÏimu a na súãasn˘ stav demokracie?
Na‰a spoloãnosÈ po zmene reÏimu neprevzala morálnu zodpovednosÈ za udávanie a väznenie slobodomyseºn˘ch obãanov v minulosti.
● âo by ste odkázali mlad˘m
ºuìom, ktorí si moÏno neuvedomujú hrozbu straty slobody?
Dne‰ní ºudia obsah slova sloboda nevnímajú. Nikdy za slobodu nebojovali. Odporúãam im, aby si dali
zviazaÈ ruky aj nohy a vydrÏali tak 24
hodín. MoÏno pochopia, ão je sloboda a azda im dôjde, ão by bolo,
keby ju stratili.
Eva Zelenayová
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RECENZIA

J. Zavarský, J. Košiar, J. Chovan:
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Publikácia Katolícke noviny na
úvrati (Bratislava : Postscriptum, 2021,
136 s.) ponúka ãitateºom pohºad tvorcov najstar‰ieho slovenského katolíckeho periodika v hektick˘ch ãasoch prvého desaÈroãia plnej náboÏenskej slobody po novembri 1989. JoÏko
Zavarsk˘ mal novinárstvo akosi v krvi
a v génoch a preto ho arcibiskup-metropolita Ján Sokol poveril profesionálnym vedením redakcie. Janko Ko‰iar
sa vrátil z cudziny, v Ríme bol blízko
biskupa Pavla Hnilicu SJ, v Nemecku
spolupracoval s P. ·ebastiánom Labom
SJ v medzinárodnom periodiku Pro
Fratribus, preto aj jezuita Peter Dubovsk˘ (po novembri 89 zlegalizovan˘ tajn˘ biskup a predseda Spolku sv. Vojtecha) v Àom videl vhodnú posilu katolíckej publicistiky vernej Cirkvi. Juraj
Chovan, vynikajúci latinãinár, pri‰iel
z matiãného prostredia, z ktorého priniesol to najlep‰ie z literárneho a kultúrneho dediãstva. Îiaº, politick˘
vplyv na slovenskú Katolícku cirkev predãasne pribrzdil, ba moÏno
aÏ zastavil sºubn˘ rozlet Katolíckych novín, ktoré v spomínanom
ãase boli mienkotvorn˘m periodikom.
Na spomienkach môjho priateºa
JoÏka Zavarského alias Teofila Klasa
si veºmi cením jeho úprimnosÈ a konkrétnosÈ, ba priam plastické zobrazenie novinárskej a vydavateºskej práce.
Sám som sa pri svojom politickom
i filozofickom angaÏovaní stretával
s podozrievaním zo zl˘ch úmyslov, no
zároveÀ som vÏdy bol, podobne ako
recenzovan˘ autor, vÏdy vìaãn˘ za nezi‰tnú a priateºskú pomoc. ZamieÀaÈ si
kaÏdú, aj oprávnenú kritiku za zlomyseºnosÈ a snahu ‰kodiÈ, je totiÏ na‰ou
typicky slovenskou, nie veºmi chvályhodnou tradíciou. Keì národy predná‰ali svoje prosby Bohu, tak ten sa vraj
p˘tal, ktor˘ je to národ, ktor˘ si praje,
aby susedovi zdochli dve kozy, keì jemu jedna…
Pevne dúfajme, Ïe aj prostredníctvom ìal‰ích statoãn˘ch a nezi‰tn˘ch ºudí sa to postupne zme-

ní. Jozef sa v závere sÈaÏuje, Ïe teraj‰ie Katolícke noviny sa mu ÈaÏko ãítajú. Zrejme to vypl˘va z ÈaÏkej a dusnej situácie v súãasnej
premodernizovanej Cirkvi. Ale to
uÏ je na inú a dlh‰iu tému.

E‰te jednoznaãnej‰ie sa o mie‰aní
politiky do katolíckej a národnej súdrÏnosti vyjadruje ìal‰í a e‰te dávnej‰í
priateº, kÀaz Janko Ko‰iar. Toºké
mnoÏstvo hlúpej manipulácie,
poh⁄dania ºudskou i národnou
dôstojnosÈou a samozrejm˘mi záujmami slovenského ãloveka, koºké sme zaÏili od na‰ej vysnívanej
kresÈanskej strany, je priam neuveriteºné.
A na druhej strane tieÏ to aÏ nechutné pchanie sa do zadku takzvan˘m demokratick˘m a nadnárodn˘m
‰truktúram. V neposlednom rade tieÏ
baÏenie po moci spájané s nekresÈansk˘mi vyhráÏkami. „Nauãíme ich, aby
sa nás báli…“ Takéto nekresÈanské vyjadrenie proti základn˘m ºudsk˘m slobodám sme si v tom neÏnom a nad‰enom novembri 1989 nevedeli ani
predstaviÈ.
Na‰Èastie, ten akoÏe prízemn˘ slovensk˘ národ tieto akcie a predstavy
zamerané na získanie monopolu moci
a na poníÏenie v‰etk˘ch ostatn˘ch nekompromisne zastavil. Za mnohé uÏ

viacero vtedaj‰ích predstaviteºov urobilo pokánie, ale za mnohé sa akosi
nestihli ospravedlniÈ, ba ani poctivo
vtedaj‰ie svoje zámery a konanie reflektovaÈ a oºutovaÈ. âakáme na to, vyz˘vame k tomu a táto publikácia je
súãasÈou tejto v˘zvy.
Pravda bolí a pre mnoh˘ch môÏe
byÈ nepríjemná, ale ak sa poznaná
pravda nevysloví, je to hriech proti Duchu svätému. Obávame sa, Ïe súãasná
Cirkev sa v snahe po kompromisoch
dostala do slepej uliãky a iba dúfame,
Ïe rehabilitácia Luthera, Mohameda
a podobn˘ch v˘teãníkov sa jej nepodarí. Nehovoriac uÏ o nie tichom, ale
hlasnom, ba aÏ do neba volajúcom verejnom propagovaní homosexuality.
S úctou a láskou si spomínam na
ãloveka, ktorého si hlboko váÏim
a ktor˘ mi bol v najhor‰ích rokoch veºkou posilou, doktora Juraja Chovana. Bol dobr˘m priateºom môjho otca
a s oboma sa ja so svojou vzdelanosÈou nemôÏem porovnávaÈ. Jeho jasné,
logické a statoãné stanovisko priam
rozvoniava aj z tejto malej kniÏky. Citujem tu samého seba z roku 1996:
„Drukovanie jednej strane politického
spektra ºudí rozhorãuje celkom oprávnene, nielen u nás, ale aj v Poºsku.
Darmo budeme maÈ plno nov˘ch kostolov, ak ostanú prázdne. Cirkev sa
má totiÏ viac staraÈ o to, kde sú choroby a slabosti a nie o to, na ãej strane je
moc a sila.“
Rád tu odcitujem aj slová doktora
Chovana z jedného osobného listu:
„Zdá sa mi, Ïe ak sme doteraz v spoloãenskovednej tematike evidovali pojem „tajomstvá neprávosti“ (mysterium iniquitatis), bude aktuálne hovoriÈ
aj o tajomstve osprostenosti (mysterii
hebetudinis). A na tieto choroby je vari len jeden liek, a to ãas, ktor˘ ako
more, raz aj tú najväã‰iu ‰pinu na breh
vyplaví. Preto aspoÀ vy mlad‰í e‰te nehádÏte flintu do Ïita.“ (2000)
V tejto nádeji konãím a e‰te raz
ìakujem v‰etk˘m trom autorom za
úprimné a odváÏne slová.
Vlado Gregor

POMOHLI NÁM

Žiadame zníženie DPH u potravín a v gastre
NemôÏeme sa iba pasívne prizeraÈ na to ako na‰im obãanom stúpajú náklady na zabezpeãenie kaÏdodenn˘ch
Ïivotn˘ch potrieb. Slovensko ktoré má ideálne podmienky
na produkciu potravín mierneho klimatického pásma,
hlavne ovocia, zeleniny, zemiakov, hrozna, ale aj ìal‰ích
potravín a surovín na produkciu potravín je stále viac závislé na dovoze zo ‰tátov, ktoré sú na tom z hºadiska klimatickej situácie a vody podstatne hor‰ie ako my. Inflácia v roku
2021 dosiahla najvy‰‰iu hodnotu za 9 rokov a my sa na
tieto problémy viac nemôÏeme len tak neãinne prizeraÈ.
Okolité ‰táty ako Poºsko a Maìarsko pripravujú balík opatrení na zmiernenie inflácie vo svojich ‰tátoch a my, aj keì
máme odli‰nú situáciu, pretoÏe máme euro, tak sa
nemôÏeme naìalej len prizeraÈ, ale musíme pomôcÈ tam,
kde je to potrebné, aby sa na‰i obãania mali lep‰ie a mohli
si viac dovoliÈ.

na niekoºkomesaãné anal˘zy, ale musíme konaÈ ihneì!
Preto som sa rozhodol na V˘bore NR SR pre pôdohospodárstvo a Ïivotné prostredie predloÏiÈ svojim kolegom, poslancom návrh uznesenia, kde budeme vyz˘vaÈ ministra
pôdohospodárstva, ale hlavne ministra financií, aby predloÏili návrh na zníÏenie DPH u potravín na 5 percent a podobne, aby sa DPH zníÏilo aj v gastrosektore. To zníÏenie
DPH nevychádza z toho, Ïe by niekto z nás mal záujem
nejak po‰kodiÈ ‰tátny rozpoãet, lebo DPH je v˘znamnou
zloÏkou príjmov ‰tátneho rozpoãtu. Z DPH financujeme
zdravotníctvo, ‰kolstvo, bezpeãnostné zloÏky atì. Pokiaº
chceme zachrániÈ nie len poºnohospodárov, potravinárov,
ale vôbec segment obchodu a gastrozariadení neostáva
nám niã iné, ako prijaÈ sériu opatrení, aby sa hlavne sever
a juh Slovenska nezrútil.

Osobne som už rokoval
s predstaviteºmi maloobchodu a sú ochotní podpísaÈ
dohodu na princípe ako to bolo, keì bolo prijaté euro, Ïe
boli uvádzané dve ceny. To znamená, Ïe jedna cena
s pôvodnou DPH a druhá po zníÏení DPH. Priamo obãan by
mal moÏnosÈ vidieÈ, Ïe o koºko tá cena klesla. Musí to síce
schváliÈ Protimonopoln˘ úrad SR, má to nejaké legislatívne
pravidlá, ale tak˘to princíp by sa mohol pokojne zriadiÈ na
obdobie jedného roka.

Treba si uvedomiť,
Ïe kde sa nachádzame. Na Slovensku koneãného spotrebiteºa nezaujíma, ãi máme DPH 15 percent alebo 20
percent. Keì príde do obchodu, chce maslo napríklad za
1,20 eura. To ho zaujíma. Inak sa na‰tartuje nákupná turistika a ºudia namiesto toho, aby platili aspoÀ tú malú DPH
v Slovensku, aby sme z nej následne v Slovensku platili
zdravotníctvo, ‰kolstvo, tak si na‰i obãania kúpia potraviny

v Poºsku a cez DPH budú platiÈ poºské zdravotníctvo,
poºské ‰kolstvo. PretoÏe tam nechajú peniaze.

Človek v dnešnej dobe
v podstate robí, aby zaplatil b˘vanie a potraviny a o nejak˘ch v˘letoch, ‰porte ãi kultúre, o tom sa ani nebavme.
Preto musíme rie‰iÈ zníÏenie cien a jediná moÏnosÈ je urobiÈ
to cez DPH, dohody a legislatívu. Ak niã neurobíme dostaneme poºnohospodárov a potravinárov do veºmi zlej situácie.

Ak chceme postaviť
pôdohospodárstvo a potravinárstvo na nohy, neurobí
to rezort pôdohospodárstva , ale musia byÈ do toho zapojené aj rezorty hospodárstva, financií a Ïivotného prostredia. Musíme sa rozhodnúÈ, ãi chceme financovaÈ tieto odvetvia, alebo budeme financovaÈ automobilky a potraviny
budeme dováÏaÈ. Hnutie Sme rodina stojí za obãanmi svojej krajiny a preto budeme aj naìalej bojovaÈ a priná‰aÈ
opatrenia na pomoc ºuìom.

Je nevyhnutné nájsť riešenia,
aby sme zastavili toto drastické zdraÏovanie cien. V‰etci dobre vieme, Ïe veºa ºudí musí pri nákupe ãastokrát prem˘‰ºaÈ nad t˘m, Ïe ão si e‰te môÏu dovoliÈ kúpiÈ a ão nie.
Ostávajú im financie len na základné Ïivotné potreby, aby
si zaobstarali b˘vanie, potraviny, nejakú drogériu a na viac
im peniaze ani neostanú. A práve s t˘mto musíme nieão
robiÈ. Ja verím, Ïe táto pomoc vo forme zníÏenia DPH
prejde a t˘m pomôÏeme nie len ºuìom pri nakupovaní, ale
aj poºnohospodárom a potravinárom. Na‰e hnutie Sme
rodina sa snaÏí postupne robiÈ kroky, aby bolo Slovensko
potravinovo sebestaãn˘ ‰tát. Síce je to beh na dlhú traÈ,
ale aj tak˘mito krokmi sa k tomu môÏeme postupne
dopracovaÈ.
Boris Kollár
predseda strany Sme rodina

roãník 32 ● február 2022

Nemáme už čas

Ilustraãné foto
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1. februára 1912 sa v Jablonove narodil Ján HUTYRA CM. Zomrel v roku 1978
v Brne, kde je aj pochovan˘. Pripomíname si
110 v˘roãie narodenia. Po maturite v roku
1931 zaãal teologické ‰túdiá v KÀazskom
seminári v Spi‰skej Kapitule. V druhom roãníku ochorel na tuberkulózu. Po uzdravení
vstúpil do Misijnej spoloãnosti sv. Vincenta
de Paul (lazaristi). Za kÀaza ho vysvätili 19.
júla 1936. Urãili ho za duchovného otca vysoko‰kolskej mládeÏe. DÀa 26. júna 1942
ho vymenovali za vicevizitátora Misijnej spoloãnosti sv. Vincenta de Paul, ako aj za riaditeºa Spoloãnosti dcér kresÈanskej lásky pre
celé Slovensko. V lete 1947 sa zúãastnil na
generálnom zhromaÏdení Misijnej spoloãnosti sv. Vincenta de Paul v ParíÏi. Vzápätí
nav‰tívil Rím a tu sa stretol aj s Karolom Sidorom. Keì sa 23.9.1947 vrátil do Ladiec,
polícia ho odviezla do Bratislavy, kde ho vy‰etrovali a muãili. Po ìal‰ej strastiplnej ceste
sa znova dostal do väzenia. Na slobodu sa
dostal aÏ v auguste 1965. Koncom januára
1978 e‰te prijal mladé sestry a zakrátko
v brnianskej nemocnici zomrel.
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.
2. februára 1969 bol uverejnen˘ apo‰tolsk˘ list Pavla VI. Antique nobilitatis decora o sv. Cyrilovi a Metodovi.
4. februára 1987 Predsedníctvo ÚV
KSâ odmietlo návrh na prehodnotenie udalostí z roku 1968 a následného obdobia
normalizácie.
5. februára 1862 sa v srbskom Petrovci narodil Ján KVAâALA – 160. v˘roãie.
Ján Radomil Kvaãala alebo Ján Kvaãala,
Kvacsala, bol slovensk˘ pedagóg, osvetov˘
pracovník, svetov˘ komeniológ, cirkevn˘ historik a evanjelick˘ farár. Zomrel v roku
1934 vo Viedni. Pochovan˘ je v Bratislave.
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 Dekan,
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˘mí 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 Klíne
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.“
17. februára 1951 vykonali trest smrti
povrazom na odsúden˘ch Pavlovi Kalinajovi a Bernardovi Ja‰kovi. Ich správy mali
pomôcÈ sledovan˘m kÀazom k väã‰ej opatrnosti. Bernard Ja‰ko a spol. bol od nástupu
komunistického reÏimu najväã‰ím vykon‰truovan˘m procesom, v ktorom boli súdení
príslu‰níci Zboru národnej bezpeãnosti. Prokurátor v Àom obÏaloval 22 obvinen˘ch.
Tento proces je svedectvom o dvoch justiãn˘ch vraÏdách, ktoré slúÏili ako odstra‰ujúci
príklad pre ‰tátne bezpeãnostné zloÏky.
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“.
21. februára 1997 bol zaloÏen˘ gk.
Ko‰ick˘ apo‰tolsk˘ exarchát, od roku 2008
Ko‰ická eparchia. Prv˘ exarcha: bp. Milan
Chautur CSsR.

22. februára 1949 si pripomíname v˘roãie od prepadnutia a likvidácie Baziliánskeho klá‰tora v Pre‰ove.
22. februára 1987 zomrel v New Yorku Andy WARHOL, americk˘ maliar, grafik, filmov˘ tvorca a vedúca osobnosÈ amerického hnutia pop artu. Narodil sa ako
Andrew Warhola 6. augusta 1928 v Pittsburghu v Pennsylvánii. Rodiãia Andyho Warhola boli imigranti rusínskej národnosti pochádzajúci z obce Miková na Slovensku.
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 1887 sa zaãali deportácie slovensk˘ch detí na maìarské kraje –
135. v˘roãie.
24. februára 1948 v Bratislave vznikol
Akãn˘ v˘bor hlavného mesta Slovenska pod
vedením pplk. Dr. Antona Ra‰lu.
26. februára 1657 bola zaloÏená Ko‰ická univerzita. Prv˘ rektor: Martin Palkoviã.
26. februára 1990 prezident Václav
Havel podpísal v Moskve dohodu o stiahnutí sovietskych vojsk z územia âesko-Slovenska. I‰lo o likvidovanie „doãasnej“ vojenskej
okupácie z 21. augusta 1968.
27. februára 1812 sa v Hornej Lehote
narodil Samo CHALUPKA – 210. v˘roãie.
Samo Chalupka bol slovensk˘ romantick˘
básnik a evanjelick˘ kÀaz, mlad‰í brat Jána
Chalupku. Autor básne Mor ho! Zomrel
v roku 1883.
27. februára 1902 sa v RuÏomberku
narodil ªudovít FULLA – 120. v˘roãie. ªudovít Fulla bol slovensk˘ maliar, grafik,
ilustrátor, scénograf a v˘tvarn˘ pedagóg. Je
povaÏovan˘ za jedného zo zakladateºov moderného maliarstva a grafiky na Slovensku.
In‰piroval ho najmä slovensk˘ folklór. Fullove tapisérie sú povaÏované za základné diela
tohto umenia na Slovensku. Zomrel 24.
apríla 1980 v Bratislave. Pochovan˘ je v RuÏomberku.
27. februára 1946 ãesko-slovenská
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.
29. februára 1992 sa v Pre‰ove konala
biskupská vysviacka bp. Milana CHAUTURA CSsR – 30. v˘roãie.
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PRIPOMÍNAME SI
88 rokov
Valéria Hrnãariková, Hlohovec
6.2.1934
Helena Ho‰táková, Dobrá
2.2.1934

90 rokov
Anton Fritz, Lipany

55 rokov

13.2.1932

Jarmila OÏvoldová, Gajary
19.2.1967

92 rokov

8.2.1962

Magda Pe‰tová, Nitra
4.2.1930
Anastázia Kardo‰ová, Chynorany
10.2.1930

60 rokov
ªudmila Straková, Trenãín

80 rokov
Margita Zimanová, Lovãa

94 rokov
9.2.1942

Katarína Luptáková, Banská ·tiavnica
6.2.1928

82 rokov
MUDr. Gábor Csomó, Luãenec
9.2.1940
Bernardína Minaroviãová, ·enkvice
5.2.1940

97 rokov
Eleonóra Jedliãková,
Bánovce nad Bebravou

8.2.1925

Jubilantom
srdeãne blahoÏeláme

83 rokov
Alfréd Klussay, Svätá Mária
27.2.1939
Mária Brichtová, Bratislava
16.2.1939
Anna Matoviãová, Bratislava
15.2.1939
Jozef Antal, Pozdi‰ovce
14.2.1939

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

Výzva

VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti,
priatelia. Minister vnútra SR Roman Mikulec
sa rozhodol, Ïe rezort uÏ nebude viac financovaÈ ná‰ ãasopis Svedectvo a radikálne zníÏil na‰ej organizácii v˘‰ku ‰tátnej dotácie.
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

JUDr. Peter BrÀák, Bratislava
50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava
10 EUR
Ing. Eva Krajãiová, Bratislava
30 EUR
Vladimír Gregor, Bratislava
5 EUR
Ing. Mária Poráziková, Bratislava
20 EUR
Prof. Milan S. ëurica, Bratislava
100 EUR
Magdaléna a Anton âulen, Bratislava
12 EUR
Juraj Hurn˘, Graz
50 EUR
Monika Danko, Nemecko
50 EUR
Riccardo Pudi‰, Rím
20 EUR
Roman Vadoviã, Bratislava
10 EUR
MUDr. Jolana Javorková, Bratislava
60 EUR
Darcom vyslovujeme
úprimné poìakovanie

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, alebo sa kontaktujte na tel. ãísle:
02-52 63 81 56.
Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO
a ãasopisu Svedectvo

■ Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na Obchodnej ulici ã. 52 sú v pondelok od 9.00 hod. do 12.00 hod. UpozorÀujeme
na‰ich ãlenov, Ïe mimo úradn˘ch hodín sa telefonicky nedovolajú do kancelárie
Predsedníctva PV ZPKO.

ROZLÚČILI SME SA
✞ Vo veku nedoÏit˘ch 90 rokov,
14. septembra 2021, zomrela Emília
ILONâIAKOVÁ z Bohuníc - Pruského, b˘valá dlhoroãná ãlenka RP PV
ZPKO v Ilave. Pani Ilonãiaková bola
manÏelkou pána Jozefa Ilonãiaka,
ktor˘ bol od roku 2009 nositeºom
âestného uznania za v˘znamné zásluhy o demokraciu a ºudské práva
v boji proti komunizmu.
✞ Vo veku 90 rokov, 3. januára
2022, zomrel Gustáv HRABOVEC
z Dolného Kubína, dlhoroãn˘ ãlen RP
PV ZPKO v Dolnom Kubíne. Rozlúãka
so zosnul˘m sa konala 5. januára
2022 v rímskokatolíckom kostole sv.
Kataríny v Dolnom Kubíne.
Pozostal˘m vyslovujeme
úprimnú sústrasÈ

UPOZORNENIE
Vzhºadom na zmenu podmienok pri financovaní ãasopisu Svedectvo, musela organizácia pristúpiÈ na
uverejÀovanie ãlánkov sponzorov,
korí nám pomohli. Nemusia byÈ vÏdy
v súlade s hodnotov˘m zameraním
PV ZPKO.
âitateºom za porozumenie ìakujeme.
Redakcia
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Vo februári si pripomíname
v˘znamné Ïivotné jubileá t˘chto
na‰ich ãlenov. Spomíname aj na
t˘ch, ktorí sa tejto slávnosti nedoÏili.

PRISPELI NA SVEDECTVO
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