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ČASOPIS TABUIZOVANÝCH FAKTOV

Ján Sokol: Aby človek uniesol znevažovanie, musí mať čisté svedomie

Viera pomáha v ťažkostiach
NÁŠ ROZHOVOR
Emeritn˘ arcibiskup Ján
Sokol (1933) je azda najprenasledovanej‰ím cirkevn˘m
hodnostárom v novodobej ére
Slovenska. UÏ pred jeho vymenovaním za biskupa v roku
1988 bol zaraden˘ do skupiny:
Vhodn˘ pre Vatikán, nevhodn˘ pre SR. Slávnostne inaugurovan˘ do úradu arcibiskupa bol 10. septembra 1989. Po
dov⁄‰ení 75 rokov, v súlade
s Kódexom kanonického práva, poÏiadal o uvoºnenie
z postu arcibiskupa. Pravidelne sa zúãastÀuje na akciách
PV ZPKO. Médiá ho podozrievajú zo spolupráce s ·tB,
z kladného vzÈahu k prvej Slovenskej republike, zo sprenevery cirkevn˘ch peÀazí... Aj
o tom je nasledujúci rozhovor.

V čísle

Nielen vy osobne, ale aj Cirkev
ãelí útokom zvonku. Vy statoãne
odolávate, preÏije aj Cirkev?

Vpravo arcibiskup Ján Sokol medzi politick˘mi väzÀami na konferencii
v Smoleniciach v roku 2011.
Foto Vlastimil Morávek

Musíme si najskôr odpovedaÈ na
otázku, ão je Cirkev? SpoloãnosÈ
boÏsko-ºudská. A ão je najväã‰ím
dôkazom boÏskosti Cirkvi? Je to
ºudsk˘ prvok. Predstavme si ju ako
voz, v ktorom sa uÏ dvetisíc rokov
vezieme, aj keì jeho kolesá dávno

spráchniveli. Tie kolesá predstavujú
ºudsk˘ prvok. A tak, ako manÏelia i‰li
do manÏelstva so svojou povahou, aj
kÀaz do stavu kÀazského vstupuje so
svojou povahou.
Pokraãovanie na 10. strane
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Pár povolebných poznámok
Ostatné parlamentné voºby a následné
zostavenie vládnej koalície priniesli toºko noviniek, Ïe pre ich lep‰ie
pochopenie a strávenie
musíme zaãaÈ teóriou. Médiá nám totiÏ od rána do veãera podsúvajú, Ïe je
tu nejaká pravica a ºavica a ako neuveriteºne medzi sebou súperia, priam
na Ïivot a na smrÈ. Ak si pripomenieme aspoÀ pár v˘razov, ktoré struãne
charakterizujú pravicu (poriadok,
muÏnosÈ, sila, tradícia, náboÏenstvo,
vlasÈ, národ, vlastníctvo) a ºavicu (rovnosÈ, súcit, prerozdeºovanie, kolektivizmus, ateizmus, internacionalizmus)
a spomenieme si, Ïe november 89 bola len e‰tebácka inscenácia, kde hlavn˘m motívom súdruhov bolo prísÈ
k majetkom, vidíme, Ïe sme tu silnú
pravicovú stranu ani maÈ nemohli. To
len ºudia s boº‰evick˘mi spôsobmi, zalezen˘mi aÏ pod koÏu, sa odrazu zaãali hraÈ na demokratov ãi kresÈanov,
aby pokryli celú politickú scénu. Hlavne, aby im odnikiaº nehrozilo nijaké
nebezpeãenstvo. TakÏe títo ºudia úplne prirodzene a zákonite v‰etky pravicové hodnoty redukovali takmer na
nulu. Zostalo len súkromné vlastníctvo, ão v‰ak neznamenalo podnikanie,
ale pridelenie majetkov komunistickej
nomenklatúre.
Ak sa pohybujeme vo svete hodnôt a nie mediálnych lÏí, potom musíme povedaÈ, Ïe prvá autentická pravicová strana, ktorá sa po novembrovej
inscenácii dostala do parlamentu a navy‰e bez „krstn˘ch otcov“, je Kotlebova ªS NS. Boli aj iné pravicové straniãky, ale tie sa do parlamentu nemali
‰ancu dostaÈ. Z t˘ch parlamentn˘ch,
ão by sa radi za pravicové vydávali,
môÏeme spomenúÈ SNS, no to bolo
skôr pravicové placebo, lebo u nich na
prvom mieste bol vÏdy obchod. No

a KDH to uÏ bol priam hodnotov˘
podvod na pravicov˘ch voliãoch. Veì
uÏ im to koneãne aj zrátali. Aj ostatné
parlamentné strany akokoºvek spájaÈ
s pravicov˘mi hodnotami je mimoriadne bezoãivé klamstvo.
Komunisti, ich dietky, rovnako
ako e‰tebácke ‰truktúry v‰etk˘ch vekov˘ch kategórií od hrôzy, Ïe starostlivo pripraven˘ podvod sa zaãína rúcaÈ,
unisono zavyli od hrôzy. A oprá‰ili svoj
klasick˘ slovník, pretoÏe v rozru‰ení sa
uÏ ani nevedia ovládaÈ. Ako vieme, uÏ
od ãias XI. zasadnutia Kominterny
v roku 1931 súdruh Stalin prezieravo
navrhol pouÏívaÈ na v‰etko, ão sa komunistom nepáãilo, slovo fa‰izmus.
Neãudo, Ïe aj na‰im mlad˘m súdruhom – a je to jedno, ãi internacionalistom ãi liberálom – sa toto heslo dokonale zarylo pod koÏu. A keì sú ão
len trochu rozãúlení, vyvrhujú ho zo
seba vo veºk˘ch dávkach. Na druhej
strane, aspoÀ máme rukolapn˘ dôkaz,
Ïe v‰etky na‰e médiá sú v rukách kominterny. Vtáka pozná‰ po perí...
K samotnej vládnucej koalícií niet
veºmi ão dodaÈ, aj keì niektorí mlad‰í
ºudia oklamaní mediálnym zneuÏívaním slova „pravica“ sa cítia podvedení. Oligarchovia sa jednoducho dohodli a hotovo, veì niã iné sa ani nedalo ãakaÈ. Pravica, ktorá s pravicou
nemá niã spoloãné, nemá najmen‰í
problém dohodnúÈ sa s ºavicou, ktorá
je v sluÏbách kapitalistov. Business as
usual. A e‰te nieão: k válovu sa predsa
nechodí s príborom.
Pár slov ku KDH. Dobre si pamätáme na 90. roky, keì zo Îabotovej sa robila rozbíjaãská kampaÀ voãi
na‰ej organizácii, ktorá sa im nakoniec
aj podarila a na‰u organizáciu dokázali rozdeliÈ. Hoci k nim pre‰lo necel˘ch 15% pom˘len˘ch ãlenov, ãi neukojen˘ch kandidátov na predsedu, bol
to veºk˘ úder spoloãenskej prestíÏi

organizácii politick˘ch väzÀov. Aj preto je pre na‰ich ãlenov jedna z najlep‰ích správ t˘chto volieb, Ïe KDH
zostalo pred bránami parlamentu.
A zrejme uÏ tam zostane navÏdy, pretoÏe tento v˘sledok bude maÈ presne
rovnak˘ psychologick˘ úãinok ako
Kotlebov˘ch 8 percent - jemu percentá porastú, pretoÏe e‰te stále veºa ºudí
bolo zastra‰en˘ch médiami, Ïe urãite
nedosiahne 5 percent, k˘m v˘sledok
KDH iba ukázal, Ïe kráº je fakt nah˘
a rady ich voliãov poklesnú e‰te
dramatickej‰ie. Je prakticky isté, Ïe
rovnako skonãí aj ich politick˘ klon,
Radoslav Procházka.
Ktovie, ãi to bude vedieÈ vyuÏiÈ
opäÈ parlamentná SNS, pretoÏe Slotove vulgarizmy síce nechali pred dverami parlamentu, no nie tak bohat˘ch
podporovateºov, ºudovo naz˘van˘ch
oligarchovia. Ale toto nie je tá hlavná
vec, na ktorej závisí politická budúcnosÈ SNS, pretoÏe uÏ vieme, ako to
chodí... âo môÏe SNS zlomiÈ krk je to,
Ïe celé volebné obdobie bude uprednostÀovaÈ iba „obchody“ a ani po
‰tyroch rokoch prítomnosti SNS vo
vláde stále nebudeme maÈ ani slovenskú televíziu, ani slovensk˘ rozhlas
a aspoÀ jeden slovensk˘ denník. Pre
esenesáckeho predsedu parlamentu je
tu e‰te jedna v˘zva navy‰e, ktorá rovnako zaváÏi – odstrániÈ potupenie
Svätoplukovej sochy na Bratislavskom
hrade, ktorú spáchal tieÏ jeden predseda parlamentu. Ak toto SNS nedokáÏe, iba roz‰íri nepopulárny zoznam
strán bez parlamentnej budúcnosti
ako HZDS, SDKÚ, KDH a najnov‰ie
SieÈ. PretoÏe Slovensko nemôÏe ÏiÈ
v ilegalite veãne.
Na záver by som na‰im komunistick˘m novinárom e‰te rád vysvetlil
jednu záhadu, ktorú ani za svet nevedia pochopiÈ. A pokiaº na‰e ‰kolstvo
budú maÈ v rukách naìalej boº‰evici,
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ani ju tak skoro nepochopia. Vo viacer˘ch novinách som sa totiÏ doãítal, akí
sú na‰i súdruhovia prekvapení, Ïe Kotlebu volili aj v obciach, ktoré za povstania Nemci vypálili. Napríklad
v smutne známej Kºakovskej doline
v obci Ostr˘ GrúÀ dostala ªS NS aÏ 27
percent hlasov. NuÏ, vysvetlenie je
veºmi jednoduché – miestni ºudia vedia, ako sa to celé zbehlo a kto to celé
zavinil. Îe to boli hrdinskí partizáni,
ktorí si párkrát vystrelili na nemeckú
hliadku, ão nemalo nijak˘ vojensk˘
v˘znam, no keì Nemci zaãali za ich
v˘ãiny robiÈ represálie na nevinn˘ch
ºuìoch, r˘chle zdupkali do hôr. A vrátili sa aÏ keì Nemci odi‰li a hneì zaãali v dedine robiÈ teror podobn˘ tomu
nemeckému. Podrobnej‰iu spomienku
na tieto udalosti od pamätníãky Márie
Lujzy Tencerovej si môÏeme preãítaÈ aj
v na‰om ãasopise. Tu by som sa skôr
ãudoval, Ïe práve v takej obci dostal
Smer viac hlasov ako ªS NS. Ale ako
vidíme, oficiálna, t. j. komunistická
propaganda stále má svoj úãinok a asi
ho e‰te chvíºu bude maÈ.
Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO

Živio pre Arpáda Tarnóczyho
Arpád Tarnóczy (11.4.1936, Nováky) je potomok ‰ºachtického
rodu, ktor˘ sa vyznamenal v boji s Tatármi. Za odmenu získal od
kráºa Belu IV. do léna Horn˘ Turiec. Rod sa za tisíc rokov rozrástol
a vy‰lo z neho trinásÈ biskupov, niekoºko prelátov a vysoko postaven˘ch cirkevn˘ch hodnostárov. TaktieÏ veºa uãiteºov na vysok˘ch
uãeniach. Jedn˘m zo salzbursk˘ch arcibiskupov pov˘‰en˘ch na
kardinála bol Maximilián von Tarnóczy. Matka z otcovej strany
pochádzala zo známeho ‰ºachtického rodu Mote‰ick˘ch, ktorí tvorili Pribinovu
‰ºachtu.
V roku 1945 prevzala v Novákoch v‰etku moc partizánska brigáda. Rodové
ka‰tiele vrátane kniÏníc vyrabovala a zniãila. Pred voºbami v roku 1946 desaÈroãn˘
Arpád rozná‰al plagáty s textom SmrÈ komunizmu! Mal trinásÈ rokov, keì si dal do
ruksaku peceÀ doma upeãeného chleba a modlitebnú kniÏku s úmyslom odísÈ do
sveta. Skonãil na hraniciach a potom vo väzení. Po Gottwaldovej smrti dostal
amnestiu. No k˘m bol v Ruzyni, „jeho“ proti‰tátna skupina ìalej vyvíjala ãinnosÈ.
Zavreli ho druh˘krát. Keì sa vec vysvetlila, vrátil sa domov. Îiadne ‰túdium v‰ak neprichádzalo do úvahy. Mohol sa zamestnaÈ len ako pomocn˘ robotník. Vypracoval sa na trénera vodného póla, skonãil priemyslovku, po roku 1989 sa stal prednostom Okresného úradu v Prievidzi, poslancom NR SR, veºvyslancom v Maìarsku,
od roku 2006 do roku 2015 zastával funkciu predsedu obãianskeho zdruÏenia
Politickí väzni Zväzu protikomunistického odboja. NR SR v roku 1996 prijala návrh
jeho zákona o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému. Priznal sa,
Ïe to bol jeho osobn˘ záväzok v‰etk˘m, ktorí leÏia v masovom hrobe pod múrom
ëáblického cintorína. V súãasnosti je Arpád Tarnóczy ãestn˘m predsedom PV
ZPKO.
Ku vzácnemu jubileu mu s vìakou úprimne blahoÏeláme.
Spolupracovníci z na‰ej organizácie a redakcia

Je po voľbách
SLOVO SVEDECTVA
Na Slovensku si pomaly zvykáme na
lÏivú predvolebnú kampaÀ a väã‰ina ºudí
ju uÏ dokáÏe aj de‰ifrovaÈ. Azda najarogantnej‰iu voãi ºuìom v tomto roku viedol Boris Kollár. Názov jeho strany Sme
rodina ostro kontrastoval so Ïivotn˘m ‰t˘lom lídra strany
ãi skupiny jeho kandidujúcich priateºov. Veì ju zaloÏil
pár t˘ÏdÀov pred voºbami. Po voºbách sa ukázalo, ako
blízko má k podsvetiu a aká je jeho „rodina“. Matoviãovo OªaNO tieÏ skôr tvorí komparz jeho obdivovateºov,
neÏ stranu so serióznym programom. Îe si polep‰ili Sulíkovi liberáli vìaãia za jeho ‰ou v nemeckej televízii, ktorá
kolovala na internete. Kollárovci, Matoviãovci ani Sulíkovci nie sú t˘mi, ktorí by stáli za kresÈansk˘mi organizáciami na Slovensku a podporovali ich. Napokon na‰a
organizácia práve poãas ministrovania Daniela Lip‰ica zaãala maÈ problémy s financovaním ãinnosti. Dnes uÏ síce
Lip‰ic nie je v KDH a ani KDH uÏ nie je v parlamente, ale
predstava, Ïeby pravica zostavovala vládu, bolo pre na‰u
organizáciu ãiernou morou. Ak˘ to paradox, ak politic-

k˘m väzÀom komunizmu rozumie lep‰ie ºavicová vláda,
neÏ vláda pravice.
Postavenie politick˘ch väzÀov komunizmu v spoloãnosti nie je dosiaº prijateºne dorie‰ené. Ktovie, ãi nie aj vinou
KDH, ktoré politick˘ch väzÀov segregovalo. Uznávalo len
t˘ch, ktorí po roku 1989 boli organizovaní v KDH. To napokon viedlo aj k de‰trukcii samotnej organizácie. Preão to
KDH robilo, samozrejme neprezradilo. Ale muselo to maÈ
nejak˘ dôvod. Pre kresÈanov to v‰ak bola mätúca politika.
Na stránkach Svedectva sa pokúsime objasniÈ aj novodobé
zlyhania svedomia politikov. Lebo ako sa zdá, éra komunizmu nemusela znamenaÈ to najväã‰ie zlo, aké môÏe
slobodomyseºn˘ch ºudí stretnúÈ. Ná‰ mesaãník má síce
v podtitule uvedené ãasopis tabuizovan˘ch faktov, ale ak
spoloãnosÈ bude pokraãovaÈ v nastolenom trende, budeme
radi, ak budeme môcÈ písaÈ jednoducho pravdu. V‰adeprítomná politická korektnosÈ ºudí uráÏa a ‰éf agentúry Polis
Slovakia Ján Baránek ju neváhal pomenovaÈ fa‰izmom.
Je na poãudovanie, ak za extrémizmus slovensk˘ establi‰ment povaÏuje tak teroristické útoky v Bruseli, ako aj parlamentnú stranu ªS NS, ktorá má v programe dôsledne
brániÈ kresÈanské základy ná‰ho ‰tátu. Pritom ide o hodnoty, ktoré nám umoÏÀujú civilizovane spolunaÏívaÈ. Kto teda
v tomto ‰táte je extrémistom?
Eva Zelenayová
‰éfredaktorka
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Z výročných schôdzí

Jozef Deão, Ján Liteck˘ ·veda a Peter Bielik nad závermi v˘roãnej
schôdze v Bratislave.
Foto Eva Zelenayová

BRATISLAVA - Správu o ãinnosti preãítal predseda poboãky a PV
ZPKO Ján Liteck˘ ·veda. Na schôdzi
zvolili nového predsedu poboãky, stal
sa ním Jozef Deão, syn politického
väzÀa. Poboãka má v súãasnosti 107
ãlenov. Na schôdzi prijali za nového
ãlena Antona âulena, známeho kresÈanského aktivistu. Od ostatnej schôdze zomrelo päÈ ãlenov organizácie. Na
schôdzi sa kon‰tatovalo, Ïe stále nie je
vyrie‰ená otázka bezplatného cestovania v mestskej doprave a odznel návrh
odhaliÈ pamätnú tabuºu kardinálovi
Korcovi v Nitre.
PRIEVIDZA - âlenom poboãky
je ãestn˘ predseda PV ZPKO Arpád Tarnóczy, ktorému prítomní blahoÏelali
k Ïivotnému jubileu a tieÏ k Ïivotnému
jubileu jeho manÏelky. Tarnóczy zhodnotil prínos akcií organizovan˘ch PV
ZPKO, najmä seminárov v Smoleniciach
a v Levoãi. Predseda poboãky Ing. Martin Hagara predniesol správu o ãinnosti, priãom medzi v˘nimoãné a zvlá‰È
potrebné patrili predná‰ka o zloãinoch
komunizmu na Gymnáziu ª. ·túra vo
Zvolene a beseda so ‰tudentmi prievidzského gymnázia, ktorí sú autormi
práce o Jánovi Manasovi, zakladateºovi
ilegálnej skautskej organizácie. OpäÈ sa
potvrdilo, Ïe ‰tudenti sa neuãia o zloãinoch komunizmu a podobné predná‰-
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ky sú jedinou formou oboznamovania
mlad˘ch ºudí s praxou totalitného reÏimu. V˘bor sa zaviazal k roz‰íreniu ãlenskej základne o detí a vnukov politick˘ch väzÀov, k náv‰teve imobiln˘ch
ãlenov, hrobov˘ch miest zosnul˘ch ãlenov a k úãastí v‰etk˘ch akcií organizovan˘ch PV ZPKO.
LUâENEC - Schôdza RP PV
ZPKO sa uskutoãnila 19. marca. Viedla
ju predsedníãka Elena Krãmáriková,
ktorá privítala 23 ãlenov. Rokovanie sa
uskutoãnilo v priateºskom ovzdu‰í,
v ktorom dominovala téma parlamentn˘ch volieb. âlenovia vyslovili
znepokojenie, Ïe do parlamentu sa
dostali ne‰tandardné politické strany.
Jednotliví ãlenovia sa sÈaÏovali na nízke dôchodky, ktoré spôsobujú nedôstojné preÏívanie staroby.

âADCA - âinnosÈ organizácie
znaãne podmieÀuje skutoãnosÈ, Ïe
nemá vlastnú kanceláriu. V roku 2015
poboãka evidovala 15 ãlenov, ktorí sa
v‰ak nemajú kde schádzaÈ a porozprávaÈ sa o svojich ÈaÏkostiach. Svoju nespokojnosÈ vyjadrujú aj t˘m, Ïe odmietajú platiÈ za ãlenské známky. âlenky
v˘boru Veronika Gregorová, Viera âanecká a Veronika Polková sa schádzajú v miestnej cukrárni, kde rokujú
o aktuálnych otázkach poboãky.
Okrem záleÏitostí súvisiacich s materiálnymi a priestorov˘mi problémami
poboãky úãastníci schôdze Ïivo reagovali na v˘sledky parlamentn˘ch volieb.
BANSKÁ BYSTRICA - Schôdza poboãky sa zaãala tradiãnou minútou ticha za ãlenky, ktoré odi‰li do
veãnosti. V roku 2015 to boli Mária Sidorová a Paulína Latináková. K Ïivotnému jubileu 80 rokov zablahoÏelali
Jánovi Gregorovi, ktor˘ ich oslávil 8.
marca. Predsedníãka organizácie Helena Halková oboznámila prítomn˘ch so
správou o ãinnosti a pozvala v‰etk˘ch
prítomn˘ch a ich rodinn˘ch príslu‰níkov a priateºov na pietnu spomienku
k 66. v˘roãiu Barbarskej noci. Uskutoãní sa 13. apríla a zaãne sa sv. om‰ou
o 12 hod. v Katedrále sv. Franti‰ka Xaverského v Banskej Bystrici. Na schôdzi
sa zúãastnil podpredseda PV ZPKO Rafael Rafaj, ktor˘ prítomn˘m poskytol
aktuálne informácie a hovoril o dôleÏitosti prenikania politick˘ch väzÀov do
‰kôl a elektronick˘ch médií.

V Banskej Bystrici sa na v˘roãnej schôdzi zúãastnil podpredseda PV
ZPKO Rafael Rafaj.
Foto archív

NA AKTUÁLNU TÉMU

PEZINOK – V˘roãná ãlenská schôdza RP PV ZPKO
Bratislava okolie so sídlom v Pezinku sa uskutoãnila 9. marca. Prítomn˘ch ãlenov privítal predseda Anton Malack˘, ktor˘ zároveÀ podal správu o ãinnosti za uplynul˘ rok. Informoval aj o neúspe‰n˘ch aktivitách PV ZPKO, ktoré napriek
veºkej snahe predstaviteºov vedenia PV ZPKO sa nepodarilo
dosiahnuÈ. Ide hlavne o znovunavrátenie bezplatného cestovania politick˘m väzÀom a ich rodinn˘m príslu‰níkom
v bratislavskej mestskej doprave . ëalej zamietnutie návrhu
zákona na dood‰kodnenie politick˘ch väzÀov poslancami
NR SR. Vyslovil tieÏ poºutovanie, Ïe napriek vãasnému
oznámeniu o konaní pietnej spomienky 17. novembra na
cintoríne vo Vrakuni sa jej prezident Andrej Kiska nezúãastnil ani v roku 2015. To sa nestalo ani u jedného z predchádzajúcich prezidentov. Malack˘ tieÏ informoval ãlenov
o novozvolenom Predsedníctve PV ZPKO, ktoré sa ujalo
funkcií po XII. sneme konanom 10. júna 2015 v Îiline.

Spomienka na schôdzu v Pezinku.

Foto archív

V neposlednom rade zhodnotil situáciu okolo kancelárskych
priestorov pre poboãku, ktoré musela poboãka vrátiÈ mestu
Pezinok na úãely zriadenia dializaãného centra v Pezinku.
Nádej na nové priestory poboãka má, no zatiaº sa ãaká na
ich pridelenie.
(em)

Čakáme na legislatívne doriešenie III. odboja
Zvyãajne platí: je po voºbách, zabudnite! No b˘valí politickí
väzni ani po 26 rokoch nezabúdajú a od úradov, ‰tátnej reprezentácie – vlády a parlamentu oãakávajú vyrovnanie spoloãensk˘ch, morálnych a hodnotov˘ch dlhov. Protikomunistick˘ (III.)
odboj nemôÏe a nechce rezignovaÈ na ‰írenie posolstva, na oÏivovanie historickej pamäti. Od ‰tátu tretí odboj oãakáva aj legislatívne dorie‰enie postavenia a fungovania organizácie zdruÏujúcej b˘val˘ch odporcov totalitného komunistického reÏimu.
Aj odozva z v˘roãn˘ch schôdzí regionálnych poboãiek PV ZPKO
je podporujúca predvolebnú iniciatívu. Anketové otázky politick˘m stranám vo veci ich postoja k tejto téme a snahu vedenia
zväzu o legislatívne zrovnoprávnenie postavenia II. a III. odboja.
Pred voºbami sme poslali kandidujúcim politick˘m subjektom tri anketové otázky: 1.âi budú iniciovaÈ alebo sa spolupodieºaÈ na predloÏení zákona o postavení a pôsobnosti Zväzu protikomunistického odboja a ãi odporuãia svojmu klubu poslancov
hlasovaÈ „za“ prijatie takejto normy? 2. âi budú ochotní prijaÈ
ìal‰iu od‰kodÀovaciu legislatívu pre b˘val˘ch politick˘ch väzÀov
identickú k zákonu âeskej republiky ã. 262/2011 o úãastnících
odboje a odporu proti komunismu? (poznámka: aj s jednorazov˘m finanãn˘m od‰kodnením ako dodatoãnej kompenzácii na
vyrovnanie dôchodkov, ktoré sú pod ‰tatistick˘m priemerom). 3.
âi bude ochota pokraãovaÈ v ìal‰om zmierÀovaní krívd na b˘val˘ch politick˘ch väzÀoch a ich rodinn˘ch príslu‰níkoch?
S touto iniciatívou pred voºbami sme pripomenuli politick˘m stranám zaostávanie Slovenska oproti legislatívnemu a aj
spoloãenskému zaostávaniu za âeskou republikou. Pripomenuli
sme im, Ïe v zmysle platn˘ch zákonov je protikomunistick˘ odboj pokraãovaním národného boja za oslobodenie, ale súãasne
kon‰tatujeme legislatívnu asymetriu postavenia oboch odbojov.
Slovenská republika zákonom NR SR ã. 487 z 5.decembra 2013
o protifa‰istickom odboji, postavení a pôsobnosti slovenského
zväzu protifa‰istick˘ch bojovníkov totiÏ v paragrafe 4 „uznala
nezávislé postavenie zväzu (pozn.: II.odboja) a poskytuje mu pomoc a súãinnosÈ pri plnení jeho úloh“. ·tát sa v zmysle druhej

vety cit. paragrafu zaviazal „finanãne podporovaÈ ãinnosÈ
zväzu“ (protifa‰istického odboja). T˘mto vznikla zásadná spoloãenská aj legislatívna asymetria v postavení úãastníkov II. (protifa‰istického) a III. (protikomunistického) odboja, ão je nielen
v rozpore s dobr˘mi mravmi, ale aj ústavn˘m princípom rovnosti. V tomto prípade rovnosti úãastníkov boja za slobodu a demokraciu a ich matersk˘ch organizácií. KeìÏe stále pociÈujeme
laxn˘ prístup ‰tátu k postaveniu úãastníkov protikomunistického
odboja opäÈ sme zdôraznili, Ïe protikomunistick˘ odboj podºa
zákona NR SR ã.219 z roku 2006 o protikomunistickom odboji
„bol pokraãovaním národného boja za oslobodenie“ (§2,
ods.1). Pod protikomunistick˘m odbojom sa rozumie aktívny
odpor obãanov proti komunistickému reÏimu prejaven˘ ãi prejavovan˘ organizovane alebo individuálne v období od 6. októbra
1944 do 17. novembra 1989... (ods.2, §2). „Protikomunistick˘
odboj bol súãasÈou studenej vojny vo svete. Jeho úãastníci boli
aktívni bojovníci za slobodu a demokraciu“, kon‰tatuje paragraf
3 cit. zákona. Navy‰e aj zákon 553/2002 Z.z. o pamäti národa
zdôrazÀuje, Ïe protikomunistick˘ odboj predstavoval pokraãovanie národného boja za oslobodenie, ãím obsahovo nadviazal na
protifa‰istick˘ odboj, ktor˘ mu predchádzal.
Od relevantn˘ch strán sme dostali len ‰tyri odpovede (MostHíd, SMK, KDH a SNS). Je to smutn˘ fakt, pretoÏe v parlamente
sú len dve z nich, z toho SNS mieni legislatívu úplne prekopaÈ
a daÈ v‰etky odboje pod jeden menovateº... Dne‰ní politici sa
oháÀajú slobodou aj demokraciou, ale akosi pri tom majú krátku pamäÈ – zabúdajú, kto predov‰etk˘m najväã‰ou mierou prispel k slobode a demokracii a k pádu Ïeleznej opony. Po voºbách
navy‰e zaslal predseda PV ZPKO list premiérovi (pozri str. 16).
B˘valí politickí väzni majú za to, Ïe je najvy‰‰í ãas odstrániÈ
nerovnováhu prístupu ‰tátu k existencii a pôsobnosti dvoch
odbojov a rovnocenn˘ch organizácií. Tejto téme sa budeme
priebeÏne venovaÈ naìalej.
Rafael Rafaj
podpredseda PV ZPKO
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V ZRKADLE ČASU

Nesmieme zabudnúť!
Pred 65 rokmi sa konal zinscenovan˘ súdny
proces s biskupmi Jánom Vojta‰‰ákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Petrom Gojdiãom.
V roku 1949 sa konal IX. zjazd KSâ. Komunistická
moc si dala za cieº skompromitovaÈ Katolícku cirkev a izolovaÈ jej ãeln˘ch predstaviteºov od Vatikánu. Väã‰ina
procesov bola pripravovaná KSâ, pri ktorej pôsobila tzv.
,,cirkevná ‰estka“. Tvorili ju Alexej âepiãka, Vladimír
Clementis, Viliam ·irok˘, Zdenûk Fierlinger, Jiﬁí Hendrych
a Václav Kopeck˘.
Hlavné súdne pojednávanie s troma slovensk˘mi biskupmi sa konalo pred senátom ·tátneho súdu v Bratislave v dÀoch 10. – 13. 1. 1951. Rozsudok bol vynesen˘ 15.
1. 1951. ObÏalobu vypracoval J. Feje‰. Biskupov J. Vojta‰‰áka, M. Buzalku a P. Gojdiãa obvinili zo zloãinov vojenskej zrady, velezrady a vyzvedaãstva podºa zákonov
50/1923 Zb. a 231/1948 Zb., J. Vojta‰‰áka a M. Buzalku
aj zo zloãinu úkladov proti republike. Je známe, Ïe biskupovi Vojta‰‰ákovi a Buzalkovi prisúdili spoluzodpovednosÈ
za deportácie Ïidov, ão bolo umelo vykon‰truované, ako
cel˘ súdny proces.
Ich muãitelia vo vy‰etrovacej väzbe pouÏívali neºudské vy‰etrovacie metódy, ktoré pozostávali z neustáleho
chodenia, bitiek s vyhráÏkami smrti, lámania prstov
medzi Ïelezn˘mi prútmi, nedostatku stravy a ãastého
budenia v noci.
Biskupi M. Buzalka a P. Gojdiã boli odsúdení na
doÏivotie, konfi‰káciu majetku a peÀaÏn˘ trest. Biskup
J. Vojta‰‰ák dostal 24 rokov väzenia, konfi‰káciu majetku
a peÀaÏn˘ trest.
Po smrti dvoch komunistick˘ch tyranov J.V. Stalina
a K.Gottwalda v roku 1953 reÏim zmenil doÏivotné tresty
biskupov M. Buzalku a P. Gojdiãa na 25 rokov odÀatia
slobody. Vtedy mal biskup J. Vojta‰‰ák 76 rokov, M. Buzalka 68 rokov a P. Gojdiã 65 rokov.
Uznesením generálneho prokurátora 14. 6. 1956 bol
biskupom Vojta‰‰ákovi a Buzalkovi preru‰en˘ v˘kon trestu pre zl˘ zdravotn˘ stav. Obaja museli ÏiÈ v prísnej izolácii v Charitnom domove v Deãíne.
V roku 1958 ·tB znovu zaistila biskupa Vojta‰‰áka,
odkiaº ho prepustili v roku 1963.
Zomrel v nemocnici v ¤íãanoch 4. 8. 1965. V roku
1990 bol rehabilitovan˘.
Pozostatky biskupa Vojta‰‰áka boli z rodnej obce Zákamenné prevezené na Spi‰skú Kapitulu, kde sú uloÏené
v kaplnke Zápoºsk˘ch v Katedrále sv. Martina. V roku
1996 sa zaãal jeho proces blahoreãenia.
Biskup M. Buzalka zomrel 7. 12. 1961 v Charitnom
domove Tábor. V roku 2000 bol rehabilitovan˘. Jeho telesné pozostatky z rodného Svätého Antona boli 12. 2.
2003 prenesené do krypty Katedrály sv. Martina v Bratislave. V roku 2000 zaãal jeho proces blahoreãenia.

Blahoslaven˘ Pavol Peter Gojdiã.

Biskup P. Gojdiã zomrel vo väzenskej nemocnici v Leopoldove 17. 7. 1960 na následky získan˘ch chorôb
v dôsledku zlého zaobchádzania poãas jeho nespravodlivého väznenia. Pred smrÈou ho vyspovedal otec Alojz
Vrána. Následne bol pochovan˘ bez ak˘chkoºvek pôct na
väzenskom cintoríne v hrobe bez mena pod väzensk˘m
ãíslom 681.
V roku 1968 bola povolená exhumácia telesn˘ch pozostatkov biskupa Gojdiãa. Samotná exhumácia sa na
leopoldovskom cintoríne uskutoãnila 29. októbra 1968
s následn˘m prevezením telesn˘ch pozostatkov do Pre‰ova.
Pri príleÏitosti jeho sedemdesiatych narodenín mu do
väzenia poslal telegram aj Sv. Otec Pius XII. Ubezpeãil ho,
Ïe nezabúda na svojho hrdinského syna. Bol to pre otca
biskupa skutoãne jeden z najkraj‰ích dní vo väzení.
Biskup Pavol Gojdiã bol 27. septembra 1990 súdne rehabilitovan˘.
V Ríme 4. 11. 2001 vyhlásil Svät˘ Otec Ján Pavol II.
Pavla Petra Gojdiãa za blahoslaveného.
Juraj Vrábel
ãlen redakãnej rady Svedectva
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V Heľpe strieľali do chlapcov
Paulína Melková nám napísala: „Vojnu som preÏila
ako dvanásÈroãná. Keì som mala trinásÈ rokov, stratila som
otca. Na fronte. Keì som mala 15 rokov, bola som na duchovnom cviãení v Banskej Bystrici. V roku 1948 boli u nás
v Heºpe misionári. Potom zobrali sestriãky a o rok aj kÀazov.
A klá‰tor zru‰ili. Vydávala som sa 22. mája 1949. O mesiac
zasa pri‰li do Heºpy zobraÈ kÀaza. Ale Heºpania si ho nedali.
Bola som vtedy, 8. júla 1949 v poli, keì poobede zazvonili
zvony a ºudia z polí vychádzali brániÈ kÀaza. Pred faru pri‰lo
veºa ºudí. Referenta Miterpacha a príslu‰níka ZNB Kovaãócyho hnali na koniec dediny. Miterpacha ãakalo osobné auto,
k˘m v‰ak doÀ nastúpil, vystrelil z osobnej pi‰tole proti prenasledovateºom, ktorí ho uÏ nemohli ohrozovaÈ. Strieºal do
troch chlapcov, mojich rovesníkov. Ondrej Kukuºa, 16-roãn˘,
dostal guºku do pºúc, 13-roãn˘ Ján Me‰Èan bol postrelen˘
do ºavej ruky a guºka mu pre‰la cez sval a tretí Ján Martinec
bol strelen˘ do nohy. Guºka v‰ak narazila do peÀaÏenky
a tak na‰Èastie nebol zranen˘. Bola som pri tom. Uvedomila
som si, ão som práve videla a vrátila som sa domov. Ostatní
ºudia sa hnali aÏ na stanicu. Na druh˘ deÀ ráno uÏ pred ‰iestou bola obec obsadená vojskom a Ïandármi. Vy‰etrovali,
ako to bolo. Veºa ºudí zatvorili, bili ich aj tr˘znili."
Kronika obce uvádza, Ïe vypoãúvali okolo sto osôb, stíhali 42 a odsúden˘ch bolo 35 osôb na podmieneãné i nepodmieneãné tresty od dvoch mesiacov do ‰tyroch rokov.
Pri v˘kone trestu pri‰iel Ján Hyriak v bani Handlová o nohu,

Úãastníãky duchovn˘ch cviãení v roku 1948. Foto archív

tí ão boli v Jáchymove si to odniesli podlomen˘m zdravím
(v jednom prípade sterilitou). Podmieneãné tresty boli udelené len Ïenám, z ktor˘ch jedna bola gravidná. Katolícka akcia
v roku 1949 a najmä následné politické perzekúcie proti obãanom Heºpy mali za následok, Ïe Heºpa bola zaradená
medzi „politicky nespoºahlivé obce“, ktoré nemali rovnoprávne postavenie s in˘mi; jednou z foriem diskriminácie
bolo napr. odmietanie Ïiakov pri uchádzaní sa o ‰túdium na
stredn˘ch a vysok˘ch ‰kolách, ãím zaostávala vzdelanostná
úroveÀ obce. Po roku 1968 a definitívne po roku 1989 boli
odsúdení rehabilitovaní a hmotne od‰kodnení.
(ez)

Voľby sú nádejou
Podºa registra politick˘ch strán
Ministerstva vnútra SR k 28.2.2016
pôsobilo na Slovensku 67 politick˘ch
strán a hnutí. Zaregistrovan˘ch je
v‰ak aÏ 155. Z nich sa vo voºbách do
NR SR 5.3.2016 uchádzalo 23 politick˘ch subjektov. Zvolen˘ch bolo
150 poslancov z ôsmich politick˘ch
strán. Smer-SD získal 41 mandátov,
SaS 21, OªaNO 19, SNS 15, ªS NS
14, Sme rodina 11, Most-Híd 11
a SieÈ 10 mandátov. Tieto politické
strany za v˘sledky vo voºbách dostanú finanãné prostriedky zo ‰tátneho
rozpoãtu. A to príspevok za volebné
hlasy, na ãinnosÈ a za mandáty. Príspevky dostane desaÈ strán, lebo KDH
a SMK prekroãili hranicu troch percent, potrebnú na získanie finanãného príspevku. V tomto roku je zo
‰tátneho rozpoãtu do straníckych kás
pripraven˘ch vy‰e 28 miliónov eur.
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Spomenú si novozvolení poslanci, vláda, predsedovia parlamentn˘ch
strán na b˘val˘ch politick˘ch väzÀov
komunizmu na Slovensku a na ich
organizácie, alebo sa bude opakovaÈ
situácia z minulosti, keì ‰tátny príspevok pre na‰u organizáciu bol vÏdy
variabiln˘? Skonãili sa v poradí uÏ deviate parlamentné voºby, ktoré tak,
ako predchádzajúce, priniesli zmenu
politick˘ch strán i poslancov v NR SR.
Dúfajme, Ïe aj v ich srdciach a svedomí.
Iste aj medzi súãasn˘mi novozvolen˘mi poslancami sú takí, ktorí majú
blízko k finanãn˘m oligarchom s komunistickou minulosÈou, pôvodom,
alebo sú napojení na b˘valé totalitné
‰truktúry komunistickej strany. Títo
vÏdy budú maÈ finanãné prostriedky
zo zdrojov, ku ktor˘m sa mimovládne neziskové organizácie nedostanú.

Je to po voºbách smutné kon‰tatovanie, ktoré niã nevyrie‰i a nepomôÏe
PV ZPKO. Nechcem byÈ zl˘m prorokom, ale mám také tu‰enie...
Do slovenského parlamentu sa
nedostalo KresÈanskodemokratické
hnutie. Na hnutie mali politickí väzni
ZPKO vÏdy osobitn˘ názor. Je to zlá
správa najmä pre KPVS, ktorá sa
orientovala na tento politick˘ subjekt. VeºkosÈ a sloboda nezávisia od
spoloãenského stavu. Niekto zdanlivo stojí nad v‰etk˘mi, ale v skutoãnosti je iba bábkou pre v‰etk˘ch.
Pritom by sa mal usilovaÈ robiÈ kaÏdému dobre, nazhromaÏdiÈ silu
a slobodu, aby mohol brániÈ úctu
BoÏiu a blahobyt svojho blíÏneho.
Uskutoãní sa takáto premena novozvolen˘ch poslancov v slovenskom
parlamente?
Mikulá‰ Tóth

KULTÚRA

Lekár a memoárista Tolstého
V roku 2016 sa predov‰etk˘m chceme
venovaÈ storoãnici úmrtia Vajanského a jeho ìal‰ím príbuzn˘m, ão je zaiste v poriadku, pre jeho zástoje v slovenskej otázke, literatúre, kultúre i politike. Ale nemali by
sme pritom zabúdaÈ ãi obchádzaÈ dve
tohtoroãné jubileá Du‰ana Makovického.
Najmä 150. v˘roãie narodenia, ktoré sa stalo príleÏitosÈou
dostaÈ ho na listinu UNESCA, medzi najv˘znamnej‰ích svetov˘ch tohtoroãn˘ch jubilantov Zeme. Tam, kde sme uÏ
presadili napríklad ªudovíta ·túra, skladateºa Eugena SuchoÀa, ãi teológa a kulturológa, ale aj politického väzÀa
Ladislava Hanusa.
Makovick˘ v rokoch 1904-1910 oddane „slúÏil“ spisovateºovi a mysliteºovi Levovi Tolstému, nielen ako lekár aÏ
do jeho posledného v˘dychu, ale predov‰etk˘m ako jeho
autentick˘ svedok a realistick˘, vytrval˘ a dôsledn˘ memoárista. Zapísal o Àom, o jeho náv‰tevníkoch, rozhovoroch,
o stále v mnohom aktuálnych úvahách a my‰lienkach neuveriteºné svedectvo. Navy‰e v pôvodnom jazyku geniálneho spisovateºa, ktoré má okolo dvetisíc strán a nachádza sa
v na‰ich archívoch. Dostatoãne neprebádané a tobôÏ uÏ
vôbec nie v úplnosti, kriticky ãi súborne vydané, predov‰etk˘m v materinskom jazyku Makovického, v slovenãine.
To nás stále ãaká ako obrovská úloha a v˘zva a s plnou naliehavosÈou ju oÏivuje veºké jubileum. Veì pravdepodobne
ani ruské vydanie Makovického zápiskov z roku 1979, teda
e‰te niekoºko rokov pred gorbaãovskou perestrojkou, nemuselo byÈ vydané bez cenzúrnych zásahov, v absolútnej
úplnosti. To v‰ak treba overiÈ! Dodnes ºutujem, Ïe ako ‰tudent som si neodtrhol od úst zopár desiatok obedov a veãerí, aby som si nezakúpil vtedy na kniÏnom pulte ohmatávané ‰tvorzväzkové dielo D. Makovického „U Tolstogo
(1904-1910). Jasnopolianskije zapiski D. P. Makovickogo“
Obdobne si to dodnes vyãítam aj u kompletne publikovan˘ch, trojzväzkov˘ch, kriticky odkomentovan˘ch a úpln˘ch
Dob‰inského rozprávok, ktor˘m by sa veru zi‰lo po desaÈroãiach aj ìal‰ie vydanie. Obávam sa, Ïe v na‰ich kniÏniciach a antikvariátoch, aÏ na nejakú veºkú v˘nimku, ktorú
zatiaº nepoznám, sa nevyskytuje vôbec ani spomínané
moskovské vydanie Makovického Zápiskov. Veì po piatom, závereãnom zväzku, ktor˘ vy‰iel v roku 1981 a je
v Àom veºmi dôleÏit˘ register, som tieÏ márne pátral.
Ale to bolo dosÈ dávno, keì som písal reportáÏ o nakrúcaní hraného filmu Lev Tolstoj pre zaniknut˘ ãasopis
Film a divadlo. Rusk˘ reÏisér Gerasimov ho nakrúcal aj na
Slovensku a v b˘val˘ch kolibsk˘ch ateliéroch, zaiste i s úcty
k Makovickému. Ak uÏ nestihneme v roku veºkého jubilea
niã v˘znamné nakrútiÈ, aspoÀ verejnoprávna televízia, ktorá
sa tieÏ neraz i zväã‰a prezentuje s obdivuhodnou deravou
kultúrnou a historickou pamäÈou, by sa mala vrátiÈ aspoÀ
k spomínanému star‰iemu koprodukãnému filmu. V Àom
ná‰ slávny lekár, humanista, tolstojovec i prekladateº a popularizátor Tolstého diela, zaiste nezohráva hlavnú úlohu.

Aj popri ìal‰om lekárovi, tolstojovcovi z Tvrdo‰ína,
Albertovi ·karvanovi, s obdobn˘m svetov˘m renomé,
o ktorom sme predsa len nakrútili pozoruhodn˘ hran˘ film
Albert, Albert, ktor˘ môÏeme spokojne vyviezÈ aj do sveta
a nielen v roku ná‰ho predsedníctva v EÚ. Ruskí slavisti,
ale aj najlep‰í znalec Tolstého Ïivota a diela i slovensk˘ch
tolstojovcov ·tûpán Kolafa, ich v mnoh˘ch zaprá‰en˘ch
textoch zaradili bez nadsádzky k najv˘znamnej‰ím tolstojovsk˘m autorom vôbec. Knihu z roku 1974 nazval
príznaãne: K souhvûzdí ruské literatury. D. Makovick˘
u Tolstého, âechova, Gorkého. Aj ìal‰ie jeho ‰túdie, ako
Tolstoj v slovenskom obrannom zápase na rozhraní 19.
a 20. storoãia, Styky ruskej emigrácie so Slovákmi a âechmi, Náãrt Ïivota a diela Makovického, umoÏnili potom aj
s poznaním ìal‰ích faktov a dokumentov napísaÈ Tomá‰ovi Winklerovi cennú biografiu Tragické hºadanie Ïivota:
Du‰an Makovick˘, 1991. Oãakávam aspoÀ jej druhé vydanie. Aj neroz‰írené by obstálo v preklade najmä do ru‰tiny
a angliãtiny. A zaãítaÈ by sa do tejto biografie mohli aspoÀ
editori Zlatého fondu denníka SME. Ide o pozoruhodn˘
projekt prepisov slovenskej literatúry na internetové stránky, na ktorom nezi‰tne a obetavo pracujú dobrovoºníci.
Potom by sa im nestal tak˘ neuveriteºn˘ kultúrny lapsus,
Ïe Makovického text uviedli iba v preklade do ãe‰tiny!?
Napriek tomu, Ïe som im v roku 2014 napísal: „Preão je
Makovického text v ãe‰tine? Veì máme aj slovenské fragmenty prekladu Zápiskov, aj keì doposiaº nejestvuje ich
úpln˘ preklad ãi vydanie, ão je zahanbujúce, lebo je to najv˘znamnej‰ie svedectvo o svetovom spisovateºovi Tolstom,
ktoré zaznamenával Slovák Makovick˘! A pritom je to
svetov˘ klenot!“
Oãakával som, Ïe ak aspoÀ ãasÈ diela neuvedú
v pôvodnom jazyku, so samozrejmosÈou prepí‰u aspoÀ
dostupné ãasti v slovenãine. Napríklad z knihy Lev Tolstoj
v spomienkach, 1978. Dodnes sa to v‰ak, Ïiaº, nestalo.
NapraviÈ by to mohla aspoÀ martinská Slovenská národná
kniÏnica a digitalizovaÈ by mala aspoÀ slovenské fragmenty, k˘m ão najskôr nevydáme aj celé Makovického
Jasnopoljanske zápisky, ako v˘znamnú kultúrnu úlohu!
Pritom svet to uÏ svojsky urobil. Napríklad v ãasopise The
Unesco Courier, v júlovom ãísle z roku 1978, vtedy pri
150. v˘roãí narodenia ruského génia, keì vy‰li vo viacer˘ch jazykov˘ch mutáciách. Uvádzam iba anglickú verziu,
ako Dushan Makovitsky, My years with Tolstoy.
Fascinujúci, dramatick˘ i tragick˘ Ïivot a dielo Du‰ana
Makovického by nás malo predov‰etk˘m zaujímaÈ oveºa
viac, ak nie najviac. Aj ako prvoradého humanistu a antimilitaristu, bojovníka za práva Slovákov a Slovanov,
politického väzÀa. Vy‰e roka si totiÏ „odsedel”, práve po
rozsudku pred sto rokmi v tulskej väznici, keìÏe spolu
s ìal‰ími tolstojovcami protestoval voãi vojne v prevolaní
veºmi aktuálnom aj dnes: Spamätajte sa ºudia – bratia!
Viliam Jablonick˘
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Viera pomáha v ťažkostiach
Pokraãovanie z 1. strany

Preto podºa mÀa je ten ºudsk˘ prvok
najväã‰ím dôkazom boÏskosti Cirkvi. Keì
som konãil teológiu bolo nás desaÈ. Jeden z nás Albín S. bol veºmi problémov˘.
Ko‰ick˘ biskup Mons. âársky ho nechcel
daÈ vysvätiÈ za diecézu, ale súdruhovia
povedali, keì nebude vysväten˘ Albín S.,
tak nebudú ani Ma‰lár, Sedlák a Sokol.
Odpoveì biskupa bola: „KÀazov je málo.
To si nemôÏeme dovoliÈ. Veì by boli pre
celé Slovensko vysvätení len ‰iesti.“ To
boj jeho ºudsk˘ pohºad. No ja by som
povedal: „Tak nebudú, ale ja na nehodného ruky nepoloÏím.“ Veì mohol
vedieÈ, Ïe sa budú ºudia z farností, z ktor˘ch by neboli vysvätení, búriÈ. A toho sa
vtedaj‰ia moc veºmi bála..
Médiá vás skloÀujú veºmi rady,
naváÏajú sa do vás. Novinár Hríb vás
obvinil zo sprenevery 500 miliónov
korún. Súd a vy‰etrovanie v‰ak tieto
obvinenia vyvrátili, ale kauza mala
masívny mediálny ohlas. Ako sa
vyrovnávate s útokmi na va‰u osobnosÈ, lebo tie trvajú uÏ od zmeny
reÏimu.
Predov‰etk˘m, aby ãlovek uniesol
v‰etky tie invektívy a útoky musí maÈ
ãisté svedomie. A potom musí maÈ aj na
nepríjemné udalosti, ktoré existujú v Ïivote kaÏdého ãloveka, pohºad viery, veãnosti a kríÏa. Okrem toho si musí uvedomiÈ to, ão mu na primíciách spievali:
„KÀaz je druh˘ MojÏi‰, kÀaz je druh˘
Noe... a nakoniec, kÀaz je druh˘ Kristus.“ Keì chcete byÈ t˘m Kristom, tak
nielen na Kvetnú nedeºu, keì mu volajú
hosana, ale aj vo Veºkom t˘Ïdni ba aj na
Veºk˘ piatok. Keì mnohí volajú: „UkriÏuj
ho“. Toto mi dávalo vÏdy silu a dáva aÏ
doteraz. Skutoãne na t˘ch obvineniach
nie je niã pravdy. Keì sa objavilo v tlaãi,
Ïe som dal pánu ·tefanovi N. 500 miliónov korún a to v piatich splátkach po
100 miliónoch, dal som celú záleÏitosÈ na
súd. Ku kauze sprenevery 500 miliónov
prebehlo vy‰etrovanie kriminálnej polície,
ktoré inicioval môj nástupca. Polícia pred
pár t˘ÏdÀami tieto obvinenia zamietla
ako nepravdivé.
MôÏete povedaÈ, o ão v kauze
ide?
V roku 1997 pri‰iel za mnou farár
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z Raãe, Ïe kostol aj fara sú v zlom stave,
chce ich opraviÈ. A Ïe v majetku farnosti
sú nepotrebné ‰tyri pásiky zeme, ktoré
by sa mohli predaÈ a získaÈ peniaze na
opravy budov. Podot˘kam, v tom ãase
e‰te o Tescu nebolo ani poãuÈ. Keì som
sa op˘tal, koºko by za pôdu dostal, Ïe
1200 korún. Povedal som mu, Ïe za takúto bonitu a lokalitu by mal ÏiadaÈ najmenej tritisíc za meter ‰tvorcov˘. Preto
sme sa nedohodli. O pol roka pri‰iel aj
so starostom Raãe, Ïe na‰li dobr˘ch kupcov. Îe majú znaleck˘ posudok na 1900
korún, ktoré aj ponúkajú. Povedal som
mu, Ïe pred pol rokom to malo hodnotu
tritisíc, teraz by mali ÏiadaÈ ‰tyritisíc a nie
1900. Starostovi som vsvetlil, Ïe podºa
kódexu musíme brániÈ a chrániÈ cirkevn˘
majetok, nie ho rozhadzovaÈ. Arcibiskupsk˘ úrad im v‰ak nechcel stáÈ v predaji. Dohodli sme sa, Ïe sa skúsime do
vyjednávaní zaangaÏovaÈ priamo z úradu
a vyrokovaÈ lep‰iu cenu. Spolu s farnosÈou sme sa dohodli, Ïe ak sa nám podarí
získaÈ vy‰‰iu sumu, tak farnosÈ dostane
to, ão Ïiada podºa znaleckého posudku
a v‰etko ão arcibiskupsk˘ úrad vyrokuje
nad hodnotu znaleckého posudku,
pouÏije sa pre potreby celej arcidiecézy.
Predaj sa uskutoãnil pod dozorom ministerstva financií, ktoré transakciu písomne
odsúhlasilo.
A dohodli sa?
Dohodli. (Ukazuje zmluvu.)
Zo zmluvy vypl˘va, Ïe podºa
súdno-znaleckého posudku cena
predstavuje 1934 korún. Citujem:
"Kúpna cena bola zmluvne dohodnutá v prepoãte na slovenskú menu vo
v˘‰ke 5633 za meter ‰tvorcov˘. Tesco vyhlasuje, Ïe pri uzavretí kúpnej
zmluvy prejavilo svoju vôºu dohodnúÈ sa na vy‰‰ej kúpnej cene s t˘m,
aby peniaze nad cenu podºa znaleckého posudku pouÏila cirkevná organizácia Bratislavsko-trnavská arcidiecéza pre svoje potreby, hlavne na
tieto úãely: v˘stavba nového
teologického seminára Bratislavskotrnavskej arcidiecézy, rekon‰trukcia
cirkevn˘ch budov a kostolov nachádzajúcich sa v Bratislavsko-trnavskej
arcidiecéze.“ Boli ste úspe‰ní?
Ano, boli sme. Pre Cirkev sme získali

5633 korún namiesto pôvodne ponúkan˘ch 1200. No napriek tomu ma
kritizujú, ako som vraj nev˘hodne narábal s cirkevn˘m majetkom.
A ako sa z toho stala kauza zo
sprenevery 500 miliónov korún?
Do Raãe pri‰iel nov˘ farár. Upratoval
dokumenty a na‰iel doklady z banky
o zaplatení daní za pozemky. Následne
vec predloÏil na posúdenie jednému cirkevnému hodnostárovi. Zaãali zisÈovaÈ
a zdalo sa im, Ïe z pozemkov muselo
byÈ veºa peÀazí. Nena‰li od predaja papiere a tak len robili dohady. Zobrali sumu daní (129 miliónov korún) a vydelili
19 percentami. Tak sa dostali k ãíslu 679
miliónov, ão bola podºa nich predajná cena za pozemky. No a potom od 679
miliónov odpoãítali 129 miliónov daní,
dostali sa na sumu 550 miliónov. S touto
sumou pri‰iel za mnou zmienen˘ cirkevn˘ hodnostár. P˘tal sa ma, ãi e‰te sú
peniaze z predaja Raãe. Povedal som, Ïe
e‰te sa neminulo asi 50 miliónov. No
a tak vznikla kauza. Podºa nich malo byÈ
550 miliónov, zostalo e‰te 50, takÏe niekde musí byÈ 500 miliónov. Dopustili sa
v‰ak chyby v kalkulácii, pretoÏe vtedy,
keì sa pozemky predali, sa neplatila jedna, ale dve dane – daÀ z príjmu a daÀ
z prevodu a daÀ z príjmu nebola 19 percent, ale vy‰‰ia. Skutoãná predajná cena
bola 5 miliónov libier, ão bolo asi 380 miliónov korún. Z toho sa zaplatilo 129 miliónov daní.. Financie ão zostali, sa podelili medzi Raãu (ktorá postavila kostol)
a arcidiecézu. Presné vyúãtovanie pouÏitia t˘chto prostriedkov som predloÏil
Svätej stolici.
Vy ste podali Ïalobu na vydavateºa T˘ÏdÀa a domáhali ste sa ochrany osobnosti a poskytnutia náhrady
nemajetkovej ujmy vo v˘‰ke 50 tisíc
eur. Tie chcete v prípade úspechu
pouÏiÈ na charitu. Ale vy ste tento
súdny spor niekoºkokrát prehrali?
Áno, zaviazal som sa, Ïe v‰etky prostriedky dám na pomoc núdznym. âo sa
t˘ka toho, Ïe sme prehrali, tak to nie je
správna formulácia. SudkyÀa Okresného
sudu v Trnave vydala rozhodnutie, ktoré
hovorilo, Ïe novinár môÏe napísaÈ ão
chce bez ohºadu na to, ãi je informácia
pravdivá, nakoºko ide o slobodu prejavu
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zakotvenú v Dohode o ochrane ºudsk˘ch
práv a základn˘ch slobôd. âiÏe podºa
sudkyne novinár môÏe napísaÈ ão chce
a arcibiskup, ako verejná osoba, to musí
strpieÈ. Krajsk˘ súd aj Najvy‰‰í súd to potvrdili. Hoci mi to známi neodporúãali,
napriek tomu som Ïalobu posunul na
Ústavn˘ súd SR. Nedávno pri‰lo rozhodnutie z ÚS SR, ktor˘ kon‰tatoval, Ïe sloboda prejavu novinára nie je absolútna
a Ïe nemôÏe uverejÀovaÈ nepravdivé v˘roky. T˘m, Ïe súdy uprednostnili právo
novinára hovoriÈ ão chce (aj keì klame),
poru‰ili moje ústavné právo na osobnú
ãesÈ a ochranu dobrého mena. Ústavn˘
súd preto vrátil spis naspäÈ na okresn˘
súd, ktorému nariadil, aby vyzval novinára Hríba na predloÏenie dôkazov k svojim
tvrdeniam o sprenevere 500 miliónov.
O tejto kauze bude opäÈ rozhodovaÈ tá
istá sudkyÀa, ktorá rozhodla v môj
neprospech...
Aj vá‰ nástupca vás obvinil zo
zlého hospodárenia. Ako k tomu
do‰lo?
Keì nastúpil do úradu arcibiskupa
Trnavskej arcidiecézy Róbert Bezák, objednal si audit a finanãnú kontrolu. Hoci
audit za rok 2009 bol v roku 2010 uroben˘ s kon‰tatovaním, Ïe je v‰etko v poriadku, zakrátko sa zaãali objavovaÈ prvé
obvinenia a mediálne ataky. Nie je ÈaÏké
si domyslieÈ, Ïe taká bola objednávka.
Podanie trestného oznámenia malo svoje
naãasovanie a svoj úãel. To, Ïe ma mediálne ‰kandalizovali tri roky a nedali v tej
dobe trestné oznámenie, ale dali ho aÏ
tri dni po odvolaní Róberta Bezáka
z funkcie, hovorí samo za seba...
Slovenskú spoloãnosÈ polarizuje
vzÈah k prvej Slovenskej republike.
Médiá vám vyãítajú pozitívny vzÈah
k nej aj vyjadrenie, Ïe prezidenta Tisa by mali historici hodnotiÈ objektívnej‰ie. Ako sa s t˘m vyrovnávate?
Je nesporné, Ïe ten ‰tát jestvoval.
Môj názor je, Ïe vyhlásenie Slovenskej republiky bolo v danom okamihu to lep‰ie
rie‰enie. NevyhlásiÈ ‰tát by bol hor‰í variant. Dúfam, Ïe toto historici nebudú
spochybÀovaÈ. To, akú podobu naberie
‰tát, majú na svedomí ºudia, ktorí ho potom spravujú. Nesprávne sa mi podsúva,
Ïe velebím prvú Slovenskú republiku. Nie
je to pravda. Odsudzujem kaÏdé jedno
zverstvo, kaÏd˘ straten˘ Ïivot, kaÏdú krivdu. NemoÏno nevidieÈ, Ïe sa stali chyby

a váÏne, neospravedlniteºné. Ak som sa
v minulosti vyjadril, Ïe na Slovensku bolo
v tej dobe dobre, tak som to myslel
v tom zmysle, Ïe tu bolo relatívne bezpeãie a na vojnové pomery relatívny dostatok. Samozrejme jedn˘m dychom dodávam, a to uÏ Ïiaº nikto nechce citovaÈ,
Ïe z hæbky svojho vnútra, ako ãlovek
veºmi bolestne vnímam v‰etky krivdy,
zverstvá a najmä zloãinné zabíjanie, ktoré
boli spáchané proti star‰ím bratom vo
viere, proti bratom Îidom. V˘voz obãanov z republiky a ich následná likvidácia

Arcibiskup Ján Sokol
Foto Eva Zelenayová

v koncentraãn˘ch táboroch, ãi uÏ ‰lo
o bratov Îidov, Rómov, alebo Slovákov
a ìal‰ích, bolo zverstvo a nemoÏno s t˘m
za Ïiadnych okolností súhlasiÈ. Nikto nemá právo zbaviÈ ºudí ich základn˘ch ºudsk˘ch práv, vyváÏaÈ ich za hranice, rozdeºovaÈ rodiny a tobôÏ nikto nemá právo
siahnuÈ inému na Ïivot. Treba povedaÈ, Ïe
tí, ão tomu mohli zabrániÈ a nezabránili,
ºudsky zlyhali. To ão sa stalo, bolo veºké
zlo. Vedºa nás b˘vali Îidia. Gejza Neiman
bol mäsiar a mal tri deti. A keì ich brali,
plakal som. Chodieval som k nim, hrávali
sme sa spolu, boli sme priatelia, spolu
sme jedávali, raz u nás, raz u nich, zapaºoval som im oheÀ, lebo boli ortodoxní,
zatemÀoval okná... Dobre som vychádzal
s profesormi Traubnerom i Sternom. Ale
potom, ão som mal sv. om‰u za Jozefa
Tisa, ktor˘ podºa mÀa v marci 1939 zabránil zniãeniu ná‰ho národa, médiá v‰etko nafúkli a spravili zo mÀa obhajcu fa‰izmu. TakÏe toto je celá kauza.

Médiá vás obviÀujú aj zo spolupráce s ·tB.
K tomu som sa tieÏ uÏ vyjadril, Ïe
som nikdy s ·tB vedome nespolupracoval. Príslu‰níci ·tB ma predvolávali na
v˘sluch. VÏdy som sa snaÏil ochraÀovaÈ
záujmy Cirkvi a odviesÈ ich pozornosÈ
k nepodstatn˘m záleÏitostiam. Podºa
záznamov ma zaevidovali za agenta v júli 1989. Predt˘m som bol pre nich neprijateºn˘ radikál. Aj po júli 1989 o mne písali policajné správy pre ãeskoslovenskú
vládu, Ïe konám nepriateºskú ãinnosÈ
proti reÏimu. Stál som na tribúnach, keì
sa to len zaãínalo a nikto nevedel, ako to
dopadne. Cez moju faru ‰iel jeden
z hlavn˘ch tajn˘ch kanálov pa‰ovania náboÏenskej literatúry. Bol som prepojen˘
s predstaviteºmi tajnej Cirkvi a slovenskej
emigrácie, s ktor˘mi sme riadili slovenskú
Cirkev. Nikdy som Cirkvi ne‰kodil, naopak, obetoval som jej cel˘ Ïivot a pomáhal. Nebol som ani kompromisom
medzi ‰tátom a Vatikánom, ako sa to
snaÏí najmä ãasÈ mediálnej obce a kvázihistorikov podsunúÈ verejnosti. Nie som
jedin˘, ktor˘ si v‰imol, Ïe ÚPN mnohí zneuÏívajú na diskreditáciu Ïijúcich „agentov“. Archívy ·tB sú autentické v tom, Ïe
dokumenty vytvorili príslu‰níci zloãineckej
organizácie, no podºa mnoh˘ch novinárov a historikov tieto dokumenty odzrkadºujú veci tak, ako sa stali. A to nemusí byÈ pravda. Je pravda, Ïe dokument
napísal e‰tebácky dôstojník? Áno. Odzrkadºuje dan˘ dokument pravdivo fakty
a preverované situácie? Nie, nemusí to
tak byÈ. Preto by mal správny historik analyzovaÈ nielen jeden archív, ale aj iné
zdroje, aby si vytvoril pravdiv˘ obraz. Napokon stále sú k dispozícii autentickí Ïijúci svedkovia. I keì aj tí kÀazi a biskupi,
s ktor˘mi sme viedli loìku slovenskej
Cirkvi v rozbúrenom mori komunistickej
búrky uÏ pomaly odchádzajú do veãnosti.
Je známy vá‰ veºmi dobr˘ vzÈah
k politick˘m väzÀom komunizmu. âo
vás s nimi spája?
Videl som mnohé prípady nevinn˘ch
ºudí, ktor˘ch zavreli. Gazdovské rodiny
jednoducho vyviezli. Mamin brat bol maloroºník a hoci bol na ich strane, nedokázali ho zlomiÈ, aby podpísal vstup do
druÏstva. Mám osobné skúsenosti z tohto obdobia, ãi uÏ z dediny alebo z rodiny.
Statoãne niesli svoj kríÏ. Ten nás spája.
Eva Zelenayová
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FAKTY A POLEMIKA

Človeku nestačí len jesť a piť...
Homília ThDr. Jána Ko‰iara v trnavskej Bazilike sv. Mikulá‰a z 28.
februára vyvolala masívny mediálny
útok voãi tomuto kÀazovi, ktorého
obvinili zo skrytej agitaãnej kampane
v prospech ªS NS. UverejÀujeme ju
v plnom znení aj preto, lebo Ján
Ko‰iar je duchovn˘m PV ZPKO
a kampaÀ proti nemu povaÏujeme za
neopodstatnenú.
Drahí bratia a sestry!
V dne‰nom evanjeliu Samaritánka
prosí Pána JeÏi‰a: „Pane, daj mi takej vody, aby som uÏ nebola smädná a nemusela sem chodiÈ ãerpaÈ!“ (Jn 4, 15) a táto
biblická postava nás sprevádza v tretiu
pôstnu nedeºu.
Evanjelista Ján nám dáva za vzor Samaritánku, ktorá hºadá Ïivú vodu. Slová
Pána JeÏi‰a, ktor˘ jej povie, ak˘ mala cel˘
Ïivot, hoci ju vidí po prv˘krát, sa dotknú
jej najhlb‰ieho vnútra a spôsobia, Ïe ona
sama ho poprosí o Ïivú vodu pre dosiahnutie veãného Ïivota a spozná v Àom Mesiá‰a, lebo on sám jej to povie: „To som
ja, ktor˘ sa s tebou rozpráva.“
âlovek, ktor˘ berie váÏne svoje poslanie a povolanie, nevyhnutne musí zatúÏiÈ
po stretnutí s Kristom. Aj my chceme takú
vodu, ktorá nám dá veãn˘ Ïivot, a takú
vodu nám dá len BoÏí Syn, JeÏi‰ Kristus.
Prosba Samaritánky k Pánu JeÏi‰ovi
vyjadruje vo svojom najhlb‰om zmysle neprekonateºnú a neuhasiteºnú túÏbu ãloveka. V skutoãnosti kaÏd˘ ãlovek si je vedom˘ svojej neschopnosti, Ïe sám nedokáÏe
naplniÈ svoju túÏbu po pravde, dobre
a kráse, ktorá vychádza z hlbín jeho bytia.
Roky Ïivota nám plynú a raz urãite aj
my prídeme rovnako ako biblická Samaritánka na to, Ïe túÏime po vode veãného
Ïivota. âloveku nestaãí len jesÈ a piÈ, ãlovek cíti, Ïe chce dosiahnuÈ v Ïivote viac,
Ïe chce milovaÈ a byÈ milovan˘. Ak ako ºudia prem˘‰ºame, zisÈujeme, Ïe hºadáme
nieão, ão nás presahuje, a Ïe vlastne hºadáme Boha. Krásne to vyjadril vo svojich
Vyznaniach uÏ sv. Augustín. Nepokojné je
na‰e srdce, k˘m nespoãinie v tebe, Pane.
Aj v mnoh˘ch ver‰och Starého zákona sa túÏba po Bohu prirovnáva k smädu
po vode, napr. v 42. Ïalme: „Po Bohu túÏi
moja du‰a, po Bohu Ïivom, kedyÏe uÏ prí-
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dem k nemu a uzriem BoÏiu tvár?“ Táto
túÏba sa nám ãiastoãne uÏ tu na tejto zemi spæÀa, keì prichádzame k stolu Eucharistie a Pánovho slova – Svätého písma. Je
to váÏna Ïivotná potreba na‰ej du‰e, hoci
ju moÏno tak naliehavo necítime ako telesn˘ hlad a smäd. Ale predsa je veºmi
dôleÏitá pre ná‰ veãn˘ Ïivot, aj pre ãloveka
dne‰n˘ch ãias, moÏno viac ako kedykoºvek v minulosti. âlovek sa predsa zam˘‰ºa
nad sam˘m sebou a hºadá odpoveì na
zmysel Ïivota.
âistú a Ïivú vodu si potrebujeme naliaÈ nielen v na‰om osobnom duchovnom
Ïivote, ale aj v Ïivote spoloãnosti. Aj teraz
sme pred v˘znamn˘m dátumom, ktor˘m
je 5. marec 2016, keì pôjdeme k urnám,
aby sme si zvolili na‰ich zástupcov, ktorí
nás budú reprezentovaÈ v parlamente.
Îiadajme odpoãet od t˘ch, ktor˘ch
sme poslali do parlamentu pred ‰tyrmi
rokmi a majme otvorené oãi i srdcia. ÍsÈ
voliÈ je pre nás veriacich katolíkov, ãlenov
Cirkvi povinnosÈ, ktorá vypl˘va z ná‰ho
svedomia. PonechaÈ veci náhode alebo
osudu by bolo veºkou morálnou nezodpovednosÈou. Ak by sme sa takto zachovali,
potom nemáme právo sa na nieão sÈaÏovaÈ. V na‰ej spoloãnosti sú katolíci vo v‰etk˘ch politick˘ch stranách, urãite aspoÀ
matrikoví, tak máme moÏnosÈ veºkého
v˘beru.
KresÈanské hodnoty, to nie je len
praktizovanie náboÏenského Ïivota, chodenie do kostola a k sviatostiam. To je
predov‰etk˘m vzÈah k Bohu a k druhému
ãloveku v celej jeho podstate. To je vzÈah
k rodine ako základnej bunke spoloãnosti,
to je jasn˘ názor na ãloveka Bohom stvoreného ako muÏa a Ïenu. To je jasn˘ názor na monogamné manÏelstvo, to je
ochrana ºudského Ïivota od poãatia aÏ po
prirodzenú smrÈ. To je vzÈah ku spravodlivosti v zamestnaní, v hospodárskom Ïivote, v zdravotníctve, v súdnictve, to je kultúra a ochrana ºudí pred nemravn˘mi prejavmi na verejnosti alebo v kinách ãi
divadeln˘ch sálach, ochrana chudobn˘ch
pred úÏerníkmi. To je úcta ku kaÏdému
ãloveku v médiách, to je usporiadaná spoloãnosÈ, to je pomoc prenasledovan˘m
kresÈanom a na prvom mieste ochrana
slovenského národa pred moslimskou
inváziou. Tá uÏ staãila veºmi neblaho

postihnúÈ napr. kedysi b˘valé kresÈanské
‰táty ako Nemecko a Francúzsko. Preto
pri voºbách treba hodnotiÈ programy strán
a jednotliv˘ch kandidátov z tohto hºadiska. „Keì siln˘, ozbrojen˘ ãlovek stráÏi svoj
palác, jeho majetok je v bezpeãí.“ – âítame v Evanjeliu sv. Luká‰a (Lk 11,21).
Pouãenie o spoloãnosti má aj Druh˘
vatikánsky koncil v kon‰titúcii Gaudium et
Spes – RadosÈ a nádej. „Politické spoloãenstvo a verejná moc majú svoj základ
v ºudskej prirodzenosti, a preto patria
k poriadku stanovenému Bohom, hoci urãenie politického reÏimu a voºba vedúcich
ãiniteºov sa ponecháva slobodnej vôli obãanov“. Aj sv. Pavol v Liste Rimanom napísal: „Niet moci, ktorá by nebola od Boha...“ (Rim 13,1; GS 74) Po skúsenostiach
celého sveta i v na‰ich krajoch môÏeme
dodaÈ, Ïe niekedy je to od Pána Boha
poÏehnanie, a niekedy dopustenie. Ale
kresÈanstvo, ku ktorému sa e‰te mnohí
hlásime, má svoj základ v BoÏom Synovi
JeÏi‰ovi Kristovi, teda v Bohu.
Na druhej strane, demokracia, tá
pochádza z gréckej antiky a existovala uÏ
v 6. aÏ v 3. storoãí pred Kristom. A základom demokratického systému bol a je
ãlovek, ktor˘ deleguje svoje právomoci na
druhého svojim slobodn˘m rozhodnutím.
Aj samotné slovo demokracia je gréckeho
pôvodu a skladá sa z dvoch slov demos –
ºud a kratos – vláda, teda vláda ºudu. Len
niekedy nevieme, ãi je to genitív, alebo
datív, ãi je to ºud, ktor˘ vládne, alebo sú tu
ºuìmi volené elity, ktoré potom vládnu ºudu aj tak, Ïe sa nám to vôbec nepáãi.
Druh˘ vatikánsky koncil preto upozorÀuje: „Nech teda v‰etci obãania pamätajú na právo a zároveÀ povinnosÈ
pouÏívaÈ svoje slobodné hlasovacie právo
v záujme v‰eobecného dobra. Cirkev pokladá za chválitebnú a úctyhodnú ãinnosÈ
t˘ch, ktorí sa v sluÏbe ºuìom venujú verejn˘m záujmom a berú na seba zodpovednosÈ za tieto otázky. (GS 75)
Lebo Cirkev, ktorá na základe svojho
poslania a svojej kompetencie nijako nespl˘va s politick˘m spoloãenstvom ani sa
neviaÏe na nijak˘ politick˘ systém, je zároveÀ znamením a ochranou transcendentného charakteru ºudskej osoby.“ (GS 76)
Tento koncilov˘ dokument Gaudium
et Spes je citovan˘ aj v Katechizme

FAKTY A POLEMIKA

Ján Ko‰iar na audiencii u Sv. Otca Franti‰ka.

Katolíckej Cirkvi (KKC §2245), preto právom môÏeme povedaÈ, Ïe je to pre nás
kresÈanov katolíkov záväzné. Katechizmus
v ìal‰om bode dodáva: K poslaniu Cirkvi
patrí „vyná‰aÈ morálny úsudok aj o veciach, ktoré sa t˘kajú politickej oblasti,
keì to vyÏadujú základné práva osoby alebo spása du‰í, priãom pouÏíva v‰etky tie
a iba tie prostriedky, ktoré sú v zhode
s evanjeliom a s dobrom v‰etk˘ch so
zreteºom na rôzne doby a situácie“.
(KKC §2246)
Aj sv. pápeÏ Ján Pavol II. má mnohé
vyjadrenia na túto tému. V encyklike Centesimus Annus – St˘ rok sa venuje aj roku
veºk˘ch zmien, ktoré nastali v roku 1989,
a má tam aj toto pouãenie:
„Cirkev si veºmi váÏi demokraciu ako
systém, ktor˘ zabezpeãuje obãanom úãasÈ
na politick˘ch rozhodnutiach a podriaden˘m zaruãuje moÏnosÈ svoje vlády voliÈ
a kontrolovaÈ a tam, kde je to potrebné,
pokojnou cestou ich aj odvolávaÈ. NemôÏe preto schvaºovaÈ utváranie úzkych
vládnucich skupín, ktoré pre vlastné stranícke záujmy alebo ideologické ciele strhávajú na seba ‰tátnu moc. Skutoãná demokracia je moÏná len v právnom ‰táte
a na základe správneho chápania ºudskej
osoby. VyÏaduje splnenie podmienok, nevyhnutn˘ch na podporu jednotlivcov v˘chovou a formáciou v duchu prav˘ch
ideálov, na podporu „subjektivity“ spoloãnosti utváraním ‰truktúr zainteresovanosti
a spoluzodpovednosti. Dnes je sklon tvrdiÈ, Ïe agnosticizmus (po slovensky neverectvo) a skeptick˘ relativizmus predstavujú filozofiu a základn˘ postoj, ktoré
zodpovedajú demokratick˘m formám

Foto archív

politiky. A tí, ão sú presvedãení, Ïe poznajú pravdu a na nej zotrvávajú, z demokratického hºadiska nie sú dôveryhodní,
lebo neakceptujú, Ïe pravdu urãuje väã‰ina, prípadne, Ïe sa mení podºa politickej
situácie. V tejto súvislosti musíme povedaÈ, Ïe v prípade, ak nejestvuje Ïiadna posledná pravda, ktorá riadi a usmerÀuje politické konanie, potom idey a presvedãenia
sa dajú ºahko zneuÏiÈ na mocenské ciele.
Demokracia bez zásad, ako dokazujú dejiny, ºahko sa premení na otvorenú, alebo
skrytú totalitu.“ (CA, 1991, ã. 46)
TK KBS 25. januára zverejnila list
Mons. Milana Lacha SJ, pomocného biskupa Pre‰ovskej arcieparchie a predsedu
Rady Konferencie biskupov Slovenska pre
pastoráciu v zdravotníctve k naliehav˘m
problémom slovenského zdravotníctva,
ale nielen k ním. Neza‰kodí maÈ ho stále
na zreteli, aspoÀ k˘m sa situácia nezmení.
Aj do r. 1989 sme mysleli, Ïe to tak naveky musí ostaÈ. A neostalo. Lebo k˘m ãlovek Ïije, z BoÏieho mandátu – uÏ z knihy
Genezis, „Buìte plodní, mnoÏte sa, naplÀte zem a podmaÀte si ju“ (Gn 1 28) –
môÏe veci zmeniÈ. V dne‰n˘ch na‰ich
podmienkach staãí nebyÈ ºahostajn˘ a nenechávaÈ sa opíjaÈ donekoneãna roÏkom,
ako sa to v na‰ich krajoch hovorí. Biskup
Lach napísal:
„Rastúca morálna aj materiálna bieda
slovenského zdravotníctva, zapríãinená
bezohºadn˘m drancovaním zo strany
mocn˘ch; poniÏovanie a ohrozenie pacienta; vykorisÈovanie, útlak a znevaÏovanie zdravotníckych pracovníkov, osobitne
sestier, dosiahli neúnosné rozmery. Mnohí
kvalifikovaní a zodpovední lekári a sestry

rezignovali na moÏnosÈ zmeny k lep‰iemu
a odchádzajú z na‰ich nemocníc i z na‰ej
vlasti. Mladí ºudia nevidia perspektívu
dôstojného uplatnenia v zdravotníctve
a odchádzajú za prácou i slu‰nej‰ími Ïivotn˘mi a pracovn˘mi podmienkami do zahraniãia. Obãania nedostávajú adekvátnu
zdravotnú starostlivosÈ.
Bohu Ïiaº, namiesto vecného dialógu
a hºadania prijateºn˘ch rie‰ení nahromaden˘ch problémov sme svedkami arogancie moci, utláãania a zastra‰ovania poctiv˘ch, slu‰n˘ch ºudí, ktorí e‰te na‰li v sebe
statoãnosÈ sa verejne angaÏovaÈ. T˘mto
ºuìom nejde o politiku alebo politikárãenie. Ide im o dobro v‰etk˘ch obyvateºov
Slovenska, ktorí majú právo na primerane
kvalitnú, dostupnú a dôstojnú zdravotnú
starostlivosÈ.
Nakoºko ide o veºmi závaÏné morálne
skutoãnosti ubliÏujúce v‰etk˘m obãanom
Slovenska, nedovoºujú zodpovedn˘m
kresÈanom, tobôÏ kÀazom a poverenému
biskupovi ìalej mlãaÈ. (...)
ZároveÀ sa obraciam na predstaviteºov finanãn˘ch a in˘ch ‰truktúr skrytej, ale
reálnej moci, ktoré sú prav˘mi pôvodcami
súãasn˘ch problémov a v skutoãnosti riadia slovenské zdravotníctvo a ìal‰ie oblasti Ïivota na‰ej vlasti, vrátane tzv. veºkej politiky: v mene chudobn˘ch, utláãan˘ch,
okrádan˘ch a vykorisÈovan˘ch vás naliehavo Ïiadam: prestaÀte povaÏovaÈ obãanov
Slovenskej republiky len za zdroj obohatenia a ºahkého zisku! Namiesto rozsievania
biedy, strachu a nenávisti máte moÏnosÈ
podporiÈ pre tento ºud dobro a dôstojn˘
Ïivot. PretoÏe len úcta k druh˘m ºuìom je
jedinou cestou k spáse, zatiaº ão cesta ºahostajnosti a opovrhovania druh˘mi vedie
k zatrateniu a k zúfalej samote. Prosím,
preukáÏte milosrdenstvo ºudu tejto krajiny. Napravte a odãiÀte zlo, za ktoré nesiete osobnú aj korporatívnu zodpovednosÈ!
Tak môÏete aj vy dúfaÈ v BoÏie milosrdenstvo, ktoré je nekoneãné, a oãakávaÈ BoÏie poÏehnanie pre v‰etky dobré diela, na
ktoré sa podujmete.“
Dúfajme, drahí bratia a sestry, Ïe 5.
marca ste mnohí z vás aj v okrskov˘ch volebn˘ch komisiách, uÏ za akúkoºvek stranu, a Ïe nebude platiÈ známa Stalinova
axióma, „nie je dôleÏité kto a ako volí, ale
kto spoãítava hlasy”.
A spolu so Samaritánkou z dne‰ného
evanjelia aj my hºadajme prameÀ Ïivej
vody.
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STALO SA
1. apríla 1943 nemecké vojsko
objavilo v lese pri ruskej obci KatyÀ
masové hroby vy‰e 4000 poºsk˘ch dôstojníkov, ktor˘ch boº‰evici vyvraÏdili
po uväznení v zajateckom tábore Kozelsk. âlenom medzinárodnej lekárskej komisie, ktorá vy‰etrovala okolnosti tejto masovej vraÏdy bol aj slovensk˘ lekár, profesor patologickej
anatómie na lekárskej fakulte Slovenskej univerzity Dr. Franti‰ek ·ubík
(básnik Andrej Îarnov).
11. apríla 1969 sa na Námestí
osloboditeºov v Ko‰iciach na protest
proti sovietskej okupácii upálil slovensk˘ vojak Michal Leuãík zo Seãovskej
Polianky. Na rozdiel od podobného
gesta ãeského ‰tudenta Jana Palacha,
tento ãin bol úplne utajen˘, lekárske
dokumenty zniãené a v‰etci svedkovia
a príbuzní prinútení k mlãaniu.
13. – 14. apríla 1950 v noãnom
ãase ozbrojené jednotky milície, vojska
a Zboru ‰tátnej bezpeãnosti vtrhli do
takmer v‰etk˘ch muÏsk˘ch klá‰torov
na Slovensku a brutálnym spôsobom
deportovali v‰etk˘ch rehoºníkov do vopred vyhliadnut˘ch „koncentraãn˘ch
táborov“, kde ich internovali (akcia K).
V noci z 3. na 4. mája dokonãili akciu
likvidovaním ostatn˘ch muÏsk˘ch klá‰torov. T˘kalo sa to 1 326 rehoºníkov,
z toho 406 kÀazov, ktorí Ïili v 110 rehoºn˘ch domoch. Z nich potom 171
kÀazov bolo odsúden˘ch na vysoké
tresty: 5 na doÏivotie a ostatní spolu
na 756 rokov a 6 mesiacov väzenia.
14. apríla 1945 rozhodnutím
predsedníctva SNR ã. 108/1945-prez.
zo dÀa 13. 4. 1945 bol zhaban˘ katolícky vysoko‰kolsk˘ internát Svoradov

Pohºad na exhumované telá najväã‰ieho z hrobov v Katyni v roku
1943.

v Bratislave s t˘m, Ïe „cel˘ majetok
patriaci Svoradovu, t.j. vysoko‰kolsk˘
internát a v‰etky priºahlé budovy, ako
aj cel˘ ostatn˘ hnuteºn˘ a nehnuteºn˘
majetok prechádza dne‰n˘m dÀom
do vlastníctva ‰tátu a podlieha správe
SNR“.
15. apríla 1947 Národn˘ súd
v Bratislave vyniesol rozsudok trestu
smrti povrazom nad prezidentom Slovenskej republiky Jozefom Tisom. Jeho obhajcovia so súhlasom odsúdeného hneì podali ÏiadosÈ prezidentovi E.
Bene‰ovi o milosÈ.
18. apríla 1947 na dvore Justiãného paláca v Bratislave bol popraven˘ obesením prv˘ prezident Slovenskej
republiky katolícky kÀaz Jozef Tiso.
19. apríla 1947 v noci o 1. hodine polícia dala pochovaÈ telo Jozefa
Tisa v jednom z troch pripraven˘ch

hrobov na Martinskom cintoríne
v Bratislave. Cirkevn˘ obrad vykonal
saleziánsky kÀaz Jozef Sta‰o, ktor˘ vykonával duchovnú sluÏbu ako väzensk˘ kaplán.
22. apríla 1990 pápeÏ Ján Pavol
II. nav‰tívil Slovenskú republiku. Pri vystúpení z vrtuºníka na Vajnorskom letisku si pokºakol a pobozkal slovenskú
zem, ako to robil iba pri príchode do
suverénnych ‰tátov.
25. apríla 1949 Predsedníctvo ÚV
KSâ vydalo smernice na dosiahnutie
úplnej kontroly nad katolíckou cirkvou
utvorením národnej cirkvi, odtrhnutej
od Ríma.
26. – 29. apríl 1953 Krajsk˘ súd
v Bratislave vyniesol rozsudok nad
ãlenmi Rodiny, ktorú v rokoch 1944 –
1946 zaloÏil chorvátsky kÀaz Tomislav
Poglajen (Kolakoviã). Odsúden˘ch bolo 24 osôb, z nich 9 Ïien, spolu na 121
rokov a 9 mesiacov väzenia.
28. apríla 1943 ‰vajãiarsky generálny konzul v Bratislave Max Grässli
hlásil svojmu ministerstvu zahraniãn˘ch vecí: „...prezident Tiso robí v‰etko, ão je v jeho moci, aby deportáciu
Îidov definitívne zastavil a osud pozostal˘ch Îidov do urãitej miery ºudsky
upravil. V tomto jeho úsilí sa te‰í sympatiám prevaÏnej ãasti slovenského
obyvateºstva.“
29. apríla 1950 uväznili obidvoch
gréckokatolíckych biskupov: sídelného
biskupa Pavla Petra Gojdiãa i pomocného biskupa Vasila Hopku. Vy‰e 70
kÀazov, ktorí odmietli vstúpiÈ do pravoslávnej cirkvi, bolo spolu s rodinami
vysídlen˘ch do sudetsk˘ch krajov âeska so zákazom vrátiÈ sa na Slovensko.

AKTIVITY PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO
■ V ãase zostavovania vlády a prípravy jej nového programového vyhlásenia predseda PV ZPKO Ján
Liteck˘ ·veda poslal list v‰etk˘m predsedom strán
vládnej koalície s poÏiadavkou, aby do vládneho programu zahrnuli aj návrh Zákona o postavení a pôsobnosti Zväzu protikomunistického odboja, III. odboj.
■ POëAKOVANIE - Chceme sa poìakovaÈ t˘m na‰im
ãlenom, ktorí pri hºadaní roãníka 2009 ãasopisu Svedectvo
promptne zareagovali na na‰u v˘zvu a poslali nám hºadané
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v˘tlaãky. ëakujeme! ZároveÀ sme pri zakladaní star‰ích roãníkov zistili, Ïe nám e‰te ch˘bajú tieto ãísla: rok 2010: 7-8,
10, 12, rok 2011: 2, 10, 11. Ak niekto zistí, Ïe ich má navy‰e alebo ich uÏ nepotrebuje, privítame, ak nám ich po‰lete. Vopred ìakujeme!
■ Podpredseda PV ZPKO Rafael Rafaj v spolupráci
s Jozefom Timkom vypracovali zoznam nadácií a finanãne
silnej‰ích subjektov, na ktoré sme odoslali listy s prosbou
o finanãnú v˘pomoc na ãinnosÈ na‰ej organizácie.

ZO ŽIVOTA PV ZPKO

PRIPOMÍNAME SI

PRISPELI NA ČINNOSŤ

Îivotného jubilea 80 rokov sa 8.
marca doÏil Ján GREGOR z Banskej
Bystrice.

85 rokov
Katarína Ne‰tráková, Sereì
Juraj NiÏÀansk˘, Vrbové

V apríli si pripomíname v˘znamné
Ïivotné jubileá t˘chto na‰ich ãlenov
a priaznivcov. Spomíname aj na
t˘ch, ktorí sa tejto slávnosti nedoÏili.

86 rokov
Dagmar Vargová, Hurbanovo 14.4.1930
87 rokov
Horo‰ková Anna, Pie‰Èany

30.4.1931
16.4.1931

18.4.1929

70 rokov
Dagmar Matysová, Bratislava
80 rokov
Helena Takáãová, Ko‰ice
Anna Tkáãová, Sliepkovce
Arpád Tarnóczy, Nováky

8.4.1946

28.4.1936
4.4.1936
11.4.1936

88 rokov
Ing. Mária Brani‰ová, Bratislava 13.4.1928
Margita Paligová, Bratislava
15.4.1928
89 rokov
AneÏka ·umichrastová, Trenãín 1.4.1927

81 rokov
RuÏena Adamjaková, Spi‰ská Nová Ves
25.4.1935
Mirko TuchyÀa, Bánovce nad Bebravou
18.4.1936
Anna Jadrná, Madunice
26.4.1935

90 rokov
Michal Labuda, Nitra

83 rokov
Irena Krajãíková, Trenãín
Elena Rybárová, Hru‰ové

94 rokov
·tefan Skladan, Hliník nad Hronom
12.4.1922
Albína KoÀakovská, Modra
8.4.1922

16.4.1933
19.4.1933

30.4.1926

91 rokov
Anastázia Fojtíková, Bansk˘ Studenec
22.4.1925

84 rokov
ªudovít Lenárt, Zlaté Moravce 11.4.1932

Jubilantom srdeãne blahoÏeláme

ROZLÚČILI SME SA

✞ Ján KOPECK¯ z Kremnice, dlhoroãn˘ ãlen PV ZPKO v Îiari nad Hronom,
zomrel 3. januára 2016.
✞ Vo veku nedoÏit˘ch 91 rokov, 15.marca 2016, zomrel Adalbert
MI·EJE z USA.
✞ Vo veku nedoÏit˘ch 88 rokov, 16.marca 2016, zomrel Mgr. ·tefan
R¯DZI, dlhoroãn˘ funkcionár a ãlen Regionálnej organizácie PV ZPKO v Prievidzi.
Posledná rozlúãka sa konala 21. marca 2016 na miestnom cintoríne v Prievidzi.
Pozostal˘m vyslovujeme úprimnú sústrasÈ

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti, priatelia. Na‰a organizácia dlhodobo
zápasí s ne‰tandardnou situáciou, keì pripravuje plány svojej ãinnosti bez krytia finanãn˘mi prostriedkami. Nedostatok peÀazí nás núti obrátiÈ sa na Vás s v˘zvou
o pomoc. Vydávanie Svedectva nie je ìalej moÏné zabezpeãiÈ z prostriedkov ‰tátnej
dotácie, preto sa obraciame na Vás s prosbou, vyhºadaÈ vo Va‰om okolí potenciálnych sponzorov ná‰ho ãasopisu. Ak nebude vychádzaÈ, akoby sme stratili nástroj
prezentácie vlastného jestvovania. Azda neprajníci by sa tomu aj pote‰ili. Veríme
v‰ak, Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov, za ktoré sme trpeli, a ktoré hodláme aj naìalej chrániÈ a obhajovaÈ. Záujemcovia o pomoc pre na‰e Svedectvo môÏu poslaÈ
svoj príspevok na ãíslo úãtu: SK74 3100 0000 0040 0012 8109, BIC: LUBASKBX,
alebo sa kontaktujte na tel. ãíslach 0905 737 790 a 0902 199 429. Darcom
úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO a ãasopisu Svedectvo

Kamil Bednár, Trstená
20 EUR
Jana Zimenová, Varín
20 EUR
Franti‰ka Jancová, Ilava
20 EUR
Elemír Tri‰ã, Jarovnice
2 EUR
AlÏbeta Tihláriková, Senica
5 EUR
Ing. Augustín Frantz
5 EUR
JUDr. Peter BrÀák, Bratislava
100 EUR
Anastázia Kula‰ová, Bratislava
8 EUR
Viliam Zopp, Bratislava
10 EUR
Franti‰ek Mrkviãka, Bratislava
11 EUR
Ivan Mrva, Bratislava
15 EUR
Helena Takáãová, Ko‰ice
5 EUR
AlÏbeta Bednárová, Cabaj
5 EUR
Marta Dammová, Bratislava
20 EUR
Antónia GaÏáková, Nová Dubnica 40 EUR
Mikulá‰ Majzún, Závod
5 EUR
Franti‰ka Vargová, Zlaté Moravce 10 EUR
Viliam BaÏalík, Bratislava
10 EUR
Marta Prekopová, PovaÏská Bystrica 2 EUR
Bernadeta Gábliková, ·tiavnik
10 EUR
Peter Kovacs, Poprad
2 EUR
Vojtech Poºni‰er, Tlmaãe
10 EUR
ªudvík Bujalka, Bánovce na Bebravou 2 EUR
Vlasta Hadvigová, Trebatice
5 EUR
Ivan Kliment, Tuhár
15 EUR
Stanislav Zahuranec, Spi‰ské Vlachy
30,80 EUR
Angela FlajÏíková, Rado‰ovce
13 EUR
Helena Markoviãová, Topoºãany
15 EUR
Ing. Marian ·uran, Bratislava
50 EUR
Anton Seme‰, Bratislava
20 EUR
Anton Tomík, Bratislava
9 EUR
Pekáriková ªudmila, Pre‰ov
10 EUR
Mons. Ján Sokol, Trnava
30 EUR
MUDr. Vojtech Magursk˘, Martin 40 EUR
Miloslav Luba, Nové Mesto nad Váhom 5 EUR
Jozef Hanzel, Turzovka
40 EUR
Eva Olejníková, RuÏomberok
10 EUR
Lívia Brhloviãová, Bratislava
8 EUR
Irena Krajãíková, Trenãín
10 EUR
Daniela Hurná, Bratislava
10 EUR
Gabriela Hrubá, Levoãa
2 EUR
MUDr. Anna Vojtikeviãová, Îilina 40 EUR
RuÏena Kramárová, Bratislava
15 EUR
Marian Îalobín, Ko‰ice
5 EUR
Libu‰a Mularãíková, Bratislava
10 EUR
·tefan BaÀas, Martin
5 EUR
Vilma Drexlerová, Zohor
30 EUR
Margita Chudá, ·tefanov
10 EUR
Helena Halková, Banská Bystrica
10 EUR
J.Karva‰, Banská Bystrica
10 EUR
·tefan ·matlák, Bytãa
20 EUR
Marta Malá‰ková, Malacky
13 EUR
Zuzana Kollárová, ·uÀava
10 EUR
Mária Maronová, Bratislava
23 EUR
Ferdinand Neuwirt, Topoºãany
10 EUR
Eduard Drexler st., Zohor
10 EUR
Eduard Drexler ml., Zohor
10 EUR
Magda Suchá, Kanada
100 USD
Ing. Július Homola, Topoºãianky
10 EUR
Vavrinec Vaºo, Michalovce
10 EUR
Zuzana a Martin Lackovci, Modrová 50 EUR
Eduard Kováã, Bratislava
10 EUR
Darcom vyslovujeme úprimné poďakovanie

Pripomíname
Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO
v Bratislave na Obchodnej ulici č. 20 sú v pondelok
a v stredu od 9.00 hod. do 13.00 hod.

15

AUTENTICKÝ DOKUMENT

16

