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Gerlach silnejší než Istanbul
VÏdy usmievav ,̆ dobro-

srdeãn ,̆ preÏiaren˘ láskou.
Impozantná postava. Nielen
v smere ºudského tela, ale naj-
mä ducha. Vládne mestu
v meste a uÏ na prv˘ pohºad je
zjavné, komu slúÏi. Chvála JeÏi-
‰ovi Kristovi tróni nad v‰etk˘-
mi stavbami, ktoré v Îakov-
ciach pod Tatrami vybudoval.
Nie pre seba, pre núdznych.
Prostitútky, alkoholikov, narko-
manov, sexuálnych deviantov,
b˘val˘ch trestancov, bezdo-
movcov. Stará sa im o robotu,
stravu, strechu nad hlavou, ale
najmä o du‰u. Chcel maÈ veºa
detí. Má ich. IbaÏe prichádzajú
k nemu doráÀané Ïivotom.
Niet otázky, na ktorú by ne-
na‰iel odpoveì v JeÏi‰ovom
evanjeliu. MuÏ, ktor˘ dal slovo
Bohu a ho aj dodrÏiava. Ing.
Mgr. Marián KUFFA, Dr. h.c.

● Îakovce. Dedinka pod kon-
ãiarmi Tatier. Cítite sa dobre pri

pohºade na hory, ktoré vám tak-
mer zobrali Ïivot? 

Nechodím do Tatier, odtiaº ich vi-
dím kaÏd˘ deÀ. Pozerám sa na ne
tak, ako na miesto, kde mi Boh totál-
ne zmenil Ïivot. Má právo Boh totál-
ne zmeniÈ Ïivot? Má, no tak u mÀa
svoje právo uplatnil. Zaujímali ma ko-

ne, pu‰ky, karate, horolezectvo. Mal
som dievãa, chcel som sa oÏeniÈ, b˘-
vaÈ v lese, robiÈ v horskej sluÏbe. TúÏil
som maÈ dcéru, hovoril som si, BoÏe
daj mi prvú dcéru a potom nech ich
je aj pätnásÈ, ak Ïena bude chcieÈ. 

Pokraãovanie na 10. strane

Vdp. Marián Kuffa Foto Eva Zelenayová
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Pod rovnak˘m titulom, ale s otáznikom,
vy‰iel  úvodník ná‰ho ãasopisu presne pred
rokom. Vyzerá to tak, Ïe ho môÏeme pokojne
zopakovaÈ, ba navy‰e, ani ten otáznik tam uÏ
netreba dávaÈ. Preto, Ïe nenávisÈ – ãi uÏ kaÏ-
dodenná medzi ºuìmi, alebo sofistikovanej‰ia

politická – sa uÏ úplne utrhla z reÈaze. Ba aj b˘val˘ poslanec
Anton Hrnko pri príleÏitosti Vianoc a Nového roka bol núte-
n˘ svojej úvahe daÈ názov: „Vianoce? Realitou je nenávisÈ
a nie sviatky pokoja a mieru.“ 

Viackrát sme písali, Ïe hlavn˘ zdroj na‰ich problémov
spoãíva v nevydarenej, akoÏe „protikomunistickej“ inscená-
cii. Alebo moÏno aÏ veºmi vydarenej. Îe sa nezúãtovalo
aspoÀ s najväã‰ími morálnymi neduhmi, naopak, b˘valí sú-
druhovia sa vrhli na hrabanie majetku hor‰ie ako kobylky
a nijaká iná téma okrem ekonomiky neexistovala. Materialis-
ti sa nezapreli. Nijaká morálna oãista, nijaké zúãtovanie
aspoÀ s t˘mi najväã‰ími komunistick˘mi zverstvami, a uÏ
vôbec Ïiadne ospravedlnenie. NuÏ ale, nepouãiÈ sa z ch˘b
znamená si ich zopakovaÈ. A moÏno e‰te v podlej‰ej forme.

Urobme si tak˘ mal˘ novoroãn˘ kvíz. Uvedieme pár
základn˘ch vecí, ktoré zásadne urãovali ãi urãujú ná‰ kaÏdo-
denn˘ Ïivot a politiku, no ktoré by nemali existovaÈ v Ïiadnej
spoloãnosti, ak chce byÈ európsky civilizovaná, demokratic-
ká, pretoÏe to sú presné znaky kaÏdého totalitného reÏimu.
A skúste na konci uhádnuÈ, o ktorom reÏime by mohla byÈ
reã. 

● Ohlu‰ujúca aktivistická propaganda, v‰ade samé
plagáty a heslá.

● Existuje len jedin˘ správny progresívny názor na spásu
celého sveta, kto ho nezdieºa, je zloãinec a vyvrheº ºudstva.

● V˘chova „nového ãloveka“, indoktrinácia detí a mlá-
deÏe uÏ od pred‰kolského veku.

● Umenie je len slúÏkou nenávistnej politiky.
● Sloboda slova je len pre úzky okruh preveren˘ch

kádrov. 
● Ustaviãn˘ boj proti vnútornému nepriateºovi.
● Podrobenie vedy a postupné nahradenie pavedou na

pomoc t˘m správnym názorom.
● ·tátom podporované oficiálne udavaãstvo.
● Nejasné zákony s beletristick˘mi definíciami na boj

proti vlastn˘m obãanom.
● Ohlupovanie ºudí manipulovan˘mi ‰tatistikami.
● Cenzúra – od rafinovanej pomocou peÀazí aÏ po

hrubé zákazy.

● ·tát je jedin˘ vykladaã histórie, ão je sankcionované aj
trestn˘m právom.

● Vláda je v nepriateºskom pomere voãi vlastn˘m obãa-
nom.

● Moc je viac ako pravda.
● Bezohºadná okupácia médií a médiami.

V˘sledok:
Tí, ão odpovedali, Ïe toto v‰etko, bez v˘nimky, platilo

pre b˘val˘ komunistick˘ reÏim, odpovedali správne. Tragické
v‰ak je, Ïe správne odpovedali aj tí, ktorí toto v‰etko oznaãi-
li za charakteristiky súãasného reÏimu. Bez v˘nimky.

Tak kde sme sa to ocitli? Najhor‰ie na tom je, Ïe nielen
v‰etky staré neduhy sú späÈ (od e‰tebákov, cez angaÏované
umenie aÏ po cenzúru), ale aj to, ão sa dalo povaÏovaÈ za
predsa len aké-také v˘dobytky starého reÏimu (síce chudob-
né, ale predsa len sociálne istoty, väã‰ia bezpeãnosÈ v uli-
ciach, spoloãn˘ pocit odporu a solidarity voãi neºudskému
reÏimu rozbit˘ falo‰n˘mi straníckymi hádkami) sú tieÏ preã,
ãi postupne sa odbúravajú.

O tom, ako sa robila „perestrojka“, matka na‰ej
„neÏnej“, veºa zásadn˘ch informácií zo sovietskych archívov
uÏ uverejnil rusk˘ disident Vladimír Bukovskij. (Pozri aj Sve-
dectvo ã. 5/2022.) Ale aj inde sa môÏeme doãítaÈ o jednej jej
podoperácii s názvom „Golgota“, ktorej zásady vymyslel
e‰te súdruh Andropov. Ten okrem toho, Ïe krvavo potlaãil
maìarskú „kontrarevolúciu“, bol aj hlavn˘ ideov˘ autor ce-
lej „glasnosti“. Tam sa dozvieme, Ïe zásady celej inscenácie
sa plánovali tak, aby sa nenastolil nejak˘ mäkk˘ model so-
cialistického trhového reÏimu, ako bol napríklad v ‰kandi-
návskych krajinách, ale kapitalizmus akoby z 19. storoãia,
drav˘ bezuzdn˘, kde vládnu zákony dÏungle. A tak˘to kapi-
talizmus ºuìom, zvyknut˘m na sociálnu mäkkosÈ, sa urãite
po ãase zhnusí a zaãnú spomínaÈ na staré ãasy, ão bola pod-
stata operácie „Golgota“. NuÏ a tento druh kapitalizmu mal
pre na‰ich súdruhov aj tú v˘hodu, Ïe tie ozaj veºké peniaze
prakticky v‰etky zhrabli oni a pomocou nich stále vládnu.
A samozrejme tak, ako boli vychovaní. 

Špinu nezašpiniš
No a potom, kto to kedy videl, aby potomkovia komu-

nistov a e‰tebákov neboli opäÈ avantgarda a na v˘slní a ãele
celosvetového pokroku, pardón, progresu? Vstali noví Ly-
senkovia, Miãurinovia, stachanovci transgenderu a zase
majú nové dogmy, ktoré totálne prekrúcajú prirodzen˘ nor-
málny Ïivot a prírodu. Pokraãovanie na 4. strane

SLOVO NA ÚVOD

2

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 ● Tele-
fón: 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. 

Čaká nás ďalší rok nenávisti

ro
ãn

ík
 3

3
●

ja
nu

ár
 2

02
3



SLOVO NA ÚVOD

3

Z odstupu tridsiatich rokov sa
1. január 1993 v histórii slovenského
národa javí ako zázrak. V tom čase to-

tiž krajiny východného bloku boli silne ateizované a spoza že-
leznej opony život na Západe pripomínal rímske bakchanálie.
Dar slobody či demokracie si mnohí vykladali tak, že môžu
všetko a nemusia nič. Slovenská spoločnosť bola po zániku
prvej Slovenskej republiky zbavená intelektuálov i vzdelancov
a po nástupe komunistov k moci aj ľudí vlastniacich kapitál.
Takto vyprázdnená spoločnosť ľahko podľahla „všimnému“
od západných „demokratov“.  

Tridsať rokov v živote štátu nie je mnoho. Sme mladý
štát, ale veľmi,  veľmi starý národ. Národ so slávnou minu-
losťou, ktorú nám tak tvrdošijne naši susedia udupávali do
zabudnutia. Veď ktorý z európskych národov  sa môže po-
chváliť, že jeho jazyk sa stal jedným zo štyroch liturgických
jazykov? Pápež Hadrián II. „...prijmúc knihy slovenské, po-
svätil ich a položil na oltár v chráme Svätej Márie, ktorý sa
volá Fatné a spieval s nimi liturgiu“, uvádza sa v Živote Kon-
štantína. Stalo sa tak v čase kráľa Svätopluka, keď okolité ná-
rody o kráľovstve mohli len snívať.   

Ale.
Ale až v roku 1938 si Slováci vydobyli samostatnosť

v podobe autonómie. Tido J. Gašpar v knižke Veľký rok z ro-
ku 1939 víta túto udalosť s takým nadšením, že publikácia
pripomína vyše dvestostranovú modlitbu. Dočítame sa v nej
aj o tom: „Vždy sme mali menej verných, ako odpadlíkov

a tak sa stávalo, že dve veci boli stálou príčinou našej život-
nej biedy: dlávili nás cudzie imperializmy, okrádali a z nášho
tučneli, a ešte bolestnejší ako toto bol fakt, že sme sa sami
zrádzali a sami mrzačili.“ A ďalej hovorí o zúrivých protislo-
venských janičiaroch, čo má na Slovensku pokračovanie
dodnes. 

Aj preto obnovenie slovenskej štátnosti možno považo-
vať za zázrak. No vtedy, v tom roku 1992 a ešte aj v roku
1993 sa nám, „verným“, nezdalo, že je nás málo.  Pracovala
som v Smene takže som videla i pociťovala tlak zo strany mé-
dií, nepochopiteľný atak na vlastencov, ktorých v tom čase
v politike zosobňoval najmä Vladimír Mečiar. Komentátor Ró-
bert Kotian ho nikdy nenazval menom, iba ako zločinca VM.
Škandalizovanie prvej SR Cirkev viditeľne paralyzovalo, až
sa vnucuje otázka, či toto nebol dôvod jej spájania sa s KDH,
ktoré programovo odmietalo samostatnosť.  Že sa  v tom čase
podarilo prijať Ústavu SR s jej  preambulou, v ktorej sa hlási-
me k cyrilo-metodskému duchovnému dedičstvu a historické-
mu odkazu Veľkej Moravy, slúži ku cti jej tvorcov. Táto pre-
ambula je náš čínsky múr proti votrelcom ducha. Už boli po-
kusy zmeniť ju, ale zvyšky „verných“ to nedopustili. 

Hoci.
Hoci progresivizmus sa už nešíri len mainstreamom,

ale aj zo zatiaľ verejnoprávnej televízie. Progresivizmu nevy-
hovuje rodina, národ ani štát. A predovšetkým morálka.

Preto dostali v závere roka veľký priestor v RTVS ľudia, ktorí
sa postavili proti Cirkvi? Róbert Bezák a Anton Srholec? Be-
zák tým, že v Cirkvi hľadá demokraciu a Srholec, že ju nazval
poslednou baštou totality? No a v závere roka dostal priestor
aj Ladislav Snopko, bývalý minister kultúry. Moderoval disku-
siu o súčasných problémoch vo V4, pričom ďalším účastníkom
bol Pavol Demeš, bývalý minister medzinárodných vzťahov.
Podľa kritérií Tida Gašpara obaja zúriví protislovenskí jani-
čiari. V diskusii sa hovorilo o politike Viktora Orbána a An-
drzeja Dudu, ktorá je pre EÚ neprijateľná. Slovensko vraj tiež
malo  obdobie, keď ho únia kritizovala a to počas mečiariz-
mu, pripomenul  Demeš. V súčasnosti Orbán aj Duda presa-
dzujú vo svojich krajinách národno-štátne záujmy, čo úradní-
kom v EÚ nesmierne prekáža. Tak, ako prekážala politika
Mečiara, keď stál na pozíciách našich národno-štátnych
záujmov. 

Nedávno zosnulý historik a politik Matúš Kučera mi
vlani rozprával, aká bola situácia vo federálnom zhromažde-
ní pri hlasovaní o zániku federácie. Plakal, keď si spomenul,
ako takmer polovica poslancov zo Slovenska sa netešila z to-
ho, že bude mať vlastný štát. Aktuálne je mnohým do plaču
pri sledovaní záujmu štátu a štátnych predstaviteľov  o ucte-
nie si pamiatky  najväčšej udalosti v dejinách národa, vzniku
štátnej samostatnosti. Za ideu samostatnosti mnohí Slováci
položili život. Im patrí najväčšia vďaka a sláva.

Eva Zelenayová
šéfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Venované výročiu štátnosti

ro
ãn

ík
 3

3
●

ja
nu

ár
 2

02
3

Heleny Halkovej

● Ako sa vám Ïije dnes? 
Som vdova po politickom väzÀovi

Antonovi Halkovi. Môjho manÏela
ako dvadsaÈroãného odsúdili na 14 ro-
kov väzenia za  zbehnutie zo základnej
vojenskej sluÏby. Poãas väzby mu zv˘-
‰ili trest o ìal‰ích 4,5 roka za pokus
o odoslanie listu do Vatikánu. V naj-
hor‰om väzení v Leopoldove preÏil
17,5 roka svojho mladého Ïivota. 

V roku 1972 narukoval na základnú vojenskú sluÏbu ne-
ìaleko západn˘ch hraníc. Rozhodol sa ujsÈ z posádky na Zá-
pad, no útek sa nepodaril. Podºa trestného zákona mu ako
obyãajnému vojakovi základnej vojenskej sluÏby za zbehnu-
tie a pokus o prekroãenie hraníc hrozili ako prvotrestanému
dva-tri roky väzenia. IbaÏe reÏim v tom ãase potreboval
v rámci tzv. generálnej prevencie, podºa sovietskeho proku-

rátora Vi‰inského, exemplárny odstra‰ujúci príklad, ktor˘ by
zastavil pokusy vojakov o útek na Západ. Iniciatívny komu-
nistick˘ prisluhovaã, vojensk˘ prokurátor, Ïiadal trest smrti.
Obvinili ho zo ‰pionáÏe a Vy‰‰í vojensk˘ súd v Pfiíbrame ho
odsúdil na 14 rokov, priãom ani náznakom nedisponoval
strategick˘mi informáciami.  

Vo väzení napísal list, v ktorom sa sÈaÏoval na fyzické
a administratívne ‰ikanovanie politick˘ch väzÀov, ão súd kla-
sifikoval ako po‰kodenie záujmov republiky, za ão mu pridal
4,5 roka trestu  navy‰e.  Na  slobodu  sa  dostal 8. decembra
1989 fyzicky a psychicky zniãen˘. Zomrel vo veku nedoÏi-
t˘ch 58 rokov. S odstupom ãasu sa mi v‰etko javí, ako zl˘
sen.

Vyrastala som na dedine. Rodiãia boli veriaci, chodili do
kostola. Prihlásili ma na náboÏenstvo, kde som chodila asi
po piaty roãník. Potom nám ho súdruhovia úplne zakázali.
Keì som konãila  základnú ‰kolu triedna uãiteºka mi pove-
dala, Ïe mi nemôÏe podpísaÈ prihlá‰ku na Ïiadnu strednú
‰kolu, lebo moji rodiãia sú veriaci a ja som chodila na nábo-
Ïenstvo. 

Pokraãovanie na 4. strane

SPÝTALI SME SA

Upozornenie pre našich priaznivcov, ktorí sú zamestnanci a chcú nám poukázať 2% podielu z dane, aby požiadali
vo svojej mzdovej učtárni o vyrovnanie dane najneskôr do 15. 2. 2023.



Pokraãovanie z 2. strany

No kaÏd˘, kto prekrúca prirodzenosÈ, napokon aj prav-
du musí vyhlásiÈ za zloãin a jej hlásateºov prenasledovaÈ. Len
sa pozrite okolo. Najväã‰ie nebezpeãenstvo t˘chto, teraz uÏ
celosvetovo pôsobiacich progresívcov, je v tom, Ïe to uÏ nie
sú primitívi, ako ich marxistickí predkovia, nenaÏraní hlupáci,
ak˘ch sme tu mali do roku 1989, oni uÏ majú väã‰inou aj
vysoké ‰koly a svoje vy‰‰ie IQ teda môÏu pouÏiÈ na hlásanie
e‰te väã‰ích hlúpostí, ako hlásali ich otcovia. ZaÏili sme tisíc-
krát, Ïe vysoké IQ nijako nevyluãuje nebotyãnú hlúposÈ. Zlo
môÏe byÈ rafinované, ale nikdy nie múdre. A nebezpeãné je
aj to, Ïe rovnako ako starí komunisti, ani oni nevedia ão je
hanba, a preto nemôÏu ani normálne spolunaÏívaÈ so svoji-
mi spoluobãanmi. Veì uÏ len  pri slove ãesÈ táto morálna lu-
za nezakryto vybuchuje do hurónskeho rehotu. Alebo ináã
povedané: ‰pinu neza‰piní‰.

Treba si zapamätaÈ: kone, bezohºadne cválajúce do bu-

dúcna, vÏdy rozkopú dne‰ok. âo teda povedaÈ na záver pre
nás do nového roka: NuÏ, opäÈ zaãína platiÈ, Ïe ºudia s cha-
rakterom a zdrav˘m rozumom sú odsúvaní nabok. âím ìa-
lej, t˘m brutálnej‰ie. Presne ako v 50. rokoch, uÏ len ãaká-
me, kedy aj do väzenia. Rovnako vieme, Ïe politickí väzni –
pokiaº nás rovno neprenasledujú ãi nepotupujú  – toho veºa
nezmôÏu. Na to si súdruhovia dali a dávajú dobr˘ pozor do-
dnes. Ale jedna povinnosÈ, tá najvy‰‰ia, nám stále zo-
stáva: nepoddaÈ sa, a hlavne nijak˘m spôsobom ne-
podporovaÈ zlo, akokoºvek by sa zdalo neporaziteºné.
Keì sme dokázali na‰u pochodeÀ cti drÏaÈ nad hlavou v ãa-
soch krvavého komunizmu, ani teraz nám niã iné nezostáva.
Na‰im kresÈansk˘m, slovensk˘m a demokratick˘m, skrátka
tisícroãn˘m európskym hodnotám sa urãite nespreneveríme,
toto aj naìalej zostáva na‰ou povinnosÈou, rovnako voãi
svojim spoluobãanom a blíÏnym, ako aj voãi na‰im deÈom.

Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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Čaká nás ďalší rok nenávisti

Pokraãovanie z 2. strany
Tak˘mto deÈom sa dával súhlas iba na
‰túdium na uãÀovsk˘ch ‰kolách. Cítila
som to ako veºkú krivdu. Chvála Pánu
Bohu, keì sa môj syn v roku  1996 hlá-
sil na strednú ‰kolu, uÏ ho nikto ne-

diskriminoval za to, Ïe chodil na nábo-
Ïenstvo a jeho matka, Ïe je veriaca.

Za komunizmu politick˘ch väzÀov
t˘rali, bili, muãili hladom za ich pre-
svedãenie. Nejeden za to zaplatil Ïivo-
tom. Po 89-om  sme sa te‰ili, Ïe sa to

v‰etko zmení. No, Ïiaº, nestalo sa tak.
Politickí väzni sú opäÈ odsunutí na okraj
spoloãnosti.  Mnohí by si Ïelali, keby
o nich uÏ nemuseli niã poãuÈ. Akosi za-
budli, kto im vybojoval slobodu. Som
z toho smutná. (zl)

SPÝTALI SME SA

Tradiãná kapustnica v Bystrici
ZhodnotiÈ rok, informovaÈ sa o dianí v organizácii, ale aj

neformálne sa porozprávaÈ po dlhej covidovej odmlke pri‰li
12. decembra minulého roku ãlenky PV ZPKO v Banskej

Bystrici. Ako inak, pri kapustnici a s krásnymi hlasmi ãleniek
z Heºpy. Zaspievali koledy a v dobrej nálade sa rozi‰li. Akcia
sa vydarila, kapustnica chutila a predsedníãka RO PV ZPKO
v Banskej Bystrici Helena Halková Ïelá v‰etk˘m ãlenom do
nového roku veºa zdravia a BoÏieho poÏehnania. (hh)



V januárovom ãísle Svedectva sme vyzvali Minister-
stvo spravodlivosti SR, aby zastavilo práce na novelizácii
Trestného zákona, ktor˘ zavádza nové slovné trestné ãiny,
napríklad trestn˘ ãin ‰írenia nepravdivej informácie. Uviedli
sme, Ïe kriminalizácia slovn˘ch prejavov je zjavn˘ pokus
o zavedenie cenzúry na iné názory a teda bezprecedentné
poru‰enie Ústavy SR. Upozornili sme, Ïe pouÏívaÈ trestn˘
zákon na ideologické alebo historické otázky je vlastné iba
diktatúram. V januárovom ãísle sme tieÏ uverejnili tabuºku
obÏalovan˘ch a odsúden˘ch v Prípade A. Púãik a spol.

11.februára predseda PV ZPKO rokoval na Ministerstve
národnej obrany s ministrom Jaroslavom Naìom o podpore
na‰ej organizácie. Pri rokovaní bol minister veºmi ústretov˘,
na‰li sme aj niekoºko spoloãn˘ch tém, no nakoniec nijaká
podpora nepri‰la.

Vo februárovom ãísle Svedectva zarezonovala recen-
zia kniÏky J. Zavarsk˘, J. Ko‰iar, J. Chovan: Katolícke noviny
na úvrati. Venovali sme sa aj tragédii ãlenov Bielej légie.
Ohlas vzbudil aj komentár k sãítaniu obyvateºov, najmä po-
ãet katolíkov.

V marcovom vydaní Svedectva sme uverejnili rozho-
vor s prof. Matú‰om Kuãerom, ktor˘m sme od‰tartovali
spomienky na obnovenie republiky pred tridsiatimi rokmi.
Historik Ivan Mrva napísal ãlánok: Februárov˘ komunistick˘
prevrat.

Aprílové ãíslo Svedectva bolo opäÈ venované rozho-
voru s prof. Kuãerom a jeho spomienke na hlasovanie o zá-
niku federácie. V pondelok 14. marca sa v Hlohovci usku-
toãnilo znovuosadenie pamätnej tabule mladistv˘m
politick˘m väzÀom za úãasti jedného z nich, b˘valého
politického väzÀa Mirka TuchyÀu. V tomto ãísle Svedectva
sme poukázali na absurdnosti zákona, podºa ktorého sa
majú vyplácaÈ príplatky k dôchodku politick˘m väzÀom.
Udalosti z 13. na 14. apríla 1950 si ãlenovia PV ZPKO pri-
pomenuli v Banskej Bystrici, spomienkou na Barbarskú noc.
V Banskej Bystrici sa koná od roku 2016. V Bratislave 21.
apríla rokovali ãlenovia v˘konnej rady PV ZPKO. Prejavi-
li znepokojenie nad rozhodnutím MV SR, ktoré o polovicu
zníÏilo dotácie na ãinnosÈ a vyslovene zakázalo financovaÈ
vydávane Svedectva zo ‰tátnej dotácie. 

30. apríla sme sa listom prezidentskej kancelárii dôraz-
ne ohradili voãi vyhláseniu pani prezidentky, ktor˘m spo-
chybnila vyznamenanie pre muãeníkov Bielej légie Tunegu,
Púãika a Tesára, ktoré im sama udelila.

V májovom ãísle Svedectva sme zaznamenali pietnu
spomienku na Barbarskú noc v Banskej Bystrici aj rokovanie
v˘konnej rady PV ZPKO. Delegácia PV ZPKO sa v dÀoch
27. a 28. mája zúãastnila na pietnej spomienke v Já-
chymove.

7. júna sa v Îiline uskutoãnil 15. snem PV ZPKO.
Delegáti potvrdili vo funkcii predsedu PV ZPKO Jána Litecké-
ho ·vedu, podpredsedov PV ZPKO ·tefana Nováka a Ra-
faela  Rafaja  a predsedu  Republikovej  kontrolnej  komisie

PV ZPKO Miroslava Pleceníka. Na sneme zhodnotili zloÏité
pandemické obdobie, poãas ktorého boli mnohé aktivity utl-
mené a pripomenuli si 30 rokov existencie organizácie. V jú-
novom ãísle Svedectva sme na ‰estnástej strane uverejnili
list prezidentke SR Zuzane âaputovej a na dvanástej strane
vyjadrenia slovensk˘ch historikov k udeleniu ‰tátneho vyzna-
menania ãlenom Bielej légie. Priniesli sme aj ãlánky z Jáchy-
movského pekla, ktorého sa zúãastnila delegácia PV ZPKO
v dÀoch 27. a 28. mája t.r. 

20. augusta sa ãlenovia PV ZPKO zúãastnili tradiãnej
pietnej spomienky v Leopoldove pred bránou väznice.
V dvojãísle 7/8 Svedectva sme zaznamenali rokovanie 15.
snemu PV ZPKO pod príznaãn˘m názvom ·tát cez peniaze
likviduje politick˘ch väzÀov. V‰imli sme si aj dátum 24. jún,
ktor˘ nedávno parlament schválil ako DeÀ pamiatky obetí
komunistického reÏimu. Pietny akt sa konal na Jakubovom
nám. v Bratislave. Predseda bratislavskej poboãky PV ZPKO
Jozef Deão prispel do ãísla ãlánkom: SNP a jeho odvrátená
tvár. Za v‰etko hovorí medzititulok: Vieme, ão oslavujeme?

7. septembra zasadala v Bratislave v˘konná rada
PV ZPKO. Telemostom sa k rokovaniu pripojil aj ãestn˘
predseda PV ZPKO Arpád Tarnóczy. Kon‰tatoval, Ïe nemôÏe
povedaÈ, Ïe Ïijeme na slobode, ná‰ Ïivot iba pokraãuje mi-
mo väzenia. Podporu získal návrh na zriadenie múzea obetí
komunizmu v Leopoldove aj protestné zhromaÏdenie pred
budovou MV SR, ako odozva na podfinancovanie organizá-
cie. V septembri prebehla intenzívna kore‰pondencia
s poslankyÀou Annou  Andrejuvovou a predsedom Národ-
nej rady Borisom Kollárom vo veci od‰kodnenia politick˘ch
väzÀov a príplatkov k dôchodkom v takom zmysle, ako to
uloÏil ná‰ Snem v Îiline. 25. septembra v UÀatíne odhali-
li pamätnú tabuºu biskupovi Pavlovi Hnilicovi SJ. Sv.
om‰u koncelebroval aj ná‰ duchovn˘ vdp. Ján Ko‰iar.
V septembrovom ãísle Svedectva dominovali ãlánky
k úmrtiu kardinála Tomku z pera J. M. Rydlu a Juraja Vrábe-
la. Marko Seme‰ v ãlánku Tretia Titusova v˘prava objasnil
niektoré neznáme skutoãnosti tretej neúspe‰nej v˘pravy
Titusa Zemana.

24. októbra si ãlenovia PV ZPKO pripomenuli pod
múrom väznice v Ilave nespravodlivo a protiprávne väzne-
n˘ch politick˘ch väzÀov. Po skonãení pietneho aktu pokra-
ãoval program náv‰tevou väznice. V októbrovom ãísle
Svedectva dominuje spravodajstvo z v˘konnej rady PV
ZPKO. âlánkom Ivana Mrvu sme si pripomenuli 6. október
1938, deÀ vyhlásenia autonómie Slovenskej krajiny. 

4. novembra sme vydali farebn˘ viacstranov˘ informaã-
n˘ leták pre úrady a pre verejnosÈ so základn˘mi údajmi
o na‰ej organizácii. Hneì prvé v˘tlaãky boli poslané v‰etk˘m
poslancom NR SR. 17. novembra sa uskutoãnila pietna spo-
mienka pri príleÏitosti DÀa boja za slobodu a demokraciu pri
Centrálnom pamätníku popraven˘m a umuãen˘m politick˘m
väzÀom na bratislavskom cintoríne vo Vrakuni. Organizáto-
rom je tradiãne  PV ZPKO. Pokraãovanie na 10. strane
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Uplynulý rok 2022 v PV ZPKO



Celý svet na Silvestra 2022 ohromila
správa o návrate do domu Otcovho, teda
o smrti emeritného pápeža Benedikta XVI. 

Jozef Ratzinger, také bolo občianske meno Bene-
dikta XVI., mal v čase zvolenia 78 rokov. Bol ôsmym ne-
meckým pápežom vo viac ako dvetisícročných dejinách
Cirkvi. Narodil sa v Marktl nad Innom v Bavorsku 16.
apríla 1927. Roky mladosti prežil v Traunsteine; v po-
sledných mesiacoch druhej svetovej vojny bol povolaný
do armády. Po štúdiách a formácii v seminári v rokoch
1946 až 1951 bol spolu s bratom Georgom vysvätený
29. júna 1951 za kňaza. Ako kňaz študoval ďalej filozo-
fiu a teológiu na univerzite v Mníchove, kde v roku
1953 dosiahol doktorát. Pôsobil najmä ako pedagóg:
prednášal teológiu vo Fresingu, v Bonne, Münsteri,
v Tübingene a v Regensburgu. V tom čase už bol známy
nielen medzi nemeckými biskupmi, ale aj na medziná-
rodnom teologickom fóre. Kolínsky arcibiskup kardinál
Jozef Frings ho ako svojho poradcu zobral do Ríma na
2. vatikánsky koncil. 

Jozef Ratzinger ako profesor napísal veľké
množstvo teologických publikácií, ako napr. Úvod do
kresťanstva, Dogma a zjavenie. V širokej verejnosti
získal ohlas jeho rozhovor so známym talianskym novi-
nárom Vittoriom Messorim Dialógy o viere, ako aj viace-
ro obsiahlych rozhovorov s Petrom Seewaldom: Soľ
zeme, Boh a svet. Niektoré jeho knihy vyšli aj v sloven-
čine. 

Pápež Ján Pavol II. spoznal v Ratzingerových vy-
jadreniach silnú podporu Kristovho učenia už vo vtedy
sekularizovanom svete, a preto ho v roku 1981 pozval
do Ríma, kde mu zveril úrad prefekta Kongregácie pre
náuku viery – bývalého Svätého Ofícia. V tomto úrade
zotrval až do smrti sv. Jána Pavla II. (2005). 

Varoval pred oslavou seba samého
Kardinál Ratzinger bol aj hlavným redaktorom

Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý vyšiel v roku 1992.
V jeho 2865 paragrafoch sa nachádza minimálne
jeden, ktorý explicitne nehovorí o viere v trojjediného
Boha, ani o sviatostiach, či Božích prikázaniach, ale pro-
rocky pripomína dnešné časy. Má číslo 675: Pred Kristo-
vým príchodom Cirkev musí prejsť poslednou skúškou,
ktorá otrasie vierou mnohých veriacich. Prenasledovanie,
ktoré sprevádza jej putovanie tu na zemi, odhalí „tajom-
stvo neprávosti“ v podobe náboženského podvodu, ktorý
prináša ľuďom zdanlivé riešenie ich problémov za cenu
odpadnutia od pravdy. Najväčším náboženským podvo-
dom je podvod antikrista, to znamená určitého pseudo-
mesianizmu, v ktorom človek oslavuje sám seba namies-
to Boha a jeho Mesiáša, ktorý prišiel v tele.

O tom už písal aj sv. Pavol: Príde čas, keď ľudia
neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa
svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od
pravdy a obrátia sa k bájkam. (2. list Timotejovi 4, 3-4)

Kardinál Ratzinger, síce nie ako pápež Benedikt
XVI., ale ešte v roku 1992 navštívil Bratislavu, kde slúžil
svätú omšu a kázal v Dóme svätého Martina a v Istro-
polise, ktorý dnes už nejestvuje. Mal prednášku na té-
mu: Význam kresťanských a etických hodnôt v pluralis-
tickej spoločnosti. 

Prvý príhovor kardinála Ratzingera po jeho zvole-
ní za pápeža Benedikta XVI. bol veľmi jednoduchý:
„Drahí bratia a sestry! Po veľkom pápežovi Jánovi Pav-
lovi II., páni kardináli zvolili mňa, jednoduchého a poní-
ženého robotníka vo vinici Pánovej. Teší ma skutočnosť,
že Pán vie pracovať a konať aj s nedostatočnými ná-
strojmi. Predovšetkým sa zverujem do vašich modlitieb.
V radosti zmŕtvychvstalého Pána a s dôverou v jeho neu-
stálu pomoc kráčajme ďalej. Pán nám pomôže a Mária,
jeho Najsvätejšia Matka bude po našom boku.
Ďakujem“.

Predčasný odchod
V roku 2013 sa Benedikt XVI. rozhodol predčasne

ukončiť svoj pontifikát a 11. februára vzdal sa služby
rímskeho biskupa. V celom svete sa v istých veci znalých
kruhoch viedli diskusie, či tento Benediktov akt v roku
2013 bol naozaj koniec jeho pontifikátu alebo len
utiahnutím sa do súkromia, ako to robia všetci biskupi
po dovŕšení 75. roku života. Latinský text jeho demisie
totiž hovorí o vzdaní sa konkrétneho vykonávania služ-
by a nie pápežského úradu: „Uvedomujúc si závažnosť
tohto aktu, v plnej slobode vyhlasujem, že sa vzdávam

služby rímskeho biskupa, následníka svätého Petra, mne
zverenej kardinálmi 19. apríla 2005.“ Benedikt XVI. až
do svojej smrti nosil bielu pápežskú reverendu a podpi-
soval sa ako pápež Benedict PP XVI. O zdvojenom cha-
raktere pontifikátu hovoril v roku 2016 aj osobný sekre-
tár pápeža Benedikta XVI. arcibiskup Georg Gänswein:
„Ide akoby o spoločnú službu – jeden ju vykonáva ak-
tívne, druhý v modlitbe, kontemplatívne.“

Pontifikát Benedikta XVI. sa teda na Silvestra
v roku 2022 definitívne skončil. Bohu vďaka za tieto ča-
sy, najmä počas jeho aktívnej služby. Pohreb zosnulého
pápeža Benedikta XVI. bol vo Vatikáne vo štvrtok 5. ja-
nuára 2023. Bola to svetová udalosť a možnosť stret-
nutia hláv štátov i znepriatelených krajín. 

Prišli králi, prezidenti 
i desaťtisíce veriacich

Do Ríma sa s pápežom Benediktom XVI. prišli roz-
lúčiť desaťtisíce ľudí z celého sveta. Aj keď média v ce-
lom svete do omrzenia prízvukovali, že na pohreb Be-
nedikta XVI. boli oficiálne pozvané len delegácie Talian-
ska a Nemecka, ako „privátne osoby“ prišli mnohé
hlavy štátov i príslušníci kráľovských rodov: španielska
kráľovná Sofia, belgický kráľ Filip, poľský prezident An-
drzej Duda, portugalská hlava štátu Marcelo Nuno
Duarte Rebelo de Sousa, maďarská prezidentka Katalin
Nováková s premiérom Viktorom Orbanom, slovinská
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Svet sa rozlúčil s Benediktom XVI. 
Milí politickí väzni, priatelia, sympatizanti!

PápeÏ Benedikt XVI.

Na‰u organizáciu na pohrebe za-
stupoval ná‰ priaznivec a dobrodi-
nec Ing. Tibor Doboly, ktor˘ celú
noc ãakal, aby si mohol naposledy
uctiÈ pápeÏa Benedikta XVI.

Foto archív



prezidentka Nataša Pirc Musarová; francúzsky minister
vnútra Gérald Darmanin, chorvátsky minister zahranič-
ných vecí Goran Grlić Radman s ministerkou kultúry
Ninou Obuljen Koržinekovou. USA zastupoval veľvysla-
nec vo Vatikáne Joseph Donnelly. Slovenskú republiku
premiér v demisii Eduard Heger.

Nechýbali ani kardináli, biskupi a kňazi z celého
sveta. Boli tam aj naši: košický arcibiskup a predseda
KBS Bernard Bober, bratislavský arcibiskup Stanislav
Zvolenský, nitriansky pomocný biskup Peter Beňo,
vojenský ordinár biskup František Rábek a emeritný pre-
šovský arcibiskup Ján Babjak. 

Pohrebným obradom na Svätopeterskom námestí
vo Vatikáne vo štvrtok 5. januára predsedal pápež Fran-
tišek, ktorý v homílii okrem iného povedal: „Pevne spo-
jení s poslednými Pánovými slovami a svedectvom, ktoré
poznačilo jeho život, chceme ako cirkevné spoločenstvo
kráčať v jeho šľapajach a zveriť nášho brata do Otcových

rúk. Benedikt, verný priateľ Ženícha, nech je tvoja radosť
dokonalá, keď definitívne a navždy budeš počuť jeho
hlas!“

Spočíva v Bazilike sv. Petra
Liturgiu Eucharistie viedol kardinál Giovanni

Battista Re, dekan kardinálskeho zboru. V dave veria-
cich boli transparenty Danke Benedikt! a mnohí volali
Santo subito! Po poslednom odporúčaní, ktoré prednie-
sol pápež František a po chvíli tichej modlitby, dvanásť
nosičov odnieslo rakvu do Baziliky sv. Petra na miesto
v jej krypte, kde bol pochovaný aj Ján Pavol II.

Na pohreb pápeža Benedikta XVI. prišli aj delegá-
cie iných náboženských spoločenstiev z celého sveta vrá-
tane metropolitov Emanuela a Polykarpa z Konštantíno-
polu a metropolitu Antona Volokolamského z Mos-
kovského patriarchátu. Nechýbali ani predstavitelia
židovskej a moslimskej obce v Ríme a v Taliansku.

Odchod pápeža, hlavy Cirkvi predsa je mimoriad-
na udalosť, ktorú zaregistroval snáď každý obyvateľ
našej planéty. Pre človeka bez viery v Boha a vo večný
život musí byť naozaj strašné, žiť s pocitom, že celý
život len sedí v čakárni na smrť. My našťastie vieme, že
smrť je bránou do večnosti a že napriek všetkým nega-
tívnym javom a nešťastným udalostiam v minulosti – aj
v roku 2022 – v celom svete, nielen u nás, do nového
roku 2023 hľadíme s optimizmom a nádejou, že nad
týmto všetkým je Pán Boh, ktorý má v rukách naše osu-
dy. Tak ako mal v rukách osud  Jozefa Ratzingera,
pápeža Benedikta XVI. 

Spolu s vami, milí priatelia dúfam, že
Pán Boh v roku 2023 nám dopraje časy poko-
ja, lásky a dobrého zdravia. 

ThDr. Ján Košiar
duchovný PV ZPKO

Pokraãovanie z 5. strany
24. novembra predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda a pod-

predseda Rafael Rafaj rokovali v priestoroch ÚPN s predsedom
správnej rady Jergu‰om Sivo‰om a ãlenom vedenia Petrom
Ja‰kom o budúcej spolupráci, spoloãn˘ch akciách a nevyhli  sa
ani téme príplatkov pre veteránov protikomunistického odboja,
kde to zatiaº viazne. V novembrovom ãísle Svedectva sme
uverejnili rozhovor s historikom prof. Martinom Homzom. âaso-
pis uverejnil aj obsiahle spravodajstvo z Ilavy. Jozef M. Rydlo uve-
rejnil ãlánok Homofóbia, alebo vopred prehrat˘ zápas hodnôt,
v ktorom sa zam˘‰ºa nad zavádzaním zákonov v ‰tátoch EÚ,
ktoré postihujú homofóbne osoby. A tvrdí, Ïe homofóbia je ãíry
ideologick˘ v˘mysel, v˘dobytok niekdaj‰ieho sovietskeho trest-
ného zákonníka. Kam teda kráãa liberálna Európa? 

Koncom novembra  bol na Úrad vlády SR doruãen˘ list
s návrhom mien na‰ich ãlenov, ktorí by si zaslúÏili ‰tátne
vyznamenanie, najmä pri príleÏitosti 30. v˘roãia obnove-
nia ‰tátnosti. (Arpád Tarnóczy, ·tefan Novák a Anna Fodo-
rová in memoriam.)

1. decembra sa predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda opäÈ
zúãastnil rokovania v ústredí ÚPN, kde okrem predsedu správnej
rady boli aj zástupcovia KPVS a obãianskeho zdruÏenia Don Titus.
Tentoraz bolo témou vybudovanie Múzea zloãinov komunizmu,
kde sa prítomní navzájom oboznámili so svojimi doteraj‰ími sna-
hami a moÏnosÈami do budúcna. 

5. decembra sa v Berlíne zúãastnili predseda PV ZPKO Ján
Liteck˘ ·veda a duchovn˘ na‰ej organizácie Ján Ko‰iar, ktor˘ je
podpredsedom celoeurópskeho zdruÏenia politick˘ch väzÀov
INTER-ASSO na rokovaní predsedníctva organizácie. Naniesli pro-
blémy, ktoré na‰ej organizácii v ostatnom ãase spôsobili staré
kádre na úradoch, ktoré sa dodnes nevedia zmieriÈ s t˘m, Ïe tu
boli politickí väzni komunizmu a ako brutálne boli prenasledova-
ní. V decembrovom ãísle Svedectva pokraãoval rozhovor
s prof. Martinom Homzom. Uverejnili sme príhovory, ktoré
odzneli poãas piety 17. novembra. âasopis uverejnil aj správu
z odhalenia pamätnej tabule na budove SNR s menami poslan-
cov, ktorí hlasovali za zánik federácie.

(jl‰, ez)

ZO ŽIVOTA PV ZPKO/ZAZNAMENALI SME
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Uplynulý rok 2022 v PV ZPKO

Na apo‰tolsk˘ch nunciatúrach v celom svete boli vystavené kondolenãné knihy. V Bratislave kondolencie napí-
sali aj predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda a duchovn˘ organizácie Ján Ko‰iar. Apo‰tolsk˘ nuncius arcibiskup
Nicola Girasoli ich pri tejto príleÏitosti prijal na krátku audienciu. Foto archív



V ZRKADLE ČASU
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V novembri 1944, po potlaãení Po-
vstania, sa aktivizovali v slovenskom
vnútrozemí nemecké tajné sluÏby. Prí-
slu‰níci Gestapa sa rozliezli po sloven-
sk˘ch obciach a mestách, preverovali
udania Slovákov na Slovákov (!), zosta-
vovali zoznamy partizánov, Îidov, ko-
munistov a in˘ch osôb, ktoré pova-
Ïovali za zodpovedné za prípravu
Povstania alebo za nepriateºov Rí‰e. Po
sumárnom preverovaní zaisten˘ch
zväã‰a uväznili, vyviezli do koncentraã-
n˘ch táborov alebo rovno zlikvidovali.
(V˘nimku tvorili prípady, kedy sa uda-
nia ukázali ako vyslovene neodôvodne-
né alebo ak sporadicky a náhodou ne-
zasiahla okyptená slovenská ‰tátna
moc.) S tak˘mi úmyslami dorazilo Ges-
tapo koncom novembra 1944 aj do de-
dinky Malé Bedzany, v okrese Topoºãa-
ny. Traja gestapáci ‰li rovno do do-
mu môjho starého otca, vládneho
komisára prvej Slovenskej republi-
ky a veliteºa miestnej Hlinkovej
Gardy (HG), Jozefa âanigu.

Podºa úseãn˘ch viet a zamraãen˘ch
tvári gestapákov ‰lo zrejme o nieão váÏ-
ne, preto dal vládny komisár zavolaÈ
tlmoãníãku, uãiteºku miestnej ‰koly.
Hodnostne najvy‰‰í gestapák pre‰iel
hneì k veci. Vytiahol zoznam, na kto-
rom figurovalo ‰esÈ obãanov Mal˘ch
Bedzian. V‰etci boli komunisti alebo sa
ku komunistom hlásili. Väã‰ina z nich
siahala ãasto po poháriku a boli otcami
chudobn˘ch, rozvetven˘ch rodín. Vlád-
nemu komisárovi zaãalo byÈ horúco. ·í-
pil, o ão asi ide. SkutoãnosÈ v‰ak jeho
oãakávanie prev˘‰ila. „Títo ºudia - zaãal
gestapák - sú spoluzodpovední za
vypuknutie  proti‰tátneho  sprisahania
(= Povstania). Sú na zozname vysoko
nebezpeãn˘ch osôb, ktoré majú byÈ
zaistené. Nám staãí vá‰ podpis, Ïe s ich
zaistením súhlasíte. V noci si ich príde-
me vyzdvihnúÈ a odvedieme. Nikto sa
niã nedozvie.“

Vládny komisár zostal chvíºu zara-
zen˘, zhlboka sa v‰ak nad˘chol a napo-
kon povedal: „Pre‰iel som peklom prvej
svetovej vojny a Piavy, videl som smrÈ
tak zblízka ako vy... ªudia, ktor˘ch vám

mám vydaÈ v obci Ïiadnu proti‰tátnu
ãinnosÈ nevyvíjajú. Predsa nemôÏete
odo mÀa poÏadovaÈ, aby som nad ‰ies-
timi hlavami rodín podpísal vlastne roz-
sudok smrti.“ Odpoveì gestapákov
neuspokojila, vládny komisár si v‰ak
húdol len svoje. Napokon manÏelka
vládneho komisára postavila na stôl sli-
vovicu, rozvarenú meltu s domácim
mliekom, klobásu, chlieb atì. Diskusia
sa zaãala uberaÈ in˘m smerom a po
dobrej hodine gestapáci napokon s˘ti,
ale neuspokojení odi‰li. (V obci Ivanka
pri Dunaji v‰ak v tom istom novembri
1944 len na základe anonymného uda-
nia Nemci zastrelili pekárskeho majstra,
lebo bol údajne  Îid. Udavaãom bola
ohrdnutá Ïenská alebo dlÏník.) Vládny
komisár Mal˘ch Bedzian si myslel, Ïe
s pomocou BoÏou sa mu podarilo
vyhnúÈ ÈaÏkému a neºudskému rozhod-
nutiu. ëal‰ie ‰tyri mesiace to aj potvr-
dzovali, lebo okrem beÏn˘ch náv‰tev
notára ãi in˘ch úradníkov z okresu
k nemu nik nezablúdil. 

Predpoveď gestapáka
V marci 1945 sa v‰ak  gestapáci

objavili znovu. Dvaja boli tí istí, ale tretí
bol nov˘. Ten hovoril obstojne po ães-
ky. (Bolo to v období, keì Gestapo
z Brna na základe udania, vysliedilo
napríklad v obci Nemãice, vzdiale-
nej cca 6 km od Mal˘ch Bedzian, se-
demãlennú Ïidovskú rodinu. Celú
rodinu, vrátane malolet˘ch detí, na
poli medzi Nemãicami a Chrabran-
mi postrieºali.) Gestapáci opäÈ nalie-
hali, tentoraz oveºa tvrd‰ie, ba dokonca
búrlivej‰ie, agresívnej‰ie. ËaÏko sa roz-
pisovaÈ o podrobnostiach. Dajú sa zhr-
núÈ do jednej vety: gestapáci doráÏali,
vládny komisár odráÏal. Gestapáci vide-
li, Ïe nepochodia. Bez súhlasu hlavy ob-
ce sa komunistov odvliecÈ neodváÏili.
Vlastne nemali proti nim ani jasné
dôkazy, okrem udania, Ïe sú ãlenmi ko-
munistickej strany. Napokon neochot-
ne rezignovali, ale e‰te pred odchodom
ich ‰éf zakuvikal: „Urobili ste veºkú chy-
bu. Vojna asi ãoskoro skonãí. Komunis-
ti a im podobní  moÏno prídu k moci aj

tu. Tí s vami zatoãia. Tí nebudú maÈ
zºutovanie ako vy.“ 

Slová gestapáka sa, Ïiaº, naplnili.
Vládneho komisára sa síce neodváÏili
vy‰etrovaÈ, nieto e‰te súdiÈ, lebo bol
bezúhonn˘m ãlovekom, príkladn˘m
gazdom, podporoval chudobn˘ch, bol
dlhoroãn˘m richtárom uÏ za prvej âes-
koslovenskej republiky a jedin˘m kan-
didátom na vládneho komisára za prvej
Slovenskej republiky, ba dokonca do
roku 1948 bol aj predsedom MNV...
DeÀ po praÏskom prevrate, 26. februá-
ra 1948, funkciu predsedu MNV dob-
rovoºne zloÏil. Na príchod komunistov
k moci v‰ak tragicky doplatila v Mal˘ch
Bedzanoch zámoÏná rodina Pavlenov-
cov. Celú rodinu vyviezli do pohraniãia.
(Jeden zo synov, kÀaz po vysviacke, slú-
Ïiaci na fare v ·enkviciach, sa napriek
tomu zapojil do ilegálnej ãinnosti a pre-
vádzal rehoºníkov cez rieku Moravu do
Rakúska. Bol v‰ak odhalen˘, odsúden˘
na ÈaÏk˘ Ïalár v Jáchymove, kde na ná-
sledky neºudsk˘ch podmienok v roku
1954 zomrel. Na miestnom kostolíku
má od roku 2001 pamätnú tabuºu.)
Bedzianski komunisti, aj keì ich bolo
‰esÈ, nemali v sebe ani toºko sily a od-
vahy ako jeden vládny komisár Sloven-
ského ‰tátu, aby vysÈahovaniu spoluob-
ãanov zabránili. Pamätníci dokonca tvr-
dia, Ïe celú akciu iniciovali.  B˘valému
vládnemu komisárovi navy‰e rôznymi
pákami strpãovali súkromné roºníãenie.
Predpisovali mu nereálne kontingenty
a vylepovali obrovské, nactiut⁄hajúce
agitaãné letáky na bránu jeho gazdov-
ského dvora. Dve z jeho ‰iestich dcér
(jedna z nich bola moja mama) dal lum-
penproletariát do v˘roby.  

Miestna moc má svoje zákonitosti
a vnútorné väzby, díva sa obãanom
denne do oãí a oni jej. Práve preto by
mala dokázaÈ obãana chrániÈ od svoj-
vôle za kaÏd˘ch okolností, bez ohºadu
na stupeÀ tvrdosti spoloãenského zria-
denia. 

Podºa rozprávania Jozefa âanigu
(* 1927), syna vládneho komisá-
ra Jozefa âanigu, v marci 2007
zaznamenal Peter Kopeck˘.

Čo (ne)dokáže miestna moc...



Na uvedení knihy Tiso, posledn˘ch
12 hodín Ïivota na bratislavskej Biblioté-
ke som odpovedal na otázku riaditeºa vy-
davateºstva Torden Róberta Mervu, pre-
ão som knihu napísal, takto: „Preto, aby
sa Slováci oboznámili so svojimi dejinami
cez silné príbehy svojich osobností po-

dobne, ako napríklad Francúzi, ãi iné národy. Patríme
totiÏ medzi t˘ch nemnoho národov, ktoré svoje dejiny
nepoznajú, a preto sa ich boja.“  

K Tisovi e‰te toºko, Ïe v slovensk˘ch dejinách niet
väã‰ej osobnej tragédie, ako násilná smrÈ prezidenta
a kÀaza. Bene‰ov vzÈah k Tisovi („Tiso musí viset, ne-
boÈ dva presidenti v jedném státû b˘ti nemÛÏou“), ale
aj k Slovensku bude obsahom románu SmrÈ Edvarda
Bene‰a. Ide o politika, ktor˘ akoby symbolicky dostal
poslednú m⁄tvicu a zaãal umieraÈ vo v˘roãn˘ deÀ SNP,
podveãer 29. augusta 1948.  

S Bene‰om úzko súvisí „Memorandum o Sloven-
sku“ s podtitulom „MoÏnosti ãeské politiky vÛãi Slo-
vensku“, ktoré vydala 7. júla 1946 Bene‰ova „rodná“
Strana národnû-socialistická. Bolo tesne po voºbách
(v âesku vyhrali komunisti, na Slovensku demokrati)
a bene‰ovci uÏ „kuli pikle“ na ovládnutie Slovenska
a vymazanie jeho ambícií. 

Duchovnou a mocenskou asimiláciou
Tu sú niektoré najdôleÏitej‰ie pasáÏe, ktoré sa

náhle stávajú aktuálnymi, ak „âSR“ nahradíme „EÚ“.
„Existence ãeskoslovenského státu (EÚ) nebude zaji‰-
tûna, dokud nebude získán bezv˘hradne pro ãeskoslo-
venskou my‰lenku slovensk˘ lid. Teoretick˘m rozbo-
rem lze zajistit tyto cesty, jimiÏ mÛÏe ãeská politika (EÚ)
Ïádaného cíle dojíti: duchovní asimilací slovenského
lidu a mocenskou asimilací slovenského národa.“  

Na duchovnú asimiláciu sa mala vyuÏiÈ inteligencia
a Cirkev, ão je „nejjednodu‰‰í, nejrychlej‰í a nejhlad‰í
cesta, co ov‰em pfiedpokládá nejprve získání církve sa-
mé. Cirkevní hierarchie není slovensky nacionalistická
n˘brÏ katolická, necíti nacionálnû, n˘brÏ – sit venia ver-
bo cirkevne – imperialisticky. Pokud by snad hlavnû
v niÏ‰ím kléru se vyskytovaly i motivy nacionální, bu-
dou cirkevní vrchnosti pfii tuhé kázni cirkevní organiza-
ce hladce potlaãeny. Jen taková vûc jako m‰e svatá,
slouÏena 28. fiíjna za republiku, nebo obãasná spoleã-
ná motlitba za trvání republiky po m‰i, by vykonala na
Slovensku pro stát více, neÏ desetiletá uvûdomovací
práce.“ (NuÏ Cirkev sa dá „vyuÏiÈ“ aj pri boji s covi-
dom, napríklad.)

Bolo treba predov‰etk˘m „prosazení âeskosloven-
sku opravdu oddaného a energického i politicky nada-
ného arcibiskupa pro Slovensko a jeho v‰estranná mo-
rální i materiální podpora státem“. Najúãinnej‰í by bol

priamy pokyn Ríma (a zase – covid), ktor˘ poÏíva na
Slovensku takmer neobmedzenú autoritu a Ïe „boj
o Slovensko se nedûje mezi Prahou a Bratislavou,
n˘brÏ mezi Prahou a ¤ímem.“

Pomôžu aj ideoví čechoslováci
V rámci mocenskej asimilácie mal byÈ slovensk˘ ná-

rod „po v‰ech stránkách oslaben tak, Ïe vÛbec ani ne-
bude moci pom˘‰leti na vytvofiení samostatného stá-
tu“. Autori Memoranda sa obávali, Ïe vtedaj‰ia ãeská
politika „usilovnû buduje solidní základy pro pfií‰tí slo-
vensk˘ stát“ – v tom mali pravdu, veì osamostatnenie
pred 30 rokmi spôsobili aj neustále ãeské tvrdenia
o „doplácaní na Slovensko“, ale aj hysterick˘ odpor
voãi „znaménku“ – teda spojovníku v názve ‰tátu, le-
bo to ãeská gramatika neumoÏÀuje (?). 

V rámci mocenskej asimilácie sa nemalo „pfiene-
chat zcela Slovensko SlovákÛm, nebo pak jsou âecho-
slováci v nûm v nev˘hodném postavení“. Bene‰ovci sa
spoliehali na to, Ïe na Slovensku bola urãitá skupina
„ideov˘ch âechoslovákÛ“, ktorú bolo treba podporo-
vaÈ „soustavnû a velkoryse i v podplácení“. Nikdy ne-
smú byÈ Slováci ponechaní sami sebe. Slovensko malo
byÈ „vhodnû a nenápadnû zdiskreditováno“ v zahrani-
ãí. A teraz pozor: „V tomto napomáha politice ãeské
velmi politika MaìarÛ. Pro ãeskoslovensk˘ pomûr není
dobré takzvané reslovakizování MaìarÛ. Posloven‰tû-
n˘ Maìar má samozfiejmû k âechÛm vztah negativní
a jest zpravidla protiãesk˘m ãinitelem.“

Hospodárská politika mala zabezpeãiÈ, aby Sloven-
sko „strukturálnû bylo od ãesk˘ch zemí stale odvislej-
‰í“, aby sa tu vyrábali polotovary a ich zhodnocovanie
sa dialo v âesku.   A zároveÀ „tfieba fiídit hospodáfiství
tak, aby co nejvût‰í poãet SlovákÛ ode‰el do ãesk˘ch
zemí, kde se rychle asimiluje“.

Memorandum „vedelo“, Ïe celú slovenskú otázku
moÏno „zlikvidovat definitivnû“ zabezpeãením „roz-
sídlení velké vût‰iny zejména v˘chodních SlovákÛ do
ãeského pohraniãí a po ãesk˘ch zemích a naopak
pfiestûhováním znaãného poãtu âechÛ do zemû
slovenské. Pfiesun nûmecké men‰iny byl úkolem
daleko vût‰ím a v zájmu státu byl proveden a to úspû‰-
nû.“

Zdá sa, Ïe viacero z „rie‰ení“ Memoranda akoby
Brusel poznal. Redukcia ekonomiky s následn˘m od-
chodom Slovákov za prácou do sveta, v˘mena obyva-
teºstva, diktatúra aj v oblastiach, ktoré nie sú v kompe-
tencii EÚ (LGBTI agenda), ale aj vyuÏívanie peÀazí – eu-
rofondy i „podplácanie“ europoslancov i mimovládok.
TridsaÈroãné rovnoprávne a priateºské susedstvo s âes-
kom hovorí o márnom úsilí bene‰ovcov zachovaÈ neza-
chovateºné. A ão na to Brusel? 

Marián Tkáã

KULTÚRA
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Pokraãovanie z 1. strany

Tak som si predstavoval Ïivot a po-
tom pri‰iel úraz. V horách mi Boh totálne
zmenil Ïivot. Dá sa povedaÈ, Ïe mi ho
zobral. 

● Ako?
I‰li sme traja na Gerlach a asi v dveti-

sícmetrovej v˘‰ke nastal bezmála 20-
metrov˘ pád. Zachytili sme sa na posled-
nej skobe. Keì ste videli film Vertical Li-
mit, v Àom boli tieÏ traja. Jeden vypadol
a keì sa chceli zachrániÈ, toho posledné-
ho odrezali. No a mÀa neodrezali. Keì
mám horúãku a e‰te ãosi preÏívam, sníva
sa mi ten pád z Gerlachu. Hore som i‰iel
bezstarostne, za mnou trochu pomalá
dievãina a ja som tak trochu romantik, vi-
dím stebielko trávy, ako sa sem dostalo?
Vyberal som blato aj mach a hádzal som,
robil som zlosÈ tomu dievãaÈu. Maro‰, ão
robí‰? HádÏem. Veì si ma trafil do prilby.
To som chcel. Bezstarostn˘, modrá oblo-
ha, krásne. Bezstarostn˘ vyjde‰ hore
a o pár sekúnd pln˘ starosti letí‰ smerom
dolu. 

● âo spôsobilo vá‰ pád?
Odtrhol sa kameÀ, loker. Loker sa

zdá byÈ pevn˘, ale nie je. Neistil som, ako
som mal, robil som zo seba frajera. Ale
p˘cha peklom d˘cha. Boh sa py‰n˘m
protiví. To som vtedy nevedel. Teraz to
uÏ viem. Chytil som kameÀ, odtrhol sa
a uÏ som i‰iel dolu. E‰te som videl t˘ch
dvoch ako som okolo nich letel a ani ºú-
tosÈ mi nenapadla.

● Boli ste pri vedomí?
Áno a ako som okolo nich letel, ho-

vorím si, BoÏe, keby sa aspoÀ oni dvaja
zachránili. Myslel som si, Ïe je koniec.
Tak vyzerá smrÈ. Vtom seklo lano, myslím
si, teraz sa pretrhne, seklo, a vydrÏalo.
Zaãali padaÈ kamene a ja nemám prilbu.
Kamene okolo mÀa len tak svi‰Èali, reku
koniec. Nedíval som sa. DosÈ som tvrdo-
hlav˘, ani jeden kameÀ ma netrafil. T˘m,
Ïe som mal parádny ruksak, neudrel som
si chrbticu, ale celú ºavú stranu, od ãlen-
ku aÏ po ucho, som ju mal ako lekvárom
natretú, také odreniny som mal.

● TakÏe si pamätáte v‰etko, ão
sa stalo? 

Chalan i‰iel po pomoc a ja s t˘m

dievãaÈom sme 20 minút sedeli na rímse,
pozerali dolu a len sme sa smiali. P˘tala
sa ma, ão mi je. Niã, kukaj, Ïmurkám
oãami, neboj sa niã, tá krv, to sú len od-
reniny, to niã, neboj sa. ·iesti PraÏáci, ho-
rolezci zo Sliezskeho domu, ma dávali
dole. O dvanástej na obed som spadol
a o jednej v noci som bol v popradskej
nemocnici. Tam nastala zmena. Môj Bo-
Ïe, Ty si mi dal Ïivot, vrátim Ti ho naspäÈ
a posväten˘. Budem sa venovaÈ t˘m, kto-
rí to najviac potrebujú. Nevedel som, Ïe
JeÏi‰ to zoberie váÏne. V tej chvíli som
nerobil niã, len som JeÏi‰ovi odovzdal
v‰etko. Boh to zobral váÏne. Ja som pri-
‰iel do seminára. 

● Ako poºnohospodársky inÏi-
nier?

Konãil som gymnázium a kamaráti
sa ma p˘tali, kam ide‰ do ‰koly? Neviem.
Bolo treba prihlá‰ku napísaÈ a moja bab-
ka hovorí, ako to, Ïe nevie‰. No jasné,
ide‰ do Nitry za mechanizátora. Zasmial
som sa, nech má babka radosÈ, idem do
Nitry. Aj tak som chcel robiÈ v horskej
sluÏbe, b˘vaÈ v lese, dobre, nech mám
nejakú vysokú ‰kolu. Nebral som ‰tipen-
dium, aby som nebol viazan˘, lebo som
chcel ísÈ do horskej sluÏby. Mal som plán
a Pán Boh ho totálne zmenil, za pár se-
kúnd. A teraz, po rokoch pozerám, Bo-
Ïe, ten Tvoj plán je oveºa lep‰í. Zvyãajne
veriaci hovoria, Pane, mám svoj plán, po-
môÏ mi. Chyba. A ako sa správne poze-

raÈ? Môj BoÏe, ukáÏ mi Tvoj plán, aké je
moje miesto v Tvojom pláne. To je správ-
ne. Ja som musel zdruzgnúÈ z Gerlachu,
aby som sa nauãil takto sa p˘taÈ. 

● NauãiÈ sa pokore.
Áno. Py‰n˘ ãlovek urãite poletí, je

otázkou ãasu, kedy to bude. To je jedno,
ãi je to farár, biskup, muÏ, Ïena, poletí, to
ja viem, ãítam z kniÏky Ïivota. Poletí.
A ako vidíte, Pán Boh má aj na farárov, le-
bo druh˘ raz som druzgol z koÀa. Keì
ma helikoptérou preváÏali do âeska, p˘-
tali sa ma, keì sv. Pavol spadol z koÀa,
oslepol. âi som neoslepol aj ja. Nie neo-
slepol, naopak, oveºa lep‰ie vidím. A ão
bolo medzi mnou a JeÏi‰om, to aj zostane
medzi nami. Dobre rozumiem tomu, ão
mi t˘m JeÏi‰ povedal. UpozorÀoval poma-
liãky. Mal som niekoºko úrazov prstov na
ruke neÏ som spadol z koÀa. Pád z koÀa -
rozumiem, môj BoÏe, vìaka. Boh rozprá-
va takou reãou, akou rozumie‰. 

● Ku kaÏdému?
Ku kaÏdému. Najprv ide Duch Svät˘,

jemnuãko povie, tu za Îakovcami je taká
skoro pravouhlá zákruta. Skoro som z nej
vyletel. Ej, mal by som ísÈ pomal‰ie. Trid-
siatka a ide‰ tam osemdesiatkou. Druh˘
raz tam stoja policajti, pokuta. I‰li ste
‰esÈdesiatkou. Tretí raz ti policajti zoberú
vodiãák. Tak hovorí ku nám Boh: cez Du-
cha Svätého - mal by som ísÈ pomal‰ie.
Nefunguje. Cez Syna - bratské napome-
nutie, pokuta. Nereaguje‰. Chce‰ Otca?
Zoberie ti vodiãák. Nebude‰ vôbec jazdiÈ,
lebo zahynie‰. A ak ty vôbec na to nerea-
guje‰, potom nasleduje duchovná smrÈ.
âo to znamená? Takému ãloveku sa na-
raz nenormálne darí. Napríklad tak˘ ma-
fián, tu zavraÏdí, podvedie... Preão? Pre-
to, Ïe hore ho Boh nebude môcÈ odme-
niÈ, lebo je spravodliv˘ sudca, ktor˘
dobr˘ch odmeÀuje a zl˘ch tresce. Na po-
slednom súde mafián povie, BoÏe veì
som pomohol tej sirote, áno za to som ti
dal fabriku, no ale pomohol som aj tej
vdove, dal som ti parádne auto. Hej? Od-
menen˘? Najlep‰ie je reagovaÈ na Ducha
Svätého. A kedy reaguje‰? Ak má‰ srdce
ãisté, a ak má‰ srdce pokorné, zareaguje‰
na Ducha Svätého. âistota nielen podºa
‰iesteho BoÏieho prikázania, ale v ‰ir‰om
slova zmysle. KaÏd˘ druh nelásky zneãis-
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Èuje tvoje srdce. Keì Èa ovláda p˘cha
alebo Ïiadosti tela, potom nevidí‰. 

● Boh zobral vá‰ záväzok váÏne,
ale aj vy. V Îakovciach ste bezpochy-
by najväã‰ím investorom. Je to také
jednoduché, ako sa zdá?

Zaãal som stavaÈ, keì som mal v‰etky
povolenia k územnému plánu a následné-
mu stavebnému povoleniu. Len od sta-
rostky som mal záporn˘ posudok. âiÏe
t˘m ma ona skriminalizovala.

● Preão? Nechcela maÈ v obci t˘ch
ºudí? 

Nehnevám sa na Àu, kaÏd˘ je rád,
keì nebezpeãného vraha potrestajú, ale
chceli by ste väznicu vo va‰ej dedine? KaÏ-
d˘, kto buduje, chce cement. Ale chceli by
ste cementárku vo va‰ej dedine? Hej, fan-
dím vám, na diaºku, dobre, Ïe sa o nich
staráte. Ale chceli by ste, aby sme boli va-
‰i susedia? No my musíme komusi sused-
mi byÈ. B˘valí vrahovia alebo kriminálnici.
Musíme kohosi susedia byÈ. Keì nevedeli
ako nás odprataÈ, tak nás vÏdycky umelo
skriminalizovali. Volal nadporuãík, okam-
Ïite sa dostavte na okres. No to môÏe ak˘-
koºvek muÏ povedaÈ. Prídeme po vás poli-
cajn˘m autom, odvezieme vás v putách.
VáÏne? E‰te som sa neviezol v policajnom
aute. A dobre, Ïe ste to povedali. Ja zavo-
lám v‰etky Ïeny v dedine. Preão? Îenám
vy niã nespravíte, ale Ïenám musíte vy-
svetliÈ, preão farára beriete v putách. 

● A uÏ to máte vysporiadané? 
Väã‰iu ãasÈ máme a nieão je v ‰tádiu

konania. My r˘chlej‰ie staviame, neÏ vy-

bavujeme papiere. Dostali sme od rezortu
Ïivotného prostredia ‰esÈmiliónovú poku-
tu. Markíza bola pri tom, keì nám pokutu
zníÏili na päÈ miliónov a uloÏili v‰etko zbú-
raÈ. P˘tali sa ma, ão ja na to. No, pozrite
sa, banku postavíte za tri mesiace, lebo sú
z toho peniaze, útulok pre psov za dva
t˘Ïdne a o vlastné siroty sa postaraÈ nevie-
te. A ten, kto vie a chce, toho skriminali-
zujete. Ja v takomto ‰táte nechcem ÏiÈ.
Zatvorte ma. Hrozili exekúciou, tak som
dal v˘poveì. Pribehol vikár, tak ty nechce‰
byÈ kÀazom? Chcem. V‰ak si dal v˘poveì.
Len z platu. A z ãoho bude‰ ÏiÈ? A tak˘
väzeÀ, ão 16 rokov sedel v base, hovorí, ja
ho budem ÏiviÈ. (Smiech.) Potom mi zníÏili
pokutu zo ‰esÈ miliónov na päÈ, z päÈ na
milión a napokon na stotisíc, lebo som to
zaãal stavaÈ ako súkromná osoba. 

● Toto sú va‰e súkromné pozem-
ky, na ktor˘ch staviate?

Nie, cirkevné, vzal som to na seba
kvôli v˘‰ke pokuty. Potom mi zaãali exe-
kuãne sÈahovaÈ do sumy 45 tisíc a za ten
zvy‰ok sa zahanbili, doplatili okresu. A mi-
nister (Ïivotného prostredia) Jozef Zlocha
mi dal odmenu 50 tisíc korún. Keì zomrel,
modlili sme sa za neho ruÏenec. Chlapi
hundrali, farár, veì on ti stra‰ne ublíÏil.
Práve preto. On bol jedin˘, ão sme sa zaÀ-
ho modlili. A za starostku. Farár, to nemys-
lí‰ váÏne. Za starostku? Neexistuje. Búrili
sa, no tak dobre, veãné odpoãinutie...
(Smiech.) Nie, nie, nie, za starostku. Pre-
ão? Lebo t˘m sa kresÈanstvo odli‰uje od
ostatn˘ch náboÏenstiev. Presne t˘m, ako

ìaleko si od toho, kto ti ublíÏil, tak ìaleko
si od Boha. MaÈ rád t˘ch, ão Èa majú radi
je jednoduché. Skús tak˘ch, ão ti robia zle.
TakÏe tak sa to potom skonãilo. 

● Do vedomia obãanov vás dostal
Istanbulsk˘ dohovor (ID). Veºmi rázne
ste sa proti nemu postavili a dá sa po-
vedaÈ, Ïe aj zvíÈazili. Aké boli zaãiat-
ky? âo vás na ID znepokojilo?

Star‰í brat mi povedal, Marián gen-
der. Vie‰ ão, ja nemám ãas, ja mám toºko
roboty. Ty musí‰ maÈ na to ãas. To je váÏ-
na vec. Vie‰ ão, idem do Bratislavy, na-
hrám ti to na kºúã. Popoãúvaj. Poãúval
som, do kelu, to je váÏna vec. Hneì som
si v‰etko poukladal. TridsaÈtri rokov len
betónujem a spovedám, spovedám a be-
tónujem. Spovedám dakedy do jednej, do
pol druhej, teraz v piatok ledva som sa
vliekol. Lebo poãúva‰, prídu po niekoºk˘ch
rokoch tu, dávajú si do poriadku du‰e. P˘-
tal som sa, preão ku mne? Pán farár, vy tu
máte aj vrahov aj prostitútky, tak rad‰ej
ku vám. Dobre, dobre, nikdy sa uÏ nep˘-
tam, kto je, skade je, niã. A chodia sem
i takí, ão si du‰e dávajú do poriadku po
dvadsiatich, tridsiatich i päÈdesiatich ro-
koch. 

● My‰lienka na gender vás v‰ak
uÏ neopustila.

To nie. Vybrali sme sa do Fatimy
a tam sme sa zasvätili pri Panne Márii. Ho-
vorím, kto chcete poìte ku mne, zasvätí-
me sa. âo to je? Panna Mária, pouÏi nás
pre veci BoÏie proti genderu, keì sa vráti-
me na Slovensko. Preão? Vraciame sa do
vojny. Do akej? Do vojny genderovej. Kto
to nemyslí váÏne, nech odstúpi. Tak sme
sa zasvätili. Pri‰li sme domov a poãúvam
od niektor˘ch kÀazov, nie je to tvoja p˘-
cha, márnomyseºnosÈ? Hovorím, trápim
sa nad t˘m uÏ dlh‰ie. A na ão si pri‰iel?
Op˘tam sa, skade poznáme najjasnej‰ie
slovo? A to je skade? Cez zákonit˘ch
predstaven˘ch, cez Konferenciu biskupov
Slovenska. Ale ja tam nejdem, nejdem
dráÏdiÈ biskupa. Ty tam musí‰ ísÈ, ty si lí-
der. Ja nie som líder. A kto je líder? Panna
Mária. A ty ão o sebe hovorí‰? Ja som iba
frontov˘ vojak v prvej línii, padnúÈ v tomto
boji by bolo pre mÀa vyznamenanie. Aj
tak si líder. No a potom sme i‰li na
kábeesku a hovorili sme o tom. Jojo Mik-
lo‰ko, Tono Chromík, Paºo Vilãek zo Slo-
venského dohovoru za rodinu. Ja som po-
vedal, Ïe nebudem niã hovoriÈ. 

Pokraãovanie na 12. straneVdp. Marián Kuffa v Kaplnke narodenia Pána. Foto Eva Zelenayová



Pokraãovanie z 11. strany

● Vy ste zaloÏili Slovensk˘ doho-
vor za rodinu?

Áno, iniciatívu. Ako tak chlapci roz-
právali arcibiskup Stanislav Zvolensk˘ sa
op˘tal, chlapci a kde máte odborníkov,
ktorí by to viedli? A keì to zopakoval,
chlapci naraz prestali rozprávaÈ a ja, pri
mojej povahe, hovorím, my sme tí odbor-
níci. Máme primerané vzdelanie, prime-
rané tituly, tridsaÈroãnú prax. My sme tí
odborníci. Nie sme najsúcej‰í, nie sme
najmúdrej‰í, ale zdá sa, Ïe sme najochot-
nej‰í. Ak máte nejak˘ch in˘ch múdrej-
‰ích, svätej‰ích, vymeÀte nás. A arcibis-
kup - ‰irok˘ úsmev. Hovorím, tu Jojo
Miklo‰ko stará sa o deti z t˘ran˘ch rodín
tridsaÈ rokov. Tono Chromík chodí na sú-
dy s t˘ran˘mi manÏelmi a deÈmi, Paºo Vil-
ãek má tri zariadenia pre t˘rané matky,
my máme jedno zariadenie pre t˘rané
matky v Îakovciach. To my sme tí odbor-
níci. V‰etci biskupi úsmev a arcibiskup
Zvolensk˘ sa trochu nahneval. V‰etci bis-
kupi nám dovolili modlitbové stretnutia
proti Istanbulskému dohovoru, ale on
nie. Poãkal som ho vonku a hovorím, pán
arcibiskup, v‰etci sa vyjadrili, Ïe môÏeme
v ich diecézach pôsobiÈ, vy ste sa nevy-
jadrili. P˘tam sa vás, môÏeme aj vo va‰ej
diecéze ãi nie? Marián, ja vám nemôÏem
zakázaÈ modliÈ sa. Neodpovedali ste mi,
e‰te raz sa p˘tam, môÏeme? Opakujem,
ja nemôÏem zakázaÈ... Diplomatická od-
poveì, ale neviem z nej niã. A keì mi to
tretí raz povedal, odvetil som dobre, pán
arcibiskup, keì takto odpovedáte, ja vám
poviem, neprotestovali ste na kábeeske
a v‰etci biskupi povedali áno a dali nám
poÏehnanie a vy ste neprotestovali, tak
beriem to tak, Ïe aj vy ste súhlasili. Ak to
nie je pravda, ak si to zle vykladám, teraz
ma opravte, lebo ma budú obviÀovaÈ
z neposlu‰nosti. Na to nepovedal niã
a odi‰iel. 

● âo bolo súãasÈou modlitbo-
v˘ch stretnutí?

Urobili sme si svätiace kríÏe a zaãali
sme chodiÈ po celom Slovensku. KaÏd˘
piatok po sv. om‰i sa ºudia modlili ruÏe-
nec a postili sa. Takmer kaÏd˘ víkend
sme chodili do farností v rokoch 2017,

2018, 2019 a 2020. Aby sme to udrÏali,
museli sme sa do t˘ch obcí vracaÈ a nové
sme zaãínali. To nás veºmi vyãerpalo, do-
platil som na to aj zdravím, ale neºutu-
jem, znova by som to takto robil. A po
roku sme museli ísÈ znova na kábeesku.

● Preão?
To sa nás p˘tali aj biskupi. Preto, le-

bo, predt˘m sme mali proti sebe liberálov
a teraz liberálnych kresÈanov. A to je ão?
Typick˘ liberál bol Pilát. Neverím v Boha,
ale JeÏi‰a chcem zachrániÈ. Ale keì mi
ide o dÏob, dám ho zabiÈ. Toto je liberál-
ny postoj. A liberálni kresÈania? Anná‰,
Kajfá‰. V úvodzovkách liberálni kresÈania:
My sme tí pravoverní. My veríme v pravé-
ho Boha, ale JeÏi‰a odmietame, ktor˘
dnes k nám hovorí cez biskupov a kÀa-
zov. To sú liberálni kresÈania. A odkiaº
viete, Ïe hovorí cez biskupov aj cez va-
‰ich kÀazov, p˘tali sa ma niektorí redak-
tori. Od JeÏi‰a. A kde ste sa to dozvedeli?
Preãítajte si Písmo aj vám to hovorí. Kto
vás poãúva aj mÀa poãúva, kto vami po-
h⁄da, mnou poh⁄da, tam je to pani re-
daktorka. Oni ãakali, Ïe som mal nejaké
zjavenie. Nemal. Zatiaº... 

● Aká bola reakcia biskupov?
Pokraãujte ìalej. To sme potrebovali

vedieÈ, Ïe máme za sebou biskupov. Po-
tom som do Îakoviec na kávu pozval po-
litikov. Stretli sa tu z rôznych strán, medzi
posledn˘mi pri‰li kotlebovci. Aj ich ste
pozvali? Samozrejme, aj oni dvíhajú ruky

v parlamente. Pán Kotleba popoãúval,
popoãúval a povedal, zle na to idete pán
farár. A ako je dobre, pán predseda?
Musí to ísÈ cez parlament. Kto to podá?
Ukázal na predsedu SNS Andreja Danka.
Oni to podajú. Poãkajte, poãkajte, veì vy
ste rivali, vy takú politickú prihrávku dá-
vate im? Ovocie zoÏnú oni. Pán farár, po-
vedali ste, Ïe ide o ná‰ národ, o na‰e de-
ti? Tak ão potom? Vy takto uvaÏujete
pán predseda? Pre túto vec si vás
nesmierne váÏim. Podal som mu pred
v‰etk˘mi ruku a povedal som, o t˘ch ci-
gánoch sa porozprávame potom. V‰etci
sa zasmiali, videli, Ïe nie so v‰etk˘m
s ním súhlasím, ale prosím. Dohodli sme
sa, a tak sa dvihli ruky v parlamente proti
ratifikácii Istanbulského dohovoru. To ne-
bolo z niãoho niã. Hlasovanie bolo naj-
skôr v Îakovciach. Hovorili, farár hovorí
politicky. Lekári, uãitelia hovoria politic-
ky? Hovoria s politikmi, na politickej plat-
forme, politickou reãou o medicíne, pe-
dagogike a o ãom hovorí Kuffa? S poli-
tikmi, na politickej platforme, politickou
reãou o katolíckej morálke. A vy nieÏe
ma neviete preãítaÈ, vy ma nechcete pre-
ãítaÈ. 

● Na konci príbehu o Istanbul-
skom dohovore bolo modlitbové
stretnutie v Bratislave. Tam ste v‰ak
osobne nepri‰li. Podriadili ste sa roz-
hodnutiu cirkevnej autority. Poslúch-
li ste. V organizácii politick˘ch väz-
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Àov veºmi dobre rozumieme poslu‰-
nosti voãi autoritám, svedomiu.
Mnohí kÀazi, ako napríklad biskup
Ján Vojta‰‰ák, si preto veºa vytrpeli.
Bolo ÈaÏké rozhodnúÈ sa? 

Pani prezidentka ignorovala hlasova-
nie v parlamente, vraj nebolo v poriadku.
Hovorím, ão teraz? Právnik Anton Chro-
mík hovorí, prehrali sme. UÏ sa nedá niã
robiÈ. Tak poìme na pochod do Bratisla-
vy, oponoval som. Na na‰ej stránke In‰ti-
tútu Krista Kráºa som 2. februára 2020
pozval v‰etk˘ch ºudí, ktor˘m záleÏí na
tom, aby na Slovensku boli riadne rodiny,
na modlitbov˘ pochod. Nie politick˘,
modlitbov˘. Aj v‰etk˘ch politikov. Hºadal
som vhodn˘ dátum, mariánsky, na‰iel
som 11. február, Lurdy. V˘borne, bude-
me pod ochranou Matky BoÏej. A ‰ieste-
ho ma zavolal biskup ·tefan Seãka. Ma-
rián, ty tam nepôjde‰. âo, pán biskup?
Nepôjde‰. Pán biskup, uvedomujete si,
ão robíte? Ja som jeden z hlavn˘ch orga-
nizátorov. A ty tam nepôjde‰. Pán bis-
kup, po‰kodíte ná‰ národ, po‰kodíte Cir-
kev, po‰kodíte rodiny. Ja vás poslúch-
nem, keby som vás neposlúchol, pre
moju p˘chu, márnomyseºnosÈ by som
stratil poÏehnanie. Nielen ja, v‰etci moji
spolupracovníci, ale nechcel by som byÈ
vo va‰ej koÏi. Nad vami je v‰emohúci
Boh, vezme vás za to na zodpovednosÈ.
âo si to povedal? To, ão ste poãuli. Neve-
rím, Ïe je to z va‰ej hlavy. Pozeral na mÀa
ako mal˘ chlapec, hore, dole, hore, dole.
Nie je to z mojej hlavy. Vie‰, napísal mi
arcibiskup Zvolensk˘. Mne tak stúpol
tlak. Tak on nevedel ako ma férovo
zastaviÈ, ba povedal, Ïe ma nezastaví, Ïe
modlitbov˘ nezastaví a predsa ho chcel
zastaviÈ. A ão urobí‰ teraz Marián?
Poslúchnem. Pôjdem k Panne Márii.
A kde? Ja nemám kde ísÈ, do Levoãe. Vy-
menil som auto za koÀa, celú noc som
‰iel. Metelica, stromy padali, po polnoci
uÏ boli len také olovené mraãná, kus me-
siaca, pri‰iel som aÏ ráno, a hovorím, Bo-
Ïe, to nie je moÏné. UÏ mi pri‰li maily,
Kuffa je zbabelec, Kuffa je klamár, okla-
mal ná‰ národ, nevedel som, ão mám ro-
biÈ. Desiateho februára som na na‰u
stránku napísal,  nie je dôleÏité, ãi na tom
poslednom pochode v Bratislave bude
Kuffa, dôleÏité je, ãi tam bude Boh. Boh
tam bude prítomn˘, ak dvihnete verejne
autoritu Panne Márii, Boh ju dvihne vám;
ak idete s úmyslom osláviÈ Boha, Boh

tam bude prítomn˘; ak v‰etky nenávistné
prejavy k hociktorej skupine ºudí necháte
doma, Boh tam bude prítomn˘. Ak svoje
politické ambície nedáte nad hodnotové,
Boh bude tam prítomn˘. A proti sebe
som napísal, ak farár Kuffa dá prednosÈ
sv. poslu‰nosti pred silnou túÏbou byÈ
tam s vami, bude tam Boh prítomn˘. 

● Áno, odznelo to pred úradom
vlády v Bratislave, bola som na tom
modlitbovom stretnutí. 

A ão sa stalo? Bol tam aj Andrej
Danko (predseda NR SR) a rovno odtiaº
i‰iel za Petrom Pellegrinim (premiér) a po-
vedal mu, aby zvolali mimoriadne zasad-
nutie parlamentu. Namietal, Ïe parla-
ment uÏ skonãil, je pred voºbami. Napriek
tomu sa mimoriadna schôdza uskutoãni-
la 25. februára, ãiÏe len ‰tyri dni pred voº-
bami. A tak sa stal ten zázrak, ktor˘ som
predpovedal, lebo dvihli autoritu Panne
Márii, Boh ju dvihol im. Parlament ve-
rejne a jasne odmietol ratifikovaÈ
Istanbulsk˘ dohovor a prezidentke
nezostávalo iné, len to re‰pektovaÈ.

Alojz Hlina vykrikoval, trápne modlit-
bové ruÏencové pochody farára Kuffu ni-
kam nevedú. Toto povedal a presne toº-
ko ºudí, koºko sa zúãastnilo pochodu
v Bratislave, teda okolo troch tisíc, mu
ch˘balo k tomu, aby sa jeho strana (KDH)
dostala do parlamentu. On zneváÏil Pan-
nu Máriu a videlo to celé Slovensko. Stre-
tol som sa s ním, stra‰ne kriãal, ão som to
urobil. Odmietnutím ID iniciatíva Sloven-
sk˘ dohovor za rodinu ukonãila svoju ãin-
nosÈ. Tak, ako som tvrdil biskupom.

● Je ÈaÏké v súãasnom stále sa
prehlbujúcom sekulárnom ‰táte zos-
taÈ veriacim katolíkom?

Veºmi ÈaÏké, ale veºmi krásne. Keì
som bol zamilovan˘, ale nikomu to ne-
povedzte (smiech), veì nevedel som, Ïe
budem farárom. A ão sa stalo? Sychravé
poãasie, takmer dáÏì so snehom a ja na
bicykli bez blatníkov, usmieval som sa do
tmy. Preão? Krútim predsa k svojej zami-
lovanej. Keì ide‰ k láske, to ti dáva ener-
giu, smer aj zmysel. 

● âiÏe Boh je láska.
Áno Boh je láska. SmrÈ nie je tma,

dlaÀ pred oãami. SmrÈ znamená, Ïe prej-
de‰ odtiaº tam a hneì sa stretne‰ s JeÏi-
‰om, s láskou. Otoãí‰ sa preã od lásky
a ide‰ na druhú stranu, do nelásky, do
zatratenia. Nie Boh zatracuje, ty sa zatra-
cuje‰ sám. Boh len re‰pektuje tvoje roz-
hodnutie. Boh je láska a predpoklad lásky
je sloboda a slobodní sme vtedy, ak
poznáme pravdu. Máme dve moÏnosti,
lásku si vybraÈ alebo nevybraÈ. A ja som si
lásku vybral. Láska, ktorá niã nestojí, za
niã nestojí. Cel˘ ná‰ Ïivot je skú‰ka.
Z ktorého predmetu maturujeme? Z jedi-
ného, z lásky. A len dve známky môÏeme
dostaÈ: zmaturoval, nezmaturoval. Tak sa
láska dokazuje, práve na kríÏi sa dokazu-
je láska. Keì tvoja láska niã nestojí, za niã
nestojí. 

● KeìÏe sa zhovárame pred Via-
nocami, na prahu nového roku, aké
posolstvo máte pre na‰ich ãitateºov?

My tu máme kaplnku BoÏieho naro-
denia. âiÏe ako keby u t˘ch mojich klien-
tov sa akoby znova narodí JeÏi‰ v ich srd-
ci. Vianoce má‰ cel˘ rok, ak má‰ JeÏi‰a
v srdci. A srdcom Vianoc sú Vianoce
v srdci. Vianoce v srdci má‰ vtedy, ak Je-
Ïi‰a pozve‰ do svojho srdca. Príde tam?
Áno, ale ja neÏijem celkom ãisto, celkom
sväto, povie‰ si. Keby JeÏi‰ ãakal, k˘m
Magdaléna bude svätá, to by sa naãakal.
On nehºadal ani svät˘ch ani múdrych,
hºadal ochotn˘ch. A Magdaléna ho
pozvala, tak aj ty pozvi JeÏi‰a do svojho
srdca. Prvé ão urobí vyãistí ti ho, zastrieka
septonexom. Bude Èa to ‰típaÈ, ale vtedy
bude‰ maÈ pokoj v du‰i a vtedy bude‰
maÈ Vianoce cel˘ rok. Keì je JeÏi‰ v tvo-
jom srdci, Vianoce má‰ cel˘ rok. Do
nového roku prajem v‰etk˘m ãitateºom,
aby mali Vianoce cel˘ rok. 

Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR
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Marián Kuffa s knihou od duchov-
ného PV ZPKO Jána Ko‰iara.

Foto Eva Zelenayová



ZO ŽIVOTA PV ZPKO

14

ro
ãn

ík
 3

3
●

ja
nu

ár
 2

02
3

1. januára 1993 vo‰la Slovenská
republika do Ïivota ako nezávisl˘ sa-
mostatn˘ ‰tát s úplnou a pôvodnou
‰tátnou suverenitou. Hneì po vyhláse-
ní ju uznalo 91 ‰tátov a bola prijatá do
OSN ako 180. ãlensk˘ ‰tát.

1. januára 1952 vy‰lo prvé ãíslo
exilového ãasopisu HLASY Z RÍMA.

2. januára 1951 bol za tajného
biskupa na Slovensku vysväten˘ 27-
roãn˘ jezuitsk˘ novokÀaz Pavol Hnilica.
Vysvätil ho roÏÀavsk˘ biskup Róbert
PoboÏn˘.

5. januára 1968 zvolili Alexandra
Dubãeka za 1. tajomníka ÚV KSâ, ãím
sa zaãala Dubãekova jar. 

8. januára 1950 zomrel bansko-
bystrick˘ biskup Andrej ·krábik a pred-
seda Matice slovenskej.  Podºa svedky-
ne Sr. Xavérie Rácovej, DKL, ktorá pra-
covala v banskobystrickej nemocnici
ako kuchárka, doviezla sanitka v mra-
zivej noci na chirurgické oddelenie ne-
mocnice nahého, iba v deke zabalené-
ho, dobitého ãloveka. Sestra Virgília,
ktorá pracovala na chirurgickom odde-
lení sa od pacienta dozvedela, Ïe v no-
ci pri‰la do biskupskej rezidencie tajná
polícia. Otca biskupa vyzliekli, surovo
dobili, dokopali a potom zamdletého
a úplne nahého ho vyviezli von z mes-
ta na pole, blízko akejsi dediny, kde ho
polom⁄tveho nechali. Horúãka vy‰e 40
stupÀov Celzia dokonávala dielo zlo-
ãincov. Sestry k nemu potajomky za-
volali lekára, ktor˘ kon‰tatoval surové
a barbarské t˘ranie do takej miery, Ïe
otec biskup sa ani posadiÈ nevládal na

posteli. Aj druhí i tretí deÀ príslu‰níci
tajnej polície stráÏili dvere izby tohto
chorého. Nesmel do nich vstúpiÈ nikto
okrem Sr. Virgílie, ktorá mala prísne
nariadenie mlãaÈ. Nikto nesmel vedieÈ,
kto v tej izbe leÏí a preão je tam. Veºké
mnoÏstvo ºudí na pohrebe bolo dôka-
zom jeho obºúbenosti u veriacich
i kÀazov. No nikto sa nesmel dozve-
dieÈ, preão a za ak˘ch okolností ich
pastier zomrel. Jednoducho ZOMREL.
Narodil sa 13. mája 1882 v Rajci. 

11. januára 1922 SNS odovzdala
ministrovi E. Bene‰ovi Memorandum
o autonómii Slovenska.

16. januára 1942 sa narodil abp.
Mario Giordana, em. apo‰tolsk˘ nun-
cius v SR.

18. januára 1939 sa v Bratislave
konalo prvé slávnostné zasadanie Slo-
venského snemu.

20. januára 1928 vláda âeskoslo-
venskej republiky schválila „Modus vi-
vendi“, dohodu medzi âSR a Svätou
stolicou.

20. januára 1939 prezident re-
publiky Dr. Hácha, na návrh slovenské-
ho snemu, vymenoval tretiu vládu Slo-
venskej krajiny. Jej predsedom sa stal
dr. J. Tiso.

20. januára 1997 zomrel Albín
Brunovsk˘,  slovensk˘ maliar, grafik,
ilustrátor, autor v˘tvarn˘ch návrhov
na bankovky a po‰tové známky,
predstaviteº imaginatívneho realizmu.
Pôsobil ako pedagóg na Vysokej
‰kole v˘tvarn˘ch umení v Bratislave.
Narodil sa 25. decembra 1935 v Zo-
hore.

22. januára 1922 predloÏila SªS
prv˘ návrh autonómie Slovenska v ãs.
parlamente.

24. januára 1852 zomrel vo Vied-
ni Ján Kollár, slovensk˘ politik, básnik,
spisovateº, evanjelick˘ kÀaz, ideológ
slovenského a predstaviteº ãeského
a slovenského národného obrodenia,
jazykovedec. Patril k zásadn˘m osob-
nostiam hlásiacim sa k politickému
programu panslavizmu. Je po Àom
pomenovaná planétka (20991) Ján-
kollár. Narodil sa 29. júla 1793 v Mo-
‰ovciach, pochovan˘ je v Prahe – Oº‰a-
noch. 

28. januára 1992 zomrel v USA
Jozef Cincík, slovensk˘ maliar, sochár,
grafik, scénograf a historik umenia.
Narodil sa 8. marca 1909 v rumunskej
Clopodii. 

STALO SA

Na zadnej strane obálky je Modlitba sv. Cyrila a Me-
toda za vlasÈ. Umeleck˘ ju stvárnil akademick˘ maliar Mi-
kulá‰ Klimãák. Bol nielen slovensk˘ maliar, ale aj filozof, so-
chár, monumentalita,  ilustrátor, re‰taurátor, spisovateº,
editor a ikonopisec. Od zaãiatku jeho tvorbu charakterizo-
vala kresÈanská náboÏenská orientácia, jeho dielo je ojedi-
nelé svojim programov˘m zacielením na cyrilo-metodsk˘
odkaz a na historickú tematiku. OÏivuje v Àom nielen de-
diãstvo byzantskej kultúry – na‰e písomníctvo, ale aj histó-
riu slovenského národa. Modlitba sv. Cyrila a Metoda sa
zaãína slovami: Na kráºovstvo na‰e... ão nie je jedin˘ dôkaz

toho, Ïe Svätopluk bol kráº. Dokazujú to pramene, najmä
listy pápeÏov Svätoplukovi. Ale ão o tom môÏe vedieÈ „his-
toriãka“ Marína Zavacká, ‰éfka expertnej komisie, ktorá
posudzovala sochu Svätopluka na Bratislavskom hrade
a zbavila ho titulu kráº? Ignorovanie vlastnej histórie patrí
medzi základnú v˘bavu slovensk˘ch historikov neukotve-
n˘ch v národe. Historikov bez identity spoãívajúcej na kres-
Èansk˘ch hodnotách. Zavacká je aj podpredsedníãkou
Správnej rady ÚPN, takÏe sa nedá od nej oãakávaÈ nejaká
empatia k politick˘m väzÀom komunizmu. 

(zl)

Našou vlasťou bolo kráľovstvo
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✞ Vo veku 88 rokov, 28. decem-
bra 2022, zomrela Anna MACKOVÁ
z Heºpy,  dlhoroãná ãlenka RP PV ZPKO
v Banskej Bystrici. Rozlúãka so zosnu-
lou sa konala 2. januára 2023 v Rím-
skokatolíckom kostole v Heºpe.

Pozostal˘m vyslovujeme
úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA
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■ 17. februára - Vo veku 90 rokov zomrel niekdaj‰í hospodár Svetového zdruÏenia
b˘val˘ch politick˘ch väzÀov Franti‰ek Bednár star‰í, ktor˘ sa podieºal na organizovaní
pietnych akcií a odhaºovaní pamätníkov obetiam b˘valého reÏimu.

■ 8. augusta - Vo veku 98 rokov zomrel v Ríme kardinál Jozef Tomko. Bol emeritn˘
prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov a emeritn˘ predseda PápeÏského v˘boru
pre medzinárodné eucharistické kongresy.

■ 15. decembra – Vo veku 90 rokov zomrel v˘znamn˘ slovensk˘ historik a vysoko‰kol-
sk˘ pedagóg, federálny poslanec, exminister ‰kolstva a vedy SR, diplomat Matú‰ Kuãera.
Patrí k zakladateºskej generácii slovenskej vedeckej medievalistiky, bol tieÏ v˘znamn˘m po-
pularizátorom slovensk˘ch dejín. Posledn˘ rozhovor  prof. Matú‰ Kuãera poskytol Svedec-
tvu a bol uverejnen˘ v minuloroãn˘ch ãíslach 3 a 4. 

V ROKU 2022 NÁS OPUSTILI

PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA SVEDECTVO
JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava

20 EUR
Juraj Kubi‰, Zvolen 6 EUR
Martin Lacko, Modrová 10 EUR
Fundácia kardinála Korca 300 EUR
Michal Malatinsk˘, Bratislava 10 EUR
BoÏena Kováãiková, Trenãín 20 EUR
Franti‰ek Petrek, Levoãa 20 EUR

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti,

priatelia. Minister vnútra SR Roman Mikulec
sa rozhodol, Ïe rezort uÏ nebude viac finan-
covaÈ ná‰ ãasopis Svedectvo a radikálne zní-
Ïil 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 poten-
ciálnych sponzorov  ná‰ho ãasopisu. Ak ne-

bude vychádzaÈ, akoby sme stratili nástroj
prezentácie vlastného jestvovania. Azda ne-
prajníci by sa tomu aj pote‰ili. Veríme v‰ak,
Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov, za ktoré
sme trpeli, a ktoré hodláme aj naìalej chrá-
niÈ 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

■ PRIPOMÍNAME
Úradné hodiny v kancelárii Pred-

sedníctva PV ZPKO v Bratislave na
Obchodnej ulici ã. 52 sú v ponde-
lok a v stredu 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. 

Pred dvoma rokmi nás opustil dl-
horoãn ,̆ aktívny ãlen na‰ej orga-
nizácie Ing. Jozef Dudá‰. Pri príle-
Ïitosti 2.v˘roãia jeho úmrtia sme
nav‰tívili jeho hrob, zapálili svieã-
ky, pomodlili sa a poìakovali za
jeho prácu a priateºstvo.

Helena Halková a Anna Benãatová

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

55 rokov
Ivanka Fi‰erová, Ivanka pri Nitre

23.1.1968
Katarína Beinsteinová, Martin 18.1.1968

65 rokov
Jarmila Bareková, Hlohovec 15.1.1958

70 rokov
Anna Jeníková, Spi‰ská Nová Ves

9.1.1953

81 rokov
RuÏena BaláÏová, Sereì 1.1. 1942

82 rokov
Anna Martincová, Heºpa 5.1.1941

83 rokov
BoÏena Molnárová, Bratislava

26.1.1940

84 rokov
Anna Buãková, Polomka 5.1.1939

85 rokov
Alojzia Rafajová, Îilina 28.1.1938
Agnesa Kuda‰íková, Levoãa 21.1.1938

89 rokov
Jozef Turãek, Veºk˘ Lapá‰ 25.1.1934

90 rokov
Ján Hric, Badín 30.1.1933

92 rokov
Mária Pla‰tiaková, Nitra 2.1.1931

93 rokov
Ján Surov˘, RuÏomberok 1.1.1930

Mária DaÀová, Topoºãany 27.1.1930

94 rokov
Milan BaláÏ, Trnava 14.1.1929

95 rokov
Pavel Lavo, Nitra 13.1.1928

99 rokov
Viktória ·u‰eková, Zlaté Moravce

23.1.1924
Jubilantom

srdeãne blahoÏeláme
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