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Kto stratil majetok, nestratil veľa.
Kto stratil slobodu, stratil mnoho.
Kto stratil vieru, stratil všetko.
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Začalo sa to snímaním krížov
NÁŠ ROZHOVOR
Pani Margita Anta‰ová
v máji tohto roku oslávila svoje 91. narodeniny. Z piatich
deti rodiny Bystrick˘ch iba
ona zostala v rodnom dome
v Levoãi, neìaleko námestia.
Ako b˘valá uãiteºka má zmysel pre poriadok a zachovanie
historick˘ch udalostí, ktor˘ch
bola priamym úãastníkom.
Tak pre ìal‰ie generácie svojej rodiny, ako aj pre vklad do
hlb‰ieho poznávania zloÏitého
obdobia ná‰ho národa.

V čísle

O otázke života
a smrti sa nehlasuje

2

Eva Zelenayová

Mier je ilúzia, pokoj
sa dá nájsť v sebe

Pamätám si a viem porovnaÈ, ako
sa nám kedy Ïilo. Doma sme boli vychovávaní v národnom duchu. Moja
babka, otcova matka Bystrická, bola
veºká ºudáãka. Bola ãlenkou Slovenskej ºudovej strany. Bola to skúsená
Ïena, so star˘m otcom dvakrát vycestovali za prácou do Ameriky. Slo-

Pri pamätníku
obetiam komunizmu

Ján Košiar

venskej komunite v USA robila kuchárku. A musím povedaÈ, Ïe varila
vynikajúco, moju mamu ani len nepustila ku ‰poráku. Rezance jej i‰li
ako mláÈaãka. Ale bola aj nesmierne
iniciatívna.
Pokraãovanie na 10. strane

Juraj Vrábel

Marián Tkáč
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Naši priatelia
sú aj na juhu

Čas vianočný
9

Mirko Tuchyňa
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V Bánovciach
so slávnou
rodáčkou

Recenzia

Ivan Mrva

Sovietsko-fínska vojna
3
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Margita Anta‰ová
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Ján Litecký Šveda:
Gordion III
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● Vá‰ Ïivot sa odvíjal v niekoºk˘ch republikách. Narodili ste
sa do prvej âesko-Slovenskej republiky, ‰tudovali poãas prvej
Slovenskej republiky, svoju profesionálnu kariéru ste zaãali
v predveãer „VíÈazného februára“, vá‰ Ïivot pokraãoval v ìal‰ej
âesko-Slovenskej republike a doÏili ste sa aj druhej Slovenskej
republiky. âím sa lí‰il Ïivot v jednotliv˘ch republikách?

SLOVO NA ÚVOD

O otázke života a smrti sa nehlasuje
Vianoce sa blíÏia aj v roku 30. v˘roãia nádejn˘ch zmien, ktoré nastali po novembri 1989. A my
sa te‰íme na oslavu tej najväã‰ej zmeny v dejinách
sveta: Narodenie BoÏieho Syna JeÏi‰a Krista.
Historického JeÏi‰a Krista vám dnes nebude
nikto vyvracaÈ, veì uÏ stároãia cel˘ svet ráta roky
„pred“ a „po“ Kristovi. No fakt, Ïe JeÏi‰ Kristus je BoÏí Syn, ostáva do konca ãias, resp. do hodiny smrti kaÏdého z nás, otázkou
na‰ej kresÈanskej viery.
Îiaº, oslava Vianoc aj v na‰ich krajoch dostáva ãoraz viac komerãn˘ ráz tzv. vianoãn˘mi trhmi. Tie uÏ ani nere‰pektujú kalendár
a zaãínajú sa v novembri. Taliani sú na tom e‰te hor‰ie, lebo
namiesto tradiãného vianoãného stromu pred milánskym Dómom
si tohto roku postavili ãerven˘ svetielkujúci kuÏeº. Toto je dne‰n˘
obraz Európy, ktorá sa vracia do ãias pohanského Ríma. Je tu samozrejme dosÈ podstatn˘ rozdiel: Zatiaº ão antickí Rimania verili vo
svojich pohansk˘ch vymyslen˘ch bohov, dne‰n˘ „pohan“ je ateista, po slovensky neznaboh, neverí v niã, ão sa nedá chytiÈ do ruky,
ão sa nedá odmeraÈ, fyzicky preniesÈ z jedného miesta na druhé.
Dobre poznáme hrozné vojny a revolúcie, ktoré poznaãili
krvou nielen 20. storoãie, ale aj na‰u súãasnosÈ. Tú na‰u, spred
tridsiatich rokov, naz˘vame neÏnou, lebo nemala Ïiadne obete.
E‰te aj ten „m⁄tvy“ ‰tudent v Prahe sa v sanitke prebral... Ale mechanizmus preberania moci sa spustil a my Ïijeme uÏ tri desaÈroãia
v demokracii, kde základom systému je ãlovek, ktor˘ deleguje svoje právomoci na druhého svojim volebn˘m lístkom. Samotné slovo
demokracia sa skladá z dvoch gréckych 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. Sv. Pavol v Liste Rimanom pí‰e, Ïe niet moci, ktorá by nebola od Boha
(Rim 13,1). Po skúsenostiach celého sveta i v na‰ich krajoch môÏeme dodaÈ, Ïe niekedy je to od Pána Boha poÏehnanie a niekedy
dopustenie.
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Kto je Ježiš Kristus?
Dnes, a moÏno aj posledn˘ch 100 rokov sa stretávame
s mienkou, Ïe kresÈanstvo je náboÏenstvo také isté ako hocijaké
iné. KaÏd˘ ãlovek predsa v ãosi verí. Aj ateista napríklad verí, Ïe
Boha niet. Preão by mali ateisti a liberáli prijímaÈ to, ão uãí práve
Rímskokatolícka cirkev? Preão by nemali maÈ napríklad pravdu
Marx, Engels alebo Lenin? Tí, ktorí náboÏenstvo nazvali ópiom
ºudstva, ãi nástrojom moci imperialistov.
Kto je teda JeÏi‰ Kristus, ktorého narodeniny sa chystáme
oslavovaÈ? Aj on sám sa svojich apo‰tolov p˘tal: „Za koho ma pokladajú ºudia a za koho ma pokladáte vy?“ (Mt 6, 13-20) Keby
sme dnes robili prieskum verejnej mienky, rátali preferencie, aké

by boli v˘sledky? Za Eliá‰a by ho pokladalo 12 percent, za Jána
Krstiteºa 25, za Jeremiá‰a 8 percent atì. Aká je dnes rozliãnosÈ
mienok v tejto veci? A koºko ºudí to vôbec NEZAUJÍMA? To je to
najhor‰ie, na‰a ºahostajnosÈ, Ïe sme si z Vianoc nechali urobiÈ
sviatky nákupov, teplého ãaju, vína a grogu, lok‰í a in˘ch dobrôt.
Îe sme zabudli, Ïe sú to sviatky narodenia Pána JeÏi‰a Krista.
Pred tridsiatimi rokmi, v roku 1989, boli Vianoce ozaj
mimoriadne: Prvá svätá om‰a v priamom prenose v ‰tátnej televízii! Bola to polnoãná z trnavskej Katedrály sv. Jána Krstiteºa, ktorú
slúÏil arcibiskup-metropolita Slovenska Ján Sokol a koncelebroval
biskup Pavol Hnilica z Ríma. Toho sa komunisti tak báli, Ïe ho nepustili ani na pohreb vlastnej matky. To bola veºká a nefal‰ovaná
radosÈ, Ïe naozaj nastáva ãas „pokoja ºuìom dobrej vôle“. Koºko
nám z nej ostalo dnes?

Nedovoľme nástup novej totality
Dnes, keì nám masmédiá sugestívne podsúvajú pravdy spolu
s nepravdami a lÏami a manipulujú tak s informáciami a verejnou
mienkou, znetvorujú ju anketami aj zákern˘mi otázkami, zamlãiavaním váÏnych okolností a skutoãností. V tom je moc i nemoc
mnoh˘ch tzv. slobodn˘ch médií, novín, rozhlasov, televízií a internetu.
Sú míºniky, ktoré vtláãajú peãaÈ dejinám navÏdy. Narodenie
BoÏieho JeÏi‰a Krista iste k nim patrí. Sú aj také men‰ie, ãisto ºudské, ktoré tieÏ poznaãujú beh sveta na stároãia, ako napr. objavenie Ameriky v roku 1492 alebo Francúzska revolúcia z roku 1789
a jej potomok boº‰evická revolúcia v St. Petersburgu v roku 1917.
Patrí k ním aj ná‰ november 1989.
Nedovoºme nastúpiÈ novej totalite, aby opäÈ raz men‰ina, ktorá vìaka demokratickému nezáujmu väã‰iny chce získaÈ moc, aby
bojovala nielen proti Bohu, proti nadprirodzenému, pred ºudsk˘mi
zmyslami ukrytému svetu, ale aj proti samotnej ºudskej prirodzenosti. Îe ãlovek je muÏ alebo Ïena a Ïe toto je raz a navÏdy dané.
Dne‰ná spoloãnosÈ urãite potrebuje väã‰iu právnu a morálnu
kontrolu ãloveka a politickej moci. A na‰e náboÏenstvo, ktoré nás
uãí o vzÈahu ãloveka k Bohu má veºké poslanie, aby sme si uvedomili, Ïe nemôÏe platiÈ, koho peniaze, toho moc a koho moc, toho
právo! Musí platiÈ nie právo sily, ale sila práva. Pre spravodlivé zákony nestaãí len to, Ïe ich odhlasovala väã‰ina v parlamente. Nestaãí sa odvolávaÈ na prieskumy verejnej mienky ani na vedu. Verejná mienka ani poslanci nemôÏu hlasovaÈ o násobilke, ani o zemskej príÈaÏlivosti, ani o Pytagorovej vete, ani o otázke Ïivota a smrti,
ani ãi niekto je muÏ alebo Ïena. Na to skutoãne nikto nepotrebuje
byÈ odborníkom. Vie to uÏ aj ‰kolopovinné dieÈa.
PoÏehnané Sviatky Narodenia Pána a úspe‰n˘ rok 2020 vám
Ïelá
Ján Ko‰iar
duchovn˘ PV ZPKO
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Anjeli veselo prespevujú, radostnú novinu ohlasujú.
Požehnané vianočné sviatky i rok 2020 želá našim členom
a čitateľom Svedectva predsedníctvo PV ZPKO a redakcia

Július Homola

Ó, Vianoce!
Lesy a hory dnes ako krehkí ºudia
skláÀajú hlavy v spánku neistom,
nádhernou farbou lístia h˘ria a krútia,
premeny priletia hneì v mraze striebristom.
Tajomstvá v listoch skr˘va‰,
jeseÀ zádumãivá...
Kedy uÏ skonãia vojny, hrozby, ‰tvanie?
O veãnom mieri a radostnom ‰Èastí sníva
tu celé ºudstvo, prosiac mier a vinobranie.

Príì, o BoÏe ná‰, Otec dobrotiv˘,
prosíme úpenlivo o zázraãné divy,
nech Zlat˘ vek lásky vyzváÀa nocou dÀom
pokoj a bratstvo v‰etk˘m národom.
Veì radosÈ Boha je na‰a sila,
nám Panna v Betleheme porodila syna,
splnené sºuby a túÏby stáleté,
záchrana pre v‰etok ºud na svete,
pre na‰e ‰Èastné Vianoce,
v oãiach sa slza vìaky jagoce.
Ach, Vianoce, ó, Vianoce!

Koniec roka by sa
mal niesÈ v znamení
sviatkov pokoja, ale
keì sa obzrieme po
svete, mier je ilúzia.
Tvrd˘ zápas na t˘ch
najvy‰‰ích prieãkach mocn˘ch tohto
sveta nedáva nádej na trval˘ mier. Iba
ak tak, ako sme si za b˘valého reÏimu
vytvorili svoj vlastn˘ hodnotov˘ svet,
dá sa brániÈ tlaku zvonku vytvorením
pokoja v du‰i. Skvel˘m príkladom pre
kresÈanov je ãítanie z evanjelia, nestarajte sa, ão budete jesÈ... IsteÏe treba
ãítaÈ s porozumením, ale odkaz je jednoznaãn˘, netreba sa trápiÈ pominuteºn˘mi vecami a nedávaÈ si ich za
zmysel Ïivota. Veriaci to vedia, ale postupnou sekularizáciou Európy vytráca
sa z nej poãiatoãn˘ étos kresÈanstva.
Koniec roka je tieÏ charakteristick˘
t˘m, Ïe sa konajú mnohé konferencie,
sympóziá a tohto roku najmä rozliãné
mimovládne organizácie ‰kolia obãanov, ak˘m médiám majú dôverovaÈ.
V ‰kolách robia pravidelne besedy so
‰tudentmi, takÏe tentoraz sa zamerali

najmä na kategóriu star‰ích ºudí. Îe
propagujú denníky Sme a N a neodporúãajú napríklad internetov˘ denník
Hlavné správy, svedãí o ich zámeroch.
Denníky Sme a N majú oligarchické
pozadie presne také, aké majú liberálne orientované strany a politici, napríklad prezidentka Zuzana âaputová

SLOVO SVEDECTVA
ãi strana Progresívne Slovensko. Pochopiteºne, Ïe nebudú podporovaÈ
strany a hnutia zaloÏené na národn˘ch
a kresÈansk˘ch princípoch. Veºk˘m pomocníkom pri propagácii liberálnych
strán sú svetové in‰titúcie ako OSN
alebo aj Európska únia. Odtiaº prichádzajú podnety zavádzaÈ do národnej
legislatívy prvky oslabujúce rodinu,
národ a ‰tát. Veì jeden z hlavn˘ch
predstaviteºov mimovládneho sektora
Pavol Deme‰ vyhlásil: „Nedovolíme,
aby sa v kampani hovorilo o témach
ako národ, vlasÈ, rodina“...
Koniec tohto roku je navy‰e ovplyvnen˘ voºbami do NR SR, ktoré sa
budú konaÈ 29. februára 2020. A nie

v poslednom rade okrúhlym v˘roãím
tzv. neÏnej revolúcie. Aj na túto tému
sa uskutoãnila medzinárodná konferencia za úãasti predstaviteºov postkomunistick˘ch ‰tátov. Priniesli autentické svedectvá z v˘voja vo svojich krajinách. PozornosÈ najmä pre politick˘ch
väzÀov komunizmu si zasluhoval príspevok b˘valého pracovníka Rádia Slobodná Európa (RSE) z Veºkej Británie
Richarda Cummingsa. Hovoril o tom,
Ïe RSE bolo v 50. rokoch minulého
storoãia propagandistické rádio, ktoré
nemohlo vysielaÈ niã, ão by bolo proti
politike USA. Na otázku, ãi by sa nemalo zúãtovaÈ s komunistami tak, ako
sa zúãtovalo s nacistami povedal, Ïe to
nie je správne, lebo k dekomunizácii
a denacifikácii prijali vo Washingtone
rozhodnutie, ktoré neodporúãa ísÈ
touto cestou.
Ktovie, azda aj tam treba hºadaÈ
neochotu ostatn˘ch prezidentov Slovenskej republiky, nezúãastÀovaÈ sa
osobne pietnych spomienok na obete
komunizmu.
Eva Zelenayová
‰éfredaktorka
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Mier je ilúzia, pokoj sa dá nájsť v sebe
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Prečo je štátnym sviatkom 17. november

Obetí komunizmu bolo viac, než obetí fašizmu

Arpád Tarnóczy a ·tefan Novák patria medzi posledn˘ch Ïijúcich b˘val˘ch väzÀov komunizmu.
Foto Eva Zelenayová

Predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Ján Pálffy vyãíslil straty na Ïivotoch a pripomenul krutosÈ totalitného reÏimu. Aj predseda PV ZPKO sa zamyslel nad atribútmi Ïivota
v pravde. „Politika nevytvára pravdu“, povedal. âestn˘
predseda PV ZPKO so slzami v oãiach odprosoval spoluväzÀov za to, Ïe ani tridsaÈ rokov po nadobudnutí slobody nie
sú na centrálnom pamätníku mená v‰etk˘ch obetí. Nie sú
peniaze! Na vygravírovanie mená hrdinu nie sú peniaze.
Duchovn˘ organizácie Ján Ko‰iar zdôraznil, aby sme sa
nikdy nebáli hlásiÈ k odkazu Andreja Hlinku a viere na‰ich
otcov. Slávnostn˘ akt ukonãila hymnická pieseÀ Kto za pravdu horí.
Eva Zelenayová
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Komunistick˘ reÏim na Slovensku má na svojom konte
70 tisíc politick˘ch väzÀov, teda 70 tisíc príbehov nespravodlivého ºudského strádania. Nezastavilo sa len u politického väzÀa, postihlo celú jeho rodinu i blízke okolie a niesli ho
ako ‰tafetu ìal‰ie generácie. ·tyridsaÈ rokov utrpenia, odstrkovania, znemoÏÀovania kariérneho rastu, sociálneho vylúãenia a finanãného strádania si e‰te aj dnes podaktorí politici nedokáÏu predstaviÈ. Na bratislavskom cintoríne
VrakuÀa, pod kovov˘m kríÏom sú mená obetí. Popraven˘ch a umuãen˘ch. Pri jednom mene sa pristavila na‰a
ãlenka, pani Margita Zimanová. „Môj otecko“, povedala so
slzami v oãiach po vy‰e ‰esÈdesiatich ‰iestich rokoch odvtedy, ão násilnou smrÈou pripravil reÏim jej otecka o Ïivot. Ani
ãas nevymaÏe bolesÈ zo srdca ãloveka. Je akosi smutno pri
du‰i, keì sa dne‰ná mládeÏ p˘ta, preão je 17. november
‰tátnym sviatkom. Veì Ïiadna bitka sa nekonala. V ten deÀ
nie, ale 40 rokov ju zvádzali odporcovia totalitného reÏimu.
Preto.
Tohto roku tak, ako po minulé roky, pripravila na‰a organizácia PV ZPKO pietnu spomienku na obete
komunizmu pri centrálnom pamätníku popraven˘m
a umuãen˘m väzÀom komunizmu na bratislavskom
cintoríne VrakuÀa. Uskutoãnila sa 17. novembra za úãastí
predstaviteºa kancelárie prezidenta SR, predstaviteºov NR SR,
vlády SR, diplomatického zboru, mesta i samosprávneho
kraja, ãlenov PV ZPKO a ‰irokej verejnosti. Po ‰tátnej hymne
a poloÏení vencov k pamätníku sa prítomn˘m prihovoril
predseda NR SR Andrej Danko. Poìakoval sa v‰etk˘m ão sa
za slobodu a demokraciu boli ochotní obetovaÈ. Urobil by to
niekto aj dnes? Znela nad cintorínom naliehavá otázka.

Diplomati pri pamätníku.
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Z príhovoru Jána Liteckého Švedu

Pri voľbách pamätajme na obete komunizmu

Ján Liteck˘ ·veda

mali na‰i politici memorovaÈ kaÏd˘
deÀ, hovorí, Ïe ‰tát má zaruãovaÈ právo ako podmienku slobody a spoloãného blahobytu. ·tát sám nie je
zdrojom ani pravdy, ani morálky.
No nemôÏeme zostaÈ iba pri spomínaní, keìÏe súãasná situácia nedovoºuje nijakému ãestnému ãloveku oddych od povinností k svojej obci, ãi rodine. Politickí väzni musia opäÈ bojovaÈ
za základné európske hodnoty, za zastávanie ktor˘ch trávili desaÈroãia
v ãerven˘ch gulagoch, ãi poloÏili svoje
Ïivoty. PretoÏe ºaviãiarski (pozor, nie
ºavicoví) intelektuáli, táto permanentná katastrofa 20. storoãia, sú aktívni aj

âlenovia PV ZPKO kladú vence k pamätníku obetí komunizmu.

Foto Eva Zelenayová

v 21. storoãí. Veì v˘roba celosvetov˘ch katastrof je ich poznávacie znamenie. Najsamprv to bol komunizmus,
ktor˘ pripravil o Ïivot viac ako 100 miliónov obetí, teraz je to multikulturalizmus. Koºko obetí nám zase hrozí
z ich imigrantského o‰iaºu? Veì iba
v Stredozemnom mori sa uÏ utopili desaÈtisícky obetí. A to je len zaãiatok.
OpäÈ budú nasledovaÈ milióny m⁄tvol,
ktoré ºaviãiarom evidentne ch˘bajú na
celebrovanie ich om‰e „humanistického“ pokroku a najÏiarivej‰ích perspektív ºudstva?
Na toto musíme pamätaÈ najmä
pri najbliÏ‰ích voºbách.
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V‰etk˘m, ktorí ste svojou úãasÈou
poctili pietnu spomienku venovanú
obetiam komunistického teroru, musím vysloviÈ veºké a úprimné poìakovanie. Ani nie tak za mÀa, ako za v‰etk˘ch t˘ch, ktor˘ch mená sú vytesané
na tomto pamätníku.
Za 30 rokov od novembra ’89 tu
odznelo toho veºa – od pripomenutia
storoãnice boº‰evického puãu, cez
ekonomick˘ a morálny rozvrat zapríãinen˘ chor˘mi my‰lienkami komunistického manifestu. Hádam najprekvapivej‰ie ão tu zaznelo, bolo vyhlásenie
na ochranu slobody slova v roku
2016. Toto sme po od‰trnganí kºúãikmi fakt neãakali. Hádam netreba zvlá‰È
zdôrazÀovaÈ, Ïe neexistencia slobody
slova je mimoriadne riziková práve
v ãasoch obrovského nebezpeãenstva
pre Európu, aké práve zaÏívame.
KeìÏe máme okrúhle v˘roãie
novembrov˘ch udalostí, patrilo by sa
povedaÈ aj pár okrúhlej‰ích, zmierlivej‰ích slov. Veì aj vìaka novembru
1989 mohla vzniknúÈ na‰a organizácia. Akurát média jej nikdy nedovolili
zaujaÈ miesto hoci len virtuálneho morálneho arbitra, ktoré by si za utrpenie
a pevn˘ charaktern˘ postoj svojich ãlenov zaslúÏila.
Emeritn˘ pápeÏ a veºk˘ filozof Benedikt XVI. v roku 1992 na predná‰ke
v Bratislave povedal: Politika nevytvára pravdu.
A ìal‰ia jeho my‰lienka, ktorú by

Foto Eva Zelenayová
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Žime v porozumení a láske

Minister obrany Peter Gajdo‰.

NuÏ zvolávam toto BoÏie poÏehnanie na vás milí politickí väzni, vìaka
ktor˘m môÏeme uÏ tridsaÈ rokov ÏiÈ
v slobode a demokracii, v na‰ej milovanej vlasti, Slovenskej republike.
Nech vám Boh Otec, ktor˘ je vern˘
svojim sºubom a spoºahliv˘ vo svojej pomoci, pomáha v zápase o spravodlivosÈ,
právny ‰tát a obãianske porozumenie.
Nech nám BoÏí Syn JeÏi‰ Kristus,
ktor˘ posvätil na‰u zem svojím narodením, verejn˘m úãinkovaním, svojou
smrÈou a zm⁄tvychvstaním, zachová
dar slobody a pokoja.

Foto Eva Zelenayová

Nech vás Duch Svät˘, ktor˘ zjednotil prv˘ch kresÈanov v Jeruzaleme,
vìaka vá‰mu svedectvu zjednotí v oddanosti Bohu a slovenskému národu
v duchu odkazu Andreja Hlinku, aby
sme sa nikdy nebáli hlásiÈ sa k viere
na‰ich otcov.
Nech vás Ïehná, sprevádza
a ochraÀuje v‰emohúci Boh: Otec, Syn
i Duch Svät˘.
Amen.
Ján Ko‰iar
duchovn˘ PV ZPKO

roãník 29 ● december 2019

Pred 30 rokmi, v novembri 1989,
keì padal Berlínsky múr, Ïil som v Ríme. A pár dní pred sedemnástym som
mal moÏnosÈ prv˘krát stretnúÈ arcibiskupa Jána Sokola, prvého metropolitu
Slovenska. A práve 17. novembra
1989 som mal to ‰Èastie a milosÈ koncelebrovaÈ v súkromnej kaplnke s pápeÏom svät˘m Jánom Pavlom II. Bol
som tam spolu s politick˘m väzÀom,
na‰im ãlenom Mons. Viktorom Trstensk˘m. Organizácia síce vtedy e‰te neexistovala, ale politickí väzni áno... Ten
mi v on˘ch dÀoch okrem iného povedal: „Ty e‰te zaÏije‰ stret a konflikt
kresÈanského sveta so svetom islamu.“
Vtedy sa to zdalo neuveriteºné.
NuÏ v‰emohúci BoÏe, voláme k tebe, ty, Otãe v‰etk˘ch národov, aby si
bol stále s nami, ako pred tridsiatimi
rokmi, keì nám zaÏiarilo svetlo nádeje
na Ïivot v láske, spravodlivosti a pokoji.
Daj vládcom na‰ej Slovenskej republiky Ducha múdrosti, spravodlivosti
a nezi‰tnosti, obetavosti a pevnosti,
Ducha bratstva a zná‰anlivosti, vzájomnej úcty a pomoci.
Otãe ná‰, ktor˘ si na nebesiach...

Spoloãná snímka ãlenov organizácie bratislavského regiónu.
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Príhovor predsedu SR ÚPN Jána Pálffyho

Sloboda nie je samozrejmosť

Uplynulo 30 rokov od NeÏnej
revolúcie a pádu totalitného komunistického reÏimu na Slovensku. ReÏimu, ktor˘ v druhej polovici 20. storoãia spôsobil nesmierne utrpenie mnoÏstvu nevinn˘ch
ºudí, osobitne politick˘ch väzÀov,
pretoÏe 70 000 politick˘ch väzÀov
obdobia komunizmu na Slovensku
znamená 70 000 príbehov nespravodlivého ºudského strádania, ktoré sa prená‰alo na celé rodiny
a viaceré generácie.
Triedna nenávisÈ, prenasledovanie

veriacich, zbavenie obyvateºov majetku, politické procesy, justiãné vraÏdy,
zastra‰ovanie ãi spoloãenské ‰ikanovanie – predstavujú iba ãasÈ z metód,
ktor˘mi sa tzv. diktatúra proletariátu
snaÏila ovládnuÈ celé národy.
V archívoch sa nachádza veºké
mnoÏstvo dôkazov o jej neºudskom
charaktere. Sú v nich zaznamenané
tragédie prenasledovan˘ch osôb, ale aj
hrdinské príbehy t˘ch, ktorí sa nedali
reÏimom zlomiÈ a v mene slobody boli
ochotní obetovaÈ aj to najvzácnej‰ie –
svoj vlastn˘ Ïivot.

Vedenie Ïilinskej regionálnej organizácie.

Foto Eva Zelenayová

Foto Eva Zelenayová

Preto aj tridsaÈ rokov od prelomov˘ch historick˘ch udalostí musíme pamätaÈ na to, Ïe sloboda nie je samozrejmosÈou. Je potrebné – najmä generáciám, ktoré uÏ nemajú osobnú
skúsenosÈ s totalitn˘m reÏimom – objektívne a komplexne sprostredkovaÈ
príãiny, ktoré v minulosti viedli k strate
slobody, ako aj prejavy a dôsledky,
ktoré so sebou totalitné reÏimy priniesli...
Koniec roku 1989 umoÏnil obyvateºom – po dlh˘ch 40 rokoch – vyuÏívaÈ v˘hody skutoãn˘ch obãianskych
práv a slobôd, priãom ich zbavil strachu z perzekúcií ‰tátnou mocou. Na
druhej strane v‰ak na obãanov preniesol aj zodpovednosÈ, zodpovednosÈ za
ich vlastné Ïivoty, ako aj zodpovednosÈ
za dianie v krajine, v ktorej Ïijú. Verím,
Ïe vzopätie slovenskej spoloãnosti
z Novembra 1989 pre nás aj s odstupom tridsiatich rokov predstavuje a aj
naìalej bude predstavovaÈ pozitívny
príklad a odkaz smerom k formovaniu
na‰ej vlastnej budúcnosti.
V mene Ústavu pamäti národa by
som Vás chcel ubezpeãiÈ, Ïe v rámci
ná‰ho zákonného poslania budeme sa
aj naìalej usilovaÈ, aby otázky súvisiace so zloãinmi totalitn˘ch reÏimov na
Slovensku neostali nezodpovedané.

roãník 29 ● december 2019

Trenãiansky región má kaÏdoroãne v˘znamné zastúpenie na pietnom akte.
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V ZRKADLE ČASU

Sovietsko – fínska vojna
Od útoku Sovietskeho zväzu na Fínsko uplynulo
30. novembra osemdesiat rokov. Dôvodom konfliktu známeho aj ako Zimná vojna bola snaha Moskvy
posunúÈ fínsko – sovietsku hranicu ìalej od Leningradu. Podºa pôvodn˘ch plánov mala âervená
armáda poraziÈ Fínsko za tri t˘Ïdne, aby sa bombastické oslavy Stalinovej ‰esÈdesiatky 21. decembra
1939 konali v atmosfére víÈazstva sovietskych zbraní. Sovieti v‰ak
nedokázali malé Fínsko pokoriÈ ani za tri mesiace. Mimoriadne krutá
vojna sa skonãila aÏ 13. marca 1940.
Autonómne Fínske veºkoknieÏatstvo bolo súãasÈou cárskeho
Ruska do boº‰evickej revolúcie. V roku 1918 sa Fíni osamostatnili
a zaloÏili si ‰tát zásluhou Karola Gustava Mannerheima, ktor˘ bol
pôvodne generálom ruskej armády a dobre poznal taktiku i psychológiu ruského vojska. Fíni sa snaÏili so Sovietskym zväzom o korektné vzÈahy a s Moskvou podpísali pakt o neútoãení. Keì sa v druhej
polovici tridsiatych rokov 20. storoãia zaãali zhor‰ovaÈ politické pomery v Európe, v Kremli pri‰li k záveru, Ïe Sovietsky zväz môÏe byÈ
cieºom vojenského útoku. Stalin sa snaÏil získaÈ ãas, koncom augusta uzavrel s Hitlerom pakt o neútoãení a rozdelili si sféry vplyvu.
V tajnom dodatku dali Nemci Sovietom voºnú ruku aj vo Fínsku. Takmer vzápätí z Kremºa Ïiadali posunúÈ fínske hranice na Karelskej ‰iji
ìalej na západ, lebo prebiehala 32 kilometrov od Leningradu. Ponúkali územnú kompenzáciu na severe. Rokovania trvali dva mesiace,
keì ich na sklonku novembra pretrhol Sovietmi zinscenovan˘ pohraniãn˘ incident.

roãník 29 ● december 2019

Nepomohli ani politické zbrane
Po prv˘ch zráÏkach sa v decembri 1939 zaãala vojna, ktorá sa
stala pre sovietov noãnou morou. Hoci mali mnohonásobnú prevahu
pozemného vojska, tankov a letectva, neváhali nasadiÈ ani politické
zbrane najÈaÏ‰ieho kalibru. UÏ 2. decembra vytvorili „fínsku ºudovú
vládu“ na ãele s dlhoroãn˘m ãlenom Kominterny Otom Kuusinenom. Mala ‰esÈ ministrov a sídlila v malom kúpeºnom mesteãku Terijoki neìaleko Leningradu. UÏ na druh˘ deÀ po jej vzniku Kuusinen
a Stalin podpísali pakt o priateºstve a vzájomnej pomoci medzi Sovietskym zväzom a Fínskou demokratickou republikou. SúãasÈou
paktu bolo aj stanovenie nov˘ch hraníc podºa sovietskych poÏiadaviek. Zmluva sa mala ratifikovaÈ aÏ v osloboden˘ch Helsinkách. S odvolaním sa na Kuusinena a niekoºk˘ch fínskych stroskotancov v sovietskych sluÏbách boº‰evická propaganda roztrubovala, Ïe âervená
armáda bojuje za oslobodenie fínskeho ºudu spod jarma fínskej imperialistickej oligarchie. Minister zahraniãia ZSSR Molotov na tlaãov˘ch konferenciách nehanebne tvrdil, Ïe sovietske letectvo zhadzuje
hladujúcemu fínskemu ºudu chlieb, v skutoãnosti na Helsinky dopadali bomby. Obyvateºstvo ich naz˘valo Molotovove chleby a fínski
vojaci zápalné zmesi vo fºa‰iach, ktor˘mi niãili sovietske tanky, zasa
volali Molotovove koktajly.

Fíni hrdinsky vzdorovali
Propaganda o oslobodzovacej misii sovietov a bábková Kuusinenova ºudová vláda zjednotila Fínov a húÏevnato sa bránili. Decembrové a januárové boje na Karelskej ‰iji i na ìalekom severe boli
pre âervenú armádu hotovou katastrofou. V krut˘ch mrazoch, keì
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teplota klesala pod mínus 40 stupÀov, zamrzli tisícky nedostatoãne
vystrojen˘ch vojakov. Fínski vojaci mali teplé zimné obleãenie a lyÏe,
ão im umoÏÀovalo r˘chlo sa pohybovaÈ v neschodnom teréne, kde
v˘‰ka snehu dosahovala aj dva metre. Niekoºko sovietskych útokov
na hlavné obranné postavenie fínskej armády medzi LadoÏsk˘m jazerom a Fínskym zálivom naz˘vané podºa mena jeho tvorcu Mannerheimova línia, bolo krvavo odrazen˘ch. Postup âervenej armády
na mesto Kuhmo na severe krajiny sa skonãil obrovskou tragédiou
dvoch divízií nar˘chlo prevelen˘ch na fínsky front z Ukrajiny. V snehov˘ch závejoch zmrzlo takmer 20 tisíc vojakov. Veliteºa zboru generála Vinogradova dalo sovietske vedenie zastreliÈ. Svetová verejnosÈ stála na strane hrdinsky vzdorujúcich Fínov, Sovietsky zväz ako
agresor bol vylúãen˘ zo Spoloãnosti národov.

Fíni nekapitulovali ako Hradčany
Do Fínska prichádzali dobrovoºníci najmä zo ·kandinávie aj
z in˘ch krajín, ale tak potrebné zbrane a munícia len v obmedzenom
mnoÏstve. Nemecko prísne dodrÏiavalo pakt o neútoãení a len Veºká
Británia a Francúzsko sºúbili vyslaÈ 6 tisícov˘ pomocn˘ zbor, no aÏ zaãiatkom apríla. Na konci februára 1940 âervená armáda prisunula
mohutné posily a preskupila sily. Bez ohºadu na straty, Sovieti prerazili Mannerheimovu líniu, obsadili druhé najväã‰ie fínske mesto
Viipuri a otvorili si cestu na Helsinki. Fíni vyãerpaní trojmesaãn˘mi
bojmi trpiaci nedostatkom v˘zbroje kaÏdého druhu uÏ nedokázali
ìalej vzdorovaÈ. PoÏiadali o mier nar˘chlo podpísan˘ v Moskve 13.
marca 1940. Fíni si dokázali obhájiÈ nezávislosÈ aj keì strata územia
bola veºmi bolestivá. Sovietskemu zväzu museli odstúpiÈ Karéliu, kraje na severe a prístav Petsamo s okolím pri Bielom mori. Zo zabrat˘ch
území odi‰lo 420 tisíc obyvateºov, ktorí nechceli byÈ oslobodení spod
„jarma fínskej burÏoázie“ a museli si hºadaÈ nov˘ domov. Fíni najÈaÏ‰ie niesli stratu mesta Viipuri, ktoré Sovieti premenovali na
Vyborg. Bezdôvodné pripojenie Vyborgu k boº‰evickej rí‰i bolo
hlavn˘m dôvodom úãasti Fínska na ÈaÏení proti Sovietskemu zväzu
v roku 1941, poãas ktorej v‰ak fínske oddiely neprekroãili v Karélii
starú hranicu.
Údaje o stratách na Ïivotoch sa dodnes rozchádzajú, podºa súãasn˘ch rusk˘ch prameÀov padlo 127 tisíc ãervenoarmejcov a 250
tisíc utrpelo zranenia vrátane omrzlín. Fínski historici odhadujú ruské
straty na 270 tisíc m⁄tvych a na 330 tisíc ranen˘ch. Fíni mali 26 tisíc
padl˘ch a 48 500 ranen˘ch. E‰te aj dnes je nejasn˘ osud asi 5 tisíc
zajat˘ch ãervenoarmejcov, ktor˘ch Fíni po podpise mierovej zmluvy
repatriovali. Väã‰ina dôstojníkov bola popravená a vojaci skonãili
v gulagoch. V˘kony sovietskych divízií vo vojne s mal˘m Fínskom
presvedãili Hitlera, Ïe Wehrmacht si dokáÏe poradiÈ s âervenou armádou a uÏ v nasledujúcom roku zaútoãil na boº‰evickú rí‰u.
HúÏevnat˘ boj Fínov stojí v ostrom protiklade s taktikou kapitulantov na Hradãanoch, no pouãenie zo Zimnej vojny platí pre v‰etky
malé národy. ·tyri milióny Fínov sa nezºakli ‰tyridsaÈnásobnej presily
sovietov a hoci bez spojencov nezloÏili zbrane, ale úporne sa bránili.
U svojho mohutného suseda si vyslúÏili re‰pekt, z ãoho fínsky národ
ÈaÏil aj po skonãení druhej svetovej vojny. Sovieti Fínom nenanútili
svoj systém a tí sa na rozdiel od nás mohli te‰iÈ slobode a nezávislosti aj v ãasoch, keì Európa bola rozdelená na dva tábory.
Ivan Mrva

KULTÚRA

V dne‰nom chaotickom svete akoby existoval
len v˘chod a západ.
Zabúda sa, Ïe jestvuje aj
sever a juh. Na juhu Ïijú
okrem in˘ch národov aj
nám priateºsky naklonení
Chorváti a Srbi. Pocítil som to vo funkcii
predsedu Matice slovenskej. Bol som jedin˘ predstaviteº spomedzi zahraniãn˘ch
Matíc na vrcholn˘ch podujatiach tak Matice srbskej, ako aj Matice chorvátskej.
Nikoho iného nepozvali ani Srbi, ani
Chorváti, samozrejme ani seba navzájom, iba predstaviteºa Slovákov. PoloÏil
som obom stranám otázku, ãi môÏeme
prispieÈ k zmierneniu napätia medzi nimi
– a odpoveì nebola: „Nie, nikdy“, ale:
„Teraz sa to e‰te nedá.“ TakÏe hádam
v budúcnosti, ak si udrÏíme ná‰ priateºsk˘ vzÈah k obom t˘mto národom (a samozrejme aj ku v‰etk˘m ostatn˘m Slovanom i Neslovanom).
Na‰e postavenie vypl˘va z minulosti, keì sme si navzájom pomáhali.
Srbskí ‰tudenti ‰tudovali u nás, Obrenoviã v roku 1848 poskytol peniaze ·túrovi, Svetozár Miletiã interpeloval Kálmana Tiszu na uhorskom
sneme po zatvorení Matice slovenskej v decembri 1875. Chorvátsky
bán Josif Jelaãiã pomáhal pripraviÈ
vystúpenie slovensk˘ch dobrovoºníkov v septembri 1848. A na chorvátskom nebi priam svieti ‰tvorica Slovákov: Alagoviã, Moyses, ·ulek
a Haulik. Títo muÏi v˘znamne prispeli k národnému obrodeniu Chorvátov. Dokazujú, Ïe pre Slovákov naj-

vy‰‰ím „v˘vozn˘m kapitálom“ boli
a hádam aj budú múdrosÈ a vzdelanie. IbaÏe my si toto a na‰ich velikánov neoceÀujeme doma, robia tak
v zahraniãí, konkrétne v Chorvátsku.
Priekopníkom slovensko-chorvátskych vzÈahov bol malÏenick˘ rodák Alexander Alagoviã (1760–1837), spolupracovník Bernoláka a ãlen Slovenského
uãeného tovari‰stva. Bol správcom seminára a profesorom bohoslovia v Nitre,
v roku 1821 sa stal záhrebsk˘m kanonikom, bol chorvátskym bánom a záhrebsk˘m biskupom. ·tefan Moyses
(1797–1869) od roku 1830 predná‰al
ako riadny profesor na záhrebskej akadémii a 17 rokov ostal vern˘ predná‰aniu
gréãtiny, filozofie, etiky a jazykov. V roku
1847 zvolili Moysesa za poslanca do
uhorského snemu, aby bránil záujmy záhrebskej kapituly a chorvátskeho národa.
Spolu s biskupom Haulíkom sa na sneme
stretli so ·túrom, poslancom za mesto
Zvolen. Moyses vo svojich troch vystúpeniach neohrozene bránil práva Slovanov.
Bohuslav ·ulek (1816–1895) patrí medzi
najplodnej‰ích a najv‰estrannej‰ích Slovákov i Chorvátov 19. storoãia. Rodák zo
Soboti‰Èa a brat Viliama ·uleka, ktor˘ sa
stal s Karolom Holubym obeÈou ‰tatariálneho súdu v roku 1848, zaãínal v Chorvátsku ako novinár. Keì po roku 1848
zavádzali do chorvátskych úradov a ‰kôl
chorvátãinu, pustil sa ·ulek do tvorby
príruãiek s oficiálnou odbornou terminológiou, spracoval 1700 stranov˘ nemecko-chorvátsky slovník. V roku 1868 vydal
svoje najznámej‰ie politické dielo Izbor
zakonah, poveljah i spisah... Bol akade-

Gordion III
Útla kniÏoãka Jána Liteckého ·vedu Gordion
III je síce objemom nie veºká, ale obsahom prekvapujúco objemná. Autor usporiadal podºa
abecedy heslá, ktor˘m dal svojsky obsah. Preão
Gordion?
Frygania boli starovekí ºudia z doby Ïeleznej.
Usadili sa v polovici 9. storoãia pred na‰ím letopoãtom v Gordione. Fr˘gsky kráº Midas mal
podºa gréckej mytológie schopnosÈ zmeniÈ v‰et-

mikom a od roku 1871 aÏ do svojej smrti aj tajomníkom Juhoslovanskej akadémie vied a umení. V chorvátãine sa
dodnes zachovali mnohé názvy, ktoré
vytvoril a za svoje celoÏivotné lexikografické dielo získal ocenenie „otec chorvátskej terminológie.“
Celú túto úvahu priná‰ame preto,
Ïe pred 150 rokmi umrel nielen Moyses,
ale aj trnavsk˘ rodák Juraj Haulik (17881869). Teológiu ‰tudoval vo viedenskom
Pázmáneu, ako mnohí iní Slováci (napríklad Bernolák ãi Tiso), v roku 1820 ho
ostrihomsk˘ arcibiskup, Slovák Alexander Rudnay pozval za svojho tajomníka.
Haulik, vzdelan˘ ãlovek, vedel veºa jazykov, vyznal sa v beletrii, ‰tudoval dejiny
národov, najmä slovansk˘ch, poznal dejiny star˘ch Slovákov. Po smrti biskupa
Alagoviãa sa v roku 1837 stal jeho nástupcom, vysvätili ho za záhrebského arcibiskupa a stal sa prv˘m chorvátskym
kardinálom. V Chorvátsku organizoval
náboÏensk˘ Ïivot, burcoval uãiteºov, aby
rozvíjali chorvátsky jazyk, aktivizoval ºudovú osvetu, podporoval Chorvátske národné divadlo. Ako uznávaná autorita sa
zasadil o oficiálne vyhlásenie chorvátãiny
za úradn˘ jazyk. Bol to práve Haulik, ktor˘ sa stal kodifikátorom spisovnej chorvátãiny (popri Gajovi). ZaslúÏil sa o vymenovanie ·tefana Moysesa za banskobystrického biskupa. Keì kardinál Haulik
11. mája 1869 v Záhrebe zomrel, Chorváti ho pochovali ako verného syna svojho národa v záhrebskom katedrálnom
chráme, kde dodnes pochovávajú len v˘nimoãné osobnosti.
Marián Tkáã

ko ãoho sa dotkol na zlato. Autor Gordionu III sa
dotkol slova antifa a vzniklo: DzerÏinského
vnuci ako gardisti globalizátorov. âo vzniklo
zo spojenia slov Skúsen˘ politik po dotyku Jánom Liteck˘m ·vedom? Skúsen˘ politik - ktor˘ sa h˘be presne takou r˘chlosÈou, ako sa
kvietok otáãa za slnkom. Ani to nevidno
a vÏdy je otoãen˘ k zdroju.
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Naši priatelia sú aj na juhu

âo poviete? Dobr˘ darãek pod vianoãn˘
stromãek.
(ez)
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Začalo sa to snímaním krížov
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Pokraãovanie z 1. strany
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Zaujímala sa o politiku, organizovala schôdze, zúãastÀovala sa na
rozliãn˘ch kongresoch, dodnes
z nich nachádzam lístky. Odovzdala
som ich do múzea. Star˘ otec
v Amerike zomrel a ona prevzala
taktovku v rodine. Nieão z nej som
zrejme zdedila.
● âo je to nieão?
Záujem o ãosi viac, neÏ len
o prácu súvisiacu s povolaním.
● Poìme trochu porovnávaÈ.
Do ºudovej ‰koly ste chodili poãas prvej âesko-Slovenskej republiky. âo vám najviac utkvelo
v pamäti z tohto obdobia?
To nebolo naj‰Èastnej‰ie obdobie. Uãili nás sestriãky âe‰ky a ani
nevedeli dobre po slovensky. Zapamätala som si napríklad básniãku:
„Ná‰ tatíãku Masaryku, tuná pri obrázku, my deti ti sºubujeme poslu‰nosÈ a lásku. Budeme sa pekne hraÈ,
pravdu vravieÈ, nelúhaÈ, abys nás
mal hodne rád.“ âiÏe ãechizmy boli
beÏnou súãasÈou vyuãovacieho jazyka.
● Ako sa to zmenilo po vzniku prvej Slovenskej republiky?
Doma sa v tom ãase uÏ o samostatnosti Slovenska dosÈ rozprávalo,
veì Slovensko uÏ získalo autonómiu
v októbri 1938. A dodnes si pamätám ten deÀ v ‰kole: „Deti, dnes
máte voºno, je 14. marec, vznikol
Slovensk˘ ‰tát.“ Celá trieda vykríkla
hurá! A sestriãka s plaãom vybehla
von. Vo mne zrejme sestriãka Roberta, ão ma uãila, vycítila národovectvo a preto ma nenávidela a dala
mi trojku zo slovenãiny.
● Otázka znie, ãomu sa deti
pote‰ili? Îe majú voºno alebo
vzniku Slovenského ‰tátu?
NuÏ vzniku ‰tátu a myslím si, Ïe
nielen ja, ale aj iné deti.
● To, Ïe sestriãky âe‰ky sa
nepote‰ili samostatnosti Slovenska má svoju logiku: museli zo
svojich postov odísÈ.
Ony e‰te ostali. Biskup Ján Vojta‰‰ák im vybavil v˘nimku, aby

Zºava maturant Jozef Bystrick˘ a sprava ako vojak.

mohli uãiÈ ìalej. Obrat nastal aÏ
v roku 1945, keì ‰koly po‰tátnili
a do ‰kôl nastúpili svetskí uãitelia.
● Vy ste konãili Uãiteºskú
akadémiu v Levoãi v roku 1947.
Kde ste nastúpili do zamestnania?
Oznámili mi, Ïe mám zaãaÈ uãiÈ
v Podolínci. Mala som len 19 rokov,
teda nebola som e‰te plnoletá, tá sa
zaãínala aÏ po dosiahnutí veku 21
rokov. Preto i‰iel so mnou otec, aby
mi na‰iel ubytovanie. Bola som neskúsené dievãa, nikdy som z domu
nebola preã. Zaãala som uãiÈ na
·tátnej ºudovej ‰kole druhákov
a tam som prv˘ i posledn˘krát zaãínala ‰kolsk˘ rok s Veni Sancte Spiritus a vzápätí aj staroslovensk˘m Otãená‰om. Rozplakala som sa, takto
to na mÀa zapôsobilo. Uãila som
‰tyri mesiace a pri‰iel „VíÈazn˘ február“. Riaditeº ma zavolal do riaditeºne a dával mi podpísaÈ prihlá‰ku do strany. S úsmevom som mu
povedala, pán riaditeº, ja e‰te beriem prídel na cukríky, nie som
plnoletá, na ão by som podpisovala
prihlá‰ku do strany. NuÏ, tam som
preÏila VíÈazn˘ február a hneì sa
v‰etko obrátilo hore nohami. A uÏ

Foto archív

na konci ‰kolského roku nebolo nijaké slávnostné Te Deum.
● Koºko vás bolo súrodencov?
PäÈ. Star‰í chlapci a tri dievãatá.
Najstar‰í Ján bol tich˘ chlapec, vedeck˘ typ, rád chodil po lesoch,
zaujímali ho prírodné vedy. Aj ich
vy‰tudoval. Zamestnal sa v SAV,
Ïiaº, zomrel pomerne mlad˘. Bol ãlenom komisie, ktorá schvaºovala vedecké práce. Stalo sa, Ïe jeden jeho
kolega, geológ, napísal prácu a brat
ju nepovaÏoval za vedeckú, neschválil ju. KeìÏe brat nebol ãlenom
strany, tento kolega mu potom tak
strpãoval Ïivot, aÏ dostal Ïalúdoãné
vredy a ãoskoro zomrel.
● Vá‰ druh˘ brat zrejme tieÏ
nieão zdedil po starej mame, lebo sa angaÏoval politicky. Ak˘
bol jeho osud?
Jozef bol právnik, mal titulov
pred menom i za menom a nepomohlo mu to maÈ dobr˘ Ïivot. Jeho
kalvária sa zaãala e‰te v Levoãi. Riaditeº gymnázia KÀazovick˘ dal v roku 1945 odstrániÈ kríÏe z tried ‰koly.
Odozva ‰tudentov bola okamÏitá:
‰trajk. A ‰tudenti namiesto do ‰koly
chodili na Mariánsku horu alebo na

NÁŠ ROZHOVOR

Vysoko‰kolák Jozef Bystrick˘.
Foto archív

Zo záhrady pani Margity Anta‰ovej (na obr.) je pekn˘ v˘hºad na Gymnaziálny kostol i Mariánsku horu. Skvelé miesto na oddych.
Foto Eva Zelenayová

vokátskej komore. Keì v roku 1968
pri‰iel domov a rozprával, ão zaÏil
vo väzení, dozvedeli sme sa o ukrutnostiach mocenského aparátu.
● Väznení boli v‰etci, ão sa
angaÏovali v in˘ch stranách, neÏ
komunistickej. Ako teda zaobchádzali s va‰ím bratom?
Väzni boli bití pendrekom hlavne po pätách a bruchu. Bolo to
dobre vymyslené, na t˘ch miestach
totiÏ neostávali stopy po bitke. Do
nosa im strkali dohorievajúce cigarety, takÏe máloktor˘ vydrÏal a rad‰ej sa priznal, aby nemusel ìalej
zná‰aÈ toto utrpenie. KaÏdého po
vypoãúvaní
doniesli
dobitého
v plachte a hodili na betón v cele.
SpoluväzÀom môjho brata bol hrd˘,
zdatn˘ pán Ivan Murín. Predt˘m,
neÏ ho vypoãúvali vyhlásil, Ïe jeho
nezlomia. A veru aj jeho po vy‰etrovaní priniesli do cely v plachte. Môj
brat ho kriesil vodou zo záchodovej
misy. Inú nemali.
● Po prepustení z väzenia
hneì emigroval?
Nie, pri‰iel do Levoãe lieãiÈ sa.
Lebo tak ho zbili, Ïe mal problémy
s obliãkami, pri‰iel ako vyÏm˘kan˘
citrón. V Bratislave nesmeli Ïiadneho prepusteného väzÀa o‰etriÈ. Tak
pri‰iel do Levoãe. Ale aj doktor Pe‰ek na internom oddelení odmietol

lieãiÈ ho. No mal manÏelku, s ktorou
sa Jozef poznal e‰te z gymnaziálnych ãias, i‰iel za Àou, tak mu urobila protekciu. Pe‰ek ho potom lieãil
súkromne, vo veãern˘ch hodinách.
Obliãky mal vo veºmi zlom stave,
nám v‰ak vtedy o tom niã nepovedal.
● Vá‰ brat odi‰iel do USA
v roku 1948 a prv˘krát pri‰iel
domov po dvadsiatich rokoch.
Nech˘bal vám?
Akoby nie, aj my jemu. Iba trikrát bol z Ameriky doma. Za Dubãeka prv˘krát, a krásne ho privítali,
hoci oãakával, Ïe ho zatvoria. Potom e‰te dvakrát a kruh sa uzavrel.
Na‰iel sa „dobr˘ ãlovek“ a postaral
sa o to, Ïe viac vízum nedostal. A to
bol jeho koniec. Z listov sme vycítili
ako sa trápi, akú bolesÈ cíti, ako ho
zmára Ïiaº a túÏba byÈ opäÈ medzi
svojimi, na Slovensku, v Levoãi. Ktosi povedal, Ïe emigrácia je stra‰ná
forma Ïivota a je to pravda. Zomrel
mlad˘, ani nie 53-roãn˘. Je pochovan˘ v Clevelande, ìaleko od
domova.
● Ako niesli va‰i rodiãia prenasledovanie syna?
âo mohli robiÈ? Mamka ticho
trpela, modlila sa a verila, Ïe sa to
dobre skonãí.
Eva Zelenayová

roãník 29 ● december 2019

Kovaº . A riaditeº obvinil môjho brata ako hlavého organizátora ‰trajku,
hoci v tom ãase bol vysoko‰kolákom a doma sa pripravoval na rigoróznu skú‰ku. Jozefa mali v gymnáziu radi, lebo organizoval ‰portové
podujatia a tak namiesto skú‰ky
putoval na dva t˘Ïdne do väzenia.
Po skonãení ‰koly pracoval na Najvy‰‰om súde v Bratislave. AngaÏoval
sa v Demokratickej strane, bol predsedom Klubu demokratickej vysoko‰kolskej mládeÏe. So zmenou reÏimu v roku 1948 sa znovu ocitol vo
väzení.
● Nadlho?
Na niekoºko t˘ÏdÀov, ale takmer
pri‰iel o Ïivot. Nesmel o tom hovoriÈ, to bola podmienka pri prepú‰Èaní z väzenia, takÏe sme nevedeli,
ako s ním zaobchádzali. Samozrejme, prepustili ho aj zo zamestnania.
Dekrét podpísal povereník JUDr. Július Viktory a okamÏité prepustenie
zdôvodnil takto: „NemôÏem Vás
povaÏovaÈ za národne, ‰tátne a politicky spoºahlivého.“ A keìÏe mu
hrozil pracovn˘ tábor, rad‰ej emigroval.
● Kam?
Do USA a v Clevelande sa stal
známym právnikom. Ako jedin˘
Slovák zastával post v Americkej ad-
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Čas vianočný
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Ani sme sa nenazdali a po roku znova prichádza ten ãarovn˘ ãas – ãas vianoãn˘. Hoci je
adventné obdobie charakteristické oãakávaním a prípravou na príchod Vykupiteºa sveta,
obchodné domy a v˘kladné skrine sú pres˘tené pozlátkom tovarov a vianoãn˘mi ozdobami. Na vianoãn˘ch trhoch znejú koledy. Pozvánky na jedineãné vianoãné koncerty sa predbiehajú. V televízii idú nespoãetné vianoãné reklamy. Akosi v‰etko je
v pohybe. V bytoch nastáva veºké upratovanie, aby v‰etko
voÀalo ãistotou. ·tátnici vyhlasujú prímeria, utíchajú zbrane.
V kostoloch sa oz˘va v˘zva, aby sme sa zastavili a rozjímali
nad svojím Ïivotom. âo je zlé, aby sme zanechali a napredovali v dobrom, aby sme sa nezháÀali iba za hmotn˘mi vecami. V‰etko smeruje k slávnostnej Glórii. ·tedr˘ deÀ charakterizujú kostoln˘ zvony, ‰tedrá veãera s osobitn˘m rituálom
pri ozdobenej jedliãke. Nech˘ba ani Betlehem. âarovnú atmosféru dotvárajú darãeky od najbliÏ‰ích. Vrcholom dÀa je
polnoãná sv. om‰a, slávená na poãesÈ zázraãného narodenia
Krista Pána, ktor˘ pri‰iel na túto hrie‰nu zem, aby ju posvätil.
A tak máme aj my jedineãnú príleÏitosÈ, aby sme sa mu klaÀali, ìakovali, chválili ho a prosili.
Mnohí politickí väzni si zaspomínajú na ·tedr˘ deÀ vo
väzniciach, kde preÏili kus ÈaÏkého Ïivota. Jeden z nich, Pavol
BrodÀansk˘, opisuje vo svojej knihe Moja cesta - Jáchymovské Vianoce 1953.
,,Brána ozdobená ostnat˘m drôtom sa otvorila a premrznutí mukli – baníci vypochodovali na nástupi‰te, kde zástupy
zastavil veliteº smeny bachárov a zaãal ,,filcung“. O chvíºu
spod studen˘ch fáracích kabátov vybrali hodnú kôpku triesok, ktor˘mi si väzni chceli prikúriÈ v pieckach barakov, zaviatych snehom. Okrem dreva sa na‰la len jedna ponoÏka, (väzni nosili onuce) na krku jedného väzÀa, ktor˘ ju pouÏil ako
‰ál. Ale div divúci! Îiaden krik, Ïiaden zápis na raport. Iba
drevo putovalo do kasární bacharov. Po ,,filcungu“ veliteº
stráÏe vyhlásil ,,odpolední sãítací nástup“. Od v‰etk˘ch barakov sa pohli zoradení väzni na nástupi‰te. Veliteº stráÏe, veliteº eskorty a veliteº smeny v sprievode jeho trpaslíkov s papiermi v rukách spoãítali väzÀov z celého tábora. A napodiv,
dnes im to netrvalo dlho. O chvíºu sa z ampliónov ozvalo:
,,Konec sãítacího nástupu“. Nad korekciou viala biela zástava. Náãelník Schamberger dal amnestiu na kázenské tresty.
Táborom zavládla vianoãná nálada. Na noãnú smenu do
‰achty Eduard bola urãená len nevyhnutná údrÏba, naráÏaãi
a ãerpadlári. Po roku mali mukli voºno. B˘val som na ‰tvrtom
baraku v izbe ã. 4. Nastal ãas dohodnut˘ niektor˘mi muklami
na vianoãnú svätú om‰u v na‰ej izbe tak, aby sa jej mohol zúãastniÈ cel˘ tábor – teda tí, ktorí mohli o tom vedieÈ. To uÏ
bola starosÈ Janka Brichtu, koordinátora tejto akcie. Bachari
boli zamestnaní ako dozor pri odhadzovaní snehu muklami.
SluÏby na barakoch mali spoºahliví ºudia. Spojky fungovali
a na‰u izbu stráÏil ‰irokoplecí Ján Jankovsk˘. Standu ·veca,
ktorému niektorí nedôverovali, poslal veliteº izby hádzaÈ

sneh. Chlapi na izbách sedeli okolo stola alebo na spodn˘ch
posteliach. Na stole bola halúzka smreãka a mal˘ kahanãek
vyroben˘ z chleba, nití a akéhosi tuku s prímesou rastlinnej
vône. KÀaz Ferko Szabadosz sedel na mojej posteli, ja vedºa
neho, aby som mu mohol drÏaÈ bohosluÏobn˘ text. Janko
Brichta s Ferkom zaãali: ,,V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ A Janko vy‰iel von z izby, aby urãen˘m signálom
oznámil Nikolajskému väzenskému svetu, Ïe ,,Dnes sa nám
narodil Spasiteº, Kristus Pán“. A cel˘ tábor spojen˘ my‰lienkou na príchod Spasiteºa v duchu sa zúãastnil svätej om‰e,
tajomstva ,,Obety vykúpenia“, ktorá sa nekrvav˘m spôsobom
odvíjala v na‰ej väzenskej izbe v baraku ã. 4. Oltárom boli kolená kÀaza, zakryté ãistou utierkou a bielou vreckovkou, na
ktorej v ampulkách od liekov bola voda a víno – vedºa nich
v zápalkov˘ch krabiãkách kúsky hostie, zabalené do cigaretov˘ch papierikov. Bolo ich niekoºko sto kusov, urãen˘ch na
konsekráciu a následné rozdelenie medzi väzÀov v tábore.
Ferko slúÏil sv. om‰u, ja som zastupoval mini‰tranta a Lojzko
Strapec nahlas ãítal texty sv. om‰e. V‰etci v izbe sústredene
poãúvali, niektorí si ticho ‰epkali modlitbu, niektor˘m slzili
oãi. Keì nastal ãas sv. prijímania, Ferko odsunul ,,oltárnu
plachtu“, vstal a keì na dohovorené znamenie pri‰iel Janko,
dal mu sv. prijímanie a po chvíºke mu dal zápalkové krabiãky,
aby ich rozniesol do tábora. Potom podával sv. prijímanie
kaÏdému jednotlivo. V‰etci prichádzali so zloÏen˘mi rukami.
Svätá om‰a skonãila. Ferko poÏehnal nás a cel˘ tábor. ·tefan
Rabina mu poìakoval a v‰etk˘m prosil Bohom poÏehnané,
pokojné Vianoce a pripomenul nám, Ïe doma iste na kaÏdého z nás myslia intenzívnej‰ie ako inokedy. Poãas tejto sv.
om‰e ani raz nehlásili ,,NÁLET“, ão bolo dohovorené heslo,
keby sa ku ná‰mu baraku priblíÏili bachari. V‰etko nám dobre vy‰lo. Nálada bola ozaj sviatoãná. Po veãernom nástupe
bol nástup na veãeru podºa barakov. Tentoraz v‰etci dostali
rovnakú veãeru, bez ohºadu na to, kto mal ak˘ lístok, (biely,
zelen˘, Ïlt˘, ãerven˘) podºa percenta plnenia pracovnej normy. Na izbe sme sa v‰etci preÏehnali a ·tefan Rabina sa pomodlil ‰tedroveãernú modlitbu a po nej v‰etci spoloãne ,,Otãe ná‰“. Potom v‰etk˘m zaÏelal ‰Èastné a poÏehnané Vianoce
a aby to boli posledné Vianoce vo väzení. Po veãeri sme si zaspievali vianoãné koledy a po veãierke dlho do noci nahlas
spomínali na Vianoce doma, Vianoce na vojne, podaktorí na
fronte, alebo niekde vo väzení. A do rána ani raz sluÏba na
chodbe nehlásila ,,Nálet“.
Keì my budeme pri ‰tedroveãernom stole, spomeÀme si
na ,,muklov“, ktorí uÏ nie sú medzi nami a darujme im tichú
modlitbu za ich statoãn˘ Ïivot. To, ão si oni vytrpeli vo väzniciach, je hodné úcty a spolupatriãnosti s ich Ïivotom. Nech
ich utrpenie a strádanie ‰tedro odmení ná‰ Pán.
Juraj Vrábel

ZO ŽIVOTA PV ZPKO

Ako v panoptiku
Ïiakmi tejto ‰koly. Ktovie, ako hlboko
sa dot˘kal ich srdieãka, keì hovorila
o tom, ako im otecka zobrali, keì boli malé a vrátil sa, keì uÏ boli celkom
veºké sleãny. Dokázali si predstaviÈ, ão
musel vytrpieÈ, keì z vy‰e stokilového chlapa sa vrátil ani nie päÈdesiatkilov˘? Sotva.
P˘tala som sa pani ·ulákovej,
z ãoho otecka obvinili. Povedala, Ïe
z úãasti v Bielej légii, ale Ïe to bol zinscenovan˘ proces. MoÏno skutoãne
nemal niã spoloãné s Bielou légiou,
ale treba pripomenúÈ t˘m, ão si myslia, Ïe ‰tát nám padol z neba. Je to
hlboké nedorozumenie, bol vykúpen˘ krvou a utrpením generácií pred
nami. Biela légia bolo po druhej
svetovej vojne ilegálne zoskupenie
aktivistov za obnovenie slovenskej
‰tátnosti.
Îiak Adam âambal zarecitoval
báseÀ ªubomíra Feldeka Sloboda otcov – u detí. Zvlá‰tna báseÀ, pripravená na objednávku z Dánska, kde pred
tridsiatimi rokmi zarobila Verejnosti
proti násiliu a ‰tudentskému hnutiu

nejaké peniaze. Star‰ej generácii je
ãudné poãúvaÈ ver‰e od básnika, ktor˘ velebil komunistick˘ch potentátov
na v˘roãie víÈazstva nad komunizmom. A vraj, „sme deti muklov,
obetí, zlomen˘ch s⁄dc a ºudsk˘ch
smetí...“, ÈaÏk˘ text pre Ïiaka základnej ‰koly.
Prihovoril sa aj b˘val˘ poslanec
NR SR Peter Zajac a ako literárny vedec nezabudol pripomenúÈ Slovákom
názor ·túra na svojich rodákov. Nebol lichotiv˘, ako povedal, Slováci sa
vÏdy pridrÏiavali svojej rodiny, dediny,
nikdy nedokázali prekroãiÈ tieto hranice. No moÏno práve ·túr posunul
Slovákov za ich horizont. Niektorí to
dnes dokazujú poh⁄daním rodiny, iní
si dokázali vybojovaÈ vlastn˘ ‰tát. Aj
navzdory ãechoslovakistom, ão rad‰ej
dali prednosÈ sluhovskému postaveniu v nerovnoprávnom ‰táte.
Na slávnosÈ odhalenia edukaãnej
kocky bola na‰a organizácia pozvaná
starostkou obce Stanislavou ReÏnákovou. ëakujeme.
Eva Zelenayová

roãník 29 ● december 2019

Neìaleko Serede v ·intave, sa ku
kráºovi Svätoplukovi zachovali veºkorysej‰ie, neÏ slovensk˘ parlament pod
vedením Richarda Sulíka. Ten nariadil
z nápisu pod sochou Svätopluka na
koni na Bratislavskom hrade odstrániÈ
text Svätopluk – kráº star˘ch Slovákov
i dvojramenn˘ kríÏ. V ·intave nesie
meno tohto kráºa star˘ch Slovákov
„Základná ‰kola s materskou ‰kolou
kráºa Svätopluka“. Îe sa na tejto ‰kole zaujímajú o svoje dejiny svedãí aj
skutoãnosÈ, Ïe v areáli ‰koly je pamätník na jednu z prv˘ch tlaãiarní na
Slovensku.
V areáli pribudol 18. novembra
ìal‰í netradiãn˘ pamätník, edukaãná
kocka. Symbolizuje roky 1948, 1968,
1988 a 1989, teda roky spojené
s komunistick˘m reÏimom. Vznik tohto pamätníka schválilo obecné zastupiteºstvo 25. marca tohto roku, na v˘roãie svieãkovej manifestácie. Zo ·intavy pochádza pani Alica ·uláková,
dcéra politického väzÀa. Poãas aktu
odhalenia pamätníka vyrozprávala
príbeh svojho otca a jej rodiny pred

Zºava Ján Ko‰iar a Ján Liteck˘ ·veda v spoloãnosti b˘val˘ch poslancov NR SR, sprava Július Brocka
a Peter Zajac.
Foto Eva Zelenayová
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STALO SA
1. decembra 1989 vláda âSSR nariadila zru‰iÈ drôtené zátarasy na hraniciach
s Rakúskom, ktoré slobodn˘ svet naz˘val
„Ïeleznou oponou“.
2. decembra 1946 sa zaãal proces
proti J. Tisovi, A. Machovi a F. ëurãanskému pred Národn˘m súdom v Bratislave.
âlenmi senátu boli: predseda Igor Daxner
a ‰iesti prísediaci, v‰etci evanjelického
vyznania, alebo ateisti. Îalobcami boli
ªudovít Rigan, Juraj ·ujan a vojensk˘ prokurátor plukovník Anton Ra‰la.
4. decembra 2006 zomrel pápeÏsk˘
legát, prenasledovan˘ komunistick˘m reÏimom, Mons. Viktor Trstensk˘
6. decembra 2006 zomrel dlhoroãn˘
ãlen a funkcionár krajskej poboãky PV
ZPKO v Îiline Emil Rafaj.
10. decembra 1947 bol na trest smrti zastrelením odsúden˘ generál armády
SR a veliteº R˘chlej divízie Jozef Turanec.
Neskôr mu trest zmenili na 30 rokov väze-

nia. Zomrel vo väznici v Leopoldove v roku
1957.
14. decembra 1948 vláda rozhodla
presunúÈ 65 000 verejn˘ch zamestnancov
„do v˘roby“. I‰lo o prvú masovú diskrimináciu politicky „nespoºahliv˘ch“ obãanov
brutálnym zníÏením ich spoloãenskej pozície a pracovn˘ch ziskov. Tieto opatrenia pokraãovali aj zaãiatkom päÈdesiatych rokov
a postihli 75 000 obãanov.
22. decembra 1948 zomrel slovensk˘
arcibiskup Karol KmeÈko, sídeln˘ biskup
nitriansky. Jeho nástupcom sa stal Eduard
Nécsey.
22. decembra 1949 schválilo Predsedníctvo ÚV KSâ návrh na mocensk˘ zákrok
proti klá‰torom.
27. decembra 1992 zomrel v Bratislave b˘val˘ poslanec Slovenského snemu
a najbliÏ‰í spolupracovník Karola Sidora,
komunistick˘m reÏimom prenasledovan˘
Pavol âarnogursk˘, otec JUDr. Jána.

31. decembra 1992 zanikol ‰tátny
útvar âeská a Slovenská federatívna republika.
December 1987. Vy‰e 500 000 ºudí
podpísalo petíciu katolíkov za náboÏenskú
slobodu. Iniciatíva vy‰la z Moravy, ale najväã‰iu odozvu vyvolala na Slovensku (vy‰e
300 000 podpisov).
December 1955. Podºa odhadu nemeckého historika J. G. Hoenscha bolo
v âeskoslovensku 230 „nápravn˘ch zariadení“ (väzníc, pracovn˘ch táborov, uránov˘ch baní a pod.) a v nich 240 000 uväznen˘ch obãanov, z ktor˘ch asi 80 % za politické „zloãiny“.
V rokoch 1948 – 1955 bolo v socialistickom âesko-Slovensku materiálne zniãen˘ch 27 500 000 kníh, z najväã‰ej ãasti
to boli publikácie zhabané v klá‰toroch
a v in˘ch náboÏensk˘ch in‰titúciách. ëal‰ie
státisíce vzácnych vydaní boli rozpredané
zahraniãn˘m antikvariátom.

V Bánovciach so slávnou rodáčkou
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V Nitre spoločne
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V Nitre sa poklonili pamiatke obetí komunizmu 16. novembra. Spoločne obidve organizácie PV ZPKO a KPVS položili vence k ich pamätníku. Na slávnostnom akte sa zúčastnil predseda PV ZPKO Ján Litecký Šveda, predsedníčka RO PV ZPKO Alžbeta Loudová
a predseda KPVS v Nitre Gašpar Fronc. Ďalej predstavitelia mesta a verejného života. Veniec položili aj k pamätnej tabuli na dome módy, kde tohto roku pietnu spomienku
organizovalo mesto.
(al)

Tridsať rokov od pádu komunistického režimu si v Bánovciach nad Bebravou uctili
15. novembra v priestoroch mestského kultúrneho strediska. Gymnazisti tu odprezentovali
svoje projekty pod názvom Krehké hranice slobody o osudoch ľudí prenasledovaných bývalým režimom. V kultúrnom programe vystúpili žiaci a pedagógovia ZUŠ D. Kardoša a
vzácna hosťka, svetovo
uznávaná sopranistka
Slávka Zámečníková, rodáčka z Bánoviec nad Beberavou pôsobiaca v Berlíne. Prítomným sa prihovorila primátorka mesta R.
Novotná a politický väzeň
Mirko Tuchyňa, odsúdený
v roku 1952 ako mladistvý na päť rokov väzenia
za velezradu.
Na snímke s primátorkou mesta.
(mt)

NAPÍSALI
Pokraãujeme v uverejÀovaní citátov z tvorby Mariána Le‰ka, propagandistu komunistického reÏimu,
v súãasnosti poradcu prezidentky SR
Zuzany âaputovej.
V ãlánku ,,Zápas o vedomie“
(NOVÉ SLOVO, 3. 3. 1983) napísal:
,,Je nesporne správne, ak sa politicko-v˘chovná práca chápe ako záleÏitosÈ celospoloãenská, nielen ako záleÏitosÈ, za ktorú nesú zodpovednosÈ

len pracujúci ideologického úseku.
Základné organizácie strany musia
posudzovaÈ svoju ãinnosÈ aj z tohto
aspektu, Ïe sú zodpovedné nielen za
v˘chovu svojich ãlenov, ale aj za ideovo v˘chovné pôsobenie na v‰etk˘ch
obãanov v okruhu svojej práce.“
V ãlánku ,,Podnety premieÀaÈ na
ãiny“ (NOVÉ SLOVO, 25. 2. 1988)
napísal: ,,...My v redakcii NOVÉ
SLOVO sa cítime byÈ súãasÈou kritic-

ko-v˘chodiskového prúdu, ktor˘
v prestavbe nachádza svoju dejinnú
príleÏitosÈ pre sebarealizáciu. Budeme Àou t˘m viac, ãím väã‰iu podporu a spoluprácu nám poskytnú na‰i
autori i ãitatelia. Iba na ich základe
môÏeme podnety v˘roãnej ãlenskej
schôdze premieÀaÈ na ãiny – na bojovú komunistickú publicistiku, hodnú doby prestavby a demokratizácie.“

ZO ŽIVOTA PV ZPKO

PRISPELI NA ČINNOSŤ

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

Mária Gregu‰ová, Nitra
6.12.1936
Hedviga Slivková, Ilava
20.12.1936
Natália Hockicková, Spi‰ské Podhradie
15.12.1936

55 rokov
Zuzana Pflugová, Spi‰ská Nová Ves
23.12.1964

85 rokov
·tefan Hrizák, PovaÏská Teplá 25.12.1934
Anastázia Kulá‰ová, Bratislava 15.12.1934

60 rokov
Anastázia Gadu‰ová, Levoãa 28.12.1959

87 rokov
Matej Benãík, Komárno

70 rokov
Eva Janãová, Trenãín

88 rokov
Gustáv Hrabovec, Doln˘ Kubín
24.12.1931
Pavol Kuºa, Levoãa
18.12.1931

31.12.1949

75 rokov
ªubica Patru‰ová, Dvorany nad Nitrou
3.12.1944
Emília Ihnátová, Ko‰ice
22.12.1944

89 rokov
Ján Volansk˘, Îilina

16.12.1932

25.12.1930

80 rokov
Jaroslav Bako‰, Nem‰ová
Marta Barto‰ová, Trenãín

28.12.1939
27.12.1939

90 rokov
Eva Slimáková, Limbach
22.12.1929
MUDr. Mária SlugeÀová, Levoãa
25.12.1929

81 rokov
Melánia Straková, Pie‰Èany
Ing. Viliam Zopp, Bratislava
Eva Karnayová, Michalovce

25.12.1938
2.12.1938
11.12.1938

93 rokov
Valéria Mito‰inková, Bratislava16.12.1926

83 rokov
Helena Stanãíková, Brezno

1.12.1936

94 rokov
Ján Petro, Humenné
18.12.1925
Jubilantom srdeãne blahoÏeláme

Na Korca sa nedá zabudnúť
Štvrté výročie smrti Jána Chryzostoma kardinála Korca si 24. októbra t.r.
pripomenula regionálna organizácia PV ZPKO v Nitre účasťou na sv. omši v kostole sv. Petra a Pavla na pozvanie synovca kardinála Jozefa Korca. Členovia nitrianskej organizácie politických väzňov sa poklonili pamiatke kardinála Korca aj
účasťou na sv. omši v Katedrále sv. Emeráma 27. októbra. Položili kvety pri pamätnej tabuli a pri jeho hrobke v modlitbách a pri sviečkach si uctili jeho pamiatku Margita Bartová, Jozef Turček, Jana
Verešová a predsedníčka organizácie Alžbeta Loudová.
(al)
■ Na zadnej strane obálky: Pozvanie na konferenciu Triumf slobody a gala večeru k 30. výročiu pádu Berlínskeho múru vo Washingtone od Nadácie obetí komunizmu pre predsedu PV ZPKO Jána Liteckého Švedu.

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti,
priatelia. Na‰a organizácia dlhodobo zápasí
s ne‰tandardnou situáciou, keì pripravuje
plány svojej ãinnosti bez krytia finanãn˘mi
prostriedkami. Nedostatok peÀazí nás núti
obrátiÈ sa na Vás s v˘zvou o pomoc. Vydávanie Svedectva nie je ìalej moÏné zabezpeãiÈ
z prostriedkov ‰tátnej dotácie, preto sa obraciame na Vás s prosbou, vyhºadaÈ vo Va‰om
okolí potenciálnych sponzorov ná‰ho ãasopisu. Ak nebude vychádzaÈ, akoby sme stra-

tili nástroj prezentácie vlastného jestvovania.
Azda neprajníci by sa tomu aj pote‰ili. Veríme v‰ak, Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov,
za ktoré sme trpeli, a ktoré hodláme aj naìalej chrániÈ a obhajovaÈ. Záujemcovia o pomoc pre na‰e Svedectvo môÏu poslaÈ svoj
príspevok na ãíslo úãtu: SK74 3100 0000
0040 0012 8109 alebo sa kontaktujte na
tel. ãísle 02-526 381 56.
Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO
a ãasopisu Svedectvo

■ Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na Obchodnej ulici ã. 52 sú v pondelok a v stredu od 9.00 hod. do 13.00 hod.

JUDr. Peter BrÀák, Bratislava
50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava 10 EUR
·tefánia Voletzová, Stupava
2 EUR
Elena Sulová
50 EUR
Jozef Kollár, ·aºa
100 EUR
Miroslav Luba
20 EUR
Anna Jadrná, Madunice
10 EUR
Karol Kubriãan, Bánovce nad Bebravou
10 EUR
Marta Vaculová, Kr‰kany
50 EUR
Ema Ballová, Nitra
7 EUR
Mgr. Jozef Cahel, PovaÏská Bystrica 50 EUR
RNDr. Tomislav Jurík, CSc., Bojnice 100 EUR
Darcom vyslovujeme
úprimné poìakovanie

ROZLÚČILI SME SA

✞ Vo veku 91rokov, 28. novembra 2019, zomrel Ján BRICHTA,
dlhoroãn˘ ãlen RO PV ZPKO Bratislava. Posledná rozlúãka sa konala 6.
decembra 2019 v bratislavskom Dóme sv. Martina a na Ondrejskom cintoríne v Bratislave.
✞ Vo veku 96 rokov, 28. novembra 2019, zomrela Mária ·TEFURIKOVÁ, politická väzenkyÀa, dlhodobá ãlenka PV ZPKO. Posledná rozlúãka sa konala 2. decembra 2019
v kostole sv. Margity v Zborove. Sv.
om‰u celebroval arcibiskup Bernard
Bober za spoluúãasti mnoh˘ch ìal‰ích kÀazov.
✞ Vo veku 91 rokov, 29.novembra 2019, zomrela dlhoroãná ãlenka
PV ZPKO, priama úãastníãka Heºpianskej vzbury Pavlína FIªOVÁ. Posledná rozlúãka sa konala 2. decembra
2019 v rímsko-katolíckom kostole
v Heºpe za úãasti ãleniek RO PV ZPKO
v Banskej Bystrici.
Pozostal˘m vyslovujeme
úprimnú sústrasÈ
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PRIPOMÍNAME SI

● Malé kníhkupectvo Svojeť v bratislavskej
Liga pasáži ponúka knihy, ktoré inde nekúpite.
Historickú, vlasteneckú literatúru bez politickej
korektnosti, zborníky, kalendáre a časopisy vrátane Svedectva. Otváracie hodiny v pondelok až
štvrtok sú od 10.00 do 13.00 a od 13.30 do
16.30, vo štvrtok do 17.30 hod. V piatok od
9.00 do 13.00 a od 13.30 do 14.30 hod.
Informácie na 0903 946 718.
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