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Väzením ju neprevychovali
NÁŠ ROZHOVOR

V čísle

Narodili ste sa necelé dva roky pred vznikom samostatného
Slovenského ‰tátu. Ako toto obdobie vstúpilo do vá‰ho Ïivota?

Ján Litecký Šveda
O zdravom sedliackom
rozume

Otvorený list
Eva Zelenayová
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Foto Eva Zelenayová

Mária ·ídová

Keì moji rodiãia kúpili dom,
v ktorom v súãasnosti Ïijem, boli nútení odísÈ do Liptovskej ·tiavnice, kde
moji starí rodiãia z otcovej strany
vlastnili rozsiahly majetok. KeìÏe
zomrela stará mama, v dome ch˘bala
gazdiná. Tam som sa narodila a moje
najkraj‰ie roky Ïivota sa viaÏu práve
na ·tiavnicu. Maminka bola veºmi

Nitrančanov
pozdravil
primátor
Slávnosť
v Dome
sv. Alžbety
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prísna, no otecko mi to rozmaznávaním vynahradil. Star˘ otec sa predstavoval ako gróf Almássy, bol to
skutoãn˘ gentleman. Z prvej svetovej
vojny si doniesol mnoÏstvo vyznamenaní a na‰u rodinu zasvätil BoÏskému
srdcu. Veºmi rád ãítal a ako deti sme
ho so záujmom poãúvali.
Pokraãovanie na 10. strane

Ján Košiar

Vlado Gregor

Ivan Mrva

Július Homola

Kresťan v občianskej
spoločnosti
6
Zomrel Hollý, narodila
7
sa revolúcia

Od úspechu k výsmechu
9

Úryvok zo zápisníka
12
– január 1981
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Pani Mária ·idová rodená
Almássyová (1937) je predsedníãkou regionálnej poboãky PV
ZPKO v RuÏomberku. Je poslednou Ïijúcou ãlenkou poboãky,
ktorá zaÏila väzenie na vlastnej
koÏi. V dome jej star˘ch rodiãov
v Liptovskej ·tiavnici na‰li útoãisko vojaci Slovenskej armády,
ktorí sa nechceli zapojiÈ do
Povstania aj prenasledovan˘
kÀaz Ján Hutyra, provinciál rehole Nazaristov a Vincentiek,
Dcér kresÈanskej lásky, nová
moc v ‰táte uväznila práve mladú Marienku. Dievãinu vo veku
devätnástich rokov, ãím zrejme
chceli ublíÏiÈ najmä jej rodiãom.
Pani Marienka Ïije v rodiãovskom dome v RuÏomberku, kde
sme sa zhovárali o jej doteraj‰om Ïivote.

SLOVO NA ÚVOD

O zdravom sedliackom rozume
Posledné desaÈroãia sme boli svedkami toho,
ako vìaka technologickému pokroku, solídnemu
riadeniu a ºuìom zanieten˘m pre prácu, rástla
produktivita práce a celkové hmotné bohatstvo
Európy nevídan˘m tempom. Je prirodzené, Ïe
zároveÀ s t˘m rástlo aj bohatstvo t˘ch najbohat‰ích a preto sa s t˘m treba zmieriÈ. Chcem len poukázaÈ na jeden paradox, Ïe úmerne so zvy‰ovaním produktivity a bohatstva
nepri‰lo tieÏ k zvy‰ovaniu v‰eobecného rozumu. Skôr naopak,
sme svedkami aÏ exponenciálneho rastu hlúposti. Vymeten˘ mozog je t˘m najroz‰írenej‰ím svetonázorom súãasnosti. U nás mal
vplyv na nedostatok ozajstného vzdelania hlavne predo‰l˘ reÏim,
keì humanistické vedy boli nahradené indoktrináciou, navy‰e vysoko‰kolské vzdelanie bolo poãas dlh˘ch rokov prednostne pre
deti so slab‰ou kultúrnou v˘chovou z komunistick˘ch rodín a deti s „nevhodn˘m“ pôvodom ho mali odopreté, bez ohºadu na talent. No a tie ch˘bajúce talenty sa prejavujú naskoãením práve na
tie najkrikºavej‰ie trendy súãasnosti. ByÈ „in“ je to hlavné a nie
nejak˘ Aristoteles ãi Platón so svojimi úvahami o dobrom Ïivote
v spoloãnosti. A boÏechráÀ sa ão i len zmieniÈ o evanjeliu. Keì
sme museli ãítaÈ tie primitívne v˘plody na‰ich komunistov, ktorí
dodnes (!!!) uãia na‰e deti, predsa len sme mali nádej, Ïe aspoÀ
v ostatnej Európe e‰te funguje zdrav˘ rozum.
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Mýlili sme sa
Ale tam v posledn˘ch rokoch rast hlúposti dokonca predbehol aj rast produktivity práce, o Ïivotnej úrovni ani nehovoriac. Aj
tam uÏ ide o „humanizmus“ a nie o Hronského âlovek milión.
IsteÏe, ten cielen˘ rozklad nie je len dielom hlúposti, sú za t˘m aj
skryté zámery. Ako vraví Carl Schmitt, kaÏd˘ kto hovorí „ºudstvo“, klame. No keì tieto „humanistické“ idey zoberieme pod
lupu, zistíme, Ïe ich základom je stále obrovská hlúposÈ a neakceptovanie sveta, ak˘ je vo svojej prirodzenosti. Iste, po tak˘ch
obrovsk˘ch stroskotaniach marxistick˘ch ideálov sa urãite nájdu
aj nejakí Herostratovia, kam by sme mohli zaradiÈ aj takú súdruÏku Merkelovú... KeìÏe namiesto kresÈanskej tradície, hierarchie
a hlavne transcendencie nemajú ão ponúknuÈ, stále dookola
omieºajú mantru rozumu, ão je zdroj ich najväã‰ej hlúposti. No
a podºa zákonov ich materialistického rozumu je to absolútne
najhlavnej‰í profit pre ich chlebodarcov.
To by moÏno e‰te nebolo to najhor‰ie, veì trénovaní hlúposÈou na‰ich komunistov sme si pomerne r˘chle zvykli aj na celoeurópsku hlúposÈ. Tá v‰ak Ïiaº naberá v poslednom ãase mimoriadne nebezpeãné rysy, ktoré samozrejme presakujú aj
k nám. IsteÏe veºk˘m nebezpeãenstvom je uÏ to, Ïe od 60. rokov sú to práve ºaviãiari, ktorí urãujú celosvetov˘ spoloãensk˘
a politick˘ diskurz. A tí, moÏno z pomsty bielemu robotníkovi

zato, Ïe nenaskoãil na ich „pokrokové“ idey, pre‰li na stranu
práve t˘ch najbohat‰ích a veºkokapitálu. Teraz sa napríklad zamerali na dovoz lacnej pracovnej sily a na rozklad akéhokoºvek
odporu voãi svojim chlebodarcom. A z bieleho robotníka sa
medziãasom stal „biely odpad“. Povedané s obºúben˘m filozofom marxistov Hegelom, kvantita sa dialekticky zaãína meniÈ na
novú kvalitu.

Čo je to majetok
Ba uÏ aj so vzÈahom k majetku to nie je také ruÏové ako e‰te
donedávna. Aj tu sa podpísala celková erózia európskeho kresÈanského ducha a vzdelanosti. Majetok sám osebe je jeden zo
svorníkov pravicového pojmového spektra. Ide o star˘ konzervatívny pojem na dosiahnutie spoloãného dobra, o ktor˘ sa kaÏd˘ zaslúÏi svojim priãinením, podºa svojich schopností a podºa toho sa
mu aj z neho ujde. Nie je to majetok, ako naÀho hºadí závistlivá
a lenivá ºaviãiarska luza, pre ktorú je to iba zdroj rabovania. Naposledy sme to u nás zaÏili pri tzv. privatizácii. No nielen komunisti
majú chor˘ vzÈah k majetku. Zhruba od 80. rokov sa aj v západnej
Európe a v USA postupne menil kºúã na rozdeºovanie zárobku tak,
ako sme ho dovtedy poznali iba z literatúry opisujúcej barbarsk˘
prepych aziatskych kalifov a maharadÏov. UÏ také neproporãné
rozdeºovanie nesie v sebe zárodky rozkladu, ktor˘ momentálne cítime v‰ade. Rovnako ako v˘voz tovární smerom k lacnej pracovnej
sile, ão je len v˘raz totálnej nenaÏranosti. Veì bez t˘ch generácií
domácich robotníkov a technikov by nijaká prosperujúca továreÀ
nebola. Takto vyzerá iba v˘roba bezdomovcov.
V súãasnosti sa situácia radikálne zmenila aj v tom, Ïe disciplína vojenskej jednotky, vlastná kaÏdej spoloãnosti, ktorá chcela
preÏiÈ, sa zmenila na udrÏovanie poriadku ‰irok˘ch más. UÏ ide
iba o bezpeãnosÈ vládcov, ktorí chcú zostaÈ v blahobytnom bezpeãí aj zajtra. Za komunizmu sme zaÏili jedno veºké väzenie, to
malé slúÏilo iba na to, aby sa nerozsypalo to veºké. Cieºom nebola ani tak sankcia, ako kontrola, aby sa to súdruhom nevymklo
z rúk. Tieto ãasy sa opäÈ vracajú. Teraz nám jedno veºké názorové väzenie predstavujú médiá. Kontrola jazyka ovládan˘ch zaãína
byÈ väã‰ia ako v ãasoch francúzskeho revoluãného teroru ãi v 50.
rokoch. Voºakedy sa nad drobn˘mi nezákonnosÈami vedelo aj
mávnuÈ rukou, no vo svete názorovej diktatúry uÏ nie je dovolená ani najmen‰ia odch˘lka. PretoÏe opäÈ uÏ nejde o nejakého
obyãajného kriminálnika, ale o „nepriateºa ºudstva“. V homérskych ãasoch, v stredoveku boli hrdinovia, ktorí bojovali proti
konkrétnemu nepriateºovi. Ale proti komu bojovaÈ dnes, v ãasoch politickej korektnosti, keì kaÏdého musíme tolerovaÈ, ãi
dokonca milovaÈ? No predsa proti sebe.
Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO
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Otvorený list
generálnemu riaditeľovi RTVS
Jaroslavovi Rezníkovi
a generálnemu riaditeľovi TASR
Vladimírovi Puchalovi
Vážený pán generálny riaditeľ,
politickí väzni komunistického režimu, ktorí nespochybniteľne prispeli
k pádu totality a k nastoleniu demokratického režimu, nám čoraz častejšie vyslovujú svoje obavy a znepokojenie nad nesprávnou žurnalistickou terminológiou,
ktorá pripomína primitívny komunistický slovník. Tento jav čoraz viac zaťažuje verejný priestor a politických väzňov komunizmu nielen uráža, ale vyvoláva strach.
Predovšetkým ide o urážlivé používanie slova fašizmus, fašisti, ktoré naši väzni
majú v ušiach dodnes, pretože bol takmer každodennou súčasťou šikanovania
a mučenia všetkých antikomunistov, čo zažívali hlavne v krvavých 50. rokoch.
Pojem fašizmus má dva hlavné významy: jeden je politicko-historický
a vzťahuje sa na Mussoliniho politiku v 20. a 30. rokoch minulého storočia. Druhý význam je vyslovene propagandistický a zaviedol ho v roku 1931 J. V. Stalin

na zjazde Kominterny a označil ním všetko a všetkých, čo nesúhlasili s komunizmom – od sociálnej demokracie až po kmeňových náčelníkov v Afrike prejavujúcich odpor voči marxizmu. Keďže na Slovensku nemáme nijakú politickú silu, ktorá by sa hlásila k myšlienke talianskych Fasci di combattimento (v našich končinách boli takéto strany iba v Čechách za prvej ČSR), používanie tohto slova
znamená nielen neinformovanosť v historických otázkach, ale čo je ešte horšie,
komunistickú spupnosť, ktorou nám vnucujú svoje nenávistné pojmy „pokrokovo“ vychovaní potomkovia tohto najvražednejšieho systému ľudských dejín.
Táto čoraz viac rozšírená žurnalistická terminológia našich členov hlboko
uráža, lebo toto je jazyk občianskej vojny, akú sme tu už zažili. Ľudia, ktorí túto
nesprávnu terminológiu používajú, svojou nenávistnou rétorikou iba ohrozujú zatiaľ veľmi krehkú demokratickú súdržnosť spoločnosti. Nečudujme sa potom nejakému stredoškolákovi, že formovaný takýmto nenávistným slovníkom už chce
rovno vraždiť.
Preto Vás prosíme, aby verejnoprávne médiá urobili prietrž takémuto
slovníku a odsunuli ho tam kam patrí – na smetisko dejín.
Predsedníctvo organizácie
Politickí väzni
Zväz protikomunistického odboja III. odboj

V˘razn˘m, ba priam
charakteristick˘m znakom verejného priestoru
je skutoãnosÈ, ako sa jednotlivci alebo organizované skupiny stavajú k zakladateºom slovenskej ‰tátnosti.
Prvej i druhej. Vieme, Ïe kÀaz Anton
Srholec bol a stále je ikonou médií, lebo
sa di‰tancoval od politikov prvej Slovenskej republiky, vyjadroval sa za spoloãn˘
‰tát âechov a Slovákov a arcibiskup Sokol
je na pranieri pri kaÏdej príleÏitosti, lebo
je vlastencom. Oboch mala registrovan˘ch ·tB, ale u Srholca to neprekáÏa,
k˘m u Sokola je to neodpustiteºn˘ hriech.
Hneì po zmene reÏimu do‰lo tak
v âesku ako aj na Slovensku k vytvoreniu
organizácií protikomunistického odboja.
Slováci uÏ v tomto období odmietali spoloãnú ãeskoslovenskú organizáciu. IbaÏe
pri prvej príleÏitostí, v roku 1999, keì organizácia zmenila svoj názov, do‰lo k odchodu ãasti ãlenskej základne a vytvorili
novú organizáciu pod star˘m názvom. Jej
dlhoroãn˘m predsedom bol kÀaz Srholec. Bola priãlenená ku KDH, ktoré jediné
odmietlo v roku 1992 zvrchovanosÈ Slovenskej republiky. Ale ani existencia ãechoslovakistickej organizácie politick˘ch
väzÀov nedosiahla rozbitie pôvodnej organizácie, nuÏ sa vo verejnom priestore,

najskôr v âesku a od roku 2008 aj na
Slovensku, objavilo bohaté obãianske
zdruÏenie Post Bellum SK.
Vlani vy‰iel prv˘ ‰tvrÈroãník tohto OZ
a uÏ v tiráÏi mätie ãitateºa, keì uvádza, Ïe
„na‰im spoloãn˘m záujmom je skúmaÈ
z rôznych perspektív, ako sa âechom
a Slovákom Ïilo v spoloãnom ‰táte“. Ale
v nasledujúcom odstavci uÏ popiera uveden˘ cieº, lebo kon‰tatuje: „Hºadáme
a dokumentujeme príbehy pamätníkov

SLOVO SVEDECTVA
dôleÏit˘ch udalostí 20. storoãia v rámci
projektu Príbehy 20. storoãia (vojnoví veteráni, preÏiv‰í holokaust, politickí väzni,
svedkovia premien slovenského vidieka po
roku 1945, národnostné a náboÏenské
men‰iny, ºudia, ktorí podporovali etablovanie nedemokratick˘ch reÏimov na Slovensku v 20. storoãí a mnohí ìal‰í)“. Prakticky v zátvorke je uveden˘ skutoãn˘ cieº
organizácie a prax ukazuje, Ïe OZ vzniklo
na to, aby nahradilo autentické organizácie politick˘ch väzÀov, lebo ich svedectvo
akosi nekore‰ponduje so záujmami t˘ch
skupín, ktoré by Slovensko a Slovákov najrad‰ej vymazali z mapy Európy.
Dôkazov je viac neÏ dosÈ. Redaktorovi tohto obãianskeho zdruÏenia poskytla rozhovor aj na‰a predsedníãka ruÏom-

berskej poboãky pani Marienka ·idová.
Vy‰iel v Denníku N zbaven˘ v‰etk˘ch sentimentov na Slovensk˘ ‰tát. Peter Borza
v ‰tvrÈroãníku Post Bellum SK uvádza, Ïe
poãas osláv SNP boli zniãené pamätné tabule prezidenta Slovenského ‰tátu Jozefa
Tisu a kladie si otázku: Mali vôbec vzniknúÈ? O SNP pí‰e, Ïe bolo „ozbrojen˘m
zhmotnením túÏby po obnovení âeskoslovenska...“ Post Bellum SK predstavuje
v ãasopise mnoÏstvo projektov pre ‰koly.
Medzi nimi 4-5 hodinové ‰trukturované
drámy v rámci vzdelávacích workshopov.
âinnosÈ OZ je finanãne nároãná, na‰e
zdruÏenie, s ãlenskou základÀou autentick˘ch politick˘ch väzÀov, nemôÏe ani
snívaÈ o podobn˘ch projektoch.
Po novembri ’89 sme zaznamenali
prudk˘ nárast mimovládnych obãianskych zdruÏení. V súãasnosti v podstate
riadia politiku korporácie a nimi financované politické strany, obãianske zdruÏenia a vytvárajú alternatívnu realitu. Z verejného priestoru vytláãajú v‰etko, ão by
posilÀovalo národnú identitu, národné
povedomie. Je len otázkou ãasu, dokedy
budú medzi nami väzni komunizmu.
A alternatívci sú pripravení. TakÏe niã nie
je vybojované. Dokonca ani ‰tát.
Eva Zelenayová
‰éfredaktorka
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Nitrančanov pozdravil primátor
V˘roãná ãlenská schôdza RO
PV ZPKO v Nitre sa uskutoãnila 5.
marca t.r. v priestoroch kongresovej sály MsÚ v Nitre. Schôdzu
otvorila a viedla predsedníãka
organizácie AlÏbeta Loudová.
Vyzvala prítomn˘ch uctiÈ si minútou ticha pamiatku ãlenov, ktorí
zomreli v roku 2018. Boli to ªudovít Pavloviã, Mária Korecová
a Alexander Bárta. Privítala predsedu PV ZPKO Jána Liteckého ·vedu, duchovného organizácie Jána
Ko‰iara a ‰éfredaktorku Svedectva Evu Zelenayovú.

Sústredenie sa pred schôdzou...

Predsedníãka regionálnej organizácie pani Loudová sa poìakovala
v‰etk˘m, ktorí prichádzajú v piatok do
priestorov organizácie, kde sa kaÏd˘
t˘ÏdeÀ konajú stretnutia ãlenov. VÏdy
od desiatej do dvanástej hodiny.
Oboznámila prítomn˘ch s programom, ktor˘ hlasovaním potvrdili. Vyzvala prítomn˘ch, aby dali návrh na obsadenie funkcie predsedu organizácie.
KeìÏe nepri‰iel nijak˘, hlasovalo sa
o doteraj‰ej predsedníãke. Vo funkcii
bola potvrdená jednomyseºne. Preãítala správu o ãinnosti za minul˘ rok a vyjadrila sa aj k práci vedenia PV ZPKO.

Foto Eva Zelenayová

KeìÏe nezaznel nijak˘ návrh na zmenu v predsedníctve PV ZPKO, prítomní
jednomyseºne odporúãali súãasné vedenie organizácie aj na funkãné obdobie po 14. sneme. Kandidátom na diplom za aktivitu sa stal ãlen organizácie od roku 1993 pán Michal Labuda.
Rokovanie pri‰iel pozdraviÈ aj nov˘
primátor mesta Marek Hattas. Prejavil
úprimn˘ záujem o ãinnosÈ organizácie
a radosÈ z toho, Ïe vyuÏíva priestory
MsÚ. Diskusiou o aktuálnych vnútorn˘ch i celospoloãensk˘ch otázkach sa
v˘roãná ãlenská schôdza skonãila.
(zl)
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Prítomn˘ch pozdravil Ján Liteck˘
·veda a pripomenul hodnoty, za ktoré
politickí väzni obetovali aj svoje Ïivoty.
Zdôraznil kresÈanstvo, vlastenectvo
a odpor voãi komunistickej ideológii.
Takéto hodnoty by mali vyznávaÈ aj
kandidáti na funkciu prezidenta republiky, ktor˘ch budeme voliÈ, povedal
na úvod. Predseda organizácie upozornil na zv˘‰enú aktivitu ºaviãiarskych
intelektuálov propagujúcich gender
ideológiu a priam rasistickú nenávisÈ
voãi kresÈanskej Európe.
Duchovn˘ organizácie Ján Ko‰iar
vyzval prítomn˘ch, aby neváhali rozprávaÈ o svojom prenasledovaní a utrpení poãas komunizmu. Ide o v˘znamnú ãasÈ histórie - oral history, ktorej
osobitosÈ spoãíva práve v individuálnom vnímaní preÏívania.

Vysoká úãasÈ prekvapila najmä primátora mesta Mareka Hattasa.
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Náš hlas
v rozhlase
Pani Margita Zimanová je
neúnavnou
propagátorkou
názorov politick˘ch väzÀov.
Stala sa pravidelnou prispievateºkou Slovenského rozhlasu a aj 25.
februára sa vyjadrila k téme dÀa,
ak˘ film sa mi páãi.
Povedala: „Veºmi som sa te‰ila,
Ïe vidím film Papierové hlavy, ktor˘
natáãal Du‰an Hanák s politick˘mi
väzÀami priamo vo väznici v Leopoldove.
Úãinkovala tam aj moja mamiãka. Sedela v muãiacom kresle a ukazovala, ako trápilo a ubliÏovalo väzÀom. To sa e‰te nestalo, aby boli b˘valí väzni vo väznici a obsluhovali ich
mukli väzni, ktorí tam boli. Mamiãka
dostala aj honorár, ale by sa ho bola
zriekla, keby tento film videla. Niã sa
v tomto filme neuvádzalo o politick˘ch väzÀoch. Márna bola ich snaha
a radosÈ, Ïe sa celé Slovensko dozvie,
ako tam politickí väzni zbytoãne trpeli, lebo to tam nedali, pretoÏe e‰te
aj teraz je u nás cenzúra.
Preão sa história zamlãuje? Ideme do ìal‰ích 50. rokov?“

Spomienková fotografia s kardinálom Jozefom Tomkom. Zºava ·tefan
Novák a Juraj Vrábel, sprava Juraj Vrábel ml.
Foto Eva Zelenayová

Slávnosť v Dóme sv. Alžbety
Prostredníctvom televíznej obrazovky sa mohli diváci na Slovensku 16. marca zúãastniÈ veºkolep˘ch jubileí v Dóme sv. AlÏbety v
Ko‰iciach. J. E. Jozef kardinál Tomko, emeritn˘ prefekt Kongregácie
pre evanjelizáciu národov, slávil
95 rokov Ïivota a 70 rokov kÀazstva a emeritn˘ arcibiskup Mons.
Alojz Tkáã 85. narodeniny.
SlávnosÈ sa zaãala sv. om‰ou, ktorú celebroval Jozef kardinál Tomko,
koncelebrovali emeritn˘ arcibiskup
Alojz Tkáã a arcibiskup ko‰ickej arcidiecézy Mons. Bernard Bober, ktor˘ bol
aj slávnostn˘m kazateºom. Vo svojej
homílii vyzdvihol veºk˘ prínos oboch
jubilantov pre rozvoj ko‰ickej cirkvi a
poìakoval im za vernosÈ svojmu kÀazskému povolaniu. Na slávnosti sa zúãastnili apo‰tolsk˘ nuncius v Slovenskej
republike, biskupi Slovenska, Ukrajiny,

Chorvátska, kÀazi, diakoni, rehoºné
sestry, seminaristi, príbuzní jubilantov,
predstavitelia ‰tátnej správy a médiá.
Medzi veºk˘m poãtom veriacich boli aj
politickí väzni Zväzu protikomunistického odboja. SlávnosÈ vysielala televízia Lux a rádio Lumen. Po sv. om‰i
sa prihovoril Mons. Stanislav Zvolensk˘, predseda KBS a za laikov Martin
Sedlák, predseda Katolíckeho kruhu v
Ko‰iciach. Pred slávnostn˘m poÏehnaním sa J.E. kardinál Tomko poìakoval
Bohu za Ïivot a za kÀazstvo.
Medzi pozvan˘mi hosÈami na arcibiskupskom úrade, kde slávnosÈ po sv.
om‰i pokraãovala, boli aj ·tefan Novák, predseda regionálnej organizácie
PV ZPKO v Ko‰iciach a ãlen redakãnej
rady Svedectva Juraj Vrábel so synom.
V mene PV ZPKO zablahoÏelali jubilantom a odovzdali im vecné dary.
(jv)

Ako sa dostať do škôl
V Banskej Bystrici sa v˘roãná ãlenská schôdza Regionálnej organizácie PV
ZPKO uskutoãnila 11. marca t.r. Ako uviedla predsedníãka regionálnej organizácie
Hela Halková, hlavnou témou bola otázka, ako sa dostaÈ do ‰kôl a získaÈ mlad˘ch
ºudí do na‰ej organizácie.
(hh)
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Sprava Marek Hattas, primátor
Nitry a AlÏbeta Loudová.
Foto Eva Zelenayová
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Kresťan v občianskej spoločnosti
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KresÈanské hodnoty, to nie je len praktizovanie náboÏenského Ïivota, chodenie do kostola
a k sviatostiam. To je predov‰etk˘m vzÈah k Bohu a k druhému ãlovekovi v celej jeho podstate;
to je vzÈah k rodine ako základnej bunke spoloãnosti, to je jasn˘ názor na ãloveka Bohom
stvoreného ako muÏ a Ïena; to je jasn˘ názor na monogamné
manÏelstvo, to je ochrana ºudského Ïivota od poãatia aÏ po prirodzenú smrÈ; to je vzÈah ku spravodlivosti v zamestnaní, v hospodárskom Ïivote, v zdravotníctve, v súdnictve; to je kultúra
a ochrana ºudí pred nemravn˘mi prejavmi na verejnosti alebo
v kinách ãi divadeln˘ch sálach, ochrana chudobn˘ch pred úÏerníkmi; to je úcta ku kaÏdému ãloveku v médiách, to je usporiadaná spoloãnosÈ, to je pomoc prenasledovan˘m kresÈanom
i ochrana slovenského národa na prvom mieste pred moslimskou inváziou, ktorá uÏ staãila veºmi neblaho postihnúÈ napr.
kedysi b˘valé kresÈanské ‰táty ako je Nemecko a Francúzsko.
Sv. pápeÏ Ján Pavol II. v encyklike Centesimus Annus – St˘
rok sa venoval aj roku veºk˘ch zmien, ktoré nastali v roku
1989. Nájdeme tam aj toto pouãenie:
„Cirkev si veºmi váÏi demokraciu ako systém, ktor˘ zabezpeãuje obãanom úãasÈ na politick˘ch rozhodnutiach a zaruãuje
moÏnosÈ voliÈ vlády a kontrolovaÈ ich, a tam, kde je to potrebné, pokojnou cestou ich aj odvolávaÈ. Cirkev nemôÏe preto
schvaºovaÈ utváranie úzkych vládnucich skupín, ktoré pre vlastné stranícke záujmy alebo ideologické ciele strhávajú na seba
‰tátnu moc. Skutoãná demokracia je moÏná len v právnom ‰táte a na základe správneho chápania ºudskej osoby... Dnes je
sklon tvrdiÈ, Ïe agnosticizmus (po slovensky neverectvo) a skeptick˘ relativizmus predstavujú filozofiu a základn˘ postoj zodpovedajúci demokratick˘m formám politiky. A tí, ão sú presvedãení, Ïe poznajú pravdu a na nej zotrvávajú, z demokratického hºadiska nie sú dôveryhodní, lebo neakceptujú, Ïe
pravdu urãuje väã‰ina, prípadne, Ïe sa mení podºa politickej
situácie. V tejto súvislosti musíme povedaÈ, Ïe v prípade, ak
nejestvuje Ïiadna posledná pravda, ktorá riadi a usmerÀuje politické konanie, potom idey a presvedãenia sa dajú ºahko zneuÏiÈ na mocenské ciele. Demokracia bez zásad, ako dokazujú
dejiny, ºahko sa premení na otvorenú, alebo skrytú totalitu.“
(CA, 1991, ã. 46)

Prezident by mal byť svetlom
Otec arcibiskup Ján Orosch sa v nedeºu 10. marca jasne vyjadril k voºbám hlavy ‰tátu. Svätú om‰u z Baziliky sv. Mikulá‰a
v Trnave vysielala v priamom prenose televízia Lux. Okrem iného pán arcibiskup v kázni povedal:
„MoÏnosÈ priamej voºby prezidenta SR, ktorá nastala pred
dvadsiatimi rokmi, priniesla nielen právomoc, ale aj veºkú, veºkú
zodpovednosÈ za túto voºbu....KresÈan sa nemôÏe nechaÈ zmanipulovaÈ, nehºadiac na povinnosti, ktoré vypl˘vajú z Desatora,
cirkevn˘ch prikázaní, evanjelia, z uãenia Katolíckej cirkvi, z katolíckeho svedomia, a voliÈ kandidátov, ktorí podporujú interrupcie, homosexuálne manÏelstvá, ãi súhlasia s t˘m, aby si
mohli adoptovaÈ deti.... Prezident by mal byÈ svetlom pre

v‰etk˘ch aj svojím osobn˘m, nie len intelektuálnym, ale aj
mravn˘m Ïivotom, ktor˘ svojím srdcom i Ïivotom vyznáva úctu
k prav˘m hodnotám ako sú pravda, spravodlivosÈ, úcta k Ïivotu, úcta k ãloveku od prirodzeného poãatia aÏ po prirodzenú
smrÈ a úcta ku tradiãnej rodine, ktorej základom je jeden muÏ,
jedna Ïena – otec a mama... Îiaº, musím povedaÈ, Ïe kÀazi prvého, druhého aj tretieho stupÀa sa niekedy pridávajú k t˘mto
ultraliberálnym názorom. PostaviÈ sa v televízii a propagovaÈ
kandidátku, kandidáta za takto ultraliberálnu stranu za prezidentku je ÈaÏk˘m hriechom... je smutné, Ïe na stranu ultraliberálnych kandidátov sa stavajú niektorí veriaci, hodnostári a katolícki politici“ – povedal okrem iného trnavsk˘ arcibiskup
Ján Orosch. Veci nazval prav˘m menom, hriech hriechom.

Biskup – strážca mravov
Vyjadrenie arcibiskupa vyvolalo mnoÏstvo ohlasov. Jeden
poslanec ná‰ho arcibiskupa dokonca nazval bludárom a Ïiadal
ospravedlnenie. Také nieão si na adresu biskupa nedovolili povedaÈ ani tí najzarytej‰í komunisti a boº‰evici v období totality!
Veì toto je viac ako rúhanie, to je hotová vzbura proti samotnému Bohu a jeho Synovi, JeÏi‰ovi Kristovi, ktorého kaÏd˘ katolícky biskup ako nástupca apo‰tolov zastupuje a aj stelesÀuje,
pretoÏe práve katolícky biskup je uãiteºom pravej viery a mravov
vo svojej diecéze, a samozrejme, Ïe je zároveÀ i stráÏcom ãistoty Kristovho uãenia. Naopak, keby toto pán arcibiskup nebol
povedal, spreneveril by sa svojmu poslaniu byÈ uãiteºom viery
a mravov.
V kontexte prezidentsk˘ch volieb sa vyjadril aj známy slovensk˘ kÀaz Marián Kuffa, keì povedal, Ïe Slovensko potrebuje buldozér a tento v˘raz média zaujal. Buldozér nie je vyvoÀané elitárske autíãko, ktor˘m sa odvezieme do divadla. Buldozér je nepríÈaÏliv˘, ãastokrát neohraban˘, ale siln˘ stroj. Totalita
genderizmu, ktorá sa valí na Slovensko je tak ako kaÏdá totalita
na zaãiatku podceÀovaná. Aj totalita komunizmu vznikala vo
vyvoÀan˘ch elitárskych salónikoch. Tí, ktorí útoãia na Cirkev –
pokraãuje dp. Kuffa – sú ãastokrát citliví na to, aby sa Cirkev
nezaÈahovala do politiky. Cirkev sme ale my v‰etci veriaci a preto Cirkev je plne zatiahnutá do politiky cez kresÈanov v politike.
Problém nastáva, ak veriaci kresÈania aktívni vo verejnom politickom Ïivote nehlásajú a nepresadzujú to, ão je uãením Cirkvi.
Na Slovensku veºa zla narobili liberálni politici tváriaci sa
pred ºuìmi, Ïe sú kresÈanskí. Je dobré, Ïe takíto politici strácajú
v spoloãnosti podporu. Na nich platia Kristove slová: beda ak si
vlaÏn˘, vypºujem Èa z úst. Svoj nedostatok odhodlania a svoj
morálny relativizmus dlhé roky odovzdávali ºuìom ako snahu
o dosiahnutie zmierenia a tolerancie. Îiaden veriaci ãlovek nemôÏe podporovaÈ politiku presadzujúcu potraty a spochybÀujúcu BoÏí stvoriteºsk˘ plán, ktor˘ je postaven˘ na stvorení muÏa
a Ïeny. O tom je totalita genderizmu. Majme na pamäti, Ïe
Boh je tak˘ dobrotiv˘, Ïe nám dáva istotu, Ïe kto je na jeho
strane, je vÏdy na víÈaznej strane. Takúto istotu dáva iba Boh,
nie svet.
ThDr. Ján Ko‰iar
duchovn˘ PV ZPKO

V ZRKADLE ČASU

Deň, ktorý sa zapísal do slovenských dejín hneď dvoma významnými udalosťami

Zomrel Hollý, narodila sa revolúcia
Ko‰utovskí rebeli 14. apríla 1849
detronizovali Habsburgovcov a vyhlásili
nezávislosÈ Uhorska. V ten ist˘ deÀ na
Dobrej Vode dotæklo ‰ºachetné srdce básnika Jána Hollého. Bol to ver‰ovec akého
Slováci doposiaº nemali a právom mu
patrí titul národn˘ buditeº. Je uÏitoãné si pripomenúÈ
obe udalosti, ktoré sa odohrali pred 170 rokmi.
Narodil sa na Búroch (Borsk˘ sv. Mikulá‰) a práve,
keì prichádzal na svet (24. marec 1785), cisár Jozef II.
oslobodil jeho rodiãov z pút nevoºníctva. UÏ na ‰túdiách teológie v Trnave profesor Juraj Palkoviã si v‰imol
Hollého talent a presvedãil ho, aby ním neplytval na latinské ver‰e. Na jeho radu zanechal latinskú Múzu
a presedlal na slovenskú Umku. Hollého poézia prebudila mnoh˘ch Slovákov. Slovami Janka Kalinãiaka – „do
noci slovenskej zatrúbil spevec, zablesklo slnce v‰etko
oÏilo a ìakuje Hollému“. Svojimi dielami potvrdil, Ïe
bernolákovská slovenãina, v ktorej skladal svoje básne,
je bohatá poetická reã. Prv˘ ohnivo básnil o zabudnutej slovenskej minulosti, o zaniknutom kráºovstve Slovákov. Vracal sa k veºkomoravskej dobe a jej pohnutá história dala základ hrdinsk˘m eposom Svätopluk (1833),
Cyrilo-Metodiada (1835) a Sláv (1839). Stal sa najväã‰ou duchovnou autoritou a jeho madunická fara pútnym miestom prebuden˘ch Slovákov. Mimoriadne si
ho ctila ‰túrovská mládeÏ. ªudovít ·túr a jeho druhovia
si nechali jazykovú úpravu slovenãiny schváliÈ Jánom
Holl˘m. Od roku 1814 bezmála tri desaÈroãia pôsobil
na fare v Maduniciach, kde vznikli jeho najslávnej‰ie
diela. Po fatálnom poÏiari obce sa utiahol na Dobrú
Vodu k dávnemu priateºovi kÀazovi Martinovi Lackoviãovi. Tu veºkého, no nesmierne skromného básnika
14. apríla 1849 zastihla smrÈ.

legitimitu. Po jeho prejave plnom demagógie a obvykl˘ch krasoreãníckych fráz navrhol, aby habsbursko-lotrinská dynastia bola zosadená z uhorského trónu. Poslanci vyskoãili z lavíc a búrlivo volali: Nech sa tak stane, amen! Uhorsko sa stalo republikou a Ko‰ut jej
doãasn˘m gubernátorom.

A prišli Rusi
Hneì na druh˘ deÀ debrecínska tlaãiareÀ proklamáciu nezávislosti vytlaãila na rozmern˘ch plagátoch aj
v slovenskom jazyku. Posli ich rozná‰ali po stoliciach
a vylepovali po na‰ich mestách a dedinách. Maìari sa
spoliehali na medzinárodnú podporu, nádeje vkladali
najmä do Francúzska a Británie, ale v ParíÏi i v Lond˘ne
nebol záujem páliÈ si prsty. A tak Uhorskú republiku
uznala len Benátska republika, ale aj jej dni sa uÏ krátili.
Detronizácia sa ukázala ako osudn˘ krok, rusk˘ cár Mikulá‰ I. nemohol republiku v tesnej blízkosti svojej rí‰e
strpieÈ. Bleskovo vyhovel Ïiadosti cisára Franti‰ka Jozefa a uÏ v polovici mája prekroãili prvé oddiely z 200-tisícového ruského kontingentu severné hranice a v priebehu troch mesiacov rozprá‰ili zvy‰ky honvédskych
zborov. V auguste 1849 bola uhorská revolúcia, ãi rebélia definitívne porazená.
Tu si Slováci spomenuli na veºkého buditeºa, keìÏe
v hurhaji revolúcie zanikla správa o jeho smrti. V prvom
ãísle ãasopisu Cyril a Metod, ktor˘ vy‰iel 14. marca
1850, milovník slovenãiny osvieten˘ gróf Rudolf ≈ári
vyzval roduvern˘ch Slovákov zbieraÈ peniaze na Hollého pamätník a sám prispel niekoºk˘mi zlat˘mi. Vìaka
iniciatíve jedného z posledn˘ch grófov so slovensk˘m
presvedãením zhotovil sochár Vavrinec Dunajsk˘ vkusn˘ pomník, ktor˘ dodnes zdobí Hollého hrob.
Ivan Mrva

Ten ist˘ deÀ, keì nesmrteºná du‰a opú‰Èala zmalátnené Hollého telo, sa uprostred hortobáìskej pusty
v meste Debrecín zaãínal príbeh s tragick˘m koncom.
V prv˘ch jarn˘ch dÀoch roku 1849 uhorská revolúcia
akoby nabrala druh˘ dych. Honvédi porazili cisárske
vojská vo viacer˘ch bitkách a hnali ich na západ. Revolúcia víÈazila a spolu s Àou aj radikálne krídlo rebelov.
Na ãele radikálov stál predseda doãasného revoluãného orgánu nazvaného VlasÈ obraÀujúce zveriteºstvo
Ludvík Ko‰ut, zeman slovenského pôvodu. Ko‰ut sa 11.
apríla vrátil z bojiska do Debrecína a zvolal poslancov
na mimoriadnu schôdzu. Zi‰li sa vo veºkom kalvínskom
kostole na debrecínskom námestí práve 14. apríla
1849. Ko‰ut argumentoval, Ïe slávnymi víÈazstvami sa
Uhorsko stalo skutoãne slobodn˘m a dynastia stratila
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A začala sa revolúcia

Ivan Mrva (zºava) a Jozef M. Rydlo poãas redakãnej
rady.
Foto Eva Zelenayová
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Prvá Slovenská republika a Katolícka cirkev
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Dokonãenie z ãísla 3

8

Veºmocou vo vtedaj‰ej Európe bolo Nemecko, ktoré
malo svoju nacistickú politiku jednak teritoriálnej expanzie a jednak ãistej, árijskej rasy. Aj keì Slovenská republika a Veºkonemecká rí‰a boli spojenci, Nemci tu cez svojich rozliãn˘ch agentov situáciu sledovali, a títo chodili do
rozliãn˘ch na‰ich kostolov poãúvaÈ, ão a ako kÀazi káÏu.
V jednej správe ãítame:
„âinnosÈ Katolíckej cirkvi na Slovensku sa musí oznaãiÈ ako
úplne protinemecká. Rozhodujúce sú predov‰etk˘m fary a cirkevné autority, tieto posledné hlavne vo vzÈahu na ‰kolstvo, na
ktoré majú veºk˘ vplyv. Farári zase ovplyvÀujú ‰iroké vrstvy ºudu.
(…) Nov˘ smer (ako oni naz˘vajú národnosocialistick˘ svetonáhºad) sa oznaãuje ako vyslovene pohansk˘. Nemecké ºudové
obyãaje, predov‰etk˘m sviatok slnovratu slúÏia duchovenstvu
hlavne na nepriateºskú propagandu.(…) Hlavn˘mi odporcami
Nemectva sú: kaplán trnavskej fary Dr. Izakoviã. Izakoviã má kedykoºvek prístup k prezidentovi republiky Tisovi a je redaktorom
Trnavsk˘ch novín. KaÏd˘ duchovn˘, ktor˘ nezodpovedá náhºadom Izakoviãa a jeho prívrÏencov, je bezodkladne stíhan˘. (Prípad Boháã.) Prepo‰t z Nového Mesta nad Váhom Caban podporuje Îidov, kde len môÏe, ãím dokazuje svoje nepriateºstvo
voãi Nemcom. Kaplán Füzy z Vrútok podniká v‰etko, len aby
‰kodil Nemcom. Napriek tomu, Ïe je skôr maìarského ako slovenského presvedãenia, má dobré vzÈahy ku slovenskej vláde.
Nedávno z Ko‰íc vypovedan˘ rím. kat. biskup Jozef âársky, teraz v Pre‰ove, sa vyslovil verejne proti Nemectvu.(…) Nasledujúce v˘roky zo strany duchovenstva moÏno takmer kaÏd˘ deÀ poãuÈ: ‘Najprv je náboÏenstvo, aÏ potom príde národ. Najprv sv.
om‰a, a potom ‰kolenie. Hlinkova garda po odbavení sluÏby by
nemala nav‰tevovaÈ krãmy, ale rad‰ej ísÈ ãastej‰ie na om‰u a na
spoveì’.“
SúãasÈou nacistickej politiky bolo aj koneãné rie‰enie
Ïidovskej otázky, ktorú Tretia rí‰a zaãala pretláãaÈ v zóne
svojho vplyvu. Tejto nemeckej nacistickej politike sa nevyhla ani Slovenská republika a 9. septembra 1941 slovenská vláda, ktorej predsedom bol vtedy Vojtech Tuka,
vydala tzv. Îidovsk˘ kódex (vládne nariadenie ã. 198),
ktor˘ v znaãnej miere obmedzoval obãianske práva Îidov na Slovensku. Toto nariadenie prezident Tiso nikdy
nepodpísal a chcel sa vzdaÈ úradu prezdienta. Îidia v‰ak
poslali dvoch rabínov k nitrianskemu biskupovi Karolovi
KmeÈkovi a prosili ho, aby tak neurobil.
Slovenskí biskupi 7. októbra 1941 na porade rokovali o dôsledkoch tohto kódexu a vypracovali Memorandum, ktoré poslali najvy‰‰ím ústavn˘m ãiniteºom prezidentovi Slovenskej republiky, predsedovi vlády a predsedovi Slovenského snemu. Biskupi
v Àom okrem iného Ïiadali, aby toto nariadenie bolo upravené
v zmysle zásad katolíckej náuky. V memorande písali, „Ïe nemajú úmysel mie‰aÈ sa do ãisto politick˘ch vecí, ale musia pozvihnúÈ svoj hlas proti t˘m paragrafom vládneho nariadenia, ktoré diskriminujú obãanov Ïidovskej národnosti, ktorí boli prijatí do
Katolíckej cirkvi, preto majú byÈ pokladaní vo v‰etkom za slovensk˘ch obãanov katolíckeho náboÏenstva. UpozorÀovali predsedu

vlády, Ïe ideológia tzv. rasizmu je nezluãiteºná s kresÈansk˘m uãením o podstatnej rovnosti v‰etk˘ch ºudí. Preto slovenského premiéra Ïiadali, aby toto nariadenie bolo zmenené podºa zásad katolíckej náuky. A k˘m sa to stane, Ïiadali prezidenta republiky,
ktorému § 255 priznával právo udeliÈ osobné v˘nimky spod platnosti toho nariadenia, aby tieto v˘nimky udelil v‰etk˘m Ïiadateºom, ktorí sú príslu‰níkmi Katolíckej cirkvi.“ Biskupi pripravili aj
pastiersky list, ktor˘ sa ãítal vo v‰etk˘ch kostoloch v nedeºu 21.
marca 1943. V Bánovciach nad Bebravou ho dal preãítaÈ aj tamoj‰í dekan-farár, prezident republiky Jozef Tiso.
Îiaº, v roku 1942 – za okolností, ktoré tu nemoÏno podrobne rozvádzaÈ – sa zaãali deportácie slovensk˘ch Îidov do
do Generálneho Gubernátu, do Nemcami okupovaného Poºska. Nikto vtedy nevedel Ïe Îidov vyváÏajú na smrÈ, o tom je
mnoÏstvo literatúry, a aj slovenskí politici boli presvedãení, Ïe
ide iba o presun Ïidovského obyvateºstva do konãín, odkiaº väã‰ina z nich v minulom storoãí na Slovensko pri‰la. Verili Nemcom, Ïe v Poºsku budú vysÈahovaní Îidia usídlení vo vlastn˘ch
samosprávnych oblastiach. Urãite nevedeli, Ïe Îidov ãaká v koncentraãn˘ch táboroch istá smrÈ – ako to nevedel nikto na Západe, lebo to vedel len veºmi úzky kruh niekoºk˘ch vysokopostaven˘ch nacistick˘ch ãiniteºov v Nemecku.
Tragédia Îidov bola celoeurópskou tragédiou. Postihla aj Slovensko, nie v‰ak preto, Ïe Slovensk˘ snem 14.
marca 1939 vyhlásil ‰tátnu samostatnosÈ a Slováci mali
vlastn˘ ‰tát a katolícky kÀaz Dr. Jozef Tiso bol jeho prezidentom. Bez Slovenskej republiky a bez prezidentsk˘ch
a in˘ch zákonom stanoven˘ch v˘nimiek poãet t˘ch, ktorí
nacistické besnenie preÏili, by bol oveºa men‰í. Kto chce,
ten si zistí, ako dopadli Îidia v ostatn˘ch krajinách Nemcami podmanenej Európy. To by bola téma na samostatn˘ príspevok.
Po zániku prvej Slovenskej republiky boli v‰etci poslanci
prenasledovaní nov˘mi ‰tátnymi orgánmi moci. NezáleÏalo na
tom, ãi bol niekto z nich kÀaz alebo nie. Mondokovi sa podarilo
ujsÈ na Západ, ale ·aláta zabili partizáni. Gréckokatolícky kÀaz –
Rusín Anton Simko, ten sa zas aj so synmi k partizánom pridal.
NuÏ také boli osudy kÀazov, ktorí spojili svoju sluÏbu oltáru
s trónom.
Samostatn˘ Slovensk˘ ‰tát, vytvoren˘ rozhodnutím
Snemu Slovenskej krajiny 14. marca 1939 bol vyvrcholením národnoemancipaãného v˘voja slovenského národa
presne v t˘ch intenciách ako ich v 19. storoãí stanovil ªudovít ·túr, ktor˘ vo svojom diele Slovanstvo a svet budúcnosti napísal: „Aby sme mohli obsadiÈ a zaujaÈ miesto, aké nám podºa na‰ich síl a schopností patrí, musíme
sa raz navÏdy vymaniÈ spod neznesiteºného cudzieho jarma a získaÈ si ‰tátnu samostatnosÈ, lebo veì národ, ktor˘
je v otroctve, ruky má poviazané, Ïe prvej ãi neskorej zahynie.“ Bez 14. marca 1939 by nebol ani 1. január 1993,
keì sme na‰u ‰tátnosÈ obnovili a Slovenská republika sa
objavila na mape Európy opäÈ ako suverénny samostatn˘ ‰tát.
Ján Ko‰iar
duchovn˘ PV ZPKO

KULTÚRA

Obãas mi vyãítajú, Ïe pí‰em nesúvisle, nedodrÏiavam definície a presné termíny. Milí moji,
múdrosÈ Ïivota je oveºa väã‰ia a hlb‰ia ako v‰etky
teórie a umelé vymedzenia. ZaÏil som na vlastnej koÏi veºké prejavy
nezmyselnej a nepochopiteºnej ºudskej zloby a zaÏívali to aj moji
blízki a priama rodina.
Mal som v nedávnej úvahe anal˘zu lÏi, klamstva, v˘hovoriek,
taktizovania a podvádzania a ãudoval som sa, Ïe v Desatore nie je
paragraf „Neoklame‰“. Ide tu o to, Ïe nieão iné je klamstvo v záujme zv˘‰enia moci nad in˘mi ºuìmi a podvody kvôli bohatstvu a kariére a nieão celkom iné je taktizovanie a povedzme si priamo, Ïe aj
podvádzanie, v rámci zachovania holej existencie. Nakoniec, o ãom
je celá biblická história? Nielen v Starom zákone sa chytraãí kvôli zachovaniu svojho Ïivota a Ïivota svojich blízkych. Aj JeÏi‰ hovorí síce,
Ïe je pravda, cesta a Ïivot, ale zároveÀ dodáva, Ïe máme byÈ nielen
jednoduchí ako holubice, ale obãas aj ºstiví ako hady.

múdra. Takmer sto rokov sa doÏila v nádeji a pri zdravom rozume,
drÏiac sa hesla „kaÏd˘ sme na Àeco a Àegdo aj na nic.“ Sám nie
som schopn˘ tvoriÈ systematicky a zámerne, ale verím, Ïe Boh nakoniec dáva tomu môjmu hºadaniu a úsiliu nejak˘ zmysel, ktor˘
moÏno nakoniec viac prospeje in˘m, ako mne samému. Organizujem teda dva - tri krát do t˘ÏdÀa pivno - filozofické stretnutia, dám
si tam dve - tri pivá a o druhej - tretej sa zobudím a v‰etko mi je
jasné. Iste ste sa na tom mojom pláne práce dobre pobavili a je to
v ºudskej povahe baviÈ sa na in˘ch, kritizovaÈ ich a vysmievaÈ sa im ãi uÏ ide o in˘ch jednotlivcov, národy, alebo iné zoskupenia ºudí,
na‰ich blíÏnych i vzdialen˘ch a obãas pre nás úplne nepochopiteºn˘ch. Trápime sa teda, hºadáme a hádame, pretoÏe v povahe máme nachádzaÈ zmysel aj v zdanlivo úpln˘ch náhodách a nezmysloch. Práve v tom sme v‰ak ºuìmi a pre na‰u budúcnosÈ je rozhodujúce to, ãi si to dokáÏeme navzájom uznaÈ, vnímaÈ to
a re‰pektovaÈ.

Líšky medzi nami

Hľadajme sa

Poku‰enie pocitu vlastníctva dobra a pravdy vedie ºudí neustále ku katastrofám. Áno, pozemsk˘ svet, jeho konanie a politika sú
postavené na lÏi a vytváraní vzájomn˘ch v˘hod, ináã to asi nejde.
Staãí si preãítaÈ antickú históriu ãi pradejiny vzniku rôznych národov
a ‰tátov. Vieme doteraz o tom, ak˘ bol a ão robil Herodes Antipas.
Napriek tomu ho JeÏi‰ tak trochu láskavo nazval iba lí‰kou a ináã
vysokú politiku konkrétne nekomentoval. Málokedy si uvedomujeme aj to, Ïe apo‰tol Pavol písal o potrebe re‰pektovaÈ svetskú vrchnosÈ za vlády cisára Neróna!
My iste máme túÏiÈ po dobre pre v‰etk˘ch a po jasne definovanej pravde. Ale vÏdy sa musíme aspoÀ snaÏiÈ vidieÈ konkrétne
moÏnosti, perspektívu a alternatívu na‰ich drz˘ch a opováÏliv˘ch
snaÏení po radikálnej zmene zlého a hrie‰neho stavu. Veºakrát vo
svojich úvahách upozorÀujem, Ïe ãasto sa kvôli mladistvej, nad‰enej a nekritickej snahe o vy‰‰iu, ãistej‰iu a definovanej‰iu pravdu
a o takzvanú bezchybnú a koneãne dokonalú spoloãnosÈ, diali
nielen v histórii, ale aj v Ïeravej súãasnosti tie najväã‰ie hlúposti, celkom zbytoãné krivdy a neuveriteºné krutosti! BoÏe, buì milostiv˘
nám, hrie‰nym a smie‰nym!

Mnohí svätci, proroci, muãeníci a poctiví hºadaãi pravdy bojovali zo svetského hºadiska vopred prehrat˘ boj, ale nakoniec tí reálnej‰í a rozumnej‰í zistili, Ïe práve t˘mto nezi‰tn˘m a nereálnym
obetavcom je treba byÈ vìaãní a prípadne im postaviÈ aj nejak˘
pomník, ba aj na ich poãesÈ zaloÏiÈ nejakú organizáciu, ktorá ostatn˘ch povzbudí a dodá im reálnu a skutoãnú nádej, napriek v‰etkej
logike a neúctivému a nepokornému ºudskému rozumu. Je dobré,
keì si to uvedomíme my v‰etci, rozumní i nerozumní, veriaci i neveriaci, reálni i nereálni, py‰nej‰í i pokornej‰í.
Veºa sa hovorí o probléme tolerancie v demokracii a nedostatok ochoty k dialógu sa osobitne vyãíta rôznym konzervatívcom
a ozajstn˘m i takzvan˘m extrémistom a radikálom. Moje skúsenosti sú mierne iné, pretoÏe vÏdy boli ochotnej‰í debatovaÈ so mnou
takzvaní fanatici a skalopevne presvedãení ºudia. MoÏno je to t˘m,
Ïe v koreÀoch ich pevnosti je skrytá neistota a rozkolísanosÈ.
Naopak, tí super, extra a ultra liberáli sú presvedãení, Ïe oni uÏ
v‰etko rozobrali, identifikovali a my ich uÏ máme len re‰pektovaÈ
a poslúchaÈ. Kristus si jasne uvedomoval nejednoznaãnosÈ slov a veºa moÏností ich skreslenia a úplne zlého chápania. O tom sú aj jeho
v˘stiÏné slová o slep˘ch, ktorí si myslia, Ïe vidia. Práve preto uprednostÀoval v pouãovaní ºudí podobenstvá, príbehy, konkrétne skutky a hlavne príklad vlastného Ïivota. Ak sa v‰ak konkrétne vyjadril,
bolo to veºmi jasné, adresné a menovité, hlavne proti farizejom,
zákonníkom a in˘m suverénnym, ziskuchtiv˘m a pokryteck˘m vykladaãom Písma a tradície.
Ku komu nebol aÏ tak˘ tvrd˘, to bol práve Ïensk˘ element.
V tom vidím najväã‰iu prednosÈ kresÈanstva a katolíctva zvlá‰È, Ïe
re‰pektuje, ctí si a oceÀuje Ïenu, napriek tomu, Ïe nepochybuje
o jej odli‰nosti od muÏského videnia sveta. MoÏno, Ïe práve vzájomné porozumenie a re‰pekt utvoria ãasom nielen raj medzi dvoma ºuìmi, ale zabránia aj peklu na zemi. Apokalypsa hrozí stále
a situácia vo svete je zlá. Neustále ale dúfajme, pretoÏe moÏno práve rozrasten˘ kúkoº nám dá moÏnosÈ lep‰ie rozlí‰iÈ a reálnej‰ie oceVlado Gregor
niÈ kvality p‰enice.

Prežije pokora a nádej?
V ãom sa lí‰i viera v Boha od ateizmu? A v ãom sa môÏu veriaci i neveriaci spoloãne a veºmi podobne m˘liÈ? My a ja veríme, Ïe
len Boh má „v merku“ od najmen‰ej ãastice aÏ po vesmír úplne
v‰etko a vidí to z nadhºadu a perspektívy. Pre nás, veriacich aj neveriacich, je to v‰ak len zhluk náhod, ktoré sledujeme v akomsi súvise
a hºadáme v nich logiku, ale nedarí sa nám to. V tom sa v‰ak lí‰ia
veriaci od neveriacich, Ïe idú do vopred prehran˘ch bojov s nádejou a dôverou vo svojho neustáleho Sledovateºa, Vnímateºa,
Ochrancu a Zástancu. Aj keì z logického a doãasného hºadiska sa
zdajú tie boje prehrané, my veríme, Ïe na‰e prehry, trápenia a nezdary majú svoj v˘znam a zmysel aj pre úplne in˘ch a neznámych,
v neznámom a neurãitom ãase.
Moja starenka bola síce formálne neuãená Ïena, ale úÏasne
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Viem, Ïe po vzniku ‰tátu nedal naÀ
dopustiÈ, aj keì my sme z toho finanãne neÈaÏili. Mali sme svoju pôdu, ktorú
sme krvopotne obrábali. Zánik ‰tátu
niesli veºmi ÈaÏko. Predt˘m, neÏ popravili prezidenta Tisu, sa mamiãke prisnil.
Keì ho popravili, zvonila na kostolnej
veÏi, obliekla sa do ãierneho. V‰etci sme
prejavovali smútok a t˘m sme sa miestnym povojnov˘m potentátom veºmi zle
zapísali. Na to sa nedá zabudnúÈ.
Aj vám nejako ublíÏili?
Zaãali demon‰trovaÈ a vrieskaÈ, Ïe
nás mali vyviezÈ. Îe sme proti‰tátni ‰tváãi a to bol prv˘ konflikt s predstaviteºmi
novej moci. Udalosti nabrali tempo, zaãali zakladaÈ druÏstvá s ãím star˘ otec
nesúhlasil a uÏ sa rodina dostala na zoznam nepriateºov zriadenia. ËaÏko bolo
vzdaÈ sa majetku, ktor˘ ãestne nadobudol. Dodnes mám kúpnopredajnú
zmluvu na pozemok uzavretú star˘m
otcom s grófom Rakovsk˘m. Ten mal
ka‰tieº v Liptovskej ·tiavnici a môj star˘
otec bol jeho priateºom. Moja mamiãka
bola dcérou vlkolínskeho richtára, star˘
otec z otcovej strany bol tieÏ dve obdobia richtárom v ·tiavnici, nuÏ dohodli
sobá‰ svojich detí. Napriek tomu, Ïe
manÏelstvo mojich rodiãov bolo dohodnuté, nevidela som medzi nimi nijaké
spory. Naopak, vyrastala som v láskyplnom prostredí. Dodnes si pamätám
lúky vo Vlkolinci, a iba z úcty k star˘m
rodiãom som sa prihlásila o dediãstvo,
lebo som videla, ako to dne‰ní ºudia robia: nárokujú si na nieão, ão im nepatrí.
Mali by sme sa vrátiÈ do obdobia, keì ste zaãali chodiÈ do ‰koly.
To bolo e‰te poãas druhej svetovej
vojny.
V tom ãase otecko robil na ruÏomberskej píle, kde bol jeho ‰éfom Îid Alfréd Wix. Keì pri‰lo to ÈaÏké obdobie
a brali Îidov, pán Wix sa nejak˘ ãas
skr˘val a keì hrozilo, Ïe by ho mohli
objaviÈ, poprosil otecka, ãi by ho na‰i
neprijali. Otecko súhlasil, ale keì mal
k nám prísÈ, uÏ sa v‰ade strieºalo, pri‰iel
front. Nechcel riskovaÈ Ïivot, vrátil sa.
On s jednou dcérou sa zachránili, ale jeho manÏelka a jedna dcéra zahynuli
v koncentraãnom tábore. Jeho dcéru

Mária ·idová v ãase jej zatknutia.
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Lujzu zachránili sestriãky a stala sa mojou birmovnou mamou. Neviem, ak˘m
spôsobom sa zachránila, veì vieme, Ïe
pán prezident Tiso dal pokyn, kto
môÏe, nech pomôÏe. Bolo obdobie vojny, v‰etky ‰táty mali problém s vyváÏaním Îidov. Do me‰tianky v RuÏomberku
som zaãala dochádzaÈ zo ·tiavnice
a pán Wix urobil gavalierske gesto. Mal
vilu vedºa evanjelického kostola, v ktorej
b˘val, a aby som nemusela dochádzaÈ,
ponúkol mi u neho b˘vanie. Ná‰ dom,
v ktorom boli tri byty, dali rodiãia po
odchode do ·tiavnice do prenájmu.
Niekoºko rokov som b˘vala u pána Wixa, ktor˘ sa o mÀa staral ako o svoju
vnuãku. Brával ma do kina, na koncerty, v nedeºu ma vÏdy upozornil, dievãa,
treba ísÈ do kostola. Videla som ho
modlievaÈ sa, bol veriacim Îidom. Na‰i

Máriina mama Emília Almássyová

samozrejme chodievali za mnou, maminka doniesla ãerstvé mlieko, ale on
nebol na to odkázan˘. Tie vzÈahy boli
veºmi pekné.
Nikdy ste nehovorili o politike?
Nie, iba raz mi pri‰la do rúk kniÏka
s Tisov˘m portrétom na titulnej strane
a z textu vyplynulo, Ïe je to ãlovek, ktor˘ zapríãinil holokaust. Veºmi ma to nahnevalo a zaãala som sa s ním hádaÈ.
No on sa na mÀa iba zhovievavo
usmial, a v tom geste naznaãil, Ïe to
nebude rie‰iÈ so ‰trnásÈroãn˘m deckom.
Ani to neobhajoval, ani nepopieral. Viac
sme o tejto téme nehovorili. Viem, Ïe
tu vilu predal, keì bol veºmi star˘. Dokonca som chodievala na prázdniny
k jeho dcére Lujze do Banskej ·tiavnice,
kde sa vydala za banského lekára Michala Uhríka. Bola to krásna dáma
s uhladen˘mi spôsobmi, ktorú som obdivovala a chcela som sa jej podobaÈ.
Hovorili sme uÏ, Ïe va‰a rodina
ÈaÏko niesla popravu prvého slovenského prezidenta. Ako vnímala
Povstanie?
Bol to jeden veºk˘ chaos. Niektorí
vojaci Slovenskej armády nevedeli, ão
majú robiÈ. Boli zmätení, nevedeli, ãi
majú ísÈ do hôr a preão by tam mali ísÈ.
Stalo sa, Ïe pri‰li k nám piati a poÏiadali mojich rodiãov, aby ich schovali. Armáda sa prakticky rozpadla, nechceli sa
zapojiÈ do nieãoho, ãomu nerozumeli.
Pri‰li, Ïe to chcú preÏiÈ, vedeli, ão je vojna. V tom ãase som bola dosÈ zvedavé
decko, nuÏ rodiãia to chceli predo
mnou zatajiÈ. Uãili ma, Ïe keby sa niek-

Foto archív

to p˘tal, kde je ten a ten, mám povedaÈ, Ïe neviem. Nikdy som v‰ak nebola
konfrontovaná s touto skutoãnosÈou.
Títo piati vojaci sa zachránili.
Kam ste i‰li po skonãení me‰tianky?
Do gymnázia. Jeden z bytov v na‰om dome sa uvoºnil, tak som tam i‰la
b˘vaÈ so star˘m otcom, aby som nebola
sama. Dokonca pán Wix mi ho zariadil
nábytkom po dcérke. TotiÏ poãas vojny
mal hnuteºn˘ majetok uloÏen˘ v skladoch, ale keì hrozilo nebezpeãenstvo,
Ïe ho nájdu, poprosil otecka, ãi si ho
nemôÏe doviezÈ k nám. Na‰i súhlasili.
A oznámili mi, Ïe sa nesmiem pochváliÈ
s t˘m, Ïe u nás b˘va nejak˘ ãlovek. TotiÏ moji rodiãia poskytli úkryt pátrovi Jánovi Hutyrovi, provinciálovi rehole Nazaristov a vincentiek, Dcér kresÈanskej
lásky. Spoãiatku mi nepovedali ani jeho
meno. PäÈ rokov sa schovával striedavo
u mojich star˘ch rodiãov v Liptovskej
·tiavnici, ktorí ostali na gazdovstve,
k˘m im v‰etko nezobrali do druÏstva,
a u nás v RuÏomberku. O v‰etko sme
pri‰li, v‰etko si zobralo druÏstvo, akurát
kontingenty nám predpísali.
Páter Hutyra b˘val s vami?
Áno. Neskôr mi ho aj predstavili, lebo v ·tiavnici mával kaÏdé ráno o ‰tvrtej
sv. om‰e pri zatemnen˘ch oknách.
Praktizoval duchovné cviãenia s rodiãmi,
star˘mi rodiãmi a str˘ãkom, ba aj ja som
sa zapojila a pomaly som sa dozvedela,
kto to je.
TakÏe ste zmaturovali a ão potom ?
Zmaturovala som, ale mala som
ÈaÏké chvíle. Na‰i nepodpísali vstup do
druÏstva, takÏe som sa dostala do hºadáãika komunistov. V tom ãase som
mala aj veºké obmedzenia. Nemohla
som doviesÈ do domu Ïiadne kamarátky, keì sa u nás ukr˘val páter Hutyra.
Po maturitnom veãierku som musela
byÈ doma o ôsmej. Mala som klá‰tornú
klauzulu. Musela som poslúchaÈ pátra
a pritom som bola veºmi tvrdohlavá. Povedal mi, Ïe on by ma nikdy za mní‰ku
nechcel. Asi som bola odbojník, ale pomáhala som v rámci moÏností. Pritom
stále som bola pod dohºadom ‰tiavnick˘ch „dobrákov“. Napriek tomu som
zmaturovala, ale nedostala som odporúãanie ‰tudovaÈ medicínu, kam som si
podala prihlá‰ku. Akosi mi to nepreká-

Mária (vpravo) so sestrou Klárikou.
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Ïalo, mala som veºkú lásku, známosÈ.
Páter ma upozorÀoval na nebezpeãenstvo a keìÏe som mu nechcela ublíÏiÈ,
vzÈah som ukonãila. Zmaturovala som,
ale nemohla som sa zamestnaÈ - odv‰adiaº ma vyhadzovali. V‰ade ma tí dobráci na‰li.
Komunisti?
Komunisti. Nakoniec ma zamestnala po‰ta. Ani mesiac som tam nepracovala, keì pri‰li po mÀa e‰tebáci, lebo
pátra zaistili a to bol koniec mojej kariéry.
V ktorom roku to bolo?
Pátra Hutyru zatkli 17.marca 1958
a mÀa o mesiac neskôr. Najprv ma aj
rodiãov vláãili po v˘sluchoch. Dva dni
v Îiline, vrátila som sa, potom v RuÏomberku. Nasledovali nonstop domové
prehliadky. Bez ohlásenia. Prehádzali
nám cel˘ dom, pokradli veci (ÈaÏko
d˘cha). Keì ma na mojom pracovisku
zaistili, rodiãia nevedeli, ão sa so mnou
stalo. Od apríla do 8. septembra, keì
sa konal súd v Prahe na IV. Krajskom
súde, o mne niã nevedeli.
Za ão vás súdili? Îe u vás b˘val
páter Hutyra?
Nie. Po Barbarskej noci som mu zabezpeãovala kontakt so sestriãkami.
V ãase volieb potrebovali od neho direktívy. Dokiaº boli v ruÏomberskej nemocnici, nosila som kore‰pondenciu
tam. AÏ dovtedy, k˘m ich nezobrali
a nesústredili do âiech. âechom sa zi‰li
také pracovné sily do ústavov pre postihnuté deti, star˘ch ºudí, ale umiestÀovali ich aj do fabrík a na druÏstvá.
A ja som robila spojku. Chodila so

mnou aj mamiãka, aby som mala
ochranu na Ïeleznici. Keì dorástla
o ‰tyri roky mlad‰ia sestra Klárika, chodila so mnou ona. List som si opásala
okolo drieku, aby som ho nestratila.
Neviem, ak˘m spôsobom si ho sestriãky
ìalej odovzdávali. V Prahe sme mali
jedného zlatého ãloveka, inÏiniera ·mída, ktor˘ nás v Prahe obãas prenocoval
alebo zabezpeãil spoje, prípadne aj
cestoval s nami. Vo väzení bol potom
tajne vysväten˘ za kÀaza. Aj jeho priatelia nám pomáhali.
·tátna bezpeãnosÈ vás pritom
neodhalila?
Nie, sestriãky zabudli kufor s dokumentáciou pátra Hutyru. Dlho bol uloÏen˘ v úschovni a keì ho otvorili, zistili,
Ïe Hutyra neu‰iel za hranice, ale je v republike. Jeho otca tak zmlátili, Ïe zomrel. TakÏe ma na‰li. Odviezli do Prahy
Ruzyne a tam som bola v samotke veºmi dlho. AÏ k˘m sa neskonãili v˘sluchy.
TakÏe vás odsúdili?
Odsúdili. Spolu so mnou pátra Hutyru a ìal‰ích kÀazov a sestriãky predstavené i inÏiniera ·mída. Páter Hutyra
dostal desaÈ rokov, koºko ìal‰í si uÏ nepamätám, ja som dostala rok a pol.
Chceli ma prevychovaÈ, lebo som vraj
bola nepriateºsky nápomocná ºudovodemokratickému zriadeniu. Ten rozsudok mám. Vtedy ma rodiãia koneãne
prv˘ raz videli, odkedy ma zaistili. Súd
sa zaãínal 8. septembra na narodenie
Panny Márie a skonãil sa 12. septembra
na sviatok mena Panny Márie.
Eva Zelenayová
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Vyvrátenie marxisticko-leninskej filozofie
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âlenovia skupiny kresÈansk˘ch aktivistov v Îiari nad Hronom sme sa veºmi pote‰ili. V predajni Kniha sme si kúpili kniÏku, ktorá nás ohromila svojím
obsahom.
Vydavateºstvo Mladá fronta v Prahe vydalo v roku 1979 knihu pod názvom Vesmír
(autorov Grygar, Horsk˘, Mayer – ãlenovia Astronomického ústavu âsl. akadémie vied). V knihe uvádzaná teória o vzniku a v˘voji vesmíru (Big Bang
alebo Veºk˘ tresk) dokazuje, Ïe vesmír vznikol veºk˘m v˘buchom pred asi 18 miliardami rokov. Pred
jeho vznikom nejestvoval ãas a priestor. Pri postupnom v˘voji vesmíru a vzniku Ïivota na na‰ej planéte
pôsobilo mnoho fyzikálno-chemick˘ch a biologick˘ch ãiniteºov. Bola to mimoriadne organizovaná súãinnosÈ
v mikro a makrokozme v zlomkoch sekundy i poãas
miliárd rokov. Viaceré prírodovedecké zistenia (zvy‰kové
Ïiarenie, rozpínanie vesmíru) potvrdili túto teóriu.
Po druhej svetovej vojne sa k tejto teórii priklonila väã‰ina astrofyzikov sveta. TieÏ pápeÏ Pius XII. vo svojom
prejave na zasadnutí PápeÏskej akadémie v roku 1950.
Táto teória vo svojich dôsledkoch vedie k uznaniu existencie nehmotnej, veãnej, v‰emocnej Bytosti ako Tvorcovi
vesmíru a v‰etkého v Àom, vrátane ºudsk˘ch bytostí. Absolútne dokonalá BytosÈ. Struãné logické uzávery
z teórie Veºkého tresku:
Po prvé: Pred Veºk˘m treskom nejestvoval ãas
a priestor. Teda ani hmota, lebo jej neoddeliteºnou
súãasÈou je ãas a priestor. âiÏe hmota nie je veãná, ako
tvrdia materialisti. TakÏe hmotu vesmíru vytvorila veãná,
nehmotná, duchovná bytosÈ a ão je veãné, je absolútne
dokonalé. Vlastní aj absolútne dokonalé vedomie. My,
Slováci, naz˘vame túto bytosÈ Boh. Po druhé: V˘voj
vesmíru – v˘voj hmoty je organizovaná ãinnosÈ,
tvorba organizovan˘ch prírodn˘ch systémov. Je to
uvedomelá, nie náhodná ãinnosÈ. Bez vedomia niet rozvoja. Hmota nemá vedomie. Nevlastní rozum, pamäÈ,
vôºu, city. Samotná nemá schopnosÈ vytváraÈ organizmy
(atómy, molekuly, vesmírne telesá a pod.). Po tretie: Logick˘ uzáver: Tvorcom vesmíru je Boh. Nehmotná, duchovná, absolútne dokonalá bytosÈ.
Teória Veºkého tresku vyvracia naivné, dôkazmi nepodloÏené domnienky, ktoré sú obsahom materialistickej
ateistickej filozofie, Ïe hmota je veãná, rozvíja sa sama
náhodne, niet Boha, niet Ïivota po smrti, náboÏenstvo je
ópium ºudstva a slúÏi kapitalizmu, preto ho treba likvidovaÈ. Materialistick˘ ateizmus, základ marx-leninského svetonázoru bol uzákonen˘ v Ústave âeskoslovenska (ãl. 16 a 24). Jeho kritika bola trestn˘m
ãinom. Veºmi váÏnym.
Po preãítaní knihy Vesmír od na‰ich socialistick˘ch
vedcov sme radostne kon‰tatovali, Ïe my, kresÈania

v âSR, máme teraz k dispozícii presvedãiv˘ prírodovedeck˘ dôkaz o existencii Boha. PovaÏovali sme za mravn˘ príkaz pouÏiÈ ho na dosiahnutie pravdy a spravodlivosti v na‰ej vlasti. Lebo lÏivá protináboÏenská propaganda a tvrd˘
v‰estrann˘ boj proti náboÏenstvu spôsobili na‰im obãanom veriacim i neveriacim nedozierne mravné, zdravotné
i hmotné, ba aj spoloãenské ‰kody. LoÏ a násilie niãili na‰u
spoloãnosÈ. Aj socialistick˘ systém.
Urobili sme struãn˘ v˘ber z kniÏky Vesmír s nadpisom: Socialistickí prírodovedci pripú‰Èajú stvorenie sveta.
V pondelok 26. januára 1981 sme dvaja vycestovali
do Banskej Bystrice na Biskupsk˘ úrad. KniÏku i v˘ber
z nej sme predloÏili dp. biskupovi. Bol tieÏ predsedom
Zboru ordinárov Slovenska (ZOS). Poprosili sme ho, aby
v spolupráci s ostatn˘mi ordinármi vypracovali memorandum pre predsedníctvo vlády a ÚV KSâ. Malo obsahovaÈ
poÏiadavku, aby na základe uznávanej teórie Veºkého
tresku o vzniku vesmíru bol kresÈansk˘ svetonázor zrovnoprávnen˘ s marxistick˘m a aby sa v dôsledku novej skutoãnosti ukonãil protináboÏensk˘ boj v âSR. Pán biskup
prisºúbil, Ïe bude konaÈ. V marci nám oznámil, Ïe jeho
priatelia – odborníci z astrofyziky v SAV – povaÏujú novú
teóriu za nedostatoãnú pre memorandum. âas vylieãil na‰e sklamanie.
Zaãiatkom mája 1981 sme pricestovali na Biskupsk˘
úrad do Nitry. Pán biskup mal knihu Vesmír na stole a mal
ju pre‰tudovanú. Ná‰ známy kÀaz mu pred mesiacom
odovzdal ná‰ v˘ber z knihy so sprievodn˘m listom. Pán
biskup súhlasil, Ïe kniha Vesmír podáva v˘born˘ dôkaz
a Ïe vznikla jedineãná príleÏitosÈ vypracovaÈ memorandum. Ale nemá sa o koho oprieÈ. V Nitre sa nedá nikomu
dôverovaÈ. Pochopili sme, Ïe t˘m myslí aj na spolupracovníkov v biskupskom úrade (BÚ). Potom sme zaslali text
v˘beru v‰etk˘m BÚ na Slovensku. Ozvena pri‰la neãakaná. DÀa 26. mája 1981 pricestoval do Îdiaru nad Hronom môj ‰vagor E.O. – správca fary v Jacovciach pri Topoºãanoch. Prosil ma, aby sme uÏ prestali písaÈ protestné
listy. Kvôli mojej ãinnosti má problémy. Hrozia mu odÀatím ‰tátneho súhlasu. âiÏe vyhadzov. Polícia sleduje na‰u
ãinnosÈ.
V stredu 3. júna, po návrate z práce sme zistili, Ïe sme
mali v byte tajnú náv‰tevu. Bytovú prehliadku bez na‰ej
prítomnosti. Teda hrozba: drÏ hubu a krok! To nás síce
pribrzdilo, ale nemohli sme mlãaÈ.
Poznámka po rokoch: Po politickom prevrate
v roku 1989 sme zaslali Dr. Grygarovi list s poìakovaním, Ïe nám kniha Vesmír pomohla brániÈ náboÏenstvo. Odpovedal, Ïe je tomu rád, ale Ïe cel˘
náklad knihy vtedy skartovali a jeho zbavili funkcie
riaditeºa Astronomického observatória v Ondfiejove.
Július Homola

ZAZNAMENALI SME

Ján Pálffy predsedom ÚPN
Správna rada Ústavu pamäti národa (ÚPN) ako kolektívny ‰tatutárny orgán tejto in‰titúcie zvolila na svojom zasadnutí 15. marca 2019 jednomyseºne za svojho nového
predsedu Ing. arch. Mgr. Jána Pálffyho, PhD. Nov˘ ‰éf
Správnej rady ÚPN pochádza z Dunajskej Stredy. Absolvoval ‰túdium archívnictva a histórie na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem toho vy‰tudoval architektúru na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde absolvoval aj doktorandské ‰túdium a pedagogicky tam pôsobil.
Predt˘m, neÏ nastúpil do ÚPN, pracoval v Slovenskom
rozhlase ako editor Rádia Slovakia International a na Ministerstve v˘stavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. V ÚPN pôsobil od roku 2009 ako tlaãov˘ tajomník
a v rokoch 2012 – 2013 aj ako riaditeº sekretariátu pred-

sedu Správnej rady ÚPN. Následne pracoval v sekcii vedeckého v˘skumu ÚPN. Okrem toho zastával funkciu vedúceho oddelenia PR a marketingu Bratislavskej vodárenskej
spoloãnosti, a. s. V roku 2016 ho parlament zvolil za ãlena
Správnej rady ÚPN. V roku 2018 sa stal jej podpredsedom.
Stalo sa tak v ãase, keì funkciu predsedníãky vykonávala
Andrea Kluknavská.
Po skonãení jej funkãného obdobia doãasne viedol
Správnu radu ÚPN ako podpredseda. Za jej predsedu bol
zvolen˘ ako v poradí piaty ‰éf in‰titúcie – po Jánovi Lango‰ovi (2003 – 2006), Ivanovi A. Petranskom (2007 – 2013),
Ondrejovi KrajÀákovi (2013 – 2017) a Andrei Kluknavskej
(2018). Politickí väzni ZPKO a redakcia Svedectva praje novému predsedovi Správnej rady ÚPN veºa úspechov v jeho
práci.
(red)

V sobotu 30. marca si Slovensko
zvolilo uÏ ‰iestu hlavu ‰tátu. Stala sa
Àou Zuzana âaputová. Prv˘m prezidentom SR bol Jozef Tiso (19391945). Po obnovení slovenskej ‰tátnosti nasledovali Michal Kováã (19931998), Rudolf Schuster (1999-2004),
Ivan Ga‰paroviã (2004-2014) a Andrej
Kiska (2014-2019).
Treba pripomenúÈ, Ïe tohtoroãné
voºby prezidenta sa konali v ovzdu‰í
poznaãenom oligarchick˘mi ‰truktúrami, mimovládnym sektorom a mediálnou manipuláciou. Nebolo moÏné
oãakávaÈ, Ïe v deformovanom prostredí, zv˘hodÀujúcom liberálnych kandidátov, zvíÈazí vlastenec a kresÈan.
Do druhého kola volieb postúpila ultra liberálka bez hodnotového vybavenia, ústretová kaÏdému modernistickému prúdu a kandidát podporovan˘
najsilnej‰ou politickou stranou SmerSD. KeìÏe jeho pôsobenie v Európskej komisii nedávalo ‰ancu vidieÈ
v Àom kandidáta s jasne proslovensk˘mi postojmi, znaãná ãasÈ obyvateºstva v druhom kole ne‰la voliÈ.
Svedectvo o tom, kam aÏ dospelo
pôsobenie liberálne zameran˘ch aktivistov na ‰kolách ukazuje prípad ‰tu-

denta bratislavského Billingválneho
gymnázia C. S. Lewisa Emila Hodála.
Îiaº, stalo sa samozrejmosÈou oznaãovaÈ vlastencov prinajlep‰om za extrémistov ak nie fa‰istov. Hodál im po
prvom kole volieb na sociálnej sieti,
kde pravidelne nav‰tevoval pronárodne zamerané facebookove skupiny odkázal: „Tak âaputová vyhrala
a prvé, ão spraví je, Ïe zatoãí s opicami a antisemitmi, ako ste vy (rozumej
vlastencami, poz. red.). âlenov tejto
skupiny (vlastencov, poz. red.) máme
oznaãen˘ch a budete prví, ktor˘ch
budeme strieºaÈ. Nech Ïije EÚ! Nech
Ïije Zuzana! Nech skape slovenská

‰tátnosÈ a samostatnosÈ!!!“ Kto je teda extrémistom v tomto ‰táte? Kto
ich vedie k takejto nenávisti? Hodál
sám prezradil zdroj blahobytu svojej
rodiny: „Za to, Ïe Ïijete Ïivoty, ktoré
sú hor‰ie ako smrÈ si môÏete len vy
sami. Vìaka Sorosovi a Denníku N má
moja rodina super Ïivot, tak sa v mimovládkach zamestnajte aj vy!!!“
Hodál je ‰tudentom gymnázia, na
ktorom je riaditeºom Du‰an Jaura,
manÏel podpredsedníãky strany Progresívne Slovensko. Na tomto gymnáziu sa zamestnal aj b˘val˘ arcibiskup
Róbert Bezák. Treba zdôrazniÈ, Ïe nejde o Ïiadnu kon‰piráciu iba o kon‰tatovanie holého faktu, ktor˘ je dôkazom zhubného pôsobenia liberálnych
progresívcov na mládeÏ. Konzumnej
spoloãnosti sú mravy a morálka na
smiech, oni sa rad‰ej budú klaÀaÈ zlatému teºaÈu. Nájde sa opováÏlivec,
ktor˘ dá rozbiÈ biblické zlaté teºa a vyvedie Slovákov zo slepej uliãky?
Novej hlave ‰tátu gratulujeme
k zvoleniu a oãakávame dôstojnú spoluprácu aj s na‰ou organizáciou, ktorú
doteraj‰í prezident úspe‰ne ignoroval
aÏ do konca svojho mandátu.
Eva Zelenayová
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STALO SA
rehoºníkov, z toho 406 kÀazov, ktorí
Ïili v 110 rehoºn˘ch domoch. Z nich
potom 171 kÀazov bolo odsúden˘ch
na vysoké tresty: 5 na doÏivotie
a ostatní spolu na 756 rokov a 6 mesiacov väzenia.
14. apríla 1945 rozhodnutím
predsedníctva SNR ã. 108/1945-prez.
zo dÀa 13. 4. 1945 bol zhaban˘ katolícky vysoko‰kolsk˘ internát Svoradov
v Bratislave s t˘m, Ïe „cel˘ majetok
patriaci Svoradovu, t.j. vysoko‰kolsk˘
internát a v‰etky priºahlé budovy, ako
aj cel˘ ostatn˘ hnuteºn˘ a nehnuteºn˘
majetok prechádza dne‰n˘m dÀom do
vlastníctva ‰tátu a podlieha správe
SNR“.
14. apríla 1849 zomrel na Dobrej
Vode básnik a kÀaz Ján Holl˘. (170.
v˘roãie) Narodil sa v Borskom Mikulá‰i
v roku 1785.
15. apríla 1947 Národn˘ súd
v Bratislave vyniesol rozsudok trestu
smrti povrazom nad prezidentom Slovenskej republiky Jozefom Tisom. Jeho obhajcovia so súhlasom odsúdeného hneì podali ÏiadosÈ prezidentovi E.
Bene‰ovi o milosÈ.
18. apríla 1947 na dvore Justiãného paláca v Bratislave bol popraven˘ obesením prv˘ prezident Slovenskej
republiky katolícky kÀaz Jozef Tiso.
19. apríla 1947 v noci o 1. hodine polícia dala pochovaÈ telo Jozefa
Tisu v jednom z troch pripraven˘ch
hrobov na Martinskom cintoríne
v Bratislave. Cirkevn˘ obrad vykonal
saleziánsky kÀaz Jozef Sta‰o, ktor˘ vy-

konával duchovnú sluÏbu ako väzensk˘ kaplán.
22. apríla 1990 pápeÏ Ján Pavol
II. nav‰tívil Slovenskú republiku. Pri vystúpení z vrtuºníka na Vajnorskom letisku si pokºakol a pobozkal slovenskú
zem, ako to robil iba pri príchode do
suverénnych ‰tátov.
25. apríla 1949 Predsedníctvo ÚV
KSâ vydalo smernice na dosiahnutie
úplnej kontroly nad Katolíckou cirkvou
utvorením národnej cirkvi, odtrhnutej
od Ríma.
26. – 29. apríla 1953 Krajsk˘ súd
v Bratislave vyniesol rozsudok nad
ãlenmi Rodiny, ktorú v rokoch 1944 –
1946 zaloÏil chorvátsky kÀaz Tomislav
Poglajen (Kolakoviã). Odsúden˘ch bolo 24 osôb, z nich 9 Ïien, spolu na
121 rokov a 9 mesiacov väzenia.
28. apríla 1943 ‰vajãiarsky generálny konzul v Bratislave Max Grässli
hlásil svojmu ministerstvu zahraniãn˘ch vecí: „...prezident Tiso robí v‰etko, ão je v jeho moci, aby deportáciu
Îidov definitívne zastavil a osud pozostal˘ch Îidov do urãitej miery ºudsky
upravil. V tomto jeho úsilí sa te‰í sympatiám prevaÏnej ãasti slovenského
obyvateºstva.“
29. apríla 1950 uväznili obidvoch
gréckokatolíckych biskupov: sídelného
biskupa Pavla Petra Gojdiãa i pomocného biskupa Vasiºa Hopku. Vy‰e 70
kÀazov, ktorí odmietli vstúpiÈ do Pravoslávnej cirkvi, bolo spolu s rodinami
vysídlen˘ch do sudetsk˘ch krajov âeska so zákazom vrátiÈ sa na Slovensko.
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1. apríla 1943 nemecké vojsko
objavilo v lese pri ruskej obci KatyÀ
masové hroby vy‰e 4000 poºsk˘ch dôstojníkov, ktor˘ch boº‰evici vyvraÏdili
po uväznení v zajateckom tábore
Kozelsk. âlenom medzinárodnej lekárskej komisie, ktorá vy‰etrovala
okolnosti tejto masovej vraÏdy bol aj
slovensk˘ lekár, profesor patologickej
anatómie na lekárskej fakulte Slovenskej univerzity Dr. Franti‰ek ·ubík
(básnik Andrej Îarnov).
11. apríla 1947 sa zaãala
uskutoãÀovaÈ v˘mena obyvateºstva
v zmysle ãesko-slovensko-maìarskej
dohody z 27. februára 1946. Prv˘ vlak
so 126 Slovákmi z Maìarska pri‰iel do
Parkánu (teraz ·túrovo) 13. apríla.
11. apríla 1969 sa na Námestí
osloboditeºov v Ko‰iciach na protest
proti sovietskej okupácii upálil slovensk˘ vojak Michal Leuãík zo Seãovskej
Polianky. Na rozdiel od podobného
gesta ãeského ‰tudenta Jana Palacha,
tento ãin bol úplne utajen˘, lekárske
dokumenty zniãené a v‰etci svedkovia
a príbuzní prinútení k mlãaniu.
13. – 14. apríla 1950 v noãnom
ãase ozbrojené jednotky milície, vojska
a Zboru ‰tátnej bezpeãnosti vtrhli do
takmer v‰etk˘ch muÏsk˘ch klá‰torov
na Slovensku a brutálnym spôsobom
deportovali v‰etk˘ch rehoºníkov do
vopred vyhliadnut˘ch „koncentraãn˘ch táborov“, kde ich internovali (akcia K). V noci z 3. na 4. mája dokonãili akciu likvidovaním ostatn˘ch muÏsk˘ch klá‰torov. T˘kalo sa to 1 326

Redakãná rada sa na ostatnom zasadnutí zi‰la v kompletnom zloÏení. Srava: Ján Liteck˘ ·veda, Ivan
A. Petransk˘, Ján Ko‰iar, Eva Zelenayová, Peter Mulík, Ivan Mrva, Juraj Vrábel a Jozef M. Rydlo.
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V apríli si pripomíname v˘znamné Ïivotné jubileá t˘chto
na‰ich ãlenov. Spomíname aj na
t˘ch, ktorí sa tejto slávnosti nedoÏili. Îivotné jubileum 89 rokov
oslávil 19. marca 2019 Ing. Jozef
âuraj zo Svederníka. OspravedlÀujeme sa za nesprávne údaje pri
jeho jubileu vo Svedectve.

55 rokov
Beata ëureková, ·paãince 6.4.1964
Marek Ihnát, Ko‰ice
25.4.1964
Eleonóra Dominová, Nem‰ová
15.4.1964

PRISPELI NA ČINNOSŤ

Mirko TuchyÀa, Bánovce n/Bebravou
18.4.1935
RuÏena Adamjaková,
Spi‰ká Nová Ves
25.4.1935

85 rokov
Anna KoÏiková, Turzovka
Juraj Badinka, Luãenec

13.4.1934
23.4.1934

86 rokov
AlÏbeta Die‰ková, Luãenec 9.4.1933
Irena Krajãíková, Dobrá
16.4.1933
Elena Rybárová, Hru‰ové 19.4.1933

87 rokov
ªudovít Lenárt, Zlaté Moravce
11.4.1932

60 rokov

88 rokov

Ing. Jaroslava Horníková, Krasno
2.4.1959
Irena Homolová, Nitra
22.4.1959

Juraj NiÏÀansk˘, Vrbové
16.4.1931
Katarína Ne‰tráková, Sereì
30.4.1931

90 rokov

65 rokov
10.4.1954

Ing. Karol ëubek, Seãovce 28.4.1929

70 rokov

91 rokov

Stanislav Filip, Krupina
15.4.1949
Kristína Nemeãková, Bratislava
15.4.1949

Margita Paligová, Bratislava 15.4.1928
Mária Brani‰ová, Bratislava 13.4.1928

75 rokov

AneÏka ·umichrastová, Trenãín
1.4.1927

Bohumil Louda, Nitra

Ján Dek˘‰, Lovãa

5.4.1944

93 rokov

80 rokov
Ladislav ·imko, Sabinov

92 rokov

14.4.1939

Michal Labuda, Nitra

30.4.1926

95 rokov

83 rokov
Valéria Kraushuberová,
Hlohovec
10.4.1936
Helena Takáãová, Ko‰ice 28.4.1936
Arpád Tarnóczy, Prievidza 11.4.1936
Anna Tkáãová, Sliepkovce
4.4.1936

Gabriela Horvéthová, Bojnice
9.4.1924
Jubilantom
srdeãne
blahoÏeláme

84 rokov
Anna Jadrná, Madunice

26.4.1935

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, BIC: LUBASKBX, alebo
sa kontaktujte na tel. ãíslach 0902 199
429 a 0905 737 790.
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
RuÏena Závradská, Gajary
3 EUR
Emília Gajdo‰ová, Hlohovec
20 EUR
Michal Moncman, Bratislava
20 EUR
Franti‰ek Petrek, Levoãa
10 EUR
Kamil Bednár, Trstená
30 EUR
AlÏbeta Bednárová, Cabaj
5 EUR
Ferko Mrkviãka, Bratislava
11 EUR
Viola Svitaãová, Veºk˘ Lapá‰
50 EUR
Mária La‰tiaková, Nitra -Kr‰kany 10 EUR
Martin Vrabãek, Liesek
10 EUR
Emília Ihnátová, Ko‰ice
8 EUR
Eva Kucharoviãová, Bo‰áca
20 EUR
Vladimír Kolada, Námestovo
5 EUR
Marta Malá‰ková, Malacky
13 EUR
Helena Halková, Banská Bystrica 20 EUR
Anna Benãatová, Banská Bystrica 10 EUR
Vladimír Wilweber, Banská Bystrica
10 EUR
Ján Gregor, Banská Bystrica
20 EUR
Ing. Viliam Zopp, Bratislava
10 EUR
Darcom vyslovujeme
úprimné poìakovanie

ROZLÚČILI SME SA
✞ Vo veku 85 rokov, 26. februára
2019, zomrel Pavol KONÍK z Dubového, dlhoroãn˘ sympatizant a predplatiteº ãasopisu Svedectvo. Posledná rozlúãka sa konala dÀa 7. marca 2019 na
miestnom cintoríne v Dubovom.
✞ Vo veku nedoÏit˘ch 68 rokov,
28. februára 2019, zomrel Peter
BROD≈ANSK¯, ãlen regionálnej poboãky PV ZPKO v Ko‰iciach. Posledná
rozlúãka so zosnul˘m sa konala vo farskom kostole Kráºovnej pokoja v Ko‰iciach 5. marca 2019.
Peter BrodÀansk˘ bol synom politického väzÀa Jána BrodÀanského, narodeného 18. júna 1925 v Kremnici.
Bol veden˘ pod ãíslom km. 013473/0
v tábore Ostrov. Trest v rozsahu ‰tyroch rokov odÀatia slobody si odpykal
v Jáchymovsk˘ch baniach. K tomuto
trestu bol odsúden˘ podºa obÏaloby
z 21. júla 1948 spolu s ìal‰ími osobami v poãte 74 ºudí za prípravy úkladov
o republiku. I‰lo o pokus zaloÏiÈ v roku
1946 Stranu slobody. ·tátny súd ho
odsúdil 23.8.1950. Zaistenie a vy‰etrovacia väzba trvali od 4. 12. 1947 do
19. 12. 1947 a od 12. 1. 1948 do 1. 7.
1948. Väznen˘ bol od 21. 8. 1950 do
19. 2. 1954.
(jb)

roãník 29 ● apríl 2019

PRIPOMÍNAME SI

Pozostal˘m vyslovujeme
úprimnú sústrasÈ
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AUTENTICKÝ DOKUMENT
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