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Režim ich nielen väznil, ale aj umlčal

Otec Ing. Mariana Hromád-
ku dostal trest smrti, ale ne-
bol vykonan .̆ Zmenili mu ho
na doÏivotie a napokon na 25
rokov. Takto sa pohral reÏim
s Jánom Hromádkom, vedú-
cim odboru na povereníctve
financií preto, Ïe sa netajil
svojimi názormi na âeskoslo-
venskú ºudovodemokratickú
republiku. Bola aÏ taká ºudo-
vá, Ïe sa s ºudákmi nekompro-
misne vysporiadala. Medzi
nich patril aj Ján Hromádka,
kresÈan a ºudovec. 

● V ktorom roku otecka
zatkli?

V roku 1955. B˘vali sme v Lama-
ãi, tam sa narodili aj moji star‰í bratia
Juraj a Peter. Juraj je strojár, roky bol
námestníkom riaditeºa v Dunajplav-
be. Peter bol riaditeºom technologic-
kej ãasti Lignoprojektu a „gaspadin
Gramadka“ roky ‰éfoval v˘stavbe
pozemn˘ch stavieb v Rusku. Takto
mi hovorili v Rusku.

● Nie zlá kariéra  detí politic-

kého väzÀa. âo viete o otcovi.
Preão ho zatkli?

Otec bol vedúcim odboru na po-
vereníctve financií a ão sa stalo, Ïe
ho zatkli? Priznám sa, doma sa
o tom nehovorilo, ale keì tak o tom
rozm˘‰ºam, zrejme preto, Ïe sme sil-
ne katolícky vychovaní a protisovsky
orientovaní. A on sa t˘m netajil. 

● To, Ïe bol odsúden˘, muse-

lo maÈ svoju príãinu. âo robil otec
napríklad za prvej Slovenskej
republiky? Bol nejak˘m funkcio-
nárom?

Nie nebol. Vtedy bol e‰te rela-
tívne mlad˘m ãlovekom. Otec skonãil
gymnázium vo Zvolene a zároveÀ si
robil vysokú ‰kolu ekonomickú v Pra-
he.  

Pokraãovanie na 10. strane

Ing. Marian Hromádka Foto Eva Zelenayová
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uÏ vy‰e roka cel˘ svet trápi pandémia ko-
ronavírusu a hygienické opatrenia akosi na Àu
nezaberajú. ªudia 21. storoãia si totiÏ myslia,
Ïe v‰etko môÏu, Ïe „spolu to zvládnu“, ibaÏe
zabúdajú povedaÈ „spolu s k˘m?“. No predsa
s dobrotiv˘m a láskav˘m Bohom, otcom JeÏi-

‰a Krista! Ak jeho neprizveme do tohto nerovného zápasu,
tak sa zbytoãne namáhame. 

Poku‰enie „byÈ ako Boh“ (Gn 3,5) je aj dnes veºmi silné.
âlovek je síce stvoren˘ na BoÏí obraz a podobu, ale Bohom
urãite nikdy nebude. Stále je to len poku‰enie a klamstvo.
Vidíme to aj pri agresívnom presadzovaní rodovej rovnosti
istej skupiny ºudí. Av‰ak ãi sa niekto narodil muÏom  alebo
Ïenou, o tom sme nerozhodli my sami, ale Pán Boh. A keì
nám chcú dnes tí  istí ºudia nahovoriÈ, Ïe to si môÏe ãlovek
zmeniÈ, tak je to na úrovni poku‰enia diabla, a je to nereál-
ne. Ale ãlovek masírovan˘ propagandou s podporou hor-
monálnej chémie je tomu náchyln˘  uveriÈ a demokraticky
presadiÈ do civiln˘ch zákonov proti zákonu prirodzenému. 

Preto tu máme koronakrízu a nezbavíme sa jej,
k˘m ºudia neprestanú podliehaÈ poku‰eniu byÈ ako
Boh.  

Ak je vírus vyrobený...
Ak je koronavírus z laboratória, je to biologická

zbraÀ (toto si dovolil povedaÈ o. i. praÏsk˘ kardinál Dominik
Duka na Popolcovú stredu 17. februára 2021 v praÏskej ka-
tedrále sv. Víta: „Jsou o tom pfiesvûdãeni v‰ichni vojen‰tí
specialisté na celém svûtû, ktefií se to buì bojí fiíci, nebo to
nesmí fiíci.“)  Tvorcov, biológov, profesorov, doktorov, ktorí
podºahli poku‰eniu  byÈ ako Boh, treba nájsÈ, identifikovaÈ
a daÈ im cenu Dr. Josefa Mengeleho (1911 – 1979), teda
postaviÈ pred súd, ktorému on u‰iel do JuÏnej Ameriky. 

Ján ·panko na webe kon‰piraãného Denníka N napísal:
„·trnásÈãlenn˘ tím odborníkov, alias vy‰etrovateºov, Sveto-
vej zdravotníckej organizácie vykonal misiu s cieºom objasniÈ
kºúãovú otázku, kedy a ako sa epidémia zaãala. Záver
z tejto prvej misie je pre nás veºmi znepokojiv˘: MoÏno sa
nikdy nedozvieme ako sa Covid-19 v âíne objavil. Aj pre-
to nebudeme vedieÈ zabrániÈ tomu, aby sa podobná situácia
nezopakovala znova. Správy v médiách v the Wall Street
Journal a New York Times potvrdili, Ïe ãínska vláda zata-
juje údaje vy‰etrovateºom WHO. PredbeÏné zistenia nazna-
ãujú, Ïe je nepravdepodobné, Ïe by koronavírus vznikol v la-
boratóriu v âíne, ale prenos zo zvierat na ºudí je potreb-
né ìalej skúmaÈ. Stále ale nevieme, ako sa to v‰etko
zaãalo, preto v‰etky hypotézy  sú naìalej otvorené...“

(Slovo kon‰pirácia je z latinsk˘ch slov con = spolu a spirare =
d˘chaÈ)

Ak vírus vznikol náhodou
Ak koronavírus vznikol náhodou, potom bol a je

v BoÏom prozreteºnostnom pláne a je to BoÏie napomenutie
hrie‰nemu ºudstvu, aby sa spamätalo. Aby sme sa spamäta-
li v‰etci: od jednoduch˘ch ºudí, aÏ po na‰e volené i nevolené
elity zdravotníckeho reÏimu.

Slovenskí katolíci adresovali na‰ej verejnosti i pá-
nom biskupom v˘zvu, kde okrem iného pí‰u:„Po takmer
roku, odkedy nemôÏeme slobodne a verejne participovaÈ na
slávení svät˘ch om‰í v na‰ich katolíckych chrámoch, sa opäÈ
blíÏime k najväã‰ej liturgickej oslave roka – k vzkrieseniu
ná‰ho Pána JeÏi‰a Krista, ktorá bude pravdepodobne zo
strany svetskej moci aj tentoraz zakázaná. Zdá sa, Ïe na zá-
klade neprimerane submisívneho postoja pastierov Katolíc-
kej cirkvi, sa postupne zaradíme medzi najateistickej‰ie
a najtotalitnej‰ie ‰táty (v Ïiadnom z na‰ich bezprostredn˘ch
susedn˘ch ‰tátov totiÏ k tak˘mto tvrd˘m opatreniam nedo-
‰lo) z hºadiska re‰pektovania slobody náboÏenstva. Preto
máme ako verní synovia a dcéry Cirkvi váÏnu obavu o reálnu
sakramentálnu sluÏbu Cirkvi, ktorej centrom je Ïiv˘ Kristus
uprostred eucharistického spoloãenstva veriacich, ktorú ne-
môÏu nahradiÈ virtuálne stretnutia... Vzhºadom na súãasnú
tragickú situáciu dejín spásy na Slovensku, v ktorej totalitn˘
protikresÈansk˘ systém zameran˘ proti rodine a Ïivotu opäÈ
rafinovane siaha na slobodu náboÏenstva a na Bohom daro-
vané právo na verejn˘ kult a uctievanie, ktoré BoÏia autorita
v Dekalógu definovala ako „morálny imperatív“, uÏ v tejto
fáze nemôÏeme viac mlãaÈ. My, úprimne veriaci katolíci, sa
nehanbíme za Krista, no oprávnene chceme vidieÈ, Ïe aj na-
‰i pastieri a Cirkev nie sú len humanistickou a charitatívnou
in‰titúciou, kde dominuje ‰tatistika o poãte veriacich, ktorá
je základom finanãn˘ch príspevkov od ‰tátu. Mnohí ºudia
na Slovensku sú uÏ dnes reálne chudobní (ba pod hranicou
chudoby) a ich existencia je váÏne ohrozená. Veºa ºudí je aj
bez práce a majú ão robiÈ, aby uÏivili svoje rodiny. 

Vakcíny morálne kompromitované
Morálne závaÏnou vecou, ktorá nás katolíkov prekva-

puje, je pohor‰ujúce angaÏovanie sa za vakcináciu proti cho-
robe Covid-19 vakcínami, ktoré sú morálne kompromitova-
né zloãinom vráÏd nenaroden˘ch detí a k priamej podpore
neºudskej a obludnej farmaceutickej lobby, ktorú vytvorili
vedci odtrhnutí od biblického imperatívu Nezabije‰! Namies-
to verejného apelu na ‰tátne in‰titúcie, na biomedicínske
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a farmaceutické autority, aby poskytli slovensk˘m obãanom
eticky nezávadné a bezpeãné vakcíny, vy nás paradoxne vy-
z˘vate k podpore morálneho zla, ktoré odporuje BoÏiemu
zjaveniu a uãiteºskej tradícii Cirkvi vo forme encyklík sv. Jána
Pavla II. Veritatis splendor a Evangelium vitae. Jedinou náde-
jou je Ïiv˘ Kristus – Redemptor hominis (Vykupiteº ãloveka),
nie vakcína, ako tvrdia niektorí...“ (cel˘ list nájdete na we-
boch, lebo stará téza, Ïe papier znesie v‰etko sa dnes musí
ãítaÈ: internet znesie v‰etko.)

Viera v Boha a jeho zm⁄tvychvstalého  Syna JeÏi‰a Krista
musí nám daÈ väã‰iu nádej, neÏ je strach z korony, lebo On
premohol svet s jeho i na‰imi hriechmi a vstal z m⁄tvych,
a ako je skrze ãloveka smrÈ, tak je skrze ãloveka aj zm⁄tvych-
vstanie: Veì ako v‰etci umierajú v Adamovi, tak zasa v‰etci
oÏijú v Kristovi.  Ako posledn˘ nepriateº bude zniãená smrÈ.
(1 Kor 15,20-26) Za túto vieru na‰i ãlenovia trpeli a obetova-
li svoje Ïivoty. Komunistická tma trvala od roku 1948 do no-
vembra 1989. Koºko potrvá tma  súãasná, korono-kovidová? 

Napriek tomu, v‰etk˘m Vám, milí priatelia, Ïelám
poÏehnané veºkonoãné sviatky zm⁄tvychvstania ná‰ho Pána
JeÏi‰a Krista.

Ján Ko‰iar

duchovn˘ PV ZPKO
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Povojnovej generácii
sa aÏ do roku 1989 prvá
Slovenská republika vnu-

covala ako tzv. Slovensk˘ ‰tát.  âiÏe ako-
by ani nejestvoval ‰tát, iba ak˘si tzv.
útvar. Od roku 1948 do roku 1989 boli
pri moci komunisti, takÏe spochybÀova-
nie, ba aÏ zatracovanie prvej Slovenskej
republiky, ktorá komunistickú stranu vy-
kázala do ilegality, bolo ist˘m revan‰om.
Zákaz ãinnosti komunistickej strany mal
svoje opodstatnenie. Podºa Mareka Sy-
rového (Slovenskí komunisti v rokoch
1939-1944) „extrémizmus tejto strany,
ale tieÏ v niektor˘ch prípadoch odhalená
spolupráca so sovietskou ‰pionáÏou, pri-
nútila kompetentné úrady zriadiÈ uÏ v ro-
ku 1933 v rámci politického spravodaj-
stva aj ‰peciálny tím, ktorého ãlenovia sa
venovali osobitne komunistom“. TakÏe
e‰te pred vznikom slovenskej autonómie
i samostatnej Slovenskej republiky, táto
strana vyvíjala pre ‰tát nebezpeãnú ãin-
nosÈ. 

Je priam nepochopiteºné, Ïe po roku
1989, keì spoloãnosÈ odvrhla komunis-
tick˘ systém, neodvrhla jeho praktické
pokraãovanie. Prvá Slovenská republika
sa opäÈ stala zatracovanou a dostala no-
vé prívlastky. Od klérofa‰istickej, cez voj-
novú aÏ po fa‰istickú. Ak˘ to má praktic-
k˘ v˘znam sa presvedãili najmä politickí
väzni komunistického reÏimu. 

V minulom ãísle Svedectva sme uve-
rejnili dokument Ústavu pamäti národa
pod názvom ÎiadosÈ o priznanie po-
stavenia úãastníka protikomunistic-
kého odboja podºa zákona ã.
219/2006 Z.z. Má osem strán, päÈ ãastí.
V skutoãnosti aÏ piata z nich zodpovedá
poÏiadavkám zákona o protikomunistic-
kom odboji. Zákon totiÏ v paragrafe 6
stanovuje: „Úãastníkom protikomunistic-
kého odboja je obãan, ktor˘ bol politic-
k˘m väzÀom alebo bol z politick˘ch
dôvodov internovan˘, alebo bol v období
rokov 1948 aÏ 1953 zaraden˘ do vojen-
sk˘ch táborov núten˘ch prác, alebo bol
v rokoch 1944 aÏ 1946 civilnou osobou
protiprávne násilne odvleãenou do b˘va-
lého Zväzu sovietskych socialistick˘ch re-
publík a do táborov, ktoré mal b˘val˘
Zväz sovietskych socialistick˘ch republík
zriadené v in˘ch ‰tátoch. Podºa tohto zá-
kona je politick˘m väzÀom ten, kto bol
v rozhodnom období obmedzen˘ na
osobnej slobode väznením, zaradením
do tábora núten˘ch prác, protiprávne ná-
silne odvleãen˘ alebo internovan˘ pre
svoj aktívny odboj proti komunistickej
moci z dôvodov politick˘ch, náboÏen-
sk˘ch, ãi z ìal‰ích dôvodov súvisiacich
s protikomunistick˘m odbojom.“ A para-
graf 10 v bode 2 hovorí: „Úãastníkovi

protikomunistického odboja podºa para-
grafu 6 prináleÏí postavenie veterána
protikomunistického odboja; Ústav pa-
mäti národa mu vydá preukaz veterána
protikomunistického odboja.“

Zákon zrozumiteºne hovorí, kto má
nárok na postavenie veterána protikomu-
nistického odboja. IbaÏe Ústav pamäti
národa i‰iel svojím dokumentom, ktor˘
musí vyplniÈ kaÏd˘ Ïiadateº, ktorému
z postavenia veterána protikomunistické-
ho odboja vypl˘va zv˘‰en˘ príplatok
k dôchodku a jednorazová symbolická
suma 1989 eur, nad rámec zákona. Nap-
ríklad v ãasti II sú otázky k ãinnosti Ïia-
dateºa v rokoch 1939 aÏ 1945. Máme in-
formácie, Ïe ten, kto sa v tomto období
angaÏoval napríklad v mládeÏníckej orga-
nizácii, nezískal postavenie veterána pro-
tikomunistického odboja. To je uÏ zo sa-
motnej povahy veci absurdné, lebo i‰lo
o vyslovene protikomunistick˘ reÏim. Ak
by táto podmienka mala platiÈ, postave-
nie úãastníka protikomunistického odbo-
ja by nemohol získaÈ ani popraven˘ An-
ton Tunega, lebo bol ãlenom Hlinkovej
mládeÏe. No ani Anton Srholec, keby
pravdivo odpovedal na otázku z doku-
mentu, ãi bol evidovan˘ v materiáloch
·tB ... Takéto lustrovanie politick˘ch väz-
Àov mohlo maÈ v˘znam pred tridsiatimi
rokmi. Ale dnes? Eva Zelenayová

‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA
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Jej tvár vyÏaruje spokoj-
nosÈ, pokoru a istotu záro-
veÀ, ale keì zaãne spomínaÈ
na svoju mladosÈ zneistie,
hlas sa jej zaãne chvieÈ, ruky
hºadajú pevnú oporu. Z oka
vypadne slza. Anna Fodorová
(1939), podpredsedníãka PV
ZPKO, svoju prvorodenú dcé-
ru priviedla na svet vo vä-
zení. Takto sme vo Svedectve
ã. 6 v roku 2015 predstavili

pani Fodorovú, od 24. marca 1990 ãlenku na‰ej orga-
nizácie, od roku 2006 predsedníãku okresnej i kraj-
skej poboãky PV ZPKO, od roku 2009 ãlenku predsed-
níctva a od roku 2013 podpredsedníãku PV ZPKO pre
ekonomiku. Na‰a drahá Anka 8. marca 2021 opustila
tento svet.  

Napriek preÏitému utrpeniu, vÏdy okolo seba ‰írila ra-
dosÈ zo Ïivota a optimizmus. Na svoju mladosÈ si takto za-
spomínala: „Rodinná idylka sa skonãila, keì som konãila
me‰tiansku ‰kolu v Îiline. V dedine sa objavili komisári
a zaãali agitovaÈ do JRD. Môj otec sa v‰ak za Ïiadnu cenu
nechcel vzdaÈ svojho majetku.  Otcovo trápenie som veºmi
ÈaÏko niesla.  VyhráÏali sa mu, Ïe ak nepodpí‰e vstup do
druÏstva, deti nebudú môcÈ ‰tudovaÈ. Celkom ho to zlomi-
lo, aÏ napokon podpísal.  Rezignoval na v‰etko. UÏ ho ne-
zaujímalo, ãi sa deti dostanú do ‰koly alebo nie.“

Anka sa zoznámila s b˘val˘m politick˘m väzÀom Anto-
nom PovaÏsk˘m a jeho priateºom Emilom ·vecom. „Po-
vaÏsk˘ so ·vecom mi boli blízki svojou Ïivotnou filozofiou,
lebo rovnako ako oni, aj ja som cítila odpor k ideológii,
ktorá nám zobrala zmysel Ïivota,“ povedala v rozhovore
pre Svedectvo. To neuniklo pozornosti riaditeºa ‰koly Vla-
dimíra Záhradníka v RuÏomberku, kde Anka pracovala ako
vychovávateºka. Zaãal ju sledovaÈ a dohováraÈ jej. V roku
1960 ·vec emigroval do Rakúska. ·tátna bezpeãnosÈ za-
chytila listy, ktoré jej poslal a v ktor˘ch sa p˘tal na PovaÏ-
ského. Vraj ão robí, ão chystá... 

·trnásÈ dní pred svadbou, 30. júna 1961, ju zatkli. Ma-
la 21 rokov.

Na otázku, ãi si e‰te pamätá podrobnosti, odpovedala:
„Na to sa nedá zabudnúÈ. Keì sme pri‰li do mojej izbiãky
poÏiadali ma, aby som im vydala v‰etky písomnosti. Reku
aké? Îe nejaké fotografie, listy zo zahraniãia, písomnosti.
Napadlo mi, ãi majú povolenie na prehliadku. Samozrejme,
Ïe mali. Tak som si sadla do kresla a ãakala, ão bude. KaÏ-
d˘ kúsok v byte prehºadali, baterkou presvecovali staroÏit-
n˘ nábytok. Vraj hºadali mikrofilmy. P˘tali fotografiu ·veca.
Mala som ju v albume, tak som im ju ukázala, nemala som
nijaké tajnosti. V tom ãase som nevedela, Ïe na moju
adresu i‰la od ·veca zásielka s fotoaparátmi a príslu‰en-
stvom na ‰pionáÏ.“

Nasledovalo väzenie v Banskej Bystrici. Vy‰etrovacia
väzba trvala tri mesiace. Na vy‰etrovateºov nezapôsobila
ani skutoãnosÈ, Ïe mladá Ïena bola tehotná. Po troch me-
siacoch „ma strãili do tzv. antona na preváÏanie väzÀov.
Bolo v Àom desaÈ kabiniek bez okien, úzkych a nízkych,
takÏe sa v nich nedalo vôbec narovnaÈ. Mne to robilo
problémy, lebo som dosÈ vysoká. Keì naplnili vozidlo, po-
hli sme sa. Vyviedli ma odtiaº celkom oslepenú. Boli sme
v Ilave. Tam sme prespali a ráno mi vo vojenskej ‰álke do-
niesli trochu ãiernej kávy a kus chleba. A i‰li sme ìalej. Ale
to uÏ nebola krátka cesta. Navy‰e tie antony nechodili
r˘chlo, takÏe do Prahy sme dorazili aÏ veãer. No a mÀa
z tej kabíny uÏ museli vyÈahovaÈ.“

V Ruzyni sa dostala na celu „nad nejakou vy‰etrova-
cou kanceláriou, takÏe ãasto sme poãuli údery, plaã mu-
Ïov, krik. A to neboli päÈdesiate roky, bolo to v roku 1961.
Neskôr som sa dozvedela, Ïe v‰etk˘ch ºudí, s ktor˘mi som
sa st˘kala, od ktor˘ch som mala adresy, v‰etk˘ch vy‰etro-
vali. Keì som sa to dozvedela, bola som z toho hotová.
V Ruzyni som sa dozvedela, Ïe aj môj snúbenec je za-
vret˘.“ 

Emila ·veca v neprítomnosti odsúdili na pätnásÈ rokov,
PovaÏského na sedem  a Annu Fodorovú na ‰tyri roky. Za
vyzvedaãstvo. 

UÏ na druh˘ deÀ po rozsudku ju zaviezli na Pankrác.
„Tentoraz nie do cely, ale do nemocnice, kde v jednej
miestnosti bolo 24 postelí. LeÏali tam Ïeny po ÈaÏk˘ch, naj-
mä onkologick˘ch operáciách. Plakali, kriãali, tam sa neda-
lo spaÈ. Tie Ïeny nedostávali niã na utlmenie  bolesti, ja
som im podávala aspoÀ vodu, stisla ruku... Som presved-
ãená, Ïe na t˘ch Ïenách robili pokusy. Dostala som sa na
novorodenecké oddelenie.  Bolo tam trinásÈ novorodenia-
tok a ja som ich dostala do opatery. Boli vo veku od troch
dní do troch mesiacov. Modlila som sa, aby som to zvládla,
aby som t˘m deÈom neublíÏila.  KaÏdé tri hodiny  priviedli
matky na kojenie. Dozorca tam stál, za 15 minút museli
nakojiÈ deti a potom ich vyslovene odtrhli matkám od prs-
níkov. Ja som tie deti potom dokrmovala umel˘m mlie-
kom, lebo inak by ostali hladné. Veãer som ich  vykúpala,
odváÏila, dala kojiÈ, potom znovu odváÏila, prebalila, dala
do postieºky. Bol to jednoducho rituál. Îeny mi boli vìaã-
né, Ïe sa o deti starám. Robila som  od rána od ‰iestej do
veãera do desiatej,“ spomínala a pokraãovala: „Ráno som
deti na‰la v dezolátnom stave. Pogrckané, pokakané, poci-
kané, vysilené od plaãu. V‰etky som obriadila, aÏ sa upo-
kojili. A takto to i‰lo zo dÀa na deÀ.

AÏ som  27. februára dostala pôrodné bolesti a na
druh˘ deÀ na obed som porodila dcérku. V ten deÀ a na
druh˘ deÀ som e‰te mohla leÏaÈ, ale na tretí deÀ som sa uÏ
musela staraÈ o v‰etky deti. Bola som v‰ak rada, lebo som
tam mala aj svoje dieÈa.“

Anka, ìakujeme za tvoje svedectvo, bude‰ nám veºmi
ch˘baÈ.

Eva Zelenayová 
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Komunizmus jej zobral zmysel života



Nemalo by sa, no stane sa, Ïe sa po‰ta na redakãnom
stole objaví aÏ po nejakom ãase. Hoci od odoslania správy
uplynie len niekoºko mesiacov, môÏu sa dramaticky zmeniÈ
okolnosti. Predsedníãka regionálnej organizácie PV ZPKO
v Nitre AlÏbeta Loudová poslala zaãiatkom augusta minulé-
ho roku do Svedectva  informáciu o dvoch podujatiach.  Pr-
vé sa t˘kalo prvého v˘roãia úmrtia manÏelky ãestného pred-
sedu organizácie Pavla Lavu ·tefánie Lavovej, ãlenky nitrian-
skej organizácie politick˘ch väzÀov. Predsedníãka RO PV
ZPKO v Nitre AlÏbeta Loudová s manÏelom Bohumilom Lou-
dom si 18. júla 2020 pripomenuli v˘roãie jej úmrtia na mest-
skom cintoríne v Nitre. Svieãky, kvety a tichá modlitba sa uÏ
neodmysliteºne stali súãasÈou spomienky na ãlenov organi-
zácie politick˘ch väzÀov v Nitre.

Predsedníãka RO PV ZPKO v Nitre A. Loudová prija-
la pozvanie predsedu KPVS Petra Sandtnera na pietnu spo-
mienku nespravodlivo väznen˘ch komunistick˘m reÏimom
vo väznici v Nitre. Uskutoãnila sa 6. augusta 2020 pri pa-
mätnej tabuli vedºa vchodu do Ústavu na v˘kon väzby
a Ústavu na v˘kon trestu odÀatia slobody na Cintorínskej
ulici v Nitre. Na pietnom akte kladenia vencov sa zúãastnili
okrem predsedníãky organizácie aj Anna Mesáro‰ová, Jana
Vere‰ová, Juraj Konya, Helena Hlavaãková, Agáta Fi‰erová

a Jozef Turãek. Îiaº, Janka Vere‰ová, jedna spomedzi najak-
tívnej‰ích ãleniek nitrianskej organizácie, sa dne‰n˘ch dní
nedoÏila. âesÈ jej pamiatke! (zl)
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Z oneskorenej pošty

Pred väznicou v Nitre. Foto archív

Drahý a vzácny náš priateľ,

milý jubilant, pán profesor!

Tvoj život bol a je veľmi požehnaný, lebo Tvojim
cieľom bolo budovať nebeské kráľovstvo už tu na zemi.
Vedel si čo znamená obeta a kríž. Na prvom mieste treba
vyzdvihnúť Tvoju krásnu rodinu; spolu s manželkou ste pri-
jali osem detí, príkladne ste ich vychovávali v kresťanskej
viere, dokonca jeden váš syn Jozef Dominik sa stal kňa-
zom a dominikánom. 

Podobne si sa obetoval pre svoj, ale i náš slovenský
národ, ktorému si venoval svoj dar písania a trpezlivosť
v skúmaní historických prameňov. V neobyčajnej miere si
sa pričinil o poznanie dejín nášho národa, tak doma ako
aj vo svete. Teraz, pri príležitosti Tvojho jubilea, vyšla Tvoja
nová kniha Slovakia and Slovaks in the Twentieth Century,
obsahujúca aj Tvoj bibliografický súpis – vyše 1200 zázna-
mov. A tie nemajú konca, lebo v každej Kultúre si môžeme
od Teba niečo prečítať. 

V Tvojich článkoch sa človek dozvie veľa – sine ira et

studio – najmä o prvej Slovenskej republike a o jej prezi-
dentovi Dr. Jozefovi Tisovi. Svojimi prácami si prispel nie-
len k odkrývaniu neprávd a fabulácií, ale napomáhal si
najmä k pravdivému poznávaniu našich dejín, za ktoré sa
nijaký Slovák nemá čo hanbiť. Nech Ti to Pán, večná Prav-
da, hojne odplatí.

Ferko drahý, milý jubilant, 
táto Tvoja služba pravde Ťa určite zapíše zlatými pís-

menami do Knihy života, a natrvalo zostane v historickej
pamäti, aj keď nás tu už nebude, lebo litera scripta manet.
Svojimi publikáciami v angličtine si sa pričinil aj o pravdi-
vé poznanie Slovákov a ich dejín vo svete, o ktorých sa
v cudzine stále málo vie. Touto svojou prácou pera si naj-
mä povznášal náš národ a viedol ho k pravde, ktorej zdro-
jom je večná Pravda, Boh sám. 

Ako sa zapíšeme my všetci do Božích dejín? Boh nás

povolal k životu v našom slovenskom národe a dal nám
všetky milosti, aby sme prispeli k vzájomnému dobrému
spolužitiu, lebo všetci sme jedna veľká Božia rodina. 

Ferko, pán profesor, Tvoje vzácne práce hovoria
o dejinách nášho národa, ako o takom, ktorý stojí a padá
so Všemohúcim Bohom. Aj teraz, keď nám hygiena a vlá-
da zatvorila kostoly. 

Ferko, pri Tvojom krásnom životnom jubileu 95 ro-
kov, môžeme spokojne povedať, že máš skúsenosť ako
málokto, skúsenosť nielen dejinnú, ale hlavne ľudskú. Bol
si utečencom, zažil si toho veľa, rozličné režimy, zložité
situácie, začal si u protinožcov nový život a pritom si
nestratil to, čo je pre človeka najdôležitejšie, ako to krásne
vyjadruje svätý Pavol: „Dobrý boj som bojoval, vieru som
zachoval“ (2 Tim 4, 7). 

Milý Ferko, pán profesor, som poctený, že Ťa osobne
už desaťročia poznám, myslím od roku 1984, preto viem,
že ako dobrého kresťana-katolíka a Slováka Ťa vždy, ce-
lým Tvojím životom, viedla láska k Bohu, blížnemu i slo-
venskému národu, za toto svedectvo Ti veľmi pekne ďaku-
jem. V Tvojej práci za Boha a národ Ti želám i naďalej veľa
úspechov, pevné zdravie a dobré pero aj do ďalších rokov,
pokiaľ len budeš vládať.

Ad multos annos! Ján Košiar

Ku gratulácii sa pripája celé vedenie PV ZPKO,

redakcia Svedectva a jeho redakčná rada.

Prof. František Vnuk 95-ročný

Vpravo Franti‰ek Vnuk s biskupom

Dominikom Hru‰ovsk˘m.

Foto archív



V konflikte postkresÈanskej a islamskej civilizácie do‰lo
k ìal‰iemu zvratu. Zaãiatkom júla 2020 pôvodne patriar-
chálny chrám Hagia Sofia v Kon‰tantínopole – hlavnom
meste V˘chodnej rímskej rí‰e – dne‰nom Istanbule, bol
z múzea po 85-tich rokoch „premenen˘“ na me‰itu. 

V˘znam Hagie Sofie podãiarkuje aj to, Ïe je úzko spoje-
ná s na‰ou duchovnou, a teda aj kultúrnou tradíciou. Sv.
Kon‰tantín – Cyril bol v nej vysväten˘ na kÀaza a stal sa
vy‰‰ím hodnostárom – bibliotekárom – správcom kniÏnice
s archívom a tajomníkom patriarchu. Pri Hagii Sofii bola
zriadená Dvorná (cisárska) vysoká ‰kola – najprestíÏnej‰ia
akademická in‰titúcia vtedaj‰ieho nielen kresÈanského sveta. 

Katolícke noviny v ãísle 32/2020 síce priniesli túto infor-
máciu ako svoju ústrednú tému, ale problematiku bagateli-
zovali. Sprievodca po blízkom v˘chode Ján Majerník ãitate-
ºov ubezpeãuje, Ïe „kresÈanstvo a islam sa historicky zbli-
Ïujú a nie je prospe‰né, aby sa vytvárala vzájomná
nedôvera a rozjatrovali sa nedorozumenia z minulosti“.
V rovnakom ovzdu‰í sa niesla na televíznej dvojke 2. de-
cembra 2020 diskusná relácia Do kríÏa. Vyznávaã islamu
Jozef Lenã nás ubezpeãoval, Ïe násilná premena kresÈan-
ského chrámu na modlitbov˘ priestor moslimov – me‰itu je
v poriadku. Jozef Lenã potvrdil náuku Mohameda, keì
nadviazal na svoju hlavnú arogantnú klamlivú tézu o tom,
Ïe Hagia Sofia sa vrátila pôvodnému úãelu: „Ak sme mo-
noteisti, veríme v jediného Boha, tak nemôÏeme akcepto-
vaÈ vieru v iného Boha.“ Moderátor Jaroslav Dani‰ka mu
správne  kontroval, Ïe kresÈania predsa veria v iného Boha.
âesÈ pravde aspoÀ v poslednom vstupe relácie sa snaÏil
brániÈ pravoslávny kÀaz prof. Ján Zozuºák, ktor˘ divákom
vysvetlil rozdiel: Hagia Sofia bola postavená na bohosluÏby
BoÏiemu Synovi JeÏi‰ovi Kristovi, ktor˘ na jej kopule je
vyobrazen˘ ako Pantokrator a to, Ïe kresÈania sú chrámom
Ïivého Boha. 

Vieme, kde je pravda
KresÈansk˘ Boh sa zjavil ako Trojica osôb. Otec JeÏi‰a

Krista, ktor˘ v láske Ducha Svätého ponúka ãloveku zboÏ-
‰tenie, úãasÈ na svojom Ïivote. Monoteizmus islamu je mo-
censk˘ monoteizmus, kde niet miesto pre dialóg a lásku,
pretoÏe predpokladom dialógu, tobôÏ lásky, sú osoby, teda
interpersonalita. Mocensk˘ monoteizmus je dôvodom na
aktívny útlak a ospravedlÀovanie násilia v dejinách. Naozaj
je Boh schizofrenik a Ïelá si paralelne dve náboÏenstvá? Je
kresÈanská katedrála to isté ako moslimská me‰ita? Máme
predsa zdrav˘ rozum a pravú vieru a vieme, kde je pravda.

V kresÈanstve nemôÏeme z jeho svätej knihy – Biblie,
explicitne odvodiÈ násilie. A ak bolo v dejinách násilie pá-
chané kresÈanmi, ako pí‰e Nikolaj Berìajev, nikdy nevzi‰lo
z kresÈanského jadra, teda je nekresÈanské. 

V islame jestvujú tri zdroje násilia, ktoré tvoria konjunk-
ciu. Prv˘ zdroj násilia je odvoden˘ z ich „svätej“ knihy
Koránu. Násilie a brutalita je obsiahnutá v 180 ver‰och
a nenávisÈ k neveriacim v 349 ver‰och Koránu.  

Druh˘ zdroj je de‰truktívnosÈ mysle zakladateºa islamu.
De‰truktívnu myseº Mohameda vidíme aj na príbehu po
prvom vyhnaní z Mediny, do ktorej sa vrátil o pribliÏne 8 ro-
kov (630 po Kr.), ale s meãom, aby zlikvidoval celú oligar-
chiu tejto metropoly. V súãasnosti, 20. júla 2020, bola  Ha-
gia Sofia  svedkom, ako duchovn˘ – imán s meãom v ruke
nepríãetne vykrikoval z Koránu protikresÈanské kapitoly –
súry.   

A tretím sú extrakty uãenia v Koráne o JeÏi‰ovi Kristovi,
av‰ak z v˘slovne heretickej proveniencie. Ide o prebratie
a prítomnosÈ nepravovern˘ch, ÈaÏko heretick˘ch téz z kres-
Èanstva do Koránu: popieranie BoÏstva JeÏi‰a  Krista (hlavne
arianizmus) a Sv. Trojice. 

Rezignácia na spásu v Kristovi?
Ak vieme, aká je podstata islamu, potom Katolícke

noviny klamú ãitateºov, keì pouÏívajú v˘raz „zbliÏujúci sa“
islam a jeho genocídne skutky naz˘vajú „historické nedoro-
zumenia“. Robia  tak v rámci paradigmatickej zmeny v ka-
tolicizme po „revoluãnom“ Druhom vatikánskom koncile
(1962 – 1965), ktor˘ nenápadne rezignoval na jedineãnosÈ
spásy v Kristovi. 

Jeho producenti zaãali prikvapkávaÈ jedy rôznych heréz
do ustálenej pravej náuky. Medzi najÈaÏ‰ie dôsledky môÏe-
me zaradiÈ koncilom „zrovnoprávnenie“ náboÏenstiev de-
krétmi Nostra aetate (NA) a Dignitatis humanae (DH). Kon-
cil nebezpeãne mie‰a schopnosÈ ãloveka zvoliÈ si a konaÈ
zlo s právom na to, aby si zvolil a konal zlo. Koncil vyhlasu-
je právo voliÈ a konaÈ zlo, to jest uplatniÈ „náboÏenskú
slobodu“. Z existencie schopnosti voliÈ a konaÈ zlo, pravdu
a omyl, nemôÏe byÈ predsa odvodené právo zlo aj konaÈ
a voliÈ si omyl. 

Trend zaãat˘ Koncilom dovr‰uje pontifikát súãasného
pápeÏa. âo slúÏi ako náhrada jedineãnosti spásy v osobe
JeÏi‰a Krista, ktorá sa dosahuje v Cirkvi? Univerzálne brat-
stvo – vízia slobodn˘ch murárov – je uÏ explicitne prítomné
v obsahu dokumentu na spôsob pápeÏovej encykliky Fratel-
li Tutti: „nová vízia bratstva a sociálneho priateºstva“ (ã. 6)
a následná „univerzálna a‰pirácia na bratstvo“ (ã. 8).
O kresÈanskom Bohu hovorí len v krátkej pasáÏi: „Ako
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Hagia Sofia a „zbližujúci sa“ islam

Hagia Sofia v Istanbule. Foto archív



veriaci sme presvedãení, Ïe bez otvorenosti voãi Otcovi
v‰etk˘ch nebudú existovaÈ pevné a stabilné dôvody odvola-
nia sa na bratstvo“ (ã. 272). Aj na to uÏ poznáme odpoveì,
totiÏ antikrist sa bude prezentovaÈ, ako to tu‰il Vladimír So-
lovjov, na báze ekumenizmu, pacifizmu a ekológie.

Kontaminácia kultúrnym marxizmom
Nielen v TV relácii, ale aj v Katolíckych novinách vidíme

prítomnosÈ politickej korektnosti: „Nie je prospe‰né, aby sa
vytvárala vzájomná nedôvera.“ Ide o osobitn˘ ºavicov˘ kó-
dex, na základe ktorého sa vraj nesmie ubliÏovaÈ men‰inám
ãi uÏ náboÏensk˘m, asociálnym a sexuálnym. Politická ko-
rektnosÈ nie je niãím in˘m neÏ kultúrnym marxizmom trans-
formovan˘m z ekonomickej do kultúrnej roviny, a to vo via-
cer˘ch paralelách. Jej princípy kontaminovali aj náboÏensk˘

slovník, ktor˘ nazveme náboÏenská korektnosÈ. Katolícke
noviny nereflektujú, Ïe spása prichádza od Krista, ktor˘ je
BoÏím Synom, ale podsúvajú tézy multikultúrnej diverzity.
Svojimi príspevkami ‰íria zmätok v du‰i dôverãivého sloven-
ského katolíka.  

Distribúcia moslimsk˘ch migrantov v masovom meradle
od roku 2015 v rámci nastoºovania nového svetového
poriadku má primárny cieº ur˘chliÈ likvidáciu kresÈanstva.
Realita v súvislosti s islamizáciou sveta, s ktor˘m kolaboruje
neskor˘, konãiaci liberalizmus a Ïiaº aj oficiálny katoliciz-
mus, zaiste nám naháÀa strach a bezmocnosÈ, aj keì na‰a
vlasÈ je e‰te stále pod materinskou ochranou Bohorodiãky
Márie, ktorej plá‰È je ‰ir‰í ako obloha (Akatist k presvätej
Bohorodiãke, Ikos 6). 

Peter Greão
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Kniha o v˘znamnej slovenskej kÀazskej osobnosti Dr.
·tefanovi Hlaváãovi má ão povedaÈ nám kresÈanom, ale aj
v‰etk˘m ºuìom v 21. storoãí, napriek tomu, Ïe  túto auto-
biografiu napísal pred viac neÏ 65 rokmi. Kniha vy‰la v pia-
tom vydaní v SSV Trnava v roku 2017, s doplnením jeho
Ïiaka ·tefana Halása, o jeho Ïivote a kÀazskom pôsobení
po roku 1955, kedy autor svoje  spomienky ukonãil. 

·tefan Hlaváã, ako ho charakterizujú mnohí, bol kÀaz,
uãiteº, vychovávateº, nemocniãn˘ kaplán, duchovn˘ radca,
samaritán a ochranca chudobn˘ch a biednych, muÏ hlbokej
a pevnej viery a vytrvalej modlitby. Rozdával sa a rozdával
v‰etk˘m, ktorí potrebovali duchovnú i hmotnú podporu.
Vedel, Ïe o ãloveka sa treba postaraÈ po telesnej i du‰evnej
stránke. Kardinál Jozef Tomko na profesora Hlaváãa spomí-
na aj v knihe rozhovorov s Mariánom Gavendom, Ïe on vy-
svetlil protináboÏenské postoje ãesk˘ch profesorov, ktorí
v ãase prvej âSR v ‰kolách na Slovensku pôsobili. TieÏ po-
znamenáva, Ïe Ïiaci profesora Hlaváãa si zachovali vieru
v rozliãn˘ch povolaniach.

·tefan Hlaváã sa narodil v Budape‰ti 23. decembra
1903, jeho rodiãia neboli zosobá‰ení a mal jednu sestru.
Ranné detstvo preÏil v Budape‰ti, poãas celého Ïivota mal
komplikované vzÈahy s matkou. Do v˘chovy sa dostal k sta-
rej matke do Kubrej pri Trenãíne, kde preÏíval ‰kolské roky.
Napriek svojmu nemanÏelskému pôvodu, na ão musel vtedy
ÏiadaÈ di‰penz z Ríma a svojím pochybnostiam, sa rozhodol
pre kÀazstvo. Vysväten˘ bol 5. júla 1929 v Olomouci a 14.
júla mal v Kubrej slávnostné primície. Popri vyuãovaní vypo-
máhal kÀazom pôsobiacim vo farnosti, spolupracoval so sa-
leziánmi a pôsobil aj v nemocnici, kde poskytoval duchovné
sluÏby chor˘m aj zamestnancom. 

Pre známe dôvody 29. júla 1950 musel svoju peda-
gogickú ãinnosÈ na gymnáziu v Michalovciach ukonãiÈ
a v decembri ho prepustili aj z nemocnice. Urãili ho ako

pracovníka do národného hospodárstva. Jeho ÈaÏká kríÏová
cesta sa zaãala potom, ão bol 10. septembra 1952 predvo-
lan˘ na ONV k cirkevnému tajomníkovi, kde bol pred budo-
vou zaisten˘ príslu‰níkmi bezpeãnosti. Putoval po ãeskoslo-
vensk˘ch väzniciach a po odsúdení pracoval v bani Tmav˘
dÛl v Rtynûch v Podkrkono‰í odkiaº sa znova dostal do vy-
‰etrovacej väzby. V roku 1954 bol prepusten˘ na slobodu.
V autobiografii tieto roky, ako aj pomery vo väzniciach
a správanie sa vy‰etrovateºov i dozorcov podrobne opísal,
ale svojím prenasledovateºom odpustil. O jeho ìal‰om
pobyte v Kubrej aÏ do jeho smrti sa dozvedáme z doplne-
nia, ktoré napísal jeho Ïiak ·tefan Halás. 

ªudovít Ko‰ík

Štefan Hlaváč: Po priamych cestách

Rozdával sa všetkým



Pred sedemdesiatjeden rokmi, v apríli 1950, spus-
tila komunistická moc v âeskoslovensku akciu, ktorá
vo‰la do dejín ako Barbarská noc. I‰lo o jeden zo zlo-
mov˘ch momentov boja reÏimu proti Katolíckej cirk-
vi, ktorú povaÏoval za svojho úhlavného protivníka.
Bol namieren˘ proti kºúãovej zloÏke katolíckeho Ïi-
vota – reholiam. ReÏim s existenciou muÏsk˘ch ani Ïen-
sk˘ch reholí v novom systéme dlhodobo nerátal. Ako prvé
pri‰li na rad muÏské rehole. E‰te predt˘m, neÏ sa realizova-
la ich likvidácia, uskutoãnil sa na prelome marca a apríla
1950 v Prahe celo‰tátny zinscenovan˘ súdny proces s de-
siatimi ãeln˘mi predstaviteºmi reholí – tromi premon‰trát-
mi, tromi jezuitmi, dvomi redemptoristami, jedn˘m franti‰-
kánom a jedn˘m dominikánom. Medzi nimi bol jeden
rehoºník zo Slovenska – redemptorista Ján Ivan Mastiliak.
Bol odsúden˘ na doÏivotné väzenie. Ostatní dostali trest
od dvoch do dvadsaÈpäÈ rokov väzenia. 

V tom ãase situáciu v˘stiÏne charakterizovalo slovenské
vysielanie Vatikánskeho rozhlasu, keì v apríli 1950 pouká-
zalo na skutoãnosÈ, Ïe po kÀazoch a biskupoch sú rehoºní-
ci treÈou skupinou v Cirkvi, proti ktorej reÏim zasahuje.
Podºa komunistickej propagandy to totiÏ boli príÏivníci
a darmoÏráãi, ktorí nemali miesto v ºudovodemokratickom
svete a reÏim by ich ani nedokázal získaÈ na svoju stranu.
„Najv˘hodnej‰ie by mu bolo v‰etky klá‰tory jednoducho

zru‰iÈ, ale má obavy, Ïe by sa tu potom prejavila skutoãná

vôºa ºudu.“

O necelé dva t˘Ïdne sa najhor‰ie obavy naplnili. V no-
ci z 13. na 14. apríla 1950 sa uskutoãnila precízne pri-
pravená a prísne utajená Akcia K. Poãas nej prepadli
bezpeãnostné zloÏky muÏské klá‰tory, ich obyvate-
ºov odviezli a zhromaÏdili v sústreìovacích klá‰to-
roch. Tie sa vytvorili v dovtedaj‰ích klá‰toroch saleziánov
v ·a‰tíne a Svätom BeÀadiku (dne‰n˘ Hronsk˘ BeÀadik),
premon‰trátskom klá‰tore v Jasove a klá‰tore redemptori-
stov v Podolínci. Osobitné postavenie mal kapucínsky klá‰-
tor v Pezinku. Oznaãoval sa ako „kárny“ a bol urãen˘ pre
rehoºn˘ch predstaven˘ch a „reakãn˘ch“ rehoºníkov.

Zákrok sa t˘kal najpoãetnej‰ích reholí, ktor˘mi boli
franti‰káni, jezuiti a saleziáni, ale aj baziliánov, redempto-
ristov ãi te‰iteºov. Dotkol sa vy‰e osemsto rehoºníkov vo
viac ako päÈdesiatich klá‰toroch na rôznych miestach Slo-
venska. ZhromaÏdenie ostatn˘ch rehoºníkov bolo zav⁄‰ené
v noci z 3. na 4. mája 1950 v rámci Akcie K2. Celkovo bo-
lo v rámci t˘chto akcií na Slovensku zaisten˘ch a sústrede-
n˘ch vy‰e tisíc rehoºníkov. Len niekoºko desiatok rehoºní-
kov zostalo na slobode.

Podobne ako proti muÏsk˘m sa postupovalo proti Ïen-
sk˘m klá‰torom, hoci s ist˘mi odli‰nosÈami. Îensk˘ch
rehoºníãok bolo na Slovensku asi trojnásobne viac neÏ
muÏsk˘ch (viac neÏ tritisíc). Zásah proti nim bol kompliko-
vanej‰í a ich úplné odstránenie zo Ïivota spoloãnosti by si
vyÏadovalo dlh‰í ãas a postupne naãasované kroky.

PredbeÏne sa teda naìalej rátalo s ich pôsobením, hoci
v obmedzenom rozsahu a na presne vyãlenen˘ch miestach
– v zdravotníctve a v sociálnych sluÏbách. Vylúãené boli zo
sféry ‰kolstva. 

Ani Ïenské rehole sa ale nevyhli radikálnemu zá-
kroku, hoci v miernej‰ej podobe ako muÏské. Udial sa
na konci augusta 1950. Rehoºníãky, na rozdiel od zásahu
proti muÏom spred ‰tyroch mesiacov, boli o odstránení zo
svojich pôsobísk úradmi vopred informované. Ráno 29.
augusta 1950 sa zaãala Akcia R, ktorá trvala tri dni.
Do posledného augustového dÀa bolo okolo dvetisíc re-
hoºníãok deportovan˘ch zo svojich domovov a umiestne-
n˘ch v sústreìovacích klá‰toroch na rôznych miestach Slo-
venska.  

Umiestnením rehoºníkov a rehoºníãok do sústreìova-
cích objektov (ich ‰truktúra sa priebeÏne menila) sa zákroky
voãi nim neskonãili. Okrem zná‰ania tvrdého reÏimu poãas
sústredenia v klá‰toroch trpeli mnohí z nich v táboroch nú-
tenej práce, umiestÀovali ich do pomocn˘ch technick˘ch
práporov a tí najneoblomnej‰í konãili aj vo väzeniach. Re-
hole pri‰li o svoj majetok. MuÏsk˘ rehoºn˘ Ïivot sa
presunul do ilegality a Ïensk˘ bol trpen˘ len vo veº-
mi obmedzenej podobe. 

AÏ v roku 1968 sa otvorila moÏnosÈ jeho postup-
ného obnovenia. V apríli 1968 vytvorili rehoºné spoloã-
nosti sekretariát V˘boru rehoºn˘ch spoloãností v âSSR
a Ïiadali svoju rehabilitáciu a zru‰enie nezákonn˘ch opatre-
ní. Medzit˘m jednotlivé rehole na základe skromn˘ch moÏ-
ností svojich príslu‰níkov obnovovali ãinnosÈ. Veºkú aktivitu
vyvíjali hlavne Ïeny, ktor˘ch ‰truktúry neboli v uplynul˘ch
rokoch rozloÏené tak veºmi ako u muÏsk˘ch reholí. Na Slo-
vensku v novembri 1968 pôsobilo dvadsaÈdva Ïensk˘ch re-
holí s vy‰e tritisíc ãlenkami. MuÏské rehole boli podstatne
viac otrasené a obnova ich ãinnosti napredovala pomal‰ie.
V novembri 1968 na Slovensku pôsobilo menej neÏ ‰esÈsto
rehoºníkov.

Legislatívne prekáÏky pri obnovovaní rehoºnej aktivity
v podstate neexistovali, keìÏe rehole neboli nikdy právne
zru‰ené a nebolo ich preto potrebné obnovovaÈ zákonom.
To potvrdila aj generálna prokuratúra v novembri 1968,
keì kon‰tatovala, Ïe rehole legálne existujú a môÏu po-
kraãovaÈ vo svojom Ïivote. 

Následkom normalizaãného v˘voja sa v‰ak stal
rehoºn˘ Ïivot opäÈ neÏiadúcim. V prípade rehoºníãok sa
ich poãet nemal roz‰irovaÈ a ãinnosÈ muÏsk˘ch reholí bola
neprípustná. Na svoje slobodné nad˘chnutie museli sloven-
skí rehoºníci a rehoºníãky ãakaÈ aÏ do roku 1989. Ich stá-
roãná prítomnosÈ v slovenskej spoloãnosti sa viditeºne ob-
novila, preru‰enie kontinuity v‰ak zanechalo svoje stopy.

Od roku 1993 je 13. apríl, keì sa uskutoãnila
Akcia K, na Slovensku pamätn˘m dÀom – DÀom
nespravodlivo stíhan˘ch. 

Ivan A. Petransk˘

V ZRKADLE ČASU
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Prečo je 13. apríl Dňom nespravodlivo stíhaných



Pred marcom 1988 sme nemali biskupov
a ani om‰e v televízii. Dnes máme biskupov
a om‰e v televízii. A denno-denne nám televí-
zie pumpujú do hláv strach a pla‰ia nás  do
nepríãetna: oãkovacie ihlice, zamaskovaná
„banda lupiãov“, plné nemocniãné lôÏka ãi
nedostatok rakiev... 

A predsa dávajú aj nieão iné. Krútia sa a vysielajú filmy –
ãi uÏ ako „dokudrámy“ o Hlinkovi, Cyrilovi a Metodovi ale-
bo seriály o Slovanoch. Chcú nám pomôcÈ spoznaÈ na‰e ne-
poznané vlastné dejiny? Je to veºká vec, povedal by baÈko
·kultéty. Veºká vec by to v‰ak bola iba vtedy, ak by bohumi-
lé (a pre tvorcov zrejme aj „peÀazomilé“) úmysly, zámery,
pohnútky,  neponúkali vedno s ideami spred roka 1988. Ke-
by nám ponúkali pravdu videnú slovensk˘mi oãami, pomá-
hali by budovaÈ zanedbané slovenské povedomie.  

Je to dôleÏité, lebo „nemali sme dosÈ opôr v tom, ako
treba byÈ múdrymi vo vzÈahu k minulosti, aby sme sa napo-
kon s tradíciou zmierili,“ ako napísal in˘ matiãn˘ baÈko Mi-
náã. „Národ musí dozrieÈ, zostarnúÈ natoºko, aby sme sa
mohli vãleniÈ aj duchovne do toku slovensk˘ch dejín.“ No
národ musí dozrievaÈ len na pravde, iba tá ho oslobodí.

Ako sa vyvrbí seriál Slovania?
V mene obãianskeho zdruÏenia Slovenskí katolíci pove-

dali sme svoje k televíznym dokumentom o Hlinkovi, Cyrilo-
vi a Metodovi. A pravdaÏe, aj k zavret˘m kostolom, lebo aj
tu sa Ïiada  pravda. Krutá pravda: ani komunisti si to nedo-
volili, báli sa biskupov.  

Napokon pár slov k seriálu „Slovania“ v jednej z verej-
noneprávnych televízií. Zrejme zmúdrieme aÏ potom, keì
sa dej „vyvrbí“, a on sa zatiaº iba „vrbí“. Potvrdí sa na‰e
presvedãenie o múdrosti predkov, o ich individualizme, ale
aj o spravodlivosti a koniec-koncov aj o dobrote, vypl˘vajú-
cej aj zo spôsobu obÏivy, totiÏ z obrábania pôdy? Po prv˘ch
dieloch seriálu zatiaº nevieme, ako sa dávni Slovania Ïivili,
ako dorábali svoj kaÏdodenn˘ chlieb. Príbeh podºa v‰etkého
z ãias tajomného „cudzinca“ Sama, teda zo 6. ãi 7. storoãia,
je zasaden˘ hlboko do hôr, v‰ade ‰ero, tajomne, lesnato.
ëaleko-preìaleko od zvy‰kov dovtedaj‰ej civilizácie, „done-
dávna“ sporiacej sa o Limes Romanus, ìaleko od prevrhnu-
tého „cárovho stolca“ na miestach, kde duní duna a Dunaj
sa valí. âi nie?  

Nevieme, ako sa to „vyvrbí“, ‰ibnutím akého tajomné-
ho prútika sa z ºudí lesa uÏ ãoskoro  stanú ºudia s vlastn˘mi
vysväten˘mi kamenn˘mi chrámami: od smrti Sama v roku
659 je do vysvätenia kostola v Nitre v roku 828 iba 169 ro-
kov, priãom to nebol prv˘ nitriansky kostol! Podºa ná‰ho pr-
vého dejepisu od Juraja Papánka bol Samo devätnástym pa-
novníkom od ãias Krista a medzi jeho 35 potomkami by sme
vari mohli nájsÈ aj predkov známych nitrianskych panovní-
kov. Uvidíme. Ak nie, ostáva len veriÈ, Ïe niektorá televízia
(Ïeby dokonca verejnoprávna?) nám priblíÏi slávu Nitry. Pri-
binovej i Svätoplukovej, Nitry  s biskupstvom od roku 880,

priãom moÏno uÏ v 4. storoãí tu bol biskupom Ïiak sv.
Ambróza Sunnias. 

Poznačení strachom z vlastenectva
Áno, dávni Sloveni/Slovania Ïili v lesoch medzi zverou

a neznámymi démonmi, ale tak to bolo okolo prelomu leto-
poãtu. Predt˘m, ako sa ich susedmi stali Rimania a chceli
ich zotroãiÈ (je o tom Chalupkovo „Mor ho!“ – ão tak ho
sfilmovaÈ?), predt˘m, ako v okolí Nitry vládol Vanio a dávno
predt˘m, ako zvonil v Bojnej, neìaleko Nitry, dosiaº „Ïiv˘
zvon“. Keby in˘ národ mal o udalostiach z 1. a aj z 9. storo-
ãia artefakty i listiny a pápeÏsk˘mi vyslancami korunovaného
kráºa z roku 885, bolo by to vytesané na stélach jeho parla-
mentu.  A deti by to nasávali s matersk˘m mliekom, a tele-
vízni tvorcovia... by práve tak mali napæÀaÈ na‰e srdcia
a mysle a nechtiac(?) nedávaÈ za pravdu nemeck˘m a ma-
ìarsk˘m historikom, Ïe Slovania vznikli akousi náhlou „zá-
hadnou“ premenou pôvodného obyvateºstva v 6. storoãí.
NuÏ aspoÀÏe búrame ideu pestovanú v ãast˘ch nacionalis-
ticky orientovan˘ch maìarsk˘ch prameÀoch, Ïe „maìar-
ské“ kmene pri‰li na neob˘vané územie, kde predt˘m Ïili
len Avari a pred nimi Huni a predt˘m levy a slony...

Iste by bolo Bohu milé, keby televízne ‰katule priná‰ali
diela povzbudzujúce tento národ prekonávaÈ fenomén
v in˘ch národoch nevídan˘: strach z vlastenectva. A keby
zároveÀ televízory nemuseli suplovaÈ kostoly. Keby om‰e
a klerikov, vrátane biskupov v náhubkoch, nemusel národ
vidieÈ na obrazovkách a kostoly by nemuseli uÏ poãas dru-
hého vzkriesenia JeÏia Krista civieÈ prázdnotou. Keby! 

Je apríl 2021. KoºkoÏe to uplynulo od 25. marca 1988?
TridsaÈtri rokov.  Marián Tkáã

KULTÚRA
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Snímka zo seriálu Slovania. Foto internet



Pokraãovanie z 1. strany

● A bol zamestnan˘ e‰te po-
ãas prvej SR?

Asi áno, ale bol v tom ãase e‰te
mlad˘ ãlovek, bol roãník 1921. 

● Preto sa p˘tam, lebo povoj-
nov˘ reÏim si do funkcií vyberal
robotnícke kádre. Keì sa otec
stal vedúcim odboru, musel nie-
ão znamenaÈ.

My sme celá rodina také typy
vrcholov˘ch manaÏérov. Ale nepo-
znám tie detaily. Mali sme dom na
Platanovej v PetrÏalke a akurát sme
mali dostaÈ byt na Novej dobe.  Prak-
ticky rodáci z Bratislavy sme neboli,
len moji star‰í bratia. Mama pochá-
dzala z Trstína, na gymnázium chodi-
la do Trnavy a otec chodil na gymná-
zium do Zvolena zo Bzenice, kde sa
narodil.

● Kedy otca zavreli?
Predpokladám, Ïe v roku 1955.

A v roku 1960 ho pustili na amne-
stiu. âiÏe sedel päÈ rokov. Ale  po-
tom, v roku 1970,  znovu s ním ob-
novili proces. Mama odpadla pri po‰-
te v Trstíne. To mi sama hovorila.
Vtedy som prv˘krát videl otca tak po-
riadne opitého.  

● Ak˘ bol dôvod na otcovo
zatknutie v roku 1955? Za ão bol
odsúden˘?

Klasika, burÏoázny nacionalista,
pripravovanie ozbrojeného prevratu,
väã‰inou hºadali zbrane. Fakticky bol
vy‰etrovan˘ v Bratislave a väznen˘ na
Pankráci, v Plzni, na Boroch, vo
Valticiach, v Leopoldove s boº‰evi-
kom Husákom a potom v uránov˘ch
baniach v Pfiíbrame, v Jáchymove.
Otec dostal trest smrti, ale nebol vy-
konan˘, bol zmenen˘ na doÏivotie
a potom na 25 rokov. Ale chcel som
povedaÈ, Ïe ãasto sa smejem nad
t˘m,  keì pozerám dne‰né celebrity
hlásiace sa k bojovníkom proti so-
cializmu a komunizmu a priznám sa,
vo svojom detstve, jedin˘ ãlovek poli-
tick˘ väzeÀ, ktorého som poznal, bol
môj otec. Aj v ‰irokom okolí. Dnes je
ich x.  

● Spomínali ste, Ïe dostal

amnestiu a po piatich rokoch sa
vrátil domov. âo robil potom?

Robotníka v kameÀolome, ne-
skôr mu dovolili robiÈ ekonóma na
druÏstve v Trstíne. Neveºmi mu vyho-
vovalo dedinské prostredie. Bol typ
mestského ãloveka,  fe‰ák, bohém.
Ustaviãne  hovoril, Ïe on je duch slo-
vensk˘, a teda po Àom sme v‰etci
veºkí fanú‰ikovia Slovanu ·K Bratisla-
va. Bol veºk˘ slovanista. A fakticky
tak ho poznali na poºnohospodárskej
správe a musím povedaÈ, Ïe dosÈ si
ho ctili.

● A preão ho znovu zatkli? 
To neviem,  bolo to obdobie nor-

malizácie,  tak obnovili s ním proces.
S burÏoáznymi nacionalistami. A ma-
mu to veºmi zobralo. Lebo keì otca
zavreli v roku 1955, jej vlastná matka
sa pomaly bála zobraÈ ju k sebe do-
mov s deÈmi, mojimi star‰ími súro-
dencami. IsteÏe ju zobrala, tam sme
b˘vali aÏ dovtedy, k˘m sme nedosta-
li byt v bytovke na druÏstve. No to uÏ
bolo vtedy, keì  otcovi dovolili robiÈ
ekonóma na druÏstve v Trstíne.  

● Potom sa ako vyvíjal vá‰ Ïi-
vot?

Obnovil sa proces, ale v‰etko si
nepamätám. Láska k Bohu nás viedla
k radosti, ãiÏe skôr si pamätám vese-

lé veci. Napríklad, keì sa otec vracal
z Bratislavy z nejakého súdneho ko-
nania,  zastavil sa v hostinci, platil
a spieval na plné hrdlo: Hromádka je
osloboden˘. V‰etci mu gratulovali,
dokonca aj predseda strany. A len
tak na okraj, mama spomínala, Ïe
keì otca pustili z väzenia v roku
1960, Ïe hovoril, Ïe iba vìaka Husá-
kovi. Obhajcom tej skupiny bol neja-
k˘ dr. Kováã, nieão spísal a následne
bola celá skupina amnestovaná. 

● Keì otca zbavili obvinenia
aj v roku 1970, ìalej pracoval na
druÏstve v Trstíne?

To stále pracoval. Odtiaº i‰iel aj
do penzie.  

● Predpokladám, Ïe otca ne-
skôr rehabilitovali. V 90. rokoch?

Asi áno. 
● Nemáte o tom súdne roz-

hodnutie?
Iste voºakde mám, ale voºajako

som sa t˘m  nezaoberal. Otec bol
ãlenom tejto organizácie (PV ZPKO),
ãiÏe ja som si automaticky povaÏoval
za povinnosÈ, drÏaÈ vlajku a okamÏite
po jeho smrti som sa stal ãlenom. 

● Vieme o vás, Ïe aj v˘datne
finanãne pomáhate organizácii.
V Trnave ste uhradili polovicu ná-
kladov na pamätník obetiam ko-
munizmu. Mohli ste si to dovoliÈ?

NesÈaÏujem sa. V roku 1986 som
skonãil Stavebnú fakultu SV·T a e‰te
pred pádom reÏimu som zaãal pra-
covaÈ na stavbách v ZSSR a pokraão-
val som aj po rozpade ‰tátu. Dlhé ro-
ky som bol riaditeºom v˘stavby po-
zemn˘ch stavieb v Rusku. A hoci
som do urãitej miery flamender, som
poboÏn˘ ãlovek. V Orenburgu som
prakticky za vlastné peniaze zrekon-
‰truoval rímskokatolícky kostol.

● Zdá sa, Ïe ste sa v staveb-
níctve na‰li?

Ani neviem, tak sme vychováva-
ní, Ïe v‰etko ão robíme,  musíme ro-
biÈ poctivo. AspoÀ si to myslím.  UÏ
poãas ‰túdia som organizoval brigá-
dy na stavbách hercov. 

● Nestavali ste dom aj Kvieti-
kovi?

Nie, ale Oºge Sabovej a ìal‰ím.

NÁŠ ROZHOVOR
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Marian Hromádka
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Dokonca mi písali. A keì po osem-
desiatom deviatom nemali robotu,
pozval som ich do Aksaja. Beátu Du-
basovú, ·tefana Skrúcaného, Heidi
JankÛ.

● Aj tam spievali?
Hej. Zabil som prasa, urobil  hos-

tinu. 
● TakÏe máte pekné spo-

mienky. Kedy zomrel otecko?
V roku 1997. 
● âiÏe uÏ zaÏil pád komunis-

tického systému, te‰il sa?
Tak on bol veºk˘ ºudák. Vysvet-

lím. Rodiãia boli veºkí germanisti. Vy-
nikajúco hovorili po nemecky, aj mo-
ji star‰í bratia. A mali radi na‰ich
Karpatsk˘ch Nemcov. Lebo mami-
nou najlep‰ou kamarátkou na gym-
náziu v Trnave bola  Nemka, dcéra
Coburga. A otec, keìÏe bol od
Banskej ·tiavnice, tak mal úctu ku
Karpatsk˘m Nemcom, ktorí zaÏili
traumu i odsun v roku 1945. Priz-
nám sa, Ïe nikdy mi nehovoril niã

o uránov˘ch baniach a o t˘chto ve-
ciach, ani bratia, ale párkrát spome-
nul odsun a utrpenie Nemcov.

● Teda u vás doma sa neho-
vorilo o tom, ão otec preÏíval,
keì ho zatkli? 

Otec takmer nespomínal. Ja som
sa narodil rok po jeho prepustení
z väzenia, brat Peter v roku 1955,
keì ho zatkli. A keì otec v roku
1960 prichádzal domov, brat Peter
utekal k mame a kriãal: „Mama, ide
nejak˘ ujo, ale asi je to oco.“ Tak to
mi tak ostalo v pamäti. Beriem to
z tej vesel‰ej stránky, nechcem  smú-
tiÈ.  

● Aj otec bol vesel˘ chlap?
On bol typ mestského ãloveka,

takÏe do Trstína sa veºmi nehodil.
T˘m nechcem nikoho odsúdiÈ, on bol
vesel˘ ãlovek, ale di‰tanc si udrÏal.
Otec bol v podstate veºmi osamel˘.
Bol vesel˘, ºúbil tancovaÈ, ale v pod-
state bol veºmi osamel˘ do konca
Ïivota. 

● Poznaãilo ho to. 
Absolútne. No a priznám sa,

vÏdy túÏil vrátiÈ sa naspäÈ do Bratisla-
vy, pretoÏe bol t˘mto mestom na-
d‰en˘. Bol ãlenom disciplinárnej ko-
misie futbalového zväzu, lebo hrával
pomerne dobre futbal a bol veºk˘
Slovanista. No musím povedaÈ, Ïe ani
dedina ho celkom neprijala za svoj-
ho. Lebo on bol vÏdy pre nich hor-
Àák. A e‰te  pri tom ekonóm, to zna-
mená tvrd˘ chlap na druÏstve a k to-
mu e‰te b˘val˘ politick˘ väzeÀ...
Nechcem hovoriÈ detaily, lebo ich
presne nepoznám,  v‰etko viem len
z poãutia. Îe vraj ho udal niekto
z t˘ch, ktorému bezhraniãne dôvero-
val. Viem aj meno, ale nerie‰im to.
Vieme aj dom, kde b˘va, ale nechce-
me to rie‰iÈ.

● TakÏe e‰te Ïije tento ãlo-
vek?

Je to Ïivé. To musí ísÈ preã, musí-
me si odpú‰ÈaÈ.  

Eva Zelenayová

NÁŠ ROZHOVOR
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Oznámenie o zatknutí Jána Hromádku.



Nejeden politick˘ väzeÀ spomína, ako ich rodinu po
druhej svetovej vojne vysÈahovali z bytu. Nastupujúca moc
potrebovala byty pre svojich ºudí a rie‰ila to jednoducho:
vysÈahovaním rodín, ktoré sa javili ako potenciálni nepriate-
lia ºudovodemokratického zriadenia. Väã‰inou to bola inteli-
gencia. MUDr. ªubomír S˘kora poskytol na‰ej redakcii sve-
dectvo, ako dopadlo od‰kodnenie za násilné vysÈahovanie
z bydliska. 

List z Ministerstva vnútra SR zo dÀa 13. januára 1993
adresovan˘ MUDr. ªubomírovi S˘korovi vo veci Rozhodnutie
o peÀaÏnej náhrade uvádza, Ïe „ministerstvo vyhovuje Ïia-
dosti zo dÀa 11. marca 1991... za násilné vysÈahovanie z ob-
ce Tesáre nad Îitavou ã. 222 na základe rozhodnutia MNV
Tesáre ã. 611/1952 a za hnuteºn˘ majetok, ktor˘ bol pri
tomto vysÈahovaní ponechan˘ v byte, po‰koden˘ pri prepra-
ve alebo zniãen˘ a to vo v˘‰ke 60 000 Kãs. Priznaná náhra-
da bude vyplatená v sume 10 000 Kãs v hotovosti a v sume
50 000 Kãs v cenn˘ch papieroch, ktoré nemajú povahu ‰tát-
nych dlhopisov... Vydanie cenn˘ch papierov zabezpeãí Fond
národného majetku SR“.

Komunistický podvod
Doktor S˘kora, ktor˘ bol splnomocnenou osobou, túto

rehabilitáciu ministerstvom vnútra nazval komunistick˘m
podvodom. Proces od‰kodnenia popísal takto:

„V rámci rehabilitácie na‰ej rodiny sme po dlh˘ch
mesiacoch ãakania dostali finanãné od‰kodnenie. âasÈ v ho-
tovosti (10 tisíc) a ãasÈ v cenn˘ch papieroch (50 tisíc). V 90.
rokoch nikto nevedel, ão sú cenné papiere.

Hneì, a kaÏd˘ rok, pri‰li poukáÏky zaplatiÈ 15 korún za
vedenie úãtu cenn˘ch papierov. Samozrejme, Ïe som to ne-
zaplatil, ale ani ìal‰í po‰kodení.

Neviem v ktorom roku bol do Bratislavy zvolan˘ snem ãi

porada vlastníkov cenn˘ch papierov – re‰tituentov. Myslím
si, Ïe to bolo v polovici 90. rokov, v roku 1995 alebo 1996.
Bol som tam aj ja a zastupoval som matku. Z celého Sloven-
ska tam mohlo byÈ 200 aÏ 300 ºudí. Bol to chaos, krik a na-
dávky. KaÏd˘ oãakával, Ïe za cenné papiere dostane penia-
ze na ruku. Jedna akcia v hodnote tisíc korún predstavovala
jeden hlas. Keì sa to spoãítalo, tak v‰etci zhromaÏdení
disponovali, neviem uÏ presne, ale asi 200 ãi 300 tisíc
hlasmi. 

Zrazu si na javisko za predsednícky stôl sadol jeden ãlo-
vek a drzo vyhlásil: Ja mám 2,5 milióna hlasov, bude tak,
ako ja rozhodnem. V‰etci sme zmækli, nevedeli sme, ão to
má znamenaÈ. Rozhodol: Niã sa vyplácaÈ nebude. Vtedy
som prv˘krát v Ïivote videl osemdesiatroãn˘ch chlapov pla-
kaÈ ako malé deti. Boli z v˘chodného Slovenska. 

Aj sa zaãal organizovaÈ nejak˘ protest, ale kto z t˘ch 70
aÏ 80 roãn˘ch ºudí to mohol robiÈ? Kde zobraÈ na to finan-
cie a platiÈ právnikov? Tak z toho nebolo niã.

Onedlho cena jednej akcie klesla na hodnotu 100 – 150
korún. Samozrejme, Ïe fond stále Ïiadal platiÈ kaÏd˘ rok 15
korún za vedenie úãtu. Po niekoºk˘ch rokoch, keì cena
jednej akcie stúpla na 600 – 700 korún som ich predal kup-
covi s cenn˘mi papiermi. Zo sumy 50 tisíc som dostal nepa-
trn˘ zlomok. A e‰te aj potom ma otravovali, aby som zapla-
til za vedenie úãtu. Nakoniec cel˘ re‰tituãn˘ fond zru‰ili, ale
za ak˘ch okolností, to neviem. 

Teda zasa jedna z komunistick˘ch zlodejín. V Národnej
rade vytvorili komunisti v SDª spolu s ìal‰ími stranami väã‰i-
nu a odhlasovali re‰titúciu ako náhradu za ‰kody spôsobené
b˘val˘m reÏimom. A pritom niektorí nedostali niã. Ale histo-
rici iste zaznamenajú, ako dobre boli re‰tituenti po roku
1989 od‰kodnení. Hoci v podstate i‰lo o klamstvo a podvod.
Ale pre historikov to bude pravda.“ ªubomír S˘kora 

a redakcia

SPOMIENKY
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Odškodnenie za násilné vysťahovanie

Do tohto rozostavaného domu sa nasÈahovala  rodina

S˘korovcov po vyhnaní z Tesár v roku 1952. Dve zimy

preÏili v dvoch pivniciach, na ktor˘ch dali zamurovaÈ

okná. Kamenné steny, namiesto podlahy zemina,  uh-

lie na prídel a rodina prídel nedostala. Aby preÏili, ku-

povali drevo od súkromníkov. 



Îijeme v dobe médií, ktoré denne
na nás chrlia mnoÏstvo informácií
a posolstiev. Na jednej strane sme
ponorení do hluku slova a do farieb
obrazov, na druhej strane sa nevy-
hnutne bránime proti preÈaÏeniu t˘mi-
to vplyvmi tak, Ïe si ich takmer nev‰í-
mame a zastavíme sa len pri tej infor-
mácií ãi obraze, ktoré z nejak˘ch
dôvodov povaÏujeme za dôleÏité.

MoÏno je pravdepodobné, Ïe bu-
deme aj túto kniÏku vnímaÈ ako súãasÈ
kniÏného balastu a zaloÏíme ju medzi
literatúru, ktorej sa plánujeme venovaÈ
moÏno v penzii, alebo keì nebudeme
maÈ niã zaujímavej‰ie...

Sú v‰ak udalosti, ktoré vzbudia
na‰u pozornosÈ. Mediálne podniky vy-
sielajú na miesta, kde sa takéto dôleÏi-
té udalosti odohrali alebo kde pôsobia
osobnosti, ktoré vzbudzujú mediálny
záujem, celé tímy redaktorov a repor-
térov. Tí nám vo svojich vstupoch a re-
láciách sprostredkúvajú ão najvernej‰ie
udalosti, poãínanie osôb, ako i po-
solstvo tohto diania tak, ako ho oni
vnímajú. Cez ich videnie, cez ich vní-
manie a chápanie sme o príslu‰nom
dianí a ãinoch informovaní a zaujíma-
me k t˘mto posolstvám osobn˘ postoj.

âo je asi z celosvetového hºadiska,
z hºadiska dôleÏitosti a v˘znamu pre
kaÏdého ãloveka najdôleÏitej‰ou uda-
losÈou?

KaÏd˘ sme konfrontovaní s koneã-
nosÈou ná‰ho Ïivota, so smrÈou
a s otázkou, ãi je nieão za bránou smr-
ti a ak áno, tak ão je to.

Veºkonoãná udalosÈ JeÏi‰a Krista,
jeho smrÈ a zm⁄tvychvstanie priná‰a
svetlo na tento v‰eºudsk˘ problém. Ne-
malo by staÈ za to, aby sme sa oboz-
námili so v‰etk˘m, ão sa v danom ãase
stalo a s t˘m, ão je na‰a smrÈ a ão bu-
de po nej, závisí aj preÏívanie a zmysel
ná‰ho súãasného Ïivota.

Vzhºadom na moje povolanie, na
moje moÏnosti i povinnosti som sa sna-
Ïil rok ão rok na Veºkú noc a vo veºko-
noãnom období plniÈ úlohu pozorova-
teºa a reportéra, sprostredkovateºa po-
solstva tejto udalosti, ale najmä tej

najdôleÏitej‰ej osobnosti, ktorou je ukri-
Ïovan˘ a zm⁄tvychvstal˘ JeÏi‰ Kristus.

V tomto roku prispel k tejto mojej
úlohe aj koronavírus. KeìÏe poãas
pandémie nemali veriaci moÏnosÈ zú-
ãastÀovaÈ sa na bohosluÏbách veºko-
noãného obdobia, povaÏoval som za
svoju povinnosÈ, aby som im sprost-
redkovával svoje úvahy nad udalosÈa-
mi a slovami Svätého písma kaÏdého
dÀa. Tak vznikol pomerne bohat˘
materiál, o ktorom si myslím, Ïe je
správne, aby som ho ponúkol aj touto
kniÏnou formou ºuìom s nádejou, Ïe
to aspoÀ niektor˘ch osloví a pomôÏe
lep‰ie poznaÈ posolstvo Veºkej noci,
posolstvo vzkrieseného Krista.

Skutoãná pravda je aj krásna. Platí
to o obsahu tohto posolstva, ale platí
to i o ilustráciách, ktoré sprevádzajú
tieto úvahy. Pochádzajú z ruky veºkého
slovenského umelca Vincenta HloÏní-
ka. Sú to vitráÏe, ktoré urobil pre ko-
stol Nepo‰kvrneného poãatia Panny
Márie v Zborove nad Bystricou. Krásu
t˘chto v˘javov na oknách môÏeme vní-
maÈ vìaka umeleckému fotografovi
doc. ·tefanovi Komornému.

Pokiaº ide o spôsob pouÏitia a t˘m
aj vnímania tohto posolstva, odporú-
ãam preãítaÈ si text venovan˘ príslu‰-
nému dÀu. Na zaãiatku kaÏdého dÀa
sú uvedené oznaãenia textov zo Sväté-
ho písma, ktoré sa v ten deÀ ãítajú pri
liturgii. Predpokladám, Ïe kaÏd˘ ãitateº
má k dispozícii Sväté písmo a môÏe si
v Àom vyhºadaÈ príslu‰né miesta a pre-
ãítaÈ si ich. Potom nasleduje moja úva-
ha o dan˘ch textoch a udalostiach.

Zvlá‰tnym prípadom sú nedele
(okrem Veºkonoãnej). Nedele majú v li-
turgii ãítania Svätého písma rozdelené
do troch roãn˘ch cyklov (A, B, C –
v roku 2021 bude cyklus B, v roku
2022 cyklus C a v roku 2023 cyklus
A...). TakÏe v danom roku je správne
preãítaÈ si iba texty Písma príslu‰ného
cyklu a k tomu patriacu homíliu. Pokiaº
som predná‰al tieto homílie v rámci
liturgie, tak pod textom je uvedené
miesto a dátum ich prednesenia. Dôle-
Ïité posolstvo nás celkom prirodzene

vedie k zamysleniu sa nad t˘m, ão ono
pre nás znamená, aké postoje a kona-
nie z neho pre nás vypl˘vajú. Bolo by
správne, aby sme si aj po preãítaní tex-
tov na príslu‰n˘ deÀ na‰li chvíºu ãasu
na zamyslenie a osobné osvojenie si
obsahu, na uvaÏovanie o dôsledkoch,
ktoré z neho plynú pre ná‰ osobn˘
Ïivot. 

KeìÏe ide o posolstvo nie moje,
ale mnou sprostredkované Kristovo
posolstvo, malo by nás jeho vnímanie
privádzaÈ k osobnému rozhovoru
s Kristom v modlitbe a následne by sa
malo prejaviÈ v na‰om myslení i v na-
‰ich skutkoch.

Samozrejme, Ïe obsah a v˘znam
Kristovho veºkonoãného posolstva je
nekoneãne väã‰í neÏ to, ão som z ne-
ho mohol pochopiÈ a vyjadriÈ v t˘chto
úvahách. Je preto správne, aby sme
zostali otvorení aj pre ìal‰ie zdroje je-
ho poznania. Je to predov‰etk˘m Cir-
kev vedená nástupcami apo‰tolov na
ãele s Petrov˘m nástupcom. Kristus jej
totiÏ  prisºúbil prítomnosÈ a pôsobenie
svojho Ducha, ktor˘ nám pripomenie
v‰etko, ão nám on hovoril, a uvedie
nás do plnej pravdy.

Franti‰ek Rábek

RECENZIA
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František Rábek: Posolstvo Veľkej noci
Aký je stupeň dôležitosti tohto posolstva?



ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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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 zajatec-
kom tábore Kozelsk. âlenom medzinárod-
nej lekárskej komisie, ktorá vy‰etrovala okol-
nosti 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-sloven-
sko-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 oslobo-
diteºov v Ko‰iciach  na protest proti so-
vietskej okupácii upálil slovensk˘ vojak Mi-
chal Leuãík zo Seãovskej Polianky. Na rozdiel
od podobného gesta ãeského ‰tudenta Jana
Palacha, tento ãin bol úplne utajen˘, lekár-
ske 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‰et-
k˘ch muÏsk˘ch klá‰torov na Slovensku
a brutálnym spôsobom deportovali v‰etk˘ch
rehoºníkov do vopred vyhliadnut˘ch „kon-
centraãn˘ch táborov“, kde ich internovali
(akcia K). V noci z 3. na 4. mája dokonãili
akciu likvidovaním ostatn˘ch muÏsk˘ch klá‰-
torov. T˘kalo sa to 1 326 rehoºníkov, z toho
406 kÀazov, ktorí Ïili v 110 rehoºn˘ch do-

moch. Z nich potom 171 kÀazov bolo odsú-
den˘ch na vysoké tresty: 5 na doÏivotie
a ostatní spolu na 756 rokov a 6 mesiacov
väzenia.

14. apríla 1945 rozhodnutím predsed-
níctva SNR ã. 108/1945-prez. zo dÀa 13. 4.
1945 bol zhaban˘ katolícky vysoko‰kolsk˘
internát Svoradov v Bratislave s t˘m, Ïe „ce-
l˘ 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 Vo-
de básnik a kÀaz Ján Holl˘. Narodil sa v Bor-
skom Mikulá‰i v roku 1785.

15. apríla 1947 Národn˘ súd v Brati-
slave vyniesol rozsudok trestu smrti povra-
zom nad prezidentom Slovenskej republiky
Jozefom Tisom. Jeho obhajcovia so súhla-
som odsúdeného hneì podali ÏiadosÈ prezi-
dentovi 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. V roku 2007 bol hrob otvo-
ren˘ a vykonaná exhumácia s DNA potvrde-
ním o tom, Ïe ide o ostatky Jozefa Tisu. Ur-
nu s kosÈami  uloÏili späÈ do hrobu, ktor˘
dostal nov˘ pamätník. 

19. apríla 1947 v noci o 1. hodine polí-
cia dala pochovaÈ telo Jozefa Tisu v jednom
z troch pripraven˘ch hrobov na Martinskom
cintoríne v Bratislave. Cirkevn˘ obrad vyko-

nal saleziánsky kÀaz Jozef Sta‰o, ktor˘ vyko-
nával duchovnú sluÏbu ako väzensk˘ ka-
plán.

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 kon-
troly nad Katolíckou cirkvou utvorením ná-
rodnej 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 (Kola-
koviã). Odsúden˘ch bolo 24 osôb, z nich 9
Ïien, spolu na 121 rokov a 9 mesiacov vä-
zenia.

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 gréc-
kokatolíckych biskupov: sídelného biskupa
Pavla Petra Gojdiãa i pomocného biskupa
Vasila Hopku. Vy‰e 70 kÀazov, ktorí odmiet-
li vstúpiÈ do Pravoslávnej cirkvi, bolo spolu
s rodinami vysídlen˘ch do sudetsk˘ch krajov
âeska so zákazom vrátiÈ sa na Slovensko.

STALO SA

âi uÏ si to ãlovek uvedomuje alebo nie, podstatn˘m je pre
neho problém utrpenia a smrti. Som presvedãen˘, Ïe práve
trápenie a vedomie smrti definuje ãloveka viac, ako sny a túÏby
po nedefinovateºnej blaÏenosti. Ale je fakt, Ïe aj snívanie
o úplnej bezpeãnosti, bezstarostnosti a nezi‰tnej starostlivosti
o neho samého, sú urãujúce pre jeho nádej a Ïivotn˘ optimiz-
mus.

Prv˘ siln˘ vedom˘ záÏitok, ktor˘ som mal, bol sen pln˘
strachu, keì som ako malé dieÈa poãul príbeh o vraÏde betle-
hemsk˘ch neviniatok. Ako prekonávaÈ strach, ako dovoliÈ ºu-
ìom snívaÈ a ako môÏu plniÈ svoje sny na úÏitok v‰etk˘ch
ostatn˘ch? To je predmetom v‰etk˘ch projektov a utópií, sna-
Ïení o vytvorenie dokonalého ãloveka a dokonalej spoloãnosti.

Urãite aj ná‰ Spasiteº JeÏi‰ Kristus sa o dokonalosÈ a BoÏie
kráºovstvo snaÏil, ale zároveÀ vnímal pozemskú realitu a neklá-
dol ani sebe, ani druh˘m nároky nad ich vlastné sily. Hovorí
o márnotratnom synovi, Samaritánke a nepoctivom správcovi,
hovorí o nevyhnutnosti zla a o nemoÏnosti jeho úplného
odstránenia. Hovorí o nenásilí a neposudzovaní druh˘ch a my
si ãasto neuvedomujeme hæbku toho, ão nám hovorí. 

Vidíme na JeÏi‰ovom príbehu, Ïe jeho realizmus a dobrota
vznikajú z hlbokej chudoby a neustáleho poníÏenia a nebezpe-

ãenstva, jeho osobného, aj jeho národa. Je to paradox, ale
preÏívanie takého tvrdého Ïivota a reálneho zla nám dáva po-
rozumenie, ktoré ºuìom menej trpiacim a menej poniÏovan˘m
akosi uniká.

U mnoh˘ch ºudí, ktorí sa uÏ mali o ãosi lep‰ie, vzniká ak˘si
nárokov˘ idealizmus a odklon od odpú‰Èajúceho realizmu
k nereálnemu fantazírovaniu. Mnohé takéto fakty skutoãne
dokáÏe chápaÈ uÏ dieÈa, ktoré ãasto s pribúdajúcim vekom,
vedomosÈami a postavením v spoloãnosti, pôvodn˘ realizmus
stráca. Îiaº, následne mnohé nereálnosti dokáÏe reálne presa-
diÈ a do väã‰ej ãi men‰ej miery poblázniÈ aj celé veky a gene-
rácie.

Viackrát som uÏ písal, Ïe uÏ ako dieÈa som ãítal sv. Augus-
tína, konkrétne „Vyznania“ a neskôr aj „BoÏí ‰tát“. Na t˘chto
veºk˘ch ºuìoch ma vÏdy zaráÏala ich silná utkvelá predstava, Ïe
ak oni majú nejaké problémy s nieãím, tak ich zákonite musia
maÈ v‰etci ostatní. A ak si aj tí ostatní vyrie‰ia tie moje typické
problémy, tak vznikne nejak˘ ten pozemsk˘ raj alebo aspoÀ
BoÏí ‰tát. Nevznikne a ak sa chceme k nieãomu takému priblí-
ÏiÈ, vráÈme sa k tomu od detstva poníÏenému, trpiacemu
a chudobnému Kristovi a neustále znovu sa k nemu vracajme.   

Vlado Gregor

Schody do Božieho kráľovstva
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✞ Vo veku 82 rokov, 8. marca
2021, zomrela Anna FODOROVÁ zo
Îiliny, b˘valá podpredsedníãka PV
ZPKO a dlhoroãná ãlenka a predsed-
níãka RO PV ZPKO v Îiline. Rozlúãka
so zosnulou sa konala 10. marca
2021v katedrále Najsvätej‰ej Trojice
a v Dome smútku na Novom cintorí-
ne v Îiline. 

✞ Vo veku nedoÏit˘ch 96 rokov,
23. februára  2021, zomrel Jozef
NEMLAHA z Ilavy, b˘val˘ predseda
a dlhoroãn˘ ãlen RO PV ZPKO v Ilave,
nositeº dekrétu Veterána protikomu-
nistického odboja, nositeº âestného
uznania za v˘znamné zásluhy o de-
mokraciu a ºudské práva v boji proti
komunizmu, nositeº Pamätnej medai-
le a ìakovného listu za úãasÈ v proti-
komunistickom odboji. Rozlúãka so
zosnul˘m sa konala 26. februára
2021 v Dome smútku a na cintoríne
v Ilave.  

✞ Vo veku nedoÏit˘ch 85 rokov,
12. marca 2021, zomrela Anna
VAVROVÁ z Hlohovca, manÏelka po-
litického väzÀa a dlhoroãná aktívna
ãlenka RO PV ZPKO v Trnave.  Rozlúã-
ka so zosnulou sa konala 19. marca
2021 na cintoríne v Hlohovci za úãas-
ti rodinn˘ch príslu‰níkov.

Pozostal˘m vyslovujeme 
úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA

PRIPOMÍNAME SI PRISPELI NA ČINNOSŤ

JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava 10 EUR
Ing. Miroslav Bulko, Trenãín 20 EUR
Antónia GaÏáková, Nová Dubnica 50 EUR
RuÏena Mihalãíková 40 EUR
Mgr. Juraj Matejoviã, Modra 10 EUR
Hedviga Slivková, Ilava 20 EUR
RuÏena Závradská, Gajary 5 EUR
Ján Dek˘‰, Lovãa 5 EUR
Vojtech Nov˘, ·ipkov 10 EUR
MUDr. Milada Juhásová, 
Liptovsk˘ Trnovec 5 EUR
Jozef Marko, Partizánske 20 EUR
Martin Lacko, Modrová 20 EUR
Mária OÏvoldová, Gajary 20 EUR
Anna Horo‰ková, Pie‰Èany 20 EUR
Vlasta Hadvigová, Trebatice 10 EUR
ªudmila Lacková, Bratislava 20 EUR
Stanislav Stanek, Bratislava 5 EUR
Hanka Vincúrová, Bo‰any 20 EUR
Katarína ëuri‰ová, Nitrianske Rudno 10 EUR
Emília Ihnátová, Ko‰ice 20 EUR
MUDr. ªubomír S˘kora, Zlaté Moravce

90 EUR
Magdaléna Salvianyová, Trnava 10 EUR

Darcom vyslovujeme úprimné poìakovanie

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. Vydáva-
nie Svedectva nie je ìalej moÏné zabezpeãiÈ
z prostriedkov ‰tátnej dotácie, preto sa obra-
ciame na Vás s prosbou, vyhºadaÈ vo Va‰om
okolí potenciálnych sponzorov  ná‰ho ãaso-
pisu. Ak nebude vychádzaÈ, akoby sme stra-

tili nástroj prezentácie vlastného jestvovania.
Azda neprajníci by sa tomu aj pote‰ili. Verí-
me v‰ak, Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov,
za ktoré sme trpeli, a ktoré hodláme aj na-
ìalej chrániÈ a obhajovaÈ. Záujemcovia o po-
moc 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

PRIPOMÍNAME
Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na Obchod-

nej ulici ã. 52 sú poãas núdzového stavu zru‰ené.
UpozorÀujeme na‰ich ãlenov, Ïe poãas pandemick˘ch opatrení sa telefo-

nicky nedovolajú do kancelárie Predsedníctva PV ZPKO.

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

40 rokov

MUDr. Barbora Bajãíková, Bratislava
17.4.1981

50 rokov

Bc. Magdaléna âulenová, Bratislava
21.4.1971

65 rokov

Mária BrodÀanská, Ko‰ice 13.4.1956

75 rokov

Dagmar Matysová, Bratislava
8.4.1946

81 rokov

Mária Danková, Trebi‰ov 15.4.1940

83 rokov

Jozef BrodÀansk˘, Doln˘ Kubín
16.4.1938

85 rokov

Valéria Kraushuberová, Hlohovec
10.4.1936

Arpád Tarnóczy, Nováky 11.4.1936
Helena Takáãová, Ko‰ice 28.4.1936

86 rokov

Anna Jadrná, Madunice 26.4.1935
Mirko TuchyÀa, Bánoce nad Bebravou

18.4.1935

RuÏena Adamjaková, Spi‰ská Nová Ves
25.4.1935

87 rokov

Anna KoÏiková, Turzovka 13.4.1934
Juraj Badinka, Luãenec 23.4.1934

88 rokov

Irena Krajãíková, Dobrá 16.4.1933
Elena Rybárová, Hru‰ové 19.4.1933

89 rokov

ªudovít Lenárt, Zlaté Moravce
11.4.1932

90 rokov

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

30.4.1931

92 rokov

Ing. Karol ëubek, Seãovce 28.4.1929

93 rokov

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

94 rokov

AneÏka ·umichrastová, Trenãín
1.4.1927

95 rokov

Michal Labuda, Nitra 30.4.1926

97 rokov

Gabriela Horváthová, Prievidza
9.4.1924

Jubilantom srdeãne blahoÏeláme!
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