Kto stratil majetok, nestratil veľa.
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Mal iný názor, skončil vo väzení
NÁŠ ROZHOVOR

● Ktovie ãi to máte v génoch, faktom zostáva,
Ïe podobnosÈ vá‰ho konania s konaním vá‰ho otca
je viac neÏ len podobná. Pred piatimi rokmi ste pre
Svedectvo povedali, Ïe otca nahnevali „rozprávky“
Novotného na Bratislavskom hrade o tom, ako Slovensko v spoloãnom ‰táte získalo. Vytmavil mu to
spolu s dvoma kolegami, ão im reÏim neodpustil.
Pokraãovanie na 10. strane
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Profesionálna kariéra Jozefa Smatanu
(1925) sa zaãala úspe‰ne rozvíjaÈ hneì po
skonãení Obchodnej akadémie. Najskôr na ministerstve financií prvej Slovenskej republiky
a po druhej svetovej vojne pokraãoval v práci
na ministerstve aÏ do vlády Antonína Novotného. Do hºadáãika ·tB sa dostal potom, keì
spolu s kolegami ·vigarom a Brandoburom napísali list na veºvyslanectvá víÈazn˘ch mocností. SÈaÏovali sa, ako je Slovensko v spoloãnom
‰táte po‰kodené, v koºk˘ch oblastiach sa tak
deje, ão pracovníci ministerstva financií aj preukázali. V decembri tohto roku uplynie desaÈ
rokov od jeho smrti. O peripetiách rodiny, ktorá si dovolila postaviÈ sa na odpor proti útlaku
praÏského centralizmu a komunistického reÏimu, sa rozprávame so synom Jozefa Smatanu,
Gabrielom SMATANOM (1967).

SLOVO NA ÚVOD

Boľševický modlitebný mlynček
KeìÏe ná‰ predvoj pokroku a mieru, presnej‰ie
komunisti, e‰tebáci a ich deti, po mal˘ch turbulenciách
90. rokov opäÈ ovládli v‰etky hlavné médiá, svoj komunistick˘ slovník nám uÏ otrepávajú o hlavu prakticky
kaÏd˘ deÀ. Vrátane osláv zloãinov proti ºudskosti, keìÏe tie im umoÏnili nehaten˘ prístup k válovom. Jeden
z ich najdôleÏitej‰ích pojmov, priam svorník ich propagandy, je donekoneãna omieºané slovo „oslobodenie“. Asi si myslia, Ïe keì sa im ho podarí vysloviÈ miliónkrát, Ïe ºudia uveria, Ïe pravá sloboda znamená vraÏdenie, rabovanie, zru‰enie ‰tátnosti, znásilÀovanie a odvoz tisícov nevinn˘ch do neºudsk˘ch GULAGov. Nieão ako budhistické modlitebné
mlynãeky. Nehovoriac uÏ o krvavom terore, ktor˘ nasledoval potom.
Tak sa pozrime trochu na to, ão tvorí základ tohto slova, na historické fakty. Myslím teraz nezaujaté fakty a nie propagandistické táraniny
dodnes sa prostitujúcich komunistick˘ch „historikov“. Samozrejme, Ïe
práve fakty sú najväã‰ím nepriateºom kaÏdého nezmyselného názoru
a lÏi. A t˘ch faktov a objektívnych svedectiev, napriek boº‰evickému páleniu a skartovaniu nepohodln˘ch materiálov, je chvalabohu e‰te dosÈ.
Tu iba vyberiem zo spomienok básnika Mikulá‰a ·princa z knihy K slobodn˘m pobreÏiam, ktorú vydala v roku 2004 Matica slovenská. Tak sa
trochu zaãítajme, ako „sloboda“ prichádzala do Bratislavy.
„V celej veºkej Bratislave neostal ani jeden obchod, ktor˘ by nebol
vyrabovan˘ a zniãen˘. Okrem toho takto vypºundrované obchody zvyãajne podpaºovali, ako keby besnota po niãení dosiahla svoj ‰ialen˘
vrchol. Za niekoºko dní nebolo v bohatej a zásobami plnej Bratislave niãoho. Ani jedného auta, ani jedného autobusu, ani jedného voza, ani
jedného bicykla, koÀa, kravy. Úplne niã. Vínom naplnené bratislavské
pivnice sa otvárali pod paÏbami pu‰iek a zlat˘ mok bratislavsk˘ch kopcov tiekol ulicami. Po kolená tackali sa v Àom ruskí vojaci a v‰etka háveì
mesta, ktorá im pri‰la na pomoc v t˘chto orgiách ‰ialenstva. Bakchus
a Venu‰a tancovali v divom tanci, obleãení do rusk˘ch uniforiem.“
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Strieľalo sa od buka do buka
KaÏdú chvíºu ste videli, ako Ïena alebo dievãa uteká pred útoãníkmi a násilníkmi. Vyzeralo to ako organizované hanobenie bezbranného
obyvateºstva, ktoré hºadalo spasenie v najtemnej‰ích kútoch, kam neutekalo ani pred mínami, ani pred strelami.“
„Mnohí sa nazdávali, Ïe slovensk˘ komunizmus bude predsa len
inak‰í, keìÏe rástol pod slobodn˘m nebom kresÈanskej krajiny a obãianskych slobôd. Ale i táto nádej vy‰la navnivoã. Slovenskí komunisti dokázali byÈ e‰te pomstychtivej‰í a barbarskej‰í a s ºuìmi, ktorí neboli komunisti, zaobchádzali e‰te hor‰ie. Masové zatváranie, ‰ikanovanie a muãenie, presne odkukané od agentov tajnej polície, môÏu prikr˘vaÈ cel˘mi
horstvami krásnych slov. Spod t˘chto sutín lÏí budú vÏdy trãaÈ slabo
a zle zahrabané nohy m⁄tvol a ich krv, ktorú nemôÏu zasypaÈ ani pieskom celého Ruska.“
Stále agresívnej‰ej boº‰evickej propagande sa uÏ postavila ãelom aj

ináã dosÈ neschopná Rada EÚ a prijala uznesenie o vine na rozpútaní
2. svetovej vojny. Fakticky správne a zodpovedajúc historick˘m skutoãnostiam kladie Nemecko a Sovietsky zväz na jednu úroveÀ. Nakoniec
pre toho, kto pozná aspoÀ malú násobilku európskych dejín, to nie je
nijaká novinka. Iba pre t˘ch, ktorí si súdruhmi uãiteºmi naãisto nechali
vymyÈ mozog. SpamätávaÈ sa uÏ zaãínajú totiÏ aj âesi, hoci pre nich termín „oslobodenie“ nie je aÏ tak˘ zvráten˘ ako pre nás. Postupne zaãína
v ich verejnosti prevládaÈ prosté kon‰tatovanie, podporené historick˘mi
faktami, Ïe v roku 1945 iba hnedú okupáciu vystriedal ãerven˘ teror.
V rámci toho sa dokonca rozhodli, Ïe z Prahy odstránia sochu jedného
takého „osloboditeºa“, mar‰ála Koneva, k ãomu im môÏeme iba zatlieskaÈ. Preto neza‰kodí aspoÀ trochu pripomenúÈ, ako sa táto sovietska
generalita správala k svojim vojakom. NuÏ presne rovnako, ako v‰etci
ãervení politici a komisári, pre ktor˘ch ºudsk˘ Ïivot bol menej ako ‰pina
za nechtami. To veºmi dobre vidno na tom, ako sa správali k svojim
padl˘m.

Do boja ako na jatky
Rusk˘ autor Viktor Suvorov poukazuje na to, Ïe okrem nenormálne vysokého poãtu padl˘ch ãervenoarmejcov na jedného padlého Nemca, je aj nenormálne vysok˘ poãet padl˘ch, ktor˘ch mená sú neznáme.
Po boji bol kaÏd˘ nemeck˘ dôstojník povinn˘ odstrániÈ z bojiska okrem
techniky aj padl˘ch, ktor˘ch pochovávali kaÏdého do zvlá‰tneho hrobu.
Urãite ste uÏ videli fotografie z 2. svetovej vojny, kde aj padlí slovenskí
vojaci spoãívali vo svojich hroboch pod skromn˘mi dreven˘mi kríÏmi. No
sovietski velitelia kázali nahádzaÈ padl˘ch väã‰inou do jamy alebo zákopu a zahrnulo sa to zemou. Kosti vojakov, hnáty, obielené rebrá, sa objavujú v poliach a lesoch dodnes. Jeden z t˘ch veliteºov, pre ktorého
obyãajn˘ vojak bol menej ako dobytok, bol súdruh Konev. Práve v jeho
armáde padlo najviac vojakov, asi 700 000, pretoÏe do boja ich hnal
ako na jatky. A dobre vedel preão, pretoÏe on a v‰etci ãervení komisári
sa úÏasne báli prehratej vojny. Nie kvôli Nemcom, ktorí by ich moÏno
boli postavili pred nejak˘ civilizovan˘ súd, ale kvôli vlastnému národu.
Dobre vedeli, Ïe by im „sovietsky ºud“ dobre zrátal t˘ch 25 rokov orgií
nepríãetného násilia a muãenia a roztrhal by ich hol˘mi rukami.
Obãas sa stane, Ïe komunistick˘ slovník zaãujeme aj od ºudí, ktorí
s ním nemajú niã spoloãné a ani ich nikdy nezaujímal. No keì si uvedomíme, ão sa denne valí z boº‰evick˘ch médií, nemôÏeme sa veºmi ãudovaÈ. UÏ by v‰ak bolo naãase, aby aj ãlovek, ktorého politika aÏ tak nezaujíma, prestal pouÏívaÈ tento slovník, aby si koneãne uvedomil, Ïe to je
zloãineck˘ slovník. Politika – nepolitika. Veì kto by chcel byÈ dobrovoºne
na strane zloãinu? Na záver e‰te raz struãne Viktor Suvorov: „âervená armáda nebojovala proti Hitlerovi kvôli tomu, aby niekomu priniesla slobodu, ale preto, aby vohnala ºudstvo do pracovn˘ch armád Marxa, Lenina,
Trockého a Stalina. Akú slobodu mohol priniesÈ susedn˘m národom
najkrvavej‰í reÏim v dejinách ºudstva?“
Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO
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Niekoľko praktických slov
■ Nešťastný

koronavírus sa prirodzene dotkol aj našej organizácie a našej
práce. Zatiaľ nemáme správy o tom, žeby ochorel niektorý náš člen. Keďže však
jadro našej organizácie tvoria ľudia, označení korona slovníkom ako 65+, odporúčame všetkým, aby vzorne dodržiavali všetky pokyny vlády a krízového štábu. My
nie sme ani epidemiológovia, ani špeciálni lekári či odborníci na vírusy, takže nám
neprináleží akokoľvek špekulovať, iba sa zodpovedne správať voči sebe a svojmu
okoliu.
Rovnako považujeme za neprimerané, ba priam za nečestné z týchto nešťastných udalostí vytĺkať akýkoľvek politický kapitál.
■ Napriek epidémii ústredie pracuje nepretržite, aj keď v zmenených podmienkach. Naša sekretárka a účtovníčka zatiaľ všetko zvládajú aj
z domu vďaka vymoženostiam informačných technológií. Po novom sa tomu vraví home office. Vedenie okrem rôznych každodenných drobností sa
sústredilo na organizovanie výroby, zoznam mien a osadenie nových
tabúľ pre náš pamätník na cintoríne Vrakuňa.
No a ako práve čítate, funguje aj vydávanie a tlač Svedectva, začo
mimoriadne ďakujem našej obetavej šéfredaktorke Ing. Eve Zelenayovej
a neúnavnému predsedovi redakčnej rady dp. ThDr. Jánovi Košiarovi.
■ Samozrejme, koronavírus mal aj nejaké menej príjemné dopady na našu
prácu. Museli sme zrušiť niekoľko akcií, napríklad už povestnú spomienku na

Barbarskú noc v Banskej Bystrici, nemohli sa konať výročné členské schôdze, vrátane rokovania celoštátnej Výkonnej rady, neorganizuje sa zájazd do Jáchymova,
o ktorom sme uvažovali a ešte nevieme, či sa nám podarí zorganizovať aspoň odborný historický seminár. Ten by sme veľmi chceli zorganizovať už aj preto, že spoločné stretávanie patrí k tým ľudsky najpríjemnejším stránkam našej činnosti, ktoré
sme tak rapídne museli obmedziť.
■ Keďže my sme organizácia ľudí, ktorí si aj v najťažších podmienkach vždy vedeli zachovať vnútornú slobodu, rovnako počas prenasledovania ako aj vo väzení, verím, že si túto slobodu a čistý pohľad zachováme
aj medzi štyrmi stenami nášho príbytku, kam nás prikvačila táto kríza.
A možno sa aspoň dostaneme k tomu, dať ešte zopár spomienok na papier, alebo spraviť poriadok medzi písomnosťami, kde možno nájdeme
zaujímavý dokument pre náš časopis.
■ Pripomínam, že až do odvolania nie sú na ústredí žiadne úradné hodiny
pre členov ani pre verejnosť. Toto zároveň odporúčame aj všetkým regionálnym
kanceláriám, aby taktiež dodržiavali aj miestne nariadenia, ak sú nejaké osobitné.
Poštu je ideálne adresovať na moju domácu adresu Lazaretská 11,
811 08 Bratislava
Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO

Zatknutím biskupa Jána Vojtaššáka 5. mája
1945 sa v obnovenom Česko-Slovensku položili základy pre monster proces proti
hierarchom Katolíckej cirkvi
i na prenasledovanie Cirkvi a veriacich katolíkov. Stalo sa tak krátko po návrate Edvarda
Beneša z exilu v Londýne, kde prečkal druhú
svetovú vojnu. Z oficiálnych štatistík vyplýva,
že počas Benešovho funkčného obdobia od
mája 1945 do februára 1948 odsúdili tzv.
„mimoriadne ľudové súdy“ na trest smrti 738
ľudí, z toho 66 žien. Bolo to viac popravených, než za celú éru komunistov v rokoch
1948-1989, kedy popravili 456 ľudí.
Pražský centralizmus znamenal pre Slovensko nielen hospodárske škody, ale aj ujmu
na ľudských právach. Kto sa opovážil snívať
o obnovení slovenskej štátnosti, skončil ako trojica bývalých trenčianskych študentov Tunega,
Tesár, Púčik na šibenici a kto kritizoval diskriminačné postavenie Slovenska skončil vo väzení,
ako otec Gabriela Smatanu, s ktorým je rozhovor v aktuálnom vydaní Svedectva. Pracoval na ministerstve financií a vedel, ako Slovensko dopláca na spoločný štát. Keď to pre-

zidentovi A. Novotnému zrátal, putoval do
väzenia. Vydobyť si štátnu samostatnosť vôbec
nebolo bez obetí, ale slovenská historiografia
zaťažená čechoslovakistami si ju dodnes neváži. Dokonca tvrdý odporca Mečiara, Ján
Čarnogurský, ktorý počas jeho vlády na bratislavskom Námestí SNP hrozil vládnej koalícii

SLOVO SVEDECTVA
„my vás naučíme báť sa!“ usiloval sa zbaviť
nálepky odporcu samostatnosti, keď konštatoval, že Mečiara nemožno odsúdiť, lebo je otcom novodobej štátnosti. Žiaľ, dodnes v spoločenskom vedomí cítiť názor, že mať svoj štát je
zločin. A má aj svoje historické pozadie, keď
Slovákov požadujúcich uznanie národa označovali za separatistov a po druhej svetovej vojne tak s nimi aj naložili, vrátane prvého slovenského prezidenta Jozefa Tisu.
Na povojnové obdobie, keď Beneš pricestoval do Košíc a prevzal moc, spomína
otec Jána Čarnogurského – Pavol Čarnogurský v knihe Súboj s komunizmom. Autor knihy
spomienok vydáva svedectvo aj o tom, že
českí politici mali na Slovensku vždy dosť sluhov. Jedným z nich bol Vavro Šrobár, o ktorom P. Čarnogurský napísal: „Zrejme vyčkáva

príchod Dr. E. Beneša, aby s ním kul plány zaistiť plný český vplyv na Slovensku a vykynožiť
ľudáctvo, o ktorom raz v roku 1925 vyhlásil,
že to je oživený slovenský nacionalizmus.“
(Zrejme preto sa až do svojej smrti jeho vnuk
ustavične objavoval v markizáckej Smotánke?) Pre Slováka, biskupa Jána Vojtaššáka,
bolo ultimátum v podobe požiadavky, ktorú
mu na Spišskú Kapitulu doniesol Pavol Čarnogurský od novej vlády: „Napísať vyhlásenie,
že uznávate novú československú vládu
a podriadite sa jej zákonom a úpravám“
absolútne neprijateľné. A tak aj reagoval: „To
nikdy neurobím i keby ma to stálo život
a postavenie!“
Procesy z rokov 1945 až 1948 boli tvrdou predohrou nastupujúceho komunistického
režimu. Od roku 1989 sa Slovensko nehlásilo
k nijakej ideológii. Až ostatné Programové vyhlásenie vlády (PVV) pretláča liberálnu demokraciu a aj napriek tomu šéfka Kresťanskej
únie a poslankyňa NR SR Anna Záborská vyhlásila, že PVV je úspech pre kresťanov. Len
aby tá avizovaná zmena nespočívala práve
v premene kresťanského Slovenska na libeEva Zelenayová
rálne.
šéfredaktorka
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NA AKTUÁLNU TÉMU

Zahaľujeme si
tváre, nie pravdu

Redakãná rada Svedectva
v ãase pandémie pracuje v obmedzenom reÏime a dodrÏiava
prísne hygienické nariadenia.
V takomto maskovaní iste príde
vhod, kto je kto.
Na snímke sprava predseda
redakãnej rady Ján Ko‰iar a ãlenovia Ivan Mrva, Eva Zelenayová
a Ján Liteck˘ ·veda.
Foto Ján Vlnka
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Aj Boh plače nad nami
Prvú informáciu o koronavíruse zaznamenali v âíne 31. decembra 2019. âínski vedci
informovali, Ïe vírus sa objavil v meste WU –
CHAN, v ktorom záhadne ochorelo 59 ºudí.
Prevláda medzi nimi názor, Ïe nákaza sa
pravdepodobne preniesla na ãloveka konzumáciou netopiera, ktor˘ obsahuje nebezpeãn˘ vírus. Potom
vznikali rôzne teórie i slovná prestrelka medzi politikmi âíny, Francúzska a USA.
Prv˘ prípad nakazenia koronavírusom na Slovensku bol
zaznamenan˘ 6. marca 2020 v Bratislave. Av‰ak nikto netu‰il, Ïe vírus sa bude ‰íriÈ do celého sveta s nekontrolovateºnou r˘chlosÈou. Zaãali sa vykonávaÈ prísne opatrenia: hygienici a politici zatvorili hranice, obchody, vyhlásili karanténu,
sprísnili hygienické a epidemiologické opatrenia. Na verejnosti ºudia musia nosiÈ rú‰ka, odkladajú sa plánované operácie, zakazujú kultúrne a ‰portové podujatia, bohosluÏby sa
slúÏia bez prítomností ºudí a mohli by sme pokraãovaÈ ìalej.
A ão je najhor‰ie, Ïe ani odborníci nevedia povedaÈ, kedy sa
to skonãí a s ak˘mi následkami. Svet akoby sa zastavil. Mnohí diskutujú, preão sa to stalo. Teológovia sa prú o tom, ãi je
to BoÏí trest alebo nav‰tívenie. PápeÏsk˘ kazateº Raniero
Cantalamessa na Veºk˘ piatok povedal, Ïe aj Boh plaãe nad
nami. A tak je na mieste otázka, aké sú príãiny tejto tak zákernej choroby. Presnú odpoveì vie iba Pán Boh.

Bezbožná Európa
Paradoxne mocní tohto sveta vynechali v európskej
ústave ão i len zmienku o Bohu a dnes ho prosíme na kolenách o odpustenie a poÏehnanie. Modlitbu sme si nechávali na koniec dÀa, keì sme únavou padali do postele, dnes
vstávame s modlitbou na perách. Ak˘ smutn˘ bol pohºad na
pápeÏa Franti‰ka, ktor˘ osamoten˘ kráãal Svätopetersk˘m
námestím, aby v netradiãnom ãase 27. marca udelil po-

Ïehnanie Urbi et Orbi s prosbou za odvrátenie pandémie
koronavírusu. Na Veºk˘ piatok sa v Turíne pred vzácnou relikviou rubá‰a JeÏi‰a Krista konala prosebná poboÏnosÈ, ktorú viedol arcibiskup Mons. Cesare Nosiglia. Polícia v ‰panielskom meste Jaén priniesla na kliniku obraz Krista Kráºa
a ikonu Matky ustaviãnej pomoci za aplauzu zdravotníkov.
A u nás na Slovensku televízia Lux denne vysiela tri sv.
om‰e. V Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v ·a‰tíne sa
veãer konajú modlitby za na‰u krajinu. MoÏno aj preto Slovenko nemá toºko nakazen˘ch a m⁄tvych. Tieto skutoãnosti
sa v beÏnom Ïivote nekonajú. My si môÏeme len vstupovaÈ
do svedomia a tam hºadaÈ odpovede.

Hriechy konzumnej spoločnosti
Olomoucky arcibiskup Mons. Jan Graubner sa modlí t˘mito slovami: „Pane, dobr˘ BoÏe, obraciame sa k Tebe vo
svojej tiesni. Priznávame nielen svoju obmedzenosÈ, ale
i bezmocnosÈ. Vraciame sa k Tebe a vyznávame, Ïe Ty si
V‰emohúci. Ty jedin˘ si Pán. Len Tebe patrí v‰etka moc
a sláva. Pokorne a so zahanbením v tvári priznávame, Ïe
sme boli príli‰ upriamení na svoje práva a nároky, hºadali
príjemnosÈ a pohodlie, zábavu ãi adrenalín, nedbali sme na
druh˘ch, ani na Teba a Tvoj poriadok. K prírode sme boli
bezohºadní a chceli stále viac. Cestovaním za krásami sme
zneãistili vzduch i more. Svojou bezohºadnosÈou sme nakopili hory odpadkov. Svojou chamtivosÈou sme zamorili polia
pesticídmi, vody antibiotikami, hormónmi a antikoncepciou,
chovali sme sa ako páni sveta a vládcovia stvorenstva, upravovali sme si zákony i pravidlá myslenia. Prestal si byÈ pre nás
istotou, keìÏe je v‰etko relatívne a absolútne je uÏ len na‰e
naduté ja. Z toho potom pramenia mnohé na‰e konflikty.
Vo svojej zaslepenosti sme nevedeli ãítaÈ znamenia...“
Bude na nás, ak to v‰etko pominie, ãi sa z toho pouãíme alebo premárnime znamenie ãasov.
Juraj Vrábel

VTIP MESIACA: Korona je niečo ako socializmus: hranice uzavreté, obchody prázdne, manželka sa venuje prešívaniu a ja práve idem čítať knihu - a dúfame, že to už nebude dlho trvať.
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NA AKTUÁLNU TÉMU

Kostoly ako hrozba?
V súvislosti s pandémiou na koronavírus trnavský arcibiskup Ján Orosch
sa prihovoril k veriacim. Okrem iného povedal, že bývalí eštebáci sú v plnej
pohotovosti pri zisťovaní skutočností alebo len náznakov toho, že by sa ľudia
schádzali v kostoloch. Akoby išlo o tú najnebezpečnejšiu hrozbu.
Povedal: „Je tu množstvo vírusov, ktoré sa šíria po celom svete a sú nebezpečnou
nákazou ľudstva. Rozpad rodín, množstvo nevinných detí zavraždených v lone svojich
matiek a upálených v spaľovniach biologického odpadu. A mohli by sme pokračovať vo
vyratúvaní smrteľných vírusov dnešného sveta. Eutanázia, legalizovanie drog, vraždenie
kresťanov. V Číne zatváranie kresťanov do najprísnejších väzníc len preto, že sú kresťanmi, že sú katolíckymi kňazmi alebo biskupmi. Určite, že je potrebné zachovávať
všetky hygienické opatrenia, ktoré sú odborníkmi v oblasti zdravotníctva a sú vládou nariadené. No aj v tejto oblasti musíme byť citliví. Aby som povedal: takí súcitní a chápaví.
Ak sa napríklad postaví pred predajňu so záhradkárskymi potrebami päťdesiat ľudí
alebo pri zasadaní parlamentu či vlády, pri tlačových konferenciách, kde sa novinári tlačia jeden na druhého, hoc aj s rúškami na tvárach, čoho sme svedkami aj za pomoci televízie Markíza, nevšimol som si, žeby tam stáli policajti, aby urobili príslušné opatrenia. No ak ide o kostoly, tak novinári ako aj politici, žiaľ, prepáčte, že to musím otvorene povedať, lebo som starší človek a poznám mnohých ľudí z bývalého režimu,
angažovali sa a špicľovali aj v tomto období. Teda niekdajší predstavitelia KSČ, bývalí
eštebáci sú v plnej pohotovosti pri zisťovaní skutočností alebo len náznakov toho, žeby

sa ľudia schádzali v kostoloch. Akoby išlo o tú najnebezpečnejšiu hrozbu. Nielen niektorí konkrétni novinári a ich kolegovia by vo svojej horlivosti vyliezli aj na fraštácku kostolnú vežu (v Hlohovci), len aby si niečo privyrobili. (...) Nehnevajte sa, ale viem si takých horlivcov predstaviť, ktorí nemajú pre veriacich kresťanov iné pomenovanie, iba
„náboženskí fanatici“.
Istý vysoký politický činiteľ sa vyjadril, na vlastné uši som to počul, bolo to ešte v
prvej etape, keď sa objavil koronavírus a ako prvé boli zavreté kostoly a školy. Tak sme
sa ho pýtali, ako biskupi: A čo obchody, továrne, kultúrne strediská? Deti išli na prázdniny, išli sa lyžovať, všetko bolo otvorené, krčmy, reštaurácie, aquaparky boli medzi poslednými, ktoré boli uzatvorené, ale prvé museli byť zavreté kostoly. A tento významný
politický činiteľ to odôvodnil týmito slovami: „Veď továrne zatvárať, obchody zatvárať,
reštaurácie zatvárať, to nie je možné. Veď ide o ekonomickú prosperitu krajiny. Ale náboženstvo, Cirkev, veď to je len obyčajná tradícia.“
Týmito slovami nás odbavil a dodal ešte aj veľmi tvrdé slová: „Ak neposlúchnete,
budú proti vám vyvodené prísne sankcie.“
Vážení, už naši predkovia vedeli, že bez Božieho požehnania, márne sú naše, ale
i vaše namáhania. Áno, poslúchajme inštrukcie našich predstavených, odborníkov, hygienikov, lekárov, no nedajme sa zastrašiť natoľko, žeby sme sa zo strachu úplne
odlúčili od Pána Boha a od Svätej Cirkvi, ktorá je našou matkou.
Redakčne upravené

âlenovia Regionálnej organizácie
PV ZPKO v Trenãíne sa 25. februára t. r.
zi‰li v Gymnáziu ªudovíta ·túra v Trenãíne pod pamätnou tabuºou troch kríÏov
na pamiatku troch popraven˘ch krásnych mlad˘ch ºudí Antona Tunegu,
Eduarda Tesára a Alberta Púãika.
Anton Tunega sa narodil 7. 8.
1925 v Doln˘ch Mote‰iciach. V máji
1949 bol odsúden˘ na doÏivotie, jeho
sestra Marta na desaÈ rokov a jeho
triedny profesor PhDr. Pavol Cintav˘ tieÏ
na doÏivotie.
Eduard Tesár sa narodil 10.6.1922
v Budape‰ti, detstvo preÏil v Trenãíne,
maturoval na gymnáziu v Trenãíne v roku 1944 a tieÏ bol odsúden˘ na doÏivotie.
Albert Púãik sa narodil 7.10.1921

v Doln˘ch Mote‰iciach, maturoval v roku 1943 v Trenãíne a potom pokraãoval
v ‰túdiu na lekárskej fakulte. Bol odsúden˘ na doÏivotie.
Av‰ak JUDr. A. Ra‰la sa proti rozsudku odvolal a Ïiadal absolútny trest.
Najvy‰‰í súd v Prahe v ich neprítomnosti
ich odsúdil na trest smrti obesením.

Rozhovor musí počkať

Stihli sme to pred karanténou a 6. marca t.r. sme
nav‰tívili pani Máriu âervenkovú v Zariadení pre seniorov
Zobor v Nitre. Pote‰ila sa na‰ej náv‰teve a vypytovala sa, ão
sa deje v na‰ej organizácii, spoloãnosti. Mala dohodnuté
stretnutie so ‰éfredaktorkou Svedectva Evou Zelenayovou,

Poprava sa uskutoãnila 20. 2. 1951
v Bratislave a pochovaní boli na Martinskom cintoríne.
Nie sú to iba tieto tri kríÏe, tieto tri
mená, je to memento nad tragédiou ºudí, ktorí v tom ãase pri‰li o v‰etko,
o svoju ãesÈ, rodinu, prácu, meno, postavenie a Ïivot. V mene toho v‰etkého
hrozného ão preÏili, prosia nás v‰etk˘ch,
aby sme mali odvahu i teraz a dokázali
povedaÈ nespravodlivosti, zlu, vojne
a násiliu NIE.
E‰te raz ìakujeme, spomíname, nezabúdame a prosíme za pokoj, mier
a lásku pre cel˘ svet. Tak nám na tejto
ceste Pán Boh pomáhaj.
Helena Ho‰táková
predsedníãka RO PV ZPKO
Trenãín

roãník 30 ● máj 2020

Spomienka na popravených Trenčanov

na ktoré sa veºmi te‰ila, lebo cíti, Ïe je veºa toho, o ãom by
sa chcela s ãitateºmi Svedectva podeliÈ, toho, ão by mala
verejnosÈ vedieÈ od priamych svedkov udalostí. Odovzdali
sme jej darãek a pozdravy od na‰ich ãlenov a rozlúãili sme
sa so Ïelaním zdravia a BoÏieho poÏehnania – Jana Vere‰ová a AlÏbeta Loudová, predsedníãka RO PV ZPKO v Nitre.
(al)
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PROFILY

Väzenie mu neukradlo talent
Hieronym Mokrohajsk˘, dlhoroãn˘ politick˘
väzeÀ, v˘tvarník, básnik. Narodil sa 3. marca
1931 v Gbeloch. Hieronym bol najmlad‰í z piatich deti. Jeho brat Ján bol tieÏ politick˘m väzÀom. Mal umelecké nadanie, bol hudobníkom
v SªUKU v hre na husle a flautu. Hieronym v rokoch 1946 - 48 ‰tudoval na strednej priemyselnej ‰kole, textilnom oddelení v RuÏomberku.
Ukonãenie ‰túdia vystriedala väznica, kam sa dostal po ilegálnom prechode hraníc, pre ktor˘ sa rozhodol so spoluÏiakmi Milanom Kvakom a ·tefanom Mazurkoviãom. Chceli emigrovaÈ, vo
vidine lep‰ej sebarealizácie v Amerike. Hranice prekroãili 20. septembra 1948 v oblasti DomaÏlíc len tak naºahko, bez peÀazí i teplej‰ieho obleãenia. Skonãili v záchytnom lágri v Regensburgu, kde
sa zdrÏiavalo 300 - 700 uteãencov. Tu ãakali na udelenie uteãeneckého pasu. Ako dôvod uviedol vylúãenie zo ‰koly a hrozbu, Ïe
za svoj postoj k reÏimu bude odsúden˘ na pobyt v tábore núten˘ch prác. Ale 14. októbra sa Mokrohajsk˘ s Mazurkoviãom rozhodli, Ïe sa vrátia do âSR po obleãenie. Niekoºko dní po návrate
do Regensburgu lágrov˘ sudca dr. Vagaãsk˘ Mazurkoviãa poveril,
aby sa s priateºom Olosom vrátili na Slovensko a previedli cez hranicu jeho manÏelku. Pri prechode hraníc v oblasti DomaÏlíc Mazurkeviãa zatkli, Olosovi sa podarilo ujsÈ. Mokrohajsk˘ zistil, Ïe
uteãeneck˘ pas nedostanú a povrávalo sa, Ïe budú prevezení do
pracovného tábora v Nemecku. Vtedy mu navrhol tieÏ nepreveren˘ Jozef Fecko, Ïe najlep‰ie spravia ak ujdú z Regensburgu
a prejdú do Salzburgu. A 15. decembra cestovali cez Mníchov do
Salzburgu. Tu ho nahovoril Anton Mal˘, ãlovek zo skupiny Ferdinanda ëurãanského, aby si urobil krátkodob˘ vyzvedaãsk˘ kurz
a dostal úlohu zájsÈ na Slovensko a priniesÈ úradné tlaãivá, bianko osobné preukazy, ‰peciálne mapy, úradné peãiatky, legitimácie KSS, Spolku slovensk˘ch partizánov a iné. Jeho spoloãníkom
na ceste bol Ján Ciriak, ktor˘ mal tieÏ svoje úlohy. Cez ViedeÀ sa
dostali vlakom do Marchegu a naskoãili na nákladn˘ vlak, ktor˘m
sa 13. apríla 1949 doviezli do Devínskej Novej Vsi.

roãník 30 ● apríl 2020

Pätnásť rokov za útek
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Hieronym prechodil za t˘ÏdeÀ kus Slovenska, Îilinu, Banskú
Bystricu, Ko‰ice, Medzibrodie. Odchod mali naplánovan˘ na 28.
apríla, keì zistili, Ïe sú sledovaní, rozhodli sa odísÈ o deÀ skôr.
Keì zme‰kali vlak do Kútov, ·tB obidvoch zatkla. So svojimi spoluÏiakmi, s ktor˘mi utiekol, sa po odsúdení uÏ nikdy nestretli.
V procese s 12 obvinen˘mi bol 7. júna 1949 obÏalovan˘ a 16. júna ako 18-roãn˘ odsúden˘ na 15 rokov za velezradu a vyzvedaãstvo. ObÏaloval ho ‰tátny viceprokurátor JUDr. Anton Ra‰la. Ján
Ciriak, ktor˘ sa v procese stal hlavn˘m obÏalovan˘m dostal doÏivotie, brat Hieronyma Ján dostal 5 rokov, ostatní, ktorí im pomáhali získaÈ poÏadované materiály dostali tresty od 5 mesiacov do
10 rokov. Odvolací súd 27. júla 1950 v Prahe Hieron˘movi i Ciriakovi trest potvrdil. Väznen˘ bol v Leopoldove, kde zaÏil troch
‰tudentov trenãianskeho gymnázia Alberta Púãika, Antona Tunegu a Eduarda Tesára, odsúden˘ch na trest smrti a popraven˘ch
20. februára 1951 o ãom napísal dojemnú ãrtu.
UÏ 13. mája 1951 bol eskortovan˘ na jáchymovsko, do

ústredného tábora v Ostrove nad Ohﬁí. Lekári rozhodli, Ïe je
schopn˘ práce v podzemí. Od spoluväzÀov získal prez˘vku Moky,
takto ho spomína opakovane aj jeho spoluväzeÀ Anton Srholec
vo svojich spomienkach Svetlo z hlbín Jáchymovsk˘ch lágrov.
Na strane 98 pí‰e: „Moky je skúsen˘ baník. Klincom pritæka
dosku, po ktorej budeme prechádzaÈ ponad komín. No ‰vacne sa
sekerou po prste. Dakedy zdriemnu aj anjeli. Iní pri takejto príleÏitosti preklínajú v‰etky nebesá. Moky je umelec. Odhryzne z prsta odrazenú koÏu, z rany sa mu valí krv, prstom ju vá‰nivo naná‰a na bielu stenu. Nakreslí na stenu kríÏ. Fantastick˘ krvácajúci
Kristus namaºovan˘ vlastnou krvou. K˘m sa mu postupne zavrie
rana, padne e‰te trochu farby na zem. Pár ã⁄t ako skaly a obraz
je hotov˘. Kahany postavíme oproti stene aby bola osvietená,
a Ïasneme. Moky, ty si svätec. Keby si namiesto fárania ‰tudoval
umenie, národ by mal umelca. Takto má len umeleckého baníka.
AÏ potom zobral hlinu, prilepil na ranu, obviazal handriãkou
z dolnej ãasti ko‰ele a dneska má‰ voºno...“

Nevydarený útek
Keì sa 16. januára 1952 pokúsil o útek, videl stáÈ v tridsaÈstupÀov˘ch mrazoch za trest polonah˘ch troch väzÀov v ostreºovacom pásme obkolesujúcom tábor. Napísal báseÀ Trafalgar,
ktorú sa mu podarilo prepa‰ovaÈ na slobodu. Stalo sa tak cez Jána MaÀasa, ktor˘ po odpykaní trestu 14. januára 1955 sa ocitol
na slobode. Jeho ilegálnu ãinnosÈ sumou 500,- korún podporila
aj moja matka Barbora vtedy Srholcová a cez Àu sa uskutoãÀovalo spojenie medzi Jánom MaÀasom a Hieronymom Mokrohajsk˘m. Cez Àu posielal Mokrohajsk˘ príspevky do ilegálnych
ãasopisov.
Mokrohajsk˘ bol 14. mája 1957 presunut˘ na Pﬁíbramsko.
Na táboroch Vojna a Bit˘z robil lamaãa aj bagristu. Jeho brat Ján
Ïiadal o udelenie milosti pre neho, ktoré boli odmietané s dôvodom, Ïe sa dopustil závaÏnej trestnej ãinnosti a krajsk˘ súd je toho názoru, Ïe trvalému polep‰eniu odsúdeného a k jeho náprave
je potreba ìal‰ieho v˘konu trestu. Jeho spoluväzÀami boli o.i. aj
kardinál Ján Chryzostom Korec, Vojtech Kri‰tín, Ján Brichta, Rudolf Dobiá‰, Janko Havlík. Mokrohajsk˘ bol uveden˘ spolu s Antonom Srholcom ako autor prvej samizdatovej Ïivotnej ãrty o
Jankovi Havlíkovi, Oceºové srdcia. Mokrohajsk˘ vo väzeniach strávil 15 rokov, pred zlomením ho zachránila pevná nezlomná viera
v duchovné, tvorivé hodnoty ãloveka, ktoré získal vìaka náboÏenskej v˘chove v rodine v rodn˘ch Gbeloch. Prepusten˘ bol aÏ
20. februára 1964. Nebol mu odpusten˘ ani deÀ trestu.
Po prepustení pri‰iel k bratovi Jánovi do Bratislavy, ale vrátil
sa do uránov˘ch baní. Pracoval v dole RoÏínka na Morave a v roku 1969 sa po devätnástich rokoch ÈaÏkej práce v podzemí, v rádioaktívnom prostredí, zamestnal v Doprastave ako rozmnoÏovaã. Tam sa nauãil mie‰aÈ farby a stal sa z neho v˘tvarník. Poézia
mala vplyv aj na jeho neskor‰iu v˘tvarnú tvorbu, najmä v rozvíjaní obrazotvornosti. Poãas pobytu vo väznení mu zomreli obaja
rodiãia. S manÏelkou Máriou, uãiteºkou hry na klavír v bratislavskej základnej umeleckej ‰kole, vychovali troch synov. V roku
1991 bol rehabilitovan˘. Zomrel v roku 2000.
ªudovít Ko‰ík

V ZRKADLE ČASU

Epidémie sužovali i našich predkov

No mor sa prebil
Ale ani najprísnej‰ie protiepidemiologické zásady nedokázali zabrániÈ ìal‰ej
morovej nákaze. U nás vypukla po tuhej
zime e‰te poãas posledného kuruckého
povstania v roku 1710. Spoãiatku zasiahla v˘chod a sever Slovenska, veºa ºudí
zahynulo v Pre‰ove i Ko‰iciach. V Sabinove zomrelo 2173 ºudí, v Podolínci od augusta do konca decembra 1710 si mor
vyÏiadal Ïivoty 974 obãanov, v KeÏmarku
do februára 1711 pochovali 2178 ºudí,
v Levoãi len do októbra 1710 moru padlo
za obeÈ 1953 Ïivotov, vo Veºkej Lomnici
600. VrchnosÈ zriadila sanitárne kordóny,
ktoré mali zabrániÈ roz‰íreniu epidémie
na západ, ale uÏ koncom roka 1710 mor
zúril v stredoslovenskej banskej oblasti.

Morov˘ stæp v Trenãíne.

V Banskej ·tiavnici zomrelo aÏ 6000 ºudí,
v Trenãíne 1600.
Niekdaj‰ie hlavné mesto Uhorska,
pamätajúc na epidémiu pred troma desaÈroãiami, urobilo prísne sanitaãné opatrenia: okolo mesta sa tiahol stráÏny kordón a bez pobytu v karanténe nik nebol
do Bratislavy vpusten˘. Cel˘ rok 1711 zostalo mesto od epidémie u‰etrené. A tak
sa v máji mohla uskutoãniÈ aj korunovácia Karola III., na ktorú pri‰lo veºa zvedavcov a na korunovaãn˘ snem sa dostavilo
mnoÏstvo ‰ºachtick˘ch delegátov. Snem
v‰ak zakrátko rozpustili, lebo u niekoºk˘ch vyslancov z juÏn˘ch stolíc sa ukázali
symptómy moru.

Mor v Bratislave
Tak na jeseÀ 1712 epidémia naplno
prepukla aj v Bratislave. Panovník vymenoval pre Bratislavu infekãného komisára
s diktátorsk˘mi právomocami. Zriadili sa
morové ‰pitály aj izolaãné miesta. Bratislavskí obyvatelia na rozdiel od vieden-

Foto archív

sk˘ch Ïidobijcov povaÏovali nákazu za
trest BoÏí za svoje veºké hriechy, kolenaãky sa modlili, kajali a postili. UÏ v septembri 1713 sa zaãala zbierka na morov˘ stæp
Svätej Trojice, ktor˘ dodnes zdobí torzo
Rybného námestia. Epidémia sa v Bratislave skonãila aÏ v januári 1714. Spolu si
vyÏiadala 3920 ºudsk˘ch Ïivotov.
Zdá sa, Ïe morov˘ stæp, vrúcne modlitby a pokánie zabránili vypuknutiu ìal‰ím epidémiám tohto druhu. Svojim
dielom k tomu prispelo aj prísnej‰ie dodrÏiavanie karanténnych a sanitaãn˘ch
opatrení v celej krajine. Posledná morová
epidémia vypukla roku 1738 a v nasledujúcich piatich rokoch pusto‰ila najmä Sedmohradsko a severov˘chod Uhorska.
Územie Slovenska zostalo tentoraz u‰etrené, ale podºa odhadov v postihnut˘ch
krajoch za päÈ rokov pomrelo takmer tristotisíc ºudí. V 19. storoãí Slovensko postihlo ‰esÈ cholerov˘ch pandémií s podobn˘mi, ba i hor‰ími následkami ako mor,
ale o nich aÏ nabudúce.
Ivan Mrva
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Slovensko i cel˘ svet sú v súãasnosti
postihnuté epidémiou doposiaº neznámeho koronavírusu. Pri triezvom uvaÏovaní sa zdá, Ïe je to viac mediálna a politická bublina a skutoãné nebezpeãenstvo
nám nehrozí od nepatrnej baktérie, ale
od t˘ch, ão plánujú vyuÏiÈ strach z onemocnenia, aby obmedzovali, kontrolovali a trestali. V minulom ãísle Svedectva
sme uverejnili prvú ãasÈ o pandémiách,
ktoré suÏovali obyvateºov Zeme. Aktuálne pokraãujeme morovou epidémiou.
Takmer v‰etky morové a cholerové
epidémie mali svoj pôvod v Ázii. Prvá globálna morová epidémia sa zaãala v ‰tyridsiatych rokoch 14. storoãia. Tatári zo Zlatej Hordy sa pokú‰ali dobyÈ mesto Kaffu.
Keì v roku 1691 opäÈ z Malej
Ázie hrozila morová nákaza na príkaz
cisára Leopolda I., dal kardinál Leopold
Koloniã vypracovaÈ osobitne pre Uhorsko
urãen˘ morov˘ poriadok. V prípade roz‰írenia epidémie sa zakazovalo ãapovanie
vína a piva, konanie procesií a aj bohosluÏieb, nesmelo sa predávaÈ ‰atstvo ani
posteºná bielizeÀ, pri krste dieÈaÈa mohli
byÈ prítomné len tri osoby a na svadobnom veselí nanajv˘‰ dvanásÈ zdrav˘ch
hostí. Tí, ão prichádzali z cudziny sa museli preukázaÈ pasom a i keì nejavili
známky choroby, zostali na hranici 14 dní
v karanténe v osobitn˘ch barakoch. Boli
to obmedzenia, aké sú v platnosti aj v súãasnosti.
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Režim rozdelil syna s otcom
Mimoriadne opatrenia poznaãili aj pohrebné obrady a zádu‰nú sv. liturgiu za zosnulého o. ·tefana âarného, gréckokatolíckeho kÀaza, ktor˘ zomrel 25. marca t.r. vo veku 86 rokov. Obradom predsedal bratislavsk˘ eparcha vladyka Peter Rusnák v Katedrále
Pov˘‰enia svätého KríÏa v Bratislave.
·tefan âarn˘ sa narodil 11. júna 1933 v rodine gréckokatolíckeho kÀaza o. Michala âarného v obci Koloãava na
Podkarpatskej Rusi (vtedy súãasÈ âSR), kde bol jeho otec
farárom. Po Viedenskej arbitráÏi v roku 1939, keì sa ich
dedina dostala pod maìarskú vládu, sa otec s rodinou
presÈahoval na nové pôsobisko do obce Veºaty v okrese
Trebi‰ov. Tam pôsobil ako farár aÏ do roku 1950. Jeho syn
·tefan tam spolu s bratom Alexandrom nav‰tevovali základnú ‰kolu. V roku 1944 ·tefan zaãal ‰tudovaÈ na gymnáziu
v Michalovciach.
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Päťdesiate roky
V roku 1950 do‰lo k nezákonnému zru‰eniu Gréckokatolíckej cirkvi, ão sa dotklo aj rodiny âarn˘ch. Michal âarn˘,
vtedy gréckokatolícky farár vo Veºatoch, zostal vern˘ Svätému Otcovi a Katolíckej cirkvi a keìÏe nebol ochotn˘ prejsÈ
na pravoslávie, musel faru opustiÈ a vysÈahovaÈ sa do severn˘ch âiech. Tam pracoval ako robotník, väã‰inou vo
farmaceutickom priemysle aÏ do r. 1968, keì sa koneãne
mohol vrátiÈ do svojej farnosti, kde predt˘m pôsobil.
Mlad˘ gymnazista ·tefan v‰ak zostal v Michalovciach,
kde v roku 1952 zmaturoval. KeìÏe jeho otec ako „b˘val˘“
gréckokatolícky kÀaz bol povaÏovan˘ za politicky nespoºahlivého, ·tefan nedostal odporúãanie na vysoko‰kolské ‰túdium.
Podal si preto prihlá‰ku do Prahy na âeské vysoké uãení
technické a po absolvovaní prijímacích skú‰ok na Chemickej
fakulte aj zaãal ‰tudovaÈ v Pardubiciach. Pri voºbe ‰pecializácie si poÏiadal o prestup na Slovenskú vysokú ‰kolu technickú (SV·T), Chemickú fakultu v Bratislave, ão sa mu aj
podarilo a v roku 1958 bol promovan˘. Ako chemick˘ inÏinier dostal umiestenku do závodu Obalové a lisované sklo
v Ústí nad Labem, kde pracoval do roku 1963. V tom ãase
sa oÏenil s Evou rod. Karczubovou, ktorá tieÏ pochádzala
z kÀazskej rodiny, a s ktorou mali dve deti ·tefana a Máriu.
V roku 1963 sa rodina presÈahovala do Bratislavy.

Obnova Gréckokatolíckej cirkvi
V roku 1968 sa ·tefan âarn˘ usiloval byÈ nápomocn˘ pri
obnovení ãinnosti Gréckokatolíckej cirkvi. Bol ãlenom
speváckeho zboru pri Chráme pov˘‰enia svätého KríÏa
v Bratislave a neskôr aj jeho kantorom. Hoci ãinnosÈ Gréckokatolíckej cirkvi bola obnovená, mohla pôsobiÈ len obmedzene a hrozilo, Ïe bude postupne zlikvidovaná kvôli nedostatku kÀazov. Zaãal teda tajne ‰tudovaÈ teológiu a tajne
bol za kÀaza vysväten˘ 31. marca 1987 tieÏ tajn˘m biskupom Ivanom Ljavincom v Prahe.
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Vladyka Peter odovzdáva o. ·tefanovi zlat˘ kríÏ, pri
príleÏitosti 80. narodenín.

V pastorácii
V pastorácii v‰ak mohol verejne úãinkovaÈ aÏ po NeÏnej
revolúcii a tak naplniÈ svoje kÀazské povolanie, ktoré pociÈoval po cel˘ Ïivot. Od roku 1992 pôsobil vo farnosti Zubné
v okrese Humenné a po siedmich rokoch sa vrátil na odpoãinok do Bratislavy, kde ìalej pôsobil ako v˘pomocn˘ duchovn˘ a vo veºkej miere sa venoval sluÏbe spovedania.
V roku 1998 mu bol udelen˘ cirkevn˘ titul titulárny dekan. V roku 2013 pri príleÏitosti osemdesiatich narodenín
mu bratislavsk˘ eparcha vladyka Peter Rusnák, ako prejav
úcty a vìaãnosti za jeho kÀazskú sluÏbu, udelil právo nosiÈ
zlat˘ kríÏ. Pri tejto príleÏitosti o. âarn˘ povedal: „Dnes má
na‰a Cirkev dostatok kÀazov, má svoju teologickú fakultu
v Pre‰ove, má obnovenú hierarchiu – máme dvoch arcibiskupov a troch biskupov, jedného biskupa zo Slovenska
v Prahe a ìal‰ieho tieÏ Slováka v UÏhorode. To nám dáva
chvála Pánu Bohu nádejnú perspektívu pre budúcnosÈ
Gréckokatolíckej cirkvi.
Treba v‰ak povedaÈ, Ïe spomenuté pozitívne zmeny,
poãnúc od zru‰enia zákazu na‰ej Cirkvi aÏ po súãasn˘ nádejn˘ stav neboli náhodné; sú vykúpené utrpením a obetovaním Ïivotov na‰ich blahoslaven˘ch, utrpením a obeÈami mnoh˘ch kÀazov po mnohé roky prenasledovania,
vyhnanstva, a tieÏ modlitbami, utrpením a obeÈami veriacich poãas mnoh˘ch rokov prenasledovania Cirkvi. Vìaka
za to Pánu Bohu.“
Ing. Jozef Timko

KULTÚRA

Mor, cholera, koronavírus, karanténa...
a naše poslanie

Kostoly pod policajným dozorom?
Zastavili sme Ïivot, ekonomiku, kultúru a ‰port
a vôbec spoloãensk˘ Ïivot. Ale aj – ão minulosÈ nepozná,
kostoly. Tie aj cez Veºkú noc museli byÈ prázdne! A ustráchaní biskupi spievali „aleluja“ v prázdnych katedrálach.
Neuveriteºné, nevídané: cez najväã‰ie kresÈanské sviatky
kostoly ostali zatvorené. A kÀazi a najmä biskupi sa boja.
A nevpustia nás do kostolov... Ani za komunistov tak nebolo, aby boli kostoly cez sviatky zavreté! Ani za komunistov... Je koronavírus silnej‰í v˘honok z tej istej odrody?
Ako povedal jeden z mála odváÏnych klerikov, trnavsk˘ ar-

Bude korona stĺp?
Verejnoprávna dvojbodka dávala nedávno besedu
s katolíckym arcibiskupom a biskupom evanjelickej cirkvi
a. v. v relácii Do kríÏa, a my doma sme chvíºami nevedeli,
ktor˘ z nich je katolícky, a ktor˘ evanjelick˘ hodnostár
(akurát, Ïe jeden mal okolo krku kolárik a druh˘ viazanku).
Ten druh˘ neprekroãil hranice svojej cirkvi a ten prv˘ odmietol hovoriÈ o tom, ãi je koronavírus BoÏí trest alebo
BoÏí dar, lebo nechcel uvaÏovaÈ v t˘chto kategóriách. Ten
prv˘, podrÏte sa, nepovaÏuje eucharistiu za jedin˘ spôsob
prijatia Krista! A potom e‰te zvaÏoval, komu postavíme
pomník po odvrátení koronavírusu. V tom ne‰Èastnom
stredoveku sa stavali morové stæpy Panne Márii po celej
Európe a dodnes ich nájdete v kaÏdom slovenskom meste.
Vtedy kostoly nezatvárali, vz˘vali vedno so svetsk˘mi predstaviteºmi Boha a prosili Matku BoÏiu o sprostredkovanie.
AÏ mi napadá moÏno kacírska otázka: veria e‰te poniektorí z na‰ich duchovn˘ch, dokonca i spomedzi katolíckych
biskupov na zázraky?
Na‰Èastie koronavírus, ako v‰etko na svete, bude maÈ
popri zl˘ch aj dobré dôsledky. Ist˘ Rus s nerusk˘m menom
povedal, Ïe koronavírus treba privítaÈ bozkom, lebo zabránil vojne a umoÏní nám návrat do star˘ch, dobr˘ch ãasov.
Dobré ãasy: ºudia dostali ‰ancu pochopiÈ, ão je dôleÏité
a potrebné a ão nie. Je tu nádej, Ïe sa vrátime k tradiãn˘m hodnotám. Îe v‰etko je márnosÈ nad márnosÈ...
okrem BoÏieho milosrdenstva. Ale aby sa tak stalo, musíme nabraÈ odvahu, my veãne ustráchaní Slováci! DokáÏeme napodobniÈ na‰ich predkov? Dávne mory a cholery
a karantény ich vieru posilÀovali, zatiaº ão my sme zavreli
kostoly. Toto urãite nie je poslaním Slovenska v treÈom
tisícroãí, ku ktorému nás povzbudzoval sv. Ján Pavol II.
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V ostatnom ãase sa roztrhlo vrece s historick˘mi sentenciami na tému masov˘ch
ochorení a úmrtí „ãiernou smrÈou“ v dávnej
i nedávnej minulosti. NuÏ veru, na‰ich predkov suÏovali oveºa väã‰ie epidémie, ako je tá
súãasná. Lebo zdrav˘, ak chcete sedliacky
rozum nepustí: dnes ide väã‰mi o mediálnu
a politickú bublinu, ako o reálnu hrozbu od mikroskopického zá‰kodníka, ktor˘ ktovie kde sa „narodil“ a ktovie
kto ho rozná‰a po svete. Akoby na skú‰ku, aÏ akí veºkí
sme hlupáci: vládni ãinitelia na ãele s premiérmi vyzerajú
v rú‰kach ako bandy lupiãov. Jednoduchá ‰tatistika nepustí, na jar pravidelne „kosí“ chrípka, vÏdy na prelome zimy
a jari „odchádzajú starci“, Slováci to vedia od nepamäti:
„Marec, poberaj sa starec“. Vlani na celom svete zomrelo
na beÏnú chrípku 650-tisíc ºudí, a tohto roku na koronavírus – koºkoÏeto? Desatina?
Zdá sa, Ïe v‰etko je to jedna veºká loÏ a podvod. Îe
ide o mediálny teror a totálne ohlúpenie miliárd obyvateºov Zeme, aké tu e‰te nebolo. Îe je to predpríprava pre
„Veºkého brata“, aby nás mohol monitorovaÈ (ná‰ parlament uÏ to schválil, po Veºkej noci esemeskou ìakoval aj
mne Úrad verejného zdravotníctva, Ïe som bol doma, napokon nás nauãia nechávaÈ mobily doma...) a oãipovaÈ
nás cez povinné oãkovanie (tak˘ zákon uÏ údajne platí
v Dánsku). Bill Gates to dobre vie: „Kto nebude maÈ identifikaãn˘ kód, skonãí!“ A okrem toho ãi súbeÏne s t˘m
bohatí e‰te viac bohatnú, chudobní chudobnejú. UÏ sa to
zaãalo: ‰tát zakázal drobn˘m a stredn˘m podnikateºom
„h˘baÈ sa“ a len pomaly od toho ustupuje, ale veºké nákupné reÈazce nezatvoril a rie‰i predov‰etk˘m v˘padky
bánk.
âo môÏeme oãakávaÈ? Svetové elity v pozadí koronavírusu zmenia ekonomick˘ systém a nahradia ho in˘m,
ktor˘ pre ºudí lep‰ím nebude. Poãas mediálneho humbugu
sa svet preformátuje podobne ako po prvej a druhej svetovej vojne, ako po zániku Sovietskeho zväzu. Do „ãela
sveta“, teda nástrojom globálneho prediktora na riadenie
sveta, sa postavia namiesto USA a Británie âína a Irán...

cibiskup Ján Orosch: päÈdesiat ºudí v rade pred supermarketom nikto nekontroluje, do kostolov v‰ak nesmie nik,
v strehu sú policajti, vojaci... e‰tebáci?
MoÏno – aÏ na v˘nimky - vôbec porovnaÈ dne‰n˘ch
na‰ich duchovn˘ch vodcov s ich predchodcami v minulosti? Veì v minulosti práve kostoly pomáhali ºuìom preÏiÈ
a prekonaÈ epidémie ãi pandémie. Z mnoÏstva príkladov
zájdime do Trnavy (lebo práve Trnava, tá bola, ale i je srdcom ná‰ho katolíctva!) v roku 1710, keì Európu a aj toto
mesto napadol mor. Mesto bolo uzavreté pre cudzích, prestali jarmoky a trhy – ako dnes. Ale vtedy mestská rada
zasadla, radila sa, aby sa potom obrátila o príhovor k nebeskej Matke. A 21. novembra 1710 sa v‰etko zdravé obyvateºstvo mesta zhromaÏdilo vo farskom Dóme sv. Mikulá‰a i okolo neho a po prosebnej svätej om‰i vy‰la z chrámu
procesia a obraz Panny Márie niesli na nosidlách kÀazi
a celé dúfajúce spoloãenstvo sa modlilo za neustáleho hlaholu v‰etk˘ch zvonov mesta. A Panna Mária Trnavská pomohla, mor prestal, nebolo viac umierajúcich na mor.

Marián Tkáã
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Mal iný názor, skončil vo väzení
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Pokraãovanie z 1. strany
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● Vy‰etrovacia väzba trvala
osem mesiacov a do väzenia putovali na pätnásÈ mesiacov. Zrejme v päÈdesiatych rokoch by boli
dopadli hor‰ie. Vy ste v roku
2018 napísali otvoren˘ list veºvyslancovi Veºkej Británie a Severného Írska v SR. âo vás k tomu
priviedlo?
Priznám sa, Ïe som neuvaÏoval
nad t˘mito súvislosÈami môjho listu.
No pravdou zostáva, Ïe v oboch
prípadoch bola bezprostredn˘m podnetom nespravodlivosÈ voãi ãloveku.
V mojom liste som sa ozval voãi neºudskému postupu britského zdravotníctva a súdnictva voãi bezbrannému maliãkému chlapãekovi. Británia mu odmietla poskytovaÈ
starostlivosÈ a odmietla aj ponuky
rímskej nemocnice o jeho starostlivosÈ. Ba dokonca rozhodli o jeho
vyhladovaní a smrti. Îiaº, neviem to
inak nazvaÈ, iba ako spoloãenskú
be‰tialitu.
● Ak˘ ohlas vzbudil vá‰ list?
Keì som ho napísal, rozposlal
som ho mojim priateºom, od ktor˘ch
sa obratom vracali správy, v ktor˘ch
ma Ïiadali, aby som pod listom uviedol aj ich mená. S t˘mito menami list
aj odi‰iel. Po jeho zverejnení sa hlásili aj ìal‰í záujemcovia o pripojenie
podpisu, no nebolo mojou ambíciou
zbieraÈ podpisy. Chcel som osobne
protestovaÈ proti takémuto nesl˘chanému postupu.
● Myslíte si, Ïe má zmysel sa
takto verejne angaÏovaÈ?
Ak ãlovek vidí takéto ukrutnosti,
myslím, Ïe je to potrebné a niekedy
aj nevyhnutné. MôÏeme t˘m upozorniÈ na nieão, ão dnes väã‰inovú
spoloãnosÈ mnohokrát ani veºmi netrápi. Ale práve t˘mto sa postupne
v ãloveku môÏe ozvaÈ svedomie
a vedomie, Ïe nieão nie je v poriadku.
● Vá‰ star˘ otec bol garbiarom o akého mali záujem aj v zahraniãí. Po viacer˘ch vychyten˘ch
garbiarstvach Európy sa po prvej

Rodiãia Gabriela Smatanu: Jozef a Agáta.

svetovej vojne zamestnal v BaÈovej fabrike v Bo‰anoch. Ale poãas
krízy ho vyhodili zo zamestnania
a nemal ºahk˘ Ïivot. Chudobné
pomery v rodine nenasmerovali
vá‰ho otca do komunistickej strany?
Bol jej celoÏivotn˘m odporcom.
Jasne videl zásadn˘ rozpor medzi komunistickou ideológiou a v‰eºudskou
pravdou, ktorá je pokladom vo vlastníctve Katolíckej cirkvi, ktorá otca Ïivotne formovala.
● V rozhovore pred piatimi
rokmi ste povedali, Ïe otec komunistov povaÏoval za extrémistov. Ako vy, s odstupom ãasu,
hodnotíte komunistick˘ reÏim?
Podºa mÀa to bol najneºudskej‰í
reÏim v novodobej ºudskej histórii.
Podºa âiernej knihy komunizmu si
vyÏiadal obrovské mnoÏstvo obetí po
celom svete, myslím, Ïe okolo 100
miliónov. To sú priame obete. Hovorím v novodobej histórii, lebo podºa
Grega Brechta v star‰ej histórii boli
najväã‰ím zlom Tatári, ktorí poãas
svojho ÈaÏenia vyvraÏdili ‰trnásÈ percent svetovej populácie. Len pre
predstavu v druhej svetovej vojne zahynuli tri percentá svetovej populácie. O Tatároch hovorili, ako o pekelníkoch. Nieão podobné hovorí vo
svojich in‰piráciách prijat˘ch od Panny Márie aj neboh˘ don Gobbi. Komunizmus tam priamo oznaãuje ako

Foto archív

‰elmu z apokalypsy. Vidíte, zlo má
vÏdy ten ist˘ koreÀ.
● V súãasnosti je spoloãnosÈ
konfrontovaná nov˘mi v˘zvami.
K˘m v 60. rokoch minulého storoãia sa na Západe verejne doÏadovali svojich práv homosexuáli,
my sme mali iné starosti, spôsobené inváziou vojsk Var‰avskej
zmluvy v roku 1968. Slováci sa
vtedy doÏadovali nielen demokratick˘ch práv, ale aj rovnoprávneho postavenia v spoloãnom
‰táte s âechmi. Ako otec vnímal
vtedy tieto udalosti?
O tomto období sa u nás hovorí,
ako o PraÏskej jari. S t˘mto názvom
sa otec nestotoÏÀoval, lebo nezodpovedal pravde. A popravde ten názov je tak˘ egocentrick˘. Videl, Ïe
v ºuìoch Ïije nádej, no zároveÀ taktovku nádeje mali v rukách komunisti. Invázia na‰Èastie nezastavila proces
emancipácie Slovenska, ktor˘ vyústil
do zákona o federácii. Videl, Ïe Slovensko sa odrazilo od dna. Z tohto
aspektu mal veºkú radosÈ.
● To, ão sa na Západe zaãalo
v ‰esÈdesiatych rokoch minulého
storoãia ako hnutie hippies, sa
dnes v Európskej únii propaguje
ako beÏná agenda skupín LGBTI.
In‰titucionálne je zakotvená
v Istanbulskom dohovore. Na
Slovensku vyvolal odpor veºkej
ãasti verejnosti, lebo v podstate
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● V rozhovore spred piatich
rokov ste sa zmienili o tom, ako
vás v mladosti rozru‰il film KríÏ
v osídlach moci. No v nazeraní na
prvú Slovenskú republiku a jej
prezidenta Jozefa Tisu sa odvtedy niã nezmenilo. Je to podºa vás
v poriadku?
To, Ïe sa naozaj niã nezmenilo,
je naozaj smutné. Ale je to dané spoloãnosÈou, ktorá neãíta dlh‰ie ãlánky,
ako päÈvetové. Takáto spoloãnosÈ je,
Ïiaº, ºahko manipulovateºná „jej
pravdami...“, ktoré ale nemajú niã
spoloãné s veãnou Pravdou. Ako sa

„Práve prechádzal Pán. Pred Pánom
i‰iel vietor, veºk˘ a prudk˘, ktor˘ trhá
vrchy a láme skaly. Ale Pán nebol vo
vetre. Po vetre zemetrasenie, ale Pán
nebol v zemetrasení. Po zemetrasení
oheÀ, ale Pán nebol v ohni. A po
ohni tich˘, lahodn˘ ‰um. Keì to Eliá‰
poãul, zahalil si tvár plá‰Èom, vy‰iel
a zastal pri vchode do jaskyne. Vtom
prehovoril k nemu ak˘si hlas a p˘tal
sa: „âo tu robí‰, Eliá‰?“ (1Kr 19,1113) No keì sme sledovali osamelosÈ
liturgov a prázdne chrámy, prichádzala mi táto situácia, ako desivá
predzvesÈ iného ver‰u: „A od ãasu,

Gabriel a Ingrid Smatanovci a ich päÈ detí: Mária, Filip, Luká‰, Matej
a Ján.
Foto archív

títo propagandisti budú cítiÈ, keì vo
veãnosti uvidia, Ïe je v‰etko úplne
inak?... âo potom povedia t˘m, ktor˘ch zviedli?
● Ako ste preÏili Veºkú noc
pod tlakom koronavírusu?
Je to naozaj aktuálna téma, lebo
odpovedám na sviatok BoÏieho Milosrdenstva – posledn˘ deÀ Veºkonoãnej oktávy. ªudia citeºne spomalili. Liberálnorevoluãné médiá dávajú
do popredia akési skryté domáce násilie. Je to ako diablova ozvena voãi
tomu, Ïe ºudia majú viac ãasu na
svoje rodiny. DokáÏu rodiny zmohutÀovaÈ a niekde aj prehlbovaÈ svoje
korene. Pôstne dni pred Veºkou nocou vyzneli ako ãas na stí‰enie, ktoré
je tak potrebné pri naozajstn˘ch úvahách, ako aj pri duchovn˘ch prípravách. Dajú sa charakterizovaÈ nasledovn˘m citátom z Prvej knihy kráºov:

ão odstránia ustaviãnú obetu a postavia ohavnosÈ spusto‰enia, uplynie
tisícdvestodeväÈdesiat dní. ·Èastn˘,
kto bude ãakaÈ a dosiahne tisíctristotridsaÈpäÈ dní.“ (Dan. 12,11-12) ªutoval som moju mamu, s ktorou pravidelne spolu aj so sestrinou rodinou
trávievame spoloãne okrem iného
vianoãné a veºkonoãné sviatky. Musela byÈ sama, aby sme jej náhodou
nepriniesli neÏelan˘ darãek a spájame sme sa telefonicky. O nákupy
sa jej stará sestra, ktorá b˘va nablízku. Mama pozorne sleduje dianie
a v tomto ãase najmä duchovné vysielanie. Vnímam, Ïe spoloãensky dostáva rany v‰etko to bohatstvo vybudované ºudskou rukou (ekonomika)
a zostáva len ekonómia spásy. Také
zvlá‰tne, nezvyklé preÏívanie...
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poÏaduje zahrnúÈ do legislatívy
gender ideológiu. Ste spokojn˘,
Ïe Slovensko neratifikovalo Istanbulsk˘ dohovor?
Je nesmierne dobré, Ïe sa nám
podarilo vyhnúÈ Istanbulskému dohovoru. Je to prv˘ krok. Viem si
predstaviÈ, Ïe tak˘chto medzinárodn˘ch trikov bude v budúcnosti e‰te
viac. Musíme byÈ „na tepe dÀa“,
musíme byÈ veºmi ostraÏití a hlavne
sa nesmieme nechaÈ unaviÈ! To, ão
sa v ‰esÈdesiatych rokoch stalo na západe má v‰etky prvky revolúcie – ãiÏe
rebélie. Súãasní európski protagonisti, Ïiaº, sú práve tieto „deti kvetov“, ktoré uÏívaním a ‰írením drog
a sexuálnou divokosÈou zaplavovali
svet rozvratom.
● Cez rozliãné svetové in‰titúcie, napríklad aj cez OSN ãi niektoré mimovládne organizácie, sa
verejnosti podsúva my‰lienka, Ïe
t˘m správnym reÏimom, ak˘ by
mal vo svete zavládnuÈ, je liberálna demokracia. Poniektorí ‰íritelia t˘chto my‰lienok ju uÏ vidia
zakotvenú aj v Ústave SR, ão nie
je pravda. âo si o tom myslíte?
Liberálna demokracia, ako v˘sledok de‰truktívneho procesu symbolicky zaãatého Francúzskou revolúciou (mal hlb‰ie korene) je to isté,
ako hippies. Je to ten ist˘ duch. Mimochodom v minulosti sme spoznali
demokraciu s in˘m adjektívom – socialistickú. V kaÏdom prípade adjektívy sa pridávajú preto, lebo pôvodn˘
pojem treba modifikovaÈ, aby vyhovoval nejakej skupine túÏiacej po moci. V tomto prípade to je zrejmé aká.
Bolo by naozaj veºmi zlé, keby sme
nieão takéto dopustili. V tejto súvislosti si dovolím poukázaÈ na jeden
aspekt. Liberáli si Ïivot uÏívajú...
a väã‰inou sú málodetní alebo bezdetní. ªudia svoje Ïivoty Ïijú... a oveºa ãastej‰ie majú viac detí. No liberáli
majú nesmierny záujem, aby deti naoãkovávali ich de‰truktívnymi nezmyslami a preto veºmi iniciatívne
vstupujú do ‰kôl. Na toto treba daÈ
pozor, lebo nám takto deti ukradnú.
Oni to ako zloãin nevidia... (Poz. autorky: Pojem liberálna demokracia sa
objavil aj v Programovom vyhlásení
vlády ako ãosi, ão treba brániÈ.)

Eva Zelenayová
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Je čas mlčať a čas hovoriť

Nie je veºa kníh, ktoré zanechajú
v ãitateºovi tak˘ hlbok˘ záÏitok, Ïe si
ho v sebe nesie e‰te dlh˘ ãas po ich
preãítaní. Jednou z tak˘ch je nesporne
kniha spomienok emeritného arcibiskupa Jána Sokola Je ãas mlãaÈ a ãas
hovoriÈ, ktorá pútav˘m ‰t˘lom vo forme rozhovorov pribliÏuje Ïivot a dielo
po sv. Metodovi prvého a zároveÀ
i posledného metropolitu Slovenska.
Je o to cennej‰ia, Ïe sa neviaÏe pre ãitateºa azda len k prvoplánovo najzaujímavej‰ím, dne‰n˘m slovom „bulvárnym“ témam, ak˘mi sú najmä kauza
okolo jeho nástupcu v kresle arcibiskupa alebo jeho údajná spolupráca so
·tátnou bezpeãnosÈou. Samozrejme,
aj tie sú jej súãasÈou, poodhaºuje v‰ak
cel˘ Ïivot a kÀazskú dráhu jedného
z najvplyvnej‰ích a najzaujímavej‰ích
synov slovenského národa v 20. storoãí. Poãnúc detstvom cez ‰kolské roky
aÏ po rozhodnutie staÈ sa kÀazom nás
privedie do ãias jeho vysoko‰kolsk˘ch
‰túdií, kedy plasticky vykresºuje nároãn˘, no pritom pekn˘ a plnohodnotn˘
Ïivot budúceho kÀaza v uÏ socialistickom âesko-Slovensku.
Jeho Ïivotn˘ príbeh, obsiahnut˘ na
stránkach knihy je svedectvom lásky
k Cirkvi, ale aj slovenskému národu.

Predsa len, najväã‰ie meno si získal
svojou prácou pre Cirkev, ãi uÏ ako
kÀaz, biskup ãi arcibiskup v siedmich
farnostiach. Najmä v Blumentáli, kde
ovplyvnil Ïivot veºkej skupiny vysoko‰kolákov, ktorej dodnes zachovan˘ názov „Kaãabar“ vyvoláva spomienky na
príjemne preÏitú mladosÈ v spoloãnosti
Jána Sokola. Jeho ãinnosÈ vo funkcii
prefekta na teologickej fakulte v ãase
uvoºnenia po roku 1968, ale aj príchod

do Serede, kde pôsobil najprv ako kaplán, potom ako administrátor a napokon ako dekan a bol aktívny v pa‰ovaní náboÏenskej literatúry sú dôkazom o jeho morálnych a ºudsk˘ch
kvalitách. Pre tieto vlastnosti a prácu
pre Cirkev ho biskup Július Gábri‰ menoval najprv za ãlena Zboru konzultorov a neskôr, v roku 1987, sa stal
Gábri‰ov˘m nástupcom na ãele Trnavskej diecézy práve Ján Sokol.
Samozrejme, tieto udalosti, od roku 1989 aj jeho ãinnosÈ vo funkcii arcibiskupa, v ktorej sa nestretal len s príjemn˘mi „povinnosÈami“, keì stál pri
zrode samostatného ‰tátu alebo vítal
Jána Pavla II. na slovenskom území, ale
sa musel boriÈ aj so zvládaním 450 farností i otázkou re‰titúcií ãi delenia diecéz sú súãasÈou jeho spomienok, symbolicky zav⁄‰en˘ch „cestou kríÏa“ po
jeho odchode z funkcie. Mal síce odísÈ
na zaslúÏen˘ odpoãinok, ten mu v‰ak
za známych okolností nebol vinou jeho nástupcu Róberta Bezáka dopriaty.
Ako v‰ak sám tvrdí, svoje spomienky
nepísal z pozície hnevu, ale z lásky
k pravde. Azda v nich kaÏd˘ nájde nielen pravdu, ale aj odpovede na otázky,
ktoré hºadá...
Peter Sokoloviã
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Jedna z mála sôch biskupa Jána Vojta‰‰áka je
umiestnená pred rímskokatolíckym kostolom v Námestove, ktor˘ ãasto nav‰tevoval ãi uÏ poãas misií,
vysviacok, birmoviek alebo pri in˘ch príleÏitostiach.
Priatelil sa a spolupracoval s v˘znamn˘mi kÀazsk˘mi
osobnosÈami, rodákmi z Námestova. S kÀazom a básnikom
Ignácom Grebáãom Orlovom boli spoluzakladateºmi tlaãiarne a vydavateºstva Lev v RuÏomberku. V roku 1926 nav‰tívil
Vojta‰‰ák USA, kde sa stretol s rodákom, kÀazom, apo‰tolsk˘m protonátorom ·tefanom Krasuºom, ktor˘ pôsobil
v New Yorku. Krasuºa zo zbierok americk˘ch Slovákov pomáhal Vojta‰‰ákovi pri stavbe charitn˘ch domov a pri prístavbe uãiteºského ústavu v Spi‰skej Kapituli. Socha vznikla
z iniciatívy b˘valého primátora mesta Ivana Kru‰inského
v spolupráci s farsk˘m úradom v roku 1998. Autorom sochy
je akademick˘ sochár Peter ·varal.
Text a foto Vladimír Kolada

RECENZIA
Margita Zimanová

UTRPENIE

rodiny Valentovej a Dankovej v 50. rokoch
Îivotná dráma deväÈroãného dievãatka, ktoré verilo
v JeÏi‰ka, v ºudské dobro, v lásku, zaÏije traumu, na ktorú sa
súãasn˘ svet snaÏí zabudnúÈ. BohuÏiaº preto aj dnes ako
svedok nezapadá do glorioly dne‰n˘ch rozprávkovo-pravdiv˘ch hrdinov spoloãensk˘ch zmien.
Autorka má status politického väzÀa, pomáha vrátiÈ Slovensku a svojim ãitateºom v‰etko, v ão verila a napísala kurikulum o tom,preão a ak˘mi prostriedkami zotroãoval du‰e
a telá t˘ch, ão si dovolili maÈ in˘ názor. Budúce generácie
musia vedieÈ, Ïe sú a boli medzi nami ºudia, ktorí pre svoje
presvedãenie a konanie stáli tak rovno, Ïe obetovali aj svoje
Ïivoty.
V‰etko, ão je dôleÏité vedieÈ o opísanej dobe, je v tejto
knihe. Niet presnej‰ieho obrazu, ako ho opísala autorka
oãami dievãatka, ktoré stratilo popraveného otca a na dlho
Ïalárovanú matku.
Obdivujem vitalitu a odhodlanosÈ Ïeny, ktorá popri
normálnych rodinn˘ch starostiach tak veºa pracuje, aby sa
nevrátili k moci ºudia , ktorí jej a jej rodine spôsobili trpk˘
osud.
Mám rád pani autorku a prosím Pána Boha, aby tak˘ch
ºudí ako ona, bolo veºa. Bola by to záruka, Ïe na Slovensku
bude ÏiÈ dobr˘, prajn˘ a ‰ºachetn˘ národ.
Arpád Tarnóczy C.H.D.
politick˘ väzeÀ a ãestn˘ predseda PV ZPKO

(1944 – 1945)
Zostavil Martin Lacko
Slovensk˘ dejepisn˘ spolok
v Bytãi najnov‰ie vydal pozoruhodnú publikáciu ver‰ov s témou hádam najÈaÏ‰ích dní Slovenska v 20.
storoãí. Zostavovateº Martin Lacko
v úvode pí‰e:
„Nazdávame sa, Ïe zbierka ver‰ov, ktorá nám ukazuje augustové
povstanie, prechod frontu, hrôzy
vojny, nanútenú obnovu âSR z iného pohºadu a z inej dimenzie, neÏ
na akú sme zvyknutí v podaní politikov a médií, je potrebnou práve

v dne‰nej dobe. Ak nie kvôli inému,
tak kvôli objektivite a historickej
pravde. Tá je totiÏ dnes – podobne
ako pred rokom 1989 – znova neÏiaduca.“
E‰te dodáme, Ïe v knihe so
sugestívnou obálkou nájde ãitateº
ver‰e ‰piãkov˘ch slovensk˘ch básnikov ako Rudolf Dilong, Gorazd
Zvonick˘, Valentín Beniak, Andrej
Îarnov, ale aj ná‰ho Júliusa Homolu
a ìal‰ích. Knihu vrelo odporúãame.
jzz
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ZO ŽIVOTA PV ZPKO

STALO SA
3. mája 1945 spolu so sovietskou armádou
vtiahli na Slovensko aj osobitné jednotky NKVD,
ktoré robili oãisÈovacie akcie proti známym nekomunistick˘m verejn˘m ãiniteºom aj v mal˘ch dedinách. Nevinné osoby bez akéhokoºvek súdneho
pokraãovania väznili, sústreìovali v improvizovan˘ch táboroch, a potom veºkú ãasÈ z nich násilne
odvliekli do ZSSR. Od októbra 1944 do júna 1945
takto deportovali do ZSSR podºa hrub˘ch odhadov
15 aÏ 20 tisíc slovensk˘ch obãanov. Podºa najnov‰ích údajov, opierajúcich sa o ruské archívy, i‰lo aÏ
o vy‰e 70 tisíc obãanov âesko-Slovenska.
4. mája 1919 pri návrate lietadlom z Talianska zahynul francúzsky brigádny generál a slovensk˘ ãlen vedúceho triumvirátu ãeského a slovenského odboja v zahraniãí Dr. Milan Rastislav
·tefánik. Spolu s ním zahynuli aj traja talianski
sprievodcovia.
5. mája 1945 SNR rozhodnutím ã.
1224/945-prez. vydala zatykaã na 68-roãného
spi‰ského biskupa Jána Vojta‰‰áka.
8. mája 1945 vláda SR v exile v rakúskom
Kremsmünsteri podpísala dokument, ktor˘m sa
bezv˘hradne podrobila veliteºovi 20. korpusu 3.
americkej armády generálovi Waltonovi H. Walkerovi. V ten deÀ sa skonãila vojna v Európe.
10. – 11 mája 1848 sa z iniciatívy ·tefana
M. Daxnera zi‰la porada slovensk˘ch národovcov
v Liptovskom Sv. Mikulá‰i, na ktorej zostavili Îiadosti slovenského národa. V ‰trnástich bodoch
obsahovali program slovenského národno-revoluãného hnutia. Jeho obsah predstavuje dôleÏit˘ dokument o ‰tátoprávnych poÏiadavkách Slovákov.
11. mája 1943 profesor patologickej anatómie na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity
MUDr. Franti‰ek ·ubík, ktor˘ sa zúãastnil na exkurzii medzinárodnej komisie súdnych lekárov do
ruskej obce KatyÀ (Smolensk), kde objavili masov˘
hrob Sovietmi zavraÏden˘ch poºsk˘ch dôstojníkov,
vojakov a intelektuálnych pracovníkov, verejnou

predná‰kou v Bratislave informoval o v˘sledkoch
zisten˘ch komisiou. Táto potvrdila, Ïe masová
vraÏda sa stala v roku 1940 a bola dielom príslu‰níkov sovietskych policajn˘ch orgánov.
11. mája 1944 vymenoval pápeÏ Pius XII.
nitrianskeho biskupa Dr. Karola KmeÈka za arcibiskupa.
12. mája 1635 bola zaloÏená Trnavská univerzita.
13. mája 2004 zomrel v Bratislave Jozef Tomá‰ek, zakladajúci ãlen organizácie politick˘ch
väzÀov na Slovensku. Za druhého podpredsedu
bol zvolen˘ 8.1.1990. Väznen˘ bol v rokoch 19581962.
15. mája 1720 sa v ·tiavnick˘ch Baniach narodil Maximilián Hell.
16. mája 1949 dvadsaÈjeden príslu‰níkov polície obsadilo Saleziánsky ústav v Michalovciach
a ich vedúci oznámil riaditeºovi prof. ·tefanovi Faberovi, Ïe je zbaven˘ svojich funkcií predstaveného
saleziánskeho ústavu a správcu priºahlej farnosti.
Musí ihneì opustiÈ túto budovu aj so svojimi spolupracovníkmi. Fabera odporoval poukázaním na
nezákonnosÈ ich postupu, ale márne. Obyvateºstvo
sa hrozivo zhromaÏdilo pri kostole a na dvore ústavu, takÏe saleziáni museli ºudí presviedãaÈ, aby ich
nebránili. Báli sa totiÏ krviprelievania. V‰etk˘ch rehoºníkov odviezli a eskortovali s ozbrojenou stráÏou aÏ do ·a‰tína. PribliÏne v tom istom ãase podobne likvidovali ìal‰ie tri saleziánske diela v Îiline,
v Trnave a v Komárne. To bola prvá násilná a protiprávna akcia komunistického reÏimu proti katolíckej reholi uskutoãnená e‰te pred ich oficiálnou
likvidáciou. Postupne t˘m ist˘m spôsobom likvidovali ìal‰ích 24 klá‰torov in˘ch rehoºn˘ch spoloãností.
20. mája 1945 sa v Jablonke uskutoãnilo
protestné zhromaÏdenie proti pripojeniu slovensk˘ch obcí Hornej Oravy k Poºsku.
20. mája 1950 v Prahe zriadili ministerstvo

národnej bezpeãnosti, ktoré viedol najprv Ladislav
Kopﬁiva a od 23. 1. 1952 K. Bacílek. Toto ministerstvo sa stalo v˘konn˘m orgánom nekontrolovateºného bezprávia a teroru proti v‰etk˘m „nepriateºom“ totalitnej Komunistickej strany v celej â-SR.
21. mája 2004 zomrel v RuÏomberku zakladajúci ãlen organizácie politick˘ch väzÀov na
Slovensku Pavol BrodÀansk˘.
24. mája 1918 pri‰iel do Ameriky predseda
âesko-Slovenskej národnej rady profesor Tomá‰
G. Masaryk a vo svojom prejave k Slovákom
v Pittsburghu vyhlásil: „Bude slobodné âesko
a bude slobodné Slovensko. Na Slovensku politické vedenie, ‰koly, súdnictvo a v‰etko iné bude slovenské, v âechách ãeské.“ Na základe tohto vyhlásenia predstavitelia slovensk˘ch a ãesk˘ch spolkov,
aj prof. T. G. Masaryk, 30. mája podpísali âeskoSlovenskú dohodu.
25. mája 1991 pápeÏ Ján Pavol II. poctil sídelného biskupa v Nitre, politického väzÀa Mons.
Jána Chryzostoma Korca hodnosÈou kardinála. Je
to prv˘ biskup na území Slovenska, ktorému Svätá
stolica udelila tento najvy‰‰í stupeÀ cirkevn˘ch
hodností. Do tejto vysokej funkcie medzi najbliÏ‰ích poradcov pápeÏa bol slávnostne in‰talovan˘
v Ríme 28. júna.
25. mája 1985 vymenoval pápeÏ Jozefa
Tomka za kardinála.
29. mája 1960 vznikla Slovenská oslobodzovacia rada spojením SNR v zahraniãí a Slovenského
oslobodzovacieho v˘boru.
Máj 1947 - v tomto ãase bolo na Slovensku
e‰te stále deväÈ pracovn˘ch táborov, v ktor˘ch Ïivorilo vy‰e 900 osôb. Ku koncu roka sa ich stav
zv˘‰il na 1387.
Máj 1972 - skupina katolíckych laikov v Bratislave zaloÏila tajné vydavateºstvo Samizdat, ktoré
vydávalo náboÏenskú literatúru pre tajné krúÏky
laikov a kÀazov, neskôr aj ‰tvrÈroãník RadosÈ a nádej (RAN). Vydavateºstvo pôsobilo aÏ do roku 1990.
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V minulom ãísle Svedectva sme zaãali uverejÀovaÈ úryvky
z knihy amerického Slováka Andreja ·mitha Bol som robotníkom v Sovietskom zväze. Tohto zapáleného komunistu pobyt
v Sovietskom zväze celkom vylieãil z viery v prv˘ ‰tát robotníkov
na svete. ëal‰í úryvok je z kapitoly Zájazd na Volgu.
„V roku 1933 sa roz‰írili v Moskve správy, Ïe Hitler zaãal
kampaÀ na oslobodenie nemeck˘ch kolonistov v PovolÏskej republike. Nemecké správy hovorili, Ïe tisíce ºudí tam umierajú
hladom, a Ïe nedostatok a bieda sú tam e‰te väã‰ie ako na
Ukrajine a na severnom Kaukaze. Sovietska vláda nielenÏe s veºk˘m rozhorãením odmietla tieto správy, ale rozhodla sa pustiÈ
do kampane, ktorá mala vyvrátiÈ nacistami roz‰irované správy
o veºkej biede. (...) ...vybrali svojich najlep‰ích cudzích robotníkov pre exkurziu do oblasti Volgy, ktorí mali potom povedaÈ
svetu pravdu o tom, ako sa veci majú v skutoãnosti. (...) Na druh˘ deÀ sme do‰li do Volského (Voºsk), lodného strediska okolit˘ch kolchozov a sovchozov... (...) Usporiadanie verejného privítania a parády boli opäÈ zbytoãné, lebo úãastníci exkurzie sa
rozp⁄chli, aby sa sami poobzerali po okolí. (...) Druhá sedliaãka
sa predierala cez zástup. Na jednej ruke niesla dieÈa dru-

hou Èahala za sebou druhé dieÈa. PriblíÏila sa k propagandistovi a skriãala na neho: ’A preão ty nerobí‰, preão ty
má‰ inú prácu ako nás hnaÈ do roboty? Ty má‰ krásne ‰aty i jedenia koºko chce‰. My nemáme niã. Tu má‰ moje
dieÈa.’ kriãala a strkala mu vyziabnuté dieÈa. ’Staraj sa
o moje dieÈa a ja pôjdem robiÈ.’ (...) Pristúpil som k Ïene
v stredn˘ch rokoch stojacej na kraji zástupu. Povedal som jej, Ïe
sme náv‰tevníci z Nemecka, Ameriky a âesko-Slovenska a Ïe by
sme chceli vedieÈ, ão sa to tu robí. Rozpovedala nám príãinu
pobúrenia. ’Robíme ani otroci a oni nám v‰etko poberú. My nemáme niã. V stolovej (jedálni) nám dávajú akúsi ka‰u (mie‰aninu) zo zhnit˘ch zemiakov a d˘À, ão nie je ani pre prasce. In‰ie
niã nedostaneme, ani chleba, ani mäsa. Ako môÏeme z toho
ÏiÈ? A tak ºudia utekajú preã. Nechcú robiÈ. Vlani mnohí pomreli a ani tento rok to nie je lep‰ie.’ (...) Sp˘tal som sa jej ìalej,
kde sa tu berie toºko vyziabnut˘ch detí. ’Niektoré sú bezprízorné, ’hovorila,’ a niektoré majú rodiãov v kolchozoch. Deti Ïijú v opusten˘ch dreven˘ch chatrãiach v dedine. V noci prichádzajú na kolchozy a tam kradnú. Na trhu
potom predávajú ão sa im podarilo ukradnúÈ.“

ZO ŽIVOTA PV ZPKO

PRISPELI NA ČINNOSŤ

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

Oºga OstroÏlíková, Úºany nad Îitavou
2.5.1935
Anna ·lepecká, Záhor
10.5.1935

55 rokov

Anna Maková, Heºpa
22.5.1934
PhDr. Katarína Mikulová, Bratislava
31.5.1934

65 rokov

Irena ·ranková, Veºk˘ Lapá‰ 8.5.1933
Irena Lichtmanneggerová, Luãenec
5.9.1933

Oºga âajkoviãová, Nitra
16.5.1965
Judita Zdechovanová, Luãenec
30.5.1965
Marta Louãiãanová, Îiar nad Hronom
26.5.1955

80 rokov

Anna Letrichová, Krásna Hôrka
18.5.1940
Ladislav Solár, Nitra
14.5.1940
Ema Ballová, Nitra
20.5.1940
Jolana Lukáãová, Michalovce
24.5.1940
Îofia Szatmáryová, Spi‰ské Vlachy
12.5.1940

82 rokov

Jozef Dvorãák, Levoãa

84 rokov

Mária Mi‰eje, USA
Milan Hric, Badín
Ladislav Lenãe‰, Nitra

85 rokov

Margita Lukni‰ová, Nitra

17.5.1938
25.5.1936
17.5.1936
28.5.1936
27.5.1935

86 rokov

87 rokov

88 rokov

Jozef Cahel, PovaÏská Bystrica
18.5.1932

89 rokov

Margita Bartoviãová, ·urany
30.5.1931

91 rokov

Viera Chylová, Banská Bystrica
24.5.1929
Eugénia Vyskoãilová, Bratislava
5.5.1929

92 rokov

Magdaléna Salvianová, Trnava
17.5.1928
BoÏena Zacharová, Bratislava
19.5.1928
Jubilantom srdeãne blahoÏeláme

Aký bol Fridrich Fritz?

Ne‰pekuloval, aby získal poºahãujúcu okolnosÈ. Bol jednoducho
pravdovravn˘ a úprimn˘. Keì sa chcel vlakom cez A‰ dostaÈ do Nemecka zdal sa kontrole podozriv˘. A on sa priznal. „Povedal som im,
môÏete mi veriÈ a nemusíte. A oni hneì telefonovali do Levoãe a zistili, Ïe som mal byÈ na vojenãine (PTP), Ïe som bohoslovec a v‰etko, ão potrebovali o
mne vedieÈ,“ povedal v rozhovore pre Svedectvo Fridrich Fritz pred siedmimi rokmi. Dostal dvadsaÈ rokov, ako ináã, za velezradu. UÏ nie je medzi nami, no nezabúdame. (zl)

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 ãaso-

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

JUDr. Peter BrÀák, Bratislava
50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava
10 EUR
Peter Gallo, Trenãín
38 EUR
·tefan Da‰ko, Dubnica nad Váhom
10 EUR
Renáta âerveÀanová, Trenãín
55 EUR
Bc. Mária Bednáriková, Trenãín
6 EUR
Eva Janãová, Trenãín
6 EUR
Mária Hollá, Nitra
20 EUR
Eli‰ka Michalãíková, Trenãín
8 EUR
Melánia Rabinová, Trenianske Teplice
5 EUR
Pavol ·andorfi, Trenãianska Teplá 10 EUR
Ján Kulí‰ek, Trenãín
18 EUR
Zuzana Hrnãárová, Trenãín
20 EUR
Arcibiskup Ján Sokol, Trnava 1000 EUR
Milan ëurica, Bratislava
100 EUR
PeaDr. Elena Súlová, Trnava
10 EUR
Anna Hudáková, Ilava
10 EUR
Jana Blublová, Ivanka pri Dunaji 20 EUR
Ing. Ivana Mravcová, Ivanka pri Dunaji
26 EUR
Ing. Anton Ondejka, Bratislava 18 EUR
Anna Hudecová, Slovensk˘ Grob 18 EUR
Milan Ka‰iar, Ilava
50 EUR
Darcom vyslovujeme
úprimné poìakovanie

ROZLÚČILI SME SA
✞ Vo veku nedoÏit˘ch 84 rokov,
zomrel Miroslav âURAJ zo Îarnovice, dlhoroãn˘ ãlen poboãky PV ZPKO
v Îiline. Posledná rozlúãka sa konala
17. februára 2020 v Rím. kat. kostole
v Îarnovici a na miestnom cintoríne.
✞ Vo veku 92 rokov, 7. marca
2020, zomrel Fridrich FRITZ v Martine – Záturãí. Bol dlhoroãn˘m predsedom a neskôr ãestn˘m predsedom
poboãky PV ZPKO v Spi‰skej Novej
Vsi. Posledná rozlúãka sa konala
v Martine 9. marca 2020 za úãastí
najbliÏ‰ích ãlenov rodiny. Po skonãení
pandémie budú telesné pozostatky
zosnulého uloÏené na cintoríne
v Spi‰skej Novej Vsi za prítomnosti
ãlenov PV ZPKO.

roãník 30 ● máj 2020

PRIPOMÍNAME SI

Pozostal˘m vyslovujeme
úprimnú sústrasÈ

■ UPOZORNENIE. Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na Obchodnej
ulici ã. 52 sú vzhºadom na situáciu s pandémiou koronavírusu aÏ do odvolania zru‰ené.
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roãník 30 ● máj 2020

AUTENTICKÝ DOKUMENT
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