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Ako chutil komunizmus
Ktosi povedal, Ïe neexis-

tujú väã‰ie muky ako nosiÈ
v sebe nevypovedan˘ príbeh.
V‰etci politickí väzni b˘valého
reÏimu museli celé desaÈroãia
zná‰aÈ bolesÈ z preÏitého a ne-
vypovedaného. Ak sa zapoãú-
vame do príbehu Jána Lech-
mana, otca pani Mariky
TOMOVEJ, akoby ani nejestvo-
valo vy‰e sedemdesiat rokov
odvtedy, ão bol odsúden .̆
Vtedy jeden udavaã povedal:
Aj on tam bol, berte ho! Ak˘
profit z toho mal nevieme, ale
aj dnes sú udavaãi v kurze
a dokonca jeden z t˘ch naj-
agresívnej‰ích sedí v parla-
mente. Dejiny nás uãia, ako
r˘chlo sa dokáÏu niektorí ºu-
dia prispôsobiÈ akémukoºvek
reÏimu. V na‰ej organizácii sa
v‰ak nachádzajú práve tí
z opaãného konca. Nijak˘ re-
Ïim nezlomí ich vôºu ÏiÈ
v pravde, v prirodzenosti,
a preto ich moÏno nazvaÈ

stráÏcami demokracie. Tak˘m
bol aj otec Mariky Tomovej,
o ktorom sa rozhodla vyjaviÈ
jeho Ïivotn˘ príbeh. 

● Kde  a ako sa zaãala Ïivotná
púÈ vá‰ho otca?

Narodil sa v Ploskom pri Ko‰i-

ciach v roku 1932 ako druh˘ zo ‰ty-
roch detí. V‰etci boli chlapci. Matka
ich viedla k slu‰nosti, poslu‰nosti
i pracovitosti. Na hospodárstve bolo
treba pomáhaÈ. Preto  im zdôrazÀo-
vala, Ïe sa musia jeden o druhého
staraÈ a navzájom si pomáhaÈ.

Pokraãovanie na 10. strane

Marika Tomová s otcom Jánom Lechmanom. Foto archív M. Tomovej
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Keì som zaãiatkom roka dal za názov ãlánku
âaká nás ìal‰í rok nenávisti? otáznik, vidím, Ïe bol
zbytoãn˘. PretoÏe nenávisÈ sa na nás nehatene
hrnie zo v‰etk˘ch strán. KaÏdodenne, hádam uÏ je
aj zbytoãné opakovaÈ, Ïe najmä z masmédií. Rov-
nako uÏ nás prestáva baviÈ stále sa p˘taÈ, ão sú to

za politici, ktorí dodnes nedokáÏu na Slovensku spraviÈ aspoÀ jed-
no slovenské médium – to je jedno ãi televíziu ãi noviny. Táto ne-
návisÈ má veºa foriem. Útoãí na v‰etko, ão nám pomohlo vybudo-
vaÈ vysoko vyspelú Európu, ale hlavne na to, ão je najdôleÏitej‰ie
a priamo v jej koreÀoch – kresÈanstvo. Veì aj grécke posolstvo
nám sprostredkovali cirkevní otcovia a klá‰tory. Netreba zabúdaÈ,
Ïe e‰te zhruba do 18. storoãia sa pre tento kontinent nepouÏíval
názov Európa, ale kresÈansk˘ svet. No a ten niekto plánovane, su-
rovo a ãím ìalej intenzívnej‰ie rozvracia.

Teraz sa sústredíme len na jednu formu intenzívnej nenávisti
voãi kresÈanstvu, pracovne ju môÏeme nazvaÈ „dúhovú“. Keì sle-
dujeme cestu peÀazí, zistíme, Ïe za cel˘m t˘m humbugom sú glo-
balistické kreatúry s prakticky neobmedzen˘mi prostriedkami. A za
svoj najsilnej‰í ºadoborec si po perfídnej úvahe vybrali homosexuali-
tu. Îe preão? NuÏ, veºmi dobre vedia, Ïe pre kresÈana je homo-
sexualita hriechom a tak treba vná‰aÈ najsamprv pochybnosti do
hodnotovej orientácie. A potom provokovaÈ. Takisto veºmi dobre
vedia, Ïe v Európe nie sú nijako prenasledovaní, no chcú navodiÈ
dojem, Ïe to nie je tak, dokonca Ïe oni majú nejaké väã‰ie práva
a nemorálne chcú aj to, ão im príroda nedoÏiãila. A tak vymysleli
tzv. pochody p˘chy (pride). Å propos: p˘cha je jeden zo siedmich
hlavn˘ch hriechov. Îe je to propagandistická politická akcia nená-
visti, musí byÈ jasné kaÏdému, kto sa zamyslí, Ïeby nieão také
súkromné a delikátne ako je pohlavn˘ akt ‰iel niekto len tak pred-
vádzaÈ na verejnosÈ, dokonca masovo. 

Hriech sa hlása bez obmedzenia
Ak ste tak˘ pochod niekedy zazreli, hneì bolo nápadné, Ïe ni-

jakí miestni, ktor˘ch by ste aj spoznali, tam neboli.  KdeÏe, to sú
v‰etko dobre platené medzinárodné úderky, ktoré chodia z mesta
do mesta ako cirkusanti aj so svojimi ‰peciálnymi kost˘mami, aby
provokovali a potupne sa vysmievali z tisícroãnej tradície. Najnov‰ie
sa k nim pridávajú aj niektorí mladí, aby ukázali, ako si uÏ dali mas-
médiami vygumovaÈ mozog. TakÏe nenávisÈ má aj naìalej voºné
pole, ktoré neprestajne zasypáva svojimi v˘luãkami, ãoho sme boli
svedkami aj na tohtoroãnom stretnutí mlad˘ch komsomolcov Po-
hoda. Rovnako nezná‰anliv˘ch, ako boº‰evici vÏdy boli a budú. Îe
o ão naozaj tejto novej ideológii ide, veºmi dobre povedal biskup
Milan Chautur: „Narú‰a chápanie morálnosti vzÈahu muÏa a Ïeny,
ktor˘ ustanovil Boh vo svojom stvoriteºskom zámere.“ Ináã pove-
dané – hriech sa uÏ hlása vo veºkom, bez obmedzenia. A títo naj-

väã‰í nenávistníci uÏ aj akúkoºvek kritiku a pokus o diskusiu prekrs-
tili na nenávistné reãi. 

Napriek tomu, Ïe náboÏenstvo je krehká duchovná záleÏitosÈ,
ktorá sa najintenzívnej‰ie preÏíva vnútornou pokorou pred súcnom,
raz za ãas príde doba, keì treba vyjsÈ z ulity. A teraz je práve taká-
to doba. Aj preto sa spustil tak˘ pohon na biskupa Haºka, Ïe sa od-
váÏil na verejn˘ priestor, ktor˘ uÏ Kominterna povaÏuje v˘luãne za
svoj revír, aj s pomoãen˘mi hraniãn˘mi znaãkami.

Ako vidíme, aktivistická politika sa zobúdza vo veºkom. Keì sme
si mysleli, Ïe propaganda, ako si ju pamätáme z 50. rokov, je uÏ za
nami, zisÈujeme, Ïe vôbec to tak nie je. V‰imnite si dobre dne‰n˘ch
aktivistov: sú to presne rovnaké typy, rovnaká mentalita, takreãeno
s rovnakou DNA ako ich predchodcovia, s presne rovnak˘mi spôsob-
mi. Mnohí z nich sú dokonca aj ich pokrvní potomkovia.

Propaganda bez oponentúry
Tí star‰í si e‰te dobre pamätáme na aktivizmus a kampaÀovi-

tosÈ tej doby, staãí spomenúÈ zdruÏstevÀovanie. Nie Ïeby sa o tom
diskutovalo, kdeÏe, v‰etko bolo predsa jasné. Sovietsky zväz ná‰
vzor! A tak sme mali plné noviny dlh˘ch ãlánkov o zdruÏstevÀova-
ní, ploty oblepené plagátmi nabádajúcimi na zdruÏstevÀovanie, to-
ãili sa nové úderné filmy, nech˘bali ani divadelné hry o zdruÏstev-
Àovaní, samozrejme, Ïe sa r˘chle písali aj úÏasné romány o reakã-
nosti kulakov a nelenili ani súdruhovia maliari a galérie zaplnili
Ïiariv˘mi tvárami druÏstevníkov, nesúcich mohutné klasy. 

Teraz máme rovnako intenzívnu novú kampaÀ – za zhomo-
sexuálÀovanie. (To ‰karedé a neforemné slovo nechávam nároã-
ky.) A nielen u nás, ale v celej Európe. Keì si pustíte nejak˘ nov‰í
film, inscenáciu ãi kriminálku, v kaÏdej druhej uÏ máte pár rovna-
kého pohlavia, a to nielen tak neutrálne – no ão uÏ, prihodilo sa,
kdeÏe, podáva sa to ako ten najdokonalej‰í vzor spoluÏitia, hodn˘
nasledovania. Keì na pesniãkovej Eurovízii súÈaÏí nejak˘ muÏ s bra-
dou a v Ïensk˘ch ‰atách, ten to musí vyhraÈ, aj keì to bola jedna
z najhor‰ích pesniãiek v súÈaÏi, ktorú si odvtedy uÏ nikto nezaspie-
val. Súdruhovia porotcovia predsa veºmi dobre vedia, ão sa od nich
oãakáva. A tak keì – ãím ìalej t˘m ãastej‰ie – na takéto „dielo“
natrafím, iba si poviem „opäÈ ide zdruÏstevÀovanie“ a vypínam
televízor. Do kina uÏ rad‰ej ani nechodím. 

Po na‰ich skúsenostiach so zdruÏstevÀovaním veºmi dobre vie-
me, Ïe títo boº‰evickí aktivisti nikdy nemali a ani teraz nemajú ani
zdrav˘ rozum, ani ‰tipku vkusu. A uÏ vôbec Ïiadny zmysel pre ume-
nie, ktoré môÏe vytvoriÈ iba slobodn˘ ãlovek. Pre nich umenie stále
spl˘va s propagandistickou kampaÀou. A je uÏ v povahe veci, Ïe aj
s nenávisÈou, takÏe umenie sa nám Ïalostne vytráca pred oãami
a ãím ìalej t˘m ãastej‰ie sa nám servíruje iba poºutovaniahodn˘
odpad. Ján Liteck˘ ·veda

predseda PV ZPKO
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Po roku 1989, keì sa komunistick˘ mocensk˘ systém ocitol
v prepadlisku dejín aj na Slovensku, v slovenskej právnej vede,
v slovenskej historiografii i v mienkotvornom politologickom mys-
lení e‰te aj po takmer tridsiatich rokoch od obnovenia ‰tátnej sa-
mostatnosti Slovenska pretrvávajú tabu, ktoré by v právnom, naj-
mä v‰ak demokratickom ‰táte nemali pretrvávaÈ. Tak˘m je i vznik
prvej Slovenskej republiky, keì sa zav⁄‰il emancipaãn˘ v˘voj Slo-
vákov ako ‰tátotvorného národa a keì sa Slovensko stalo z ob-
jektu medzinárodného práva jeho subjektom. 

DÀa 14. marca 1939 vznikol prv˘ samostatn˘ slovensk˘
‰tát v modern˘ch dejinách, ktor˘ ústavn˘m zákonom ã.
185/1939 Sl. z. zo dÀa 21. júla 1939 o Ústave Slovenskej repub-

liky v paragrafe 1 odseku 1 stanovuje: Slovensk˘ ‰tát je republi-
kou. DÀa 1. januára 1993 vznikol druh˘ samostatn˘ slovensk˘
‰tát v modern˘ch dejinách, ktor˘ sa riadi podºa Ústavy prijatej
Slovenskou národnou radou 1. septembra 1992 ústavn˘m zá-
konom ã. 460/1992 Zb.

Niet pochybnosti o tom, Ïe prvá ústava Slovenskej republiky
nebola demokratická v dne‰nom chápaní demokracie, v ãase
svojho vzniku v‰ak bola kon‰titucionalistami povaÏovaná za pro-
dukt progresívneho právneho myslenia, ktoré v základnom
právnom dokumente slovenského ‰tátu v tom ãase reflektovalo
katolícke právne a sociálne uãenie, nie nacistickú doktrínu v‰e-
mocnej Nemeckej rí‰e.  Pokraãovanie na 4. strane
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Ústava Slovenskej re-
publiky hovorí, Ïe Sloven-
ská republika sa neviaÏe

na nijakú ideológiu. Napriek tomu médiá,
progresívni politici a rozliãní aktivisti sklo-
Àujú pojem liberálna demokracia ako jedi-
n˘ legitímny reÏim na Slovensku. V dis-
kusnej relácii na TA 3 moderátor dokonca
obvinil politika z nere‰pektovania liberál-
nej demokracie. A preão by ju re‰pekto-
vaÈ mal?  A ako sa mohlo staÈ, Ïe médiá,
dokonca aj RTVS, dlhodobo vnucujú spo-
loãnosti ideu liberálnej demokracie ako je-
dinej prijateºnej formy usporiadania spo-
loãnosti? 

Demokracia je demokraciou vtedy,
ak nie je spútaná nijakou ideológiou.
Patrick J. Deneen v kniÏke Preão liberaliz-
mus zlyhal tvrdí, „Ïe ideológia je v koneã-
nom dôsledku v politike neudrÏateºná.
(...) zástancovia liberalizmu zvyãajne zabú-
dajú na to, Ïe liberalizmus je ideológia
a nie prirodzen˘ koneãn˘ stav politickej
evolúcie ºudstva“.  

Pred rokom 1989 si svoje vedúce po-
stavenie v spoloãnosti zakotvila do ústavy
komunistická strana. Mladí ºudia si to pa-
mätaÈ nemôÏu, ale politickí väzni komu-
nizmu sú aÏ priveºmi citliví na potláãanie
ºudsk˘ch práv a stratu slobody. Sú ich eta-
lónom. Preto neprekvapujú útoky liberál-
nych médií na na‰u organizáciu a jej ãaso-
pis, ani ekonomická likvidácia PV ZPKO
súãasnou vládou. Petr Drulák vo svojom
komentári Marxizmus a liberalizmus bez
nostalgie uvádza: „Súãasného Európana

by mal znepokojovaÈ najmä liberálno pro-
gresivistick˘ pancier, do ktorého sa Západ
uzatvára. Je vyskladan˘ z téz popierajú-
cich materiálne fakty, patrí k ním presved-
ãenie o na‰ej schopnosti riadiÈ globálnu
klímu, braÈ v‰etku energiu z vetra a slnka,
pretváraÈ a vytváraÈ pohlavia ãi poraziÈ
Rusko sankciami. Nevyhnutne vedú k ÈaÏ-
kej zráÏke s realitou.“ A dodáva, Ïe „libe-
ralizmus kontaminoval v˘znamnú ãasÈ

pravice a ºavice – strany, médiá, in‰titúcie,
korporácie. T˘ch, ão kontaminovaÈ nedo-
kázal, oznaãuje poh⁄davo ako populiz-
mus, extrémizmus ãi fa‰izmus a vyhlásil
im nezmieriteºn˘ boj“. Ten ide tak ìaleko,
Ïe na Slovensku môÏeme príslovie „Zlo-
dej kriãí, chyÈte zlodeja!“ pokojne para-
frázovaÈ na „Fa‰ista kriãí, chyÈte fa‰istu!“

TakÏe po vy‰e tridsiatich rokoch sme
opäÈ na zaãiatku. Zbavili sme sa ideológie
komunizmu a vkroãili  do ideológie libera-
lizmu. Pre konzervatívne zm˘‰ºajúceho
ãloveka, navy‰e kresÈansky zaloÏeného, sú
obidve ideológie neprijateºné. Tak komu-
nista ako aj liberál postráda to podstatné
– du‰u. TranscedentnosÈ ho nezaujíma,
ale aÏ duchovnosÈ dáva ãloveku schop-
nosÈ porozumieÈ sebe samému i civilizácii
ako takej. A pokiaº v Spojen˘ch ‰tátoch
sa otvorene hovorí a pí‰e o zlyhaní liberál-
nej demokracie, na Slovensku sa forsíruje
ako jediné spoloãenské zriadenie. Deneen
o politickej filozofii liberalizmu tvrdí, Ïe
„bola vypracovaná na podporu väã‰ej

rovnosti, obhajobu pluralitnej mozaiky
rozliãn˘ch kultúr a presvedãení, ochranu
ºudskej dôstojnosti a – samozrejme – na
roz‰írenie slobody“, ale  „v praxi generuje
obrovskú nerovnosÈ, vynucuje uniformitu
a homogénnosÈ, podporuje materiálny
a duchovn˘ úpadok a podkopáva slobo-
du“. S autorom sa dá absolútne súhlasiÈ,
Ïe na rozdiel od fa‰izmu a komunizmu je
„liberalizmus menej viditeºne ideologick˘
a svet na svoj obraz pretvára len nená-
padne, je v‰ak zákernej‰í“. Autonómnu
slobodu ãloveka vyvaÏuje ‰tátnym tero-
rom.

Dopady liberalizmu, napriek tomu, Ïe
súãasná vláda nemá o Àom nijakú zmien-
ku vo svojom programovom vyhlásení,
pociÈuje aj na‰a organizácia. Liberálne
médiá útoãia na na‰e hodnotové ukotve-
nie, lebo oni Ïiadne nemajú. A vláda im
poskytuje ochranu. Îe ide o zbytoãné na-
skoãenie do vlaku, z ktorého sa Spojené
‰táty prakticky usilujú vyskoãiÈ, na‰im mé-
diám a mnoh˘m politikom nedochádza.
Dokonca ani v Európe, s v˘nimkou Ma-
ìarska. To v‰ak neznamená, Ïe sa nechá-
me zotroãiÈ ideológiou, ktorá, ako vidíme,
postihuje v‰etky vzÈahy, vrátane rodin-
n˘ch. Na morálku ºudí pôsobí devastaã-
nej‰ie neÏ komunizmus. 

TakÏe ako? Politickí väzni komuniz-
mu sa nevzdajú svojich cností, ani pod
tlakom liberalizmu. Ideológie padajú, ale
prirodzen˘ poriadok sveta ide ìalej.  

Eva Zelenayová
‰éfredaktorka

SLOVO SVEDECTVA

Kam to až dotiahli liberáli
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V sobotu 20. augusta t.r. sa
uskutoãnila pietna spomienka na
politick˘ch väzÀov komunizmu,
ktorí svoj údel zná‰ali za bránami
leopoldovskej väznice. 

Ako kaÏd˘ rok aj tohto roku sa po-
dujatie zaãalo vo farskom kostole sv.
Ignáca v Leopoldove. Tohtoroãná litur-
gia bola venovaná spomienke na bla-
hoslaveného muãeníka redemptoristu
o. Metoda Dominika Trãku, ktor˘ v leo-
poldovskej väznici zomrel muãeníckou
smrÈou 23. marca 1959, po ‰peciál-
nom väzenskom treste za to, Ïe poãas
Vianoc spieval koledu. Medzi siedmimi
kÀazmi, ktorí prisluhovali pri sv. om‰i
bol aj duchovn˘ PV ZPKO Ján Ko‰iar. 

Pietna spomienka pokraãovala pri
bráne leopoldovského väzenia, kde je
pamätná tabuºa nespravodlivo väzne-
n˘m. Po kladení vencov pokraãovali
príhovory hostí a zaznela v˘zva premié-
rovi a ministerke spravodlivosti na
obnovu väzenského kostola. 

K prítomn˘m sa prihovoril aj

podpredseda PV ZPKO Rafael Ra-
faj, ktor˘ pripomenul nezávideniahod-
né poloÏenie rodinn˘ch príslu‰níkov po
zatknutí ich ãlena, keì zvyãajne zostali
bez ak˘chkoºvek prostriedkov na preÏi-
tie. Poukázal na znepokojujúcu a sil-
nejúcu glorifikáciu b˘valého reÏimu na
sociálnych sieÈach a upozornil na
opätovnú formu útlaku. Ako príklad
uviedol stopnutie vydávania Svedectva.

„Komunistick˘ reÏim padol, ale neodi‰-
li ideológie“, povedal s t˘m, Ïe ho trápi
keì tu opäÈ máme angaÏovan˘ch ºudí
udávaÈ ãi schopn˘ch súdiÈ za názor.
Zdôraznil, Ïe máme právo a povinnosÈ
povedaÈ nie ‰íreniu ideológie. Lebo ne-
jestvuje dobrá alebo zlá ideológia. 

Na pietnej spomienke sa zúãastnilo
takmer päÈdesiat ãlenov PV ZPKO z ce-
lého Slovenska. (zl)

Pokraãovanie z 3. strany

Preambula prvej Ústavy Slovenskej republiky z 21. júla
1939 sa zaãínala slovami: „Slovensk˘ národ pod ochranou Bo-
ha V‰emohúceho od vekov sa udrÏal na Ïivotnom priestore mu
urãenom, kde s pomocou Jeho, od ktorého pochádza v‰etka
moc a právo, zriadil si svoj slobodn˘ slovensk˘ ‰tát.“

A povahu ‰tátu prvá ústava definovala slovami: „Slo-
vensk˘ ‰tát zdruÏuje podºa prirodzeného práva v‰etky mravné
a hospodárske sily národa v kresÈanskú a národnú pospolitosÈ,
aby v nej usmernil sociálne protivy a vzájomne sa kriÏujúce záuj-
my v‰etk˘ch stavovsk˘ch a záujmov˘ch skupín, aby ako vykoná-
vateº sociálnej spravodlivosti a stráÏca v‰eobecného dobra v sú-
ladnej jednotnosti dosiahol mravn˘m a politick˘m v˘vojom naj-
vy‰‰í stupeÀ blaha spoloãnosti i jednotlivcov.“

Preambula druhej Ústavy Slovenskej republiky z 1.
septembra 1992 sa zaãínala slovami: „My, národ slovensk˘,
pamätajúc na politické a kultúrne dediãstvo svojich predkov a na
stároãné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú ‰tát-
nosÈ, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dediãstva a histo-
rického odkazu Veºkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného prá-
va národov na sebaurãenie, spoloãne s príslu‰níkmi národnost-
n˘ch men‰ín a etnick˘ch skupín Ïijúcich na území Slovenskej
republiky, v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatn˘mi de-

mokratick˘mi ‰tátmi, usilujúc sa o uplatÀovanie demokratickej
formy vlády, záruk slobodného Ïivota, rozvoja duchovnej kultúry
a hospodárskej prosperity, teda my, obãania Slovenskej republi-
ky, uzná‰ame sa prostredníctvom svojich zástupcov.“

A povahu ‰tátu druhá ústava definuje slovami: „Slo-
venská republika je zvrchovan˘, demokratick˘ a právny ‰tát. Ne-
viaÏe sa na nijakú ideológiu ani náboÏenstvo.“

Z formálnej stránky tak ako prvá Ústava Slovenskej republi-
ky, tak aj druhá prevzali najviac prvkov z ústavy zaniknutého âes-
ko-Slovenska, ktorého nástupníckym ‰tátom sa stala Slovenská
republika ako v roku 1939, tak v roku 1992. Ak prvá ústava sa
od demokracií odli‰ovala najmä v tom, Ïe inak organizovala so-
ciálne ‰truktúry, lebo sa in‰pirovala pápeÏsk˘mi encyklikami
a v tom ãase veºmi aktuálnymi modelmi rakúskej a najmä portu-
galskej ústavy, druhá ústava sa uÏ v niãom neodli‰ovala od ústav-
n˘ch koncepcií demokratick˘ch ‰tátov. 

Buìme hrdí i vìaãní V‰emohúcemu, Ïe Ïijeme v samostat-
nom slovenskom ‰táte opierajúcom sa o demokratickú Ústavu
SR. A pri jej 30. v˘roãí si s úctou pripamätúvajme nielen v‰etk˘ch
t˘ch, ktorí sa o na‰u slobodu a samostatnosÈ zaslúÏili, ale neza-
búdajme, Ïe sloboda a samostatnosÈ ná‰ho národa nie je samo-
zrejmosÈou: musíme o Àu denno-denne zápasiÈ, aby sa Slovenska
opäÈ nezmocnil prízrak ‰edého ãi ãerveného bezprávia... 

Jozef M. Rydlo

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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K tridsaťročnici druhej slovenskej ústavy 

Spomienka na utrpenie nevinných

Veniec k pamätnej tabuli poloÏili zºava R. Rafaj, J. Deão a J. Ko‰iar.
Foto Eva Zelenayová



V nedeºu 1. júna 1949 preãítal v zliechovskom kostole
pán farár Ján Klimek pastiersky list „Hlas biskupov a ordiná-
rov v hodine veºkej skú‰ky“, v ktorom vysvetlili zákernosÈ
plánu komunistov a nemoÏnosÈ spolupráce s ich reÏimom.
Popoludní poãas litánií pri‰li do Zliechova k fare vysokopo-
stavení ãinitelia ‰tátu. Zliechovãania sa zhromaÏdili pri fare s
t˘m, Ïe si kÀaza nedajú.  Nepozvan˘m „náv‰tevníkom“ sa
dostalo dosÈ ostr˘ch slov aj pár ‰tuchancov, takÏe boli núte-
ní utekaÈ. Druh˘ deÀ zaãali zliechovsk˘ch robotníkov v dub-
nickej ·kodovke vy‰etrovaÈ. Postavili ich do radu pred brá-
nou vrátnice a po jednom ich v miestnosti „na bráne“ mláti-
li pelendrekmi. Za trestn˘ ãin vzbury a ‰írenia popla‰nej
správy boli odsúdení: Jozef Belina (2 roky), Adam Belina (1,5
roka), ·tefan Skrutek (1,5 roka), mladistv˘ Rudolf ·evãík (3
mesiace), Vendelín Ka‰iar (1,5 roka), Vilma Pejková (7 me-
siacov), Antónia Gro‰aftová (7 mesiacov), Mária Hrubová (6
mesiacov), Mária Kuliaãková (6 mesiacov). Vendelín Ka‰iar
ako väzeÀ zahynul v handlovsk˘ch baniach v 7. mesiaci
väzby ako 26 roãn˘. Rodiny väznen˘ch boli bez akejkoºvek
podpory od ‰tátu. Farár Ján Klimek bol odsúden˘ na jeden
rok väzenia a jeden rok manuálnych prác. 

Priebeh udalosti z roku 1949 pripomenul vo svojom prí-
hovore poãas pietnej spomienky 22. júla t.r. v Zliechove
predseda poboãky PV ZPKO v Ilave Ing. Stanislav Porubãan.
SlávnosÈ sa zaãala sv. om‰ou, ktorú celebroval miestny kÀaz
Juraj Musil. V homílii sa zmienil o úlohe a správaní sa miest-
nych ºudí poãas tragickej udalosti v roku 1949. Starosta Zlie-

chova Ing. Anton Miko kon‰tatoval, Ïe je chvályhodné pri-
pomínaÈ si dejinné udalosti vo svetle dne‰nej doby. Kyticu
kvetov k pamätnej tabuli poloÏila pani Porubãanová. (sp)
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Zmena v pezinskej pobočke
Dovoľte mi vysloviť srdečnú vďaku, ktorá právom patrí pani Milke Malackej za roky jej ne-

únavnej práce pre našu organizáciu, naposledy vo funkcii predsedníčky pobočky PV ZPKO Pezinok. 
Pani Milka nám ešte v marci na výročnej schôdzi oznámila, že pre svoj vek už, žiaľ, nemôže podávať

výkon, ktorý sa od nej očakáva, a tak požiadala o uvoľnenie z funkcie. Súc neradi, členovia na schôdzi pri-
volili k zmene a zvolili za nového predsedu pobočky Jozefa Hermana, na ktorého sa môžu členovia z Pe-
zinka obracať. (Kontakt: 0948 027 842). 

Pani Malackej želáme veľa zdravia a tešíme sa aspoň na stretnutia s ňou a jej príbehy z minulosti,
ktoré stále dopĺňajú mozaiku protikomunistického odboja a aktivít politických väzňov. Rafael Rafaj

podpredseda PV ZPKO

Spomínali na nespravodlivo
väznených

V Nitre sa 3. augusta 2022 konala pietna spomienka na nespravodlivo
väznených komunistickým režimom v nitrianskej väznici. 

Po kladení vencov pri pamätnej tabuli pri vchode do Ústavu na výkon väzby
a Ústavu na výkon trestu  odňatia slobody na Cintorínskej ulici sa k prítomným pri-
hovoril predseda ÚPN Jerguš Sivoš, pomocný biskup Nitrianskej diecézy Peter Beňo,
generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko a riaditeľ väznice Milan Rus. 

Nitriansku regionálnu organizáciu PV ZPKO zastupovali Gitka Luknišová,
Agáta Fišerová, Mária Balážová, Valika Benešová a predsedníčka organizácie
Alžbeta Loudová.  (al)

Obstáli v hodine veľkej skúšky

Úãastníci pietnej spomienky v Zliechove. Foto archív

âlenky PV ZPKO pri pamätnej tabuli.
Foto archív

Pani Milka Malacká tohto roku v Leopoldove.
Foto Eva Zelenayová



Keì 13. augusta
pri‰la z Bratislavy rakva
s pozostatkami kardiná-
la Jozefa Tomku, Ko‰ice
sa  ponorili do zvlá‰tne-
ho smútku. V‰etci sme

si uvedomovali, Ïe z domovskej kated-
rály, ktorú tak rád nav‰tevoval po roku
1989, uÏ nikdy nezaznejú jeho slová,
ani jeho poÏehnanie.

Odi‰iel do veãnosti veºk˘ Slovák,
ktor˘ sa stále hlásil k svojmu národu.
Odi‰iel ná‰ kardinál, ktor˘ vo Vatikáne
riadil najvy‰‰ie cirkevné úrady. V roku
1991 vystúpil aj v SNR, kde povedal:
,,Je nás málo, sme neznámi vo svete,
ak sa nedokáÏeme zjednotiÈ, niã nedo-
siahneme, iba ‰kody.“ Na prelome
mesiaca apríl – máj sa na ìakovnej pú-
ti posledn˘krát prihovoril Slovákom
v aule Pavla VI. v Ríme, kde ìakoval aj
Sv. Otcovi Franti‰kovi za lásku voãi ma-
lému Slovensku.

Kardinál Jozef Tomko zomrel
v Ríme v pondelok 8. augusta
v rann˘ch hodinách v 99. roku
svojho Ïivota, 74. roku kÀazstva
a 43. roku biskupskej sluÏby.

V nedeºu 14. augusta o 16.00
hod. boli pozostatky kardinála  prene-
sené do ko‰ického Dómu sv. AlÏbety
na verejnú poklonu. Regionálny
predseda PV ZPKO v Ko‰iciach Ju-
raj Vrábel napísal v mene politic-

k˘ch väzÀov kondolenciu do kon-
dolenãnej knihy. O 18.00 hod. sa za-
ãala zádu‰ná vigília, ktorú viedol arci-
biskup Mons. Bernard Bober. Panychí-
du odslúÏili arcibiskup Cyril Vasiº spolu
s eparchom Mons. Petrom Rusnákom.

Pohreb kardinála Tomku sa ko-
nal 16. augusta o 11.00 hod. v Dó-
me sv. AlÏbety za úãasti troch kar-
dinálov z âiech, Poºska a Maìar-
ska, 35 biskupov a arcibiskupov
západného i v˘chodného obradu,
350 kÀazov, 80 rehoºníkov a 5500
veriacich. Na pohrebe boli prítomní aj
najvy‰‰í predstavitelia ná‰ho ‰tátu.
Pohrebnú sv. om‰u celebroval  praÏsk˘
emeritn˘ kardinál Dominik Duka. Kon-
celebrovali poºsk˘ kardinál  Stanislav
Dziwisz, b˘val˘ tajomník Jána Pavla II.
a maìarsk˘ prímas kardinál Péter Er-
dö. V homílii kardinál Duka okrem iné-
ho povedal: ,,Bol oporou na‰ej Cirkvi
v b˘valom âeskoslovensku, o ãom
svedãia aj materiály ·tátnej bezpeãnos-
ti a ãeskoslovensk˘ch spravodajsk˘ch
sluÏieb. Ich záznamy slúÏia ku cti mu-
Ïovi, ktor˘ nezradil a nepo‰kvrnil svoju
hruì, ako hovorí básnik.“

Prezidentka Slovenskej republiky
Zuzana âaputová kon‰tatovala: ,,Mali
sme ho radi, ako on mal rád nás.“
Oznaãila kardinála Tomka za chariz-
matického ãloveka, duchovnú osob-
nosÈ a re‰pektovaného predstaviteºa
Cirkvi.

Za rodnú obec Udavské vystúpil
starosta Peter Hudák,  ktor˘ vyznal:
,,Jeho práca v ìalekej cudzine priná‰a-
la svoje ovocie a my, rodáci, sme na
neho boli hrdí. Priam sme rástli, Ïe na-
‰a skromná obec dala svetu takého v˘-
znamného ãloveka.“

Chargé d‘affaires Apo‰tolskej
nunciatúry v Slovenskej republike
Mons. Andrij Jevãuk preãítal kondo-
lenãn˘ telegram od Sv. Otca Franti‰ka.

Pohrebn˘ obrad v závere slávnosti
viedol miestny arcibiskup metropolita
Bernard Bober, ktor˘ sa na konci po-
ìakoval v‰etk˘m zúãastnen˘m. 

Pohreb vysielala RTVS a TV Lux.
Hudbu zabezpeãoval Zbor a orchester
sv. Cecílie pri Dóme sv. AlÏbety pod
vedením dirigenta Viliama Gurbaºa. Na
organe hral Franti‰ek Beer.

PV ZPKO – III. odboj reprezentova-
li v Dóme sv. AlÏbety ná‰ duchovn˘
vdp. Ján Ko‰iar a Juraj Vrábel.

Po pohrebn˘ch obradoch uzamkli
katedrálu a pohrebná sluÏba zabezpe-
ãila uloÏenie truhly otca kardinála do
pripravenej krypty, ktorá sa nachádza
pred hlavn˘m gotick˘m oltárom. Po
zamurovaní a zapeãatení hrobu osadili
mramorovú pamätnú tabuºu. Po tom-
to akte bola krypta sprístupnená verej-
nosti.

Pohreb podobn˘ch rozmerov  Ko-
‰ice e‰te nezaÏili. 

Juraj Vrábel 

ZAZNAMENALI SME
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Kardinál Tomko spočinul v Dóme sv. Alžbety

Na snímke zºava ·tefan Novák, Juraj Vrábel, Jozef Tomko 
a Juraj Vrábel ml. Foto archív

âestná stráÏ pri rakve s telesn˘mi
pozostatkami Jozefa Tomku.

Foto archív



Súãasn˘ záujem o osobnosÈ kardinála Jozefa Tomku je
pochopiteºn˘. UÏ menej pochopiteºná je zjavná povrch-
nosÈ informácií, ktorá sa odráÏa ãi uÏ v printov˘ch, alebo
v elektronick˘ch médiách. Rôzni analytici, komentátori
a spravodajcovia a ich hostia sa venujú takmer v˘luãne ak-
tivitám Jozefa Tomku len v jeho „kardinálskom období“.
PribliÏujú jeho pôsobenie iba v kontexte Katolíckej cirkvi
na medzinárodnej úrovni. Samozrejme, aktivity slovenské-
ho kardinála mali celoplanetárny dosah a nás Slovákov
akiste neprestáva hriaÈ pocit hrdosti, Ïe „jeden z nás“ do-
siahol vo svete tak˘ úspech a doÏil sa takého vysokého
veku. V na‰ich národn˘ch dejinách je Jozef Tomko prv˘
Slovák, ktor˘ vo svete dosiahol také vysoké postavenie, Ïe
ako papa rosso doslova h˘bal osudmi miliónov veriacich. 

Pre Slovensko má v‰ak nesmierny v˘znam nezabúdaÈ, ma-
povaÈ a pripamätúvaÈ aj Tomkovo „predkardinálske obdobie“.
Poãuli ãi ãítali sme v t˘chto dÀoch nieão o tom, preão sa nemohli
vrátiÈ domov slovenskí kÀazi, ktorí po druhej svetovej vojne ‰tu-
dovali v Ríme? Veì okrem Jozefa Tomku boli medzi nimi také
osobnosti ako Dominik Hru‰ovsk˘, ·tefan Vrablec, Jozef Zlat-
Àansk˘ ãi Franti‰ek ·koda. Neskôr „ºudovodemokratická“ per-
zekúcia veriacich primäla zachraÀovaÈ si svoj hol˘ Ïivot tak˘m ºu-
ìom, ak˘mi boli kÀazi Anton Botek, ·tefan Náhalka, Pavol Hnili-
ca, Anton Hlinka, Franti‰ek Reves ãi Félix Litva a mnohí ìal‰í,
saleziáni, jezuiti, verbisti, franti‰káni... Spomenul niekto reálie
slovenskej povojnovej diaspóry? Strádania a utrpenie tisícov Slo-
veniek a Slovákov, ba miliónov v˘chodoeurópskych uteãencov
beÏiacich pred prízrakom komunizmu zmocniaceho sa  tej ãasti
Európy, ktorú spojenci vydali napospas Sovietskemu zväzu? Po-
ãuli sme nieão o Jozefovi Tomkovi a Spolku slovensk˘ch spisova-
teºov a umelcov v zahraniãí? Zmienil sa niekto o pätici sloven-
sk˘ch kÀazov-exulantov (Michal Lacko, Félix Litva, ªudovít
Macák, ·tefan Náhalka, Jozef Tomko), ktorí v roku 1959 osno-
vali projekt Cyrilometodianum, projekt slovenského strediska vo
Veãnom meste, z ktorého v roku 1963 z „halierov chudobnej
vdovy“ vznikol dne‰n˘ PápeÏsk˘ slovensk˘ ústav sv. Cyrila a Me-
toda? Alebo Ïe Jozef Tomko bol zakladajúcim ãlenom Sloven-
ského ústavu v Ríme, akademickej ustanovizne slovensk˘ch kul-
túrnych, najmä vedeck˘ch pracovníkov, Ïe bol jeden z jeho pr-
v˘ch riadnych ãlenov a stál pri kolíske vedeckej roãenky Slovak
Studies, ktorá vychádza dodnes, teda takmer pol storoãia? Ml-
ãanie zahalilo aj jeho spoluprácu s ÚSKI, Ústredím slovensk˘ch
katolíckych intelektuálov, ktoré mu udelilo svoju najvy‰‰iu poctu:
Veºkú zlatú cyrilo-metodskú medailu s reÈazou. A jeho spiso-
vateºskú ãinnosÈ niekto zhodnotil? Jeho prvé knihy teologickej li-
teratúry vy‰li v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda. Spome-
nul si niekto, Ïe za prv˘ch 25 rokov svojej existencie tento Ústav
vydal tri milióny v˘tlaãkov kníh, ktoré sa v rokoch totality inten-
zívne pa‰ovali na Slovensko, do â-SR i do â-SSR? A Tomkove
styky so slovenskou Amerikou boli kºúãové: fraternalistické or-
ganizácie, Slovenská liga v Amerike, SdruÏenie slovensk˘ch
katolíkov (SSK), Slovensk˘ ústav v Clevelande, Svetov˘ kongres
Slovákov... 

Poukázal niekto na v‰etky tie zápasy, ktoré Jozef Tom-
ko a s ním v‰etci slovenskí kÀazi v Ríme, ako ·tefan Náhal-
ka, jezuita Michal Lacko ãi salezián ªudovít Macák, museli
vo Veãnom meste vybojovaÈ a úspe‰ne zdolaÈ, aby v naj-
vplyvnej‰ích kruhoch Rímskej kúrie dosiahli uznanie ná-
rodnej a politickej individuality Slovákov? Keì sa rodil Slo-
vensk˘ ústav sv. Cyrila a Metoda, proti jeho erigovaniu ne-
kalo brojil predov‰etk˘m ãesk˘ klérus v Ríme, ale aj
nostalgiou posadnutí maìarskí preláti; úklady spriadali
nielen ãeskí komunisti v Prahe a ich prokonzuli v Bratisla-
ve, ale aj ich súpartajníci v Budape‰ti i v Ríme. Nepriatelia
Slovákov zaloÏenie Ústavu znemoÏniÈ nemohli, ale ako
tchory symbolicky dosiahli to, Ïe pri posviacke jeho základ-
ného kameÀa pápeÏovi Jánovi XXIII. z prejavu vy‰krtli pod-
statné a prídavné mená Slovensko, Slováci, slovensk˘... 

Na Slovensku vy‰lo po roku 1989 niekoºko kníh z pera Jo-
zefa Tomku, bohuÏiaº, nie v‰etky. Sú zväã‰a spomienkového rá-
zu. Jeho kºúãové teologické spisy ãakajú na svojho prekladateºa
i vydavateºa. Îiaº, nie je to len jeho osud, ale sudba v‰etk˘ch slo-
vensk˘ch exulantov, ãi uÏ je to legendárny Dilong, jedineãn˘ Str-
meÀ, vynikajúci Pelikán, zabudnut˘ Henrich Bartek, zaznávan˘
Gorazd Zvonick˘, nedocenen˘ ·princ, ale aj „uránov˘ kráº“ ·te-
fan Roman ãi Eugen Löbl, ktorého desiatky kníh vy‰li vari v‰ade
na svete, len na Slovensku od roku 1989 dodnes nevy‰la ani
jedna. Vari preto, Ïe bol Îid, komunista, ktor˘ v procese so Slán-
skym a spol. nedostal povraz, ale „len“ doÏivotie, a v exile sa
jednoznaãne postavil za ‰tátnu samostatnosÈ Slovenska?

Keì v roku 2000 vy‰la spod môjho pera v Lúãi reprezentaã-
ná kniha Kardinál Jozef Tomko 75-roãn˘, ktorú v˘tvarne skvost-
ne pripravil akad. mal. Ladislav Vanão, tak si ju málokto v‰imol,
hoci vy‰la pod zá‰titou predsedu slovenskej vlády a na jej pre-
zentácii v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa
zúãastnili politické, intelektuálne a cirkevné elity ná‰ho obnove-
ného ‰tátu. Rovnak˘ osud ãaká asi aj dva obrovské zväzky Kar-
dinál Jozef Tomko, Ïivot v sluÏbe evanjelia (2018) a Z pracovné-
ho stola kardinála Jozefa Tomku (2022), ktoré pripravil ko‰ick˘
kÀaz ThDr. Marián âiÏmár. 

âlovek, ktor˘ kardinála Jozefa Tomku mal moÏnosÈ
osobne poznaÈ a ãesÈ s ním spolupracovaÈ v rôznych fá-
zach svojho exulantského Ïivota, vie, Ïe dnes je e‰te príli‰
zavãasu na to, aby naratív jeho Ïivota bol objektívny
a ucelen˘: Slováci radi Ïili i Ïijú opradení rozprávkami a le-
gendami... Jozef Tomko je nielen príkladom symbiózy, Ïe
národné, medzinárodné a nadnárodné si neprotireãia, ale
aj imanentn˘m prímerom, Ïe neodluãiteºnou súãasÈou
kresÈanského svetonáhºadu Slováka je uvedomelé národ-
né povedomie, teda Ïe integrálnou súãasÈou národného
povedomia Slovákov je kresÈansk˘ svetonázor. KieÏby to
chápali aj slovenskí súãasníci… 

Jozef, dovidenia! 
J. M. Rydlo

ZAZNAMENALI SME
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K odídeniu Jozefa Tomku



Vlani v apríli sa vedenie na‰ej organizácie chystalo bla-
hoÏelaÈ k Ïivotnému jubileu ãestnému predsedovi PV ZPKO
Arpádovi Tarnóczymu, no, nedalo sa. Covid. AÏ 19. júla toh-
to roku sa napokon gratulácia uskutoãnila. Síce ná‰mu jubi-
lantovi pribudol nejak˘ ten rôãik, ale mentálne je stále v
dobrej kondícii. Spolu s manÏelkou nás privítali v jeho dome
v Novákoch, kde nám dal nahliadnuÈ do vzácnych doku-
mentov,  svedãiacich  o jeho rode siahajúcom do deviateho
storoãia. A tak˘ch komunisti nepotrebovali. Hoci bol po voj-
ne malolet˘, to neprekáÏalo reÏimistom zavrieÈ ho na Pank-
ráci. Rodinu vyhnaÈ zo svojich majetkov a na ão nevie Arpád
Tarnóczy zabudnúÈ, je vatra zo vzácnych kníh. Vyhádzali ich
z kniÏnice a na dvore podpálili. Nevie zabudnúÈ ani na kraj-
ského náãelníka ·tB v Nitre ªudovíta Filana. Keì dobit˘ leÏal
v akejsi betónovej kúpeºni, Filan ho nohou otoãil na chrbát a
cez zuby precedil: „To je ten mlad˘ gróf?“ KoºkoÏe triednej
nenávisti sa zraãilo z tej jedinej vety!? 

Pán Tarnóczy v‰ak aj v súãasnosti so znepokojením sle-
duje dianie v spoloãnosti. Vzostup  jedinej správnej liberálnej
ideológie s jej zniãujúcim dopadom na tradície, kultúru ãi
presadzovanie antropologick˘ch nezmyslov. Ako dediã vzác-
neho rodokmeÀa je i pre súãasn˘ch liberálov neÏiaduci. No
napriek tomu je presvedãen˘, Ïe Ïiadna ideológia nemôÏe

maÈ dlhodobú ÏivotnosÈ. Hoci sa mu uÏ ÈaÏ‰ie chodí na
stretnutia, s mnoh˘mi na‰imi ãlenmi ãasto komunikuje. A
mnohí sa na neho stále obracajú o radu. Akoby nie, veì je
aristokratom telom i du‰ou.  A my, Ján Liteck˘ ·veda, Ján
Ko‰iar a Eva Zelenayová,  spomíname na to krásne „Ïivio“,
ktoré zaznelo v Novákoch. (ez)

Pietna spomienka, venovaná obetiam vojenskej invázie
z roku 1968 sa v Ko‰iciach uskutoãnila 19. augusta 2022.
Pri pamätnej tabuli na Hlavnej ulici ã. 7 sa zi‰li  predstavitelia
Magistrátu mesta Ko‰ice, ‰tátnej správy a zástupcovia PV
ZPKO. Za na‰u organizáciu  sa úãastníkom pietnej spomien-
ky prihovoril predseda Regionálnej organizácie PV ZPKO
v Ko‰iciach Juraj Vrábel. Povedal: „V tento pamätn˘ deÀ
som bol na základnej vojenskej sluÏbe. Vãasráno som od-
chádzal z opu‰Èáku na r˘chlik do Prahy. Vlaky v‰ak nepre-

mávali. Bolo nám oznámené, Ïe na koºajniciach sú ruské
tanky. Na druh˘ deÀ bol vypraven˘ do Prahy iba jedin˘ vlak,
na ktor˘ som sa ako vojak dostal bez problémov.

Videl som celú vtedaj‰iu âeskoslovenskú republiku, kto-
rá bola obsadená spojeneck˘mi vojskami. Ale videl som aj
odpor obyvateºstva a ich nesúhlas a protesty s okupáciou.

ªudská tvár sa zaãala meniÈ na smutnú, bolestnú, aÏ tra-
gickú. Husákovská normalizácia ,,reálneho socializmu“ zni-
ãila mnohé osudy ºudsk˘ch Ïivotov. ªudia opú‰Èali svoje do-
movy a emigrovali do zahraniãia. Mnohí po previerkach bo-
li prepustení zo zamestnania a ‰tudenti boli vyhodení
z vysok˘ch ‰kôl.

Pre politick˘ch väzÀov bola zastavená rehabilitácia a za-
nikla aj celo‰tátna organizácia politick˘ch väzÀov Klub 231,
ktorí zdruÏoval 30 000 registrovan˘ch ãlenov. Nastal strach
a neistota.

Dnes sme sa tu zi‰li, aby sme si pripomenuli pamiatku
t˘ch, ktorí stratili to najcennej‰ie, ão mali – svoje Ïivoty. Ho-
vorí sa, Ïe boli v nesprávnom ãase na nesprávnom mieste.
Av‰ak nie je to pravda. Nie je to tak. Títo nevinní ºudia boli
na správnom mieste, ale práve  okupaãné vojská boli na ne-
správnom mieste.

Politickí väzni Zväzu protikomunistického odboja - III.
odboj vyjadrujú hlbokú úctu a vìaku v‰etk˘m, ktorí obeto-
vali svoje Ïivoty za pravdu, slobodu a demokraciu. âesÈ ich
pamiatke.“ (jv)

ZO ŽIVOTA PV ZPKO
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Aristokrat medzi nami

V Košiciach spomínali na okupáciu

Zºava Marián Îalobín, Juraj Vrábel a Ján BrodÀansk˘
pri pamätnej tabuli obetiam invázie z roku 1968.

Sediaci: Arpád Tarnóczy a Eva Zelenayová, za nimi Ján
Ko‰iar a Ján Liteck˘ ·veda. Foto Eva Zelenayová



Po troch zavádzajúcich vetách kardi-
nála Duku pri rozlúãke s kardinálom
Tomkom v Ko‰iciach 16. augusta - zho-
dou okolnosti vo v˘roãn˘ deÀ úmrtia
Andreja Hlinku - zaãala sa na sociálnych
sieÈach ‰iroká diskusia, ktorá sa napo-
kon krútila okolo Bene‰a. Tie tri Dukove
vety „stoja zato“:  „Po vzniku nového

‰tátu po prvej svetovej vojne, na ktorom sa podieºal pá-
peÏsk˘ legát Achille Ratti, neskôr Pius XI., mohol minister
zahraniãn˘ch vecí âSR (myslel Bene‰a) v roku 1928 napí-
saÈ svojmu prezidentovi (myslel na „svojho“ TGM), Ïe to
bola Svätá stolica, ktorá urãením hraníc diecéz za-
bezpeãila na‰e ‰tátne hranice. Bolo to po rokovaniach
v Locarne v roku 1925, keì uÏ západné mocnosti nazna-
ãili, Ïe nás opú‰Èajú. Pamätajme si tieto skutoãnosti aj
dnes a pochopíme aj kroky mladého kÀaza Jozefa
Tomku, ktor˘ sa stáva vicerektorom a ekonómom ãesko-
slovenského pápeÏského kolégia Nepomucenum v Rí-
me.“ 

âo veta, to zavádzanie. Achille Ratti mal toºko spo-
loãného so vznikom „nového ‰tátu“, ako ja s letom na
Mesiac v roku 1969. Locarno bolo v skutoãnosti Bene‰o-
v˘m debaklom. A Svätá stolica hranice na‰ich diecéz ur-
ãila aÏ 30. decembra 1977, keì pápeÏ Pavol VI. kon‰titú-
ciou Qui divino vyhlásil slovenskú cirkevnú provinciu, na
ãom mal veºkú zásluhu kardinál Tomko. Slovákom to
oznámil Dukov predchodca, praÏsk˘ arcibiskup  kardinál
Franti‰ek Tomá‰ek na Husov deÀ 6. júla 1978. TakÏe
kardinál Duka to nemôÏe nevedieÈ. A okrem toho kardi-
nál Tomko poãas „pobytu“ v Nepomuceane pochopil,
Ïe pre Slovákov treba vybudovaÈ osobitn˘, Slovensk˘
ústav sv. Cyrila a Metoda, a on sa o to aj s in˘mi Slovák-
mi v Ríme i vo svete úspe‰ne postaral. 

Beneš spútal Slovensko
Kardinál Duka, podºa neoveren˘ch informácií syn

slobodného murára, ktor˘ lietal za Edvardov˘ch ãias za
Veºkú Britániu, toho nahovoril, niã v zlom, viac. Nejde
o niã, len o pozorné vypoãutie jeho slov a zamyslenie sa
nad nimi. Pri 140. v˘roãí Bene‰ov˘ch narodenín (2014)
vyhlásil: „OdváÏím se tvrdit, Ïe kdyby nebylo prezidenta
doktora Edvarda Bene‰e, nebylo by âeskoslovenska po
druhé svûtové válce.“ Svätá pravda. Bene‰ podpísal so
Stalinom zmluvu v decembri 1943 a doslova vyprovo-
koval vypuknutie povstania v Banskej Bystrici v takej
podobe a v takom ãase, ako sa to stalo.  A v súlade s je-
ho lond˘nskym krédom „Tiso musí viset“, mohol ‰kodo-
radostne vyhlásiÈ: „Tady máte spoutané samostatné
Slovensko!“ – bolo to 29. októbra 1945, keì ãasÈ vlády
prvej Slovenskej republiky na ãele s prezidentom priviezli
v putách do Bratislavy.  

Bene‰ teda pre Slovákov vykonal, ão vykonal. Z diel-
ne jeho národnû-socialistickej strany vy‰lo 7. júla 1946
Memorandum o Slovensku s podnadpisom „MoÏnosti
ãeské politiky vÛãi Slovensku“. Zaãína sa t˘m, Ïe „exi-
stence ãeskoslovenského státu nebude zaji‰tûna, dokud
nebude získan bezv˘hradnû pro ãeskoslovenskou my‰-
lenku slovensk˘ lid.“ A ako na to? „Duchovní asimilací
slovenského lidu a mocenskou asimilací slovenského ná-
roda.“ Je tam aj tento zámer: „Nejjednodu‰‰í, nejrychlej-
‰í a nejhlad‰í cesta je cesta získat slovensk˘ lid prostfied-
nictvím církve. 

To ov‰em pfiedpokládá nejprve získání církve samé.
Cirkevní hierarchie není slovensky nacionalistická n˘brÏ
katolická, necíti nacionálnû, n˘brÏ cirkevnû – imperialis-
ticky. Pokud by snad hlavnû v niÏ‰ím kléru se vyskytovaly
i motivy nacionální, budou cirkevní vrchnosti pfii tuhé
kázni cirkevní organizace hladce potlaãeny.“ Niã nám to
nepripomína? Rad‰ej nepokraãovaÈ?  

Politika bez spravodlivosti
Priznávam, Ïe ma táto téma oslovila, a hádam, ak

Boh dá, vznikne kniha s pracovn˘m názvom „SmrÈ
Edvarda Bene‰a“. Zomrel po siedmich m⁄tviciach 3. sep-
tembra 1948. 

Podºa Jana Masaryka Bene‰ toho nahovoril toºko, Ïe
sa to nezmestí nielen na konsk˘ voz, ale ani do Ïelezniã-
ného vagóna, doslova: je to „takov˘ kantorsk˘ typ, co
vám dá sedmadvacet dÛvodÛ pro kaÏd˘ prd“. Keì sa ho
sp˘tal, preão si niekedy nedá pohár whisky, poãul, Ïe
ãlovek nemá maÈ viac ako jednu vá‰eÀ. „Jeden pije, dru-
h˘ letí na Ïeny, tfietí hraje karty. Já jsem propadl politi-
ce.“ (Veì kto v‰etko prepadol politike aj u nás.) Dokon-
ca vyhlásil pred svojim  spolupracovníkom Jaromírom
Smutn˘m: „Já vÛbec nedûlám spravedlnost, já dûlám
politiku. Pfii tom nûkdy vûdomû musím dûlat kfiivdy a dû-
lám je, kdyÏ je to v zájmu státu. I osobní.“

Hºa, politik Bene‰, hºa politika vôbec! Na‰iel som vo
vlastnej kniÏnici knihu ZbyÀka Ludvíka a Václava Bure‰a
„âerná kniha minulosti“ (2001). A je tam aj kapitola
s názvom „Sestfielení generála ·tefánika – likvidace po-
sledních svûdkÛ je‰tû po roce 1945“  ãi „Prokurátor ge-
nerál JUDr. Antonín Ra‰la, obránce bol‰evizmu“. A na
strane 319 stojí, Ïe chorobná pomstychtivosÈ (ako du-
‰evná nenormálnosÈ) Bene‰ovi „nedovolila 60-letému
knûzi a reprezentantu slovenského národa dr. Jozefu
Tisovi zmûnit potupn˘ trest smrti povû‰ením na doÏivo-
tí.“  Îe u „diplomata, odpovûdného za souÏití obou na-
‰ich národu“ je to neodpustiteºné. 

Naozaj, nejde o niã iné, len aby sme mali otvorené
oãi, u‰i, ale aj srdcia. A v nich lásku pre v‰etk˘ch. Aj pre
spravodliv˘ch âechov.

Marián Tkáã

KULTÚRA
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Pokraãovanie z 1. strany

A obaja rodiãia im v‰tepovali tieÏ
my‰lienku, Ïe sú zlé ãasy, musia maÈ
remeslo v rukách. Musia chodiÈ do ‰ko-
ly, ão vtedy nebola samozrejmosÈ. 

● âo bolo pozoruhodné na va-
‰om oteckovi?

Bol to v˘nimoãn˘ ãlovek. To neho-
vorím len ja, hovorili to aj ºudia, s kto-
r˘mi som sa o Àom zhovárala. Bol
veºmi láskav˘, vìaãn˘, optimistick˘, ne-
skutoãne pozitívne naladen˘ i k tomu,
ão preÏil. Vynikal ‰ikovnosÈou a zruã-
nosÈou a keìÏe mal talent a z niãoho
niã vytvoril nieão, alebo nieão pretvoril,
tak ho rodiãia posunuli na kováãstvo.
Dokázal urobiÈ úÏasné veci, aké dnes
majú nevyãísliteºnú hodnotu. Ale Ïivot
ho nasmeroval niekam inam.

● Kam?
Poviem to tak, ako mi to bolo

pretlmoãené, ako som to s lupou vyãí-
tala z toho ÈaÏko ãitateºného súdneho
rozsudku. Jeho osud poznamenalo
prenasledovanie Cirkvi v 50-tych ro-
koch. Likvidovali sa klá‰tory, zatvárali
kÀazov. A v tom ãase pri‰li do Ploského
dvaja referenti z nejakého cirkevného
referátu rokovaÈ o záleÏitostiach, t˘ka-
júcich sa miestneho kÀaza. ªudia v de-
dine mali dohodnut˘ spôsob zvonenia
pre prípad, Ïe sa nieão deje. Ozvali sa
kostolné zvony, dedinãania sa zaãali
zbiehaÈ k fare a kriãali farára si nedá-
me, farára si nedáme. Takto je to za-
znamenané aj v rozsudku. Samozrej-
me, Ïe sa strhla pot˘ãka, padli facky,
lietali kamene, ale t˘mto dvom sa po-
darilo ujsÈ. Zastavili sa aÏ na futbalo-
vom ‰tadióne, kde v tom ãase môj
otecko hral futbal. Tam mladí ºudia ne-
vedeli, ão sa stalo, no zrejme aj tam
do‰lo k pot˘ãke, lebo dav ºudí ich pre-
nasledoval. Napokon sa im podarilo
ujsÈ, ibaÏe na druh˘ deÀ sa zaãalo vy-
‰etrovanie. 

● V oteckovom prípade kres-
Èanská v˘chova zohrala úlohu?

Urãite. Po tomto incidente sa zaãa-
lo stra‰né vy‰etrovanie. Veºmi veºa ºudí
bolo obvinen˘ch, vy‰etrovan˘ch a mu-
sím povedaÈ, Ïe bolo i veºa udavaãov
medzi vlastn˘mi. Tí ukázali na môjho

otca a povedali: „Aj on tam bol, aj jeho
berte.“ Tak ho zobrali. Bol uznan˘ vin-
n˘m a bol odsúden˘. Ale bol odsúden˘
pre skutok, ktor˘ sa nestal. Nikdy niko-
mu neublíÏil. A nielen on, veºa nevin-
n˘ch ºudí bolo odsúden˘ch. Koºkí pri‰li
o Ïivot! Na‰Èastie otecko to najdôleÏi-
tej‰ie si zachránil. On preÏil, ale koºkí
ºudia nevinne odsúdení pri‰li o Ïivot! 

● Z ãoho ich obvinili? 
Z rozsudku som sa dozvedela, Ïe

status politického väzÀa nadobudol 7.
augusta 1950. Uvádza sa v Àom, Ïe
bol slobodn˘, nemajetn˘, 18-roãn˘ ko-
váãsky uãeÀ. Bol uznan˘ vinn˘m a od-
súden˘ za rozvracanie ‰tátu a za zloãin
vzbury. Bol odsúden˘ na osem mesia-
cov Ïalára, osemnásÈroãn˘ mlad˘ chla-
pec, ktor˘ niã neurobil, len fyzicky bol
prítomn˘ na nesprávnom mieste.
Chlapci hrali futbal a netu‰ili, ão sa de-
je. Plus peÀaÏit˘ trest ‰esÈtisíc korún.
To boli veºké peniaze, aké babka ne-
mala. Ale rodinné puto bolo také silné,
babka tak milovala svoju rodinu, Ïe si
ich napoÏiãiavala a zaplatila. K tomu
strata obãianskych práv. A chcem
zdôrazniÈ, Ïe pri vynesení rozsudku zo-
hralo úlohu niekoºko poºahãujúcich
okolností, preto „len“ t˘ch osem me-
siacov. 

● Aké boli tie poºahãujúce
okolnosti?

Predov‰etk˘m otecko trval na tom,
Ïe je nevinn˘. Priznal, Ïe tam fyzicky
bol, videl, Ïe sa nieão deje, ale neve-

del, o ão ide. Îe sa nikoho nedotkol,
nikomu neublíÏil. ëal‰ou poºahãujúcou
okolnosÈou bola skutoãnosÈ, Ïe po-
chádzal z bezúhonnej rodiny, nikdy ne-
bol stíhan˘.

● A i‰iel do väzenia? Kam?
To presne neviem, ale stále hovoril

o Jáchymove, nikdy v‰ak podrobnosti.
Potvrdili mi to ºudia, ktorí ho poznali,
Ïe v‰etci odsúdení v tomto prípade bo-
li v Jáchymove. V rozsudku sa to nedá
nájsÈ.

● Otec nikdy nehovoril o svo-
jom zatknutí? 

Nie, nehovoril, zrejme nechcel tie
traumy vyÈahovaÈ a zaÈaÏovaÈ rodinu.
Keì som sa v na‰ej organizácii, v kruhu
b˘val˘ch politick˘ch väzÀov, zmienila
o tom, Ïe u nás sa o tom nesmelo ho-
voriÈ, jeden z nich sa usmial a podot-
kol, samozrejme, veì my sme museli
podpisovaÈ haldu papierov. Máme to
v sebe, nesieme tú hrozbu: pozor, ty si
podpísal, ty si to zaÏil, tak si sakra-
mentsky rozmyslí, ãi sa tam chce‰ vrá-
tiÈ.

● Vy‰etrovacia väzba, väzenie
a potom?

Z rehabilitaãného dokumentu vy-
pl˘va, Ïe vo vy‰etrovacej väzbe bol od
15. mája do 7. augusta 1950 a vo v˘-
kone trestu od 8. augusta 1950 do 15.
januára 1951. A v nasledujúcom roku
ho povolali do PTP, kde bol od 1. sep-
tembra 1952 do 29. novembra 1954. 

● Ako ho prijala rodina, keì sa
vrátil z väzenia?

Stará mama bola bojovníãka a on
bol po nej. Nikoho sa nebála. Jej brat
bol tieÏ politick˘ väzeÀ a ona ho chodi-
la do Prahy na Pankrác nav‰tevovaÈ.
Sedel s Husákom. Nabalila proviant, vy-
dala sa na cestu a tam ich povzbudzo-
vala. Hor‰ie to bolo s dedinãanmi. Pre
nich bol kaÏd˘, kto pri‰iel z väzenia,
háre‰tant. Nerozli‰ovali, preão sedel.
Preto sa moji rodiãia veºmi skoro pres-
Èahovali do Ko‰íc.

● Va‰ej matke neprekáÏalo, Ïe
bol háre‰tant?

Matke nie, ale jej rodine áno. Mala
sedemnásÈ rokov, keì ju vyhodili z do-
mu. Najskôr sa jej len vyhráÏali, Ïe ak
ten vzÈah neskonãí, vyhodia ju a napo-

NÁŠ ROZHOVOR
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Ako chutil komunizmus

Ján Lechman v ãase zatknutia.
Foto archív M. Tomovej
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kon to aj spravili. Nevedela som to po-
chopiÈ, lebo ju rodina mala veºmi rada.
Moja mama mala deväÈ rokov, keì jej
matku zasiahol elektrick˘ prúd a zosta-
la imobilná. A moja mama sa o Àu sta-
rala. Tieto ÈaÏké pomery v rodine jej
znemoÏnili ‰túdium. Aj tak sa za otec-
ka vydala. Mali spolu tri deti. Okrem
mÀa, star‰ieho syna Vlada a mlad‰ieho
odo mÀa, JoÏka. âiÏe vôbec to nemali
jednoduché, ale napriek tomu to zvlád-
li. Boli na seba veºmi naviazaní a mys-
lím si, Ïe sa veºmi ºúbili a veºmi si po-
máhali do konca Ïivota. Preto, keì
mama navÏdy odi‰la, v Ïivote som ne-
videla môjho otca plakaÈ. V Ïivote ni-
kdy. Keì sme mu to pri‰li oznámiÈ, bol
úplne bolestne zasiahnut˘, povedal
len, nechajte ma osamote a zavrel
dvere.

● Vá‰ otecko uÏ tieÏ neÏije.
Ako si naÀho spomínate? 

Z neho priam sálala pokora, slu‰-
nosÈ, oddanosÈ. Ale nikdy sa nebál.
Keì som za ním pri‰la s nejak˘m pro-
blémom povedal mi, e‰te nie je v‰et-
k˘m dÀom koniec. A pamätaj si, nikdy
to nie je také, ako to v danej chvíli vy-
zerá. Bol prezierav˘, vÏdy hºadel do bu-
dúcnosti a napriek ÈaÏkej Ïivotnej skú‰-
ke bol k ºuìom nesmierne empatick˘.
SnaÏil sa uvaÏovaÈ z ich perspektívy
a pochopiÈ ich. Mohla nastaÈ akákoº-
vek zloÏitá situácia, vÏdy na‰iel v˘cho-
disko. Bol otvoren˘ a priamy, ão môÏe
byÈ len vnútorne slobodn˘ ãlovek,
ak˘m vÏdy bol. Pamätám si ako pod-
ãiarkoval pravdu. Pravda, povedal, to je
niekedy bolestivé, ale tá pravda tak ãi
tak vyjde na povrch a ty ju nikdy ne-
smie‰ zatækaÈ, ani popieraÈ. On nikdy

nepoprel seba samého preto, aby mal
z toho nejaké v˘hody. Nikdy. 

● Kde bol zamestnan˘, ão ro-
bil? 

V‰etko moÏné. VÏdy robil pomoc-
né práce, lebo mal nálepku politického
väzÀa a bol rád, Ïe nejakého pomoc-
ného robotníka mohol robiÈ. No vÏdy si
„dorobil“ nejaké kurzy, aÏ skonãil ako
ru‰Àovodiã. Robil v benzínke, mäso-
priemysle, v uhoºn˘ch skladoch a mys-
lím si, Ïe vìaka pani riaditeºke Poláãe-
kovej v Uhoºn˘ch skladoch ho prijali do
kolektívu a vydrÏal tam nejak˘ch 25-30
rokov. Napriek jeho minulosti, lebo tie
papiere ho cel˘ Ïivot sprevádzali. Tá je-
ho identita bola cel˘ Ïivot spájaná s há-
re‰tom. To si niesol. To sa odrazilo na
jeho Ïivotnej kariére, aj na nás. Pa-
mätám si, ako mi vÏdy prízvukoval,
dievãatko moje, ty si veºmi múdre, ty
musí‰ ísÈ ‰tudovaÈ. Aj keby som nemal
ão do úst, ty musí‰ ísÈ ‰tudovaÈ, lebo
iba tak sa v Ïivote presadí‰. Ja som ne-
mohol, ale ty musí‰. Tak ja neviem,
ak˘m zázrakom som sa dostala na
strednú ekonomickú ‰kolu v Ko‰iciach.
Neskôr som ‰tudovala pedagogické,
sociálne vedy, mám ‰tátnu skú‰ku
z psychológie a svoje celoÏivotné vzde-
lávanie som ukonãila dizertaãnou prá-
cou (PhD), v ktorej som rie‰ila Ïivotn˘
‰t˘l mládeÏe, resp. ich stúpajúce ten-
dencie pitia a fajãenia. Polovicu z pro-
fesijného Ïivota som oduãila. Najprv na
strednej ‰kole, potom na ÚPJ· v Ko‰i-
ciach.

● Kedy otca rehabilitovali?
V roku 1992. A keby nebol rehabi-

litovan˘ a od‰kodnen˘, nikdy by sme
sa nedozvedeli, Ïe bol obeÈou vykon-
‰truovaného procesu a väznen˘. Zavo-
lal si nás, troch súrodencov, a povedal,
Ïe on nechce tieto peniaze. Tieto ‰pi-
navé peniaze od t˘ch ‰pinavcov ne-
chcem. Od ‰pinavcov, ktorí ho posadili
za mreÏe napriek tomu, Ïe nikomu ne-
ublíÏil a niã zlé neurobil, tak ich ne-
chcel. A rozdelil ich nám deÈom. 

● Kedy ste sa stali ãlenkou na-
‰ej organizácie a preão?

Keì môj ocko navÏdy odi‰iel, tak
jedného krásneho dÀa sa mi v hlave
rozjasnilo a zrazu som si povedala, Ïe
musí existovaÈ in‰titúcia, ktorá zastre-
‰uje t˘chto ºudí a ctí si ich pamiatku.
Lebo, ako som povedala, môj otec pre-
Ïil, ale mnoÏstvo ºudí pri‰lo o Ïivot.
Predsa musí tu existovaÈ nieão, ão tú
pamiatku uchová. 

● Vtedy ste e‰te nevedeli
o existencii na‰ej organizácie?

Vnímala som, Ïe otec chodil na ne-
jaké podujatia, do Îiliny, ba aj do Brati-
slavy, dokedy mu to jeho zdravotn˘
stav dovolil. Potom nastalo akési vá-
kuum a aÏ keì navÏdy odi‰iel, zaãala
som sa touto otázkou zaoberaÈ. Pove-
dala som si, veì on niekde s niek˘m
komunikoval, tak som zaãala hºadaÈ
a na‰la som ich. Na poboãke v Ko‰i-
ciach ma pekne privítali, ale cítila som
tam isté napätie. Dnes, keì sme sa
spoznali, je uÏ atmosféra celkom iná.
Stretávame sa, meriame cestu do
Leopoldova, Bratislavy a to sú tie príle-
Ïitosti, keì ºudia majú k sebe bliÏ‰ie. 

Eva Zelenayová 

NÁŠ ROZHOVOR
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Plot rodinného domu Tomov˘ch
zdobí slovenská vlajka.

Foto Eva Zelenayová

Pani Tomová s manÏelom. Foto Eva Zelenayová
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DÀa 22. júla 2022 vo veku 93 rokov
zomrel v San Franciscu v USA slovensk˘ kÀaz
Alojz Pestún, SDB (na snímke). Pochádzal
zo ·ulekova neìaleko Hlohovca, kde sa na-
rodil 28. októbra 1928. K saleziánom vstúpil
v roku 1947. Po barbarskej noci v apríli 1950
bol internovan˘ v koncentraãnom tábore –
klá‰tore v Podolínci. Bol jedn˘m z piatich ãle-
nov tretej v˘pravy bl. Titusa Zemana, ktor˘ch

v osudnú noc zo 7. na 8. apríla 1951 nechytili. DostaÈ sa na zá-
pad sa mu podarilo na druh˘ pokus v noci z 28. na 29. októb-
ra 1951 vìaka Franti‰kovi Revesovi, ktor˘ po zatknutí Titusa
Zemana ìalej organizoval úteky za hranice. V skupine s ním
bolo vtedy ìal‰ích vy‰e desaÈ ºudí (saleziánov ale i in˘ch). Medzi
nimi bol aj don Vojtech Zeman, ktor˘ v súãasnosti Ïije v sale-
ziánskej komunite na Trnávke v Bratislave. Alojz Pestún po ìal-
‰ích ‰túdiách v Taliansku odi‰iel do USA, kde bol 13. júna 1959
vysväten˘  za kÀaza v meste Watsonville v ‰táte Kalifornia. Od
roku 1996 pracoval vo farnosti BoÏieho Tela v San Franciscu.
Slovensko naposledy nav‰tívil v roku 2018.

Tak ako to bolo?
Môj otec, Anton Seme‰, ktor˘ bol odsúden˘ a zatvoren˘

a o dva roky mlad‰í ako Alojz Pestún,  mi povedal svedectvo
o tom, ako to vtedy pri rieke Morave bolo. 

Posledn˘ rok pred smrÈou som sa rozhodol dôkladne ho
vyspovedaÈ o niektor˘ch ãastiach jeho Ïivota, o ktor˘ch nerád
rozprával. O úteku, o vy‰etrovaní, o väzení, o Jáchymove, Pfiíb-
rami, o tajnej Cirkvi, o tajn˘ch vysviackach, o vydávaní samiz-
datu a v‰eobecne o ºuìoch, ktor˘ch stretol vo svojom Ïivote.
Niekedy som musel ãakaÈ na odpoveì aj t˘ÏdeÀ. Niektor˘ch
odpovedí som sa nedoãkal – mlãal akoby bol prisahal, Ïe o tom
nikdy hovoriÈ nebude.

P˘tal som sa na tretiu Titusovu  v˘pravu. Moja základná
otázka znela: „Preão si sa ty nezachránil a Hlinka áno?“ „Tak
ako to vlastne bolo? Tak, ako je to vyumelkované v knihách, vo
filme?“  

Mladých paralyzovali starší
Bolo to – nar˘chlo, neusporiadane, neinformovane – nikto

niã nevedel. Ale také to vlastne aj muselo byÈ, veì podmienky
boli kruté. Jediné slovo znamenalo muãenie a väzenie.

„Mladí“ klerici, dvadsiatnici, plní Ïivota boli presvedãení,
Ïe do zahraniãia pôjdu len oni – mladí. Keì v ·a‰tíne zistili, Ïe
sa k nim pridala skupina star‰ích s kuframi,  boli z toho zhroze-
ní. Kufre s knihami, písacím strojom, atì. KeìÏe boli mladí,
museli byÈ ticho a pochodovaÈ. Nielen to, aj pomáhaÈ t˘m
star‰ím s vleãením ich zbytoãného nákladu i s ich úbohou kon-
díciou. 

Tlaãila ich nezodpovedaná otázka, kto rozhodol, Ïe na po-
slednú chvíºu, bez upozornenia sa k nim pridá aj takáto skupi-
na? Otázky Ïiadne, vlastne zbytoãné, odpovede Ïiadne, taktieÏ
zbytoãné. Tak ‰ºapali spolu. Vlastne nie. Nie spolu. Ale v ma-
l˘ch skupinkách, aby neboli nápadní. Anton Seme‰ i‰iel v sku-
pine s prevádzaãom Totkom.

Zradila aj Morava
Me‰kali. Riadne me‰kali, zaãínalo sa ráno. KaÏdému tiekli

nervy. Pravého prevádzaãa nemali. Mali iba náhradníka Totku –
amatéra. Totálneho amatéra, ako sa ãoskoro ukázalo. Na ão im
bol? PretoÏe na druhej strane rieky Moravy ich neãakala vytú-
Ïená sloboda, ale Ruská okupaãná zóna. A Rusi koho chytili,
toho vrátili naspäÈ do âesko-Slovenska. TakÏe tajn˘ prechod –
preplavba – preplávanie – sa javilo ako z „kaluÏe do blata“. 

Po príchode k rieke Morave a po zistení, Ïe je rozvodnená
a nedá sa jednoducho prebrodiÈ, skúsili nar˘chlo nafúkaÈ ame-
rick˘ gumov˘ ãln. Ako ináã – ruãnou pumpou, ktorá tak pí‰Èala
a kvílila, Ïe by bola zobudila i m⁄tvych. Tak ako sa pí‰e v kni-
hách, niektorí mladí úãastníci sa vyjadrili, Ïe oni by to aj preplá-
vali a upevnili by lano cez rieku. Samozrejme, kto in˘ to asi bol,
Seme‰ a Srholec. 

Zachránil sa ten, kto ušiel
Padlo rozhodnutie. ·éfovia Titus Zeman a Ferdinand Totka

rozhodli, vraciame sa. Hodili sme ãln a pumpu do Moravy a ob-
rátili sme sa späÈ.

âo sme si v‰ak nev‰imli bolo, Ïe ‰esÈ ºudí zmizlo hneì, len
ão zistili, Ïe je rieka Morava rozvodnená a máme neprekonateº-
n˘ problém. Jednoducho zmizli, bez jediného slova. Neskôr
sme sa dozvedeli, Ïe „niekto“ z tejto skupiny poznal terén –
Záhorák. Oni utekali na sever aÏ do Kútov. Pekn˘ kus na rann˘
20 km maratón. V Kútoch ráno nikto vlaky nekontroloval,
a preto sa im podarilo rozp⁄chnuÈ sa. Alojz Pestún i Anton
Hlinka boli v tejto skupine.

Ostatní sa chceli tieÏ hneì rozp⁄chnuÈ, jednoducho zdúch-
nuÈ z tejto oblasti. „Mladí“ by to boli aj spravili, ale ako hovoril
môj otec – star‰í, vyãerpaní zaãali hroziÈ, Ïe ak ich opustia, tak
spustia krik a v‰etk˘ch pochytajú. Toto len dokresºuje stra‰nú
nerie‰iteºnú situáciu, ktorá nastala.

To, ão robili ostatní potom, otec nechcel ìalej komento-
vaÈ. Môj otec mal vtedy 21 rokov a jeho mienka bola urãite iná,
neÏ usudzovanie t˘ch ostatn˘ch, star‰ích. 

Toto otcovo svedectvo nie je odsudzovaním, posudzova-
ním, ani súdením. Je iba pravdiv˘m doplnením bielych miest na-
‰ej histórie. Po rokoch sme aj tak v‰etci pochopili, Ïe BoÏie cesty
sú nevyspytateºné a my nemôÏeme hodnotiÈ in˘ch, ktorí konali
pod veºk˘m tlakom a stálym hroziacim Damoklov˘m meãom –
muãením, väzením alebo popravou. Marko Seme‰

SPOMIENKY
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Tretia Titusova výprava
Posledný, ktorý nedostal bitku svojho života ako ostatní ● Účastník tretej neúspešnej 

výpravy Titusa Zemana ● Nechytili ho ● Salezián Alojz Pestún vo večnosti



E‰te v roku 2019 vy‰la pod hlaviãkou PV-ZPKO
pomerne obsiahla, takmer tristostranová spomienko-
vá publikácia Juraja Hurného pod názvom „Keì nám
nebolo do spevu“, mapujúca nielen osudy samotné-
ho autora knihy, úspe‰ného operného speváka, ale aj
osudy jeho politicky prenasledovanej rodiny. 

Po troch rokoch, v roku 2022, znova pod hlaviã-
kou PV-ZPKO vy‰la nová publikácia pod názvom
„Partizánska vraÏda v Rajeckej doline“. Hoci má táto
publikácia men‰í rozsah, pribliÏne sto strán, nie je
o niã menej zaujímavá. Jej autormi sú Juraj Hurn˘ ml.
a jeho matka Eli‰ka. Presnej‰ie povedané, ústrednou
ãasÈou kniÏky sú práve spomienky Eli‰ky Hurnej napí-
sané e‰te v r. 1988 v rakúskom exile, kde otvorene a bez príkras
popísala skúsenosti z obdobia „SNP“. Syn Juraj je autorom úvod-
ného slova ako aj podrobne spracovaného príbehu Ïivota jeho
matky. Historik Martin Lacko, ktor˘ ako zodpovedn˘ redaktor
knihu pripravil do tlaãe prispel tieÏ obsiahlou ‰túdiou o dobov˘ch
pomeroch príbehu – „Povstanie v Rajeckej doline – september
1944“. Publikáciu tieÏ doplÀujú básne R. Dilonga, J. Varinského
a K. StrmeÀa o tejto slovenskej tragédii.

MoÏno povedaÈ, Ïe  kniha rozvádza a spresÀuje nechcen˘
a tragick˘ „povstaleck˘ príbeh rodiny“, ktor˘ bol spomenut˘ uÏ
v prvej knihe z r. 2019. Je to príbeh o tom, ako do Ïivota mlado-
manÏelov ·andrikovcov zasiahli partizáni. 

Hlavnou hrdinkou príbehu je 24-roãná Eli‰ka Hurná rod.

Otepková. Táto Bratislavãanka pochádzajúca z mo-
ravsko-ãeskej rodiny preÏila v prvej Slovenskej repub-
like pokojné a ‰Èastné roky. V r. 1941 sa vydala za
hoteliéra Franti‰ka ·andrika. Hoci mladá rodina sa
politicky nijako neangaÏovala, jej spoloãné ‰Èastie sa
návratom âeskoslovenska zmenilo na tragédiu.
Najprv Eli‰ke ãeskoslovenskí partizáni pod vedením
komunistu Antona Sedláãka v Rajeckej doline v sep-
tembri 1944 bezdôvodne zavraÏdili manÏela Franti‰-
ka ·andrika. Keì sa vydala znova, ãeskoslovensk˘
súd v roku 1950 odsúdil jej druhého manÏela Juraja
Hurného na 12 rokov väzenia zato, Ïe pomohol ka-
marátovi v úteku na Západ. Vraví sa, Ïe dejiny naj-

lep‰ie spoznávame prostredníctvom osudov konkrétnych ºudí. 
Z tohto pohºadu je príbeh Eli‰ky Hurnej mimoriadne prínos-

n˘m práve dnes, keì sa nám v mene  tzv. liberálnej demokracie
znova vracia obdobie neslobody, klamstva a prekrúcania dejín,
o ktorom sme si v roku 1989 mysleli, Ïe patrí nenávratne minu-
losti. ZároveÀ tieÏ otvára otázky o hodnotovom rebríãku dne‰nej
politiky a spoloãnosti, ktorá neraz kontinuálne glorifikáciou ãsl.
odboja - vyzdvihuje komunistick˘ch vrahov a na ich obete zabú-
da. Ba o nich zakazuje aj hovoriÈ...

Knihu si moÏno objednaÈ na adrese PV-ZPKO alebo v kníh-
kupectve SvojeÈ (Liga PasáÏ, Dunajská ulica 18, Bratislava), 
mailom: kniha.svojet@gmail.com, alebo na t. ã. 0903 946718.

(red) 
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Martin Lacko zostavil

verše k zrodu slovenskej štátnosti
V roku 2022 si pripomíname 30. v˘roãie udalostí vedú-

cich k obnove ‰tátnej samostatnosti Slovenska. Od vyhláse-
nia jeho zvrchovanosti, 17. júla 1992, cez prijatie Ústavy
Slovenskej republiky, aÏ po 1. január 1993, keì sa po tak-
mer polstoroãí stalo znova subjektom medzinárodného
práva.

Historik a ãlen ZdruÏenia slovenskej inteligencie Martin
Lacko v rámci takmer trojroãného v˘skumu a prípravy zo-
stavil k okrúhlemu jubileu tohto v˘znamného dÀa zbierku
národnej poézie z rokov 1989 – 1993 pod názvom Zápas
o domovinu.

Ver‰e reflektujú zásadné udalosti a tendencie tohto
obdobia – pád komunizmu, boj o slobodu, jazykové a ná-
rodné práva. Obsahuje tvorbu domácich, ale aj exilov˘ch
slovensk˘ch autorov roztrúsen˘ch po celom svete. Naj-
mlad‰ie autorky mali v tom ãase 11 rokov, najstar‰í exilov˘
básnik 82 rokov.

Zbierka na 576 stranách formátu B5 s tvrdou väz-
bou obsahuje dovedna 326 básní uznávan˘ch básnikov –
Gorazda Zvonického, Svetloslava Veigla, Mariána Îiara,

Zlaty Solivajsovej, Miroslava Piusa, ·tefana Moravãíka a ìal-
‰ích, no rovnako obsahuje aj dielka rôznych príleÏitostn˘ch
ver‰otepcov, ktorí sa prezentovali iba v tomto krátkom
období.

Bez ohºadu na rozliãnú umeleckú hodnotu sú v‰etky
básne cenn˘m svedectvom doby, akousi kronikou turbu-
lentného v˘voja rokov 1989 – 1993. Dielo takisto jasne do-
kazuje, Ïe túÏba po ‰tátnej samostatnosti Slovákov napriek
nepriazni osudu desaÈroãia Ïila a keì to vonkaj‰ie pomery
umoÏnili, aj sa prirodzene naplnila. No predov‰etk˘m sú
v˘razom t˘ch naju‰ºachtilej‰ích citov úcty a lásky k svojej
vlasti, otãine, Bohu, veºk˘m osobnostiam národa, sloven-
ãine a vôbec k svojim dejinám… 

Eliška Hurná – Juraj Hurný ml.: Partizánska vražda v Rajeckej doline
PV ZPKO, Bratislava 2022, 103 s.
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1. septembra 1846 vy‰li v Skalici Sloven-
skje pohladi na vedi umeÀja a literatúru, ná‰ naj-
star‰í kultúrno-vedeck˘ ãasopis.

1. septembra 1939 vypukla druhá svetová
vojna.

1. septembra 1939 Slovenská armáda po
boku nemeckého Werhmachtu zaãala ÈaÏenie
proti Poºsku, aby pre krajinu zabezpeãila opätov-
né získanie t˘ch území, ktor˘ch sa v roku 1920
a 1938 zmocnili Poliaci. Aktívna úãasÈ na vojne
proti susednému ‰tátu vyvolávala u väã‰iny oby-
vateºstva veºké rozpaky. 

1. septembra 1867 bolo v Martine otvore-
né Slovenské evanjelické gymnázium.

1. septembra 1950 ministerstvo národnej
obrany zriadilo prvé Pomocné technické prápory
(PTP). Boli to vlastne tábory núten˘ch prác pre
„politicky nespoºahlivé a asociálne osoby“, za
aké komunistick˘ reÏim povaÏoval najmä kÀa-
zov, rehoºníkov, bohat‰ích sedliakov, b˘val˘ch
podnikateºov a slobodnej‰ie zm˘‰ºajúcu inteli-
genciu. Do ich zru‰enia v r. 1954 pre‰lo nimi zo
Slovenska 5 500 osôb. Niektor˘ch tam proti-
právne drÏali aj celé ‰tyri roky.

1. septembra 1992 schválila SNR Ústavu
Slovenskej republiky. Pred hlasovaním zasadaciu
miestnosÈ demon‰tratívne opustili poslanci za
MKDH a SpoluÏitie, poslanci za KDH hlasovali
proti. Za ústavu hlasovalo 114 prítomn˘ch po-
slancov, 16 bolo proti a 4 poslanci sa zdrÏali hla-
sovania.

4. septembra 1944 minister národnej
obrany SR generál F. âatlo‰ u‰iel do Banskej By-
strice a dal sa k dispozícii vedeniu ãeskosloven-
ského vojska. To ho odovzdalo veliteºovi ruskej
partizánskej brigády A. S. Jegorovovi, ktor˘ ho
14. septembra spolu s generálom J. Turancom
deportoval do ZSSR. T˘m sa otvoril prúd depor-
tácií Slovákov do ZSSR, ktor˘ potom postihol
niekoºko tisíc obãanov SR. 

5. septembra 1848 Michal Miloslav Ho-
dÏa vydal vo Viedni manifest k slovenskému ná-
rodu. Odsúdil maìarskú rozpínavosÈ a vyzval
Slovákov do boja, za obãiansku a národnú slo-
bodu, za kráºa a národ slovensk˘.

6. – 7. septembra 1944 povstalci v Liptov-
skom Svätom Jáne v noci vyvliekli 46-roãného
katolíckeho farára Rudolfa Schedu z jeho fary
a vo svätojánskej doline ho hrozne muãili. (SÈa-
hovali mu koÏu zo Ïivého tela, dokaliãili mu údy
a tr˘znili ho, k˘m v stra‰n˘ch bolestiach nesko-
nal.) Podobn˘m spôsobom boli poãas povstania
partizánmi a povstalcami zavraÏdení katolícki
kÀazi: Anton ·alát, farár v Hájnikoch, Ján Ne-
mec, farár v Lieskovci pri Humennom, klerik
Imrich Teplan, ‰tudent 5. roãníka bohoslovia.

7. septembra 1619 zomreli traja ko‰ickí
muãeníci sv. Marek, ·tefan a Melichar.

8. septembra 1938 prezident âSR Edvard
Bene‰ pozval poslanca HSªS Jozefa Tisu na
politické rozhovory. Oznámil mu, Ïe do rie‰enia
národnostnej otázky v krajine budú zahrnutí aj
Slováci. 

8. septembra 1967 otvorili Bienále ilustrá-
cií Bratislava.

9. septembra 1948 ÚV KSâ schválil zása-
dy ostrého postupu proti t˘m, ão nesúhlasili
s komunistick˘m reÏimom oznaãovan˘ch ako
reakãné Ïivly. Bolo rozhodnuté novelizovaÈ zá-
kon na ochranu republiky a pritvrdiÈ jeho trestné
sadzby, zriadiÈ tábory nútenej práce, izolovaÈ ne-

pohodln˘ch ºudí vysÈahovaním z miest na vidiek,
zostriÈ postup proti Ïivnostníkom a bohat‰ím
roºníkom, naz˘van˘ch kulaci. SúãasÈou opatrení
boli aj zásobovacie v˘hody pre továrensk˘ch ro-
botníkov, bezpeãnostné sily a mocenské opory
nového reÏimu. 

10. septembra 1849 slovenská deputácia
odovzdala cisárovi Franti‰kovi Jozefovi pamätn˘
spis podporen˘ tridsaÈtisíc podpismi. V Àom sa
Ïiadalo, aby slovensk˘ národ bol odlúãen˘ od
Maìarov a územie, ktoré súvisle ob˘va pod sta-
r˘m menom Slovensko sa stalo zvlá‰tnou korun-
nou krajinou, bezprostredne podriadenou vie-
denskej vláde. 

12. septembra 1683 spojené kresÈanské
vojská pod velením poºského kráºa Jána Sobies-
keho a nemeck˘ch knieÏat porazili osmanskú
armádu, ktorá od júla obliehala ViedeÀ.

12. septembra 1948 sa „SNR v Lond˘ne“
premenovala na „SNR v zahraniãí“. Jej predse-
dom bol Karol Sidor, gen. tajomníkom Peter Prí-
davok. 

14. septembra 1947 povereníctvo vnútra
vydalo správu o „odhalení proti‰tátneho sprisa-
hania na Slovensku“, ktorého cieºom malo byÈ
obnovenie slovenského ‰tátu a atentát na prezi-
denta Bene‰a. V skutoãnosti to bola provokácia
zosnovaná komunistami a podporovaného
ãesk˘mi politick˘mi stranami i prezidentskou
kanceláriou. Následne sa rozbehlo zat˘kanie,
zatknut˘ch bolo takmer dvetisíc osôb. Príslu‰níci
Národnej bezpeãnosti zaobchádzali so zaisten˘-
mi brutálne a viacerí na následky „vypoãúvania“
zomreli. Zakrátko sa uÏ v tajnosti pripravoval veº-
k˘ súdny proces s organizátormi tzv. proti‰tátnej
skupiny. Malo byÈ vynesen˘ch 14 trestov smrti.
Februárov˘ prevrat zmenil pôvodnú réÏiu a pre-
to boli tresty miernej‰ie. 

14. septembra 1947 povereníctvo vnútra
(Mikulá‰ Ferjenãík) oznámilo, Ïe v Îiline bolo od-
halené veºké sprisahanie proti republike. Zaistili
707 osôb, v‰etko b˘val˘ch ãlenov HSªS. I‰lo o tri
rozliãné skupiny: Ïilinskú (Tisove pohotovostné
oddiely), do ktorej sa integrovali aj skupina no-
vozámocká a bansko‰tiavnická (majora ·mi-
govského); druhú skupinu tvorili odboãky
Slovenského akãného v˘boru zaloÏeného v za-
hraniãí Dr. F. ëurãansk˘m; tretia skupina pozo-
stávala z osôb, ktoré zastávali dôleÏité funkcie
v ‰tátnom a hospodárskom aparáte Slovenska.
Obvinili ich, Ïe chceli obnoviÈ Slovensk˘ ‰tát
a pripravovali atentát na prezidenta Bene‰a.
O niekoºko dní neskôr povereník vnútra M. Fer-
jenãík v‰ak vyhlásil, Ïe nebol zhaban˘ nijak˘
materiál, ktor˘ by potvrdil prípravu atentátu na
prezidenta.

14. septembra 1991 v Bratislave vznikla
iniciatíva Za spoloãn˘ ‰tát, ktorá sa usilovala za-
chrániÈ rozpadajúce sa âeskoslovensko. Jej pro-
tagonisti deklarovali, Ïe boj za spoloãn˘ ‰tát je aj
bojom za demokraciu. 

15. septembra 1944 rí‰sky protektor
v âechách a na Morave Karl Herman Frank vydal
nariadenie, na základe ktorého sa pokus o pre-
kroãenie hranice medzi Protektorátom a Sloven-
skom trestal smrÈou.

15. septembra 1950 po tretíkrát uväznili
spi‰ského biskupa Jána Vojta‰‰áka.

15. septembra 1952 bol v Clevelande za-
loÏen˘ Slovensk˘ ústav. Jeho zakladateºom bol
Teodor Koji‰ OSB.

16. septembra 1848 na tajnom zhromaÏ-
dení vo Viedni v hostinci u ·perla za úãastí
takmer 500 ºudí bola ustanovená Slovenská
národná rada ako vrcholn˘ orgán Slovákov v na-
stávajúcom ozbrojenom zápase za národné
práva. 

16. septembra 1862 otvorili v Revúcej
prvé slovenské evanjelické gymnázium. 

16. septembra 1950 Najvy‰‰í súd v Prahe
reformoval rozsudok ·tátneho súdu v Bratislave
proti skupine Púãik a spoloãníci zo dÀa 21. mája
1949 drastick˘m zv˘‰ením trestov. Albert Púãik,
Anton Tunega a Eduard Tesár dostali trest smrti.
ªudovít Gálik doÏivotie.

19. septembra 1536 uhorsk˘ snem ãlán-
kom 46 uzákonil Bratislavu za hlavné mesto Fer-
dinandom Habsbursk˘m kontrolovanej ãasti
Uhorska. 

20. septembra 1922 ãeské krajanské spol-
ky v USA Ïiadali o zaãlenenie autonómie Sloven-
ska do Ústavy prvej âSR.

21. septembra 1944 do‰lo v obci Sklené
k masakru 187 karpatsk˘ch Nemcov.

21. – 25. septembra 1945 sa pred Národ-
n˘m súdom v Bratislave konal proces proti veli-
teºovi nitrianskej posádky pplk. Jánovi ·migov-
skému, pretoÏe nepre‰iel so svojou posádkou na
stranu povstalcov, ale zostal vern˘ svojej prísahe
Slovenskej republike. Odsúdili ho na smrÈ zastre-
lením a 9. októbra rozsudok vykonali.

22. septembra 1818 bola zaloÏená Pre-
‰ovská gk. eparchia.

24. septembra 1762 sa vo Frankfurte nad
Mohanom narodil Chatam Sofer, vlastn˘m me-
nom Mo‰e Schreiber, najväã‰í Ïidovsk˘ nábo-
Ïensk˘ uãenec 19. storoãia. V roku 1806 sa stal
rabínom bratislavskej Ïidovskej obce. ZaloÏil vy-
soké rabínske uãili‰te je‰iva, ktoré sa ãoskoro
stalo známe po celej Európe. Zomrel v roku
1839 a je pochovan˘ v Bratislave.

27. septembra 1864 sa v âernovej, ãasti
RuÏomberka,  narodil Andrej Hlinka – 156. v˘ro-
ãie.

30. septembra 1938 sa âeskoslovenská
vláda podrobila diktátu Mníchovskej dohody.
âSR stratila pribliÏne jednu tretinu svojho úze-
mia i obyvateºstva. T˘m sa zaãal rozklad ãesko-
slovenského ‰tátu.

Koncom septembra 1946 Dr. Juraj ·ujan,
ktor˘ bol obÏalobcom v procese proti Jozefovi
Tisovi, vo svojich spomienkach zaznamenal, Ïe
na stretnutí v‰etk˘ch predsedov senátov Národ-
ného súdu a prokurátorov Úradu obÏaloby pred-
seda Národného súdu Dr. Igor Daxner povedal:
„Aby ste to v‰etci vedeli: Bol som spolu s niekoº-
k˘mi predstaviteºmi odbojov˘ch zloÏiek na
náv‰teve u p. prezidenta Dr. Bene‰a v Topoºãian-
kach. Keì sme uÏ boli na odchode, poÏiadal
som ho, aby som mohol u neho e‰te pobudnúÈ
ako predseda Národného súdu. Dôverne som sa
ho op˘tal, ako sa díva na Tisov prípad. Otvorene
mi povedal: Tiso musí visieÈ. Hovorím vám to
preto, lebo aj medzi nami sú takí, ktorí si prajú
in˘ koniec“ (Rukopis Spomienky obÏalobcu, s.
60 – 61).

V septembri 1948 boli pri preverovaní
‰tudentov tisícky mlad˘ch ºudí protiprávne vylú-
ãené z vysoko‰kolsk˘ch ‰túdií pre svoj triedny
pôvod, politické alebo náboÏenské presvedãe-
nie. Zaznávanie pozitívnych i ºudsk˘ch práv sa
stávalo normou nového reÏimu.

STALO SA
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✞ Vo veku 90 rokov, 25. júna 2022,
zomrel Mgr. Jozef CAHEL, diakon z PovaÏ-
skej Bystrice, dlhoroãn˘ ãlen RP PV ZPKO
PovaÏská Bystrica, Ilava, Púchov. Posledná roz-
lúãka so zosnul˘m sa konala  28. júna 2022
vo farskom kostole Náv‰tevy Panny Márie
v PovaÏskej Bystrici.

✞ Vo veku 94 rokov, 25. júla 2022,
zomrel MUDr. Alojz LULOVIâ z Pie‰Èan,
dlhoroãn˘ ãlen RO PV ZPKO Trnava. Posledná
rozlúãka so zosnul˘m sa konala 28. júla 2022
na cintoríne v Pie‰Èanoch.

✞ Vo veku nedoÏit˘ch 81 rokov, 16. júla
2022, nás opustila na‰a ãlenka, pani Marta
JALOVCOVÁ z Trnavy. Dlhé roky pôsobila
ako organistka v Katedrále sv. Jána Krstiteºa
v Trnave. Hlavn˘m celebrantom zádu‰nej sv.
om‰e v trnavskej katedrále vo ‰tvrtok 21. júla
bol otec arcibiskup Ján Sokol. Pohrebné obra-
dy na novom cintoríne (ul. Terézie Vansovej)
vykonal generálny vikár Trnavskej arcidiecézy
vdp. Peter ·imko spolu s na‰im duchovn˘m
vdp. Jánom Ko‰iarom.

Pozostal˘m vyslovujeme 
úprimnú sústrasÈ

ROZLÚČILI SME SA

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

20 EUR
Marcel Kováã 86 EUR
Viliam Horák, Bánovce nad Bebravou

10 EUR
Mons. Jozef Kri‰tof, Rím 30 EUR
Rudolf Pavlis, Slatina nad Bebravou 50 EUR
Ing. Eva Krajãiová, Bratislava 50 EUR
Martin Lacko, Modrová 20 EUR
Mgr. Iva Urbanová, Brezno 20 EUR
Michal Malatinsk˘, Bratislava 10 EUR
Andrej Îidzik, Papín 5 EUR
Ing. Milan Bariãák 20 EUR

Darcom vyslovujeme 
úprimné poìakovanie

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

nej ulici ã. 52 sú v pondelok a v stredu od 9.00 hod. do 12.00 hod. 
UpozorÀujeme na‰ich ãlenov, Ïe mimo úradn˘ch hodín sa telefonicky ne-

dovolajú do kancelárie Predsedníctva PV ZPKO. 

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti,

priatelia. Minister vnútra SR Roman Mikulec
sa rozhodol, Ïe rezort uÏ nebude viac finan-
covaÈ ná‰ ãasopis Svedectvo a radikálne zní-
Ïil na‰ej organizácii v˘‰ku ‰tátnej dotácie.
Nedostatok peÀazí nás núti obrátiÈ sa na Vás
s v˘zvou o pomoc. Vydávanie Svedectva nie
je ìalej moÏné zabezpeãiÈ z prostriedkov
‰tátnej dotácie, preto sa obraciame na Vás
s prosbou, vyhºadaÈ vo Va‰om okolí poten-
ciálnych sponzorov  ná‰ho ãasopisu. Ak ne-
bude vychádzaÈ, akoby sme stratili nástroj

prezentácie vlastného jestvovania. Azda ne-
prajníci by sa tomu aj pote‰ili. Veríme v‰ak,
Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov, za ktoré
sme trpeli, a ktoré hodláme aj naìalej chrá-
niÈ a obhajovaÈ. Záujemcovia o pomoc pre
na‰e Svedectvo môÏu poslaÈ svoj príspevok
na ãíslo úãtu: SK74 3100 0000 0040 0012
8109,  alebo sa kontaktujte na tel. ãísle:
02-52 63 81 56.

Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO 

a ãasopisu Svedectvo

Ná‰ ãlen z Topoºãian sa pochválil,
akého mal v˘znamného spoluÏiaka.
Bol ním historik Ivan Kamenec, na
snímke tretí sprava. Snímka je 
z prvého sv. prijímania. Foto archív

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

55 rokov
Beáta Durajová, Bziny 12.9.1967
Iveta Fendrichová, ·paãince 11.9.1967
Róbert Tatarãík, Ko‰ice 28.9.1967
Anton Mihálik, Voznica 16.9.1967

60 rokov
Milan Kováã, Zemianske Kostoºany

11.9.1962

65 rokov
Andrej Stra‰ifták, ·enkvice 9.9.1957
SoÀa ·ubová, Nitra 27.9.1957

75 rokov
Jana Feketová, Pezinok 21.9.1947
Marián Îalobín, Ko‰ice 8.9.1947
Mária Miháliková, Voznica 7.9.1947
Ing. Jozef Deão, Bratislava 24.9.1947

81 rokov
Ing. Anna Bednárová, Îilina

14.9.1941

83 rokov
Mária Lukáãová, Bardejov 26.9.1939
Milan Urban, Ko‰ice 7.9.1939
Veronika Polková, Klokoãov 13.9.1939

85 rokov
Vlasta Hagarová, Bojnice 30.9.1937

86 rokov
Mária Oreská, Malacky 5.9.1936
Radomír Îingor, Martin 20.9.1936

87 rokov
Barbora Príhodová, Trebi‰ov 20.9.1935
Jozefa Nemãoviãová, Budmerice

18.9.1935

88 rokov
·tefan  BaÀás, Martin 17.9.1934
Jela Zajacová, Martin 8.9.1934

89 rokov
Irena Lichtmanneggerová, ·irkovce

5.9.1933

91 rokov
Ervín BlaÏíãek, Malacky 28.9.1931
ªubomír Hatala, Prievidza 23.9.1931
Marta Dammová, Bratislava 5.9.1931

Jubilantom
srdeãne blahoÏeláme
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