
Prijednej televíznej súťa-
ži, ktorá ide v televízii
stále na konci týždňa,

na ktorej sa zúčastňujú známe tváre
zo šoubiznisu spolu so študentami 
z jednotlivých našich univerzít,
značná časť na moje prekvapenie
nevedela vysvetliť termín ,,dedo-
vizeň.“ Boli ponúknuté, ako to býva,
štyri varianty. Mohol to byť domov
dôchodcov, alebo televízia pre se-
niorov, dedičstvo, alebo vozeň s elek-
trickým napájaním. Iba jeden z troch
súťažiacich určil správny význam, že
je to dedičstvo, ako iste správne
tušíte. Z prítomných študentov to
bola len značná časť cez polovicu –
64% percent. Tento termín podľa
Slovníka slovenského jazyka značí
hodnoty, ktoré prechádzajú z pokole-
nia na pokolenie, myslí sa tým pre-
dovšetkým zdedený majetok,
p o z o s t a l o s ť 
po rodičoch, ale
i získanie meny
a duchovné hodnoty, čiže hodnoty
minulosti na ktoré nadväzujem. 
V tomto prípade to vyznelo akoby títo
mladí ľudia už nič neočakávali od
iného a svedčí to žiaľ, aj o. i o ne-
dostatku historického povedomia, či
vedomia duchovného bohatstva.
Akoby minulosť nič týmto ľudom ne-
hovorila.

My dnes v cirkvi slávime sviatok,
ktorý je veľmi starobylý. Vraciame sa
vlastne na začiatok, lebo tento sviatok
sa slávil odpradávna na 40. deň 
od narodenia Ježiša Krista, ako nám
to dokonca písomne zaznačila galská
pútnička z dnešného francúzska Eté-
nia, ktorá bola na púti v Jeruzaleme 
v rokoch 385-388. Vo svojom den-
níku hovorí, že v Jeruzaleme sa 
v tento deň slávil sviatosť Hypapanté
tou  Kyriou, čo znamená sviatok

stretnutia  Pánovho.  A hovorí, že 
na záver tejto slávnosti sa konala pro-
cesia so svetlom ako Simeon nazval
Ježiša Krista, že bude svetlom na o-
svetlenie pohanov. Veriaci si túto
skutočnosť pripomínajú touto procesiou
so svetlom, tak ako sme to aj my urobili
na začiatku svätej omše, keď sme
požehnali sviece, ktoré nám pripomínajú
Krista, jeho svetlo, ktoré sa prinieslo do
všetkých oblastí nášho života, riešenie
ako máme správne žiť a zmysel nášho
života. A keď svieca horí, aj z nej ubúda,
čo symbolizuje Kristovu obetu. 

Toto stretnutie s Kristom vy-

jadrilo aj vzájomné stretnutie jed-
notlivých generácií. Tú najmladšiu –
deti – predstavoval Ježiš, ktorý bol 
v náručí svojej matky. Potom tam boli
ľudia stredného veku, teda jeho
rodičia, produktívni mohli by sme
povedať a ľudia na konci svojho ži-
vota, ako staručký Simeon a vdova
Anna. Toto nám tiež krásne vyjadruje
symbolika stretnutia v našich chrá-
moch, kde prichádzame všetci 
bez rozdielu, či sme mladí, starí, či
sme chorí, zdraví, či sme vzdelaní
alebo menej. Lebo Kristus je tu 
pre všetkých. A v tomto duchu si
chceme dnes aj pripomenúť veľké o-
sobnosti, na ktorých sa neprávom
zabúda, ktoré vyšli aj z vašich rodín,
z tohto prostredia. Je to dôstojný pán
Peter Briška, ktorý sa tu narodil 
v r. 1895 a zomrel ako 44-ročný 
v roku 1939 vo Veľkých

Chlievanoch. Bol
to veľký uve-
domelý náro-

dovec, Slovák, už za prvej svetovej
vojny v časoch najväčšieho prenasle-
dovania Slovákov. Bol vzorným
kňazom a dobrým radcom svojim
farníkom, aj v rôznych hospo-
dárskych veciach. Osobitnú záľubu
mal vo včelárstve a ovocinárstve. Bol
znamenitý rečník a kazateľ, tiež
spisovateľ. Dokazoval, síce krátkym
životom, že chce svietiť tomuto svetu
a týmto svetlom chce obohacovať aj
iných. Viac sa o ňom dozviete aj 
z pripravených materiálov p. doktora
Lacku, ktoré dostanete, kde je jeho
celý životopis.

Druhým vzácnym kňazom je dôs-
tojný pán kanonik Anton Domin,
ktorý sa tu narodil v roku 1921 
a zomrel v roku 2002. Niektorí ste ho
ešte azda aj osobne poznali. On už
ako študent – seminarista bol 

pred Vianocami 1945 zaistený, kruto
vyšetrovaný až do apríla 1946. Pod-
stúpil tvrdé výsluchy, bol i na sa-
motke, pretože mu vykonštruovali
spolu s inými ilegálnu protištátnu
činnosť a vlastne potom bol pod do-
hľadom ŠtB nasledujúce roky.
Nakoniec skončil aj v PTP, kde strávil
dva a pol roka. Veľmi dlho pôsobil 
od r. 1970 až do roku 1996 v Trenčíne
– Orechovom, kde som mal možnosť
aj ja ho spoznať. Pôsobil som v sused-
nej Drietome. Bol to človek, ktorý na-
priek veku mal mladistvého ducha. 

(Pokračovanie na 5. strane)
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Dňa 12. januára 2020 svet prišiel
o najväčšieho konzervatívneho filo-
zofa našej súčasnosti. Zomrel Sir
Roger Scruton. Tento článok má byť
spomienkou na tohto veľkého muža,
no zároveň aj mementom dnešnej li-
beralizujúcej sa doby.

Roger Scruton bol svetoznámy
konzervatívny filozof a uznávaný
autor viac než 50 publikácií venujú-
cich sa filozofii, estetike i politike.
Keď sa ho pýtali, prečo je konzer-
vatívcom, tak odpovedal, že radšej
skúša veci zachovávať ako ich ničiť.
Presne takto chápal konzervativizmus
a zachovanie tradičných hodnôt. Ako
uchovanie toho dobrého, ako piliere
našej civilizácie. 

Konzervatívne postoje boli u Ro-
gera Scrutona nemenné. Čo sa však
menilo, bola doba, v ktorej jeho ná-
zory zaznievali. A tá doba bola stále
menej prajná. Novinári zastupujúci
liberálny prúd, či takzvanú pro-
gresívnu ľavicu, na Scrutona útočili
rôznymi spôsobmi. Úplne bežné bolo,
že z desiatok jeho kníh a stoviek
článkov sa novinári z liberálneho
košiara snažili vytrhnúť nejaké vý-
roky, za ktoré by ho mohli nálepkovať

ako homofóba, islamofóba a neviem
ešte akého -fóba.

Scruton napríklad vo svojej
známej knihe „West and the Rest“ vy-

2 5/2020 (11. marca)

Prosba 

k priaznivcom Kultúry
Najľahšia forma podpory nášho časopisu je predplatné,

z ktorého príjem je predsa len o málo väčší
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Nuž tak. Odvolili sme.
Účasť bola pozoruhodná.
Ozaj klobúk dole! Horšie

je to už s mravným a duchovným
stavom národa, za ktorý obetovali
všetko svoje úsilie naši predkovia
a mnohí aj položili svoje životy.
Komunistická devastácia nás
nechala pred tridsiatimi rokmi na
prahu voľby. Mohli sme sa
rozhodnúť ísť v šľapajách generá-
cie, ktorá povzniesla svoj národ,
alebo sa jednoducho viesť s úpad-
kom Európy, ktorý jej mocenské
elity nazývajú progres.

Zvolili sme si to druhé.
Dokonca sme sa v mene onej

progresívnosti pustili navzájom 
do vlasov. Vznikol fenomén
Mečiar, pod nohy nám ktosi hodil
kauzu zavlečenia prezidentovho
syna, o ktorej by sme mohli
hovoriť skôr ako o spravodajskej
hre. Dnes už túto kauzu prekryla
kauza dvoch zavraždených. V kaž-
dom prípade vidieť tu stopy ma-
nipulácie, zneužitia na politické
ciele. V spravodajských hrách sa
všade vo svete rozbuškou na pre-
vraty a revolúcie stáva tzv. sakrálna
obeta. Niečo, čo spustí davovú psy-
chózu. Tak tomu bolo aj 
v Prahe v novembri 1989, aj v zápa-
se s Mečiarom, aj v boji proti Ficovi,
resp. skôr v boli za udomácnenie
progresívneho úpadku.

Dobrou správou volieb je, že
síce o chlp, ale predsa len mediálni
favoriti liberálneho progresu po-
horeli na celej čiare. S nimi auto-
maticky musel pohorieť aj Hlina 
s KDH, ktoré zaťalo zuby natoľko,
až si prehryzlo nielen vlastné pery,
ale aj vstup do parlamentu. Zavŕšil
sa tak jeden z utopických pokusov
spolupráce s liberalizmom 
v zmysle múdrosti: Ak nemôžeš 
na koňa vysadnúť, pokús sa ho
viesť za ohlávku. 

Poslnili sa v parlamente aj
hlasy kresťanského konzerva-
tivizmu. To je však hádam koniec
dobrých správ.

Ostatok je totiž o hodnotovom
chaose, v akom sa Slováci ocitajú.
Víťazom volieb sa stal človek
schopný hádam čohokoľvek.
Nečitateľný, neuchopiteľný kau-
kliar, slovný žonglér, ktorého
strana sa pomestí do výťahu, ibaže
nevedno, kam sa tým výťahom
vlastne chce dostať. Rád sa necháp
prekvapiť, možno aj motyka vy-
strelí, ale najskôr vystrelí iba nesta-
bilita, chaos a svár. Naostatok,
čoskoro sa všetko prejaví naplno,
napr. už v postoji ku geopolitickým
otázkam, či sa víťaz prikloní na
stranu Trumpa, Deep State,
Bruselu, na stranu ruských záujov,
ktoré už siahajú k akémusi euro-
ruskému súštátiu, zahrnujúcemu
Nemecko, Taliansko, Rakúsko 
a Rusko, o ktorom už verejne hov-
oria niektorí propagandisti a ana-
lytici ruských tajných služieb..

Nuž tak...
TEODOR KRIŽKA

jadril obavu z rozmáhajúceho sa is-
lamu, čo ihneď liberáli začali
označovať ako prejav islamofóbie. 
V jednom rozhovore z roku 2007 sa
zase vyjadril, že za normálny po-
važuje zväzok muža a ženy, čím si u
fanatic-kých liberálov zase vyslúžil
nálepku homofóba.

Skutočný „hon na čarodejnice“ si
však Roger Scruton užil v roku 2019,
keď poskytol rozhovor redaktorovi
ľavicovo-liberálneho periodika New
Statesman. Tento takzvaný novinár
však rozhovor prekrútil, mnohé
pasáže povytrhával z kontextu a člá-
nok promoval na sociálnych sieťach 
v čo najnegatívnejšom svetle.
Liberálna úderka potom spustila proti
Rogerovi Scrutonovi rozsiahlu
mediálnu kampaň, ktorá vyvrcholila
jeho odvolaním zo všetkých verej-
ných funkcií. Nič na tom nezmenil ani
fakt, že napokon bolo dokázané, že
ľavicovo-liberálne noviny rozhovor
so Scrutonom zámerne upravili, čo
napokon aj verejne priznali. 

Dôkaz o mediálnej manipulácií 
a zavádzaní bol preScrutona len
malou satisfakciou. Veď atmosféra
názorového dogmatizmu, úzkostlivej
politickej korektnosti a strachu čo 
i len vysloviť názor ostala nemenná 
a všadeprítomná. Pol roka potom, čo
bol Roger Scruton po mediálnom
ataku liberálno-ľavicovej kliky vyho-
dený z práce, sa u neho prejavila
rakovina. 

Roger Scruton ešte poskytol
niekoľko rozhovorov, v ktorých pred-
povedal, že konzervatívny hlas bude
stále viac umlčiavaný. Napokon 
12. januára 2020 navždy utíchol aj
hlas Sira Roberta Scrutona. Na druhý
svet odišiel veľký obhajca pilierov
európskej civilizácie, ctiteľ slobody
prejavu, významný člen britskej
vedeckej akadémie, ktorý bol právom
označovaný za najväčšieho konzer-
vatívneho mysliteľa našej doby. Česť
jeho pamiatke. 

MARTIN BELUSKÝ

Za Rogerom Scrutonom 
Poďakovanie a spomienka na veľkého filozofa

Sir Roger Scruton
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SVITÁ NA PRÍCHOD 
„JARI DUCHA“
V poslednom čase badáme, že svitá

na príchod „jari Ducha, nových Turíc 
a civilizácie lásky“, ktoré predpovedali
viacerí pápeži aj charizmatickí laici.

Mnohí sme očakávali, že k výraznej
zmene k dobrému už príde v roku
storočnice Fatimy a Boľševického puču
(VOSR, Petrohrad, november 1917),
lebo sa skončilo 100 rokov väčšej moci
Satana. Podľa zjavenia, ktoré mal pápež
Lev XIII. 13. októbra 1884, Satan si
vtedy vypýtal od Vládcu dejín, Ježiša
Krista100-ročnú väčšiu moc, ktorá
začala v novembri 1917.

(Viac o tom 100-ročnom zápase 
na čele so „Ženou odetou slnkom“ je v
brožúre Kocian V.: Storočnica Fatimy a
jej odkaz, Združenie Jas, Zvolen 2017,
s. 12-13 a ďalšie.)

Očakávaná zjavná zmena ešte ne-
nastala. Kultúra smrti, teda pakultúra
lží, nadvlády egoizmu, vraždenia nena-
rodených,klamstva, svojvoľnosti, hedo-
nizmu a mamony ešte sa celkom
nevzdala. Dôkazom toho je zvlášť
zvrátenosť vo forme agendy rodovej
ideológie, ktorá ide priamo proti základ-
ným prírodným zákonom, proti vede,
proti manželstvu, rodine a dobru detí.
Bezohľadná nenažratosť či korupcia
oligarchov a časti „smotánky“, poli-
tikov, sudcov a vysokých úradníkov
splodila veľkú existenčnú chudobu 
a sociálne i zdravotnéutrpenie značnej
časti národa. Problém tzv. neprispôso-
bivých občanov sa dostatočne neriešil.
Nenávistné prejavy neomarxistických
extrémnych liberálov (napr. PS/Spolu,
Za ľudí...) sa zväčša prehliadajú 
a tolerujú. Súdy súdia za opačné,
tradičné konzervatívne názory, ktoré
doteraz nikomu neškodili a sú v súlade
s ústavou a zákonmi SR.To je zjavné
zneužívanie úradu, dobre zaplatené. 
A to by nemalo ostať bez trestu.

Bývalá televízna moderátorka Mar-
tina Šimkovičová čelí na sociálnej sieti
a v niektorých mediách kritike kvôli jej
statusu na FB,v ktorom vyjadrila názor,
že LGBT a gender ideológia je to „naj-
zvrátenejšie zo zvráteného, čo nám
prináša tzv. liberálna demokracia“.
Šimkovičová v súvislosti s niektorými
obvineniami a stíhaniami za názory,
uviedla, že dnes „žijeme v dobe, kedy
jepravda vydávaná za lož a lož 
za pravdu“.

Ale predsa dá sa pozorovať aj
zmena k lepšiemu. A to už od konca fa-
timského roka 2017, aspoň v modlit-
bách a svetlách zhora. A od roku 2018
už aj v niektorých súdnych procesoch,
už aj s „veľkými rybami“. Vďaka našej
účasti na obete a víťazstve Božieho
Baránka sme aj my, ktorí sme sa mod-
litbami, obetami a svedectvami pripojili
k nemu, už teraz víťazmi.

Pri nočnej adorácii na Božie naro-
denie 25. 12. 2017 sme dostali v ka-
plnke toto slovo ako odkaz aj 
pre kresťanské politické strany a hnutia: 

„Iba mocný prúd Svätého Ducha
vyzdvihne loď Cirkvi a slovenskej
spoločnosti uviaznutú v plytčine. Svätý
Duch je už pripravený. Ale potrebuje
lodníkov, ktorí by ju odrazili od brehu,
aby sa pohla a zašla na hlbinu. Je naj-
vyšší čas otvoriť sa pre neho. ...

Čaká vás vážny boj – boj dobra 
a zla. Kde sa postavíte vy? Či budete iba
v stredenečinne stáť a prizerať sa?
Treba sa postaviť do „trhlín“ – platí to
pre Cirkev, ale aj pre Slovensko.

Žiariť bude obloha plná slnka v na-
sledujúcich rokoch.“ 

Toto žiarenie „Slnka
spravodlivosti“ a„jari Ducha“ ohlásenej
už sv. Jánom Pavlom II. v r. 2001 
(v NMI 46) potvrdzuje aj posolstvo
Panny Márie v nedeľu 4. 2. 2018 
v Dechticiach: 

„Radujte sa, že Pán robí veľké veci,
radujte sa! Zdvihnite fakle svetla nádeje
vysoko, aby neosvetľovalo len vás, ale
zaplavilo všetkých milosťami Božieho
požehnania. I keď sa zdá, že nastala noc
a tma je všade, nie je to pravda! 

Nebojte sa!"
Boh rád robí prekvapenia, ak mu

úplne veríme. Ohlasujme jeho moc a ví-
ťazstvo!Odpúšťajme a vyvyšujmemeno
Pána Ježiša nad všetky mená a situácie!
Žehnajme Slovensko, aj nepriateľov!

Odvrátiť sa od zlých ciest a postaviť
sa pred Pána do prielomu!

Tak ako v biblických časoch aj teraz
východiskom zo zla je jedine pokánie 
a Božie milosrdenstvo. Aj dnes platí
Božie slovo: „Ak uzavriem nebesá, že
nebude dažďa, ..., alebo pošlem na svoj
ľud mor, a môj ľud, ktorý sa volá mojím
menom, sa skloní a bude sa modliť,
bude hľadať moju tvár a odvráti sa 
od svojich zlých ciest, ja vypočujem 
z neba, odpustím ich vinu a ich zem uz-
dravím“(2 Krn 7, 13-14). Toto je zá-
kladná podmienka pre naše osobné 
i spoločné a zástupné pokánie, ktoré
priťahuje Božie milosrdenstvo a po-
trebnú dobrú zmenu, aj oslobodenie 
od zla alebo od Zlého a uzdravenie.

Ak chceme vymodliť oslobodenie
človeka alebo rodiny, alebo väčšej
skupiny, napr. aj celého národa, musíme
sa ako modlitboví bojovníci postaviť 
v mene Pána Ježiša do prielomu či
trhliny, cez ktorú útočí a škodí
Nepriateľ, aby sme uzmierili Pána Boha
za hriecha vytlačili Nepriateľa z trhliny
a nedovolili mu opäť vstúpiť. Samozre-
jme, sami musíme byť úprimne obrátení
veriaci a spojení s Pánom Ježišom Kris-
tom a posilnení Svätým Duchom 
a vložení do ochrany sv. anjelov 
a „Ženy odetej slnkom“(porov. Zjv 12,
12-17 a brožúru Storočnica Fatimy).
Dobre je vyvyšovať meno Pána Ježiša,
mať pri sebe nejaký posvätený predmet,
poznačiť sa sväteným olejom alebo
vodou a aspoň niekedy pridať aj pôst
alebo inú obetu. A najmä mať Božiu
výzbroj a držať sa pokynov sv. Pavla 
o duchovnom boji (pozri Ef 6, 10-18).

Ale je ešte čosi dôležitejšie, ako je
Zlý alebo zlo, ako je samotná trhlina. Je
to samotný Svätý Boh, urazený a potu-
pený naším hriechom. Aj my sa máme
modliť podobne, ako sa Mojžiš modlil
za svoj ľud, keď ťažko zhrešil, takže
Boh „si už povedal, že ich vyhubí, keby
nebolo Mojžiša, jeho vyvoleného. On si
stal v prielome pred neho, aby odvrátil
jeho hnev, aby ich nezničil“(Ž 106, 23).
A – dodajme – aby sa mu klaňal 
a uzmieroval ho za to zlo, a tak vytlačil
aj Zlého, ktorýpri tom pôsobil.Podobne
zápasili za svoj ľud aj Ezechiel (Ez 22,
30-31), Jeremiáš, Daniel a ďalší.
Jednomyseľná modlitba spoločenstva,
aspoň dvoch, má spravidla veľkú
účinnosť.

OČISTIŤ 
HISTORICKÚ PAMIATKU
Okrem súčasného neuzmiereného

zla v pozadí duchovnej a materiálnej
biedy nášho národa a ľudu sú aj
neuzmierené veľké dejinné neprávosti.
Preto sv. Ján Pavol II.nás už v príprave

na Veľké jubileum roka 2000 vyzýval aj
„k očisteniu historickej pamiatky“ 
na miestnej anárodnej úrovni. Na o-
tázku „prečo?“ odpovedá: „Dejiny za-
znamenávajú nemálo prípadov, ktoré 
sú proti svedectvom kresťanstva“ 
a „pre puto, ktoré nás v tajomnom tele
spája jedných s druhými ...nesieme
ťarchu omylov a previnení tých, ktorí
nás predišli“. (Bula Incarnationis mys-
terium 11; podobne Apoštol. list Tertio
millennio adveniente, 32-36.)

Očistenie od dejinných protisvedec-
tiev, najmä na vyššej a celonárodnej
úrovni u nás, sa ešte neurobilo. Teraz je
vhodný čas a ešte nie je neskoro. Veľké
dejinnézlo našich predstaviteľov a pred-
chodcov z nášho národa stratí svoj
súčasný vplyv, ak budeme zaň
odprosovať Pána Boha a najmä ak ho
odsúdia aj autority (biskupi, prezident,
parlament, ...). Potom sa ľahšie oslo-
bodíme aj od súčasne pôsobiaceho zla
a otvoríme pre väčšie Božie
požehnanie. Biskupi dostali učiteľský
úrad – „katedru“. Preto majú právo 
a povinnosť pomenovať zlo, najmä 
do neba volajúce hriechy, a  podporovať
odvážnych veriacch, kňazov i laikov,
ktorí torobia.Takto odhalené a odsúdené
zlo začne strácať svoju moc.

Z hľadiska dejinného dosahu nám
najväčšie škody spôsobili do neba vola-
júce zločiny na začiatku našej národnej
a štátnej existencie, najmä prenasle-
dovanie a ničenie cyrilo-metodského
diela po smrti sv. Metoda. Rozpútal to
biskup Viching a dovolil kráľ Sväto-
pluk, za účasti radcov a pomáhačov aj
z nášho slovenského národa. Boh do-
pustil, ale neopustil. 

(Viac o očistení historickej pa-
miatky a zástupnom pokání je v bro-
žúre: Kocian V.:Testament sv. Cyrila,
Združenie Jas, Zvolen 2019, s. 26-33.)

Nemecká katolícka mystička, stig-
matizovaná Terézia Neumanová 15. ok-
tóbra 1948 prijala tento odkaz Krista
Pána Slovanom: „Svoje požehnanie
dám Slovanom a Slovania, hoci mnohí
z nich dnes blúdia, lepšie ho prijmú 
a prinesú viac ovocia. Budú mojím
opravdivým ľudom, ľudom Slova
Predvečného a pochopia moje učenie a
stanú sa poslušnými."
(https://gloria.tv/article/3q2m4WG7KQ
CETgYPDojLQgAY9)

Slávime rok Božieho slova a  40.
výročie vyhlásenia našich vierozvestov
a apoštolov, sv. Cyrila a Metoda 
za spolupatrónov Európy (sv. Ján Pavol
II. 31.12.1980). S ich pomocou sa
môžeme ľahšie stať národom
Predvečného Slova, Ježiša Krista. Veď
to máme aj zakódované v našom mene:
Slovo – Sloveni –Slovania – Slovenky
– Slováci – Slovensko. To je naša pravá
slovenská identita a veľká šanca, ktorú
si máme uvedomiť najmä v tomto –
podľa Matice Slovenskej –
„Rokuslovenskej identi-ty“. A nezabud-
nime ani na 1200. jubileum narodenia
nášho apoštolského kráľa sv.
Rastislava!

Najprv zo srdca odpustiť a potom sa
účinne modliť!

Smev roku duchovne bohatom,

plnom nádeje. A to treba dobre využiť.
Ako?  Odvrátiť sa od svojich zlých
ciest, skloniť sa pred Najvyšším a mod-
liť sa, ďakovať, odprosovať a prosiť. Ak
sa však chceme modliť bez prekážok 
vo Svätom Duchu, v ovzduší pokory 
a chvály, potom nezabúdajme na nutné
odpustenie. Pán Ježiš povedal: „Ak vy
neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neod-
pustí vaše hriechy“ (Mt6, 15). Aj Pán
Ježiš na kríži začal s modlitbou od-
pustenia: „Otče, odpusť im, lebo neve-

dia, čo robia“ (Lk 23, 34). Odpustenie
nám potom prinesie bohaté ovocie:
oslobodenie, uzdravenie, minimálne
duchovné, vnútorné, a Božie požeh-
nanie našich modlitieb. A ľahko
dokážeme požehnávať aj našich
nepriateľov.

Preto je potrebné v roku 2020
úprimne sa obrátiť k Pánu Bohu, a naj-
prv každému zo srdca odpustiť a potom
naliehavo sa modliť spolu s našimi
apoštolskými Otcami, Cyrilom a Me-
todom, s Rastislavom a ďalšími svät-
cami, našimi anjelmi a predkami 
k Trojjedinému Bohu, v spojení so Se-
dembolestnou Patrónkou, a konkrétne
ďakovať, odprosovať a prosiť. A naša
zjednotená pokorná modlitba, plná
dôvery a chvály za jeho milosrdenstvo,
vystúpi k Nebeskému Otcovi a dotkne
sa jeho srdca.

KONKRÉTNE JE TEDA 
POTREBNÉ:
Ďakovať Pánu Bohu za dedičstvo

našich Otcov, apoštolov sv. Cyrila a sv.
Metoda, ktorísvojou epochálnou apoš-
tolskou misiou darovali našimpredkom,
a cez nich aj nám, poklad hlbšej živej
viery v pravého Boha; za dar hlaholiky–
prvého slovenského písma a písomnej
kultúry Slovákov, vďaka čomu sa
slovenský národ už v 9. stor. zaradil 
ku špičke kultúrnych národov Európy 
a náš jazyk sa stal 4. liturgickým
jazykomCirkvi.Ba ďakovať nám treba
aj za vlastnú slovenskú cirkevnú
provinciu už v 9. storočí na čele so sv.
Metodom a za našu prvú univerzitu, na
Devíne, za akadémiu teológiae, filo-
zofie, jazykov a práva na čele s profe-
sorom konštantínopolskej univerzity sv.
Konštantínom Filozofom - Cyrilom. 
A vďaka Bohu, mali sme aj svoju
vlastnú národnú a štátnu suverenitu 
so slovenským dvojkrížom. A máme ju
opäť.Ďakujme Bohu a už si ju nedajme
vziať!

Odprosovať a uzmierovať Pána
Boha za všetky neprávosti, najmä 
za hriechy do neba volajúce súčasnosti
a neďalekej minulosti: zvlášť za rúhania
proti Bohu, zločiny proti životu a veľmi
veľké krádeže a krivdy, ktoré obrali
ukrivdených o existenciu. Vraždy ne-
narodených – to sú obľúbené obety Sa-
tana a dávajú mu väčšiu moc a panstvo
nad ľuďmi.Ale poslanci to nevedia, 
a tak vlastne hlasom za potraty, hlasujú
za vládu Zlého a za ďalšie odumieranie
nášho národa.

Zo vzdialenej minulostina prvom
mieste treba odprosovať Pána Boha 
za zločiny proti cyrilo-metodskej misii
a dedičstvu: za zákernú zlobu jej
nepriateľa, nitrianskeho biskupa

Vichinga a za prízemnú zaslepenosť
kráľa Svätopluka, ktorý sa pre ducha
smilstva a baženie po väčšej územnej 
a vojenskejmoci nechal ovládať vichin-
govcami. Pod ich vplyvom dovolil
zlikvidovať hlaholskú kultúru 
u Slovákova zničiť cyrilo-metodské
diela u nás,čím pritiahol prekliatie 
na vlastnú krajinu a národ. Je potrebné
odprosovať Pána za mučenie, predá-
vanie do otroctva a vyhnanie učeníkov
sv. Cyrila a sv. Metoda a za ničenie

duchovných a kultúrnych hodnôt 
na Slovensku v 9. storočí, ale aj 
za dnešnú ľahostajnosť voči cyrilo-
metodskému dedičstvu. Odprosujme za
odstránenie staroslovenskej liturgie 
a prvého slovenského písma – hlaho-
liky, ktoré mali potenciál duchovne
formovať azjednocovať všetkých Slo-
vanov, a tak napomáhať jednotu vý-
chodnej i západnej Cirkvi. Uzmierujme
Pána Boha aj za znesvätenie a likvidá-
ciu sakrálnych stavieb, v ktorých boli
položené základné kamene živej viery,
poznania a vzdelanosti nášho národa 
a slovenskej cirkevnej provincie. Ide 
o zničenie chrámovej školy (zvyšky sú
na východnom návrší Devínskeho
hradu), ktorá bola vlastne našou prvou-
univerzitou a kolískou slovenskej a slo-
vanskej kultúry, a za zrúcanie katedrály
sv. Bohorodičky, ktorá ako metropo-
litný chrámslúžila sv. Metodovi 
a sv. Gorazdovi(jeho ruiny sú teraz pod
súčasným devínskym farským kos-
tolom Sv. Kríža na námestí sv. Cyrila a
Metoda a jeho archeologický výskum
bol v r. 1982 na príkaz z Prahy bez riad-
neho dokončenia (!) ukončený).

Prosiť za príchod „Jari Ducha“,
duchovné prebudenie a znovuzrodenie
slovenského národa v pravej a silnej
viere.Lebo ako národ iba vo svetle a sile
Svätého Ducha splníme to poslanie,
ktoré nám dal Pán Boh v „srdci“ Eu-
rópy:„Prispieť k pravému pokroku e-u-
rópskeho kontinentu svojimi tradíciami
a kultúrou ... a živými silami nových
generácií.“ A najmä: „Slovensko je po-
volané ponúknuť Európe predovšetkým
dar svojej viery v Krista a oddanosti
Panne Márii“. To nám vBožom mene
ako apoštol a prorok povedal sv. pápež
Ján Pavol II. 9. novembra 1996 v Ríme.

Tento dobrý modlitbový program
určite môžeme zintenzívniť a predĺžiť
aj častejším malýmpôstom a veľmi
častým požehnáva ním ľudí, situácií 
i Slovenska. A to ľahko, dokonca 
s radosťou dokážeme. Istotne nie sami
, aleso Svätým Duchom!

Preto často volajme:
„Bože, vyšli svojho Ducha a všetko

bude pretvorené a obnovíš tvárnosť
zeme!“

„Príď, Svätý Duch, príď! Na mocný
príhovor Nepoškvrneného Srdca, príď!“

A nauč nás v modlitbách zápasiť 
za naše rodiny i za slovenskú zem a
národ!

Za víťazstvo a kráľovstvo Božej
Pravdy, Spravodlivosti a Lásky. Amen.

Pamätajme na múdrosť otcov: 
„Bez Božieho požehnania sú márne

ľudské namáhania!“
VÁCLAV KOCIAN

a kolektív

Bože, 
osloboď, uzdrav a žehnaj 

Slovensko!
V roku Božieho Slova a Slovenskej identity
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Zakrátko si celé katolícke
Slo-vensko pripomenie
70. vý-

ročie tragédie známej 
pod menom „barbarská noc“. V noci
z 13.-14. apríla asi 350 ozbrojených
príslušníkov bezpečnostných zložiek
a rovnako veľký počet politicko-ad-
ministratívneho a straníckeho aparátu
napadol 56 mužských kláštorov a ná-
silne odvliekol do štyroch tzv. sústre-
ďovacích kláštorov – Pezinok, Šaštín,
Sv. Beňadik, Podolínec, Jasov –  862
rehoľníkov. Vytýčeným cieľom tohto
zásahu bolo „vyradenie rehoľníctva 
z verejného života“. Komunisti totiž
pokladali rehoľníctvo za bojový pred-
voj „politizujúceho katolicizmu“.
Boli presvedčení, že jedným z hlav-
ných predpokladov budovania socia-
lizmu je likvidácia reholí.  

Zásahy proti reholiam začali
prakticky hneď po „víťaznom
februári 1948“.  Už v januári 1949 
na nariadenie organizačného sekreta-
riátu ÚV KSS orgány Štátnej bez-
pečnosti previedli „dôkladné
prehliadky  kláštora dominikánov 
v Trenčíne, kláštora františkánov 
v Kremnici a jezuitského kláštora 
v Ružomberku“. Úradná správa o vý-
sledku tohto zásahu udáva, že 
„pri prehliadke boli zhabané po-
traviny a živý inventár nachádzajúci
sa v kláštore“. Zhabané boli aj kláš-
torné budovy. Budova františkánskej
rehole v Kremnici bola odovzdaná 
na používanie  Miestnemu národ-
nému výboru. Rovnako aj do-
minikánsky kláštor v Trenčíne, kde
Okresný národný výbor „sa uzniesol,
že v budove kláštora budú zriadené
detské jasle“. Podobne bola pre „ob-
čianske účely“ zhabaná aj väčšia časť
jezuitského kláštora v Ružomberku.  

Ďalším viditeľným aktom komu-
nistickej nevraživosti bola deportácia
maďarských benediktínov z Komár-
na. V  júli 1949 prišiel neohlásene 
do ich kláštora v Komárne oddiel ŠtB
s vedúcim kultového oddelenia Po-
vereníctva školstva, exkomuniko-
vaným  kňazom-saleziánom Dr.
Jozefom Strakom. Dr. Straka dal
zvolať všetkých rehoľníkov a prečítal
im nariadenie Povereníctva, že
behom štyroch hodín musia byť
pripravení opustiť kláštor. Všetkých
16 rehoľníkov potom odviezli do in-
ternácie v Kláštore pod Znievom.

Dňa 26. februára 1950 vyhlásil
prezident Klement Gottwald likvidá-
ciu reholí za „úkol dne.“ Na druhý
deň tzv. církevní šestka (v tom čase 
v zložení: Alexej Čepička, Václav
Kopecký, Viliam Široký, Ján Ševčík,
Alois Petr a Emanuel Šlechta),
schválila plán „na provedení centrali-
zace reholníků v noci a najednou ve
městech a vesnicích.“ Hneď nato
predsedníctvo ÚV KSČ rozhodlo, že
v rámci rozsiahlej propagačnej kam-
pane, ktorá prebiehala od decembra
1949 a v ktorej rehoľníci boli pred-
metmi nenávistných útokov, bude
treba pripraviť proces s predstave-
nými reholí, aby sa odhalila „reakčná
a protištátna činnosť reholí“. Takto sa
pripravovala vo verejnosti pôda 
na zahájenie akcie proti kláštorom –
neskoršie známej pod menom Akcia
K(láštory).

Vykonštruovaný a hanebný súdny
proces s predstavenými reholí pre-
biehal v Prahe v dňoch 31. marca – 
3. apríla 1950. Pred tribunálom stáli
desiati poprední predstavitelia piatich
reholí (premonštráti, jezuiti, redemp-
toristi, dominikáni a františkáni).
Obžalovaní boli obvinení zpodvratnej
protištátnej činnosti. Počas procesu 
a ešte dlho po ňom rozhlas a tlač

propagačne vyhlasovali kláštory 
za hniezda reakcie, protištátnej a špio-
nážnej činnosti.

Všetci obžalovaní boli odsúdení
na ťažké tresty: redemptorista Ivan
Mastiliak, profesor teológie na re-
hoľnom semináre v Obořišti  (mimo-
chodom, jediný slovenský rehoľník 
v tomto procese) bol odsúdený 
na doživotný žalár, opát premon-
štrátskeho kláštora v NovéŘíši Au-

gustín Machalka odsúdený na 25
rokov väzenia, proviciál jezuitov
František Šilhan na 25 rokov, opát
premonštrátskeho kláštora v Želive
Bohumil V. Tajovský na 20 rokov
väzenia, dominikán Silvester Braito
na 15 rokov, redemptorista Jan Blesík
na 15 rokov, františkán Jan Ev. Urban
na 14 rokov, jezuita Adolf Kajpr 
na 12 rokov, jezuita František
Mikulášek na 9 rokov, premonštrát
JanBarták, ktorý procese „prejavil
ľútosť a spolupracoval s vyšetro-
vacími orgánmi“ na dva roky.

V prvej polovici  februára 1950
krajské národné výbory poslali
všetkým predstaveným kláštorov 
na svojom území dotazníky, v ktorých
žiadali, aby boli okamžite vyho-
tovený a príslušným úradným mies-
tam predložený kompletný inventár
všetkého hnuteľného nehnuteľného
majetku kláštora. Súčasne museli
všetky kláštory predložiť zoznam
všetkých obyvateľov kláštora s po-
drobnými životopisnými údajmi 
a označením postavenia, t. j. či
dotyčná osoba je kňaz, rehoľný brat
(fráter), bohoslovec (klerik), novic,
chovanec atď. Na základe týchto úda-
jov bol vypracovaný tzv. prípravný
plán. Podľa tohto plánu v marci 1950
stav mužských reholí na Slovensku
vyzeral takto:

V prvom marcovom týždni boli
do väčších a dôležitejších kláštorov
vyslaní tzv. vládni zmocnenci.
Prichádzali v dvojiciach; jedného vy-
menovalo Povereníctvo školstva (kul-
tové oddelenie), ktoré viedol Ladislav
Novomeský a druhého Slovenský
úrad pre veci cirkevné, na čele
ktorého stál Dr. Gustáv Husák.
Iróniou osudu o  rok neskoršie (6. feb.
1951) boli obaja likvidátori reholí,
Husák i Novomeský, zatknutí. V roku

1954 postavení pred súd, obvinení, že
aj oni rozvracali republiku a -
podobne ako rehoľníci - aj oni
sabotovali budovanie socializmu. 

Akciu K – likvidačný zásah proti
mužským reholiam na Slovensku 
v apríli 1950 – z poverenia sekreta-
riátu ÚV KSS prevádzkoval Sloven-
ský úrad pre veci cirkevné 
v spolupráci so bezpečnostnými
zložkami povereníctva vnútra. 

Pôvodne sa táto likvidačná operá-
cia mala realizovaťzačiatkom apríla,
ale kvôli veľkonočným sviatkom 
(v roku 1950 Veľkonočná nedeľa sa
slávila na 9. apríla) bola odložená 
a konala sa vnoci 13./14. apríla. 
V túto noc (známu pod menom, ktoré
jej dal kardinál Ján Ch. Korec, ako
„barbarská noc“) bolo na Slovensku
prepadnutých 56 kláštorov patriaci-
chšiestim reholiam a rehoľníci
(počtom asi 860) boli sústredení 
do piatich koncentračných („sústre-
ďovacích“) kláštorov:

1. Predstavení reholí a „reakční
mnísi“ boli sústredení do kapucínske-
hokláštora v Pezinku.

2. Príslušníci františkánskej re-
hole boli sústredení do saleziánskeho
kláštoravo Sv. Beňadiku.

3. Saleziáni boli sústredení v Šaš-
tíne (a odtiaľ neskôr premiestnení
doPodolínca).

4. Jezuiti boli sústredení v pre-
monštrátskom kláštore v Jasove 
(a po krátkomčase premiestnení 
do Podolínca).

5. Tešitelia, redemptoristi a bazil-
iáni boli sústredení v kláštore re-
demptoristov v Podolínci.

V nasledujúcich dňoch boli de-
portovaní do Podolínca misionári Bo-
žieho Slova („verbisti“) dominikáni 
s milosrdní bratia a v noci 3.-4. mája

boli sústredení ostatní rehoľníci (pi-
aristi, lazaristi a školskí bratia). Mimo
sústredeniaostali kapucínski pátri 
a milosrdní bratia v Skalici, tí však
boli likvidovaní neskoršie. 

Celkove v rozpätí troch týždňov –
od 13. apríla do 4 mája 1950 – bolo
do koncentračných kláštorov
odvlečených 1002 rehoľníkov. 
Na slobode bolo ponechaných 28 re-
hoľníkov „pre výkon pastoračnej
činnosti.“

Sústredení rehoľníci boli vy-
stavení sústavnému psychologickému
ifyzickému nátlaku, aby vystúpili 
z rehole. Najmladší chovanci boli
poslanídomov k rodičom, frátrov 
a študentov sľubmi a vyhrážkami pre-
hovárali prejsť do civilného zamest-
nania. K tomuto účelu sa usporiadali
pre nich rozličné preškoľovaciekurzy,
alebo boli nasadení ako brigádnici 
na všelijaké „stavby mládeže.“

Vojnopovinní rehoľníci boli po-
volaní do aktívnej služby a zadelení
do pomocných technických práporov
(PTP). Pátrom sa ponúkali výhodné
podmienky, aby prešli do pastorácie
ako svetskí kňazi.

Takýmito spôsobmi sa podarilo
násilne vyradiť z rehoľného života
značný počet rehoľníkov.Ak máme
veriť úradným hláseniam týchto

likvidátorov, v priebehu 14 mesiacov
(t. j. do leta 1951) do verejnej du-
chovnej služby prešlo 95 rehoľníkov.
V tom istom čase do civilného
zamestnania prešlo asi 200  rehoľ-
ných bratov. 

V lete 1951 bolo pod komunis-
tickým dozorom vsústreďovacích kláš-
toroch už len asi 280 rehoľníkov, z toho
37 ťažko chorých a nevládnych. 

Naši prehorliví komunisti boli
posadlímyšlienkou „očistiť Sloven-
sko od mníchov“ a vytýčili si to ako
stranícky cieľ k 35. výročiu Veľkej
októbrovej revolúcie. Na pomoc im
prišli súdruhovia z českých krajín,
ktorí boli ochotní prijať na práce 
do pohraničia zdravých a práce
schopných rehoľníkov. A tak v rámci
tejto bratsko-súdružskej pomoci boli
zdraví a nie príliš vekom pokročilí
rehoľníci postupne premiestnení 
na práce doČiech (180 osôb). Chorí 
a vekom poznačení rehoľníci boli
pridelení k svojim príbuzným a keď
nemali nikoho, boli odovzdaní 
do starostlivosti Charity. Koncom
roka 1952 sa Slovenský úrad pre veci
cirkevné už mohol chváliť, že 
„na Slovensku už prakticky niet 
mníchov.“

FRANTIŠEK VNUK

Sedemdesiat rokov 
od „barbarskej noci“

Rehoľa Počet Počet pátrov Ostatní

 kláštorov (kňazov) obyvatelia kláštora 

Františkáni (OFM) 25 104 235
Saleziáni (SDB) 13 74 200
Jezuiti (SJ) 9 40 150
Verbisti (SVD) 4 24 160
Redemptoristi (CSsR) 9 38 72
Tešitelia (CC) 6 17 34
Premonštráti (OPraem) 3 11 29
Kapucíni (OFMCap) 2 13 26
Minoríti (OFMConv) 4 9 37
Milosrdní bratia (OH) 3 8 35
Lazaristi (CM) 4 10 25
Dominikáni (OP) 2 11 19
Piaristi (SchP) 4 14 14
Benediktíni (OSB) 1 10 10
Palotíni (SAC) 1 1 2
Školskí bratia (FSC) 3 - 42
Spolu 96 94 1066

Výrez z obrazu 
Tibora Kovalika
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(Pokračovanie z 1. strany)

Hrával dokonca bábkové divadlo
a učil ho aj svojich veriacich. A bol
všestranne rozhľadený, sčítaný a mal
pochopenie aj pre nové prúdy ktoré
prichádzali. Bol otvorený pre mla-
dých a staral sa veľmi vzorne o chrá-
my, ktoré mu boli v tejto veľkej
farnosti zverené. Bol to človek
dokonca svojho života veľmi aktívny
v každej oblasti a bol to pre-
dovšetkým veľmi vzorný kňaz, na-
priek utrpeniu, ktoré prežil.

Preto som veľmi rád a som
vďačný p. farárovi a všetkým orga-
nizátorom tohto podujatia, že tu
môžem dnes byť, aby som Vám 
za týchto kňazov poďakoval. Pretože
boli a sú pre nás naozaj svedkami
hodnôt, ku ktorým sa ako kresťania
hlásime aj v duchu dnešného hrom-
ničného tajomstva. A to je veľmi
potrebné, aby sme nezabúdali aj 
na svoju kresťanskú a aj národnú
minulosť a na osobnosti, ktoré pre tie-
to hodnoty žili, pracovali a aj trpeli.
Preto chceme sláviť aj dnes túto
spomienkovú slávnosť, ako niečo čo
nás vedie ku vďačnosti, ale čo nás aj
zaväzuje, pretože takto chceme
rozvíjať svoju prítomnosť, ako aj rov-
nako i duchovné bohatstvo, živú vieru
i náš zdravý patriotizmus, ktorý nám
zanechali naši predkovia ako najvzá-
cnejší dar. Ako teraz hovorí Svätý
Otec František: ,,Človek bez koreňov,
ktorý zabudol na svoje vlastné korene
je chorý. Preto treba znovu nájsť,
objaviť vlastné korene a nabrať silu
prinášať ovocie.“ A ako hovorí bás-
nik: ,,Silu rozkvitnúť, pretože to, čo
strom ukáže v rozkvete, pochádza 
z toho, čo má v zemi.“ Teda keby sme
sa nestarali o korene stromu, zby-
točne budeme čakať jeho úrodu v ko-
rune. Zdravý patriotizmus nie je totiž
len pocit príslušnosti k vlasti 
a národu, či k svojmu rodisku, ale

priznanie sa a zohľadnenie celej
kresťanskej platformy, na základe
ktorej sa formoval náš národný
charakter, dobré vlastnosti, ktorými
vynikali naši predkovia, ktoré určite
máte i vy – vytrvalosť, pracovitosť,
solidárnosť, vzájomná úcta a láska 
k životu. Naše vlastenectvo je plodom
kresťanskej viery, spravodlivosti 
a lásky. Nemusíme sa zaň hanbiť. Aj
dnes na Slovensku akoby bolo
nešťastím byť Slovákom, byť vlasten-
com a byť katolíkom. Ale to, že sa
hlásime k týmto hodnotám  môže
tejto spoločnosti len pomôcť, keď

správne žijeme tieto hodnoty. Veľmi
výstižne to vyjadril prof. Ján Koš-
turiak. Nedávno som čítal jeho úvahu,
ktorá  vo voľnej citácii  hovorí o. i.:
,,Tak, mám palicu  v ruke, ktorú
stískal môj otec. Cítil som, že ju má
rád a keď mi ju dával , akoby hovoril,
dávaj na ňu pozor. Ja som povedal,
budem. Aj na seba a na to, aby sme
spolu kráčali ďalej. Pretože občas
vidím mladého človeka, ktorému niet
rady. Necháva po sebe neporiadok,
bolesť a zlo. Ťažko je ho súdiť, keď
mu nikto nedal palicu. Nemá sa o čo
oprieť a kýva sa ako vetvička 

vo vetre. Zišla by sa mu veru palica,
najskôr na vlastný chrbát a neskôr 
na to, aby sa podoprel a kráčal. Dnes
však nemôžeme biť mladého človeka
palicou, mohol by vás dať na súd 
a nemali by ste mu ani žiadnu palicu
podstrkovať veď máme slobodu 
a dieťa dnes na vás môže podať aj
žalobu a niekedy sa mi zdá, že viacej
vyťahuje dieťa palicu na svojich
rodičov, učiteľov, ako oni na nich.
Mnohí chcú byť sami sebou. Ego-
istickí a bezohľadní, sú precitlivení,
rozhadzuje ich  vybitý kredit na tele-
fóne alebo pokazený notebook.

Kedysi to vyriešila práca. Dnes
hľadajú riešenia v ezoterických kni-
hách, u psychológov, psychiatrov,
alebo v drogách. Veľa rozprávajú 
o tom ako im druhí krivdia, ale
väčšinou oni ubližujú svojim naj-
bližším. Zostaňme však pri palici,
ktorá netrestá, ale vedie. Nezas-
trašuje, ale poskytuje ochranu 
a pomoc. Potrebuje ju nielen 
v starobe, keď už nevládzeme ísť.
Stávajú sa nám veci v živote, ktoré
nás nepríjemné prekvapia, nasleduje
trápenie a beznádej. Potrebujeme sa
zastaviť, oprieť, oddýchnuť a po-
chopiť, že je to len križovatka, ktorá
nás vedie na ďalšiu cestu života, zau-
jímavú a krásnu. Kráčame občas 
v topánkach svojich otcov a podopie-
rame sa palicami, ktoré nám dali. Raz
tak pôjdu naše deti a vnuci, lebo vždy
to tak bolo. Otcovia dávali svojim
synom palice. Nemali síce čarovné
účinky, a nemuseli byť umeleckými
dielami. Prepájali nás s koreňmi 
a hodnotami minulých čias, pomáhali
nám na nerovnakej ceste pri únave a
pádoch. A preto profesor hovorí: ,,Ot-
covia chystajte palice pre svojich
synčekov.“ 

Naozaj drahí bratia a sestry sme
zodpovední za to, čo necháme bu-
dúcim generáciám. Preto je veľmi
dôležité, aby sme hodnoty, ku ktorým
sa hlásime, kresťanské a národné, aby
sme zveľaďovali. Aby sme vedeli 
pre ne prinášať aj obety, keď je
potrebné. Aby sme sa ich ľahko
nevzdávali, keď sa nám ponúkne iný
variant, lebo len to je tá správna cesta,
ktorá nás bude viesť k tomu, aby sme
zodpovedne prežili svoj ľudský 
a kresťanský život. Nech nám v tom
dobrotivý Boh pomáha. Amen!

Kázeň nitrianskeho biskupa 
VILIAMA JUDÁKA

2. 2. 2020, 10.30 hod. – 
kostol Sv. Mikuláša v Starej Lehote

Prepis Filip Petruš

Svetlo na osvetlenie

Vírus Covid-19, nazývaný coro-
navírus, je zahalený rúškom
tajomstva. Nevieme, odkiaľ sa

vzal, ako vznikol, nepoznáme objektívne
údaje o jeho šírení, nevieme ani, aké to
všetko bude mať následky. Vieme však, že
pandémie sa v dejinách vždy považovali
za Boží trest a že Cirkev na ne vždy
odporúčala jediný liek: pôst a pokánie.
Presne tak to bolo aj v roku 590, keď bol
za pápeža zvolený Gregor zo senátorskej
rodiny z rodu Anicia. Na pápežský stolec
zasadol ako Gregor I. (540 – 604).

Vtedajšiu Itáliu vyčerpávali choroby,
hladomor, spoločenské nepokoje i ničivé
nájazdy Longobardov. V rokoch 589 až
590 na Apeninský polostrov dorazila aj
hrozná morová epidémia, tzv. lues in-
guinaria, ktorá už predtým spustošila nie-
len byzantské územie na východe, ale aj
územie Frankov na západe. Všade
rozsievala smrť a hrôzu a nakoniec sa
dostala aj do Ríma. Rímski občania to
cítili ako trest, ktorý na mesto zoslal Boh
za jeho skazenosť. 

Prvou vážnou obeťou moru v Ríme sa
stal pápež Pelagius II., ktorý zomrel 
5. februára 590; pochovali ho v Bazilike
sv. Petra. Rímsky senát a klérus si za jeho
nástupcu zvolili Gregora, ktorý sa po vý-
kone funkcie prefekta mesta utiahol 
do kláštornej cely na pahorku Celio. 

Nový pápež bol zvolený 3. októbra
590 a ihneď sa začal zaoberať morovou
nákazou. Gregor z Tours (538 – 594),
ktorý bol jeho súčasníkom a zaznamená-
val tieto udalosti, spomína, že pápež 
v svojej údernej kázni prednesenej v Kos-
tole sv. Sabíny vyzval Rimanov, aby sa
správali podľa príkladu obyvateľov mesta
Ninive a dali sa na pokánie: „Pozrite sa
okolo seba: toto je meč Božieho hnevu,
ktorý dopadol na všetok ľud. Smrť kosí
náhle a neohlásene, berie nás z tohto
sveta, nenecháva nám ani chvíľočku
nazvyš. V tej chvíli mnohých tu okolo nás

zovrie úzkosť, a nemajú čas ani len
pomyslieť na pokánie.“

Pápež Gregor teda vyzval všetkých,
aby pozdvihli svoj zrak k Bohu, ktorý do-
pustil taký strašný trest, aby sa jeho deti
polepšili. Na zmiernenie Božieho hnevu
nariadil konanie „sedemnásobné litánie“,
teda procesie, na ktorých sa malo
zúčastniť všetko rímske obyvateľstvo. To
sa malo rozdeliť do siedmich sprievodov
podľa pohlavia, veku a postavenia. Jed-
notlivé sprievody sa pohli z rôznych kos-
tolov v Ríme a smerovali k vatikánskej
bazilike, pričom sa spievali litánie. Tu
môžeme nájsť pôvod tzv. Veľkých litánií
Cirkvi alebo aj prosebných dní, v ktorých
sa modlíme k Bohu, aby nás uchránil 
pred nešťastím, chorobami a biedou.

A tak popri rímskych budovách
prechádzalo sedem sprievodov. Bosí ľudia
kráčali pomaly, pričom hlavy mali posy-
pané popolom. Dav pomaly prechádzal
mestom, ktoré bolo ponorené do
hrobového ticha. Mor však zúril ďalej a za
hodinu zomrelo osemdesiat ľudí. Gregor
však ľud naďalej povzbudzoval a nabádal
ho, aby sa neprestával modliť. Rozhodol,
že na čelo sprievodu umiestni obraz Panny
Márie, ktorý sa uchovával v Bazilike
Santa Maria Maggiore, namaľovaným
podľa tradície svätým Lukášom Evanjelis-
tom (Gregor z Tours, Historiae Franco-
rum, liber X, 1, in Opera omnia, vyd. J.P.
Migne, Paríž 1849, s. 528).

V Zlatej legende od Jakuba de Vo-
ragine, ktorá predstavuje súhrn udalostí,

čo sa stali od prvých storočí kresťanskej
éry, sa uvádza, že tam, kde sa svätý obraz
dostal, bol vzduch zrazu zdravší, čistejší 
a otravné morové výpary sa začali
rozplývať, ako keby nemohli vystáť prí-
tomnosť tohto obrazu. 

Sprievod dorazil až k mostu, ktorý
spájal mesto s Hadriánovým mauzóleom,
v stredoveku známym aj ako Castellum
Crescentii. V tej chvíli zrazu ľudia začuli
spievať chór anjelov:  «Regina Coeli, lae-
tare, Alleluja – Quia quem meruisti
portare, Alleluja – Resurrexit sicut dixit,
Alleluja!». Gregor silným hlasom
odpovedal: «Ora pro nobis, rogamus, 
Alleluja!».

Tu sa zrodila antifóna Regina Coeli,
teda Raduj sa nebies Kráľovná, v ktorej
Cirkev pozdravuje Pannu Máriu pri prí-
ležitosti zmŕtvychvstania Spasiteľa. 
Po speve sa anjeli zoradili do kruhu okolo
obrazu Panny Márie a keď pápež Gregor
pozdvihol svoj zrak, uvidel nad hradom
stáť anjela s mečom, z ktorého kvapkala
krv. Anjel meč utrel a zasunul ho do pošvy
na znak toho, že trest sa skončil. (Tunc
Gregorius vidi super Castrum Crescentii
angelum Domini qui glaudium cruenta-
tum detergens in vagina revocabat: in-
tellexit que Gregorius quod pestisilla
cessasset et sic factum est. Unde et cas-
trum illud castrum Angeli deinceps voca-
tum est). Gregor vedel, že morová rana sa
skončila. Tak sa aj stalo a hrad sa od tej
chvíle začal nazývať Anjelským hradom
(Jakub de Voragine, Legenda aurea, vyd.

Giovanni Paolo Maggioni, Sismel-Edi-
zioni del Galluzzo, Florencia 1998, s. 90).

Pápež Gregor bol vyhlásený za svä-
tého a za učiteľa Cirkvi. Do dejín vošiel 
s prívlastkom Veľký. Po jeho smrti začali
Rimania nazývať Hadriánovo mauzóleum
Anjelským hradom a na pamiatku tohto
zázraku postavili na jeho vrchol sochu sv.
Michala, vodcu nebeských vojsk, ktorý
zasúva do pošvy meč. Kapitolské múzeum
dodnes uchováva okrúhly kameň s od-
tlačkami nôh, ktoré podľa tradície tam
zanechal archanjel, keď prišiel oznámiť
koniec morovej epidémie. Aj kardinál Ce-
sare Baronio (1538 – 1697), ktorý sa
vďaka presnosti svojho výskumu po-
važuje za najväčších historikov Cirkvi,
potvrdzuje, že anjel sa nad hradom
skutočne zjavil (Odorico Ranaldi, Annali
ecclesiastici tratti da quelli del cardinal
Baronio, anno 590, Appresso Vitale Mas-
cardi, Rím 1643, pp. 175-176).

Anjel vďaka vzývaniu svätého pápeža
Gregora meč zasunul do pošvy. Bol to
prvý trest, ktorý mal dopadnúť na rímsky
ľud za jeho hriechy. Anjeli vykonávajú
Božie tresty na národoch, ako nám to
pripomína dramatická vízia tretieho
tajomstva Fatimy, ktorá nás napomína na
pokánie:  

„Anjel mal v ľavej ruke ohnivý meč,
z ktorého šľahali obrovské plamene 
a padali iskry. Zdalo sa, že tie iskry spô-
sobia požiar celého sveta. Keď sa však
stretli so svetlom, ktoré prýštilo z pravej
ruky Panny Márie a dopadalo na svet, vy-

hasínali. Anjel ukázal pravou rukou 
na svet a silným hlasom zvolal: Pokánie,
pokánie, pokánie!“.  

Má šírenie coronavírusu nejaký vzťah
s víziou tretieho fatimského tajomstva? To
ukáže budúcnosť. Výzva na pokánie však
naďalej zostáva najnaliehavejšou vecou
pre našu dobu a základným liekom na to,
aby sme si zaistili svoju spásu v čase 
a vo večnosti. V našich srdciach by mali
znova zaznieť slová sv. pápeža Gregora
Veľkého: „Čo sa dá iné povedať 
o hrozných udalostiach, ktoré sa dejú, ak
nie to, že sú predzvesťou budúceho
hnevu? Drahí bratia, majte teda stále 
na mysli ten deň, napravte svoje životy,
zmeňte svoje zvyky, s celou silou bojujte
proti pokušeniam Zlého, slzami potresta-
jte spáchané hriechy“ (Prvá homília 
o evanjeliách, in Il Tempo di Natale nella
Roma di Gregorio Magno, Acqua Pia An-
tica Marcia, Rím 2008, s. 176-177).

Dnešná Cirkev potrebuje práve tieto
slová. Nepotrebuje sen o „šťastnej
Amazónii“. Lebo dnešná Cirkev má
presne takú podobu, akú mala v časoch sv.
pápeža Gregora Veľkého, ktorý ju opísal
nasledovne: „Ošarpaný a prederavený
koráb; cez jeho zhnité dosky na palube
pretekajú morské vlny; neprestajne ním
otriasa divoká búrka; všetko napovedá
tomu, že stroskotanie je blízko (Registrum
I, 4 ad Ioann. episcop. Constantinop.“ 

V tom čase však Božia Prozreteľnosť
vzbudila medzi ľudom lodivoda, ktorému,
ako povedal sv. pápež Pius X., „sa nie-
lenže podarilo prelomiť príbojové vlny 
a doplávať do prístavu, ale aj ochrániť loď
pred búrkami v budúcnosti“ (Encyklika
Jucunda sane z 12. marca 1904). 

ROBERTO DE MATTEI

https://www.corrispondenzaromana.it/sa
n-gregorio-magno-e-il-coronavirus-

del-suo-tempo

Preložila Stanislava Moyšová

Historik Martin Lacko a Ján Litecký-Šveda, predseda Politických väzňov, zväzu protikomunistického odboja

Ako sa dá brániť proti coronavírusu?
Sv. pápež Gregor Veľký to zvládol. 

S Božou pomocou
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VLASŤ
Vlasť nie sú iba háje, rodné strechy,
vlasť, to je taktiež nezatĺkať hriechy.

Vlasť nie sú iba vrchy s výhľadmi a s hradmi,
vlasť, to je padni, komu padni.

Vlasť, to sú viny, ktoré neobielia
pochlebovači ani nepriatelia.

Vlasť ani more dechtu nepošpiní
a špinu nezmyje z nej more medoviny.

Vlasť, to je pokus celou silou
žiť každodenne, pokiaľ sa dá, bez omylov.

Vlasť sotva by mi ukradol či zlomil,
kto ohovorí moju čnosť či omyl.

Vlasť nie je len med z čerstvých včelích plástov,
len pravda popri láske smie sa nazvať vlasťou.

Vlasť nie je plameň cyklámenu.
Vlasť žiada srdce, preto neklame mu.

A zamat srdca vlasť má za mať.
A matke ani lotor neopováži sa klamať.

POPOL
Možno som ľahostajný, možno drzý,
neviem však viac, len s tebou roniť slzy,
nie miesto teba, s tebou, čo si drzá,
len aby k láske viedla každá slza.

Čistota kreslí holým po holom,
po bielom čele bielym popolom.
Z popola klíči život dookola,
aby sa vrátil spiatky do popola.

Len srdce, ktoré horí, slúžiac pokorne,
zaslúži si česť, že aj spopolnie.
Zakaždým, keď som s tebou ruky zopol,
v modlitbe zháram v lásku, v biely popol.

Som ako na vrcholci smreka drozd,
dosť čierny som, no aj spievam dosť,
trhám si hruď, nech do kvapky sa rozdá
spev - moja krv, tá biela vlajka, drozdia.

DETI
Mám jedno dieťa. Keď mi ústa mlčia,
svet vidí sa mi zlý a krása klamná,
to milé dieťa, vlastne moje vnúča, 
hovorí, píše, nádeja sa za mňa.

Keď sa mi vidí doba ako pre psa,
bez zbytočných gest zovrie moju ruku
a vodieva ma, vidomého slepca,
po stopách ticha z druhej strany hluku.

Už by som dávno, dávno zomrel asi,
ako Jób žil tu obsypaný vredmi.

S vnúčatkom spiatky do Edenu krásy
vraciam sa, svet zas nezdá sa mi biedny.

Stačí, ak s vnukmi rozbalíte kriedu,
dni rozštebocú vtákmi po prílete.
Dovoľte deťom, nech vás smutných vedú
do básní, nič to, že ich nepíšete.

Dieťa si nosí v krvi bukoliku,
píšťalku v kostiach, no a v nôžkach výstup
na horu Sinaj, k horiacemu kríku -
vnúčik môj, kňaz môj, spovedník, môj biskup.

KAVKY
Do sadu kavky s krikom vnikli, sad
premenil sa hneď na bod toho zlomu,
za ktorým pľúca chce sa vykričať,
no na potvoru práve nemáš komu.

Tak sa len kúpeš v kavčej perleti,
v tom neprestajnom hlučnom splave peria
a kavky, hmýriace sa planéty,
načúvajú ti, azda ti aj veria.

Akoby sa len rodil poriadok
z chaosu krídel na počiatku dejín,
z oblohy padá temný výsadok,
zlietli sa kavky, ale dobre je im. 

Na neuverenie či len napodiv
dobre je s nimi nadšeniu i smútku,

akoby som sa práve narodil,
keď na rakvu mi ktosi hodil hrudku. 

Tak na smiech svetu trčím opodiaľ,
odetý v kavčom kriku... Odpusť, synak.
K bláznovstvu ma nik nikdy nepozval,
a predsa inak nesmiem, neviem inak.

ČIERNA SORBONNA
Len taká banda, zomrieť hotová
za Krista na Lebečnom kopci.
Vrátia sa domov z Leopoldova -
sivejší, stále ešte chlopci.

Z Mírova idú ako spod Sitna
rytieri, mukli z uránových baní.

TEODOR KRIŽKA

Len srdce, ktoré horí,
slúži pokorne
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Obloha nad nimi je blankytná,
chladno je Bohu v milosrdnej dlani.

Viažu si uzlík kúskom povriesla,
bez kriku, tichučko len, v bázni.
Na svetlo vlasť v ich srdci vyniesla
lásku a múdrosť, krehké zdravie z lázní.

Pred každým krížom - len sa uklonia,
vychudnuté a zvráskavené deti.
Naostatok im čierna Sorbonna
vydala diplom - trpitelia, svätí.

ČIŽMY
Už znova strhávam sa v spánku,
nie preto, že mám azda malý príjem,
ale že necítievam pery, ani hánku,
len blížiaci sa vrzgot cudzích čižiem.

Dupocú po mne, čokoľvek sa stane,
zo severu i z juhu, lebo mali nápad
bodákmi o zem pribiť moje dlane,
z východu prišli, na rade je západ.

Hostinu nám vždy takto okorenia,
tak robia dnes, tak robili to predtým.
Tak križujú nám všetky pokolenia,
raz chudobou, raz šibenicou svätým.

Spamätajme sa, moji drahí blížni,
kým je čas, kým sa ešte môže
nekľaknúť, nebozkávať čižmy
vojsk, ktoré po nás mašírujú, Bože!

PO BÚRKE DÚHA
Po búrke dúha, dážď a slnko, skrátka
nádhera, aká takmer nemá dna.
Takto vie krásne milovať len matka -
bezmocná, slabá, celkom nevládna.

Ozaj len nežne, iba celkom trošku
trestá ma, nahnevaná neveľmi.
Tak búrka v kraji na každučkú plôšku
maľuje farebnými pastelmi.

Kde sa len dotknem, už aj štetcom rytmu
hviezdny prach zotriem z krídel motýľa.
Tým prachom kŕmim báseň, nenásytnú
po láske, ktorou by sa opila.

NARUBY
Som vesmír, lenže celý naruby,
to nekonečno krásnej záhuby,
tá všednosť, čo sa stáva jasom sviatku,
ten koniec, lenže stále od začiatku.

Boh si ma ako kabát vyvracia,
ľudskou sa stáva koža zvieracia
a v srdci vytie krvilačných zverov
stane sa vierou, zmyslom, jeho mierou.

Na tvári smiem si celý vesmír niesť,
tú bezhraničnosť blikajúcich hviezd,

tie iskry z božsky krútiacich sa brúsok,
tú nekonečnosť, čo má meno kúsok.

Na ústie chce sa prameň podobať,
k oblohe strmo stúpať vodopád,
a ja si túžim spevom trhať pľúca,
raz na spev v samom Bohu rozplynúť sa.

Chce sa mi všetko v Bohu, napríklad
z rúk do rúk sa mu s pieskom presýpať,
len ako prach, ba menej ako prášok,
ako čas v lunách hodinových čiašok.

Keď prepadám sa, je to záhada,
vesmír sa vlastne do mňa prepadá,
smrťou sa človek do života zrúti,
tak navzájom sme v sebe prepadnutí.

Tu v prítomnosti som len chvíľu hosť,
budúcnosť prepadá sa v minulosť,
aby v nej uložila zopár vlastných kostí
do prazákladov inej budúcnosti.

Nov prevracia sa na spln mesiaca,
spln mesiaca sa na nov prevracia,
tak hviezdy vo mne moje vnútro pozvú
obrátiť sa a stať sa časťou kozmu.

Počiatok s koncom si ma zauzlí
pevnými, neviditeľnými motúzmi,
no mimo nich by som len trápne mrzol
podobne ako v prázdne márny uzol.

Som rieka, ktorá ešte netuší,
že vodopádom bude na duši,
ale už nahor lámem sa a padám,
ja - vesmír, ja - prach, a ja - človek Adam.

POČTY
Nohy ma už viac dobre nenesú,
i gestá stratili už noblesu,
častejšie ku mne chodí miesto smiechu
smútok a zábudlivosť pre útechu.

Čoraz viac vecí mávam navyše,
postačí mi len v okne zátišie,
sliepočky, mačky, vernosť psíka biela,
chradnutie môjho starnúceho tela.

Občas ma predsa chytá panika,
život však milosrdne zaniká,
je ako žiak, čo na tabuli maže
strádanie, ak je príliš plné tiaže.

Bez slov i bez hlások a bez písmen
samého seba znova napíšem.
Keď ráno vstávam, nanovo vždy vznikám.
Ešteže k Bohu nemusíme nikam. 

KAM BY SOM ŠIEL
Kam by som šiel, 
keď s dušou v láske chromou
predsa len mám svoj domov,
veď s tebou, láska, 
aj keď si len chromá,
som doma, znásobený dvoma.

Neopúšťaj ma, žijem z tvojich zásob,
ešte ma chvíľu násob,
nástojčivejšie ako ovad
v láske sa túžim rozhojňovať.

S tebou mám nad hlavou vždy strechu,
deravú, plnú hriechu,
na tvár však prostred zimy
iba jar naprší mi.

Si rana, ktorá mokvá,
si všetky moje okná,
si na dome ten komín,
čo svojím dymom chromým

po nebi píše básne,
aj keď mi v peci zhasne.
Si môj bod zlomov,
si však môj domov,

čo na mňa krásne, nástojčivo vrieska,
si minca na dne vrecka,
si modlitba, vždy pomalá, no inak,
pomalší predsa len je slimák.

Uprostred tektonických zlomov
jedine láska je môj domov.
Zem pod nohami každú chvíľu praská,
zachytiť môj pád môže iba láska.

KÁVA S KLASIKOM
Sto rokov meškám, 
odpusť, brat môj v básni!
Zdržal som sa len pre bláznovstvo mód,
no nekúpil som žiadnu márnosť za sny,
a odpočinok prišiel celkom vhod.

Už som tu s tebou, pri káve a hádke.
Krása nám obom inak trhá hruď,
no utrpenie býva také sladké
pre horkosť v ústach, pre vášeň a stud.

Je sláva malá a je sláva veľká,
častejšie je však rozbíjanie sôch.
Nepredali sme za blýskavé skielka
svedomie, 
mincu v banke menom Boh.

Šermuje parоu vrúcnosť oboch šálok.
Jas vtŕha oknom. 
Z kaviarenských sál
dolieha šum. 
No nik z nás nemá nárok
na zmysel ticha, 
ak by sa ho bál.
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Dňa4. februára 2020
prebiehala v Rí-
me národno-kon-

zervatívna konferencia pod názvom:
Boh, česť, vlasť – Prezident Reagan,
pápež Ján Pavol II. a sloboda ná-
rodov. Jedným z prednášateľov bol
Roberto de Mattei, profesor Sú-
časných dejín a Dejín kresťanstva 
na Európskej univerzite v Ríme.
Prenášateľ je známy aj na Slovensku,
ktoré navštívil dvakrát. V roku 2011
sem prišiel na pozvanie arcibiskupa
Zvolenského a vlani nás navštívil 
na pozvanie Nadácie Slovakia Chris-
tiana a Inštitútu sv. Františka
Saleského pri príležitosti  prezentácie
prekladu jeho knihy Druhý vatikán-
sky koncil - doposiaľ nenapísané de-
jiny (IlConcilioVaticano II. Una storia
mai scritta). 

V svojom prejave, ktorý pred-
niesol v Bratislave a v Trnave 15-16.
nov. 2019 povedal aj tieto zaujímavé
vety: Druhý vatikánsky Koncil by bol
býval vhodným miestom pre verejné
odsúdenie komunizmu, podobne ako
Norimberský proces, ktorý bol ve-
dený proti nacizmu. Nie procesu
trestného, ani procesu ex post víťazov
nad porazenými, ako bol Norimber-
ský proces, ale kultúrneho a morál-
neho procesu, ex ante, obetí proti
prenasledovateľom. Takto to začali
hneď po páde komunizmu v Európe
robiť disidenti. Toto sa však
nestalo.Úlohu, ktorú II. Vatikánsky
koncil nesplnil, sa pokúsili splniť
Alexander Solženicyn a neskôr
Vladimir Bukovskij“. 

Prof. de Mattei svoj prejav
zakončil výrokom kardinála Brand-
müllera: „Druhý vatikánsky koncil by
sa bol zapísal zlatými písmenami 
do dejín, keby po stopách Pia XII. bol
našiel odvahu a jednoznačne odsúdil
komunizmus“.

Túto myšlienku verejného pro-
cesu, ktorý by tak odsúdil bludy 
a zločiny komunizmu ako Norimber-
ský proces odsúdil zločiny nacizmu,
presadzuje a rozvíja prof. deMattei aj
vo svojej prednáške na konferencii 
v Ríme.

Prof. de Mattei poukazuje 
na smutnú skutočnosť: Hoci Soviet-
sky zväz sa rozpadol, komunizmus
ešte stále žije, komunistická utópia 
a jej ideológia sa naďalej šíri ako mo-
rová nákaza a ako zhubný vírus
otravuje západnú kultúru, médiá,
politiku a tiež aj Cirkev. Ešte je 
v živej pamäti, ako vatikánske
cirkevné kruhy v novembri 2016
sympaticky a s nezaslúženou úctou
komentovali smrť komunistického
diktátora Fidela Castra, alebo s akou
ľahostajnosťou Sv. Stolica nedávno
podpísala zmluvu s čínskou komunis-
tickou vládou. Kardinál Jozef Zen,
najvyššia autorita čínskych katolíkov
a hlas prenasledovanej Cirkvi v Číne,
nedávno poslal list kolégiu kar-
dinálov, prosiac každého z nich, aby
odsúdili tento nešťastný dokument.

Vyslovuje nepochopiteľný údiv
nad tým, že tridsať rokov po zbúraní
Berlínskeho múra, kruhy, ktoré kon-
trolujú médiá a majú vplyv na poli-
tický a verejný život západného sveta,
prestávajú vidieť v komunizme
morálne zlo a hrozbu spoločnosti.
Prezident Európskej komisie Jean-
Claude Juncker ostentatívne cestuje
5. mája 2018 doTrieru, aby dňa svo-
jou účasťou na oslavách 200.výročia
narodenia K. Marxa dodal váhe a dô-
ležitosti človeka, ktorý sa pokladá 
za otca komunizmu. Komunizmus sa
stáva zabudnutou skutočnosťou a tie
štáty, kde ešte drží národy v stave
duchovného a fyzického poddanstva

– ako je Čína, Vietnam, Kuba, se-
verná Korea – sú dnes v postavení
rovnocenných partnerov západných
demokracií.

Profesor so sklamaním lamentuje,
že nová Európa sa spreneverila od-
kazu svojich zakladateľov Schu-
manna, de Gasperiho a Adenauera,
odstránila meno Krista a každú
zmienku o kresťanstve zo svojej zá-
kladnej listiny a z úradnýchdokumen-
tov a s plným nasadením realizuje
plán sekularizácie spoločnosti, ako to
kedysi presadzoval taliansky ideológ
komunizmu AntonioGramsci. Niet
divu, že britský mysliteľ a bývalý so-
vietsky disident Vladimir Bukovskij
nazval EÚ – Európskou úniou soviet-
skych republík. V svojej kritike poli-
tického vývoja v EÚ Bukovskij

napísal: „Nazdávam sa, že v EÚ
máme aj nebezpečný intelektuálny
GULAG, známy pod menom “poli-
tická korektnosť”. Ak sa niekto
odváži vysloviť vlastný názor na rasu
alebo gender, alebo vidieť tieto veci
inak  než v zhode so správnymi 
a schválenými názormi elít, je
okamžite napadnutý a ostrakizo-
vaný.“ (Britain on the Brink).

Prof. de Mattei poukazuje 
na zvláštny paradox: zlovestný
Berlínsky múr bol postavený 
v r. 1961, keď svetovými vedúcimi
postavami bol americký prezident
John F. Kennedy a pápež Ján XXIII.
Obaja mali povesť progresívnych
vodcov a dodnes sa tešia úcte a ob-
divu liberálnych kruhov. Tento múr –
krikľavý symbol komunistického út-
laku a bezprávia – bol zbúraný v roku
1989 zásluhou dvoch konzer-
vatívnych a liberálmi opovrhovaných
osobností: amerického prezidenta
RonaldaReagana a pápeža Jána Pavla
II. Pravda je však taká, že v konfron-
tácii s komunizmom oveľa ú-
činnejšou a úspešnejšou bola stratégia
týchto dvoch liberálmi opovrho-
vaných vodcov, než détente prezi-
denta R. Nixona a jeho pobočníka,
štátneho tajomníka H. Kissingera,
alebo vatikánska Ostpolitik Pavla VI.
a kardinála Casaroliho. 

Tento prípad názorne dosvedčuje,
že politika nesmie byť odlúčená 
od mravných hodnôt, ale musí ich
rešpektovať. Nesmie kompromitovať
so zlom, ale ho verejne pranierovať a
proti nemu bojovať. Prezident Rea-
gan neodmietal komunizmus iba ako
zlý a škodlivý ekonomický systém,
ale aj ako morálne zlo. Nebál sa
nazvať komunistický štát“ríšou zla”
(evilempire) a ohniskom zla v
súčasnom svete (thefocusofevil in
themodernworld). Podobne aj pápež
Ján Pavol II. v svojej poslednej knihe
otvorene odsudzuje “ideológie zla,
ktoré sa zakorenili v histórii eu-
rópskeho myslenia”; také ideologické
prúdy ako francúzske osvietenstvo,
radikálne ateistický revolučný marx-
izmus, novopohanský nacizmus, po-
traty a homosexuálne práva
odhlasované  Európskym parlamen-
tom(Memory and Identity: Conversa-

tionsattheDawnof a Millennium. New
York 2005, kap. 2). V Európskej únii
– či sa to už pripustí, alebo nie – ko-
munistická diktatúra proletariátu je
nahradzovaná rovnako škodlivou dik-
tatúrou relativizmu.

A preto je imperatívne, aby Eu-
rópa – a západná kultúra vôbec –
radikálne zúčtovala s komunizmom,
odhalila a odsúdila jeho bludy a natr-
valo ho vyobcovala zo svojho
spoločenstva. Prof. deMatteitakto
odôvodňuje svoj odmietavý postoj:
“Som presvedčený, že v 20.storočí
nebolo zločineckého systému, ktorý
by sa vyrovnal komunizmu, či už
počtom rokov, ktoré trval, ge-
ografickým rozsahom územia, ktoré
zotročoval a objemom nenávisti,
ktorú vedel splodiť. Pre tieto príčiny

komunizmus musí byť postavený
pred súdny tribunál!”

Zdôrazňuje, že je našou
povinnosťou doviesť do úspešného
konca, čo už pred 30 rokmi chceli, ale
nestačili uskutočniť, dvaja ruskí in-
telektuáli Alexander Solženicyn a
VladimirBukovskij.

VladimirBukovskij bol sovietsky
disident a politický väzeň, ktorý bol
v decembri 1976 deportovaný zo So-
vietskeho zväzu výmenou za generál-
neho tajomníka komunistickej strany
Čile Luisa Corvalana. Usadil sa v An-
glicku a bol neúprosným kritikom ko-
munizmu. V roku 1992 ho prezident
Boris Jelcin pozval do Ruska ako
odborného svedka pred ruský Ús-
tavný súd, keď Komunistická strana

Sovietskeho zväzu žalovala Jelcina,
že zakázal komunistickú stranu a nar-
iadil zhabanie jej majetku. Bukovskij
dostal neobmedzený prístup k soviet-
skym archívom a tak nazhromaždil
množstvo dôležitého písomného ma-
teriálu, ktorý by mohol slúžiť ako
podklad k obhajobe prezidenta
Jeľcina, ale aj ku globálnemu odsúde-
niu zločinov komunizmu. Bohužiaľ,
výrok Ústavného súdu nesplnil
očakávania. Komunistická strana So-
vietskeho bola síce vyhlásená za
nekonštitučnú organizáciu, ale bola
jej ponechaná možnosť pretvoriť sa
na Komunistickú stranu Ruskej fed-
erácie a hrať úlohu vedúcej opozičnej
strany.

Sklamaný Bukovskij sa vrátil do
Anglicka. Z materiálov, ktoré si

priniesol z Ruska napísal obsiahlu
prácu Moskovský process (Москов-
ский процесс, Paris 1996), kde
poskytol možnosť nahliadnuť do
zákulisia komunistickej politiky a
diplomacie. Jeho odhalenia neboli
vždy príjemné západným
demokraciám, lebo autor na viac-
erých miestach poukazuje, že mno-
hých ohľadoch boli západné mocnosti
komplicmi pri realizácii nemravnej
sovietskej politiky, a preto nepre-
javujú dostatočný záujem o verejné
odsúdenie komunizmu. Varuje, že to
by mohlo mať nepríjemné následky.
Píše: “Tým, že západný svet zanedbal
konkluzívne zúčtovať s komuni-
stickým systémom, sa vynára vážne
nebezpečenstvo, že pozostatky tejto

ohavnosti zamoria každú oblasť
nášho sveta. Nebude síce vystupovať
pod vlastným menom ako komuniz-
mus, ale podrží si všetky svoje
nebezpečné charakteristiky… Kým
nebude komunizmus postavený pred
tribunál Norimberského typu a tam
odsúdené všetky zločiny, ktoré
spáchal, nebude možno hovoriť, že
komunizmus je mŕtvy a vojna je
skončená.”

V jeseni minulého roka Vladimir-
Bukovskij a profesor na univerzite v
TriesteRenatoCristin so skupinou eu-
rópskych intelektuálov urobili prvé
konkrétne kroky, ktorých cieľom by
bolo postavenie komunizmu pred
medzinárodný tribunál. Medzitým 
V. Bukovskij, ktorý bol hnacou silou
celého podujatia,  zomrel (27. okt.
2019). To však nijako rozbehnutú
akciu nespomalilo. Vstupnýmčinom
v tomto smere bola Výzva (Appeal
for Nurnberg Trial for Communism),
predložená senátu Talianskej repub-
liky dňa 7.nov. 2019 hlavnými
predstaviteľmi tohto hnutia: prof. Re-
natoCristin, prof. RobertodeMattei,
Dr. DarioFertilio, senátor Adol-
foUrso, senátor LucioMalan a Vito
Comencini.

Výzvu podpísalo vyše 200 in-
telektuálov, politikov a významných
osobností verejného života, napr. bý-
valý rakúsky vicekancelár Erhard-
Busek, bývalý ministerský predseda
Estonska Mart Laar, bývalý riaditeľ
radia Hlas Ameriky (Voice of Ameri-
ca) Robert R. Reilly, bývalý predseda
a súčasný člen Európskeho parla-
mentu AntonioTajani a mnohí ďalší.

Úsilie profesorov Cristina, de-
Mattei a ich spoločníkov je chvály-
hodné; Ľudovít Štúr by povedal:
slovo na čase.  Úspech akcie by bol
zadosťučinením obetiam komunizmu
v Európe a posilou nešťastníkom 
v Ázii a v iných oblastiach, ktorí ešte
stále trpia pod jeho nadvládou. Žela-
jme si a dúfajme, že sa im podarí
prekonať prekážky, ktoré pred nimi
stoja. 

FRANTIŠEK VNUK

Časová
výzva

Jozef Kottra – 
Ces†a nepredstaviteľná
Levice: SB PRESS, 2019. 262 s.

„Hovorí sa, že niekto vo svojej reči
začína „od Adama“. Ak sa chceme
pozrieť na fenomén putovania, ktoré je
náboženským javom, z teologického
hľadiska, tak sa musíme vrátiť k bi-
blickému Adamovi a začať od neho“
(Kottra, 2019, s. 5). Aj takýto je teolo-
gický pohľad na putovanie. Jozef Kot-
tra, známy svojím zápalom 
a odhodlaním k putovaniu vydal už 
v poradí štvrtú knihu o putovaní. Kniha
Ces†a nepredstaviteľná
opisuje autorovo XV. pešie
putovanie z Levíc do Levo-
če za spoluúčasti ďalších pútnikov. 
Po ceste vzdialenej takmer 300 kilo-
metrov kráčali nohy pútnikov, ktorí si
okrem veľkého kríža niesli so sebou 
i myšlienky o nádeji, viere či utrpení.

Cesta pútnikov, rovnako ako cesta
spirituality, predstavuje cestu úskalí, ale
i radostí, duchovného naplnenia a sa-
tisfakcie. Jozef Kottra nám vo svojej
knihe dokumentárnou, ba až detailne
rozpracovanou denníkovou formou
predostiera autentické skúsenosti z pe-
šieho putovania, ktoré sa začalo 24. jú-
na a skončilo 7. júla 2019. Stručne
opisuje a spomína na svoje predošlé
putovania, ktorých korene siahajú až
do roku 1999. Spomína i silné mo-
menty z púte, ktoré sú zhmotnené aj 
vo fotografiách, a tak čitateľ môže

prostredníctvom nich putovať obrazom
z XV. pešieho putovania do Levoče
roku Pána 2019. Predstavil tiež
duchovný rozmer putovania, prostred-
níctvom rozjímaní, bohoslužieb či
kázania kňazov, ktorí ich istý úsek
sprevádzali cestou, ktorá sama je
cieľom. 

Okrem vnútorného a duchov-ného
naplnenia a významu púte autor kládol
dôraz i na lyrické stvárnenie prírody.
Tým podčiarkol i celkový charakter a
podstatu kráčania. Či už 
v daždi alebo horúčavách, s otlakmi 
na nohách alebo únavou. „Skutočne

bola obrovská zima a vlhko. Keď si 
k tomu ešte pripočítame to decibelové
chrápanie, niektorí veľa toho nepospali.
Alebo vôbec nespali“(Kottra, 2019, s.
79). Pri písaní autor prechádza z den-
níkovej formy prostredníctvom lyrizo-
vaných pasáží do umeleckého štýlu, 
a tak text dostáva nádych estetickosti,
čo sa odrazilo aj pri opise prírodnej
scenérie: „...plní hrdosti na krásu
prírody, ktorú nám Pán Boh stvoril 
a do užívania zveril. Zážitok večernej
rozpálenej oblohy a usínajúceho dňa
napĺňa všetkých...“(...) „Na oblohe
nevidíš ani obláčika. Stále ešte pozoru-
ješ Sitno a tu sa ti otvárajú nové
výhľady na Západné a Vysoké Tatry,
Chočské vrchy, Liptovskú Maru, Malú
Fatru, a dokonca – pozri tam, to je

Kľak a Babia hora“ (Kottra, 2019, s. 84
a 88). 

Výber názvu knihy Ces†a
nepredstaviteľná je nápaditý a veľmi
výstižný, a to hneď z niekoľkých
dôvodov. Predstavuje nám nielen cestu
ako takú, po ktorej kráčame den-
nodenne, ale i každého osobnú cestu
vlastným životom. Aj cesta pútnikov
vzdialená z Levíc do Levoče môže byť
pre niekoho cestou nepredstaviteľnou
a neuveriteľnou. Avšak tam, kde je
odhodlanie a vytrvalosť sa nemožné
stáva možným. A preto názov knihy
môže prilákať k čítaniu širšie spektrum

príjemcov. Či už čitateľa
duchovne orientovaného alebo
čitateľa so záľubou v turistike

a láskou k prírode. „Keď nevládzeš,
zober si kríž, a s krížom hore k výšinám
sa blíž, bez vody, bez chleba, to vy-
držíš...“ (Kottra, 2019).

O zastaveniach,modlitbách a plno-
hodnotných myšlienkach, aj o tom bolo
pešie putovanie Jozefa Kottru a jeho
spolupútnikov. Putovanie plné ú-
myslov, prosieb i chvál. „Boh ťa
pozýva a Božia vôľa je pre teba to naj-
lepšie, Boh má pre teba tú najlepšiu
cestu, tvoj život je taká púť a počas
tohto putovania máme zažívať Boha;
putovanie Abraháma, Mojžiš putoval 
z Egypta, Dávid utekal, Ježiš
putoval...Boh ťa pozýva na túto cestu,
dáva ti na ňu talenty, nepohŕdaj nimi...“
(Kottra, 2019, s. 138).

SYLVIA HREŠKOVÁ

Recenzia
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V parlamentných voľbách v SR
konaných vo februári roku 2020 boli
karty rozdané nasledovne::

Obyčajní ľudia (Matovič a spol.)
získali 53 mandátov; SMER (Pelle-
gríni + Fico a spol.) dostali 38 mandá-
tov; Sme rodina (Kollár a spol.)
získali 17 mandátov; Ľudová strana
naše Slovensko získala 17 mandátov;
SAS (Sulík a spol.) získala 13 mandá-
tov; Strana za ľudí (Kiska a spol.)
získala 12 mandátov.

Toto rozdelenie mandátov umož-
ňuje vytvorenie nasledovných prav-
depodobných vládnych koalícií:

1) Obyčajní ľudia + Sme rodi-na
+ SAS + Strana za ľudí s ústavnou
väčšinou;

2) Obyčajní ľudia + Sas + Strana za
ľudí s prostou väčšinou 78 poslancov

Kto prehral:
Róbert Fico +  Peter Pellegríni;

veľkohubý megalomán Andrej
Danko; Obojetný až viacjetný Béla
Bugár.

Smer doplatil na opotrebovanie,
vládne už príliš dlho a dobehli ho
niektoré ekonomické kauzy a kauzy
v súdnictve. SMER väčšinu týchto
káuz (napr. kauza Kočner) nezaložil,
ale za jeho vlády pokračovali a ďalej
sa rozvíjali a nakoniec propaganda 
v súkromných masmédiach a do-
konca vo „verejnoprávnej“ televízii
ich prišila výlučne SMERU. SMERU
oprávnene vo voľbách uškodilo, že
jeho nominantom na poste minstra
zahraničných vecí bol judáš Lajčák.
Ten mal svoje prsty v dojednavaní 
a príprave tzv. Marakéškeho do-
hovoru o migrácii a v utajených
prípravách na zmluve o zriadení vo-
jenských základní USA na území SR!
Keď tieto utajené rokovania presiakli
na verejnosť, Lajčiak sa zachoval
drzo a arogantne voči svojim kri-
tikom. Lajčák, ktorý študoval vo vte-
dajšom ZSSR, nebol očividne 
vo vtedajšej ateistickej Moskve
poučený ako skončil Judáš!

SMERU nepomohla ani výmena
na poste premiéra a volebného lídra 
v osobe Petra Pellegríniho s jeho líc-
nymi jamkami, ktoré vraj vzrušujú
nielen niektoré ženy, ale dokonca istú
kategóriu mužov.

Taký Richard Sulík, ktorý údajne
14-krát raňajkoval s Kočnerom a dal
sa pritom ako totálny blbec  dokonca
nafilmovať, ten Richard Sulík, ktorý
urobil z NR SR, ktorej bol vtedy
predsedom, akúsi pobočku mafiána
Kočnera, čo sa napríklad prejavilo 
pri voľbe Jaroslava Trnku za generál-
neho prokurátora. Sulík je extrémne
protislovenský, čo ukázal pri kontro-
verzii so sochou Svätopluka, inštalo-
vanou v tej dobe na bratislavskom
hrade.  Okrem toho, že jeho plány 
v sociálnej a ekonomickej oblasti 
a v zdravotníctve, ako aj v školstve sú
zamerané proti vitálnym záujmom
väčšiny obyvateľstva SR je Sulík
ťažkým psychopatom aj z iného
hľadiska. Z vnútra SAS prenikajú in-
formácie, že Sulík si tajne nahrával aj
svojich straníckych kolegov. Teda nie

len jeho bývalý kolega s veľkými
ušami vo funkcii Ministra obrany,
ktorý nechal odpočúvať kdekoho, ale
aj sám „veľký“ Richard! Odpo-
čúvanie zasiahlo teda ako Korona
vírus celé  SAS! Riško tiež neudržal
balónik, ako ho k tomu vyzývala
Iveta Radičová a rozbil vtedajšiu
vládnu koalíciu. Jeho ideálom, ktorý
osobne prezentoval, je presťahovať sa
do Austrálie a kúpiť si tam domček.
Držíme mu palce, aby sa mu jeho
plány v osobnom živote vydarili.

K megalomanovi Dankovi, ktorý
srdnato bojoval proti Ľudovej strane
naše Slovensko a vždy sa mu to nevy-
platilo. Minule pri voľbách do EP,
kam sa dostali Kotlebovci, ale nie ani
všetkými masťami mazaný  a  všetky
kotrmelce a kádrové prevraty a pre-
mety v SNS preživší architekt Paška!
A teraz katastrofa v parlamentných
voľbách! Kotlebovci sa tak stávajú
akýmisi Mene tekel SNS. Nepomohlo
mu ani, že bol iniciátorom vyzvy
proti antisemitizmu v NR SR. Vraj sa
k tomu zaviazal šéfovi KNESSET-u,
t. j. parlamentu Izraela. Slovenský
volič mu však dal najavo, že si
nepredstavuje na poste predsedu NR
SR osobu, ktorú úkolujú v zahraničí. 

Kto podrobnejšie sledoval slov.
politickú scénu, si nemohol ne-
všimnúť, ako začala v období, keď
bola SNS takmer v zabudnutí po-
skytovať vtedy úplne neznámemeu
Dankovi neprimerane veľký mas-
mediálny priestor súkromná televízia
TA3. Tak bol pripravovaný zo za-
hraničia rozkladný element národ-
ných síl na Slovensku, ktorý ju
vykonával v rúchu baránčom!

Ťažkého ekonomického zločinu
voči občanom SR sa SNS, ktorej
sekundovali SMER a Most Híd do-
pustili rukou spoločnou a nerozdiel-
nou nákupom zastaralých 
a predražených stíhačiak F16,
ktorých  prínos k obranoschopnosti
SR je prinajmenšom veľmi
diskutabilný! Na províziách za tento
megakšeft sa museli všetci vymeno-
vaní účastníci „spravodlivo“ šábnuť,
lebo v opačnom prípade by sa medzi
sebou kruto poruvali! Je aktom časnej
spravodlivosti, že všetci aktéri v par-
lamentných voľbách pohoreli! Ako
pikantériu k tejto téme možno uviesť,
že „ vojenský analytik“ Naď, ktorý sa
stal za stranu Obyčajní ľudia poslan-
com parlamentu a je možným
budúcim Ministrom obrany SR tvrdí,
že táto zákazka bola predražená 
o miliardu Eur! 

Najväčším víťazom parlament-
ných volieb sa stal podnikateľ 
s pochybnými podnikateľskými 
a daňovými metódami Igor Matovič.
Ten sa netají svojou ambíciou stať sa
premiérom vlady, ktorá by dispo-
movala v NR SR dokonca ústavnou
väčšinou a na jej základe by zmenila
Ústavu SR! Predseda SMERU
označuje Matoviča za poloblázňa 
v čom sa však zásadne mýli! Matovič
totiž nie je v žiadnom prípade polo!

Pozitívnou správou je, že sa 

do parlamentu nedostala koalícia PS
a Spolu. Záprah narkomana a
dokonca dílera drog, 36 ročného
Trubana a brblavého politika Be-
blavého, ktorý podcenil elementárnu
mieru intelektu voliča a dokonca sa
pokúšal vydávať za tzv. nového poli-
tika, hoci v politika pôsobil už za éry
Dzurindu v relatívne vysokej pozícii
a dokonca skôr ako Robert Fico!
Takáto bezočivosť musela odradiť ne-
jedného potenciálneho voliča tejto
dvojkoalície! Súčasne to predstavuje
nepriamu facku prezidentke
Čaputovej, lebo strana Spolu je jej
„rodnou“ stranou.

Svoj osobný cieľ a síce získanie
poslaneckej imunity chrániacej ho
pred trestným stíhaním si splnil ex-
prezident Kiska, hoci mal vyššie am-
bície vo vťahu k počtu voličských
hlasov, čím sa po voľbách netajil.
Disponuje tak dvojitou a dvojakou
bariérou pred trestným stíhaním. Tú
druhú predstavuje prezidentka
Čaputová, ktorá disponuje právomo-
cou zastaviť jeho trestné stíhanie, čo
aj v minulosti naznačila. Náš krim-
inálnik je predsa náš a preto ho treba
chrániť. Kiska vytvoril nový, snáď aj
vo svetovom meradle precedens, keď
sa uchádza po odchode z nominálne
najvyššieho postu prezidenta 
o získanie nižššieho postu premiéra,
či dokonca len poslanca.

Do parlamentu sa nedostalo opäť
KDH. To kleslo veľmi hlboko, keď
malo na čele krčmárskeho
podnikateľa a násilníka, ktorý v NR
SR dokonca pred kamerami fyzicky
napadol svojho poslaneckého kolegu,
rozlieval po chodníku mlieko a pod.
Politické subjekty spájané s kres-
ťanstvom sú vždy spájané s akousi
pokojnou silou a v žiadnom prípade
nie s násilníckymi excesmi! 

Do NR SR mieri po druhýkrát
strana multitatka a podnikateľa
Borisa Kollára. Ten kŕmi voličov svo-
jím naratívom podľa ktorého jeho
babička bola v koncentračnom tá-
bore, že vyrastal v chudobných
pomeroch s matkou samoživiteľkou 
a že svoj značný majetok nahonobil
vlastnou príčinlivosťou, keď usilovne
tlačil svoj zmrzlinársky vozík 
k zákazníkom, až si nahonobil
nehnuteľnosti až hen v Kalifornii.
Skutočne dojemná story, ale len 
pre detičky v materskej škôlke a pri-
znajme si aj pre niektorých neinfor-
movaných voličov! 

Český bezpečnostný expert Andor
Šándor to vidí ináč. Poukazuje na mul-
titatkovu konfluenciu s mafiánmi a ich
činnosťou a preto ho považuje za bez-
pečnostné riziko nielen v prípade ak by
sa podielaľ na vláde, ale dokonca aj 
v pozícii radového poslanca!

Prepestrá a nepríliš pohľadná je
politická scéna v SR vygenerovaná
poslednými parlamentnými a pred
tým prezidentskými voľbami. Ale ako
hovoria Nemci: Schlimmer geht
immer, alebo v slovenskom preklade
Vždy môže byť horšie!

JÁN DANCER

Zo skicára
Andreja
Mišanka

Parlamentné voľby v SR 2020

Od blamáže s Čaputovou 
k blamáži s Matovičom
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DoŠvédska utiekla zo stra-
chu pred občianskou
vojnou, ktorá vypukla 

v jej rodnom Somálsku. Mala
devätnásť a hlavu plnú idealistických
predstáv – snívala o bezpečnom živote
v slobodnej, demokratickej spolo-
čnosti, ktorá ctí slobodu i práva žien.
Dnes jej ťahá na päťdesiat a ilúzie už
dávno stratila. Oči jej otvoril ra-
dikálny islam. Konvertovala na
kresťanstvo, kvôli obavám o život
musela podstúpiť zmenu identity.
Odvážna aktivistka MONA WALTER

prináša necenzurované svedectvo 
o krajine, ktorá sa „podvolila“ 
bez boja.

- Narodila si sa v Mogadiše,
hlavnom meste prevažne moslim-
ského Somálska, kde si žila do svojich
devätnástich rokov. Ako si na toto ob-
dobie spomínaš?

MONA WALTER: - V Somálsku
sme mali diktátorský režim, ale ne-
platilo u nás islamské právo šaría.
Hoci sme moslimskou krajinou, nežili
sme podľa neho. Veľká väčšina
Somálčanov sú  moslimovia, sunniti.
Mali sme však svoju vlastnú africkú
kultúru, ktorá je veľmi odlišná 
od kultúry islamskej. Pamätám si, ako
ľudia chodili do mešity, modlili sa...
a to bolo asi tak všetko. Človek videl
imáma len príležitostne – napríklad
vtedy, keď sa niekto narodil, vydával,
ženil, alebo keď niekto zomrel.
Pamätám si, že niektorí ľudia oslavo-
vali Ramadán a iní zase nie.
Náboženstvo bolo vecou voľby.
Človek si mohol vybrať, nikto nebol
do ničoho nasilu tlačený. Somálsko
bolo sekulárnym štátom a mali sme
naše vlastné právo, naše vlastné
zákony. Naším Bohom bol Alláh,
prorokom Mohamed. Podrobnosti
som ale nepoznala, Korán som ako
mladá napríklad nikdy nečítala.
Nevedela som, kto bol v skutočnosti
Mohamed a čo všetko robil. Vyrástla
som teda 
v takomto prostredí. V socialistickom
prostredí. Náboženstvo nebolo ni-
jakým problémom. Nikto ho príliš
neriešil, nikto nikoho do ničoho
netlačil. 

Do Švédska si pred somálskou
občianskou vojnou utiekla v roku
1994.  Podľa tvojich vlastných slov si
bola nadšená zo svojej novej do-
moviny, z modernej demokratickej
krajiny, kde sa ženy nemusia biť 
za svoje vlastné práva. Práve tu si
však natrafila na niečo, čo ťa prekva-
pilo a šokovalo...

Až tu, vo Švédsku, som objavila
náboženstvo a skutočnú tvár islamu.
Až vo Švédsku som bola nútená žiť
podľa Koránu a podľa islamského
práva šaría. Bola som veľmi  šoko-
vaná tým, že moja viera v skutočnosti
učí ľudí, aby nenávideli nemoslimov,
neveriacich ľudí. A to všetko sa para-
doxne dialo v krajine, kde sú skoro
všetci  ateisti – Švédsko je západný
štát, sekulárny, demokratický.
Demokracia je protipólom islam-
ského práva šaría. Bolo mi povedané,
aby som v ideu demokracie neverila
a nenasledovala ju, pretože je zlá, má
na nás moslimov zlý vplyv, chce nás
zmeniť. Nesmela som sa ani
kamarátiť s neveriacimi. Každý pia-
tok som musela chodiť do mešity, kde
sme sa s imámom modlili za to, aby
Alláh týchto neveriacich oslepil,
zničil. Židov aj kresťanov. Imám nám
kázal o tom, že sú to nepriatelia,
ktorých krajiny raz prevezmeme.
Hovoril o tom, že moslimské ženy
nesmú protestovať, keď sa ich muž
rozhodne oženiť sa s ďalšími ženami

za účelom plodenia čo najväčšieho
počtu detí. V islame totiž muž môže
mať až štyri ženy. V tom mala byť
naša výhoda, keďže neveriaci majú
detí málo. Švédske právo však
nepovoľuje mužom mať dve
manželky, muži sa preto ženili pota-
jomky. A moslimské ženy museli byť
ticho, nesmeli sa proti tomu búriť.
Nechápala som to a kládla som si
mnohé otázky. Nenávidíme ich
kultúru, nenávidíme ich životy,
nenávidíme všetko – ale je v po-
riadku, že od nich berieme peniaze?!
Bolo mi povedané a vysvetlené, že

tak to chce Alláh – aby nám dávali
peniaze, poskytovali nám vzdelanie
zadarmo, bývanie, zdravotnú
starostlivosť, všetko. Bola som šoko-
vaná,  s týmto som sa v Somálsku
nikdy predtým nestretla. Svoj prvý
článok na túto tému som publikovala
v roku 2014. Okamžite sa mi začali
vyhrážať smrťou, tým, že znásilnia
mňa aj moje deti, zabijú môjho muža.
Musela som si zmeniť identitu 
a presťahovať sa na nové miesto. 
V roku 2015 som bola dokonca fyzic-
ky napadnutá - na ulici, v strede dňa!
V ten istý rok som sa ocitla v štvrti
Rinkeby, známej kvôli vysokému
počtu imigrantov. Novinárom
švédskej televízie som chcela ukázať
situáciu, ktorátu vládne. Mladí
moslimovia na mňa pľuli, nadávali
mi do kresťanských kuriev, vykriko-
vali: „Toto nie je Švédsko! Toto je
naše územie!“  Takáto je realita. Toto
je islam. Keď niekto tvrdí, že títo
mladí muži sa radikalizujú, ja
poviem, že to nie je celkom pravda.

Oni len žijú podľa islamského práva.
Oni sú v podstate „dobrí mo-
slimovia“, pretože robia len to, čo im
káže ich svätá kniha. Islam ich totiž
učí, že majú nenávidieť neveriacich,
dobýjať ich krajiny, znásilňovať nev-
eriace ženy. Najnechutnejšie verše,
ktorých je v Koráne viac ako sto, ho-
voria práve o tomto – o nenávisti, 
o terorizovaní, vraždení neveriacich,
nemoslimov. Židia a kresťania sú 
pre nich len opice a prasce. 

- Všetko, o čom hovoríme, ťa
nakoniec priviedlo k tomu, že si sa

svojej viery vnútorne vzdala. Stala sa
z teba ateistka. Hrozí niečo
moslimovi, ktorý zanevrie na islam?

MONA WALTER: - Ak sa človek
vzdá islamu, podľa islamského práva
má byť zabitý. Vo Švédsku je veľa
moslimov, ktorí sú o tom pre-
svedčení. Oni sa nestarajú o de-
mokraciu, slobodu vierovyznania
alebo o švédske zákony. Oni majú
svoje vlastné – právo šaría. Islamisti
financovaní z Kataru a Saudskej Ará-
bie nenávidia čokoľvek národné,
napríklad vlajky. Pamätám si, ako
sme raz oslavovali národný deň
Somálska – príslušníci tzv. šaría hlia-
dok, ktorí sledujú dodržiavanie islam-
ského práva, nám vlajky zabavili 
a roztrhali. Nenávidia našu somálsku
kultúru, tanec,  muziku, oblečenie.
My Somálčania pochádzame z ho-
rúceho prostredia, naše tradičné
oblečenie je preto veľmi vzdušné,
ľahké, veľa odhaľuje. Podľa islamu
má ale žena skrývať svoju krásu, aby
nebola atraktívna pre mužov - ak ju

znásilnia, je to jej chyba a jej vina.
Šaría hliadkynás preto vyzývali 
k tomu, aby sme sa viac zahaľovali.
Ako komunita sme boli pod neustá-
lym tlakom. Trest smrti za to, že
človek opustí islam, platí vo viac ako
päťdesiatich krajinách sveta. Človek
si pod touto hrozbou nesmie dovoliť
ani nič kritizovať – napríklad proroka
Mohameda. Mohamed bol pritom
násilník, človek plný nenávisti, kázal
o tom, že neveriacich treba okrádať,
zabíjať, brať ich ženy za sexuálne
otrokyne. „Kázal“ veci, ktoré dnes
jednoducho nie je možné akceptovať.

Ja som všetky tieto svoje zistenia
zdieľalas ľuďmi, so ženami. Dávala
som im čítať pasáže z Koránu,
upozorňovala som ich na hrôzy, ktoré
sú tam napísané. Vtedy som už bola
ateistka, hoci som sa s tým nikdy
nikomu nepriznala. Dôsledky by boli
pre mňa hrozivé. Naďalej som bola
súčasťou somálskej komunity, pod-
porovala som ju.  Keby ľudia v nej
vedeli, že som sa odklonila od viery,
nebola by som tam viac vítaná. Tak
som sa pretvarovala, predstierala
som, že je všetko v poriadku. Fungo-
vala som takto mnoho rokov. Naozaj-
stný život „dobrej“ moslimky som
žila len prvé tri roky po príchode do
Švédska. Po tom, čo som o islame
zistila, som jednoducho nemohla
ďalej. Bolo to úplne proti všetkému v
čo som verila, proti všetkým ideálom,
ktoré som mala, proti mojej podstate. 

- A potom, jedného dňa...si objav-
ila Boha a Bibliu. Ako sa to celé udi-
alo a prečo si nadobudla pocit, že

práve kresťanstvo bude pre teba tou
správnou cestou? 

MONA WALTER: - Veriacou som sa
stala v roku 2005 alebo 2006. Jedna 
z mojich príbuzných sa tiež stala
kresťankou a kvôli obavám o život
musela utiecť do Veľkej Británie. Jed-
ného dňa mi zavolala a povedala mi
o Biblii. O mojom ateizme nevedela,
bolo to niečo, čo som uchovávala 
v tajnosti. Bála som sa toho, ako by
reagovali ľudia. Na jej podnet som
teda začala študovať Bibliu  a bola
som veľmi šťastná. Zapáčila sa mi
Ježišova cesta a veľmi som ju ocenila

– sama som hľadala mier a pokoj,
lásku. Bola som šťastná, keď som zis-
tila, že Boh v kresťanskom ponímaní
je Bohom lásky, tolerancie. Cesta
Ježiša Krista, ktorý káže o tom, že
treba milovať blížneho,je lepšia pre
nás všetkých -  namiesto cesty Mo-
hameda a islamu, ktorý učí ľudí, aby
nenávideli iných. Stretla som veľmi
veľa Somálčanov, ktorí taktiež prijali
kresťanskú vieru – samozrejme pota-
jomky. Necítila som sa sama. Našla
som pokoj a mier, ktorý som hľadala.
Som šťastná a vďačná za svoju vieru
a cestu, ktorú mi ukázal Kristus. Keď
som v roku 2006 konvertovala a stala
sa kresťankou, sama som nabádala
ľudí k tomu, aby porovnali, čo káže
Ježiš a čo káže Mohamed. 

- Tvrdíš, že Švédsko je dobytou
krajinou a Švédi „kontrolu“ nad ňou
stratia do zhruba päťdesiatich rokov.
Ľudia, ktorí majú otvorené oči, vedia
o situácii, ktorá vo Švédsku panuje –
vedia o no – go zónach, o kultúrnej

Exmoslimka Mona Walter:
Odvážne svedectvo 

z islamistického Švédska
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vojne, vedia o tom, že imigranti sa
odmietajú integrovať do švédskej
spoločnosti a majú skôr tendenciu
premieňať krajiny, v ktorých žijú, na
druhý Blízky východ či Afriku. Na-
priek tomu, že toto všetko vieme,
povedz nám prosím o aktuálnej
situácii vo Švédsku a o tom, ako ju
vnímaš ty. Ako islam zmenil a mení
tvár krajiny? 

MONA WALTER: - Švédsko
prestane byť Švédskom skôr než 
za päťdesiat rokov – už dnes sú tu
oblasti, napríklad v Göteborgu  alebo
Malmö, ktoré švédskymi dávno nie
sú. Islam mení a preberá krajinu
veľkou rýchlosťou. Ak sa moslimovia
stanú väčšinou, v krajine začne kom-
pletne platiť právo šaría. Aj pre
sekulárnych moslimov, ktorí chcú žiť
slobodne. Dnes, keď sa človek
prechádza po švédskych mestách, cíti
sa, akoby bol niekde v Iráne, 
v Somálsku, alebo v Saudskej Arábii.
Už to nie je Švédsko, ktoré to bývalo.
A problémom je to, že keď človek 
na túto situáciu poukáže, je okamžite
obvinený z rasizmu, islamofóbie. Je
démonizovaný, urobia z neho pomaly
monštrum. 

- O Švédsku sa kedysi hovorilo
ako o modernej, demokratickej, pro-
gresívnej a multikultúrnej krajine.
Švédsko dneška je však skôr
negatívnym ˏvýstavným´ príkladom
toho, kam až môže viesť neuvážená 
a príliš tolerantná migračná politika.
Švédi zažívajú masívny nárast násilia
- policajné štatistiky hovoria 
o náraste útokov strelnýmiz braňami,
rastú počty znásilnení, kvôli ktorým
sa ženy v uliciach už necítia
bezpečne. ˏNovinkou´sú bombové
útoky – v roku 2019 sa ich vo švéd-
skych mestách udialo približne 120.
Rastie aj počet ľudí závislých na so-
ciálnych dávkach, samosprávy sú nú-
tené okresávať výdavky – napríklad
na sociálnu starostlivosť o dôchod-
cov. Situácia je neveselá, z nejakého
zvláštneho dôvodu je však zakázané
hovoriť o nej otvorene. Politická
korektnosť je dôležitejšia, než pravda.
Ako to vnímaš ty, Mona?

MONA WALTER: - Sociálni
demokrati a liberáli, ktorí v krajine
vládnu a ktorým len tak mimo-
chodom neustále klesajú preferencie,
majú pred sebou akýsi obrázok
utópie. Myslia si, že ľudia rozličnej
farby pleti, kultúry, etnicity a ná-
boženského vierovyznania môžu žiť
vedľa seba v mieri a demokracii. To
je idea, ktorú pretláčajú. Keď však
máte kultúru, ktorá neuznáva plura-
lizmus, demokraciu, slobodu slova,
slobodu vierovyznania, ženské
práva… ako s ňou chcete žiť bok
poboku v mieri? Väčšina imigrantov,
ktorí prichádzajú do Švédska,
pochádza z islamských krajín. Už
dávno to nie sú ľudia, ktorí
prichádzali do Švédska v 80-tych
alebo 90-tych rokoch. Sú radikalizo-
vaní, veria v Moslimské bratstvo, 
v striktné islamské právo šaría.
Prichádzajú do krajiny a radikálne ju-
menia. Nemajú záujem integrovať sa
a byť súčasťou demokratickej
spoločnosti – prišli sem s celkom
odlišným cieľom. To, čo tvrdia so-
ciálni demokrati a liberáli, je utópia.

Takto samierumilovne koexistovať
nedá. Pretože to, čo sa deje, je
jednoducho katastrofa, pohroma! Je
mi ľúto, že to musím povedať : Euró-
papácha samovraždu! Islamské
kultúry stoja v opozícii proti kultúre,
ktorá existuje v Európe a konkrétne a
tu, voŠ védsku. Kultúre, založenej na
tolerancii, kultúre, ktorá vyznáva
demokraciu, slobodu slova…Všetko
toto Európa mala. Európania za to bo-
jovali! A dnes otvárajú náruč tým,
ktorí prichádzajú s nenávisťou 
a prinášajú násilie. Faktom je, že
väčšinu zločinov páchajú vo Švédsku
práve imigranti, nie rodení Švédi. Už
somspomenula, že keď na tento fakt
človek poukáže, je označený za ra-
sistu. Môže napríklad ľahko stratiť
pracovné miesto.Ak je náhodou no-
vinár, ktorý si o tom dovolí písať,
označia ho za ˏkrajne pravicového´. 
A budú verejnosť neustále strašiť
tým, že prichádza druhý holokaust!
Toto je taktika a zbraň main-
streamových médií – presne takto
chcú umlčať ľudí.Označia ich za ra-
sistov a islamofóbov - ľudia sa potom
boja a aby neboli démonizovaní,
zostanú radšej ticho. Toto je zbraň
médií a liberálov. Budú v tomto boji
pokračovať, pretože veria svojejvlast-
nej utópii.

- Aj švédske mainstreamové
médiápíšu o masívnom náraste
stíhaní za tzv. nenávistné prejavy
nasociálnych sieťach. Sú známe
napríklad absurdné prípady stíhania
dôchodcov, ktorí vyjadrili svoje obavy
alebo nesúhlas s masívnou imigrá-
ciou. Ako je možné, že
podobnéˏtrendy´prevládajú naprieč
celouEurópou? Pravda je prenasle-
dovaná a trestaná – nemožno
kritizovať imigráciu a čoraz viac sil-
nejúci vplyv islamu v Európe,
nemožnos pomínať zlé príklady,
nemožno rozprávať o no – go zó-
nach…Európania nemajú právo slo-
bodne rozprávať a pýtaťsa? Nemajú
právo kritizovať masívny nárast
nových obyvateľov vo svojich kra-
jinách? Švédi nemajú právo zaujímať
sa o budúcnosť vlastnej krajiny 
a riešiť, s kým v nejchcú a budú žiť?
Žijeme ešte stále v demokracii…?

MONA WALTER: - Nie, nie, nie.
Nie je to demokracia. Je to tyrania.
My vo Švédsku máme médiá, ktoré
jednoducho neumožňujú ľuďoms lo-
bodne debatovať. Do debát si pozý-
vajú len vybraných hostí, ktorí s nimi
súhlasia. Ostatní, ktorí majú iný názor
a dovolia si s tým ˏoficiálnym´
nesúhlasiť, sú označení za rasistov.
Úplne ich z verejného priestoru 
a debát vylúčia! Okolostolatakspo-
lusedialentí, ktorísivzájomnepritaká-
vajú a majúrovnakýnázor. Toto je
švédskarealita! Je to liberálna ideoló-
gia, ktorá nemá absolútne predstavu
o tom, čo sadeje, nemá predstavu o
skutočnej podstate islamu a jeho
násilnej povahe. Ja som imigrantka,
som z Afriky. Prišla som do Švédska,
milujem ho, milujem jeho slobodu 
a chcem, aby to tak zostalo. A je tu
veľa ľudí, ktorí sú rovnakej farby
pleti, ako som ja – imigrantov 
z Afriky alebo Blízkeho východu,
ktorí chcú túto slobodu zničiť. Švéd-
sko nepotrebuje viac imigrantov a to
hovorím ja, ktorá sem sama pred-
rokmi prišla. Vidím tú katastrofu,
ktorá sa v krajine deje. Vidím tú is-
lamskú infiltráciu v našich liberál-
nych stranách, ktorá sa dožaduje
zavedenia práva šaría. Čo tu budez
apár rokov?! Čo sa stane, keď
vzrastie počet ľudí, ktorí v sku-
točnosti Švédsko nenávidia a prišli ho
obsadiť? Katastrofa! Používajú
demokraciu na to, aby ju zničili. To je
plán.Proti tomu budem vždy
protestovať.

-  Krátko ešte pohovorme o main-
streamových médiách, ktoré sú, tak
ako všade na svete,  ˏpilierom sys-
tému´ aj vo Švédsku. Ich záujmom nie
je šírenie pravdy, oni si vytvárajú
svoju vlastnú. Aké sú tvoje skúsenosti
s médiami? Rozhodne nie si ich
miláčikom – práve od médií si dostala
ˏnálepky´ islamofóbky, rasistky. Prečo
nechcú počúvať tvoj príbeh, tvoje
skúsenosti, tvoje varovania? 

MONA WALTER: - Mainstreamové
médiá sú politickým nástrojom.
Pokúšala som sa ukázať im, čo sa
deje na švédskych perifériách,
porozprávala som im môj príbeh.
Nechceli informácie ani moje

skúsenosti zverejniť. Veľakrát som sa
stretla s cenzúrou. Moje prvé inter-
view v švédskej národnej televízii
bolo napríklad zostrihané tak, aby 
v ňom neodzneli závažné informácie
o islame a práve šaría. Slobodu pre-
javu majú dnes len vybrané elity 
a práve mainstreamové médiá. Slo-
bodu prejavu nemám ja, nemajú ju iní
ľudia s odlišným názorom. Médiá
hľadia na svoje vlastné záujmy a záu-
jmy svojich vlastníkov. Nehľadajú
pravdu. Novinári by však pravdu
hľadať mali. 

- Keď sme sa spolu rozprávali
prvýkrát, povedala si mi, že
najväčšími kritikmi islamizácie Švéd-
ska sú paradoxne ľudia, ktorí
prichádzajú z Blízkeho východu alebo
Afriky. Dôvodom je to, že vedia, o čo
ide a majú s islamom zlé skúsenosti.
Čo na to samotní Švédi? Boja sa
rozprávať? Alebo to už vzdali? 

MONA WALTER: - Prichádzajú sem
napríklad kresťania z Blízkeho vý-
chodu, ktorí sa pokúšajú varovať 
Švédov pred tým, čo sa deje. Pred i-
slamizáciou a prenasledovaním, ktoré
postihlo aj ich pôvodne kresťanské
krajiny. Nechcú, aby sa situácia
opakovala aj v krajine, do ktorej 
pred islamistami utiekli. Pokiaľ ide 
o Švédov, sú veľmi tolerantní. Nie sú
veľkí ˏnárodniari´ a ani im nie je do-
volené, aby nimi boli. Ak ste
ˏnárodniar´ vo Švédsku, nie je to in-
terpretované tak, že milujete svoju
krajinu a kultúru, ale tak, že ste rasista
a xenofób. Švédi neboli vo vojne, ne-
majú predstavu o tom, aké je to
bojovaťza slobodu, pretože ju vždy
mali. Veľká väčšina Švédov sa stále
hlási k sociálnym demokratom alebo
liberálom. Sú poväčšine ticho, veľká
väčšina obyvateľstva ešte stále spí 
a verí tomu, čo povie vláda a médiá.
Na druhej strane musím povedať, že
veci sa pomaly menia. Ľudia sa po-
stupne začínajú zobúdzať a začínajú
protestovať proti tomu, čo sa deje.
Spomínali sme nárast počtu explózií
v švédskych uliciach – toto dianie sa
pomaly presúva z predmestí do cen-
tier miest, napríklad do prekrásneho
historického centra Štokholmu. 
Pred takým niečím už človek nemôže

zatvárať oči. Preto dúfam, že ľudia
postupne zmenia názor a nebudú
voliť liberálov, ale strany, ktoré sú
konzervatívne. Strany, ktoré sa rázne
postavia islamizácii Švédska a ktoré
budú hájiť záujmy vlastnej krajiny.
Dúfam, že ľudia sa konečne zobudia,
pretože aj tak je už dosť neskoro.

- Ako dnes vyzerá tvoj bežný život,
odvážna MonaWalter? 

MONA WALTER: - Ja a moja rodina
stále žijeme pod policajnou ochranou.
Teraz mám ale od verejných vys-
túpení pauzu, pretože som sa
rozhodla študovať na univerzite. 
Za sebou už mám dva roky štúdia
histórie a náboženstva, čakajú ma
ďalšie tri. To je dôvod, prečo sa veľmi
neukazujem a momentálne verejne
nepôsobím. Meno, ktoré používam 
na sociálnych sieťach je odlišné 
od môjho mena, ktoré používam 
v dennom živote. Musela som si
zmeniť identitu, žijeme v utajení.
Žijem ale normálne, chodím do práce,
nestretávam žiadnych islamistov.
Žijem v oblasti, ktorá je čisto švéd-
ska. Nikto ma nepozná a zatiaľ potre-
bujem, aby to tak zostalo.  Plánujem
vydať knihu, nateraz som ju musela
stopnúť. Dokončím štúdiá a vydám ju
neskôr.

- Povedala si, že Európa pácha
samovraždu...Môže sa niečo zmeniť?
Máme ešte nádej?

MONA WALTER: - Áno, myslím, že
máme nádej v prípade, ak sa ľudia
dozvedia o tom, čo sa deje.  To je
veľmi dôležité. Je dôležité vedieť, čo
spolu s islamom prichádza do Eu-
rópy. Ľudia majú nádej v prípade, že
sa postavia za to, čomu veria. Musia
sa postaviť proti cenzúre, proti estab-
lishmentu, ktorý sa stáva čoraz viac
diktátorským. Deje sa tak preto, lebo
elity sa obávajú straty vlastnej moci,
boja sa toho, že ľudia sa prebúdzajú.
Takže áno, máme nádej. Musíme sa
postaviť za svoju slobodu, pretože je
to niečo vzácne a posvätné. A k tomu,
aby sme sa za ňu postavili, potrebu-
jeme odvahu. Veľa odvahy. 

Za rozhovor poďakovala 
LUCIA ŽATKOVÁ

Kresba: Andrej Mišanek
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Len hlupák a nenávistník môže
úmyselne vytvárať umelé konštruk-
cie za účelom obviniť a poškodiť
svojho blížneho (podľa Božích
zákonov sme si všetci bratia a sestry
, blízki). Odvolávajúc sa na pred-
chádzajúcu vetu, chcem touto úva-
hou a argumentami poukázať  
na nezmyselnosť obvinenia po-
daného slovenskou prokuratúrou 
na podnet neprajníkov voči Ľudovej
strane naše Slovensko za finančné
dary postihnutým občanom jednotne
vo výške 1488 €  dňa 17. marca
2017 v Banskej Bystrici pri príleži-
tosti výročia slovenskej štátnosti 
z dňa 14. marca 1939.

Krátky výklad čísla 1488, ktoré
bolo použité ako podklad k žalobe.

Keďže podkladom žaloby 
pre číslo 1488, ktoré je vraj v čísle
14  prejavom podpory rasizmu 
a v čísle 88 numerickým prejavom
podpory nacizmu, sa prokuratúra SR
bez udania dôvodu, alebo z ne-
znalosti problému, stotožnila s
navrhovateľom a podala žalobu na
ĽSNS. Číslo 1488 rozdelila z
hľadiska autorstva  na dve časti.
Lebo len tak, bola vec podľa proku-
ratúry žalovateľná.  Prvá časť 14
pochádza zo „14 slov“ od humán-
neho filozofa Davida Lanea. Druhá
časť pochádza údajne z nacistického
numerologického vyjadrenia iniciál
„HH“ (graféma h je ôsma v abeced-
nom poradí) známeho pozdravu 
z tzv. Tretej ríše „Heil Hitler!“
(Sláva Hitlerovi!). Treba však
zobrať na vedomie, že aj humánna
filozofia Davida Lanea tiež pracuje
s číslom 88 (88 precepts) a dopĺňa
číslovku 14 (14 slov) .

Teraz niečo k humánnej filozofii
Davida Lanea.

Centrálna téza filozofie Davida
Lanea je zhrnutá vo vete: „Nech je
ľudské ponímanie Boha, bohov
alebo hybných síl vesmíru
akékoľvek, prírodné zákony sú
výtvorom tejto sily a teda aj jej
úmyslom“. A keďže podľa autora
tejto vety je najvyšším prírodným
zákonom tejto filozofie   zachovanie
svojej  rasy (autor bol beloch), 
z toho potom vyplýva legitimita 
14 slov: „We must secure the exis-
tence of our people and a future for
White children.“

Predbežne zhrnuté, interpretácia
čísla 1488 (podľa filozofických
záverov) nie je až tak jednoznačná 
a môže mať rôzne výklady. Jedným
z nich je, že ide o odkazy na dve
diela Davida Lanea, aktivistu 
za práva bielej rasy, ktorý bol odsú-
dený na dlhé roky väzenia (190
rokov) za „biely rasizmus". Číslo 14
má odkazovať na jeho hore uvedenú
anglickú vetu obsahujúcu 14 slov:
„My musíme zabezpečiť existenciu
našich ľudí a budúcnosť bielych
detí". Číslo 88 má odkazovať na
jeho súhrn predpisov „88 Pere-
cepts“, čo je akýsi manifest hnutia
boja za práva bielych ľudí a zároveň
širší výklad k číslu 14. Konečne
posúďte sami.

„The 88 Precepts“ (predpisov)
Davida Lanea.

1. Každé náboženstvo alebo
vyučovanie, ktoré popiera
prirodzené zákony vesmíru, je
falošné. 

2. Bez ohľadu na to, ako  vní-
mame Boha, alebo Bohov či hybnú
silu vesmíru, sotva môžeme poprieť,
že zákony prírody sú prácou a cie-
ľom Sily. 

3. Boh a náboženstvo sú odlišné,
oddelené a často protichodné pojmy.

Príroda svedčí o božom pláne, pre-
tože prírodný svet je prácou sily
alebo inteligenciou, ktorá sa volá
Boh. Náboženstvo je výtvorom
smrteľníkov, a preto je predurčené k
omylom. Náboženstvo môžu
zachovať alebo zničiť ľudia v závi-
slosti od štruktúry, ktorú im dali
predkovia, od motívov svojich
činiteľov a z rozdielov z historic-
kých okolností. 

4. Najpravdepodobnejšou for-
mou modlitby je spoločenstvo s prí-
rodou. Nie je vokálne. Choďte 

na osamelé miesto, ak je to možné,
na vrchol hory, za jasnej hviezdnej
noci, rozmýšľajte o majestátnosti 
a poriadku nekonečného ma-
krokozmu. Potom zvážte kompli-
kovanosť rovnako nekonečného
mikrokozmu. Pochopte, že ste 
na jednej strane bezvýznamní 
z dôvodu pochopenia veľkosti vecí
a na druhej strane ste potenciálne
hodnotní nad rámec porozumenia
ako odkaz v reťazci osudov. Tu
začnete chápať, ako môžu hrdosť 
a ja spolu existovať s rešpektom 
a úctou. Tam nájdeme harmóniu 
s prírodou a s harmóniou príde sila,
mier a istota. 

5. Sekulárne energetické sys-
témy chránia a podporujú nábožen-
stvá, ktoré sa sústreďujú 
na posmrtný život. Preto sú mnohí
ľudia schopní opustiť obranu 
pred predátorom tohto života. 

6. História, svetská i nábožen-
ská, je bájka, ktorá je koncipovaná
v samoobslužnom podvode a je vy-
hlásená tými, ktorí vnímajú výhody. 

7. Náboženstvo v jeho naj-
prospešnejšej forme je symbolika
ľudu a jeho kultúry. Sektárske
náboženstvo ničí zmysly jedi-
nečnosti, exkluzivity a hodnoty
nevyhnutné pre prežitie rasy. 

8. Čo nazývajú ľudia "super-
prírodné", je skutočne "prirodzené", čo
ešte nie je pochopené alebo odhalené. 

9. Rozmnožovanie zákonov 
s následnou stratou slobody je
znakom a priamo úmerné duchovnej
chorobe v národe. 

10. Ak je národ bez duševného
zdravia a morálneho charakteru, potom
vyplní voľné miesto vláda 
a neprincipiálni muži. Preto sloboda
prosperuje v morálnych hodnotách 
a tyrania sa darí v morálnom úpadku.

11. Pravda vyžaduje malé
vysvetlenie. Preto dávajte pozor 
na verbálne doktríny. Veľké princípy
sú odhalené v stručnosti. 

12. Pravda sa nebojí vyšetrovania. 
13. Nesprávne presvedčenie je

stádo. Ľudia, ktorí nekontrolujú
platnosť a účinok svojich presvedčení
s dôvodmi, trpia alebo zahynú. 

14. Podľa zákonov prírody nič
nie je správnejšie ako zachovanie
vlastnej rasy.

15. Neexistuje väčšia motivu-
júca sila ako presvedčenie, že je
pravda. 

16. Rozlišovanie je znakom
zdravého človeka. V chorom alebo
umierajúcom národe, civilizácii,

kultúre alebo rase sa substancia
opúšťa v prospech vzhľadu. 

17. Rozlišovanie zahŕňa
schopnosť rozpoznať rozdiel medzi
vierou a preukázateľnou realitou. 

18. Neexistuje taká vec ako
práva alebo privilégiá podľa
zákonov prírody. Jeleň, ktorý je pre-
nasledovaný hladným levom, môže
prísť o život. Môže však vykúpiť
svoj život poslušnosťou prírodným
inštinktom, ostražitosťou alebo
útekom. Podobne muži nemajú ži-
adne práva na život, slobodu alebo

šťastie. Tieto dary života si môže
zadovážiť sám, svojou rodinou, svo-
jim kmeňom alebo svojimi pred-
kami, no napriek tomu sú to dary a
nie práva. Navyše, hodnota týchto
darov môže byť zachovaná iba
bdelosťou a poslušnosťou voči
prírodnému zákonu. 

19. Ľudia, ktorí nie sú
presvedčení o svojej jedinečnosti a
hodnote, zahynú. 

20. Biela rasa trpela tisíce rokov
invázie a brutalitu z Afriky a Ázie.
Napríklad Attila a ázijskí Húni, ktorí
v 5. storočí napadli Európu,
znásilňovali, drancovali a zabíjali od
Álp po Baltické a Kaspické more.
Tento scenár opakovali Mongoli s
Džingischánom 800 rokov neskôr
(všimnite si, že americkí Indiáni nie
sú "domorodí Američania", ale sú
rasovo mongolskí). V 8. storočí,
stovky rokov predtým než boli
černosi privezení do Ameriky,
severoafrickí Mauri zmiešaného
rasového pôvodu napadli a dobyli
Portugalsko, Španielsko a časť
Francúzska. Takže pokus o vinu, za
daných historických okolností, ktorú
bielej rase kladú tzv. „civilizovaní
katári“ je neplatný a navyše pod-
porený aj  prírodným zákonom,
ktorý popiera medzidruhový súcit.
Faktom je, že všetky snahy mali
nezanedbateľný prospech pre rozvoj
tvorivého génia bielych ľudí. 

21. Ľudia, ktorí dovoľujú iným,
ktorí nie sú z ich  rasy, žiť medzi
nimi, zahynú, pretože nevyhnutným
výsledkom rasovej integrácie je
rasové vzájomné rozmnožovanie,
ktoré ničí vlastnosti a existenciu
rasy. Nútená integrácia je zámerná a
zlomyseľná genocída, najmä pre
ľudí, akým je biela rasa, ktorí sú
dnes malou menšinou vo svete. 

22. V konečnom dôsledku nie je
rasa alebo druh považovaná za
nadradenú alebo nižšiu svojimi
výsledkami, ale svojou vôľou 
a schopnosťou prežiť.

23. Politické, ekonomické a ná-
boženské systémy môžu byť zničené
a vzkriesené ľuďmi, ale smrť rasy 
je večná. 

24. Žiadna rasa ľudí nemôže
naďalej pokračovať vo svojej exis-
tencii bez územných imperatívov, v
ktorých chráni a propaguje svoj
vlastný druh. 

25. Ľudia bez kultúry výlučne
vlastnou vinou zahynú. 

26. Príroda dala určitú antipatiu
medzi rasami a druhmi, aby za-

chovala individualitu a existenciu
každého z nich. Porušenie územ-
ného imperatívu, ktoré je potrebné
na zachovanie tejto antipatie, vedie
ku konfliktu alebo skríženiu. 

27. Nie je konštruktívne
nenávidieť tých z ostatných rás
alebo dokonca tých, ktorí sú v
zmiešaných rasách. Ale musia sa
udržať oddelene pre prežitie vlastnej
rasy. Človek však musí s čistou a
dokonalou nenávisťou nenávidieť
tých, ktorí na vlastnej rase spáchajú
zradu proti vlastnému druhu a voči

národom vlastného druhu. Každý
jeden musí nenávidieť s dokonalou
nenávisťou všetkých tých ľudí alebo
praktiky, ktoré ničia človeka,
kultúru alebo rasovú exkluzivitu
územného imperatívu. 

28. Koncept viacrasovej
spoločnosti porušuje každý prírodný
zákon o zachovávaní druhov. 

29. Pojem "rovnosť" je vyh-
lásený za lživý všetkými dôkazmi o
prírode. Je to hľadanie najnižšieho
spoločného menovateľa a popieranie
iného názoru, ktorý zničí každú
nadradenú rasu, národ alebo kultúru 
v jeho danom teritóriu. Aby ťažný kôň
bežal tak rýchlo ako pretekársky kôň,
najprv by ste museli ochromiť
pretekárskeho koňa; naopak, aby
pretekársky kôň utiahol toľko ako
ťažný kôň, najskôr by ste museli
ochromiť ťažného koňa. V oboch prí-
padoch znamená snaha o rovnosť
zničenie výnimočnosti. 

30. Inštinkty pre rasovú a
druhovú ochranu sú vysvätené
prírodou. 

31. Inštinkty sú perfektný
mechanizmus prírody pre prežitie
každého druhu a rasy. Ľudská
slabosť racionalizácie situácií na
sebauspokojenie nesmie byť za-
kázaná, ale nesmie byť dovolené
aby zasahovala do týchto 
inštinktov. 

32. Miscegenácia, teda miešanie
rasy, je a vždy bola najväčšou
hrozbou pre prežitie bielej rasy. 

33. Súcit medzi druhmi je v roz-
pore so zákonmi o prírode, a preto
je samovražedný. Ak by sa vlk pri-
hovoril, aby zachránil jahňatá pred
levom, bol by zabitý. Dnes vidíme,
že biely človek je tak zaťažený
daňami, že si nemôže dovoliť mať
deti. Získané dane sa potom použí-
vajú na podporu chovu desiatok mi-
liónov členov iných rás, z ktorých
mnohí potom požadujú pre seba
posledné z bielych samíc. Ako môžete
vidieť, človek podlieha všetkým
zákonom prírody. Toto nemá nič
spoločné s morálkou, nenávisťou, do-
brom alebo zlom. Príroda neuznáva
pojmy dobro a zlo v medzidruhových
vzťahoch. Ak lev baží po jahňati, je to
dobré pre leva a zlo pre jahňa. Ak jahňa
utečie a lev hladuje, je to dobré pre
jahňa a zlo pre leva. Takže vidíme, že
tá istá udalosť je označená ako dobrá
aj zlá. To nemôže byť v zákonoch o
prírode, tam neexistujú žiadne
protirečenia. 

34. Inštinkt pre sexuálne spoje-

nie je súčasťou perfektného mecha-
nizmu prírody pre zachovanie
druhov. Začína skoro v živote 
a často pokračuje až do neskorej 
existencie. Nesmie byť potlačovaný
jeho účel, reprodukcia nesmie byť
ani zmarená. Pochopte, že už tisíce
rokov naše ženy nosili deti v ranom
veku. Teraz, v snahe prispôsobiť sa
a súťažiť v cudzej kultúre, popierajú
svoje inštinkty a povinnosti, ktoré sú
určené prírodou. Treba sa učiť zod-
povednosti, ale treba mať aj
pochopenie.  Kto chce súdiť, musí
najprv pochopiť rozdiel medzi tým,
čo je dobré a čo je správne.

35. Homosexualita je zločinom
proti prírode. Celá príroda deklaruje, že
účelom snahy pre sexuálne spojenie je
reprodukcia a teda ochrana druhov.
Poctivý pohlavný  styk musí byť
smerovaný k držbe samíc tej istej rasy,
rovnako ako územie a moc, ktoré sú
potrebné na ich udržanie. 

36. Sexuálna pornografia de-
graduje povahu všetkých, ktorých sa
to týka. Krásna nahá žena je umenie;
umiestnená kamera medzi jej kole-
nami za účelom preskúmania jej in-
tímnej časti, je pornografia. 

37. Ten národ, ktorého muži
nebudú bojovať až k smrti, aby sa
udržali a spájali so svojimi ženami,
zahynie. Každý biely muž so zdra-
vými inštinktami cíti  odpor, keď
vidí ženu svojej rasy s mužom inej
rasy. Tí, ktorí dnes ovládajú médiá 
a záležitosti západného sveta, učia,
že takéto myslenie a správanie je
zlé a hanebné. Označujú to za "ra-
sizmus". Ako každý "izmus",
napríklad slovo "nacionalizmus",
znamená propagovať vlastný národ;
"rasizmus" znamená len propagovať
a chrániť život vlastnej rasy. Je to
pravdepodobne najprednostnejšie
slovo. Každý človek, ktorý nepozná
tieto inštinkty, je protiprirodzený. 

38. V chorom a zomierajúcom
národe, kultúre, rase alebo civi-
lizácii s politickým nesúhlasom 
s tradičnými hodnotami budú
označené a prenasledované všetky
iné názory a skutky ako otravné
zločiny, ktoré inkvizítori oblečú do
jingoistického vlastenectva.

39. Ľudia, ktorí nevedia o svojej
minulosti, poškodia prítomnosť 
a zničia budúcnosť. 

40. Rasa musí ctiť predovšetkým
pozemské veci tých, ktorí dali svoj život
alebo slobodu za zachovania ľudstva. 

41. Ľudia ako  členovia rasy sú
národmi. Rasová oddanosť musí
vždy nahradiť geografické a ná-
rodné hranice. Ak sa to bude učiť 
a pochopí, skončia bratovražedné
vojny. Vojny sa nesmú viesť 
v   prospech inej rasy. 

42. Vodcovia národov nie sú vlád-
covia, sú to služobníci a opatrovníci.
Nemajú slúžiť pre osobný zisk. Vy-
berte len opatrovníka, ktorý nemá záu-
jem o hromadenie hmotných statkov. 

43. Vyberte a posúďte svojich
vodcov, tiež nazývaných opatro-
vníkmi, takto: Tí, ktorí sa snažia
vždy obmedziť moc vlády, majú
dobré srdce a svedomie. Tí, ktorí sa
snažia rozšíriť vládnu moc, sú zák-
ladnými tyranmi. 

44. Žiadna vláda nemôže
nikomu dať nič, bez toho, aby ju na-
jprv odobrala od druhého. Vláda je
svojou povahou legalizovaná.
Obmedzené množstvo vlády je
nevyhnutnou potrebou pre národnú
obranu a vnútorný poriadok.
Čokoľvek viac je kontraproduktívne
k  slobode.

(Pokračovanie v budúcom čísle)

JOZEF MIKUŠ

Nezmyselnosť
politickej žaloby


