
„Toto je noc, v ktorej Kristus rozlámal
okovy smrti a víťazne vstal z hrobu,“ ohlasuje
„Exultet,“ prekrásny  chválospev veľkonočnej
vigílie. Tak znie radostné posolstvo milostivej
noci, v ktorej slávime zmŕtvychvstanie Ježiša
Krista. Anjel v evanjeliu oslovuje ženy, ktoré
prišli pozrieť hrob: „Vy sa nebojte ! Viem,  že
hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Nie je tu,
lebo vstal z mŕtvych, ako povedal“ (Mt 28, 5-6).

Nechajme si aj my zvestovať tými istými
slovami veľkonočné tajomstvo: Ježiš, náš Pán,
žije! Nech sa dostane do hlbín duše a hlasne tam
zaznie! Ježiš, ktorý prešiel našou zemou 
a ľudským životom, ktorého zloba a nenávisť
umučili na smrť, neostal mŕtvy medzi mŕtvymi.
Žije! Žije ako Boh v lone Trojjediného Boha.
Žije aj ako človek vo svojom oslávenom tele.
Čo všetko vyvoláva uvedená zvesť v našom
vnútri? Nie už vnútornú drámu prvých
Ježišových učeníkov. Vari iba tiché otázky 
a žiadosť dostať odpovede. Lež prečo by
nemohla byť hneď istotou a radosťou? Ak sa tak
nestane, dáva sa ešte čas. Prvotné kresťanské
spoločenstvá slávili Vzkriesenie plných osem

dní. Priveľká je  udalosť, ktorú si pripomínajú 
a súčasne sprítomňujú, aby ich mohla preniknúť
v hraniciach jedného jediného dňa. Vzkriesenie,
zmŕtvychvstanie, celkom nový život sú
skutočnosťami, otrasú vnútrom človeka, ktorý
si uvedomí, že je odsúdený na smrť, hoci nevie,
kedy sa rozsudok prevedie. „Ježiš žije“ – hovo-
rili si učeníci v tichosti a vystrašene tri dni 
po jeho smrti. Presvedčenie o jeho oživení, 
o jeho novom,  oslávenom živote však rástlo 
zo dňa na deň. Bolo posilňované neustálym
stykom. Ježišove stretnutia so svojími učeníkmi
boli vždy dôkazmi jeho
zmŕtvychvstania. Teraz
už naisto vedeli, koho si
vyvolili. Po zoslaní Ducha  Svätého apoštoli 
a Peter udalosť Zmŕtvychvstania neohrozene
ohlasovali na námestiach a zaplnili ňou celý
Jeruzalem. Keď veľkňaz začal pre to
vyšetrovanie apoštolov, Peter  odpovedal: 

„Viac treba poslúchať Boha ako ľudí. Boh
našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy za-
vesili na drevo a zabili. Ale Boh ho svojou pra-
vicou povýšil za Vládcu a Spasiteľa, aby dal

Izraelovi milosť obrátenia a odpustenia
hriechov. Svedkami týchto udalostí sme my 
a Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho
poslúchajú“ ( Sk 5, 29- 32). Neskôr budú
ohlasovať udalosť vzkriesenia Ježiša Krista  
vo  všetkých metropolách  vtedajšieho sveta.
Apoštoli, a najmä Peter neboli nijakí rojkovia a
neutiekali sa k ilúziam. Evanjelia dosvedčujú:
Ježiš si musel dať veľa námahy, kým ich
konečne presvedčil o svojom živote. Ale keď
raz uverili, boli ochotní umrieť za svoje
presvedčenie. Nech dôkazy, ktoré Ježiš,

Zmŕtvychvstalý,
dal o sebe svojim
apoštolom nás

nenechajú ľahostajnými!  Podobne bolo aj s ich
prvými poslucháčmi v Jeruzaleme. Ak by neboli
od apoštolov , ktorých každé slovo prezrádzalo,
že v živote neznamenajú nič, dostali pevné 
a nepochybné dôkazy, neboli by sa dali pokrstiť.
Neboli by prijali  vieru v Ježiša Krista a jeho ra-
dostnú zvesť. Naša viera je účasťou na viere
apoštolov a praspoločenstva Cirkvi v Jeruza-
leme. Aj my dobre vieme, koho sme si vyvolili,
koho nasledujeme. Zmŕtvychvstanie Pána

odhaľuje zmysel celého jeho pozemského
jestvovania. Pre nás je prísľubom nádeje, našej
skvelej budúcnosti. Veľkonočná vigília nie je
zakľučením oslavy vzkriesenia Ježiša Krista. Po
nej príde štyridsať dní: čas pre osobnú cestu 
k Zmŕtvychvstalému. Príležitosť k postretnutiu
s ním. V rozpravách veľkonočného evanjelia
vidíme prvých, ktorí sa vydali na cestu 
k Ježišovmu hrobu. Pozorujme zblízka postavy,
pre ktoré sa udalosti s tým spojené stali 
mimoriadnym zážitkom: Máriu z Magdaly a iné
ženy, Jána, učeníka, ktorého Pán miloval, Petra.
Viďme ako uzreli prázdny hrob , ako sa oni
dostali k stretnutiu so Zmŕtychvstalým. Po nich
nasledujú ďalšie významné stretnutia 
so vzkrieseným Pánom: jeho nevysvetliteľné
prechody cez zatvorené dvere s prianím : „Pokoj
vám!,“  zážitok apoštolov a Tomáša (por. Jn 20,
19- 31), emauzkých učeníkov (por.Lk 24, 13-
48), zázračný rybolov a stolovanie pri Tiberiad-
skom mori (por. Jn 21, 1-14) atď. V evanje-
liových rozpravách veľkonočného tajomstva
vidíme: 

(Pokračovanie na 3. strane)
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V časoch, kedy sa celý svet utápa
v strachu z nezastaviteľne sa šíriaceho
koronavírusu COVID-19, či zo zne-
pokojením sleduje bránenie gréckych
hraníc pred imigrantami, ktorí viac
ako ľudí utekajúcich zo strachu 
pred vojnou pripomínajú bojaschopnú
armádu, zloženú zo zdravých a nabu-
dených chlapov, prehliadame ďalšie
veľké nebezpečenstvo, ktoré sa snaží
veľmi intenzívne ovládnuť našu drahú
vlasť, Slovensko. 

Práve tohtoročné parlamentné
voľby ma utvrdili, že stojíme pred
vážnym problémom. Čelíme totiž nás-
tupu novodobej totality. Snahy smeru-
júce z Bruselu o úplné podriadenie si
Slovenskej republiky nebudem teraz
rozoberať, zameriam sa výlučne 
na domácu politickú scénu a jej obrov-
skú nástrahu menom liberalizmus. 

Liberalizmus by mal znamenať
toleranciu, či zhovievavosť voči iným
názorom a ideológiám. Rešpektovanie
iných názorov, aj ochranu ľudských

práv všetkých ľudí. Aspoň tak nám
napovedá oficiálna definícia o libera-
lizme. Realita je však úplne iná. 
Pod pomenovaním liberáli sa začali
skrývať ľudia s úplne odlišnými hod-
notami a názormi, rešpektujúci len tie
názory, ktoré kooperujú s ich názormi
a pokiaľ má niekto odlišný názor,
stáva sa z neho nepriateľ. Nepriateľ,
ktorého treba zosmiešniť a ak to nepo-
môže, tak umlčať, a to akýmkoľvek
spôsobom. 

Liberálov v slovenskej politike e-
vidujeme už dlhšie, zatiaľ sa však
salámovou metódou snažili pomaly 
a postupne pripravovať ľudí na zmeny,
ktoré chcú docieliť. Tvárili sa, že si
vypočujú aj iný názor a často, aj keď
len cez zaťaté zuby, ostávali len 
pri slovných výmenách. Ich metódou
sa stalo zosmiešňovanie iných ná-
zorov, skrz čo sa snažili ovplyvniť,
aby názory, ktoré nekooperujú s ich
názormi, sa ľudia báli verejne
prezentovať kvôli posmeškom.

Posledné roky však médiá
razantne pritvrdili a začali intenzív-
nejšie s mediálnou manipuláciou 
a vymývaním mozgov pracovať na
tom, aby ľudia uverili, že liberalizmus
je najlepší a chcú ho všetci ľudia
naprieč všetkými vrstvami obyva-
teľstva. Podľa vzoru: stokrát opako-
vaná lož sa stane pravdou, dookola
šírili svoje vízie a názory, ktoré
prezentovali v prospech liberalizmu.
Prispôsobený televízny program, se-
riály, či realityshow. Všade sa zrazu
konzervatívne myslenie prezentovalo
ako spiatočnícke, smiešne a trápne.
Naopak, liberálne názory sa stali mod-
erné a správne. Lenže pozor, pod poj-
mom liberálny sa už prestala myslieť
tolerancia voči všetkým, ale vyhranila
sa len ako tolerancia voči určitým
skupinám. Zrazu ten, kto nepatril 
pod niektorú z privilegovaných skupín
a rozhodol sa vyjadriť obavy, resp.
kritiku v rozpore s liberálnymi ná-
zormi, sa stal nepriateľom liberálov.
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Povedzme si to narovinu:
stodva rokov, od umelého
rozvratu stredoeurópskeho

impéria, náš národ ovládajú pomo-
cou menšín. Spájajú sa dovedna
menšiny národnostné, náboženské,
dnes už aj sexuálne, a vytvárajú
svoje politické koalície. Spojili sa
s komunistami, spájajú sa s li-
berálmi, a samozrejme, trieštia
náboženskú a etnickú väčšinu.
Opierajú sa pri tomto spájaní 
o podporu zahraničných hege-
mónov, raz USA, Veľkej Británie
či Francúzska, potom Ruska.
Výsledok sú politické monsterpro-
cesy, vraždy, vyháňanie z vlasti,

nútené práce, diskriminácia, pos-
mech a hlavne sústavné vzbudzo-
vanie viny fašizmom, ktorý si
zobrali ako osvedčený budzogáň
od Stalina. Žiaľ, dva ostatné
režimy väčšinu tak rozvadili, že nie
je už spôsobilá chápať strategickú
potrebu spájania sa. Naopak, vždy
sa nájdu špekulanti, ktorí sa radšej
pokúšajú vyviezť na vlne kritiky,
ako riskovať obranu národných
záujmov. Tridsať rokov sa to
učíme, ale nepokročili sme ďalej
od predchádzajúcich generácií, 
s výnimkou tej, ktorá vedela
nastoliť slovenskú štátnosť. To sa,
samozrejme, neodpúšťa.

A tak tu máme vládu štyroch
podvodníkov, z ktorých víťazný si
bude udržiavať moc pre moc samu,
a nie  kvôli tomu, aby čosi vytvoril 
pre národ. A ostatní mu v tom budú
iba pritakávať. A ak nie, nebude to
kvôli obhajobe Slovenska a Slo-
vákov, ale vlastných preferencií. 

Samozrejme, každý darebák
siaha po najbližšom kyjaku, aby to
zdravé, neúplatné, čo by mohlo
ohroziť jeho koristné záujmy, udrel
a zastrašil váhajúcich, prípadne
takých, ktorí radšej strčia hlavu 
do piesku. 

Nenahovárajme si, mediálny
priestor je predaný. Zbavili sme sa
ho, ako sa zbavujeme správy vlast-
ných prírodných zdrojov, najmä
strategického bohatstva, o toré sa
budú viesť vojny - bohatstva. 
Vzdali sme sa školstva, čo je popri
vode a médiách hlavný zdroj vý-
chovy či antivýchovy budúcich
pokolení. Stratégiou protivníka je
vychovať u nepriateľa takú generá-
cia, ktorá mávne rukou nad obetou
svojich otcov, dedov a pradedov.

Žijeme v dome vírusovej
pandémie. Isteže, je to desivý jav.
Ale aj potopa bola desivá. Všetci
sa utopili okrem Noema a jeho
rodiny. Neželám si, aby sa nik
utopil, iba chcem podčiarknuť, že
sme dostali šancu prejaviť sa ako
ľudia, ako národ, ako katolíci.
Dostali sme príučku, že síce
zarábať sa dá v zahraničí, ale
skutočným domovom je iba tá
dlaň, na ktorej smieš plakať - ako
povedal básnik.

Uvedomme sa konečne.

Uvedomme sa
TEODOR KRIŽKA

Postupne sa začala deliť spoločnosť
na slušných a tých iných. Ako
slušných médiá prezentovali tých,
ktorí mali liberálne názory. Už nie
salámovou metódou, ale otvorene,
nabudení mediálnym tlakom začali
liberáli ukazovať svoju pravú tvár.
Zacítili šancu prevziať na Slovensku
moc. Zrazu zahodili masky a ukázali
sa v pravom svetle. Už to neboli milé
úsmevy hovoriace o tolerancii a po-
rozumení k iným, ale rozbesnení 
s penou na ústach, agresívni a kričiaci
po ľuďoch s iným politickým ná-
zorom. Zrazu tí, ktorí by ako prví mali
hľadať konsenzus naprieč politickými
stranami, začali polarizovať spolo-
čnosť. Začali rozdeľovať spoločnosť,
šíriť strach, hnev a nenávisť, skrz
ktoré sa začali ich priaznivci čoraz
viac radikalizovať. To, čo charakteri-
zovalo ľavicovo extrémistické sku-
piny a hnutia, sa zrazu prenieslo 
na politické strany, hlavne na jednu,
ktorá je aj personálne previazaná 
s takýmito ľuďmi. 

Sám som bol svedkom mnohých
primitívnych výstupov, urážok, ba
dokonca vyhrážaní od tých, ktorí sami
seba označujú za tých slušných a jed-
iných správnych. Čoraz častejšie
ničenie majetku a čoraz napätejšia
situácia len na základe politickej
nezhody. Definícia extrémizmu tu
začala sedieť presne na tých, ktorí sa
tvárili, že proti extrémizmu bojujú. 
Z mnohých liberálov sa stali otvorení
extrémisti. Tá najradikálnejšia a naj-
primitívnejšia časť len tesne neprešla
do parlamentu. Avšak aj tá ich pod-
pora, ktorú dosiahli, je signálom, že
zradikalizovaný liberalizmus rastie 
a môže predstavovať reálne nebez-
pečenstvo pre demokraciu 
na Slovensku. 

Už čoskoro totiž môže prísť doba,
kedy sa ľudia budú na základe poli-
tického názoru napádať na uliciach,
ba dokonca pichať nožmi, zapaľovať
autá... To je výsledok polarizácie
spoločnosti, ktorá postupne nastáva
aktivitami liberálnych extrémistov 
a rôznych „protiextrémistických“ ak-
tivistov, ktorí svojou činnosťou
prispievajú k šíreniu a narastaniu ex-
trémizmu. Je to vrchol cynizmu, keď
takéto osoby ešte dostávajú rôzne
vyznamenania, či sa dostávajú do ve-
rejných funkcií. 

Musím uznať, že je pravda, že ex-
trémizmus je na Slovensku veľký
problém. A treba naň jasne ukázať 
a varovať národ pred jeho nástupom.
Pretože neskončí to zakazovaním
nepohodlných politických strán a kri-
minalizovaním jednotlivcov. Hrozba
nástupu totality je čoraz viac reálna a
našou úlohou je brániť náš národ a
občanov proti tejto hrozbe. Je načase
jasne a nahlas povedať, že ľavicovo ex-
trémistické hnutie sa snaží na Slovensku
politicky presadiť a tí najväčší bojovníci
proti extrémizmu sú v skutočnej podstate
novodobí fašisti. 

MICHAL BUCHTA

Nebezpečenstvo
menom liberalizmus
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Kresťanstvo je náboženstvom
lásky. Jeho prvé hlavné prikázania
káže milovať Boha nadovšetko 
a druhé  prikazuje: „Milovať budeš
svojho blížneho, ako seba samého”
(Mk 12, 30). V duchu tejto všetko-
zahrňujúcej lásky Sv. Pavol nabáda
prvých kresťanov: “Kým teda máme
čas, robme dobre všetkým, ale najmä
členom rodiny veriacich (domestic is
fidei) (Gal. 6, 10). Tieto citáty
pripomínajú súčasnému pápežovi
Františkovi jeho kritici, keď
vyslovujú svoje znepokojenie nad
nedávnymi prejavmi a udalosťami
jeho pontifikátu. Poukazujú, že
mierou lásky je človek sám, prípadne
komunita, ktorej je členom. Teda pre-
javy lásky voči druhému majú svoje
medze v tom zmysle, že nie je žiaduce
byť štedrejší, ústretovejší,
veľkorysejší… voči cudziemu, ako
voči sebe; voči vzdialeným, ako voči
blízkym členom rodiny veriacich. 

V poslednom čase sa totiž
vyskytlo viacero takých prípadov, kde
v konaní Sv. Stolice sa katolícki ve-
riaci cítia ukrivdení na úkor neka-
tolíkov, dokonca na úkor nepriateľov
Cirkvi. Pre mnohých pozorovateľov
najvypuklejšie sa to prejavilo v dvoch
nedávnych udalostiach: v súvislosti 
s dohodou Sv. Stolice s vládou
Čínskej republiky a pri postoji Sv.
Otca k svätorečeniu bl. Alojza
Stepinaca.

V septembri 2018 Vatikán uzavrel
provizórnu dohodu s komunistickou
vládou Číny. Hnacím motorom tohto
unáhleného kroku bol štátny sekretár
Sv. Stolice kardinál Pietro Parolin. 

Ako vo všetkých krajinách, kde sa
komunizmus zmocnil vlády, tak aj 
v Číne, ateistický režim sa pokúsil
odlúčiť Cirkev od Ríma a dostať ju
pod svoju kontrolu. Podarilo sa mu to,
ale len v malej miere. Väčšina ve-
riacich sa utiahla do katakomb, žila
celé desaťročia ako prenasledovaná
tajná Cirkev so svojimi vernými
kňazmi a biskupmi. Skupina veriacich
a kléru, ktorá sa nechala ovládnuť ko-
munistickým režimom, vytvorila tzv.
Čínsku vlasteneckú katolícku
pospolitosť, Chinese Patriotic
Catholic Association (CPCA).

Proklamovaným cieľom dohody
bolo zjednotiť tieto dve zložky 
a zaistiť širšiu náboženskú slobodu-
takto zjednotenej cirkvi.

Text dohody dodnes ostáva uta-
jený. Z vonkajších prejavov však
jasne vyplýva, že hoci Vatikán urobil
v zmluve veľké ústupky, postavenie
veriacich sa nijako nezlepšilo. Do-
hoda totiž vyzvala tajnú Cirkev, aby
vyšla z katakomb, spojila sa s úradnou
“vlasteneckou” Cirkvou, uznala vlá-
dou ustanovených biskupov vlaste-
neckej Cirkvi a podriadila sa vládnym
predpisom, ktoré z nej robia slúžku
režimu. Dohoda síce presadila, že
budúcich biskupov bude menovať
pápež. Ten však pri tom veľký výber
nemá, pretože biskupov môže
vymenovať iba spomedzi kandidátov,
ktorých mu predloží komunistická
vláda.

Čínska prenasledovaná Cirkev má
svojho ohnivého advokáta v osobe
kardinála Jozefa Zena, emeritného
biskupa v Hong Kongu. Kardinál Zen
pozná čínsky komunizmus zblízka.
Bol dôverníkom a poradcom pred-
chádzajúcich pápežov Jána Pavla II. 
a Benedikta XVI. Na základe svojich
pozorovaní a skúseností opätovne
varoval pred unáhlenými krokmi.
Poukazoval, že Ján Pavol II.i
Benedikt XVI. sa tiež usilovali o do-
hodu s čínskou vládou, ale robili to s
otcovskou starostlivosťou, majúc na
zreteli predovšetkým duchovné

potreby veriacich a záujmy Cirkvi.
Nešlo im o iluzórny diplomatický
úspech, ale o dobro veriacich a česť
Cirkvi. 

V máji 2007 pápež Benedikt XVI.
adresoval hrdinským “biskupom,
kňazom, zasväteným osobám a ve-
riacemu ľudu Čínskej ľudovej repu-
bliky” obsiahly list. V ňom
vysvetľuje, že Cirkev nemôže prijať
podmienky, ktoré sa ponúkajú pod
takými zvučnými frázami ako
“nezávislosť, autonómia, samospráva,

demokratické riadenie Cirkvi”, pre-
tože za tým sa skrýva schizma 
v Cirkvi, ktorá je „jedna svätá, ka-
tolícka a apoštolská“. Také postavenie
Cirkvi v Číne by bolo nezlučiteľné 
s katolíckou náukou. 

Autori zmluvy zo septembra 2018
tvrdia, že zmluva medzi Vatikánom 
a Čínskou ľudovou republikou je pre
budúcnosť Katolíckej cirkvi v Číne
potrebná a operujú podobnými argu-
mentmi, ako tomu bolo v prípade
smutno-známej vatikánskej Ostpolitik
v šesťdesiatych a sedemdesiatych
rokoch minulého storočia.  Kardinál
Giovanni B. Re, bývalý prefekt kon-
gregácie pre biskupov, dokonca tvrdí,
že dohoda s Čínou je vlastne výsled-
kom iniciatívy pápežov Jána Pavla II
a Benedikta XVI. a že Benedikt,
krátko pred svojou abdikáciou návrh
dohody schválil. Kardinál Zen toto
popiera a tvrdí, že pápež Benedikt 
v spomínanom liste prenasledovanej
Cirkvi v Číne odmietol schváliť
akékoľvek úsilie zo strany čínskej
vlády o uznanie Cirkvi, ktorá by bola
“autonómna, nezávislá, demo-
kratická, etc.” 

Takáto “národná” cirkev by bola
nevyhnutne podriadená svetskej vrch-
nosti práve tak, ako je jej podriadená
súčasná patriotická cirkev CPCA. 

Zmluva je v platnosti už skoro dva
roky a toto sú výsledky: Vatikán uznal
ôsmich vládou vymenovaných
biskupov “vlasteneckej” cirkvi, ktorí
boli predtým exkomunikovaní, pre-
tože boli vysvätení bez súhlasu Sv.
Stolice. Spomedzi biskupov prenasle-
dovanej podzemnej a Rímu lojálnej
cirkvi, iba traja biskupi dostali súhlas
vlády, ostatní sú vystavení šikanova-
niu a iným administratívnym
zákrokom. Ďalší traja biskupi prejavili
svoje sklamanie zriekli sa funkcie 
a na ich miesto prišli vládou schválení
biskupi. Katolícke kostoly, kde veriaci
odmietali odovzdať ich používanie
vlasteneckým kňazom, boli úradmi
zatvorené. V kostoloch visia červené
zástavy, na stenách visia obrazy ko-
munistických velikášov.V mnohých
kostoloch boli namontované televízne
kamery, ktorými sa sleduje priebeh
bohoslužieb a zisťuje identita
účastníkov. V niektorých oblastiach
miestni predstavitelia komunistickej
strany zakázali sláviť Vianoce, ka-
tolícke pohreby, atď. Vyskytli sa prí-
pady, kde boli veriacim konfiškované
biblie, inde zas bola zakázaná účasť
na bohoslužbách deťom a mládeži 
do 19 roku. Inými slovami: jednota, o
ktorú v zmluve išlo, sa nedosiahla,
postavenie veriacich sa nezlepšilo.

Kardinál Zen v interview, ktoré
dňa 3. decembra 2019 poskytol ma-
gazínu New Bloom, s oprávneným

rozhorčením sa sťažoval: “Nedávno
som sa dozvedel, že Sv. Otec pri ná-
vrate z apoštolskej cesty – neviem si
spomenúť odkiaľ – povedal no-
vinárom: Samozrejme, ja si neželám
schizmu. Ale ja sa schizmy nebojím!
Nuž, ja mu idem povedať: Sv. Otče,
Vy podnecujete schizmu. Vy legalizu-
jete schizmatickú cirkev v Číne. To je
neuveriteľné!” Na adresu architekta
zmluvy, kardinála Parolina vyslovil
kardinál Zen takýto trpký súd: “Je mi
veľmi ľúto, keď musím povedať, že

on nie je mužom viery, pretože
opovrhuje skutočnými hrdinami
viery.”

Iný zatrpklý čínsky pastier pre-
nasledovanej Cirkvi charakterizoval
neutešenú situáciu Kristovými slo-
vami: “Nie je dobré vziať chlieb
deťom a hodiť ho šteňatám” 
(Mt 15, 26).

Podobné sklamanie preciťujú aj
katolíci v Chorvátsku. Chorvátsky
národ prechováva zbožnú úctu voči
svojmu kardinálovi-mučeníkovi bl.
Alojzovi Stepinacovi. 

Blahoslavený kardinál Stepinac,
ktorého sviatok sa slávi 16. februára,
umrel ako väzeň komunistického
režimu v domácej väzbe dňa 10.
februára 1960. Pápež Ján XXIII., len
čo dostal správu o jeho smrti, odslúžil
zádušnú sv. omšu vo Svätopeterskej
bazilike. Pápež Ján Pavol II. ho
slávnostne vyhlásil za bla-
hoslaveného. Bolo to dňa 3. októbra
1990 v pútnickom meste Marija
Bistrica neďaleko Záhrebu počas
apoštolskej cesty Sv. Otca v Chorvát-
sku,. Pri tejto príležitosti Ján Pavol II.
predniesol takúto eulógiu: 

„V osobnosti tohto nového bla-
hoslaveného akoby bola stelesnená
celá ohavná tragédia, ktorá dopadla na
chorvátsky ľud a na Európu v 20.
storočí a ktorá toto storočie poznačila
tromi veľkými zlami: fašizmom,
národným socializmom a komuniz-
mom. Dnes však už tento bla-
hoslavený mučeník prežíva radosti
raja, obklopený tými všetkými, ktorí
ako on, bojovali dobrý boj a prečistili
svoju vieru v taviacom kotle utrpenia.”

Svetoznámy sochár umelec Ivan
Meštrovič vytesal do kameňa toto
svedectvo: „Arcibiskup Stepinac
nebol človekom prázdnych slov, ale
skôr mužom činu, ktorý aktívne
pomáhal každému, ako len mohol 
a nakoľko stačil. Nerobil rozdiely, či
dotyčný jednotlivec v núdzi bol
Chorvát alebo Srb, či bol katolík alebo
pravoslávny, či bol kresťan, alebo
nekresťan. Túto skutočnosť nemôžu
zmeniť nijaké útoky, ktorými je napá-
daný, či sú ony už výsledkom
falošných informácií, alebo výsled-
kom zaslepenej mysle.”

Vďačný chorvátsky národ vyvinul
veľké úsilie, aby si svojho hrdinu
mohli uctievať nielen ako bla-
hoslaveného, ale ako svätca. V po-
merne krátkom čase sa podarilo
nazhromaždiť všetky potrebné pred-
poklady pre kanonizáciu. Celá
záležitosť potrebovala už len podpis
Sv. Otca. Ale medzitým pápež
Benedikt abdikoval a nastúpil 
František. 

Túto príležitosť využili protivníci
chorvátskeho katolicizmu, ktorého

jasným symbolom bol kardinál
Stepinac.

Patriarcha srbskej pravoslávne
cirkvi Irinej v roku 2014 a opäť 
v 2015 poslal Františkovi listy, 
v ktorých protestuje proti kanonizácii
kardinálaStepinaca. Námietky, ktoré
proti nemu vzniesol, sú dokázateľne
falošné a vo viacerých aspektoch sa v
nich iba opakujú obvinenia komuni-
stickej justície smutno-známeho
maršala Tita. Na ich zaujatosť a ne-
pravdivosť poukazovala aj konferen-

cia chorvátskych biskupov a ďalší
hodnoverní svedkovia. Ale márne.
Nevedno, či Sv. Otec viac verí cudzím
ako svojim, alebo či svojím postojom
chce  upevniť ekumenické vzťahy 
s pravoslávnou cirkvou a s patriar-
chom Irinejom; ale skutočnosť je taká,
že dosiaľ nedal svoj podpis na ka-
nonizačný dokument. 

Ba čo viac, pri svojom návrate 
z pastoračnej návštevy Bulharska 
a Macedonska, dňa 7.mája 2019, 
na palube lietadla, ktoré ho odvážalo
zo Skopje do Ríma, sa k otázke kano-
nizácie kardinála Stepinaca vyjadril
takto: „Kanonizácia Stepinaca je his-
torický prípad. Je počestným mužom
Cirkvi, ktorá ho vyhlásila za bla-
hoslaveného a môžete ho uctievať, 
a o orodovanie žiadať. Ale v určitých
momentoch kanonizačného procesu,
sa vyskytujú nejasné body, historické
body a ja mám podpísať kanonizáciu,
to je moja zodpovednosť; modlil som
sa, uvažoval, žiadal o radu a videl
som, že by som sa mal obrátiť 
o pomoc na Irineja, veľkého patri-
archu. Ustanovili sme spolu historickú
komisiu a pracovali sme spoločne 
a nám obom – Irinejovi a mne – ide 
o pravdu. Komu je dobrá kanonizácia,
ak nie je vyjasnená pravda. Vieme, že
Stepinac bol dobrý človek, ale aby
som urobil tento krok, hľadal som po-
mocníka v Irinejovi a komisia vec
skúma. V prvom rade bola zriadená
komisia a predložila nám svoju
mienku. Teraz skúmajú iné pramene,
prehlbujú určité body, takže pravda sa
stáva jasnejšou. Ja sa nebojím pravdy,
ja sa nebojím. Ja sa bojím Božieho
súdu.” 

Je to trošku nesúvislá a štylisticky
nevybrúsená odpoveď, ale jej obsah
jasný. Hlboko zarmútila každé
chorvátske srdce, tak v Chorvátsku
ako aj v každom kúte sveta, kde
Chorváti žijú.

Arcibiskup ŽelimirPuljič v mene
biskupov Chorvátska žiadal Sv. Otca,
aby sa nedal zviesť falošnými námi-
etkami nekatolíckych kruhov a pouka-
zoval, že zásahy Srbskej pravoslávnej
cirkvi do  procesu kanonizácie
kardinála Stepinaca vytvárajú
nebezpečný precedens. Emeritný
biskup MileBogovič, označil  výrok
pápeža Františka za “škodlivý pre
Cirkev.” A katolícky svet si 
s nepochopením kladie otázku: „Čo sa
to len robí?“

Na začiatku Františkovho  ponti-
fikátu – v rokoch 2013-2014 – sa s ús-
mevom hovorilo, že nový nástupca sv.
Petra je “pápežom prekvapení”. V tomto
očakávaní naozaj nesklamal; prekvape-
nia prichádzajú jedno za druhým. Ale už
nie sú vždy iba milé a úsmevné. 

FRANTIŠEK VNUK

Pápež prekvapení(Pokračovanie z 1. strany)

Zmŕtvychvstanie nie je iba ožive-
nie Ježišovho tela. Je absolútne
novým, iným, osláveným životom.
Novým začiatkom. Ježiš Kristus – je
prvotina - vstal z mŕtvych a všetko 
sa mení! 

Bude  ľahšie postretnúť,
objaviť Zmŕtvychvstalého, ak nás
s ním spája láska. Vnímajme
svedectvá. Stretnutie s Ježišom
zmŕtvychvstalým je vždy v da-
jakom zmysle odmenou 
za lásku a vernosť. Aj v  dnešnej
situácii. V Zmŕtvychvstalého uverí
iba kto už predtým šiel duchovne
životom spolu s ním. Nasleduje
ho. Kto počúva a nosí v srdci jeho
slová a náuky; kto s láskou a verne
vytrvá pri ňom aj v náporoch zla;
kto má silu priznať sa k nemu proti
celému svetu; kto sa nebojí stáť aj
dnes pod jeho krížom. Tomu sa
stane Ježiš už blízkym a dô-
verným. Vtedy sa jeho du-
chovnému zraku stane prístupným,
prijateľným aj tajomstvo jeho
zmŕtvychvstania. Prieskumy vere-
jných mienok v týchto končinách
(Nemecku), chcú nahovoriť, že
dobrá tretina veriacich, ktorí
navštevujú bohoslužby, neuznáva
Ježišovo zmŕtvychvstanie. Ak je
tomu tak, bolo by sa treba opýtať:
Spoznali títo veriaci vskutku
Ježiša, jeho osobu, jeho posolstvo?
Kráčali v živote spolu s ním?
Osvedčili sa vo vernosti voči
nemu? Ostali pri ňom aj pod
krížom? Viera v Ježišovo
zmŕtvychvstanie, stretnutie s ním,
stojí na konci dlhej cesty. 
V dnešných zahmlených a Boha
popierajúcich spoločenských
pomeroch ešte tvrdšej a únavnejšej
ako vtedy. Pretože podobne ako
vtedy, začína aj dnes: 
za tmy – v tme nášho povrchného
myslenia – chronicky pripútaného 
k zemi. My si však uvedomujeme, že
sme dedičmi radostného posolstva  
o všeobecnom zmŕtvychvstaní. „Toto
je deň, ktorý učinil Pán, plesajme 
a radujme sa z neho“ (Ž 117, 24).
Dovoľme Zmŕtvychvstalému vstúpiť
do života a všetkých jeho 
oblastí.

„V našom srdci je radosť a bo-
lesť, na našej tvári úsmev a slzy.
Takáto je naša pozemská realita.
Avšak Kristus vstal z mŕtvych, je
živý a ide s nami. Preto spievajme 
a kráčajme, verní svojmu nasle-
dovaniu v tomto svete, s pohľadom
upreným na nebo“ (Emeritný
pápež Benedikt XVI.). 

Šťastní tí, čo na ceste verne
vytrvajú! Očakáva ich radostná is-
tota a deň plný svetla.

Mons. RUDOLF MASLÁK

OSLÁ-OSLÁ-
VENÝVENÝ
ŽIVOTŽIVOT
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Dr.Juraj Šujan ma zastavil
v stredu, 26. januára
1977 pred svojím

bytom v budove kina Slovan v Bra-
tislave, na námestí SNP. Bolo okolo
17. hod. Ponáhľal som sa na Hlavnú
poštu vyplatiť telefónny účet a vy-
konať návštevy detí v Podvorniciach
a v Lamači. Preto, i keď som ho 
v zástupe zďalšia zbadal, mal som 
v úmysle sa mu vyhnúť, akoby som
ho nespozoroval.

Ale predbehol mňa on sám. S pre-
kvapením nadvihol ruky, ponáhľal sa
akoby ma objať. Vyhol som sa tomu
podaním ruky. On so zvýšeným hlasom
skoro zakričal: „Kde sa tu berieš, Paľo,
veď máš byť zavretý vo väzení!“

„Ako vidíš, Juro, nemajú tak hor-
livého žalobcu, čo by sa poponáhľal
mňa obesiť, preto ma z ekonomic-
kých dôvodov radšej prepustili.
Odkiaľ vieš, že som bol zavretý?“

Šujan ma vzal pod pazuchy, odvie-
dol z prostredia náhliaceho sa zástupu a
zatiahol do priechodu pred kinom Slovan.

„Bol som na ÚV KSS v Hlbokej
ceste u Pezlára a ten mi hovoril, že Paľo
Čarnogurský je zatvorený za nedov-
olenú činnosť a ohováranie pomerov 
v našom štáte na stránkach emi-
grantskej tlače“ – hovoril mi Dr. Šujan.

„Zaujímalo by ma, Juro, v akej
súvislosti sa pán Pezlár zmienil pred
tebou o mojom uväznení. Predsa je
ideovým tajomníkom na Ústrednom
výbore strany; do jeho právomocí
nespadajú otázky štátnej bezpečnosti.
A či moje zatknutie dostalo až tak
širokú ozvenu, že sa ním zaoberajú
všetky stranícke fóra?“

Nato mi Dr. Šujan podal dosť ob-
sažný výklad, v ktorom sa dotkol mno-
hých závažných skutočností, pre ktoré
potom inkriminovali ich záznam.  Prip-
isujem mu tiež značný historický výz-
nam, preto podávam obsah Šujanovho
podania v jeho najzávažnejších častiach.

Dr. Juraj Šujan napísal pred rokom
svoje rozpomienky na proces s prezi-
dentom Dr. Jozefom Tisom pred
Národným súdom v Bratislave, v
ktorom spolu s Dr. Rašlom zastával
úlohu žalobcu a navrhovateľa trestu
smrti pre Dr. Tisu. Zaznamenal  chvíle
od  jeho dovezenia spolu s členmi vlády
Slovenského štátu dňa 26. okt. 1945 
zo Západného Nemecka do Bratislavy,
až do Tisovej popravy  18. apríla 1947.

Ako je v Bratislave všeobecne
známe, Dr. Juraj Šujan sa od tejto
popravy až dodnes neustále vracia 
k osobe a údajnej vine Dr. Jozefa
Tisu. Svojím postupom akoby pripo-
mínal osobu vraha Razkoľnikova 
zo slávneho Dostojevského románu
„Zločin a trest“. Každému poslu-
cháčovi, ktorý má trpezlivosť ho
počúvať aj keď už po tisíci raz,
opakuje, že on nie je zodpovedný 
za Tisovu smrť, ale všetci ostatní, vrá-
tane samého Dr. Jozefa Tisu.

Sám som sa za uplynulých 30
rokov už toľko razy stretol s Dr. Šu-
janom a on pri každom našom stretnutí
nastolil stále tú istú „razkoľnikovskú“
tému rozhovoru. Nikdy nezabudnem na
rozhovor v re-dakcii Katolíckych novín
v Bratislave na Kapitulskej ul. 8, dňa
11. júna 1947, keď Jur Koza Matejov
na výroky slovenského„Razkoľnikova“
mu otvorene povedal: 

„Hovorte si, pán doktor, čo chcete
a ako chcete, ale tým vôbec nezmy-
jete svoju vinu – zavraždili ste najza-
slúžilejšieho a najcennejšieho činiteľa
národa v celých doterajších sloven-
ských dejinách!“

V tejto duchovnej rozorvanosti
napísal Dr. Šujan svoje „Rozpomienky
obžalobcu v procese s Dr. Jozefom
Tisom“.

Napísal ich už hneď začiatkom
päťdesiatych rokov, ale doteraz mu
ich nemal kto vydať. Nevydali ich tí,
v službách ktorých konal ako
obžalobca, teda Česi, sám Dr. E.
Beneš, aj keď bol čoskoro po poprave
Tisovej zmetený z politického

javiska. A takisto ani sama
Komunis-tická strana, najmä
potom, čo  sa 
do jej vedenia dostal Dr. G.
Hu-sák.Ten nezabudol Šu-
janovi jeho aktívnu horlivosť
v Banskej Bystrici na začiatku
povstania, keď Šujan spolu s
Dr. Vavrom Šrobárom chceli
presadiť Benešovu koncepciu
jednotného československého
národa v obnovenom povo-
jnovom štáte. 

Svojho času, začiatkom
roku 1970, dostal sa mi do rúk
rukopis Šujanových rozpo-
mienok. Od prvých strán som
ho považoval za veľmi zá-
važný dokument v objasnení
povojnových pomerov 
na Slovensku, osobitne
tragédie Tisovej osoby, aj
priebehu procesu, v ktorom
som sám zohral nemalú
úlohu.Jej dôsledkom bolo aj
moje odsúdenie štátnym
súdom v Bratislave, v júni 
r. 1948, na 18 mesiacov žalára
za to, že som obstarával ob-
hajcov pre Dr. J. Tisu a zbieral
potrebné finančné prostriedky
na úhradu tejto obhajoby. 

I keď sa Dr. J. Šujan
usiluje vo svojej rozpo-
mienkovej práci čo najviac
znížiť Tisovu autoritu, vrhať
nepriaznivé svetlo na jeho
národné, politické a ľudské stránky,
podstata kladu jeho práce je v podaní
veľkého množstva faktov, súdnych 
aj mimosúdnych, teda politických 
a zákulisných, tak závažných 
pri konečnom , objektívnom a platnom
historickom zhodnotení Tisovho zás-
toja v moderných slovenských 
dejinách.

Priam šokujúco na mňa zapôso-
bila osobitná kapitola, v ktorej Šujan
podal priebeh rozhovoru predsedu
Národného súdu, Dr. Igora Daxnera 
v Topoľčiankach s prezidentom Dr. E.
Benešom v septembri 1946, keď tento
na Daxnerovu otázku, ako si pred-
stavuje výrok súdu pri nastávajúcom
procese s Dr. J. Tisom, vzrušene
vykríkol: 

„Podle mého přesvědčení Dr. Tiso
musí viset!“

Túto kapitolu som si vtedy
doslovne odpísal zo Šujanovho
rukopisu. Jednu jej kópiu som potom
poslal poštovne, listom Dr. Ferkovi
Vnukovi do Austrálie. Príjem a tak-

isto vzrušenie pri jej čítaní mi adresát
potvrdil. 

Teraz v pasáži kina Slovan v Bra-
tislave mi Dr. J. Šujan povedal, že
jeho rozpomienky na proces s Dr.
Jozefom Tisom vyjdú knižne. V tej
veci bol práve na Ústrednom výbore

KS za šéfom ideologického oddelenia
Ľudovítom Pezlárom. Zmienka 
o mne, mojom zatknutí padla v tej
súvislosti.

Šujan mi totiž povedal, že v jeho
práci sa častejšie vyskytuje i moje
meno. „Ale nie v zlom svetle!“ –
pripomenul mi s dôrazom. Jeho
poznámka ma skôr zarazila ako
potešila. Ale nežiadal som od Šujana
bližšie vysvetlenie, v tom pre-
svedčení, že k zmienkam o mne v je-
ho knihe sa ešte vrátim, či už 
v rozhovore s ním, alebo v osobitnom
spracovaní súvisov a skutočností,
podľa ktorých mňa Šujan  zahrnul 
do svojej práce.

Bol som len zvedavý, či terajšie
znenie knihy, ktoré mu schválili 
pre konečnú formu jej textu, obsahuje
i kapitolu o Daxnerovom rozhovore 
s Dr. E. Benešom a o dôsledkoch,
ktoré vznikli z toho, že Dr. Daxner
hneď na druhý deň Benešov výrok
rozchýril, urobil všeobecne známym
na Národnom súde v Bratislave 

a vyriekol tak rozsudok smrti i spôsob
jeho exekúcie už tri mesiace pred
započatím vlastného procesu, čo je 
z hľadiska samej procedúry 
absurdum.

Obava, ktorú som mal od prvej
chvíle, keď mi Šujan v rozhovore

povedal, že jeho
kniha vyjde ihneď,
sa ukázala reálnou a
Š u j a n o v a
bezcharakternosť
dostala v mojich
očiach odporný
výraz.

Zajakavo, s
unikajúcim pohľa-
dom kdesi do skulín
M a n d e r l á k u 
a strechy Tržnice,
priznal sa mi zba-
belý Šujan, že tá
kapitola tam nebude,
lebo pre ňu sa
schválenie knihy
naj-viacej zdržo-
valo. Prepracoval ju 
a vraj len náznakovo
sa jej dotkol.

„Potom tvoja
kniha nebude mať
cenu, nebude po-
daním pravdy a sku-
točnosti. Prečo ti
teda tak záleží na jej
vytlačení a publiko-
vaní, keď vieš, že
nebude zrkadlom
pravdy a skuto-
čnosti, teba nepo-
staví do inakšieho
svetla, než v akom si
doteraz, totiž, že ne-
sieš najväčší podiel

na smrti Tisovej, ktorá nie je dopa-
dom viny na vinníka, ale politickou
vraždou uchva-titeľov moci nad
predstaviteľom práva národa 
a správnej politiky, aká bola jedine
možná, ak sa mal národ zachrániť 
a obstáť v najväčšej kataklizme doter-
ajších dejín nielen nás, ale všetkého
ľudstva - ako obstál a vyšiel naozaj s
naj-menšími materiálnymi i krvavými
stratami. Čo teda chceš povedať ve-
rejnosti i dejinám svojou knihou,
takto znásilnenou cudzím zásahom a
tvojím súhlasom?“

Poznal som 
z nervózneho trhania ústami Šujana,
že sa musí prevládať, aby nevybuchol
hnevom na moje veľmi priame
vyslovenie kritického pohľadu. Ale
ovládal sa a vysvetľoval.

Spomenul prípad z tzv. mítingu
vysokoškolákov v Parku kultúry 
a oddychu, ktorý sa udial  4. mája
1968, keď jeden z tam prítomných
účastníkov podal na adresu generála
Dr. Rašlu otázku:

„Čo tu na tomto mítingu hľadá
jeho excelencia vrah?“

Táto otázka, hovoril mi Dr. Juraj
Šujan, sa týkala aj jeho, lebo bola
takto adresovaná Rašlovi za to, že bol
žalobcom v Tisovom procese a žiadal
preň najvyšší trest. Teda to isté, čo

Šujan ako hlavný obžalobca.
Hrozné bolo pre Šujana nielen

položenie tejto otázky, ale i to, že bola
potom na druhý deň uverejnená aj 
v denníku Pravda. Znamenalo to, že
aj orgán Komunistickej strany
Slovenska sa pripojil k mienke
ľudákov, že trest smrti nad Dr. J.
Tisom bol vraždou a jej vykoná-
vatelia vrahmi.

Toto ho vraj ženie k tomu, aby sa
jeho kniha dostala na verejnosť a do-
kázala, že on ako obžalobca postupo-
val v procese správne, jednal právne
a podľa trestného poriadku.

Pri zmienke o mítingu v Parku
kultúry a oddychu v Bratislave dňa 
4. mája 1968 spomenul mi Dr. Šujan,
že Ľudovít Pezlár mu povedal:
„Medzi tými vysokoškolákmi, ktorí
na tomto mítingu kládli provokatívne
otázky, bola aj vysokoškoláčka –
dcéra Paľa Čarnogurského!“

Šujan ma prosil, aby som si nechal
len pre seba túto príhodu 
z jeho rozhovoru s vysokým činiteľom
strany Ľudovítom Pezlárom.

Osobne ma prekvapila do istej
miery Pezlárova správa o mojej
dcére. Povedal som, že vtedy bola
vysokoškoláčkou moja mladšia dcéra
Marína, študujúca v tom čase
sinológiu na Karlovej univerzite 
v Prahe. V Bratislave sa nezúčastnila
žiadneho mítingu, ani akéhokoľvek
podobného podujatia. Pravda,
diaľkovo vtedy končila v Bratislave
dcéra Oľga novinárske štúdium na tu-
najšej univerzite. Ale aby ona bola
kládla provokačné otázky, tomu ne-
verím. Mohla sa nanajvýš opýtať 
na niektorú skutočnosť, ktorá vtedy
búrila i morálne dobrých ľudí a nielen
tak citlivú dušu, akou je naša Oľga.

Vyslovil som preto Šujanovi svoje
počudovanie, ako si pán Pezlár dáva
záležať, aby mu aj po deviatich
rokoch žila v pamäti skutočnosť, že
uprostred tých vtedajších vzrušujú-
cich udalostí v Československu ešte
aj teraz kladie na dôležité miesto
položenú otázku mojej dcéry. Vidieť,
že nie politický záujem, ale osobná
predpojatosť a nenávisť je riadiacou
pákou jeho myslenia na najvyššom
ideologickom poste Komunistickej
strany Slovenska.

(POZNÁMKA 1.: Na uvedenom
mítingu v PKO dňa 4. mája 1968 som
naozaj bola. Položila som na
predsednícky stôl písomnú otázku, či 
za účasť na ňom, zvolanom z podnetu
strany a vlády, nebudeme po prípad-

Záznam rozhovoru 
s Dr. Jurajom Šujanom, 

hlavným žalobcom Národného súdu, 
v procese s prezidentom Tisom

Pavol Čarnogurský
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Ľudovít J. Lužbeták, SVD
(1918-2005)

nej zmene straníckeho kurzu postiho-
vaní. Odpoveď som nevyčkala, ani to,
či moja otázka bola vôbec prečítaná.
Z mítingu som musela predčasne
odísť kvôli mojim domácim povinnos-
tiam: nachystať jedlo pre manžela
Martina Slivku a našich dvoch synov.
Hlavné, že moja otázka sa dostala 
k straníckym adresátom, ktorým bola
určená. A cez Dr. Šujana aj správa 
o jej doručení,  teraz aj mne.
Oľga  Slivková, rod. Čarnogurská)

Zmienka o mojej dcére ostala 
v rozhovore so Šujanom iba epizó-
dou. Rozhovor s ním, vyzerajúcim až
starecky a nervovo zošlým, bol  pre
mňa dôležitý, keďže som si uve-
domil, že takej príležitosti sa mi už
nemusí dostať. Opýtal som sa Šujana:

„A tak knihou rozpomienok 
na Tisov proces chceš kryť a očis-
ťovať nielen seba, ale aj Dr. Igora
Daxnera, o ktorom je predsa známe,
že bol psychopaticky, chorobne zau-
jatý oproti Dr. Tisovi?“

„Nie, nechcem kryť Dr. Daxnera,
ktorý popri svojej chorobe, psy-
chopatickej nenávisti voči osobe Dr.
Tisu bol ovplyvnený aj luteránskou
nenávisťou voči Tisovi ako katolíc-
kemu kňazovi.“

Bol som až prekvapený takouto
výbušnosťou Šujana oproti Dax-
nerovi, s ktorým počas procesu
spoločne pracoval na tom, aby Dr.
Tiso bol odsúdený na smrť. Ale
ukázalo sa, že Dr. Juraj Šujan je
vzrušený oproti Dr. Daxnerovi ešte
omnoho viacej udalosťou, ktorá sa
stala už po Tisovej poprave.

Dvojtvárnou, ale až úboho
neschopnou politikou vtedajšieho ve-
denia Demokratickej strany, najmä
Dr. Lettricha, ktorá nesie právnu
zodpovednosť za popravu Dr. J. Tisu,
sa stalo neskorým a neúčinným to, čo
sa malo stať pred započatím procesu:
Dr. Igor Daxner bol odvolaný 
z funkcie predsedu Národného súdu
v Bratislave. Na jeho miesto bol men-
ovaný Dr. Miloš Veseľ . Hoci  tento
čin odvolania Dr. Igora Daxnera 
z funkcie predsedu Národného súdu
prišiel oneskorene ateda i neúčinne,
české šovinistické vládne kruhy,
spolu so slovenskými komunistami,
osobitne s chorobnou nenávisťou Dr.
G. Husáka proti Tisovej osobe,
ktorého politickej  sily sa Dr. G.
Husák bál z hľadiska budúceho
vývoja na Slovensku, zakro-
čili.Obavy  všetkých možných čini-
teľov sa spojili proti Daxnerovmu
odvolaniu.

Prvým krokom komunistickej
vlády po Februári 1948 bolo zrušenie
rozhodnutia Slovenskej národnej
rady o odvolaní Dr. Igora Daxnera 
a jeho opätovné menovanie za pred-
sedu Národného súdu v Bratislave.

Juraj Šujan sa mi teraz osvedčil,
že i keď nesúhlasil s odvolaním Dr.
Igora Daxnera z funkcie predsedu
Národného súdu, lebo v tom videl aj
počiatok vlastnej likvidácie ako
dôsledku účasti obžalobcu na po-
prave Dr. Tisu, bol ešte rozhodnejšie
proti jeho spätnému vymenovaniu 
do tejto funkcie. Lebo z prípravy a
priebehu procesu s Dr. J. Tisom bol
presvedčený o osobnej zaujatosti
Daxnera, prejavenej v demagogic-
kých a nezodpovedných výpadoch
oproti obžalovanému počas procesu.

Keď bolo oznámené rozhodnutie
pražskej vlády o zrušení odvolania
Dr. Igora Daxnera, Šujan bol  za ním,
aby ho presvedčil o tom, že on sám
sa musí dobrovoľne zriecť predsed-
níctva Národného súdu a takto
zachrániť nielen svoju reputáciu, ale
i všetkých ostatných zúčastnených

činiteľov v Tisovom procese. Dr.
Daxner mu povedal, že aj on by bol
ochotný zriecť sa funkcie predsedu
Národného súdu, ale len v tom prí-
pade, ak to bude preň značiť sľúbený
postup. 

„Aký postup?“ – pýtal som sa
Daxnera. – „Predsa si v najvyššej pla-
tovej stupnici. Môžeš iba žiadať 
v súdnictve nejaké významné miesto,
napr. miestopredsedu  Najvyššieho
súdu.“

„Nie. Žiadam si funkciu člena
vlády, či na úrovni člena vlády, teda
miesta, ktoré mi bolo sľúbené 
v Prahe pred započatím procesu s Dr.
Jozefom Tisom!“ -„A čo ti sľúbili?“
– pýtal som sa Dr. Daxnera.

Zbadal som, že Dr. Šujan, skôr
ako by mi reprodukoval Daxnerovu
odpoveď, ešte väčšmi zbledol, oči
mu zaiskrili akýmsi zlovestným
leskom. Rukou urobil akýsi
nedefinovateľný nervózny pohyb 
a doslovne mi zakričal až chorobným
hlasom:

„Povedal mi niečo strašné. Vraj
mu sľúbili v Prahe, že ak prevedie
súd s Dr. Tisom odvážne a nebojácne,
zlomí Tisovo sebavedomie, urobí 
z neho zločinca a hyenu, usmerní roz-
sudok na trest smrti, stane sa
československým veľvyslancom 
v Moskve. – A to už vláda menovala
za veľvyslanca ČSR v Moskve prof.
Horáka, nie jeho. Kým sa táto krivda
a nesplnený sľub na ňom nenapraví,
podrží si miesto predsedu Národného
súdu.“

Hoci som túto verziu počul už
dávno, teraz ma vzrušila skoro takisto
ako Šujana. Veď  mi to teraz repro-
dukoval najpovolanejší  a autentický
svedok, Dr. Juraj Šujan, po Dax-
nerovi  najdôležitejší  dejateľ a zlo-
duch v Tisovom procese.

Podal som mu ruku len na dotyk
a doslova som utekal do hustého
prúdu chodcov na najrušnejšej
bratislavskej tepne.

PAĽO ČARNOGURSKÝ

Malá Franková, 
28. januára 1977. 

POZN.Č. 2: Považujem za dô-
ležité dosvedčiť, čo mi povedal môj
manžel, režisér v podniku Filmová
tvorba, ešte v 90. rokoch minulého
storočia. Kameraman Henry
Bródy, člen jeho filmového štábu
pri niektorých Martinových fil-
moch, sa mu raz zdôveril, že ešte
ako študenta FAMU v Prahe ho
policajným autom priviezli nocou
18. apríla 1947 do Bratislavy, dali
mu filmovú kameru,  materiál 
a rozkázali, aby na dvore väznice
Krajského súdu  nakrútil ráno o 5.
hodine popravu Dr. J. Tisu. Po jej
nakrútení mu kameru aj materiál
odobrali. 

Záznam popravy sa nenachádza 
v žiadnom archíve na Slovensku.
Historik Dr. Suško sa domnieva, že
by mohol byť iba vo Vojenskom
archíve v Prahe, lebo len do tohto
archívu nemá prístup nikto okrem
vojenských osobností. Archív ži-
adne materiály nevydáva, ani
nezapožičiava. Manželka p. Bró-
dyho, ktorý už nežije, mi povedala,
že ona o tom filmovaní nič nevie,
lebo v tom čase sa s ním ešte
nepoznala. Obhajca Dr. Tisu, Dr.
Ernest Žabkay nám potvrdil, že 
k poprave prišiel neohlásene dô-
stojník z Prahy, vyslaný preziden-
tom Benešom.

Dr. OĽGA SLIVKOVÁ

V Bratislave 14. februára 2020

Antropológia ako vedecká disciplína
je na Slovensku popoluškou. A práve
preto je milým prekvapením pre mno-
hých z nás, že jedným z najznámejších
antropológov-vedcov 20. storočia bol
kňaz-misionár, v žilách ktorého prúdila
slovenská krv. Volal sa Ľudovít Jozef
Lužbeták a bol príslušníkom rehole
Spoločnosť Božieho Slova. 

Misionársku rehoľu Societas Verbi
Divini, SVD založil v Holandsku ne-
mecký kňaz Arnold Janssen v roku 1872.
Na Slovensko prišla v roku 1923. 
Od začiatku mala veľkú podporu naj-
mä zo strany nitrianskeho biskupa 
K. Kmeťka a spišského biskupa Jána 
Vojtaššáka. V roku 1936 otvorila na Slo-
vensku noviciát. V roku 1942 bola 
zriadená samostatná slovenská provincia,
ktorej centrálou bol Misijný Dom Matky
Božej v Nitre a patrili k nej kláštory 
v Štiavniku na Spiši a vo Vidinej 
pri Lučenci. V čase svojho zriadenia
mala 39 kňazov, 93 klerikov a klerikov-
novicov, 47 bratov a bratov-novicov, 
16 kandidátov a 192 chovancov- študen-
tov. V roku 1948 rehoľa oslavovala 
25. výročia svojho pôsobenia na Sloven-
sku. Pri tejto príležitosti vyšla aj Pamätná
kniha, v ktorej generálny predstavený re-
hole AloisKappenberg SVD napísal tieto
pochvalné slová: “Spoločnosť Božieho
slova skúsila lásku a pomoc zo strany najd.
p. biskupov, ale nikde nenašla toľko ocho-
ty a štedrej pomoci, ako na Slovensku.”

Podobne bolo tomu aj v Amerike,
kde sa Spoločnosť  Božieho Slova tiež
tešila veľkému záujmu slovenských
vysťahovalcov. Mnohí mladíci zapálení
misijným duchom s nadšením vstupovali
do rehole. Najviac ich bolo v západnej
provincii, ktorá mala – a dosiaľ má – svoj
ústredný dom (St. Mary MissionHouse)
a seminár v Techny, v štáte Illinois, asi
35 km severne od mesta Chicago. Po
vojne sem prichádzali na štúdium aj sem-
inaristi zo Slovenska, napríklad neskorší
arcibiskup a pápežský nuncius Ján
Bukovský (1922- 2009), ktorý tu bol
vysvätený za kňaza v roku 1950 a od ro-
ku 1954 pôsobil na seminári v Techny
ako profesor exegézy. Ako sa možno
dočítať v krajanskej tlači, v roku 1954 tu
študovali ôsmi slovenskí a americko-
slovenskí klerici: Emil Kováč, Jozef
Fertáľ, Ján Lukáč, Ján Mušinský,
Ľudovít Hanzel, Valter Brunovský, Vik-
tor Števko, Tomáš Bilsák. V roku 1932
vstúpil do seminárav Techny 14-ročný
syn slovenských rodičov Tomáša Luž-
betáka a Terézie rod. Tomčíkovej,
Ľudovít J. Lužbeták.

Ľudovít Jozef Lužbeták (v an-
glosaskom svete známy ako Louis J.
Luzbetak) sa narodil dňa 19. septembra
1918 v meste Joliet (asi 50 kilometrov
juhozápadne od Chicaga, IL) ako syn
slovenských prisťahovalcov, ktorí prišli
do Ameriky za chlebom v prvých rokoch
20. storočia. Usadili sa v meste Joliet,
kde ich údelom bola tvrdá práca a sta-
rostlivosť o rodinu, ale zároveň aj nádej
lepšej budúcnostiich potomkov.Ich syn
Ľudovít mal ďalších štyroch súrodencov
(Fridrich, Anton, Tomáš, Jozef).

Vo svojich životopisných spomien-
kach My pilgrimage in Mission o. Luž-
beták takto opisuje prostredie, v ktorom
sa narodil a prežíval svoje mladé letá:
“Moja životná púť sa začala v kruhu
hlboko kresťanského domova a zbožnej
rodiny. Rodičia boli výhonkami  ťažko
pracujúceho stredoeurópskeho sedliack-
eho koreňa. Moje bezprostredné sused-
ské okolie bolo pozoruhodné pre svoju
kultúrnu a náboženskú rozmanitosť. Táto
rozmanitosť bola hlavnou príčinou, že
som si od malička vážil ľudí každej
národnosti; a náboženská mnohorakosť
nepriamo i priamo podnecovala môj záu-
jem  a aktivity v ekumenizme a eku-

menickom hnutí… V domoch na našej
ulice žili poľské, slovenské, ukrajinské,
ruské, litovské, nórske, sýrske, maďarské
a írske rodiny. Hoci moji spolužiaci boli
väčšinou slovenskej národnosti a ka-
tolíckeho náboženstva, moje mimoškol-
ské styky a vzťahy boli tak heterogénne,
ako prostredie, v ktorom som 
vyrastal.”

Základné vzdelanie mladý Ľudovít
nadobudol v osadnej škole pri sloven-
skom katolíckom kostole sv. Cyrila 
a Metoda (704 Landau Avenue) a jeho
prvými učiteľkami boli slovenské a české
sestry benediktínky. Na ich obetavú 
a príkladnú prácu spomínal o. Lužbeták
s vďačnosťou aj po rokoch. Napísal:
“Ešte stále mi ostávajú v pamäti slová,
ktoré nám tak často opakovala naša
sestrička-učiteľka v prvej triede základ-
nej školy: Just do yourbest / and Godwill
do the rest!” (Konaj ako len najlepšie
vieš a ostatné dokončí Boh) Táto
jednoduchá pravda bola čiastkou jej ži-
vota a stala sa čiastkou života aj mne.”

Vyššiu školu (my by sme povedali:
strednú školu) začal navštevovať v roku
1932 u otcov verbistov v Techny IL.
Odtiaľ prešiel do Junior College v Gi-
rard, PA., kde graduoval v roku 1938.
Noviciát si odbavoval v Techny, IL. 
v rokoch 1938-1940 a rehoľné sľuby
zložil v júni 1940. Filozofiu a teológiu
študoval na Veľkom seminári v Techny 
a za kňaza bol vysvätený v auguste 1945.

Ako na základnej , tak aj na vyššej
škole a v priebehu rehoľnej formácie 
v seminári sa preukázal byť po-
zorným,usilovným a neobyčajne na-
daným žiakom, a preto ho hneď 
po vysviacke  jeho predstavení poslali 
do Ríma na ďalšie štúdium. Študoval na
slávnej Gregoriánskej univerzite, kde
získal licenciát z teológie (1946) 
a cirkevného práva (1947). Okrem teo-
logických znalostí sa v ňom prejavovala
aj ľahkosť, s akou sa učil cudzie reči. 
V rímskom medzinárodnom kolégiu
Spoločnosti (na Via Dei Verbiti), kde sa
počas svojich štúdií zdržoval, vedel 
s mnohými spolubývajúcimi konver-
zovať v ich rodnom jazyku.

Tu si ho všimol svetoznámy
antropológ a lingvista prof. Wilhelm
Schmidt, SVD, ktorý navrhol jeho pred-
staveným, aby ho po skončení štúdií v
Ríme poslali  na postgraduálne štúdium
antropológie na univerzite v Fribourgu
vo Švajčiarsku. A tak v rokoch 1947-
1950 študuje  antropológiu, ktorá sa stáva
nielen jeho obľúbenou disciplínou, ale aj
životným povolaním. V roku 1951 získal
doktorát z filozofie “magna cum laude”
(s najvyššou pochvalou).  Jeho doktorská
dizertácia Marriage and Family in Cau-
casia vyšla aj knižne (StudiaInstitu-
tiAnthropos, Mödling-Vienna 1951). 

Svoje prípravné roky završuje štú-
diom lingvistiky a archeológie na uni-
verzite vo Viedni (1950-1951).

V jeseni 1951 sa vracia do USA, kde
pôsobí ako profesor antropológie,
lingvistiky a sociológie na seminári v
Techny. Ale jeho túžbou bolo “ísť do
poľa” a uplatniť svoje vedomosti v mi-
sionárskej praxi.  V roku 1952 odchádza
na Novú Guineu (ktorá v tom čase bola
austrálskou kolóniou), kde ako misionár
pracuje päť rokov. Popri príležitostnej
pastoračnej práci sa venuje hlavne štúdiu
jazyka a kultúry primitívnych kmeňov 
v regióne BismarckRange (Bismarckovo
Pohorie), ktorých reči a dialekty  neboli
ešte zachytené  a spracované. Pre tieto
reči  a nárečia vytvoril fonemické
abecedy, gramatiky a ostatné predpok-
lady prechodu z doby kamennej do
gramotnosti. Z tohto obdobia pochádzajú
jeho priekopnícke práce: MiddleWahgi
Dialects: Grammar (Catholic Mission,
Banz, N.G. 1954); Tabare Dialect: Gram-

mar (Catholic Mission, Alex is hafen, N.
G. 1954); MiddleWahgiPhonology (Uni-
versity of Sydney, Sydney 1956).A treba
dodať aj to, že o. Lužbeták nielen štu-
doval domorodé reči a nárečia, ale ak-
tívne presadzoval gramotnosť, učil
domorodcov písomne komunikovať 
vo vlastnom nárečí. 

Pre Európana je to priam ne-
uveriteľné, ale skutočnosť je taká, že
Papua/Nová Guinea, ktorá má 7,5 mi-
lióna obyvateľov, je po jazykovej stránke
najpestrejšou mozaikou rečí na svete:
850 živých jazykov. Dorozumievacou
rečou medzi jednotlivými kmeňmi je tzv.
Pidgin English – gramaticky zjedno-
dušená a domorodými prvkami doplnená
angličtina. Aj v tomto ohľade o. Luž-
beták ako člen vládnej jazykovej komisie
(Commission on Languages) prispel 
k ujednotneniu tejto spoločnej reči.

V roku 1956 sa o. Lužbeták vrátil 
do USA, kde bol vymenovaný za výkon-
ného riaditeľa Strediska pre aplikovaný
výskum v apoštoláte (Center for Applied
Research in theApostolate) pri George-
town University, Washington D.C. Tu
vydáva svoje hlavné dielo The Church
and Cultures; An Applied Anthropology
for the Religious Worker (Divine Word
Publications, Techny IL. 1963), ktoré
vyšlo v šiestich vydaniach a bolo
preložené do piatich jazykov. V knihe
autor vysvetľuje a približuje staronový
štýl evanjelizácie, tzv. “kontextualizá-
ciu”, t. j. proces, ktorým miestna cirkev
integruje svoje chápanie Evanjelia
(“text”) s vlastnou domácou kultúrou
(“context”).

Po siedmich rokoch dostal novú
úlohu riaditeľa rehoľného seminára v Ep-
wort (Divine Word College, Epworth,
Iowa), v štáte Iowa, kde pôsobil až 
do roku 1979.

Tu okrem administratívnych povin-
ností sa o. Lužbeták venoval aj vedeckej
práci. Výsledky svojho úsilia (štúdie,
populárne príspevky, recenzie, komen-
táre a informácie uverejňoval vo vedeck-
ých časopisoch ako Anthropos,
Anthropological Quarterly, Verbum,
ChristianFamily, MissionStudies, etc.).
Pre katolícku encyklopédiu (The New
CatholicEncyclopedia) vypracoval heslá
antropologického charakteru.

V roku 1979 sa stáva šéfredaktorom
(“editor”) prestížneho medzinárodného
vedeckého časopisu Anthropos. Interna-
tional Review of Ethnology and Linguis-
tics (ktorého zakladateľom bol Wilhelm
Schmidt) a vedúcim Anthropos Institut 
v SanktAugustin, Nemecko.

V pokoncilovom období práca mi-
sionárov dostáva nové rozmery. V tomto
duchu o. Lužbeták prepracoval svoje
hlavné dielo The Church and Cultures,
ktoré vychádza v roku 1988 pod názvom
The Church and Cultures: New Perspec-
tives in Missiological Anthropology
(Orbis Books, Maryknoll NY 1988).

Posledné roky svojho života trávil
“Father Louis” v pokojnom prostredí
známeho a jemu tak drahého prostredia
v Techny, IL., kde usnul v Pánovi, dňa
22. marca 2005, teda pred 15 rokmi. 

Jeho telesné pozostatky boli jeden
deň vystavené v rodnom meste, v kostole
Sv. Cyrila a Metoda, kde pred 86 rokmi
prijal sviatosť krstu. Odtiaľ boli potom
prenesené Techny a dňa 31. marca
uložené na večný odpočinok k spolu-
bratom, ktorí ho predišli do večnosti 
na St. Mary Cemetery, Techny. 

Touto krátkou spomienkou – 
pri príležitosti 15. výročia jeho odchodu
do večnosti – by som chcel priblížiť
našim čitateľom skromného človeka mi-
moriadnych kvalít a nehynúcich zásluh,
ktorý bol vždy hrdý na svoje slovenské
korene.

FRANTIŠEK VNUK
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DO VIDENIA
Kde okom dovidím – a hľadím do ďaleka – zriem,
jak krvavie mi spod nôh vytrhnutá zem.
Čaša trpkosti na nej plná
i biedy na nej viacej ako zrna.
Tu všetko od jesene o preteky
sa žiada k materi,
a žije z viery
aj národ, hory, doliny i rieky.

Ja, vojak, sprisahaný na živého Boha
sa staviam na krvavé hranice
a čakám na rozhodný povel!

Mňa Pribina sem postavil,
keď k chvále Božej staval pre potomstvo chrám.
Tu na svojom som býval i budem zasa gazdom sám
a mne len – viem,
i cítim, bude rodiť mojich otcov zem.
Chvíľ krušných veľa prelialo sa ponad tento kraj,
tu časy menili sa v ťažké balvany –
hoc povíchrica skaly láme dakedy,
ja stojím tuná večne – pevne, jednostaj.
A hotovím si pieseň o poslednom rátaní. 
Ty čakaj pri mne, syn môj, na slávnostnú chvíľu
a brús si bodák na bolestiach bratov. 
Stoj v strehu, z môjho vzdoru čerpaj silu
a zahor, štvaný mládenec, pomstou svätou!
A rozpomeň sa zavše na dni jesenné,
v nichž Viedeň trhala nám korene.
Sme vzali na vedomie výrok usúkaný z omylov
a tvrdí šli sme, hoci srdce pukalo nám pod chvíľou.
My nikomu sme nevraveli vtedy s Bohom
a drvili sme bolesť, zatajili muky...
Keď šli sme, kamaráti stískali nám ruky,
bo riekli sme im do drsného odsúdenia
to jediné, čo horelo v nás pevne: Do videnia!

Ja, dneska vojak rodu, sprisahaný na živého Boha
už cítim, čoskoro sa pohneme.
Ak pohynieme mnohí, vstane z hrobu Hlinka
a desať pokolení vyhrnie sa za ním zo zeme.
V kom viery aspoň omrvinka,
sa pridá k zástupu
a pôjde s nami,
keď budeme sa valiť dolinami
a budeme si od peleše čistiť chalupu.
Už čujem signál k nástupu!
Už píšeme si na slovenskú zástavu:
Tu krivda vládla, prinášame nápravu...

To sviatok bude vtedy, syn môj drahý.
Ja zľúbam sprahlú rodnú hrudu,
ty s oka môjho zotrieš kvapku vlahy...

RODNÝ KRAJ
Trhá vietor na franforce sviežu dúhu,
aby si sa nepripol ňou k pluhu –
pritúlila by ťa zhovorčivá brázda,
z nej bys´ vzišiel nový: človek, gazda.

Skyva chleba tvrdne na hlinastej zemi,
chcel by si sa prihovoriť, jazyk ti je nemý,
usmeješ sa vieske ako milej, sestre,
zahoreli kvety – vyšívané kroje pestré.

Múdrosť otcov zšedivela v rokov tôni,
čo ju posielali vo svet spod jabloní –
priletí sem zavše z diaľky dobrá rada,
letí ako vtáča, čo si hniezdo hľadá.

Slovo odlepené z toku dávnych časov
prepili sme pri muzike s jarou chasou

ostala len ruža na kamennom brale:
zaprášená cesta do neznámej diale.

JESEŇ 1938
Sychravá jeseň je, bolesťou kvíli,
bezmocní stojíme zomknutí v zbrani.
Zradili priateľa priatelia milí,
nedali možnosti brániť sa ani.

Mrákavy nad nami, kolo nás supi –
krvavo ranený, bezvládne stoná;
rozdávať z cudzieho nik nie je skúpy,
nad rodom na poplach bije hlas zvona.

Falošná hra bola v priateľskej páske,
zatrpklosť slzy nám zotrela s očí –
nemožno po svete chodiť viac v maske,
po svojsky držme si budúcnosť v moci.

2. XI. 1938
Deň hrôzy sedí s nami dneska pri stole
a srdce tŕpne pod žarnovom: krváca...
My modlíme sa za dušičky v kostole,
zem rodnú objímame láskou oráča.

Deň súdny zovrel národ ostrých do drápov,
strach mrví nás a každý volá na raty:
už sedia zadumaní páni nad mapou
a skrajujú s nej pre susedov falaty.

Sme onemeli. Krivda s nami ostala
a večne rezké marše vyhráva si Pešť –
Ó, Bože... Už i viacej Pravda vystála
a nikdy nevolala márne k nebu na protest.

TISÍC ROKOV
Liet tisíc vzývam Svätopluka kráľa pohana,
a spomínam si: s ním som v bratstve medovinu pil
a obidvoch nás pritúlila hora oddaná.

Ej, časy, časy... Ešte som si čašu nedopil,
keď zamračil sa znenazdania podráždený kráľ
a korbáč súkal na potomstvo z nabehnutých žíl.

Liet tisíc kliatby – vietor nad hlavou mi zaspieval.
Znie pieseň hrozná, nekonečná jednostaj
a dunia drsné hromy – praská ríše val.

Sám stojím strážou zabodnutý pevne v rodný kraj
a nenadarmo stojím... Svitol nový svet!
Hľaď, kráľu... Vo svet ten sa mužne podívaj
a odkľaje sa tvojich tisíc uväznených liet!

BOLESŤ NAJVÄČŠIA*
Mne Viedeň syna z rodnej obce vyhnala,
bo visel na lahodnej reči matere:
je život dneska ako kliatba vazala
a dookola púšť a tiché cmitere.

Ty, syn môj, v istote si spyšnel bezmála
a budoval si život mojej na viere –
nám láska rodnej zeme pred očami zlyhala
i nevieme dnes, v akom sme s ňou pomere.

To mesto naše mŕtve, mrie nám na očiach,
v ňom pustota sa so zúfalstvom objíma
a pohľad tvoj až výčitkou je, bolí ma.

No dúfaj! Neroztrať si vieru po nociach,
v nich hľadaj hviezdu, čo sa spásou rozsvieti
a tvoje rodné mesto pribehne nám v ústrety.

NAD MAPOU
Krvavá je mapa strednej Európy –
pod Tatrami, nad Tatrami krvi prúd...

ANTON PRÍDAVOK

Do videnia!
Vo februári 2020 vydalo občianske združenie Múzeum ozbrojených zložiek SR 1939 – 1945 ďalšiu

unikátnu zbierku dobovej poézie pod názvom „Revizionistické verše (1938 – 1944)“. Vyše stovka básní
sa tematicky viaže k bolestným kapitolám najnovších slovenských dejín – k územným stratám na juhu 
a severe Slovenska v roku 1938, maďarskej vojenskej agresii na východnom Slovensku v marci 1939
(Malá vojna), a viacero básní tiež reflektuje každodennosť maďarskej okupácie v oblasti Sobraniec.
Okrem smútku a rozhorčenia z týchto udalostí však mnohé vyjadrujú aj nezlomnú nádej, že krivda bude
napravená.

Medzi autormi nachádzame mená najväčších bardov poézie (V. Beniak, A. Žarnov, R. Dilong, S. Veigl,
H. Drevenický, J. Okáľ, L. Novomeský a i.), ako aj menej známych autorov či príležitostných veršotepcov.
Ako posledná časť knihy je zaradená kompletná zbierka Antona Prídavka „Do videnia“, keďže sa viaže
k téme maďarskej agresie.

Knihu si možno zakúpiť či objednať v kníhkupectve Svojeť (Liga Pasáž, Dunajská ulica 18, Bratislava),
kniha.svojet@gmail.com , tel. číslo 0903 946718, alebo u vydavateľa (Javorová 32, Partizánske)
ozoz1939.1945@gmail.com

Pri príležitosti 81. výročia zrodu prvej modernej slovenskej štátnosti vydal taktiež Slovenský dejepisný
spolok antológiu básní "Poézia 14. marca". Ide o druhé, doplnené a rozšírené vydanie knihy, ktoré ob-
sahuje na takmer 270 stranách dovedna 144 básní s tematikou slovenskej samostatnosti, či už z pera
najväčších bardov slovenskej poézie (Beniak, Žarnov, Veigl, Dilong, Zvonický, Šprinc, Okáľ, Bešeňovský,
Hadri-Drevenický, Novomeský, Kostra, Hečko, Kráľ a i.) ale i z pera menej známych či úplne neznámych
mien. 

Ide o dobovú poéziu, ale aj o verše napísané pri príležitosti výročí nášho prvého moderného štátu, či
už doma alebo v exile. Z časového hľadiska je obsah knihy rozdelený do troch okruhov - Autonómia -
Samostatnosť - Exil.
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Pane Bože, zostúp s neba,
ľudské dielo samá mýlka – Ty nás súď!

Nechcem hrudku cudzej pôdy,
na svojom si staviam stráž!
Vyslyš, Bože, naprav mýlky,
vráť mi bratov, Otče náš...
Krvavá je mapa Európy,
po Dunaji tečie krvi prúd.
od Komárna po Sobrance
svet sa pred Tvoj hrnie súd.

Vyslyš, Bože, prosbu moju,
zotri z mapy čerstvú krv...
Pokoreným navráť právo,
tyraniu strestaj, zdrv.

KOŠICKÉ VIANOCE
Vy aspoň jedľu chceli by ste, bratia, však?
čo pod Tatrami o voľnosti snívala...
Deň po dni skarhy nosí do nás z Košíc vlak,
a čakáme, či raz i vzdor náš pricvála.

Či prišiel ku Vám Kristus aspoň mimoďak?
Ak prišiel, či ho „slobodná zem“ vítala?
Na prekvapení podlomil sa ľuďom zrak,
a bieda sa vám okolo nôh otáľa.

Ja vešiam na stromček váš omyl viedenský
a zažíham vám na ňom sviecou nádeju,
veď srdce vaše neprestalo slovensky

sa hlásiť o presväté právo života:
vás v biede vašej vaše túžby zahrejú –
dnes na Golgote – betlehemskej hviezdy milota.

KŇAZ BALOGH
Slovo Božie na ústach mi prikuli,
onemel som, dobrotivý Pane.
Žalujem a prosím, nedovoľ brať
za horúcu lásku také dane.

Život svoj Ti kladiem na oltár,
zhliadni moju na svojeť.
Poteš prosiacich a vypočuj ich,
bolesť z Tvojej vôle môž´ i nebolieť.

Odpusť, Pane... Moja prosba výkrik.
Za živých sa prihováram, Bože.
Tak som učil, akos´ kázal.
Krivda Pravdu nikdy nepremôže.

MÁRIA KOKOŠOVÁ
Koledujú Slováci,
v chalupe i paláci – 
aké sa nám biedne
na omyloch Viedne
pripravili Vianoce.

Krváca kraj južný,
kľaje drsný slúžny:
azebatta! háveď mlč,
bo mi pukne žlč!!
Komu drahá sprostá reč,
nech sa berie ihneď preč!

Aziat sa v krvi kúpe,
Európa, postačuješ?
Hlasnejšie sa ozvi, Marka,
keď už svetu žaluješ...

Na oltári namiesto sviec
ligocú sa bajonety –

Bože večný! – pohanský žrec
na krkavcov mení naše deti...

Majster Björnson,
zasa hučia fjordy –
na bezbrannú Slovač
vrhajú sa hordy.
Zhorel život ako svieca na vianočnom strome,
idú ľudia do Betlema po lásku,
iba v našom zúboženom dome
potkli sme sa na šurianskom obrázku.
Pred márami Kokošovej
kladiem svetu otázku:
Zabudol si, čo si vedel o Černovej??

Už sme dospievali pieseň drahej matere –
miesto lásky smrť nám klope na dvere.
Žandár koleduje po Šuranoch s puškou,
dojemne sa lúči národ so zabitou družkou.

Koledujme, Slováci
v chalupe i paláci –
aké nám to biedne
na omyloch Viedne
prišly smutné Vianoce:
Miesto Jezuliatka žandári
otvárajú svere
nie kostolné, ale –
v nevoľníckom žalári...

S Bohom, Mária Kokošová...

MALÝ MARTÝR
Národ: Hej, Slováci...
Žandár: Páľ!
Už sa barbar v krvi
vykúpal.

Bolí, chlapček? Páli?
Zatni päsť!
Stvrdni, ty i viacej
musíš zniesť.

Tvoja rana výkrik
do sveta.
Z utrpenia vzíde
odveta.

Zahojí sa rana,
vydrž len.
Tvoja viera ako
pochodeň.

POZDRAV
Rodní moji,
vytrvajte v boji.
Posielam vám pozdrav v božom mene.
Pozdravujem vaše rána,
poludnia a večery,
sedliaka i pána,
všetkých, čo ste s vierou, bez viery –
šesťstotisíc pozdravujem bratov,
ktorých bezohľadnosť katov
neľútostne tisne k stene.

Pozdravujem duše ubolené,
vás, čo hovoríte, že vám nieto záchrany...
Slovo útechy vám nesiem:
dakedy i slovo balzamom je na rany.

Vytrvajte verní!
Maloverní viery v dušu načrite –

nový deň je predo dvermi,
jeho svit si v srdci zažnite.

Slovo moje tvrdne na tatranskú žulu,
oheň v ňom.
Do peleše otrokárov doľahne raz
strašný hrom.
Slovo zahorí a pôjde svetom,
rozpálené v pobúrení svätom
na zvon poplašný sa zmení –
budete ním vykúpení!

Národ nastupuje. Na stráži sme všetci.
Len i vy sa dohromady! Plece k pleci.

Rana vaša veľká.
Krvou obžalobu píšete.
Celý svet ju čuje:
znova na súd pôjdete!

Držte právo, nevzdajte sa oťaží:
Zídeme sa pri materi
od Komjatíc, Levíc, Soboty i Košíc, Rožňavy,
odvšadiaľ, kde dnes grunt môj krvavý –
ako u kostolných dverí
pri Dunaji, pod Tatrami, na malebnom Považí.

NEMÝ VZDYCH
Vzdych nemý, ako závoj, padá na krv sadnutú
a krúžia supi, zavýjajú vlci v okolí:
môj dedo, otec často spomínajú na knutu,
čo bila k zemi orlí vzlet a pohľad sokolí.

Čas na besedu volá rozpomienku zvädnutú,
zas skučí vietor, vyhvizduje tiahle o bôli:
mne, ajhľa, bratov, sestry na retiazku viažu tu
a pred Božím im slovom zatvárajú kostoly.

Deň súdny prišiel so žandárom nášho do domu,
v ňom do práva sa drsne, ako dravec, zahryzol:
Je strašný – šepkajú si ľudia – nesie Sodomu,

len na hriech prišiel, za ním na púšť všetko vysychá.
Však úsvit v diaľke s neba ešte celkom nezmizol –
i ráno príde, len čo dopijeme trpkosť z kalicha.

PREDJARIE
Je pustý grunt môj, lemeš na ňom hrdzavie
a jaro ešte barbar drží v šatlave.
Hej, Juro Jánošík, či strpíš bezprávie
a stony rodných počuješ znieť v diaľave?

Už ľuďom od bolesti pohľad mľandravie,
no predsa snijú o sľúbenej náprave –
poď, Jurko, valaška ti prácu napovie,
tam krivda – ako mora – sedí na práve.

Znie protest zeme. V Sitne trúbia k nástupu.
Už idú hôrni chlapci, vietor nesie ich –
svit slnca oprú o otcovskú chalupu

a vsadia nádej do pohľadov zrosených:
jar odkľaje sa a pôjde oráč do práce,
až tvrdá žula tatranská sa rozplače.

CESTA
Je cesta diaľka, smútok, strach i otáznik,
je cesta viera, nádej, jas i odpoveď.
Svet musí nazrieť znova do máp, do matrík,
ak mier chce, ak si chce i pohovieť.

Je cesta žiara, kamarát i opora,
je cesta dukát, ktorý brata vykúpi –
je cesta spása, ktorú vymodlia nám biskupi;
je cesta viera, v nej náš vzdor i pokora.



8 562020 (25. marca)

Arcibiskup msgr. Dominik
Hrušovský patrí rozhodne medzi mi-
moriadne a veľké osobnosti sloven-
ského národa. V našej národnej
literatúre máme viacero autorov, ktorí
napísali svoje memoáre. Spomeňme
Bohuslava Tablica, Jána Kollára,
Jozefa Cígera-Hronského, Martina
Benku, Jána Smreka či Mila Urbana.

Generačne patrím medzi tých,
ktorí vždy čítali s porozumením, teda
aj rozumiem tomu, čo čítam. Toto
pedagogické spresnenie považujem
za veľmi potrebné, pretože v dneš-
ných časoch, keď nás doslova valcujú
médiá a vnucujú nám ich kánony
myslenia, vyrastajú nám školáci,
gymnazisti, študenti i tvorcovia verej-
nej mienky, ktorí strácajú schopnosť
čítať s porozumením.

Spomenul som spomienkovú li-
teratúru. Mám v živej pamäti školské
roky, keď ľudovodemokratická vrch-
nosť delila literatúru na povinné
čítanie a zakázanú, prohibitnú lite-
ratúru. Možno, že túto skúsenosť má
väčšina z nás, určite aspoň tí, ktorých
vlasy už dávnejšie postriebrili šediny.
Spomeňme na obludné päťdesiate
roky, keď aj nášho Slovenska sa
zmocnil prízrak komunizmu, ktorý
uvrhol do žalára najlepších synov
nášho slovenského národa a na
popraviskách vyhasol životnejedného
z nich. Spomeňme si tiež na
utýraných biskupov Gojdiča, Voj-
taššáka, Buzalku, stovky kňazov,
rehoľníčok a rehoľníkov, stovky, ba
tisíce politických väzňov... 

V šesťdesiatych rokoch minulého
storočia nás poznačil  Solženicynov
Jeden deň Ivana Denisoviča,
Mňačkove Oneskorené reportáže,
Obžalovaný, vstaňte Romana Kali-
ského, Husákovo Svedectvo o SNP, 
v povestnom roku 1968 Doktor Ži-
vago Borisa Pasternaka, Svedectvo 
o procese Eugena Löbla... Boli to
spomienky sui generis, spomienky
svojho druhu. A potom nastal opäť
červený útlak, normalizácia: lámala
ľudí, charaktery, na hraniciach bolo
zastrelených veľa ľudí, ktorí utekali
pred prenasledovaním. Podpisovala
sa Charta’77 i Anticharta. Brali nám
štátne súhlasy na vykonávanie du-
chovnej činnosti, súdili nás,viacerých
aj väznili, hoci sme nechceli nič iné,
len slobodne sa modliť a pracovať 
v duchu sv. Benedikta, patróna Eu-
rópy,Ora et labora, alebo byť kontem-
platívny v činnosti podľa dedičstva
našich učiteľov a vierozvestov sv.
Cyrila a Metoda.

Dnes je mnohé z toho minulosťou
a dnešok prináša iné, nové
nebezpečenstvá a nástrahy extrémnej,
tzv. liberálnej demokracie, na ktoré
nie sme pripravení. 

Keď dnes hovoríme o memo-
árovej literatúre, hodno spomenúť
knihy spred roku 1989, ako sú Život
nie je majáles od Janka Alexyho, 
Za umením Martina Benku, Zlatá
fantázia Tida J. Gašpara, Smutné
časy, smutný dom Ivana Stodolu či
Zelená krv Mila Urbana. Paleta
týchto spomienok bola pestrá 
a rôznorodá, jej farby však temer
výlučne vykresľovali osudy umelcov
a ich svet. Verejný život, politické,
náboženské a hospodárske dianie
črtali iba okrajovo. 

Zmena nastala až po roku 1989,
keď povolili putá tzv. ľudovej
demokracie a totalitný režim sa ocitol
v prepadlisku dejín. Komunizmus,
ktorýpresadzovaljediný správny sve-
tonázor – vedecko-ateistický –, síce
celkom nezanikol, ale vo veľkej
miere ešte ostal geneticky zakó-
dovaný v nás a len pomaly sa

občianske spoločenstvo nášho národa
– podobne ako v iných postsociali-
stických krajinách, napríklad v Poľ-
sku, v Česku či v Maďarsku, zbavuje
jeho škodlivého nánosu. Ako biblista
si dovolím pripomenúť, že aj Mojžiš
viedol Židov z otroctva v Egypte 
do Zasľúbenej zeme štyridsať rokov
preto, aby zabudli na mastné egyptské
hrnce a získali slobodu ducha a život
podľa Božej vôle... 

Po páde totalitných štruktúr sa

roztrhlo vrece s memoárovou lite-
ratúrou, vlastne presnejšie: roztrhlo sa
vrece s niekdajšou prohibitnou, za-
kázanou literatúrou, ktorej súčasťou
boli aj memoáre. A táto literatúra nám
umožnila celkom nový pohľad na
našu minulosť i smelšie a odvážnejšie
pohľady na našu budúcnosť. Do našej
literatúry sa začali pomaly vracať au-
tori tzv. katolíckej moderny,
kresťansky orientovaní filozofi, vý-
tvarníci, hudobníci, ožili cirkevné
spoločenstvá, vrátili sa tí exulanti,
ktorým Pán Boh doprial dožiť sa
zmien, za ktoré prinášali veľké obety,
dozrel náš národnoemancipačný pro-

ces: Slováci obnovili svoju štátnu
samostatnosť, na mape sa objavila
druhá Slovenská republika... 

Mňa ako katolíckeho kňaza vari
najviac očarila tá skutočnosť, že 
z „tajného jezuitu“, nad ktorého ži-
votom bdela všemocná ŠtB, sa 
zo mňa stal legálny člen Spoločnosti
Ježišovej na Slovensku.

Aj ja, tak ako milióny Sloveniek
a Slovákov, som chcel spoznať prav-
divý obraz o našich slovenských de-

jinách, ktoré nám moloch
komunizmu a jeho stranícke piliere
opreté o brachiálnu moc systematicky
prekrúcali a podávali nám o nich
skreslený, falošný obraz. Na Sloven-
sko sa vrátili slovenskí jezuiti z Ka-
nady, slovenskí saleziáni z Ríma,
slovenskí verbisti, slovenské vincen-
tky, františkánky, uršulínky, sestry
Svätého kríža... Do Trnavy bola pre-
vezená Dobrá kniha, do Šaštína sale-
ziáni, do Nitry verbisti... A položil
som si kľúčovú otázku: Ako žili a čo
robili slovenskí exulanti v zahraničí?

Z početnej memoárovej literatúry
po roku 1989 tu spomeniem len knihy

autorov-kňazov: Od barbarskej noci
kardinála Korca, Zápisky spoza mreží
a Dva roky v katakombách Ernesta
Macáka, Trenčianska väznica Jána
Rekema, Rozprávanie o exercíciách
Jozefa Porúbčana, Môj život Karola
Körpera,  Svedok storočia Ladislava
Hanusa, Po serafínskej ceste Dionýza
Tomašoviča, Trpké spomienky:
spomienky gréckokatolíckeho kňaza
Michala Fritza, Pamäti kňaza Viliama
Mitošinku, Rozpomienky kňaza

Františka Bernadiča, Spomienky 
a Obrázky zo života Jozefa Kapalu,
Žil som v Košiciach Antona Harčára,
Živého ma nedostanete Františka
Revesa a  Spomienky slovenského
saleziána z pera Martina Mazáka. 
V časopise Pro fratribus, ktorý vydá-
val Šebastián Labo, sú hrdinské
svedectvá biskupa Pavla Hnilicu o ich
veľmi rozsiahlom misijnom
účinkovaní aj o prenasledovaní
kresťanov na Slovensku.

Osobitnú zmienku si zaslúži
jedinečná kniha Spomienky a sve-
dectvo Karola Murína, ktorý v nej
približuje roky strávené v službách

prvého slovenského prezidenta, ka-
tolíckeho kňaza Dr. Jozefa Tisa,
potom bestseller Útek sestry Cecílie,
kniha V šľapajach Kolakovića Sil-
vestera Krčméryho a tiež  knihy mo-
jich spolubratov Slovenskí jezuiti 
v Kanade: kronika pozoruhodnej
misie od Rajmunda Ondruša a Ka-
nadský experiment: polstoročie
slovenských jezuitov v Kanade, ktorú
napísal Félix Litva, ďalej Svit kríža
za mrežami: z denníka väzneného
kňaza Antona Boteka, Život ma
naučil mať ľudí rád Ferdiša Takáča,
Boží dlžník Andreja Osvalda, Ani
vlastné mamy o tom nevedeli Vasila
Kindju – o tajných štúdiách teológie... 

Je symptomatické, že všetky tieto
knihy vyšli po páde totalitného
režimu, väčšina z nich v období
bezprostredne po roku 1989. Dnes 
v rámci politickej korektnosti už  o
mnohých veciach radšej nehovoríme,
akoby opäť ožívala oná poučka z to-
talitných čias: ak myslíš, tak nehovor;
ak hovoríš, tak nepíš; ak napíšeš, tak
nepodpíš, ak podpíšeš, tak sa nečuduj
a uvidíš...

Spomenul som všetky tieto knihy
preto, aby som sa mohol dostať 
k výnimočnej knihe memoárov
arcibiskupa Dominika Hrušovského
Roztratených zhromažďovať: rozprá-
vanie o mojom živote. Názov jeho
spomienok vychádza z jeho biskup-
ského hesla Dispersos congregare,
„roztratených zhromažďovať“.

Spomienky Dominika Hrušov-
ského sú pozoruhodné tým, že ich au-
torom je výnimočný katolícky biskup,
ktorý prežil mimoriadne dynamický 
a zaujímavý život a o ňom nám vy-
dáva svoje jedinečné svedectvo. 

Rodák z Veľkej Mane, gym-
nazista v Šuranoch počas hortyovskej
okupácie južného Slovenska, semi-
narista najprv v Bratislave, potom v
Ríme v česko-slovenskom kolégiu
Nepomucenum, kde prijíma kňazskú
vysviacku a spolupracuje so sloven-
skou redakciou Vatikánskeho roz-
hlasu. Po roku 1948 sa nemôže vrátiť
späť do vlasti. Stáva sa z neho
„utečenec, človek bez vlasti“. Bol u-
stanovený za kaplána v Dolomitoch.
Vymenujú ho za profesora filozofie 
v regionálnom seminári vo Viterbe.
Potom odchádza do Paríža, kde je
farárom Slovenskej katolíckej misie
vo Francúzsku a spolupracuje 
so slovenskou redakciou
francúzskeho štátneho rozhlasu. Vra-
cia sa do Ríma, kam ho povoláva rek-
tor Slovenského ústavu sv. Cyrila 
a Metoda Štefan Náhalka. Je z neho
redaktor Hlasov z Ríma. V roku 1973
preberá žezlo rektora tejto najvý-
znamnejšej ustanovizne, ktorú
zahraniční Slováci postavili z ha-
lierov chudobnej vdovy, z podpory
spoluzakladateľov a vďaka mecénovi
–americkému biskupovi slovenského
pôvodu Andrejovi Gregorovi
Grutkovi, ako aj z podpory najväčších
a najvýznamnejších fraternalistických
organizácií. Je poverený dušpastier-
skou starostlivosťouo Slovákov 
v zahraničí. Pápež Ján Pavol II. ho
menuje za biskupa pre slovenských
katolíkov v zahraničí. Dožíva sa pádu
železnej opony, zaslúženého návratu
do vlasti, na vlastné oči znova vidí,
ako „Slovensko vstáva, putá si
strháva“, a druhý raz vo svojom živ-
ote zažíva obnovu slovenskej štátnej
samostatnosti a vznik druhej
Slovenskej republiky. Stáva sa po-
mocným biskupom Trnavskej arci-
diecézy a predsedom Spolku sv.
Vojtecha.Udržiava priateľské styky 
s premiérom Vladimírom Mečiarom
i s prezidentom Michalom Kováčom;

Príhovor na uvedení 
memoárov arcibiskupa 
Dominika Hrušovského

Dominik Hrušovský (vpravo),  Andrej Grutka, Jozef M. Kirschbaum, Milan S. Ďurica
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Zo skicára
Andreja
Mišanka

Bezprecedentné
stanovisko KBS

aj v jednom, aj v druhom vidí pre-
dovšetkým človeka... No aj na bi-
skupa-navrátilca sa vzťahujú slová
Nemo propheta in patria sua, ktoré
vo svojich evanjeliách zaznamená-
vajú všetci štyria evanjelisti – Ján,
Marek, Lukáš i Matúš: „Nikto nie 
je doma prorokom.“ Pápež Ján 
Pavol II. ho povyšuje na titulár-
neho arcibiskupa a posiela ako 
svojho nuncia do Bieloruska. 
Po splnení diplomatickej misie sa
vracia do svojho rodiska a jeho ži-
votná púť sa ukončí v Nitre. 

Všetky tieto svoje životné
skúsenosti opisuje Dominik Hru-
šovský na 532 stranách jeho „rozprá-
vania o mojom živote“.
Pochopiteľne, memoáre nie sú
rozpravou historika, majú však svoju
vypovedaciu hodnotu, veď v 92
kapitolách sa vyskytuje 732 mien...
Každá etapa arcibiskupovho života si
zasluhuje podrobné zmapovanie 
a vyhodnotenie. 

Na rozdiel od našich susedov 
do dnešného dňa nemáme prime-
raným spôsobom spracované ani
cirkevné dejiny nášho národného
spoločenstva na Slovensku, o emi-
grácii ani nehovorím. Koľko vieme
o aktivitách slovenských diecéznych
kňazov alebo rehoľníkov jezuitov,
saleziánov či verbistov v zahraničí?
Koľko vieme o aktivitách sloven-
ských jezuitov v Kanade a vy-
davateľskej činnosti Dobrej knihy 
v Kanade? O Slovenskom ústave sv.
Cyrila a Metoda v Ríme? Uvedomu-
jeme si, že za prvých 25 rokov svojej
existencie tento ústav vydal tri mi-
lióny publikácií, ktoré v rokoch nes-
lobody prichádzali na Slovensko
grátis, zadarmo? Čo vieme o sloven-
ských katolíckych misiách vo Vied-
ni, v Mníchove, v Zürichu, v Paríži,
v Bruseli, v Londýne, v zámorí, ktoré
vznikli pred desiatkami rokov?
Alebo čo vieme o vrcholnom orgáne
slovenského zahraničia – Svetovom
kongrese Slovákov, ktorého čestným
predsedom bol biskup Dominik
Hrušovský? 

Memoáre arcibiskupa Hrušov-
ského majú mimoriadnu vypove-
daciu hodnotu a sú zdrojom
inšpirácie pre ďalšie historické bá-
danie, ktoré slovenská historiografia,
svetská i cirkevná, zanedbala i za-
nedbáva. S memoármi Ladislava
Hanusa Svedok storočia, ktoré 
pred rokmi vydalo vydavateľstvo
Lúč, sú kľúčovým svedectvom
dvoch katolíckych kňazov o národ-
nom dejstvovaní Slovákov 
v 20. storočí. 

Vydavateľstvo Post Scriptum vy-
bralo do edície Libri Historiæ Slo-
vaciæ vynikajúci titul. Keď
blahoželám vydavateľstvu k do-
brému výberu titulu, vyslovujem
poďakovanie tým, ktorí knihu
pripravili: Františkovi Vnukovi,
Jánovi Košiarovi, Jozefovi Rydlovi i
Ladislavovi Vančovi.

Člen Slovenského ústavu
arcibiskup Dominik Hrušovský bol
šľachetný duchovný pastier. Snúbila sa
v ňom hlboká viera a vysoká vzde-
lanosť s úprimnou láskou k národu.
Nech svätosť jeho obetavého života je
pre náš národ, najmä pre slovenských
katolíkov, žiarivým príkladom hodným
nasledovania, aby sme pokračovali 
a intenzívnejšie pracovali na zveľa-
ďovaní dedičstva otcov.

P. JÁN ĎURICA SJ
Bratislava, 

aula Teologickej fakulty 
Trnavskej univerzity, 

13. marca 2019

Konferencia biskupov Slovenska po svo-
jom zasadaní v Čičmanoch informovala 
o zrušení všetkých verejných bohoslužieb.
Tento zákaz tlmočili nasledovne: „Predseda
vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii
biskupov Slovenska telefonicky oznámil roz-
hodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3.
2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť
verejné bohoslužby.“ Priam neuveriteľné. To-
to je komunikácia medzi KBS a vládou
Slovenskej republiky v tak závažnom a bez-
precedentnom rozhodnutí, ako je zrušenie
všetkých bohoslužieb, resp. vysvetlenie ve-
riacim? Katolícka Cirkev všetky dokumenty
signuje, archivuje. Kde možno nájsť oficiálne
písomné stanovisko, úradný dokument pre-
miéra Petra Pellegriniho, ktorým zakazuje
katolíckej Cirkvi konať verejné bohoslužby?
KBS takéto oficiálne stanovisko nepotrebuje?
Veriaci áno. V tomto závažnom rozhodnutí,
ktoré sa dotkne státisícov veriacich, papier
nie je potrebný? Ako komunikovali členovia
KBS toto rozhodnutie? Zaujímali sa či možno
slúžiť nedeľnú bohoslužbu aspoň v exteriéri,
prípadne iné možnosti? V stanovisku KBS
sme sa o ničom takom nedočítali. Zaujímali
sa biskupi, prečo budú v nedeľu otvorené
nákupné centrá v Bratislave, Trnave, Nitre,
atď., v ktorých sa zhromažďujú stovky ľudí 
a na filiálke na Orave nemôže byť svätá
omša? Telefonoval rovnako Peter Pellegrini
napr. Vladimírovi Poórovi, aby zatvoril tr-
navskú City arenu – nákupné centrum?

Dnešné rozhodnutie KBS vyznieva v na-
šom stredoeurópskom a vyšehradskom kon-
texte zvláštne. Veď v Českej republike 
a Poľsku biskupi vydali celkom odlišné
stanoviská tiež práve dnes a to v týchto štá-
toch je potvrdený počet nakazených vyšší ako
u nás, čo však vôbec nie je podstatné. 
V Čechách budú v nedeľu postupovať 
v zmysle nariadenia, aby sa na verejnom
zhromaždení nezhromaždilo viac ako 100
osôb: „V případěbohoslužeb spojených 
s přikázánímslavitdenPáně nebo svátečníden
je možné bohoslužby rozdělit tak, aby na
žádné z nich nebylovíce než 100 osob,“píše
a v oficiálnom stanovisku Českej biskupskej
konferencie. Žiadne zákazy. Jasné a zro-
zumiteľné riešenie. Poľsko: „Zvýšte počet
nedeľných svätých omší v kostoloch,“
povedal vo svojom stanovisku predseda
biskupskej konferencie, poľský arcibiskup
StanisławGądecki. Rovnako užitočné rieše-
nie. Výsledok: Česko a Poľsko zvýši počet
verejných nedeľných sv. omší a na Slovensku
sa všetky zrušia. Zamyslime sa. V deň, keď
pápež František vyzýva kňazov, aby nabrali
odvahu a bežali medzi nakazených:
https://www.novinky.cz/zahranicni/koron-
avirus/clanek/bezte-mezi-nakazene-koron-
avirem-vyzval-papez-kneze-40316125

Rozhodnutie v našich moderných de-
jinách nemá obdobu, azda iba v roku 1975,
kedy komunisti zakázali verejné omše kvôli
slintačke. Toto rozhodnutie sa podľa pamät-
níkov i tak veľmi nerešpektovalo. V dejinách
nášho národa ako aj dejinách celej Európy
bolo množstvo epidémii a chorôb, no bo-
hoslužby sa vždy konali ešte hojnejšie (tak
ako sa chystajú v Poľsku). My Trnavčania 

histórie zvlášť pamätáme na morové
epidémie a reakcie Cirkvi poznáme. Kaž-
doročne sa pripomínajú na tzv. Trnavskej
novéne. Pre krátkosť času som vyhľadal iba
jeden prípad z minulosti – zo známeho cho-
lerového roku 1831, kedy sa zatvárali krčmy
(ktoré dnes nie), ale v kostoloch sa bo-
hoslužby konali. Uvediem iba pár úryvkov 
zo štúdie Antona Lišku, ktorý skúmal opatre-
nia prešovského biskupa Gregora Tarkoviča
ako pars pro toto – ako príklad starostlivosti
našich otcov biskupov v čase veľmi vážnej
cholerovej epidémie v roku 1831. Biskup
Tarkovič vtedy riešil všetko – od vetrania
budov, cez hygienu až po stravovacie návyky
obyvateľstva. Situácia bola vážna, veď na ú-
zemí  Slovenska v roku 1831 zomrelo na cho-
leru asi 200 000 osôb. Kňazi niesli Spasiteľa
smrteľne nakazeným takto: „Kňazom, ktorí
sa chystali na návštevu cholerou nakazených
veriacich, biskup Tarkovič v inštrukcii
odporúčal, aby si nos, pery, spánky a pulzu-
júce žily na rukách mierne natreli s ces-
nakom, prípadne s olivovým olejom. So sebou

mali nosiť i rúško nasiaknuté vínnym alebo
tzv. zbojníckym octom (Räuber-essig), za po-
moci ktorého mali v miestnosti, kde sa na-
chádzala osoba, nakazená cholerou, dýchať.
Pred vstupom do cholerou nakazeného
príbytku odporúčal kňazom, aby si dali do úst
a počas pobytu v príbytku žuli jalovcové
plody alebo kúsok gáfru. Sliny, týmto žutím
vzniknuté, nemali prehĺtať, ale zakaždým
vyplúvať.“V týchto časoch na sv. prijímanie
podávalo v kostoloch i príbytkoch. Už vtedy
vedeli naši predkovia prijať najrôznejšie opa-
trenia: „Sväté prijímanie mali kňazi podávať
buď drevenou alebo kovovou lyžicou s dlhou
rúčkou. Pri použití drevenej lyžice mala byt
táto po vykonaní predmetného úkonu
spálená. Kovová lyžica mala byt najprv vy-
dezinfikovaná v koncentrovanom vínnom octe
a následne nato dôkladne premytá horúcou
vodou.“ Toľko azda postačuje na ilustráciu
riešení z prvej polovice 19. stor. vs. rok 2020.

KBS veriacich vyzýva k modlitbe. Ďalšie
nezrozumiteľné stanovisko. Veriaci vedia, že
sa majú modliť, k tomu ich netreba v čase
odopretia nedeľnej sv. omše vyzývať. Nerobte
z veriacich - členov katolíckej Cirkvi, protes-
tantské modlitbové spoločenstvo! Veriacim
nebude primárne chýbať spoločná nedeľná
modlitba v kostole, ale živý Kristus! Veď
obeta sv. omše je najmä o sprítomnení a pri-
jatí živého Spasiteľa pod viditeľným spô-
sobom Tela vo farskom či inom spoločenstve
veriacich. Čo s tým má spoločné modlitba?
Nie je podstata nedeľnej liturgie sprítomnenie
a prijatie živého Boha? 

Biskupov katolíckej Cirkvi na Slovensku
dnes zatienili nielen biskupi Poľska a Českej
republiky ale aj pravoslávni biskupi na
Slovensku, ktorí vyhlásili: „Pravoslávni ve-
riaci budú naďalej prijímať z jedného kalicha
a bozkávať ikony. Eucharistia nebola, nie je
a nikdy nebude príčinou choroby a smrti,
vyhlásili pravoslávni biskupi.“Škoda, že ka-
tolíci nemôžu povedať na tieto slová, ako pri
birmovaní: toto je viera naša, toto je viera
Cirkvi! Prečo tento interdikt dosluhujúceho
premiéra Pellegriniho neplatí aj na pra-
voslávnu Cirkev?

Toto zatieňovanie našich biskupov v os-
tatnom čase sledujeme čoraz intenzívnejšie.
Ak rožňavský diecézny biskup Mons.
Stanislav Stolárik v súvislosti s Istanbulským
dohovorom a liberálnou politikou vo svojej
homílii na katolíckom rádiu Lumen cituje
prejav evanjelického biskupa Eľka z no-
voročného stretnutia u prezidentky, a nie pre-
jav arcibiskupa Zvolenského z rovnakej
udalosti, asi niečo nie je v poriadku. S Eľ-
kovým prejavom sa stotožnilo množstvo ka-
tolíkov a jeho prejav v pamäti pretrvá. Alebo
strohé a štylisticky slabé vyjadrenie KBS 
k parlamentným voľbám, čítané v rámci
farských oznamov...

Ak sa v nedeľu otvoria chrámy k súkrom-
nej modlitbe bez možnosti prijatia Eu-
charistie, spomeňme si v katedrále sv.
Emeráma na tu pochovaného otca kardinála
Korca, alebo v Trnavskej katedrále na bis-
kupa Hnilicu. Oni azda slávia večnú nebeskú
liturgiu, keď v deň Pána živí kňaz Najsvätej-
šiu obetu v týchto chrámoch spolu s veriacimi
neprinesie. Uvažujme o ich skutkoch, činoch a
reakciách v kontexte vtedajšej náboženskej,
politickej a spoločenskej situácie. Spomeňme
si na skutky a postoje biskupov, za ktorých
blahorečenie sa modlíme (Buzalka, Vojtaššák).

Na dnešnú zostavu KBS ale aj  ostatných:
generálnych vikárov, hovorcov, sekre-tára
KBS a všetkých zasvätených, ktorí komuniko-
vali a s podriadením prijali interdikt dosluhu-
júceho premiéra, sa taktiež nezabudne (zvlášť
v kontexte biskupov Čiech a Poľska).

Poznámka: Vyhlásenie KBS rešpektujem,
veď ani ho nemôžem nerešpektovať, to môže
iba kňaz, nie laik. Nie som vyrývačom a vždy
som stál na strane KBS a Cirkvi na Slovensku,
či už v prípade odvolania arc. Bezáka, ale 
i inokedy. Naposledy som reagoval na obranu
Nitrianskeho biskupstva na film Sviňa. Už
pred siedmimi rokmi som začal prispievať
článkami do Katolíckych novín. V Pútniku
svätovojtešskom na tento rok 2020 nájdete
moju sedemstranovú štúdiu hneď za kalen-
dáriom... No v tomto prípade nemožno mlčať. 

PETER TOLLAROVIČ
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Ťažko očakávať od katolíkov, vrá-
tane kňazov, že budú nasledovať Krista,
ak sa im o našom Spasiteľovi nehovorí
pravda, ak je im predstavovaný taký,
aký nikdy nebol.

Na mnohých miestach post-
kresťanského sveta čoraz viac počuť
sťažnosti na postoje dnešných katolíkov
(najmä mužov), ako aj na životný štýl 
a na obsah učenia katolíckych kňazov.
Jedna z hlavných odpovedí na otázku 
o dôvodoch krízy mužskosti a z nej vy-
plývajúcej kňazskej krízy, je falošný
obraz Krista, ktorý sa už dlhú dobu
predkladá laikom i kňazom.

Možno sa dnes čudovať katolíckym
mužom, že mnohí sú zoženštení a pri-
veľmi uhladení, že sa boja používať
silné slová, keď by niekoho mali
odvrátiť od zlej cesty a že ani počuť
nechcú o nijakom boji –, keď sa im
práve takto predstavuje osobnosť
Spasiteľa?

Keď sa o Kristovi hovorí ako o hip-
isákovi s vrabčekom na ramene, ktorý
bol taký láskavý, že každému všetko
bezpodmienečne odpúšťal a nad hrie-
chom vždy len kývol rukou; ak sa tvrdí,
že bol pacifista, ktorý by najradšej roz-
dal cudzí majetok iným, toleroval zlo 
a neobľuboval vonkajšie prejavy
zbožnosti.

Keď sa šíri naratív, podľa ktorého
Pán Ježiš nemal nič spoločné 
s mužnosťou a zároveň sa čoraz
častejšie sugeruje, že je nemožné, aby
nemal ženu!

MUŽ PAR EXCELLENCE
Kristus Pán bol však naozaj

statočným mužom a pritom žil v
celibáte, a ako veľkňaz i večný kňaz
musí byť v každej z týchto vecí prík-
ladom rovnako pre dnešných kňazov,
ako aj – hoci v trochu inej dimenzii –
pre laikov, ktorí sú čoraz viac vystavení
pokušeniam presexualizovaného sveta.

Náš Spasiteľ väčšinu svojho
pozemského života tvrdo fyzicky pra-
coval a – ako ukazuje Turínske plátno ,
bol na svoju dobu taktiež fyzicky veľmi
dobre stavaným mužom. Ľudia ho vní-
mali ako charizmatického vodcu, ktorý
bol schopný hovoriť k niekoľkotisí-
covému zástupu z vrcholu vysokej hory
hlasom, ktorý bolo všade dobre počuť.

Pán vyhnal kupcov z chrámu bez
toho, aby ich najprv zdvorilo požiadal
o opustenie svätého miesta, či bez toho,
aby zavolal nejakú vtedajšiu obdobu
polície, ale s ručne upleteným bičom
šľahal ľudí, ktorí nedovolili stretnúť sa
s Bohom tým, ktorí Ho ešte nepoznali
(scéna vyhnania kupcov sa odohráva na

nádvorí pohanov). Nebral ohľad na po-
litickú korektnosť ani čísi majetok –
mince sa kotúľali po celom chráme
medzi stoly, ktoré povyvracal ten istý
Kristus!

A toto nie je jediný raz, kedy Ježiš
hovoril ľuďom nepríjemnú pravdu,
ktorú dnes mnohí Jeho učeníci nechcú
hovoriť. Napokon Ježiš dokonca
zachránil cudzoložnú ženu pred ka-
meňovaním a povedal jej priamo 
do očí, aby už viac nehrešila.
Nepovedal, že ju chápe a že všetko sa
nejako dá do poriadku, ale že má
prestať hrešiť!

Náš Spasiteľ si vyberal rôzne
prostriedky v závislosti od situácie, ale
voči hriechu bol vždy nemilosrdný.
Nikdy ani len nenaznačoval, že by bolo
možné mať pre hriech pochopenie.
Zákonníkov v Písme nazýval pokryt-
cami, hlupákmi a slepcami, obielenými
hrobmi a hadmi. Inokedy skupine
Židov povedal, že ich otcom je diabol.
Svätého Petra nazval Satanom, keď
vzniesol námietky proti Božej vôli
bezprostredne po pomazaní za prvého
pápeža. Azda takto sa správa jemný,
slušný, decentný, nikomu nič nevnucu-
júci človek, za akého dnes chcú
vydávať Krista Pána?

Problém je, bohužiaľ, v tom, že
práve takýchto ľudí sa podarilo
vyformovať z mnohých katolíckych
mužov, vrátane kňazov.

JEDINÝ A NEZAMENITEĽNÝ
Boh je nekonečne spravodlivý a zá-

roveň nekonečne milosrdný – nad tým-
to zdanlivým rozporom si od vekov
lámu hlavy kresťanskí myslitelia. V na-
šej dobe sme však zabudli na niektoré
Božie atribúty a iné sme úplne skreslili.
Už pred polstoročím na toto
upozorňoval Plinio Correa de Oliveira,
keď napísal: „Kedykoľvek zavrieme oči
pred jednou z týchto dokonalostí
(spravodlivosť alebo milosrdenstvo),
aby sme pochopili druhú, upadáme 
do vážneho omylu. Náš Pán Ježiš Kris-
tus bol vo svojom pozemskom živote
obdivuhodne dobrosrdečný a jemný, ale
aj prísny. Preto sa nesnažme korigovať
osobnosť nášho Pána podľa našich
prízemných názorov, nezatvárajme oči
pred dobrotou Spasiteľa, aby sme lepšie
porozumeli Jeho spravodlivosti, ale
neodvracajme sa ani od Jeho
spravodlivosti, aby sme lepšie poro-
zumeli Jeho nekonečnému súcitu 
s hriešnikmi! Náš Pán bol rovnako
dokonalý, keď odpúšťal Márii Mag-
daléne, i keď tvrdými slovami karhal
farizejov. Žiadnu z týchto stránok

nesmieme vytrhávať z evanjelia!“
Potrebné pripomenutie Kristovho

charakteru je iba úvodom k pripomenu-
tiu jeho učenia. Otec Augustyn
Pelanowski to priliehavo komentoval 
v jednej zo svojich najslávnejších kázní,
v ktorej vyjadroval hlboké poľutovanie
nad zmätkom panujúcim medzi ka-
tolíkmi ohľadom skutočnej osobnosti
Pána Ježiša. Iný je Ježiš katolíkov
verných tradícii, iný Ježiš liberálnych
katolíkov, iný je tiež Ježiš protestantov,
iný Ježiš moslimov a dokonca ateistov.
Ktorý z nich je však pravý Ježiš?

Otec Pelanowski jasne ukázal, že
Kristus protestantov (dnes vyznávaný
nejedným katolíkom a mnohými ka-
tolíckymi kňazmi) a skutočný Kristus si
navzájom odporujú. Jeden umožňuje
rozvody, druhý hovorí, že rozvody ne-
existujú. Jednému neprekáža antikon-
cepcia, druhý hovorí, že antikoncepcia
nemôže existovať! Jeden hovorí: „Moja
matka je obyčajná žena!“, druhý hovorí:
„Moja matka je Kráľovná, prvá z ce-
lého dedičstva kráľovien a kráľov.“
Ktorý z nich je pravdivý? To nie je ten
istý Ježiš! Ak verím v akéhosi iného
Ježiša než toho, ktorého nám zjavuje
Písmo, to nie je ten istý Ježiš! Čiže čo?
Takže možno veriť v imaginárneho
Krista, možno Ježišovi podstrčiť čosi,
čo mi zdanlivo uľahčuje život, pretože
sa zdá, že hriech robí život ľahším?

A ak mi niekto, kto tak verí, povie:
„Poď, pomodlime sa spolu, pretože
veríme v toho istého Ježiša“, ja mu
odpoviem tak, ako povedal svätý pápež
Agatón o monoteletistoch a monofyzi-
toch: „Kto sa modlí s heretikmi, je
heretik!“

POZNANÝ IBA V PRAVDE
Mnoho prvkov našej viery sa dnes

javí ako zatemnených, hmlistých a roz-
mazaných – vďaka úmyselnej činnosti
síl temnoty a benevolentnosti mnohých
naivných ľudí. Klamú však nielen 
o obraze Boha a Jeho svätých, ale aj 
o pravdách viery, o chápaní prikázaní,
význame Kristových podobenstiev 
i o večných morálnych princípoch.
Všetko dobré – vrátane statočnosti ako
integrálnej súčasti kňazstva –, je však
možné stavať iba na Pravde.

Preto je naliehavo potrebné očistiť
osobu Krista od progresívnych mýtov,
ktoré sa okolo Neho vytvorili a s Božou
pomocou vyviesť z krízy Jeho kňazov
a všetkých ostatných, ktorí to potrebujú
– vrátane nás samých.

KRISTIÁN KRATIUK

www.christianitas.sk

Najstarší slovenský pedagogický časopis Rodina a škola sa stal obeťou
deštrukčnej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Po 135 rokoch od svojho založenia prestal  od januára 2020 vychádzať.

Časopis založil v časoch najsilnejšieho národnostného útlaku s cieľom
zlepšiť kvalitu výchovy a vzdelávania detí a mládeže v roku 1885 Karol
Salva. V roku 1893 časopis prvý raz zlikvidoval uhorský minister školstva
Július Vlassics.                                                                                                               

V roku 1900 sa podarilo časopis Rodina a škola obnoviť pod vedením
Jána Buriana a Petra Zgutha. Od druhého čísla sa stal šéfredaktorom Sve-
tozár Hurban Vajanský, ktorý ho viedol až do konca roku 1904, kedy bol
časopis druhýkrát zlikvidovaný. Tentoraz ministrom školstva  Albertom
Berzeviczim, ktorý mimochodom pochádzal zo Slovenska, z dnešnej
Breznice .

Po druhej svetovej vojne bol časopis Ro-dina a škola obnovený a plnil
jedinečnú úlohu
hlavného komunikač-
ného nástroja medzi
učiteľmi a rodičmi.
Posledných desať a pol
roka vydávalo časopis
Vydavateľstvo Paren-
tes. Ministerstvo škol-
stva za celý tento časový
úsek neustále menilo
výšku finančnej pod-
pory, ktorá dosahovala
od 20 do 75% reálnych
výrobných nákladov na
časopis. Celá redakcia 
a autori pracovali 
pre časopis bezplatne.
Napriek tomu sa už
časopis nedalo udržať. 
O likvidačnej situácii
boli v decembri listom
informovaní: preziden-
tka Zuzana Čaputová,
predseda vlády SR Peter
Pellegrini, predseda NR
SR Andrej Danko  a mi-
nisterka školstva, vedy,
výskumu a športu SR
Martina Lubyová. Na
list upozorňujúci na váž-
ny kultúrny škandál
nereagoval nikto, iba
Sekcia regionálneho
školstva MŠMTV SR,
ktorá je za dotačnú poli-
tiku pedagogických
časopisov zodpovedná,
poslala redakcii list, 
v ktorom oznámila, že
neporušili žiaden zákon.

Po 135 rokoch ča-
sopis Rodina a škola
prestal vo svojich de-
jinách vychádzať po tre-
tíkrát. Dva razy sa o jeho
zastavenie postarali
uhorskí ministri a tretí
krát ministerstvo škol-
stva vedené ministerkou
nominovanou Sloven-
skou národnou stranou.
Stali sme sa tak jedinou
krajinou Európy, kde ab-
sentuje dialóg medzi
rodinou a školou v me-
diálnom priestore.

V dejinách boli traja
ministri v čase ktorých
bolo zastavené vydá-
vanie mesačníka Rodina
a škola: Július Vlassics (obrázok hore), minister, ktorý zastavil vydávanie
časopisu Dom a škola v roku 1897. Pôsobil na poste ministra 1895 – 1903.
Minister pre náboženstvo a vzdelávanie v Uhorsku Albert Berzeviczi (obrá-
zok v strede), likvidátor Rodiny a školy v roku 1904. Tretím ministrom
školstva v dejinách počas pôsobenia ktorého bola zastavená Rodina a škola
je Martina Lubyová (obrázok dole), nominantka Slovenskej národnej strany
- december 2019. 

ĽUBOMÍR PAJTINKA (posledný šéfredaktor)

Ministerstvo
zlikvidovalo

najstarší
časopis

Aký učiteľ,taký žiak?
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Vstúpili sme do pôstnej doby,
ktorou sa máme pokáním, modlitbou,
pôstom a almužnou pripraviť 
na slávenie najväčších kresťanských
sviatkov  roka. Pozornosť nás kres-
ťanov smeruje do večeradla, na Gol-
gotu pod kríž a k prázdnemu
Ježišovmu hrobu. Som rád že som
tieto miesta mohol v Jeruzaleme
navštíviť. Som rád aj tomu, že sa
počas sviatkov, nedieľ a často aj 
v pracovné dni  môžem zúčastňovať
na slávení sv. omše a stretávať sa 
s Ježišom v Eucharistií a čerpať tak
silu pre každodenný život s ním, že
mám možnosť počúvať a čítať Božie
Slovo, ktoré je slovom života. Ježiš
prišiel na tento svet, aby nás naučil
všetkej Pravde.  Pred Pilátom vyznal:
„Ja som sa na to narodil a na to som
prišiel na svet, aby som vydal
svedectvo pravde. Každý, kto je
z pravdy, počúva môj hlas.“ /Jn 18,
37/ Som presvedčený, že naplno 
a šťastne je možné prežiť  život 
v súlade s jeho učením.

Stretáme sa s rozličným spô-
sobom prežívania Veľkonočných s
viatkov. Niektorí ich ignorujú, iní
majú predĺžený voľný víkend, niek-
torí pracujú, iní sú na dovolenke, na
záhrade, cestujú, niektorí ako sviatky
jari pri dobrom jedle a pití,
konzumne... A niektorí ako spomien-
ku Ježišovej smrti a oslavu jeho
zmŕtvychvstania. Aj život prežívajú
ľudia rozlične, preferujú rozličné
hodnoty, zdravie, spokojnosť, úspech,
prácu, cestovanie, peniaze, majetok,
bývanie, pôžitky, zábavu... Je na kaž-
dom, či život prežije v duchovnej
prázdnote, povrchne, alebo ho doká-
že naplniť hodnotami, ktoré sú 
pre šťastný a spokojný život nevyh-
nutné a ako my kresťania veríme, že
aj pre večný život. Nie je možné žiť
neutrálne, dobrým človekom sa
človek nestane bez námahy a zod-
povednosti za život svoj i iných ľudí.
K tomu potrebujeme okrem darov 
a schopností, ktoré sme dostali a

denne dostávame aj Božiu a ľudskú
pomoc.  „Bez Božieho požehnania
márne ľudské namáhania,“ hovorili
naši starí rodičia a keďže nemali
jednoduchý život, vedeli čo hovoria.
Ale hovorili aj: „pomôž si človeče aj
Pán Boh ti pomôže.“ Sv. Ignác z Loy-
oly to vyjadril, že človek má robiť
tak, akoby všetko záležalo len 
na ňom, a modliť sa, ako by všetko
záležalo len od Boha. Je na  nás či
dokážeme prekonať pokušenia moci,
bohatstva a slávy, kariéry, pohodl-
ného povrchného, lacného prázdneho,
telesného... života, alebo prijmeme
Božiu ponuku k zodpovednosti 
a láske, zobrať každý deň svoj kríž 
a nasledovať ho, konať pokánie,
slúžiť, obetovať sa a tak kráčať ra-
dostne k trvalému a pravému šťastiu.
„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie
sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje
ma. Lebo kto by si chcel život
zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj
život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží
človeku, keby aj celý svet získal,
a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo
vymení človek svoju dušu?! /Mt. 16,
24 – 26/ Boh nikdy nikoho neskla-
mal, sklamať môže len človek. Veriť
neznamená len sa k niečomu
prihlásiť, niečo deklarovať, ale viera
znamená život s Ježišom podľa jeho
príkladu a učenia.

Nie je jednoduché v dnešnom
svete žiť ako  kresťan. Uplynulo 30
rokov od kedy v našej krajine
skončila totalita, ktorá proti
kresťanom bojovala, obmedzovala
ich a prenasledovala. Máme mno-
hé príklady statočnosti a vernosti 
i za cenu veľkých obetí. Ale aj
súčasná doba prináša rozličné
ťažkosti a komplikácie kresťanom 
v ich živote podľa viery. Iniciatívu 
v spoločnosti a spoločenstvách pre-
berajú často ľudia otvorene, alebo aj

skryto sa hlásiaci nielen k proti
kresťanským, ale aj proti ľudským,
proti prirodzeným hodnotám, čo
prináša komplikácie všetkým.
Súčasná duševná i duchovná prázd-
nota v srdciach mnohých, osobitne
mladých ľudí, otvorený boj na-
mierený proti životu, rodine, národu,
Cirkvi napomáha mocným a bohatým
usmerňovať správanie médiami ma-
nipulovaného davu k dosahovaniu
nízkych, prízemných cieľov, ziskov 
a potrieb, čo prináša mnoho problé-
mov, samotu, biedu, beznádej, bolesť,
utrpenie...  

A tak niekedy mám pocit, že ako
v čase Veľkej noci v Jeruzaleme, keď
Ježiša odsúdili a ukrižovali, dav
kričal: „Ukrižuj ho!“ s ním kráčala
len malá hŕstka verných, aj niektorí 
z tých, ktorí to s ním mysleli úprimne
a nasledovali ho, radšej zostali 
v úzadí,  aj dnes už len malé skupiny
kresťanov sa stretávajú v chrámoch
a usilujú  žiť podľa kresťanských
zásad. Doba je čudná, nie je
jednoduché žiť proti tendenciám
súčasného sveta, ktoré sú v rozpore
s evanjeliom, nerobiť kompromisy 
s hriechom,  byť verný Ježišovi. Aj
On bol pokúšaný, aj On dostával
ponuky od mocných sveta. Dokázal
prijať Božiu vôľu, byť jej verný 
a splniť svoje poslanie. Dal nám prí-
klad a pozval nás k nasledovaniu.
Buďme vďační za vieru i všetko čo
dostávame od  Boha i od ľudí, vážme
si to, máme za čo ďakovať, nie je
všetko čo máme samozrejmé.
Využime sviatočné dni aj na mod-
litbu,  meditáciu, adoráciu, návštevu
bohoslužieb,  Božie slovo, aj za-
myslenie sa nad tým, aký je náš
kresťanský život a aké hodnoty
preferujeme a aké odovzdávame
iným.

ĽUDOVÍT KOŠÍK

Veľká noc

Videli sme pred aj po nedávnych
voľbách, čo to znamená "vulgus odio-
sum a profanum", teda ľud nená-
vistný a bezbožný, ľud v zmysle byť
vulgárny, náladový, manipulovateľný
a aj zmanipulovaný.

Isteže, každý systém a každé
vládnuce zoskupenie má limity vy-
plývajúce z ľudskej nedokonalosti,
teda hriešnosti. Pretože hlina sme 
a na hlinu sa obrátime. Aj KDH sa
totiž po svojej dlhej a mučivej kariére
a u mnohých z nich iste aj po nezišt-
nom účinkovaní, nedostalo už dru-
hýkrát do parlamentu. Ide totiž o to,
že ľudia, ktorí sa chcú nazývať
kresťanmi, sa nemôžu správať len
ako červotoče, kritici všetkých 
a každého. Isteže takto nenasledujú
svoj vzor Krista, ktorý bol najväčším
realistom v dejinách a nikdy sa ne-
pripájal ku krikľúňom, nikdy netvrdil,
že naučí tých druhých, aby sa jeho 
a jeho nasledovníkov báli."

My ľudia sme nedokonalí a čí-
tame o tom už od prvej biblickej
knihy Genezis. Boh nás síce vyh-
nal z raja, lebo sme chceli byť
príliš múdri a chceli tvoriť ešte
krajší a lepší raj, než nám bez
nášho pričinenia spadol do lona.

Ale netvrďme, že Boh nevedel, čo
robí, že nám nevenoval odev, aby
sme sa za seba nehanbili a že nám
neprisľúbil záchranu, teda tú ar-
chaickú spásu a či vykúpenie.
Týmto termínom už mnohí mod-
erní a zvlášť mladí ľudia nero-
zumejú a vo svojej modernizovanej
pýche a či dutosti ani nechcú
rozumieť.

Isteže, každý štát, každé zoskupe-
nie a každé spoločenstvo má svoje
chyby, svojich sabotérov a pros-
pechárov. Boli takí aj za I. Slovenskej
republiky, aj za Mečiara, aj za Fica.
Aj oni, aj ich prívrženci isteže boli
hriešni ľudia, ale predsa len niečo

"uplácali" a neboli len červotočmi 
a kritikmi.

Bol som pred pár rokmi 
v Maďarsku a chodili sme nielen 
po knižniciach, ale aj iných
kultúrnych a štátnych inštitúciách 
a všade sme videli portréty ich
činiteľov a dejateľov. Z povahy vecí
vyplýva,

že my Slováci pri svojej bo-
horovnosti vieme na všetkých svojich
predchodcov, zakladateľov a dobro-
dincov, i keď ľudských a chybujú-
cich, akurát napľuť. Zmeňme sa teda
konečne a kajajme sa. Nielen za nás,
ale aj za svoj národ, za svoje
spoločenstvo a za našu spoločnú

minulosť. Pretože bez toho nás ne-
bude čakať nielen dobrá, ale žiadna
budúcnosť. 

P.S. Vyskytol sa už konečne aj 
u nás koronavírus. Som tomu aj
trochu rád, pretože u niektorých ľudí
už zase vznikal dojem, že my Slováci
sme takí hnusní, že nás už ani len ten
vírus nechce... Chcime sami seba 
a prekonávajme nielen takéto prob-
lémy, reálne a nezávislé od nás, ale aj
také, ktoré si tvoríme a zapríčiňujeme
my sami vďaka svojej nepre-
konateľnej nenávisti a závisti. Hádam
sme už po týchto voľbách konečne
prišli k tomu, že prekonáme tú svoju
charakteristiku, že nie je nám natoľko

ľúto, že nám zdochla koza, ako to, že
ešte stále nezdochla susedovi, na-
šim konkurentom, opozičníkom 
a kritikom.

Vyprášme konečne tými Sväto-
plukovými prútmi tú závisť,
malichernosť a hlavne komplexy,
ktorými síce ako malý a mladý štát,
ale s bohatými a veľkými tradíciami,
ešte stále trpíme. Myslime na našu
Matku Sedembolestnú a skúsme byť
aj trochu radostní aj z úspechu tých
druhých. 

Niet inej cesty a napred ísť sa nie-
len môže, ale aj musí.

VLADO GREGOR

Ani človek, ani národ
bez vzájomnej pokory

nič trvalé nestvorí

Kresba: Andrej Mišanek
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(Pokračovanie z predchádzajúceho
čísla)

45. Organický zakladajúci zákon,
menovite ústava národa, nesmú byť
zmenené inou metódou, ako je
jednomyseľný súhlas  vládnucej strany
so všetkými prítomnými stranami. 
V opačnom prípade sú dvere otvorené
pre príchod tej najnebezpečnejšej a smr-
tiacej formy vlády a demokracie. 

46. V demokracii majú tí, ktorí kon-
trolujú médiá a teda mozgy voličov,
moc, ktorú nepoznajú králi ani diktátori. 

47. Najjednoduchší spôsob, ako
popísať demokraciu, je nasledujúci: Tí
ľudia tvoria vládu, z ktorých každý má
jeden hlas. Potom dvaja z nich hlasujú,
aby ukradli bohatstvo tretej. 

48. Posledné štádiá demokracie sú
plné medzištátnych vojen, pretože sys-
tém úpadku sa pokúša zachrániť tým, že
sa zbavuje iných štátov - národov. 

49.  Demokracia, ktorá je legálna, je
zriedka mravná a mo-rálna, je často
nezákonná. 

50. Po demokracii vždy nasle-
duje silný muž ... niektorí ho nazý-
vajú diktátorom. Je to jediný spôsob,
ako obnoviť poriadok z chaosu spô-
sobeného demokraciou. Vyberte svojho
silného muža múdro! Musí byť stráž-
com vo svojom srdci. Musí byť jedným,
kto preukázal, že jeho jediným
zmysľom v živote musí byť ochrana a
zachovanie svojho národa - ľudu. Jeho
konečným cieľom musí byť obnovenie
zákonodarstva na základe dokonalých
zákonov prírody. Nevyberajte ho podľa
jeho slov. Vyberte si toho, ktorý obeto-
val všetko tvárou v tvár proti tyranii. Vy-
berte si toho, ktorý vydržal a vytrval.
Toto je jediný spoľahlivý dôkaz o jeho
hodnovernosti a motívoch. 

51. Demokratický systém bude
robiť čokoľvek, bez ohľadu na to, aké
skorumpované alebo brutálne budú jeho
činy, len preto, aby sa zachoval. 

52. Tyranie nemožno ukončiť bez
použitia sily. 

53. Tí, ktorí spáchajú zradu, zakrý-
vajú svoje skutky vo vyhláseniach vlas-
tenectva.

54. Propaganda je hlavnou súčasťou
všetkých energetických systémov,
sekulárnych i náboženských; falošná
propaganda je hlavnou súčasťou
nepripojených energetických systémov.
Všetky energetické systémy sa snažia
presvedčiť svojich občanov, že systém
je dobrý, spravodlivý, dobročinný 
a ušľachtilý, rovnako ako hodný za-
chovania a obhajoby. Čím viac jingoi-
stickej propagandy vydáva, tým viac 
by mala byť podozrivý zo svojej 
pravdy. 

55. Politická moc je v konečnom
dôsledku vytvorená a udržiavaná silou. 

56. Energetický systém, sekulárny
alebo náboženský, ktorý vyhlasuje
rozsiahle výzvy na vlastenectvo alebo
vyžaduje podrobnosti a rétoriku na jeho
uchovanie, maskuje tyraniu.

57. Propaganda je legitímna 
a potrebná zbraň v akomkoľvek boji.
Prvky úspešnej propagandy sú:
jednoduchosť, emócie, opakovanie a
stručnosť. Keďže ľudia veria tomu, čo
chcú veriť, a pretože chcú uveriť tomu,
čo vnímajú ako prospešné pre seba,
potom úspešná propaganda musí
apelovať na vnímaný záujem tých,
ktorým je šírená. 

58. Tyrani učia čo myslieť, slobodní
ľudia sa učia, ako myslieť. 

59. Dávajte si pozor na ľudí, ktorí
zvyšujú svoje bohatstvo použitím slov.
Zvlášť dávajte pozor na právnikov alebo
cirkevnú hierarchiu, ktorí popierajú
prírodné právo. 

60. Patriot, ktorý je vedený  inkvizí-
ciou alebo sekerou kata, bude odsúdený

najhlasnejšími jeho bývalými priateľmi
a spojencami; pretože tak sa snažia
uniknúť tomu istému osudu.

61. Sladká bohyňa pokoja žije iba
pod ochranným ramenom pripraveného
Boha vojny.

62. Organický zakladajúci zákon
národa (ústava) musí s nezameniteľnou
a neodvolateľnou špecifickosťou uviesť
totožnosť homogénnej rasovej,
kultúrnej skupiny, pre ktorú bolo
vytvorené toto blaho. Takto pretrváva-
júca existencia národa je jedinečná
počas celej doby tohto blaha
vytvoreného  výlučne len pre túto špeci-
fickú skupinu. 

63. Ten národ alebo kultúra, ktorá
umožňuje ostatným ovplyvňovať alebo
kontrolovať niektoré z nasledujúcich
kategórií, zahynie: 

1) informačné inštitúcie 
2) vzdelávacie inštitúcie 
3) náboženské inštitúcie 
4) politické úrady 
5) vytváranie vlastnej meny 
6) súdne inštitúcie 
7) kultúrne inštitúcie 
8) ekonomický život.
64. Práve zákony vyžadujú len málo

vysvetlení. Ich význam je
neodvolateľný v jednoduchosti a špeci-
fickej danosti.. 

65. Pánove emócie sú oveľa efek-
tívnejšie vyvolané hovoreným než
písaným slovom. To je dôvod, prečo
vládnuci tyrania budú reagovať viac
násilne na zhromaždenia odporcov než
na knihy alebo brožúry. 

66. Organický zakladajúci zákon
národa alebo akýkoľvek zákon je presne
taký dôležitý ako vôľa a právomoc ho
presadzovať. 

67. Neozbrojený alebo nemilitantný
ľud bude zotročený.

68. Niektorí hovoria, že pero je sil-
nejšie ako meč. Možno tak. Avšak slovo
bez meča nemá žiadnu autoritu. 

69. Tyranie sú zvyčajne postavené
krok za krokom a zamaskované
ušľachtilou rétorikou. 

70. Rozdiel medzi teroristom 
a vlastencom je kontrola tlače. 

71. Rozsudky strážcov, vodcov,
musia byť prirodzeným právom rešpek-
tované a odmietnuté rozumom. 

72. Materializmus je základný 
a deštruktívny. Strážcovia národa musia
neustále varovať pred 
a bojovať proti materialistickému duchu
v národe. Nadobúdanie bohatstva a ma-
jetku, ktoré sú potrebné pre blaho rodiny
a získané čestnými prostriedkami, je
správne. Vykorisťovanie, najmä
prostredníctvom úžery, je pre národ
deštruktívne. 

73. Materializmus vedie mužov 
k hľadaniu umelého stavu prostred-
níctvom bohatstva alebo majetku.
Skutočný spoločenský status pochádza
zo služby pre rodinu, rasu a národ. 

74. Materializmus v konečnom
dôsledku vedie k nápadnej a zbytočnej
spotrebe, čo zase vedie k znásilňovaniu
prírody a zničeniu životného prostredia.
Je to neprirodzené. Skutoční opatrovníci
národov musia byť úplne nezaujatí ma-
terializmom. 

75. Funkciou obchodníka je
poskytnúť spôsob výmeny. Obchodník,
ktorý podporuje zbytočnú spotrebu a
materializmus, nesmie byť tolerovaný. 

76. Jediné zákonné funkcie peňazí
sú ako prostriedok výmeny 
a ukladania hodnoty. Všetky ostatné
použitia vrátane sociálneho inžinierstva,
špekulácií, inflácie a najmä úžery sú
protiprávne. Úrok (úroky) v akom-
koľvek percentuálnom vyjadrení je
vysoký zločin, ktorý nemožno
tolerovať.

77. Národ s aristokraciou peňazí,
právnikmi alebo obchodníkmi sa stane
tyraniou. 

78. Najjednoduchší spôsob, ako
popísať centrálny bankový systém za-
ložený na úžere je nasledovný: Bankári
požadujú majetok štátu ako záruku 

za svoje pôžičky. Pri úrokovaní im
potom štát dlhuje viac  peňazí, ako v prí-
pade úverov. Takže nakoniec sa bankári
spoliehajú výlučne na štát. 

79. Úrok (úroky), inflácia 
a represívne zdanenie sú krádežou pod-
vodom a ničia morálnu štruktúru národa. 

80. Bohatstvo nadobudnuté bez o-
betí alebo čestnej práce bude zvyčajne
zneužité. 

81. Nič v prírode nie je statické; buď
životná sila rastie a expanduje, alebo sa
rozpadá a zomrie. 

82. Musí sa dosiahnuť rešpekto-
vanie; nemožno ho požadovať alebo
predpokladať. 

83. Vyhnite sa zlému človeku, lebo
jeho jed bude chcieť otráviť vašu
vlastnú povahu. 

84. Sebadisciplína je známkou
vyššej osoby. 

85. Jediným opatrením človeka je
veselosť v nepriazni. 

86. Blázon posudzuje ostatných
podľa ich slov. Múdry človek posudzuje
ostatných podľa ich činov a úspechov.

87. V našich vzťahoch alebo
vzájomných vzťahoch, rovnako ako vo
všetkých prírodných zákonoch, na
každú činnosť existuje reakcia. To, čo
bude rastúce, bude zberané, ak nie nami,
potom iným. 

88. Sú to isté príznaky chorého
alebo zomierajúceho národa. Ak vidíte
niektorú z nich, ich strážcovia páchajú
zradu: 

1) miešanie a zničenie zaklada-
júcej rasy 

2) zničenie rodinných jednotiek 
3) represívne zdaňovanie 
4) korupcia zákona 
5) teror a potlačenie tých, ktorí

varujú pred národnou chybou 
6) nemorálnosť: drogy, opilstvo atď. 
7) infanticid (teraz nazývaný potrat) 
8) zničenie meny (inflácia alebo

úžera) 
9) cudzinci v krajine, mimo-

národná kultúra 
10) materializmus 
11) zahraničné vojny 
12) opatrovníci (vodcovia), ktorí

hľadajú bohatstvo alebo slávu 
13) homosexualita 
14) náboženstvo, ktoré nie je za-

ložené na prírodnom práve.

MYŠLIENKY DAVIDA LANEA
• Musíme zabezpečiť existenciu

našich ľudí a budúcnosť bielych detí.
• Ak zákony ľudí nariaďujú smrť

rasy, zákony prírody vyžadujú vzburu.
• Ľudia, ktorí dovolia inej rase žiť

spoločne s nimi, zaniknú, pretože nevy-
hnutným výsledkom rasovej integrácie

je kríženie rás medzi sebou, ktoré ničí
jedinečnosť a exkluzivitu rasy.

• Politické a ekonomické systémy
môžu byť ľuďmi zničené a obnovené,
no zánik rasy je večný (nezvratný).

• Nie je konštruktívne nenávidieť
ostatné rasy, alebo dokonca zmiešané
rasy. No separácia je podmienkou za-
chovania rasy  vlastnej.

• Tí, ktorí v demokracii ovládajú
médiá, a tým aj názory voličov, majú
moc, o akej mohli králi a diktátori len
snívať.

• Rešpekt musí byť zaslúžený;
nemôže byť vynútený ani automatický.

• Neexistuje žiadna väčšia mo-

tivačná sila než istota, že konáme
správne.

• Pravda sa neobáva skúmania.
• Materializmus nevyhnutne ústi do

prehnanej a zbytočnej konzumnosti,
ktorá zase vedie k znásilňovaniu prírody
a ničeniu životného prostredia. Je to ne-
prirodzené. Ozajstní strážcovia náro-
da musia byť úplne nenakazení 
materializmom.

• Funkciou obchodníkov alebo
predavačov je zaistiť metódy výmeny.
Obchodník, ktorý podporuje zbytočnú
konzumáciu a materializmus, nesmie
byť tolerovaný.

• Bojujem, pretože „krása bielych
žien nesmie zmiznúť z tohto sveta.“ – to
je moje osobné krédo a hlavná motivá-
cia. Od začiatku som mal zvláštny
vzťah so ženami našej rasy, niečo, čo
presahuje čisto sexuálnu rovinu.

• Akékoľvek náboženstvo alebo
učenie, ktoré popiera základné zákony
vesmíru, je falošné.

• Najúprimnejšou formou modlitby
je splynutie s prírodou– nezáleží na ho-
vorenej forme. Choď na osamelé
miesto, najlepšie na vrchol kopca alebo
hory a za čistej, hviezdami osvetlenej
noci rozjímaj o majestátnosti a poriadku
nekonečného makrokozmu a o zloži-
tosti rovnako nekonečného mikro-
kozmu. Uvedom si, že si na jednej
strane len bezvýznamný s ohľadom 
na veľkosť kozmu a na druhej strane po-
tenciálne cenný, ak sa chápeš ako článok
reťaze osudu. Tam začneš rozumieť ako
hrdosť a samostatnosť môžu súčasne
existovať s rešpektom a úctou. Tam
nájdeš harmóniu s prírodou a s harmóniou
príde sila, miera istota.

• Svetský systém sily chráni 
a podporuje náboženstvo, ktoré učí 
o posmrtnom živote. Tak sú ľudia vy-
chovávaní  zanechať svojej obrany pred
predátormi tohto sveta.

• Niektorí hovoria, že pero je moc-
nejšie ako meč. Snáď áno. Ale pero 
bez zbrane stráca na autorite.

• Tyranie učia čo si myslieť, slo-
bodní ľudia sa učia ako myslieť.

• Sebadisciplína je znakom
vznešeného človeka.

• Neozbrojená a nemilitantná
spoločnosť bude zotročená.

• Rozdiel medzi teroristom 
a vlastencom je v kontrole nátlaku.

• Demokracia, ktorá je legálna, je
málokedy morálna a tá, ktorá je
morálna, je väčšinou ilegálna.

• Jedna z hodnôt človeka je jeho
veselá myseľ voči nepriazni osudu.

• Iba blázon posudzuje ostatných
podľa ich slov. Múdry človek posudzuje
ostatných podľa ich činov 

a výkonov.
Čiže nič, čo by bolo spojené 

s neonacizmom, ako tu skúšajú
podsúvať v dnešnej dobe klam-média, 
s prihliadnutím ešte na  numerologické
vyjadrenia čísla 88 = HH podľa fašis-
tického ponímania.

Na druhej strane je faktom absurdná
doba, keď sú štátne orgány cez súdy
pripravené trestne stíhať ľudí 
za pripravenosť brániť svoj národ.

NAZAD K MERITU VECI
Úvaha o čísle 1488

Komunistickí predátori, slniečkári 
a kaviarenskí povaľači v našej krajine 
v snahe umlčať najväčšie nebez-
pečenstvo pre ich zvrátenú filozofiu 
a mocenské chúťky v zastúpení proku-
ratúry SR rozdelili číslo 1488 na dve
samostatné časti 14 a 88 a tieto pridelili
dvom autorom: prvé dvojčíslie Davi-
dovi Laneovi a druhé dvojčíslie nacis-
tickej numerológii, lebo takto to lepšie
vyhovuje potrebám trestného stíhania na
Slovensku. 1488 je  však bežné číslo 
na matematickej osi ako čísla 1, 2… 777.
Keď sa však v numerológii chceme zau-
jímať o toto číslo a hľadať jeho nečíselné
vyjadrenie, možností máme veľa.

V prvom rade treba hovoriť o uce-
lenom čísle 1488, ktoré samo osebe
núka viacero možných významov. Ako
príklad uvádzam škótsku whisky, ktorá
sa distribuuje  pod číslom 1488. V roku
1488 bol prvýkrát oboplávaný Mys do-
brej nádeje atď.

V druhom rade si však treba všímať
aj prípadné numerologické rozdelenie
čísla 1488. Napríklad filozofické závery
uvedeného amerického humánneho
filozofa Davida Lanea (1938 – 2007),
podľa ktorých prvá polovica čísla 1488,
číslo 14, hovorí o záverečnom ponímaní
jeho filozofického hodnotenia konať 
v prospech ľudstva a rasy, ktorá sa
skladá zo 14 slov uvádzaných vyššie.
Druhá časť čísla 1488 je číslo 88, ktoré
pojednáva o 88 predpisoch (precepts) 
o naplnení myšlienky Laneových 14
slov konkrétnymi ustanoveniami.

Alebo v inom prípade, a to je ten ab-
surdný, vyfabulovaný v hlavách sloven-
ských exotov. Číslo 14 je síce priradené
Davidovi Laneovi  pre „14 slov“, ale
číslo 88 je už priradené  numerologic-
kému, nacistickému vyjadreniu pismien
HH, podľa ich poradia v abecede, kde
číslo 8 znamená ôsme písmeno abecedy
h. Že ide o dobre známy nacistický poz-
drav „Heil Hitler!“. Toto potom poslú-
žilo ako podklad na žalobu proti ĽSNS.   

Pri dobrej a presnej znalosti poli-
tickej filozofie strany ĽSNS by sme sa
hravo mohli právne prikloniť výlučne 
k ponúknutej verzii pre číslo 1488 podľa
filozofie Davida Lanea. Dôvod je
jednoduchý. Na Slovensku nepôsobí 
žiadna  politická strana okrem spome-
nutej, ktorá by tak vehementne stála 
na čele slovenského národa a chránila
jeho identitu. Považovať však  túto vetu,
myslím tým Laneovu vetu „14 slov“ 
s doplnením o 88 predpisov, ako xeno-
fóbnu, šovinistickú je scestné a uráža-
júce občanov slobodného slovenského
národa. Toto je ten zúfalý problém
spodiny slovenského národa. Spojiť
nespojiteľné. Analogicky by som potom
mohol prirovnať k takejto numerologic-
ko-matematickej manipulácii toto:
Niekomu dlžím 1488 €, vyplatím mu
však na jednu hromadu 14 € a na druhú
hneď vedľa 88 €, teda v čísliciach 1488,
ale v hodnote len 102 €. 

Budete sa isto smiať, ale žiaľ,
od 14. 3. 2017 z prostého čísla 1488 sa
dá vyvodiť všeličo. Ako sa hovorí, psa
aj tak erdžať nenaučíš!

JOZEF MIKUŠ

Nezmyselnosť
politickej žaloby


