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PASTIERSKY LIST OTCA ARCIBISKUPA SOKOLA

Nás prvý metropolita po sv. Metodovi pri 
príležitosti 370. výročia smrti blahoslavených 
košických mučeníkov otvoril 7. septembra 1989 rok
obnovy vo viere, ktorý sa týka celého Slovenska.
Pastiersky list 0 obnove spolu s jeho prílohou
prinášame v plnom znení.

Drahí bratia kňazi, spoločenstvá Bohu zasväteného
života, milí mladí priatelia, bratia a sestry!

V celej Cirkvi, z podnetu Sv. Otca Jána Pavla II. sa 
začala katechizácia. Aj my sa chceme zapojit do tohto 
ceiocirkevného snaženia na obnove viery a náboženského 
života. Veí aj Pán Ježiš apoštolov posiela so slovami: 
"lifte a učte všetky národy..." A to bola prvoradá úloha 
na šírení viery. Z toho dôvodu začíname rok viery, z 
príležitosti ktorého si vypočujte náš prihovor.

Im Budete mi svedkami

Pán Ježiš pred svojim nanebovstúpením dal apoštolom 
poslanie svědčit o ňom: "Keif zostúpi na vás Svätý Buch, 
dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v 
celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme" (Sk 1, 
8). Keď Svätý Buch zostúpil na apoštolov, hneo v ten 
deň Peter vyhlasuje pred zástupmi ľudu: "Boh vzkriesil 
Ježiša a my všetci sme toho svedkami." (Sk 2,32) V tej 
chvíli začína doba Cirkvi, jej evanjelizácie a
katechézy (Ján Pavol II. v príhovore - katechéza 5. 12. 
1984).

Všetci, čo sme boli pokrstení v Ježiša Krista a 
prijali sme Svätého Ducha, sme povolaní dávat svedectvo 
o Ježišovi celým svojím životom. No osobitné poslanie 
svedčiť o Ježišovi dostali biskupi ako nástupcovia 
apoštolov. II. vatikánsky koncil v dekréte o
pastoračnej službe biskupov hovorí: "Biskupi sa majú
zasvätiť svojej apoštolskej službe ako svedkovia 
Kristovi pred všetkými ľuďmi**. Pri plnení svojej 
učiteľskej služby nech hlásajú ľuíom Kristcvo
evanjelium: to je najvynikajúcejšia z prvoradých
povinností biskupa; nech ich silou ducha povolávajú k 
viere a nech v nich utvrdzujú živú vieru. Nech im 
predkladajú úplné tajomstvo Krista." (Christus Dominu*



li-12) Toto poslanie svědčit o Ježišovi Kristovi a 
utvrdzovať živú vieru chceme verne plniť aj my, vaši 
biskupi, ktorým Pán zveril starosť o Boží íud 
Slovenskej cirkevnej provincie*

2. Svedkovia viery - Blahoslavení košickí mučenici

Najvyšším svedectvom viery v Ježiša Krista je 
nasledovať ho cestou kríža až po obetu života. "Keíze 
Ježiš Kristus prjavil svoju lásku tým, že položil za 
nás život, nikto nemôže väčšmi milovať, ako keí dá svoj 
život za neho a za svojich bratov (por. 1 Jn 3, 16; Jn 
15, 13). Preto hneí od počiatku niektorí kresťania boli 
povolaní ~ a vždy budú povolaní - vydať toto najvyššie 
svedectvo lásky pred všetkými, najmä pred 
prenasledovateTmi. Teda mučeníctvo, ktorým sa učeník 
stáva podobným Majstrovi, čo dobrovolné podstupuje smrť 
za spásu sveta a ako On vylieva svoju krv, pokladá 
Cirkev za význačný dar a najvyšší dôkaz lásky." 
(Konštitúcia o Cirkvi 42)

Aj naša Cirkev na Slovensku dostala tento "význačný 
dar". Pred 370 rokmi boli v Košiciach umučení traja 
katolícki kňazi: Marek Križin, Melichar Grodziecki a 
Štefan Pongrácz. Cirkev ich uznala za mučeníkov a 
vyhlásila ich za blahoslavených. Boží íud našej Cirkvi 
si ich dôstojne uctieva. K zveladeniu ich úcty chceme 
prispieť aj týmto pastierskym listom.

Marek Križin sa narodil v roku 1588 v chorvátskom 
mestečku Križevci. študoval vo Viedni, štajerskom 
Hradci a v Ríme. Ako kňaz pôsobil na školách v Trnave, 
potom ako kanonik spravoval benediktinské opátstvo v 
Krásnej nad Hornádom. Melichar Grodziecki sa narodil v 
roku 1584 v Poískom Tešíne. Vstúpil do Spoločnosti 
Ježišovej, ako kňaz pôsobil v Prahe a v Košiciach.

Štefan Pongrácz pochádzal zo Sedmohradska; narodil 
sa roku 1583. Aj on sa stal členom Spoločnosti 
Ježišovej. Pôsobil v Humennom a na jeho okolí, potom 
viedol misiu v Košiciach. Títo traja kňazi obetovali 
svoje životy za vieru v Ježiša Krista a za jeho Cirkev. 
Zomreli mučeníckou smrťou na vigíliu sviatku Narodenia 
Panny Márie 7. septembra 1619 v Košiciach. Bohorodička 
im vyprosila milosť vytrvania vo viere a láske a 
darovala ich našej Cirkvi ako martýrov - svedkov viery.

Mučenícka smrť týchto troch kňazov priniesla vtedy 
obrodu katolíckej Cirkvi v našich krajoch. Veriaci fud



začal si ich uctievať, Kardinál Peter Pázmany dal ich 
prípad kanonicky vyšetriť a poslal do Ríma žiadosť, aby 
traja mučeníci boli blahorečení. Neskôr o to žiadali 
dal ši ostrihomskí arcibiskupi. Pápež Pius X. ich 
vyhlásil za blahoslavených 15. januára 1905. Odvtedy 
ich Cirkev na Slovensku verejne uctieva a modlí sa za 
ich svätorečenie.

3. Naše svedectvo viery

Mučeníci ako svedkovia viery a lásky k Bohu 
potvrdzujú pravosť Cirkvi. Sú viditelným znakom Božej 
prítomnosti a priazne. Pre našu Cirkev na Slovensku to 
potvrdzujú blahoslavení košickí mučeníci. Aj dnes naša 
Cirkev chce byť živá, tvorivá, rozvíjať sa vo viere, 
nádeji a láske. S týmto zámerom vyhlasujeme rok obnovy 
vo viere. Túto obnovu vo viere spájame s významnými 
postavami našich dejín: so svätým Cyrilom a Metodom, s 
Andrejom a Benediktom, a tohto roku s blahoslavenými 
košickými mučeníkmi: Markom, Melicharem a Štefanom.

Čo by sme mali urobiť v tomto roku viery? Koncil 
kladie biskupom na srdce starosť, "aby sa katechetické 
vyučovanie poskytovalo s horlivosťou tak deťom, 
mladistvým i mládeži ako aj dospelým“. Jeho cieľom je, 
aby sa pomocou náuky viera stala živou, rozvinutou a 
činorodou (Dekrét o pastoračnej službe biskupov 14). V 
tomto duchu Svätý Otec Ján Pavol II, začal dávať na 
generálnych audienciách katechézy o viere, vysvetľujúc 
Apoštolské vyznanie viery. Svätý Otec hovorí: “Problém 
katechézy je problém viery. Kto mohol na úsvite Cirkvi 
vytušiť, že hŕstka Ježišových učeníkov sa odváži na 
dielo evanjelizácie a katechizácie celého ľudstva? A 
tak sa skutočne stalo. Kresťanské posolstvo dokázalo 
preniknúť do myslí a sŕdc mnohých ľudí. Toto dielo 
milostí sa rozvíjalo po celé stáročia a rozvíja sa i 
dnes.“ (9, i. 1985)

Nemeckí biskupi vydali “Katechizmus pre dospelých", 
ktorý vyšiel v slovenskom preklade pod názvom "Viem, 
komu som uveril“. Francúzski biskupi vydali knihu 
“Viera Cirkvi", v ktorej vysvetľujú vyznanie viery: 
"Naše Krédo je nielen súhrn podstatných právd, ale je 
to srdce evanjeliového posolstva a vyznanie viery pred 
svetom. Právo na vyznanie viery je jedným zo základných 
práv kresťana: musíme si ho hájiť a ak treba, znovu 
získať. Spoločné vyznanie viery tvorí z nás Cirkev,



spoločenstvo veriacich. Je tc najvyššia povinnost lásky 
a naša prednostná povinnosť.“

V tomto . duchu i my chceme sa zúčastniť na 
celocirkevnom diele evan jel izáci e a katechizácie a tak 
sa pripraviť na vstup do tretieho tisícročia.
Povzbudzujeme všetkých: staňme sa radostnými svedkami
Ježiša Krista a jeho evanjelia. Použime na to všetky 
formy katechézy: vyučovanie v škole, bohoslužbu slova, 
duchovné akadémie, prípravy na prijatie sviatostí, púte 
a odpusty. Vysvetľujme a prežívajme pritom Apoštolské 
vyznanie viery. Naša duchovná obnova vo viere bude mat 
svoje liturgické vyvrcholenie v obnovení krstných 
sľubov vo veľkonočnú vigíliu.

S veľkou nádejou sa vydávame na cestu obnovy vo 
viere, “s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a
zavŕšiteľa viery" (Hebr 12,2). Sedembolestná fiatka sa 
za nás prihovára. Veď to, čo ona zachovávala a o čom 
premýšľala vo svojom srdci (Lk 2, 19.51), je srdcom 
nášho vyznania viery. A traja mladí kňazi, blahoslavení 
Marek, Melichar a Štefan, nám ukazujú cestu a orodujú 
za nás.

Všetkým Vám, bratia a sestry vo viere, Vám milí 
mladí priatelia, zo srdca žehnám

Váš otec a brat arcibiskup Ján

VÝZNAM SV. CYRILA A METODA PRE SLOVÁKOV (Časť 2)

My Slováci sme priamymi dedičmi diela Cyrila a 
Metoda, ktoré si viac vážia iní. Pritom ide o kus 
našich dejín, ba dokonca o základy našej histórie.

Dielo sv. Cyrila a Metoda - hlavné rysy

Čo veľkého vykonali sv. Cyril a Metod pre naše 
dejiny? Hlavné údaje o ich živote možno nájsť v 
rozličných knihách. Hodno sa však pokúsiť o krátku 
súvahu ich diela u našich predkov. Toto dielo sa dá 
zhrnúť v nasledujúcich šiestich hlavných rysoch:

1. Ich misia bola náboženská a kresťanská, mala ako 
vedúci motív a cieľ plné obrátenie Slovancv na 
kresťanskú vieru, ohlasovanie Evanjelia a zriadenie 
pevného a životaschopného cirkevného spoločenstva a 
jeho organizácie, čiže to, čo je aj dnes cieľom



katolíckych íéžísíís založenie Cirkvi, "implantatio 
Ecciesiae“. Politická situácia, v ktorej sa ona 
odohrala, ako aj prípadné jej dozvuky a vztahy k 
historický® udalostiam ich doby ani najmenej nenarušujú 
túto podstatnú a základnú známku. Uplatnenie novodobých 
ideologických kategórií na cyri 1ometodskú misiu by bolo 
jednoducho protihistorické.

2. Základom misionárskej činnosti je ohlasovanie 
Božieho slova a kresťanskej náuky ako aj vysluhovania 
sviatosti a bohoslužieb vôbec. Slovom, ide i kazatelská 
a liturgickú činnost, ktorá potrebuje Sväté písmo, 
liturgické a nábožensko-náučné knihy v zrozumiteínej 
reči. Podlá posledných štúdií prameňov, najmä 
Kyjevských listov, pre slúženie sv. omše preložil 
Konštantín-Cyri1 najprv byzantskú liturgiu, potom však 
pretlmočil do staroslovienčiny omšový text rímskeho 
obradu, pravdepodobne ten, čo v gréckom preklade 
používali Gréci usadení v južnom Taliansku a vo 
východnej časti Illyrika čiže v Dalmácii pod menom 
Liturgie sv. Petra alebo aj sv. Demetria-Di&itrija. 
Treba len obdivovat velkorysost a katolíckeho ducha 
našich vierozvestov, ktorí pochádzali z byzantského 
Východu a napriek tomu neváhali prijať západnú, rímsku 
liturgiu a omšu.

3. Nutnost zaštepiť vieru do srdca a do mravov fudu 
priviedla misionárov Cyrila a Metoda k vytvoreniu 
vlastného písma, k položeniu základov písomníctva. 
Právom sa teda môžu považovat za zakladateľov 
staroslovienskej kultúry a literatúry. Ako uvádza Život 
Konštantínov, prvé slová preložené do staroslovienčiny 
a napísané príslušným písmom boli úvodné slová 
Evanjelia podľa sv. Jána: nNa počiatku bolo Slovo a 
Slovo bolo u Boha a Bohom bolo Slovo." Prvým kultúrnym 
slovom, ktorým predkovia Slovákov vystúpili na javisko 
dejín, bola teda blahozvesť o Kristovi-Slove. Nad touto 
jedinečnou skutočnosťou sa treba pozastavit a 
zámyslief,

Viacero originálnych alebo preložených diel pochádza 
od Cyrila a Metoda. Cyrilovi sa pripisujú nasledujúce 
práce: 0 nájdení pozostatkov sv. Klementa (tri grécke 
spisy), Antijudaistická polemika, Proglas čiže 
predhovor k starosi ovienskemu prekladu štyroch 
evanjelií, Piesňový kánon o sv. Demetriovi mučeníkovi, 
Enkomia k úcte sv, Gregora Naziánskeho, aby sme 
nespomínali preklad Písma, attf. Metod napísal tieto



práce: bom í 1 i u Napomenutie vladárom, “Zákon sudnyj 
Ijudem", čiže súdny zákonník, Príkazy sv. Otcov o 
sviatosti pokánia a starosloviensky preklad Nomokánonu. 
Aj Život Konštantína a Život Metoda pochádzajú z 
cyri1©metodského prostredia a obdobia.

4. Aj keí ostali verní svojmu byzantskému pôvodu a 
kultúre, Cyril a Metod plne uznávali jedinečnú úlohu 
nástupcov svätého Petra a úlohu Petrovho stolca. V Ríme 
žiadali schválenie pre liturgické preklady, na Rím sa 
obracali pri obhajobe svojej pravovernosti a svojho 
diela, do Ríma priviedli prvých učeníkov, aby boli 
vysvätení za kňazov, v Ríme našli plné pochopenie, 
schválenie a podporu. Úzky a úprimný vzťah k Svätej 
Stolici je teda tiež výraznou črtou ich misie.

5. Starostlivosť o kňazský dorast a o vzdelanie 
mládeže ich priviedla k založeniu vyššej školy na 
spôsob, aký poznali v Konstant inopole. Ako naznačuje 
Život Konštantína (hl. 15), ba aj jeho prímenie 
Filozof, na tejto škole sa vyučovali nielen teologické 
a cirkevné predmety, ale "aj iné náuky, gramatika a 
hudba". Najlepší známi učeníci boli Sorazd, Kiiment a 
Naum. Zdá sa, že ich dielo sa však týkalo aj širšej 
organizácie velkomoravského školstva a aj svojráznej 
kultúry. Široko rozložená prekladateťská a literárna 
činnosť sa dá pochopiť iba v tejto súvislosti.

6. V cyrilo-metodskom období teda viera celkom 
harmonicky žila s kultúrou, literatúrou a umením, ako 
to potvrdzujú archeologické nálezy posledných 
desaťročí. Ba viac, viera osvecovala znútra a 
inšpirovala kultúru a šírila íudovú vzdelanosť. Toto 
spolužitie viery a kultúry malo vplyv i na oblasť 
verejného života. Pódia svedectva Života Metodovho 
preložil Metod ku koncu svojho života aj grécky 
Nomokánon. Bola to zbierka civilného a cirkevného 
práva, pravdepodobne prispôsobená miestnym podmienkam. 
Toto dielo malo neskôr velký kultúrny vplyv u 
slovanských národov, ktoré prijali pravoslávie. Aj 
spomínaný Zákon sudnyj ljudem, čiže súdny zákonník, sa 
pripisuje Metodovi alebo aspoň vefkomoravskému okoliu. 
V Metodovi teda byzantský cisár Michal III. poslal 
človeka, akého si pýtal knieža Rastislav, keď vo svojom 
posolstve žiadal učitefov vzdelaných v práve: "Veí od 
vás vždy vychádza do všetkých krajín dobrý zákon".

Toto všetko vykonali dvaja za Krista zapálení Sréci, 
Cyril a Metod, za kratulinkú dobu svojho pôsobenia u



našich predkov, veď Cyril pôsobil len šesť rokov a 
Metod iba dvadsaťdva rokov. Ich viera a práca je teda 
naozaj hodná všetkého obdivu a uznania. Z ovocia ich 
práce žijeme ešte aj my. To sú naše najhlbšie korene.

Z noci ku svitaniu (10.-16. storočie)

Misia sv. Cyrila a Metoda zapustila hlboké korene a 
dosiahla náboženský ciel: obrátenie našich predkov. Jej 
náboženské a kultúrne ovoci e ostalo napriek ťažkým 
skúškam v posledných rokoch Metodovho života, ktoré mi; 
pripravil biskup Viching v Ríme, a napriek vyhnaniu 
Metodových žiakov po jeho smrti kráľom Svätoplukom. 
Kultúrne a náboženské výtvory tohto obdobia sa tak 
rozširili aj mimo oblasti Velkej Moravy, najmä smerom 
na juh, ale staroslovienska liturgia sa dlho zachovala 
aj v blízkom kláštore v mestečku Tyniec pri Krakowe. 
Zavedenie latinskej reči do obradov našlo už ducha 
evanjelia zažitého a zliateho s kultúrou a duchom 
našich predkov. Základ, ktorý Cyril a Metod polozili, 
ostal ako trvalé dedičstvo. Okrem toho staroslovienska 
liturgia sa zachovala v niektorých kláštoroch u predkov 
terajších gréckokatolíkov na východnom Slovensku.

Vpádom Maďarov, ktorí sa vklinili medzi slovanské 
kmene a obsadili Panóniu, sa dostali naši slovenskí 
predkovia pod ich nadvládu, ktorá trvala až do roka 
1918. Z prvých päť storočí druhého tisícročia sa nám 
zachovalo málo pamiatok. Veľké kultúrne a hmotné škody 
narobili rozličné vpády. Po vpáde Maďarov to boli dva 
tatárske pleny. Roku 1241 Tatári vyplienili skoro celé 
Slovensko; v roku 1285 spustošili východné Slovensko, 
kým v tom istom čase Kumáni vpadli na západné 
Slovensko. Od roka 1271 české vojská niekoľko ráz 
vyrabovali kraje a mestá západného Slovenska s 
Bratislavou, Trnavou a Nitrou, kde poškodili katedrálu 
a vypálili archív nitrianskeho hradu. Nitra mala 
základnú úlohu v najstarších kresťanských dejinách 
Slovenska a Veľkej Moravy, zaiste teda sa tam zničilo 
mnoho vzácnych kultúrnych a historických pamiatok 
rozličného druhu. Začiatkom 15. storočia postihli 
Slovensko husitské vpády, ktoré nadobudli räz 
politickej pomsty proti kráľovi Žigmundovi a ráz 
lúpežného drancovania. Husitizmus ako náboženské hnutie 
nezapustil u slovenského ľudu korene a nestal sa nikdv 
súčasťou národnej tradície, ktorá ostala zakotvená v



cyrilometodskej vernosti Rímu.
Začiatkom 16. storočia vpadli do Uhorska Turci a 

spôsobili ťažké straty na ľudských, kultúrnych a 
majetkových hodnotách. Až na prvých slovenských 
predhoriach ich zastavil odpor tamojšieho obyvatelstva * 
ktoré vsak dlho trpelo ich občasnými vpádmi do dolín. 
Hospodársky a kultúrny význam Slovenska sa v stredoveku 
sústreďoval najmä okolo kláštorov a kapitúl a v 
banských a obchodných mestách. Este viac vzrástol po 
obsadení Budína a Ostrihomu Turkami. Bratislava sa 
stala hlavným mestom Uhorska a až do roka 1848 sídlom 
uhorského snemu. Do Trnavy sa zas prenieslo sídlo 
ostrihomského arcibiskupstva, ktoré tam ostalo až do 
roka 1822, Jágerský biskup sa presídlil do Jasova pri 
Košiciach. Tak sa váha politického a kultúrneho života 
v starom Uhorsku preniesla na Slovensko na dobu dvoch 
až troch storočí,

Z týchto rušných časoy sa nám zachovalo málo 
písomných a kultúrnych pamiatok. Zo staroslovienskej 
literatúry sa našli v odpise z 13. alebo 14. storočia 
spišské zlomky staroslovienskeho Evanjelia, V 
bratislavskej kapitule sa zachovali rukopisy misálov zo 
14. storočia s liturgickými textami omše a kňazských 
hodiniek k úcte sv. Cyrila a Metoda, ktoré teda 
potvrdzujú jestvovanie úradne schváleného a 
prevádzaného kultu týchto svätcov. V tejto dobe viacerí 
slovenskí mladíci chodili na štúdiá do Prahy, kde Karol 
IV. obnovil úctu k sv. Cyrilovi a Metodovi. Chorvátski 
utečenci pred Turkami tiež pomáhali udržiavať a 
oživovať túto úctu v najťažších časoch. Na východnom 
Slovensku boli nepretržitými nositeľmi cyrilometodského 
dedičstva od dôb ich života až po naše časy 
gréckokatolíci. Svedčia o tom nové nálezy a vykopávky 
kostolíkov charakteristických pre cyri 1ometodskú dobu 
aj ich liturgia.

Iba tak si možno vysvetliť, že cyrilometodská 
myšlienka sa v 17. storočí naraz prejaví ako známa a 
živá tradícia a prepukne pri tejto prvej príležitosti 
voľnejšieho kultúrneho rozkvetu ako čosi svojské, 
domáce a vlastné slovenskému ľudu.

Z týchto historických faktov sa dá uzatvárať, že i v 
najťažších dobách sa cyri1ometodský kult na Slovensku 
nielen zachoval, ale bol aj ohňom, čo tlel pod popolom 
na spálenisku zanechanom vpádmi, plenmi a inými 
skúškami. A len takto možno pochopiť výbuch živého



povedania historickej kontinuity v slovenskej kultúre 
17. storočia, ktorá vidí v slovenskom fude priameho 
potomka Mojmírových, Rastislavových a Svätoplukových 
Slovienov ako aj bezprostredného * dediča 
cyri1ometodského odkazu.

Povedomý návrat k. cyri1ometodskej tradícii <17.-18. 
storočie)

V 15. a 17. storočí sa Slovensko nachádzalo v ťažkej 
hospodárskej a politickej situácii. Južné územie sa 
stalo bojovou líniou proti Turkom, viaceré mestá sa 
premenili na pevnosti alebo aspoň sa opevnili hradbami 
a násypmi, domáce i cudzie vojská vyžadovali velké 
obete. Vnútorné sprisahania, ba priam i občianska vojna 
medzi kurucmi a labancami, len zhoršovali pomery.

Napriek tomu sa však situácia akosi ustálila a 
začala rozkvitať kultúra. Jezuiti otvorili univerzity v 
Trnave a v Košiciach ako aj medzinárodné kolégium v 
Bratislave. Vznikali katolícke i evanjelické školy. Dve 
katolícke tlačiarne, jedna v Trnave, druhá v Košiciach, 
dosiahli medzinárodné uznanie; vynikali aj evanjelické 
tlačiarne v Banskej Bystrici a v Levoči.

V tejto hospodársky ťažkej, ale kultúrne kvitnúcej 
dobe ožila cyrilometodská tradícia a to ako prejav 
kultúrneho i náboženského rozkvetu slovenského ducha. 
Pritom treba vyzdvihnúť, že táto tradícia sa 
nepestovala iba u katolíkov, ale našla ohlas aj u 
protestantov, ako svedčia diela Jakuba Jakubei a neskôr 
Daniela Horčičku, ktorý označil cyri 1ometodské 
dedičstvo za "jednu zo základní slovenskej 
vzdelanosti“.

Táto tradícia sa udržiavala pri živote najmä 
katolíckou liturgiou a íudovým spevom pri omši. 
Univerzitná tlačiareň v Trnave vydala v roku 1655 
bohatý spevník Cantus catholici, v ktorom je 
zozbieraných celkom 290 piesní, z toho 227 slovenských.
V úvode sa tvrdí, že spevník nezavádza nijakú novotu, 
ale iba pokračuje v tradícii, ktorú s pápežským 
schválením zaviedli sv. Cyril a Metod. Slovákov nazýva 
“panónskym národom" a považuje ich za priamych potomkov 
íudu, ktorému vládol Svätopluk. Spevník so svojím 
úvodom je jasným prajavom národného uvedomenia, ktoré 
sa živilo práve návratom k živým kresťanským prameňom 
cyrilometodskej tradicie. V nej sa dejiny, kultúra,



kresťanstvo zlievajú v jedno slovenské bytie. Vplyv 
Spevníka na vzkriesenie náboženského i národného 
povedomia u slovenského ľudu bol nedozerný. Verf išlo o 
knihu naširoko používanú, ktorá zhromaždila bohatstvo 
zachované v ľude a svojím úvodom upozornila na jeho 
historické korene.

Začiatkom 18. storočia cyri 1ometodská myšlienka 
dostáva i vedecké vypracovanie a zdôvodnenie a stáva sa 
súčasťou nielen ľudovej, ale i vyššej kultúry. Jej 
nositeľmi boli naši najlepší vtedajší vzdelanci: Ján 
Baltazár Magin, jezuita Samuel Timon, paulínsky kňaz 
Alexander Máčay, široko rozhľadený bibliotekár 
viedenského cisárskeho dvora Adam František Kollár, 
historici Juraj Papánek, Juraj Sklenár, Juraj Palkovič 
a iní. Veľkým popudom pre rozšírenie tejto myšlienky 
bolo aj schválenie liturgického sviatku sv. Cyrila & 
Metoda, ktoré pre svoje krajiny dosiahla u Svätej 
Stolice Mária Terézia. Sviatok bol určený na 14. marca, 
kým slovenskí gréckokatolíci od pradávna slávili 
sviatok "prvoučiteľov siovienskych“ 11. mája. Roku 1822 
povedomý Slovák kardinál Rudnay zaviedol zvláštne 
ofícium k úcte sv. Cyrila a Metoda do kalendára 
ostrihomského arcibiskupstva a do kňazského breviára.

Od druhej polovice 18. storočia sa cyr1 1ometodská 
myšlienka natoľko zlieva s dejinami spisovnej 
slovenčiny a slovenského národného uvedomenia, že ju 
nemožno vôbec odlúčiť. Vplyv osvietenských myšlienok zo 
Západu ako aj národných ašpirácií vzbudených 
francúzskou revolúciou nemal na Slovensku 
protikatolicke alebo protikrestanské zameranie. Ba 
opačne, našiel v cyri1ometodskej tradícii živnú pôdu, 
rovnováhu a zdravú kontinuitu. Keí stúpal národnostný 
tlak, ktorý potom vyvrcholil v 19. storočí, stávala sa 
cyriiometodská myšlienka stále viac záchrannou kotvou 
slovenského národa tak medzi jednoduchým ľudom, ako aj 
u vzdelancov.

Tento vývin sa jasne prejavuje už u bernolákovcov. 
Ako je _dobre známe, katolícky kňaz Anton Bernolák 
založil koncom 18. storočia v Trnave Slovenské učené 
tovarišstvo, spolok pre šírenie slovenskej kultúry, s 
odbočkami v mnohých slovenských mestách, ba aj vo 
Viedni a v Jágri. Okolo Bernoláka sa zoskupila celá 
"škola“ vedcov, literátov, básnikov, historikov atí. 
Bernolák sa pokúsil o zavedenie západného nárečia ako 
jednotného literárneho jazyka pre všetkých Slovákov.



Cyri 1omefcodská idea bola u bernolákovcov od začiatku 
veími^ silná," ako to svedčí napríklad historicky 
podložená kázeň, ktorú vydal v Trnave v roku 1796 jeden 
zo zakladateľov Tovarišstva, kňaz Juraj Fándly; ten 
istý kňaz vyzdvihol v Stručných dejinách národa 
slovenského význam diela sv. Cyrila a Metoda pre celé 
naše národné dejiny.

Tu sme vsak už na prelome do 19, storočia, ktoré 
prinieslo najväčší rozkvet cyrilometodskej myšlienky v 
našom národe a prinieslo nevídané ovocie, z ktorého aj 
my žijeme.

Rozkvet cyri1ometodskej myšlienky (19. storočie)

Celé jedno storočie, ktoré predchádza prvú svetovú 
vojnu, bolo obdobím bojov o bytie a nebytie slovenského 
národa. A práve v týchto ťažkých dobách ukázala 
cyri1ometodská tradícia celú svoju duchovnú náplň a 
silu, udržiavala národ pri živote, inšpirovala 
najlepšie podujatia a najväčších mysliteľov a 
dejateľov.

Začiatkom 19. storočia prichádzajú na scénu velikáni 
slovenského ducha. V ich diele cyrilometodská myšlienka 
je stále v popredí. Je to predovšetkým katolícky kňaz 
Ján Hollý, jeden z najväčších slovenských a slovanských 
básnikov. Hollý napísal v roku 1831 vo vysoko 
kultivovanej západnej slovenčine víťaznú báseň, epos v 
dvanástich spevoch Svätopluk, a o dva roky po nej druhú 
víťaznú báseň v šiestich spevoch Cyri1io-Metodiada, ku 
ktorej pripojil i životopis solúnskych bratov. V 
cyrilometodskej minulosti videl Hollý prameň pre 
národnú a duchovnú obnovu slovenského národa ako aj 
silu proti útlaku prítomnosti a mocnú vzpruhu pre 
budúcnosť. Husserl povedal, že “oživenie minulosti môže 
pôsobiť mocou prítomných síl“? to sa uskutočnilo v 
prípade Hollého.

Hollý sa stal duchovným otcom mladšej generácie, 
ktorá sa zoskupila okolo Cudovíta štúra. Bernolákovci a 
Štúrova družina na svojich stretnutiach ako aj na 
pútiach na historický Devín oživovali ducha básňami 
Hollého a spevom starej hymnickej piesne “Nitra, milá 
Nitra", ktorá sa veľmi rozšírila najmä po roku 1834, 
kecf ju Ján Kollár uverejnil v zbierke Národnie 
Zpievanky. Tento hymnus ospevuje Nitru ako “sväté mesto 
Metodovo“, ako “sídlo kráľa Svätopluka“ a “slovenskú



mať1** ktorej sláva “v tôni leží**, kým nad ňou znova 
nesvitne slnko.

V dobe najväčšieho útlaku, ktorý nastal po 
revolučnom roku 1848 a vyvrcholil po rakúsko-uhorskom 
vyrovnaní v roku 1867, sa vynárajú mnohé velké 
osobnosti; spomenieme len tri mená: Radlinský, Sasinek, 
biskup Moyses.

Andrej Radlinský, katolícky kňaz, sa dlho snažil 
založiť vydavatelstvo a spolok čitateľov na rozšírenie 
náboženskej tlače? chcel mu dať meno Spolok sv. Cyrila 
a Metoda. Úrady mu však nedali povolenie, Podarilo sa 
mu vsak založiť v roku 1850 aspoň časopis Cyril! a 
Method, ktorý redigoval iný význačný kňaz Ján Palárik, 
Po dlhých zápasoch dostalo plánované vydavateľstvo až v 
roku 1869 schválenie potí zmeneným menom Spolok sv* 
Vojtecha: jeho cieľom vsak ostalo pôvodne zamýšľané 
zveľaďovanie cyrilometodského dedičstva.

Tisíce výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda k 
slovenským predkom malo v katolíckom ale aj v 
celonárodnom živote Slovákov historický význam a to tak 
v rokoch prípravy, ako aj v oslavách samých a v ich 
ovocí, V roku 1861 sa konalo v Turčianskom Svätom 
Martine pamätné Slovenské národné zhromaždenie, ktoré 
vypracovalo Memorandum slovenského národa určené pre 
uhorský snem; to bolo po rozpustení zhromaždenia 
predložené zvláštnou delegáciou cisárovi. Delegáciu 
viedli katolícky biskup Štefan Moyses a evanjelický 
superintendent Karol Kuzmány. V memorande žiadali 
právnu autonómiu pre Slovensko, úradné vyhlásenie sv. 
Cyrila a Metoda za patrónov Slovenska a uznanie 
cyri1ometodského tívojkríža na troch vŕškoch za úradný 
slovenský znak. Samospráva Slovenska sa mala uplatniť i 
na cirkevnom poli vo forme cirkevnej provincie na čele 
s arcibiskupom,

Maďarské úrady prekážali väčším cyri 1ometodským 
oslavám v roku 1863 ako len mohli, I tak sa konali 
slávnosti po mestečkách a farách a tisícky Slovákov sa 
zúčastnili veľkolepých osláv na moravskom Velehrade. 
Biskup Moyses spolu s moravskými biskupmi dosiahol 
preloženie sviatku sv. Cyrila a Metoda zo 14. marca na 
5. júla, čo uľahčilo organizovanie osláv a púti v lete. 
Najväčším celonárodným pomníkom cyrilometodského 
milénia ostala Matica slovenská; jej slávnostné 
otvorenie sa konalo práve v roku 1863, hoci cisár ju 
povolil už rok predtým a to podľa návrhu Hurbana “na



tisícročnú pamiatku pokresťančenia Slovákov a zavedenie 
písomnosti slovenskej1'. Obraz dvoch svätých sa dostal 
aj do umelecky vyzdobeného členského diplomu Matice.

Na prípravách a oslavách milénia sa zúčastnili mnohé 
prvoradé osobnosti katolíckeho a evanjelického života. 
Medzi nimi treba z katolíkov spomenúť aspoň Františka 
V. Sasinka, ktorý horlivo uverejňoval svoje historické 
a iné články na cyrilometodskú tématiku. K nemu sa 
priraďujú spisovatelia a básnici takej výšky ako 
Vajanský a Sládkovič so svojou Lipou cyrilo- 
-metodejskou.

Maďarská šovinistická reakcia sa zúrivo obrátila 
proti tejto duchovnej obnove národa. V roku 1870 musel 
zaniknúť časopis Cyril! a Method, v roku 1875 zatvorili 
Maticu slovenskú, meno svätých sa spájalo s
vlastizradou, nastala krutá maďarizácia. Krutý mráz a 
tmavé mračná však prerážali svetlá takých veťduchov, 
ako boli napríklad Hviezdoslav, škultéty, Kmeť a iní. 
Na výročie Metodovej smrti v roku 1885, teoa P’-ed sto 
rokmi, Hviezdoslav napísal velkolepý žalm na tisícročnú 
pamiatku vierozvestov sv. Cyrila a Metoda.

Národný útlak s bieda yyhnala stotisícky Slovákov do 
emigrácie, najmä za more. V Amerike si vybudovali svoje 
fary, osady, kostoly, školy, spolky, časopisy.
Cyrilometodská tradícia sa tu prejavila ako hybná sila.
Z tých ideálov vznikla najväčšia organizácia Jednota, 
ktorú založil kňaz Štefan Furdek a ktorá dodnes
prekvitá. Sv. Cyrilovi a Metodovi je zasvätených 36 
kostolov postavených Slovákmi. Tesne pred vojnou v 
Amerike založil kňaz Matúš Jankola reholnú kongregáciu 
Sestier sv. Cyrila a Metoda. Medzi stovkami ženských 
rehôf je to jediná, ktorá nesie meno svätých bratov a 
je čisto slovenského pôvodu.

Na zakončenie tohto historického prehťadu, z ktorého 
sa možno veía poučiť, bolo by si treba prečítať celý 
Hviezdoslavov lala. Vypočujme si aspoň básnikovo 
proroctvo o diele sv. Cyrila a Metoda pre obnovu 
slovenského národas

"Tvoja reč bude riečišťom, nímž v duše tiecť bude;
rozptýlia skoro bludy cudzinské, lož podvrátia,
zdrtía svätokradcov,
a vezmú ťa, národe, mocnú pod ochranu,



i*stitia navážou viery, připnu ti meč svetla., 
pravdou ta onradia,
do ríše ducna, čo Dunaj napustia valný tok osvety,

budeš ako *akviilý kmeň lipy, jara keď zavita; 
ako jaoion obrodená bohatstvom jesene;

í znak spasenia nesu, golgotský kríz, jemuž márne 
hrozí i
skazou žoldnier najatý, regent Julián;

ten zasadia na vrchol Tatry, ten v stržen žuly 
pevný,
skadiaí nevykýva ho búra* m  sveta svevolnosť.*

t minulosti do prítomnosti <20. storočie)

Po prvej svetovej vojna sa mohla cyri 1ometcdská 
myšlienka nasirosco rozvinut a uplatnit. Dcta, ktorú 
Slováci Swále viac preukazovali svojim apoštolom, má 
ráz náboženskej i národnej obrody. Táto obnovná sila 
rukolapne vytryskla pri niektorých vyznamných 
udalostiach.

V roku 1921 to bola vysviacka troch slovenských 
biskupov; Mariána Blahu, Karola Kmeíku a Jána 
Vojcaššáka. Vykonal ju v staroslávnej Nitre - voíba 
miesta nebola náhodná - pápežský nuncius Klement 
ilicara. Slovenský íud videl v troch biskupoch 
pokračovateľov diala sv. Cyrila a Metoda.

V roku 1933 sa zas len v Nitre zišli statisíce 
Slovákov na mohutné Pribinova oslavy z príležitosti 
tisíceho stého výročia posviacky kostol í ka , ktorý dal 
postavit tamojší knieža Pribina. Napriek tomu, že 
kostol bol posvätený preu príchodom sv. Cyrila a 
Hetoda, celé oslavy sa niesli v duchu cyri Iometodsksj 
tradicie a mali veíký ohlas v náboženskom a kuitúrno- 
-národnom živote na Slovensku. Kultúrnymi plodmi týchto 
osláv bol historický zborník Ríša Veľ komoravská a 
Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda, preklad 
dvoch staroslovienskych MŽití", ktorý pripravil veľký 
slavista Ján Stanislav a umelecky ilustroval maliar 
Martin Benka,

Ani druhá svetové vojna nezastavila rozvoj 
cyri1ometodskej myšlienky v rôznych oblastiach ducha. 
Venujú sa jej historici: J. Stanislav, J, Hodál , A.



Miškovič; básnici J. Silan, P. Hlbina, J. Haranta, R. 
Dilong, V. Beniak, A. Žarnov; maliari a sochári: 
Rigele, štefunko, Gibala, Fulla, Benka, Ondrejička, 
Klimčák. Počas druhej svetovej vojny sa obraz 
solúnskych bratov objavuje dokonca na 20-korunovej 
minci.

Po vojne sa cyri 1ometodské dedičstvo zdôrazňuje vo 
svojom plnom obsahu viac medzi zahraničnými Slovákmi 
ako na Slovensku, kde sa obmedzuje skôr na historický a 
archeologický výskum. Hlavným ohniskom týchto snáh sa 
stal Rím, kde sa vytvorila pracovná skupina mladých 
slovenských kňazov. V roku 1952 postavili americkí 
Slováci na môj návrh v podzemnej bazilike sv. Klimenta 
na mieste, kde bol pochovaný sv. Cyril, oltár, ktorý 
nesie latinský nápis: “K úcte sv. Cyrila venovali 
synovia slovenského národa.“ V roku 1955 bolo v Ríme 
založené Slovenské vydavateístvo sv. Cyrila a Metoda a 
neskôr aj vedecky zameraný Slovák Institute, ktorý 
vydával Šerieš Cyri 1ometodiana a Slovák Studies. Tu 
vyšli ešte dodnes vo svete oceňované knihy a štúdie: 
Štefan Smržík tu vydal knihu o glagolskej liturgii? 
Jozef Cincík štúdiu o avarských a slovanských prvkoch, 
ktoré prenikli do anglosaského umenia v 9. storočí; 
Michal Lacko zas napísal viacero štúdií a po slovensky 
i po anglicky vydaný životopis sv. Cyrila a Metoda, 
ktorý vyšiel vo viacerých vydaniach a bol preložený aj 
do taliančiny.

Prípravy na 1100-ročné jubileum príchodu sv. Cyrila 
a Metod‘a k našim predkom v roku 1963 dostali trvalý 
výraz postavením Ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, 
ktorý bol plánovaný ako pomník a stredisko, ktoré by 
priamo pokračovalo v náboženskom a kultúrnom diele sv. 
bratov, ako to znázorňuje mozaika na čelnej stene 
kaplnky Ústavu. Základný kameň Ústavu požehnal tesne 
pred smrťou pápež Ján XXIII., ktorý pri tej 
príležitosti aj podpísal apoštolský list Magnifici 
eventus adresovaný biskupom slovanských národov. 
Jubilejné oslavy vyvrcholili 15. septembra, na sviatok 
Sedembolestnej Patrónky Slovenska, posviackou kaplnky 
Ústavu, za účasti Slovákov z rozličných končín zeme.

Počas koncilu, ešte v jeseni 1963, sme previezli 
spolu s biskupom Grutkom a nebohým prelátom Náhalkom 
pozostatky sv. Cyrila z Recanati do Ríma; biskup Grutka 
ich slávnostne odovzdal Pavlovi VI. za prítomnosti 
mnohých koncilových otcov a troch slovenských biskupov.



Aj tisícsté výročie smrti sv. Cyrila v roku 1969 sa 
v Rime oslávilo velmi dôstojne. 14. februára, na deň 
výročia, Pavol VI. koncelebroval v bazilike sv. Petra 
so slovanskými kardinálmi a biskupmi slávnostnú omšu 
pre českých a slovenských pútnikov, medzi ktorými bol 
aj československý vyslanec v Rime a mnohí vedeckí a 
kultúrni pracovnici. A táto pút ostala na dlhé roky 
najpočetnejšou a veľmi zriedkavou. Homília i prejav 
Pavla VI. sú naozaj pozoruhodné. Aj Katolícke noviny 
venovali pozornost jubileu a Smená uverejnila želanie, 
aby slovenské federálne zhromaždenie prinavrátilo 
pamätnému dňu 5. júla význam a úctu, akú mal predtým 
ako to je dodnes u Bulharov.

30. decembra 1977 zriadila Sv. Stolica cirkevnú 
provinciu na Slovensku a povýšila Trnavu na 
arcibiskupstvo.

Kvalitatívne nové ocenenie cyri 1ometodského diela 
a to aj vzhľadom na Slovákov - priniesol Ján Pavol II. 
Dňa 31. decembra 1980 apoštolským listom Egregiae 
virtutis vyhlásil sv. Cyrila a Metoda popri sv. 
Benediktovi za spolupatrónov Európy s príslušným 
liturgickým sviatkom pre celú Európu. Pred sto rokmi 
vyzdvihol veľký pápež Lev XIII. encyklikou Grande munus 
význam sv. Cyrila a Metoda pre slovanské národy a pre 
Cirkev. Ján Pavol II. teraz poukázal na ich historický 

• význam pre obnovu celej Európy.
Ďalším dôležitým krokom v ocenení cyrilometodského 

dedičstva u Slovákov bola návšteva Jána Pavla II. v 
Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda dňa 8. novembra 
1981. V slovenskej homílii vyzval Slovákov, aby si 
ochraňovali a zveľarfovali cyri 1ometodské dedičstvo "v 
istote" - tak povedal - "že ono je základom vašej 
duchovnej veľkosti a skutočnej kultúrnej výšky vášho 
národa".

Pod dojmom tejto, pre Slovákov historickej udalosti, 
som vtedy napísal: "Kerf objal nás, objal celý národ! 
Keď Hadrián II. vyšiel v ústrety sv. Cyrilovi a 
Metodovi von z hradieb Ríma, dejiny to zaznamenali. V 
túto s'lnečnú novembrovú nedeľu Ján Pavol II. vyšiel 
znova z rímskych hradieb uctiť si solúnskych bratov na 
kasijskej ceste... To by dejiny mali zaznamenať... 
Pápež vyšiel v ústrety Slovákom... V dobe, keí búrky 
hrozia vytrhnúť náš národný strom z týchto koreňov, 
Peter prišiel “posilniť bratov", všetkých slovenských 
bratov pod Tatrami aj v šírom svete. Prišiel nás



posilniť v Kristovej viere, s ktorou je zviazaná iaše 
národná história; prišiel spečatiť zväzok nášho národa 
s cyri1ometodským dedičstvo®0.

Význam c:yri lomutodukéno dedičstva pre J1 c vakov

Ako vidieť u  z krátkeho a objedz€aého prmí udu, 
cyriloaetodská tradici a a myšlienka "dedičstvo5 sa 
tiahne ceiýai slovenská . dejinami* V ťažkých dobách 
jestvovania s irotia sa vynára s väčšou účinnosťou a 
dôrazoa ako duchovná energia a posila, ktorá udržiava 
národ pri nádeji c

Skutočnosť, í v s ä. duei* hodnotí význam sv. Cyrila a 
Ha Lode pr£ ibaťr nsfcč a kultúrna dejiny celej Curépy ? 
femsi ;ha povzbuui. Slovákov ako ich priamych oedičov, 
aby c. * fedoraili» čo vlastne dostali do vienka a do 
daru. by Slováci si teda musíme poloziť otazkuí Čo 
svojrázne vía&irte dostali ako dedičstvo? Je to 
niečo, čo prerástlo nase kultúrne bytia a žitie, čo nám 
vrésilo do charakteru* do duše a do prejavu; niečo 
hodnotné, trvalé, vzáenď, čo sa môže stať naším cenným 
prínosom pri stavbe novej Európy? Sú to vlastne otázky 
okolo zmyslu slovanských dejín. Preto taká úvaha má 
význam tak pro zachovaní e slovenského svojrázu, ako aj 
pre ":á% V:!ad..y srírv'^k k vývinu Európ y.

Kr -f stane ká viera a k c.- podstatný dar

Základným prvkom cyr i 3 ametodského dedičstva a diela 
je kresťanská viera, Solúnski bratia priniesli Slovákom 
vieru v Krista, ktorá prokvasila ich mravy a stala sa 
súčasťou nášho kultúrneho a národného bytia, V 
posledných storočiach slovenských dejín sa táíc sila 
stala viac a viac povedomou. Ak chceme obmedziť toto 
historicky podloženú tvrdenie iba na kazatelské 
zvnlanio, tržbe nám konkrétne poukáž#*.f r»č účinky tejto 
vi#ry r • jednotlivec a na národ,

Sivá. viera je svet .lom pre životnú cestou vierou nás 
Boh Otec “znovu zrodil pre životnú nádej vzkriesením 
Ježiš? Krista“ U Pt U  3). Viera dáva zmysel životu, 
lebo dáva odpoveí ne najzákladnejšie otázky bytia; 
odkiaí som? kam idem? prečo žijem? Iba viera odhalí 
závoj tajomstva a dodáva posilňujúcu istotu, že 
pochádzame z lásky jedného Otca a že žijeme večne a pre 
večnosť; iba viera odkrýva tajomstvo smrti a toho, čo



je za bariérou nielen nášho zmyslami dostupného života, 
ale i prirodzeného poznania.

Viera dáva nielen svetlo, ale aj silu. Tým, že 
rozširuje a prehlbuje pohíad na život a na základné 
ludské problémy, pomáha vytvořit v človeku ucelený 
svetonázor a utvrdzuje v nes presvedčenie, ktô -é dodáva 
vnútornú istotu. Mat takú istotu, najmä keí sa treba 
vyrovnať s utrpenia, nešíastím a krížom, znamená veía 
tak pre jednotlivcov, ako aj pre r.árad. V dejinách 
slovenského ľudu, ktoré sú preplnené utrpením, značila 
táto sila mnoho, lebo mu pomohla prekonať najťažšie 
skúšky.

Činorodá viera plodí radosť a optimizmus; s 
vnútornou istotou prináša ozajstný pokoj srdca, aký 
obdivovali domáci a cudzí pozorovatelia u slovenských 
otcov a matiek ako aj u mládeže. Taká viera pretvára čí 
zašlacnťuje mravy, pomáha človeku k vyššej dôstojnosti 
a tak dvíha jednotlivcov i národ.

Preto treba považovať kresťanskú vieru nielen 
historicky ale aj v stupnici hodnôt a po psychologickej 
stránke za vzácny dar a vysokú hodnotu, ktorú sv. Cyril 
a Metod nechali ako ozajstné bohatstvo pre slovenský 
národ.

Viera ako duchovná kultúra národa

Tu sa dotýkame jednej vlastnosti viery, ktorá má 
zvláštny význam pre spoločnosť, najmä pre živý 
organizmus, akým je národ. Kresťanská viera je svojím 
obsahom a účinkami kultúrou a civilizáciou ducha. 
Lepšie povedané, je dušou rozličných kultúr a 
civilizácií. Bez toho, aby sa stotožnila s niektorou 
kultúrou - veí evanjelium nie je ani grécke, ani 
hebrejské, ani európske - prenikne každú kultúru a 
povznáša ju. Viera, aj keí je Božím slovom pre človeka, 
musí zaznieť a byť ohlasovaná v reči človeka, národa; 
musí sa vteliť, vrást do života národa a jednotlivcov; 
to je , vlastne inkulturácia. Ako to vyjadril Ján Pavol 
II.; "Viera, ktorá sa nevtelí do kultúry, nie je naplno 
prijatá, ani plne premyslená, ani verne žitá.“ 
Inkulturácia je práve proces vtelenia sa viery do 
niektorej kul túr y, proces, pri ktorom viera pomáha 
odkryť ozajstné hodnoty, očistiť ich od negatívnych 
prvkov, povzniesť kladné prvky a pridať ešte nové 
hodnoty.







mentalita Západu naklonená k racionalizmu môže veía 
prijať z východného jemnocitu pre tajomstvo a pre 
symbol, ako aj z intuície, v ktorej sa viac uplatňuje 
srdce ako um. \l teológii sa môže prepustiť viac miesta 
obdivu Božej veleby, úcte voči posvätnej tradícii, 
vrúcnemu rozjímaniu o Božích tajomstvách, a to 
uschopní, naladí &ysef a srdce pre fíalsie intuície, 
Vážna a praktická západná liturgia môže obohatiť 
východnú svojou vyhranenosťou a svojou triezvosťou a 
môže niečo prebrať z bohatstva jej giest a symbolov, z 
jej záíuby pre spev a pre momenty ticha. Na poli 
kultúry vo všeobecnosti bude treba oceniť 
obrazotvornosť, poéziu vecí, takmer fantastickú 
intuíciu chorvátskeho naivného realizmu. bohatý a 
tvGrivý folklór Indových spevov a tancov, 
nevyčerpatelné vynachádzavosť melódií, pohostinnosť a 
pracovitosť, bohatstve a vrúcnosť citov ako zdroj 
hlbokých zážitkov a intuícií - hla, všetky dary a 
krásna výbava génia slovanských národov,

Slováci sa zemepisným umiestením a aj historickým 
vývojom nachádzajú uprostred dvoch kresťanských 
tradícií, západnej alebo rímskej a východnej alebo 
byzantskej, ktorú reprezentujú naši gréckokatoiici, 
Tieto dve navzájom sa dooíňajúce vetvy a kultúry ešte 
aj dnes v určitej mie-e jestvujú a spolunaživajú na 
Slovensku. V tom zmysle je Slovensko v srdci Erópy, na 
križovatke jej hlavných dej inno-kultúrnych síl, A tak 
nás cyriiometodská tradícia núti, ako priamych dedičov, 
k rozmýšľaniu o našom mieste v terajšom i budúcom 
európskom dianí. Ak jestvuje nejaký "zmysel dejín", tak 
si aj my Slováci musíme nutne položiť otázku o zmysle 
našich dejín a to aj v rámci európskych dejín.

Na záver týchto úvah treba ešte raz konštatovať, že 
význam cyri 1ometodskej myšlienky a tradície v dejinách 
Slovákov vôbec a zvlášť Katolíckej cirkvi na Slovensku 
je prekvapujúco bohatý. Ide tu o jednu z hlavných 
nosných síl slovenskej histórie, o akýsi podzemný prúd, 
z ktorého Slováci čerpali silu najmä v ťažkých časoch,
A je to prúd, ktorý nás napája na Európu, na celú 
Európu.

Táto myšlienka sa prejavuje v slovenskej histórii 
ako zložitý, ale pritom jednoliaty prúd schopný vždy 
znova obnoviť spiace alebo utlačené energie a hodnoty 
na poli viery, kultúry, literatúry, umenia, školstva a



výchovy, ba i národného povedomia. Jej podstatou je 
živá viera.

[Koniec]) Jozef Tomko

POSOLSTVO Z BAZILEJA KRESŤANOM EURÓPY

Európske ekumenické stretnutie "Mier v
spravodlivosti", ktoré zvolala Konferencia 
európskych cirkvi a Rada európskych biskupských 
konferencii a zasadala od 15. do 21. mája 1989 v 
Bazileji, malo heslo a3pravodli vosí a pokoj sa 
pobozkajú" il 85). Výsledky a odporúčania tohto 
stretnutia sú zhrnuté v obsiahlom dokumente, ktorý 
bol schválený 20. mája. Nasledujúci text je 
posolstvo, ktoré posiela ekumenické stretnutie 
kresťanom Európy a ktoré v krátkosti zhŕňa výsledky 
zasadania.

Milí bratia a sestry!

1. Po prvý raz sa zišli delegáti zo všetkých cirkví 
Európy - z východu a západu, zo severu a juhu, bez 
ohľadu na politické a konfesionálne hranice, ktoré sa 
ešte nedávno zdali byt neprekočitefné. Nech by boli 
rany európskej minulosti akokoľvek hlboké, silnejšími 
sa ukázali zväzky, ktoré nás spájajú s Kristom. 
Rozrastá sa spoločenstvo, ktoré nám dodáva nádej. Sme 
za to víační.

2. "Spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú". Tieto slová 
žalmu sú vedúcou myšlienkou nášho stretnutia. Ale ako 
veľmi sme ešte íaleko od tohto prorockého prísľubu’ 
Milióny mužov, žien a detí hynú v núdzi, hlade a 
vojnách. Najzákladnejšie ľudské práva sú stále 
porušované. Rastlinné a živočíšne druhy sú 
nenahradíteľne ničené. 0 živote nás i budúcich 
generácií dnes možno pochybovať.

3. Čo nám kresťanom Európy v tejto chvíli hovorí 
Evanjelium? Predpokladom každého hodnoverného svedectva 
je vnútorný obrat - obrat k Stvor iteľovi, ktorý vo 
svojej láske sa stará o každé zo svojich stvorení, 
obrat k Ježišovi Kristovi, Božiemu Synovi, ktorý nám 
dal príklad pravého človečenstva. Ako európski 
kresťania máme veľký podiel na príčinách dnešnej krízy.



Přete prosíme Boha o odpustenie nasej viny, c silu k 
obráteniu, aby sme sa stali nástrojom Jeho pokoja.

4. Božie rozhodnutie o osude ľudstva zostáva 
nakoniec tajomstvom, ktoré nikto neodhalí. V dôvere v 
Evanjelium vsak máme istotu, že Boh chce viest všetko 
svoje stvorenie k spáse. Na základe tejto istoty 
odmietame fatalizmus. Ako apoštol Pavol máme povinnosť 
tiež dnes odovzdávať dalej túto výzvu: Zmierte sa s 
Bohom! Zmieriť sa s Bohom vsak zároveň znamená 
odporovať mocnostiam skazy a smrti.

Každý človek bez rozdielu pohlavia, rasy, 
národnosti a jazyka nesie v sebe Boží obraz a je preto 
úplne rovnoprávnym členom ľudskej spoločnosti. Našou 
povinnosťou je jasne svedčiť, že sám Kristus trpí v 
tých, ktorých dôstojnosť je pošiiapávaná. Nasledujme Ho 
v tom, že sa zastaneme utláčaných, bezprávnych a 
trýznených. Budeme obraňovať práva utečencov a dáme si 
záväzok, že vybudujeme spoločnosť, v ktorej muži a ženy 
budú niesť zodpovednosť rovnakým podielom.

- Núdza a hlad sú škandálom, ktorý nesmieme nechať 
na pokoji. Zaväzujeme sa, Žs sa rozdelíme s tými, ktorí 
to najviac potrebujú, akc vo vlastnom okolí, tak v 
rámci celého sveta a budeme podporovať každý krok, 
ktorý prispeje k tomu, aby sa odstránilo zadíženie 
mnohých krajín tretieho sveta.

- Vojna ako prostriedok riešenia konfliktov musí byť 
odstránená; Každý vo svojej krajine sa zasadí o to, aby 
mohla byť uskutočnená myšlienka všeobecnej bezpečnosti. 
Zaväzujeme sa dnes, že bez ohľadu na hranice budeme 
napomáhať vytváraniu dôvery, z ktorej by mohla vyrastať 
ochota k odstráneniu ako atómových a chemických, tak aj 
konvenčných zbraní. K ceste zmierenia patrí bezvýhradne 
nenásilné svedectvo.

- Vyhlásme boj ilúziám, že sa nemôžu klásť medze 
vykorisťovaniu prírody. Pokojný vzťah k prírode 
predpokladá zamietnutie život ohrozujúcich štruktúr v 
hospodárstve a spoločnosti. V týchto dňoch sme si opäť 
uvedomili, že dnešná zvýšená spotreba prírodného 
bohatstva a energie musí byť drasticky znížená. Od nás 
všetkých to vyžaduje radikálne zmenený životný štýl.

5. Ak máme túto povinnosť splniť, je na to potrebné 
svorné úsilie. Naše spojenie s Bohom v̂ Ježišovi 
Kristovi je pevné. V tejto dôvere chceme vždy stáť v 
pevnom bratstve a solidarite.



- Politické a spoločenské zmeny, ktoré dnes v Európe 
vidíme, nám dávajú podnet k nádeji, Chceme spoločne 
svojou čiastkou prispieť k tomu aby sa presadilo viac 
spravodlivosti, viac ochoty k dialógu a viac úcty k 
darom Stvorenia.

- Tak ako kríza prekračuje hranice štátov, tak musí 
tieto hranice prekračovať aj naše spaločsnstvo. Musí 
byť otvoreným pre priateľstvo a spoluprácu so všetkými, 
ktorí hľadajú pokoj a spravodlivosť, nech by boli 
akéhokoľvek náboženstva alebo presvedčenia. Iba tak sa 
stane táto spolupráca znamením nádeje v tomto ohrozenom 
a rozdelenom svete.

- Boží Duch, ktorý nás tu zhromaždil, bude pôsobiť 
stále a stále nad všetky naše očakávania. Veríme, že 
Svätý Duch je v činnosti, aby nechal vzísť siatbe, 
ktorá sa tu zasiala. To je naša nádej. To je naša 
modli tba.

NIEKOĽKO MYŠLIENOK K “EVANJELIZACII 2000°

Q blížiacej sa dekáde celosvetovej evanjelizáci e sme 
informovali v čísle 2/1989. Nasledujúce čísla sa 
budú tejto téme venovať podrobnejšie. Teraz 
prinášame niekoľko postrehov, ktoré sa týkajú 
nositeľov a cieľa evanjelizáci e.

Kresťan je človek, ktorý objavil Ježiša Krista ako 
Cestu, Pravdu a Život. “Nestačí vsak objaviť Ježiša 
Krista, potrebné je niesť ho druhým!“, takto píše Ján 
Pavol II. nielen mladým v liste k svetovému dňu mládeže 
20 dňa 27.11.1988. Pokračuje;

"Súčasný svet je veľkým misijným terénom a to i v 
krajinách so starou kresťanskou tradíciou. 
Novopohanstvo a proces zcsvetáčtenia sú dnes veľkou 
výzvou pre hlásanie evanjeliového posolstva, Zároveň sa 
však dnes otvárajú i nové možnosti ohlasovania.

Všeobecne sa pociťuje napriklad túžba po "sacrum", 
túžba po skutečných hodnotách, po modlitbe. Preto 
súčasný svet potrebuje veľa apoštolov, zvlášť mladých a 
odvážnych. Vám, mladí, patrí dnes osobitným spôsobom 
úloha vydávať svedectvo viery aj záväzok niesť 
Evanjelium Krista - Cesty, Pra^úy a Života - do 
tretieho tisícročia kresťanstva, záväzok budovať novú



civilizáciu, ktorá by bola civilizáciou lásky, 
spravodlivosti a pokoja.

Každé nové pokolenie potrebuje nových apoštolov... 
Predovšetkým vy môžete nimi byť a nikto vás v tom 
nemôže nahradiť vo vašom prostredí školy, práce i 
zábavy. Je tak mnoho vašich rovesníkov, čo nepoznajú 
Krista alebo nepoznajú ho dostatočne. Nemôžete preto 
zotrvávať v mlčaní a ľahostajnosti. Musíte mať odvahu 
hovoriť o Kristovi a svedčiť o vašej viere 
prostredníctvom životného štýlu preniknutého 
Evanjeliom. Svätý Pavol píše: “Beda by mi bolo, keby 
som nehlásal^ Evanjelium.” (1 Kor 9, 16) Naozaj, 
evanjelizačná žatva je tak veľká a je potreba tak veľa 
robotníkov. Kristus vám dôveruje a počíta s vašou 
spoluprácou.w

V kresťanstve cítiť proces zosvetáčtenra, ktorý 
vyjadril istý biskup takto: "Ak sa dnes hovorí v reči 
používanej teológmi o Kristovi, vtedy v mnohých 
prípadoch tu vôbec neide o skutočnosť zmŕtvychvstalého 
Pána, o jeho osobnú prítomnosť, ale o teologický 
pojem."

Všetkým nám hrozí to, že sa môžeme ocitnúť v oblasti 
prázdnych pojmov. Je to veľmi nebezpečná zámena v 
kresťanstve, najhoršie "falošné proroctvo", ktoré 
spočíva v tom, že je niečo povedané správne, ale len 
povedané, bez naplnenia. Tu je veľmi pozitívna úloha 
rozličných hnutí obnovy v Cirkvi, o ktorých kardinál F. 
Macharski na Synode o laikoch povedal: "Bohatstvo 
apoštolátu a svätosti, ktoré s radosťou badáme v 
hnutiach, je darom Svätého Ducha, je odpoveďou na Jeho 
výzvu k novej evanjelizáci i, ktorej nevyhnutnosť pred 
druhým tisícročím Kristovho narodenia pripomína Sv. 
Otec. "

Pán Boh dáva Cirkvi dary v pravý čas. Otec T. 
Forrest, hlavný moderátor "Evanjalizácie 2000", k tomu 
hovorí: "Myslím, že Evanjelizácia je pripomenutím 
pretrvávania Turíc. Preto je nerozlučiteľné spojenie 
programu Evanjelizáci e 2000 a našich osobných Turíc. 
Tak zázračné vyliatie Svätého Ducha prichádza vtedy, 
keď Evanjeli záci a dozrela k žatve."

"Laici sú obrovským ľadovcom, ktorý je treba len 
prebudiť", povedal kardinál Fraich na Synode. "Tu je 
podstata problému. Boží ľud je pripravený na cestu. 
Ľadovec, čakajúci na prebudení e... Svätý Duch vytvára 
určité nárazové skupiny, ktoré by mohli prebudiť davy,



viesť rudí a byť pre nich inšpiráciou... Stretávam na 
ceste íudí, ako idú so Svätým písmom v ruke a hovoria: 
"Ideme tam, lebo sme počuli, že je potrebné hlásať 
Evanjelium." Takí sú íudia zapálení Svätým Duchom. Je 
ich všade plno."

"Myslím“, pokračuje otec Forrest, “že sme svedkami 
započatého úpadku komunizmu. Dnes sú mladi v Rusku 
presýtení len materialistickou náukou... Ak komunizmus 
naozaj padne a íudia spoza železnej opony dosiahnu 
opravdivú náboženskú slobodu, akým štastím bude pre 
nich obdivovať všetko to, čo je duchovné. A títo 
novonavrátení sa postavia na čelo evanjelizácie. 
Jedného dňa mi pápež povedal: "Nová evanjelizácia 
Európy bude mať svoj počiatok v Rusku." Myslím, že to 
boli prorocké slová a že jedného dňa to sami uvidíme."

[Spracované z polského časopisu List 5/1989]

"MILUJTE SVOJICH NEPRIATEĽOV" (M. L. KIN G >

"Počuli ste, že bolo povedané "Milovať budeš svojho 
blížneho a nenávidieť svojho nepriatela." Ale ja vám 
hovorím: Milujte svojich nepriateíov a modlite sa za 
tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho 
Otca, ktorý je na nebesiach." (Mt 5, 43-45)

Pred šesťdesiatimi rokmi (15.1.1929) sa narodil 
Martin Luther King, americký baptistický pastor (od 
1954), jeden z vodcov boja za občianske práva 
černošského obyvatelstva v USA. Bol iniciátorom 
taktiky nenásilných akcií, zakladateíom Južnej 
kresťanskej konferencie a predákom Národnej 
asociácie pre pokrok farebného obyvatelstva. V roku 
1964 dostal Nobelovu cenu za mier. Svojím postojom k 
boju za íudské práv sa pridružuje k M. Gándhímu a J. 
Popieluszkovi (NaS 3/1939). Bol zavraždený rasistami
4. apríla 1968. Konal dôsledne podfa evanjeliového 
prik'ázania "milujte svojich nepriateíov". 0 tom 
svedčí aj nasledujúci skrátený text jeho výzvy.

Pravdepodobne žiadne z Ježišových prikázaní nebolo 
ťažšie dodržiavať ako prikázanie "Milujte svojich 
nepriateíov". Mnohí íudia si úprimne myslia, ze v praxi 
to nie je možné. Hovoria, že je íahké .milovať tých,



ktorí mi 1 u j ú nás, ale ako môže niekto milovať tých, 
ktori sa otvorene snažia o našu porážku? Iní, ako 
•filozof Nietzsche, usudzujú, že Ježišovo prikázanie 
milovať svojich nepriateľov je dôkazom toho, že 
kresťanská etika je určená slabým a zbabelým a nie 
silným a odvážnym. Hovoria, že Ježiš bol nepraktickým 
ideál istom.

Ježišovo prikázanie nás však vyzýva s novou 
naliehavosťou i naprek týmto problémom a argumentom. 
Revolúcia za revolúciou nám pripomínajú, že moderné 
ľudstvo ide cestou nenávisti, cestou, ktorá nás 
privedie k zničeniu a zatrateniu. Láska k nepriateľom 
nie je zbožným odporúčaním nejakého utopického rojka, 
ale je úplnou nevyhnutnosťou pre naše prežitie. Je 
kľúčom k riešeniu problémov nášho sveta. Ježiš nie je 
nepraktickým idealistom, je praktickým realistom.

Som presvedčený o tom, že Ježiš chápal ťažkosti 
spojené s láskou k nepriateľom. Ježiš nikdy nepatril k 
tým, ktori považovali morálny život za ľahký. 
Uvedomoval si, že každé pravé vyjadrenie lásky vyrastá 
z úplného podriadenia sa Bohu. Takže ked Ježiš povedal 
"Milujte svojich nepriateľov" nebol si nevedomý tvrdej 
povahy tohto príkazu. A predsa trval na každom slove. 
Ako kresťania sme zodpovední za to, aby sme našli 
zmysel tohto príkazu a snažili sa ho uviesť do nášho 
každodenného života.

Budme praktickí a položme si otázku: Ako možno 
milovať svojich nepriateľov?

Po prvé, musíme v sebe vypestovať a udržiavať 
schopnosť odpúšťať. Ten, kto nie je schopný odpúšťať, 
nie je schopný milovať. Je nemožné začať milovať 
nepriateľov bez predsavzatia znova a znova odpustiť 
tým, ktorí nás zraňujú. Je tieť potrebné uvedomiť si, 
že odpustenie musí vychádzať od osoby, ktorá bola 
poškodená, od obete nespravodlivosti a útlaku.

Odpustenie neznamená ignorovanie toho, čo sa stalo, 
alebo iné označenie zlého skutku. Odpustenie znamená, 
že to, čo sa stalo, už netvorí prekážku dobrého vzťahu. 
Odpustenie je katalyzátor, tvoriaci atmosféru 
nevyhnutnú pre nový začiatok. Slová "odpúšťam ti, ale 
nikdy nezabudnem, čo si urobil" nevystihujú podstatu 
odpustenia. Isteže nikdy nezabudneme, ak zabudnutím 
myslíme úplné vymazanie z pamäti. Ale ked odpúšťame, 
zabúdame v tom zmysle, že určitý zlý skutok prestáva 
byť mentálnou bariérou brániacou novému vzťahu. Fodobne



nemôžeme povedať; "Odpúšťam ti, ale už s tebou nechcem 
nič mať." Odpustenie znamená zmierenie a 
znovustretnutie. Bez toho nikto nemôže milovať 
nepriateľov. Stupeň, do ktorého sme schopní odpustiť, 
určuje stupeň, do ktorého sme schopní milovať svojich 
nepri ateľov.

Po druhé, musíme si uvedomiť, že zlý skutok nášho 
nepriateľa nikdy celkom nevyjadruje to, kto on je. Aj v 
tom najhoršom nepriateľovi sa dá nájsť prvok dobra. 
Každý z nás má v sebe niečo zo schizofrenika, ktorý je 
tragicky rozdelený sám v sebe. V našom vnútri zúri 
nepretržitá občianska vojna. Niečo v nás nás núti 
zaplakať s Ovídiom "vidím a uznávam dobré veci, ale 
nasledujem horšie"; alebo musíme súhlasiť s Platónom, 
že ľudská osobnosť je ako kočiš,ktorý má dva silné 
kone, z ktorých každý chce ťahať opačným smerom; alebo 
opakujeme s apoštolom Pavlom; "Dobro, ktoré by som mal 
konať, nekonám, a zlo, ktoré by som nemal konať, 
konám.*

Toto jednoducho znamená, že je trocha dobra i v 
najhoršom z nás a trocha zla i v najlepšom z nás. Kecľ 
objavíme túto skutočnosť, je trocha ťažšie nenávidieť 
našich nepriateľov, Ak sa pozrieme hlbšie potí povrch, 
pod popudzujúci zlý skutok, uvidíme v našom blížnom 
nepriateľovi mieru dobra a zistíme, že zloba jeho 
skutkov nepredstavuje celkom to, čím v skutočnosti je. 
Uvidíme ho v novom svetle. Zistíme, že jeho nenávisť 
vyrastá zo strachu, pýchy, nevedomosti, predsudkova 
neporozumenia, ale napriek tomu spoznávame obraz Boží 
nezmazateľne vtlačený do jeho bytosti. Potom budeme 
môcť milovať svojich nepriateľov, uvedomiac si, že nie 
sú celkom zlí a že nie sú ani mimo dosah Božej 
vykupujúcej lásky.

Po tretie, nesmieme sa snažiť o porážku alebo 
poníženie nepriateľa, ale o získanie jeho priateľstva a 
porozumenia. Sú chvíle, keí je možné ponížiť nášho 
nepriateľa. Nevyhnutne niekedy príde jeho slabá chvíľa, 
kedy mu môžeme zasadiť ťažký úder. Ale my to nesmieme 
urobiť.' Každé naše slovo a skutok musia prispievať k 
porozumeniu s nepriateľom a uvoľňovať tie obrovské 
zásoby dobrej vôle, ktoré sa skrývajú za 
nepreniknuteľnými múrmi nenávisti.

Zmysel slova "Láska" si nesmieme vysvetľovať ako 
nejaké sentimentálne výlevy. Láska je niečo oveľa 
hlbšie ako nejaké emocionálne blúznenie. Grécke slovo



"Agape* znamená chápajúcu, tvorivú a vykupujúcu dobrú 
vôľu voči všetkým ľatfom, Agape je láska Boha 
účinkujúceho v íudskom srdci, prekypujúca láska, ktorá 
nečaká nič naspäť. Na tomto stupni milujeme ľudí nie 
preto, že sa nám páčia, alebo, že nám imponujú ich 
spôsoby, ale preto, že Boh každého z nich miluje. Na 
tomto stupni milujeme človeka, ktorý urobí zlý skutok, 
ale nenávidíme samotný zlý skutok. Teraz chápeme, čo 
Ježiš myslel, kea povedal "milujte svojich 
nepriateľov". Mali by sme byť radi, že nepovedal "nech 
sa vám páčia vaši nepriatelia", pretože je takmer 
•nemožné, aby sa nám páčili niektorí ľudia. Ako si 
obľúbiť niekoho, kto ohrozuje naše deti a hádže bomby 
na naše domy? To je nemožné. Ale Ježiš spoznal, že 
milovať je viac ako obľúbiť si. Keí nás Ježiš pobáda 
milovať svojich nepriateľov, hovorí^ o  ̂ chápajúcej 
tvorivej, pomáhajúcej dobrej vôli k všetkým ľucfom. Len 
keí pôjdeme touto cestou a budeme sa správať podľa 
takejto lásky, staneme sa deťmi nášho Otca, ktorý je na 
nebesi ach.

Teraz prejdime od toho, ako milovať svojich 
nepriateľov, k tomu, prečo ich máme milovať. Prvý dôvod 
je úplne zrejmý. Ak oplácame nenávisť nenávisťou, 
rozmnožujeme nenávisť a pridávame viac tmy k noci, 
ktorá už beztak je bez hviezd. Tmou nemožno rozptýliť 
tmu, to možno len svetlom. Nenávisťou nemožno odstrániť 
nenávisť, to možno len láskou. Nenávisť rozmnožuje 
nenávisť, násilie rozmnožuje násilie a hrubosť
rozmnožuje hrubosť v stúpajúcej špirále ničenia. 
Reťazová reakcia musí byť prerušená, pretože v opačnom 
prípade budeme zvrhnutí do priepasti zničenia.

Ďalší dôvod, prečo máme milovať svojich nepriateľov, 
je ten, že nenávisť znetvoruje dušu a poškodzuje 
osobnosť. Sme si vedomí, že nenávisť je zlá a
nebezpečná sila, a myslíme na dôsledky, ktoré môže 
priniesť svojim obetiam. Ale ešte je tu jedna stránka, 
ktorú nesmieme prehliadnuť. Nenávisť je práve tak 
škodlivá osobe, ktorá nenávidí. Tak ako skrytá 
rakovina, nenávist koroduje osobnosť a ujedá z jej 
vitálnej jednoty. Ničí zmysel človeka pre hodnoty a pre 
objektívnosť. Spôsobuje, že človek považuje krásne a 
mrzké a mrzké za krásne a že si mýli pravdu so lžou a 
lož s pravdou. Psychiatri hovoria, že mnohé čudné veci 
ktoré prebiehajú v našom podvedomí, mnohé vnútorne 
konflikty pramenia z nenávisti. Hovoria:* “Miluj, alebr
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zahyň.*1 Moderná psychológia spoznáva to, čo Ježiš učil 
pod stáročiami: Nenávisť osobnost rozdeľuje a láska ju 
podivuhodným spôsobom zjednocuje.

Tretí dôvod, prečo milovať svojich nepriateľov, je 
ten* ze láska ja jediná sila schopná premeniť
nepriatelí na priateľa. Lincoln sa pokúsil jednať s 
láskou a zanechal histórii veľkolepú drámu zmierenia. 
Počas kampane za zvolenie do prezidentského úradu 
jedným z jeho hlavných nepriateľov bol muž menom 
Stanton. Stanton z nejakého dôvodu nenávidel Lincolna. 
Všetku svoju energiu využíval na to, aby Lincolna 
znížil v očiach verejnosti. Ale napriek tomu bol 
Lincoln zvolený za prezidenta Spojených štátov. Potom 
prišiel čas, kedy si mal Lincoln vybrat najbližších 
pracovníkov na realizáciu svojho programu. Postupne si 
vyberal íudi, až zostalo prázdne len najdôležitejšie 
miesto ministra vojny. A viete, koho si Lincoln vybral 
na toto miesto? Nikoho iného ako muža menom Stanton. 
Vzbudilo to okamžitý rozruch a radca za radcom chodil 
za Lincolnem, hovoriac: “Pán prezident, robíte chybu. 
Poznáte toho muža? Je to Vás nepriateľ. Bude sabotovať 
vás program...“ Lincolnova odpoveí bola jasná: “Ano,
poznám Stantona a som si vedomý všetkých zlých vecí, 
ktoré o mne povedal. Ale v celom národe so nenašiel 
nikoho vhodnejšieho na túto prácu.” Tak sa Stanton stal 
Lincolnovým ministrom vojny a preukázal neoceniteľné 
služby národu a svojmu prezidentovi. 0 niekoľko rokov 
nato bol Lincoln zavraždený. Povedalo sa o ňom veľa 
chvály. A medzi veľkými výrokmi 0 Abrahámovi L[ r.CCi P.ovi 
patria Stantonove slová k najväčším. Stojac pri mŕtvom 
tele človeka, ktorého niekedy nenávidel, označil ho za 
jedného z najyeČňiZu Íudí, akí kedy žili. Keby Lincoln 
nenávidel Stantona, obaja by Umreli ako najhorší 
nepriatelia, ale siluu 1 áSk y ho Lincoln premenil na 
priateľa.

Treba povedl, že toto ešte stále nie sú najvyššie 
dôvody, prečo máme milovať svojich nepriateľov. 
Ježišove slová obsahujú oveľa dôležitejšiu príčinu: 

aby ste boli deťmi svojho Otca, ktorý je na 
nebesiach.“ Na túto obtiažnu úlohu sme povolaní preto, 
aby sme uskutočnili jedinečný vzťah s Bohom. Sme 
potenciálne deti Božie. Láskou sa táto možnosť stáva 
skutočnosťou. Musíme milovať svojich nepriateľov, lebo 
len láskou k nim poznávame Boha a skusujeme krásu jeho 
svätosti.



Poviete, že to nie je praktické. Možno inde to môže 
fungovat, ale nie v tomto drsnom, chladnom svete, v 
ktorom žijeme my.

Priatelia, šli sme takzvanými praktickými cestami 
príliš dlho; priviedli nás hlbšie do zmätku a chaosu. 
História oplýva spoločnosťami, ktoré podľahli nenávisti 
a násiliu. K záchrane národa a ľudstva vedie iná cesta. 
To ale neznamená, že prerušíme svoj spravodlivý zápas. 
Ale v tomto procese sa nevzdáme našej výsady a našej 
povinnosti milovať. Nenávidiac segregáciu, budeme 
milovat segregátorov. Našim najzarytejším nepriateľom 
povieme: "Budeme konfrontovat vašu schopnost spôsobovať 
utrpenie našou schopnosťou znášať utrpenie. Budeme 
čeliť vašej fyzickej sile duševnou silou. Urobte nám čo 
chcete a my vás neprestaneme milovať. Pri najlepšom 
svedomí nemôžeme poslúchať vaše nespravodlivé zákony, 
pretože nespoiupráca so zlom je takou istou povinnosťou 
ako spolupráca s dobrom. Hoďte nás do väzenia a my vás 
budeme stále milovať. Pošlite svojich násilných 
zakuklencov v nočných hodinách a zbite nás, kým 
nezostaneme polomŕtvi ležať a my vás ešte stále budeme 
milovať. Ale buďte si istí, že vás unavíme svojou 
schopnosťou trpieť. Jedného dňa získame slobodu, ale 
nielen pre seba. Tak budeme naliehať na vaše srdcia a 
svedomia, že postupne si získame i vás a naše víťazstvo 
bude dvojité."

Kiež by sme si konečne uvedomili, že nikdy nebudeme 
skutočnými deťmi nášho nebeského Otca, kým nebudeme 
milovať svojich nepriateľov a modliť sa za tých, ktorí 
nás prenasledujú.

Martin Luther King

NOBELOVA CENA MIERU 1989

Nobelova cena mieru za rok 1989 bola udelená 
tibetskému dalajlámovi Gyalwo Rinpoche, ktorého nové 
meno je Tenzin Gyatso. Kto je tento muž, proti 
pocteniu ktorého protestovala ČĽR? Kto je tento pre 
nás tajuplný muž, pochádzajúci z tajuplnej krajiny, 
ktorému približne 10 miliónov prívržencov pre nás 
tajuplného náboženstva vzdáva božskú poctu, ale



ktorý radšej vystupuje ako obyčajný mních? Čim
Dalajláma prispel k budovaniu lepšieho sveta?

Ustanovizeň dalajlámu vznikla na prelome 14. a 15. 
storočia z bu 'Mstického reformného hnutia, ktoré 
založil učeny aních a zakladateľ kláštora Tsone Khapa. 
Jeho najbližší žiak a nástupca Gedun Truppa, ktorý sa 
vefkou mierou zaslúžil o rozšírenie učenia sekty, 
zakázal pred smrťou svojim nasledovníkom, aby amútili, 
pretože sa čoskoro vráti na zem v ľudskej podobe. V 
krajine so živou vierou v převtělovaní e duší akou je 
Tibet nebolo to r.ič neobvyklé. 0 dva roky príslušníci 
sekty spoznali orevteleného učiteľa v malom dieťati, 
ktoré nazvali Sonam Syatso. Zo Sonam Syatso sa stal 
veľký učenec, ktorý sa značne zaslúžil o obnovenie 
budhizmu v susednom Mongolsku, za čo dostal od 
mongoiskeno princa titul Mdalajláma”. V ňom slove 
Hdaiajw znamena oceány malo označovať šírku a hĺbku 
jeho múdrosti. Slovo "láma” znamená učiteí. Prakticky 
každý dalajláma z Jalšich prevtelení bol niečím 
význačný a bol dobrodením pre ľud a krajinu. Význam 
dalajlámov značne stúpol p q roku 1642, ks<í sekta sa 
stala vedúcou silou na Tibete* Vtedajší piaty
dalajláma, jeden z najvýznamnejších, vyhlásil svojich 
predchodcoy i seba za vtelenie čenreši, ochranného 
božstva Tibetu, a prevzal do svojich rúk všetku moc, 
duchovnú i svetskú, ktorá zostala v rukách dalajlámov 
až do roka 1950, kedy Tibet anektovali Číňania. 
Postupne sa vyvinula presne definovaná metóda 
, vyhíadávania a identifikácie nového dalajlámu ako i 
jeho výchovy pre duchovnú službu.

Terajší, štrnásty dalajláma sa narodil v roku 1935. 
Ako malé dieťa údajne bezpečne spoznal lámov 
preoblečených za pútnikov, ktorí hľadali nové vtelenie 
zomrelého dalajlámu. 5 istotou rozoznal^ osobné veci 
svojho predchodcu od imitácií a úspešne prešiel i 
ďa i š i mi skúškami. Cudia v dedine si spomenuli, že pri 
jeho parodeni sa objavila dúha, dotýkajúca sa 
rodičovského dor«u, a že jeho otec sa vtedy náhle 
vyliečil z choroby. Vo veku štyroch rokov chlapca vzali 
od rodičov a vychovávali ho v paláci Potale spolu s 
bratom, ktorého identifikovali ako vtelenie istého 
významného lámu. Po roku neobmedzenej voľnosti v paláci 
sa začala výchova so vstávaním pred východom slnka a 
striedaním učenia a hry. Oboznamoval sa s Buddhovým







dalajláma o n e múdrosti násilného zavádzania reloriesi, 
Dalajláma, ktorého obdiv k technickým vymoženostiam 
Číňania chceli využiť, dokázal vidieť i negatívne javy

stratu individuality či zmyslu pre humor, oboje 
vlastné jemu a tibetskému íudu.

ľa prvých päť rokov okupácie plánovaná sociálistická 
prestavba Tibetu nepokročila íaleko voaka pasívnemu 
odporu dalajlámu a tibetskej vlády, ktorý vyvolala 
hlúpa a násilná politika. Otípoveíou z čínskej strany 
boli tvrdé administratívne opatrenia, priamo 
PDdri acfujúce Tibet riadeniu z Pekingu a obmedzujúce 
právomoc miestnych úradov. Toto spolu so svojvoľnými 
ohavnosťami, ktoré Číňania verejne páchali na ľude, 
spôsobilo krajné napätie v celom Tibete. Vo východnej 
časti došlo koncom roka 1953 dokonca k ozbrojenému 
povstaniu. Dalajláma cítil, že stráca kontrolu nad 
vášňami ľudí. Bol si vedomý svojej povinnosti kázať 
nenásilie i vtedy, keď to znamenalo stratu prestíže v 
očiach ľudí. V tejto kritickej chvíli prišlo pozvanie 
do Indie na oslavu 2503, výročia narodenia Euddhu; tam 
sa napriek intrigám dostal. Na mieste Gándhího kremácie 
si obnovil svoju vieru v nenásilie, ktorú mal ešte 
naliehavo potřebovat.

Počas dalajlámovej neprítomnosti násilie na Tibete 
pokračovalo. Číňania zbombardovali nepoddajný kláštor v 
Ľithang, pričom zabili viac ako 800 mníchov; zajali asi 
2000. Pred očami zhrozených Tibeťanov potom lámov 
polievali vriacou vodou, kameňovali, pochovávali zaživa 
a križovali. Krátko nato povstal celý východný Tibet. 
Peking ihnecľ začal ľutovať "chyby**, ktorých sa v Tibete 
dopustil, a ľutoval ich až do návratu dalajlámu do 
vlasti, kedy tento stratil možnosť dovolávať sa pomoci 
vonkajšieho sveta. Zvaľovanie viny na amerických 
imperiolistov zhoršovalo atmosféru ešte viac. Cud v 
túžbe po zjednotení usporiadal národnú zbierku zlata na 
zhotovenie trónu, ktorý daroval dalajlámovi pri 
veľkolepej slávnosti v roku 1957 ako výraz vernosti a 
dôvery v jeho vedenie. Povstania pokračovali ďalej a s 
nimi aj ťažká situácia dalajlámu. Začiatkom roka 195° 
situácia sa vyhrotila do takej miery, že povstalecké 
skupiny zaujali pozície v Lhase, hlavnom meste Tibetu 
V marci toho istého roka, za mimoriadne explozívnej 
situácie, sa dalajlámovi podarilo tajne opustiť Lhasu a 
emigrovať do Indie. V povstaní ktoré v zapätí vypuklo, 
bolo zabitých okolo 400,000 Tibeťanov. Z 3000 kláštorov
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zoslal a hŕstka. Starobylé sväté tas ty, sošky a
úi taľ r i i a »k  8 H 8  — o najuraz*.. * <- j ̂  v»,* a ̂  w* n u ̂ O í» . ■* j v 1 C C i.
Jv  p w u ä l  1 i  Lf t ' ,> •. i  Ú W * Q U <J ; Ĺ S I» •» i I W ÍÄ u _ ' , V í  H u á  1 - K Q 1 u  S u
á v l j í m * u d c i 2 a c»i v# v a * a i a s »\) j « 1 jl a ̂ 1 j k n uclíí »•. / c
živé. prodssdí tilwir'cc; w,.Ílovej vlád*,
ktorej -~.i represan ’* šti va;? ľ, ;tup^r.á všetky oblasti 
Tibetu, i hlavné eekty.- V roku i?A3 3 p o *k k.su i^dickýct
►* r  3 ? H í iU3 ■ il£? i ď a. G ä u* O w» 21 ̂ * ík á i w ■ d v U T i O C t .» ••»i* %.
vynikajúci teoléi často prst naša S ...í %.& c czsiafťlt
t^igrá“ i aári jiva ši vy ~l,k : tibetským Judo®> ktorý 
siluju t k t or"* stál s ailuji juho« Snaží sa &a porno?? 
pričo® využíva aj itdziná dny vplyv r tak
roku 1 ?8r r or *s svojej návštev y USA, ViiiC- r r# skoval 
čí ®noi Snemovni, r ep r ® 2 f r ̂ a r* t r v n poruš over! t udskyrt 
práv na Tibete i zi&áaí vyhlásiť svoju vlael z u 
"demilitarizované í>á*i*o &isru a nenásilia*.

Udelenie Nobelovej cen: mieru tibetskému dalajlámov: 
Tenzin Syatso je dôkazom, že odkaz Hahátmu Gándhĺbo, za 
nasledovníka ktorého sa dalajlása považuje, je stál r
vitálny u - f f - - 1 •/y pro udi ičnáhn postavení 1
Dalajláma je rúčasne príkladom človeka a náboženského 
predstavíteľa, ktorý zušľachtený náboženr•ým pozadí r
dokáže urobit veľkú službu národu tým, že
nepovažuje verejné záležitosti za neprimerané svojmu 
stavu; naopak* angažovanie sa v nich je pre nehe 
náboženská povinnosť,

‘J k-

PIUS XII,

Pred päťdesiatimi rokmi -a stal pápežom Eugénie 
Pare! 11 . b a pri paril a Ua! i kat;* a úloha viest Cirkev 
počas Druhej svetovej vovny a / povojnovom období,

Marodil -«1 2. marc& 1^76 V ceň svojich bod 
narodenín bol zvolený za nástupcu Pia XI,, aby 
uskutočňoval započaté dielo a pokračoval v uchovaní 
spravodlivého mieru medzi národmi. Heslo jeho 
pontifikátu znelos S5Pokoj je dielom spr avod 1 i vost i. "

V čase, keJ bol Pius XII. zvolený za pápeža, mal za 
sebou už bohatú a velmi činorodú apoštolskú a 
diplomatickú činnosť. lial mimoriadne intelektové 
schopnosti (ovládal viacero jazykov), skvelú výrečnosť,



asketickú povahu a duchovné zameranie, čím dokázal 
zvládnut nároky vojnovej doby a povojnových útrap. Bol 
vytrvalým obhájcom duchovnosti proti militarizmu, aj 
húževnatý sportovec a výborný huslista.

Mariánsku úctu si uchovával od mladosti. Už pri 
vysvätení za kňaza venoval veriacim malú pergamenovú 
pamiatku s týmto textom: "Ty svätá Božia Matka, na 
ktorej oltári som nesmrteľnému Bohu priniesol svoju 
prvú obef, Ty, ktorá sa tešíš tomu, že si nazývaná 
spásou rímskeho ľudu, stoj pri mne!" V roku 1950 
vyhlásil dogmu o Nanebovzatí Panny Márie a v roku 1955 
zaviedol do Cirkvi pamätný deň sv. Jozefa robotníka.

Pius XII. pokračoval v diele svojho predchodcu aj v 
rozširovaní diela laického apoštolátu. Videl v ňom novú 
formu spolupráce laikov s apoštolátom hierarchie. 
Zaujímal sa o teoretické otázky laického apoštolátu. 
Neskorší koncilový dekrét 0 apoštoláte laikov čerpal 
mnohé poznatky z jeho prejavov.

Dobre poznal ťažké sociálne pomery ľudstva zo štúdia 
i zo svojich ciest po svete (v Európe a Amerike), Ako 
nemecký nuncius a neskorší štátny sekretár vo Vatikáne 
mal dobrý prehľad o svetových vojnových udalostiach. 
Bol nesmierne štedrý v udeľovaní darov pre krajiny 
postihnuté vojnou, čo bolo známe pod názvom "Pápežské 
dielo pomoci". Vynaložil mimoriadne úsilie na záchranu 
Židov, staral sa o ich hmotnú pomoc (venoval im vyše 
jedného milióna dolárov), aj o ich skutočnú záchranu 
(vydal viac ako 60 diplomatických protestov). Písomnou 
úpravou požiadal biskupov, aby ex téritonálne kláštory 
slúžili podpore Židom. V roku 1955, kecf talianski Židia 
slávili Deň víačnosti za svoju záchranu, udelili 
žijúcim záchrancom 23 medailí - jednu ponúkli aj 
arci biskupovi Montinimu, neskoršiemu pápežovi Pavlovi 
VI. V roku 1958 ministerská predsedkyňa Golda Meir dala 
v kopcovitom Judsku vysadiť les s 860.000 stromami, 
ktorý sa nazýva Pamätný les Pia XII., na znak vďačnosti 
za jeho pomoc počas Druhej svetovej vojny.

Niektorí politici, novinári a dejepisci vytýkali 
pápežovi nedostatočnú angažovanosť. Pramení to z ich 
nevedomosti, lebo ak Pius XII. mlčal počas vojny, tak 
iba preto, aby svojím tvrdým slovom nespôsobil ďalšie 
prenasledovania a týrania ľudí. Z jeho vydaných 
dokumentov a posolstiev bolo zjavné odsúdenie nacizmu a 
vynaloženie úsilia o zachovanie pokoja. Jeho neustále 
výzvy za mier a pokusy o zmierenie národov vedia oceniť



len tí, ktorí boli v jeho tesnej blízkosti alebo hlbšie 
poznajú dejiny jeho pontifikátu.

Pápežovi Piovi XII. nešlo len o zachovanie 
kresťanských hodnôt, lež aj o mravné základy ludskej 
existencie a dôstojnosti, ktoré vyplývajú z 
prirodzeného zákona. Trápila ho váha diktátorskej moci, 
ktorá doliehala na veriacich východných krajín po 
vojne. Vo svojich prejavoch a dielach poukázal na 
ničenie starých kresťanských hodnôt.

Vydal biblickú encykliku Divine afflante Spiritu 
(1943) a encykliku, ktorá sa venovala liturgickým 
otázkam Mediator Dei (1947). Podnikol i prvé kroky k 
obnoveniu rímskeho misála a, breviára, vydal nové 
predpisy o eucharistickom pôste prispôsobené modernému 
spôsobu života.

Po jeho smrti (zomrel vo veku 82 rokov) dňa 9. 
októbra 1958 sa ukázalo, v akej miere si získal úctu a 
pozornosť celého sveta. S odstupom rokov badať jeho 
činorodé pôsobenie na Petrovom Stolci, ktoré trvalo 19 
rokov.

VÝROČIE SMRTI ARCIBISKUPA GÄBRIŠA

Bol jedným z mála tých, ktorí u nás na najvyšších 
cirkevných postoch odvážne odporovali proti c i rkevnej 
politike vlády ČSSR. Teraz, pri druhom výročí jeho 
smrti, mu venujeme túto spomienku.

RNDr. Július Gábriš sa narodil 5. decembra 1913 v 
Tesárskych Mlyňanoch. Po teologických štúdiách bol 
vysvätený na kňaza v Bratislave 26. júna 1938. Ako 
kaplán pôsobil v Tekovských Lužanoch, v roku 1938 v 
Holíči, od roka 1939 v Stupave. Od roka 1942 bol 
profesorom náboženstsva a od roka 1943 profesorom 
dejepisu a zemepisu na Slovenskom biskupskom gymnáziu v 
Trnave. V roku 1944 ukončil štúdium na Prirodovedeckej 
fakulte. Slovenskej univerzity v Bratislave a bol 
promovaný na doktora prírodných vied.

V roku 1948 bol menovaný prosynodálnym sudcom. Od 
roka 195i pôsobil ako správca farnosti v Jablonici 
(okr. Senica). V roku 1962 prevzal správu prepozitúry a 
fary v Novom Meste nad Váhom.



V roku 1968 hol menovaní generálny* vikárom biskupa 
Br, Ambróza Lazíka v Trnave a prepoštom Prebi, Panny 
Márie v Novom Meste nad Váhom. Po smrti biskupa Br, 
Lazíka od 29. apríla 1969 bol apoštolským 
ad*!nistrátorom trnavskej apoštolskej administratúry s 
právomocami rezidenciálneho biskupa.

Dňa 19. februára 1973 bol Br. Bábríš menovaný Svátou 
Stolicou biskupom a apoštolským atíministrátorom 
trnavským. 3. marca 1973 bol konsekrovaný na biskupa 
dekor iánskeho v Nitre. Po zriadení Slovenskej cirkevnej 
provincie a ustanovení trnavského arci biskupstva (30. 
decembra *1977) sa stal apoštolským atíministrátorom 
tejto diecézy, V biskupskom znaku mal obraz Svátého 
Ducha v podobe holubice s heslom "Cum auxilio Divino."

Zomrel 13. novembra 1987 vo svojej rezidencii v 
Trnave, v 74. roku života a 49, roku kňazstva. Rozlúčka 
s mŕtvym otcom biskupom bola v katedrálnom chráme sv. 
Jána Krstiteľa v Trnave 18. novembra 1987 za 
prítomnosti delegácie a zástupcov Svätej Stolice: 
arcibiskupa Achille Si 1vestriniho, tajomníka Rady pre 
verejné záležitosti Cirkvi, Francesca Colasuonne, 
nuncia, pražského arcibiskupa a kardinála Františka 
Tomáška a ŕalšich cirkevných hodnostárov. Bola 
koncelebrovaná sv. omša s homiliou biskupa Jozefa 
Feranca, Arcibiskup Silvestrini oznámil, že Sv, Otec 
Ján Pavol II. menoval nebohého biskupa titulárnym 
arcibiskupom. Otec arcibiskup bol potom prenesený a 
pochovaný vo svojom rodisku v Tesárskych Mlyňanoch. Tam 
sv, omšu slávil a homíliu povedal biskup Dr. Ján 
Pásztor z Nitrv.

Arcibiskup Oábriš osobitne upozornil na seba na 
celosvetovej synode v Ríma v roku 1977, kde pravdivo 
opísal situáciu v Československu z hľadiska vyučovania 
náboženstva. To malo desivú odozvu vo vládnych kruhoch. 
Známy je tiež jeho postoj k udalostiam okolo hladovky 
bohoslovcov na CMBF v Bratislave v roku 1960: Postavil 
sa na stranu študentov. Ketf Vatikán v marci 1982 
zakázal politickú organizáciu kňazov PIT, spolu s 
kardinálom Tomáškom požiadal vládu o rozpustenie tejto 
organi zácie.

Veľkou láskou arcibiskupa Gábriša bola história. 
Známa je jeho knižka "Dejiny prepozitúry Panny Márie v 
Novom Meste nad Váhom" (vydal SSV v Trnave, 1968), v 
ktorej erudovane opisuje históriu prepozitúry a 
najznámejších novomestských prepoštov. Kniha rozsahom



nie veľká, avšak pracovaná ľ bohatého archívneho 
materiálu prepozitúry, bola sviežim príspevkom pre 
štúdium stredovekých dejín Slovenska,

S úctou sponu nume na vystúpenie arcibiskupa Babri sa 
na púti v áaštíne v roku 1984. V dnes už historickej 
k á ľ n i o "Sadembolestnej v dejinách slovenského národa14 
nenapodobi tetr ýt?s i zvoní vy® 'hlasom vyslovil svoje 
životné presvedčenie!

"Sme pod ochrannom plástom nasej Hitky. Chránila nás 
v búrkach dějin a bude nás vždy chránit. To už nie 
je viera, ale istota,“

-ms-

ŽASIUHA NA ZRIADENÍ SLOVENSKEJ CIRKEVNEJ PROVÍHCIE

Dávno žiadaná Slovenská cirkevná provincia sa stala 
skutočnosťou v roku 197/, Pri slávnostnom uvedení do 
úradu jej prvého arcibiskupa Mons, Jána Sokola dňa 
10, septembra 1989 vyznievali niektoré prejavy v tom 
zmysle, že zriadenie provincie bolo výsledkom 
osobitného úsilia vlády ČSSR. Na neopodstatnenosť 
takýchto tvrdení poukázal v olahoprajnom liste 
adresovanom arcibiskupskému úradu bývalý poslanec 
Slovenského snemu Pavol Čarnogursky. List uvádzame v 
Pi n g 7t znsm •

Pavol Čarnogursky Bratislava, 15. septembra 1989
Szántoova 41
841 03 Bratislava Najdostojnejšiemu

Arcibiskupskému úrauu 
Svätoplukovo nám.
Trnava

Úprimne rfaKujem za Vašu poštovú zásielku s oznámením 
o dátum.e slávnostnej sv. omše s inauguráciou Mons. Jána 
Sokola za trnavského . arci biskupa-metropoli tu dňa 10. 
septembra t.r, o 16, hod. v katedrále sv. Jána 
Krstiteľa v Trnave.

A ešte vrúcnejšie ďakujem Všemohúcemu Bohu a Matke 
Božej, že aj napriek momentálnej vzdialenosti a 
povinnostiam sa mi podarilo zúčastnit v stanovenom čase 
na historickej udalosti v Trnave. A počas



štvorhodinových obradov byt prítomným v katedrále medzi 
duchovnou elitou národa. S koncentrovanou; i kecľ 
vzrušenou mysfou som sa usiloval pojat všetko to 
duchovné a národné bohatstvo, ktorého velkost a 
aktualita tak mocne zapôsobili na masy prítomných, aby 
sa súčasne ozvala ich pozitívna, až nadšená reakcia.

Spolu s nimi som vrúcne prosil Boha a našu 
Sedembolestnú Patrónku, aby potrebnými darmi milostí a 
telesných i duchovných síl umožnili Cirkvou danej 
duchovnej hlave nášho národa splniť tie nesmierne 
závažné, až do nadľudských rozmerov siahajúce úlohy, 
ktoré zložitosť doby a potreby národa budú od neho 
požadovať. Qn sám nech si je vedomý, že ho budú 
podporovať modlitby celého národa, plynúce pre každého 
člena v duchu záväznosti našich dejín.

Táto duchovná záväznosť je odteraz zvýšená, 
jedinečne zmožená skutočnosťou toho najhlavnejšieho, ce
nám po celé tisícročie chýbalo do rovnosti a 
rovnoprávnost i s ostatnými kresťanskými národmi Európy, 
Je to cirkevná samostatnosť s výlučnou, žiadnym bočným 
činitefom nenarušovanou právomocou, podliehajúcou Hlave 
Cirkvi - pápežovi,

Davofte mi však v tejto súvisloti pripojiť určitú 
pripomienku, či doplnok k tomuto historicky tak 
závažnému dosiahnutiu cirkevnej samostatnosti. Ide o 
doplnok, ktorého pripomenutie mi vo všetkom tom, čo 
odznelo počas slávnostnej inaugurácie v trnavskej 
katedrále, vefmi chýbalo a rušilo mysef.

V niektorých tamojších prejavoch vyznievalo 
rozhodnutie Svätej Stolice z roku 1977 o uzákonení 
cirkevnej samostatnosti zriadením arcibiskupstva  ̂ v 
Trnave v tom zmysle, akoby bolo výsledkom osobitného 
úsilia zahraničnej politiky socialistického štátu, aký 
nedosiahla žiadna predchádzajúca vláda.

Toto tvrdenie je jednostranne nadnesené, 
nezodpovedajúce historickej skutočnosti.

V postoji cirkevnej politiky Vatikánu, riadiacej sa 
zásadou u S u u m Quiqus“, stalo sa cirkevné osamostatnenie 
Slovenska historicky reálnym vo chvíli vyhlásenia 
štátnej samostatnosti Slovenska dňa 14. marca 1939. 
Vatikán bol medzi prvými, ktorý túto štátnu 
samostatnosť de jura uznal a vyslal k nej svojho 
zástupcu v osobe flons. Xaveria Rittera, dovt eda j ši eho 
pápežského nuncia v Prahe. Ako veími záležalo Vatikánu 
na tom, aby mal svojho zástupcu pri vláde v Bratislave,



dokazuje aj skutočnosť, že nečakal na zložitú prípravu 
vhodného objektu budovy pre svoju nunciaturu. Xaveric 
Ritter sa ubytoval v hoteli Cariton.

Dňa 12. júna 1939 sa vyslancom pri Sv. Stolici stal 
Karol Sidor. Do tejto funkcie bol narýchlo určený 
preto, lebo svojou aktivitou na Slovensku vtedy ohrozil 
svoj život a existenciu svojej početnej rodiny, 2a to, 
že ako prvý z politikov Európy povedal Hitlerovi svoje 
kategorické "Nie!*, musel sa uchýliť pred opakovanou 
nemeckou hrozbou. Na odporúčanie vtedajšieho cirkevného 
vedenia na Slovensku ho vybrali do závažnej funkcie 
vyslanca pri Sv. Stolici.

Karol Sidor čoskoro po zaujatí svojej zodpovedne 
dipiomatickej fukcie vo Vatikáne poznal, ako si ho tam 
osobitne vážia pre jeho dovtedajšie politické pôsobenie 
od roka 1918 pri formovaní mladej katolíckej generácie.

Od prvej chvíle svojho pôsobenia v Ríme mal K. Sidor 
mimoriadnu podporu od samého pápeža Pia XII., ktorý 
nastúpil na Stolec sv. Petra práve v pohnutých 
marcových dňoch roku 1939. V jeho osobe sa do hodností 
Hlavy Cirkvi dostal súčasne najschopnejší diplomat 
Eugenio Paceilí, Zaujímal sa najmá o pomery v Strednej 
Európe, pre ktoré dostal v osobe slovenského vyslanca 
K. Sidora vznikajúceho poradcu.

Práve tento Sidor so svojím cirkevným radcom Dr« 
Jozefom Kapalom si postavili za hlavný cief dosiahnuť 
cirkevné osamostatnenie Slovenska, ako o tom píšu vo 
svojich spomienkových dielach - K. Sidor v knihe “šesť 
rokov pri Vatikáne" a Dr. J. Kapala v práci “Spod 
Roháčov do Vatikánu".

Takmer pri každom svojom stretnutí, či s pápežom, či 
s kardinálom štátnym sekretárom Haglianom, hovorili o 
realizácii tohto naliehavého činu.

Za rozhodujúce a pozitívne uznali stanovisko pápeža 
Pi a XII., ktoré znelo;

"Stanovisko Sv. Stolice neodporúča zriadiť v tomto 
vojnovom stave arcibiskupstvo pre Slovensko a to 
vzhľadom na jeho súčasné štátne hranice, stanovené 
veľmocenským rozhodnutím vo Viedni 2. novembra 1938. 
Slovenský národ dostatočnými dôkazmi prejavil svoj 
nesúhlas s ich vytýčením. Ale cirkevné osamostatnenie 
Slovenska by sa mohlo opierať výlučne len o teraz 
platné štátne hranice. V doslovnom znení dekrétu by 
musela byť uvedená i oddávna platná sankcia; "Cirkevnou 
kliatbou bude postihnutý každý, kto by v budúcnosti



siahol na tieto platné hranice, vyznačené i v 
zriaďovacom dokumente.” Pre slovenský národ a jeho 
štátnu samostatnosť z toho jasne vyplýva realita, čakať 
na Svätou Stolicou vydaný akt o zriadení Arcibiskupstva 
pre Slovensko až po stanovení konečných hraníc 
povojnovou mierovou konferenciou. Pri definitívne 
platnom rozhodnutí Sv. Stolice sa stanoví aj sídlo 
arci biskupstva.“

Svätý Otec Pius XII. sa sám prikláňal k názoru, že 
pevná cyri 1ometodejská tradícia, ku ktorej sa slovenský 
národ tak jednoznačne a manifestačné hlási, ako to 
ukázali aj oslavy 1100. výročia posviacky kresťanského 
chrámu v Nitre za kniežaťa Pribinu, ktoré sa konali v 
lete 1933, určuje dejinne Hrad v Nitre za sídlo 
arcibiskupov Slovenska. Taký názor prejavil pápež Pius 
XII. aj počas mojej súkromnej návštevy u neho dňa 2. 
októbra 1942.

Aby Sv. Otec aj skutkom prejavil svoju pozitívnu 
účasť na kreovaní arc i b iskupstva pre Slovensko, menoval 
nitrianskeho biskupa Dr. Karola Kmetku za titulárneho 
arcibiskupa. Vyjadrovalo to jeho pevný záväzok utvoriť 
v najkratšom čase, len čo vzniknú žiadané predpoklady, 
arcibiskupstvo pre Slovensko tak, aby sa arcibiskup Br. 
K. Kmeťko ešte aj osobne mohol ujať jeho vedenia a stal 
sa tak v samotnej Nitre Metodovým nástupcom.

Všetko toto sa stalo v čase pred osudným rozhodnutím 
víťazov Druhej svetovej vojny v Jalte, ktorým sa aj 
územie Slovenska stalo bezmocnou korisťou Moskvy s jej 
ateistickou diktatúrou. Táto diktatúra pracovala so 
všetkou bezohľadnosťou práve na Slovensku na tom, aby 
zničila Katolícku cirkev zvonka i znútra.

Nijako teda neobstojí snaha socialistického 
zriadenia v našom státe, predstieraním aj pri 
inaugurácii Mons. Jána Sokola dňa 10. septembra t.r. v 
trnavskej katedrále sv. .lana Krstiteľa tvrdiť, že jej 
pričinením Slovensko dostalo cirkevnú samostatnosť i 
tomu odpovedajúce cirkevné vedenie.

Len vôľa. samého národa, ľa dlhé desaťročia násilných 
proticirkevných a ateistických opatrení tak jednoznačne 
prajavovaná masami, zvlášť mládeže, dokazujúca, že 
svoju oddanosť Matke Cirkvi a jej pôsobeniu v žiadnom 
prípade nezanechá, donútila mocenských činiteľov k 
ústupu. A tak aj k realizovaniu rozhodnutia Svätej 
Stolice, učinenému práve pred polstoročím.



Táto dejinná zložitosť, vedúca k nedeľňajšej 
víťaznej slávnosti v Trnave, nevzbudzuje v nás len 
radosť, ale oveľa viac aj vedomie povinnosti, že tým 
dňom, touto slávnosťou, treba všetkým nám príslušníkom 
Cirkvi na každom poli súktromného i verejného života 
vytvárať život, plynúci z viery.

Neľahká úloha kladie v našich podmienkach ťažké 
bremeno na plecia vedenia arci biskupstva, viesť 
veriacich tou samou cestou, ktorou Cirkev kráčala tu 
pri nesení a zveľaďovaní Metodovho dedičstva otcov.

Na tom všetkom budeme spoločne a zodpovedne 
spolupracovať s našim otcom arci bi skúpom. Predovšetkým 
modlitbou a prosbou, aby bol silný a obetavý niesť s 
národom toto bremeno a v jeho prospech.

V synovskej oddanosti

Paľo Čarnogurský

JUBILEUM RÍMSKOKATOLÍCKEHO UČITEĽSKÉHO ÚSTAVU

Ide o ústav v Spišskej Kapitule, ktorý založil 
spišský biskup Ladislav Pyrker v roku 1819. Túto 
udalosť si pripomenuli ešte žijúci absolventi 25. 
augusta 1989 na stretnutí v Spišskej Kapitule.

Veľkosť a význam tejto udalosti pre duchovný, 
politický a hospodársky život nášho národa sa 
vyrovnáva, ba v mnohom aj predstihuje, ako sa vo 
verejnej mienke doma i v zahraničí jednomyseľne 
konštatovalo, dejinnú udalosť založenia Matice 
Slovenskej a to nielen časom, ale aj národno-osvetovým 
dosahom. Lebo Učiteľským ústavom v Spišskej Kapitule sa 
dosiahla starostlivosť o široké vrstvy dedinského ľudu, 
predstavujúce vlastný národ, spôsobom existenčne 
nezávislým na zámeroch nepriateľsky voči nemu naladenej 
vládnucej moci. A to tak vedecky i duchovne fundovaným 
učiteľským ústavom, aký v tých časoch ešte nepoznali 
ani v Rakúsku a ostatnom Uhorsku, ba ani v Čechách a na 
Morave,

A čo je zvlášť dôležité, ba i výnimočné, je to, že 
sa v jeho učebných osnovách kodifikovala povinnosť 
riadneho povinného vyučovania slovenského spisovného 
jazyka a tento stav trval nezmenený po celý čas jeho



existencie v Uhorsku a pretrval i zánik Uhorska v roku 
1918. Bohužiaí, v auguste 1949 Ústav zanikol zásahom 
ateistickej vládnucej moci, teda práve pred 
štyridsiatimi rokmi.

Súčasní verejní činitelia už od prvých chvií 
vyhlásenia oslavy 170. výročia jeho vzniku podnikli 
dôkladné opatrenia ako prekaziť túto celonárodnú 
príležitosť, v ktorej na prvom mieste zdôrazňuje 
veťkosť pôsobenia Katolíckej cirkvi v živote národa už 
od príchodu prvých apoštolov sv. Cyrila a Metoda až do 
našich čias. Zdôvodňovali to zvrátenosťou, že Ústav, 
ktorý slúžil Cirkvi a cisárovi, bol už pred 
štyridsiatimi rokmi zrušený. A v Levoči, ktorá leží 
najbližšie k historickému miestu jeho pôsobenia, 
zaviedli drastické opatrenia proti ubytovaniu 
účastníkov osláv v priestoroch tamojších internátov, 
ktoré sú počas študentských letných prázdnin 
neobsadené.

Takýto postup úradných činiteíov vyvolal, 
prirodzene, odpor v najširších vrstvách národa, ktorému 
práve tento Ústav poskytoval tak dlhý čas nielen 
potrebné vzdelanie, ale aj doslovne národnú a 
náboženskú ochranu. Prejavilo sa to veťmi výrazne pri 
rozličných stretnutiach vo verejnej mienke a aj v 
tlači, do ktorej nemohli vládni predstaviteli a mocensky 
zasahovať. Tvárou v tvár takto nastavenej sile vôle 
národa pochopili svoju totálnu bezmocnosť a preto sa 
nakoniec neodvážili zabrániť stretnutiu starcov 
absolventov vo vyhlásený deň 25. augusta 1989 v 
starobylej katedrále sv. Martina, postavenej ešte v 
románskom slohu. Odrazu sa preto rozhodli, akoby v 
zúfalom bezradnom stave, nepostaviť sa proti do Levoče 
prichádzajúcim tak početným, slávnostne vyobliekaným 
sivovlasým starcom. Ba naopak, pripojili sa k nim a 
uviedli ich ku starostlivo pripraveným posteliam a 
pohostili ich aj večerou.

A tak 25. augusta 1989 sa autobusy z Levoče s 
účastníkmi stretnutia zastavili pred hlavnou bránou 
Kapitulskej rezervácie. Všetci z nich vystúpili s 
vážnou tvárou, v mysliach so spomienkami na mladosť a 
na študentské časy strávené tu pre väčšinu z nich 
najmenej pred polstoročím. V duchu sa i m^vybavoval i 
obrazy, ako tu v posvätných priestoroch chrámu kedysi 
kfačiavali, zborovo spievali a jednotlivo sa mcdiilina 
nezabudnutelných cirkevných slávnostiach usporadúvaných



velkým biskupom Jánom Vojtaššákom, mecénom slovenskej 
študujúcej mládeže. On tu tíal^dostavaí krídla školských 
a internátnych priestorov k pôvodnej mohutnej budove. 
Teraz tu stoja nemo a zádumčivo a slúžia potrebám 
Bezpečnosti.

Pred vysvietený hlavný oltár katedrály a pri nej 
pripojenej nádhernej gotickej kaplnky Štefana 
Zápoíského, ktorý si práve toto miesto vybral za miesto 
svojho večného odpočinku, predstúpilo približne 200 
sivovlasých účastníkov stretnutia. Niektorí aj so 
svojimi manželkami-starenkami, absolventkami bývalého 
katolíckeho dievčenského učitelského ústavu v Levoči, 
takisto vydržiavaného spišským biskupstvom.

Slávnostné bohoslužby mal pôvodne slávit dezignovaný 
biskup ThDr. František Tondra, tofko čakaný nástupca 
spišského biskupstva na jeho už 40 rokov uprázdnenom 
biskupskom stolci. No keíže práve o dva týždne tu bude 
konsekrovaný do svojej národom tofko očakávanej 
hodnosti, vykonáva si teraz v Tatrách svoje duchovné 
cvičenia. Pri oltári ho preto zastúpil provincia! 
jezuitov Ondrej Osvald, ktorý je teraz po zosnulom 
slovenskom básnikovi Jankovi Silanovi duchovný správca 
farského úradu vo Važci.

Bohoslužby boli naozaj pohnuté a výnimočné. Zvuk 
organa a spev zhromaždených kantorov-organistov, ktorí 
po celý život učili aj národ umeleckému cíteniu, znel 
velebne a výnimočne. Cvičenými a vyspi svánými hl asm! 
spievali s pohnutím, medzi nimi najstarší účastník 
stretnutia 85-ročný Ladislav Suchý; najmladší účastník 
mal 63 rokov. K aktu sv. prijímania nastúpili všetci vo 
vyrovnaných radoch ako skutočné duchovné vojska Cirkvi 
a národa. A počas zakončenia, za spevu hymnických 
piesní RBože, čos ráčil slovenskému ľudu.,.“ a najmä 
tak časovej “č, Mária, bolestivá, naša ochrana..,1’ 
zarosili podlahu slzy spievajúcich.

Akoby vyvrcholením bolo potom zhromaždenie pri 
kaplnke a súčasne i hrobe vefkého pedagóga Slovenska, 
Juraja Pálleša, prvého riaditeľa Ústavu, autora diela 
"Pedagógia Slovenska“, ktoré vydal v roku 182Q v 
Levoči; bolo napísané bernolákovčinou. Jeden z mladších 
odchovancov Ústavu a člen Rádu školských bratov Mika 
predniesol vedecky a historicky dokonala pripravenú 
prednášku o veľkosti 170-ročného jubilea. Popri jeho 
celkovej kultúrnej a pedagogickej veľkosti podal i 
veľkosť mnohých jednotlivcov z vyše 2000 odtiaľto



vyšlých pedagógov, ktorí sa zaslúžili napríklad ako 
nitriansky starosta Fraňo Mojto svojimi učebnicami pre 
školy, organ i zátor Hane ko, politik Jozef Sivák,
zakladateí Slovenskej vysokej školy technickej, speváci 
Štefan Hoza a člen Metropolitan Opery Rudolf Petrák, 
skladatelia Fraňo Dostálik, Jozef Sreššák, maliari a t rf. 
Spomenul i prítomného laureáta Národnej ceny Svetového 
kongresu Slovákov Pavla Čarnogurského,

Stretnutie sa skončilo pozvaním účastníkov do 
spoločenskej sály JRD v Spišskom Podhradí. Tam s nimi 
obedovali aj predstaviteli a krajských, okresných a 
miestnych orgánov strany a vlády. Doslova sa
predbiehali vo vyzdvihovaní všetkého, čo sa tu v 
uplynulých 170 rokoch udialo na poli kultúrneho diania 
a národnej a hospodárskej vyspelosti. A všetci sa, 
akoby s určitým stupňom vnútornej bolesti a viny, 
hlásili k velkému dedičstvu národa. S pocitom vnútornej 
viny a z odpovědnost i presviedčali úctyhodných 
prítomných, že zánik Ústavu bol zapríčinený len 
zavedením systému vysokoškolského vzdelania učiteľov.

Nepriznali a nepripomenuli nielen kritickú, ale 
doslovne hrozivú situáciu v súčasnom školstve na
Slovensku, ako sa to teraz denne konštatuje dokonca i v 
straníckej tlači. Mužské učiteľské sily utekajú zo 
školských služieb. Vo väčšine volia radšej prácu s 
betónom či s baníckym náčiním, len aby sa vyhli práci v 
škole, ktorá je zásahmi vládnucich činiteľov tak 
vzdialená od školského poslania.

V neskorých odpoludňaj ši ch hodinách sa starci 
rozchádzali z mestečka, položeného hlboko pod hradby 
mohutného Spišského hradu a pod stráne posvätného 
spišského Sionu, Kapituly, s pocitmi vyvolených synov 
Boha i národa, keď im bolo dopriate prežiť tento 
historický moment a presvedčiť sa, že svoj život 
zasvätili dobrej službe.

V ich mysliach sa stretnutie končilo hymnickým 
cyrilometodejským spevom:

"Nezhynie rod náš, veriť neprestane!
Dedičstsvo otcov zachovaj nám, Pane!"



Iíft UMELECKÁ FIKCIA?

Vydavateľstvo Tatran v Bratislave vydalo v roku 1988 
"historický“ román, ktorý autor Josef Géci nazval 
“Horúce križovatky*. Knihu lektoroval, okrem iných, 
akademik Viliam Plevza.

Asi od strany 100 autor sa zaoberá rehoľnou 
Spoločnostou Božieho slova a niektorými konkrétnymi 
osobami: otcom Drevákom, ktorý už zomrel, a otcom 
Ernestom Bindáčom, ktorý je teraz duchovným rehoľných 
sestier v Horní Poustevní v Čechách. Jozef Géci, ktorý 
bol kedysi chovancom v Spoločnosti Božieho slova, 
necháva na týchto stranách vystupovať otca Bindáča v 
uniforme s dsformovaným krížom na rukáve akc pozdravuje 
pozdravom “Heii Hitler" a ako hovorí otcovi Irevekovi , 
ktorý bol poľského pôvodu, ze Poľsko muselo padnut v 
záujme nasvätejiích cieľov.

Otec Bindáč dňa 12. decembra 1988 napísal 
riaditeľovi vydavateľstva Tatran tíoc, PhBr. Antonovi 
Markušovi, CSc. list, v ktorom protestoval proti 
osočovaniu svojej osoby a celej Spoločnosti Božieho 
slova, Svoj list končí slovami: “Boí som v päťdesiatych 
rokoch súdený. V celej šírke som bol rehabi 1 i t ovaň ý 19. 
júna 1974 Krajským súdom v Ostrave. Všetko možné sa mi 
kládlo za vinu - ale fašistické zmýšľanie nikdy!“

Tvrdiť práve v prípade misijnej Spoločnosti Božieho 
slova a otca Bindáča, že mal profašistické zmýšľanie a 
vystupován i e, je až absurdné, Otec Bindáč zažil v 
Modlingu v Rakúsku, kde Spoločnosť Božieho slova má 
svoj dom, nemecký “Anschluss“, po ktorom prišiel na 
Slovensko, V rokoch 1938-1948, práve potí dojmom 
zážitkov z častých prehliadok seminára v Jiôdlingu a 
častých šikanov zo strany Gestapa, v slovenských 
rehoľných časopisoch uverejňoval články, ktoré sa vždy 
chápali ako proti fašistické. Po Druhej svetovej vojne 
viacerí židovskí občania dosvedčili otcovi Bindáčovi, 
že ich, ukrýval v Misijnom dome v Nitre, Mená možno 
doložiť, V roku 1952 - ako to sám napísal riaditefovi 
Tatranu - bol zatknutý a odsúdený Najvyšším súdom v 
Prahe na 4 roky odňatia slobody za velezradu a špionáž, 
V obžalobe bolo všetko možné, ale o nejakom 
profašistickom postoji ani zmienka.

Dňa 30. marca 1989 otec Bindáč splnomocnil JUDr. 
Jána Čarnogurského, aby ho právne zastupoval v súdnom



konaní proti Tatranu a spal. vo veci ochrany osobnosti. 
Dr. Čarnogurský napísal 3. apríla 1989 list
vydavateľstvu Tatran v ktorm v zastúpení otca Bindáča 
píše* že “kniha Habúce križovatky obsahuje okrem 
viacerých ďalších nesprávností tvrdenia, ktoré sa 
priamo dotýkajú cti otca Bindáča. Na str. 110 knihy sa 
píše, že otec Bindáč nahlas tlmočil svoje fašistické 
presvedčenie a vyjadril sa, že Poísko muselo padnúť v 
záujme najsvätejších cieľov. Na str. 11 knihy sa píše, 
že otec Bindáč nosil uniformu, kontext naznačuje, že 
uniformu SS. Na tej istej strane sa píše, že otec 
Bindáč pozdravoval pozdravom “Heil Hitler“.

Dr. Čarnogurský v liste Tatranu ďalej píše, že 
“všetky uvedené tvrdenia sú nepravdivé. Ich uverejnenie 
v spomenutej knihe a rozširovanie knihy sú porušením 
paragrafu 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. V zastúpení 
menovaného Vás žiadam, aby ste okamžite zastavili 
rozširovanie knihy a prijali opatrenia na zamedzenie 
rozširovania knihy kedykoľvek v budúcnosti.“

Riaditeľ Tatranu odpovedal Dr. Čarnogurskému 12. 
apríla 1989. Píše: “Občan Ernest Bindáč bol a je plne 
podriadený zákonom tejto spoločnosti. Románový hrdina 
páter Bindáč je literárnym prctagonistom určitého 
sociálneho typu a hodnotenia jeho činov. Vzťah medzi 
reálnym občanom a jeho literárnym obrazom sa nedá 
vyjadriť paragrafmi Občianskeho a či dokonca Trestného 
zákona, ani jednostranným subjektívnym tvrdením, 
pretože vzniká iba asociativnymi pochodmi v predstavách 
čitateľa,“ Riaditeľ Tatranu v odpovedi teda tvrdil, že 
z opisu románovej osoby otca Bindáča nemožno uzavierať, 
že bola napadnutá česť konkrétnej osoby, občana Ernesta 
Bindáča, pretože “vzťah medzi týmito dvomi postavami 
vzniká iba asociatívnymi pochodmi v predstavách 
či tateľa. “

Doc. Harkuš asi nevedel o liste Jozefa Géciho 
adresovaný ctcovi Bindáčovi dňa 20, januára 1989, v 
ktorom potvrdzuje, že v knihe pod románovou postavou 
otca Bindáča má na mysli celkom konkrétne občana 
Ernesta Bindáča, u ktorého - ako to Jozef Géci píše 
bol kedysi chovancom. Pre istotu však dodáva, že “každv 
z nás má právo, najmä po odstupe vyše štyroch
desaťročí, na čo-to sa nepamätať“. Stojí za doplnenie, 
čo Jozef Géci vo svojej knihe tvrdí.

Dej sa najprv odohráva 1. septembra 1939 vo Vidinej, 
kde otec Bindáč mal povedať výrok o napadnutí Poľska.



Otec Bíndáč v tom čase vo Vidinej nebol, pretože 
pôsobil v Nitre. J. Séci tfaiej píše, že otec B i n d á c ako 
člen najvyššej rady Spoločnosti na jej zasadnutí v 
Nitre pozdravil pozdravom “Heil Hitler1'. Otec Bíndáč 
vsak nebol cLeno® najvyššej rady Spoločnosti? už 
vonkoncom je nejasné, ako mohol a tomto vedieí J, Géti, 
ktorý ako chovanec bol vo Vidinej. Tvrdenia o uniforme 
a kríži na rukáve sú až absurdné. Pri dome Spoločnosti 
nikdy nebola pobočka, ani klub Deutsche Partei. Dom v 
Nitre cirkevnoprávne podliehal materskému domu v Steyli 
v Holandsku, vtedy ešte neobsadenom Nemcami. Politika 
Holandska bola proti nemecká. Navyše Společnost Božieho 
slova je úplne zameraná na misijnú činnost v zámorí. 
Celá formácia je zameraná v tomto duchu.

Možno azda ešte připomenut, že akýmsi dobrodincom a 
súčasne ochrancom Spoločnosti v Nitre bol nitriansky 
arcibiskup Br. Karol Kmetko, c ktorého protinemeckých 
postojoch nebolo nikdy pochýb. Je dobre známe, že počas 
Druhej svetovej vojny existoval v Nitre, práve pod 
ochranou arcibiskupa Kmeíku, židovský rabínsky 
inštitút, o čom ešte v roku 1977 písali pražské 
Židovské zvesti pod názvom "Vatikán v Nitre".

Veľmi závažné je svedectvo bývalého spoluchovanca a 
spolužiaka J. Séciho Miroslava Tělupila z Olomouca, 
Halkova 16, ktoré napísal ako reakciu na knihu. Vo 
svojom liste z 28, apríla 1989 M. Telupil píše: 
"šokovala ma okolnost, že dramatické napätie knihy 
autor sa snažil dosiahnuť za cenu nehanebných lži o 
Spoločnosti Božieho slova a za cenu vyložených neprávd 
voči niektorým členom tejto Spoločnosti, ktorých uvádza 
pod pravým menom a z ktorých niektorí ešte ziju." M. 
Telupil Jalej píše: “Spoločnosť bola dôsledne 
apolitická, nikto z členov nesmel byt činný v 
akejkoívek politickej strane. Študenti nesmeli byť v 
Hlinkovej mládeži. Víťazný postup Nemecka vo vojnových 
rokoch bol považovaný za katastrofu. Už i preto, že rad 
domov Spoločností v krajinách obsadených nacistami bola 
zlikvidovaná, Neviem teda, s akým pocitom by čítali 
zmienenú knihu bývalí chovanci. Asi by boli otrasení a 
zhnusení takými nehoráznymi výmyslami,“ Nakoniec M. 
Telupil ešte píše: "Mňa tá kniha pobúrila i osobne: bol 
som tiež jedným z množstva študentov, ktorí prešli 
Misijným domom. Krátku dobu sme boli s autorom 
spolužiaci. Ako jeden z mála Čechov som bol v tej dobe 
mimoriadne citlivý na dianie na Slovensku. Znova



opakujem: scény, ktoré sú v knihe líčené v súvislosti s 
členmi Spoločnosti, znejú mne, rovnako ako druhým 
študentom, ako fraška - keby nimi autor nevydal vsanc 
česť skutočných ľudí."

Dňa 26, apríla 1989 podal otec Bindáč žalobu na 
Obvodnom súde Bratisdlava 1, Záhradnícka 10, na 
vydavateľstvo Tatran a na autora zmienenej knifcy. 
Žalobca navrhuje, aby súd vyniesol nasledujúci 
rozsudok:
1. Vydavateľstvu Tatran sa zakazuje rozširovanie knihy 

Horúce križovatky, ktorej autorom je Jozef Geci.
2. Autor knihy Jozef Géci je povinný písomne sa 

ospravedlnil! navrhovateľovi za výroky uvedené na 
stranách 110-111 knihy.

Súdne konanie vedie predsedkyňa senátu JUDr. Marcela 
Řepková. Podotýkame, že nedávno v Prahe prebehlo 
podobné súdne konanie vo veci istého izraelského 
spisovateľa. Výsledok bol ten, že vydavateľstvo
Melantrich sa muselo ospravedlniť tomuto spisovateľovi 
za utŕhanie na cti.

J. Géci neopodstatnene obvinil Spoločnosť Božieho 
slova, otca Bindáča a (falších otcov. Ale narazil. V 
knihe “Knap, K. - švestka, J.: Ochrana osobnosti v čsl. 
občanském právu, Praha 1969“ na str. 220 sa jasne 
uvádza, že "dôkaz pravdy musí podať ten, kto zasiahol 
česť iného. Nie je vecou žalobcu, aby dokazoval 
nepravdivosť tvrdenia. V ČSSR nestačí len dôkaz o 
podstate tvrdenia, musí sa dokázať celé tvrdenie." Iste 
bude zaujímavé, ako sa v tomto prípade zachová Obvodný 
súd Bratislava 1. V júli 1989 si vyžiadal niektoré 
posudky a materiály, no doteraz nič sa nedeje.

-f m-

JUDr. JAN ČARNOGURSKt ČAKA NA ROZSUDOK

Dňa 14. augusta 1989 bol vzatý do vyšetrovacej väzby 
JUDr. Ján Čarnogurský, ktorého kresťanské a občianske 
postoje, údajne podvracajúce republiku, je možné 
zreteľne vyčítať napríklad z jeho referátu predneseného 
na medzinárodnej konferencii o Strednej Európe v 
Krakove 22.-25. júna 1989 (NaS 3/1989, str. 8-14). Ako 
dôkazový materiál sa uvádzajú jeho výroky v ním 
vydávaných Bratislavských listoch ako aj v zahraničných



oznamovacích prostriedkoch. "Priťažuje" mu 
chcel verejne položit kvety na mieste, 
augustových udalosti 1968 bol zabitý 
protestujucich občanov.

i to, že 
kde počas 
jeden z

OTEC BISKUP KOREC JEZUITOM PÄŤDESIAT ROKOV

Dňa 14. septembra 1989 otec biskup Ján Chryzostom 
Korec oslávil 50. výročie svojho vstupu do Spoločnosti 
Ježišovej. Srdečný pozdrav jubilantovi poslal jeho 
generálny predstavený Peter-Hans * Kolvenbach. V 
blahoprajnom liste prechádza jednotlivými životnými 
úsekmi otca Jána, oceňujúc jeho biskupskú službu v 
ťažkých podmienkach.

Niekoľko dní pred výročím, na inauguračnej slávnosti 
v Trnave 10. septembra 1989, otec biskup symbolickým 
gestom prejavil slovenskému metropolitovi Mons. Jánovi 
Sokolovi a všetkým zhromaždeným, že Cirkev na Slovensku 
je jedna. Jeho komentár k tomuto významnému aktu:

"Kým nebolo úradného predstaví teľa jednoty na 
Slovensku, robili sme všetko, aby sa táto jednota 
udržala a rozvíjala - medzi kňazmi, rehoľníkmi aj 
laikmi, v živote viery aj v apoštoláte, medzi tými, 
ktorí pracovali v pastorácii aj mimo nej. A robili sme 
to v duchu hlbokej a opravdivej jednoty s celou Cirkvou 
a v hlbokom duchovnom spojení s nástupcami sv. Petra od 
roka 1951, naposledy s terajším Svätým Otcom Jánom 
Pavlom II. Po menovaní arcibiskupa-metropcli tu máme už 
úradne ustanoveného predstaví teľa tejto jednoty pre 
Slovensko i v spojení s Rímom. Preto som povedal mnohým 
i otcovi arcibiskupovi v Trnave, že nijaké 
nedorozumení a na Slovensku nebudú: 26. júla 1989 sa pre 
mňa po dlhých rokoch skončila jedna z podstatných častí 
mojej misie na Slovensku. Princíp jednoty môže byt len 
jeden. Od 26. júla 198? je ním trnavský arcibiskup 
Mons. Ján Sokol. Všetci ho takto prijímame. Ja sám sem 
ma! možnosť zreteľne to vyjadriť pri jeho slávnostnej 
inaugurácii na konci bohoslužby v trnavskej katedrále."

Z PREJAVOV DALAJLAMU

"Podľa budhistickej tradície je služba iným jednou z 
najdôležitejších náboženských praktík. Nestačí len



sedieť a modliť sa. Napríklad deklarácia OSN o ľudských 
práwdch je ničím, ak je len na p^pierii musí byť 
dodržiavaná v praxi. Podobne dobrý človek sa musí 
zamiešať do politiky. Pokiaľ je moja motivácia správna, 
moja časná práca je náboženským činom.”

“Mali by sme považovať nášho nepriateľa za svojho 
najlepšieho priateľa a učiteľa, pretože skúša našu 
vnútornú silu, našu toleranciu a úctu k iným.“

"Múdrosť je muníciou, pokoj mysle strelnou zbraňou. 
Ak stratíš trpezlivosť, ak sa tvoja myseľ naplní 
vášňami, strácaš silu analyzovať. Ak si trpezlivý a 
vychádzaš z altruizmu, vtedy nestrácaš silu dúchaj 
môžeš dokonca i zvýšiť svoju silu mysle a použiť 
schopnosť analýzy na nájdenie cesty k prekonaniu 
negatívnych síl, ktoré stoja proti tebe.”

“Najvyšší e princípy našich túžob a hodnotení 
pochádzajú zo ž i dovsko-krasťanskej tradície. Sú to 
vysoké méty, ktoré so svojimi slabými silami môžeme 
dosiahnuť lan nedokonale, ale ktoré dávajú pevný základ 
našim túžbam a hodnoteniam. Ak by sme tieto ciele 
vybrali z ich náboženskej formy, mohli by sme povedať, 
že je to slobodný a zodpovedný rozvoj jednotlivca tak, 
aby mohol dať svoje schopnosti slobodne, a s radosťou do 
sl už i eb ľudstva. Jl

Sedemhole s t n é -á t h íPanna tfária, patrónka nasno 
oroduj za násí

nárcGe,
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