


28, októbra 1S88 si pripomenieme ?0. výročie vzniku spolo
čného štátu Slovákov a Čechov - Československa, ílová republika, 
budovaná na troskách Rakúsko-Uhcrska, nemala od začiatku ľahkú 
pozíciu. Vnútorná názorové roztrieštenosť rôznych politických 
smerov a od oošiatku neprirodzené národnostné usporiadanie štátu^ vpriamo na programovali - budúce problémy Československa, Ve_ká väčši
na. Slovákov však privítala vznik nového 'štátu s úprimnou radosťou* 
Nebolo za čím smútiť. Vyslobodenie sa Slovenska zo žalára uárodov- 
- Uhorska - a politické spojenie s reSovo blízkym národom, to bol 
pozitívny a hmatateľný výsledok. Významný katolícky politik na Slo 
vor.sku Andrej Hlinka tento moment vyjadril veľmi výstižne takto: 
"Tisícročné manželstvo s Maďarmi - v Uhorsku sa nám nevydarilo, musí 
ne sa rozísť !"
Pôvodným zmyslom 28. októbra 1918 bola úloha novovzníkuatého, samo 
statného štátu zabezpečiť slobodný a sauofcytný vývin ŕ/och národov 
žijúcich na území Slovenska a Čiech a to na báze demokratického 
štátneho zriadenia* 'Nevyvrátiteľným dôkazom toho boli slovenskc- 
-české dohody pred rokom 1318, V októbri 1913 v Clevelande v USA 
uzavreli Slovenské liga a České národní združení dohodu o federa
tívnom zväzku, úplnej autonomie Slovenska, ktoré, malo mať vlastný 
snem, štátnu správu a plnú multurnu slobodu v budúcom Českoslo
vensku* Túto tendenciu potvrdila aj Česko-Slovenská dohoda medzi 
krajanskými spolkami,. SpOl,.»podp£sanó T .G. iúa sa rykom v Pittsburga 
v USA v máji 1918.

Sloboda a demokracia - to bol pôvodný odkaz 28.októbra .1913.
S takému odkazu 28. októbra sa hlásime na Slovensku aj dnes*
Preto je tento den re nás Dnom pamätným a významným.
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’jyjOĹliZ- ÍU.37. A. V. 013337 V C3SE ?0 EOICJ 1940

Vo februári 1348. pri .i i ©I politicky nekrvavý prevrat. Politická 
orientácia našej vlasti začína byť socialistická, .smerujúca ku komu- 
nisnu. Vývoj cirkvi nezastáva, Ide-ďalej. Cirkev sa dostáva do situá
cie, v akej dosiaľ nikdy nebola, Dostáva jej však včera, dnes i naveky 
ten istý Jebis Kristus*

V Cesuoslovenskej republike po februári 1948 priala k moci komu
nista oká strana s ideolsgiou marxiznu-lenínizmu a diktatúrou proletariá
tu. Diala sa vedúcou silou, láaix-leninská dialekticko-materialistická 
ideolópia stala sa jtátnou ideológiou, náboženstvo pokladá sa opium ná
rodov, tmárstvo a so všetkých síl, všetkou mocou, múdrosťou, premysle
nosťou i rafinovanosťou proti nemu bojuje. Hiekedy tc zdôrazňuje viac, 
in.kedy .menaj - podľa okolností-, ale vždy je k náboženstvu nepriateľ
ská, ako zdôrazňuje Lenin v časopise ”?roletár” č *45 s Po.D.1903 2 "Marxi 
stická taktika voči náboženstvu je hlboko dôsledná. L to, čo ignoranti 
a diletanti považujú za kolísanie, je priamym a navyknutným dôsledkom 
diele.atického materializmu. Bola by to veľká chyba myslieť, že prítomné 
umiernenie marxizmu voči náboženstvu sa vysvetľuje jeho "taktickými” 
úvahami ako snahu "neposírašiť” a t d. Na opak. politická línia marxizmu je 
aj v tejto otázke spojená s jeho filozofickými základmi”.-

Celá ateistická protináboženská práca je premyslená, dlhodobé za
meraná, na zničenie náboženstva a jeho nositeľky cirkvi. Nie sú to len 
propagandistické výroky o tmárstve, nevedeckosti a nepokrokovostié 
PhBr. Gita Geremešová ešte aj v prítomnej dobe sa dovoláva Lenina, 
ked hovorí: ”Strana proletariátu žiada od štátu vyhlásiť náboženstvo 
za súkromnú vec, no vonkoncom nepokladá za ”súkromnú vec” boj proti 
ópiu ľudu, boj proti náboženským ,overá;:i . ..atd /Lemihove spisy zv.15, 
s tfr • uoO/ a sama dodáva: ”V.I.Lenin žiadal viesť s náboženskou ideoló
giou nekompromisný boj”. /Pravda 8.9.190i str.3/4

Do takéhoto mora nepriateľstva sa dostávala cirkev# Ústava štá
tu cice zaručuje náboženskú slobodu všetkým občanom štátu, ale pri štát
nej ideologii marxistickej a vedúcej sile komunistickej strany v štáte 
nastáva tnutinavinie, tanecvánie medzi potieraním náboženstva a jeho 
nosíte ľa-c i rkv i na jednej strane - a náboženskou slobodou zaručenou 
v ústave na strana druhej, ako sa to komu a kedy hodí, no vždy v ne
prospech toho sl&biieho, v tomto prípade cirkvi a náboženstva. Bo tohoto 
zmätku a neistoty sú postavení pracovníci cirkvi., farári, ľud, profesori 
biskupi. Nekompromisnosť protináboženského boja vládnucej strany dáva 
možnosť kohokoľvek v cirkvi biľagovať, že je reakcionárom, toárom, zaťa
ženým náboženskými prežitkami atd. Koho týmto strana označí, to záleží 
len od nej. Či div, že takéto praktiky postihnú osočovaním, obžalovaním, 
súdom., odsúdením a väzením či internovaním v táborech, premiestňovaním, 
odnímaníd Štátneho súhlasu a pri laikoch vyhadzovaním z vedúcich funkcií 
náboženských vyznávačov, následníkov Ježiša Krista ? Nik sa ani neod
váži povédať, že ide o diskrimináciu veriacich občanov štátu, keď títo 
pre svoje náboženská presvedčenie nemôžu zastávať určité funkcie v za
mestnaní, o vedúcich funkciách ani nehovoriac, alebo vôbec mať určité 
zamestnanie.

Prvá mesiace po februárovom prevrate vládne v cirkvi neistota 
a zmätok4 Btrana a vláda pripravila návrh zákona o hospodárskom zabez
pečení cirkvi štátom. Ústredný akčný -výbor slovenského národného fron
tu už v septembri 1948 ho rozoslal cirkevným pracovníkom, hlavne fará
rom, aby sa s ním oboznámili a zaujali k ^ e m  stanovisko. Podľa tohoto 
stanoviska si olitické úrady urobili triedenie farárov.



Vláda si dala sál e Šerí? na ;ro,. akácii tohoto návrhu nákoaa : 
poverila poslancov< aby zvolali farárov po seniorátoch na sfcro- 
Eaaždenia, kde propagovali, aký je to pre cirkev výhodný zákon, a 
odporúčali jeho prijatie, líepriateľskosť tohoto zákona postrehli 
farári, veriaci fud i neveriaci. ale hlavne .rísluäníci Xonuaisiic- 
kej strany * 0 non j a ú en poslanec komunistickej strany v užšom 
kruhu profesorov na gymnáziu povstal: "Cirkev alebo príjme navr
hovaný náhon a tak sama nad setom podpise rossúdok smrti, pomaly 
zanikne, - alebo Sa s protiví, a dostane po hlave, ale skape či 
tak, či také” /Capí ovi č/,

TrValo celý rok, kým sa vláda odhodlala predložiť tento návrh 
národnému zhromaždeniu na odhlasovanie*

Odpor evanjelického knazstva*
Veľká väčšina farárov nielen postrehla nobezepčenotvo toho 

návrhu zákona * Ale ich pripomienky boli len jednotlivé a nejednotné* 
Všetci cítili, že je potrebné zaujať spoločné stanovisko, čo viac 
zaváži a pomôže aj vedeniu cirkvi získať istotu a odvahu. Spolok 
evanjelických kňazov na Slovensku na svojom., zhromaždení dna 29* sep
tembra- 194-9 v Piešťanoch rokoval o najnovšom návrhu., zákona o štát
nej úhrade vecných a osobných potrieb cirkvi:

"Stojac na základe úprimnej kladnej lojality k našej Českoslo
venskej republike, o ktorej lojalite najvyšší predstavitelia našej 
Evanjelickej a.v. cirkvi na SIo ženskú opätovne uistili pána .Prezi
denta Republiky i vládu. Spolok svoje stanovisko k .označenému ná
vrhu zákona podáva v tomto Prejave, n t-j r ý -predkladá priamo- Národnému 
zhromaždeniu a vláde Re rublíky.

■ PREJAV SPOLKU EVAilJELICEľŽCil KSAnOV NA SLCVJJiiSľRJ 
o návrhu zákona o. štuhnej ukrade vecných a osobných potrieb cirkvi.

1 é ílávrh bol robený bez toho, že by bola -vyžiadaná mienka
a spolupráca našej evanjeliovej cirkvi• Je jsená, že nebola 
pri tom uvážená, ani mieAka generálneho predstavenstva našej 
cirkvi, podaná' o prvom texte tohoto návrhu, zákona s rokľu 1948.

2; Návrh zákona nerieši .celý pomer .cirkvi a -štátu, lebo hovorí 
jednostranne len o úhrade hmotných potrieb cirkvi, v 5om 
sa však ani zdaleka nevyčerpáva podstata a práca cirkvi*

3. Návrh chce všetky osobné i vecné potreby cirkvi hradil zo 
štátnej pokladnice, čím sa maj d cirkvi úplne odbremeniť Od 
prispievania na svoje potreby. Intencia toho je čisto z hmot
ného ohľadu iste dobrá, ale zakfcdá Sa na úplnom neporozumení 
podstaty cirkvi, ktorá je, že Cirkev ja duchovné spoločenstvo 
tých, utpri sa cirkvi dobrovoľne priznávajú, a že preto kaž
dá zemská cirkev má sa v zásade sama vydržiavať a môže na j-
. viac len istú podporu prijímať od štátu, ako uznanie svojej 
významnej duchovnej výchovnej práce pre celok národa. Preto 
prispievať na vydržiavania cirkvi je nielen povinnosťou ale 
ale právom údov cirkvi. Vykonávanie tohoto práva a povinno
sti je spolu i morítrom ochoty cirkevníkov a prejavom ich od
danosti cirkvi. Preto cirkev sa nikdy nemôže zriecť tejto o- 
choty a spolupráce svojich údov*

4. Návrh chce ustanovenie kňazov a biskupov viazať na predbež
ný súhlas štátnej s .révy* To by však znamenalo ťažké naru
šenie doterajšej sturočnej slobody, autonomie a samej dôstoj
nosti Evanjelickej cirkvi. Táto cirkev má štátom schválenú 
ústavu, podľa ktorej má starobylé právo samostatne ustaneviť 
sí svojich kňazov a biskupov a ktorých si na všetkých stupňoch



svojej správy volí cára eveajelický ľud spôsobom najdemokra
tickejšej samosprávy, _ -

Preto evanjelická cirkev si právom nárokuje, aby Štát a vlá
da 3 plnou dôverou nedali správu vecí cirkvi v jej rukách, te
da v rukách samého ..'ľudu evanjsileného a volených správcov cir
kvi. ktorých si ten ľud svrchované dmokratickd s oôsobom novo* 
láva a volí, a to kňazov i oiskupov.

V navrhnutom ústa nevarí Štítnej kontroly pri voľbe kňazov 
a biskupov vi á í ne neodôvodnenú nedôveru voči ISvanjelicuej cir
kvi a voči samému ľudu, vc2i autonómii našej cirkvi, ktorú'do
siaľ nijaký vládny -retin nenarušil*

5. Mánie obavy oprávnené i v tento smere, že t1-..ká t o ustanovenie 
navrhovaného zákona by priviedlo kňazov do stavu-právnej i so
ciálnej neistoty, nakoľko Štátny súhlas by nebol obmedzený ni- 
jakými .podmienkami /§. lC,l/.‘ .

6. iTávrh chce i všetky riadne potreby cirkvi dať hradiť státu.
Toto je•zase len zdanlivá odbremenenie cirkevníkov, lebo v poä-

. state zase len oni sani budú si tieto potreby hradiť svojimi 

..zvýšenými štátnymi daňami. dritom však taká ustanovenie ruší 
významnú biblickú a vieroučnú zásadu, že údovia cirkvi majú 
povinnosť ale i právo sami. sa starať-i o vecná-' potreby svojej 
ciruvi a jej pracovníkov a tak i o jej misijnú- prácu. Ak by to 
nemaj!. konať a nai by to za nich robiť Stát, teda teleso nie 
cirkevné, stretali by. mravné právo menovať tú cirkev svojou, 
a.tým by sa otriasol celý podnlad a zmysel starostlivosti o 
Svoje ducLovné a cirkevná veci.

Preto v takom zákone videli by sme nesmierne nebezpečen- 
nsty,o pre celý cirkevný a duchovný život a tak sme proti-nemu* 
ílaSa. evanjelická cirkev ani nikdy nežiadala od štátu takú ú- 
• hradu všetkých svojich hňotných ‘potrieb.

7. Podlá návrhu o všetkých potrebách cirkvi a zborov, osobných
í vecných, o účtoch a rozpočtoch, teda o samých prostriedkoch* 
pŕó duchovnú a misijnú. ;;rácu mali by na poslednom stupni ros- 
hodovať Štátne drnč! y, pričom ani to nie je jasné-, ktoré úrady 

• by to- mali robiť.
Pokladáme, za vec v pólista le si protirečiacu, ba za absurdum, 

aby necírkevně, meevarjalické, svetské orgány mali rozhodovať 
o takýchto veciach cirkvi.,., o prostrieá.:och duchovnej práce, ma
li by ju povoľovať.-alebo, hatiť, teda .aby o tom rozhodovali ľu
dia, ktorí prípadne ani nepatria" do cirkvi, tej či tej. liali 
by tí istí ľudia rozhodovať o týchto potrebách rozličných cir
kví, cirkvi do ktorej patria i tej, do ktorej nepatria í Také 
niečo by otvorilo dvere zásahom ľudí, ktorí pre cirkev a du
chovná veci vôbec nemajú zmysel, ba ktorí sú prípadne úplne 
protielrkevne‘založení. Otvorili.by sa dvere i konfesionálnej 
straníckosti,, řevnivosti, závisti, ba. i nespravodlivostiam, 
co by Eiolil o pováži i vo narušovať i konfesionálny-pokoj, v sa
mých obciach 1 pri vyšších administratívnych orgánoch .a ich 
práci.

C. Cirkev by tým vše t n/m bola postavená pod taký politický a po
licajný. dozor štátu,- miestnych orgánov správy, poď akým by 
nebola nijaká iná organizácia, • založená na zásade'dobrovoľnej 
pri slušnosti s von ich ./členov, ani len nijaký zábavný spolok. 
Cirkev evanjelická..’ by.to musela cítiť ako nesmiernu a ničím 
:neodôvodnená á .neoprávnenú. nedôveru, ba urážku voči sebe, 
veci svojej podstate, voči- svojim právam-a slobodám.



To by nohí o mať svrchované trapný účinok na dušu evanjelic
kého ľudu, ktorý svojej cirkvi dôveroval v časoch slobody 
i neslobody*

9. Sama technika donom pri ustanovení kňazov i pri hmot
nom spravovaní cirkvi a cirkevných sborov by v podstate ručila 
celú ľudovodemokratická zásadu nášho štátu, ale i zásadu oprav
du demokratickej správy a tradície evanjelickej cirkvi a znamena
la by i ohromné skomplikovanie, satasenie, sbyrokratizovanie 
a zdraženie celej správy cirkevných vecí. Proti tomu v záujme 

■práce a - ducha cirkvi evanjelickej ale i oiizadu finančného mu-
• • sírne, protestovať*

10. Hradenie všetkých osobných i vecných potrieb cirkví skrze 
— štát--by znamenalo nové veľmi veľké zaťaženie štátnej pokladni
ce, co by bolo ešte väčšie i tým, že práca adninistratívnych or
gánov štátu, g d ministerstiev až po miestne národné výbory, by sa 
veľmi rozmnožila, čo by bolo zvrchovane zbytočné, nepotrebné 
a •• škodlivé.

.-Íl.. Naša cirkev vidí osudná nebezpečenstvo i v tom, že ak by údovia 
cirkvi mali byť úplne osM>odení od priameho' prispievania na riad-
• ne 'potreby svojej cirkvi a svojich cirkevných zborov,-š tým by
• sa mohol osudové narušiť celý s t ár očný poriadok, zvyky,, ci't

Šf * - f_.povinnosti voči cirkvi. Cirkev by bola vystavená tomu, že .ak by
- .vláda neskoršie razom vylúčila cirkev z tejto štátne j. protekcie

a zrušila by štátne hmotné vydržiavanie cirkví, napr. pri ne- 
š ' jakej náhlej odluke cirkvi od štátu, v takom prípade cirkvi by 
; razom stratili možnosť hmotnej existencie a-mohli-by sa dostať 
: do ťažkej .hmotnej krízy#

Preto taký spôsob zdánlivého "odbremenenia",y skutočnosti 
však odtrhnutia cirkvi od jej vlastného, hmotného základu-y kňa
zi evanjelickej cirkvi nikdy nemôžu pokladať za . ̂ :pr:ívii0häľ’ o-kš 
právnené,- musia to pokladať- za neodôvodnený-' -a lievruŕau/nenýi zá
sah na škodu evanj * ciruvi . -r

12. S veľkou obavou hľadíme i. na ustanovenie'návrhu o štátnej’ kon
trole majetku evanjelickej cirkvi, ktorý -majetok si'sáo evanje
lický ľud naskladal dobrovoľne pre svoju cirkev* Tak kyslíme, 
že-"jedine tento evanjelický ;.;ud má právo o tom majetku rozhod o- 
vať, 'práve v zmysle ľudovodemokratického zriadeniaa"Ústavy 
nášho štátu. Obmedzenie tohoto odvekého práva alebo, zaorania to
hoto majetku by sme museli pokladať, a náš evanjelický nud by 
to iste pokladal za belostný zásah .do práva'ľudu a do samej zá
sady o ľudovej demokracii a o vôli rudu#

13* Akokoľvek to vysvetľuje dôvodová správa k návrhu, v skutočno
sti by sa kňazi stali štátnymi úradníkmi, dostali by.-sa vo veľ
kej miere von z právomoci zákonitých cirkevných vrchností* .To by 
pri cirkvi ako organizácii na základe dobrovoľnej prislušnosti 
bolo proste absurdum* Taký spôsob by znamenal úpadok nazad do 
systému štátnych cirkví, ktorý je v moderných štátoch prekonaný 
a nášmu slovenskému evanjelickému ľudu úplne cudzí, ba otvoril 
by dvere i možnosti jednostranného vplyvu číselne prevažujúcej 
konfesie alebo straníckej předpojatosti.

14. Návrh obsahuje v 5 1? taká trestné sankcie, ktoré pri celkovej 
nejasnosti textu návrhu a jeho jednotlivých ustanovení mohli by 
postihnúť i najdobromyseľnejšie pokračujúce cirkvi, cirkevné 
zbory a ich správcov, a to trestami i vysokými /do 100.000,-Kčs/, 
ba i stratou slobody /až do S mesiacov/, trestami, ktoré by mo
hli hoci i sám administratívny orgán uložiť /ešte i väzenie !/ 
Gama taká hrozba v zákone o cirkvách /!/ uvalila Toy proste 
neznesiteľný tlak na cirkev, na duše cirkevní kov a cirkevných



funkcionárov & priamo znemožnila by pokojné a slobodné vykonávanie 
vznešenej duchovnej, náboženskej i mravné výchovnej -práce církvi, 
právě i církvi našej evanjelickej, ktorá od stáročí znamená takú cenná 
duchovná, národná, mravná* sociálnu vychová-, slovenského rudu k ľudskému, 
osobněnu, národnému, demokratickému•povedeniu, že táto prácu hatiť alebo 
práve obtěžovat’ pokladali by ..sane 3a najosudnější omyl a zlo pre národ 
a štát•
15.0 .ba"'isté okladáne i tô, že. dôsledná pře vád sani e .takéhoto záko

na mohlo by viesť k rozkladu význaunýčh historických cirkví 
nášho nárcaa a tým-sáným i k rozbujneniu rozličných, neraz po
kútnych a 'fanatických siekt, co by bolo osudné zlo pre církev,
■pře křes-tanetvo nášho národa, ala 1-pre národ a štát.

Xb. hupl ok eva ajelických kvasov preto navrhuje a žiada Národné 
znrokážaehie-á. vládu o toto: k/
a/, snať. spnuenutý. návrh, zákona 3 denného poriadku, . 
b/' zvolať _.réciG tavit oloV vše iných 'cirkví k porade o. celom pomere, 

cirkví-a -Štátu, k slobodnej výmene myšlienok o celom pro- 
jbl dne,

0 / a tak skutočnou .vzájomnou--dohodou, pripraviť' taký zákon, ktorý 
by jasne riešil všetky otázky pomeru cirkví a štátu, a to na 
základe' upínaj rovnoprávnosti cirkví, na zaistenie slobodnej 
a .-pokojnej duchovnej práce cirkví pre duchovná a mravné dobro 
svojich ulov a’ tak pre dobro národa -é štátu*

Ten v o prejav .bol urobený j-ednomyse-ur/n uzavretím zhromaždenia 
Spolku G,V£ivalicnýcíl kňazov na Slovensku v Piešťanoch £9. septembra 
1 j 4 d •

Julius Dárar, v.r. 
predseda

Ľudoví t VajfiiČka, v.r. 
' podpredseda.

Štefan hpjaák, v.r> 
zanisovuteľ

Tento prejav - • memorandum poslaný járodnésu zhromaždeniu a vlá
de bol zodpovednými politickými a -vládnymi činiteľmi prehlásený sa 
nepriateľský, via3tizradný čin* Minister .Sepička označil tento do
kument ano nôž cc chrbta vláde, lebo vraj podporuje Vatikán -a zahra
ničná reakciu. dsud- Všeobecnej vnátromisijnéj a pastorálnej konferencie 
a Spolku evanjelických kňazov bol spečatený* Stihla ich likvidácia.

. Uapriek odporu cirkvi sa tento návrh stal zákonom 14 . 10,1349 
/č.11b zákon zo dna 14. okt. 1943 o hospodárskom žabez pečení cirkví 
a ‘náboženských sa oločností štátom/. Celý sákon je vlastne kamuflážou 
úmyslu zničiť cirkev, znamená koniec cirkevnej autonómie a slobody 
náboženstva: nik nemôže byť farár00, seniorom, biskupom, nik nemôže
misijne ;pracovať kto- .:euá štátny sáhl--s. Stát môže dať, ale hlavne

'la s k uábope„-ck0j činnos ti komukoľvek a kedykoľvek a rozho- 
nOgti cirkvi.

o ona ť s . 
duje o .čin

Cirkev .ja 'donútená zákonu'sa podrobiť, čo ako ho odmietala, kým 
bol noo/rnom /43.Y.131-0 gen, presbytérium, 13,b.194b a £9•9#1949 Spo
lok evanj. kňazov, zborové konventy na 9 n zvyšok nepodal správu
o stanovisku./ a činí tou: na mimoriadnom" generálnom -konvente v Brati
slave 3.10.194^.. a dôsledky zákona prijíma na riadnom* gen. konvente



v Bratislave Dp.ll .1943. Narážajúce ja, že návrhová t e,: on v Ná
rodnom zhromaždení a yropngátcŕom tohoto bol aj, Andrej tlak,..v ton 
čase generálny presbyter a o.či r; 1951 gen-. dozorca ev. cirkvi.

Ďosleaky zákona boli-á sú pre cirkev katastrofálne: Husia sa' 
viaiky vnútronisijné cirkevné spolky mládeže pi, dospelých-: nedeľná 
škola ov.mládeže - iJEMý hora s t ev. mládeže - DEM, G druž ani e e v . 
mládeže*UEM, Slovanská evánjelická jednota - DEJ, Jednote ev. 
žien - JEŽ, ‘Jednote ev* nuž o v JEM, ̂ evanjelické literárne a kul- 
turné' spolky-e- ich- časopisy: ■ Dramen, Ev. mládež, iíový rod, Ev..u- 
čiteľ, ľľvorba, Služba, 'Stráž na Sióne atd, .ako aj všetky úborové, 
časopisy a* -letáčiky. Ostávajú len Cirkevná listy a Evanjelický po
sol, p) r e'farárov "Služba slova* Cenzurujú sa učebnice náboženstva,, 
konfirmačně príručky. Cirkev prišla- o všetok hmotný majetok: pošep
ky, domy, .fondy,-’ základiny, sborové- domy. Jstali len fary a kosto
ly, ktorá sú ‘ iéž spravované1 pod dozorom politickej vrchnosti, ako 
aj plánovanie a schvaľovanie rozpočtov, celé hospodárenie cirkvi, 
pričom j e cirkev odkázaná len na vlastné finančné zdroje. Štátne 
dotácie' sú minimálne a zriedkavé, organizovanie zbierok je. zaká
zané^ aj- za'hraničná pomoc-' je .prísne kontrolovaná. •.Učitelia si pre
stávajú -robiť skúšky spôsobilosti vyučovať náboženstvo, nemôžu vy
konávať kantorek© funucie,• ba nesmú sa zúčastňovať bohoslužobného 
života cirkvi, pasia -splývať na .žiakov, aby sa neprihlasovali na 
náboženskú výučbu. V ronu 1S50 už len D4 zasahuje náboženská
výučba mládeže. Rastie počet « ovrhnutí cirkevnými funkciami: krsta- 
mi, ’-konfirmäciou, sobášom, po. ’ebam.

Štátne ;r gány hľadajú možnosti získa-' farárov pre spoluprácu 
•a režinom na-všelijakých konferenciách /Bojnice, Trenč*.Teplice,Lu
hačovice, Sliač, • D. Smokovec/,. kde.ich ls’vajú ksľubmiía odmenami, 
resp.zastra.äLL úcini vvhrážkami a ten získava j á.. Dna 1?.3.135b roz
pustia . Spel on evaňjalic' .ých kn joy a zlí nos to neho zorganizujú 
ÚSEK - Ústredie slovenských evanjelických kňazov v Eomárne -V. 
a Do.9. 1950, 'ktorého --hlavnou ňáglnou a zásluhou je spolupráca s po
litickou* vrchnosťou . D už našta-lo nove obdobie:

Pod zákonom.
..Charakterizuje, 'ho- Ú>DI!K. Kde sa vzal .■?> - ÚDES nevznikol preto, 

žeby ho. bola potrebovala cirkev, ale- že -bol potrebný .politickej 
vrčímd;éti na,presadzovanie, jej záujmov a cieľov: ľahšie manipulovať 
s cirkvou, ochromovať a umŕtvovať clrkevnonáb oženský život* ÚS3E 
bol skutočne trojským koňom, vnútorným- nepriateľom, piatou kolonou, 
škodcom cirkvi, ochotným a ..povoľným -nástrojom nec i r ke vnýc h vplyvov, 
neraz aj iniciátorom -deformácií v cirkvi s ich páchateľom. Iniciátori 
a zakladatelia ÚDEK-u-Získali si trvalé zásluhy a tešili sa dôvere a 
priazni štátnych- úradov a boli povýšení do "hrdého11 stavu pokroko
vých vlasteneckých kňazov na rozdiel od ostatných neangažovaných 
a reakčných. Jeho vedúci, funkcionári a dôverníci tvorili štátnopo
litický 'preverenú a dôveryhodnú skupinu. Len oni mohli reprezen- - 
tovať cirkev doma i vo svete. Dosialo sa im- hodnosti i honoráru 
a aj majvýnosnejšieho miesta. ÚSEK sa dopustil veľkej neprávosti 
na kňazoch, že ich káďrovo-politicky roztriedil, posúdil i rozsú
dil a *tak vydal na pospas zlej moci a bezpráviu. Medzi kňazmi roz
mohlo sa odsúdeniahodné, bezcharakterne špici ovanie, cionášačstvo 
na štátne úrady i na Gén.biskupský úrad - Chabadovi, a. naopak do
nášali na'-stará vedenie cirkvi biskupa Ruppeldta a gen...bi skúma 
Br.Cobrdu, i í eckára politickým úradom. Štátne úrady vedeli hned 
o všetkom,- čo sa medzi farármi hovorí. Farár Dr.J, Cibuľka po mno
honásobne j vlastnej trpkej skúsenosti hovorieval: "Keď sa traja



farári zíťu, jod®.i n aich je late udavač." - iTejhor3ie bolo, še 
tie učaria 'boli nepresné, irivó, nepravdivá až zlomyseľné. Stra
tila s s nresťansliá Ľor&lDa, láska cnosť, dôvera.. Zavládla nedôve
ra, strachy izolovanosť, chaos. Dobre sa vodilo lenivým a nesod- 
novehnýn kňazom, la nionorohenie a zanedbávanie duc hovnopa s ti er- 
sk^cn vovinnoctí boli osobitne honorovaní, dostávali "výkonnostné”.
j  J  v  ’
jSIK s e nesiete.ľ postihnutých kňazov, ba in kádrovými posudkami 
priťahoval o .

• Popxz vde treba ; ovegať, že obdobie prvých piatich rokov ÚSEKU 
bolo najneclähej šla * Jráve to pohlo niektorých členov a funkcioná- 
rov, š e si vynútili zmenu 7 0  vedení po r. 1953# Ale mechanismus a- 
. . ráinického počínania, fušoval -ďalej, Nasiala snena i v náplni: 
n- viedl-i ca teologické kursy, pravda, nie 3 iniciatívy vedeni c, 
ale na' naliehanie členov* lravda-ža a j . teol. kursy beli poplatné' .. 
i deol opička j . pre pagande •

Pod zákonom dôsledne pokračovalo deptanie cirkvi. V r. 1950 
3 obor n cirkvi • misijné; strediská pre mládež na Počúvadle pod Sitnom, 
.na krasovej’ pod bradlo::.:, v Sip tavenom hrádku a využij á ich pre 
svoje ciele, napr. pionierske tábory. Naproti tonu sa zakladajú 
2hli - Ilrastans2:á Loiarové. "konferencie, -výbory obrancov mieru ./o- 
kresné, krajská, -slovenské, československé aj cirkevné/*

y r. IgpO sú už prvá odnímania štátneho súhlasu farárom,' pře
mi a sinová -i a, p : si e}.; nie do táborov - pracovných, zatvárania a sú
dy /Inirko --Petrovi č, Jozef nabi s, letor kkoóáček, Daniel Kováč,. Ka
rol ITcvomeslŕý, Lartin Diraško a i* /Danika ju rozhlasové služby' Bo
žie . Ducalo- sá obehol e defrume i í. ’7 občianskych kruhoch sa o ob
dobí 19Jo - 195o hovorí ako o období kultu osobnosti, ktorý v ro
koch 199ý ~ 'IJČJ vystrieda obdobie uuitárnaj revolúcie. Obidve o- 
bdobia naj ú svoje obete medzi farármi. 'Ich c údy sú' smutnou , kapito
lou dejín .cirkvi..

Súdy a väzenia týchto farárov tvoria históriu nasej cirkvi. 
j ...-iektorpch s nich sa píše v osobitnom diele: Cirkev v útlaku. 
Dokumenty, hu aspoň .všeobecne o nich treba povedať, že boli sú
dení a väznení pre syadcritú a statočnú až vynikajúcu prácu pre 
cirkev a kráľovstvo božie*. Boli to nudia vynikajúcich kvalít a 
vôbec k e kriminalisti, aj keď. in ■ prokurátor a súdi dával za vi
nu ,n...:r. poburovanie, podvracanie republiky., zneužitie náb* fun
kcie na protlnarristicuú výchovu•mládeže, zosmiešňovanie republi
ky a pod. Previnenie ich bolo v ton, še v svojom úrade cirkvi cí
til:. zodpovednosť strážcu budupBožieho pred Dohoň, že si konali 
s / 7 ja ď ne k g v n opa s ti erske a k a za ta., ská p ovinúc s ti sved osni te, ž© 
ich práca bola vynikajúca, že ne-skláuali kolená, že ich dar ne
zviedol a hrozba nesklopila* Hajsmutnejšie bolo pri týchto sú
doch to, že sa ich vlastná -cirnev nezastala, ba im priťažovala 
a rozchyrovala o nich taká obvinenia, ktoré sa na súdnom pojedná
vaní ani neobjavili* Treba ešte poznamenať, že utrpenie' farárov 
súdených v päťdesiatych rokoch bolo mimoriadne ťažké -pri vyšetro
vaní i výkone trestu.

Pomery na Slovenskej evanj. bohosloveckej fakulte v päťdesiatych
rokoch..

Študenti prichádzali dosiaľ na fakultu študovať teológiu a 
pripravovať ca na prácu *v cirkvi ako na vinici ranovej, budovať, 
kráľovstve božie. Teraz na 'fakulte, ako inak aj v celej' spoločnosti



v 03R, sa už' uplatňoval politický marxis tie ký vplyv na profeso
rovi Študentov, .Fakulta clo- učebnej osnovy musela zahrnúť aj. spo
ločenské náuky, ktoré prednášajú marxisti Seiko, • Hlaváč, 3c kar t. 
Poslucháčom sa to protiví, ale niektorí s- tým súhlasia. Medzi štu- 
dentani sa tvoria antagonistické skupiny: 'konfesionaliati versus 
jakubčíkovci - biologičtí. niaľ, našli sa aj donášači, denuucian- 
ti či udavači, ktorí z bežných i ked rozpálených studentských dišpút 
urobili•politickú, -ba protištátnu záležitost^ a •udávali•štátnej 
•■bezpečnosti, p odhadzovali kompromitujúci materiál. Nakoniec sa 
•vecou zapodievala•fakultná rada;8.2, 1932. ■
Ako.sa zapodievala, vidno s originálnych poznámok jedného člena fa
kultnej rady:-

Dekan Dr. Ká t iovský hovoril o porušovaní disciplinárneho po
riadku. .Citoval: "To ta theologie nihil nisi prac tie a . "-"Vycho
vávat* pre život,'k správnemu pomeru’k štátu. Rímsky štát nepla
til. Pavla, ; nevydržia val fakultu,., a predsa Pavel • žiadal posluš
nosť tomuto štátu. Nežiada sa cd nás Marxizmus., Situácia pre fa
kultu je nadmieru vážna. Dne zodpoyedaí, .nabudil sme na indivi
duálnu. urácu medzi študentmi. Niektorí idú príliš ďaleko. Socia
lizmus - kresťanstvo. Niektorí zaujali negatívny postoj. Niekto
rí to krijú dogmatickým postojom. IJapr. Paulov: ,fLuterán nemôže 
byť pokrokový !" Veselý, Oravec sú radšej za kapit: lizmus. Kišš 
"System dtrokátsky = socialistický !" študenti sd drzí aj na spolo
čenských náukách. Lola rozširovaná nedovolená literatúra /Hano,
Mareirí&vskl j/.” - Dáva návrh na-pokarhanie.

Tajomník: fakulty Ján Jurášz wTri roky sú chránení niektorí 
ľudia-za -výrok: "Znárodnenie * j e., krádež !" Zachránil som mnoho ľu
dí. Teraz už nie. Veselý, Oravec, Kišš provokatívne vrátili legi
timácie C3M, Na spoločenských.náukách sa provokačne chovali:
"Hlaváč = noháč !í! Kapitalizmus -je Bohu milší !" ... "Na Stalina 
je-dovolené špiniť na stenu ?" Na sovietske filmy nechodia s tou 
skupinou." Sovietska literatúra' je brak." /Hišš/, Veselý bol fa
naticky 'proti DOSP. Plenárku využil na obštrukciu. Hišš.: "Apage, 

satanas !" •
.Štrba zaujal stanovisko: Študenti myslia, že majú'všetku 

moc v rukách. Po treba.zlikvidovať ! Reakcia je aj mimo fakulty.. 
Študenti sledujú, ako.s mdlú nažíva profesorský zbor. Ten musí 
byť jednoliaty.

3ckart, politický zástupca• "Nechceme, aby ste hlásali mar
xizmus -leninizmus , ale slovo Božie. Na Komenského fakulte je to . 
inakšie 1 U nás socialistický vývoj je inakší. Znám len Kišša.
Náprava je možná, u neho. ■•Beriem .si Ho na zodpovednosť*

Frof ,.Br. . Janko hovorí zmierlivo: "Prekvapenie ! Prvýkrát sme 
na- to upozornení. Ako vinár v .evanjeliu: Ba t ešte lehotu."

Belko, politický pracovník:" ..d Veselý, Oravec, Kišš - v y 
lúčiť !” Chabada, gen. biskup: "Odňatia cirkevného súhlasu tomu, 
kto.vyvoláva nebretskosť.ľ
• Fakultná rada rozhodla vylúčiť Veselého a Oravca.

Uzáver fakultnej rady podľa bodu C. zápisnice: Podľa odseku 
VII c/ Organizačného štatútu o bohosloveckých fakultách rozhodnu
tím fakultnej -rady sa s výstrahou karhajú študenti: Igor Kišš, 
Ladislav FríčoVský, -Ľudoví t-Koreň, Michal. Eudák, 'Ján Kalus, Ste
fan Švancara^ Oľga Kuhlôflová, Miroslav Synak, Ján Faulov, Zora 
Beblavá a z Ďalšieho štúdia sa vylučujú študenti Milan Oravec a 
Daniel Veselý.

Ešte v roku 1950 musí o pustiť fakultu prof. Dr.S.Št.Gsuský, 
30.6.1252 prof,Dr.Ján Beblavý, a r. 1953 aj prof.Dr.Július Janko.



Za dodnes nevyj a cnenýc h okolností umiera prof•BE.Ján Oberúc, /úrad
ná c práva hovorí o scnrn vraždo vrhnutím pod vlak/• SknF nastúpila 
sociciisiicnú cestu.

ITastúpenie socialistickej cesty dokazuje výplod prof.Dr.Já
na liichalku: f?Toclogia tvárou k životu,”Celému snaženiu sa namáha 
dat tací opičky charakter, ala farár Gtruhárik ho odzbrojuje ‘vý
rokom:” ”Tvárou k životu, chrbtom ku Kristovi !l? ikiekalko vydá
va r. 1585 knižočku Teologie tvárou k životu, kde ospevuje ten
to svoj vynález a vseliako to teologicky zdôvodňuje ala bezúspešne. 
Dr.KýSkovi dal za tému na dizertačnú prácu:” Historické predpo
klady pro vznik teologie tvárou k životu 11. Aj ten sa namáha dat* 
jej • teologický obsah ä význam, no aj on chodí len okolo horúcej 
káže. Hravou poví a len pro?. Dr. lis rol iíandrásky v tej istej kni
žočke, Se nou chceli pomoct’ socialismu.

tměna vo vedení cirkvi.
Vedenia cirkvi v týchto ca g och bolo v rukách generálneho bi** 

skupa Dr. Vladimíra Pavla Oobrdu, ktorý bol aj bi okúpem Východné-* 
ho dištriktu g Fedora Huppeleita, biskupa nápadného dištriktu. Gene* 
ráIným dozorcom bol Dr.Ing.Peter Zaťko. Všetko vynikajúci mužovia, 
vyskúšaní v bojoch a práci sa cirkev i národ. Čoforda sa ukázal ako 
'neohrozený pracovník a po j ovili k za národ proti madarským utlačo
vateľom., rovnako za Slovenského štátu. Vždy stál na stanovisku česko
slovenskej štátnosti, preto nemohol pochopiť, že v obnovenej CSR 
má byt súdený a odsúdený. Bol s toho veľmi nešťastný. Prijal od 
Pána veka hrivien a Vykonal s nimi na poli cirkvi i mimo nej mno
ho ako knus a redaktor, ako senior a biskup, ako výtečný kazateľ a 
exegái, preklado ham ílovej zmluvy, Žalmov. Jeho hlboká nábožnosť, teo
logické vzdelanie, konfesionálne povedomie i vyhranenie, široký rog~ 
hľa3, bystrý um a logika, dôslednosť ale aj konciliantnocť a takt, 
psychologické nadanie, vytríbeaosť v reči a mnohé iné prálicsii před
určili ho na vedúcu funkciu v cirkvi. Vlastné poslanie cirkvi bo
lo vecou jeho srdca.

Fedor í tu> elč t bol mimoriadny zjav v slovenskej evanjelickej 
cirnvi. Teológiu študoval v Ľioprone, Viedni, Lipsku, Sdinburgtí. 
Hazbieral bohaté teologická vedomosti a široký rozhľad o nábo
ženskom a cirkevnou živote v celej Európe i vo svete. Bol vynika
júcim organizátorom, neúnavným misionárom a všetky svoje schopnos
ti dal éu služby Pánovi Ježišovi. Angažoval sa aj politicky. Bol 
poslancom národného zhromaždenia za agrárnu stranu. Boí úžasne 
pracovitý, pedantný, bauj ímal sa o všetko, iTikdy nemeškal s reali
zovaním dozretých myšlienok na činy. Svoje rečové schopnosti a zna
losti uplatnil v medzinárodných vzťahoch cirkevných i štátnych. Bo
hatá je jene ekumenické, mierová a literárna práca, zúčastnil sa 
všetkých ekumenických konferencií, zasadnutí Svetového luteránskeho 
konventu, od r. 1523, 1925, 15.>3 s v Lune; e 1947, keá sa tento preme
nil na Svetový luteráisky zväz. 0 každej konferencii podával sprá
vu CL. Prekladal najmä s angličtiny. Uviedol slovenská ev.a.v.cir
kev do svetovej verejnosti. Bol posledným žijúcim signatárom Martin
skej deklarácie z 'r. 1318. Biskupom nápadného dištriktu bol od 
Igňy co 1352, kedy bol donútený nastúpiť.

Dr. Ing. Peter ^aťko už ako mladík bol výtečným žiakom a najmä 
vnímavý voči Božiemu slovu. Bol vynikajúcim odborníkom v národo- 
boopodárstve. Bastával vysoké funkcie ako v národnom hospodárstve



táli i v církvi. ik ge. konvente v Martine 4.ŕ.1 951 oa vydává 
funkcie gen. dožerou -pod nátlakem, o ktorom ešte nace řeč.

Proti tonuto vedeniu cirkvi sa grupuj á "vlasteneckí" kňa
zi Cha«a<ža, Štrbe, bh.cha.ixo, Psiišin, Kolesár, Plexa e íní. Cha-
uc.de. sa od 6.9.19^9 stáv správcom. Trauoscia a od P p.'".1350 ge
nerálnym' tajopaíkom cirkvi♦ Ale ako 3 Vedenie cirkvi navrhovalo 
asi 5'dvojíc kandidátov ne. táto funkciu. Politické P rady nikomu 
nadali súhlas. Až vedenie cirkvi povedalo, aty sí uaray nivrhli,’
Á politické Mrady dosadili Chabadu.

Nový generálny tajomník presadzuje •• úrade svoje plány, vlast
ne elány politických .rado : odstrániť Cobrdu; V ton au ooaáha 
poslanec Andrej oirk, ktorý navštevoval Ucbrdu, doaašal rau za
strašujúce správy, nahováral Cobrdu, aby sa vzdal funkcie gen, bi
skupa, že týra poreže cirkvi j farár on, ktorí až boli zavretí /U- 
horsksi, škodácek, Jtrešíxo a i Valeco sú vyhliadnutí na zavretia /!/, 
ža týn zachráni niektorá cirkevné ustanovizne /Betánia, Diakonie/.

• Na druhej strane .pokrokoví farári /Palisin, Štrba, Claxa, Le~ 
trík a i./ podrývali jeho autoritu v cirkvi, osočovali ho v Cir
kevných listoch a dávali ooliticvýn úradom udania 'na neho. Pro-

h. j j ©au ~ Douruovb « srom;* i u o o  ouia pŕs
rú rezignoval z funkcie generálneho biskupa ev.a.v,cirkvi. ?o jeho 
rezignácii nič z toho, čo sľuboval zisk a Chabada, sa nesplnilo. 
Rovnako napádali aj generálneho dozorcu br.Ing.Saťku, hrozili mu 
zo vrátim, v akcií "D" ho vysťahovali z Bratislavy do Tisovca a pri
delili no prác..: do kameňolomu, kde ťažkú práca nevydržal a fyzicky 
i nervové sa zrútil. V roku 1350 ho odsúdili pre údajné podvracanie 
republiky na 3 roky väzenia. Vyslobodil sa r. 19-50 na základe amnes
tie prezidenta. Tak 1951 sa musel vzdať funkcie gen. dozorcu
ako aj Cobrda gen. biskupstva. Najvyššie funkcie v cirkvi ostali 
voľné. Štát -pripustil len p p jednou* kandidátovi i na gen,bi skupa - 
Chabaäa, i na gen. dozorcu Biak. Boli aj vyvolení ale nie jed o- 
hlasae. Niektorá'zbory s? hlasovania zdržali. Vytlačený ja z fun
kcie seniora Dunajského seniorátu a aj z verejného života Július 
Bére r, do r. 1: ;>J predseda Všeobecnej nútromisijnej konferencie 
a Spílku 'evanjelických kňazov.pre piešťanský manifest,

Udal-o'sti sa valia- jedna sa druhou. 11. 5. 1951 odhlasuje sy
noda novú cirkevnú ústavu. Konferencia údilfSu ra konajú zs prítom
no:.: "i zástupcov polrtichej správy. Hon-j i'sa. mierová konferencie 
s cieľom podporiť politiku socialistického tábora. Pokračujú delšie 
š táto občianske školenie: farárov,

V tomto virvare udalostí v cirkvi bola v júli 1951 ordinovaná 
.prvá žena - kňaz v j v. a. v. cirkvi na Sloven, ku ThB Darina Bane í ková 
a ustanovená za zberového kaplána to L. Mikuláše.

14.10.1991 inštaluj' biskup Cobrda generálneho biskupa Jána 
Chabadu a generálneho dozorcu Andreja Žiaka vo Zvolene.

Útoky na biskupa Ruppeldta sa vystupäúvaj ú do takej miery, že 
sa aj zento 6.3.i9p2 zrieka hodnosti biskupa 3D. Jeho nástupcom sa 
stal A .L.liatina, inštalovaný vo Zvolene 15.11,1952 a sídlo bis
kupstva ZĽ.prechádza i o Zvolena. ÔS13K i redaxeia Cirk. tatov po
kračujú v útokoch na Jobrdu a tento ustatý a útrápaný 73 ročný, 
zrieka sa aj funkcie biskupa AD r. IS33. Jeho äástupeika s? stene 
Július lír čmáry. Inštalovaný bolv Košiciach 6.12.1953 spolu s di- 
štriktuálnys dozorcom 7adoron horkôcyn. Odvtedy je sídlo biskupa 
VB v Košiciach.

stradníctvom! Chabaau už gd&erál&aho tajomníka .G3Ú v jeho mene 
vydávali bas jeho vedomia všelijaké vyhlásenia, na ktoré uvádza-



Sul tá rna t svol úc ia •

. Obdobie- kultu -osobnosti sa pomaly končí a zanecháva stopy 
nielen■ v -cirkevnom 'živote ale velmi boľavé i v občianskom živote. 
Budov i, popráv bolo veľa.. Kul-t&pua revolúcia nebola c nič milosrd
nejšia*-, -Išlo. jej. o. zlikvidovanie cirkvi -a. náboženstva. Cirkev ma
lo- v oblíbí desiatich rokov, zmiznúť. Prišla nová vlna zatvárania 
a - súdenia ..farárov evanjelických. Syn v období kultu osobnosti bolo 
vyšetrovanie i súdy skoro živelné a veľmi surové, v období, kultúr
nej revolúcie bolo premyslenejšie a menej surové ale rafinovanejšie. 
Vyšetrovatelia, boli lepšie oboznámení :s problematikou.procesov 
a aj pa -vyššej odbornej úrovni. Vytvárali z farárov skupiny, aby 
súd mal. väčší efekt, Pravda . tieto' skupiny boli umele vykonštruované« 
rlapríklad: Z gratulácie pri Oobrdovej sedemdesiatke - 20.7*1950 
urobili mikulášsku poradu-s protištátnym. zaneřádím.-: Do. tej t o11 po
rady” zahrnuli aj takých farárov, ktorí v L. Mikuláši. v- tom'čase. 
ani neboli /M&darás, Vínner/.

Tak. rok 1962 prinesie veľa- procesov: 22.5*1962' - Iíasanický, 
Velebný, Antal, Paulov. Posledne uvádzaný• bol potom 'vyňatý z tejto- 
skupiny a súdený osobitne. 09>-14.7-* 19.62 skupina Jozef Juráš, Ján 
ngnet, Dr*. Badislav Jurkovi-č a Július. M&darás. - i8-.7#i962-..Dr.Vl.
?.. Cobrda, Pador Rupnelut, Juraj -Struhárik, Ľudovít Vajdička, G t to 
Vízner, Darina Bane í ková. ú tej. t.o. skupiny nakoniec žalobu proti 
Dr. O p T v i  stiahli, atď.

V -týchto preč e s e c h. • bal o veľa Pilátov, ktorí videli nevinu- súde
ných, ale • nemali dost-odvahy .a-morálne j- sily zostať sa . pravdy a 
neviny, madšej si- umývali ruky. Iní sa dívali' na- -trpiacich ako diváci 
na divadlo alebo Športové podujatie. Bolo mnoho tých, čo- volali 
f? Ukrižuj . !,f a súdili slepo a bezohľadne..-Boli takí, ktorí súdili 
prv než sudcovia,.súdili so sudcami, ba ešte aj po- odsúdení sudcami. 
•Ale veřaka Bohu, eoli aj takí, • čo v modlitbách prosili Pána', aby dal 
súdeným Búcha, svätého, aby ich viera a dôvera v Boha aj v týchto 
skúškach rástla-., aby Ich svedectvo-';bolo úprimná, verné, mocné, pevné 
založená na nádeji v ši vom Bohu, pôsobivé, aby posilnilo spolutrpia
cich a .spoluvoŕiacicfe*. aby mali dostatok telesnej a duševnej sily 
pre..,iesť-: tento kríž, obstáť na skúške a vrátiť sa verní k svojim 
rodinám a svojim zborom. Aj ich mená sú v knihe ■ života. 0 nich 
hovorí- -Pán: "i-! i e vy ste.si. ma vyvolili, ale ja- som si vyvolil 
vás, aby ste šli. a .rinášali ovocie a vaše ovocie aby - zostávalo.?í 
/Ján 15, 16/.

. Väčšmi auo tí, čo boli vo väzeniach, boli zastrašení tí, čo 
boli vonku* V o väzení.bola situácia vcelku, prehľadná. Väzni vedeli , 
kto ^e kto. Tí vonku nevedeli, kto je -uto. Deformácia . života-, šla 
tak daleko, že sa pudia jeden,.druhého-báli, nedôverovali si 'a trá- 
pilisa. Toto - trápenie nebolo.len u príslušníkov cirkvi ale u všet
kých ‘ľudí.-
Preto, muselo .prísť čosi nečakané. A .prišlo.

Prišiel rok 1968. ..
Kult osobnosti a kultúrna revolúcia hlboko zasiahli celú Čes

koslovenskú re publiku'i vládnucu strhnu. V ústrednom výbore KSC vzni
klo obrč-klé hnutie, ktorému'sa protiví hrubosť revolúcie, a hlásá so
cializmus s ľudkou"tvárou. Príde nový generálny tajomník KSČ Alexan
der mubSek a s nín členovia 3/ líšC 1 radoví členovia strany vari na 
99 % -reformujú socializmus. 'Po- všetkom občianstve je veľká nadšenie. 
Rodí sa nový život.



Aj v cirkvi sa prebúdzajá nové sily. Vedeala cirkvi vidí, 
že staré Sa 3y' cc poDibuli, t eba s'í při s pôsobiť uovýc, Vydáva "Vy
hlásenie generálnej rady Slovenskej ev. u. v.cirkvi v ČSSR, ÚSEKu 
a S'íBF!i,v ktorom víta nové č sy a žiada určité arény y pomere cir
kvi ' a ' štátu. 'Ošňaoho konkrétne^ äie s' ._ozvy v • seniorát och. Novo
hradský seniorát na •vojej konferencii 27.3.1958 v Lučenci -vydáva 
’.’OELÄS", v ktorom s& okrem iného hovorí:
"... žiadame:

1. Slobodu pre' V  rksych nevinne odrúce.vých kňazov a ich usta
noveni é do kňazskej sluši-’- aj s tými, ktorí sú :š na slobode. 
Rehabilitovať všeticýc. i— n ostth.irt"ch kaa&ov. teosiogicliých 
. procesoŕQyr9 poslucháčov a absolventov teologie

2i Novelizáciu zákona o hospodárskom, zabezpečení cirkví 
c e 218/1949 Zb, aby jeho ustanovenia "'k o au ús ta. .lovenia vládneho 
nariadenia 5#221/1949 neboli aplikované .proti cirkvi, nakoľko 
tento zákon bol vydaný v revolučných rodoch, ja prekonaný, po
skytuje možnosť zneužitia moci, napr. cirkevnými tajomníkmi, 
ako sa to stalo v mnohých prípadoch ;

3# Rešpektovať osobné právo m/ smysle Ústavy ČSSR či#32, aby 
sa -každý mohol- hlásiť'k cirkvi bez osobnej ujmy a diskriminácie, - 
aby veriaci nielen ..odľa litery zákona ale v skutočnosti boli 
rovnoprávnymi občanmi štátu.
#■■•#*4* Právo zhromažďovania, slobodu - tlače a prejavu bez cenzúry,

5. Vydávať-bohoslužobné“ knihy, náboženské učebnice a ostat
nú náboženská literatúru v potrebnom rozsahu s na obmedzovaným pô
sobením Traaosoift#

6# .Vysloviť poľutovanie nad tým, že predsedníctvo Generálnej 
..cirkvi a celá Generálna rada rozhodna, nehájila ústavné práva na
šej cirkvi, 'nepreduiaéali gravaminá a ne dožadovali sa.nápravy krívd 
a bezprávia a nadovsetno sa nezastávali nevinne stíhaných. Pričom 
'aj my sa priznávame k svojmu podmelu na opatrníctve a ustrašene s ti 
v cirkevnej práci. -*

,7. • Zvolanie všetkých kňazov Slovenskej ev#a#év. cirkvi v čo naj
kratšom čase na spoločné stretnutie’a vypracovanie smerníc pre 
budúcu našu prácu a .správu cirkvi.

Veríme, že staré neprávosti pominú, krivdy sa- budú naprávať 
a nevy život našej vlasti bude sa utvárať nie v duchu nenávisti, 
odplaty a pomsty, ale v duchu lásky, odpúšťania, trpezlivosti.a 
usilovnej, svedomvej práce pre spoločné blaho všetkých obyvateľov 
našej krásnej vlastí v záujme políc j a dona i vo s vek* e #

Dané v  Lučenci 27. marca 1358,
Nasledujú'podpisy všetkých prítomných /25/# - '
Podobné ohlasy' sa robili' v Honte, na Myjave, v .Šariši aťd# 

Začína sa obrodné hnutie v Slovanskej av#.a#v#ci *kvi vo všetkých 
sen:’ erátoch# "Vlasteneckí” kňazi sú. bezradní . Voľná väčšina ostat
ných sa domáha činov, ho čela obrodného hnutia sa poqtavia Pavel 
Hronec, Dr.Július Cibulka, Matej Tasler. Zvolajú poradu v Tasľe- 
rovej chate na Čertovici na 17.4#1958. Zíde sa 15 farárov, zástup
cov seniorátov# Uzavrú, že trába zve1 ať konferenciu všetkých ev. 
a#y# kňazov do Turč.Te\,Xíc na 2. a 3.5*1368, zostavili zhruba pro
gram konferencie, . v., závere ktorej mrjú byť vyzvaní všetci pred
stáv.! telia cirkvi na všetkých stupňoch, aby sa vzdali svojich 
hodností s možnosťou byť. v znovu volení.. Porada vypracovala í po
žiadavky dalšie.

Pretože zákon 218/1949 platil, bolo treba zabezpečiť legál
nosť konferencie ako u ^tátnych úradov tak aj na GBÚ a ÚSZIui.



Tuto prácu s veľkým ušilín pri prekonávaní nepredvídaných ťažkos
tí vríorná vykonal Dr.Cibulka. d tejto konferencie malo vedenie
cirkvi- veľký strach* Vedeli totiž,, že na konferencii budú žia
dať abdikáciu cel5ho vedenia, preto sa zaisťovalo u svojich stú
pencov. - farárov a poverilo ich paralyzujúcimiadiskusriýni príspev
kami, najviac pri výzve na abdikáciu vykonal lii&k, gen. dozorca.

k. o _i i e r kí uc la sa zišla* Vládol ju predseda' aď hoc Plavec*
Veto pred jeho vyvolením zaspievali "Sláva bud fobe, Bože náš ..." 
a lír.cuba pracítal^Ze.l. i IjO a-kin. id,9-ľl. „ .

Gen*dozorca mi ak mal heveri ť o "Vyhlásenín. 3 27 *.3*1968, alo 
vlastne obhajoval stará v-Ve-ie cirkvi, poučoval Prípravný výbor 
z Čertovice, že kňazi nie sú cirkev a nemôžu žiadať abdikáciu bi
skupov, i3b. tých volili sbory. Vk sa previnili, nato je generál
ny súci, ked o to požiada gen.konvent* V zásade súhlasil s polo
žením otázky dôvery, ilshááal k r zhovievavosti, :.m.plšťeniu ale 
i k :.okániu*

Dr. J.,Cibulka hovoril, ako si predstavuje obrodu cirkvi, •
Jeho prejav- bol:prijatý s náležitým ohlasom a povzbudil posluchá
čov k uau jovocinéma ;n.ru-:::aniu konferencie i celej obrody.-

V. Valašek lObrcna v ’oeciaas sou živote asi o zväzok pre nás.
Jeho ,rejnv vyvolal pružnú diskusiu, pretože použil výraz 
" jarný odstrel" , čo diskutéři - obháj c ovi a def or::..átorov zneužili* - 
žiadal označiť vinníkov deformácií, odstrániť ich a dať do ži
vota.. cirkvi nových pracovníkov.

Potom boli misijné služby Božie, kázal Lr.Gábriš.Vyzneli 
dosť mdlo. r o večeri ookračuvala uonferencia* .“* vVuzner: f osti hnutí kmzzi deformáciami v cirkvi * Pranieroval 
donážačsnvo farárov,•či ioýrooili zo. strachu, či túžby pc kariére, 
d, lej prisvojenie si cirkevných fumtucií nemravnými p zostriedkami, 
pri j í mu nie cirkevných funkcií od politickej vrchnosti, čím sa jej 
stali zaviazaní: na stretnutiach farárov bývalo málo duchovného, 
teologického. Kazatelia .sa dopúšťali pnystifikácie slova Božieho, 
napr*: Triedna.nenávisť, je vrchol kresťanskej lásky. Stratili bi
blická meradlo svojich.rečí. Cituje s rozsudku, že "bol odsúde
ný za všestranné ovplyvňovanie variacich vo všetkých oblastiach 
ich života vo smere boja prrotipoarx^lexiiueke j výchove, ..tajraä ate
istickej propagande s'osožitným zameraním na mládež". Postihnutí 
farári si k e.moli len svoje povinnc-sti, cítili zodpovednosť strážne
ho ľadu Božieho.pred Bohom. ÚSSHoví 'činovnívi triedili farárov na 
pmkrokových, narozhod.xých a reakcionárskych. Gen.biskup sa- aezau- 
jímal ,o’-tcf čoho sa vlastne-.- á opus til i farári väznení a späení .Nie
ktorí ' farári i sám 0 kanada,pbóli clénni XBB,- kým ich strana nevyho
dila. Úradná cirkev sa vzdala súdených farárov a■na seniorálnych ■ 
k^omľerenciách ich sama odsudzovalaf Patrili' k vierovyznaniu, ale 
/ioru o evyznáva1 1..

V £ z n e r o v p r e j a v za ne c ha 1 hl b c ký, p ruon otra sny ú oj em, utorý
potom doplnili dojímavé svedectvá väznených bratov Br.L.Jurkcvica 
e .?.♦ Uhor skala*

Ifc druhý den hovoril gem,biskup Chabada. Vyhováral sa na ťaž
kosti, v akých musel pracovať, i na zákonfíslS/l949 /!/, na cen
zúru, obmedzovanie edičnej činnosti, obmedzovanie náboru študentov 
na bohtslovôcmú fakultu. •
Ha tieto výhovorky povädol ľ. Hronec: "Cf-br.generálny biskup ne
súhlasil s návrhom•zákona o hosť. zabezpečení cirkví... a či ne- 
bol sa to čestným hosťom parlamentu, keďýliávrk uzákoňovali ?



A či nedostal vysoké č t.d tne vyznamenanie za "budovanie so
cializmu” týni to nezákonnosťami ? - Potom jeho bôľ c. nárek je 
naozaj na poľutovanie.f?

.Po Chabádovi hovorili mnohí. Jedni sa obrodu,.druhí sa - 
sne h;:, vani e. s ta tu quo /Midriak/. Jaroslav Moncoľ -hovorili o de
formácii učenia o zásluhách, o fs. i zi filiácii. Ducha Mristovho. 
Nevyvážené stanovisko saujal. Josef Zueť. Stano/isko obrodného 
hnutia bránil a ujasňoval hr.Cibulka i Valášek. Staron 'hovoril 
o bilegovaní .postihnutých farárov a -vysni e vaní pokrokovými 
kňazmi. a diskriminovaní vedením cirkvi. Žiada .rehabilitovať nie
len osoby ale aj senioráty,' zväz mládeže. Belo Adamovi č hovoril 
o - deformácii cirkevnej ústavy. Vidí ju-v odvolávaní la; r árov.,. 
z cirkevných zlá rev, v ivsadzovaní farárov do cirkevných zborov, 
v doéadzpvrní seniorov, biskupov i dozorcov, v - dá vaní duchovných 
piesní na index, v diktátorskou riadení cirkvi, v kumulácii fun
kcií.. Východiskový bod deformácie boli dojnice a potom ľ.ôqárno, 
zdiskreditovaní.by mali odísť* .

;Gen. tajomník Bartho bránil ÚoBX a vedenie 'cirkvi. kupči f 
Iíoštial hovoril o ,otrebe nehľadieť len do minul osti ale., hlavne 
do budúcnc :-ti. Treba, si uvedomiť, že máme -pokračovať v línii, pra
covitosti, .Vzdelanosti, vytrvalosti, ‘vyhľadávaní práce y rozlič
ných kultúrnych::odboroch, v starostlivosti o slovenských evanje
likov vya Váhová; J bo v a pod* V ton smere hovoril i Matej Tasler, 
aby sa 'z Tranošcia utvoril Ústav slovenskej evrujolickej kultúry 
podľa bohatej škály s záujmov*, a-.-schopností farárov. Volal farárov 
do práce: ýlíepohákane zlaté kríže ani zlaté dukáty, ale zlatú - 
prácu” 'Sk ,’hned. rozdávil přihlášky do práce.

Vo yzát\c/hu visela otázke vysloveni: dôvery Si nedôvery Disku 
pozp. Bol- a toho zhon. Nakoniec sa ó dôvere nehlasovalo, nr.J.Mi
chalko prečítal'-uznesení e redakčnej komisie. Bolo prijaté ako ej 
MozuLúcia. Bol vyvolený áj prípravný výbor BEB-u - Združenia e-
va n j e 1... c ký c ja. d uc h o v aýc h •

’Výnazok^ž. rezolúcie . . . ” podľa možnosti :čímBsmôr realizovať 
zásadné- požiadavky "Vyhlásenia”, demokratickým •spôs-ohBm doho
dnúť -g .upraviť pomer -medzi cirkvou a etátop, zmžlť' ustanovizeň 
cirkevných tajomníkov'.na všetkých stupňoch ä t.-- správy a preveriť 
ich činnosť, . rehabilitovať nezákonne -odsúdených, a aj inak po
stihnutých;- dať.cirkvi slobodu pre vykonávanie duchovno nábo
ženskej a-bohoslužobnéj činnosti v chráme i Mimo chrámu; unoš~* 
niť cirkvi *y rovnoprávnom a uš.nachtiXpm súťažení vykonávať'-kul
túrnu i vedeckú-činnosť,-'mať vydavateľstvá i časopisy* * *, umož
niť organ!áevfeťpZväs ev. mládeže a úlov., evanjelickú jednotu; 
poskytnúť p-raC-ovníkom cirkvi 'tie isté práva a možnosti uplatniť 
sa vo. verejnom a občianskom- živote, ako ostatným občanom; zaru
čiť cirkvi je.j pracovníkom také isté práva .ako iným občanom . 
vyjaclrpvá-ť s;a slobodne ku všetkým' vážnyta problémom 'života a tým 
zobe z-p-ô či ť;. ob čl • nsku. kritiku a rovaoyáhu.f ’ zabezpečiť cirkvi a jej 
pracovníkom • tie isté ráva ako iným občanom pri nadväzovaní kon
taktov -so zaaraničnými cirkevnými organizáciami. a .pracovníkmi 
v rámci cirkevnej a vie-udskej špblu/ráCel,í f ■

Z množstva diskusných pri s levkóv ešte jeden: Ján Badinka 
c., .v- rovoch 19ÍB*-47 repatriovalo ,z Maďarska,^ Juhoslávie-, Mu- 
nunskar..Bulharska a Jkr&jiny' äsi 1G0.010 veriacich s 12-duchovný
mi, a seniorom-a r. IS-í-o utvorili • seniorát na južnou Slovensku, 
liatia, aby .resídlenoon b clá“, daná k dispozícií .suma. peňazí, čo 
sa zozbierali v akcii* ”Cirkev navráteným bratom” ha stavbu ko
stolov v presídláneckýcii - ab-órc‘ch.; "‘/B.cli. postavené len dva.:, v Ne- 
svatíoch a Senci *' ./My’siov-uje želanie- ňať rubriku Evanjelického 
hlásnika v Ev.pošle, ďalej ponechať’v ich zboroch Tranoscius



& aby ich presídlení farári mohli navštevovať.
Konferencia sa skončila v pokoj i modlitbou a druhým veršom 

9V. hymny.- Treba povedať, že neprial© si £ uspokojenie tým, čo ju 
pripravovali. Zponojrajsie bolo vedenie..cirkvi so svojimi prívr
žencami , aj koč prežili veľa strachu. Treba -povedať, že by bolo 
vidieť aj ona e viad výsledkov tejto konferencie., keby nebol pri
šiel PI. august 1968: obsadenie Československa sovietskou armá
dou a spojencov. Týt: Jamokrátizácia v Česko siovensku prestala a 
tak aj obrodne hnutie v cirkvi. Biskup c’h&bada sa prestal žalo
vať -na chorobu, .hoci na o sa j bal.;.ťažko chorý, úradoval po-- starom 
daloj # Prípravný v ‘bor n.ZD~u sa :s£ce zišiel niekoľkokrát, ale 
n uul čvyn .e Jak ton. koľ nebol nikdy schválený. Prípravný výbor'* 
podal in3anro.ndUiľ generálnej rade prostředníctvona svojich sá- 
stopoov Salegroanýclo do gen.rody Dr.Cibulku, šimeka a Dr.Gá- 
brdba. bo redakcie kv. posla sa dostal VI.. Kub ovčák a do re- 
danci© Cirk. listov k.Zcštiai ako nástupcovia obrodného hnutia, 
aic to'•'•bol ô všetko. Tlačový tajomník Ján Juráš ostal nadal ej *

Otázka--biskop ov..rozriešil sám .Boh. Lr.Kátlovský zomrel- 
hned po konferencii’, 2a t i na po autohavárii r. ISo9 a. Chabadfe 
r. 197-0. V Západnou dištrikte sa _ o dar II o presadiť -oudoľfa Iío- 
ätrala ,- Úspech obrody, vo 7ýc;udnna dištrikte sa nepodarilo pre
sadiť kandidátov obrody, ale všetci boli- veľmi spokojní s voľbou 
Júliusa Filu. To boli 7o..by pôdna ústavy. Tretia voľba bola zase 
nadiktovaná zhora a generálnym .'biskupom sa stal br.Ján inichalko, 
a počínal si celkom ako monarcha. Predbiehame však ešte jednu 
v© ľioú n on f e r 8 ac in.
Stretnutie postihnutých bratov s vedením cirkvi vo Zvolene

11. februára 19 69 #
"história postihnutých.ja časťou, a to nie bezvýznamnou, 

histórie cirkvi našej Ycteiedných rokov” ,■ pripomína v liste .gan.- 
tajomníkovi Barthovi o.ľinnar, urgujúc zvolanie postihnutých na 
stretnutie *s vedením cirkvi, ako bolo požadované- už v Tur c < T© li
či;.ch. 1o viacerých listoch Vízner, Uhorskai, Havlík, Dr.Cibulka 
a Jozef Juráš 4.1.19bj dojednávajú na,S3Ú tamto /podľa zápisnice/; 
Stretnutie ot/orii br. ge.-. bi skup- Dr. Ján Chahada. Za postihnutých 
pral ..i osol body pre jednanie br.k .Uhorska! a všetci prítomní sa do
hodli na nasledovnom:
i. Cas a omasta s oretnútia predstavenstva cirkvi s postihnutými 

farármi sa určuje 31.1.1969 vo Zvolene v cir.zborovej sieni 
o 9.0C hé

ľ. GBÚšbozve na stretnútie pozvánkou všetkých bratov a sestry, ktorí 
boli "väznení e zbavení sáhla sa k účinkovaniu.

3. GBu .pošle priložený dotazník o každou 'pozvánkou.
4. Prítomní sa dohodli na 'vedení stretnutia1-v paritnom zastúpení: - 

br. Cliäbada-Uhorska!,' diak-Juráš, Ha äk o -Ma d c. rás, lätok-Ví sner *
5 . Dl hán, Veselý, br.C-ábriä, Sklenár, - zapisovatelia 
ô. Pri jednaní na stretnutí budú po každom bode uzávery .zápisnične 

fixované.
Program stretnutia je k tejto zápisnici pripojený. 
Jednanie prebiehalo v duchu vzájomného pochopenia#

Lj . a. .* - .
Sa ge.cirkev:' Sa postihnutých:'-
Andrej.ni&k * . * Pavel Úkorsnai
Dr.Ján Chaboľa 
O.Laá. Ba r t ho

o 11 o 7 x m  0 r , St #iia v x x k 
bn .ex d u. x -A.a, o o z. o n m  3



Generálna rada vsala ar vedomie rozhovor předsednictva 
a pGsiihrutými, ale rozhodla, že majú byť dva stretnutia: o- 
sobi tne s väznenými, osobitne s postihnútými* nástupcovia po- 
stilpoutých.na'ďalšom stretnutí 23.1.1969 trvali na jednom stret
nutí s r  • ornom a gen. rada súhlasila, Nakoľko gen, dozorca Žiak 
je. 31*1 •1969. viazaný p ovin: sťani v ilZ, stretnutie sa: uskutoční
11«2.Í9S-9 . ' ■ *

.Stretnutie' sa začalo a viedlo -poíL.a programu vecne a ňa • 
úrovni . Úvodnú pobožnosť-* vykonal- br, hr, L. Jurkovi c, t/orlí br, 
gen.biskup Dr.Chabada: .Stretnutia, bolo potrebná* V práci sa 
všeličo -nepodarilo pre prekážky, .Predsedajúci br..?.Uhorskai; 
Východiskovým bodom’j-o' ;á.nujúqa- nedôvera. Cieľ" stretnutia: o ostrá., 
niť túto nedôveru,

Dr. Cibulka S ?o*1stata deíorm.-ci-í <z hľadiska cirkevného prá
vneho- a mravnéhoDeformácie -spôsoboval spôsob výkladu zákona 
mimo cirkvi. i v cirkvi. "Líénošno urobiť bodku za tým, čo sa 
stalo, a-nechať veci bežať s bremenom dôsledkov, ba trvania <2e-» 
formácií, tým by sme sa priznali k bezmocnosti alebo nezáujmu 
b síay, zdravie a prácu a budúcnosť nasej cirkvi a deformáciám 
by sa'postálo schválenia a požehnania. Za toto by nás budúcnosť' 
tiež odsúdila, ako odsúdi deformácie a d e f ornát or ov," .o. •

. Vizner: Podstata deiorneeií v cirkvi t e ol o gi c k o -duc lovné
ho rázu. Deformácie zhrnul čo trcch skumín: 1,Poručené bolo bo-V *• * “ -na tie .cirkvi a ' jej áre 3u.’Nlo • služba, ále panovanie v cirkvi, ma- 
aipulovanio s uou. Dnešná cirkevná reprezentácia sa -pri nástu
pe - obklopila "na-' všítk/ch • stupňoch svojimi ľudni, aby si zaistila 
panovanie. Aj teraz ej ta prekáža ,,ri cds tranov .aií krívd • Náprava 
sa ani nezačala. 2. Koncepcia ft teologie tvárou k životu”  ̂ čiže 
£ r i s p 3 s ob o va ni e sa k panujúcej ideologliotnížiln na úroveň kázní. 
Časopisy'-’si vyhradili len >re seba. 3# -Vedenie cirnvi'sa ne o ..c vá
žilo poukázať na deformácie' v občianskom živote. ííazá^an.'Osti sa 
neraz -slovom Božím prekrývali. * -p D -

. Uhorskai: Občianska rehabilitácia. Je nemou povinnosťou 
o či s ti ť • 'sa. šáko-n č. B Z / od i lám-'k' t onu d áva. mo žu o s ť. .

. Aga© t: Rehabilitácia v cirkvi. - Kde . Sa- diali Deformácie, 
tam treba vynoria ť i rehabilitácie. - o • - ..
: ' Dr.Ormis- vidí deformácie v uiéreš aktovamí- zákonného strany

štátu-, na' druhej strane nevyužívanie zákona na hájenie našich 
záujmov, ári úsilí našej cirkvi proti návrhu zákona 218/49 spo
menul ako nás slovenských:'evanjelikov ceskpbrntská cirkev zradila 
napriek dohovoru na porade- v :3iline /X949/# Deísr .cla znamená ; 
robiť, na čo nemám právo.

Dr. Ing.Peter Zaťko odmieta obviň ..nie' žiaka, že staré ve
drami© nepripravilo cirkev na socializmus. /Sílali sme sa už vte
dy prispôsobiť ?/

Dr.Jáu Michalko: 0 fakulte;'' Obvinuj e.. vie t kýc ií:: ä na všetky 
strany, aby. ukázal, pža fanulta robila všetko dobre, aj ked vyho
dila študentov Veselého a .-.Oravcaí ' ' • m

Ján Trebuľa..: Obroda, cirkvi: - Za obrodu sa všetci postihnutí 
angažovali o''angažujú. To je postulát Ducha, svätého.

Stefan Dl hán: Pomer postihnutých .k .cirkvi,. --Cirkev bola 
postihnutým matkou, vritemnosťou Boha samého,

_  ' t » v  ,  ■ v  ♦Darina Baneíková: Obviňuje Chaboáu a Žiaka ako si počínali 
pri zastrašovaní Cobrdu, vyhrážaní Senšelovi, ako sľubovali, čo 
nikdy nesplnili - vybaviť'amnestiu pre zavretých.

Na tomto stret aut í.- prečítal 0. Vizner prehlásenie zostavene 
redakčnou komisiou. 'Charakter i-zu j e pomer postihnutých k Ježišovi



L: cirkvi, k zborom, k rodinám, k utrpeniu, k ...ráči, k defornáciáu 
i k obrode.

Podľa uzáverov tejto porady, gen.biskupský úrad oznámil všet
kým farským úradom, že se pri geu.rada vytvoril poradný, zbor práv
nikov, ktorému majú jednotlivé zbory i inštitúcie poslať žiadosti 
o r e Labi 1 i iác iu v cirkvi, r e sp • svoje návrhy na odstránenie defor
mácií.

Zo stretnutia beli delegovaní bratia: Dr.Cibulka, Juráä, U- 
horskai a -Vísnér do generálnej. rady, ktorých gan, rada' kooptuje 
za svojich členov. Títo aj boli niekoľko krát v gen. rade. Pred
ložili 40 bodov - návrhov na riešenie a postemné- odstránenie defor
mácií. Generálna rada ich v prítomnosti aj prejednala, sľúbila zá
pisnične, že ich realizuje, al.ý nerealizovala. Prečo ? - V aprí
li sa skonsolidovali pomery v strane.a vláde. Konsolidácia zname
nala pre naše cirkevná vedenie návrat k deformačným’spôsobom. 
Delegátov .roste prestali pozývať do gen. rady.

Po stretnutí bezprostredne panovalo veľké uspokojenie až uve
ličeni^ -Stretnutie- dávalo, perspektívu nápravy. Sú z neho magne
tofonové záznamy. Sú z neho , hodn :>verné sápi cmice, ktorá však ne
boli doručené pc podpísaní vedením cirkvi, na určené miesta, ale 
kdesi na GBÚ za viazli. ’GBÚ zhrnul i dotazníky-pos-tilinntých, ale 
nič neurobil, nerehabilitoyai, p c ťa žiie. n,e pri >u.c ti! rehabilitáciu-
.p v> tS {/JL íUajLLI 5y C h  .

Tak sa skončilo obrodné; hnutie v Slovenskej, evanjelickej cir
kvi v ČSSR. Dr.Cibulku, Taslera, Hronca i mnohých iných si už Pán 
povolal do večnej slávy, niekoľkí účastníci ešte Silu a vyznávajú 
vieru v Spasiteľa sveta a vydávaj ú svedectvo: ”Jašte 'čas nenastá
vá k vítozství Sienu.

Posledné' reuy osemdesiate
Cirkev šije. nie zásluh, u ľudí, ale s milo.j ti Božej .•Je iba 

tam, kde ja Kristus, ktorý nás zmieril s Otcom. Ha tá pravdu nás 
upozorňujú mnohé- cirkevná•fakty. Oslávili sme SOS. výročie naro
denia Br.Martina Buthaxa'/13o3/. Pripomenuli sme si P3G. výročie 
vydania- 'ľraiiovs.k.ého: T?Ciikary; sanet.orua,? - nášho Trancscia, skrom
ne síce, ale predsa A ono/. Pri omíname si storočnicu - Cirkevných 
listov. So ši budú pripomínať budúce generácie' z našej doby ?
- Deformácie i obrodné hnutie. Postavy i postavičky ľudí..
Dle hlavne nech si. zachovajú vieru a ..ri ,.vnímajú si: BOH MILUJE 
GVľUT.
Použitá literatúra:--
- nkc to bolo
- Cirkev v útlaku. Dokumenty
- Kronika obrodného hnutia
- KÍaoný dsvi t
Bápisnice z konferencie v T.Tepliciach a vo zvolene 
Denná tlač 
Cirkevná -tlač
Poznámka : Juraj Luterský

. Mená niektorých .psob a dalšie podrpbmasti sa v *článku neu
vádzajú zámerne, lebo nnohé zainteresovane osoby ešte žijú.



LÁSKA VŠETKO PREMÁHA

O pražskom biskupovi Podlahoví napísali knižku 
s názvom.Svátečný Človek. Sviatky sú zriedkavé dni 
v kalendári. Sviatoční ľudia sú výnimočné postavy me
dzi Tu či mi svojho veku. Ale pravé veľkosť zostáva svia
točnou aj po rokoch. Také sú sviatky ne Si ch svätcov.

Môžeme zaradiť osobnosť Dr.Karola Kmeťku, nitrian
skeho 'arcibiskupa, medzi sviatočné postavy v našom 
národ e y . v. C i r k v i ?

", Ni'eľen'.môžeme, t .e musíme. Spáchali by sme hriech 
proti, dejinám slovenského národa a proti dejinám Cirkvi 
na Slovensku, keby sme nechali padnúť do zabudnutia 
slovenskú brebr osť,, ovenčenú hodnosťou ar biskupa 
po svätom Metodovi’V-

Prešné a potrebné dáta o *ivóte a diele arci
biskupa .Kmeťku sú zachytené v knižke "J.E.Ďr.Karol • 
Kméťko 25 rokov bi s .supom v ’ Ni tre. " Zborník zredigo
val'' doc.,T)r. Vo jtech Bucko. Vytlačil S SV v Trnave.- 
Obrazom duše arcibiskupa Dr.Kmeťku sú tzv. Litterae
circulares od roku 1921 do roku 1948. Vydával ich 
Biskupský úra d v Kitre.

Tento môj príspevok neslobodno brať ako histó
riu, to sú moje reminiscencie, ktorým ghýba presný 
časový sled, na,to už nestačí mjja pamäť. Biskupský 
archív vie viac a presne.

Prvé moje stretnutie s pánom biskupom Pr.Rmeť- 
kom bolo 9* apríla 1 9 2 1, keš ma v mojom rodisku bir
moval. Vtedy som ani snívať nemohol* že raz budem 
s ním za ftolom .sedávať ako člen jeho domácnosti.

Roku 192.5 hlásil som sa do Malého seminára 
v Nitre za klerika* Priviedli ma na hrad do veľkej 
prijímacej siene a postavili pred pána biskupa. Nie
čo som prečítal a preložil z latinčiny a predniesol 
úryvok z nejakej- básne. To Kola iba kontrola, či mám. 
správnu ■výslovnosť. Prijali ma a pán biskup sa ma 0-
pýtal, či mesačný poplatok Kčs 50.- bude rodičom 
veľa. Usmial som s©, veci môj otec bol bohatý gazda

Cez gymnaziálne roky pán biskup často chodieval 
do Malého seminára. Prichádzal cez študijný čas,.aby
rás našiel d c Ja * Všetci sme povstali a čakali, čo sa 
nás ľude pýtať p^n.biskup. Vždy prichádzal s nejakou

nútil rozmýšľať. Pýtal sa naprotázkou, aby n
aký úmysel J mj'010'-' rj

sa modlievame. Každý povede 1 svode: zvačša 
■“e, za úspech v š1 úd: i, za rodičov. Veľmi po- 
téraz už nebohého F.Mateja Marku, ktorý na- 
žé mu ide o rehoľná povolanie. Aj sa stal je- 

a rektorom teologického štúdia jezuitov v Ban- 
,rici.

Typickou pózou p”i týchto návštevách bolo, že si 
stal doprostred stu ovne /volali sme to múzeum/ a to
čil palicou /Čaganom/.

za rň ra v
chv r31 1
z na čT 1_L_
ZU.1 +(ýfT a
ske -* E*y-°



PŔn biskup občas si volal k sebe na hrad niekto
rých klerikov. Chcel ich lepšie poznať. Raz nám poslal 
rumence, inokedy knihy. E'šrte z tej doby mám Szuszayho 
Apologetiku aŕ Spirágcv Veľký katechizmus. Sú to pre 
kňaza knihy na celý život. Vedel, čo budeme potrebo
vať. Raz ma volal, aby som mu vysvetlil, čo znamená 
moja poznámka v informáciách o istom klerikovi, ktorý 
často pouyíval mašťalný slovník. Chcel počuť, aké sú 
to výrazy. Zrejme to-.-nebral na .veľkú váhu j lebo toho 
klerika poslal študovať teológiu do Ríma.

Do Veľkého e.eminé'-"' ch od i é vál ešte častejšie ako 
do -"alého. V"dy prichádzal na semestrálne skúšky, pri 
kterých i sám dával otázky. V advente o pôste bývali 
cvičné kázne. Vždy prichádzal do jedálne a počúval spo
lu s predstavenými seminára. Po kázni bola kritika a je
ho pastoračné pokyny.

Pri teologickom štúdiu bol aj literárno-vedecký 
krúžok. Bola to praktické vec, - učili sme sa samo
statnému vystupovaniu, a objavovali sa tam i literárne 
talenty. - Krúžok príležitostne, poriadal akadémiu. Pán 
biskup vždy prišiel. Pre; teológov mal vždy čas, - Občas 
poriadal tombolu. Nakúpil kníh, bižutérie. Vy sme išli 
jeden za druhým vybrať si, čo kto chcel. -Rez do posled
ku zostával malý balíček, nikto ho nebral. A tam bol 
zlatý dukát. Chcel nám dať na vedomie, že nie je naj
cennejšie to, čo je najväčšie. Ale on z toho poznával 
charakter toho-kterého teológa. -.Občas- prekvapil niekto
rého mimoriadnou pozornosťou. Tak som dostal ruženec 
z cudziny. Dlhé roky-som si ho opatroval ako vzácnosť.

Zakončenie seminářského života vyvrcholilo kňazskou 
vysviackou. Po .vysviacke -boli; sme hosťami na obede 
u pána biskupa spolu s- pre,d Stavenými . seminára. Tam sme 
dostali pod tanier. obálku  ̂ dišpczí ciou, kam. máme na
stúpiť za kaplánov. Bolo z toho pravdaže veľké vzru
šenie Ja pre pána biskupa nevinná zábava, lebo každému 
novokňazovi vedel niečo povedať o jeho pôsobisku i o prin 
cipslcvi, ku ktorému pôjde.

V rokoch 19J4-35 bol som. kaplánom, v Žiline. Pán 
protonotár 'Tomáš Ružička rád spomínal zašlé časy po- 
prevrstové. Spomenul aj to, ako pri nejakom rozhodo
vaní s poprevratovými. rozhodujúcimi činiteľmi kato
líckymi- vybrali kandidátov na biskupský stolec, takých, 
čo sa c-svedčili ako. predprevratoví -Slováci a mali teo
logický rozhľad. Tak sa stal biskupom Dr.Kmeťko, po
slanec Revolučného národného zhromaždenia v Prahe. Za
stavil sa na fare v Žiline a pán farár Ružička si vši
mol červenú dependenci u u Dr.Kmetku. Pýtal sa: Už to 
prišlo  ̂ Kmeťkc odpovedal: Už. - Tým sa skončila reč 
o iehe menovaní za biskupa.

Môj žilinský šéf, pán protonetár Ružička dostal 
od pána biskupa list, či by sem bol súci do auly /na 
Biskupský úrad/. Odpovedal : Carueso nie je, ale praco
vať vie. Tak som sa stal archivárom Biskupského úradu 
v Nitre. Býval,; spm na Hrade 1 ytravoväl. Pri obede a 
v0 c o n  sľľiQ v o z p X í ali němečky, aby sme sa zdokonalili 
v reči t '



Po večeri sme hrali asi štvrťhodinu guleční.k, potom 
sme počúvali správy a išli -pat.- Pri stole n e :obede e 

pri večeri"preberali sa udalosti v kancelárii, v biskup
stve, vo svete.

Občas sa zarczp-révsl aj o svojich kaplánskych ro
koch, S priateľmi rád zabehol do Budapešti /tam. študo
val teológiu na univerzite/, keó tam. bol nejaký význam
ný futbal. Keä však sme my mladí chceli niekde zabehnúť 
na návštevu, to nemal rád: načo‘vraj, však doma je naj
lepšie, ■

Sjšctou Spomínavší na námahy pa. toračných kňazov, 
zvlášť ,v zimnom.období, ke3 v studenom, kostole dlhé ho
diny s poved 'váli. ; kládol nám. na srdce, aby-sme boli" vô
ci n im u
s c mu ú "v - o
lom, ško
d i sp o:novpp 2 y > p. n$.
Ordinári

ne
1: farou
ianliví4 keby azda včas nepodal n
'ciu. Kňaz má rí. č starosti .s ____
oú, - príde'"domov U z i m e ný , únave ný , 
ný hned písemnosti vybavovať. S úsmevom 
niektorých farárov j ktorí radšej prišli

laku pi- 
, kos tô
ni e je 

spo
na

oschne, ako tr Pi‘J uii ra 'o napi ať. —.
Pri birmovke v Turzovke smiešnu nehodu: v noci 
ním zlomila posteľ. Bola z toho trochu napnutá

sa pou
______________  r________________ __________  _  ~ ....................................- j . . . . _______ . ,-ituá-

vxa, alezato.pána -farára Tcčíka vymenoval za dekana, ' 
lebo tc .bol veľmi zaslúžilý kysucký kňaz.- Zo svojich 
kaplánskych čias spomínal na Kysucké'-Nové ide s to. 'Jeho 
farárom bol pánsky človek, nie slovenského sotenia.
Pán kaplán Kmeťko bol od rána v škole na filiálkach. 
Ked prišiel ..domov, vítali ho domáci: Od rána tu chu
dera áeha čaká na Vá 
A pán dekan bol dóme. , x . ^  
zať na nesociálne správanie voči našim Kysučanom.'

Ke3 sa stal farárom v Tepličke r/Váhom,

aby sté jej išli muža zaopatriť. 
Pán biskup tým chcel len pouka-

klevný s' 
sledovať, 
farára,

U 2
ny v Žiline dal ho a-kc nebezpečného pánslava;
Ale tí, ktorí to mali robiť, upozornili pána 
aký príkaz dostali.

Po. prevrate delegovali ho ako farára v Tepličke 
za poslanca do revolučného národného zhromaždenia v Pra
he. Tak sa dostal do styku s českými katolíkmi politikmi

lupráce s českými katolíkmi v rámci pr-Prívržencom 
vej GSR 
ťaškó padlo,

prn
zostal Pretu mu 

českým politi-
ajdo rozpadu republiky.

'ked* ako biskup musel proti
kom brániť práva slovenských katolíkov. - Ked Dr.Eduard 
Beneš sa stal prezidentom a navštívil Nitru, prišiel 
aj na Hrad. Tam. pred- vstupom 'do katedrály hô pán biskup
privital.

Meno pána biskupa Kmeťku sa mnohokrát spomína ne
správne v súvise s "mičurátstvom". Slovenskí s českí 
ľudoví poslanci tvorili v parlamente jeden celok pod 
menom Československá ľudová strana. Slovenskí ľudáci 
však nenachádzali dosť porozumenia a opory u^predsedu 
českej časti ľudovej strany, u preláta Jána Šrámka. Na
stalo roztrhnutie: na Slovensku sa utvorila Hlinková 
slovenská ľudová strana. S týmto rozthnutím pán bis
kup nesúhlasil a zostal prívržencom spolupráce s -čes
kými katolíkmi až do konca prvej republiky. Šrámek zalo
žil svoju stranu na Slovensku pod mene n a vedením Dr»V.. 
Mičuru. Tým boli slovenskí katolíci oslabení a zostalo



to skvrnou na slovenskej kresťanskej politike. Exponen
ti ýteito frakcie beli kanonici Andrej Cvinček a Dr.Michal 
B e tí.o, osobitní priatelia pána biskupa ešte z dôb predpre
vratových. Dr.Beňo bol jeho krajanom. Títo dvaja presadi- 
•Ti niektoré personálne'dispozície, ale pán biskup nikdy 
nedal súhlas s menovaním, ktoré by bolo ne škodu-Cirkvi.
S politikou Dr. Kičuru nemal-nie spoločné, hoci Micura 

"bol občas hosťom pána biskupa. Pána bi skupa veľmi bo- 
JLelo, keň Dr. Mičuru dali odviezť do Sovietskeho Zväzu, 
kde vo väzení zomrel. Tak mi tc rozprával Dr. Martin So
kol, ktorý bol zavretý v susednej .cele pri uičurovi a od 
dozorcu sa dozvedel, že s Mičúrom je to zdrávotne zle. 
Mičura bol diabetik.

V personálnych záležitostiach hľadel vždy len na 
dobro Cirkvi a diecézy. (Kecí zaujal b i f ku r s 3rý stole c , po
učil. služby starých aulikov s poveroval ich dôležitými

..'úlohami, a postupne im udeľoval hodnosti a vyznamenania.
•Ka teolovickcrn učilišti nemal profesora na biblické vedy. 
Nevadilo mu, že Dr. Francieci je exponovaný senátor ma- 
.darskej kresťanskej strany, bol to.kanonik, ’ - šľachetný 
'.kňaz a ako profesor budapeštianskej univerzity bol vy- 
ňiksíúeira biblistom a orientalistom. Pán biskup išiel 
za ním. o prosil bo., aby prevzal úlohu profesora biblika 
v Nitre. Ten ..to ochotne prijal.

Otázka činnosti -Dr.Jozefa Tisu nijako nesúvisela 
s hnutím mičurákev. Dr. Ti so dostával sa čoraz , silnej- 
šie do prúdu politických, zápasov, - a to mu prekážalo 
vo- vykonávaní úloh suľika. .uvolnili sa Bánovce, dostal 
ich, hoci iní vynaložili veľké úsilie, aby bánovským, 
farárom s s i t s, 1 v t e a a j š í b dn o v s ký k a p 1 an Re h. o .r Smi e š k o .

V súvise s odtrhnutím. slovenských ľudákov od šrám- 
kovccv vzniklo ečhladnutie priateľetva medzi pánom bi
skupom a- kanonikom. Dr. Jozefom 3udayom. Budsy bol naj-s 
dôvernejší' priateľ pána- biskupa od. mladých kňazských 
rokov.. Budsy bol povedomý- predp-revratový Slovák a 'vzor
ný kňaz. .Aj literárne pracoval. Pán biskup jeho prvého 
vymenoval za kanonika a bol aj vymenovaný profesorom na 
teologickej fakultě v Bratislave, aJe fakulta sa neu
viedla do -yi veta. Dr.Buclay zastaval postoj Klinkov:, c-, . 
samo s ta tni tá s.a .od járámkcvcov. To obidvoch šlechetných 
kňazov a priateľov oddialilo, ale sato pán biskup vyme
noval . D r . B u d sys za veľprepoata nitrianskej kapituly 
avDŕ.Buday príležitostne v mene kapituly a ústredného 
kňazstva,pozdravoval pána biskupa.

Citové veľmi sa dotkla pána biskupa smrť jeho pria
teľa xilin.pkého farára* opáta a apoštolského prct.onotára 
Tomáša Ručičku. Boli. priateľmi od .mladých rokov aj ako 
Slováci predprevratoví á íežko padlo pánu biskupovi, keS 
musel -tohto svoáho priateľa pochovávať. —.
Podobne, f e 1 c sš lúči 1 s P.'Jozefom Danielikom., predsta
veným lazaristčv a milosrdných - sestier sv.Vincenta v Lad- 
coch.



Zvláštne miesto 
farár kanonik Michal 
z Kysúc ŕ?o Nitry. Stí

v -M.vete pána biskupa mal nitriansky 
Bolepek. Roku 1S25 pritiahol si ho 
íl- sa spirituálom Malého seminára,

riaditeľom učiteľského ústavu, redaktorom Svornosti, die
céznym moderátorem katolíckych mužov, nakoniec nitrian
skym farárom a kanonikom. Pán biskup si ho veľmi vážil 
a často hc kritizoval, ale kritika bola obdivom.
kup videl, že pár kanonik
'možne ho podporoval. Bol tc 
vôni pána bi 
a do života

; oheň konštruktívny, 
kňaz, ktorý vyrástol

'kupa. Pán karonik videl do duše pána
uvádzal to,

/Pán bi skup veľké nt 
teológie. Skončili štúdi 
točne mimoriadne nadaní: 

Haneš, Br.Polakpvič, 
á]s všetci 

rád mal, kecl š 
najnadanejších patril Dr

co
rí p ■

>an bi.skup mal v srdci.

Pán bi s- 
vše-
pod vply-
biskupa

staval
r*'

na nových' profesoroch
v cudzine. Boli to kňazi sku- 

Dr. Beňuška, Dr.Murí n , Dr.Chla - 
Dr. -Janega, Dr. Šafár. Hoci mla- 

vopim spôsobom už boli" osobnosťami. Ne- 
nioktorí angažovali v politike. Medzi 

Chladný. Jeho vedecké práceJeho vedecké
teologickú vedu vysoko. Ale keä 
Dr.Višrovekého Resurrexit, pán 

vystúpil. V jeho kritike videl
zaslúžilému profesorovi.

boli vyniesli slovenskú 
prísno skritizoval práci 
biskup proti nemu o-áre
porušenú lásku a úctu k staršiemu zaslúžilému 
A keó pri stole Dr. Beňuška ako tajomník biskupský obra
ňoval postoj Dr. Chladného proti stanovisku pána biskupa, 
to vyvolalo veľmi trepnú situáciu, ktorej dôsledky zmier
nil len zásah pána tí-kúpa Dr.Nécseyhc, ktorý bol vtedy 
generálnym vikárom.

S uznanlivo stou sledov al literárny postup našich na
daných básnikov P.G.Hlbinu,
7 e ľmi si cení 1 vedecké p o ku

Lcjzka Furjela. 
uezefa Hanku. Jeho "Rozumná

Janka Harantu,

viera' urobilapr Slovensku mnoho dobrého. Podporoval aj 
literárnu históriu Dr.Drozda. Umožnil mu štúdium na peda
gogickej fakulte v Bratislave a vymenoval ho za správcu 
diecéznej knižnice. Tam Dr.Drozd vyhrabával cennosti 
c našich kňazoch minulosti. Pomery do toho všetkého za
siahli nepriaznivo.

Hovorilo sa, že pán biskup sa vedel správne orien
tovať, kel išlo o výber osôb. Opravdovým požehnaním pre 
nitriansku diecézu stal sa Jozef Žatko, ktorý skončil štú
diá v Innsbrucku. Stal sa aulistom, vynikal vo všetkých 
teologických vedách .a popri pánu biskupovi Néceeym bol 
najlepším teológom nášho, biskupstva. Pán arcibiskup ho vy
menoval za .špirituála teológov a tam celé generácie formo
val v duchu svätého. Ignáca. Robil nepceniteľné služby 
diecéze .aj' ako kanonik.. Pracoval pri cirkevnom súde aj 
ť ré tej inštancii. Jeho latinskej štylizácii sa' nikto ne- 
- výrovhál. -

Podobnou ozdobou diecézy bol kanonik Štefan Chmela:
......   “ gy-aulista, biskupský ceremoniár, spirituál klerikov -

gymnáziámnazistov, profesor a riaditeľ dievčenského 
v Nitre. Bol perlou diecézneho kňazstva.

Spomínam to preto, lebo to všetko patrí k osobe pá-, 
na arcibiskupa Dr. Kme+’ku. Poznal svojich klerikov, teoló
gov, kňazov, 
rozvi jal.

a preto vedel, koho kde má postaviť, aby sa



' ftera^ť niečo o náplni 
Kečf. do plače připravil kni
.dajší- biskupský tajomník 

ko v i . je^cr bš skup pověda 
., ■ " k k e é h ľ a cl í e z o z c r

obdobie Dr.Kmeťku s údivem 
me a bojíme sa povedať sic 
-do tej krásy rozvinutej bi

K o 1 é g i u m N i t r i a n r ke i 
pána biskupa Dr, Kmeťku ta 
do? integer factus e?t no? 
-- pevný v zásadách a k
sa načim o t c on, učiteľom e. 
s t v a ?tá1 2B rokov s tá d c 
tovenej charakteri?tiky.

c d poč i o t ku 5 nie 
•veľkosť ducha pána areibis

jeho biskupskej úlohy, 
hu o sviatosti birmovania, vte- 
Dr.Beruška poznamenal: čo vset* 
t c tejto sviatosti i 
noho uhla na celé biskupské 
, s .otvorenými ústami stojí- 
v o , aby sme nevniesli tieň 
skupskej činnosti.
•ídelnej kapituly privítalo 
ktc• Vir firmus et socer- 
t poter,., doctor et rector- 
ňaz čistého charakteru stal 
správcom. Na čele biskup- 

ba dokázala pravdivosť ci-

iatívne myšlienky ukázali 
kupa.

Prvé jeho myšlienka upnula sa na Skalku, kalá i 
Veľká Skalka bolo v rozvalinách. A predsa to bolo sídlo 
hlavných patrónov nitrianskeho biskupstva. Za pomoci 
celého Slovenska vybudoval Malú skaisku a odovzdal ju
do správy Otccv " o-d e:. p t o r i s t o v „ Mal v pláne Skalku 
urobiť exercicným:certrom. Ale. upustil od toho, lebo 
Vef’ká Skalka by si bola vyžiadala na vtedajšie pome
ry neúnosná výdavky. Kiež by dal Boh, aby jeho my- 
"Šlienka našla raz realizátora ľ

3 najväčšou hú ž e vna t c s ťou pustil sa do budovania 
misijného diela ne. Slovensku. Rád opakoval mienku kto
rého s i .nemeckého biskupa, žc peniaze a námahy obeto
vané na misie, prinášajú požehnanie doina:
A bolo to tak. Rozvinú tá. misijná obetavosť v biskup
stve a na Slovensku skutočne boli zrejmým požehna
ním pre duchovný život na Slovensku.

Pán arcibiskup dal .do úžitku Ver bi stom biskup
ský kaštieľ v Mučeníkoch-Sľádečkcvcisch. Potom pomo
hol vystaviť .ústredný misijný dom v Nitre. S mimoriad
nym ppľ ehna.nl m a • obdivuhodnou húževnatosťou najprv 
v rámci diecéznom a potom celoslovenskom rozvinul zá
ujem o šíťenie viery medzi pohanmi. Záhorský kláštor 
prenechal 7erbi stom a pomohol im tam vybudovať novi
ciát. Tam rád chodieval, to bolo jeho duševné osvie
tenie. Zvlášť si vysoko cenil prácu Patra Pohla, vy
nikajúceho teológa e nadmieru skromného kňaza. Keá mu 
ho prvý raz predstavili;•To je Pater Pohl,.- muž sko
ro dc dvoch metrov - p ár. biskup sa opýtal: a koľký bu
dete celý, keä teraz ste len pol ? Podobne s úsmevom 
bral disciplínu frátrov na Sobore. Ke 3 na bránu za- 
cer.gal o nebol t n r. vrátnik iný fráter nešiel otvo
riť, i keä počul zvoniť a. išiel okolo brány. Keä. na to 
rán arcibiskup poukázal, pověděli : u nás má každý svo
ju prácu. Pán arcibiskupAsa na to neurazil, že musel 
dlhšie pri. bráne čakať, usmieval sa, že na poriadok 
dopláca*



o ez C O

V o p r í n o s o m  pre. rozvinutie misiprého diela r &
Slovensku bolo vydanie dvojzväzkového diele "Svetové mi 
sie”. Táto kniha stala sa učebnicou na teologických vy
sokých škole ch,

V ka.žde.j farnosti bolo zalezené Dielo šírenia vie
ry, Dielo dětinstva Ježišovho, dielo' sv. Petra pre vý
chovu domorodých kňazov. V starostlivosti o výchovu do
morodých kňazov sme boli ne prvom mieste ha svete. Slo
vensko udržovalo tri mi si.iné. veľké semináre.
dobrodinci bučí
kov š .  t u Č QV ou li m? c  i
p r i  s Pi p VSl i O]a m  o a
Í  i f otc g re -px i  U -veľ
s o v a ť e

V r c i i o n cm. m i  c  í
meny twlo vgr O '■J 1 G 1  o.H

dali naraz požadovanú sumu a z jej úro- 
i? si jní teológovia, - alebo každoročne 

Kčs 1500- Misijní dobrodinci dosta- 
ho teológa a. ohli si s ním dopi-

jnej aktivity, ale aj radosti a od- 
ie misionárov z nitrianskeho ústred- 

jí.mavé, úchvatné, pô-ného misijného domu do misií. Do; 
eebivé, rozohrujúce boli chvíle, ked naši slovenskí mi
sionári obstali na prsia misijný kríž a po svätej omši 
rozlúčili sa s. .rodinami a nastúpili i e batožinami do 
pripraveného autobusu, ktorý ich odviezol do Modlingu 

ke"dý pešiel svojou stranou: do Číny, Japon- 
Tndočínv, Ju "ne. j Ameriky a Pán Beh vie, kam..
Pár. ercibd skup veľmi podporoval rehoľný život

na •] ovénr’-.ú. J ' mi tom zazlieval, že sa neusadili v ni
trianskom bi skúpsív*, hoci kedysi účinkovali v Tren
ej ne na C Vr, 1 y Ckl '-v v_í jl . ly hj .o im vytýkal, nevydali živo-
tcP i p. na n v8 čšne b Q

c poho-. Jesuit 1v c ‘
VB 1 do T av,7 na
vední k c m n r •0i
ti sklnov v Tjn t no li

Ťal •CO v,\r n ám
bi e t o V 8 r*X -—p1 0z
lé j B C 0 t C kPdvr i
to ■ chodí.1 na •'i ei ;

. valmi ctil a P. Králičkovi cncdie- 
=vatu spoveď. Keď terč odišiel, spo- 
Gelmel Gerh&rdt, kvardiá.n fran-

Vertelo posúdiť, koho mal radšej, či 
.ánov. a sí pre každého mal srdce ce- 
vyepiev’al moravský Sušil. Veľmi čas- 
jný dom., ha Zobor, ale nevynechával 

ani Seleziánov, ktorý n mal r ajbližšie, Práca s chlap
cami, mu bola veľmi vzácna. Nebolo jednej akcie u Sa- 
leziánov, že by nebol Iral na nej účasť.

K :záľube zaujímať sa o Život chlapcov patrili 
aj prechádzky pána arcibiskupa "na doske", na vonkaj
šom nádvorí hradu mal z dvoch fešní urobený chodník, 
a tam sa c:odieval poprechádzať. Chlapci z Podzámskej 
ulic 
boli pri
denne peroo:

čakali a ker sa objavil pán arcibiskup, už 
Každý sa pochválil, koľko ružencov sa 

a žalovali, ako dlho už nejedli,
r. o m
"í. ln i 

m i  mali mamu v ne 
ho bolo pravdivé, a 

rvinený mi
1 Už

"Pán 
na c hl 
mi dodal: 
má vrátiť

o c mci a otec nerobí. Máločo z to-
le každý dostal drobné a utekal.J-l o

Hr
.i," Niektorý si prišiel požičať 
Pán arcibiskup požičal a pred na- 
■ nepríde, až ked zabudnem, že r.i

osuv.
” 'ľ1 ■' ry  r -  r - cJ. J.i *u C! ^

, potom sa ukáže.
Takéto stretávania e deťmi patrili do jeho biskup

ského života. Viacerí z tých chlapcov žijú v Nitre ako 
starci a radi spomínajú ne. pána Osvíceného.



Ďalším veľkým biskupským dielom pána arcibiskupa bolo 
zalomenie KTK, spropagovanie KN, vydávanie Svorností.
Toto všetko slúžilo na propagáciu exercícií, pre laikov, 
čo bolo úplnou novotou a stalo sa požehnaním pre far
nosti. ?"alc to vplyv na rehoľné a kňazské povolania.
Za dvadsať rokov biskupskej činnosti dožil sa vzrastu 
diecéznych kňazovo 50. Uŕ g o v a 1 c , a n i z o v s n i e. j Tud c vy c h 
misií pc farnostiach-. Kazateľmi 'boli aj diecézni horli
ví ml ad s í kňazi. Kn e z ské e x e r c í c i e konáv&1 i sa'na mn o- 
bych miestach a skóre každý kňaz i kone] duševná cvi
čenia nie iba raz za tri roky, ale častejšie, mnohí’ každo
ročne chodievali. Toto všetko pri?pele k tomu, že v die
céze panovala disciplína. Výkyvy sr stali, ale sa ne
rozrastali.

.. Na doplnok c deko biskupskej činnosti patrí sa mi 
zmieniť o akcii, ktorú vyvolal na Sloven ku roku 1924. 
Bol vtedy predsedom Katolíckej školskej rady a né erecké- 
orgínv vynaložili úsilie, aby sa poštátnili cirkevné 
školy. On vts / dal previesť plebie -it na olov.eriskuj či 
si -ľud mi ad a poštátnenie Škôl. A výsledok bol prekva
pujúci:' všetko sa osvedčilo za cirkevnú školu a vláda 
musela upustiť od poštátnenia.

A teraz sa dotknem vecí posledných.
Prišli hrôzy druhej svetovej vojny, rozpadnutie ČSR, 

vznik Slovenského štátu, voľba prvého prezidenta'Sloven
skej' republiky. Naši arcipastieri sa prihovárali k svo
jim veriacim: "26.1C.1939vbude pamätným v dejinách slo
venského národa. V ten deň bude voľba prvého prezidenta 
Slovenskej republiky. Prosíme Všemohúceho, aby v týchto 
vágnych dobách zachránil našu vlasť od každého nebezpe
čenstva a nášmu prvému prezidentovi dal hojnosť svojich 
milostí, že by svoj ťažký s zodpovedný úrad mohol zastá
vať v dobro vlasti a národ náš viedol na cestu sprave
dlivosti, pokoja a blahobytu."

Pán prezident Dr.Jozef Tise dostal cirkevný súhlas 
k funkcii prezidenta. Ked sa do vládnych vecí začali mie
šať živly nezodpovedné, pán prezident sa obrátil na pá
na arcibiskupa s -otázkou, či má zostať vo .funkcii pre
zidenta, keňže nemôže zabrániť škodlivým.' vplyvom. Pán ar
cibiskup na porade požiadal Dr. Tisu, aby zostal-na mies
te, lebo jeho odchod by znamenal zlo. A prosili ej Židia, 
aby zostal, lebo vedeli, že sa nebudú páchať -atrocity., 
kým. c n bude prezidentom. A tak aj zostal..

Keň išlo o uzákonenie Židovského kódexu, vláda po
slala návrh zákona biskupskému zboru na pripomienky . Ko- 
dex bol podrobený’ dôkladnej kritike. Pracovali na tom vte
dajší generálny vikár Dr, Eduard Néceey,.. biskup a Dr.Pa
vol Benuška, biskupský tajomník. Protest bol neúčinný a 
Kodex bol vyhlásený. Biskupský zbor vyhlásil: "Vedomí svo
jej zodpovednosti pred Bohom, a svojej povinnosti chrániť 
prirodzené a zjavné normy Božie, musíme pozdvihnúť svoj 
rozhodný hlas varovný proti opatreniam, ktorými sa ma
sové, bez náležitého zistenia viny jednotlivca, postihujú 
naši rpoluverisci občania na ich osobnej, rodinnej, ma
jetkovej slobode."



Rozvinula sa veľmi s.ir 
so. dostával x letky i lado? 
ľoval. Židovskí rabíni pri 
šili ho, aby sa Židov ujal 
bí a bude robiť aj Čí ale j , 
rosť, i keď vie, že za to 
du k moci. Každú "iadosť o 
cibiskup Dr. Tvanovi Uju 
dosti do prezidentskej kan 
žiadosť vybavil kladne.

Po prevrate raz večer 
čana vtr *li členovia štátn 
vraj hľadať zbrane. Rozlie 
Vedúci zatiaľ sedel u pána 
debatoval. Na našu žiadosť

záchranu Židov.Ti- 
a výnimku ude -

sa stiahli i 1-i.

oká akcia ne 
ui e výnimku 
šli k pánu arcibiskupovi a pro- 
. On ich ubezpečil, že to ro
le bo je tc kresťanská po vin
ea Židia neodmeria, ked prí- 
výrimku odovzdával pán ar- 

rínovi a ten doručoval žia- 
celárie. Pán prezident každú

pod vedením židovského cb- 
ej bezpečnosti na hrad, idú 
zli sa po hrade i na povale, 
arcibiskupa a pri víne s ním 
dal pokyn svojim ľuďom, aby

Inokedy prišli pod vedením Pr. Jozefa Straku a pre
zerali miestnosti biskupskej kancelárie a prekutali pí
sací stôl pána biskupa Dr.Nésceyho. Dr. Strakovi som 
poznamenal, že táto akcia sa dostane do histórie biskup
skej kancelárie. Hneď. bol zvedavý, či píšeme históriu 
karcelárie.

Keď nemecké vojenské jednotky prevzali moc nad Slo
venskom, navštívili nemeckí činitelia Kar ma s i h, - Ho ff le
pána arcibiskupa a žiadali, aby biskupský zbor vydal 
pastiersky list .proti sovietskej armáde. Pán arcibiskup 
odmietol s odôvodnením, že aj v sovietskej armáde sú 
kresťania, a preto žiadosti nemôže vyhovieť. Pravdaže 
bola ad hlbšia príčina: katolícky biskup nikoho' nebude 
hnať do .vojny za takých okolností, kde už nevládne prá
vo a spravodlivosť.

Keď sa blížila fronta k Nitre, sovietsky maršál Ma
linovský poslal pánu arcibiskupovi depešu, aby sa ničo
ho neobával, nič sa mu nestane, keď príde dc Kitry so
vietske vojsko.

Stalo su však predsa.
Nemecká posádka náhle opustila vežu katedrály 

ej Nitru,^Napriek tomu dňa 26. marca 194> v pondelok Veľ
kého týždňa Nitra bola bombardovaná, hlavne Párovce. 
Zostalo mnoho mŕtvych a ranených. Vežu katedrály ostre
ľovali a zapálili. Veža padla na schodiště pred katedrálu 
Díval som sa na to. letecké zásahy dostal aj Hrud. Okno

rcibiskupa zasiahla mína a rozválela, 
^■i mnrVin obyvateľov Nitry hľadalo

do pivnice cez

pri spálni pána
stenu. Vo Veľkom týždni mnoho vmj 
útočiště na hrade v pivnici. 'Pred vchod 
okno

Ňa Veľký p
hradnej, pivnice prví scyietski^vojaci. Pýt; 
tam Germáni. Na zápornú odpoveď prijali cigarety a oui--1 ✓ -1 \ý T • . . • I T

. .._ i . _... . __. pivnice
;adla mína, ale nikomu neuškodila.
Ňa Veľký piatok 30. mavca 1945 zabúchali na dvere

ili c a, či su

li. Pc tom však niekoľko dní zdržovali sovietski vo
jaci , vraj trestanecká légia.



V -obnovenej českcslovsns kej republike začal sa z ér 
p8-° o moc. Utvorila sa Demokratická strená na čele s Le~ 
trichom. Druhá bola strana slobody. Pokladali to za od
nos komunistov, aby sa nekomunisti oslabili rozdelením. 
Biskup ? ký zbor vtedy pokladal za potrebné zamiešať s s. 
do pomerov, lebo i šlo c slolodu náboženstva. Dali po
kyn, aby katolíci hlasovali za Demokratickú strenú.
A tak r-â i. stalo. Ale vedúci ľudia neboli hodní dôvery.

Pamätá® so na túto podrobnosť. Pána..arcibiskupa na
vštívil minister financií z Demokratickej .strany. Pán ar
cibiskup pri stole pri obede spomenul, aby sa ĽS zasta
la práv veriacich. Minister preriekol: Podajte to písom
ne. Vtedy pán arcibiskup zvýšil hlas: A kolkokŕ'á't to má
me dávať písomne ?!. - Zostalo chvíľu ticho a potom sa 
rozprávalo o ničom.

Keď. išlo o svedeckú výpoveď pred tzv, národným sú
dom pán rci biskup uvažoval, či na .slávnosť'Troch kráľov 
má ísť na súd. Presvedčili, že treba ísť. ..Keď sa. vrátil 
a vystupoval z auta, usmieval sa. Bol veľmi spokojný, že 
vypovedal tak, ako vypovedal. A že sa voči pánu preziden
tovi zachoval tak, ako sa zachoval: podal mu ruku. bolo to 
6 . januára-1947. Pre pána prezidenta to bolo veľký r. po
silnením. e zadosťučinením. Povedal to známe Ježišovo ui
stenie: Dobi tur vo1 1 - in illa‘bore - Bude vám daná v tú 
hodinu, cc máťe povedať. Povedal teda podľa vnuknutia 
Ducha Svätého.

Svojou výpoveďou stal sa pán arcibiskup prvou osob- 
n o e t o u n a • SI c v o n s ku.

Dna 1? apríla 1947 neskoro večer telefonoval pán 
kanonik C/irček, že pán prezident bude popravený 18. aprí
la 1947 ráno o polšiestej. Pánu arcibiskupovi sme tc vloží 
li do misál ns ''trapu, ktorá ráno mala text svätej omše. 
Ako celý;.. Tlcvenskor. tam i pánom arcibiskupom otriasla 
táto skutočnosť. Biskupský zbor zakročoval aj.u vlády- 
v Prahe aj v Vatikánu, aby Dr. Tiso dostal'amnestiu, ale 
nič neosožilo. Beneš chcel, aby Tiso visel, tak sa stalo i. 
Beneš, ktorý sa stal prezidentom zásluhou Dr,. Tiév 1

Pán nuncius Dr. Burzio informoval, pána arcibisku
pa, 9e Dr. Tiso je na listine, vojnových zločincov. Pán 
prezident o tom. vedel. Podľa r Správania Dr.Ivana Murína 
pán prezident mohol použiť ponúkanú pomoc kardinála Faul- 
habera, ale nechcel."Musím•povedať pravdu pre hi ctóriu 
Slovenska, akc to všetko bolo." Vedel, že odsúdený bude, 
ale dlho bol presvedčený, že popravený nebude. Čítal som 
list, písaný pánu kanonikovi Randíkov5 : Budeme pokračovať- 
v boji za práva slovenského národ cr.

Žiadosť o milosť podal  ̂ odôvodnením., že nie ri je 
vedomý viny, ale. aby vyhovel požiadavkám katolíckej mo
rálky, ktorá ká? é;., obráni t s'ij^ivot« Krátko- - po poprave 
prišiel k pánu arcibiskupovi "pi edreda vlády Ján trsíni '■ 
a povedal ; '‘Prezident aa tyjadril, .že stanovisko k žia
dosti o milosť bude závislé na návrhu vlády . Na zasadnu
tie ministerskej rady neprišli ministri lidověj strany, 
a tak za odmietnutie žiadosti hlasovala väčšina.'’- Pove
dal ďalej: "Tiscvo'telo bolo prevezené do Brna, spálené 
a prach hodený do rieky."



Trefc 
pléd 
na d

p r
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arcibiskupa . Po- 
To i t  e malo vplyv

mi ešte spomenúť o odchode pána 
ié roky p eh o boli veľmi pohnuté, 
bo zdravotný stav.
11. maja 1944 pápež Pius XII. menoval pána biskupa 

are4biskupom ad personám. Úradný vestník nám oznamoval: 
Natxo nostré nune prima vice in sua vita ac história pro 

’ um. erehiepiseopur" accepit: Národ náš teraz prvý raz 
vojom živote a histórii dostal svojho arcibiskupa*

Ni+ra, nitrianske biskupstvo, celé Slovensko jasalo
Jeho koniec bol takýto:
Bolo to v druhej polovici decembra 1948. Všimli sme 

si, ?e pán arcibiskup pe akýsi biely, e ke^ prichádzal 
z .prechádzky na vonkajšom priestranstve hradu, musel si 
oddýchnuť, keS vyšiel na poschodie. To predtým nerobie
val. V nedeľu ráno 15. decembra 1948 mal svätú omšu 
,v oratoriu a pri svätej omši mu klesli ruk’ , ke<? dvíhal 
kalich s Boyou krvou. Nič sa nestalo, kalich pekne po
ložil na oltár a pokračoval vo svätej omši. - Na re raj
ky si dal doniesť trochu zasraaženej polievky. Vzal do ru 
ky Lyžičku, ale ruke mu klesla,•lyžičke padla do taniera 
Prestal jesť a zavolal ma, aby som priviedol lekára.
Ten konštatoval vnútorné krvácanie a žiadal zavolať le
kárske konzilium z nemocnice. Prišli, ale tí °3 neodvá
žili pove-’ať svoje slevo, žiadali, aby sme zavolali 
Dr. Emanuela Filu, bývalého rektora univerzity, uznáva
ného internistu, vo svete. Br.Filc okamžite prišiel 
zo Žiliny a rozhodol: Je to krvácame do hrudi, opero
vať sa nedá, je to blížiaca sa smrť. Treba na to pa
cienta pripraviť. Pohodli sne sa, že zavoláme spoved
níka P. Gabriela OFM. Postel príkaz, aby povedal, pánu 
arcibiskupovi pravdu. On to aj urobil. Pár arcibiskup sa 
začudovane pozrel., ale hneä sa vyrovnal. Sp o /edrík mu 
povedal: Tí vaši Cernoäkovia vás'neopustia.
biskup -°8 usmial a vi 
deň, v pc nfelok ráne, 
rr.anie, aj v utorok. V 
s ku pa Dr.N é c s eyho a 
čo mu povedal, 
torok už nie,

c sa o smrti 
doniesol som 
pondelok si

Pán arci- 
neheverilo. Na druhý 
chorému sväté pri jí

dal zavolať pána bi-
odovzdal mu kľúče od wertteimky a nie 

V pondelok .sa ešte postavil na nohy, v u- 
ochabli. nohy, potom ruky, potom oči a na

koniec éj jazyk.•
Blížil sa koniec. Zavolali sme kanonikov, všetci 

sme kľaciačky kjnali pobožnosť za zomierajúceho a pri 
modlitbe pán .arcibiskup ticho skonal 22. decembra 1948 
c 16.hodine. Pán profesor Filo zostal hrade a bol 
aj pri smrti. Videl som ho, ako pri mŕtvole kľačiáčkyv 
sa zbožne modlí. Potom sme utekali do Trnavy pre Br. Šu- 
bíka-Žarnova, aby prišiel zakonzervovať pozostatky pá
na arcibiskupa. On to af vykonal, tým, že do žíl na
pustil formalín.

Pán arcibiskup spravoval nitriansku diecézu 2S ro
kov. Pohreb sa konal 27* decembra 1948. Na pohrebe bol 
pán kardinál Beran o všetci slovenskí biskupi. Štátnu 
správu zastupoval povereník Laco Ncvomeský. Na otázku, 
či chce povedať: prejav za štátnu správu, odvetil:

"Nemám čo povedať !'1

A.Bošácky



TOMřMLOVANTiJ £TSkUPA J . CH. KORCA

. Pratí lava - Dna 17,9.19-8 okolo 21.00 hod. došlo 
v Bratí « la* e - Petržalke k nezákonnému útoku na biskupa 
J.C'a Korca. V Čary , kec! odchádzal na štátnou správou po
vol '•mí púť do kalvína, nOoaleko jeho bytu, pristúpili 
k nemu 1 un:‘ f or* y s n ý  r 3 tajní poli pajti. 'o v J zve, aby 
išiel « nimi /v a4 evno® úmysle mu prekazil účast na púti/ 
bi skup jednoznačně odmietol túto požiadavku. Ber okého * 
koľvek právneho dôvodu nusledo/ 1 policajný z.ikro e po
užitím násilia: uchopiac ho za ruky a nohy spomocou úde
rov p.a mařili ho vtlačit do pripraveného auta...
Lekárska obhliadka dobitého ciokúpe konštatovala: l.zhmoš- 
der.'ie a vymknutie zhybu pravého ramena, 2.opuch so zakr
vácaním vnútornej časti ľavého stehna, 3.popálenina ste
hien 1. stupňa /vysvetlenie: pri kmásaní biskupa došlo k roz 
bitiu termosky s horúcou čiernou kávou, ktorá eá Vyliala na 
^ohv a spôsobila popáleniny 1. stupňa/.

""ienka komentátora:
V súčasnosti prebieha v Sovietskom zväze tzv.pere- 

strcjka, t.j. prestavba hospodárskych vzťahov v úzkej kon
tinuite so v Vobecnospolcčenskými vzťahmi s útyslom pre
konať b oe žne volské roky stagnácie. Hromobitie z tejto stra
ny malo vydy ozvenu aj v nasej krajine. Aká je však naša re
alita ? Vládnuce konzervatívne sily nepripúšťajú ani zda
nie spoločenského uvoľnenia. Neriešia sa choré e kompli
kované vzťahy medzi štátom a katolíckou cirkvou, resp. ani 
s inými cirkvami a náboženskými spoločenstvami. A to je 
skutočne i ba jedna oblasť neriešených problémov.
Perzekúcii biskupa ď.CH. korca je javom pokračujúcim. Syste
matika a premyslenosť tejto perzekúcie znesie porovnanie 
s mafiánskými zastrašovacími metódami. Posledný incident 
sa však predsa len vymyká normálu, NaČasovanost je varujú
ca. Nie je to útok iba proti osebe bxskupa, ale j^ to Čin 
zameraný proti ozdraveniu spoločenského života u . is. Ako 
v takom ovzduší vyzerá výzva straníckych a štátnych pred
staviteľov adresovaná kresťanom, aby sa zapojili aktívne 
do prestavby ? Nie je to zámerný čin a sprisahanie tých, 
ktorí nechcú žiadnu prestavbu ?

Zo skúvenc^ti vieme, že každé zlo je na niečo dobré. 
Tento zjavný "úder pod pás" pomohol mnohým precitnúť zo 
sladkých nádejí na skorý príchod "jari".
Na adresu aktérov, ktorí, hatia, rozvracajú a maria žiaduci 
pokrok našej spoločnosti, Lladú mnohí otázku starého rím
skeho senátora: "Dokedy ešte budeš Catilina zneužívať 
trpezlivosť našu *>."

/Im/


