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EURÓPSKY AKT.

9. novembra, v deň ukončenia svojej cesty po Španielsku, 
pápež Ján Pavol II. vyKonal v meste Santiago de Compostela sym
bolický akt nazvaný "Európsky akt*’ - výzvu o návrat Európy k jed
note, ktorá by sa opierala o jej kresťanské korene. K účasti na 
tomto akte pozval Svätý Otec predstaviteľov veľkých medzirárod 
ných organizácií: UNESCO, Rady Európy, Rímskeho klubu medzipar- 
laroentárnej únie, mnohých európskych univerzít, medzinárodných 
spolkov a tiež predstaviteľov episkopátov Európy. V ich prítom
nosti, v bazilike Santiago de Compostela, na mieste, kam v stre
doveku prichádzali pútnici na hrob sv,Jakuba, najprv prehovoril 
španielsky kráľ Juan Carlos a po ňom Ján Pavol II.
Prejav Sv. Otca prinášame v plnom znení :

Vaša kráľovská výsosť, vážení páni a dámy, bratia
1. Ku koncu mojej púte po španielsku túžil eom sa zastaviť v tej
to nádhernej katedrále, tok úzko spitej s apoštolom Jakubom a
s vierou španielska. Dosoľte mi predovšetkým srdečne sa poďako
vať Jeho kráľovskej výsosti za významné' slová, ktoré mi pred 
chvíľou adresoval. Toto miesto, také drahé nábožnosti obyvateľov 
provincie Galície a všetkých španielov, £ja stalo v priebehu sto
ročí miestom, ktoré priťahovalo celú Európu i celý kresťanský 
svet. Preto som túžil stretnúť sa tu so znamenitými pred staviteľ 
mi európskych organizácií a biskupmi z celého kontinentu, vám 
všetkým patrí moja hlboká úcta s srdečný pozdrav a túžim sa dneš
ný večer spolu^s vami zamyslieť nad Európou. Môj pohľad v tej
to chvíli zahŕňa celý európsky kontinent, tú obrovskú ieť komuni
kácií spájajúcu navzájom mej tá a národy; vidím cesty, ktoré od 
stredoveku viedli a vedú "o Santiago de Campostelo, nespočetné 
zástupy pútnikov, ktoré sem priťahovala úcta k apoštolovi Jaku
bovi .
Počnúc od XI. a XII. storočia, na podnet mníchov z Cluny, pri
chádzali veriaci zo všetkých častí Európy čoraz vc vešom počte a 
čoraz častejšie ku hrotu sv. Jakuba, á potom pokračovali až na 
miesto považované vtedy za "finis terra " /koniec zeme/. Putovali 
preslávenou "cestou do Santiago", ktorou už predtým chodili Špa- 
n ieli, nachádzajúc na ceste nocľah a starostlivosť u takých prí
kladných vysluhoveteľov milosrdenstva ako bol sv.Dominik de la 
Cabzade a sv. Ján Ortega, alebo na takých miestach ako svätyňa 
Virgen del Camirfo. Z Francúzka, Talianska, strednej Európy zo se
ver -kých štátov aj slovanských národov sem prichádzali kresťania 
všetkých stavov: od kráľov až po najskromnejších vidiečanov ; 
kresťania všetkých duchovných úrovní : od svätcov ako bol sv.Fran
tišek z Assisi alebo sv.Brigita švédska /nehovoriac o množstvo 
Španielských svätcov/ až po verejných hriešnikov .konajúcich pokutu. 
Celá Európa sa stre'tla pri tomto memoriáli s v. Jakuba práv' v sto
ročiach, kedy sa budovala ako rovnorodý,a duchovne zjednotený kon
tinent. Preto sám Goethe. tvrdil, že európske povedomie sa zrodilo' 
pri putovaní.
2. Púte do Šantiapo boli jedným z mocných faktorov, ktoré pri
speli k vzájomnému porozumeniu rôzných európskych národov ako bo
li národy románske, germánske, keltské, anglosaské a slovanské. 
Putovanie zbližovalo, umožňovalo kontakt a zjednocovalo národy, 
ktoré postupne v priebehu storočí prijímali Evanjelium hlásané Kris 
tovými svedkami a - možno povedať - súčasne sa formovali ako ná
rody. História formovania na európskych národov sa,rozvijá sú
časne s ich eva.njelizáciou natoľko, že hranice Európy sú totožné



s dosahom prenikania Evanjelií. Po dvadsiatich storočiach^histó
rie, napriek krvavým konfliktom, ktoré proti sebe stavali národy 
Európy a napriek duchovným krízam, ktoré vtisli svoju pečať do 
života kontinentu až natoľko, že pred súčasným vedomím E 1 ropy 
stoja vážne .otázniky ohľadne jej budúceho osudu - treba tvrdiť, 
že európskej totožnosti nemožno porozumieť bez kresťanstva a že 
práve v ňom sa'nachádzajú tie spoločné korene, z ktorých vyrástla 
a dozrela civilizácia starého kontinentu, jeho dynamika, jeho 
podnikavosť, jeho schopnosť konštruktívnej expanzie aj na iné kon
tinenty, jedným slovom to všetko, čo vytvára jeho slávu.
A ešte aj dnes zostáva duša Európy zjednotená, pretože okrem tých
to spoločných začiatkov žije pre spoločné hodnoty kresťanské a ľud
ské, ako je dôstojnosť ľudskej osoby, hlboká oddanosť spravodli
vosti a slobode, pracovitosť, duch iniciatívy, rodinná láska, úc
ta k životu, tolerancia, túžba po spolupráci a pokoji, ktoré sú 
jej charakteristickými črtami.
3. Obraciam svoju pozornosť k Európe ako ku kontinentu, ktorý dal 
v.ei’ký výklad- do- rozvoja sveta tak v oblasti myslenia, ako aj v . prá
ci, vo vede a umení. A lceň vzdávam vciaky Pánovi, že ráčil osvie
tiť tento kontinent svetlom Evanjelia od samých začiatkov apoštol
ského ohlasovania, nemôžem mlčať o krízovej situácii, v ktorej sa 
nachádza na prahu tretieto tisícročia kresťanskej éry.
Hovorím teraz^k predstaviteľom organizácií vytvorených pre spo
luprácu v Európe, ako aj k bratom v episkopáte rôznych miestnych 
cirkví v Európe. Kríza zachvátila tak živgt verejný, svetský, ako 
aj náboženský. V politickej rovine je Európa rozdelená. Nepriro
dzené rozdelenie zbavuje ľudí možností vzájomných stykov v ovzdu
ší priateľstva, ako aj práva na slobodné spájanie úsilia a vyna
liezavosti v službe pokojného spolunažívania a solidárneho prís
pevku k riešeniu problémov trápiacich iné svetadiely. Svetský 
život je tiež poznačený dôsledkami sekularistických ideologií, 
dôsledkami, ktoré od negácie Boha a obmedzovania náboženskej slo
body idú k pripisovaniu príliš veľkého výlanamu ekonomického úspechu 
nad ľujdskú hodnotu práce a výroby ; od materializmu a hedonizmu, 
ktoré ohrozujú hodnoty rodiny' plodnej a jednotnej, hodnoty sotva 
počatého života, morálnej starostlivosti o mládež, až k nihilizmu 
odzbrojujúcemu vôľu, aby sa nepostavila zoči-voči kľúčovým pro
blémom ako sú bieda, emigrácia, situácia národnostných a nábožen
ských menšín ; zdravé využívanie spoločenských komunikačných pros
triedkov. vyzbrojuje zas ruky teroristov.
Európa je rozdielna aj v rovine náboženskej. Ani nie natoľko kvôli 
rozdeleniam, ktoré sa vytvorili pred stáročiami, ako kvôli vzďaľo
vaniu sa pokrstených a veriacich od hlbokých zásad viery a od dok- 
trinálneho s morálneho kresťanského spôsobu života, ktorý zabez
pečuje rovnováhu tak osôb ako aj spoločností.
4. Preto ja,^Ján Pavol, syn poľského národa, ktorý sa vždy pova
žoval za európsky vzhľadom na svoje počiatky, tradíciu, kultúru 
a živé putá, národa slovanského uprostred Latincov, ja, nástupca 
Petra na rímskom stolci, ktorý Kristus chcel umiestniť v Európe 
a ktorý miluje pre jeho námahu pri šírení kresťanstva na celom, 
svete, ja rímsky biskup a,Pastier všeobecnej Cikrvi, zo Santiago 
adresujem Tebe, stará, Európa volanie plné lásky : v
Nájdi samú seba ! 3uS sama seboul Vdýchni život do svojich koreňov 
Vdýchni život do tých autentických hodnôt, ktoré spôsobili, že 
tvoje činy boli slávne a tvoja prítomnosť na iných svetadieloch 
bola dobročinná S Vybuduj svoju duchovnú jednotu v ovzduší plnej 
vlety k iným náboženstvám a ozajstnej slobode í Daj cisárovi, čo'
je cisárovo a Bohu, čo je BožieI. Nepýš sa podrobení^ iných krajín, 
mysli na ich možné negatívne dôsledky ! Neznechucuj sa kvôli



zmenšovaniu tvojho vplyvu vo svete a kultúrnym krízam, ktoré sa 
ťa dotýkajú S Môžeš ešte byť majákom civilizácie- a stimulom po
kroku pre svet. Iné kontinenty pozerajú na Teba o očakávajú od 
Teba rovnakú odpoveä, ako dal sv. Jakub Kristovi: "MôžemY *
5. Ak bude Európa zjednotená - a môže ňou byť s náležitým reš
pektovaním všetkých jej rozdielov, aj takých aké vyplývajú z roz
dielnosti politických systémov ; ak Európa vo svojom spoločenskom 
živote začne zmýšľať so silou, ktorou sú obdarené zásady zakotve
né vo Všeobecnej deklarácii o ľudských právach, v Európskej de
klarácií o ľudských právach alebo v Záverečnom akte Konferencie o 
bezpečnosti a spolupráci v Európe. ; ak Európa vo svojom nábožen
skom živote začne -konať s náležitým uznaním a úctou k Bohu, v kto
rom má>svoje zdôvodnenie všetko právo a všetka spravodlivosť ;
ak Európa znova otvorí sv-'je brány Kristovi a nebude sa báť otvo
riť Jeho spasiteľskej sile hranice štátov, ekonomických a poli- •' 
tických systémov, rozsiahlych oblastí-kultúry, civilizácie a 
rozvoja, nebude nad jej budúcnosťou vládnuť neistota a - troch, ale 
sa otvorí novej etape života tak vnútorného,ako aj vonkajšieho 
etape dobročinnej a rozhodujúcej pre celý svet, ktorý je stále 
ohrozený chmárami vojny a možnej atómovej katastrofy.
6. V tejto chvíli mi prichádzajú na um mená veľkých ľudí, mužov b 
žien, ktorí preslávili tento kontinent svojím géniom, svojimi 
schopnosťami a cnosťami. Je to taký veľký zástup mysliteľov, 
vedcov, umelcov, bádateľov, vynálezcov, štátnikov, apoštolov a 
svätcov, že sa nedajú ani vymenovať. Títo predstavujú povzbudzu
júce dedičstvo príkladu a nádeje. Ešte dnes má Európa nesmierne 
rezervy ľudskej energie, ktoré sú schopné ju posilňovať a udržať
v tomto historickom diele kontinentálnej obrody a služby ľudskosti 
Je mi milé spomenúť s celou prostotou silu ducha Terézie od Je
žiša, ktorej pamiatku som si chcel zvlášť uctiť počas tejto cesty, 
ako oj veľkodušnosť Maizimiliána Kolbeho, mučeníka lásky v koncen
tračnom tábore Osviečim, ktorý bol nedávno/vyhlásený za svätého. 
Ale špeciálnu spomienku chcem venovať patrónom Európy : sv.Be
nediktovi z Nursie a sv.Cyrilovi a Metodovi.
Od prvých dní svojho pontifikátu som nikdy neprestal zdôrazňovať 
svoju starosť o život Európy, ako aj poukazovať na to, aký- odkaz 
vyplýva z ducha a diela "patriarchu západu'- a "dvoch gréckych 
bratov", .apoštolov slovanských národov. Benedikt dokázal spojiť 
rímskosť s Evanjeliom, povedomie univerzálnosti a práva s hod
notou Boha a ľudskej osoby. Jeho známe heslo "ora et labora" - 
- modli -sa a pracuj - stalo sa až po dnes dôležitým zákonom rovno - 
váhy človeka a spoločnosti, ktorá je ohrozená prevahou "mať" nad 
"byť". Svätí Cyril a Metod dokázali predbehnúť niektoré výdobytky, 
ktoré si Cirkev v plnosti osvojila až počas II. vatikánskeho kon
cilu ; ide o "inkulturizáciu", čiže vtelenie Evanjeliového po
solstva jednotlivých kultúr cez prijatie jazyka, zvykov e ducha 
národov so zachovaním celej ich hodnoty. Vykonali to v 9. storo
čí sc schválením a podporou Apoštolskej Stolice, čím položili 
základ prítomnosti kresťanstva uprostred slovanských národov, 
ktorá trvá nezničiteľná až do dnešných čias napriek všelijakým 
prekážkam premenlivého osudu. Týmto trom patrónom Európy som za
svätil cesty, pápežské dokumenty aj verejný kult, prosiac ich o 
ochranu kontinentu a ukazujúc novým generáciám ich myšlienky a 
príklad. Cirkev si je vedomá miesta, ktoré jej patrí v duchov
nej i ľudskej obnove Európy. Nežiada si postavenie, aké mala v mi
nulosti a ktorá sa v súčasnosti považuje za prekonané. Cirkev ako 
Apoštolská Stolica a katolícke spoločenstvo sa dáva do služby, 
pripravená dať svoj príspevok k úsiliu o dosiahnutie opravdivého 
materiálneho, kultúrneho i duchovného blahobytu národov. To je



dôvod, prečo Cirkev v diplomatickej- rovine je prostredníctvo^ 
svojich pozorovateľov prítomná v rôznych nepolitických spoločenakýc 
organizmoch ; preto udržuje nakoľko je to možné najširšie diplo
matické styky so štátmi ; preto sa zúčastnila ako člen Helsin
skej konferencie i na podpísaní jej významného záverečného aktu, 
podobne ako aj na zasadaniach v Belehrade a v Madride na po
slednom zasadnutí, ktoré práve dnes obnovuje svoju činnosť a 
ktorému posielam najlepšie priania v tejto neľahkej chvíli pre 
Európu. Ale predovšetkým tu ide o samotný život Cirkvi, povola
nej, aby pokračovala vo svojom svedectve služby a lásky a aby 
takto prispela k prekonaniu terajších kríz kontinentu, ako#som 
to posledne zopakoval v príhovore na sympoziu Rady biskupských 
konferencií Európy.
7. Pomoc Božia je s nami. Sprevádza nás modlitba všetkých 'veria - 
cich. Je s nami aj dobrá vôľa veľa neznámych ľudí, budovateľov 
pokoja a pokroku, ktorá je zárukou, že toto posolstvo adresované 
národom Európy padne na úrodnú pôdu. Ježiš Kristus, Pán de
jín, udržuje budúcnosť otvorenú pre šľachetné a slobodné roz
hodnutia všetkých, ktorí príjmu milosť dobrého vnuknutia a zaan
gažujú sa energicky za vec spravodlivosti a lásky v znamení pl
nej úcty k pravde a slobode.
Zverujem tieto myšlienky Najsvätejšej Panne, aby ich požehnala 
s aby ich urobila plodnými. Majúc na/mysli úctu, ktorá sa vzdáva 
Matke Božej v toľkých svätyniach Európy, od Fatimy po Ostrú 
Bránu, od Lorety po Čenstochovú, vrúcne ju prosím, aby prijala 
modlitby toľkých sŕdc: aby dobro bolo nadalej radostnou sku
točnosťou v Európe a aby Kristus vždy spájal náš kontinent 
s Bohom.

JÁN PAVOL II.

KATOLÍCKA CIRKEV V RUMUNSKU
Už roky sa zaoberajú rôzne oznamovacie prostriedky ''zvlá

štnym postavením" Rumunska v rámci východných štátov. Pri týchto 
komentároch sa však málo zohľadňuje sitpácia katolíckej cirkvi 
oboch rítov. Po 35-tich rokoch prenasledovania a nevysloviteľné
ho utrpenia vyzerá dnes situácia zvonka takto: Gréckokatolícka 
cirkev žije ibá v podzemí. Katolícka cirkev latinského obradu je 
len trpená. Má jedného biskupa v úrade a všetkým jednaniam, ktoré 
sa prípadne medzi ňou a štátom konajú, chýba akýkoľvek právny 
podklad s pravidlá. Ale Rumunsko sa môže pochváliť najmenej 
12 - timi "tajnými biskupmi".

Prenasledovanie katolíkov sa začalo hneň v povojnových 
rokoch. V apríli 1948 nová ústava článkom 27 zrušila všetky ná-. 
boženské školy. 17. júla 1948 vypovedala rumunská vláda prekva
pujúco konkordát so Sv. Stolicou, ktorý bol uzavretý v r.1927 
4. augusta 1948 bol publikovaný zákon "0 všeobecných pravidlách 
náboženského života", ktorý obsahoval state rozporné s kanonickým, 
právom. Zákon medzi iným zúžil počet katolíckych diecéz na štyri— 
dve gréckokatolícke a dve latinského obradu.
- Koncom septembra 1948 vláda pristúpila ku konkrétnym krokom 
na likvidáciu gréckokatolíckej cirkvi.
V dňoch 27.- 29. septembra 1§48 navštevovali agenti štátnej moci 
všetkých gréckokatolíckych kňazov a dávali im podpisovať dokument, 
podľa ktorého mali títo vyslať svojich spolubratov ako splnomoc
nencov - dvoch za každú oblasť - na zhromaždenie gr.kat.cirkvi 
do Kluži. Obsah rokovania nebol všade podávaný jasne - niekde sa



ď
hovorilo o bežnom zhromaždení - ale zo všetkého už jasno vysvitalo, 
že so bude jednať o znovuzjednotení s ortodoxnou cirkvou, ktorá 
začala byť v tom*čase už povoľným nástrojom v rukách štátu.
Nakoniec podpísalo tento dokument 4P.3 kňazov /25 % gr.kat.kléru/- 
čo znamenalo, že na zhromaždenie bolo nominovaných 38 kňazov.
1. oktobra 1943 prijalo toto zhromaždenie, "synoda" 38 kňazov - 
bez prítomnosti jediného biskupa • vyhlásenie o návrate grécko
katolíckej cirkvi k ortodoxii.
2. oktobra sa všetci účastníci "Synody" odobrali do Bukurešti, kde- 
boli v prítomnosti ortodoxného patriarchu Justinidna uzavreté 
formality -o znovuzjednotení.
21. oktobra 1948 - práve na deň 250. výročia vyhlásenia Únie - 
sa v Alba Júlia konala ~lávnosť "znovuzjednotenia s ortodoxiou".
Pri tejto oríležitosti bolo vydané vyhlásenie, v ktorom doslov
ne stojí!" S plným vedomím našej zodpovednosti pred dejinami, pred 
naším ľudom a pred Bohom vyhlasujeme : Prerušujeme navždy všetky 
zväzky s Vatikánom a pápežským Rímom. Pripájame sa celým svojím 
bytím k rumunskej ortodoxnej cirkvi a sľubujeme, že budeme po
slušní jej umeniu viery a kanonickému právu ...
Od dneška sú všetci Rumuni navždy jednotní vo viere, jednotní 
v stálej službe nášmu ľudu a vo vernej poslušnosti voči predpisom 
nového života v našej drahej Rumunskej ľudovej republike .
Ďakujeme úprimne patriarchovi Justiniánovi a členom svätej Sy
nody za ich otcovskú lásku, s ktorou prijali naše úprimné žela
nia ; ňakujeme členom prezídia Rumunskej ľudovej republiky a vláde 
za istotu slobody všestkých synov ľudu, slobodu, ktorá umožnila 
jednotu celej rumunskej cirkvi.
Ža tieto dobrodenia chválime Boha ..."

Všetci gréckokatolícki biskupi sa v tých dňoch postavili 
jednoznačne na odpor.
Klužský biskup Msgr,Hossu exkomunikoval všetkých účastníkov "Syno
dy1- a ministrovi kultu, ktorý vyjadril "počudovanie" nad jeho ko
naním pripomenul ‘slová sv.Bažila: "Asi prvý krát hovoríš s kato- 
líc kym b i ekup om."
Keň bol v týchto osudných dňoch odvolaný z funkcie biskup Msgr.Su- 
ciu z Blad, ignoroval toto rozhodnutie a pokračoval vo svojej 
vizitačněj ceste.
Ešte 3. oktobra spolu so svojim svätiacim biskupom odvážne vy
stúpili proti návratu k ortodoxii. Podobne biskup Frentiu z Ora- 
dev a biskup„Rusu z Maramureš.
- Koncom oktobra, niekoľko dní po slávnosti v Alba Julia došlo 
k zatknutiu všetkých gréckokatolíckych biskupov. Hneí nato ozná
mila vláda v Bukurešti, že gréckokatolícka cirkev prestala existo
vať. 2. decembra 1948 Národné zhromaždenie toto vyhlásenie uzá
konilo. Všetky grecko-katolícke cirkevné zariadenia prešli do rúk 
ortodoxnej cirkvi.

Udalosti neobišli ani katolícku cirkev latinského obradu.
26. júna 1949 boli už zatknutí všetci biskupi latinského obradu.
29. júla 1949 boli zrušené všetky rehoľné spoločnosti.• 4.júla 
1950 odovzdalo ministerstvo kultu generálnym vikárom obidvoch 
ešte existujúcich latinských biskupstiev prepracovaný text šta
tútu cikrvi, ktorý mali títo prijať.
Cirkev tento štatút neprijala.

V tejto situácii reagoval Vatikán menovaním "tajných" biskupov 
pre obidva ríty. V celom projekte hral podstatnú úlohu predstavia 
teľ apoštolskej nunciatúry v Bukurešti, arcibiskup 0 Hara. On sám- 
tajne vysvätil v kaplnke.nunciatúry väčšinu kandidátov.
Tu ale prišlo k udalosti, ktorá mala - ľudsky povedané katastro
fálne n á s 1 e d ky *
V polovici r. 1950 rumunská polícia obsadila nunciaturu - hoci



nunciatura je na úrovni veľvyslanectva - a pri prehliadke našla 
všetky záznamy o tajných vysviackach, mená tajných biskupov a äaľ- 
■ších .kandidátov.
Hnecj po tomto bol arcibiskup 0 Hara vypovedaný z krajiny a , všetci, 
tajní biskupi a kandidáti boli pozatváraní.

S odstupom času niektorí žurnalisti začali kritizovať postoj 
Vatikánu v dobe nastupujúceho komunizmu.
V súvisío-ti s Rumunskom išlo najmä o spomínaný štatút cirkvi 
Tým, že ho cirkev odmietla, stratila bázu, na ktorej by v .ňaľšor 
mohla jednať so štátom.
Viedenský expert pre východné záležitosti Prof.Dr.Ernst ťhc.Suttner 
posudzuje vec takto? " Medzi ustanoveniami tohto štatútu a obvy
klým cirkevným poriadkom katolíkov vzniklo napätie, ktoré bolo na
toľko veľké, Že dokonca aj po druhom vatikánskom koncile a jeho . . 
cirkevno-právnych zmenách zostáva nanajvýš otázne, či cirkev 
mohla tento štatút prijať !"
Známy publicista Hansjakob Steble v knihe "Východná politiká Vati
kánu’' píše :."Nemala sa cirkev na tejto báze aspoň pokúsiť pre
šiť stalinská periódu? Vo Vatikáne videli v tomto štatúte len 
"rafinovaný nástroj na podrobenie cirkvi". Pravdepodobne: tbv vláda 
aj tak myslela - ale nemali sa aj za cenu tohto rizika aspoň ako 
tak zabezpečiť pastoračné možnosti cirkvi ?"
Vypočujme si nakoniec, čo k tomu všetkému hovorí jeden z tajne 
Vysväter.ích gréckokatolíckych biskupov, ktorý prežil vo väzení 
15 rokov a ňaľšie roky žil ako pomocný robotník: "Dlhé roky sme 
kvôli primátu Petra trpeli mučenie, bitky, hlad, zimu, pozbave
nie všetkého a posmech. Naše putá, okovy a železné mreže našej 
cely sme bozkávali ako posvätné predmety, náš väzenský odev sme 
uctievali ako rúcho. Dobrovoľne sme niesli svoj kríž napriek tomu, 
že stále nám bola ponúkaná ako cena za odpad od Ríma sloboda, 
peniaze a pohodlný život.
Naši buskupi, kňazi a veriaci boli odsúdení na viac ako 5000 ro 
kov väzenia a odsedeli -z toho vyše 1000 rokov. Šesť biskupov 
pre svoju jednotu s Rímom zomrelo vo väzení.

Napixek týmto krvavým obetám má naša cirkev dnes práve toľko 
biskupov ako v čase, keä ju Stalin a ortodoxný patriarcha Justi- 
nián triumfujúco vyhlásili za mrtvu. Skutočnosť, že naša cirkev 
po všetkých tých rokoch neľudského utrpenia nebola zničená, je 
pre nás znakom, že Boh čaká na svoju hodinu.
On, ktorý nám dal milosť ísť do väzenia, daruje nám aj milosť 
zmŕtvychvstania.
Preto nemá naša cirkev žiadný dôvod unáhlene jednať s komunistic
kými a ortodoxnými vodcami, ktorí doteraz ničím nedokázali svoju 
dobrú vôľu.
Cirke-v je trpezlivá, lebo je večná.
Kec! vás v našich útrapách nabádame k trpezlivosti, tak to zname
ná, že sme pripravení za svoju vieru zomrieť.
Kristus povedal, že zrno, ktoré odumrie, prinesie hojnú úrodu.
A my nepochybujeme o jeho slove ... ,
Rumunsko predstavuje jedno veľké martyrologium.
Napriek tomu táto cirkev žije. Tajní biskupi o kňazi pracujú
v podzemí4 rehoľné povolania nevymizli. V počte povolaní kato
líckych kňazov latinského obradu vzhľadom no počet veriacich 
stojí dnes Rumunsko v rámci socialistických krajín na druhom mies
te za Poľskom. V krajine sú dva katolícke semináre latinského obra
du. .V obidvoch .seminároch je zavedený numerus klausus, podľa kto 
rého môžu do každého seminára prijať ročne najviac 15 kandidátov. 
Rehole existujú len v podzemí, Kea štátna správa odhali ne jaké 
malé rehoľné spoločenstvo, obviní ho obyčajne z fašizmu a jedno
tlivých členov odsudzuje do ťažkého väzenia.



Preto často ľudia, ktorí cítia v sebe rehoľné povolanie, sklada
jú dočasné sľuby sami pred Bohom, alebo keS majú odvážneho spo
vedníka tak pred ním.
Posledné roky sa v zvýšenej miere obracia pozornosť svete na osu
dy katolíckej cirkvi v Rumunsku, najmä na gréckokatolícku cirkr->. 
V r. 1971 zverejnil pápež Pavol -VI.,- že biskup Hossu bol kardiná
lom 'in pectore". Bolo to tri roky po jeho smrti a nikto dnes 
nevie či to on vôbec vedel.
Pápež Ján Pavol II. nadhodil nepriamo problém gréckokatolíckej 
cirkvi v Rumunsku v súvislosti s ukrajinskou synodou v r. 1980.
Vo svete vznikol výbor, ktorý sa intenzívne zasadzuje za práva 
tejto cirkvi.
Rumunská vláda však odmieta o tejto otázke tSo len diskutovať.

Napriek tomu ešte aj dnes vyše 750 tisíc gréckokatolíkov 
verí, že príde deň, k e čí yýjdu z katakomb a budú moc t slobodne 
vyznávať svoju vieru.

ZADĹŽENÝ ŽIVOT /k úmrtiu dr.Ružery Vackovéj/
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j poslucháči, alebo proste "Růženka", .ako hovorili os- 
zadlžila nie po krk, ale až na večnosť. "Ak požičia- 
od ktorých dúfate dosťať naspäť, akú to máte zásluhu ?" 
í Lukáš /6, 34/. Kto od nej odišiel ne obdarovaný ? Od 
o čakala ? Ba, nemyslela ani na to "božie uznanie". Boh 
je jej dlžníkom, ale my, ktorí sme od nej dostávali, 

neprosili, hoci sme nevracali. Bola tým blahoslaveným 
ktorý nemá nič, ale všetkých obdarováva. Sama s hu-

>rievala pred svojou konverziou: "Oj, _osud keň ne -
haliera";• "Varím z vody a z Ducha svätého", hovoric 
konverzii, keň rozdávala plnými rukami.

Márne účtovanie ... . Tento národ, ktorý neoplýva talentami, 
hospodári s nimi hanebne. Už nikdy nepochopí, ako ublížil te ito 
veľkej žene. Ano, patrí k veľkým ženám českého národa, aj keí to 
vie len málo ľudí. Neprenikla nä svetové fórum, pretože bola Žeš- 
ka : roku 1939 bola pozvaná do Berlína na kongres klasických 
archeológov, ale Ružena Vacková odmietla pozvanie, leoo nemecká 
veda začala,prepadať nacistickému šialenstvu. Neprenikla na naše 
oficiálne fórum, pretože bola absolútne nekonvenčná, pretože bola 
žena a nakoniec, pretože bola katolíčka. Na materiáli klasickej 
archeologie vychovávala k hlbokému kultúrnemu videniu celú gene
ráciu, ale len málo ľudí malo odvahu sa k jej .odkazu prihlásiť. 
Jej veľká koncepcia slohových cyklov /v ktorej zasa ona naopak 
vňačne rozvíjala myšlienky svojho učiteľa Vojtecha Birnbauma/ 
presahovala a presakuje uznávanú prostřednost?. Jej jediná veľká 
práca, vydaná r. 1948 za veľkých ťažkostí "Výtvarný projev v dra
matickém umení" - je malou sumou poznatkov na túto tému. Jej "'La
tinské kořeny západní kultúry", jej štúdie o Keltoch neuzreli 
svetlo sveta. Snáň niekde čakajú na -svetlejšie časy na*ej kul tú. 
ry. Kecí som r. 1946/47 sedel v laviciach inštitútu d *Art at d A r 
cheologie a Sorbony v Paríži s jedným Ruženkirým poslucháčom a 
dosť sme sa- nudili, vzdychol : "Zlatá naša pani !"

Bohatý a živý človek - mala záujem všade, kde sa niečo pod
statného dialo. Ako študentka si dopisovala s Jířiia Volkrora, z čo
ho vznikol jeden z jej viacerých vymyslených románov, lebo Růženka 
nebola nepôvabná a bez osobného šarmu. Ďaleko presiahla rámec vý
tvarných umení, zaujímala sa o iné obory. Stretávala so s profe
sorom Rutterom z hudobných vied, s mladým Jánom Pat očkom, Václavoa



Černým, Zdenkom Kalištom, s profesorom rímskeho práva Boháčkom, 
s profesorom fyziky Dolejškom /zahynul v koncentráku/, s Bedři
chem Fučíkom z Melantrichu a s mnohými inými ľuSmi. Z osobných 
priateľov nesmieme zabudnúť na prof.arch.Oldřicha Stefanu a pani 
Boženu Krchovú so Svazu žen, "ženského štátnika", ako ju Růženka 
žartovne .nazývala. Tento výpočet nie je záaleks úplný - ale snác! 
postačí k charakteristike tejto nevsednej>ženy. Zaujímala sa ov 
sem aj o živost mnohých ľudí. Starala sa nielen o hlavu, ale a i o 
srdce svo jich* poslucháčov, bola tajomníčkou ̂ich lások, manželských 
kríz s spolu so svojím otcom Dr.Vačkom sa aj starala o telesné 
zdravie mnohých ľudí.

Etos a charakter boli nielen jej často používané slová, ale 
boli chrbticou jej života. Všeličo jej vytýkali, ale niedy nie 
bezzásadovosf. Jej mravná neúplatnost j* priviedla za okupácie do 
ilegálnej práce. Hoci už bol popravený jej brat Dr.B.Vacek a šva
gor Dr. Gjurič - tiež neznáme obete tohoto národa - neváhala no
siť časti tajnej vysielačky skupiny "Voláme č.15", kam bolo treba. 
Skupina dodala cenné správy o miestach výroby zbrane V-2, do kto
rej nemecké velenie kládlo veľké nádeje pre "rozhodujúci úder". 
Skupina zložená z českej inteligencie, váčšina sociále demokratov 
- maliar Šourek a iní - vypracovala tiež pozoruhodné plány na 
hospodársku obnovu zeme po vojne. Nakoniec bola Růženka zatknutá 
/vo februári 1945/. Len koniec vojny ju zachránil od konca živo
ta, ktorý neváhala vydávať - zase nesplatený dlh.

Po krátkom, ale intenzívnom pôsobení na univerzitnej pôde 
od r. 1945 bola postavená pred novú skúšku charakteru. Počas fe
bruárových udalostí r. 1948 išla so študentskou demonštráciou 

na Pražský hrad. Na prvej schôdzi nového profesorského zboru 
sa objavili tiež študenti - idea drahá Ruženke, lebo vždy snívala 
o vysokoškolskom spoločenstve profesorov a študentov universitas 
magistrorum et scholariurn - ako pôvodne aj Karlova univerzita bo 
la. Lenže to boli zástupcovia akčného výboru. Začalo sa hovoriť 
novým jazykom, ktorý napokon upadol v dokonalý stereotyp. Hovo
rilo sa o novej dobe, nových možnostiach, ktoré budú dané, o no
vých úlohách, ktoré bude treba zvládnuť atčí. Ružena Vacková po
ložila otázku kritérií tohoto nového. Zožala uznanie dvojakého 
druhu : uznanie statočnosti aj prudký odpor, ktorý viedol Arnošt 
Kolroan /za dva roky zmizol z Karlovej univerzity tak tichoa ako 
tam prišiel/." Akčný výbor potom Ruženku vyakčnil týmto pamätným 
a jazykovo pozoruhodným výrokom :" Žiadate sa, aby ste v Školskom 
roku 1948/49 v prednáškach nepokračovala."

Za äaľš ie dva roky bola Ružena Vacková poctená rozsudkom, 
ktorý znel na trest odňatia slobody na 22 rokov a stratu občian- 
ských práv na äaľších desať rokov za velezradu a vyzvedačstvo. 
Proces bol jedným z tých monstrproce'sov, ktoré "preslávili" naše 
súdnictvo. Konal sa v Brne v júni 1952: pre zvýšenie dojmu boli 
k tejto skupine kňazov, rehoľníc a študentov pridaní dvaja štu
denti, ktorí boli odsúdení k trestu smrti. Růženka si odpykala 
plných 15 rokov. Keä sa vrátila a dozvedela sa, že jej prokurátor 
je chorý, chcela ísť a navštíviť ho, aby vedel, že neprechováva 
v srdci nenávisť, pretože sa však obávala, žeby ten úbožiak takú 
mravnú silu nezniesol, upustila od svojho úmyslu.

Patrila tiež medzi prvých, ktorí v roku 1977 podpísali Pre
hlásenie Charty 77. "Vnútornou formanou" - používam jej vlastný 
výraz - Ruženkinho života bola viera. Preniknutá etosom s pátosom 
Nietscbebo, nemohla žiť v konvencii a prostřednosti. Alř jej 
ideálom nemohol byť "nadčlovek" - proti tomu mal.a v sebe príliš 
veľa pokory a lásky. Jej äaľšie vnútorné kroky riadila neúprosná 
vôľa k pravde. Rozhodujúci moment jej obrátenia bola práve smrť 
jej brata a švagra. Vtedy sa jej so všetkou ostrosťou zjavilo



dilema : alebo dôsledný nihilizmus, alebo dôsledný klad : bu3 nič 
alebo Boh buä definitívna smrť alebo vzkriesenie. "h i e je ťažké 
Boha poznať, .ale-.je ťažké sa mu vzdať", povedala neskôr. Ružena 
Vacková vyvolila ako vždy - to, čo bolo ťažšie. Bola taká pros
tá, že si išla kúpiť katechizmus ; bola taká pokorné, že ním ne
pohrdla ; bola taká vnútorne tvorivá, že bola schopná ho domy
slieť ; bola tak rozhodná, že jé i nezostalo iné , než radikálne 
nasledovanie chudobného a súčasne veľkého Ježiša Krista. To bola 
jej cesta k "nežnému ilohu", ako to osvedčil pri jej rakve P.M. 
Máša. Vydala-svoj ceľý život Jemu, vydávala z Neho^ľuäoír. Nobles
ná o prostá milovala babičky v kostole, prostých kňazov a ses
tričky, svojich synovcov a prasynovcov, blízkych a:i vzdialených, 
do poslednej chvíle priťahovala k sebe aj mladých. Báli sa sakris 
tií ako pravá i'ntelektuálka. Ale raz sa premohla, doniesla mi 
Huysmansovu Katedrálu, lebo soij u sv.Mikuláša pre pražskú smo
tánku v ‘kázni navazoval na.to, čo tam bolo vidieť. "Nie je to 
dostať, môže vám to poslúžiť, aj keä stí tam bludy." Vy tomu 
rozumiete ?”, pýtal sa povýšené mladý kňaz - podľa indického 
príslovia: Mladé teľa sa ani leva nebojí. S nevinným dievčenským 
pohľadom mi povedala: "To je totiž môj obor." Tak začalo naše 
priateľstvo. Nebola schopná sa uraziť, stačil jediný dotyk - 
a celá pracovná stavba sa naraz zrútila. Celú jej hĺbku som si 
uyédomil najviac, keä ju pri svojom pražskom pobyte navštívil 
Karl Rahner : stretli sa dvaja prostí a veľkí ľudia. 0 teologovi 
vie celý svet,o jeho ženskom protiklade len Boh. Ku koncu živo
ta bola postihnutá afáziou. Íažko dostávala zo seba slová - slo
vá nevypovedateľné. "Mlčanie je charizma" prehlásila. V tom ti
chu dozrievala plnosť tohoto podivuhodného človeka, vnútorná 
žatva, cenu ktorej nepoznáme. Jej posledné slová boli : Počúvam 
hlas Cirkvi:" Počúvala nás, počúvala, čo my sami nepočujeme - za 
nás, pre nás . . . .

Jozef Zvěřina

ODPOVľĎ FALŠOVAÍFLOM
Predkladáme našim čiťateľim list Pavla Čarnogurského redakcii 
časopisu FXPRFS v Bratislave: t
Vážená redakcia,
reagujem na článok "Starostlivosť Karola Wojtylu b Slovákov", 
jeho druhú časť uverejnenú v č. 10, roč.15 zo dňa 12.marca t.r. 
Vášho časopisu. Konkrétne na tématiku, zahrňujúcu udalosti v ob
ciach severného Spiša v Novej Belej a v Krempachoch pripojených 
r. 1920 ku Poľsku.
Autor, akýsi Daniel Ondrejkovič, ktorý zrejme len z redaktor 
sice j povinnosti spojil množstvo faktov, potrebných k útoku, na 
pápeža Jána Pavla IÍ.V bez dôkladného štúdia a ich súvisu, ne
zodpovedne narába s dátumami - uvádza napr. dátum 30. augusta 
1954, kedy ešte nebolo v Novej Belej kňaza Baczkiev/icza a na 
krakovskom metropolitnom stolci kardinála Wojtylu, ani.spo.ru o 
bohoslužobnú reč a spev v kostoloch, do ktorých sa schádzali 
Slováci sev. Spiša a Oravy, bez vlastnej vôle pripojení ku 
Poľsku tzv. rozhodnutím Piatich v Spaa 28. júla 1920. Ale autor u 
sem. kladie začiatok "sedemrpčnej vojny", ako nazýva súhrn ne
radostných udalostí v životevSÍovákoy vo dvoch uvedených obciach.

Moja legitimácia,- oprávňujúca mňa ako povolaného vyjadriť sa



k veci: Sám pochádzam z územia horného Spiša a to z te,j časti, sta
rá bola pojatá ako sporné územie, na ktoré si Poliaci nárokovali 
v plebiscite, ktorý sa tam mal previesť v r. 1920. Vtedajšie 
plebiscitné udalosti už som ako študent aktívne prežíval. Roz
hodnutím Mierovej konferencie sa plebiscit neuskutočnil, rozhod
nutie v Snaa rozdelilo územie obidvom štátom, pri čom časť s mojim, 
rodiskom ostala pri Slovensku.

V čase sporu Slovákov v Novej Belej a v Krompachoch o boho
služobnú slovenskú reč pomáhal som- aktívne cirkevným trestom po
stihnutým Slovákom v obidvoch obciach. Spolu s npb. kanonikom v Sp: 
skej Belej.Jozefom Vojtasom podávali sme memorandá štát. činiteľom 
ako v Bratislave, tak i v Prahe, aby svojím vplyvom pomohli od
strániť nežiadúci spor a zaistiť právo Slovákom v Poľsku, vzniklé 
tým, že rozhodnutím II. Vatikánskeho koncilu namiesto latinčiny 
zaviedli do bohoslužieb reč ľudu. Prirodzene, že Slováci v Poľsku 
si žiadali do svojich kostolov svoju reč ako bohoslužobnú. Treba 
s poľutovaním pripustiť, že došlo k nežiaducim prejavom. Už v ča
se, keä na čele MZV čsl. štátu stál neskôr popravený Slovák 
Dr.VI. Clementis, podarilo sa nám jeho pomocou dosiahnúť, že Slo
váci v Poľsku boli medzištátnou dohodou uznaní ako národnostná 
menšina s právami, zaručenými medzinárodnými štatútmi. Na rozdiel 
od čias medzivojnových, kedy ich poľské vláda za menšinu neuzná
vala tvrdením, že ich nárečie pohranično-horalské robí ich Po
liakmi, aj ked sa hlásili za Slovákov a od vekov patrili histo
ricky do slovenského etnika.
Za. celé . obdobie -sporu o. slov. bohoslužobnú reč v Poľsku, teda 
v období rokov 1964- 1971 usilovali sme informovať na Slovensku 
rirlen vládnych činiteľov, ale aj slov. tlač, aby sa prípadu 
ujala a osvojila si tak právo Slovákov v Poľsku ako celonárodný 
požiadavok. Ale nepodarilo sa nám ani len v jedinom prípade taký 
cieľ dosiahnúť a umiestniť na stránkach dennej, či periodickej 
slov. tlače čo len zmienku o tomto porušení platného práva.
Teda ani Váš týždenník "Expres” vtedy nevedel, alebo nechcel ve
dieť o tom, čo teraz z celkom iných dôvodov tak dôrazne prizvuku je. 
Vtedy sme sa stretávali s jednoznačným náhľadom všetkých zodpoved
ných činit ľov doma Tak im treba I" Načo chodia do kostola !,:

Cynické ateistické stanovisko, tak vzdialené rozumieť sloven
skej duši a pomôcť jej v ťažkých existenčných podmienkach ! Jedine- 
a výlučne kostoly rám zachovali reč i národné povedomie v neľah
kej minulosti, čo je jednoznačné a záväzné poučenie z našich 
dejín. I dnes v rozľahlom svete konajú toto poslanie !

Inakšie sa zachovali niektorí význační poľskí činitelia, me
dzi nimi aj Vami citovaný Jerzy Lewell, ktorý v ”Zyci Literackom”, 
vychádzajúcom v Krakove, uverejnil seriál článkov o zachádzaní 
s men.šinami v Poľsku. Uviedol aj Novú Belu a Krompachy. A podobne 
i významní historici poľskí, ako Henryk Batowski, Alin.a Szklarska 
pôsobili v poľských kruhoch, aby sa odstránil pokojne predmet 
sporu, poškodzujúci záujmy obidvoch bratských národov.

"Kultura", vo svete známy poľský mesačník, vychádzajúci v Pa
ríži, taktiež uverejnil v lete r. 1969 na svojich stránkach obsiahly 
faktami podložený článok o spore v Novej Belej a v Krempachoch. 
Článok vyvolal živý záujem a pozornosť i širšej svetovej verej
nosti, najmä tlače zahraničnej Polenie.

V lete r. 1970 i sama Metropolitná kúria v Krakove na čele 
s J.E. Kardinálom Karolom Wojtylom prejavila záujem skončiť .spov 
a stiahnúť cirkevný trest. Podala^iniciatívny návrh, aby zo Slo
venska došla do Krakova komisia kňazov - znalcov cirkevného ..práva, 
ktorá by spolu so zástupcami Kúrie riešilo spor aj tým, že- by 
slov. cirkevné kruhy prevzali na seba starosť zaistiť pre potreby 
slovenských bohoslužieb v Poľsku knihy a spevníky s posvätnými 
textami v slovenskéá reči.



Medzi členmi komisie zo slovenskej strany mal byť aj zá
stupca CMBF v Bratislave a to bu3 dekan prof.Dr.Mikuláš Višňov- 
ský, alebo prof Dr.Cyril Dudáš. Obidvaja si mali vybaviť k tomu 
potrebné povolenie na príslušných miestach MK SSR.

Aké bolo naše sklamanie, ke3 nám oznámili, že tento im nad
riadený štátny úrad ‘takúto cestu do Poľska neodporúčal- !

Ale i napriek tomu Metropolitná kúria v Krakove ná p' ť az 
samého kardinála Dr;K,Wojtylu spor zakončila a trest odvolala. 
Podľa rozprávania miestnych obyvateľov Novej gelej kardinál pou
žil na zistenie .dôkazu o skutočnom národnom imášľani i:uon dojemný 
spôsob. Osobne prišiel do Novej Belej, kde si-dal zavolať všetkých 
žiakov miestnej ľudovej školy. Žiadal, aby prišli k nemú tí žia
ci, ktorý sa doma modlia po poľsky i:Ojcze naszt" Prišlo len nie
koľko málo detí. Nato vyzvál pristúpiť tých, ktorí sa modlia po 
slovensky túto modlitbu. A pohli sa vlastne akoby všetci žiaci, 
toľko ich bolo'.. Pomodlili §a nahlas po slovensky "Otče náš". 

Kardinál .Wojtyla s pohnutím, povedal prítomným:
"Prawda, wypovwiedzona jezykiem dzieci, to prawda samego

Boga
tak

Kto nesie hlavnú vinu na tomto neradostnom prípade, ktorý
boľastne narušil tradície dobrých vzťahov poľsko-slovénských? 

Odpoveä oy žiadala obšírnu štúdiu.
Podstatné je toto :
Územie horného Spiša a Oravy sa nemalo 

od slovenského tela. Keby sa bol uskutočnil r, 
biscit, ku odtrhnutiu 23. slovenských obcí na

nikdy dať odtrhnúť 
, 1920 zahlásený ple 
hornom Soiši a -Ora

ve by. nebolo dcfolo, naopak, výsledok by bol manifestačným pri-
sa všetkého ľudíhlásením

nej príslušnosti ku. Čo-' k o slovenskú. 
Ale spor o slovenské územie bol umele 
sko, či qak 
bohatstvom.

u slovenskej národnej 
pojený

tok i ku štát-
- sporom o Tešin-

zsane Zaclžie na Tešínsku s prírodným a priemyslovým 
Na totp územie sa vtedy sústredilo úsilie česí.diplo

macie na Mierovej konferencii■v Paríži. A čímsi bolo potrebné ta
ký priaznivý výsledok kompenzovať.

Krakovský kardinál a terajší pápež Ján Pavol II.,hlava Cir
kvi , do ktorej patria i milióny Slovákov doma i za'hranicami, le
bo ťažký osud doma nás rozháňal po šírom svete za chlebom i práva
mi, osobným zásahom napravil krivdu : odvolal cirkevný trest, vy
menil nežiaduceho a šovinistický pokračujúceho kňaza, ktorý spra
voval obidve farnosti - nebol to B^czkiewicz, ktorý dávno pred
tým odišiel z N.Belej - a nariadil po dohode s veriacimi, aby 
každú nedeľu kňaz slúžil hlavnú sv.omšu po slovensky so sloven
ským spevom a rečou.. A len druhú pre poľských veriacich.

Sú to udalosti už dávno pominulé, možno povedať zabudnuté.
Prečo Váš časopis, vážená redakcia, sa teraz k nim vrátil ? 

Zrejme nie preto, aby pomohol slovenskej veci, lebo vtedy, kecí bo
lo možno a potrebné pomôcť, zámerne mlčal a Zatváral oči pred sku
točnosťou, ktorú dnes považuje za tak dôležitú, že ju podáva ako 
"sedemročnú vojnu". Kto bol ešte v našich dejinách a v dejinách žur 
nalistiky tak tupý a hluchý, že nevedel celých sedem rokov o vojne, 
ktorá sa odohrávala pod jeho oknami ?

Ak sa nazdávate, že takto poškodíte v očiach národa i súdnej 
verejnosti autoritu hlavy katolíckej Cirkvi v osobe Jána Pavla II., 
ktorého si naši veriaci spolu.s celým kultúrnym svetom vysoko vážia 
nielen ako pápeža, ale v našich nebezpečných časoch aj ako sveto
vého posla mieru, dosažitelného len na zásade rovnakej spravodli
vosti pre všetkých, pre každého, ako žiada poslanie. Cirkvi :



"Suum cuioue i - možno Vás len ľutovať.

Bratislava,14.marca 1983
. . V úcte
Paľo- Čarnogurský, v.r.

Na vedomie :
pp.bi-s#upom Slovenska, 
redakcii denníka Pravda

!i - Katolíckych novín.

Kardináli - slovenského pôvodu 
/Spracované podľa + Otca Michala;La c ku, S.J/

III.
1. Alexander Rudnay
2. Juro,i Havlík
3. Ján Scitovský.
JÁN SCITOVSKÝ. Narodil sa 1. novembra 1785 v Košickej Belej, ale 
skoro sa presťahoval do Jelšavy, kde^navštevoval aj nižšie školy.
Za kňaza rožňavskej diecézy bol vysvätený roku 1809, a hneä meno
vaný profesorom filozofie, a neskoršie teológie v biskup.-kom semi
nári. Roku 1824 stal sa rožňavským kanonikom * ä rektcrora .seminára. 
Roku 1827..bol menovaný biskupom rožňavským, r.1838 bol menovaný za 
biskupa Patikostolného /Pécs/, a konečne roku 1849 bol cisárom me
novaný za arcibiskupa ostrihomského a prímasa Uhorska. Bol nasto
lený v Ostrihome 6. januáa 1850 a vo februári zvolal konferenciu 
všetkých biskupov z Uhorska. Tohože roku dal preniesť arcibiskup
ský seminár z Trnavy do Ostrihomu, a roku 1853 uviedol zase ;'ezu- 
itov do Trnavy. Za kardinála*bol zvolený pápežom Piom IX.roku 1354. 
Kardinálsky klobúk dostal dňa 17. novembra 1854, a potom ostal v Rí 
rne, aby bol dňa 8. decembra 1854 prítomný v bazilike sv.Petra na 
vyhlásení dogmy o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie. Jeho r. e n o je aj 
dnes na mramorovej tabuli, ktorá návštevníkom svätopeterskej bazi
liky pripomína tú historickú údalos.ť. Roku 1856 slávnostne posvä
til a otvoril arcibiskupskú -katedráli v Ostrihome, ktorú, ako sm? 
vyššie spomenuli, začal stavať r. 1820 Kardinál Alexander Rudnay. 
Zomrel r. 1866.

Kardinál Scitovský, ako to jeho meno a pôvod, ukazujú, pochádza 
z východného Slovenska a zo slovenského rodu. Aj arcibiskupom sa 
stal preto, lebo r,o roku lg48 cisár vo Viedni nechcel menovať Maďa
rov, ktorými bol z trónu zosadený počas revolúcie, ale po celom 
kráľov-tve menoval biskupov z iných národností, a medzi nimi na 
prvom mieste Seitovského za prímasa celého Uhorska.

V Eisnerovej Bibliografii pod menom Seitovského nachádzame 
tri publikácie po slovensky :
1. Osem kázní, ktoré Oswícení Pán Ján Scitowski biskup Rožrawski 
-w púšte pred Welikú - Uocú swogim werícim roku 1837 povedal. Z po- 
wolením Geho roku 1838 P.C .TI.Skalického klášsters Frantisskán ku 
spasitdlnému rodičův; a dítek dobrému, z uhorského na slowenski 
gazik preložil.Z powolením Cis., .Král. cenzur i. W Skalici písmen 
Fr.X.Škarnicla a sinúw.
2. Pastirski list-, kteří Najoswicenejssí najdústojnessí Pán



Kníža Welkokérski Ján Scitovski pri slawném zaujímanú swej arci- 
biskupsko-primašskej stolice ku wericím katoličkám kre.sťanom wi- 
dal. W Pesste*1850.
3. Obežník,na kňazstvo a správa far a statkov cirkevných.
V Ostrihome 1860.

Predsa však meno Kardinála Scitovského málo je známe v slo 
venskom-cirkevnom a národnom živote j a ak, tak nie po'dobrom. 
Svetozár Hurban Vajanský v Životopise Štefana Moyzesa spomína 
ako tento slovenský rodoľub roku 1863 z príležitosti cyrilo- 
metodskéhc jubilea obrátil sa najprv na nitrianskeho biskupa 
Augustína Roškoványho, a predložil mu, aby ten zasa napísal vo 
veci jubilea arcibiskupovi'Scitovskému. Vajanský takto pokračuje: 
"Scitovský., rodom Slovák, rad žil vo vysokých 'svetských sférach 
a silno sa klonil k politike v zmysle maáarskom.•Na Roškoványho 
otázku dal odpoveď, ktorej obsah neznám, no Moyzes referujúc o 
tom Kozáčkpvi, vzdychol v liste svojom z 13.marca 1863. Gott 
erbarme Pich unser - Bože, zmiluj sa nad nami ! Môžeme si teda 
predstaviť, aká to musela byť odpoveS arcibiskupa na dotaz Ros- 
koványiho, keS“ náš veľký Moyzes zalomil nad ňou rukami."

Scitovský teda hoci nevystupoval ešte nejako silne proti 
slovenskému hnutiu, predsa sa ho stránil a klonil sa viacej 
k Maäaróm

Z DOMOVÁ
Koncom januára 1983 sa dostal pred Obvodný súd'Bratislava 1 

prípad Gardová - Novejovský, o ktorom sme už informovali. Prípad 
vyvolal veľkú p'ozornosť doma aj v zahraničí a jeho priebeh a vý
sledok jô už zvačša známy, preto len stručné informácie.

Senátu predseda Dr.Emil Jurkovič, obžalobu podal obvodný pro
kurátor Tibor Szakál. Pojednávanie trvalo tri dni a prebiehalo 
zväčša prakticky s vylúčením verejnosti. Iba na začiatku predseda 
senátu pustil do súdnej siene niekoľko osôb z množstva čakajúcich, 
potom už len blízkých príbuzných obžalovaných a príslušníkov štát
nej bezpečnosti, označených za študentov. Na chodbe v Justičnom 
paláci čakalo asi 15.0 priaznivcov obžalovaných, medzi nimi fran- 
cúzki novinár, ktorý kv.ôli procesu pricestoval z Paríža, zástup
kyne Charty 77 .z Prahy a veriaci zo všetkých slovenských krajov. 
Helenku Gondovu a Ferka Novajovského, privádzaného v putách, 
vítal na chodbe potlesk, kytice kvetov, výkriky sympatií.

Rozsudok jeden rok nepodmienečne pre každého z obžalovaných 
sa môže zdať mierny, ale nezabúdajme, že im na súde nič nedokázali 
okrem toho, že mali doma náboženskú literatúru. Aj tak možno ten
to rozsudok považovať za výsledok účasti verejnosti, najväčšej 
na Slovensku od r. 1969* V rovnakých súvislostiach možno vidieť 
prepustenie oboch ha slobodu 17. februára 1983. Proces ukazuje, 
že hromadná účasť veriacich no súde pri tomto a podobných proce
soch je správna a prináša ovocie.

4. marca sa konalo odvolacie pojednávanie pred Mestským sú
dom v Bratislave za predsedníctva br.Jána Mazúra. Pojednávanie 
v poslednej chvíli preložili do najmenšej pojednávacej siene, aká 
na súde je a "pre nedostatok miesta" nepripustili do 'iene žiadnu 
verejnosť. Súd po oboznámení spisu a stručných záverečných rečiach 
prokurátora a obžalovaných odročil pojednávanie na■neurčite bez 
bližšieho vecného zdôvodnenia.

Toto odročenie naznačuje, že súd začína vo veci taktizovať. 
Azda chce ťahať vec tak dlho, kým neupadne do zabudnutia a potom 
potichu potvrdiť nepodmienečné rozsudky. Na jednej strane možno 
považovať za úspech veriacich, že sme prinútili súd vôbec tak
tizovať. Na druhej strane nemali by sme nechať upadnúť vec do 
zabudnutia. Statočný postoj obžalovaných nás k tomu zaväzuje.



V decembri 1982 sa začalo v Prahe kuriózne a zároveň cha
rakteristické trestné stíhanie. Prokurátor uvalil väzbu a vznie
sol obvinenie z rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve 
na Karla Partscha, vedúceho oddelenia pre rim.kat.cirkev na Se
kretariáte pre-veci cirkevné pri' Ministerstve kultúry ČSR. Roz
krádanie malo spočívať v tom, že Partsch. si privlastňoval časť 
peňazí určených ako. finančné odmeny pre kňazov, angažujúcieh sa 
v Pacem in terris. Po troch mesiacoch Partscha'prepustili z vaz
by ale trestné stíhanie proti nemu pokračuje 'a, predbežne nemô
že pokračovať vo /ýkone svojej funkcie.”V ’ * 4 ■ > , 4

0KRIŠNĚ. SCHÔDZE KŇAZOV S PREDSTAVITEĽMI 'ONV

V januári' a februári 1983 sa uskutočnili na Slovensku*schô
dze kňazov na ONV. Pozývateľom a niekde i vedúcim schôdze bol 
predseda Okr. národného výboru, väčšinou však len podpredseda 
ONV, do ktorého rezortu patrí kultúra a teda aj cirkvi. Vždy bol 
tiež prítomní okr. cirkevný tajomník. Na viacerých týchto schô
dzach boli ako hostia pracovníci Sekretariátu pre veci cirkevné 
Ministerstva kultúry z Bratislavy. Tak napr. na schôdzi kňazov
z okresu Poprad a Dolný Kubín, s ktorými nie sú úrady spokojné, 
bol riaditeľ uvedeného Sekretariátu Dr.K.Homola. V Toooľčaroch 
JUDr Máčovský z Min.kultúry, v Trnave Dr.Máčovský a s Káčer zo 
Sekretariátu, atä. Pre tieto schôdze bol predstaviteľom. OMV vo
pred zaslaný z Ministerstva kultúry na použitie ako úvodný refe
rát 4 - stránkový elaborát, y ktorom sa útočí na Vatikán pre. vy- . 
danie dekrétu o zakázaných kňazských organizáciách a kritizuje 
sa stánovizko kard. Tomáška a biskupa Gábriša voči PIT..

V časti okresov tento elaborát úvodom prečítali, ale zdá sa, 
že to bola menšina okresov Slovenska. Asi sami predstavitelia 
okresu vo väčšine prípadov usúdili, že nie je únosné pozvať* si 
kňazov a brýdzgať pred nimi na to, čo je im svaté. Vo viacerých 
okresoch úvodný referát líčil budovateľské úspechy v okrese- za 
rok 1982.

Účasť kňazov na týchto okresných stretnutiach sa pohybovala 
cca od 70 do 100%. Toto veľké percento sa dá vysvetliť tým, že * 
štátne orgány zdôrazňujú kňazom pri rôznych príležitostiach, že 
sú zamestnancami rezortu školstva a kultúry ONV, takže predseda 
ONV je ich nadriadený. To nie .je správny výklad ; kňazi sú za
mestnancami biskupských úradov a teda mali by byť zvolávaní na 
schôdze vždy jedine prostredníctvom bisk. úradov. V súlade s tým
to stanoviskom niektorí kňazi neprišli na tieto schôdze, činitelia 
ONV resp. ŠTB teraz týchto kňazov navštevujú, alebo predvolávajú a 
žiadajú vysvetlenie, prečo dotyčný kňaz-nebol na schôdzi s ‘tvr
dia, že sa mal ospravedlniť, ak nemohol prísť, a pre budúcnosť 
hrozia sankciami. Na druhej strane - v niektorých okresoch ne
boli na tieto schôde pozvaní kňazi známi svojím tvrdým postojom 
voči PIT - zrejme preto aby azda svojim vystúpením nezapôsobili 
na schôdzi ostatných kňazov "rušivo” /okr.Bardejov, Veľký Krtíš.../

Po prednesení úvodného referátu predsedajúci vyzývali kňa
zov k diskusii. Niekde sa niektorí kňazi ohradili voči útokom na 
Cirkev /napr.y; Topoľčanoch na vysokej úrovni sa vyjadrili Dr.Pat
ka , Bošňák a Šafár/; inde sa všetci kňazi vyhli ožehavým témam á 
"mlátili prázdnu slamu" ; väčšinou však diskusia bola veľmi sla
bá niekde^/Košice/ sa predsedajúci snažil diskusiu "organizovať”- 
vyzýval kňazov podľavabecedy k diskusii. Iba vo veľmi mál- prí
padoch diskutovali kňazi v takom ‘duchu ako si to predstavitelia 
ONV želali.
Súhrnne možno povedať, že okresné schôdze zäaleka nevyzneli tak,
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ako si to ich režiséri želali. Veľká väčšina slovenského knazstva 
dala na; 
mlčaním

Pre budúcnosť treba hľadať odpoveď na otázku, či kňazi majú 
chodiť na schôdze, ktoré nezvoláva bisk. úrad, najmä kéa na poz-

:\r~ ked nie protestom, tak aspoň tichou 
jvoj nesúhlas s útokmi na Sv.Stolicu.

vánke ni< uvedený program, a vlastne ide o pozvanie oom
je obsiahnutá dobrovoľnosť účasti a nie o predvolanie. Svoj ne
záujem o takéto schôdze by mohli v budúcnosti kňazi Zdôvodniť prá
ve tým, že tieto^schôdze na začiatku roku 1983 boli zneužité na 
uráženie citov kňazov.

časopise moríme chtiac - nechtiac pravidelne uverejňovať 
o porušovaní ústavných práv veriacich občanov nasej

*  v  • v  • _ / -i____-i _ -jpráv zahrňuje široký okruh od vyur< 
na pracovisku, publikačné a zhromaždí

s n ic
rc

ti
■anie moz-

- V našom 
materiály
publiky. Porušovanie 
cez diskrimináciu
nosti až po trestné rozsudky. 2iaľ? našim prvoradým problémom nie 
je filozofický alebo praktický ateizmus niektorých spoluobčanov, 
ale administratívny a policajný tlak štátneho aparátu.

Prípad rodičov z Veľkého Krtíša, ktorí prihlásili svoje deti 
na vyučovanie nábožen- tva, dobre ilustruje aroganciu úradov voči 
veriacim.

Na základnej deväťročnej .škole vo Veľkom Krtíši už nie
koľko rokov nevyučovali náboženstvo. Nie, že by rodičia nemali o 
vyučovanie záujem. Riaditeľ školy, národný výbor, cirkevný ta
jomník, polícia a niektoré zložky Národného frontu dokázali vždy 
zmanipulovať věci tak, že náboženstvo sa nevyučovalo.

V školskom roku 1982/83 chceli rodičia podniknúť rovy po
kus .' V dobe od 15. do 25. júna 1982 - presne podľa Smerníc o vyu
čovaní’ náboženstvo, uverejnených v zošite 10r-ll Zvesti Ministerstva 
školstva a Ministerstva kultúry SSR podali viacerí rodičia osob
ne prihlášky za svoje’ deti na vyučovanie náboženstva triednym 
učiteľom svojich detí alebo riaditeľovi školy. Triedni učitelia 
a riaditeľ školy prihlášky o d m i e t l i  p r e v z i a ť .  
Rodičom preto neostalo iné - nazbieralo sa ich asi 35 - a pri
hlášky. poslali poštou doporučene na školu. Nato škola vyslala 
triednych učiteľov žia ov, prihlásených na náboženstvo na náv
števu rodičov na bytoch. Učitelia presviedčali rodičov, aby stiahli 
prihlášku. Samozrejme, neobišlo sa to bez obvyklých vyhrážok, ako 
že drti neprijmi! na čaľšie štúdium, rodičia si poškodia v zaměst
náni a pod. Presviedčanie- vyhrážanie korunovali učitelia tým, že 
si dali od rodičov podpísať návštevu no byte, zreime, aby sa mo
hli preukázať pred šéfom splnením svojej povinnosti

Rodičia prihlášky nestiahli. tiež nevzdala
ni, uplynutí termínu prihlasovania na náboženstvo, všetci

Po 25•jú- 
rodičia

dostali list od školy s oznámením, že ich prihláška neobsahuje 
všetky náležitosti a preto so.nebude brať do úvahy. V liste sa 
nehovorilo, aké náležitosti neobsahuje. Jeden rodič si podal sťaž
nosť na odbor školstva ONV Veľký Krtiš, ale nepochodil, ONV , mú 
stručne oznámil, že škola postupovala správne.

Z listu ONV rodičia pochopili, že na okresnej úrovni-nemajú 
nádej a napísali sťažnosť prezidentovi republiky. Opísali celý 
prípad a požiadali o zásad,-. Kancelária prezidenta republiky odstú
pila sťažnosť na vybavenie odboru školstva KNV v Banskej Bystrici. 
Od tohoto úradu dostali rodičia l i t  v decembri 1982. Vedúci od-

opravnena. Pt
'C o

boru im oznámude, že ich sťažnosť bola čiastočne 
hlášky detí ne vyučovanie náboženstva' obsahovali všetky nále 
ti, ale podľa vyjadrenia školy ich rodičia n e po d a 1 i o s  c- 
n e ako vyžadujú smernice. Z toho. dôvodu bol postrp školy s r 
v n y. Keíže bola sťažnosť čias točne; oprávnené a ak si to rodičia 
želajú, má škola zabezpečiť ich deťom vyučovanie náboženstva od



II. polroku školek-?ho roku 1982/83. Odbor školstva KNV dáva v tom
to smere pokyn ONV Veľký Krtíš, ktorému škola podlieha - stálo 
v liste. '* ' V

Rodičia si to želali, miestny kňaz sa pripravil na vyučovanie 
detí. ONV Veľký Krtíš však•oznámil, že.žiadny'pokyn nedostal a 
škola bez pokynu ONV.odmietla povoliť vyučovanie náboženstva.
KNV v Banskej Bystrici zase považuje vec zä uzavretú.odoslaním lis
tu rodičom z decembra 1982. Takže náboženstvo sa nevyučuje 'ani. 
v II. polroku. Naopak, kňazovi odobrali štátny súhlas a najmenej *
štyroch rodičov z tých, ktorí prihlásili deti na’náboženstvo, za
čali šikanovať v práci.

Zachovanie kresťanskej čnosti pokory si vyžaduje v tomto 
prípade neobyčajné sebazaprenie.
- Dna 24. marca si pripomíname 17-tr výročie smrti Otca Vendelína 
Javor ku, S. J. Narodil so 1*3. októbra 1882 c Čerň ovej. Po štúdiách 
bol v r. 1913 vysvätený za kňaza. Od roku 1926 pôsobí v Ríme.
Stáva sa správcom Pápežského kolégia - orientálneho ústavu. Keó
z podnetu sv. Otca Pia XI. vzniklo nové kolégium Ru<vsicum, stal sa 
Otec Vendelín jeho prvým rektorom. Zmyslom jeho života sa stala je
ho činnosť v prospech unionizrnu. Pred koncom druhej svet. vojny 
bol uväznený v Rumunsku a odvlečený do ZSSR. Ako údajného agenta 
Vatikánu odsúdili ho na 17 rokov -žalára a nútených prác. V roku 
1956 sa vrátil na Slovensko. Umiera dňa 24. marca 1966 v Žiline, 
kde je aj pochovaný.
- Upozorňujeme našich čitateľov na zaujímavý článok Štefana 
Šmálika, ktorý bol uverejnený v časopise Duchovný pastier, č.9, 
november 1982 : " Prvá diecéza v strednej Európe’5 - str.410-417.

r e h oLa františkánov

/O. F M./
Františkáni prišli na*naše územie v r. 1228 z Nemecka. Od 

začiatku nachádzajú živnú pôdu a blahodarne pôsobia v Bratislave,
Trnave a Nitre.

Po Tatárskom plienené, t.j. po roku 1741. sa ešte viac. žia
dala ich činnosť a vtedajší Tiborský kráľ Béla IV rehoľu veľmi pod 
poril. Františkáni orientovali svoju činnosť hlavne na kazateľ- 
stvo. Prvým provinčiálom rehole sa stal páter Ján, brat francúzs
keho kráľa Filipa Malého.

Sľubný rozvoj rehoľnej činnosti prerušil vpád husitského voj
ska ktoré vyplienilo kláštory v Trnave, Trenčíne, Nitre a__.ua Spiši.

Po prehrmení zlých__časov, za kráľa Mateja nastal opätovný 
rozmach rehole a to najmä počas pôsobenia provinciála Fabiana Igalu. 
Rehoľa začala každoročne posielať nadaných beatov na univerzitné 
štúdia. Z mnohých osobností františkánov tej doby wnikol páter 
Gregor, ktorý sa stal biskupom v Nitre /1484 - 1492/.

Je známe, že františkáni pôsobili viac v severnej časti Uhor
ska, t.j. na území dnešného Slovenska. A keäže pôsobili 
medzi prostým ľudom museli sa mu aj prispôsobiť, najmä rečou.
Výsledkom tohto vzťahu sú niektoré zaujímavé literárne diela fran
tiškánov, ktorí písali poučné a náboženské spisy pre družiny sv.
Antona s v. Jána' Nepornuckého. Od neznámeho františkána pochádza -slo
venská kniha " Hora zlatta serafinska“ vydaná v Trnave v r.1674.
Medzi známych fragitiškánov-spisovateľov tej doby patria Ján Abra- 
hamfy, Benignus Smrtník a Dionýz Schneider.

V 17. st., keä väčšina kláštorov františkánskej Sa-lvatorián- 
skej provincie bola slovenská, dožadovali sa títo fratres minoros



väčších práv a určitej samosprávy. Na kapitule v Hlohovci v r.1653 
dosiahli Slováci, že ich kláštory boli uznané oko osobitná čiastka 
provincie /pars slavonica7.

Od 18. st. sa naši františkáni zaoberali aj misijnou činnosťou 
pre cudgzie krajiny. Známi boli napr* Benedikt Seiler, ktorý pô
sobil v Turecku, Vít Lekel odišiel zo žilinského kláštore do Pa
lestíny atči. ■

Františkáni spravovali veľa Škôl poväčšine ľudových,, ale mali 
tiež stredné školy v Bardejove Trstenej, Žiline, Skalici, kde sa 
vyučovala latinsky a po slovensky-.

Veľa bratov sa venovala hudbe, tu vynikol napríklad Martin 
Vaculík. Vedľa latinských skladieb bolo mnoho aj slovenských od 
Pavlína Dajana a Edmunda Paschu.

V dobo jozefínskej písali mnohí bratia poučné a. náboženské 
spisy - Anton TTorsnský, Anton Benčič, Dominik Mokoš, širšej verej
nosti známy Hugolín Gaulovič a äaľší.

. Zosilnená maďarizácia v druhej pol. 19. stor. znamenala koniec 
slovenského pôsobenia františkánov v Uhorsku.

Po vzniku Československej republiky v r. 1918 sa situácia pre 
františkánov zmenila. Nariadením generála rehole z 31.1.1921 sa 
vytvorila v Bratislave Správa rehole na Slovensku. V r. 1924'sa znovu 
utvorila samostatná Salvstcriánska provincia františkánskej rehole 
na čele s provineiálom Mansvetom Olšavským. Františkáni začali pôso
biť na gymnáziu' v Malackách, vydávali časopisy Priateľ Dietok a 
Serafínský Svet.

Veľký rozvoj zažila rehoľa v obdo í Slovenskej republiky v ro
koch 1939 až 1945.

Zložité spoločenské pomery po II. svet. vojne citelne zasiah
li do oblasti náboženského života. Novým "poriadkom” sa nevyhla 
ani františkánska rehoľa. Po likvidácii řeholných spoločností mno
ho františkánov bolo prenasledovaných,Prispôsobiac sa'novým, po
merom u nás rehoľa františkánov pôsobí v rámci svojich možností 
aj dnes.

Pri hodnotení slovenských dejín nemôžeme zabudnúť na pôsobe
nie františkánov a s úctou pozeráme na veľkú brázdu, ktorú vyorali 
v oblasti našej kultúry potomkovia sv.Františka z Assisi.

ií cPPFMBOLFSTNA PANNA MARIA, PATRÓNKA SLOVENSKA, ORODUJ ZA NÁS ! n


