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Ladislav Hejdánek
LIST PRIATEĽOVI

Milý priateľ,
bolo mi až divné, že medzi tým množstvom otázok 

a tém, ktoré si mi v posledných týždňoch predložil, sa nič ne
vzťahovalo ku kresťanstvu, o ktorom som sa ja už neraz zmieňo
val. Teraz, keň si sa' tejto veci predsa dotkol, chápem, prečo 
si tak dlho váhal. V Tvojej otázke počujem véľa skeptického: 
má náboženstvo, má kresťanstvo ešte nejaké miesto, nejaká po
zitívnu funkciu, má nejakú perspektívu v dnešnej spoločnosti ?
A nielen u nás, ale vôbec na celom svete ? Pripojím k tomu 
otázku, ktorá mi nedávno veľmi otvorene a úprimne položil jeden 
mar*istá : má nejaký pozitivny zmysel, že v zápase o základné, 
ľudské práva sa zvlášť zdôrazňuje tiež s'ldboda náboženská ?
Ide predsa všeobecne o slobodu presvedčenia, preto rie je dô
ležité, či toto presvedčenie je nábožehské^alebo nenáboženské. 
Dnes je predsa svet už iný, náboženstvo v ňom nehrá žiadnu vý 
znamnú rolu. Keä sa kresťania domáhajú toho, aby bol vypočutý 
taktiež ich hlas, iba si zohrievajú svoju polievočku. Ďnešhí 
kresťania sú. veľmi vzdialení tomu, aby sa, dovolávali práv a slo
bôd pre niekoho iného rež pre seba, napokon tomu boli aái vzdia
lení vždy. Myslím, ž.e skutoČhý kresťan na také otázky a vlastne 
výčitky nikdy nemôže odpovedať nejakou obranou a obhajoboti 
kresťanstva a kresťanou. Ak niekto iná fnať skutočne citlivé sve
domie pre vlastné viny a prehrešky, tak je to práve kr-ésťäh. 
Myslím, že to nikto nemusí chápať tak, že kresťan je /iná byť/ 
nevyhnutne lepší meť "tí ostatní", skúsenosť naopak flovdrí, že 
je podrobený rovnakým pokleskom , chybám^a nerestiam; Ale preto
že má pevné merítkp, má možnosť a zároveň povinnosť o svojich 
nedostatkoch a,vinách vedieť, môže a má ich lepšie poznať, najmä 
mu nie je dovolené, aby ich akokoľvek bagatelizoval, umenšoval, 
alebo dokonca omlával. Pokiaľ niečo také predsa robí, -tak sa za 
kresťana len vydáva, ale žiadnym nie je, lebo nič nepochopil.., - 
z podstaty evanjelia. Z toho dôvodu je tiež veľmi podozrivé',/jak 
kresťan hovorí o nejakom zle, kritizuje nejaký nešvár alebd ne
spravodlivosť a pod:-. a sám sa z toho vyzúva, stavia sa do.úlo,hy 
spravodlivého sudcu,, do pózy - niekoho, kto s tým zlom. nemá nič 
spoločného, kto je zbavený všetkej viny, všetkej účasti na od
halenom -a kritizovanom neblahom stave. Á rovnako' takaje podozrivé 
ak sa neobmedzuje iba na seba osobne, ale ak chce vyňať zo'zod
povednosti taktiež svoiu cirkev alebo kresťanov vôbec. Kresťan 
nemá právo... povedať jediné kritické slovo na akúkoľvek stranu, 
ak zároveň'sám sebe aj iným, v súkromí-i verejne celkom nevy
jasní otázku svojej vlastnej, osobnej spoluviny a otázku spolu
viny svojej cirkvi.a kresťanov vôbec. Som presvedčený, že toto 
,ie jediná vec, v ktorej je' úloha kresťanov dokonca i v našej mo
dernej spoločnosti, v našom náboženskom, svete naprosto nezastupi
telná a vysoko potrebná. A ak sa z akýchkoľvek motívou chcú 
kresťania práve .tejto roly vyhnúť, ak ju obchádzajú, prestávajú 
byť kresťanmi a robia zo «eba i zo svojej cirkvi : soľ zmarenú, 
ktorá si nezaslúži nič iné, než byť vyhodenou von /prípadne i 
na -ono smutne známe "smetisko „dejín"/ a aby bola ľudroi pošliapaná 
V zápase o základné ľudské práva a občianske slobody majú teda 
kresťania ešte inú funkciu , než tú, že sú tiež jednou zo skupin



s v n je r a ny á o d r e n x ny a s ť a ž o v a ť sa n a to, 
horšie ako s inými. Jednak to. pravda nie

nemajú právo ukazoi 
že sa s nimi zachád Z-d 
je, a ak by to oj pravda bolo, tak by nemali právo sťažovať- si 
na to. Ich úloha je naprosto' iná". Kresťania si majú spytovať 
svedomie, ako oni sami ako kresťania a á'-. .členovia svojich 
cirkví /teda nielen

d i s kr i m i r o v a n x
súkromnef nesú spoluvinu ria onom potlačovaní 
j. myjú spytovať svoje svedomie, aký majú. 

vzťah k tým. druhým- potlačovaným a diskriminovaným. V evanjeliách,
'mimoriadnym dôrazom poukázanézvlášť vše-:, v KáryO i . l

na to, ž e v ľud skom
ktorí sú hladní a v  ŕ

7-1
hlad a skuto č. n /

. y
q ma d

tovaňé ako hlad a sr.
to plný platí/ y k 0  or
ma j ú nejaké tráp q nie
ktorí . sú. preklíroní
Chudobn 1  ?  1 . 1  0  . L  3.xan /

•edostatočne oder í a trpia.-zimou, ktorí

nasledovaní a tupen í to. nú tí, cha
:r e s ť a n e v o j v z ť o h

■lovné", ktorí trpia pre spravodlivú vec., 
'háTvl^ení, ktorí sú v žalári atď,-atä.■...
.yc s n í trpiaci,. plačúci, -milosrdní, pre- 

ktorých si overuje /má', ove
rovať/ krešťan yvoj vzťah k .Ježišovi. Sráň- sa-príliš málo hovorí 
o tom, ž' určitý vzťah k 'ť'pmuy kto hladu i e, a žízni nevyhnutne^ , 
vedie k určitému nedvojzmyselnému vzťahu k tomu, kto ko-ždý deň. 
hoduje. Ak je moje? srdce skutočne na strane -chudobných, nebudem 
sa približovať k sp-ť -č n c ti bohatých, ak - navštevujem aspoň, v du
chu /pret s ž e . n a 3 a 
väzňa môžu'] k n na
kto je väznený, nebudu stolovať s tým, kto ich uväznil,.ak preu

civilizácia"tak pokročila, že skutočne navštíviť 
oľ i”š í- príbuzní' ns zvláštne povolanie/ toho,a + -----

ymostie a svoju pomoc ľudom.- ktorí, sú: tupení a pre na- 
y1 k nebudú venovať svoju pr iazeň^s; svoje... Priateľstvo,

ijú. ŕ, tak Či a lej.o n r e n a s.L e 1.0 v c d; c ne-.
kážu svoje
sledovaní", 
tým, ktorí ich ti... n i
znamená ešte, že budem /lá oplácať zlým a že. budú nenávidieť 
ktorí mňa nenávidia ; /a ktorých nenávidia tí, k t or í n osvedču jeíp. 
svoje pripteľtsvo/. Ale k -10 sa- chce ako jašterička. propl ~ži.ť.. 
do budúcnosti' a s nikým -si- 'to nerozhádzať, ten pôjde medzi.,,ko-. • 
zlov a nie medzi berú. učaril A -celkom-, zvláštnu pozornosť, si zošlú 
žia .v tomto smere významní predstavitelia- kresťanských obcí a čle
novia cirkevného vedenia. Ak sa môžu ,v prípade, nespravodlivo od
súdeného. .obmedziť na prostú ľudskú pomoc jemu ya, jeho rodine a ,od 
tých,' ktorí ho nespravodlivo odsúdili, sa len formálne a bez 
veľkého hluku dištancovať,-'-Dotom mne ■niečo takého nie je .dovo
lené vo vzťahu k- cirkevným hodnostárom, -ktorí z .taktiky, zo stra
chu alebo z prostej •podlosti-̂  ž 'podlého strachu o . s voju..existenciu, 
začrú nesprbvjDd . ivť v c ospravedlňovať,, pred skutočnosťou zatvá
ra ť oči alebo Sa vyhovárať,'-'že to nie 'je ich vecou angá-žoyeť .s'a 
V t aký c-h záležitostiach. Tom je proste zlyhanie ich vecí,.„je klam 
s .zrada'-, ku ktorej žibcer skutočný kresťan nemôže a nesmie qe- 
protestovať.ý Hádž. jcirkevr ých -predstaviteľov, ale tiež veľa Oby
čajných .kňazév a'farárom a 'dokonca veľ:-J. veľa ľaikoyt povie, že 
tp.. čo hovorím, je bláznovštvb, že by to bola--istá cesta, k li--. 
kvidýcii celej cirkvi , že je treba, všc-li>;p prehltnúť, len aby ■z í

alr. mohla žiť-. A1 • -1 'n.;dokazujú., že neve
ze ■ ;ku točná-' viera• je . i', španielskou.

nfpročítai c: v c3 j jjrlia. Inak
bola cirkev zachovana, 
dia, čo tá je; kresť-nns- 
dedinou,, že : i. d'ó kone a ani poriadne, 
by vedeli, ž y "'i o- o k, ktorý má s kresťan .--t vom málo. alebo vôbec 
nič spoločné /'Samari tán, t.j./ nié žid, ale. ktorý pohotovo pomôže 
človeku, kt’ôrbmu ublížili lotri/, má-ti/íckr.át prednosť pred ..

v*  ' -  .č l-o v e! .■knp.zom í cirkevným -pred : ta.vit.rľom treoňrs 1 hod.no s t a- 
p o nhľa -dok o š tipla.rom, ktorý .pi úbožiaka ani nevšíma,- pretože <

aby tým -plnil, svoje posvätné' povinnosti* - inak by tiež .vedeli,



' 5 b . s mt a o o e t o v a.n i e / a. nie scbazaehovanie/ sa môže dovolávať 
iý-iste a: že cesta udmietňuti.a sebaobeti .je satanské/ "Odíť,
■satan' n, povedal Ježiš. .Petrovi presne v te jto záležitosti/ o že 
zrno prinesie len vtedy veľký úžitok, ak samé zahynie, kdežto 
ak nono z-ístane zachované nič z neho nenarastie. Odpusť, že som 
sklzol ku Kázaniu a dokonca k pátosu, nedokážem však pochopiť, 
prečo dres kresťania dokážu sami pred sebou omlú. r.ítf a lúvať 
i pred ľud m. i svojich cirkevných hierarchovi, letoví robia kor Tro
mi s za komprooíi om, zrádzajú svoje ovce a ■'vdávajú ich napospas 
vlkom , .alebo ktorí hc ppkxadajú za nutné sa obzerať na trpiacich, 
zarmútv í V oh, tupených, a prenasledovaných, ~>k -to nie sú ich ovečky. 
Musel som bohužiaľ nadobudnúť tú skú- v: r. c s ť s ýt’ed -'tí. /xteľmi svo
je.i cirkvi, ako podobne mreli - voju skúseroeť nadô fúr-núť i mo
ji katolícki a iní kresťanskí bratia. 3om hlboko presvod-čený, že 
nič takéiir n-znesie omluvu, a že jediným možným spôsob cm reagovania 
je abe-o1 u t '. -’i ̂ tenčia ,a výrazné prejavenie rie súhlasu ale najma 
iná or j. e no. 'c. i a, n s. v.'perie celkom inej cesty. Avšak nejde lôn o 
predstaviteľov a vedenie cirkvi, ide taktiež o širokú-členskú zá
kladnú o ktorú c?a zlyhávajúci a zlyhajúci predstavitelia v sku
točnosti* môžu oprieť .a taktiež opierajú. Neviem,'či je dovolené- 
generalizoval to, aZ t dr.os určite naše cirkvi majú predstaviteľov, 
akých si zaslúžia. Prostí kresťania, ktorí žijú rozpoltené, opa- 
trnícky a idú z jednoho Kompromisu do druhéhc, nemôžu očakávať, že 
ich vodcovia budú svätci. .Choroby, ktoré oslabujú celú našu spo
ločnosť, nájdeme z krá t h a tiaž v našich cÉrkvéch, prejavujú sa. tam 
však ešte cni-.čc ošklivé j šie o odporne j y-ie e.náa preto-, že sa po
kúšajú vyzareť lepšie a že sa častejšie pretvarujú. A keú sa po
zerám zpať, r: o m stále viac presvedčený, že by naša- společné si
tuácia ahr a vyzerať inak, lepšie, perspektívnej šie, krby sa všet
ci -kresťania v na ej krajine boli v posledných 30 rokoch chovali 
ako -skutoční opravdiví .kresťania. Ale zlyhali, pred 9 tlmi rokmi 
si to la to ústami -svojich predstaviteľov pripúšťali a do tanca, 
to verejne priznávali. ľneš však často tí, ktorí sa Vtedy kajali 
a robili sebakritiku, opäť robia to , za čo sa kajali vtedy.
Dnes už xm rikto neuverí, až sa- budú zase kajať- Ich vinou ztráco 
kreš ťa;.-e es zvestovanie vše t kú presvedčivosť. Ak máš Ty. alebo 
ktokoľvek i r, ý dr-u pochybne r. t i o budúcnosti hre-s ' n t n, plne to 
chápem s nie som naklonený vyh'cváraf 3fi to.
Ja sám mám svoje pochyonošti o ľoudúcno-ti kresťanov a kresťanských 
cirkví u nás /najmä a nás i keď mám dojem, že inde to nie je o 
moc lenlio/. Život t&v. veriacich i život cirkvi je po koľký 
raz .už/obrovskou blamážou; 'nepřestávám r a hanbiť, kedykoľvek si 
nato apom' r lem-. Kajyač tou /hanbou v tas je, že ak sa nájde zopár 
ľudí , ktorí voju vieru., berú vážnejšie a hlbšie než ostatní a ak 
sa kvôli tomu dostanú do ťažkostí, mnohí, snáď všešina ostatných 
sa od r ich dištancuje /aby ce nemuseli cítiť obvinení vo svojom 
svedomí/ a chápavo. prikyvujú, keď sa od nich oficiálne ■ dištancujú 
pred■-tvp.vitelic cirk'u.., namiesto toho, aby ich ihned brali na zod
povednosť, Nikdy nezabudnem na tú. horkú pilulku/ ktorých om mu
sel v poerb- ôrýcn r ococh zhltnúť niekoľko/ .jceu sa do. vazby e nav 
súd doptal Svitu Karásek, ktorý sa rozhodol kázať svojimi piesňa
mi, keoi už nesmel vstúpiť na kazateľňu, a kej študent Tvdlitát, 
ktorý si na nok. coomcnul v irs-'litbe. pri bohoslužbe musel odísť 
Z fakulty. Neuveriteľné sa stalo skuťkorr: študent bohoslovia je 
vylúčený svojimi pro-fe«drmi z fakulty, pretože sa zachoval tak, 
ako-sa - prš najmenšom mali zachovať oni. Môžu títo profesori 
dúfať, že ich ru te niekto bude .môcť brať vážne, k.eí budú hovoriť 
o Kristovi a o evanjeliu ? I keď sa sebakriticky zase- je-d e n -e a z 
vvznaiú z o svojich hríkchov ? A čo k torru kresťanského urobila, 
alebo povedala syroclná rada ? A seniori o. seniorátné výbery ?



A všetky zbory ? Kritické odmietavé hlasy boli výnimkou. Načo 
je cirkev, v ktorej z kresťanstva pretrvali už iba zbožné frá
zy ? Keby som sa mal vysloviť o budúcnosti kresťanstva, či lep
šie viery podlá stavu svojej cirkvi / o tých druhých sa radšej 
nebudem vôbec zmieňovať, na to sú povolaní bratia, ktorí sú 
ich členmi'/, potom by som musel povedať: krach, koniec a
katastrofálna hanba. Avšak ja - nepoznám kresťanstvo iba zvonka: 
viem o rozdiel® medzi faktickým stavom cirkvi a cirkvi a medzi 
tým, čo je skutočným obsahom dobrej správy, t.j. evarjelip pre 
našu dobu a pre našu spoločnosť. Neviem o inom, nádejnejšom a 
taktiež vecnejšom, reálnejšom programe 'pre tento zo všetkých 
Strán ohrozený, všemožným strachom zvieraný a preto vysoko ne
bezpečný svet. Ale kladiem si už dlho otázku : ako to mám vyslo
viť ? Č r. mám povedať, a b v ~om ľudí skôr neodradil než získal ?
Ako môžu bvť moje slová presvedčivé, keď sa zo spoločnosti kres
ťanov tiahne hnilobný pach rozkladu ? A keď vanie - ako inak - 
i co mňa ?
Mýlim, že každá teoretická odpoveď na Tvoje i na iné podobné o- 
tácky je slabá, a je v podstate marná. Len čin je tu na mieste, 
len v praktickom živote sa to môže rozhodnúť. Zápas o dodržo.va
nie zákonov a rešpektovanie- občianskych práv a ľudák ý ch ' slobôd 
je takouto príležitosťou k činu, k praktickému dôkazu, že kres
ťanstvo žije, existuje ovšem i iné menej okázalé príležitosti. 
Viac menej príležitosť sa objaví a zase sa ztratí, márne je 
potom presvedčovanie, že sme ju nerozpozhali, že sme nepoznali, 
že to je naša životná príležitosť. Potom si vypočujeme : Čokoľ
vek ste neučinili pre tých úbohých, ktorí boli tupení , hor obi-ní, 
zradení, stíhaní policajne i súdne, v zamestnaní, v škole, ktorí 
boli zbavení práce alebo možností študovať, o ktorých sa šírili 
lži a ohovárania atď. etď., mne ste neurobili. Čo je komu do 
toho,včo sme urobili, že to všetko budeme odvolávať, revidovať 
a snáď i naprávať, čo sa dá /pretože sa bude nosiť zasa iný ka
bát?/ Bude neskoro. Kto sa uchoval pre nejakú veľkú príležitosť, 
už ju prepásol. Lebo veľká’príležitosť je iba tu a teraz. Hic 
Rhoudus, hie salta, kresťan. Tvoja údajná viera sa musí preu
kázať v celkom obyčajných ľudských príhodách. Ako 'to čítame 
v proroctve Izaiášovom ? Načo mi je množstvo vašich, obetí ?
Vraví Hospodin. Nasýtil som sa zápalných obetí baranov i tuku 
vykŕmeného dobytka, a krvi pinčov, oviec a kôz nie som žiado
stivý. Keď prichádzate, aby ste sa ukázali pned mojou tvárou, 
ktožeto kedy vyhľadával z vaše j ruky, aby ste šliapali moje ná
dvoria ? Neprinášajte viseej obetí klamných} kadivo mi je ohav
nosťou, čo do novomesiaca, roboty a zvolávania - zhromaždenia nemô
žem zniesť neprávosti ani sviatočného davu bezbožného. Vaše novo- 
mesiace a vaše výročité slávnosti nenávidí moja duša, stali sa 
mi bremenom, ustal•šote od nesenia. Preto Keď rozprestierate svoje 
ruky zakrývam svoje oči pred vami, ba i keď množíte modlitbu, 
nepočujem, vaše ruky sú plné krvi. Umyte sa,očistite sa, odstráň
te zlorť svcnich skutkov spred mojich očí. Prestaňte robiť zle ! 
Učte sa dobre činiť, hľadajte súd, dopomáhajte utlačenému k prá
vu, súdte súd sýroty, zastaňte sa práva vdovy ! Ktorého potla
čeného kresťana dnes pozdvihnú ? Ktorého potlačeného pozdvihneš 
ty, ktorý sa vydávaš za kresťana, áno, ktorý o sebe s istotou 
vravíš, že ním si ? Komu budeš dnés a tu v tejto krajine dopo
máhať ku spravodlivosti ? Alebo máš pred sebou inú, ” zbožne j ši'u



prácu ? Ako.vidíí, končím len otázkou.

Tvoj Ladislav Hejdánek
Praha, 14,4.197.7

+ Ladislav Hejdánok je duchovnom Bratskej cirkvi, v Čechách, kr ' s- 
ťar'~ký filozof, signatár o tlmočník Charty 77.

SYkľPO 1 ľ"UM 0 SPOLOČNÍ CH KHľ'SÍAf 8KÝCH <:0?ľ’*0'"T 
EURÓPSKYCH NÁRODOV

Pamätáme sa na obraz z prvej návštevy Sv.Otea v Pc'.stu: 
počas jeho kázne pred katedrálou v Tl‘..ežrlrc na turíčnu nedeľu 
1979 objavil sa nad st '-tisícovým zhromaždením veriacich čc-ský 
transparent s nápisom:Nezabudni, Sv.Otoe, .na svoje deo . v Česko
slovensku. Sv.Otec sa ne za tváril "diplomaticky, že transparent 
r e vi d. í, ale naopař,, ro^las ho prečítal a ako odpovs? na transpa
rent zdôraznil svoju spätosť s kto j m-ou, ktorá dala kres'ťsň'-tvu 
osobitne pols k- nm., sv. V oj t echa.

, V 3als e j časti kázne potom rozvinul myslien nu o spätosti 
európskych národov, o mieste menších národov, najma slovsn.sk.ich, 
v európskych dejinách, tieto národy, v minulosti namlípade tak
mer neznáme, tiež priniesli c;voj vklad do európskej kultúry a 
obohatili jej formy. Ka.jdí-ležítejším pojivo® európskych národov 
bolo kresťanstvo.

kázeň Jána Pavla II. v ánezdne dala podnet na uoo :rú.sbor is 
m^dzi.národného sympózia n s ternu ,:Spol očné kre. otonská x mece eu
rópskych národov". Sympózium usporiadali, vo '/q tikán e od 7. do 
7. novembra 1931 Pápežská la t' rán cica Univerzite áatikVi ' Kato
lícka universita Lublin. Na sympóziu sa záčay tnilo asi 200 vod
cov z ráznych odborov s ooloč saských vied. takmer zo v 3 c. t Kých. 
európskych národov. Sympózium poskytlo reprezentatívne f o:"-".m 
vedcov zúyzatlen/ch národov na -oboznámenie medzinárodnej spoáoč-- 
nosti vzdelancov s niektorými aspettami kultúrnych -devón -• 7 oji e v 
národov.

Česť vedcov sa nezúčastnila ne sympóziu osobne, ale lev za 
siala svoje písomné príooevky, p v ;.oac rôzne okolnozii, pornu viac 
poltie k.ejý povahy in: n-d o volili pricestovať do Ríme. 3 účes.r á si 
tuácia európskych. národov holá a i takto ne sympóziu - -t " á.

Zaslané aj prednesené príspevky na sympoziu uverejni 1 -• v mi
nulom roku vo  ̂v och zväz1 och nakladatelstvo Le hôrnier vc lo- 
rercii pod názvom The Commor Christian ľ'oots of the Furopean 
Na t i on.s .

EURÓPSKA 'KULTÚRA
Vo všeobecnej rozprave sa účastníci zaoberali pojmom Európy 

a európskej kultúry, ,vytvorenej jej národmi, Európe nie j' iba 
zemepisný pojem. Európa je kultúrou, kcorá vyrástla zo. štyr-och 
zdrojov - judaizrnu, gréckej vzdelanosti, rímricho práva s- Kres
ťanstvo. Judaxzmur ju poznačil prísnymi mor.álr.vmi zúr v.dcmi a vo
laniu po oci.álncj spravodlivosti. Odkaz gréckej- ■P^cUen-ti spo
číva v poznaní všeobecnej platnosti pravdy a schoprcnti ludí 
pri j ť pravdu. Rím nim zanechal ideu práva pleiriho pre vlsa/ých. 
Kresťanstvo toto všetko prehrialo ideálom bratstve mrú i U'u'hr-i ■■ 
vi- rou v jedného Boha, ktorej podat... tou je láska a konečné spase
nie.

Európska kultúra so rozšírila vo svete ako žiadna inú. Azcr 
aj pre svoju mnohot vár r o sii, pre priestor, ktorá ponechávala svo
jim súčastiam. Cjec-noeovel ju zmysel. pre variácie okolo opolovo/ch



tém. Je jednotnú celku Eurony a jej národov, pre ktoré pletí;
F pluribu? unun-.

Kedysi - o e n bi t.n e v- stredoveku - kresťanstvo dávalo r ómec 
pre celý život človeka. Časom tento rámec ustupoval svetským hod
notám až po súčasnosť. Ke$ no rozsiahlych priestoroch svetadielu 
kresťanstvo jednoducho zatlačili dekrétom* Ale práve na t -c^to 
priestoroch sme v súčasnosti svedkami obnoveného nachádzania 
zmyslu Xudského života v Bohu, sprostirdV'ovarom kresťanstvom. 
Spoločným základom kultúrnej spolupráce ' európskych n ár 'do ? m.-é ž e 
byť pohranie, pochádzajúce z kresťanstva, že človek,.bez ohľadu 
ra vek, pohlavie, spoločenskú triedu a národnosť, je dôležitou 
a kladnou hodnotou. ,

Zemepisne korení európska kultúra v Středomoří. Tu^sa kedy
si najbohatšie rozvinula tvorivú aktivita človeka., ktorú vtedy 
3 j tur z môž: mr rozdeliť do štyroch z, á kle d rých 3 f  é r : veda, ume
nie, morálke a n "íbožen • tvoá ?7úbožf nř-tvo je syntézou ostatných 
troch sfér. Organicky navazuje na Mojžišov zákon-o do stredu ľud - 
skej aktivity kladie. Boha. Vyjadrené slovami 'Jánovho c vor r lis. : 
Na poviatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha. Skrze neho povstalo 
výrtko a bez noho nepovstalo vôbec nič.

Kreš úanotvo spočiatku len ťažko nachádzalo s'mp miesto me
dzi židovstvom o antikou, ale nakoniec ich- obe prekonalo práve 
svojou otvor enor ťou voxi opravdovým ľudským hodnotám — pravde, 
láske, slobode. Ako napísal č v .Justús, filozo' a mučeník:v'stko 
čo je správne, bez ohľadu no. to, kto to povedal a kedy, patrí 
nám Kresťanom. Toto vnútorné bohatstvo kresťanstva nedokázali za
hubiť ari n e skôr .5 i n po" r ony , siahajúco' na samotné jeho zakl ac y- 
sc ’ ■ i zmmedzi Východ oia s Nápadom politické rozpory-m^dzi kre s ban
skými európskymi štátmi, nová myšlienkové orientácie ako rene- 
eancic, racionalizmus, r a c i or al i znsur. Toto vnútorné boha t-* ý vo 
kresťan tva zostává nádejou aj v súčasnosti, k c-3 krízu • nroohrj 
kultúry -sprevádza uvoľnenie síl, schopných úplne zničiť Xudskú 
civilizáciu.

pbŕ ?f 7 ký z Československa
Zborník, o sympóziu obsahuje príspevky dvoch autorov, žijú- 

cich v Prahe.
Radim Pslouš, čie r. kolektívu predstavite^ov Charty ľ'77,pí e 

o vzniku a vývoji európskej historiografie v mestských ští+seh 
a n t i c k é h o G r é c k a.

Jozef Zvěřina, teológ a historik umenia, skúma vo "vojom 
príspevku, tri prvky, spoločné kultúre aj náboženstvu: slovo, 
symbol a spoločenstvo. Všetky tri prvky v Českých dejín úch úzko 
spíjali národnú kult ru g r:a b c z e n • • t v o m . Samotnýý ráz ov Sloven vzni
kol ako označenie človeka schopného slova. Slovo, ktorá stálo na 
pečistku, rozvinutejšej českej kultúry, bolo Slovo Pozic. Svrhni, 
v úrazový prostriedok umenia, bol v českom kortorte tiež úzko soo 
jer.ý s nábože n-tvbin- v podobe románskeho, gotického c á r./- o váh o 
štýlu. P dejiny spolbčené-tvs. národného aj ’cirke vrúho i ’lí ruka 
v ruke- v dobrom aj v y lom •- p.d prijatia kros ťärstva cez latini- 
zÁciu cirkvi, husitské''hnutie, reformáciu n protiroformácin. ich 
odkazom nech j* obnova Božieho poriadku v lud skoré s X'úd s kého v 
Božom.

SuC'MT.:mdt PRÍSPEVKY
Slove-/;-á veda. a kultúra mali na sympóziu bohaté zastúpenie, 
aj kra všetko autormi, žijúcimi v zahraničí.
Jaroslav Pelikán, American slover. ského pôvodu, profesor dejín 
na univerzite v Y al r, pre-dná ol o stredovekej doktríne obrazu 
Boha. Vo svojej východnej, byz.setin.skcj modifikácii doktrína 
viedla ku ' deologick./m dišputám, či .a.a človek viac podobá s t vo-



renému s reku alebo j p viac podobný Božiemu obradu. Zápalná mo
difikácia, jej autorom bol sv. Augustín, viac zdôrazňovala prí
tomnosť Najsvätejšej Trojice v obraze Boha a z nej odvodzovala 
princíp božského poriadku v človekovi.
Ďaľší Američan slovenského pôvodu, Michael Novák, profesor na 
viacerých amerických univerzitách, sa zaoberá perspektívami spo
ločného európskeho.kultúrneho hnutia za jednotu v pluralizme. 
Vypočítava sedem kľúčových znakov euróspke.j civilizácie, pluraliz
mus vc všetkých sférach - politickej, ekonomickej, kultúrnej ; • .
osoba ako nenapodobiteľný jedinečný a slobodný zdroj poznania a 
konania, stvorená na obraz Boha ; spoločenstvo tvorivých a slo
bodných osôb, mnohoraké z hľadiska pôvodných zdrojov, jednotné 
v slobodne prijatom rozhodnutí ; zákon pravdepodobnosti ovláda
júci dejiny, ktorý vyplýva zo slobodnej vôle ľudí rozhodnúť s's sme 
rom;k dobru alebo ku zlu; hriech ako odveký sprievodca ľudstva. 
Európska skúsenosť učí, že človek je schopný slušnosti, bratstva, 
nadšenia, ale nie je schopný stále byť bez hriechu. Zo strachu 
pred spojenectvom hriechu a moci spoločnosť zaviedla systém záruk 
á zákonnosti ; rozdelenie mocí v štáte ~ zákonodarnej, výkonnej 
a súdnej a oddelenie systémov v spoločnosti - politického od eko- 
r: mického a morálno - kultúrneho na zabezpečenie slobodného roz
voja jednotlivca ;*obchodné a priemyselné schopnosti zlepšujúce mz 
teriálnu základňu spoločnosti.-

Milan S. Ďurica, solezián, narodený r.1925 v Kriváňoch, pro
fesor na univerzite v Padui, sleduje vo svojom príspevku kresťan
stvo v slovenských dejinách ako trvalý identifikačný znak Slo
vákov. Naši predchodcovia, ktorých P . Ďurica nazýva Pro toSlovákmi, 
ss usadili na priaznivom území vo vnútri karpatského oblúka, už 
pr-'d ich príchodom kultúrne "zúrodnenom” rímskymi vplyvmi. Na ich 
území sa zorganizoval prvý slovanský štát v strednej Európe - Sa
mova ríša /624-658/. 0 dve storočia neskôr na Samovu ríšu nadvia
zala Veľkomoravská ríša, opäť s centrom medzi riekami Moravou, 
Dunajom a Nitrou. V politickom a kultúrnom rámci•Veľkomoravskej 
ríše sa u- • sít ohnila misia sv. Cyrila a Metoda. V jagavom dvadsať- 
ročí od ich príchodu.po smrť sv. Metoda, pod .vedením Bratov, Slo
váci preložili do slovanského jazyka celú základnú literatúru teo- 
logicko-filozofickú, správnu a súdnu. To je slovenský príspevok 
ku zrodu kresťanskej, éry všetkých slovanských národov. Jazykoveda 
dokazuje, že slovenčina je priamym derivátom makrodialektu proto- 
slovenskej reči.

Napriek nepriaznivým politickým podmienkam v nasledujúcich 
storočiach, Slováci dokázali udržať krok s európskymi duchovnými 
prúdmi,azda oj pod vplyvom idei, ktoré do slovenskej povahu vlo
žili sv. Cyril a Metod. Ako osobitný charakteristický znak Slová
kov možno považovať presvedčenie, že veci národa sú dooře zabez
pečené v kňazských rukách.

Michal Lacko 71920' Krásna - 1932 Rím./, jezuita, profesor na 
Pápežskom - Východnom inštitúte o na Gregoriánskej univerzitě 
v Ríme, ' v príspevku "Sv.Cyril a Metod..- pojivo medzi Carihradom 
a Rímom", rozoberá charakteristiku Svatých Bratov, uvedenú v apo
štolskom liate Pia IX. z 13. februára 1927, adresovanom b i 1'"' u 
Juhoslávie a Československa: '"Synovia Východu, by z ar.tr k í o o i. ...r. i. 
gréckeho pôvodu, rí#«8fci(ho poslania, ovocím svojej orúce Slovania".

Ľubomír Ďbrovic, rár.1925 vo Važci, vedúci Katedry slovan
ských jazykov na univerzite v Lunde, do r.1970 profesor ruštiny 
na Komenského univerzite v Bratislavo vrania ku odkazu Pražské
ho lingivis tiekého krúžku, ktorý..existoval v Prahe v 20-tveh a 
30 tých .rokoch. Nadviazal ra teóriu franeúzkeho lingvistu Ferdi
nanda de Sáussure. Združil viacerých, neskôr svetoznámych lingvi
stov medzi nimi ruských emigrantov Nikolaja -Trúbeokého a Romana 
Jakobsonc, českého libgvistu Viléma Matneoia, Jana Mukarovškého 
a ňaľíích.



František škoda, 1920, kňaz, profesor na pé?. húske i univerzita 
v Ríme. František Škoda je členom vatikánskeho S e.kreoprie tu ' o ■ r 
veriacich a to mu dáva osobitnú kvalifikáciu .pre príspevok o dia
logu medzi kresťanmi a marxistami vo východnej Európe.

Sekretariát pre neveriacich vydal v r. 1968 pnkuncrt ’-Di'tl p-_ 
veriacich s neveriacimi". Zo sovie V. kej strany za-í.jsl k* nemu sta
novisko L.N.Mitrochin v časopise Voprosy filozofii č.'7/19'fl* So - 
victi vidia dialóg len ako dôsledok zlých- životných pcor- i • ok pra
cujúcich ha Západe a sami sa ns ňom nezúčastnia., pretože va ťa: 
v dialogu r í. stroj • ideologickej polemiky.
Sovietske stanovisko k dialógu s kresťanmi sa zjavne- zostrilo p: 
československých udalostiach z r. 19 6 8. Dialóg cfjcú zúžiť len no 
spoluprácu kresťanov -s,komuni stami na základe programu, vyprac óv-- 
neho komunistami. Dialóg s komunistami je sťažený - okrem neochot- 
komunistov - samotnými filozofickými východiskami. 'Komunisti chá
pu filozofiu ako triednu vedu, produkt ekonomického vývoja, ktorý 
má slúžiť potrebám strany. Kresťania chápu filozofiu ako univerzit
ný nástroj poznania, pravdy, nezávisle od triednej a . f ý. rieke j xí - 
slušnosti.

_ Imrich Kružliak, 1914 v Detva, liuerárny a kultúrny publicista 
boUpredseda Svetového kongresu Slovákov, píše o kulte sv.Cyrila a 
Metoda v slovenskej literatúre a umení. Kult solúnskych beatov s+íl 
pri zrode slovenskej národnej ideologie a dodnes je žni dlom sil
nej duchoznej i.n.úpirácie. Život Konštantínov a Život Metodov patria 
medzi prvé vlastné literárne diela, napísané na Veľkej Morave kor
com 9. storočia. S ich menami sa stretávame znovu v 17. storočí 
v prvých latinsky písaných dielach autorov, hlásiacich, es ku Plo
vák or. . Jajväčší súbor obrazov, inšpirovaný oboma Apoštolmi, je v 
slovenskom kostole v Lakevood, USA. Ich autorom je Jo-z-tf Cincík.

Michal Rusnák, -1921, prvý biskup slovenskej gréckokatolíci' j 
diecézy sv.Cyrila a Metoda v Kanade podáva úvod čo. by zar. t írske j 
/gr éčko kat o1 í c ke j/ s pi r i t uality.

Kresťanstvo sa rozšírilo z Jerusalema do sveta d v orné hlavn ú i 
kanálmi: prostredníctvom rímskej a* bvzantínnkej kultúry. Po - 'i-"l 
medzi západným /rímskym/ a východným /b^zantínskym/ kr.esťnr sivou, 
ni- je ani tak v teológii a dogmatike, ako kôr vo. vzťahu nábožen
stve ku praktickému životu, V byzantínskej perspektíve je ‘nábo
ženstvo skôr spôsobom než filozofiou života.a to napriek tomu,
-že pri jeho zrode stál intelektuál sv.Pavol. Ponúka kreoťej: s-tvo, 
ale ponecháva voľnosť miestnym cirkvám používať vlastnú r-c, ná
rodné zvyky, piesne a melodie. -Tak preniklo byzahtínske' krrr/írrru
do celého života a myslenia národov.

Štefan Vagovič, 1927 v Ká.tlovciach, profesor na f or >larínskur 
inštitúte v Tuscany, v príspevku' "Humanizmus marxistu Milana Machu.' 
ca" sa zaoberá prácami tohoto českého mysliteľa.

Jozef Yovrovič,-bývalý profesor na Teologickej škole v Ottawě 
oboznamuje s málo známou stránkou životného diela Jána Palárika, 
Predstavuje ho ako priekopníka ekumenizmu na Slcvenslv r c. j r ó po
čas redigovania 'časopisu, "Oyril a Metod.'1 od marca 1850 čo júna 
1851. Y seriáli článkov "Myšlienky o spojení se všech kre _/Y-'-'s ký c b 
Výfehaní" so zaoberá•podmienkami a metódami spojenia rozděl-n/ch 
kŕesťárov. Jeho publicistikanašla priaznivú odozvu aj ne evanje
lickej strane. Na. -kat9.licke.j- strane prispela ku vvtv.cre.riu atmosfé
ry, v ktorej sa v oktob-ri 18 5 1 ¥ Bratislave katolíci a evanjelici 
dohodli na prijatí štúrovskej slovenčiny ako základu spisovného 
jazyka.

Jozef M.Kirsohbaum, 191.3, bývalý diplomat Slovenke j republi
ky profesor na Univerzite v Mo ntreslo, informuje vo svojom prí
spevku o vývoji štátnych a súdnych orgánov o území Slovinska od 
čias Veľkej Moravy až do r. 1945•



Jeho syn, Stanislav J .Kirschbaum,* 1942, profesor politických 
vied na Glendon College v Torontě píše na tému Kresťania v poli
tike . .

Politická angažovanosť sa niekedy stáva životnou nutnosťou 
a ani kresťania nemajú- právo sa jej vyhnúť, tým viac, ak majú 
tak podať svedectvo o svojej viera. Symbióza Cirkvi s politikou 
začala v stredoveku, po zániku Rímskej ríše. Barbarskí dobyva
telia Ríma rozvrátili civilnú správu, preto jej úlohy musela pre
vziať na seba Cirkev., jediná kompaktná inštitúcie tej doby. e Po
litickú angažovanosť kresťanov odporúčajú encykliky Ber "im. neha- 
rum a Quadragesimo anno. Kresťania v politike sa majú snažiť 
zlepšovať životné podmienky, presadzovať všeobecné dobro pre 
všetkých tak, aby každý konkrétny človek.mohol dosiahnuť mieru 
nezávislosti hodnú civilizovaného života, zabezpečenú- ekonomicky 
prácou a- vlastníctvom, politickými právami a kultiváciou zmýšľa
nia. Všeobecné dobro na zemi je však orientované Šalej, tak akô 
zmysel ľudského 'života presahuje pozemskú. i’udekú existenciu. Pri
rodzené právo, ktoré v sebe zahrňuje transcendentnú dimenziu ži
vota, .je pr^to spoľahlivým vodítkem aj y politike.

Zborník obsahuje množstvo čal’šíeh príspevkov, podávajúcich 
obraz o duchovnej' tvorbe mnohých európskych národov. Dúfajme, že 
skôr als-bo neskôr, rdznymi cestami, sa sprístupní širšiemu okru
hu našich čitateľov. Pretože poskytuje skvelú možnosť porovnávať 
sa s inými a tak sa od nich učí*5.

KATOLÍCKA CIRŔPV V BULHARSKU
V Bulharsku žije 50 000 katolíkov latinského obradu, a 

10 00G katolíkov byzantského obradu. Je to nepatrné rob r-" - 2 opro
ti pravoslávnej cirkvi, ktorá má v tejto krajine 6 hnil.' vriacich.

Pomer štátu k cirkvám je daný Zákorom o vierovyznaniach 
z r. 1949 a ústavou z r. 1971. Cirkvi sú oddelené od štátu a veria 
cim.je zaručená sloboda svedomia a sloboda viery. Súčasne však 
platia dodatky a cíaľšie články spomínaných dokumentav, V či-.20 
zákona z r .1949 stojí ohľadom výchovy a vzdelanáa nasledovné : 
"Výchova a organizácie .detí. a mládeže sa prevádza pod' ôohľadom 
štátu, s .vylúčením vplyvu cirkví a ich duchovných '.
Článok 38,3 ústavy dáva rodičom za povinnosť "starať sad svoje 
deti a ich výchovu chápať•v komunistickom duchu.
Článok 39 dáva celej...spoločnosti za povinnosť- .vychovať ulá-ež 
y komunistickom duchu.
ČI. 45,3 hovorí: "Vyučovanie sa prevádza podľa uč e - ma mau i?' > 
leninizmu”.
V Bulhrasku podliehajú všetky náboženská -sp otoč n o-bi m ‘.mater '• é w  
zahraničia.

Po vojne, deS prišlo K moci nové .zriadenia, nastalo kruté 
prenasledovanie^katolíkov. Biskup Bossilkov bol vr. 1952 ako 
"vatikánsky špion” odsúdený na smrť a popravenýJeac 5 : ;u. uu 
však štátne orgány zamlčali. Ešte dlho po jeho smrti e: ani :o 
Vatikáne nevedelo., .či^tento bi-kup žije, alebo je mrtvy.
V tomto čase bol vp vážení takm .r celý katolícky klérus.
Zaujímavé je ale, že štátne orgány vtedy a ani nikdy potom, nerád; 
tili katolíkov byzantského obradu k ’-znozjednôteniu" e ortodr i 
ako torru bolo v iných krajinách východného bloku.

Dnes vyzerá situácia katolíckej cirkvi takto : Katolícka 
cirkev nemá žiadne Zariadenie. T.ir:to boli alebo zavreté - e km 
Školy, nemocnice alebo rehoľné domy, alebo pcštátne hé - ako 
škôlky, sirotince a nemocničné z-'riadenia. Pre 50 OkO satolíkov 
latinského obradu a 10 000 katolíkov-bvzanbokého obrad?: H~. k dis
pozícii 20 přestárlých kňazov. Títo kňazi žijú v sakristiách ko
stolov. Po smrti niektorého kňaza v kostole, tento kostol preberá 
štát.



Samozrejme že nevychádzajú žiadne katolícke noviny a č a--oj:: -c7 .
Od konca 2.svetovej vojny nébol postavený ani jeden kostol. 
Cirkevná organizácia zahrňuje 3 diecézy. 2 diecézy šú pre latin
ský obrad a v Sofii je apoštolský exarchét pre byzantský obrad.
V súčasnosti na čele každej diecézy stojí biskup.

Bulharsko chce pred svetom vystupovať ako lojálna kraji na
V r.1975 navštívil vo Vatikáne pápeža Pavla VI nový tajomník 
strany T. Si v kov.
T r.1978 navštívil pápexa Jána Pavla II minister zahraničných 
vecí P. Mladenov. Po kaxdej z týchto' návštev- došlo z bulharskej 
strany k niektorým aktom dobrej vôle.
Takto boli•nepr. obsadené všetky biskupské stolce. V podstate 
sa však n i kdbr r i g nezmenilo. Katolícka cirkev v Bulharsku je. o-d~ 
súderá na vymretie.

Celkove vo'vzťahu štátu k náboženstvu možno v Bulharsku 
pozorovať túto črtu.
Bulharské dediny tak, ako dediny takmer vš<tkých národov v Eu
rópe n.emeyno oddeliť od podstatného vplyvu kresťanstva 
Štát si "e navyše vedomí hlbokého zmyslu bulharského ľudu pre • 
tradíciu. Nemôž e preto a ani nechce vymazať všetky náboženské 
znaky zo "i^ota. Prenáša ich celé do kul t1.Ír ne j -roviny, pcvzbavu- 
júc ich postupne ich náboženského obsahu. Tak nepr.de'dne z naj
väčších štátnych vyznamenaní je Rad Cyrila a Metoda. Obidve tie
to postavy sú veľmi ctené samotnou štátnou mocou. Sv.Cyril a t’e- 
tod sú však úplne pozbavený svojho náboženského rozmeru. Tak je 
to tiež so starým výtvarným umením, hudbou a pod.
Pri spomínanej návšteve ministra zahraničných vecí u Jána Pav
la II. Sv.Stec medzi iným povedal: Katolícka Cirkev v Bulhar
sku nežiada Hadne privilégia. Ale potrebuje ako všade,xivetný 
priestor, aby mohla spĺňať svoje náboženské poslanie s aby odpo
vedajúc svojmu bytiu a jej vlastnými prostriedkami mohla spolu
pracovať na celkovom a pokojnom rozvoji človeka a v š-tká ch ľudí... 
Takto moxno sformulovať požiadavky bulharských katolíkov. A ak * 
sú ich perspektív! s oficiálni bulh rskí sociológovia r í" ’vd-
n e ~ 51 ú d i i t a k t o : Ke á aj v e ľm i milo rez š í r e ný, pr e d r e. p e  d • ť c v u - 
je kat o! ic’* z mu s jednotu, ktorú bu^e moxné ťažko rozbiť v nosoch 
socialisti okého rozvoja.f-
Ked sú. toto predpovede ateistov, o to viac by mali byť plné dô
very a nádeje predpovede bulharských katolíkov, napriek tomu,že 
prožívajú z ľudského hľadiska - takmer beznádejný zápas.

kardináli slovinského pôvodu
IV.

/Spracované podľa + otca Michala- Lacka, SJ/
1. A1 e y a n d e r Ru d n ay
2. Juraj Havlík
3. Jún ťeitovský

JÁN ČERNOCH
Narodil sa v Skalici r .1852. Roku 1908 bol menovsný biskupom 
Čanádakym, r.1911 arcibiskupom Kaločs kým a r.1912 arcibiskupom 
Ostrihomským a Prímasom Uhorska. Za kar-’i n'la bol zvolený r.1914. 
Ako mladý kňaz hlásil sa ešte uvedomelá k svojmu slovenskému rodu, 
ba bol zvolený aj do budapeštianskeho parlamentu za Slovenskú ľu
dovú stranu. Ale ako začal postupovať' v cirkevnej kariére, t?k s s 
aj odvrátil od Slovákov,a vplával celkom do vôd maďarských.
Zomrel roku 1927.

Je známe, xe po ’v'pvv*ate r. 1918 listovné sa obrátil na



Andreja Hlinku, aby tento použil avo,ju autoritu^u slovenského 
národa a zasadil na, aby Slovensko ostalo vo zväzku Maďarska. 
Vtedy mu Andrej Hlinka odpovedal, že úloha Kardinála je starať sa 
o veci náboženské a nie o politické. Na politickom, poli nemá ni
jakého práva rozkazovať a Hlinka, nemá nijakú povinnosť ho.po
slúchať. Nakoniec Hlinka dodal významné slová: "Naše tisícročné 
manželstvo s Maňarmi sa nevydarilo. Musíme sa rozísť1'.

Toto bol posledný doteraz slovenský -kardinál, který však 
svoju .hodnosť o postavenie použil na 'škodu slovenského národa, 
z ktorého pochádzal.
Niektoré jeho výroky, podáva Karol Medvecký v diele :Cirkevné po
mery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku. Ružomberok 1920.

Týmto.konči seriál štyroch malých článkov o "kardináloch 
slovenského dcot dus . Ako. sme v úvode zdôraznili "slovenský oô- 
vod.’uvede.vých k: rd.inálov bol myslený v inom chápaní ako je jeho 
súčasne poňatie. A tak nám ostáva otázka: Kto bude mať tú česť 
a zodpovednosť byť prvým slovenským kardinálom sv.Cirkvi ?•
rlbOSRDNÉ SESTRY SV. VINCENTA z . .S -A T -M- Á.R; K Y..

Je to nová vetva vo sv.Cirkvi v duchu sv.Vincenta. Vznikli 
o dvesto rokov neskoršie ako Dcéry kresťanskej lásky v Paríži, 
ktoré založil sv.Vincent za prvej pomocníčky sv.Lujzy de Mariliac

Ich kolískou je m-*sto SATÚ / MARE v Rumunsku.. /Vtedy Rakúsko 
Uhorsko./ Zakladateľom je satmársky biškuo svätého^života J á n 
H á m. Narodil sa 5• januáre-1781 v dedinke Gvongyossi. Tu vy
chodil základnú kolu. Gymnaziálne štúdia ábsolvovlan na Sloven
sku v Rožňave. Echo ".lovecké štúdia v Jágru. Seminárni predstavení 
si ho dobre zapamatali nielen ako vynikajúceho bohoslovca v •štú
diách, ale ittv sebavýchove - v čnostiach. Po polroku kaplan ovonia 
ho volajú späť z . špirituála a profesora. Neskôr vedie seminár 
ako rektor celých 10 rokov. Vynikajúceho kňaza a teológa‘si po
všimli všetci - cirkevní i štátni predstavení. „Keň zomrel e u tit Ír
sky biskup, Ján bol zvolený za biskupa na najväčšie prekvapenia 
seba samého. Biskupské sídlo bolo v meste SATÚ-MARE.

Zverenú diecézu začal dvíhať po každej stránke: pastorač
nej , kultúrnej x sociálnej. Mesto Satmár začalo byť svedkom di
vov svatca. Nik nevedel ako zmiz].i z ulíc odrazu všetci žobráci, 
čo bolo samozrejmosťou na tú dobu. 3iskup im po tavil útulný Be
rnov. Chorí "dostali nemocnicu a vynikajúcich ošetrovateľov v Milo
srdných bratoch. Dietky dostávajú školy rôznych stupňov, risknú 
J á n konštatoval, že na pozdvihnutie dievčenskej mládeže- pot re 
buje ešte rehoľné sestry. Do Viedne posiela preto ne štúdium ši' r 
čatá, v ktorých poznal aj charizmu pre rehoľné zasvätenie. So 
štúdiom'dostávajú preto vo Viedni aj rehoľnú formáciu od sestier, 
ktoré žili podľa pravidiel sv.Vincenta. Kým sa tieto -pripravujú, 
on im chystá domov i pracovisko. Stava kláštor, školu i in tern..vi 
pre dievčatá a smozr-ejme, nechýba ani ich vlastný kostol. Je- to 
priveľa na .jedného človeka, ale svätí su už raz takí ! Nepoznáj" 
hranice pre slávu Božiu . v.

Dna 29. augusta 1842 biskup s obyvateľmi víta si prvé sestry 
vo. svojej diecéze. Otvára materský dom, otvára novú Spoločnosť, 
ktorá s.s menuje podľa neho. Necháva ju pomenovať poďh. svätca' iás 
ky - sv. Vincenta z Pauly. Za patronku novej Spoločnosti' dáva Ne
poškvrnenú, ktorej venoval v kostole nádherný hlavný oltár s hned 
vedľa .neho oltár svätcovi lásky - sv.Vrreerto^i. Tak si .to naplá
novala jeho skromnosť a potc-ŕa.



Mladučkej Spoločnosti odporúča chrániť tri perly t pqníže.aog ť;, 
jednoduchosť a lásku, ale hlavne žiť naplno E v a n j e l i u m  ! 
loto majú realizovať v skutkoch kresťanskej lásky.

SLÁVA 30ŽIA - je prvým cieľom a osobitným .s#.skutky.lásky. 
Spočiatku Ján Hám plánoval udržiavať si tieto sestry len pre po
treby diecézy, lozia Prozreteľnosť plánovala viac. Ešte za jeho 
života sa dostávajú.na Slovensko. V roku 1857 preberajú detskú ne
mocnicu v Bratislave. V roku 1885 už zavítajú do Ružomberka, Sálej 
na Oravu do Tvrdgšína i do Levíc. Pán sám začal rozsievanie.

Po prvej svetovej vojne účinkujú už v 102 domoch, z toho v 
18. na Slovensku, v 29 v Amerike medzi slovenskými vysťahovalcami.
Ako misionárky odchádzajú aj do Cíny,

Prvá slovenská provincia bola utvorená v roku 1929 v Rožňave.
Od roku 1939 bolo sídlo slovenskej provincie v-Ružomberku. Účinko
vali tu ako katechétky a učiteľky v Materskej škole, ľudovej 
škole a meštianskej. Okrem toho viedli veľký detský sirotinec a 
Domov dôchodcov. Tu bol aj noviciát.

V roku 1950 boli zlikvidované v celdštátnom sústredení všet
kých rehoľných sestier v ČSSR, ktoré účinkovali mimo nemocníc. Z tých
to pracovísk likvidovali postupne. /Komárno,Brezno.Ban.Štiavnica/.

V rámci sústredenia sa dostali do Čiech, kde účinkujú v troch 
domoch - Domovy dôchodcov. Na Slovensku do roku 1982 účinkovali 
ešte v USS- pre mládež a to v Pohorelskej Maši a v Kirťe. Okrem 
toho sa nachádzajú v CHD -Slovenská Lupča, Vrícko a vo vlastnom 
PD v Ružomberku, kde je znova stredisko provincie.

Počas doby sústredenia pracovali v továrňach s na majeri vo 
Voderadoch.

Pobádané Kristovou láskou žijú a pracujú ticho v intenciách, 
svojho zakladateľa Jána Háma, ktorého proces svatořečenia podnie
tili jeho nástupcovia ba biskupskom stolci v Satu-Mare.

AKTUALITY
- 27. marca t.r. na Kvetnú nedeľu - sa začala celoštátna akcie 
bezpečnosti proti františkánskemu rádu. Asi na 15 tich miestach
v republike súčasne previedli domové prehliadky. Na SIaversku za
brali do vyšetrovacej vazby 8/jsôb, približne rovnaký počet v Če
chách. a na Morave, zaistili väčšie množstvo náboženskej literatúr?. 
Zaistené osoby obvinili z marenia dozoru nad' cirkvami. Bezpečnosť- 
a tí, ktorí jej dávali príkazy - chcela takto podviazať nábožen
skú aktivitu františkánskeho rádu.

Zásah bezpečnosti vyvolal protesty doma aj v zahraničí. Pro
testovali samotní františkáni, protestný list prezidentovi repu
bliky Dr.Husákovi podpísalo 87 osôb, asi 3 000 osôb sa prihlásilo 
ku listu, adresovanému kardinálovi Tomáškovi vo veci františkánov.
Z informovaných kruhov prišli správy, že o zásahu sa h/'varilo aj 
na madridskej konferencii.

Akcie bezpečnosti dramatickým spôsobom podčiarkla nezákonnosť 
týchto zásahov^ pretože rády u nás neboli zrušené žiadnym zákonom 
a práve znemožnovanie ich "innosti sa prieči zákonu.

Ako sa ukazuje, protesty neboli zbytočné. Do konca júla boli 
všetky zaistené osoby prepustené>#na slobodu, a trestné stíhanie 
proti nim nepokračuje, aj kečí zváčša nebolo formálne za«tavené.

Nasledovníkom a nasledovníčkám sv.Františka vyprosujeme veľa 
Božieho požehnania pre ich äaľšiu činnosť.
- Koncom auruota t.r*, vyvolal pozornosť list adresovaný Ing.Janků, 
vedúcemu Úradu pre veci cirkevné pri federálnej vláde. Autorstvo 
listu sa pripisovalo kardinálovi Tomáškovi. Okolo listu sa objavili 
v tlači © v rozhlase protichodné správy. Tieto správy prinieslo
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na pravú mieru prehlásenie Dr.Jozefa Zvěřinu. Z .jeho prehlásenia 
vyberáme :

28.6.1983 som poslal list Ing.Janku, vedúcemu JVC ako re-_ 
pliku na jeho prejav a prejav K Vránu a p.Cinoldra v televízii 
15.6.1983. Čo povedali, nepopieram, doplňujem však fakty ktoré 
je treba riešiť v záujme veriacich občanov i v záujme vzťahu medzi 
Cirkvou a štátom. Pokúsil som sa z ich reči vybrať prvky, ktoré 
by viedli ku kladnému riešeniu.

Kópiu listu som poslal Kancelárii Federálneho zhromaždenia 
Čc'cp a kard.Františkovi Tomáškovi. Nikomu inému som opis nedal, 
nikde neposielal tým menej do cudziny a pod menom p.kardinála i

Koncom augusta som sa medzi ľuďmi dopočul, že p.kardinál na
písal nejaký statočný list Ing.Janku. Neskôr som počul od našich 
poslucháčov verejných komunikačných prostriedkov niektoré my
šlienky, ktoré boli v mojom liste. som počul dementi ČTK.
Pretože som bol z toho v rozpakoch, išiel som ihneď k p.kardi
nálovi. V pondelok 29.8. mi p. kardinál* v prítomnosti kanonika 
J .Lebedu s úsmevom povedal, že mu skutočne pripisujú list, ktorý 
som poslal ja. On že Ing.Janku autorstvo odmieta, ale za obsahom 
stojí a podaním ruky mi za list poďakoval. Dvakrát povedal: "Kaž
dý kňaz, ktorý má svedomie, by ho musel podpísať".

- Dna 18.8.1983 sa konal pred Okresným súdom v Banské i Bystrici 
súd nad obžalovaným Štefanom Podolínskym, kňazom bez štátneho 
súhlasu. Štefan Podolínsky bol obvinený z^porušenia zákona podľa
§ 173 - marenie dozoru nad cirkvami. Do väzby bol vzatý 27.5.1983, 
po tom, čo mu hliadka VB zadržala vozidlo a vykonala prehliadku 
vozidla pri ktorej našla tlač s náboženskou tématikou , filmové 
materiály, magnetofon, kalich,^hostie a štólu.
Štefan Podolínsky už bol raz väznený pre porušenie toho istého 
zákona.

V deň súdu sa pred miestnosťou č.28 o 8 45 ráno zhromaždilo 
asi 50 osôb. Za nejaký čas zbadali prítomní ľudia, že obžalova
ného vedú príslušníci VB po väzenskom dvore. Do súdnej miestnosti 
však neprišli. Za ďalšiu chvílu vyšiel predseda senátu na chodbu 
a oznámil, že súd sa odročuje o 2 hod.Prítomní ľudia sa natp za
čali modliť ruženec.
Po nejakom čase prišli 5 -ti príslušníci VB legitimovali niekto
rých ľudí a krikom žiadali prítomných aby sa rozišli. Prítomní, 
sa rozišli ale po chvíli sa znovu vrátili.
Nato vyšiel znovu predseda senátu a oznámil, že súd sa odkladá 
na neurčito. Ešte v ten deň prepustili Štefana Podolírskeho na 
slobodu, s tým, že termín súdu mu bude písomne oznámený a že súd 
sa bude konať bez verejnosti.

- 12. septembra 1683 pri Viedni porazili Turkov spojené kresť*r- 
ské vojská pod vedením poľského kráľa Jána Sobieskeho. Táto sláv
na bitka znamenala počiatok konca tureckého plienenia na Sloven- 
sku. Bola mocným impulzom pre kresťanskú Európu. Vytvorila sa 
veľká protiturecká koalícia "Svätá,liga", ku ktorej sa neskôr 
pridalo aj Rusko... Zaujímavá epizóda kresťanskej solidarit'/
v dejinách nášho starého kontinentu.

- Je dobrým kresťansiým zvykom požehnať 3voju prácu aj v-rejrým 
prežehnaním sa "v Mene Otca i Syna i Ducha sv." Videli srne to 
u umelcov, športovcov, ale aj v bežnej činnosti robotníka a 
roľníka pred začatím svojho výkonu, resp. bežnej práce.



V našej súčasnosti, ke5 je náboženstvo v skutočnosti Dotlačované, 
keň priznanie sa ku svojmu náboženskému presvedčeniu odsúva'5 
človeka na okraj spoločnosti, je aj vyššie uvedený prejav zried
kavý, ba u popredných umelcov, športovcov takmer neviditeľný. 
Doslova jedinou výnimkou u nás je známy a vynikajúci český ľah
ký atlét Remigius Machura, ktorý preteká vo vrhu guľou a pred kaž
dým športovým výkonom si nebojácne posilní svoje fyzické predpo
klady jasným znamením kríža. To sme mohli naposledy vidieť v te
levízii pri sledovaní Majstrovstiev sveta v ľahkej atletike v Hel
sinkách.

Možno by stálo za ú.vahu? aby sme sa všetci zamysleli nad 
sebou, či aj my by sme nemali takto verejne prejaviť^svoje zmý
šľanie pri určitých príležitostiach a takto sa posilňovať zname
ním sv.Kríža.
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\ íľ"Sedembolestná Panna Mária, patronka Slovenska, oroduj za nás


