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MÁRIA

- MATKA CIRKVI

Ak začíname rozraýšlať o tom, že náš národ by mal byť za
svätený Sedembolestflej Panně Márii, mali by sme si v prvom
rade položiť základnú otázku : Kým je pre nás Mária ?
Naši oddelení bratia niekedy priznávajú, že Katolícka cirkev
doniesla aS do^dnešných čias úctu k Panne Márii - Ježišovej
matke, čím napĺňa jrj proroctvo: "Blahoslaviť ma budú všetky
pokolenia ... /Lk 1,4-8/.
My ale tvrdíme viac. Mária je Matka Cirkvi. V celých dejinách
spásy má svoje jedinečné postavenie, do ktorého ju povolal s a 
motný Ježiš - Boh.
Prinášame úryvok z knihy známeho biblistu z innsbruckej teolo
rieke i fakúltv Paul Gaechtera : Das Madcher Marian, 'Dievča
Máriám/, Innsbruck, 1970, v ktorom autor biblicky podkladá
práve tc, čo sme 0 Márii povedali.
• Ježiš nebol ukrižovaný len podlá tela /párov. Jn 12,12/
"A ja, keä budem pozdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k se
bc-"/, ale zomiera na vrchole svojej mesiášsko j úlohy ; prišla
"jeho- hodina" /Jn 12, 21 28/.
Slová',-, ktoré vyriekol na kríži,, nemožno preto brať ináč ako me
siášské, t.j. vykupiteľské, adresované všetkým ľuäon.
Prvé, ktoré vykríkol pravdepodobne už pri pribíjaní na kríž:
"Otče, odpusť im, lebo nevedia čo robia" /Lk 21,14/ boli vy
znaním jeho Božieho synovstva a mesiášstva.
Taktiež v slovách k lotrovi, ktorý bol spolu s ním ukrižovaný,
sa prejavuje ako večný sudca a Pán: "jEšte dnes budeš so mnou
v raji" /-Lk 21,41/.
Je-ho volanie^opustenosti /Mt 27,46/ bolo citátom zo Žalmu 21,
ktorý -sa na ňom otrasne zreteľným spôsobom vyplnil a ukázal tak,
že On je ten, ku ktorému smerovalo Písmo.
Jeho slová sú ale mesiášské aj preto, lebo v nich išlo
o naplnenie Písma. Pvanjeli ota Ján opisuje dianie na kríži
piatimi, navzájom výrazne oddelenými epizódami.
Ježišove slová k Panne Márii *>to.ia ako tretia epizóda
uprostred. V prvej /Jn 19, 19-22/ je Ježiš nápisom na kríži
označený ako "Král Židov"; ako taký bol odsúdený na smrť a
zomrel.
Neexistoval Žid, ktorý bv nevedel, že Písmo sväté predpovedalo
Mesiáša ako budúceho kráľa.
V druhej /v °3 n/ a v piatej epizóde /v. "*1 17/ evanjelista
sám uvádža vyplnenie miesta z Písma a štvrtá začína slovami
"Ježiš vedel, že všetko je už dokonané; a preto aby sa až do
konca splnilo Písmo, povedal :Žíznim ! Ke$ Ježiš okúsil ocot,
povedal: Dokonané je. I naklonil hlavu a vypustil ducha."
/Jn 19, 28-30/. Už len to, že všetky štyri epizódy boli vy
plnením Písma, by nás malo pobádať, aby sme hľadali taktiež
v prostrednej epizóde - v slovách k Márii /v. 25--27Z-takisto
mesiášské vyplnenie Písma.
Ján túto myšlienku len podporuje tým, že ňaľšiu epizódu začína
slovami "Ježiš vedel, že všetko je- už dokonané /v. 28/.
Skôr, ako mohol mať vedomie celkom
.nrnej úlohy, musel pov e da ť ti e s1 ová Már i i.

Ježiš bol na kríži tak strašne skrútený, že mohol sotva
hovoriť. Keň terás hovoril, vynechával iste každé nadbytočné slo
vo. Keby bol chcel Máriu len zveriť do starostlivosti svojho uče
níka, stačili by slová adresované jemu. Ale Ježiš hovoril taktiež
k Márii. Jeho ...oslovenie malo dve časti. Prvou bol pohľad od
Márii k Jánovi : "Žena, hľa tvoj syn" ,/Jn 19, 27/ a druhou pohľad
od Jána k Márii : "Hľa tvoja matka'/to isté/. Oslovená bola len
Mária e. to slovom "žena". Mária mala byť Jánovi matkou a Ján
Márii synom. Jánovým synovstvom zveril Máriu poručníctvu mladého
Jána, pretože židovské ženy boli právne nesamostatné. A Ján to
aj tak pochopil, ker! 3ale j píše: "A od tej chvíle si ju ten učeník
vzal k sebe" /Jn 19,27/.
Ale Máriino materstvo voči Jánovi nemôže byť vysvetľované v priroŕizenej rovine, pretože pri kríži vedľa Márie a Jána státia tiež
Jánova matka Salome.
Ak dávame toto všetko dovedna, ak si uvedomíme, že Ježiš ešte
z posledných síl vyslovoval to, čo mal vysloviť, musíme urobiť
záver, že cez Jána oznamoval Márii jej nový, mesiášsko-nadprirodzený materinsky vzťah, ktorý mala od tejto chvíle zaujať voči
všetkým ľuäom.
Ježiš majstrovsky nechal až na poslednú chvílu zverenie svojej
matky Jánovi, aby pomocou tohto mohol vyjadriť ňaleko závažnejšiu
vec, týkajúcu sa Márie.
Vynára sa tu ale otázka. Tak ako posledné štyri epizódy o
Ukrižovanom, ktoré rozpráva evanjelista, musí teda aj piata, ktorá
stojí uprostred, byť poukazom na vyplnenie Písma.
Ktoré miesto Písma mal Ján na mysli a ,prečo naň jasne nepoukázal ?
Miesto, ktoré je základom tretej epizody je Gn 3,15. Žiadne iné
nemožno nájsť. "Nepriateľstvo ustanovím medzi tebou a- ženou,
medzi potomstvom tvojím a jej potomstvom. Ono ti rozdrví hlavu
a ty mri rozdrvíš pätu.
Kvôli tomuto miestu zvolil Ježiš oslovenie "žena". Jeho porodila,
ale v oblasti vykúpenia malo byť matkou mnohých.
Prečo Ján na toto miesto jasne nepoukázal ?
Bola to preňho obrovská myšlienka, ktorú sa odvážil len naznačiť.
Neskôr však prezrádza, že pochopil.
Spáia totiž v Apokalypse rysy Gn 3,15 s rvsroi Máriinho života
/‘
/j 12/. Došiel k poznaniu, že "žena" v protoevanjeliu /Gn 3, 15/
sa stala aspoň v niektorých ohľadoch v Márii skutočnosťou.
Za svojho života oslovil Ježiš svoju matku slovom "žena"
len dvakrát. Prvý krát to bolo ha začiatku jeho verejného účinko
vania v Kane. Na Máriin príhovor odpovedá stroho: "Čo mám s tebou
žena ? Ušte neprišla moja hodina" /Jn 2, A/. Bolo to odmietnutie,
avšak zaznelo tu Už niečo, čo Spájalo Ježiša s Máriou, ale až
v budúcnosti. /Ježiš aj napriek tomu potom zázrak s vodou, a ví
nom urobil/.
Druhý raz ju oslovuje slovom "žena" teraz z kríža.
Keby tajomstvo naznačené v Kane nemalo mať žiadny veľký Význam,
sotva by to mal Ježiš tak dlho dopredu na mysli, sotva by bol
Máriu nato pripravoval.
Toto odmietnutie a aj odlúčenie, ktoré počas svojho verejného ú
linkovania od Márii požadoval /okrem rozprávania o Kane, podávajú
evanjeliá správu o Panne Márii v spojení s Ježišovou učiteľskou
činnosťou len dva razy: Mk 3, 33: "Kto je moja rnatko a moji bratia?*
a Lk 11, 28: Ešte skôr sú blažení tí,-ktorí počúvajú slovo Božie
s zachovávajú ho !/ malo byť pre Máriu‘prípravou pre pochopenie
slov z kríža, malo pomaly prebúdzať jej chápanie.

Bez ohľadu na toto odlúčenie - ktoré v tomto zmysle neznie už tok
tvrdo — mal Ježi? Máriu'-' stále" nsr. mysli, aby je j až- bezprostredne
pred smrťOu zjavil jej- najväčšie tajomstvo - tajomstvo nadpri
rodzeného materstva.
NOVY CIRKEVNÝ -ZÁKONNÍK

;.

nadobudol účinnosť
21.novembra .1983 na prvú nedeľu adventnúV.' N
zákonník nahradí. Kódex cirkevného' práva, vyhlásený pápežom Bene
diktom.-YV. v r. 1917,
;
Intenzívna práca na novom cirkevnom žskonníku trvala ?Ó ro
kov. Pápež Ján YVIII. vyhlásil 25 . januára" 1.959 úmysel zvolať •
várobe chý cirkevný snem a zároveň•ohlásil tiež zámer reformovať
cirkevné právo. Pôvodne mal na mysli len čiactoč.nú úpravu... -Ale
priebeh íl. Vatikánskeho koncilu a koncilové, dokumenty, ukázali,že je potrebná- prenikavá reforma. Najdôležitéjšie.práce na refor
me cirkevného práva sa- vykonali za pontifikátu Pavla V I .,ktorý•
pripojil ku kardinálskej komisii zbor poradcov., V tejto-, novej ;
komisii pracovalo počas 2 0 -tich rokov 105 "kardinálov, 77- bisku
pov, 71 kňazov, Í7 mnxhrv, 1 mníšky a Í2 laikov. Komisia pribrala
aj zástupcov nekatolických cirkví.
o
•• ;r- •
Komisia a jednotlivé pracovné skupiny pracovali v troch fá
zach .
; k
Prvá fáza: Jednotlivé skupiny vyprac ovalí návrh textu podľa .urče
nýchsmerníc. Text predložili.pápežovi a.po jeho;schválení.zaslali
konzultačným orgánom.
.. 'r .., , .
Druhá fáza: Mala konzultačný charakter. Návrhy zákonov zaslali fx
štúdium a kritické zhodnotenie biskupským konferenciám, združeniam
rehoľným generálnych predstavených i katolíckym univerzitám, teo
logickým fakultám a úradom rímskej kúrie. .Nikdy v.minulosti neza
•pojili do vypracovania cirkevného zákonodarstva tak širokýfveiár
inštitúcií ako tentoraz. Možno preto povedať plným právom, žerna
realizácii nového cirkevného zákoníka:sa podieľala celá Cirkev,
Cirkeu všetkých kontinentov.
Tretie fáza;. Na základe kritických poznámok á 'pripomienok' ddpl-ňovaTa "e**prepracovávala komisia-text jednotlivých zákonov. Vyžadova
lo to •úmornú prácu s usilovnosť.,; bolo potrebné -spracovať tobrovský
počet opravných návrhov, V niektorých prípadoch ich bolo až dvad
sať tisíc..
j
r'
PO Skončení tretej fáze rozhodla kardinálska komisia dňa 28.
októbra 1981, že návrh cirkevného zákonníka možno pred!ožiť.na
schválenie Sv.Otcovi. Ján Pavol II. starosti ivo..prezrel text za
pomoci niektorých znalcov cirkevného práva a 2
januára 1981
Kódex cirkevného práva vyhlásil s tým, že účinnosť nadobudne
.
27. novembra..
Čo prináša no.vé cirkevný zákonník ?
.
Nový cirkevný zákonník sa vyznačuje-jednak snahou O decentra
lizáciu a úsilím o širšiu účasť na spoluzodpovednosti á účinnejšiu
prítomnosť laikov v cirkevných.štruktúrach.
.Decentralizácia.- Predchádzajúci kódex z r. -1917 nústrečiaval
zákonodarnú moc do rúk cv.Stolica.. Nový Kódex uplatňuje naopak zasadu sociabiliťy, vyjadrenú ná, biskupskej synode- v r, 19.67 a
ponecháva mnohé rozhodnutia ,v cirkevnom práve biskupským konfe
renciám. Vo viacerých prípadoch obsahuje Kodex len akési rámcové

zákony, ktoré sa majú konkretizovať a prispôsobiť pomerom jednotil
vých miestnych cirkví. Vyplýva to z poznania, že dnes nemožno vy
dať všeobecne platné predpisy, ktoré by určovali do všetkých po
drobností prax v svetadieloch s rôznou kultúrou a tradíciou. Tento
fakt, že biskupské konferencie dostávajú aj zákonodarnú moc v prí
padoch , keň ich na to cirkevné právo splnomocňuje, je niečo úp l 
ne nové v cirkevnom; zákonodarstve. Viac než 100 kánonov sa týka
prípadov väčšinou pastoračného zamerania,.v ktorých biskupské
konferencie môžu vydať právne platné predpisy.
Uveňme len niekoľko prípadov :
Biskupským konferenciám přísluší vydať smernice o usporia —
daní katechumenátu, prípravu na manželstvo a spôsob ohláŠok, kon
krétne predpisy ohľadom pôstu. Biskupské konferencie sa majú tiež
postarať aby v cirkevnej-oblasti boli vhodne umiestnené katolícke
univerzity a teologické fakulty a ak uznajú za vhodné, môžu v jed
notí ivých diecézach zriediť úrod alebo poradný zbor pre zmierne
rie šerie -sporných otázok administratívneho charakteru ako je napr.
otázka preloženia farárov. Diecéznym biskupom dáva nový cirkevný
zákonník právomoc diT&penzovať veriacich od predpisov, ktoré sa tý
kajú cirkevnej disciplíny s výnimkou trestných zákonov, všeobec-r
rých aj osobitných ak sú názoru, že je to prospešné pre ich dvý
chovné dooro.
V tejto súvislosti pripomeňme inú dôležitú novotu, ktorá sa
týka spovednej jurisdikcie. Podľa doterajšieho zákonodarstva smeli
kňazi udeľovať sviatosť rozhrešenia iba na území vlastnej diecézy
a len vo výnimočných prípadoch aj' mimo diecézy. Kánon 967 naproti
tomu stanoví,. Že'kňaz, ktorý má spovednú jurisdikciu; vo svojej
diecéze, môže. platne spovedať a dávať rozhrešenia áj ‘V iných die
cézach, ak tomu nebráni osobitný zákaz miestneho biskupa.
Ďalšiu tendenciu nového cirkevného.zákonníka by sme mohli
označiť slovom participácia. Inými slovami širšiu účas- na zodoo
vedných rozhodnutiach cirkevných, inštancií. V novom Kodexe na
chádza právny výraz presvedčenie-;, vyjadrené v dokumentoch TI.7a
tikánskrhovkoncilu, že Cirkev je' spoločenstvo, v ktorom všetci,
biskupi, kňazi, oj laici majú mať starosť o dobro cele i Cirkvi,
na ťma na úrovni diecézy. Nový Kodex stanoví v tomto ohľad'- zákony
pre rôzne inrtvé diecézne a cirkevné grémiá, ako je kňazská rada,
diecézna rada pre finančné záležitosti a pastoračná rada. Usta
novenie kňazskej diecéznej rady je.povinné, zriadenie pastoračnej
rady, ktorá sa skladá z kňazov, rehoľníkov ale- najmä laikov, sa
ponechává n uváženie biskupa.
Nový
dôležitý význam nadobúda y-novom■cirkevnom zákonodsr°tve tzv. colle-gium ooosultorum, t.,j ., diecézny poradný z!bor,
o ktorom hovorí kánon 502. Za členov .krtažr-ké j diecéznej radiy m e
nuje biskup na obdobie
)kov krasov, najmenej 6 a najviac 12,
ktorí budú vykonávať úlohy určené právnymi predpismi. Ak zomrie
biskup, volí tento poradný zbor administrátora, ktorý riadi die
cézu až do menovania nového biskupa. Tento nový orgán spolu s os
tatnými, o ktorých sa hovorilo, preberá novú funkciu, ktorú do teraz vykonávala kapitula. Kanonická kapitula stráca podľa nového
cirkevného zákonodarstva význam a úlohu, akú mala v minulých
storočiach. Jej hlavnou úlohou zostáva podľa, kánonu 503 litur
gická služba na veľké sviatky v katedrále. Biskup môže prideliť
kanonikom aj osobitné úlohy. Kánon 509 prikazuje, že kanonickú
hodnosť možno udeliť len kňazom, ktorí sú známi úplnou spoľahli
vosťou vo-veciach viery, mravnou integritou a ktorí si získali
zásluhy v duchovnej správe.

Tretia charakteristiko nového cirkevného zákonníka ea.dá vy
jadriť heslom ! účinnejšia prítomnosť laikov v-Cirkvi. Novú kva
litu v cirkevnom'zákonodarstve ,obsahuje žÍ‘, časť II.knihy Kódexu,
kde sú vymenované práva.a. povinnosti jednak všétkých veriacich,
jednak osobitne, laikov. Uvádzame niektoré:' laici majú. právo na
duchovné prostriedky, potrebné pre vedenie kresťanského života.
Má sa na mysli najma sviatosti a Slovo Božie. Majú právo, na
-kresťanskú výchovu, právo zakladať združenia s náboženskými cieľmi
-at*. Pokiaľ ide o povinnosti, pripomína kánon P?o, že laici majú
prfdrhnúť0svéť kresťanským duchom a byť vo svo jom povolaní sveď
kami Kristovými. Rodičom ukladá kánon ??6 dôležitú povinnosť
Starať so o kresťanskú výchovu detí. Kódex otvára laikom tiež
širšie pole spolupráce s cirkevnou hierarchiou. S príslušným
::poverením bi"kupa môžu napr. vyučovať posvätné vedy. Kde chýba
v duchovnej, správe kňaz, môže biskup* poveriť laika, aby kázal,
viedol b.pho''3užbu slova, udeľoval krst, sy,prijímanie. Laici •sa
•môžu.viac uplatniť’aj' v oblasti administratívnej a súdnej. Môžu
opor, zastávať úrad diecézneho•sudcu, ©k dá na to súhlas biskupská
konferencia.
Predchádzajúci Kódex cirkevného práva nehovoril o účasti la
ikov na diecéznej synode, to. bola záležitosť .kléru. .'Teraz hovorí
Kodex•o účasti laikov na synode ako o niečom samozrejmom. Laici
majú byť tiež v inštitúciách, ktoré sa starejú o správu cirkevného
majetku vo farnostiach a diecézach. O účasti laikov.v pastorač
nej rade sme už hovorili. V obraze veriaceho laika, ako sa dá
zostaviť.z rôznych predpisov nového zákonníka, vyniká výzva a
pozvanie k zodpovednej spolupráci no všetkých úrovniach cirkevné
ho života. Laik nemá byť v Cirkvi len trpný poddaný, plniaci
príkazy hierarchie, ale spoluzodpovedný účastník na -evanjelizačnej
5-inn o ati Cirkvi.
Decentralizácia, participácia, aktívnejšia účasť laikov na
živote Cirkvi - tak sa dajú ^formulovať niektoré charakteristické ry
sy nového Zákonníka. No.v.ý Kódex 'bol spracovaný so stálym, zreteľom
na ''kamenickú otázku. Na práci komisr
té sa zúčastnili ä .i zástupcovi a
pravoslávne i, anglikánskej cirkvi. Dlhoročný predseda komisie kard.
5*eli ci sa ..pochvalne vyjadrilo ich prínose. Z ekumenického hľa
'diska má zásadný význam už to, že nový cirkevný Zákonník zavazuje,
ako
to výslovne uvádza v kánone 11, iba tých,-ktorí boli po
krstení v Katolíckej cirkvi alebo k nej konvertovali. Kódex
z r. 1917 naproti tomu predpokladal, že .zachovávať zákony Kato
lícke j cirkvi sú. povinní všetci,. ktorí boli. platne pokrstení,
čiže a j.tí, ktorí boli pokrstení a ži j,ú mimo Katolícke j cirkvi.i
i'■

Msgr. BeňáČek - Rím

KATOLÍCKA CIRICEV A ŽIDIA V IZRAELI
Osvrsld Rufeisen, rehoi’n.ý kňaz
karraelitán, Poliak židovke j
národnosti, pôsobil za 2. •svetovej vojny..v .rokoch hitlerovskej
okupácie Poľska oko tlmočník žandárstva, v Kirze u Nowogrodka.
Pomáhal pri tom /mal vtedy ?0 rokov/ .ilegálne tamojším Židom,
dodával im zbrane a mnohých zachránili pred smrťou. Prezradený,
zázrakom uniká smrti a niekoľko, mesiacov sa ukrýva za dramatic
kých okolností v kláštore sestier Zmŕtvychvstania. V r .194-2
konvertuje na katolícku vieru. Po vojne vstupuje do rehole bosých

karmelit árov v Czernej pri Krakowe a v r. 1952' dostáva kňaz.oké
svate r ie a prijíma rehoľné meno Daniel. Air- a,i ako rehoľný ko tol Írky
kňaz «s cíti stále Židom a v r. 1959 odchádza do Izraela, abv tam
p ča ob i1 pa °t ora čr e .
Na jar 19^1 navštívil prv;/ raz po
rohoch rodné Poľsko a pri
te.jto príležitosti sa podelil s niektor
svo j imV i, skás
, rn o s ťa n1i
.
a názor?'i o vzťahoch medzi Katolíckou cirkvou ň Židmi v Izraeli.
Prinášame výber z ieho svedectva.
Otec Daniel hovorí, že z titulu svojho katolíckeho kňazstva
nemal v Izraeli nikdy žiadne problémy.
Svoi prvý spor so židovským
idovským najvyšším
Najvyšším súdom o priznanie ob
občianstva
prehral. Krátko po tomto zamietnutí požiadal o priznanie cestou
"naturs l i ž a c i e " s t o už bolo v r. 1961 vybavené kladne bez problémov.

Prvých. 15 rokov jeho pobytu v Izraeli boli preňho ťažkým pro
blémom hľadania spoločného jazyka. Nerozumeli si, pretože rozprávať
so Zid nr:., naviac s izraelským ^idon, je stále záhadným problémom,
0 . Daniel priznáva, že tam nevykonáva misionársku prácu v bežnom
slovo.
le. Po svojom príchode kŕdvsi myslel, že to bude ľahké,
že ľudia budú k nemu sami chodiť. Jehr preds tavy so však nesplnili .
Zážitky z vojny a jeho spor o "jewich identity", t.i. o židovskú
pri °lu~.roc’ť, boli síce dôvodom m rohých, neskorších pozvaní do ži
dovských pkupín i od jednotlivcov /spolu mal stretnutia asi v 100
bibue och • kibuc je poľnohospodárske druž stvo-obec v Izraeli./.
Ale za 24 rokov nepokrstil ari jedného Žida, s výnimkou niekoľko
d-tí zo zmiešaných manželstiev. Asi tak ako Karol dr Poucauld nevrátil v Alžírsku,.kde zomrel žiadneho Araba Kristovi.
Ale. napriek tomu. je celá jeho práca, ako sám priznáv?-•? n rr,\rirm C
práca, ktorá len
fascinujúca, pretože je to práca pionierska
Pr iprevuj e budúcn osť.
Čo sa týka vzťahov medzi kresťanstvom a židovstvom o, De n.i;
hovorí :
Prof. Werblowsky z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme p r.v '■v o1
pred mnohými rokmi, žc "hlavným motívom izraelskej vlády v ic r 1 r
gic-kej sfére je umožniť objektívny mierový dialóg medzi židovstvy::
a kre sťcn stvon. Ten je možný za dvoch podmienok: oslobodenie sa
od predsudkov a rovnosť partnerov."
7 prve i oblasti leží medzí kresťanstvom a židovstvom ešte ľadová
hora, ktorá sa začína len pomaly roztápať. Zdá sa, žc Izrael ne
vytvára nové podmienky, ktoré by to umožňovali, ale musíme si
uvedomiť, že sme deťmi toho istého pokolenie, ktoré zažilo genocídu
Židov zo 2.svetovej vojny, že učitelia, ktorí v Izraeli učia, i drti
a ich u .-'•'Mčia sú. ľudia, ktorí sa zachránili pred smrťou, ktorí to
všetko prežili.
Fxi«! tuje • tá'],e nesmierne množ tvo predzud -ov, nevedomosti a ne z
rol's ti. Pomaly sa však predsa len mení v z.ť h ku K ri ^ tovi a ic h izákl —,npr i skoly 7n0.t
kre ťanstvs. Ns t ~r i:i
b r
áh isrti.o z tej t.o epochy 15 strún uč ebi c e . ľ0.c.o p oa p in istrč vi
školstva ľgalavi A1onovi bolo kedysi v izy 1 skom pari0:Pi<V-nte Vv tý
.
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Sair.ozT*!-jme, ž? toto všetko sú len malé začiatky.
Pokiaľ ide o rovnosť partnerov, vážnu úlohu zohrali dve skutočnosti
prvou bol Holocaust, /pokus o vyhlodanie Židov. Pokoril kresťa
nov. Je to vidieť na Západe, zvlášť v Nemecku. Každý kresťan ,ie
totiž rovinný sa pýtať: "Ako je vôbec možné, že niečo také sa
mohlo stať uprostred nás ?" Druhá: izraelská vláda umocnila hod
noty kfždého Žida. Oslobodila ho z komplexu menejcennosti, nemusí
sa vo svojej krajine obávať antisemitizmu, báť sa, aby povedal
svojmu^partnerovi všetko* Čo si o ňom myslí, a to ho prispôsobuje
k dialogu. Preto khesťorSko-židovský dialóg, i dialóg teologický,
je možný leh v Izraeli, pretože Žid v Izraeli má svoj patriotiz
mus, reč, kultúru, literatúru a tiež náboženstvo.
Situáciu katolíckej cirkvi v Izrec-li a to cirkvi s hebrejským
tjazykom .opisuje takto :
Katolícku cirkev v Izraeli tvorí asi 15 tisíc^pokrstených, ktorí
žijú roztrúsení po celej zemi. V kontakte s kňazmi je z -tohto
počtu len asi 5 % Veriacich. Cirkev tvoria pokrstení Židia, ktorí
Sa prisťahovali do Izraela z diaspóry a dosť veľa ľudí nežidov
ského pôvodu, katolíkov, ktorí žijú v miešaných manželstvách.
Pastoračné je Izrael rozdelený na,t oblasti: Jeruzalem, Negrv,
/úz--r.i južne od Ber šeby/', Tel Aviv a okolie a štvrtou oblasťou
je ostatok krajiny. Izrael patrí do konferencie biskupov Blízkeho
východu.
Cirkev r'to ií toho času na stanovisku kedysi nazývanom perdurarepretrvá ť, v
lkávaní akéhosi vyjasnenia i Hebrejská cirkev si
oju identitu. Je to ťažké, pr
ešt - 'r 7,a e ina vy tvara ť
Skoro každý jej člr-n prišiel odinakiaľ, každý má svoji,5 mlinul osť,
tradici u, presvedčenie a svoju teologickú výchovu.
Cirkev v Izraeli nemá nádej‘a perspektívy, ak nebude ma n a \
odpovedajúci semitsko j náboženské j mentalitei Čiže hebrejskej.
Kresťania su zo strany izraelskej vlády a obyvateľ-t vo úplne
tole r ovaňí. Za 2d rokov svojej práce, hovorí otec Daniel n^DOz. •
rám v Izraeli ani jediný prípad diskriminácie kresťana.
Potom o.Daniel prechádza k problémom prvých čias kre or
kedy došlo k definitívnemu odlúčeniu židovstva a kresťanstvo:
Ak bolo v 4. storočí napísané na kostole sv. Jána Lateránského
un aput e t Mater omnium Icclcsiarum" /Hlava a Matka všetkých cirkví/
potom sa toto nezhoduje s historickou pravdou, pretože hlava s
matka všetkých cirkví bola niekde inde a mala iný charakter.
Cirkevný snem zvaný jeruzalemský, rozhodoval v raných dobách
Cirkvi okrem iného o.tom, či prijať do lona Cirkvi nových kresťa
nov - nežidov.
Práve vtedy sa pre javila šírka nadhľadu takých oeobrostí , ako boli
sv. Peter a Jakub, rodom a názormi praví Židia, ktorí - teda nie
ev.Pavel - rozhodli, že noví kresťania budú prijmaní.
Od tej chvíle má vlastne Cirkev, keS sa tak dá povedať, dve tvá pr a v tom okamihu, sa stala pluralistickou. Od tých dôb vlastne
začína inkulturácis, ktoré vedie k pluralizmu, ktorý možno
charakterizovať pojmami "kresťan:a z obriezky" a "kresťania
n pohár."tva". Židovstvo zo čias Krista bolo pluralistické, pre
t ož f boli Židia-saduceji, Židia “ farizeji a Židia - kresťania.
Modlili sa spoločne v synagógach, sv.Pavol k nim prichádzal do
ich chrámov, rovnako ako sv.Jakub, Peter, Ján a iní. Kresťanom
bolo možné byť tiež rôznym spôsobom, pretože v prvotnej cirkvi
bolo rôzne- zoskupenie - kresťania konvertovali z farize iov, sadia
cej ov a iných.

Jezuita, pr*of és or-' Gregoriónu v Ríme, Franpes.co Rossi tvrdí ,
že "židovské'' kresťanstvo bolo ož do '4,. stďrj'"rtbnoino.u s. rozh'odu.i'dciro hlasom”, ktorá prakticky rozhodovala o vše tkómy alebo
ie.j príslušníci boli nositeľmi prvotných tradícií Cirkvi* "■■osJ
Závainý-'Okamzik. y histórii Cirkvi je 1. všeobecný koncil. Nímnastáva zvrat, ktorý eliminuje-pluralizmus doterajšieho,typu.
U hebre jských ekle-z-ioldgov. prrtláda presvedčenie, že to bolo
od okamžiku, kechRí® prijal kresťanstvo-* stal s a kr e - ícn skýr: a
kresťanstvo sa stalo, římským. ;Odvtedy veľká. Cirkev ovládla prak
ticky všetko a/(Cirkev
Matka-bola odsúdená mlčať*
.
Židovské -kresťanskyo_nemohlo prijať novú for|pi;irikultuŕäc.i.é',ý^
pokialVsa. Ona stála- jedlhlil Výlučnou formou d.aľäieho rozvoja
kre pťonstva. -. • ■. ' . , ; '// 1
1'. j '
-•
Sivv Pavlovi, Išlo.-P to.,j áuý jpoHaniiPý' ktorí vstupovali, do cirkvi
nemuseli do ne j. vchádzali Peštou predpisov-Mojžišovho zákona.
Pavol si však nikdy nemý šiel;, žeby prestala existovať .akási
kontinuita j žeby.yšcy-ko vzniklo' ako- nové.. Krifl-ps predsa ne
priniesol všetko akýjnové.
Otec Daniel končí’svoje názory, úvahoujfrvbudúej*osti,fhe-brej

" cirkvi :
y:.-> •
- .-j,,ý
j- '••■'•oj;o : ia obava o hebrejskú•cirkev neznaniepá separatizmus, .nechce •
edostáva
národnú cirkev. Iďe o nový .-ferment, .k.t'óréhá^ sa- žatiéľ nedo
Univerzálne hodnoty všeobecnej cirkvi' by máli umožníťcbudú C U’
inkulturáciu .a, tým uvoľniť väčší pluralizmus v ,jčatojícke j
cirkvi ,•ktorý je., poď í ienk'ou jej univerzálnos-tl--..
y, Kuby sme sa: vrátili k blavnému priká.zariurl?;ípma nsv;;. , k br.iká
unoriu-lásky, n\ohÍo, by to otvoriťáaj hové-mipžnpeti., ekumenismu.
iZdár.tsa mi,v:žq kresťania sa' provd'efpodrbnhhnikdy.-medzi sebou
fnjed.skodrú bez pomoci Židov. Maľi'-’bý sirh. po preto, všetci
čvrát.i-ť,vdo tých ..čias, kedy. áme holi. d;všetci jedno'-'. ,’;f
ľPoznámka ť . •
:ín?1°'. :
n: j;; u- •
'' .
"i
’lnkultur-ácia je výraz , kťáhý ;šá 'v "slovenčine '-bežne..nevyskytuje .
kufcor ním •myslí ftpké ;zahrnutie'jedného' náboženstva .'.druhým j- že
p cSvodné náboženstvo nesťräcd svojur'idertitu.
:i ul
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sku. , bola* v -piatok Íl. jjbnuárp; l.íjT .pyedkom; 1; miesto® udalosti
:k-toré j- dôležitosť a závažnosť môžeme" dbkúméhthvať len z,o .zja
iC •)r
vov iju sprevádzajúcich.
“i stenčie
rsv.xr,, CC , v •kťUr otn r je zuitský k ost ol
kňazov
■sazov z jcelého- Slovenska slávil zádušné bôhédljáž'bv trnavský bi
T

,'kup. dr., OJúlius Gábriš ý -vtláčal každému' jp k í t Umné mu pocit veľkej,
..neobyčajne j y až- historickej chvíle. Chrámové'- í priľahlé priestorv pxf-nlnili 'úroš-tn-íci-, hoci v prááUýno^^äse^dovposledn ého
miesta.
M-sto' stredných,,-odborných a U/ysekýeh'škôl' dplp .výraz
pplt.omnoéťbu ich 'prísluhV-í kov;, ako,-je. piáYé rtlad'e% ' dotknutá
páľavou .cirkevh/ého■žiypta .Sloyens.k.a,. Z;.ýýižr'5v.1 udal-orxl zy-ačšo
ýála s..kut5čnósť, že-p'ž okna domu..presne0 náprpti vchodu- do- kos
tola skrytá jolicajnú- ka-mera zachytávala kaž-dého do leomtola
vchádzajúceho' i'^z írrehorryychádzajúceb.j.. -A ešte výraznejšie :
RUdakéfe Klf 'dohrala' s-tr i k t nv,•z .
'k s z x íl'r k e vr.é Wo -úradu. MK SSR
uverejniť ve- Uvojej rubrike '.‘Nové hroby'" mého "Vtedy •v Trnave
pochovávaného kňaza i akúkoľvek zrrlebhU ;oý jeho smrti .-

,Ôd pohrebu veľkého biskupa Jána Vobťaššáka v Žákamennom,
no Orave pre d dvadsiatimi r oke i:.p od obr é opa tr en Ta, pi^keZuj úc e
viaee i na ustraY'cnosť ak- no bezpečnosť, ver e iná boe
iSioven
sku .nepoužila.

Kto bol tým kňazom, smrť; ktorého'vyžiadala tak výnimočná'
opatrenia na strane vládne i moči s v živom, tele Cirkví na SÍqVeneku pohnutie, národná bolesť, ale a,i vedomie d 6 st.6.,in e i v eľkosti a výnimočnosti svrár.odom sa lúčiaceho kňaza .?

Veľkým a historickým kňazom v pohnutom ..1 .l-0Q.kypen.pm Dedičstve
sv. Apoštolov Cyrila s Metoda, počbovferýrc tabý>j-kina- tia ,|ícvvom'
cintoríne v Trnave, bol člen jezuitského řáduj np Sipyensku
CXtac'.Ján Srna. Stál od .začiatku pohnutých 50 rokov, .ktoré v de;
.jinácrh tohto? Dedičstva predstavujú dotéraz /rajťažšie .roky, roky
prenasledovania i mučenia kňazov aj laikov tppp^sobm.i odlišnýrni •
od mučeníckych čias prvých krébťanov, 3'1 roiorV .,ako ..provinci.ál
jezuitského rádu. 3olo to 'mučeníctva uskutočňovanétzv. civi
lizačnými spôsobmi^ bez vyliatia krvi, ale psychickýmri ťyžiccým
vysilováním, uskučnovanýrc až vedecky,.vyskúšanými metódamiJd ^pro
striedkami. Sadizmus a ľudskú zvrhlosť balili-do^akademických
■titulov, dávali jej vysoké poslanie y/vedecky budovám?^inovbj:
-;y
spoločnosti , zbavenej triedneho ,pepriať eľa" . hrovinci-ái -jezuitov
Ján Srna kalich tohto mučeníctva;- vypil až do dne. í;ŕr.r:

Navonok len. máloľudí! požralo t-h o;skromného .p .nenápa'dh'eho
kňaza, ktorý od. rokov. 19ČŠ b . 19"'9 mal živú úxasť v špičkovom'vr
de-ní Ó ikrvi na Slovensku, proti ktorému zámer yvmyslenýí ja vlpkac ovaň ý klenmi tak uvanej vládnej;šestky, do ktorr j ,. bohúžibl, pa
trií zo Slovákovjpr.Vlado Cl/'mshtls, '^a eytr.dy začal uskuťbčňp
va ť do dôsledkov.. Cieľom1 drastických pr ôt ieir krvných ýipa'-fjréňí
bolo odlúčiť Cirkev od Ríma,' Vytvoriť1národnú cirkev 'ga, spolííúčasti nehodných kňazov, zo
z Slovenska Horáka a Lukačovičé, túto
d6tom likvidovať toktáký ak-^prpýp^iávie
rpo oktobri 1.918 y';Sovietskom
ak-"í l e-l i-7 -í
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’ od násilného
znak',, žr j ieh o ■labe- telo. .vydržalo všetky spôsoby
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•ojdy^e'črria z -kláštora, cez konceniračná tábory, súdy, -yjäzeria,
iťožj-ké, .á 'život ohŕôzujúce práva väzňov jv baniach a iabriká/yh, údel
robotníka :skladovým premiestňovaním.'mbťeriálov a vôbrchrvjotk-ého
toho, čo len' siabo .kedysi vistihoval výráz "párioviali '
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Činnost?'-kňaknovr? j -ťak dôsledné námiérŕnýn:
i r k .. a
- toiivý-lurne v
•néh o (živ o,ta ohrá n i čer ím ich pcsobn'oýi.ti, n n mminimum
ko:sto’loch,. 'kontrolo vanú tam. sieťou' nasadaných ľudí, Otec- Srna aj
rvt.edy -a odvtedy radil, poná-hal a ,zas‘.'d':vovbi a ťým’, aby -p.asebe
s'pés’Ooni ró'o-de?rnej;iiosyst-ri zá
-.n e .Dúchp ■ v, -.'vniklo -do ľu'dok./ch •
eie. t kto rp préniká do •najzložit.ň.rších', .vvhrah'-rvých oo dve t y l .-ľudsk e j. s p o l o č n o d ť i á ž i v o t n e j a k t i . i t y . puch Boží "veje b e z z á b r a n t
. j-Odkiaľ vyrástol ten ľudskýf a.'^né^bký véľdócft 1 -Ján Srna
pocbb^zal...z vari n áj od ľah 1 - v:^r
q.
kŕ't ,sl pven «ké v že m e a
stredí a-, ktoré1;bolo po veky. úď-elom •iékjter;- celého n Ľgho národa :
•kromný sedi iáČky ži zot na :d.esip.eý '.kďé ‘moČTi tbovi's prácou-;-zem
dávala práve len skromný chlieb.
1
a:

Narodil sa 11. decembra 1909 v Spojených Štátoch na
predmestí Chicaga, v.ktorého povestných jatkách už vtedy radi
prijímali vysťahovalcov zo Slovenska, známych.-i.vv. dažkej a, z od.
povodnej práci neobyčajnou'pracovitosťou,•skromnosťou háťoč
n osťou, ale ppemvslerou jej kvalitou. Rodičia sa vrátili s' ťrojr očným syrom.Jankom a' skromnými' usp-nrm i- do, Čierna j.'Hory /ôarna
Gura/, ležiacej'ha ápa tí severovýchodnej.. Časi.i Vyp okých Tatier
v te enom susedstve povedomej slovenskej obce.- Jurgŕov. Obidve obce
patrili do oblasti našej •JaVoriny.■•Ro-zbodňu.tjírri, r.ierpvej- konferen
cie v Paríži z 28. júla 1920 pripoji.li 13 ,'obcí. severného'"ľ'pise .
a 9 sev. Oravy bez chystaného plebiscitu k Poľsku. 'Toto pripo•jenie slovenských obcí k Poľsku považovalo, .sa ,všeobecne sa úspech
č-s-1. diplomacie' ha .Mierovej 'konferencii, .-lebo tak vykúpili pri
pojenie priemyselného' Těšínská do. hraníc vtedajšej CSH.
Rodina i. po návrate na rodnú -zem ;saVzmáhala, počtom" členov až
na 9 detí. Pri živote ostalo a dr dospelosti, vyrástlo 7 j Taký
počet rodiny, žijúcej na neveľkej výmere poľa., ‘ježiaceho no
"skalnom. 'Podhal.í." , ako nazývajú Poliaci fento,výnimočný kraj _
•prírodných krá 9,^ .zdravia , ale osobitne-- ľudí', s.'.výnimočnými ľud
ským i vlastnosťami nielen pre umel ec-ký^pre jav nie" á j pre povahe*vú tvrdosť vydržať i najtvrdšie životné podmienky,' podmienil .vý
voj každého člena, é;.:'
ila lepšie zvýraznenie Srnoyh.o rodného' krája i zákonitého katolíc
keho života v ňom treba nám .pripomenúť, ■z-é'sj terajší; SvbOtec
J ár Pavol II, najma pôvodom svojej mat'kyj jš-ie aj 'blízkosťou ro
dí ko'Wádowic e pod .•Krakovom k .-Podlialiu á' Tatrám, je. z toho' Pro .stredia. Pri mnohých audienčných príležitostiach zvlášť k -vo.iim goralským krajanom s mladistvým .nadšením hovorí -o kraji .pod
Tatrami. , -'ý " ô ! • '-■
f. ľ;;, .j-.- jýj*. Pôvodné rodinné meno ’S a m a zmenil si Ot^ c :Ján na Srne,..aby
zvýraznil'' sVoj slovenský pô yod., p pi tenie. :* •
Soľ-’he obyčajne.: rozumové., náďapým žiakom a o °.obi tne- .odlišným
pd ostatných" Svolím; chovaním..Moďl it ba a Čítanie zames-tn-vvoli
ho nielen- v škole g .ale ..i v' práci na gazdovstve', pri pasení do
bytka, i ako" pohoniča'-nožných záprahov. Po skončení vtedy 6
ročnej .ľudovej školy práco'Val naplno nielen .pri pluhu, ale .aj za
■pluhom. A vtedy videli v. rodine p i v dedinskom, pkolí zvláštnosť
jeho povahy, sklopov, náchylností k^štúdiu a. ’zbpžnému 'prekýčľaniu.
V ich úsudku všetko to sme r bval.a v ňom ku kňazskému povolaniu.
Rodičia pre-ropóče tnos.ť rodiny a 'labu -výnosnosť hospodárstva len
ťažko sa .rozhodovali poslať šyrta'na nákladné gyrrraziálne štú
dia do vzdialene j Levoče, Mohol síce ísť--na gymnázium do.'íie-aa1 fkého Noweho Targú V Poľsku, -kde k. tomu Poliaci v snahe'-získať
j>re seba. budúcu inteligenciu zo slovenských dedín .výhodami‘umož
ňovali štúdium nadanejším žiakom.*
r
Ako 15 ročného;odhodlali sa:-rodičia paši oť "ho študovať do
LeVOčc na Slovensku. Dor-tnl-' sa-úa-ktu, píce pod vplyv pokrokár-.
skvc.h; profesorov,, ktorí okrem hábožehetva vvuf■*valí v I/ey-oči
všetky ostath.é prePmety . Aby ter'io už- Vt'dy .bezbožný duch'' r ohrozil vývo j ťorásta júceho sVhä,.!zbožná mat ka ho umiestnila
v internáte frontiškánskrhp. rádu .T-.-'iinorib»v ■pod vrde'rnm véľr i vy
spolého- preds tave rého kláštora v Iíe.vočd -Otca L a ď š u p i n u .
V tomto:.ovzduší, poznačenom tok výrázn.e mariánskym kultpŕí:'le
vočsko i Panny Márie , absolvoval mladý jSrna s výborným,'pr 'ypech oni nižšie -triedy gymnáziá. Pre •štúdium- vo. vyšších^ triedach už
dozrel jeho duch rozhodnutím stať sa kňazom a trh yov:vyššom
stunr i, jezuitskom,* kde vmttorný hlas:"Pre Vyššie; pb;ťrrby” si
sa narodil !"' dostáva tok výsostné životné zameranie. Pri"- it ;
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.do .irzui t ske j rehole, prestúpil do'g^mnázi-ä v Ružomberku, kde'
•reh o?’p J rž i 5ov rvj S p o1 orpocti Zriadila- népbití' v ú atav.."Ň tani °1 &
vôvn. TU* ro kú 1931 zmgturôvaí pod ošobi triým ryed e-niýi .mladého
.3ŕzuľtu
V.Valéra.Zavarakého S. J .,.Vyniká jvier veds-nie. rehole p o pripli v ňom. budúceho - syr a v tej sile
yci-kosti, akú mal na/my
si i sv, Ignác
zL
ajdy, .zakladá tr3’ radu, ktorý dal 'nielen Nuro
ale celému svetu -nový kultúrny rozlrt a veľkosť svojou účenos’
J u,
disciplínou .a obetavosťou.
ď : 1: .
s •-,..
Rehoľa sa -postarala,aby svojmu príslušníkovi ..Srnovi podľa
jeho na dani á -.a vlôh dála prístup do svojich vynikajúcich ústa
vov a univerzít na filozofické a teologické vzdelanie
aby
vnikol umom a, záujmom do všetkých zložiek moderne á vedecky sa
rozvíjajúceho života v jeho prudkom, až šialenom rozbehu.
Filozofické štúdia skončil v holandskom Nijmenve^ené.j bohoslovec
ké v belgickom Louvene. Treba pripomenúť, že tu vv Louvene v tom
čase skončil bohoslovecké štúdia i mladý chorvatský jezuita To~
mislav Poglajen
Kolakovič, tak ťíerj'kôr zapísaný v živote ka
tolíckej Cirkvi na Slovensku.
TP. -JánvSrn o od r . 1937, ked sa. vrátil z Belgická ako novovysvätený kňaz "jezuita, -'slúžil- -verne á naplno pohnutému životu
Cirkvi na Slovensku s pôsobením vo. viacerých domoch, ale najdlh
šie v samej "Bratislave. ;
.
■ J•
Bol mužom útle j, až. strácajúcej sa postavy, len’s •nesmierne sil
ným
ejasným pohľadom a -d o súdkami j ktoré, prekvapovali originali
tou a silou viery, i dôverou .v Božie riadenie š presvedčením.,
že "brány peklá Ju nepremôžu !" Tí, ktorí mali možnosť osobne
Poznať opobu generála• iezuitského rád.u, pôvodom Poliaka ľl.Ledochowského s. jeho telesnou nrobr.ošťbu.,^ postihnutou ešte bez
vládnosťou jednej nohy,vvedia že, te’riťo tak drobný o pohľadom
i- capsarim jednoduchý kňaz v prostej, čiernej, reverende zvlášť
počas ďriihej svetovej vojny priamo, vynikal svojím pohľadom i
dohľadom na všetky je-j zjavy a dôsledky, ktoré ž '-toho .plynuli.
A provineiál Jarko Srna nám tak živo.a nástojčivo pripomí
nal svojou drobnou postavou, i ŕédchvrjriou-siícúja.veľkosť,ju
ducha pri riešení aj najzávažnejších otázok súčasnosti véľKéhc
generála a svojho najvyššieho predstaveného P. W1 .Le-dochówského.
Ani raz, -aj.-v najzložitejších situáciách osobných/ rádových 5
'cirkevných,i neuchyľoval sa k víziám*'sebaklamu, ale ako spoloč
ník Ježišov rozhodoval tak, že cítil v samom sebe prítomnosť a
silu samého Božského Lajstra.
■•
.
Otec provineiál Ján Qrna prevýšil, svojho.generála v'utrpení^
až mučeníctve. Nedosiahol síce mučenícku -korunu vytrvalosťou, vo
viere "usaue. ad effusionem sarguinis" prvých kresťanov, či sp o lubratov vo svojom ráde troch košických mučeníkov zo septembra
1619, ale prekonal ich .svojou novou, tak zvanou “civilizačnou"
mučeníckou korunou. Od. 13. apríla 1950, keň prepad bmvkl á Štor ov
.bola zabriebruíá priamo pseudoveda, ako zlomiť "triedneho ne
priateľa a amerických špiónov kardinála Spcllraana" postihli
vše tkých obyvateľov kláštorov a členov -rádov krutosťou jaskynnej
éry . Tak cHeeli zlomiť á 'súčasne odstrašiť i jeho. spolupracovní
kov. Stíhali ’ho až -po smrteľné- lôžko prievozskej nemocnice
y Bratislave, na ktorom 8. januára1984 dokončil svoj. život. Dosľovne až do, konca života šiel cestou Kalvárie, so svojim krížom.
Abv jeho mučeníctvo bolo naozaj dovedené do absurdného konca,

pripojili sa k mučiteľom ako účastníci, i dvaja cirkevní pred
stavitelia, zastupujúci v Cirkvi to najkrajšie jej poslaníé - charitatívnu lásku a pomoc trpiacim, opusteným. Oní, ho odo
preli prijať do Kňazského domova katolíckej Charity ná\'Sloven
sku, aby vraj jeho prijatím "neohrozili ostatných' obyvateľov
charitn/ch Domov na Slovensku". Zdôvodnili to tým, že Srna
podpísal ..list, adresovaný prezidentovi republiky vo veci; prp-m
pádu františkánskych lokalít na Slovensku 27. marca 1983. .'Tedaakt, ku ktorému vyzývajú štátni činitelia-v každom prípade.;, ked
bola porušená "socialistická zákonnosť".
Jeho vinu vyhlásil otvorene vedúci CÚ MK SSF slovami :
"S celým jeho životom to súvisí ! Bol na čele nelegálnej rehole
od pátdesiatyhmkov. Súvisí to s- celým' jeho postojom !; Bol proti
nám celý svoj život l Zastával reakčný, nepriateľský pop.toj !"
Nad hrobom 0.Jána Srnu sa všetci skláňame s úctou, obdivom,
ale aj s prosbou aby sa za nás prihováral u Boha a 'Sed embole s tne j
Patrónky Slovenska dať nám potrebné sily a milosti vydržať a ne-dad sa zastrašiť. Lebo my ostávame ňalrj medzi tými, ktorí si
považujú .za ľudskú i spoločnú zásluhu, že zničili Otca Jána
Srnu !
Otec Srna dal nám príklad nasledovania !
Salezius
ČÍNA
’1 z- itali
V marci 1983 boli Štyria starší katolícki.kňazi •k
verní Apoštolskej Stolici, odsúdení na vysoké tresty vazenia.
Prokurátor vykonštruoval podľa tradičnej formuly -tieto obžaloby:
spolupráca so zahraničím, zhromažďovanie tajného materiálu, pod
vratná činnosť a údajné ohrozovanie suverenity a bezpečnosti

StátU .

V skutočnosti títo. .štyria kňazi- sú členovia Spoločnosti Ježi
Sovej a boli odsúdení za to, že odmietli' spoluprácu s- -Vlastenec
kým združením Čínskych katolíkov, ktorý' je1 nástrojom na likvidá
ciu tamojšieho Božieho ľudu. Títo štyria jezuiti boli uväznení
už v novembri 1981 v Šanghaji spolu, s ä'al’Šími katolíckymi kňa z 
mi a la.i km i .
Páter,.Vincent 2u Ho-ng š.en, -68 ročný, bol odsúdený -teraz na
15 rokov vazenia. Po svojich teologických štúdiách v rpku ’l9/!-7
sa vrátil do Číny. V roku 1955 bol zatknutý a až v roku 1960
odváděný
50 rokov väzenia. Na slobodu ho prepustili až v r.1979
teda po 2j rokoch.Potom Žil u svojho brata v Šanghaji, avšak 19.
novembra 1931 bol znova zatknutý ako kontrarevoluciorár.
Páter Jozef Čeng Jung Tang, 71 ročný, bol odsúdený na 11
rokov väzenia. Mal za sebou tú istú väzenskú odysseu ako páter
Vincent a v ten istý deň boli znovu spolu zatknutí.
65 ročný páter Štefan Kai Jung bol odsúdený" na 25 rokov
väzenia. Prvý raz bol zatknutý v roku 1958. Po 21 ro- och vä
zenia bol oslobodený a pre;vernosť Kristovi znovu zatknutý ako
kortrarevolucionár a odsúdený.
8Q ročný páter Stanislav šeng Ba i ?un bol.odsúdený na
10 rokov väzenia. Má už tiež za sebou 21 rokov väzenia, a to v ro
koch 1958 až 1979, kedy bol prepustený z pracovného tábora Bai
Mao Li, v provincii An Gung. 6.májo 1980 bol znova zatknutý, pre
tože údajne ohrozoval produkciu a plnenie- plánu.

Páter Šeng totižvzorganizoval púť na známa mariánske pú
tnické miesto neďaleko Šanghaja, ktorej sa -zúčastnilo viac
ako 3000 veriacich, predovšetkým rybárov. Po zavretí sa
zhoršila jeho srdcová choroba a preto mu bolo povolené 'vrátiť
sá do Šanghaju na liečenie, avšak 1 9 . novembra -bol znova zat
knutý poet stereotypnou zámienkou, že je kontrarevolucionár.
0 osude Ostatných 1 1 kňazov a laikov sa nič -bližšie ne
vie. Všetci boli uväznení už v 50 tich rokoch a po 20 a viac
rokoch väzenia a pracovných táborov boli v rokoch 1 9 7 8 -7 9
prepustení na slobodu.
y

Vo väzení alebo v pracovnom tábore je stále ešte 80 ročný
bi°kup zo Šanghaja, ktorého menoval e"te PiuS TTT. , roons. Ignác
Gong Ting Mei. 36.1. zatknutý 8 . septembra 1955 pne tzv. kor.trarevolučnú činnosť a 1 7 . marca 1960 bol odsúdený na doživotné
väzenie.
LITVA
Podľa správ nemeckej katolíckej tlačove j služby FNA-, sa
Litovské pripravuje na návštevu pápeža Jánsŕ Pavla II, a to
buš pri príležitosti osláv 5 0 0 -stého výročia smrti sv.Kazimíra,
patrpna Litovská v roku 1984 alebo o rok neskoršie, prípadne
v roku 1986 pri príležitosti výročia pokresťančenie krajiny
pred 600 rokmi. Litovci cítia pochopenie Jána Pavla II. a
očakávajú od jeho návštevy nielen posilnenie náboženského se
bavedomie, «lr aj vzrast Cirkvi a upevnenia jej jednotlivých
členov vo viere.
Alexander Solženicyn 65 ročný.
V nedeľu, 1 1 decembra 1983, sa .Alexander Solženicyn
dožil 65 rokov. Pri tejto príležitosti poskytol Francúzkej
televízii interview. Rozhovor sfrancúzkvm
novinárom bol za
■<
znamenaný k-o-ncom oktobra, v čase ked vo Francúzku publiko
vali v preklade jeho dielo "Červené kolesá*'.
Alexander Solženicyn žije utiahnutý v americkom štáte
Vermont, kde mu poskytli azyl po tom, ako bol vypovedaný1 zo
Sovietskeho Zväzu v roku 1974, teda štyri roky po získaní
Nobelovej ceny za literatúru. Po krátkom pobyte v JurichU sa
so svojou manželkou, svokrou a tromi deťmi odobral do osame
lého domu v horách, pri meste Caven.dish, v štáte Vermont.
Slávny autor .vo francúzke j televízii vyhlásil, žr "ho
ľudia považujú za pochabého, nakoľko žije v tomto •štáte- vo •
.vlastne zvolenej izolácii. Spýtal sa však, či nie je úplne
normálne, ak sa spisovateľ odhodlá stiahnúť do úzadia, aby
mohol písať ?
.
Oproti názoru niektorých amerických -.kritikov je Soiženicyn presvedčený, že spisovateľ nemusí byť verejnou po
stavou, ktorá vydáva vyhlásenia na každú tému. Vo Vermonte po
prvý raz vo svojom živote má Solženicyn výborné podmienky:prč
literárnu prácu. Pochvaľuje si znamenitý vzťah s americkými
knižnicami, ktoré majú bohaté ruské.zbierky a archívy. Pritom
sa nemusí báť, že mu zo chrbtom: stojí tajná polícia. Jediné,
čo mu chýba, je otčina. V Furópe sa Solženicyn nechcel usa
diť, pretože ho vyrušovali časté telefonáty a návštevy.
V súčasnosti pr čuje na 7-zväzkových Dejinách Rusko 20.stort 3a .
A.Solženicyn je hlboko veriaci pravoslávny kresťan. Minuly 2
mu v Anglicku udelili cenu za “Celoživotný.,zápas za zachovanie
a rozvoj náboženskej viery v Sovietskom zväze."

Č A D

Najbiednejšia africká cirkev je v Čade, kde už 17 rokov trvá
občianska vojna, ktorá pustoší krajinu. Čad je päť krát väčší
ako NSR, ale má len 4,5 mil. obyvateľov, z ktorých
i takmer
60 %■ hlási k islamu. Katolícka cirkev je v menšine
v Čade
žije asi 220 tisíc katolíkov /5 %/.
Katolícka cirkev bola v kra iine založená pred 50 rokmi ; okre r:zahraničných milionárov /jezuitov, kapucínov a oblátov/ je dnes
v štyroch diecézach len 8 domorodých kňazov a niekoľko sestier.
P. Nothomb, vedúci Stredisko pre .výchovu vodcov kresťanských
spoločenstiev, posudzuje náboženský život v Čade takto :
"Katolícka cirkev v Čade je asi najbiednejšia, najchudobnejšie
cirkev v celej Afrike. Misijné dielo je len v začiatkoch.
Treba v*ak povedať, že katolícka mládež pre iavuje- trn r\ ■ilv
odvahy. Katechétovia sú síce len slabo vyškolení, ale pre.ie-vujU
obdivuhodnú oddanosť. Začínajú sa•tiež množiť'duchovné povolania
Politická neistota a islamský tlak znamenajú ohrozenie tejto
doposiaľ'slabej cirkvi".
Generálny vikár diecézy Moundou, A. Robodoux, 51- ročný kapucín,
bol nedávno zastrelený- spolu s piatimi katechétmi neznámimi pá
chateľmi. Poli pv>áve na ceste do vnútra diecézy, aby posvätili
novú kaplnku -a slávili tam. bohoslužbu.
A. Rcbidoux pôsobil v Č ad c- od r. 1967, predtým pracoval 16 ro
kov v Indii.
SOFIA 8 IFLJAK ODSUD! FA
Ukre jineké noviny "Račianska Žitomirština" /Sovietske Ži-t vrdrsko''/
28. októbra 1981 zverejnili článok "Ohováračky v obálkach
v
,• v ktorom, autor istý Novák ‘'oboznamuje'"
vlas .nej produkcie"
v p*r r inosť Ž-itomirského kroja -s .-tým, že í>5- r‘
o*ná Sofia Šiel.jak
bola nedávno odsúdená podľa § 209, časť I Trestného zákóníka
Ukr jinskej SSR/organizácia a vedenie ilegálnych skupín nábožen kého zamerania/ a § 187 toho ..istého zákon nika /šírenie
v ú s tnej alebo písomnej forme nepravdivej informácie, vrhajícej
tien .na sovietske;zriadenie alebo spoločenské pomery/.
Sofiav8 ieljak po skončení strednej školy pôsobila ako orga
nistka v Žitomirskorr rím. kat. kostole. /Žitonir je jedným z r:;áls mi^st strednej Ukrajiny, kde ešte .funguje kostol včláka po)xla
zostatkom poľského'osídlenia,/. Ako vyplýva z článku
'autor v článku niekoľko krát používa;-poľskú zjemneninu Zosia,
abv týmto dodatočne podčiarkol poľský'pôvod Sofie s priehľadným
zámerom vyvolať antipatiu ukrajinských čitateľov - priamej
zmienky 6 poľskej národnosti Sofie v článku niet./ bolo obžalo
vaná z toho že všelijako sa snažila nadviazať kontaktty s mledýr
ľuämi, v rozhovoroch s nimi vychvaľovala katolícke náboženské
komunity /rehoľné a iné/, pôsobila' na r ich v smere zmeny ich
zmýšľania /s. "lánku sa dajú vydedukovať aj prípady konverzie/
a potom zapojiť -ich do rehoľného života alebo do laického apo
štolátu. V článku sa spomína aspoň desať mien mladých ľudí, ktoi
figurovali ako svedkovia na- .procese so Sofiou Bieljak. Napriek
tvrdému "brainwashingu", ktorý sa dá vycítiť z obsahu článku,
takmer všetci obstáli na súde- ako presvedčení kresťania. To ne
priamo uznáva aj autor pamfletu /rozsahom dvoch tretín strany
formátu aký má náš denník Pravda/, ktorý, tendenčne prekrúcajúc

ich výpovede súčasne lamentuje o nedostatkoch spoločenskej a
ateistickej výchovy mládeže vzhľadom na postoj prejavený týmito
mladými ľudmi. Antispcločenský vplyv Sofie sa vraj prejavil v tom,
že niektorí vystúpili r Komsomolu, počas nedeľníka, organizované
ho na počesť narodenín Lenina, demonštratívne nepracovali /tu
s veľkou pravdepodobnosťou sa dá predpokladať-, že- spomenutá bri
gáda bola organizovaná práve na Veľkú noc, spravidla katolíci-u,
čo sa tam stalo už neblahou tradíciou/, uťahovali sa do seba a
prestávali byť spoločensky aktívnymi. Okrem toho Sofii sa pripi
sovala činnosť s cieľom prípravy, rozmnožovania a kolportáže ná
boženskej sordzdatovskej literatúry, v ktorej so nepravdivo opi
sovala situácia veriacich v Sovietskom Zväze, Tendenčná interpre
tácia týchto materiálov v článku vrcholí tým, že vraj v nich sa
snochvbňuie mierová politika ZSSR. Autor uvádza meno denuncianta, >
istého Hriščenku, ktorý na základe týchto faktorov alarmoval
príslušné orgány. Z koordinácie činnosti Sofie bol obvinený bý
val ý ži temirský farár o. Svidnickij, ktorý je teraz v Dušenbe
/Tadžická SSR/. Ako priťažujúce okolnosti boli pre Sofiu kontakty
so zahraničím "a tiež to, že niektorým svedkom súd pripisoval
sympatie so Solidaritou. Jeden svedok odmietol akúkoľvek výpoveď.
Svedkovia, ktorí odmietli spolupracovať so súdom, dostali úradnú
výstrahu.
Sofia Bieljak bola odsúdená no 5 rokov väzenia a 5 rokov vvhranstv
KAPUCÍNI
V 15* o začiatkom 16. storočia vznikli vo františkánskej
reholi nedorozumenia ohľadom Čo najprísnejšieho zachovávania
chudoby. Preto Pápež Lev X. zvolal do starého kláštora Ara oceli
/ roku 1 6 1 7 zástupcov všetkých františkánov z <5elého sveta, aby
ich zjednotil. Avšak stúpenci miernej, či ab.solutne j chudoby
už nenašli -strednú cestu a tak pápež, schválil obidva smery, a to
bulou " Ite et vos" z 28. mája 1617. Tak vznikli z pôvodne,]
rehole dve vetvy, a to fratres minores de observantia, t.j.
observanti ako stúpenci prísneho výkladu odkazu sv. Františka
z Assisi a mierni fratres minores convertuales, čiže konventuáli.
Onedlho v r. 1525 sa odlúčila od pôvodnej rehole, tretia
vc'-tva meno® fratres minores c onúc in i. Zakládáte ľom kapucínskej
rehole bol páter Matej Bassi. Kapucíni s-i dali za cieľ čo .najdô
slednejšie zachovať odkaz sv. Františka z Assisi.
Kapucínov potvrdil už v r. 1528 pápež Klement 711.wa papež
Pa-nol y. v r. 1619 rehoľu úplne osamostatnil, ke? ich vyňal spod
právomoci generálneho magistra konventuálov.
Rehoľníci kapucíni nosia kapucňové rehoľné rúcho, odtiaľ
názov kapucíni. Hlavný predstavený rehole sa nazýva generálom
a sídli v Ríme.
Sledujúc vývin rehole vieme, že sa rýchle rozšírila do 'ce
lého sveta.
Na územie dnešného Slovensko prišli kapucíni v r. 167-j, kedy
založili kláštor v Pezinku a druhý potom v Bratislave v r. 1676.
Neskoršie pôsobili ešte v Holiči.
\T súčasnosti patrí rehoľa medzi najvač í c
t/ku počtu
členov V roku 1982 móla 11 830 členov.
Kapucíni pôsobia no Slovensku i dnes.

ANGLICKÉ

PANNY

Zakladateľkou rehole je angličanka Mária.- Gardová, ktorá
zorganizovala v roku 1610 v katolíckom Omerr. ústav Mobilium
Virginum Angliae, potvrdený vtedajším omersk/m.biskupom;. ;
Rehoľa prijalo pravidlá Spoločnosti -Ježišovej ä :rozšírila
sa rýchlo aj mimo Anglicka.
V roku 1628 prišla Mária Wardová osobne do Bratislavy, kd
-založila nový dom rehole.
•
• V roku 1882 povolal košický biskup Konštantín Schuster se
strv Anglických Panien do Prešova, kde im vybudoval, dom a zve
ril im správu ľudove j školy. -Tu. -v roku 1887 sestry vytvorili
ústav "Sanota Mária”. Rehoľa Anglických,-Panien vyví ja bohatú
čineosť i dnes.
- •

■

STATISTIKA

.

Vi :

ý

. / Prevzaté z.-Infprmác-i-í o Cirkvi ,,„10 783/
v
' j.. ',j ff( Ĺ' ■
*
o.r .
Štatistika mužských rehôľ ..a:kongregácií S. viac ako 1000 členmi

'
čk.
jezuiti'1 i-'" !r--

• v

rozdiel opr
■ r . 1981

26.778

„

20 .666

františkáni
saleziani _
kapucíni. .

rok 1982

p c -í■
■v

.'..j

školskí bratia

■■ on

benediktíni
i
dominikáni '

16.893
11.830

■y.

- 114

1 0 .0 11

., • ľ,-

;•-'

■ 6.8Q tr ■f •
6.592
t
. ■■ -• '-í•jC

oblát i Nrp. Počatia :.
Panny Márie
' .s’ 5.837 u"
:
ver bi s ti .
5.311
' ■
A. 038
minoriti
f-;..-;
lazaristi
A .014
trapisti

•■

augustiniáni' .7
bosí karmelitáni
paši sni sti ,

+ 329
- 22

; .9. č27
7 . 062

írsriári
v
redemptoristi ,

3.583
3.397 •
3.297
3.021

- 127

r:ľv:

...

- 227
50
- 102
: - 38
1
+

j -

86

21 .

+
3
+ .48
+ 53Q - 1 3 6 ';
+ 10
-

29

ODKAZ

3BIGITKY
/+ 3.1.1984/

Dna 12. januára 1934 na cintoríne v Slávičom údolí
v Bratislave rozlúčili sme.sa so skromnou a pritom veľkou
ženou - Brigitou FÍochovou.
Nie na pomník, ale na celý jej život mohli by sme na
písať veľkými zlatými písmenami motto : Žila á. cítila
s Cirkvou.
Žila ako dcéra rímskokatolíckej Cirkvi. Povolaním bola
učiteľka. Pochádzala z Liptova - z Ružomberka. V Liptovskej
Teplej doteraz spomínaiú Brigitku ako učiteľku, matku, kres
ťanku, ochrankyňu chudobných, slabých, prenasledovaných.
A. tak isto po všetkých jej účinkujúcich miestach. My si ne ;■
ňu chceme spomenúť ešte viac. Bola a ostáva pre nás žena .
viery, nádeje a lásky.
Jej život bol žitý z viery v Ježiša Krista. Bola laička
ale srdcom a dušou zamilovaná pavlovský dp Krista. Nehlá
sala c ňom natoľko slovom, ale viac svedčila životom. Vo vys
tupovaní skromná, a napriek tomu po prvých slovách sme ve
deli, že hovorí vždy pravdu, ktorou dýchala jej^bytosť - Pravdu - Krista. Stálo j u t o niekoľko rokov väzenia.
Krista žila ako jeho 'život - spojená denodenne s Ním Cez
Rucharistiu, reprezentovala toho, ktorého z tej duše mi
lovala .
Po väzení neprednáša ako učiteľka, ale žije Učiteľa
najkrajšieho života -- rozdávarlásku reálne. "Keň teda ja,
Pán a Učiteľ, umyl som vám nohý,* 4sřj vy ste povinní navzájom
si umývať nohy." /Jn 13,14/. Slúži ako "Slúžka Pánova" - ako
druhá Mária ujíma sa mnohodetných rodín, rodín chudobných,
chorých matiek, uväznených rodičov zastupu je v jedne j :o^óbe
ako matka, ako otec
vrúcnosťou matky sklána sa nad
kolískou, s poddanosťou slúžky varí, perie, upratuje.
Vždy bez ponosy, ticho, nenápadne. Len nebo nám prezradí,
koľkokrát poctivo a ťažko zarobený groš rozdala e/te toho
dňa, kedy ho prijala. Kde bola núdza - tam bola Brigitka.
Kde sa volalo po pomoci - tém sa objavila Brigitka.
Jej výzor ? - Poznala som ju zblízka. Vždy milá, vľúdna
tvár skrášlená úsmevom. A predsa/:videla som ju aj smutnú a
priam ťažko boľavú. To bolo vtedy, keň mi hovorila konkrétno
ti o Cirkvi. Kcň trpela Cirkev v jej údoch.- Nie v tých, kto
rí o nej svedčili, ale v tých, ktorí nemali dosť odvahy ju.
reprezentovať ako verní synovia a verné dcéry. Vtedy jemne
poznamenávala: "Kristova láska nie je lacná. A ťažko sa
poznáva živý Kristus v Cirkvi." V intímnejšom styku sme sá
dozvedeli aj to, akou daňou splácala tieto nedostatky bra
tov a sestier* Najväčším svedectvom toho je jej posledná
choroba. Amputácia jednej polovice pľúc ... rakovina ju
stravuje ako živú obetu. Lekári nemôžu pochopiť,,ako do
lej žije. Z odborného hľadiska je to ťažko vysvetliť.vOha
to rozrieši jednou poznámkoti : "Žijem, ale nie pre mňa.
Žijem kvôli iným. Treba doplniť to, čo pre nás rezervoval
Ježiš
Vykupiteľ ... čo ešte chýba jeho utrpeniu ... "
V decembri poslala svoj dar Svatému Otcovi Jánovi
"Pavlovi II. formou duchovnej kytice takto ;

- Bez pýtania môžete', zakaždým uviesť; í Denne všetko
utrpenie.
.. ;•? é ■ .
, .. :.
- Denne krížovú cestu, ruženec.
- Každú noc jednu zmiernu hodinu ako adoráciu Kristovi
v najopustenejšom svätostánku-, sveta .
Láska k.Cirkvi, a k .je j, viditeľnej hlave - pápežovi bola taká silná, že_aj v hpjťažäích. a posledných bolestiach
viac pamätala na Svätého' Otca ako na <-eba. Zaujímala sa, čo
robí, ako mu ešte. pomôcť. ÍTúto lá^ku. stotožňovala s láskou
k živému Kru stovi ^ Kristu^
Cirkev Ľ ako u Johanky z Arku - znamenali to isté/
y~i
''ý ' ý' •
;** t*”f;'
* •,.
Tym., .ktorí.- boli svedkámi; je.] agónie j bolo preto samo.
■zr ejmé iej zvolanie po_, prebratí sa : "Svätý jO-tec plače''!
Zvolala to jasne., v.e.
d e . P.bsledn é slová jej života stali sc
pre n;
odkazom : Žime, a cíťme š "Óiŕťvo'u - Kristom - pápež on
Ako živá, zmierna obeta za Cirkev Odišla..-v pokoji.
Tvár ostala akoby v živej svätožiare.;Obeta bola pri jatá.
Svedčil o tom hned pokoj jej tváre,
. Brigitka, dáku jeme Ti ža;,živý príklad kresťanského
života. Tvoj odkaz je pre náp/.vyzvbu - pokračovať ♦i. Dúfajúc
v Božie Milosrdenstvo'.máni-.Qdyáhú povedať Ti aj toto :
Pamätaj v nebi na Svätéhó Otca,.Vna ná§ .národ, ha* šlSBých syn f
ov
a ,dcéryr’Girkvi. ...
,..-* tj
\ •
*? • ; CJ‘ •'
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LIST 0. BIS&DPÔVI'KORCOVI
•■.r v -nf-.r.,j ;
.
Otec biskup Korec dostal k' svojim naroden nám hasleduiú.ci list
•• S

Jozef kardinál'Glemp
Primas Poľska

oi

Varšava, 10.januára 1984
N.

97>84/P

Ctihodný brat v bis^upstvej
'
r>
‘ blíži \saľpľeň Tvojich narodenín v
.
milosti
života'.v
Cirkvi čiže Mystickom tele^Kristovar
60 r oko
30
rokov
spojenia
°
Kristom;proslrsdnínťv-o[y kňazstva a
a vyše
bistcups tva. Budeš dakovať Bohu za to,eAz-v ;:3 Íí'-irial /možnosť dávať
svedec tvo Evanjeliu. Túžim pripojiť sa-k tomuto., pakovaniu a
spolu s mojimi najbližšími biskupmi a kňazmi odporúčam v^rabdGitbe T voje úmysly najlepšiemu Bohu. Osobitným spôsobom Ťa
zveruje m'Márii, Ježišovej Matke, ktorú si na Jasnej Hore tak
veľmi c tíme.
S bratským pozdravom y Pánovi
+ Jozef kardinál Glemp
Primas Poľská íoj ;
Jeho*Exelencia
1 '
Maj dô st ojn e jší o . biskup Ján Korec
Vilová 7
Br a tir1ava
(ŽSSR

;

"•

^
" 1”'

Poznámka k listu :
Máme z, ió.hto listu všetci radosť, pretože cítime, že cez
otca biskupa patrí ťéhtbvílisV vd'tkýrľ!, ktoňýřfo. oh svojou
životnou líniou reprezentuje. Keň si uvedomíme^; .že: po.T'ská
katolícka Cirkev ,ie dnes jpdpou. p npj.ya?ŠÍ.CK, morálnyr.h auto
rít . ,vo;.svete, je tento list pre nás ozajstným povzbudením.
Z

DOMOVÁ

rV

— Dna 11.12.1983 obvodný prokurátor v Nowym- •'$zapc,ze. ,vzal do
> . vá-Sřby trbch mladých slovenských; katolíkov
^hjzp, Babaja,
' Braňa-''Borovského a Tomáša Konca, -,
u ~."ééí B.
Podľa oznámenia Generálnej prpkura.túry PSB, .si! jobvinení
z ilegálneho prechodu hraníc medzi :£š.qR s BÍi? a z .'pašovania.
Podľa správ z Bratislavy menovaní nemohli-prekročiť hra
nice ČSSR, iba ak .v prípade, že tam ;boli
neznámych dôvodov
žehnaní. Co sa týka'■párovaných materiálovj mpžp. rsa\ j.hdnať na
najvýš o slovenské-'náboženské .knihy- Vydávané v Ríme, .ktoré
štátne úrady bezdôvodne zadržujú na pošte a hraničných pre
chodoch.
"
■- !T
V oznámení GP SSR sa cfalej1 uvádza, že ako československá
strana tak i poľská nie sú povinné oznámiť rodinám postihnu
tých ich zadržanie. Rodiny zadržaných sa preto obrátili na
Medzinárodný červený kríž v Ženeve s prosbou o sprostredkovanie
kontaktu medzi nimi a ich deťmi. Vý odpovedi.
-j»ČK- vyjadril
svoju účasť na tomto-prípade, ale. zároveň ôžpáril, že nemôže
v tejto veci nič urobiť.
V Bratislave katolícka mládež drží tzv. "Stráž", to zna
mená, že až do prepustenia týchto troch mladých ľudí sa za
nich vo dne v noci stále niekto modlí.
Súd s obvinenými bude v Poľsku- a, očakáva sa po 12.marci 193'
V jÚRsi- 1983 kňaz Dr.Štefan T ondiea bol zbavený funkcie pro
fesora' morálnej teológie na CM3F v .Bratislave, pretože od
mietol angažovať sp V združení PIT. Po ňom' touto fúnkcioú
bol poverený kňaz Ďh.Úožef Minářovi?, ktorý v júni 1983 sa
stal aj správcom fary vo Vfejr.oroch. V polovici novembra 1933
do -tavil sa k nemu ta jomník pre cirkevné veci V obvode Veľká
Bratislava. Žiadal ho, aby brevzal funkciu tajomníka Mest
skej organizácie PIT v Bratislave po kňrzoýi Luotákovi, •~právcovi fary v Devínskej Nove! Vši. Pretože Dr.Minar•>vič nevy
hovel žiadosti, tajomník mu odobrál Štátny súhlas pre svoj
obvod s platnosťou od 1.12.1983* Týmto činom sa však neodníma
D r .Min a r ovi ? ov i jeho funkcia pyofé'sora.'
- Kňazov n©."Slovensku v poslednom čase navštevujú príslušníci
ŠTB a robia na nich nátlak, aby začali chodiť na schôdze PIT.
Štátna správa, aj pomocou správ v Katolíckych novinách chce
docieliť, aby sa pojem organizácie.PAQrn IN TľRKIS stal v na
šej Cirkvi samozrejmou -skutočnosťou.
S radosťou sme uvítali 'prvé čiälí'é neoficiálneho časopisu
pre kňazov na Slovensku "Una sane ta cath.ol.ics".

-

V dňoch 2.6 a 27.februára odcestovala do Ríma na púť v rámci
Svätého roku 85 kňazov z cirkevne zakázanej organizácie
PACFM IN TFRRIS. Časť cestovala vlakom a časť lietadlom.
Zájazd vlakom stál na osobu 8 000 Kčs, z toho účastník pla
til len 1000 Kčs. Zájazd lietadlom stál 14 000 Kčs, z čoho
účastník platil 4 000 Kčs.
Po tomtó zájazde pôjde delegácia týchto kňazov do ZSSR,
Na obidve tieto akcie prispela Katolícka charita v ČSSR pol
mil. Kčs a to z fondu, ktorý našej Cirkvi poskytuje Medzi
národná charita.

-

Biskupi a ordinári Slovenska v januári t.r. vydali pastier
sky list,v ktorom odsudzujú jadrové zbrojenie.
Pozoruhodnou črtou tohto dokumentu je skutočnosť, že
jednoznačne odsudzuje jadrové zbrojenie všeobecne, t.j. ako
na západe, tak aj na východe ...
Aktuálnosť tohoto pastierskeho listu podčiarkuje čas
jeho vydania - krátko po oficiálnom oznámení,
v našej
vlasti sa rozmiestnia operačne - taktické rakety s jadrovými
náložami
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