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Verímev Boha,
Boh je väčší a mocnejší,
ako všetko na zemi.
Boh stvoril svet,
ale je aj Otcom, ktorý nás miluje.
Vždy n u môžeme dôverovať.
Veríme v Ježiša Krista
Stal sa naším bratom.
Mal podiel na všetkom ľudskom:
zažil hlad, únavu, sklamanie.
Nakoniec ho popravili ako zločinca.
Ale Kristus zvíťazil nad smrťou.
Žije. A viac nezomiera.
Podelil sa s nami
na námahách pozemského života.
Chce, aby sme sa s ním radovali
v novom, večnom živote
a aby sme s ním boli pri Otcovi.
Chce, aby sme boli úplne šťastní.
Veríme v Ducha Svätého,
On je darom Otca a Syna pre nás.
On je Duch B o ž í ?
ktorého apoštoli prijali na Turíce
a ktorý ich naplnil smelosťou,
silou a nadšením.
Tohto Ducha sme v krste prijali aj my.
Skrze neho sme jedna veľká rodina
a deti nebeského Otca.
ÁriOj m y veríme v Otca, Syna i Ducha Svatého.
SHzR,
Nová kniha

č. 4/1985

:

KOŠICKÍ MUČENÍCI. Vydali slovenskí jezuiti v Kanade, Cambridge
roku 1985. 99 strán + viaceré ilustrácie. Cana 3 dolary USA.
Toto dielko hovorí o osudoch troch blahoslavených košických
mučeníkoch: Marka Križana, Melichara Grodeckého a Štefana Pongráca.
Prvý bol kanonikom ostrihomského arcibiskupstva a dvaja boli je
zuiti. Žili v historickom období na konci 16. a na začiatku 1 7 .
storočia, ktoré bolo charakterizované tureckými vojnami, vnútro
politickými bojmi a revolúciami, ako aj náboženskými zápasmi.
Stali sa obeťou týchto bojov a zápasov roku 1619 a sú známi ako
"košickí mučeníci",.
Kto chce prehĺbiť poznanie dejín Slovenska,, nájde v knižke veľa
podnetov, lebo táto venuje pomerne veľkú pozornosť dramatickej
situácii strednej Európy, Uhorska a Slovenska zo začiatku 17.
storočia.
SHzR, č. 1/1986.
- Slováci vo Francúzsku založili 15, augusta 1932 v Argenteuil
/Seine et Oise/ Združenie svätého Cyrila a Metoda.
Posol BSJ č. 4/1935, str. 152.
- o
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•Vo švédskom časopise BET BASTA se objavil článok s -nr.ť'p i som
"I QST jjUEíCPA á R RŠLEQEONEN EN BEERIELSE FÔR FOLKET -• Vo" východnej
Európe je náboženstvo oslobodení?’, pre ľud". Myšlienky tohto člán
ku, doplnené novýmil poznaniami, sú podkladom našej úvahy, v ktorej
chceme poukázať na silu kresťanstva v živote zotročených národov
pod násvon
B U D Ú C N O S Í

P R I C H Á D Z A

S
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Desaťročia komunistického útlaku vyvolávajú podivuhodné ná
sledky. Porozumieť to vie a môže len ten, kto,pozná dejiny týchto
národov : tatarské prepady a plienenia, turecké okupácia, delenie
Poľska ? zotročenie stredoslovenských národov Prušia hni, R u s m i , R a 
kúšanmi a Maďarmi, boľševické hrôzy Béla Kuna a po dvadsaťročnom
demokratickom intermezze nacistická brutalita, peklo koncentrákov,
zúfalstvo zotročených národov, ktoré vystriedal stalinský komuniz
mus s celou jeho surovou rafinovanosťou a ázijskou ukrutnosťou.
Tu sa naozaj peklo prenieslo na zem. Ale kto na Západe chcel tomu
veriť, čo museli a stále ^ešte musia vytrpieť zotročená národy
strednej n východnej Európy?
Stroskotali revolučné vzbury v: východnom Berlíne 1953, v Poľ
sku a ídač.arsku 1 9 5 6 , v Československu 1 9 6 8 , v Poľsku 1 9 8 1 , lebo
po vojne Západ vydal tieto národy na pospas sovietskej agresii,
Kečí nepomohli politické reformné pokusy a revolučné o z b r o j e n é .od
hodlania, tieto kresťanské národy začali novú fázu svojej sebazá
chovy, V Poľsku je to prebudený náboženský život ako sila národ
ného vedomia, v Čechách je to polnlegálny občiansky odboj Charty
77, vo východnom Nemecku oživeni?’ reformný odboj Martina L u t h e r a ,
na Slovensku strhuje náboženská solidarita statisíce ľ u d í , aby na
pútiach manifestovali svoju vieru v Boha i v budúcnosť národa,
V baltických štátoch prežívajú kresťania dramatickú náboženskú ex
tázu. V naoko pokojnej Juhoslávii sa na' posviacke kostola v Bele
hrade zúčastnilo stotisíc veriacich a v chorvátskej dedinke Medžugorje každodenne sa zhromažďujú tisíce ľudí, aby cez dôveru Matky
Božej dokazovali aj národnú sebadôveru. V roku 1983 putovalo vyše
milióna Pqliakov k Čiernej Madonne v Čenstochovej»,.A v ton istom
roku rekordné zástupy východných Herneov oslávili psťstoročn'icu
ich. náboženského, ale aj národného reformátora Martina Luthera,
Nemožné sa stáva skutočnosťou: zdecimované cirkvi dest 'vajú nový
život. Evanjelium lásky Jána Pavla II. nezasahuje len katolíckych
Poliakov, ale všetkých kresťanov v sovietskom područí, dokonca aj
liberálnych komunistov a ateistov.
Komunistické režimy, ktoré už jasali, že premohli hlavného ide
ologického protivníka - kresťanstvo - dnes spoznávajú, že nábožen
stvo nie je opi on ľudstva, ale silou života, ktorá formuje riasy
tisícov a státisíccv, aby sa sklonili pred krížom a prijali symbol
na cestu svojho súčasného osudu. Je zaujímavé, že ti .to prúdy pri
náša do života generácia, narodená pod 'komunizmom. Tu potreba ná
boženstva už presahuje návštevu kostola. Milióny denne počúvajú
západné rozhlasové vysielania a náboženský program. Tisíce sa na
• neznámych miestach zhromažďujú, aby čítali Bibliu, meditovali ale
bo hľadali zážitky v náboženskej populárnej hudbe a náboženských
predstaveniach. Mladí Litovčania vedeli výroku 198 3 vnasbierať. vyše
120 tisíc podpisov na oslobodenie dvoch väznených kňazov. Na Sl o 
vensku vedeli kresťanskí aktivisti nazbierať tisíce podpisov proti
legalizovaniu potratov. A pritom máme a j.,príklady mučeníckej smr. ti: Pre: y s 1 COUFÁl, Jerzy POPIEI.USZKO, Nieolae TRAIAk,
a koľkí cíalší na Ukrajine, v Baltických štátoch
a in d e ! kununská Securitas je rovnako krutá ako československá
STB alebo soviétska KGB,

Slovenský biskup Pavel HNILICA, vedúci pracovník v hnutí PRO
novorí: "Komunisti boli presvedčení, ve dostali cirkev
na kolena. íle zabudli, že kresťanstvo je nceisi 1 :.-j; ó ; vtodjr,’ ýec
je na koleních” . Túto pravdu potvrdzuje tajne pracujúci slovensky
biskup J;ju Chryzostom K O R E C : "V nasej cirkvi je to ako nové Turíce,
T i s í c e , ta desaťtisíce mladých ludí, ale aj štart í ch doslova hl’ad axi ho nájdu, ich viera sa už nedá sputnať. Každý
DU Boh:
ú sa návrhy a
hľadá spoločenstvo veriacich. Vzniknou i d e y , podiv
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ozvija sa
s nadšení:. sa pripravujú duchovné programy. Skŕ
bohatý -kresťanský život"
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V ČáhR existuje tajná cirkev, pôsobia tajne vysvätení biskupi
a stovky/ tajne vysvätených kňazov. Tajná cirkev mš svoje tajné
vydavateľstvá, vydáva cyklostylované náboženské samizdaty - Infor
mace o Cirkvi, Náboženstvo a súčasnosť. Biskup
a ku.si majú svoje
civilné povolania: fabrickí robotníci, akademici, lekári a iní.
Rumunskí komunisti dostali ortodoxnú cirkev "pod opätok". Kapi
tulovala. kle spoľahlivé správy hovoria, že "chorá je len inštitúcia cirkvi-, že veriaci "sú plní ohňa, a kym horeli prví evanjelisprotestanti vodoli vzdorovať.
ti’ že "kostokľ sú p l n o " . Katolíci
Grécko-katuličku cirkev v Rumunsku zlikvidovali už v roku 1948.
Dnes má vyte poldruha milióna veriacich a tajných biskupov. V R u 
munsku sa neobyčajne šírili skupiny baptistov, adventistov a iných,
čo prispievajú k náboženskému prebudeniu národa.
V Bulharsku je ortodoxné kresťanstvo tradičným, národným nábožen
stvom. Dnes sú tu kostoly plné a na veľ! é sviatky masy veriacich
prichádzajú do starých kláštorov. Katedrálu Alexander ľíevský'v
strede áofie napĺňa najme mládež, lynamickú silu ukazujú aj bul
harskí evanjelici. Riskujú aj bohoslužbu v prírode, lebo veria, že
"úroda tu môže byť veľká” ,
V MacUrsku je katolícka aj protestantská cirkev napojená na
vládnu politiku. Mnohí kňazi v Opus Pacis sú viac-menej časťou
civilnej správy, začo dostávajú rôzne privilégiá, n.:pre cesty na
Západ. Ale chánzrnatickí kňazi aj tu pracujú v "základňových spo
ločenstvách" a získavajú najma mládež. Vo východnom Rámecku je
šesť teologických fakúlt plne obsadených. Dnes väčšina východone
meckých "luteránov" chodí do kostola. Po prvý raz pc dvadsiatich
rokoch j Východonemecká cirkev poskytuje tiež ochranu pacifistom a
rieši problémy rozvodov, narkotík a pod. Znalec tejto situácie Peter áensiersky - hovorí: "Cirkev môže rozvinúť teológiu politic
kého oslobodenia. A k to pôjde, nie ^e nadsadením poveeať. :e m
sledky môžu byť explozívne",
Celú túto náboženskú renesanciu vyvolali následky helsinskej
konferencie 1 9 7 5 , ktorá - hoci iba teoreticky - prinútila komunis
tické štáty, že musia dať občanom náboženskú slobodu. 0 tri roky
neskoršie b oľ poľský kardinál Karol Wojtyla zvolený zc. pápeža. To,
ako hovorí Rumun Dionisie Ghermani? "spôsobilo náboženskú extázu
medzi kresťánni aj v iných zameraniach v i e r y " . Od toho času je.
Poľsko v náboženskom nadšení. To rozdúchalo aj revoltu robotníkov,
ktorá viedla k založeniu Solidarnošči. Dnes v Poľský :;tuduje okolo
9000 mužov za kňazov. Na gymnáziách v cirkevnom-prieskume 95 %
žiakov povedalo, že sú ochotní zomrieť za vieru,
Poľská Ôenstochové, slovenská Levoča, Chorvátske Medžu g o r j e ,
moravský' .Velehrad ukázali a ukazujú, že budúcnosť prichádza s krí
žom, že prenasledovanie a útlak nezničil náboženskú vieru, že člo
vek našiel v náboženstve silu, ktorá mu pomáha p rekonúvať neslobodu.
Rumunskí gréckokatolícki biskupi, Kňazi á veriaci, hoci reprezentu
jú iba malú cirkev, odsedeli viac ako tisíc rokov väzenia. Toto sú
položky, z ktorých vyrastá budúcnosť zotročených národov. Aj "Boh
čaká na svoj čas",
H-K /Stockholm/
o -

Súdruh. m /ČOVSKÝ, generálny riaditeľ pre veci cirkevné
pri ministerstve kultúry SSR v Košiciach dňa 19. novembra 1986
o náboženskej politike *

•

V rámci návštevy východoslovenskej metropoly konal sa aktív
k 'otázkam súčasnej náboženskej politiky* Súdrh Dr. Máčovský •odpovedal na ctúzky a kritiku a zaujal stanoviská. Niektoré jeho
výroky :
- Dávané pozor na to, kto káže tam, kde kostol navštevujú intelek
tuáli. Mali sne pred zopár rokmi taký prípad v Bratislave, že sa
duchovný s nami púšťal do polemiky, citoval tlač a také nehoráz
nosti. Vyťahoval argumenty. My s nikým, kto je proti nám, nebude
me diskutovať. Už nemá štátny súhlas,
- Biskupa Feranca pozvali do Jľuhoslávie. My sne zistili, že by tam
mohol byť vystavený nátlaku klérofašistickej emigrácie. Pre jeho
morélno-psychické vlastnosti nemali sme záruku, že by sa nedopus
til výrokov, aké by neboli súhlasné s n a m i . Cestu sme zmarili.
- Chceli Peranca z tajnej cirkvi odviesť od nášho postoja,
im dali takú príučku, že si to nabudúce rozmyslia. •

ale sme

- V Lutine majú súdruhovia za úlohu podporovať pravoslávie. To je
dôležitá politická úloha. Súdruhovia majú pokyny zúčastňovať sa
pravos 1 ávnyeh obrad ov.
- My sa staráme, aby sa medzi veriacimi nešírili tie veci okolo
Lurdov, Sú tam fakty, ktoré zatiaľ veda nevie vysvetliť a sú tam
aj protikomunistické snahy. My radšej nechávame rozširovať to okolo Medžugorja z Junoslávie. Nech sa modlia trebárs © D sedem ruzencov denne a postia do vyschnutia. Máme správy, že to tam aj hierarchia kriticky berie a tak sa nám bude hodiť, kec to im tam narobí blamáž
- Zabezpečujeme kontakty aj s tajnou cirkvou. Máme tam našich ľudí,
od ktorých nežiadame informácie, aby nevyvolali ostražitosť, ale
pomocou nich rozširujeme informácie podporujúce naše zámery.
- Do vysokých cirkevných funkcií pripustíme len takého, v ktorom
máme záruku, že sa nepostaví proti našim cieľom* M y nevyžadujeme,
aby s nami ideologicky a politicky súhlasil. Môžu s nami diskuto
vať tam, kde im my dáme podmienky. Máme na to dosť času a ľudí.
Môžu si trebárs aj zanadávať, ked neplníme ich požiadavky... Ale
nesmú proti nám vystúpiť. Aj taký biskup Čársky, ktorému sme dali
tu v Dome pamätnú tabulu, domáhal sa väčších možností, aj nás pri
pohovoroch kritizoval. Vo verejnom vystupovaní konal podľa našich
požiadavok. Aj vo veľmi závažnej úlohe postoja k zaradeniu gréc
kych katolíkov do moskovského patriarchátu, konal v súlade s n a 
šimi cieľmi.
- Kňaza, ktorý je atraktívny pre mládež, s bojovnými vlastnosťami,
nedáme kázať tam, kde sa sústreďuje mládež, pri výbere tém kázni
a ich vypracovaní s nami spolupracujú pokrokoví duchovní.
- Keu máme otázku na študentské krúžky, to sedí, že vznikol istý
počet krúž kov medzi študentami stredných a vysokých škôl... Tak
tomu nie j e v učilištiacho„, Stalo sa to v dôsledku chýb v ideologickej prd ci, ked sme sa usilovali vytvoriť dobrú členskú základnu Pacem i n terris a nevenovali sne pozornosť činnosti tajnej cirkvi, ktorá viedla aj k tomuto. My sa ale s .erárne, aby v krúžkoch
'.ov, františkánov a tých,
bol obmedz ený vplyv bojovných k^a ov, oezui.v,,
a nám zamedziť ovplyvňovanie vatikánsky: rádiom týchto
Podarilo

členov krúžkov, T c nebolo zle -ité, lebo rnm'vy-eštšyr.ni:.:.
a porno*
cou našich pák sme zariadili, aby Vatikán nevysielal tak,'
-s aby to
strhlo mládež. Maríme prenikanie reakčnej literatúry o.o týchto
krúžkov, ostražití sme ku knihám od-»kanadských slovenských jezu
itov, českej akadémie a niektoré zo slovenského ústavu Cyrila a
Metoda v Ríme,,. Prihrávame do tých krúžkov knižky inýudi náboženSkých spoločností vydaných v zahraničí, ktoré nemajú, také bojové
razenie. Také krúžky sú už dávno a na dôležité spoločenské otázky
to vplyv nemá* KeS sme vydali nový zákon o umelom prerušení teho
tenstva, tajná cirkev robila akcie, ale zákon bez rušivých monmtov bol odhlasovaný* 0 * Opakujem, také krúžky sú už známe ponad
tridsať rokov, ale na vývin spoločnosti to nemá dole: ■itý v p l y v .
D.arí sa nám zásobovať tie krúžky vtipmi a pesničkami,
- Také tie štvanie Hlinku z Hlasu Ameriky a Slobodnej Európy,
nedá sa, nepodarí sa zabrániť,0« odoslanie niektorých tých ohováračiek. Niekedy in aj prihráme. Nakreslili si hrdinu z istého Srholca. M y sme o ňom vedeli, že má názory, ktoré nesúhlasia s Vatiká
nom., Odobrali -sne mu štátny súhlas a teraz sa pohybuje v tajnej
cirkvi a tam robí starosti im a nie hán. Teraz sa môžeme smiať,
že z koho to pán Hlinka učinil hrdinu.
- T^e krúžky stredoškolákov a vysokoškolákov, opakujem, dávame
pozor, aby sa nešírili reči o boji za Krista, o mučeníctve a tak,
aby neboli fanatici. Spievajú si dosť aj to, č o ■zložili naši umel
ci a čo sa dáva do televízie. Vieme im "ilegálne" dodať Biblie,
ale inú tzv. podzemnú literatúru, ale nie takú, ktorá by mohla
vyvolať fanatizmus, aký by nam robil politické ťažkosti. Ich čin
nosť držíme v medziach takých zábavných stretnutí. A nech si niečo
prečítajú aj z Biblie. Staráme sa, aby k Biblii nemali politické
komentáre.
- Na tých väčších stretnutiach, ku príkladu v Saštíne, nám čosi
ubehlo. Boli také klérofašistické provokácie podľa Andreja Klinku: Za.Boha život. za národ slobodu* Tomu musíme nabudúce zabrániť.
- Chystáme pre tú nábožensky zaťaženú mládež aj koncert s taký i
zdanlivo náboženskými pesničkami,*, Dôležité je, aby náboženská
mládež nebola politicky zneužitá.
- N e m ô ž e m e proti prejavom náboženského myslenia a prejavora energic
kejšie zasahovať pre zahranično politické súvislosti. Treba uro
biť i viac na poli ateistickej výchovy. Robíme opatrenia, aby sa
redukovalo vyučovanie náboženstva, úspechy na tomto poli hmotne
stimulujeme. N ašu ideologickú prácu musíme urobiť príťažlivejšou.
V tom očakávame zvýšený podiel mládežníckej organizácie,
- Do biskupských funkcií nedovolíme takých, ktorí by presadzovali
iné formy náboženského života ako dosiaľ pripúšťame. Nepripustíme
laický apoštolát, rehole, ani iné spôsoby politického klerikaliz
mu. V tých, ktorých pustíme do vysokých cirkevných funkcií, musí
me mať v tomto záruku. A my si tých ľudí dobre preveríme. Poviem
príklad: taký biskup Gábriš, súhlasili sme, aby bol arcibiskup,
ale využil pobyt na synode v Ríme pre útoky na náš systém vedeckej
svetonázorovej výchovy na školách. Sklamal nás a robí nám aj iné
problémy, .Jeho povýšenie do funkcie arcibiskupa neprispustíme.

o. -

Anton Hlinka
Komentár k. výrokom sitárub a Dr, U očovského k otázkam súčasnej náboženskej politiky strany
aktívu 7 Košiciach člna 19, novembra 1986,

•'Záznam o priebehu aktívu sa na 'Zápal dostal až v posledných
dňoch. Pódia dobre informovaných košických kruhov však nestratil
nič na'aktuálnosti a odzrkadľuje oficiálnu líniu strany v oblasti
vzťahov medzi Cirkvou a štátom, Máeovského výroky majú povahu odpo
vedí ná otázky a >•- ako sa zdá - v niektorých prípadoch i kritiky
zo strany nemenovaných -účastníkov aktívaSúdruh Mučovský vyrukoval s vecami, ktoré si veriaci občania
veľmi dobre zapanatajú. Medziiným jasné vyslovil, čo strana neschváli, čo schvaľuje a čo musí trpieť.
Strana vraj-nedopustí, aby so '-do biskupských funkcií dostali
kňazi, ktorí by presadzovali iné formy náboženského života, ako sa
dosiaľ pripúšťali
Súdruh Máčovský si môže gratulovať, že ná v tomto plnú podporu v nitrianskom biskupovi,
mnoho nepo.or; stri
riadkov v diecéze, drasticky. ba
kec ide
hrozivo zi isahu;
dnes na svete všade normálne
ba i vítané výrazy nábóženskosti
živej viery,. Biskup si nechce uvedomiť, že nie všetko nové je zlé
a všetko staré večné a neberie na vedomie, že niektoré novšie výra*
zové prostriedky nábožnosti získavajú
tie niektorých neveria
cich alebo vlažných mladých ľudí a že sú zvačša príležitosťou alebo
i cestou k živému náboženstvu a cirkevnému výrazu viery,
Vedúci úradu pre cirkevné veci chváli pokrokových duchovných,
lebo spolupracujú so stranou aj pri vypracúvaní kázni. Kto vie, či
si títo duchovní uvedomujú, že to zavána 30 s tr ie b orn ákni ?
Veľmi pozoruhodné je doznanie K.čovského, že štát musel vziať
na vedomie novú náboženskú; skutočnosť na Slovensku, Katolíci v t.ejl.
tp krajine dozrievajú a nositeľmi autentickéjšieho, povedomejš l e h o '
a dôslednejšieho kresťanstva je mladá generácia. Veriaci nadobúdajú
nové povedomie svojho právneho stavu ako jednotlivcov a cirkvi a
dožadujú sa. ho tak v každodennom živote, ako i pred súdom. Okrem
toho' si začína j ú ruvedomovať, že majú presne, ich svedomie viažuce
povinnosti voči belému národnému spoločenstva
Podľa lláčovského je štát už ochotný tolerovať túto novú skutočnásť: v náboženskej oblasti, ak veriaci nebudú robiť politické ťaž
kosti, Veriaci ich robiť.nebudú, ak sa štát začne viac starať o
to, aby bol obrancom pravdy, rovnoprávnosti všetkých občanov a úcty
k človeku, Lebo pre kresťana stojí vždy na prvom mieste jeho svedo
mie, ktoré hó. zavazuje k rešpektovaniu hodnôt - a to i vtedy, keby
sa musel dostať;.do konfliktu s inštitúciám:’,
H]_as Ameriky
o -

Iní chov.

'••Manipulácia pravdy úpravami na histor ckých fotografiách
je titul článku v milánskom denníku IŠ. Giornale, Tak odrazu zmiz
ne z fotografie skupin;; partizánov Rudolf Slánský alebo z nejakej
slávnosti Vladimír Clementis - a fotografia nie je znova opravená,
keď ša Uvedené osoby prípadne zasa ocitnú "v milo s t i ” alebo miesto
predošlých osôb je na stole odrazu iba fľaša,,,.
- Ladislav Bi’tman, niekdajší zástupca riaditeľa 8 , odboru čs. tajne j'Služby, :tóŕó sa zaoberala "dezinformáciou 1 dnes utečenec v
USA,* potvrdil, že jeho úrad poskytoval pomoc talianskym Červeným
brigádam, s óosvatením Moskvy, aby tak robil ťažkosti s USA a vzťahon mefia-. Talianskom a NATO.
žiyot». 6: 4/1986.

P ublicistická šablona
Veľký kombinátór Ostap Berber z románov sovietskych satirikov Iľfa
a“Petr o v ď p o c h o p i l , že možno zostavil zoznam nepostrádá teľných a“
univerzálnych slov p z ktorých sa dá napísať akýkoľvek článok či iný .
publicistický žáner^ Od čias Ostapa Bendera sa publicistická šablonistika - ovoľte nám-.tento vlastný no-otvar - zlepšila..
Podľa tejto šablóny sa môže informovať nielen o r ôznych kata
strofách, ale predlohu má v šablóne socialistickej reportáže vôbec.
Tak po malých obmenách by sa na základe tohto modelu rovnako dalo
písať h zbore úrody, o práci tesárskej čaty súdruha"Krkovičku, o mi
moriadne zodpovednej práci príslušníka Z*TB či pohraničnej stráže i
Táto šablóna v prípade informácie o nejakej katastrofe vyzerá:
1. oboznámenie s tým čo sa stalo. Ide vždy len o niekoľko riadkov,
o akýsi pohľad z rozhľadne.
2. Obetavosť človeka nového typu. najlepšie sa na toto h odí dialóg,
v ktorOm ľudia
o svojom krajnom hrdinstve hovoria prosto, odpate
tizované, ako keby opisovali natieranie chleba maslom.

3 . *Ta*'miesto*'činu~'príde obetavo vzácna či na jvzácnejšia“ osobnost:
od.činiteľa najmenšej ‘
Straníckej buňky až po činiteľov najvyšších.
Viélenž'é^naľutujú vzácny čas - obetu - ale vždy sú tam potrební,
pretože nájdu správny recept, alebo inšpirujú k tomu odborníkov,

4. Hľadá sa vinník. Hlbokým marxistickým ponorom do podstaty veci
so nájde. Jeho odhalenie sa však pohybuje vždy v rozpätí únosnosti
pravdy, Úby sa nepoškodilo dobré meno štátu, strany, organizácii
pridružených, k strane, resp, určitej osobnosti, ..
5. Všetky škody sa nahradia obetavou prácou komunistov.
Pravda, nie sú katastrofy ako katastrofy. Sú aj talfé pohromy*
ktoré sa prosto zamlčia! Ale aj t.o je v podstate šablona!

Švajčiarsko spravodajská služba KIPA“prinieSla správu,
že Tatiana GORTÍEVA vo sVojej prvej prednáške v Einziedelhe povedala,
že krv mučeníkov je semenom cirkvi a Ruská cirkev je mučenícka cirkev.
37-ročná Tatiana G or ičdva patrí do prvej generácie, ktorá neprešla
do cirkvi z tradície rodiny, ale vyrástla v atmosfére totálneho ate
izmu- Gor i č eva povedala, že štúdium vedeckého ateizmu je v ZSSR
najjednoduchší spôsob, ako spoznať Bibliu a dodala, že Ateistické
múzeum v Moskve bolel* zatvor en é , pretože čak&'júce fronty mladých boli
príliš dlhé a mladí nešli postávať pred ikony preto, aby sa zaoberali
vedeckými štúdiami, ale nato, aby sa modlili!
..
....
Tatiana Goriceva študovala marxizmus 6 rokov a za ten čas nenašla
na univerzlts^'ani ječheho presvedčeného marxistu. Keď sovietsTče voj
ská urobili inváziu do ČSSR, zvTLa tohto systému sa stala“ jasnou
jej a jej priateľom. Keď po prvý ráz našla modlitbu ^tče náš, zdala
sa.jej na prvý pohľad naivnou-. Až neskôr spoznala, že je to zjavenie
lásky.
“ G- ruských ženách povedala, že sú natoľko emancipované, že majú rov
naké právo s mužmi na ťažké práce*'v továrňach á keď idú kupovať
c h l i e b č a s to stoja až štyri hodiny vo fronte!
ľátiana GoritSeva' založila v rúku 1979 prvé nezávislé ženské hnutie.'"
a časopis® Členky tohto hnutia navštevovali zavretých v psychiatriekých klinikách a*'skoro jediné protestovali proti vojne v Afganistane.
Keď ju na otvorenej ulici v Leningrade prepadli a bili dvaja muži z
polície, všetci ľudia‘'ľahostajne prechodili vedľa .‘Goričeva ša pri
znala, že ju natoľko neboleli údery, ako pocit úplnej opustenosti.
17 o1 1 o84

Spolo -ný dokument zástupcov 19 cirkevných hnutí pod názvom
"Zozbierajme výzvy sveta"

Pj» o
V dno c 9
.mC
L- *
3 .1 9 8 7 sa konalo medzinárodné stretnutie
zástupcov 19 cirkevných hnutí v Ho
ä i Papa nedaleká) Ríma. Spo
ločne uvalovali o ton, aký prínos .
no ať b u d ú c e ' biskupskej' synode, k á r á sa bude konať v R íne v
.oni 1987 na ústrednú ténu
a vo svete 20 rokov po 1 1 ,
"Povolanie a poslanie laikov v Cir
vatikánskom koncile *
Na toto medzinárodné.stretnutie prišli, zástupcovia nasledovných
hnutí, ktoré predstavujú takmer 30 miliónov členov:
-

Spoločenstvo a oslobodenie, 60 tislo členov v Taliansku a inde,
Spoločenstvo formácie, 10 tisíc členov vo viacerých krajinách,
Dielo Schonstadt, 2, milióny členov v 40 krajinách,
Focolare, 1,3 milióna členov v 160 krajina h,
Spoločenstvo kresťanského života, bývalé Mariánske kongregácie
v 52 krajinách,
Modlitbový apoštolát, vyše 5 miliónov členov po celom svete,
Hnutie svetlo a život, okolo 300 tisíc členov hlavne v Poľsku,
Hnutie POT- Cesta, okolo 5 tisíc členov v Slovinsku*
Hnutie Oázy, okolo 500 tisíc členov na 5 svetadieloch,
Equipe Notre Dáme, okolo 55 tisíc členov v 23 krajinách,
Ne okaté chumenálne hnutie Cesta, ckolo 8 tisíc spoločenstiev
v 72 krajinách,
Hnutie
Cursillosj vyše 100 tisíc členov v 60 krajinách,
Soäalicion Christiane vitae, 5 tisíc členov hlavne v Peru a La
tinskej Amerike,

nov v 120
krajinách,
snane hlavne v Spojených' štátoch, vyše 1 milion
- American c ntra
manželov,
Hnutie FIAT, založené
?Q. 5uemenšom v roku 1 9 8 4 * Je to rodinné
hnutie, usilujúce si vytvoriť domácu cirkev,
Tieto hnutia vydali nasledovný spoločný dokument, nazvaný
"Zozbierajme výzvy sveta" :
My, predstavitelia
. .medzinárodných cirkevných hnutí sme sa
zišli v Rocca di Papa v dňoch 28, februára až 4. marca 1987 za
účelom, aby sme si vo vzájomnom spoločenstve: prehĺbili význam, ná š 
ho zvláštneho povolania. Vo svetle tajomstva Cirkvi a chariziem,
ktoré sú nám vlastné, túžime priniesť svoj prínos budúcej biskup
skej synode ”0 povolaní a poslaní laikov v Cirkvi a vo svete 20
rokov od II. vatikánskeho koncilu " 0
V týchto dňoch modlitby, úvahy a spolužitia znova sme si uvedo
mili, že naše hnutia ôakujú za svoj pôvod a za svoju životaschop
nosť mnohorakej: činnosti jediného Božieho Ducha. On rozdáva svoje
..dary pre spoločné dobro celej Cirkvi * aby sa vždy viac stávala
.znamením a nástrojom spásy pre všetkých ľudí.. Sme osobitne vňační
Svatému Otcovi za podporu a vedenie, ktoré prejavil pri mnohý'ch
príležitostiach a potvrdil to na audiencii 2 C marca 1987, Vtedy
Ján Pavol II. povedal: "Veľké rozkvitnutie týchto hnutí a prejavy
sily a cirkevnej životaschopnosti, ktoré ich charakterizujú, musia
sa istotne pokladať za jeden z najkrajších ..plodov širokej a hlbokej
duchovnej obnovy, napomáhanej koncilom,, Z toho mohol uzatvárať,

že hnutia majú v Cirkvi presne vymedzenú funkciu a môžeme bez všetkého povedať, že sú ne nahrad i t e ľ n č .
V našich hnutiach sme konštatovali zrodenie spirituality, ktorá
vyviera zoMspoločného základu - z krstu - premene všeobecného povo
lania k svätosti, účasť na smrti a vzkriesení Krista v krste nám
dáva začiatok r^ového života, ktorý nás pobáda k spoločenstvu s
bratmi a k závazku evanjelizácie sveta. Tento záväzok s krstnou
milosťou sa prejavuje v nasledovaní Krista vo všetkých životných
okolnostiach a robí nás znameniami milosrdenstva, ktorým Otec v
Kristovi účinkom Ducha chce spasiť všetkých ľudí. Panna Mária, najľudskejší vzor kresťanského života pre každého veriaceho, nás spre
vádza v každodennom živote a neprestáva nás vychovávať k tomu, aby
sme povedali svoje nepodmienečné áno na vôľu Otca. Sme presvedče
ní, že originálnosťou hnutí [je nie in e . ne z organický výraz akéhokoľvek hnutia k svatosti, ktor ó normálne obohacuje život cirkevne u
inštitúcie.
Sviatosť krstu a birmovania nás začleňujú do Kristovho tela,
ktoré m á v Eucharistii svoj prameň i svoj vrchol. Toto telo rastie
tým, že je dobre pospájané dovedna. Mnohí laici, zapojení do hnutí,
dostávajú vo sviatosti manželstva v rodinnom živote dar a úlohu
pracovať na výstavbe domácej cirkvi. Skutočnosť, že patria Kristo
vi, vytvára vzťahy spoločenstva so všetkými bratmi. V našich hnu
tiach sa učíme poznávať bohatstvo spoločenskej skúsenosti viery.
Rozdielnosti veku, pohlavia, životného stavu, národov alebo rasy
nie sú prekážkou jednoty, ale výrazom plnosti a podmienkou katolicity. Učíme sa každým dnom, čo znamená spoločné kňazstvo, ktoré
nám dal vz kr i e s ený Kr i s t u s , Kňazi, rehoľníci a laici b e z t o h o , žeby
sa zriekli zvláštneho povolania, ktoré každj* jeden z nich, prácou
za Božie kráľovstvo si prehlbujú jedinú vieru. Spoločenstvo vo vnú
tri našich hnutí je školou a pobádaním k prežívaniu spoločenstva "
so všetkými apoštolskými silami Cirkvi» Mnohorakosť hnutí apoštol
ských síl vyjadruje bohatstvo Kristovho tajomstva. T to tajomstvo '
žije v plnosti Cirkvi. Všetky charizmy sú určené k jej službe a k
jej výstavbe.
Mužovia a ženy, mladí i dospelí v našich hnutiach sa rozpozná- .
vajú vo viere Cirkvi. Výchova k životu v spoločenstve ich robí po
hotových mať účasť na dnešnej ľudskej dráme* V každej krajine a v
každej životnej situácií - v rodine, v továrni, v škole, na uni
verzite, v chudobných i bohatých situáciách, vo svete k u l t ú r y ,
umenia a politiky - naše hnutia chcú odpovedať na mnohoraké výzvy,
ktoré vychádzajú zo sveta, ktorý je sekularizovaný a plný konflik
tov, ale súčasne aj smädný po nových životných dôvodoch.Vedia, že
jedinou odpovecíou na ne je vziať na seba Kristov kríž* Na prahu
tretieho tisícročia Ján Pavol II. vyzýva celý boží ľud,aby sa
otvoril m i s i j n é m u 'poslaniu a aby sa zmobilizoval pre novú evanjelizáciu. Ohlasovať evanjelium vo všetkjích životných situáciách
znamená, že viera sa má stať kultúrou, schopnou prijať všetky hod
noty ľudskej i kresťanskej tradície a pretvoriť ich podľa Kristov
ho ducha* Tento duch vytvára nového človeka a robí ho vieryhodným
Kristovým svedkom prostredníctvom lásky, solidarity a zaangažova
nosti za spravodlivosť v utrpeniach a biedach toľkých našich bra
tov.
Keciže si uvedomujeme, že charizmatické dary, ktoré vyvolali a v
oživili naše hnutia a hierarchické dary sú odlišné, ale sa zároveň
aj vzájomne doplňujú, ako nám pripomenul pápež vo svojom prejave
2 , marca, chceme prežívať cirkevné spoločenstvo a misionársky
záväzok
organickom spojení s hierarchickou službou, pretože
v
Cirkvi tak hierarchia ako aj združenia a hnutia veriacich majú tú

istú podstatu# Cirkevná životaschopnosť našich hnutí pochádza.zo
základných cha'ŕizien, daných,R u c h o m a zakorenených v krste. R o v n a 
kú istotu máme aj o tom, že nijaké hnutie nemôže jestvovať a sa roz
nie je v poddajnom ,4 .f.srdečnom spoločenstve s biskupskou
vi jať,
službou a zvlášť so.službou Petrovou, Hnutia sú a
)yť v Cirkvi
a z Cirkvi, Ťaž k o s t i , ktoré môžu nastať pri ich začleňovaní do vyhradených pastoračných qtruktúr, istotne nepochádzajú z vôle hnut
vymáhať si nejakú autonómiu od pastierov, ani nie z vôle.pastierov
že by chceli zamietnuť tieto nové formy kresťanského života. Po
chádzajú z neskúseností jedných i druhých ohľadom tohto, mocného a
mladistvého duchovného daru. Preto žiadame našich pastierov, ktorí
sa zhromaždia na 7 * zasadaní riadnej biskupskej syno d y ,a I.ý 'vedeli
prijať a povzbudiť o ak to bude treba i poopraviť prínos našich
hnutí k evanjelizácií sveta na prahu roku 2000, Našou modlitbou,
ktorú zverujeme do rúk ’anny Márie, Matky Cirkvi, je, aby toto ," ánxú
P^nny Márie, ktoré ju urobilo poddajným a účinným nástrojom v ru
kách Ducha pri vtelení Božieho Syna, napomáhalo naše hnutia, aby
ešte hlbšie prežívali cirkevné spoločenstvo v hlásaní evanjelia,.
VR, 5.3.19&7-'1.

-

o
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Vatikán:

Vo štvrtok 5*3.1987 v Klementovej sieni vo Vatikáne Svätý
Otec sa stretol s rímskym duchovenstvom, ako to býva každý rok n'Š
začiatku veľkého pôí tu., Kardinál-vikár Ugo Poletti uviedol- konverzačnú tému s;Farnosť*
.jelizácia*novej generácie” , na ktorú potom
prehovorilo 15 duchovných, účinkujúcich v pastorácii. Táto konver
zácia' trvala skoro dve hodiny. Nakoniec sa ujal slova Svatý Otec*Medzi iným- povedal, že nová. evanjeiizácia musí mať dve charakteris
tické črty: musí byť inšpirovaná učením a.duchom II, vatikánskeho
koncilu a musí byť zamerané v prvom rade na mladé generácie,.
Spojené štáty

ký náboženský mesačník "Ave Maria'
ktorý
nu v Clevelande slovenskí benediktíni, oslavuje 70. výročie
svojho založenia. Tento náboženský časopis založili dvaja slovenskí
kňazi Otec Pánik a Ot
Komár v neste Bridgeporte. V roku 1928 pre
dka, aby časopis prevzali benediksvedčili benediktína Otca
tíni._ Terajšiu),
už dlhoročným xredaktorom
časopisu "A ve. Maria." je
»j u
^ w. oor on časopisu
Otec Andrej PIR, Pri tomto
výročí
slovenského
časopisu v zahraničí
-Oj
Ž í to boli slovenskí rehoľníci - benediktíni
je vhodné pripomenúť, že
a františkáni v Spojených štátoch a' jezuiti v Kanade - ktorí vydávaním slovenských náboženských časopisov za dlhé roky u •d r ž i .a v a 1 i medzi slovenskými vysťahovalcami 'nielen vieru v Boha,' ale
aj s i o v e n s k ú r e č
a k u 1 t u r u , čo je veľmi dôle'žité: pre slovenský život v cudzine,
Spojené ^taty . g ene{j2.]s^£ns]í;y mních maaarského pôvodu Otec Stanley
Jaki, profesor na na Settenhol university v New Jerseý, dostal Tem
ple,t cf-novu cenu za interpretáciu histórie vedy, ktorá vrhá svetLo na
.vzťahy medzi vedou a; .kultťšrou ako aj vedou a vierou.
VR, 5.3.1987-sl,
- -o Vatikánsky denník IbOsservatore Romano’-Vo dna 7. r. 'ja 1986 uve
rejnil dokument o náboženských sektách, pripravený spoločne Sekre
tariátom pre zjednotenie kresťanov, Sekretariátom pre nekresťanské
náboženstvá, S e la?etap x kto; pre neveriacich a Pápežskou radou pre
kultúru. M á pomôcť kňazom a veriacim poznať náboženské sekty, ich
učenie a notody prace,.
SHzR, č. 10/1986.

Gorazd

Z v o n i c k ý

K a n d i d á t o m

na

m l y n s k ý

k a m e ň .

Revolver- ako cestá hračka v rukách oh,./ v í s - ne n o r n e h o
človeka pôsobí zdrvujúcim dojmom. Raz totiž revolver prestane byť
hračkou. A skupiny mládeže v školopovinnom veku, vyzbrojené samo
palmi a podrobené vojenskému výcviku, nás naplňujú obavou o budúc
nosť.
Na mnohé prečiny proti nedospelej mládeži jestvujú v každom ci
vilizovanom štáte trestné zákony, a predsa často prichádza k jej
zneužitiu. Už sám ľudský cit by mal pohnúť spoločnosť pozdvihnúť
protestný hlas a o 1 rannú ruku proti tomuto zjavu.
Dnes vidíme deti aj na politických manifestáciách. Organizátori
demonštrácií ich začleňujú do svojich sprievodov a pod ich nevin
nou záštitou sa dopúšťajú krvavých prechmatov. Pre takúto zvrhlosť
je ťažko nájsť primerané prívlastky. A táto zvrhlosť sa páše v
medzinárodnom rozsahu., a to beztrestne.
Nadrezírovaná mládež kričí po odzbrojení /ale iba po jednostran
nom/, manifestuje za život /ale nie na psychiatrických klinikách/,
protestuje proti základniam atomických zbraní a nukleárnych reakto
rov /ale iba mimo sféry východného bloku/ . Vyhlasuje sa za posolkyňu pokoja a jej špičkovým predstaviteľom šťastena dopraje aj
návštevu Kremľa a jeho hospodárov, akoby práve odtiaľ štartovali
anjeli s posolstvom pokoja pre ľudí "dobrej vôle". Neskúsená mlaď
netuší, že práve odtiaľ pokoj je najviac ohrozovaný, kde sa ešte
udržal; a že práve odtiaľ vychádzajú prekážky nastoliť pokoj, kde
nateraz vládne krutovláda a teror.
Aj veľkí diktátori, čo zanechali po sebe krvavé stopy v de.j iná.ch
Európy, radi sa vo verejnosti ukazovali s deťmi v náručí, aby z
nich pritiahli sympatie na seba. Živo sa pamätám na výjať z obra
zovky; naľakané dieťa odmietavo naťahuje rúčku, akoby chcelo od
seba odvrátiť mäsnatú tvár a čím skôr sa vymaniť z nepríjemného
objatia.
Mládež možno zneužiť mnohorakým spôsobom. Je sympatická a neskú
sená. Ďahko dôveruje aj tomu, kto si dôveru vôbec nezasluhuje. Jej
vývin - po telesnej a psychickej stránke - prechádza zmenami. Je
zločinom proti ľudskosti zneužívať túto neustálenú fázu jej vývinu.
Vieme a nesmieme zatajovať, že na Slovensku mnohí veriaci žiaci
/vlastne všetci/, detí veriacich rodičov, dostávajú zo školského
prospechu horšie známky ako trest za svoje náboženské presvedčenie.
A do života odchádzajú s pocitom krivdy o výčitky voči svojim uči
teľom. A tento pocit rastie s nimi.,.- Ďalej vieme a nezamlčujeme,
že ideologicky poddajnú mládež školské autority uprednostňujú a
klasifikujú nie podľa prospechu, ale podľa ideológie, ktorá nahrad
zuje žiacku usilovnosť a školské vedomosti. S tou ľahtikárskou isto
tou idú žiaci do života, a ona rastie s nimi. Či toto nie je zloči
nom na ľudskej osobnosti?
Deti v rodinnom kruhu najviac priťahujú a upútajú na seba pozor
nosť. Aj v cirkevnom spoločenstve mládež je stredobodom pozornosti
a starostlivosti. Toto ich uprednostnenie je aj božského pôvodu,
lebo Pán Ježiš "zavolal k sebe chlapca, postavil ho uprostred apoš
tolov a povedal; Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete
do kráľovstva nebeského... Kto prijme jedno také dieťa pre
moje meno, mňa prijme" /Mt 18, 2- 5 /o~-Ale pri tomto odporúčaní vy
slovil aj sankcie na ochranu detí; Kto pohorší jedno z týchto ma
ličkých, čo vo mňa veria, lepšie by mu bolo, keby mu zavesili na
krk mlynský kameň a tak ho hodili do mora. /Mt 18, 6 /. Modlime sa
teda za znezužívateľov nevinnej mládeže, aby sa zriekli odmeňovanej
a vábivej kandidatúry na mlynský kameň! SHzR, č. 10/1986.
-
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Veľodústojný pán dekan,
svätý Tomáš Becket napísal kňaz on q biskupom: “A k sa staráme, aby
sme boli týni, čin sa voláme a chcenie poznať význam nášho mena,
keč so n-.zývane kňazmi, biskupmi a veľkňazmi, treba nni so stálou
starostlivosťou uvažovať a nasledovať toho, ktorý ~q koňom ustano
vený zr. veľkňaza naveky a obetoval sa za nás Otcovi na. oltári Kr í 
ža. On neustále pozoruje z neba činy a úmysly všetkých a konečne
raz každému odplatí podľa jeho skutkov...
Pamätajme, ako sa zachránili no oi otcovia, ako a ukými súženia
mi Cirkev rástla a sa rozširovala, z akých búrok vyviazla Petrova
loS, ktorá má Krista za kormidelníka, ako prišli k víťazstvu tí,
ktorých viera v prenasledovaniach jasnejšie zažiarila. Takto po 
stupoval zástup svätých, aby vždy platilo, že len ten bude odme
ne n ý , kto spr Avne bojoval".
Druhý vústavec listu je obrazom Cirkvi u nás už veľa rokov.
V koľkých súženiach a búrkach musela a musí i teraz Cirkev zápasiť
o svoje bytie a o aké-táké právo nOcť plniť to poslanie, ktoré .jej
zveril Spasiteľ Ježiš Kristus* A jedine jehovochrane i obetavej
a odvážnej práci statočných a nepredajných kňazov a laických ve
riacich nakuje, že neutonula v nor:' krívd, potúp rozličného druhu,
ťažkého útlaku, ba i bolestných sĺz a krvi.
Myslím, že Ván netreba dokresľovať tento obraz. Poznáte ho z
premnohých publikácií priateľov Cirkvi i jej kritikov a aspoň čias
točne i zo svojej vlastnej skúsenosti. íažko preto p chopiť, ako
ste mohli napísať a uverejniť v KLí dňa 26. októbra t,r. článok
pod titulom:"Spomínane na slávne dni". 0 iných Vašich článkoch,
ktoré tiež neboli vždy ozaj katolícke, .sp, nezmieňujem.
Málo v tomto článku sa kryje so skutočnosťou. V okruhu hmotnom
- a tiež nie všeobecne- možno čosi pochváliť, ba pripomenúť aj
niektoré jasnejšie dni. Napokon každý štát je povinný starať sa
najmä o h m o t n é blaho svojich občanov. V oblasti duchovnej, špeci
álne cirkevno-katolíckej, tmavé dni vysoko presahujú, tie jasné a
svetlé, či slávne, Svedčia to zrušené diecezánske semináre a polo
prázdny úrodný seminár v Bratislave, zlikvidované nižšie i vyššie
katolícke školy, vydrancované kláštory, zhabané exercičné dopiy,
pochovaná náboženská tlač s jej pokladnicou S3V a so státisícami
cenných kníh, zničené náboženské ustanovizne, žiaľ, i charitatív
ne, rozrunené osirotené biskupské sídla.... atcl,
a tu.
Nejr.enej pravdivé sú vo Vašom článku tieto vety: " Všetci sa
môžu ako rovnoprávni vyvíjať bez újmy a prispievať k spoločnému
blahu,"
druhá "Československá socialistická republiko je oprav
divými domovom našich národov". I jedno i druhé tvrdenie je veľmi
áaleko od pravdy.
Straníci a bojoví ateisti sú privilegovanou••kastou, ostatní
občania len'robotmi. Veriaeivso svojimi kňazmi sú viac-menej len
trpeným elementom v štáte. Kňazi okrem toho sú postupne, likvidova
ní, a to tým, že horlivějších zbavuje štátna vrchnosť súhlasu
pastoračné účinkovať a mladíkom, ktorí by chceli byť kňazmi, za
medzuje vstup do seminára. V dôsledku toho od objavenia sa "sláv
nych d n í " ubudla polovica kňazov a z tej pozostalej, polovica je
přestárla
a nesúca pre pastoračnú pracú, pätolizači a sliediči,
či skôr udavači tzv. "nepriateľov zriadenia", žiaľ, i niektorí
kňazi, sú uprednostňovaní a mnohí odmeňovaní. Z tých s. vyberajú
ako najsúcejŠí na vedúce miesta, myslím teraz na kňazov v pasto
rácii, na biskupských úradoch, na CMBF, v charite, redakciách KN,

DP /Duchovný p c f?t ier-pc známka/. . ■: je to i s povoľ- .-vaním- -cestovať
do zahraničia, opravovať či budovať kostoly, farské h rohový... Po
dobná situácia je i s tzv. odmenami•
Nie je chválou ani zaobchádzanie s rehoľnými sestrami, ktoré
prešili svoj život v práci na sociálnom a kultúrnou zveľadení našej
spoločnosti. Za svoje zhabané kláštory, školské budovy, nedostali
ani haliera a ak chcú svoje zemské putovanie dokončiť ako-tak v
relatívnom pokoji aspoň, musia zväčša svojou prácou i nákladom po-starať sa o ubytovanie. 1 to ubytovanie však musia poriadne platiť.
Aké ťažké problémy no ú kňazi so zaopatřováním chorých v nemoc
niciach a koľkí z chorých zomierajú bez prijatia svätých sviatostí
len preto, že bohapustá krutosť ateistických predstaviteľov štátu
obmedzuje vstup kňazov do nemocnici•.
Veľa a veľa známych i neznámych dôkazov je o to; ., že naša vlasť
je veľmi ualeko od "rovnoprávnosti" všetkých občanov a od "oprav
divého domova" našich národov. ITs dôvažok z mnohých iných uvádzam
tento najčerstvejší:
5. októbra t.r. v Oravskom-Veselom odpust, hody, Ružencovej Panny
Márie. £, titulu toho odpustu a tiež preto, že bola n e d e ľ a , zhro
maždili sa v kostole mnohí veriaci, pravda aj mladší, nielen z Ve
selého, lež aj z okolia. Mladí účastníci mali so sebou aj hudobné
nástroje, ktorými chceli spestriť F.ohoslužby a tak osláviť Patron
ku farnosti. Aj na popoludňajších Bohoslužbách sa pripojili ku
modliacim so. veriacim svojimi mládežníckymi spevmi o hudobnými
vložkami. Po nich sa vo večerných hodinách spokojne rozišli do
svojich domovov.
Asi o dva týždne po slávnosti prihrmeli do Veselého členovia
Štátne j bezpečnosti z Dolného Kubína, vzdialeného od Veselého vyše
50 km a začali vyšetrovať miestneho pána farára, mládencov i diev
čatá, kto organizoval pobožnosť, čo sa na nej m o d l i l i , čo spievali,
aké boli prosby -veriacich, aké mali hudobné nástroje, čie boli tie
nástroje j dokedy -boli v kostole.,. atä. Po ‘dlhšom vyšetrovaní- a
po podpísaní protokolov odišli s vyhrážkou, že čosi: ro sa dozvedia
o dozvukoch tejto ich nedovolenej náboženskej akcie.Či i táto "starostlivosť" Štátnej bez ečnosti p'náboženský ži
vot, a to nielen vo Veselom, ale v stovkách dedín a ni o s t ,.yje. dô
kazom, -že v ČSSR
je " opravdivý domov našich národov ? '1 Ako jto, že
tá "poriadok milujúca a chrániaca" Štátna bezpečnosť nerobí podob
né razie v pochybných miestach nechvalných diskoték, hlučných "po
sedení" mládeže vo vinárňach, na parkových lavičkách, na stanic
ciach,«. atč,? Prečo neodhaľuje "vandalizmus" po mestských záku
tiach, ba i na otvorených priestranstvách... ako píše Lud dňa 1 5 .
septembra a iné denné noviny? Hja, tam nemá čo hľadať, lebo -tam
sa neoslavuje, ba potupuje Boh lásky, E oh pokoja, Boh. poctivosti,
Boh čistoty, Boh lásky k vlasti, Boh vzájomného porozumenie, Boh'
ozajstného m i e r u . •• Treba Ho teda hľadať a zabíjať tam, kde "za
ostalá" mládež Ho oslavuje, zvelebuje a sa zaväzuje, že bude sku
točnou, nie papierovou budovateľ kou časného i večného blaha a tak
toho 'pravého mieru, lebo podľa všetkého to je hlavnou úlohou Štát
nej bezpečnosti. Preto také zásahy, aký urobili v Oravskom Veselom,
sú i napriek Helsinkám a našim zákonom .o náboženskej slobode čoraz
častejšie o bezočivéjšie aj v mnohých iných kútoch Slovenska.
Vaše tvrdenie, že Č.SSR je. ”opravdivým domovom národov“ najnov
šie podvracia i kalí "slávi® dni" 2 3 , október 1986 -,- kedy i napfiek
varovnému -protestu viac tisícov veriacich, SNR v Zr oti-slave odhla•sovala veľmi potupný a umelý potrat uľahčujúci zákon. Tento zákon,
ako vyhlásila ministerka zdravotníctva E. T o k o l y i o v á '"dáva.právo

15.
že n: umelé prerušenie tehotenstva na jej písomnú žiadosť a nevia
sa na žiadne dôvody. FRISLUoKEMU ZDRAVOTNICKEÍAJ ZARIADENÍ!
SIKA P O D L O Ž E N Í M ŽIADOSTI ŽLITY POVINNOSŤ UMELE PlbhruŽIÍ TEř
SfSTVO. c.k sú splnené určené podmienky, t.j. nebráni tonu kontraiikácxa a prekročenie 12 týždňového -tehotenstva*' /f.ud-, 24. oktoi -proti s v o j:,iu sved omiu
:;ncvinné j čie ľudské osoby, Či no a e oyť c os x.
vraždiť
ozne risie
o, 1kea .so •ňútia ku vrá-žd-eniu tí ktorých úloh ou •
áko to
'Je chrániť
Život? i.CC.
si už potratové ženy, krkavčie matky berú na seba
-'hr-oznú Zodpovednosť pred svojím svedomím, pred naším. národom a
krutou budúcnosťou pre takéto hriechy a najna pred všemohú
cim .Darcom.’života. Jeho trestu neujdúi i I Ten už teraz pociťujú v
chorobách rozličných rahovín á najnovšie v pliage ľudstva A I D S ,
ktorá sň šíri ako následok-zvráteného sexuálneho života. Ako však
?k tomu prídu zdravotníci, aby urobili to, čo sa im z čuče protiví
á ■trpeli za zlobu odvrátených od: zákonov--Ložích? Aj pri nenarodených
platí totiž zákon. MEZABIJES ! H
;
'T q -beztrestné vraždenie nenarodených detí schválilo. SNR, kto
rej členom je predseda mierového kňazského združenia Pacem in terris, dp. Ján ZABAK, blumentálsky správca farnosti. Nič nemení na
tej. skutpčnosti, že v tom čase, kou bol tento zákon odhlasovaný,
"čerpal” dovolenku, alebo sa zdržal hlasovania. Pravdou ostáva,
že je členom spoločenstva, ktoré zákon o vraždení pripravovalo a
r-.pri t or. isto bol aj pán predsedá Pá cen in terris a napokon ho aj
/vhlásilo. Dokiaľ teda sa verejne nepostaví proti takému prestupovaniu prirodzeného zákona, alebo nevystúpi z
z o d p o t u p o v e d n ý
za
t o t o
v r a ž d e n i e
C i r k v i
p u 8 v a l o j
3 ktorú ona utrpí od svojich protivníkov týn, ž s je
íe hlásáni
s.o najavo, ze
a obrana mieri
.ruže nim
nom a clúva tým a
l e n
p r i
i
n
ch
c i eý ,v
k
o
u
PACEM IN ThJKRIS
v,. TT x
:.ak matka zabíja
ľ o v , kt orý n to
svoje deti - vyh:
iní ľudia?" Kto '
či slovom, aby s:a beztrestne zabíjali, zabíja mier už v jeho zárodku a je najva-čšim nepriateľom ľudstva, túžiaceho po mieri v
pravde, spravodlivosti, v slobode a v láske
nie -je hodný volať
sa a byť členom katolíckej Cirkvi, ktorá od vekov hlása: “Sláva
Bohu m výsostiach a na zemi'opqko j huSpiľ dobrej vole I!!
Toto v-’otkovS(&a. napísal len' akú z'/onkovitý náčrt ..toho, čo by
nám.mala zabraňovať písať o “slávnych dňoch“ u n á s , .prípadne " o
veľkaý.humánnosti, .nášho: zriadenia”. v ,ko, žiaľ, píšu vžétci. expo
nenti Pacen in terris. Trochu obšírnejšie som 'sa o ton rozpísal
v liste, ktorý som dňa 2 6 . februára t.r. napíšál p, docentovi
Ť h D r , JozekfóVx-&a'jČimuh P’osieloi i Váii ho v opise, prosiac modlit
.bou sväto j C i r k v i : " Láskavý Bože, od teba pochádza kožné dobro;
prosíme ťa, osvecuj náš rozum, aby sne .poznali, č
>ravne, a
posilňuj našu vôľu, aby sme podľa toho aj konali“
S v ä t é h o ,:ktoré n á s •u b
na-sledcvať toho, ktorý je Bor i ustanovený z a :Veľoň o.
naveky a
a odplatil
.t .ri Kr í ž
b, že by nás
obetoval sa za nás Otcovi na oli
p odl
našich skutkov, ostávam ! pozdravom .
lons, Viktor T r s t . n s k ý
r in.kat. far ár J..i*S-2L0
V ľ d p . Milan Medek,
d e k a n , Pi e'šťany
Na vedomie: Najdôst. predstavitelia
Cirkvi v SSR
o

Mr>ns. Viktor TRSTENSKÝ, r.kat. kňaz mimo službu, ako úvod k na
sledujúcemu listri píšeš
Dna 18, februára 1987 som obdržal od JUDr. Juraja S U J M i /'Siokolíková 1 9 e 841 01 Bratislave/ list, napísaný 22.12.1986. V nom-po
predstavení sa- mi napísal? že sa mu dostal do rúk môj list,
ktorý som odoslal 5. augusta 1986 Krajskému súdu v Banskej Bys
trici, Žiadal ma, aby som mu nepísal, aké krivdy sa mi stali, že
sa pokúsi, aby sa mi odčinili, ak boli, a aby sa mi zhabané veci
vrátili, ak mi ich neprávom zbabeli. Ďalej poznamenal, aby som
ma^ k nemu takú dôveru, akú prejavil arcibiskup Dr. Karol KMETKO,
kea ho navštívil ako svedka obháj obj/ a obžaloby Dr. Jozefa TISU,
K tomu pridal, aby som si prečítal článok z jeho autobiografie,,
ktorý uverejnila '"'Pravda” v decembri 1986, Tam ho lepšie spoznám,

V äalšom odstavci pokračoval akoby v obrane marxleninistov,
ktorí nie sú takí zlí, za akých ich ja považujem.
ateisti
nemajú v sebe zlobu,
Aj prezident Husák vyhlásil,
každý vyznávať vieru, akú chce. Pritom poznamenal, že klerikaliz
mus je tisíckrát horší, 0 tom sa však nechce so mnou hádať.
Na konci listu mi prial pekné sviatky.
V rohu listu pripísal, že dlho rozmýšľal,
posiela ho a ťažko čaká moju odpoved.

ci mi má list poslať }

Trstená, 23. februára 1987.
Vážený pán
JUDro Juraj

Š U J

B r a t i s l a v a

N
.

Vážený pán doktor,
Váš list z 22. decembra 1986 - došiel 18. februára 1987 - ma p r e 
kvapil. Neviem, Čo má znamenať táto Vaša návšteva.
Odpovedám nezvykle a dlhšie, akoby sa patrilo.

Ak u nás niekto tuho rozmýšľa o nejakých problémoch a^príde
na súci nápad, zvykneme vravieť: "Prvá myšlienka je od Pána Boha,
druhá od ľ u d í a t r e t i a . C ? Môžete si domyslieť.
Váš list je obrazom toho úslovia.
Viaceré jeho prvé^riadky by sa mohli považovať za Božie vnuk
nutie. Ostatné* najmä tie koncové myšlienky, možno zadeliť do
druhej a tretej Časti úslovia.
íakujem V ám za ochotu pomôcť odstraňovať krivdy^ popáchané na
mne v minulosti a páchané i teraz. Je to naozaj myšlienka od Pána
Boha. "Neste si navzájom bremená, e tak splňte zákon Kristov"
/Gal. 8 , 2/«
Veľa krívd museli znášať - a nie sú bez nich ani teraz - mnohé
osoby a vspo'ločenstváe Moje krivdy tiež nie sú zanedbateľné. Z 56
rokov knazstva bol .som pri Oltári len 22 rokov. Nie je to malá a
bezvýznamná krivda. Ten kto ju spôsobuje, veru si nezasluhuje po
chvalu. "i k voľakto opovrhuje Oltárom a čnosťou a kričí: Vlasť!
Vlasť! - neve.rte mu! Je vlasteneckým farizejom a najhorším občanom
/Silvio Pellico, revolucionár, vezen na Spielbergu. žil v rokoch
1789-1854/o
..V tých rokoch mimo oltára mojím domovom boli početné "príjemné"
väznice , ^koncentráky - spolu 24 - rozličné pracoviská ako lesy,
stavby a iné. Častými "milými" hosťami mi boli členovia štátnej

bezpečnosti, ktorí hledali u mna "tajne vysielačky a zbra n e " ,
habali knihy, spisyŕ pamiatkové veci.,
i skromné financie, ktoré
slúžili mojim denným potrebám,, Trápili ma početnými, viac hodín
trvajúcim^ vyšetrovaniami* Sliedili a sliedia po mne a po tom,
čo sa u mna robí, kto chodieval a chodieva za mnou*.* atá atČL
To všetko a veľa iného ma už nebolí. Prebolelo ma to,
kea ej
píšem vo svojich listoch e tiež i teraz o .tých svojich trampotách,
robím to len preto, aby som na svojom príklade ukázal,, ako sa pra
covalo a sa pracuje í teraz na -'konsolidácii" pomerov
na "spo
kojností" občanov* Viac, ba teraz skoro výlučne ma trápia krivdy
popáchané a páchané dosiaľ ne svätej Cirkví, na nevinných ľudoch
a na celom našom národe. Pripomínam ich v dalších riadkoch, hoci .
ich dobre poznáte,, vo vedomí, že "Bis repetíte placent", ’
.Cirkev už na počiatku nového štátneho zriadenia bola takmer do
neha vyzlečená zo svojich sviatočných i pracovných šiat, čiže tak
sputnaná všelijakými nemožnými trestnými a inými zákonmi, akým je
nepr* "Marenie dozoru nad cirkvami e náboženskými spoločnosťami",
že sa málokedy môže ukazovať na verejnosti a bráni s a jej rozvíjať
svoju činnosť" aj v ústranie Tými "humánnymi” opatreniami je zba
vovaná skoro všetkých práv a možnosti plniť tú úlohu, ktorú jej
zveril jej Zakladateľ Pán Ježíš Kristus*
toto je j sputnanie,
pre nu veľmi bolestné, nielen dosiať trvá, lež sa ešte Často priťa hú je *
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Cirkev si prey-to s putne n l M n e m ô š e dovoliť pestovať rehoľný ži
vot, krv svojho bytia,, Nesmie ^odľa svojej ľubovôle vychovávať
dostačujúci poče^kvalifikovaných, svätosťou e vedou obrnených
kňazov a rozmiestňovať ich podľa potreby* Hatená je v frlásaní
Evanjelia, najma deťom a^doépelejsej mládeži a styk s nou je
trestuhodný*-' N.b; -ani starším mimo kostola nemôže venovať takú
po'zbrnosť, áku by si želali a aká by im bola prospešná pre duchov
ný rás'C/vZarazená je jej každá charitatívna činnosťv Znemožňuje
sa jej kňazom vstup dc nemocníc* Musela sa rozlúčiť s náboženskou
tlačou* Ostali jej len jalové "Katolícke noviny" a jh'ié-íyždy du/-chtmTý■'"Biichovný pastier". Olúpená bola o hmotnú základnú úspeš
nejšej pastoračnej práce* A- tá -bola dosť objemná* Podľa ministra .
Pierlingera, p.rotlcírkevného bojovníka, znamenala len pri likvido
vaní kláštorov najväčší majetkový ^presun odvobsaden'iá pohraničia
e znárodnenia 'priemyslu—^"pôdy* Túto základňu tvorilo vyše 1200
kláštorných budov, viac stoviek .nižšiah a vyšších katolíckych
škôl, veľa exercičných domov -a- kultúrnych stredísk, vyše 2 miliony
hodnct'.iých a únikétnych kníh,, niekoľko tisíc kusov* umeleckých diel,
ako obradov . „sôch* kalichov, kríž o v ■>«<„ atcL Výpočet nie je ani
zdaleka upl n y ,veľk-i množstvo'podľa toho ministra bolo drasticky
zničených orgánmi ministerstva vnútra, obrany a spravedlivosti, •
A, ak k tomu pripočítame milionové zbierky v hotovosti a na vklad
ných knižkách na s emináre 9 charitu, tlač. na misie, na opravy a

6 taTta-hkoo 1iolov s cennosti ne farách 8 1,6
v blskupslcýoh
*,* bo'l to ozaj obdivuhodný presun* Nikto však nevie, kde
sa to všetko podelo í Kto je za ro zodpovedný? Všetko to a iné
bolo zhabané s prísľubom, že štát sa bude starať o hmotné zabez
pečenie Cirkvi, teda o platy kňazov, opravy a..výstavbu kostolov,
*
farských budov e vôbec cirkevných objektov a charitu*.* Co je
však pravdou? Omrvinku z toho dostávajú kňazi v mesačných výp l a 
tách, kde-tu sa uštedrí nejaká tá podpora, o výstavbu kostolov
však a farských budov ani reči a ak s ťažkou biedou veriaci d o 
stanú povolenie opraviť či vystaviť kostol, čo je veľmi zriedkavá,
alebo fary, robia to svojpomocne prácou i financiami*

Akk týmto príkoriam pripočítame desiatky, ba stovky tisícov
rokov, ktoré strávili po krutých, neľudských vyšetrovaniach otco
via biskupi, kňazi* rehoľníci* rehoľníčky, laickí veriaci každého
veku, stavu, povolenia, i terajšie vyšetrovania, domové prehliad
preh'1*-'*
ky, lísbsnie" náboženské j literatúry, dlhé vyšetrovania, väznenia
mnohých veriacich a ochrancov■ľudských práv len preto, že nevedeli
a nechcú zradiť Pána Boha, Cirkev, človeka, musíme potvrdiť, že u
nás ťažko možno rozprávať g spravodlivosti, o slobode Cirlp'i e v ô 
bec p rešpektovaní e uplatňovaní zákonom chránených ľudských práv.
I t z v 0 národné súdy* s ktorými národ ako taký mal máločo" do či
nenia, boli zväčša ž nenávisti voči veriacim a národovcom. Veľmi
dobre vieme, aký záporný vzťah ku Cirkvi a Slovákom mal inscenátor
týchto divadelných procesov, dr. Eduard Beneš.
Výpočet krívd, páchaných na Cirkvi by nebol úplný, keby sa ne
spomenuli mnohé prázdne fsry,_ pusté biskupské sídla, prázdne kos
toly, mravne upadajúce periférie miest, ba už^aj veľa obcí, lebo
nemajú kngzov, ktorí by ich duchovne formovali,^ keďže naša štátna
vrchnosť .nedovoľuje prijímať do Seminára všetkýct hlásiacich sa..
súcich UchádzaČovc
;
iby miere bolestí, ktoré cíti Cirkev s jej veriacimi bolo pln
šia, načim ‘do nej pridať premnohé obludné ateistické útokjr ne nu,
na Svätého Otca, na knazstvo, ba i na samého Pána Boha, výsmech
z neho a z veriacich, ktorí v neho veria, e to bez toho, žeby sa
ich pôvodcom skrivil čo len vlas na hlave, hoci í na nich vzťehuje trestný zákon § 2 3 6 , 198 e iné,
Takí bojoví a nccprctní ateisti si ozaj zaslui uju verejný pran.ier a i láskavý Pán Ježiš im z nebies výšev v o 1r : Beda, beda vám,
vy páchatelia rieprávosti* Ho , my ani tých neposielame do pekla;
tam sa každý sám hrnie« Skôr hovoríme s mučeným pánom prezidentom
doktorom Jozefom Tisom: nBože, odpusť mojim nepriateľom, ako i j
im, odpúšťam! "
Jteisti, ktorí nemali možnosti osvojiť si vieru, ale hľadajú^
pravdu, nikomu neškodia, môžu byť i našimi priateľmi. To pletí i
o komunistoch, ak sú nimi z túžby ľudom pomáhať, sú prístupní
____ v_..
a
pra v d eř nemajú za lubom kadejaké
nepoctivé
cieleu Sme teda veľmi
--1 zásady:
-•> - -''Treba vypestovať takú morálku,, ktorej základom
aleko od
7 .n n a
n? n
a . fzm*! & rn + A*l*n n cj -H k
Ír jeho
n p h n nepriateľom*’
n P HT11 P "h
PI*' / Z f i - *
je oddanosť komunizmu
nezmieriteľnosť
klady marxizmu-leninizmu, str. 694/*
Ako.-* tút°'_ zásadu mnohí marx-leninisti v živote uplatňujú. svedčia tieto'riadky:

” 4 pak si- v š i n e t e * že lidé z Bezpečnosti obráti jako rukavice ne
jedni^ nebo-několik, ale všechny vaše odpovedi. Všimnete si, že
úplne zmení^jejinh podstatu. Tak se nakonec ze všech vašich činů,,
ze v šech myšlenek stávají zločiny. Tihle lidé oi vůbec nepřáli
odhaJiu pravdu# Na o pak 0 Chtěli za každo^ cenu vyrobit vinníka z
člověka , který se
dostal do rukou. Ďábelsky nás staví jednoho'
proti druhému. Snažíte se^po^hop^t, proč to dělají. Důvod vám uni
ka. Stal se z vas bezmooný predmet jejich hry" /4 rtúr L ndon,
Doznaní, str. 5 3 /.
^Nuž, keď sa tak správali čelní predstavitelia marx-leninizmu
3° °i svojim - pán prezident dr. Gustáv Husák by povedal toho viac
i mastnejšieho «. §ko se mohli chovať voči svojim "nepriateľom" ?•
llech p o s l ú ž i .aspoň táto perlička: Ha súdnom procese so mnou v Ži-'
line roku 1958 vyhlásil ^pan_ prokurátor MJ1URER: "I keď nie je doká
zané, žeby sa obžalovaný bol dopustil toho, z čoho sa obželiváva,
je v y sokozdělaný, nuž mohol sa toho dopustiť Preto navrhujem
ako velezradcôvi najvyšší trest". Súd, právd:
rešpektoval vôľu

pána prokurátora j vecí to bola vôľa štátnej bezpečnosti a nameral
mi tak jánošíkovský 15 rokov ťažkého žalára* Nie div i Vecí šlo o •
kňaza katolíckej Cirkvi* Toho predsa treba poučiť* ako sa ma
má č
cího.
vať v spoločnosíi^bez- Boha. "Materialistická teória poznania je
univerzálnou zbraňou proti náboženskej viere% a to nielen "noto
rieky" proti formálnemu, bežnému náboženstvu pátrov, ale ej proti
najčistejšiemu o najvznešenejšiemu profesorskému náboženstvu zma
Brat sláve 1967/o
menách ide? ilistov” /Tie n in. Mrterie lizmui

u2 obilo a ss robí, aby
To j e iLen štipka čoho, čo všetko
Cirkev udusila, prestala k o m ť svoju šľache n ú úprimnú prácu
t o í na pr le k t om u , ze
úlohu_.zo šľachtiť ľudí po každej stránke,
vnohé medzinárodné
naša ústava zaručuje náboženskú slobodu
našou vládou prijaté a do nášho z:íkonoderstvc včlenené dokumenty
vrátane n áb:•;ženskej v š e s t ra b n e j
a dohovory chránia ľudské práva
slobody.,
Nuž,, možno t u mi č ť? Kto mlčí, ten svedči a ak sa aj považuje
%U
nie je ním* Prerušovať to mlčanie, ohlásiť sa za
za ^veriaceho
rešpekt ovanie ľud
práv a slobody, brániť česť Božiu a Cirkvi
prati laickom, šÍ£ iť Dobro, K r á s u , 3 pršvo d1 iy o s ť , Lásku, Slobodu
a upevňovať v ľucíoch už i tak schátralú morálku. p om á ha ť im r ozvi*
ja ť :sa: v nábožensko •mravnom
t i , vo vzájomnom
ev f
v pu G u'j
porozumení, starat ss aj o ich hmotné dobre
nie je nijakým
vo
ako
V
to
k l e r i k a
1 lz m o m
8šom liste nadhadzujete£
ale povinnosťou nielen kňaza, lež každého občana tej či onej ipo*
ločenskej vrstvy s toho či onoho politického zriadenia 0
, N O;p nič nového pod slnkom. Tak
Tak to bolo skoro vždy. Kto za toho
či onoho politického režimu sa postavil
Dostavil za.Jľud* bol biľegovaný^
za, nebezpečného .zri lipu, iko taký bol preháňaný, vyšetrovaný, väzenýo Viacerí naši kňazi za divej madarizácie„ ako no pri Hlinke,
1 1 : n p . n f)Iv e
r
c
nv
1 t ňa
n
svojej koži kruS ® k a , otec biskup Vojteššák
in
vv-nnv>
'P° g c: tili
tosť vládnej moci .6 to len preto
ze bč: primkli k ľudu e spolu'
ním. bojovali
za „ __ práva r .VyhlásjDX ich za nebezpečných pan-*
..
slávev*.-nepriateľov yim^íul<^Neb,lo to ináč ani za prvej čsl„ re
publiky, Kňazi, ktorí vidiac, ako sa národ otravuje národne., ná
božensky, mravne, ako sa gniavi sociálne,, pozdvihli svoj hlas na
zachovanie dedičstvo otcov, či už šl ■ o náboženstvo elebi o zachovanie národného charakteru, boli bití , 'potupovaní „ w h l s s o v a t
ža rozvratnikom republiky a mnohí, súdení podl?
podľa zákona ne ochranu
;a.
"11 e ,v
3U
.
republiky. Kňazi zasa ako Hlinka, Vojteššák*
dr„
Jozef Tiso š . .
mnohí" iní, ktorí v časoch všeobecného zmetku i násilí6 '’-se posta
vili za práve slovenského národe 's ako' ra dal ; , chránili jeho
záujmy, sú teraz prezývaní klé ro f e š is te ni r
. napáchnutí klerike lis
vga k
"mom, teda túžbou dostať pod'vládu reverendy národ. Nikde
spr ia- •
ani nespomce. že, ked situácia vo svete bola veľmi ne
Ja pat
P
•telili sa Stalin e Hitler* vzájomne si pomáhali, rozdelili
'Poľsko a tak vlastne nacizmus a fašizmus uvoľnili
lobodný vst u p
na zápašište o vládu nad cjlovekom. Títo o im podobní,, ~o y podstate zapríčinili katastrofu takmer celého sveta 5. sú zväčša hrali*
novis s naši rodolubovia boli súdení, ^opravovaní a ešte i terkz
menovaných a n eme*
po'tupovaní. Jedinou igh chybou, tých všetkých
novaných bolo, že napĺňaní čistou c obetavou láskou ku bratom a
nimi znášať ťarchy
sestrám v Cirkvi i v národe, chceli spolu
dňa
horúčavy a pomáhať im bez zúfalstva niesť kríže rozličných
rado s~
útrap, bied
s ú ž e n í . C h c e l i i c h t i e ž pov zb u d z o v ať, aby
rl B m r zeme
Ž eb y
U B S t r a t i l i v e č n é rdl caKríyr n
ťou tak u zívali1 dary
n eba, Odporúčgl iry to svätý apoštol Pavol, keň napíš
v l i s t e K - r i n ť a qo m:
kecl sa
"Ked te^a trpi „jeden
...... úd,
.... s ním trpia aj /všetky ostatné*
radujú aj ostatné ú d y ” /Kor
dostane cti jednému údu,
nim
12, 26/.
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Pri všetkých prácach pamätali na slová Pána Ježiša, ktoré povedal
súdiacemu ho Pilátovi: "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta!

Keby moje kráľovstvo bolo z tohtovsveta, moji služobníci by sa
bili, aby som sa nedostal do rúk Židov* .Ale moje kráľovstvo nie
je ztadialto" /Jn 18., 36/. .Ak teda mali ej nejaké verejné funkcie,
ktoré sa vymykali z rámce ioh čisto duchovnej činnosti, vzali ich
na seba len preto, aby slúžili ľudu, Najlepším dôkazom tejto ich
služby ľudu bolo vyhlásenie súdu, pred ktorým sa zodpovedali za'
tzv. protištátne "zločiny” , že finančný trest, ktorý im ho vyme
riava, je nedobytný, lebo sú bežmejetní. Mohlo by sa to vyhlásiť
o našich mnohých vládnych a straníckych predstaviteľov?
Smelo môžu vyhlásiť všetci nebohí i živí kňazskí, ba i svetskí
bojovníci za práva BoŽ^e, ľudské a za slobodu svätej Cirkvi, čo '
pred svojou popravou dna 1. decembra 1581 v Londýne vyhlásil hor
lite! a mučeník za Krista a jeho svätú Cirkev, Edmund Champion,
ked ho nútili, aby sa priznal ku svojej velezrade: ".Ak je^velezrsdou byť katolíkom, knazomíjezuitom, tak sa priznávam, že som
zradcom* V katolíckej viere som žil, v nech ohcem zomrieť. Inú
vieru nemám. Nikdy som sa nedopustil^zločinu proti kráľovnej ani
proti vlasti. Boh mi je svedkom- a všetkým, ktorí ma vydali na
smrť, odpúšťam zo srdca*'.
Bol by už teda čas prestať s osočovaniami, potupovaniami,
upodozrievaním, s vyšetrovaniami, súdmi,^väzeniami a so všetkým,
čo škodí tak jednotlivcom ako ej celej našej a svetovejjopoloČnosti. Bolo by načim skôr dakovať všetkým, čo svoje duševné, telesné
sil^ i svoje majetkové boodnoty venovali e venujú našej národnej
i náboženskej a teda ľudskej identite. Nebyť tých, ktorí i seba
samých dali do služieb Dobra, Spravodlivosti, Lásky, Slobody a
..Jrtorýcii za to pranierujeme, hanobíme, vešáme, nás by tu nebolo.
Veru,^bez tých obetí by sme sa nemohli chváliť republikou a všet
kým tým, čo v nej užívame pre svoje dobro.
.Aj bojoví ateisti by sa mali rozlúčiť so svojimi obludnými e
hanebnými znevažovaniami Pána Boha, svätej Cirkvi, Svätého^Otca,:
veriacich e moli by dávať svetu čosi pozitívneho a nie také krvá
ky, ktoré mravne degenerujú najmä mládež e spôsobujú rozvrat ro
dinného s vôbec spoločenského života. Všetkým nám treba hľadať,^
čo nás spája, nie to, čo rozdeľuje a stavia jedného proti druhé
mu, ako to robia Členovia štátnej bezpečnosti pri vyšetrovaniach*
Satanskou zásadou je heslo: "Rozdeľuj a panuj!" .Alebo sme už ozaj
celkom v satanskej moci? Zdá sa!
.Ak nedokážeme národy a svet zceľovať, utonieme v mori nemravnos
ti, nenávisti a vo vzájomnej nenávisti. Jediná naša nádej v záohranú nás a sveta vôbec je vytváranie spoločenstve lásky, ktorá
len vtedy má nádej na sebarealizovanie, ked vyvstane medzi ľudmi
rozličného presvedčenia, stavu a povolania vzájomné porozumenie.
To by sa malo začať formovať, e to bez ohľadu, čo na to povedia
teraz už predpotopní hlásatelia raja na zemi, ktorí kedysi možno
boli znalcami sociálnych otázok, no ter^z i tie sa oelkom ináč
môžu riešiť, ako by sa dali riešiť podľa ich receptu, avšak v
živote mravno-spoločenskom a ešte viac c náboženskom boli analfa
betmi, alebo nevedno z akej príčiny, nenávistnlkmi všetkého, čo
človeka robí korunou tvorstva. A nenávisť nikdy nebola a ani ne
bude dobrou učiteľkou vytvárania pokojného a tak i radostného
života ne tejto našej planéte.
M á byť celkom prirodzené ľudí spájať a nie rozdeľovať. Vecí
všetci sme ľucmi, máme teda spoločnú ľudskú prirodzenosť. Niekto
z nás nie je menej človekom. Všetci máme právo na život. Všetci^
sme rovnoprávne bytosti. Všetci máme druhovo rovnakú dušu, ktorá

túžiť oo večnom život3* Všetci sme
;ko tak
3e nessr teľná
ovomi
Aá&m'
e
všetci
máme
ten
istý nadprirodzený
cieľ; patriť
j-f .
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f
% *» i
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Bohu v jeho sláve. Ci bohatý alebo chudobný, zídeme ss raz pred
údnou stolic.-u Božou, aby sme prijali odplatu za dobré skutky
Kristus zomrel za všetkých na dieve
alebo trest za zlá. Pret
kríža, či sú učení a1 c b jednoduchí, či bohatí alebo chudobní,
či veriaci alebo neveriaci, za všetkých prelieva svoju drahocennú
krv o A preto tak ako sme všetci rovnakým spôsobom synmi toho isté
ho .Adama, tak sme v nadprirodzenom rade dietksmi nebeského Otca,
s ktorým nás v š e t k ý c h
zmieril jeho Syn svojou bolestnou
-o,K
^
Lic, sú všetci rovní.o To je
smrťou4 •U Boha niet prijímania osôb. U UBoha
Ma rx
a ostane vždy pravdou.; či už v nu veríme alebo nie. I
židovstva. Písal básne
v tieto pravdy veril po svojej konverzii zo židovstva,
o Pánu Ježišovi. Tešil sa, ze ho našiel. Prečo opustil tú vieru,
nevedno. Vie sa len toľko, že zanevrel na nu a znenávidel ju.
Vraví G
sa
Cip, že nebol absolútnym ateistom, ale tak sa rozhneval m
Pána Boha a najme na katolícku Cirkev, že i Bohu i Cirkvi vypove
dal nezmieriteľnú vojnu. Je zaujímavé, že jeho pôvodní súverci,
ktorí ho podporovali v šírení jeho nevereckej náuky s v ZSSR boli
jej oporou, teraz utekajú odtiaľ. Hodno sa nad tým zamyslieť.
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Pouvažujte o tom vyše nepísanom.
Nemusíme sa prit o
rr
Ii
'-o
r- V
koncu
najma p C
GC
. U
pravda. Teda n ie h ác’s
dokázať len ľud ia k t
n ic h .

háda ť f lebo by to i tak neviedlo k dobrému
ume držať zásady, ze kde je mpc, tam je i
5a, ale pestovať rozumný dialóg. To môžu
Ĺ hľadajú pravdu, ufám, že Vy patríte medzi

Iíech Vás nestraší akýsi vymyslený klerikalizmus. Ten bol a je.Nech
ďaleko od nás. A
ak de
i o zlobu toho domnelého klerika
letora prekvitá a sa rozrastá tam,
;ni xen porovnať so zlobou
kde Boh je na bočnej koľaji. Dôkazom je dávna francúzska- revolú
cia, revolúcie v Mexiku, Španielsku, v í n e , v A lb ánsku, v Pol
k] píšu sami
Potovej i terajšej Kambodži, v Stalinovom Rusku - t Gp xV
rímski disidenti - v Titovej Juhoslávii, v Rumunsku, v severnej
t d . atd<
Všade
Kôre i . v Mo za mb iku, vo Vie t name«.. - +"
-+ ^ ^
~ 'n~ tam krv tiekla
A u nás je všetko v poriadku?
potokami. Milióny ľudí vykrvácalo.,
iko- bolo v o väzniciach za tzv. klerikál v a ako je v našich? Pýtajte sa pána prezidenta. Bol v tých, i v terajších. Pán prežideje t dr« Jozef Tiso nepodpísal ani jeden rozsudok na s m r ť , C o
N/ bole
po-zavraždení vojenskej nemeckej spol čnosti v Martine, to uz
nebolo vecou pána prezidenta ani jeho slovenských spolupracovníkov
Hľa . íko píše o našich koncentrákoch znány Jirtúr London;
"Zažil
om nacistické koncentrační tábory, e to ty nejhorší, Neue
Bremme, Mauthí useň, ale urážky a hrozby, rany, hlad a žízeň jsou
dětskou hrou proti tomu organizovanému nedostatku spánku, pekelným
mukám, které zbaví človeka jakékoliv myšlenky a delá z n e hr pouhou
zvíře, ovládaná P.udem sebazáchovy" /i r túr London, Doznání, s t r .
1°%';
,
v
v
v • v
"Tímto způsobem a těmito metodami nen i možno neobjevit v živote
každého človeka udál sti a činy, které lze přizpůsobit podobným
výkladům a deformacím. Takto lze z každého človeka udělat zrádce,
tére'1 Alrtur
/ír-tlľľ T.-nrlnn^
špinu, sabotéra"
London, Doznání, Str. 107/.
Bolo to iste veľmi hrozné, ba neľudské, keď taký skalný a za \
marxizmus zanietený komunisti Laco Novomeský mi po svojom oslubc:oro ruine , tak 50m
dení z váženia, duševne i telesne zničený.
ho- videl v televízii, s pozdravom poslal toto konštatovanie:
».T- 50m si ináč predstavoval komunizmus

Ťažko teda rozprávať a písať o ľudskosti a e-ste menej o dobrote
mnohých marxleninistov, ako to tvrdíte Vy vo svojom liste. Preto
potom taká nedôvera voči všetkým,
vyznávajú tuto marxleninskú
"v ieru"
Hu z, ak, vazeny p cm doktor, chcete porne ha ť odčinovať krivdy,
popáchané na mnohých lučľ
poločenstvách, teda i na Cirkvi,
začnite s tými, ktoré boli spôsobované jej a'mnohým našim )bca nom.
Bolo^ich, ako to spomínam vyššie, dosť a dosť! Vplývajte m tých,
ktorí sú zodpovední za konsolidáciu života u nás, aby umožnili
Cirkvi bez zábran kadejakými zákonnými a inými obmedzeniami, v du
chu prijatých medzinárodných dohovorov o ľudských právach, vrátane
slobody náboženskej, dôsledne uplatňovaných, voľne dýchať a tak
slúžil^Božím e ľudským záujmom, ako jej to neriadil jej Zakladateľ
Pán Ježiš Kristus. To by najlepšie prispelo ku vzájomnému porozu
meniu všetkých občanov našej vlasti, ku obetavej láske, ku pocti
vosti na pracoviskách, ku súhre života v rodinách, k mravnému roz
víjaniu sa mládeže a ^okazovalo by, že je-u nás dobrá vôľa viesť
ľudí ku spokojnosti. Štátna vrchnosť by mala pamatať aj na právnicku zásadu ,!Res clamat ad dominům " a mala by sa usilovať podľa
nej^riešiť aj otázky vlastníctve hmotnej základne Cirkci, tak
neľútostne "riešenej" zhabaním všetkého, čo Cirkev potrebuje ku
svojmu slobodnému Účinkovaniu, Tým všetkým sa krivdy napraviaako by ste to chceli podľs Vášho li stu urobiť Vy j ej moje, ktoré
osobitne nech Vám nerobia starosti.
Ďakujem Vam zg Vgsu dobru vôľu, prosím nášho Pána, aby Vám,
i ked možno aspoň navonok s tým nesúhlasíte, v hojnosti uštedril
tie dary, ktoré Vás uschopnia krivdy odčinovať a robiť každému
dob r e.
V patričnej

úcte
M s g r .vViktor Trstenský,
rkc kňaz mimo službu

Prečo došlo v opaniesku k prenasledovaniu Cirkvi?
Istí významná osobnosť španieskeho katolíckeho yerejného života
vidí príčinu v slobodonurárstve. Roku 1923 bolo v Španielsku 7 lo
ži, Vtedajší diktátor Prino de Rivera podceňoval ich noc. Nezbadal,
že podkopávajú základy jeho vlády. Slobodonuráron sa podarilo zor
ganizovať revolucionárov a protiklerikálov, nespokojných s dikta
túrou a do škôl dnnieť ducha nevery-ateiznu.
Druhú príčinu vidí v sociálnych pomeroch.. Španielske meštiactvo
žilo v blahobyte a malo málo porozumenia pre robotníkov. Ani kato
líci neboli výnimkou. Svätý Otec po páde monarchie sa usiloval ich
vyburcovať, ale jeho slová nenašli patričnú ozvenu, Kým katolíci
spali, šírilo sa novopohanstvo. Od zavedenia rozvodov len v Mad r i 
de sa dalo rozviesť 12 tisíc manželských párov. Tým sa podkopali
základy rodinného života.
Potom zvíťazili sociálni demokrati, slúžiaci Rusku. Ich vodca
Largo Caballero požíval u diktátora dôveru, ale v skutočnosti bol
agentom Moskvy a plánovité pripravoval pôdu pre terajšie pomery.
/ K i p ä / . Posol BSJ, ô. 1 0 / 1 9 3 6 / str. 360.
poprední francúzski slpKoneo: r. 1935 navštívili Poľsko dva
boúonurári, senátor de Monzie a G, Martín, kde navštívili viac lov •
m .
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Z1 , Tieto lóže sú závislé na Grand Orientu -francúzskej veľkolozi
v Paríži. Prišli posilniť vplyv francúzskych slcbcGonurárov na po
litiku.a verejný život v Poľsku, ale spať sa vrátili nespokojní,
lebo Polské lože nemôžu účinkovať podľa ich vôle, pretože je tam
starý Katolícky duch, viera ľudu 30 zíva a katolícke p o v e d o m e
mlade inteligencie sa dvíha. /KT/- Posol BOJ č, 6/1936, str. 230,

Duchovná správa pre Slovákov v zahraničí vo svetle nových cirkevnopr áv nyoh jsmerjiyp!
____ __________ __
Pápežská komisia pre pastoráciu migrantov a turistov J „E. Mons.
DOMINIKOVI KRUŠOVŠKÉřáTJ, tit ulárnemu biskupovi tubijskému, povere
nému pastoráciou slovenských katolíkom v zahraničí,
u d e ľ .u 3 e t i e t o
p r á v o m o c i ;
1, Voči kňazom inkardinovaným do niektorej slovenskej diecézy,
ktorí žijú ako emigranti mimo štáneho územia, udeľuje právomoci,
ktoré prináležia príslušnému diecéznemu biskupovi, osobitne ?
a/ právomoc predstaviť spomenutých kňazov miestnemu ordinárovi,
na ktorého území, sa vykonáva, duchovná správa pre Slovákov a uza
tvárať s týmto ordinárom dohody o úlohe, ktorá sa im má zveriť v
rámci tejto duchovnej správy*
b/ právomoc rokovať so spomenutým ordinárom o preložení týchto kňa
zov do inej funkcie v prospech emigrovaných krajanov;
c/ právomoc dovoliť týmto kňazom prijať funkcie odlišné od tých,
ktoré boli dohodnuté, a to aj v inej diecéze, v dohode s prísluš
nými ordinármi;
d/ právomoc povoliť - po vypočutí Pápežskej komisie pre pastoráciu
migrantov a turistov - cxkordináciu spomenutých kňazov z ich slo'venskej diecézy, aby mohli byť inkardinovaní do niektorej diecézy
v krajine, do ktorej emigrovali,
2. Voči kandidátom na kňazský stav slovenského pôvodu, emigrovaným
do zahraničia;
a/ právomoc poslať ich do niektorého seminára v zahraničí, so sú
hlasom kompetentného ordinára, s uzrozumením, že budú inkardinova
ní do niektorej slovenskej diecézy a určení do duchovnej správy
Slovákov žijúcich v emigrácii;
b/ právomoc dozerať na ich prípravu na kňazstvo a rozhodovať o ich
spôsobilosti prijať posvätné rády a byť inkardinovaní do niektorej
slovenskej diecézy, ako aj právomoc vykonávať všetky úkony, ktoré
za tým cieľom kanonické zákonodarstvo priznáva inkardinujúcemu
biskupovi, a to podľa možnosti v dohode s :iskupom príslušnej
slovenskej dieoézy.
Uvedenie týchto právomoci platí dotiaľ, kým trvajú súčasné po
mery,. alebo "donec aliter provideatur ab Ápostolica Sede".
O vykonaní týchto právomoci biskup predloží každoročne reláciu
Pápežskej komisii pre pastoráciu migrantov a turistov.
Vatikán. 2 1 , júla 1 9 8 6 ^
Keď Svätý Otec menoval pre veriacich, ktorí nemôžu mať styk.so
svojimi biskupmi vo vlasti, biskupov pre duchovnú správu v zahra
ničí - nateraz ide o Čechov, Litovcov, Maďarov a Slovákov, č i a s t o č 
ne i Poliakov, Vietnamcov a Bielorusov - títo biskupi dostali sa■mým menovaním aj príslušné "iura e t .munera - práva a povinnosti"
na vykonávanie svojej služby. Novota -veci a viaceré závažné okol
nosti vyžadovali, aby otázka presnejšieho vymedzenia právomoci
bola predmetom hlbšieho štúdia, a to aj následkom uvedenia do plat
nosti nového cirkevnéh o zákonníka.
Na základe tejto štúdie oznámil konpetentný cirkevný orgán, Pá
pežská .komisia pre pastoráciu migrantov a turistov koncom júla
1986 spomenutým biskupom, že Svätý Otec im udeľuje niektoré osobit
né právomoci a sjíesňuje ich cirkevnoprávne postavenie v rámci plat
ného právneho poriadku.

Duchovná správa veriacich za hranicami vlasti je v Cirkvi uspo
riadaná tak, že je za ňu zodpovedná príslušná cirkevná vrchnosť
v mieste pôvodu a v mieste nového pobytu. Biskupská konferencia
k r a j i n y ,
o d k i a ľ
v y s ť a h o v a l c i
p o c h á d 
z a j ú, má pripraviť svojich veriacich, nakoľko je to len možné,
na závažný krok apustenia vlasti a na jeho dôsledky v cudzine. Ne
má opustiť svojich veriacich, ale má udržiavať s nimi styky, po
sielať im kňazov, knihy, časopisy, teda starať sa o ich duchovné
dsrbro, kým--je to v nohých okolnostiach potrebné a kým sa úplne nezačlenia do nového prostredia,
Biskupská konferenci.a k r a j i n y ,
k a m
sa
v e r i a c i
p r i s ť a h o v a l i
, má za nich plnú dušpattiersku zodpoved
nosť: musí sa postarať o kňazov, o primeranú službu a jej hmotné
predpoklady, pri plnom rešpektovaní kultúrnej, náboženskej a národ
nej totožnosti. Pravdaže, dá sa to primerane konať iba v spolupráci
s biskupmi krajiny, odkiaľ prisťahovalci pochádzajú.
V našej zvláštnej situácii, pre Slovákov v zahraničí, práve ten
to prvý článok- biskupi vo vlasti - úplne chýbal,- Na prvom mieste
preto, že ani všetkých biskupov, ani riadnú biskupskú konferenciu
na Slovensku n e m á m e
í Ďalej i preto, že naši biskupi zo Slo
venska nemôžu mať účinný pastoračný styk so slovenskými veriacimi
v zahraničí-. Z týchto dôvodov Svätý Otec Ján Pavol II. menoval pre
slovenských veriacich v zahraničí osobitného biskupa, ako ho menoval
i pre českých, litovských a tSďarských veriacich.
Pápežská komisia pbe pastoráciu migrantov a turistov menom pá
peža Jána Pavla II, teraz upravuje ielé riešenie tak, že biskupi
pre veriacich v zahraničí prakticky preberajú úlohy biskupskej y
konferencie, ktorá' so svojimi veriacimi dušpastierske styky mať
nemôže! Súčasne biskupom v zahraničí oznamuje, že Svätý Otec im
dáva
m i m o r i a d n e
p r á v o m o c i
vo v zťahu k diecéz
nym kňazom, začleneným do dieoéz vo vlasti, a vo v z ť a h u k bohoslov
com, ktorí z tých die'éz pochádzajú, študujú v zahraničí a sú odhod
laní cirkevnoprávne do diecézy pôvodu patriť. Sú to právomoci, aké
má diecézny biskup vo svojej diecéze.
V praktickom prevedení vo vzťahu k veriacim sa na našej práci v
duchovnej správe pre Slovákov v zahraničí nič podstatného nemení.
Rozhodnutie Svätého Otca je však veľmi dôležité pre jeho (cirkevno
právnu závažnosť, lebo dáva našej duchovnej správe ucelené zria
denie, ktoré aj pre biskupov krajín, kde Slováci žijú, znamená do
plnenie toho článku, čo doteraz v plnom rozpätí chýbal: .biskupa z
krajiny, odkiaľ noví veriaci pochádzajúc
_____ _

Dominik KEUŠOVSKÍ,
biskup pre Slovákov v zahraničí.

S H z R , č. 10/1986.
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Terajší pápež Ján Pavol II. je veľkým horliteľom za ružencovú mod
litbu a aby čím viac podčiarkol význam a potrebujtejto modlitby,
modlí sa ju každú prvú sobotu v mesiaci po latinsky aj vo vysielaní
Vatikánskeho rozhlasu. O ruženci vyhlásil:
"Ruženec je mojou najmilšou modlitbou. Keď recitujeme ’áve M a r i a ’,
nášmu duševnému zraku sa predstavujú hlavné výjavy zo života Ježiša
Krista. Láskavo vyzývam všetkých modliť sa svätý ruženec".
- "Svätý ruženec je pohľad na Pannu Máriu, ktorý sa pravidelným
modlením postupne rozširuje. Večer recitovaný ruženec rodičov spolu
s deťmi sa stane formou rodinnej liturgie"
p
^ p
o

Viedeň má nového arcibiskupa - P. Hermanna Groera
Po odstúpení kardinála dr. Františka Koniga v auguste 1985,
rakúski veriaci čakali plných desat mesiacov na nového pastiera.
Svätý Otec Ján Pavol II. v polovičke júla 1986 vymenoval za vieden
ského arcibiskupa nie niektorého zo súčasných rakúskych biskupov,,
lež benediktinského rehoľného k ň a z a : pátra dr. Hermanna GROERA, Čo
vyvolalo všeobecné prekvapenie preto, lebo jeho meno sa ani raz
neobjavilo medzi kandidátmi, o ktorých sa robili vo verejnosti prog
nózy a o ktorých toľko špekulovala tlač. Svätý Otec sa teda vo svo
jom výbere a rozhodnutí nedržal mienky a predpovedí žurnalistov,
ale sa rozhodol pre riešenie vnuknuté Duchom Svätým. Božia prozre
teľnosť si takto určila za nového viedenského pastiera kňaza,^ktorý
Vy.niká kňazskými prednosťami. Páter Groer má osobitné pastoračné
skúsenosti a je veľkým ctiteľom Panny Márie.
Páter Hermann Groer sa narodil Ijb, októbra 1919 vo Viedni, Po
absolvovaní gymnázia a. teologického štúdia ho roku.^1942 kardinál
Innitzer vysvätil za kňaza. Teologické štúdium zavŕšil doktorátom.
Prvé roky kňazského života pôsobil ako kaplán, pokým neprišiel do
chlapčenského seminára v Hollabrunne, kde posolil najprv ako štu
dijný prefekt a neskôr ako profesor náboženstva. Stal sa tiež riadi
teľom diecézneho gymnázia v Hollabrunne, t z v " A u f b a u g y m n á s i u m ” ,
ktoré malo za cieľ dopomôcť k matúre tým študentom, čo nemali mož
nosť riadneho, gymnaziálneho š t ú d i a :
Páter Hermann Groer, občianskym menom Ján Groer za ýb rokov ako
diecézny kňaz, získal za odmenu cirkevnú hodnosť monsignora*. Roku
1976 však vstúpil do b e n e d i k t i n s k é
j rehole, prijal .
rehoľné meno Hermann a stal sa členom komunity v známom benediktínskom kláštore Gottweig. Ešte pred vstupom do rehole pôsobil v dol
norakúskom pútnickom mieste Maria Roggendorf, kde zostával aj naďa
lej pracovať, ako benediktinsky mních. Jeho zásluhou sa táto malá,
takmer zabudnutá mariánska svätyňa stala slávnou. Páter Hermann vie
dol po dlhé roky aj mariánske hnutie v Rakúsku, tzv. Máriinu légiu.
Ďalej sa zaslúžil o vybudovanie nového cisterciánskeho kláštora
rehoľných sestier v Marienfelde v blízkosti Maria Roggendorf a od
roku 1982 sa stal jeho duchovným správcom.
Už z tohto stručného opisu doterajšej kňazskej činnosti! Mons.
Groera vidno, že ide o horlivého kňaza s bohatou pastoračnou skúse
nosťou, zameraného na mariánsku úctu* Tu treba vari hľadať mptív,
prečo Svätý Otec vybral práve jeho za pastiera dúší dvojmiliónovej
viedenskej arcidiecézy.
Dlhoročná činnosť a bohaté skúsenosti Mons. Groera ako profesora
náboženstva iste mu teraz pomôže vo funkcii ’
l'iskupa lepšie chápať
problémy dnešnej mládeže, často pomýlenej a hľadajúcej, a pomôže mu
určiť cesty lepšieho prístupu k nej. Je dobre známe, že Mons. Groerovi vždy ležala na srdci otázka kňazských a rehoľných povolaní. Ako
učiteľ náboženstva získaval mladých ľudí pre kňazské a rehoľné p o 
volanie a duchovne im stál po boku. Tento cieľ napomáhala aj forma
už spomenutého gymnázia v Hollabrunne, ktorého sám bol riaditeľom.
V tejto súvislosti možno spomenúť, že .spoločné úsilie benediktinskoj
komunity v Gottweigu /ktorej je členom/^veľmi prispelo k. tomu, že
b enediktínska rehoľa v Rakúsku má v súčasnosti Veľmi sľubný počet
mladých rehoľných povolaní. Osobná zaangažovanosť za kňazské a re
hoľné povolania nového arcibiskupa bude veľmi vítaná, pretože ne
dostatok týchto povolaní sa tu citeľne pociťuje.
Po 40 h oko ch vpas t or ač ne j práce diecézneho kňaza- táto druhá fáza
jeho kňazského života, ako sa vyjadril v jednom televíznom interviewznamená prehíhenie a upevnenie osobnej kňazskej Spirituality v duchu

benediktinskéj regule, vyzdvihnutie primátu modlit*y a vnútorného
života nad čisto vonkajšou pastoračnou činnosťou. Duch modlitby má
oživovať celú ľudskú aktivitu. Rehoľný život podľa regule svätého
Benedikta určite pomôže nov mu arcibiskupovi širiť medzi veriacimi
potrebu modlitby a vnútorného života..,
. Treba osobitne podčiarknuť, že viedenská diecéza v osobe Mons.
Groera dostala biskupa, ktorý sa vyznačuje mimoriadnou úctou k Pan
ne Márii. Svedči o tom nepochybne jeho dlhoročná práca v náboženskom
hnuti "Máriinej légie". Ide o veľmi záslužné hnutie v katolíckej
Cirkvi, ktoré vzniklo po I m svetovej vojne v írsku. Zakladateľom
bol Prank Duff a hnutie sa rozšírilo po celom svete. Členovia Mári
inej légie sa dávajú k dispozícii biskupom a kňazom pre každú for
mu apoštolátu. Denná modlitba ruženca a uctievanie Panny Márie ich
posilňuje v účasti na-najrozliônejších* pastoračných úlohách vo far
nostiach. Máriina légia je početne zastúpená i v Rakúsku a veľmi
úspešne pracuje. Pravda, nemalú zásluhu nu tom má páter Groer, kto
rý je už veľa rokov dušou tohto hnutia, Zodpovedá tiež za publiko
vanie mesačníka "Regina Legionis" a uverejnil v ňom pravidelne sé
rie článkov, v ktorých sa zračí jeho úprimné, úcta a láska k Márii
a nadšené úsilie získať čo najviac členov.
Ďalším svedectvom jeho osobitnej mariánskej úcty je pútnické
miesto Maria R o g g e n d o r f . Znovuoživil toto takmer zabudnuté mariánske
miesto: nechal zreštaurovať pekný barokový kostol ako aj milostivý
obraz Madony s dieťaťom a uviedol do živo ta pravidelné púte, ktoré
sa konajú každého trinásteho v mesiaci v duchu fatimského posolstva
a zúčastňuje sa na nich aj pekný počet mládeže. Už celých 17 rokov
sa organizujú tieto púte a páter Hermann pozýval na ne tiež význač
né osobnosti katolíckej cirkevnej hierarchie. Rozkvet mariánskej
úcty, o ktorú sa nový arcibiskup veľmi zaslúžil, zaiste bol jeden
z motívov, prečo ho pápež vybral na, uprázdnený stolec viedenského
arcibiskupstva,
Tak oko Svätý Otec vklade dôveru do nového viedenského arcibis
kupa, tak aj Mons. Groer pociťuje osobitnú úctu k pápežovi, čo vy
jadril v jednom zo. svojich nedávnych interview. Pápeža označil za
veľmi múdreho človeka, vyznačujúceho sa skalopevnou vierou. Pápežove
pastoračné cesty do rozličných krajín sveta podľa Mons. Groera ne
majú nič iné za cieľ ako posilňovať bratov vo viere.
Rakúski veriaci sú vďační Svätému Otcovi za menovanie nového
arcibiskupa viedenskej arcidiecézy, úprimne pozdravujú svojho pas
tiera, vkladajú doňho svoje nádeje a modlia sa zaňho. Mons. Groer
prijal 14. septembra 1986 biskupskú vysviacku a prevzal tak ofici
álne zverený úrad. Za biskupské motto si zvolil slová sv. Petra
zo scény zázračného rybolovu"In verbo autem tou".
I slovenskí veriaci, ako bezprostrední susedia viedenského arci
biskupstva, si uvedomujú závažný dosah tejto udalosti a rovnako
srdečne pozdravujú nového arcibiskupa, želajúc mu zdravie a Božiu
pomoc, Zároveň sa odporúčajú do jeho priazne, dúfajúc, že si ju
čoskoro získajú tak ako predtým za jeho predchodcu, kardir&.la Františka Koniga.
Viedenčan.
SHzR, č, 10/1986.
-

o
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- "Vyzývam všetkých synov a dcéry Cirkvi, aby prejavovali osobitnú
úctu zbožnosti v oči Panne Márii práve moÚlitbou svätého ruženca",
Pavol VI.
- "Svätý ruženec'je veľkolepá verejná a všeobecná modlitba za vežné
i mimoriadne potreby Cirkvi, národov a celého sveta",
Ján XXIII.

Svedectvo viery Janka a Aleny
v kostole svätého Stefana v Mníchove na 2. pôstnu nedeD.u 15.3,196
Sme
ceste. Kráčame púšťou pôstu^veľkonočnej nedeli Hlad áme
-u
Boha a čakáme na jeho veľkonočné svetlo, ktoré nám otvorí oči
kedysi apoštolom na hore Tábor. Výstup je neraz ťažký a nechýbajú
pri nor: stanice našej krížovej cest;/. Keby nekráčal popri nás Kri
tus so svojim krížom, nevedeli by sme nájsť ani vysvetlenie našic
krížov ani sily niesť ich.
Zastavme sa na chvíľu a porozmýšľajme o tom, ak o sme sa zapojí
-<•'V-'
li do spoločenstva kresťanov, sláviacich pokání ď?'
Sestry a bratia,
už niekoľkokrát sme tu mali v rámci našej kázne svedectvo tých,
ktorí našli osobitnými spôsobom cestu k Pánu Bohu. Dnes, keá sa v
Evanjeliu hovorí "A jeho tvár sa zaskvela ako slnko” , pokladám za
vhodné, aby vydali svedectvo Janko a Alena, Nie sú tu p r í t o m n í s
Stretol som ich pred dvomi rokmi. Rozpovedali mi svoj prípad. Je
to čosi strhujúce, ako Pán Boh za určitých okolností vie zasiahnú
do života a osudov ľudí, Keäže nemôžu tu prísť osobne, lebo je to
veľmi a a l e k o , prečítajú ich svedectvo dvaja z tohto nášho spoločer
stva:
Všetko začalo Alenou. Zoznámil som sa s ňou na vysokej škole.
Priťahovala ma od prvého stretnutia. Celý som horel a môj životný
cieľ sa zúžil na jednu jedinú bytosť: na Alenu.
- Ale ja chodím do kostola!- povedala mi. Veta, ktorej význam som
si uvedomil až oveľa neskôr. "Ale my sme veriaci” , povedala mi je
mama, kea prišla do reči naša budúcnosť,.
-

Každý máme niečo! Ja chodím rád do* telocvične!- prehodil som.
Nemôžem ísť do kina, musím isť do kostola!
Neblázni! Kostol ti neujde, pôjdeš zajtra!
Ale dnes je nedeľa!
A išla.

Neskôr išiel občas so mnou. Azda viac zo zvedavosti ako zo záuj
mu. Alebo aby mi urobil radosť? Povedal mi, že sa v kostole necit
dobre a že nerozumie nič z toho, čo sa tam robí. Prekvapilo ma^
ako si vysvetľoval vyberanie do zvončeka: ako platenie za kázeň.
Čas o: prejavil záujem o náboženskú literatúru.. ,Nýeč.o_ .sme bj&IJ.,
doma a niečo som si vypožičala. Ctec sa mu doma smial, Vraj, Či
nemá niečo lepšie na čítanie. Ale vvxrval.
KJ
Medzitým sa náš vzťan prehĺbil. Vtedy som mu vysvetlila, že sa
svojho presvedčenia nemážem a nechcem vzdať ani za cenu, že sa bu
deme musieť rozísť. To no veľmi podráždilo.
Prvý raz som stretol celú rodinu - starých rodičov, strýkov i
tety - a katolíckeho kňaza. Spolu sa modlili, aj deti. S prekvape
ním som zistil, že jednu modlitbu som vedel doslova: Otče náš.
Stará mama sa ju modlila každý večer. Boli to krásne večery, naj
mä v zime, Stará mama priniesla do postele hurúcu tehlu, sadla si
ku mne a modlila sa Otče náš. Bolo to krásne!
Keu umrela, už nikdy som doma nepočul Otče náš. Pj'tal som sa
rodičov, p ■ečo? Teraz je už iná doba- odpovedali mi. Ob
/uuja boli
straníci, Otec mal výhodné postavenie a v rodine vládol materiál:
tický duc

Katolícky kňaz urobil na mňa obrovský dojem. A vôbec, celá ro
dina. Cítil som sa však ako tik, neschopný zapojiť sa clo rozhovoru.
A predsa to bol krásny deň. Koľko vzájomného porozumenia a radosti!
Hody- a nikto nebol opitý. A koľko otvorenosti v rozhovoroch, aj
v delikátnych otázkach. Začal som si uvedomovať rozdiel medzi na
šimi rodinami.
Aká je vlastne moja rodina? Már rád svojich rodičov, ale prečo
sa stále hádajú, upodozrievajú jeden druhéňo? Mne a sestre dajú
všetko čo potrebujeme, i vreckové i pocit prehnanej nekritickosti
voči sebe a rodine: ber, čo ti život ponúka! Žijeme len raz!
Jedzme, pime a zabávajme sa! Vybudovať dôležité postavenie!
K tomuto ma vychovávali, ale nenodarilo sa im vytvoriť ovzdušie
vzájomnej dôvery a úprimnosti.
- Aká škoda! Vychovávajú vás ako dve teliatka! - povedal mi raz
istý priateľ, ktorého všetci pokladali za čudáka. Veľmi sa ma to
dotklo a prinútilo ma to rozmýšľať,
- Uvedom si, čo robíš, chlapče! Máš otvorené dvere do života a ka
riéru pred sebou! - povedal mi otec. V dnešnej dobe si nemôžeš do
voliť vziať za ženu veriacu*. A nijaký kostol! Svadba v kostolev y l ú č e n é ! Chceš zničiť aj moju kariéru?! Koľko som sa natrápil
v škole, p o p r i .zamestnaní, na úkor rodiny. Nech si verí, kto má,
koľko chce. I modliť sa a prežehnávať. Nikto však o tom nesmie ve
dieť. Do kostola raz začas , niekam, kde ju nikto nepozná.
Dal som m u za pravdu. To predsa nemôže byť problém, A problém
to bolo! S hrôzou som si uvedomil, že stojím pred obrovskou ba
riérou. Ja som tvojím bohom a ty si mojou bohyňou- myslel som si.
Viera - alebo manželstvo! Chcem oboje.
Nadišiel čas, kedy som bol prinútený vyjadriť sa otvorene, pria
mo pred svedkami, či som veriaci alebo neveriaci, či s Bohom ale
bo proti nemu. Nemohol som byť proti. Mal som pocit, ako keby som
vo svojom vnútri nebol sám. Niekto alebo niečo úplne samozrejme
povedalo: veriaci!
Svadba, Až oveľa neskôr som pochopil, akú obetu museli moji ro
dičia podstúpiť, keS súhlasili s cirkevným sobášom, hoci tajným.
Manželstvo. Koľko som po ňom túžil,
predsa som. mrvé roky tak
mizerne zbabral! Žil som ako mladý karierista v socialistickej
spoločnosti, ktorému kamaráti, schôdze a služobné cesty boli viac
ako vlastná rodina. Kráčal som v otcových šľapajach.
Po svadbe sme odišli do Tatier, Janko sa úplne venoval práci.
Ja som pracovala ako učiteľka. Do kostola som. chodievala do sused
ných mestečiek. Usiloval sa mi to prekaziť ako len mohol! Silne sa
angažoval v mládežníckej organizácii a začal dokonca hovoriť o
vstupe do strany.
Kedysi som počula, že kňazi slúžili svätú omšu každý deň, celý
mesiac, na určitý úmysel. Pre nedostatok kňazov som nemala možnosť
niekoho o to požiadať. Preto som sa rozhodla celý mesiac d e n n e _pri
stupovať k svätému prijímaniu a obetovať ho za Jankovo obrátenie.
Brávala som so sebou aj Janku v kočiariku.
Z čista-jasna, zatvorili otca. Len veľmi ťažko som sa s tým vy
rovnával. Ironiou je,vže ho zatvorili pre hospodárske_príčiny a
nie pre náboženstvo, Ľudia, od ktorých sme kedysi bočili, nám po
dávali pomocnú ruku a tzv. priatelia nás vyškrtli z adresára! Cho
dieval so". na návštevu do vazenia a za právnikmi. Spoznával som
nový svet, existujúci
s ú b e ž n e
so svetom, do ktorého som
kedysi patril. Začínal som na sebe pociťovať zákon odpísaných!

Janko začal mat problémy v zamestnaní a strácal jedno privilé
gium za druhým. Nakoniec ho vyhodili zo zamestnania, napriek poves
ti dobrého odborníka - a nemohol zohnať iné. Pomaly objavoval tem
nú stránku politického zriadenia v našej vlasti. Všetko nakoniec
vyvrcholilo rozhodnutím emigrovať!
V tomto období som vyhľadával manželkine náboženské knihy. Zo
zvedavosti a tajne, Hanbil som sa priznať sa jej. Nenašiel som vša
v nich nič pozoruhodné.
Emigrácia. Koľko nádeje do nej človek vkladá! Manželka, dve det
bez zamestnania j bez peňazí. Som nikým, nič nevlastním, ale na
rozdiel od domova m á m
n á d e j
v budúcnosť.
Prišli
chodiť do
liach buá
chodievam

sme do Viedne, Stretli sme sa so Slovákmi a začali sme
kostola k Otcovi X. Ja a moje dve dcéry, Janko po nede
pracoval alebo ostal doma, Nikomu som nehovorila, prečo
sama.

Raz v nedeľu mal voľno. Opýtala som-sa ho, či by nechcel ísť s
nami. Veá nemusíš ísť na omšu. ale stretneš sa so Slovákmi! Nebo
lo ho však treba volať, Eol už rozhodnutý, že pôjde so mnou, a j f ■
na' omšu.
Vstúpil som do kostola - a začal som do neho chodievať pravi
delne, Doma ma bohoslužby rozčuľovali, neznamenali pre rana nič.
Teraz vo Viedni som sa bál, že tam nemám čo robiť, že tam nepa
trím, Spoznával som nových ľudí a zoznámil som sa Otcom X, Pove
dal som mu z mosta do prosta, že som neveriaci. Začal som k nemu
chodievať častejšie. Rozprávali sme sa, diskutovali sme o knihách
ktoré mi dával čítať. Veľa som rozmýšľal a hľadal odpovede na otáz
ky. Ale nenachádzal som ich. Knihy boli pre mňa iba príbehmi. Cud
né, cestou do práce som občas vstúpil do kostola. Nevedel som si
vysvetliť, že sa ľudia pri vstupe do neho môžu ináč cítiť ako ja.
Pre mňa nebol ničím iným, ako praobyčajnou budovou.
Hovoril som o tom aj s Otcom X. Pýtal som sa ho, čo m á m robiť,
ako sa stať veriacim a kedy? Odpovedal mi, že si nemôžem vyberať,
že mi treba veľa trpezlivosti,
V istý deň mi rozpovedal Marošov prípad. Aj on konvertoval vo
Viedni, ..1ho som rozmýšľal nad Marošovou cestou, i v noci. Stále
som musel na to mys 1:5 ít.
Bolo to v máji. P:áve sme prišli z kostola, kea sme dostali te
lefonickú správu o smrti môjho deduška. Hoci som ho mala veľmi r a 
da, nesmútila som. Prišla mi na um myšlienka z evanjelia, ktoré sa
čítalo v ten deň:"v iome môjho Otca je mnoho príbytkov. Idem vám
pripraviť miesto;’ Br la som presvedčená, že deduško je už vo večnej
sláve a pociťovala ■ om veľký pokoj.
Starí rodičia mali Janka,veľmi radi a stále sa zaňho^modlili.
V utorok ráno, v deň pohrebu,.slúžil Otec X, zádušnú svätú omšu.
..Janko popoludní odišiel do práce. Práve dočítal knihu "Sonina r a 
d a ” , ktorú dostal od Maroša. V to popoludnie kládli do hrobu mô j 
ho drahého deduška. Vtedy, ako Janko neskôr rozpovedal, sa mu
prihodilo čosi nevysvetliteľné.
V istý májový utorok popoludní, cestou do práce, s on sa zasta
vil v kostole. Sedel som tam a pýtal som sa, čo m á m robiť, aby
som spoznal pocit viery. V bočnej kaplnke bol obraz Panny Márie,
Zdalo sa mi, že sa usmieva.Zo strachu, že strácam zdravý rozum,
vyšiel som rýchlo von. Vkročil som do práce. A kedže nebolo ro b o 
ty, sadol som si do kancelárie, chytil som knihu "Sonina rada" a
a dočítal som'posledné strany. Mohlo byt asi pol piatej.

Zrazu ni ostalo veľmi zle. Pichalo ma v srdci a zač 1 so.:: sa
potiť. Zostal som úplne mokrý
nemohol som sa pohnúť so stoličky.
Pri pohľade na svoje ruky som mal dojem
ako by mi nepatrili. Zd
lo sa mi j že sa nachádzam v daj
on tuneli
moje telo ostalo von
ku a vôbec mi nepatrilo, nebolo mnou, hoci som do určitej miery
mohol ním manipulovať. Vtedy 'som si uv dom.il, že s; na nno niekto
pozerá.
Nikoho som však nevidel. Zrazu som sa začal zmenšovať, kým som
sa nestal celkom nepatrný, úplne ničotný. Stále som vsak cítil, že
sa na mňa niekto pozerá. A tu naraz som nad sebou zazrel tvár. Nie
celkom zreteľne. Vtedy sa mi premietol, ako vo filme, celý môj ži
vot. Uvedomil som si všetko zlé, čoho som sa kedy dopustil. Straš
ne ma to ťažilo a veľmi mi všetko prišlo ľúto. Rozplakal som sa.
Vtedy sa tvár znova zjavila. Všetko bremeno zo mňa spadlo a zapla
vil ma pocit nevýslovného šťastia a radosti. Nesmierne sa mi uľa
vilo. Tento pocit tiesne a úľavy sa niekoľkokrát zopakoval. Za 
každým som uvidel nad sebou tvár. Podobala sa - ako som sa neskôr
mohol presvedčiť - rekonštrukcii tváre muža na Turínskom plátne.
N e v e d e l §om, čo sa so mnou deje. Veľmi ma pichalo pri srdci.. Vy
šiel som z kancelárie a vošiel do reštaurácie. Musel som vyzerať
zle, lebo kolegovia sa ma pýtali, čo mi je a priniesli mi vodu.
Kea sem vyšiel von, bola tá tvár jasná a výrazná, nie ako predtým
v kancelárii. Tvár ma sprevádzala po celý čas.
Okolo jedenástej som sa prezliekol a išiel domov. Celou cestou
tvár išla predo mnou. A ja som stále plakal. Pocity tiesne a ra
dosti sa vo mne stále striedali. Často som. sa musel zastaviť. Čo
sa stalo doma, -na to sa nepamätám.
KeS prišiel domov, rozpovedal nám, cc sa m u prihodilo. Bolo to
prekrásne. Keä som sa ho opýtala, čo si o tom myslí, odpovedal:
Jeden kresťan zomrel - a druhý sa narodil. Mal na mysli môjho de
duška.
Odvtedy sem v noci často nemohol spať.
Zaťažovali ma. Cítil som obrovskú potrebu
Tieto vidiny zmizli až po spovedi. Každým
zo mňa. odpadávalo bremeno za bremenom. Po
ako úplne nový človek.

Videl som svoje hriechy.
niekomu ich povedať.
slovom v spovednici akoby
rozhrešení som sa cítil

>#Zavše som si nebol istý, či som to ešte ja., Pristúpil som k
svätému prijímaniu, Nikdy predtým som nezacítil toľko šťastia, po
koja, pohody.
Aká to irónia. Muselo sa mi to prihodiť v práci, pretože práca,
znamenala pre mňa všetko. Práca bola náplňou môjho života. Pre prá
cu som doma všetko odmietal, i vieru.
Janko po svojom zážitku navštívil Otca X. a celé 3,eto so pri
pravoval na prijatie do Cirkvi. Uskutočnilo sa v oktobri po duchov
ných cvičeniach. Janko pijal sviatosť zmierenia a pristúpil k svä
tému prijímaniu. íažko sa dá opísať, čo sme zažili. Azda kúsok
neba na zemi.
. Skôr, ako vyznáme vieru v Toho, ktorého Janko našiel, uistenie,
ktoré ná, všetkých naplní radosťou: takýchto a podobných obrátení
je v našej vlasti-v poslednom čase-veľmi veľa.
Ist 3'
r profesor zo západného Nemecka povedal, ked sa vrátil z
cesty po Slovensku:"na Slovensku "prší" milosť Božia z neba!" Stá
va sa teda to, čo by si neboli mohli predstaviť ani tí najoptimis
tickejší. Spojení s týmito bratmi v celej našej vlasti zaspievame
teraz pieseň viery!
Svätá omša z- kostola sv. Štefana v Mníchov^ na 1 3 }1 6 , 1 9 j 25 metrov
každú nedeľu o 10,10 hod, zo Slobodnej Európy striedavo v českej
~
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