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Program Indulony 8 
 

KEDY S KÝM ČO 
piatok 
17:00  Príchod a registrácia účastníkov 
17:30 Andy Legutký 1. DB – Dobrodružstvá v oblakoch 
18:30  Večera 
19:30 organizátori Zoznamovačky 

20:30 Andy Legutký 
2. DB – Medziľudské a partnerské vzťahy 
v skautingu 

sobota 
7:30  Budíček 
8:00 organizátori Ranné chvály 
8:30  Raňajky 

9:00 Andy Legutký 
3. DB – Homoloby v spoločnosti, politike a 
médiách 

10:30  Prestávka 
11:00 Pavol Rajtár 4. DB – Zážitky z hôr 
12:30  Obed 
13:30 organizátori Odpočinok, výlet, relax 
16:30 organizátori Dokument. filmy o slovenských disidentoch 

17:30 František Mikloško 
5. DB – Chorvátsky jezuita Tomislav 
Kolakovič a tajná Cirkev na Slovensku 

19:00  Večera 

20:00 František Mikloško 
6. DB – Tajný biskup Ján Korec a tajné 
vysviacky kňazov na Slovensku 

nedeľa 
7:30  Budíček 
8:00  Raňajky 

8:30 František Mikloško 
7. DB – Pápež Ján Pavol II., tajná Cirkev na 
Slovensku a pád komunizmu v Československu 

10:00  Odchod na sv. omšu 
10:30  Sv. omša 
12:00 organizátori Hodnotenie akcie 
12:30  Obed, balenie, odchod 
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Na úvod  
 

  Sedela som v záhrade a pozerala som sa na 
deti, ako sa hrajú. Lopatkami si naberali piesok 
do vedierok a nosili ho ku mne, aby som 
ochutnala, aký fajný obed navarili. Nastrčili mi 
pod nos formičku s pieskom a vždy mi aj 
povedali, čo to akože je. Najstarší synovec mi 
takto doniesol paradajkovú polievku, dcéra 
čokoládový prívarok, ďalší synovec makovú tortu. A potom prišiel 
môj dvojročný syn Janko. Tiež mi ponúkol svoje vedierko a hovorí: 
„Mamka, ochutnaj.“ Urobila som ham-ham-ham a vravím: „Hmm, 
výborné. A čo to vlastne je?“ A Janko bez rozmýšľania: „Piesok.“ 
  Môže výrok zároveň byť aj nebyť pravdivý?  Aristoteles by 
povedal, že určite nie, že to by bola logická chyba. Hegel by, 
naopak, tvrdil, že áno. Protirečivosť vraj nájdeme na každom kroku 
a to je šťastie, lebo vďaka nej sa ľudstvo a svet vyvíja. Kto z nich 
má pravdu? Čiastočne obaja. 
  „Mami, dnes nám zo školského rozhlasu rozprávali o Leninovi. Že 
to bol veľký človek, ktorého si treba ctiť, lebo je naším vzorom a 
vďaka nemu je nám dobre. Ale veď ty si mi hovorila, že Lenin bol 
veľmi zlý...” Niečo také som vyštebotala rodičom ako malé 
dievčatko po príchode zo školy. Pár mesiacov nato bol „Lenin zlý“ aj 
oficiálne. A kto tvrdil opak, bol označený za hnusného komunistu. 
Lenže ten istý komunista bol ešte pred chvíľou veľavážený súdruh. 
Prepísali sa názvy ulíc aj niektorých miest, prepísali sa učebnice, 
najmä dejepis. „Co včera platilo, dneska už neplatí,“ spieva v 
pesničke J. Nohavica. Dejiny sa menia podľa toho, kto je pri moci. 
  V novembri 1989 sme štrngali kľúčikmi na námestiach a kričali 
sme: Chceme slobodu! Verejnosť proti násiliu! Havel na hrad! Havel 
sa na hrad dostal, revolúcia prebehla vcelku pokojne a dokonca aj 
slobodu sme dostali. Dnes po 24 rokoch však tá sloboda pokrivkáva 
na obe nohy. Kosí ju liberalizmus a to, že mnohí z nás ju 
jednoducho zle pochopili. Z piesku ju povýšili na makovú tortu. A 
tak v roku 2013 opäť pochodujeme po Hlavnej v Košiciach, len s 
inými transparentmi: Chráňme život od počatia! Chráňme tradičné 
manželstvo a rodinu! V preklade: Nechceme toľko „slobody“, 
nechceme práva navyše pre LGBTI osoby. Chceme žiť 
NORMÁLNE. 
  František Mikloško organizuje Sviečkovú manifestáciu proti 
komunistickému režimu. Andy Legutký usporadúva súkromnú 
manifestáciu na paraglajde nad Pochodom za život proti 
prehnanému liberalizmu. Pavol Rajtár chráni v horách ľudské životy, 
precestuje svet a pozoruje ho z miest, kam snáď ani ten 
liberalizmus, ani žiadny totalitarizmus nedorazil. Spomínaných troch 
pánov vítam medzi nami na Indulone 8. Ďakujem za to, že prijali 
naše pozvanie a ochotne nám venujú svoj čas. Metaforickosť celej 
akcie dopĺňa významný dátum v našich dejinách – 17. november a 
Tatry ako symbol Slovenska. Ťažko si želať viac. Hádam len nech 
tie naše boje s Božou pomocou prinesú svoje ovocie.          Juháska 
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týka všeobecnej tendencie štátu zbytočne zaťažovať ľudí a vytvorenie nového 
manželského inštitútu registrovaného partnerstva ho primárne nerieši. Štát skrátka 
nemá svojim občanom  komplikovať život nadmernou byrokraciou: homosexuálom, 
heterosexuálom, nikomu. 

Už som naznačil, že jediný dobrý dôvod, prečo sa oplatí podstúpiť sobášnu 
tortúru pred zástupcom štátu (svadba v kostole je o inom), vidím v deťoch. Dôvod, 
prečo má štát legislatívne upravovať manželstvo, totiž nespočíva ani tak 
v priateľskom vzťahu partnerov, ale skôr v šťastí detí, ktoré potrebujú vyrastať 
v úplnej rodine svojich biologických rodičov. Štátu by preto malo záležať 
na manželstve nie kvôli dospelým, tí sa snáď majú vedieť o seba za normálnych 
okolností postarať sami, ale kvôli tým, ktorí to ešte nedokážu, teda kvôli deťom. 

Lebo nie dospelí, ale deti potrebujú legislatívnu podporu, aby sa zväčšili ich 
šance na stabilnú rodinu. Štát manželstvu priznáva rôzne výhody a úľavy, lebo chce 
motivovať rodičov, aby ostali spolu a vychovávali deti, aj keď prídu ťažkosti a 
problémy. Lebo keď sa rozpadne priateľstvo dvoch osôb, je to smutné pre bývalých 
priateľov. Ale keď sa rozpadne rodina, najväčšími obeťami sú nevinné deti. 

Ak teda štát má manželstvo podporovať kvôli deťom a nie primárne kvôli 
partnerom, potom nám vlastne chýba dobrý dôvod, prečo by mal zavádzať nový 
manželský inštitút registrovaného partnerstva. Dá sa naopak rozumieť tým, ktorí sa 
boja, že vytvorenie takého inštitútu oslabí chápanie manželstva ako inštitúcie, ktorej 
poslaním je vytvoriť láskyplné prostredie pre výchovu detí. Lebo je jasné, že 
homosexuálne páry v princípe nie sú orientované na deti, kým manželské páry 
v princípe sú. Deťom nepomôžeme, skôr naopak, ak už dnes oslabené chápanie 
manželskej lásky stratí oporu ešte aj v legislatíve. 

Iste, existujú aj bezdetné manželstvá. Dokonca niektorí sa aj vezmú s tým, 
že deti nechcú alebo už nemôžu mať.  Ale tieto prípady treba chápať skôr ako 
výnimky z pravidla, hoci v poslednej dobe je ich aj vďaka drsným ekonomickým 
pomerom, antikoncepčnej mentalite či konzumnej kultúre čoraz viacej. Rast týchto 
prípadov by nás  však mohol motivovať skôr k premýšľaniu nad tým, ako napomôcť 
manželom, aby boli ochotnejší  otvoriť svoj vzťah pre prijatie detí. Alibistické 
redukovanie významu manželstva na vzťah bez detí by totiž mohlo poškodiť najmä 
samotným deťom, ktoré sa už v súčasnosti nezriedka rodia do pomerov, kde nie sú 
vítané. 

Zdá sa mi teda, že dospelé priateľské páry nepotrebujú papier od štátu, 
aby mohli byť spolu. Papier ale potrebujú tí, ktorí chcú mať deti a rodinu. Ani nie tak 
kvôli sebe ako kvôli deťom. Registrované partnerstvo je problém, lebo redefinuje 
chápanie manželstva na vzťah, ktorému sú deti cudzie a zároveň vníma dospelých 
ľudí (homosexuálov) ako nemohúcich, čo nedokážu viesť zmysluplný a šťastný 
život bez ochrannej ruky štátu. 
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Registrované partnerstvá: na koho zabúdame? 
Juraj Šúst 

 
Zástancovia registro-

vaných partnerstiev ako 
Martin Poliačik sa radi 
štylizujú do roly ochrancov 
lásky. Podľa nich 
homosexuálom nespravodlivo 
upierame nárok na formálne 
uznanie ich  partnerstiev a 
tým aj nárok na právnu 
ochranu. Heterosexuáli 
formálne uznanie aj právnu 
ochranu majú v manželstve.  Je tu teda podľa Poliačika zjavná diskriminácia. Lebo 
homosexuálne partnerstvá „vykazujú znaky a plnia funkcie ako dlhodobé 
partnerstvá osôb rôzneho pohlavia... Hoci nemôžu mať potomkov, môžu tvoriť 
plnohodnotné partnerstvo“. Pod plnohodnotným partnerstvom sa myslí to, že si 
môžu vzájomne pomáhať, stáť pri sebe  v ťažkostiach atď. Navyše heterosexuálne 
páry môžu uzavrieť manželstvo bez ohľadu na to, „či môžu, majú, budú alebo chcú 
mať potomkov, pretože splodenie alebo výchova dieťaťa nie je podmienkou 
uzavretia manželstva.“ 

S tým, že homosexuálne partnerstvá môžu byť a azda aj sú 
plnohodnotnými partnerstvami, v ktorých sa partneri obetavo navzájom o seba 
starajú, sa dá súhlasiť.  Ale je priateľstvo medzi partnermi dôvodom, prečo štát 
dnes upravuje legislatívne manželstvo? Ak je, tak homosexuáli sú skutočne 
diskriminovaní. Ale je to tak? Čo vlastne štát motivuje a má motivovať k tomu, že 
zákonom upravuje manželstvo?  Nie je to náhodou skutočnosť, ktorú Poliačik 
odsúva ako nedôležitú a síce, že štát dáva manželom právnu ochranu primárne 
kvôli deťom? Teda, že vychádza z predpokladu (ktorý väčšinou platí), že manželia 
sú manželmi preto, že chcú mať deti a založiť si rodinu? A keď to nie je možné kvôli 
zdravotným komplikáciám, pokročilému veku či iným problémom, vnímajú to ako 
určitú stratu? 

Ak dáme deti bokom a budeme chápať manželstvo iba ako vzťah dvoch  
osôb, ktoré sa prípadne môžu rozhodnúť mať deti, ale tie nie sú pre tento vzťah 
podstatné,  tak potom nám bude chýbať dobrý dôvod, prečo by mal štát manželstvo 
upravovať. Dospelé osoby predsa nepotrebujú papier od štátu k tomu, aby sa mohli 
spolu priateliť.  To je nakoniec aj veľmi častá odpoveď mladých ľudí, ktorí žijú 
v partnerskom vzťahu a zatiaľ neplánujú deti. Nepotrebujú papier, aby mohli spolu 
žiť. Nevyznieva v tomto zmysle štylizovanie homosexuálnych párov do rolí obetí tak 
trochu falošne? Veď kto už by len ľúbil partnera, ktorý vie byť skutočnou oporou, iba 
ak má mať za sebou podporu  štátnych úľav a výhod? Normálne sa ľudia rozhodnú 
pre sobáš nie kvôli zákonným výhodám, ale preto, že chcú mať deti a založiť si 
rodinu. 

Samozrejme, štát nemá robiť priateľom prekážky, aby sa mohli 
navštevovať u lekára, odkazovať si dedičstvo a pod. Tento problém sa však skôr 
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Sviečková manifestácia 
 
O čom to bolo 

Bratislavská sviečková 
manifestácia z 25. marca 1988 
vstúpila do dejín ako jeden 
z najvýznamnejších verejných 
prejavov odporu voči 
komunistickému režimu 
v bývalom Československu. 
Zhromaždenie bolo predzvesťou 
nežnej revolúcie zo 17. novembra 
1989, ktorá viedla k pádu 
štyridsaťročnej totality a nástupu demokracie. 

Manifestáciu za náboženské slobody a ľudské práva zorganizovali pred 
dvoma desaťročiami ľudia z tajných a vtedajšou mocou prenasledovaných 
katolíckych spoločenstiev. Požadovali vymenovanie katolíckych biskupov pre 
neobsadené slovenské diecézy, úplnú náboženskú slobodu a tiež dodržiavanie 
ľudských práv. Tým pôvodne náboženské podujatie získalo širší občiansky 
rozmer. 

Na polhodinovú manifestáciu na Hviezdoslavovo námestie v Bratislave 
prišlo asi 2000 ľudí, ďalšie tisíce boli v priľahlých uličkách. Počas zhromaždenia 
neodzneli žiadne prejavy, manifestujúci vyjadrili svoj odpor horiacimi sviečkami 
a modlitbami. Štátna polícia reagovala násilím, proti manifestujúcim použila 
obušky a vodné delá. Desiatky ľudí, vrátane tých, ktorí sa v centre Bratislavy 
ocitli náhodou, zatkli a dlhé hodiny vypočúvali. 

Hlavných organizátorov Jána Čarnogurského, Vladimíra Jukla a ďalších 
predstavitelia štátnej moci celý piatok zadržiavali, aby im zabránili pripojiť sa 
k zhromaždeniu. Františka Mikloška prepustili až po 48 hodinách. Biskupa Jána 
Korca a Silvestra Krčméryho polícia v ten deň strážila doma. 

Surový zákrok proti tichej modlitbovej manifestácii vyvolal 
v demokratickom svete odpor. Správu o bratislavskej udalosti vysielali BBC, 
Hlas Ameriky, Slobodná Európa, či Vatikánsky rozhlas. Domáca štátna 
propaganda dala naopak uverejniť 
správu o údajne neúspešnom pokuse 
niektorých jednotlivcov zneužiť 
náboženské cítenie ľudí.  
 
Osobnosti a iniciátori 

Ján Čarnogurský, František 
Mikloško, Vladimír Jukl, Silvester 
Krčméry, Marián Šťastný, Július 
Brocka, Anton Hlinka, Ladislav 
Stromček, Rudolf Fiby. 
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Kto sú naši hostia 
 
RNDr. František Mikloško 
 
- narodil sa v Nitre (1947), 
- vyštudoval matematiku na Prírodovedeckej 

fakulte UK v Bratislave, kde sa  zoznámil 
s viacerými aktivistami tajnej Cirkvi (V. Jukl) 

- v r. 1988 bol jedným z organizátorov 
Sviečkovej manifestácie, 

- počas normalizácie pôsobil v tajnej Cirkvi, 
pomáhal pri tvorbe samizdatov, organizoval 
krúžky so študentmi. V tom čase pracoval 
najprv v Ústave technickej kybernetiky SAV 
v Bratislave, neskôr ako robotník, 

- v novembri 1989 sa stal členom Koordinačného výboru Verejnosti proti 
násiliu, 

- od roku 1990 bol poslancom Slovenskej národnej rady (SNR) a Národnej 
rady Slovenskej republiky, kde zostal až do roku 2010. V rokoch 1990 – 1992 
pôsobil vo funkcii predsedu SNR. V rokoch 1992 – 2008 bol členom 
Kresťanskodemokratického hnutia. Dvakrát kandidoval na pozíciu prezidenta 
Slovesnkej republiky, 

- dostal medailu SAV za podporu vedy, 
- je ženatý. 
 
 
Mgr. Ing. Andrej Legutký  
 
- narodil sa v Levoči 24. 3. 1971,  
- vyrastal vo Svite, 
- vyštudoval elektrotechniku na Technickej 

univerzite v Košiciach (tu zažil aj nežnú 
revolúciu ako študent). Po jej skončení vstúpil 
do kňazského seminára v Spišskej Kapitule. 
Tu bol v roku 1999 vysvätený za kňaza, 

- v r. 1998 zložil skautský sľub, je aktívny skaut, 
zborový vodca 66. zboru a vodca 
Podtatranskej skautskej oblasti, 

- ako kaplán pôsobil v Nižných Ružbachoch, potom bol správcom farnosti 
vo Važci, momentálne je už siedmy rok farárom vo Vrbove, 

- je spoluautorom skautských knižiek duchovného charakteru – Dotkni sa ma a 
Na cestu, 

- je zanietený pilot padákových a motorových padákových klzákov a správca 
letového terénu – letiska pre padáky na Sľubici. 
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neuzavierali pred žiadnou inou vierou, svetonázorom alebo dokonca vedou. Naopak, 
bez predsudkov sme hľadali a študovali, stále študujeme aj iné filozofické a náboženské 
smery. Štúdiom a prácou sme sa dostali k svojmu presvedčeniu. Praví fanatici sú, 
naopak, tí, čo odmietajú Boha alebo kresťanstvo bez toho, že by ich poznali alebo 
študovali. 

Rozhodol som sa svedčiť z povinnosti. Musím vydávať svedectvo o pravde. 
Preto musím hovoriť a nemôžem mlčať. 

Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu. Tú moc vám nezávidíme a 
netúžime po nej, nám stačí tá pravda. Lebo je väčšia a silnejšia ako moc. Kto však má 
v rukách moc, ten si myslí, že môže pravdu potlačiť. Zabiť. Alebo i ukrižovať. Ale pravda 
dosiaľ ešte vždy vstala i vstane z mŕtvych. 

 
 
 
 

Profil – MUDr. Silvester Krčméry (1924 – 2013) 
 
Silvester Krčméry patrí medzi popredné osobnosti 

tajnej Cirkvi na Slovensku.  Narodil sa 5. augusta 1924 v 
Trnave, mladosť a dospievanie prežil v Banskej Bystrici, kde 
sa venoval skautingu. Neskôr pokračoval v štúdiu medicíny 
v Bratislave, kde ho očarila osobnosť profesora Kolakoviča, 
potom v Prahe. 

V júli 1951 ho zatkla Štátna bezpečnosť a začalo sa 
jeho putovanie po väzeniach a táboroch. Prvé stretnutie s 
československou bezpečnosťou (políciou) zakúsil už v roku 
1946. Spoločne s Vladimírom Juklom sa ocitli vo 
vyšetrovacej väzbe "U dvoch levov" v Bratislave za 
spoluprácu s Kolakovičom. V čase druhého zatknutia (v roku 
1951) mal Silvester Krčméry 26 rokov. Zažil útrapy tvrdého 
zaobchádzania bacharov a vyšetrovateľov. Okúsil chlad, hlad, 
bitie, škrtenie, kopance, otĺkanie hlavy o 
stenu, nalomené a neošetrené dve rebrá,  
hodiny musel stáť v pozore a dňom i nocou 
šliapať po cele. Odsúdili ho na 14 rokov 
odňatia slobody. 

Po návrate z väzenia 20 rokov 
pôsobil ako lekár v bratislavských 
Podunajských Biskupiciach a jeho byt na 
Košickej 30 sa stal centrom duchovného 
sprevádzania. Zakladal a organizoval 
stretnutia mladých, pomáhal pašovať literatúru do neslobodnejších krajín, ako bolo 
Slovensko (vtedajší ZSSR), stál pri zrode "krúžkov", organizovaní pútí, Sviečkovej 
manifestácie. A to všetko hlavne cez Spoločenstvo Fatima, ktoré založil spolu s 
Vladimírom Juklom v roku 1974. S. Krčméry zomrel 12. septembra 2013 

Ján Pavol II. udelil Silvestrovi Krčmérymu v roku 1991 Rád sv. Silvestra. 
Spoločne s Vladimírom Juklom dostali v roku 1998 titul Doctor honoris causa 
Trnavskej univerzity, v roku 2010 Cenu Jána Langoša a aj na základe žiadosti Fóra 
kresťanských inštitúcií im prezident Slovenskej republiky 1. januára 2013 udelil štátne 
vyznamenanie – Rad Ľudovíta Štúra I. triedy (Vladimírovi Juklovi in memoriam). 
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umenie, školy, univerzity, sociálne inštitúcie. Veď nemocnice a starobince boli u 
pohanov neznámymi pojmami. A barbarské národy Európy sa prijatím kresťanstva 
stávajú nositeľmi ohromného pokroku a civilizácie. Zatiaľ čo vysoko kultúrne pohanské 
národy neprijatím kresťanstva zaostávajú a upadajú. A ťažko to doháňajú dodnes. 

Od tej doby prichádza Cirkev do konfliktu s každou diktatúrou. S Napoleonom, 
Bismarckom, Henrichom VIII., Jozefom II., Hitlerom. A to stále pre tú istú príčinu: 
neobetuje tymián, to znamená neklania sa cisárovi-bohu, ani štátu-bohu. 

Samozrejme, že žiaden 
prenasledovateľ dosiaľ nepriznal, 
že niekoho prenasleduje pre 
náboženstvo alebo presvedčenie. 
Aj Krista prenasledovali pod 
všetkými možnými zámienkami. Aj 
prví kresťania umierali 
za podpálenie Ríma a rituálne 
vraždy nemluvniat. Aj nacisti súdili 
kresťanov a kňazov, že mravne 
kazia mládež, podobne ako kedysi 
Sokrates. 

Napokon, Kristus nám aj 
toto presne predpovedal: „Budete 
v nenávisti všetkým  pre moje meno.“ A „keď vás budú prenasledovať v jednom meste, 
utekajte do iného.“ Ostatne, i on stále utekal. Aj Peter a Pavol, ako je to zachytené 
v Skutkoch apoštolov. A „nebojte sa tých, čo zabíjajú telo.“ Alebo „ak vás svet nenávidí, 
vedzte, že mňa nenávidel prv, než vás. Ak prenasledovali mňa, budú aj vás pre moje 
meno.“   A „toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršili. Vyženú vás zo synagógy, ba 
príde čas, keď každý, kto vás bude zabíjať, bude si myslieť, že tým koná službu Bohu. 
Ale všetko vám to urobia preto, lebo nepoznali ani mňa, ani otca môjho.“ A „blahoslavení 
budete, keď vám budú zlorečiť a prenasledovať vás a lživo hovoriť všetko zlé na vás pre 
mňa. Radujte sa a veseľte, lebo hojná je vaša odplata v nebesiach. Veď tak 
prenasledovali i prorokov, ktorí boli pred vami.“ A vždy ten, kto je bitý, vzbudzuje 
sympatie. Cirkev nemá väznice, políciu ani fyzickú moc. Preto z ľudského hľadiska je to 
nerovný zápas a ľahko je zapchať jej ústa, aby sa nemohla brániť. Z Božieho hľadiska ju 
ale „brány pekelné nepremôžu“, nikdy! Lebo Boh existuje a Kristus reálne a naozaj vstal 
z mŕtvych. 
 
Nie sme blázni ani fanatici 

Prečo teda hovoríme tak ako teraz? Z nenávisti? Naopak, žiadnu nenávisť voči 
nikomu necítime, len lásku. Ba dokonca máme s vami ešte i mnoho vecí spoločných, 
hoci si to neuvedomujete. Napríklad boj proti potratom (v roku 1954 boli interrupcie ešte 

trestné). Alebo preto, že čakáme, že 
to čoskoro „praskne“ a príde 
k vojne? Nie, naopak. My sme sa 
vždy spoliehali na Boha, a nie na 
zbrane, tým menej atómové. 

Hovoríme to azda 
z fanatizmu? Nie, my nie sme 
náboženskí fanatici alebo 
zaslepenci. Sme jednoducho 
kresťania. Ale nikdy sme sa 
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Pavol Rajtár 
 
- protagonista extrémneho lyžovania a 

športového skialpinizmu na Slovensku, 
horolezec a horský vodca, 

- narodil sa v Slažanoch, okr. Zlaté Moravce 
(1936), 

- lyžovať sa naučil až ako dospelý, ale 
nechýbalo veľa a bol by možno prvým 
človekom, ktorý sa s lyžami pokúsil zísť 
z vrcholu najvyššej hory sveta Mount 
Everestu. Zjazdovať sa naučil až po vojenčine, 

- 1967 - 1994 pôsobil ako záchranár horskej 
služby, 

- prvé veľké preteky v skialpinizme vyhral, keď 
mal viac ako štyridsať rokov, v Taliansku, 

- zlyžoval množstvo extrémnych svahov, od Mount Blancu až 
po sedemtisícovky Pamíru. V roku 1984 chcel ísť s lyžami na Everest, 
najvyšší štít sveta, ale nedostal na to povolenie, 

- v roku 1984 pôsobil ako člen česko-slovensko-talianskej expedície 
v západnej stene Dhaulaghiri, 

- významnou mierou prispel k znovuoživeniu horského vodcovstva 
na Slovensku a k prijatiu slovenských vodcov do Medzinárodnej únie, 

- viac ako tisíckrát vyliezol na Gerlach, na Mont Blancu bol 59-krát, 
- žije v Tatranskej Lomnici. 
 
 

Sedem divov socializmu 
- Každý má prácu. 
- Hoci má každý prácu, nikto nič nerobí. 
- Hoci nikto nič nerobí, plán sa plní na 100 percent. 
- Hoci sa plán plní na 100 percent, nikde ničoho niet. 
- Hoci nikde ničoho niet, predsa má každý všetko. 
- Hoci má každý všetko, predsa všetci kradnú. 
- Hoci všetci kradnú, nikde nič nechýba. 

Sedem divov kapitalizmu 
- Nikto nemá prácu. 
- Hoci nikto nemá prácu, všetci pracujú. 
- Hoci všetci pracujú, plán sa neplní na 100 percent. 
- Hoci sa plán neplní na 100 percent, je všade všetko. 
- Hoci je všade všetko, predsa každý všetko nemá. 
- Hoci nemá každý všetko, predsa kradnú tí, čo všetko majú. 
- Hoci kradnú tí, čo všetko majú, nikdy nikoho nechytili a všade niečo chýba.
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Obhajoba Silvestra Krčméryho 

pred komunistickým súdom 24. júna 1954 (krátené) 
Silvester Krčméry 

 
Keď mi bolo udelené posledné slovo na moju 

obhajobu, tak musím zdôrazniť, že na svoju obranu 
neuvádzam vlastne nič. Čo som uviedol, uviedol som len na 
obranu skutočnosti a pravdy. Prosím, aby sa to aj tak chápalo, 
a aby sa to nepripisovalo k môjmu dobru alebo poľahčujúcim 
okolnostiam. 
 
Tolstojovo tajomstvo 

Lev Nikolajevič Tolstoj  píše kdesi o tajomnej kúzelnej 
vetvičke zakopanej hlboko v zemi, kde je ukryté najväčšie 
tajomstvo: návod, ako by mohli byť ľudia šťastní na zemi. Keď 
ju po veľkej námahe našli a vykopali, boli na nej napísané len 

tri slová z Písma: „Milujte sa navzájom!“ A k tomu Tolstoj dodáva: preto len tak budeš žiť 
doopravdy pre seba, ak budeš žiť pre druhých. Len vtedy budeš doopravdy šťastný, keď 
budeš robiť šťastnými iných. Zdá sa to nepochopiteľným protirečením, ale skús a 
skúsenosťou sa presvedčíš. 

Preto i my sme žili úplne službe Bohu a ľuďom. Nepotrebovali sme majetky ani 
odmeny, ba ani svoj minimálny plat, ktorý sme, ostatne, aj tak väčšinou rozdali. A 
najvyššou odmenou nám bolo, že tým zároveň slúžime Bohu a plníme jeho vôľu. Tým, 
že sme slúžili Bohu a človeku, tým sme slúžili aj ľudskej spoločnosti, a podľa dnešnej 
terminológie aj robotníckej triede. Hoci my ľudí nerozdeľujeme. Ani podľa tried, ani podľa 
majetku a kabáta, ani podľa rasy alebo pôvodu. Ale každý človek je pre nás druhým 
Kristom. 
 
Boha treba poslúchať, nie ľudí 
Ako keby ale naša práca nestačila k tomu, aby nás legitimovala a dokázala náš kladný 
postoj k človeku, spoločnosti a štátu. Žiada sa od nás zriecť sa svojej Cirkvi, Vatikánu, a 
Krista bezvýhradne, bez možnosti kritiky a prijať všetko čo sa nám proti Cirkvi a 
biskupom predkladá. Namiesto viery v Boha máme prijať jednu filozofickú fikciu, jednu 
teóriu založenú na filozofickom omyle alebo na politickom násilí, tak potom nemôžeme 
na to odpovedať inak, ako Peter a Ján pred hlavným súdom pred 1900 rokmi: „Viac 
treba poslúchať Boha ako ľudí“. Lebo Kristus jasne povedal o Cirkvi, „kto vás poslúcha, 
mňa poslúcha“ a „kto vás prijíma, mňa prijíma“. A tiež „kto by ani Cirkev neposlúchol, 
nech je ako pohan a mýtnik“ a „čokoľvek zviažeš na zemi, zviazané bude i na 
nebesiach“. S radosťou a hrdosťou ideme teda do väzení, a ak treba aj na šibenicu. Ak 
si Boh nás nehodných a hriešnych v nepochopiteľnej prozreteľnosti a milosti vybral, že 
smieme ho nasledovať do väzenia aj na kríž. Slúžiť Bohu môžeme i vo väzení. Ba 
dokonca i lepšie, krajšie a čistejšie, ako na slobode. Pravda, človeku nemožno službu 
vnútiť. Človeku možno len tak slúžiť, keď to aspoň čiastočne pripúšťa a prijíma. 
Nerobíme sa nenahraditeľnými. Náboženské krúžky budú existovať aj naďalej. I bez 
nás. Iné a ešte hojnejšie. Uvidíme to už v priebehu ďalších vyšetrovaní a súdnych 
procesov. A to dovtedy, kým bude existovať cirkev, teda do konca času. 
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Šťastný za každý úder 
My sa predsa ani takto nedáme strhnúť k nenávisti, 

rebelovaniu ani reptaniu. O  tom môžu už teraz svedčiť 
stovky ľudí. Práve v tom je naša sila a prevaha. My sa aj za 
zlo vieme dobrom odplácať. Viem, že všetci naši bratia budú 
aj vo väzení poctivo a nezištne pracovať. Je to naša stará 
tradícia. Aj prví kresťania, prenasledovaní pod rímskym 
impériom, hoci po státisícoch boli väznení, mučení a 
križovaní, predsa boli najobetavejšími pracovníkmi a 
nevieme ani o najmenšej vzbure, ktorú by robili.  Preto nás 
môže každý prenasledovať bez rizika. Iní politickí väzni to zaiste svojim protivníkom 
vrátia i s úrokmi. My naopak. Od prvej chvíle sa za vás všetkých dennodenne modlíme. 
Nie, ako si to jeden vyšetrujúci referent ironicky vysvetľoval, aby vás čerti brali. Ale 
naopak, aby vám Boh odpustil všetky chyby a hriechy, lebo naozaj nechápete dosah 
toho, čo robíte proti Bohu a cirkvi. I za vás pán prokurátor, hoci som vás ešte ani 
nevidel. I za tých, čo nás bili a ponižovali, obmedzovali a trápili metódami nervového a 
duševného nátlaku pri dlhodobej samoväzbe, znemožnením zamestnania i čítania, 
vychádzok, návštev i dopisovania. Niekedy i zamedzením sedenia a spánku. Usilovali 
sa na nás dosiahnuť nervové a duševné zrútenie a vynútiť skreslené alebo nepravdivé 
výpovede proti Kristovi a cirkvi alebo spolukamarátom. Ale Božiemu súdu aj tak nikto 
neunikne! 

A že som tieto veci neskrýval a hlásil i prokurátorovi tak rozhodne, to nie preto, 
že by som sa chcel pomstiť alebo že by ma premohla nenávisť. Veď sme boli šťastní a 
vďační za každý úder a už dávno sme všetkým odpustili. Hovoril som o tom len preto, že 
sa mi zdalo, že azda sa to predsa môže odstrániť, a preto cítim povinnosť chrániť aspoň 
tých ďalších. 
 
Tri kliny 

Že u nás nie je prenasledovanie kresťanov? Ako sa to vezme. Z hľadiska tých, 
čo kresťanov nenávidia, je „náboženská sloboda“: môže sa ešte chodiť do kostola. Ale 
Kristus nie na to prišiel prišiel na svet, aby ľudia chodili do kostola. „Ja som cesta, 
pravda a život.“ A žiť už náboženstvo ani cirkev nesmie. Náboženská tlač, kláštory, 
semináre, teologické fakulty, pastorácia, cirkevná organizácia, náboženské hnutia a 
spolky boli likvidované. A najmä: hlava musí dolu. Likvidovaný bol biskupský zbor, 
spojenie s Cirkvou bolo zničené. Že ide o spojenie so Západom, je len výhovorka, 
rovnako je zničené spojenie s cirkvami a kresťanmi na východe. 

Podľa vopred vypracovaného programu boli do tela Cirkvi vrazené tri kliny: 
medzi vedenie Cirkvi vo Vatikáne a biskupov, medzi biskupov a duchovenstvo a medzi 
duchovenstvo a veriacich. Z hľadiska veriacich a kresťanov je u nás od roku 1948 
prenasledovanie. To je poburujúce a protizákonné. Ale nie je to vlastne nič nové. Aj 
Kristus bol celý život prenasledovaný, hoci jasne odmietol politické akcie: „dajte cisárovi, 
čo je cisárovo“, „schovaj meč do pošvy“, „moje kráľovstvo nie je z tohto sveta“. 
 
S každou diktatúrou v konflikte 

Je to pasivita kresťanstva? Nie. Je to boj, ale bez prelievania krvi, aspoň 
cudzej, len obeť krvi vlastnej a vlastných životov. A predsa otroctvo padlo, i cisársky 
despotizmus, i rímske aj iné impérium. Ale nie v krajoch, kde kresťanstvo nebolo, ako 
v Egypte, Afrike, Číne. A padlo bez krvi a meča. 

Márne sa dnes stavia Cirkev do svetla reakčnosti. Dejiny hovoria jasne. Kde 
bolo kresťanstvo a Cirkev, tam bola i kultúra a explozívne napredovala i literatúra, 


