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VENOVANIE 

 

Excelencia, milý pán nuncius, 

 

srdečná vďaka za šesť rokov Vašej vzácnej a vernej služby apoštolského nuncia v 

našej vlasti, na našom, ako sami hovoríte, krásnom Slovensku.  

Mimoriadna vďaka za Váš odvážny a statočný postoj v kauze zblúdeného a v 

postoji k Vám, žiaľ, i drzého arcibiskupa Róberta Bezáka. Zniesli ste statočne jeho 

arogantný postoj k Vašej osobe, i keď patril samotnému pápežovi. Slováci a Sloven-

ky zostanú vo svojej absolútnej väčšine verní Kristovej Cirkvi a jej viditeľnej hlave, 

rímskemu pápežovi, čo Vás môže iba tešiť. 

Milý pán arcibiskup, carissimo nunzio, želám Vám a za to sa modlím, aby ste i 

ďalšie roky v našom malom a pôvabnom Slovensku strávili v pevnom zdraví, v uži-

točnej práci pre Cirkev a náš slovenský národ. Nech Vás Pán žehná a jeho Matka 

ochraňuje. 

P. Šebastián Labo SJ 

 

 

 

 

DEDICA 

 

Eccellenza, caro Signor Nunzio, 

 

grazie vivissime per i sei anni del Suo prezioso e fedele servizio come nunzio 

apostolico nella nostra patria, bella Slovachia, come Ella suol dire ripetutamente.  

Un grazie speciale per la Sua coraggiosa presa di posizione nel caso del 

disorientato l’arcivescovo Róbert Bezák, un presule maleducato nei Suoi confronti. 

Ella ha sopportato coraggiosamente la di lui condotta arrogante, un comportamento 

sfrontato volto al Papa stesso. I cattolici slovachi, uomini e donne, rimangono nella 

loro assoluta maggioranza come sempre fedeli alla Chiesa di Cristo e alla sua guida 

visibile, il Romano Pontefice. Ella, Eccellenza Reverendissima, certamente può esser 

contenta della fedeltà della Nazione slovaca tutt’intera. 

Le auguro, Eccellentissimo monsignor Arcivescovo, esimio Signor nunzio, e per 

questo prego ogni giorno, affinchè nella nostra piccola e bella Slovachia Ella possa 

sempre godere di buona salute e svolgere così un lavoro utile per la Chiesa universale 

e la nostra Nazione slovaca. Il Signore La benedica e Maria, la sua santissima Madre, 

La protegga. 
P. Sebastiano Labo SJ 
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Audiatur et altera pars… 

 

Ďakujem Pánu Bohu za svojich rodičov, ktorí mi odovzdali 

dar viery v Boha a veľkú lásku k Cirkvi a k jej viditeľnej hlave – 

pápežovi. Z tejto lásky k Cirkvi vytryskol aj tento list. 

Venujem ho všetkým spolubratom kňazom, rehoľným i die-

céznym, aj tým poblúdeným, či vyskočeným, a tiež laikom otvo-

reným pre pravdu. 

Autor 

 

 
 

Táto práca P. Šebastiána Laba SJ má cennú historickú hodno-

tu, lebo je nielen obranou Cirkvi, ale aj dosiaľ najobsiahlejšou 

protiváhou verzie kauzy Bezák, ako ju cez médiá podávajú a 

verejnosti predstavujú Bezákovi priatelia. 

František Vnuk 

 

 

Šebko drahý, opäť si preukázal svoj talent diagnostikovať 

situáciu, ako aj odvahu nasledovať príklad sv. Pavla: „Bdejte a 

pamätajte, že som tri roky vo dne v noci neprestával so slzami v 

očiach napomínať každého z vás. A teraz vás porúčam Bohu a 

slovu jeho milosti. On má moc budovať a dať dedičstvo medzi 

všetkými posvätenými“ (Sk 20, 31–32).  Pán Boh Ti to odplať!  

Prispel si aj k môjmu heslu historika: Priblížiť sa k pravde. 

Milan S. Ďurica 
 

 

Kto pozná pátra Šebastiána bližšie, vie, že má zmysel pre 

humor. Po jednej z dvoch vážnych autonehôd povedal toto: 

„Auto rozbité, šofér odvezený do nemocnice. Právnik, ktorý mal 

na starosti moje poistenie, sa pýtal svojho spolupracovníka: ,Ako 

to ten páter prežil? Neuveriteľné!‘“  

Páter Šebastián ešte v nemocnici takto reagoval: „Pán doktor, 

mám mocnú ochranu v nebi, Pannu najmocnejšiu. Tá mi 

naznačila: ,Zachránila som ťa, lebo chcem, aby si sa ešte vrátil 

domov, na Slovensko, a tam tiež hovoril o mne, ako to roky robíš 

tu, v slobodnom svete.‘“  

Vďaka ti, Nebeská Matička!  

Ján Košiar 
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Úvod 

 

Na konci júla 2012, v čase horúceho leta, ale i horúcej kauzy arcibiskupa Róberta 

Bezáka, stretol som sa v Trnave so starým dobrým známym. Srdečne sme sa 

pozdravili. Po hrejivom stisku ruky mi so vzrušeným hlasom hovorí:  

„Páter Šebastián, mám všetky Vaše vzácne knihy o pápežovi Jánovi Pavlovi II. Ste 

jezuita, duchovný syn svätého otca Ignáca, vojaka z povolania, a k tomu aj 

spisovateľ. Prečo mlčíte v tejto situácii, keď zjavný odpadlík a odbojník Cirkvi, 

arcibiskup Róbert Bezák, zmobilizoval množstvo masy, z toho časť luzy a útočí proti 

Cirkvi, pápežovi a jeho najbližším spolupracovníkom? Ako jezuiti ste predsa vojakmi 

svätého Ignáca z Loyoly, ktorého si veľmi ctím, alebo ste už len starí deduškovia, 

ktorí sa na boj nehodia a nezmôžu? Je to strašné, robte, prosím, niečo na obranu 

pravdy a záchranu Trnavskej arcidiecézy, ktorú pomaly, ale premyslene tento 

odpadlík ohrozuje rozbíjaním jednoty a zavádzaním liberálnych praktík najmä v 

liturgii. Nechápem, prečo páni biskupi nezasiahli hneď po jeho prvom a verejne 

rozširovanom klamstve, že mu nikto nepovedal, prečo bol zbavený svojho úradu. 

Človek žasne nad drzosťou, ale aj hlúposťou tohto tvrdenia a pýta sa: má ten človek 

vôbec charakter – ako kňaz, rehoľník i arcibiskup? Podľa mňa: nemá. Otče, pozrime 

sa na fakty. 

Dňa 26. júna 2012 dostal arcibiskup Róbert Bezák písomnú výzvu od samého 

pápeža Benedikta XVI., v ktorej mu Svätý Otec oznamuje, že ,po mnohých 

modlitbách a uvažovaní ho žiada‘“, aby z vážnych príčin rezignoval z funkcie 

trnavského arcibiskupa. Arcibiskup Bezák nielenže neprijal túto výzvu rovnú rozkazu 

pápeža Benedikta XVI., ale konal úplne zvrátene a nenormálne. Celý týždeň pracoval 

na plné obrátky, aby získal spolupracovníkov pre svoj tajný diabolský plán: 

vzdorovať svojmu najvyššiemu predstavenému, samotnému pápežovi.  

V akcii mal rýchly úspech, keď ako prvého získal frustrovaného politika Dr. 

Františka Mikloška, ktorý nepochopil, že ako katolík sa takto aj on stavia proti 

pápežovi a Cirkvi a týmto samotným faktom sa z nej vylučuje...“  
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Poznamenávam, že iba ťažko mi je povedať túto smutnú a trpkú pravdu o Mikloš-

kovi, lebo rodina Mikloškova, už mŕtvi rodičia a žijúci bratia Jozef a Marián majú v 

mojich očiach veľkú cenu.  

Ferko, oslovím Ťa, ako som Ťa srdečne po roky oslovoval, ale prvýkrát takto: 

„Ferko, zdá sa mi, ale nielen mne, že si úplne stratil zdravý úsudok, ako ho stratil v 

tejto veci aj Tvoj priateľ, exminister Vladimír Palko, keď žiadal od Cirkvi svedectvo 

ospravedlnenia sa, že ,tento človek (Róbert Bezák) je nevinný. ‘“ 

 

Drahý brat, pán arcibiskup Róbert Bezák!  

Tu sa začína Tvoja osobná tragédia, neposlušnosť voči samému Kristovmu 

námestníkovi, pápežovi, spojená s bojom proti Cirkvi. Tu sa začal Tvoj odboj 

zjavným klamstvom. Tu je prameň Tvojej rebélie voči Cirkvi a zároveň Tvojej 

tragédie.  

Tvoje lži netreba dokazovať, stačí iba pomenovať skutočný stav vecí. Svätý Otec, 

Kristov námestník na zemi, Ťa vyzve z vážnych dôvodov k vážnemu kroku, aby si z 

úradu odstúpil, a Ty sa na to urobíš hluchým ignorantom. Aké svedectvo ešte 

potrebuješ, aby si pochopil, že si sa z Cirkvi sám vylúčil a stal sa odpadlíkom? Cirkev 

má právo, ba povinnosť vylúčiť Ťa zo svojich radov. Zatiaľ to neurobila, lebo dúfa a 

modlí sa za Tvoje obrátenie. My, jednoduchí vojaci Cirkvi, by sme postupovali ináč, 

ráznejšie a bojovnejšie, lebo vôbec neprejavuješ známky ľútosti.  

Škoda, že v tom čase predseda Konferencie biskupov Slovenska arcibiskup 

Stanislav Zvolenský nereagoval okamžite stručným a jasným vyhlásením, že 

arcibiskup Bezák odmietol poslušnosť pápežovi. 

Normálny postup, ktorý mal nasledovať, keby si ešte veril v Cirkev svätú, 

rímskokatolícku, a chcel by si predsa ako kajúcnik v nej zostať, bol by si sa pokorne 

pápežovi ospravedlnil za chyby, ktorých si sa dopustil, požiadal o odpustenie a so 

Svätým Otcom sa rozlúčil v uistení, že spáchané chyby napravíš, alebo sa o to aspoň 

úprimne pokúsiš. 

Lenže u Teba sa tak nestalo. Ty, brat Róbert, si sa pustil do otvoreného boja proti 

pápežovi a Cirkvi v presvedčení, že v tom zradnom boji zvíťazíš. Veľmi smutné a 
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otrasné bolo počúvať Tvoje výroky o „svojej“ Katolíckej cirkvi, ktoré si vyslovil v 

televízii:  

 

Cirkev je ako ŠtB. 

Cirkev je totalitná. 

Cirkev nekoná v duchu lásky. 

Celá Cirkev je skorumpovaná. 

Dokonca si naznačil, že pápež nie je už svojprávny. 

 

Dospel si až tak ďaleko, že sa človek musí pýtať, či nemá pravdu ten doktor 

psychiater, ktorý vidí v Tvojom konaní všetky príznaky a prejavy poruchy osobnosti. 

To nebolo ľudské, to bolo diabolské. Tú Tvoju „odvahu“, brat Róbert, Ti diktoval 

priamo diabol, ktorého duch Ťa mal v moci. A vtedy som intenzívne prosil Pána o 

milosť, aby si nemal večer nejakú nehodu, pri ktorej by si bol prišiel o život. Diabli 

by boli mali nesmiernu radosť, že sa im podaril úžasný úlovok získať pre seba 

katolíckeho arcibiskupa. 

 

 

 

„Ak rozhodnutie o zbavení pastoračného riadenia Trnavskej arcidiecézy je naozaj 
rozhodnutím a vôľou Svätého Otca, ktorého mám v hlbokej úcte, s rešpektom, 
pokorou, dôverou, láskou, poslušnosťou a synovskou oddanosťou toto rozhodnutie 
prijímam, ostávam s ním a s Kristom spojený v úprimnej modlitbe za dobro Cirkvi. 

S úctou Mons. Róbert Bezák, CSsR, arcibiskup“
1 

 

 

 

Áno, brat Róbert, nepochybuj. Bolo a je to tak. Roma locuta, causa finita! 

 

                                                 
1 List Róberta Bezáka apoštolskému nunciovi v Slovenskej republike arcibiskupovi Mariovi Giordanovi. Kristína 

Hostinová, Kauza Bezák: Božia vôľa alebo šachovnica cirkvi. Bakalárska práca. Katedra mezinárodních vztahů a 

evropských studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno 2013, s. 84; 

http://www.ta3.com/clanok/1002718/bezak-mohol-prist-o-urad-pre-sokolovo-pochybne-hospodarenie.html. 
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Čierna nedeľa Katolíckej cirkvi na Slovensku 

Milý brat Róbert! 

V prvú júlovú nedeľu, 1. júla 2012 sa to spustilo. Počas homílie Ty, ako kazateľ, si 

šokoval najprv svojich poslucháčov v Trnavskej katedrále a potom aj televíznych 

divákov. Povedal si veriacim, že si bol na rozhovore u apoštolského nuncia, ktorý Ti 

oznámil, že si od zajtrajšieho dňa z vážnych príčin pozbavený svojho arcibiskup-

ského úradu. To, že tie príčiny Ti pán nuncius jasne povedal, pričom Ťa požiadal aj o 

diskrétnosť, to si už nespomenul. Televízia sa tam ocitla akoby „náhodou“, no všetko 

naznačuje, že niekým bola objednaná vopred. 

Takto sa začala jedna z najsmutnejších udalostí v dejinách Katolíckej cirkvi na 

Slovensku v jej vyše tisícročnej histórii: Tvoje vystúpenie na verejnosti, ktoré Ťa v 

mojich očiach i v očiach mnohých veriacich urobili odpadlíkom Cirkvi a heretikom.  

Brat Róbert, vrchol Tvojho výčinu, či počinu, bola táto záverečná poznámka: 

„Monsignor nuncius mi povedal, že s oznámením nemám ísť pred masmédiá. Vy nie 

ste predsa masmédiá, ale moji veriaci.“ „Geniálna“ veta rebelanta, ktorou jasne 

povedal, že vypovedal poslušnosť pápežovi a vernosť Cirkvi, a takto zosmiešnil 

apoštolského nuncia, prvého muža pápeža na Slovensku.  

Hneď v ten deň sa na internete objavila dobrá a vecná analýza tejto smutnej kauzy. 

 

Odvolanie arcibiskupa Bezáka – dobrá správa 

S Pánom Bohom idem od Vás, neublížil som, neublížil som, žiadnemu 
z Vás. 

Od menovania Róberta Bezáka 18. apríla 2009 sa k nám dostávali naj-
rôznejšie správy o charaktere tohto biskupa, z ktorých išla hrôza (dekon-
štrukcia liturgie u neho dosahovala vraj až takej miery, že slúžil liturgiu s 
plyšovými hračkami na oltári). Povesť ultramodernistu následne potvrdil 
deklarovaním aj na pomery slovenskej cirkevnej hierarchie ultraliberál-
nych názorov (tieto si je možno dohľadať vo viacerých jeho verejných 
vystúpeniach – keď pritakával sugestívnym, protikatolícky orientovaným 
otázkam heretika Hríba v jeho relácii, alebo keď nedôstojne biskupa 
šaškoval na neopohanskej Pohode; ale príkladov jeho pochybného 
konania by sme našli viac). Za normálneho stavu v Cirkvi by sa niekto 
taký nikdy nestal biskupom, ale v čase krízy sa menujú podobní ľudia 
podliezajúci sa verejnosti (v tom bol Bezák vždy dobrý).  
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Kým smerom k ľudu si budoval vlastný kult osobnosti, voči svojmu 
predchodcovi (a zrejme nielen k nemu) sa prejavoval celkom iným a 
tvrdým spôsobom (čo je zrejmé už z toho, čo presiaklo na verejnosť). Je 
nepochybné, že za usmievavou tvárou nastavenou smerom k vonkaj-
šiemu svetu sa skrýval tiež iný Bezák nastavený do vnútra Cirkvi na tvrdú 
mocenskú politiku. Pri súčasnom stave Cirkvi sa dalo očakávať, že sa 
máme dlhodobo „na čo tešiť“. Muselo sa však stať niečo veľmi závažné 
(ako priamo potvrdzujú aj Bezákom čítané listiny k jeho odvolaniu), keď 
sa o činnosť Bezáka začala zaujímať nadriadená cirkevná hierarchia. 
Dnes, keď popieranie základných katolíckych dogiem je skôr cestou hore, 
v hierarchii cirkevného rebríčka sa biskupi akiste neodvolávajú za také 
maličkosti, ako je podomieľanie vierouky (obzvlášť ak sú v úrade 
pomerne krátko).  

To, že sa Bezákovo konanie v Cirkvi kontroluje, potvrdil napokon aj on 
sám (napríklad aj na konci Hríbovej relácie). Budúcnosť nám snáď dá 
nazrieť do toho, čo sa presne stalo. Možno je to natoľko škandalózne, že 
zástupcovia Cirkvi o tom radšej ani nechcú hovoriť, hoci tým Bezákovi 
dávajú do ruky zbraň, ktorú mohutne využíva – napríklad v kázni, ktorú 
plne zneužil na vytvorenie obrazu vlastného neodôvodneného a 
nespravodlivého martýrstva. K tejto kázni sa kriticky vrátime nižšie. V 
každom prípade výsledkom legitímnej kontroly z pozície hierarchicky 
nadriadenej bol snáď najvážnejší krok, aký sa vôbec dal očakávať: 
odvolanie Bezáka z funkcie. 

Ešte pred odvolaním (ktoré Bezák zrejme očakával, keďže bol predtým 
vyzvaný k abdikácii, ktorú tento navonok vzor pokory odmietol) sa 
spustila hystéria odštartovaná Františkom Mikloškom, veľmi chabým 
kresťansko-demokratickým politikom, ktorého už predtým niekto (veľmi 
pravdepodobne s podporou ak nie priamo od Bezáka, tak z Bezákových 
kruhov) použil na boj proti arcibiskupovi Sokolovi, ktorý vyústil až do 
veľmi pochybného, typicky liberálneho rozsudku, o ktorom informovala 
Dielňa Sv. Jozefa.2 Napriek tomu, že sa dnes ťažko dostaneme k 
dôkazom, ktoré by to potvrdili, celá kauza hystérie rozpútanej okolo 
Bezákovho odvolania má silný rukopis riadenia slobodomurárskou lóžou,  
čo potvrdzuje aj skutočnosť, že priestorom na spustenie hystérie okolo 
Bezáka bol jemu plne lojálny časopis .týždeň, ktorý inak napĺňa prakticky 
všetky znaky murárskeho hnutia popísaného pápežom Levom XIII. v 
encyklike Humanum genus. (.týždeň je o to nebezpečnejší, že v dobe 
zmätenia veriacich svoju protikatolíckosť zakrýva, čo mu však nebráni v 
tom, že glorifikuje protikresťanskú úpadkovú nemorálnu kultúru, pričom 
časť jeho osádky nemá problémy dokonca verejne propagovať napr. 
sodomitské partnerstvá – to je však samozrejme len špička ľadovca 
protikatolíckeho pôsobenia tohto týždenníka.) Ak tu aj nie je priame 
angažovanie (ako tomu bolo nedávno vo Vatikáne prostredníctvom 
pápežovho slobodomurárskeho komorníka), ideová línia je zrejmá. 

Na Bezákovu podporu navyše hneď vystúpila veľmi charakteristická 
skupinka „celebrít“, ktorá dobre potvrdzuje, koho záujmy arcibiskup Bezák 

                                                 
2 http://dielnasj.blogspot.sk/2012/04/fragmenty-z-doby-moru-iv.html. 

http://dielnasj.blogspot.sk/2012/04/fragmenty-z-doby-moru-iv.html
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vo funkcii hájil. Neprekvapuje, že veľká časť týchto celebrít sú nekatolíci, 
viacerí z nich dokonca známi priamymi útokmi a odporom ku katolíckej 
Cirkvi. Môžeme spomenúť napríklad predstaviteľov heretických skupín, 
ako je Štefan Hríb, pastor Pastirčák, či odskočený bývalý katolík Kocúr 
(útočiaci na všetko katolícke, kde sa len dá), feministka Juráňová, 
organizátor nemravnej Pohody Kaščák (ktorý mal minimálne v minulosti 
za partnerov výrobcov kondómov) a ďalšie ateistické ksichty z .týždňa a 
iných Hríbovych kamarátov. Okrem nich tu boli ešte liberálni katolíci ako 
Daniel Lipšic či Jana Žitňanská, ktorí zhodou náhod chystajú ďalšiu 
zvrátenú liberálnu politickú „alternatívu“ pre Slovensko. Alebo takých 
katolíkov, ako je odchovanec liberálnych organizácií Rybníček, za ktorého 
riaditeľovania TV JOJ bola predným producentom erotických relácií na 
Slovensku. Môže si niekto normálny myslieť, že takéto zoskupenie, 
ktorého (minimálne jeho veľkej časti) cieľom bolo vždy škodiť Katolíckej 
cirkvi, nivočiť jej vierouku, malo na zreteli dobro Katolíckej cirkvi? 
Nebuďme naivní. Odpoveď je: samozrejme nie. Títo veľmi dobre vedeli, 
prečo sa za Bezáka postavili, lebo to bol plne ich človek. Skutočné vzory 
katolíckych biskupov z minulosti v nich naopak vyvolávajú odpor.  

Napokon teda prišlo k Bezákovmu odvolaniu, ktoré oznámil v kázni, 
ktorá bola štýlom veľmi blízka spôsobu luteránskych heretikov, ku ktorým 
mal biskup napokon vždy veľmi blízko. Okrem manipulatívnej propa-
gandy, ktorou sa hájil, a skrývanej neposlušnosti však zrejme Bezák aj 
klamal, alebo minimálne hovoril polopravdy, ktoré z neho mali urobiť 
martýra – čo sa u časti ľudu aj stalo –, lebo zaslepenému ľudu, u ktorého 
si budoval kult osobnosti, stačí veľmi málo (o čom svedčí aj potlesk 
Bezákovej reči napriek tomu, že ide o liturgicky absolútne nevhodné 
konanie, čo však ľud pod takými pastiermi, ako je Bezák, nevie). 

Bezák sa tu otvorene postavil cirkevnej hierarchii na odpor a to 
minimálne na hranici neposlušnosti, keď sa zrejme snažil obísť príkazy, 
ktoré vo veci svojho odvolania dostal. Bezák odôvodňuje, že ide o „jeho 
veriacich“ – my sme si však doteraz mysleli, že veriaci sú jedine Kristovi a 
chodia do kostola kvôli Kristovi, ktorému náležia, nevieme, na základe 
čoho si ich Bezák teda privlastňuje. Ďalej Bezák tvrdil, že to nerobí pred 
médiami – veľmi zaujímavé je z tohto hľadiska video v Trnave dobre 
známeho novinára Patrika Pokorného, ktorý toto aj vzápätí zavesil aj na 
YouTube; evidentne náhoda a Bezák je slepý a nevidí, že ho známy 
trnavský novinár nahráva. Ďalej Bezák tvrdí, že ani nevie dôvod svojho 
odvolania, čo je ďalšie veľmi pochybné a neuveriteľné tvrdenie, nakoľko 
Bezák veľmi dobre vedel o kontrole jeho pôsobenia (je extrémne 
nepravdepodobné, že nepoznal jej obsah, zvlášť keď písomne odpovedal 
na výsledky vizitácie; čo v odpovedi písal, keď nevedel, čo sa mu kladie 
za vinu?). Vrcholne komicky potom pôsobí tvrdenie Bezáka, že on nič 
nekomentuje, hoci prakticky nič iné vo svojej kázni nerobil. Chudáčik 
biskup sa ešte na dôvažok označil v dramaticky zahratej reči za obža-
lovaného, ako keby sa proti nemu snáď viedlo trestné konanie; nám je 
však zrejmé, že tu išlo o silno manipulatívne konanie smerom k mienke 
veriacich, ktorí radi naskočia na rozprávku o nevinnom a nespravodlivo 
„odsúdenom“ arcibiskupovi. 
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Vzhľadom na uvedené je absolútne zrejmé, že Svätý Otec Benedikt 
XVI. spravil naozaj to najlepšie pre dobro Cirkvi a Trnavskej arcidiecézy, 

keď tohto biskupa odvolal.
3 

 

Brat Róbert, nehovor, prosím, že Ti neboli povedané príčiny, prečo sa tak stalo. 

Povedali Ti to veľmi jasne a dôrazne. Ty si si ale vo verejnosti spokojne posluhoval 

zjavným klamstvom a vyslovenou lžou, keď si tvrdil, že dôvod odvolania z úradu 

nepoznáš, lebo Ti ho nepovedali. Túto lož môžeš hovoriť Tvojim zaslepeným 

stúpencom, ale nie ľuďom, ktorí sa vo veciach trochu vyznajú.  

Skupinka vysokoškolských pedagógov, ktorá to na Univerzite videla v televízii, 

poznamenala: „To je génius, ktorý pokladá svojich poslucháčov za ,blbečkov‘, najmä 

pána nuncia.“ Takto to, nešťastný brat Róbert, v skutočnosti bolo. Tvoja pýcha začala 

pracovať na plné obrátky, žiaľ, na Tvoju škodu, na škodu Cirkvi, a začala šíriť 

duchovnú skazu. 

Ty si úmyselne klamal, aby si veriacim predstavil situáciu vo svoj prospech, keď si 

vinu pripísal všetkým iným, len nie sebe. Tí, čo Ťa bližšie poznajú, sa tomu, drahý 

brat Róbert, vôbec nečudujú. Veď klamstvo a lož sú osvedčenou metódou v Tvojom 

„apoštoláte“.  

S Tvojou kauzou súvisia i verejné zhromaždenia Tvojich stúpencov, ktorí namiesto 

presvedčivých argumentov a vecnej diskusie majú svoj primitívny hrubý slovník a vo 

vzťahu k ináč zmýšľajúcim namiesto krásnej slovenčiny používajú menej krásnu, 

brachiálnu moc.  

Medzi Tvojimi bol zástup viacerých fanatikov, ktorí nevyberali v spôsoboch ani v 

rečiach, ako sa to ukázalo už pri ich prvom masovom vystúpení pred bazilikou. Ich 

obeťou bol aj dp. farár z Dubovej Pavol Flajžík, sociálne hlboko založený a na 

pravdu veľmi citlivý človek, ktorý chcel prítomným iba povedať, že pokiaľ sme 

katolíci, máme počúvať hlas Kristovho námestníka, Svätého Otca, pápeža. Sotva 

začal hovoriť a len čo spomenul slovo pápež, niektorí sa oborili na neho ako hulváti, 

kričali na neho, pričom ho štedro obdarovali kopancami, štuchancami, sácaním i 

nevyberaným slovníkom. Ten najjemnejší výraz môžem spomenúť: „Ty hajzel z...“ 

                                                 
3
 Chouan, http://monarchizmus.blogspot.it/2012/07/odvolanie-arcibiskupa-bezaka-dobra.html. 
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Brat Róbert, berieš to na svoju zodpovednosť? Predsa si mohol tej luze zabrániť 

kopať a strkať do dp. farára Pavla Flajžíka, a dovoliť mu prehovoriť. Stačilo vyzvať 

Tvojich gardistov, aby sa správali slušne. Bojím sa, že Tebe toto robilo skôr radosť, a 

preto si nezasiahol. Máš byť na čo hrdý, brat Róbert, a oni môžu spievať: „My sme 

mládež nová, mládež Bezákova!“  

 

Slovné i písomné reakcie ako huby po daždi  

Po tomto prvom zhromaždení sa vo verejnosti ako huby po daždi hromadili mnohé 

slovné i písomné reakcie. Z jednej strany v Tvoj prospech, kde Ťa na základe Tvojich 

lživých tvrdení ľudia ľutovali ako chudáčika, ktorému sa strašne krivdí, lebo on ako 

horlivý apoštol ani len netuší, prečo musí odstúpiť zo svojho kresla. Drahý brat 

Róbert, to je z Tvojej strany hrubá, primitívna a veľmi ľahko vyvrátiteľná lož. Ty 

vieš veľmi dobre, prečo si musel opustiť biskupské kreslo, bolo Ti to jasne povedané. 

Zbytočne si komplikoval a zavádzal jednoduchý veriaci ľud. Vypovedal si poslušnosť 

priamo pápežovi a úplne primitívne klameš, keď hovoríš, že nevieš, prečo Ťa 

odvolali. Ak by sa to nahlas povedalo, prišli by na svetlo veci, ktoré by Ťa 

kompromitovali až-až. Buď rád a vďačný Pánovi, že sa tak nestalo. 

Rýchlo vystúpili na svetlo dňa Tvoji blízki, najbližší spolupracovníci: kňazi a 

„horliví“ laici, medzi ktorými sa ako najdôležitejší ukázal skrachovaný politik Dr. 

František Mikloško. Ten prichádzal pravidelne s obžalobami proti Cirkvi, a zvlášť 

proti arcibiskupovi Jánovi Sokolovi a bránil Ťa zubami-nechtami. Tento jeho boj trvá 

ďalej. 

 

Vlastná iniciatíva 

Hneď na začiatku Ťa uisťujem, že tento list nepíšem na objednávku KBS, či 

arcibiskupa Jána Sokola, alebo apoštolského nuncia Maria Giordanu. List je moja 

vlastná iniciatíva, iniciatíva človeka, ktorý počas celého Tvojho episkopátu celý čas 

žil v Trnave. Je reakciou na Tvoje trojročné nesmierne škodlivé pôsobenie ako 

trnavského arcibiskupa, ktorý mal byť láskavým otcom, spravodlivým sudcom, horli-

vým apoštolom, dobrým pastierom zjednocujúcim Boží ľud, všetkých veriacich v 
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láske k Bohu a vo vernosti Kristovmu námestníkovi na zemi, Svätému Otcovi. Žiaľ 

ničím takým si nebol. Naopak. 

Poviem Ti, že som slávil za Teba svätú omšu, denne sa za Teba modlím a žehnám 

Ťa, aby si dostal milosť zbaviť sa bludu a tiež odpornej sebavedomej pýchy a činiac 

úprimné pokánie vrátil sa späť do Cirkvi, ktorú si de facto opustil, a dostal sa do 

situácie, keď už na ňu iba zákerne soptíš a pripisuješ jej eštebácke metódy. Spytuj si 

svedomie, ak si toho schopný. 

Brat Róbert, prezradím Ti aj dôvod a cieľ, prečo Ti píšem. Budem sa usilovať 

objektívne dokázať, že v Tvojom urputnom „boji či zápase“ o Tvoju causu si klamal, 

naďalej klameš, jednoducho sa prejavuješ ako osvedčený luhár, ktorému na pravde 

nezáleží. Tebe ide o osobnú prestíž za každú cenu, i cenu klamstva. Je to strašné 

zistenie. Ale oveľa závažnejší je fakt, že je to pravdivé, a to je hrozné. Toto, na prvý 

pohľad strašné obvinenie, je ľahko dokázať, o čo sa spolu s niektorými priateľmi 

pousilujem, aby si si uvedomil, že Ty a Tvoji stúpenci pracujete viac s klamstvom 

ako s pravdou. Je to nešťastie, a preto treba Vás na to konkrétne upozorniť, bez 

ohľadu, či to prijmete, či sa nad tým zamyslíte, alebo nie. Väčšina ľudí rozmýšľa a 

hľadá pravdu. 

Za vyše roka si, brat Róbert, dostal určite veľa osobných listov i rôznych 

vyhlásení, verejne publikovaných, a tak Ťa neprekvapí ani môj dlhší list, i keď s 

časovým odstupom od začiatku búrlivých udalostí. List je trochu dlhší preto, lebo 

popri vlastných úvahách prinášam aj viaceré cenné príspevky a postrehy ľudí, ktorí 

zaujali svoj osobný postoj k Tvojim pomýleným, ba jeden z nich otvorene povedal 

heretickým, názorom. Myslím si, že sa iste neurazíš, ak Ťa titulujem brat. Viem, že Ti 

toto oslovenie padne oveľa milšie ako napríklad Vaša Excelencia. Veď Ty už od 

začiatku svojho biskupského úradovania si sa necítil vo svojom vnútri katolíckym 

kňazom, priznaj si to úprimne a s odvahou, ale myslel si i konal a jasne sa prejavil 

ako brat protestant, luterán či kalvín, alebo spoluverec istého Štefana Hríba, o ktorom 

sa nevie, kam patrí. Na tom, pravda, málo záleží. Zdá sa, že práve on je Tvoj 

duchovný otec, hlavný poradca, ktorý teraz energicky vyzýva pod Tvojou záštitou 

založiť novú, tzv. očisťujúcu sa Katolícku cirkev, i keď najskôr by ste sa mali očistiť 
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obaja od liberálnej spupnosti a vnútornej namyslenosti. Brat Róbert, verejne si 

povedal, že nové cirkevné spoločenstvo nehodláš zakladať. Kto Ti to uverí? Otázka 

znie: dodržíš slovo? Oslovenie brat je blízke bratom protestantom, čo Tebe tiež sedí. 

Ja to akceptujem. 

 

Katolík, či zatajený protestant?  

Otázka znie: prečo vlastne prechádzaš na protestantskú vieru, pritom dosiaľ tajne, 

ba rafinovane? Tvoj postoj, Tvoje slová a skutky jasne ukazujú na Tvoju 

protestantskú orientáciu. Keď však myslím na pohyb v protestantskom svete, na to 

ako mnohí ich vynikajúci teológovia po dôslednom a hlbokom štúdiu Písma a 

katolíckej náuky prichádzajú k pravde a prestupujú na našu katolícku vieru, tak Tvoj 

krok nie je príťažlivý ani moderný – a Ty chceš byť moderný –, ale sa javíš ako pravý 

opak, spiatočnícky, zastaraný, slovom včerajší. 

 

Z mnohých konverzií v protestantskom svete uvediem aspoň dve 

Určite poznáš dramatickú históriu protestantského teológa Scotta Hahna, najprv 

veľkého odporcu katolicizmu. Náhodná účasť na sv. omši a hlboké štúdium Písma a 

našej viery ho ako protestantského teológa, kalvína, priviedli do Katolíckej cirkvi 

napriek nesmierne veľkým rodinným ťažkostiam, keďže mu hrozilo rozpadnutie 

rodiny, lebo jeho manželka zotrvávala naďalej v zarytom odpore proti Katolíckej 

cirkvi. 

Scott Hahn to dlho statočne znášal, trpel a modlil sa, napokon i jeho manželka 

prekonala protikatolícky odpor, pomaly uznávala manželove argumenty, až jedného 

dňa spolu s deťmi prestúpila aj ona na katolícku vieru. Dnes je Scott Hahn už roky 

horlivým angažovaným apoštolom ako profesor teológie na katolíckej univerzite. A 

je opäť šťastlivým otcom rodiny, ktorá je celá zjednotená v katolíckej viere a v 

Cirkvi. 
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V roku 2012 prišlo v Nemecku 

v Evanjelickej cirkvi k silnému zemetraseniu, keď jeden ich známy, úspešný a 

horlivý farár Andreas Theurer z Baden-Württembergu vydal knihu s provokačným 

názvom Prečo sa nestaneme katolíkmi?
4
 V nej dôkladne rozoberá príčiny, ktoré 

viedli a stále vedú k trvajúcemu rozdeleniu kresťanských vierovyznaní, pričom autor 

prichádza k podivuhodným výsledkom, ktoré zhŕňa v otázke: „Prečo sa nestaneme 

katolíci?“ Podľa neho po vyjasnení dôležitých otázok v rámci spoločných ekumenic-

kých rozhovorov na najvyššej úrovni a vyjasnení si otázky ospravedlnenia niet už 

dôvod k rozdeleniu, a protestanti s pokojným svedomím môžu prijať katolícku vieru, 

bez obáv zo zrady vlastnej viery.  

V momente, ako kniha vyšla, bol evanjelický duchovný Andreas Theurer aj s 

rodinou okamžite vylúčený z Evanjelickej cirkvi a ako nezamestnaný sa ocitol na 

ulici. Farárovi a teológovi pomáhala v práci i jeho manželka, pani Gudrun, ktorá ako 

aktívna evanjelička bola v roku 2007 zvolená do tamojšej krajinskej evanjelickej 

synody. Farár Theurer prestúpil s celou rodinou na katolícku vieru a vstúpil do 

Katolíckej cirkvi, v ktorej obidvaja dostali zamestnanie ako pastorálni asistenti. Treba 

zdôrazniť, že obidvom manželom jednota Cirkvi Kristovej bola roky a je stále 

záležitosťou srdca.  

 

Trpká cena za konverziu a vyslovená lož arcibiskupa 

Brat Róbert, okamžité vylúčenie celej rodiny z Evanjelickej cirkvi sa udialo bez 

akejkoľvek diskusie a bez spoločného otvoreného rozhovoru s duchovným Andrea-

som Theurerom. S Tebou hovorili, počnúc pánom nunciom, biskupi, kardináli a 

podľa Tvojich vlastných slov aj sám pápež Benedikt XVI. Ty si pritom schopný 

chladnokrvne klamať, keď to všetko popieraš. Pre mňa ale, drahý brat Róbert, Tvoje 

klamstvo nie je žiadnym prekvapením, čo po našej spoločnej skúsenosti je viac ako 

zrejmé. Ty klameš cieľavedome a nepriznáš si to – a to je Tvoje životné nešťastie. 

 

                                                 
4 Andreas Theurer, Warum werden wir nicht katholisch? Dominus Verlag, Augsburg 2012, 96 s. 
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Biskupská vysviacka 6. júna 2009 v Slovenskom Ríme 

Pochopiteľne, že správa o Tvojom vymenovaní za biskupa potešila všetkých 

veriacich ľudí. Zakrátko si prišiel bývať na Arcibiskupský úrad, no do jedálne medzi 

kňazov-aulistov si prišiel len veľmi zriedka. Môžem sa Ťa dodatočne spýtať prečo? 

Aké si kul už vtedy plány? 

Brat Róbert, musím Ti, žiaľ, povedať, že už počas Tvojej vysviacky som získaval 

dojem, že si sa duchovne nie trochu, ale hodne zmenil, bohužiaľ, nie k dobrému. Bol 

som prekvapený, keď mi tento fakt potvrdili aj viacerí ďalší účastníci vysviacky.  

À propos, boli to ľudia, Tebe veľmi priaznivo naklonení, ku ktorým som sa radil i 

ja. Mýlim sa snáď, brat Róbert, keď Ti úprimne poviem, že si sa tváril a správal 

počas celého liturgického obradu ako nejaký generál – hrdina, ktorý sa práve vrátil z 

víťazného ťaženia, a preto pred ním sa majú všetci hlboko skloniť? Prílišné 

sebavedomie prechádzajúce pomaly, ale isto v pýchu; ani za mak úprimnej, hlbokej a 

pokornej vďaky Pánovi za nezaslúžený dar biskupstva, ktorá v takýchto posvätných 

chvíľach normálne napĺňa a sprevádza kandidáta na posvätnú službu. Z toho u Teba 

nebolo nič cítiť. Ani len náznak vnútornej pokory a bázne Božej, ktoré normálne sa 

cítia i navonok. 

Tie vzácne a krásne čnosti, ako sú pokora a bázeň Božia, u Teba, žiaľ, už vtedy 

nemali miesto a zdá sa, že počas Tvojho biskupského pôsobenia nemali vôbec miesto 

v Tvojom biskupskom programe. 

Úprimne Ti poviem, že počas tejto svätej liturgie som získal dojem, či presved-

čenie, že si skvelý herec, v mimike i v gestách, čo sa mi neskôr dokonale potvrdilo. 

Ale to bolo všetko. 

Tvoja pýcha sa prejavila už počas vysviacky a hneď po nej, keď si sa tváril ako 

nejaký lord z britskej Hornej snemovne. Brat Róbert, rozpamätaj sa, ako si sa začal 

správať povýšenecky k ľuďom, ktorým neboli darované Tvoje sympatie, a k tým, 

vďaka Bohu, som patril aj ja. Osobne som nestál o Tvoju priazeň, či milosť, ani ju 

nepotreboval. Ale ma prekvapil Tvoj príliš sebavedomý postoj k ľuďom, ktorí 

nepatrili k Tvojim prívržencom, a Tvoj odstup k nim. 
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Hneď keď si vyšiel z katedrály sa Ťa televízia pýtala (a večer to odvysielala) na to, 

čo urobíš ako prvé. A Ty si odpovedal: „Dám urobiť audit“, to znamená finančnú 

kontrolu. A formálne si pri svojom uvedení do úradu ten úrad odmietol prevziať. 

Nemal si azda na to čas? No čoskoro si vraj odhalil podozrenie z prania špinavých 

peňazí... K tomu sa vyjadrím v závere. 

Hneď po vysviacke som z trnavskej katedrály odchádzal s vedomím, ten človek sa 

veľmi zmenil. Žiaľ, nie k dobrému. Ty, brat Róbert, si sa začal správať k niektorým 

ľuďom s určitým odstupom, akoby si vymenil staré šaty za nový oblek a chcel hrdo 

svetu hlásiť: „Ja som už niekto iný ako dosiaľ, ľudia, pozor na to.“ Pozorne som 

sledoval ďalej Tvoje reči, Tvoje správanie, a získal som z Teba smutné dojmy a 

poznatky. Nebolo to veru s „kostolným poriadkom“, ako sa o tom vyjadril Tvoj 

predchodca, arcibiskup Ján Sokol v tomto liste. 

 

Milý brat v Kristovi, Jozef! 
Prečítal som si niekoľkokrát tento Váš článok, ktorý ste napísali. 

Povedali ste pravdu. Ja so svojimi peniazmi, ktoré som dostal od 
kohokoľvek, som mohol robiť, čo chcel. Ja som čestne spravoval majetok 
Cirkvi, aj financie. Z majetku sme nič nepredali, lebo som často zdôraz-
ňoval aj kňazom: príde k rozluke Cirkvi od štátu, a z čoho bude diecéza 
žiť. Predalo sa len to, čo sa muselo, a to veľmi málo. Napríklad: robila sa 
diaľnica na Rakúsko cez Kapitulské pole, ktoré je medzi Bratislavou-
Petržalkou a hranicami Rakúska. To by aj tak štát vyvlastnil, lebo ide o 
všeobecný záujem, to je však riadne vyplatené a financie zaevidované v 
účtovníctve Arcibiskupského úradu.  

Postavil som 70 kostolov. A na každý jeden som dal financie. A nielen 
z Arcibiskupského úradu, ale aj z tých svojich, ktoré som napríklad dostal 
pri vysluhovaní sviatosti birmovania a iných liturgických udalostiach v 
niektorej farnosti. Ja som povedal aj mojim pomocným biskupom: keď 
nám bude kňaz niečo dávať, povieme, že to nepripadá do úvahy, ale ak 
Ti vystávajú, daj a my to dáme na stavbu kostola, fary, farského centra… 
a ten pán farár Ti poďakuje.  

Otec Dominik Tóth, ten posielal všetko na misie. Otec Štefan Vrablec a 
ja sme dávali do obálky spolu. A keď už bol obnos väčší, poslal som to do 
farnosti tam, kde sa staval kostol, alebo fara, alebo kňaz potreboval auto 
a nemal peniaze. Mám o tom doklady. Podobne keď som dostal od 
veriacich v zahraničí. A kňaz musel napísať do tej farnosti, z ktorej 
peniaze biskup dostal: navštívil Vašu farnosť otec biskup Štefan, alebo 
otec arcibiskup, a on tieto peniaze obetoval na stavbu nášho kostola. 
Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať a uisťujeme Vás, že si budeme 
na Vás spomínať vo svojich modlitbách ako na nášho dobrodinca. A či 
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toto poďakovanie napísali, kontrolovalo sa. Tie peniaze boli dané nám 
ako štóla a my sme si ich nenechali pre seba. Aj v účtovníctve je všetko v 
poriadku, ale môj nástupca do dnešného dňa neprebral odo mňa úrad 
oficiálne. On sa preberá oficiálne pri svätej omši, pri ktorej je nový biskup 
vysvätený za biskupa, a potom sa odovzdávajú materiálne veci po 
vysvätení za biskupa.  

Dohovorené bolo 20. apríla 2009 (pondelok), keď ma spolu s apoštol-
ským nunciom navštívil aj Róbert, a dohodli sme, že vysviacka bude 6. 
júna 2009. Hlavným svätiteľom bude kardinál Tomko, ja budem prvý 
spolusvätiteľ a otec nuncius druhý spolusvätiteľ. To Róbert dal na internet 
Arcibiskupského úradu a aj zamestnancom povedal deň konsekrácie, a aj 
kto budú svätitelia.  

O niekoľko týždňov mi kňazi hovorili, že ja už nebudem spolusvätiteľ, 
ale už je napísaný pán arcibiskup Zvolenský. Mne však nikto nič 
nepovedal až do dňa svätenia, keď mi jeden kňaz deň pred svätením 
prišiel povedať, aby som tam nešiel, lebo ma chcú ponížiť, a pred 
všetkými kňazmi, keď sa prídem obliekať, mi povedia, aby som sa 
neobliekal, lebo ja nie som spolusvätiteľ. Ja som mu povedal, prečo by 
som nešiel. Obliekol som sa do chórového rúcha (červená reverenda, 
superka, muceta, na hlave biret) a išiel som na svätú omšu. Ale ani 
nuncius nevedel o tejto zmene.  

A po vysviacke na druhý deň Róbert jednému inžinierovi povedal, že 
on prišiel na Sokola nabrúsený. Ale prečo, zasa neviem, lebo my sme sa 
dovtedy nepoznali. A táto nabrúsenosť trvá do dnešného dňa. Preto len 
fabuluje a fabuluje. Pred apoštolským nunciom podpísal, že všetko je v 
poriadku a porozumel. No o niekoľko dni zase nový problém a tak to bude 
asi do nekonečna.  

Pozdravujem Vás a uisťujem, že si na Vás s vďakou spomínam.  

emeritný arcibiskup Ján5 

 

Brat Róbert, zamysli sa, čo v tomto liste píše o Tvojej vysviacke Tvoj predchodca:  

„Dohovorené bolo 20. apríla 2009 (pondelok), keď ma spolu s apoštol-
ským nunciom navštívil aj Róbert, a dohodli sme, že vysviacka bude 6. 
júna 2009. Hlavným svätiteľom bude kardinál Tomko, ja budem prvý 
spolusvätiteľ a otec nuncius druhý spolusvätiteľ. To Róbert dal na internet 
Arcibiskupského úradu a aj zamestnancom povedal deň konsekrácie, a aj 
kto budú svätitelia.  

O niekoľko týždňov mi kňazi hovorili, že ja už nebudem spolusvätiteľ, 
ale už je napísaný pán arcibiskup Zvolenský. Mne však nikto nič 
nepovedal až do dňa svätenia, keď mi jeden kňaz deň pred svätením 
prišiel povedať, aby som tam nešiel, lebo ma chcú ponížiť, a pred 
všetkými kňazmi, keď sa prídem obliekať, mi povedia, aby som sa 
neobliekal, lebo ja nie som spolusvätiteľ...“  

 

                                                 
5 http://www.protiprudu.org/sokol-bezak-hrib-tri-listy/. 
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A porovnaj to s tým, ako opisuješ Tvoju vysviacku Ty: „(Pri vysviacke) sú to vždy 

traja biskupi, ktorí na nového biskupa položia ruku a tým na neho prenesú moc z 

neba. Kardinálovi Tomkovi a nunciovi dal mandát Svätý Otec a arcibiskupa 

Zvolenského som si ako bývalého konškoláka vybral ja... Keď som ho oslovil, 

povedal mi, že on bude mať ťažkosť prísť, keď tam bude aj arcibiskup Sokol. Ja som 

ho uistil, že som si vybral jeho.“
6
 Nezdá sa Ti, že si tu niečo zamlčal? Nerobilo Ti 

svedomie nijaké výčitky, že si tak nepekne zachádzal so svojím predchodcom, s 

ktorým si sa predtým dohovoril, že bude Tvoj spolusvätiteľ, dal si to na internet, bolo 

to aj na TK KBS i na Rádiu Lumen?
7
 Oznámil si to zamestnancom arcibiskupského 

úradu a potom si išiel za arcibiskupom Zvolenským, aby si jeho prehovoril za Tvojho 

spolusvätiteľa! Arcibiskupovi Sokolovi si však nič neoznámil, takže celkový dojem z 

Tvojho správania je ten, že si zamýšľal začať prvý deň Tvojho biskupstva verejným 

ponížením arcibiskupa Sokola. 

 

Dôvody môjho listu 

Brat Róbert, prečo Ti vlastne píšem? Svojím počínaním, najmä v čase od začiatku 

júla 2012, si bezdôvodne spôsobil, zdôrazňujem bezdôvodne, aj so svojimi nad-

šenými prívržencami, veľa zbytočného rozruchu, žiaľ, uštedril si veľkú ranu Božiemu 

ľudu a Svätej katolíckej cirkvi, ako aj sebe samému. Ešte horšie: počas troch rokov 

svojho „vladárenia“ ako „pán arcibiskup“ si spôsobil veľa duchovného zla, hlavne 

pokiaľ ide o jednotu cirkevného spoločenstva, tak dôležitého pre pokoj a úspešnú 

evanjelizáciu. 

Tvoju činnosť po odvolaní veľmi delikátne a výborne zhodnotil aj hlas Svätého 

Otca – Vatikánsky rozhlas: 

 

Arcibiskup, uhorky a rožkatý 

Komentár Vatikánskeho rozhlasu 
 

                                                 
6
 Marie Vrabcová, Róbert Bezák: Vyznanie, Navi graf, Bratislava 2013, s. 62. Kniha vyšla pod záštitou občianskeho 

združenia Kampanila, ktoré má sídlo na Puškinovej 1 v Bratislave, v kláštore redemptoristov v sídle Slovenskej 

viceprovincie.  

7 http://www.tkkbs.sk/zc/2009/spravy200917.pdf 
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Na otázku, čo je najdôležitejšou udalosťou posledných dní na Sloven-
sku, by väčšina odpovedala, že popri horúčavách, odvolanie arcibiskupa 
Bezáka. A väčšina tak aj odpovedá, hovorí, do omrzenia... Vyjadrovať sa 
k téme ešte aj na tomto mieste, či nevyjadrovať? Túto otázku som si 
kládol do poslednej chvíle. Nechal som to na biblické stretnutie, ktoré 
som mal s viacerými veriacimi rodinami včera večer. Na to, ako budú 
reagovať oni. Po svätej omši na sviatok patróna Európy, pri ktorej sme 
uvažovali, ako v benediktínskom duchu prebiehala a stále môže pre-
biehať obnova európskej spoločnosti tichým odumieraním a prekvasova-
ním silou evanjelia a podobne, nastalo zvláštne ticho. Chvíľu som ho 
nechal vystupňovať a potom doň vstúpil otázkou: „Tak čo, ideme 
rozoberať Abraháma alebo Bezáka?“ „No veď už sme pred omšou 
hovorili, čakáme, čo k Trnave poviete...“ Z pôvodných pár otázok bola 
dvojhodinová zanietená diskusia. Okrem konkrétnych argumentov 
vyplavila, čím všetkým je každý z prítomných naplnený. Tichý, ale 
prezieravý právnik sa najčastejšie zapájal otázkou: „A to máš skade? To 
vieš odkiaľ? To ti kto povedal?“ Ukázalo sa, že tu v podstate nejde len o 
„kauzu Bezák“. Keď niekto spája dve nesúvisiace veci, zvykneme mu 
povedať, že mieša slivky s orechmi. V tomto prípade ľudia miešajú 
dokonca tri veľmi odlišné veci: arcibiskupa, uhorky a rožkatého. Zdá sa, 
že nezaškodí povedať pár slov ku každej z nich. 

O riešení situácie v Trnavskej arcidiecéze môže mať svoj názor len 
niekoľko veľmi málo ľudí na Slovensku. Nepatrím medzi nich, ako medzi 
nich nepatria ani tí, čo o veci mudrujú. Na rozdiel od tých, čo sú si 
skalopevne istí, že majú vo veci jasno, viem len to, že takéto vážne 
riešenie neprebieha tak jednoducho, ako si väčšina myslí. Viem 
napríklad, ako pracujú vatikánske kongregácie, že k riešenej kauze 
najskôr odborníci zhromaždia podrobný materiál, ktorý dostane každý 
člen kongregácie, teda niekoľko kardinálov a expertov, na naštudovanie. 
Pri ďalšom zasadaní každý vyjadrí svoj posudok, obyčajne spracovaný 
písomne, tzv. vótum. Potom sa ujasňujú nejasné body a nasleduje 
hlasovanie. Prefekt kongregácie predkladá pápežovi ten výsledok, ktorý 
bol odhlasovaný, a to aj v prípade, keď by mal na riešenie on sám iný 
názor. Teda kolegiálny, civilne povedané: demokratický postup, nie 
monarchistický. Viem aj to, že pápežská vizitácia má presné pravidlá a 
pápežský vizitátor dostáva veľmi presné smernice, ktoré vznikli z 
dlhodobej skúsenosti z riešení problémov po celom svete. A viem aj, čo 
znamená pápežské tajomstvo, že to vonkoncom nie je ututlávanie 
nepríjemných tém pred veriacimi. Podľa pápežskej inštrukcie Secreta 
continere sa vzťahuje na veľmi vážne záležitosti, týkajúce sa dobra 
celého cirkevného spoločenstva. Vychádza z kánonického práva, ktorým 
sa riadi vnútorný život Cirkvi, a „keďže sa týka verejnej sféry, nemôže o 
ňom rozhodovať nikto podľa toho, čo mu diktuje vlastné svedomie, ale 
ten, kto má legitímnu starostlivosť o spoločenstvo, má rozhodovať ako, 
kedy a s akou záväznosťou má byť toto tajomstvo uložené“. Jeho cieľom 
je chrániť ľudskú dôstojnosť. 

Toľko k samotnej kauze. Čo a prečo kto písal, kto koho ovplyvnil, 
uplatil, namočil, to sú len špekulácie, ktoré obyčajne poškodia aj pravde, 
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aj druhému, aj tomu, kto ich šíri. A možno je osožné dodať ešte dva 
princípy, všeobecne platné v duchovnom živote. Po prvé, že Cirkev je 
našťastie Božsko-ľudská. Prípadné ľudské pomýlenia, ktoré nikdy 
nemožno vylúčiť, si vyhradil riešiť a pre dobro svojej Cirkvi aj napraviť, či 
obrátiť na dobré, sám Boh. A po druhé, že určité nepríjemné rozhodnutie 
pochopíme, až keď ho prijmeme. Kým sa človek vnútorne búri, stále mu 
budú naskakovať logické, objektívne a opodstatnené argumenty o tom, 
aká nespravodlivosť a krivda sa mu stala. Na čo to napriek všetkému bolo 
dobré, to človek pochopí, až keď rozhodnutie prijme, a neraz je dokonca 
vďačný za eventuálny omyl, či niečiu zlomyseľnosť. Týmto nechcem 
odkazovať rady arcibiskupovi Bezákovi – on to veľmi dobre vie –, ale 
všetkým, čo sa tak vehementne búria a majú na všetko svoj názor a 
argumenty, či už sa stavajú na jednu stranu, alebo na druhú. 

Druhou témou je „uhorková sezóna“. Parlament nezasadá, vláda má 
prázdniny a každý deň treba niečím naplniť veľký priestor bulváru i 
polobulváru novinového i televízneho typu. Vieme z dlhoročnej 
skúsenosti, že popri prípadoch utopenia, infarktov z tepla a podobných sú 
cez letné prázdniny vďačným zdrojom cirkevné škandály. Vždy sa opráši 
dáka kauza, a keď sa náhodou niet do čoho zahryznúť, redakcie si ich 
dokážu aj vyrobiť, napríklad v podobe údajných zjavení, ktoré najskôr 
zinscenujú, potom týždeň propagujú a druhý týždeň popierajú a zosmieš-
ňujú. Nuž do tohoročnej uhorkovej sezóny dianie v Trnave prišlo ako na 
zavolanie, zvlášť, keď väčšina médií mohla zabiť dve muchy naraz – mať 
lacnú kuriozitu a dobre si zavŕtať do Cirkvi. 

Tretia téma je podstatná. Práve tá sa týka nás všetkých. Popri proticirkevne 

ladených médiách si totiž na situácii najviac zgustol práve ten rožkatý. 

Prílišného démonizovania okolo trnavskej kauzy bolo až priveľa, a nechceme 

doň ešte prilievať. Diablom tu bol označený takmer každý. Avšak aj to je 

čertovina. Isté však je, že Cirkev má najmä duchovné poslanie, a preto zápas 

dobra a zla sa jej neustále bezprostredne dotýka. Isté je aj to, že tento zápas sa 

nevedie medzi dvomi vyhranenými tábormi „dobrých“ a „zlých“, ale v srdci 

každého človeka. Preto mnohé veci nemožno vysvetliť len sociologicky, 

psychologicky ani politicky a ekonomicky. V tomto zmysle si treba položiť 

základnú otázku: mediálny cirkus okolo celej kauzy vniesol medzi veriacich i 

neveriacich obyvateľov viac dobra, pokoja, či viac nenávisti, neistoty a 

spochybnenia. Už z rétoriky totalitnej tlače sme sa mohli poučiť, že nie 

každý, kto vedie sladké reči o Cirkvi, jej chce aj pomôcť. To, že práve 

proticirkevne ladené médiá sa zrazu vehementne zastávali arcibiskupa 

Bezáka, vôbec nemusí znamenať, že by im išlo o arcibiskupa Bezáka. 

Len chceli využiť, a teda zmanipulovať, sympatie voči jeho osobe, aby 

navŕtali nedôveru voči Cirkvi, naplnili hnevom, vyvolali neužitočné dohady 

a diskusie. V konečnom dôsledku tým ničili to, čo aj sám Bezák budoval. 

Znova sa človek nestíhal diviť, ako majú zrazu všetci na vec svoj jasný, 

presvedčivý názor, ako sa nadchýnali za transparentnosť a slobodu v 

Cirkvi, pričom o nich samých by sa mohlo povedať, že boli len 
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zmanipulovaným stádom, ktoré slepo opakovalo tie argumenty, ktoré im 

predložila šikovne vedená mediálna kampaň.  

Rozvážny právnik na našom stretnutí mal pravdu: najskôr si treba klásť 

otázku, od koho to viem, na čom sa zakladajú moje názory a emócie, a 

vzápätí druhú, k čomu ma to vedie – k dobru, alebo zlu? „Preto sa 

usilujme pre to, čo slúži pre pokoj a na vzájomné budovanie“ (Rim, 14, 

19). Čo je navyše, pochádza od Zlého (porov. Mt 5, 37).
8
 

 

 

František Mikloško 

Ty sám, brat Róbert, ako i Tvoji priaznivci na čele s Františkom Mikloškom, sa 

neustále dožadujete dôvodov, prečo si bol odvolaný. Tie predsa Ti museli byť jasné z 

rozhovoru, ktorý si mal s apoštolským vizitátorom biskupom J. Ex. Janom 

Baxantom z Litoměříc ešte v januári 2012. Aj Apoštolská nunciatúra v Slovenskej 

republike Ti sprostredkúvala stanoviská Svätého Otca pápeža a 9. júla 2012 konečné 

rozhodnutie Benedikta XVI. aj oficiálne zverejnila.  

František Mikloško, Tvoj priateľ, bývalý veľký aktivista za právo na náboženskú 

slobodu v časoch komunistickej totality, ktorý bol prvý, čo verejne oznámil Tvoje 

odvolanie, dnes burcuje ľudí proti pápežovi pred jeho nunciatúrou v Bratislave (2. 

júla 2013). A zaťahuje do toho aj najbližšiu rodinu Róberta Bezáka. 

Organizovať protesty pred veľvyslanectvami štátov je to isté ako protestovať proti 

samotným týmto štátom. V prípade Apoštolskej nunciatúry, veľvyslanectva Svätej 

stolice, to znamená protestovať proti samotnej hlave Cirkvi, Svätému Otcovi, v 

súčasnosti pápežovi Františkovi. František Mikloško sa týmto svojím konaním stavia 

na čelo schizmatického hnutia, ktoré rozbíja jednotu Cirkvi. Do schizmy už, žiaľ, 

Fero Mikloško upadol, aj keď zatiaľ ešte nie je vyhlásená... Ja skutočne nechápem, o 

čo mu ide, práve jemu, ktorý za komunizmu patril medzi katolíckych disidentov.  

Niekedy začiatkom 90. rokov minulého storočia, keď bol na výslní politiky ako 

predseda Slovenskej národnej rady, poslal do Ríma listy, v ktorých žiadal, aby 

arcibiskup Ján Sokol bol odstránený zo svojho postu v Slovenskom Ríme. Neviem, 

                                                 
8 Mons. Marián Gavenda, Slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu 12. júla 2012; 

http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=604176. 
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komu-kde takýto list poslal, ale nebohému biskupovi svätého života Pavlovi 

Hnilicovi SJ určite. Ten list som mal v rukách, možno niekde sa raz nájde v jeho 

pozostalosti. Údajne podobný list s rovnakou žiadosťou dostali viacerí biskupi.  

V liste František Mikloško žiadal otca biskupa Pavla, aby vo Vatikáne zariadil 

pozbavenie arcibiskupa Jána Sokola jeho cirkevnej funkcie; aby ho na príkaz z 

Vatikánu odstránili a vzali do Vatikánu. Absurdná žiadosť, a biskup Pavol Hnilica na 

to nielenže nemal právo, ale ani ten najmenší dôvod. 

Ako blízky spolupracovník otca biskupa Pavla Hnilicu bol som v Ríme pri tom, 

keď sme dostali tento list. Otec Pavol s istým smútkom v tvári ho čítal, potom ho 

podal mne s otázkou, čo na to poviem. Reagoval som veľmi krátko: „Je to trápne, ale 

mňa zaujíma, a som zvedavý, čo poviete na to Vy, otec Pavol?“ Pomaly, vždy so 

zjavnejším smútkom v tvári, poznamenal:  

„Dalo sa očakávať, že po páde komunizmu príde v Cirkvi k takýmto nešťastným 

javom. Komunizmus, červeného diabla, vyhnali jednými dverami von, ale on je 

majster lží a klamstiev, a druhými dverami (či oknom) sa im šikovne vkradol späť a 

pokračuje vo svojom ničivom diele. Zasieva nedôveru, nepokoj a rozbroje. Treba s 

tým Ferkom Mikloškom otvorene pohovoriť a spýtať sa ho, čo má vlastne proti 

arcibiskupovi Sokolovi? Či si uvedomuje, čo chce a komu takto slúži?  

A čo to žiada odo mňa? Po prvé, mne neprislúcha rozhodovať o tom, ktorý biskup 

má byť vo Vatikáne, ktorý nie. Ale to doslova neľudské v tej jeho požiadavke 

spočíva v tom, že mám urobiť niečo zlé – našťastie to ani nemôžem – proti človeku, 

ktorý mne osobne, ale najmä svätej Cirkvi na Slovensku urobil nesmierne veľa 

dobrého. Šebastián, Ty dobre vieš, že Janko Sokol bol ten človek, ten kňaz, ktorý bol 

z mojich kontaktných ľudí v čase totality najodvážnejší, najúčinnejší i najobetavejší v 

našej spolupráci. Stretli sme sa viackrát v Poľsku, Maďarsku, v Chorvátsku – (vtedy 

v Juhoslávii), kde ja i on sme mohli prísť a stretnúť sa, kde som mohol prevziať od 

neho diskrétne správy a domov poslať odkazy i pomoc. Teraz, keď vďaka 

Gorbačovovej perestrojke režim zmäkol a napokon padol, a práve Janko Sokol sa stal 

arcibiskupom, ja by som mal hľadať cesty, ako ho dať odvolať? To, prosím, nejako 

mu odkáž, že ani náhodou. Práve naopak. Arcibiskupovi Sokolovi ja aj naďalej 
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dôverujem a budem mu pomáhať. Nechápem toho Ferka, iba mi to potvrdzuje moju 

obavu, že po páde komunizmu si diabol hľadá a nachádza svoje nové cesty.“ 

Ja osobne, brat Róbert, vďačím, po Pánu Bohu a mojich rodičoch práve 

dôstojnému pánovi kaplánovi z Blumentálu Jánovi Sokolovi za to, že ma duchovne 

viedol, povzbudzoval v premáhaní ťažkostí a vlieval mi dôveru, že iste sa raz kňazom 

stanem. Čas Dubčekovej jari umožnil, že Ján Sokol mohol byť na mojich primíciách 

v Ríme, v kaplnke Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda, 2. marca 1969, 

mojím manuduktorom. Moja vďačnosť voči dp. Jánovi Sokolovi, dnes emeritnému 

arcibiskupovi Slovenského Ríma ma sprevádzala roky a bude ma sprevádzať do 

konca môjho života. 

Rozhovor s otcom biskupom Pavlom o požiadavke Ferka Miklošku o odstránení 

arcibiskupa Jána Sokola bol veľmi smutný. Žiaľ, ukázalo sa, že otec Pavol v spoznaní 

nových spôsobov diabla mal hlbokú pravdu, ktorú sme si mohli overiť potom, keď F. 

Mikloško najviac bránil, ba stal sa vodcom priaznivcov arcibiskupa Róberta Bezáka.  

František Mikloško sa stal Tvojím, brat Róbert, advokátom, a bol okamžite, ako na 

zavolanie, v akcii. Dnes tento Ferko Mikloško, ktorý medzitým viackrát prezliekol 

politický kabát, je hlavým promótorom cirkvi novej, cirkvi Bezákovej. Smutné, 

tragické. 

Raz Ferko Mikloško bol odhodlaný umlčať ma brachiálnou mocou – oproti mne je 

silák. Vtedy som mu pokojne povedal, že: „Arcibiskup Bezák odporne klame.“ Ty, 

brat Róbert najlepšie vieš, ako klameš a aká je to Tvoja účinná zbraň – à propos iba 

dočasná – v pokryteckom predstieraní „prenasledovaného“ hrdinu, priam mučeníka. 

Keď na to myslím, prichádza mi zle. 

 

Vyhlásenie Apoštolskej nunciatúry v Slovenskej republike 

Brat Róbert, určite je tu namieste uviesť a citovať v plnom znení Vyhlásenie 

Apoštolskej nunciatúry, ktorá v mene Svätej stolice a z jej poverenia ho vydala, aby 

vysvetlila šíriace sa mylné informácie týkajúce sa postupu, ktorý viedol k 

rozhodnutiu Svätého Otca vo veci Tvojho odvolania. Roma locuta, causa finita. 
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Na základe početných podnetov poslaných priamo Svätej stolici 
kňazmi a veriacimi ohľadom pastoračnej situácie v Trnavskej arcidiecéze 
Štátny sekretariát Jeho Svätosti poveril Kongregáciu pre klérus pripraviť 
apoštolskú vizitáciu v tejto partikulárnej Cirkvi s cieľom, aby preskúmala 
pravdivosť sťažností týkajúcich sa biskupa arcidiecézy J. Ex. Mons. Ró-
berta Bezáka. Apoštolská vizitácia sa uskutočnila v dňoch od 22. januára 
do 1. februára 2012 a za apoštolského vizitátora bol menovaný litoměřic-
ký biskup z Českej republiky, J. Ex. Mons. Jan Baxant.  

Výsledky preverovania boli následne apoštolským vizitátorom zaslané 
na Kongregáciu pre klérus, ktorá sa im v spolupráci so Štátnym sekreta-
riátom a Kongregáciou pre biskupov primerane venovala a pozorne ich 
preskúmala. Kongregácia pre biskupov následne oboznámila J. Ex. 
Mons. Róberta Bezáka s najdôležitejšími bodmi s ohľadom na jeho osobu 
a jeho pastoračnú aktivitu a požiadala ho, aby ich zvážil a vyjadril k nim 
svoje stanovisko.  

Mons. Bezák odpovedal na túto požiadavku listom adresovaným Kon-
gregácii pre biskupov. Finálne výsledky preverovania spolu so stano-
viskom Štátneho sekretariátu a Kongregácie pre klérus boli následne 
predostreté Svätému Otcovi, aby uskutočnil konečné rozhodnutie.  

Svätý Otec po pozornom zvážení a modlitbe sa rozhodol požiadať J. 
Ex. Mons. Róberta Bezáka, aby sa zriekol pastoračného riadenia 
Trnavskej arcidiecézy. Pred zverejnením rozhodnutia Svätého Otca 
prefekt Kongregácie pre biskupov na žiadosť Mons. Bezáka mu poskytol 
možnosť osobného stretnutia s ním. Stretnutie sa však neuskutočnilo. 
Keď Mons. Bezák odmietol podať demisiu, Svätý Otec ho odvolal z pasto-
račného riadenia arcidiecézy a toto rozhodnutie bolo zverejnené 2. júla 
2012. Pápežské rozhodnutia týkajúce sa menovania alebo odstúpenia z 
úradu biskupov jednotlivých biskupských sídiel sú Svätou stolicou 
zverejňované v deň, ktorý bol so zainteresovanou osobou dohodnutý, 
alebo jej bol stanovený.  

Svätá stolica preto vyjadruje hlbokú ľútosť nad skutočnosťou, že Mons. 
Bezák urýchlil zverejnenie tejto správy a tým porušil pápežské tajomstvo. 
Apoštolská nunciatúra aj v mene Svätej stolice pozýva veriacich na 
Slovensku, aby ochotne a v duchu viery prijali rozhodnutie Svätého Otca. 
Svätý Otec vyjadruje všetkým biskupom, kňazom, diakonom, rehoľníkom 
a veriacim laikom Slovenska svoju otcovskú blízkosť, aby sa v tejto 
Svätým Otcom milovanej krajine ešte viac upevnila jednota Cirkvi.  

V Bratislave dňa 9. júla 2012 
9 

 
Brat Róbert, veď predsa Ty si hneď po vizitácii išiel do Ríma, kde si sa stretol aj s 

pápežom Benediktom XVI., ktorému si odovzdal list. Svoju verziu a obranu si mu 

napísal v nemčine, a to si urobil veľmi dobre. Na rozdiel od Teba ja som pre-

                                                 
9 http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120709040. 
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svedčený, že Benedikt XVI. si veľmi pozorne Tvoje stanovisko a vysvetlenie 

prečítal.
10

 

V závere svojho listu, ktorý si dal zverejniť v televízii TA3, predsa píšeš: „Ak 

rozhodnutie o zbavení pastoračného úradu riadení Trnavskej arcidiecézy je naozaj 

vôľou Svätého Otca, ktorého mám v hlbokej úcte, s rešpektom, pokorou, dôverou, 

láskou, poslušnosťou a synovskou oddanosťou toto rozhodnutie prijímam, ostávam s 

ním s Kristom spojený v úprimnej modlitbe za dobro Cirkvi.“
11

 Ak si to naozaj písal 

Ty, brat Róbert, tak potom nechápem celý ten (prepáč za výraz) cirkus, čo okolo toho 

vznikol. 

 

Slovo bývalému ministrovi vnútra 

S Vami, pán doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.,
12

 sa poznám už vyše pol storočia, 

od roku 1962, či 1963, keď Vás asi päťročného Vaša milá mamička, moja sympatická 

kolegyňa Betka, priniesla do úradu, aby sme sa s Vami potešili a zahrali. Druhé naše 

stretnutie bolo tak asi o päťdesiat rokov neskôr, pri predstavení Vašej knihy v Trnave, 

kde ste verejne povedali že „pátra Šebastiána poznám už dávno z rozprávania mojich 

rodičov“, takže nie sme si cudzí. Ja som Vás začal lepšie spoznávať pri čítaní Vašich 

príspevkov v časopise Impulz.  

Zopakujem tu to, čo som povedal viacerým mojim priateľom: „Obdivujem toho 

ministra Palka, aký spoločenský prehľad má o dôležitých mravných a spoločenských 

problémoch súčasného sveta a ako kriticky ich traktuje.“ 

Žiaľ, o Vašom článku Bezák, Kajfáš, Dreyfus na Postoy.sk z 11. júla 2013
13

 to 

povedať nemôžem. Naopak. Zhodujem sa úplne s kritickým pohľadom na tento Váš 

článok s priateľom, prof. Františkom Vnukom, ktorý Vás nazval zapáleným advo-

kátom arcibiskupa Róberta Bezáka, a zároveň Vám právom vytkol, že celkom neo-

                                                 
10 Vyznanie, s. 115 – 116.  

11
 http://www.ta3.com/clanok/1002718/bezak-mohol-prist-o-urad-pre-sokolovopochybne-hospodarenie.html., Kristína 

Hostinová, c. d., s. 84. 

12 Životopis Vladimíra Palka čitateľ môže nájsť napr. tu: http://zapalka.sk/article.php?zivotopis. 

13 http://www.postoy.sk/bezak_kajfas_dreyfus. 
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právnene vyčítate katolíckemu spoločenstvu na Slovensku, že „prejavuje slabosť v 

tom, že nevie jasne povedať: Tento človek je nevinný“.  

Smiem sa Vás spýtať, pán minister, prišli ste časom predsa len na to, že to bol od 

Vás strašný nonsens, čiže nezmysel, zastávať sa zjavného odpadlíka, luhára a borca 

proti Cirkvi, jej viditeľnej hlave, pápežovi, Kristovmu námestníkovi? 

Prepáčte, ale vôbec nechápem Vašu logiku a katolícke presvedčenie. Robíte tak z 

lásky k Vášmu bývalému politickému spolubojovníkovi, Františkovi Mikloškovi, 

alebo aké sú Vaše pohnútky? Neviem. 

Alebo, pán minister, zastávate ten absurdný názor z obdivu k samotnému 

„hrdinovi“ Róbertovi Bezákovi, a stali ste sa aj Vy liberálnym katolíkom, ktorý pre-

kročil hranicu normálu a usiluje sa predstaviť ako „moderný katolík“ po jeho boku? 

 

Senzačné a prchavé správy bezákovcov 

Pán minister, je piatok večer, 10. januára 2014, 18.20. V správach Slovenského 

rozhlasu sa opäť hovorí o kauze Róbert Bezák. Z Viedne prišiel „slávny“ Paul 

Zuhlener, známy odporca pápeža, ktorý uisťuje poslucháčov o úspešnej rehabilitácii 

Róberta Bezáka, ako by sa už mala stať zajtra. 

Údajne, František Mikloško sa vrátil z Ríma, bol vraj u vysokých predstaviteľov 

Cirkvi a to už niečo znamená. Toto Zuhlener rozprával v Slovenskom rozhlase. O pár 

hodín sa dozviem, že Mikloško v Ríme vôbec nebol, a Zuhlener sa iba blamoval 

svojím chvastúnstvom... Ale, hlavne, že verejnosť môžeme na pár hodín potešiť 

falošnou správou... v tom sme majstri.  

Priatelia bezákovci, slamení hrdinovia a víťazní bojovníci z predvčerajška, spamä-

tajte sa, prestaňte s nechutným cirkusom, je to na smiech, čo vystrájate s tými vašimi 

senzačnými správami – aktuálnymi hodinu – dve.  

Pápež František sa vyzná v diablových trikoch, a preto hľadí na vás iba so žiaľom 

a modlitbou, aby vás vyslobodil z moci zlého ducha, ktorý si s vami zahráva, ako 

chce. Odtrhli ste sa od Petra, od Skaly, tak sa nečudujte a nečakajte, že pápež 

František Róberta Bezáka rehabilituje. Zbavte sa tejto naivnej ilúzie, veď sú medzi 

vami aj múdri ľudia.  
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Ani Róbert Bezák nie je hlúpy, len pýcha ho obrala o múdrosť, ktorá je Božím 

darom. Pravá ruka pápeža, čerstvý kardinál Gerhard Ludwig Müller, prefekt 

Kongregácie pre náuku viery, si s vami, modernými katolíkmi z Teofóra aj so 

samotným Róbertom Bezákom určite poradí. Je to robustný Nemec, mimoriadne 

nadaný a verný žiak Josepha Ratzingera.  

Pán minister, urobme si, prosím, malé porovnanie. Ak by ste boli ministrom, či 

predsedom vlády, a zrazu jeden minister, obľúbený u jednej časti občanov, ale u 

druhej nie, by sa postavil radikálne proti vládnemu programu, a Vašu vážnu žiadosť o 

rešpektovanie uznesení či príkazov by neposlúchol, a nevykonal by ich, Vám by do 

očí klamal a Vás vo svojej namyslenosti a spupnosti, pýche a zlomyseľnosti by si 

dovolil drzo a cynicky označiť za nesvojprávneho, nechali by ste ho spokojne ďalej v 

úrade, aby vo svojej funkcii a na svojom mieste naďalej rozvracal vládny program a 

stanovený schválený plán? Myslím si, že by ste s takým ministrom urobili krátky 

proces a poslali ho tam, kam patrí, do výslužby, na penziu. Alebo čo by ste urobili? 

 

Dôvody odvolania sú viac ako jasné 

Brat Róbert, hneď po svojom príchode do Trnavy si vo svojom „apoštolskom“ 

zápale zaútočil na dvoch starých zaslúžilých biskupov tým, že si ich vyhostil z bytov. 

V rozhovore s novinárkou Vrabcovou sa priznávaš, že Tvojím „...najväčším 

problémom bolo vysvetliť tým ľuďom, že arcibiskupský úrad nie je charitatívna 

inštitúcia ani penzión, kde všetci dožijeme, až kým nás smrť nerozdelí... Pochopili to 

ako nekresťanský krok, aj keď som vysvetlil, že vzhľadom na ich vysoký vek im tam 

nemôžem zabezpečiť dôstojný život aj s patričnou zdravotnou a sociálnou starostli-

vosťou. Čudoval som sa, že to nedokázali prijať...“
14

  

Ja sa zas čudujem, brat Róbert, že si sa nedokázal vžiť do ich situácie a správať sa 

voči nim ľudskejšie a kresťanskejšie; veď išlo o Tvojich spolubratov, ktorí sa zodrali 

v pastierskej a biskupskej službe. Prečo si neprejavil voči nim úctu, akú si zaslu-

hovali, ako to urobil, napríklad, biskup Mons. Viliam Judák, ktorý vedel poskytnúť v 

                                                 
14 Porov. Vyznanie, s. 66. 
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Nitre dôstojný útulok emeritnému kardinálovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi a 

emeritnému arcibiskupovi Dominikovi Hrušovskému?  

O starostlivosti Cirkvi hovorí aj Kódex kánonického práva, to si si mal, brat 

Róbert, pozrieť!
15

 

Podobne bez milosti a ľudského slova si sa vrhol aj na dekanov a odstránil ich 

priam diktátorským spôsobom: „Pán dekan, do dňa xy sa vysťahujete, túto faru 

musíte opustiť.“ 

Ty si to však ťažko pripustíš, lebo osobná pýcha Ťa zaslepila a zaslepuje. K tomu 

prichádza priazeň Tvojich nekritických stúpencov a tá Ťa priam oslňuje. Preto sa 

domnievaš, že si hviezda na duchovnom i náboženskom nebi Slovenska. Sú to tvrdé 

slová, ale, žiaľ, pravdivé. 

Uvediem Ti aj ďalšie konkrétne dôvody, prečo si musel byť z úradu trnavského 

arcibiskupa odvolaný, ako ich vidím ja a spolu so mnou aj mnohí iní, najmenej 95 

percent kňazov a drvivá väčšina veriacich Trnavskej arcidiecézy. Môžem tak urobiť 

vďaka svojmu pozorovaniu Tvojho apoštolského pôsobenia, Tvojich slov a činov, 

počas troch rokov, od júna 2009 do júla 2012, v Trnavskej arcidiecéze. Aj na základe 

našich niekoľkých osobných stretnutí. K tomu patria a radia sa aj svedectvá 

trnavských kňazov, ktorí pozorne počas troch rokov sledovali Tvoje slová a činy, ako 

svojho pastiera.  

 

Naše stretnutia 

Milý brat Róbert, prvýkrát sme sa stretli niekedy v roku 1991 na fare v Parti-

zánskom, u farára Vladka Farkaša. V bežnom rozhovore prišla reč aj na vášho sveto-

známeho spolubrata pátra Bernarda Häringa. Poznamenal som, že tento veľký teológ 

v poslednom čase má aj malé „odchýlky“ zo správneho stredu. Bol to aj môj osobný 

názor, ale dovolil som si to pripomenúť, lebo to si už dávno myslel aj môj skvelý 

špirituál, veľký teológ, profesor, jezuita, páter, kardinál Tomáš Špidlík SJ.  

                                                 
15 „Konferencia biskupov sa musí postarať, aby sa zaistilo primerané a dôstojné materiálne zabezpečenie zriekajúceho 

sa biskupa so zreteľom na prvotnú povinnosť, ktorá viaže diecézu, ktorej on slúžil“ (CIC kán. 402). 



32 

Aká bola Tvoja reakcia? Sebavedomý, jemne ironický úsmev v zmysle: priateľu, 

kam sa to berieš na takého obra? Nikam som sa nebral, iba som poznamenal, čo si 

myslel aj páter, ale hlavne úprimný svätec – Ty máš rád tento výraz – páter Tomáš 

Špidlík. To bolo prvé naše osobné stretnutie, ktoré mi niečo dôležité o Tebe 

napovedalo. 

Potom sme sa stretli iba príležitostne, viac-menej iba pozdravili, až do Tvojej 

biskupskej vysviacky. Ani po vysviacke naše stretnutia neboli síce časté, ale predsa 

častejšie, keď som Ti dva, či trikrát venoval knihy, alebo počas Trnavskej novény a 

pri slávnostných agapé na Arcibiskupskom úrade, alebo u nás, jezuitov. Inak ja som 

nemal veľa času na stretnutia a Ty si o ne ani veľmi nestál, lebo som nepatril medzi 

Tvojich privilegovaných. Deo gratias.  

 

Nekultúrne prevzatie darovaných a vzácnych kníh  

To, čo ma však prekvapilo, boli Tvoje tu a tam výroky o pápežovi Benediktovi 

XVI. Moja rýchla reakcia na to bolo darovanie Ti vzácnej knihy od priateľa Petra 

Seewalda: Benedikt XVI. Potrét zblízka,
16

 aby si ako arcibiskup získal pravdivý obraz 

a správne informácie o najväčšom súčasnom teológovi, kardinálovi, podľa mnohých 

učiteľovi Cirkvi, svätom Augustínovi našich čias, Josephovi Ratzingerovi. Viedenský 

kardinál Christoph Schönborn v Ríme 13. decembra 2013 povedal, že pápež Benedikt 

XVI. sa radí medzi teologických velikánov 20. storočia, tak ako John Henry Newman 

v 19. storočí. Jeho dielo pretrvá stáročia tak ako práce sv. Augustína či sv. Tomáša 

Akvinského.
17

 Publikácia Petra Seewalda podáva objektívne jedinečné svedectvo, 

ktoré svedčí o Ratzingerovej veľkej inteligencii, nielen ako o gigantovi teológie, ale 

aj o jeho dobrom srdci, keď diskrétne a nezištne pomáhal finančne núdznym 

študentom z chudobných krajín. Na prednášky vynikajúceho teológa a obľúbeného 

profesora Josepha Ratzingera, sa poslucháči ledva zmestili do vždy preplnenej 

prednáškovej sály.  

                                                 
16 Spolok sv. Vojtecha, Trnava 2007, 240 s. 
17 Kardinál Ch. Schönborn to povedal na prezentácii knihy Ultima parola autorky Giovanny Chirri, ktorá prvá 

porozumela latinskému príhovoru abdikácie Benedikta XVI. 11. februára 2013. 

http://www.erzdiözese-wien.at/site/home/nachrichten/article/33013.html. 
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V knihe Petra Seewalda nechýba zmienka už o známej skutočnosti, o neuveriteľnej 

pamäti Ratzingera. Jeho niekdajší spolužiak farár Franz Niegel na otázku novinára P. 

Seewalda: „Čo Vás na ňom najviac zaujalo?“ odpovedal: „Jeho neuveriteľná pamäť.“ 

Už ako chlapec sa vyznal v Augustínovi. Keď si robil doktorát, predložil jedinečnú 

dizertáciu, všetko summa cum laude. Raz sa ho rektor opýtal: „Neviete náhodou, čo k 

tomuto bodu ešte povedal Tomáš Akvinský?“ Odpoveď: „Viem, je tam osem 

odsekov. Ktorý máte na mysli?“ Farár Niegel v zamyslení nad prácou kardinála v 

Ríme ako šéfa Kongregácie pre náuku viery vyjadril pred novinárom P. Seewaldom 

svojmu bývalému profesorovi uznanie a náhle vyhŕkol: „Nanajvýš papabile,“ čiže 

vhodný stať sa pápežom.  

Seewaldova kniha rozhovorov má zvlášť vysokú hodnotu aj preto, že prináša 

otvorené výpovede niektorých teológov, kolegov Ratzingera žiarlivých na neho. 

Medzi inými sú tam: Hans Küng a Eugen Drewermann. V rozhovore s Drewemanom 

Seewald mu položil ako poslednú otázku: „Čo zostane z Ratzingera?“ Teológ 

Drewermann vo svojej pýche povedal: „Myslím, že nič. Na Ratzingerovo teologické 

dielo môžeme zabudnúť. Nepoznám nikoho, kto by bol Ratzingerovými teologickými 

úvahami nadšený.“ Po tomto rozhovore Seewald o Drewemannovi vyhlásil: 

„Drewermannova hviezda začala rýchlo klesať. Ľudia nemali o jeho slintajúce ma-

niacke spôsoby záujem tak ako prv. Pôsobil nielen neseriózne, ale aj nehodnoverne. 

Redaktori televíznych relácií s Drewemannom nadobudli dojem, že Drewemann je 

tak trochu blázon a divákom sa prejedol.“ 

 

Zjavné klamstvá  

Nečudujem sa Tvojim činom, diktovaným samoľúbosťou, keď myslím na osobnú 

skúsenosť s Tebou, s akou ľahkosťou a s neúprimným úsmevom si mi klamal a 

klameš ďalej iným v dôležitých záležitostiach. Aby som bol konkrétny. Ide o moju 

prosbu z júna 2011 napísať krátku a milú, iba 13-riadkovú spomienku na nového 

blahoslaveného pápeža Jána Pavla Druhého Veľkého, plus pridať k tomu Tvoju 

fotografiu. Chcel som to dať do plánovanej novej knihy: Svätý hneď – Santo subito.  
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Vďaka Bohu, vyšla aj bez Tvojho príspevku. Som napokon rád, že Tvoja foto-

grafia „nekrášli“ túto knihu. Brat Róbert, zostáva nám existenciálna otázka, prečo si 

vlastne nenapísal tých pár riadkov, ako milú a radostnú spomienku na nebohého 

duchovného giganta 20. storočia, akým Karol Wojtyła, Svätý Otec Ján Pavol II. 

Veľký, bol.  

Vieš, ako to všetko aj skončilo... Nič si mi neposlal a vieš aj prečo. Ja to viem tiež 

a aj Ti to prezradím. Ty pápeža ako duchovnú hlavu katolíkov vo svojom srdci už 

dávno neuznávaš, a o mŕtveho pápeža už vôbec nestojíš, bez ohľadu na jeho 

duchovnú, kňazskú, spoločenskú i ľudskú veľkosť.  

Knihu som Ti odovzdal v jedálni františkánov po večeri asi mesiac po Tvojej bis-

kupskej vysviacke. Prijal si ju, rovnako aj druhú, ktorú som Ti venoval o mesiac 

neskôr, žiaľ, dosť nekultúrnym spôsobom. Konkrétne: bez záujmu, akoby som Ti bol 

daroval kilo hnilých hrušiek; môj knižný dar Ťa skôr obťažoval, než obdaroval. Ani 

si sa nespýtal, čo sú to za knihy a od koho, a ani si sa nepozrel na titul. 

 

Dôvod nesplneného sľubu 

Brat Róbert, teraz moja vážna otázka: Ako možno hodnotiť Tvoj nesplnený sľub 

napísať pár riadkov ako spomienku na Svätého Otca, teda Karola Wojtyłu? Ver mi, 

že je to veľmi jednoduché. Ako som bol spomenul, Ty si už pred príchodom do 

Trnavy mal svoj jasný postoj k pápežstvu, jednoznačne negatívny, zamietavý. Pre 

Teba ako presvedčeného, hoci tajného prívrženca protestantizmu pápežsky primát 

nehral rolu. 

Z toho vyplýva Tvoj negatívny postoj k „pánovi“ pápežovi, „ktorý je pánom v 

Ríme, ale ja som pánom v Trnave, inak si nemáme čo povedať“. Tvoje slovné 

diskrétne vyjadrenia, vždy iba v kruhu priateľov, potvrdzujú, že zastávaš názory 

nezlučiteľné s náukou Cirkvi, s Magistériom, napríklad Tvoj postoj ku sväteniu žien, 

vzťah k homosexuálnemu partnerstvu, Tvoje posmešné, priam cynické vyjadrenia o 

vzácnych náboženských praktikách úprimne zbožných veriacich a iné. Aká neľudská 

nadutosť z toho syčí! K tomu pohľad na Tvoje teologické úvahy na Pohode a človek 

sa diví, že Ťa už vtedy nezbavili úradu...! 
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Preto Tvoje odmietnutie napísať malú a milú spomienku na pápeža Karola 

Wojtyłu, blahoslaveného v Ríme 1. mája 2011, nechápem iba ako ignorovanie prosby 

obyčajného rehoľníka. To by ma zaujímalo tak ako vlaňajší sneh. Mňa zarazilo Tvoje 

odmietnutie tejto prosby z iného hľadiska, ktoré mi potvrdilo iba to, čo tu o Tvojom 

vzťahu k Cirkvi píšem. Teba Kristov námestník a Petrov nástupca nezaujíma, lebo 

Tvoja ekleziológia s ním neráta, priamo povedané – Tvoje protestantské vyznanie ho 

vylučuje. 

A to je vážna vec, ktorá navodzuje zásadnú otázku: Brat Róbert, prečo si pred 

biskupskou vysviackou nepriznal úprimne tieto skutočnosti, tieto Tvoje protestantské 

„čnosti“? To by bolo hodné čestného človeka, kňaza, biskupa. Ty si to zatajil a 

narobil si veľké škody Cirkvi, mnohým veriacim, ale i sebe samému. Kardinálovi 

Tomkovi si zničil jeho obdivuhodnú celoživotnú cirkevnú kariéru, ako „pápeža“ 

Slovenska na sklonku jeho života. Kardinál urobil veľkú chybu, že prehliadol Tvoje 

quasi heretické sklony a vybral Ťa za arcibiskupa do Trnavy, Slovenského Ríma. 

Myslím si, že si to nezaslúžil.  

Brat Róbert, teraz sú už kocky definitívne hodené a vieme, na čom sme. Ty by si si 

to tiež mal uvedomiť a nezavádzať, nebalamutiť ďalej veriacich otrepanými lživými 

frázami, že Ti nebolo povedané, prečo si bol úradu zbavený. Bolo Ti to povedané a 

Ty to dobre vieš, žiaľ, luháš. Pamätaj, lož má krátke nohy, luhár sa chytí ľahko do 

siete svojich klamstiev.  

 

Naše posledné stretnutie 

Prozreteľnosť chcela a Karolko, môj nebeský mocný priateľ i ochranca to zariadil, 

že dva dni po vyjdení knihy Svätý hneď – Santo subito, sme sa osobne opäť stretli na 

ulici, akoby náhodou, ktorú ja neuznávam. Dal som Ti knihu s poznámkou: „Škoda, 

že si aj Ty do nej neprispel. Možno si ma chcel presvedčiť, že som už napísal dosť 

tých kníh o pápežovi Karolovi Wojtyłovi, že to stačí, a preto ani Ty nič nenapíšeš. 

Bol by som Ti na 50 percent musel dať za pravdu, lebo tých mojich kníh o pápežovi 

Jánovi Pavlovi II. je vďaka Bohu dosť pekný počet. Celkove 14. Veď iba prvá moja 

kniha o atentáte na pápeža Zabijem pastiera, v nemeckom origináli znie Das Attentat 
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auf den Papst...,  vyšla v ôsmich rečiach a v celkovom náklade vyše pol milióna, 

presne 565 000 tisíc exemplárov. Jednu túto knihu má aj Tvoja milá mama, ktorá si 

knihu kúpila (alebo som ju jej daroval?) v Prievidzi na púti, 15. augusta roku 2005, 

alebo v roku 2003. Možno sa Ti aj pochválila, že má peknú knihu s autogramom, čo 

Ťa možno potešilo. Alebo sa mýlim?  

O pápežovi Jánovi Pavlovi II., Veľkom, ako ho nazývam, som napísal ešte ďalších 

trinásť publikácií. Pozornosť predstaviteľov náboženskej literatúry a sveta kultúry 

vzbudilo osemzväzkové dielo s názvom: Lietajúci pútnik dvadsiateho storočia, v 

ktorom sú zmapované všetky zahraničné apoštolské cesty tohto veľkého pápeža, 

ktorých bolo 104. Za svoju literárnu činnosť, osobitne za toto dielo, som dostal 

vyznamenanie od prezidenta: Pribinov kríž a dva roky predtým Dr. h. c. od Trnavskej 

univerzity. Určite si spomínaš na moje štátne vyznamenanie, veď si na slávnosti chcel 

byť osobne prítomný, čo sa aj stalo.  

 

List arcibiskupovi Jánovi Sokolovi 

Brat Róbert, veľmi pozorne som sledoval Tvoju apoštolskú aktivitu, hlavne Tvoje 

výroky na aktuálne a závažné náboženské i spoločenské témy, čo sa mi chtiac-

nechtiac dostalo do uší od rozličných poslucháčov, ktorí chceli počuť môj názor na 

tie Tvoje vyjadrenia. Často ma to síce prekvapilo, ale vždy mi to poslúžilo k 

vytvoreniu si skutočného a pravdivého obrazu o Tvojom pravom duchovnom stave. 

Tvoje pôsobenie, drahý brat Róbert, už v prvé dni Tvojej biskupskej činnosti, žiaľ 

potvrdilo, že Ti chýba tá najvlastnejšia čnosť a sila kresťana, osobitne kňaza, tým 

viac biskupa – otca kňazov, a to popri láske k Bohu aj láska k človeku! 

Tvoj list, ktorý si poslal svojmu predchodcovi, arcibiskupovi Jánovi Sokolovi, 

určite nebol prejavom úcty. Práve naopak. V Cirkvi na Slovensku to bola skutočne 

neslýchaná drzosť. 

 

Vážený pán emeritný arcibiskup Ján, 

 
píšem tento list, pretože nemôžeme byť spolu hneď po Tvojom návrate 

zo zahraničia. Práve v čase Tvojho príchodu ja musím byť na stretnutí 
„mladých“, začínajúcich biskupov v Ríme. Najradšej by som všetko to, čo 
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napíšem, povedal ústne, ale nemôžem to odložiť až do doby svojho 
návratu, keďže ide o veľmi závažné skutočnosti. 

Ako si istotne, pán arcibiskup, po svojom príchode zistil, že na 
vstupoch do Arcibiskupskej kúrie sú zmenené zámky. Prikázal som ich 
vymeniť. Tým chcem docieliť, aby priamy vstup na kúriu mali len tí, ktorí 
sú tu aj riadne zamestnaní, alebo ubytovaní. Všetci hostia a návštevníci 
sa musia hlásiť najprv na vrátnici a potom môžu vstúpiť a vybaviť svoju 
záležitosť. Dal som prísny pokyn riaditeľovi Arcibiskupskej kúrie, aby 
dohliadol, žeby nikto iný kľúč od vstupných dverí nemal. V opačnom 
prípade budem musieť vyvodiť prísne dôsledky. Z toho je zrejmé, že ani 
Ty, pán arcibiskup nemáš dovolený priamy „zamestnanecký“ vstup do 
Arcibiskupského paláca, ale prosím, aby si vstupoval cez vrátnicu. 

Ako si, pán arcibiskup, tiež krátko po svojom príchode zistil, z 
Arcibiskupskej kúrie odišli takmer všetci jej predchádzajúci obyvatelia: 
dôstojní páni Javor, Kurila, Čeri a tiež emeritný pomocný biskup Dominik 
Tóth. Na základe tejto skutočnosti som nechal premeniť jedálne – takže 
vo veľkej jedálni sa stravujú členovia súčasného vedenia Arcibiskupského 
úradu a v malej jedálni predchádzajúce vedenie, ktoré nateraz už len 
zastupuje pán emeritný biskup Štefan Vrablec. Samozrejme, môžete byť 
v malej jedálni obaja spolu. Toto rozčlenenie je vhodné najmä preto, že aj 
pri stravovaní chcem riešiť so spolupracovníkmi mnohé záležitosti 
diecézy, a nie je vhodné Vás nimi zaťažovať. 

Keďže budem preč dlhší čas a na čas mojej neprítomnosti pripadajú aj 
rôzne slávenia, rozdelili sme si s pánom pomocným biskupom Jánom 
Oroschom a s generálnym vikárom Pavlom Zemkom program. Rozdele-
nie a aj slávenie Eucharistie v meste Trnava som schválil na určené 
hodiny a pre určené kostoly. Budem pokladať za veľmi nevhodné a 
súčasne i ako konanie proti môjmu schváleniu, keby som sa dozvedel, že 
určený program bol zmenený niekým iným, napríklad i tým, že nemohol 
predsedať slávnostnú Eucharistiu vopred určený kňaz!... Ak teda, pán 
arcibiskup, zostaneš v čase mojej neprítomnosti v Trnave, nepokladaj 
tento fakt za momentálne právo ma zastupovať na verejných liturgických 
slávnostiach. Želám si, aby si v meste Trnave sám nepredsedal na svätej 
omši ani v katedrále, ani v bazilike... Tak isto je nevhodné, aby si sa sám 
„pozval“ na eucharistické slávenia v rámci Trnavskej arcidiecézy. Vždy to 
bude možné len s mojím výslovným súhlasom, prípadne keď budeme 
vedieť o osobitnom pozvaní farárov z farnosti! 

Chcem veriť, že chápeš toto moje želanie ako žiadosť o vytváranie 
priestoru, ktorý potrebujem. Keďže po tom, ako si sa stal emeritným 
arcibiskupom, aj napriek prísľubu odchodu z Trnavy, ako mi toto Tvoje 
vyhlásenie sprostredkoval nuncius, si sa ubytoval na Kapitulskej ulici, a to 
v priamej blízkosti Arcibiskupskej kúrie. Kódex cirkevného práva 
upozorňuje, že aj keď si diecézny emeritný biskup môže ponechať miesto 
pobytu v samotnej diecéze, istotne to nie je len na niekoľko metrov od 
arcibiskupského úradu, ktorý 21 rokov viedol... Napokon môže nastať 
situácia, že v niektorých prípadoch pre zvláštne okolnosti Apoštolská 
stolica rozhodne aj ináč, emeritný diecézny biskup ani nezostane vo 
svojej diecéze. 
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Ja osobne by som bol rád a ocenil by som, keby si, pán arcibiskup, 
zvážil, ako by si mohol byť naďalej, a to iným spôsobom, užitočný po 
toľkých rokov vedenia arcidiecézy, a veľmi ocením, keď uvidím, ako sa 
pomaly stiahneš do úzadia, k zaslúženému odpočinku na pokojné miesto. 
Inštrukcia, ktorú vydala Kongregácia pre biskupov, naznačuje emeritné-
mu biskupovi, že má pripomínať „biblicky obraz starnúceho a slabnúceho 
Mojžiša, keď na vrchol hory, s rukami vyzdvihnutými k Bohu, intervenuje v 
prospech ľudu bojujúceho proti Amelekovi. 

Ja neodsúvam všetky zásluhy, ktoré za tie roky, pán arcibiskup Ján, 
máš pri budovaní Kristovej Cirkvi, ale súčasne sa nechcem stavať do 
polohy akéhosi milého priateľa, ktorý sa už dávno pred svojou biskupskou 
vysviackou tešil na spoluprácou s Tebou. To, že som bol Vatikánom 
„dosadený“ tak prekvapivo, nielen pre Teba, ale i pre mňa, na stolicu 
trnavského arcibiskupa, musí mať pre Teba svoju vážnu a vlastnú 
vnútornú výpoveď! Tu netreba čítať ani medzi riadkami! Nechcem a 
nebudem hľadať nejaký neexistujúci „modus vivendi“ ani vzájomnú 
komplementaritu, či kompromisné dohody. Áno, budem sa usilovať o 
Tvoju dôstojnú emeritúru a to v rámci tých určení, ktoré vytvoria pre mňa 
aj pre Teba, ale aj pre mnou určených spolupracovníkov vhodnú 
atmosféru pre ďalšie budovanie Trnavskej arcidiecézy a celej Cirkvi. 

Aj za to sa budem v Ríme modliť a prosiť o pastoračnú pomoc. 
 

V Trnave 13. septembra 2009 
Mons. Róbert Bezák, CSsR, trnavský arcibiskup18 

 

Ďakujem Pánovi, že som sa nemodlil nadarmo v súvislosti s Tvojím biskupským 

pôsobením a s Tvojím odvolaním z vysokého úradu. Prezradím Ti, že už počas svätej 

omše pri Tvojej biskupskej vysviacke som Ťa veľmi pozorne sledoval, doslova som 

špehoval Tvoje slová, gestá i mimiku a nadobudol som hrozný dojem: kardinál 

Tomko sa veľmi zmýlil, keď tohto svojho priateľa presadil na arcibiskupskú stolicu. 

V Šaštíne na púti 15. septembra 2012 kardinál po obede pokorne o Tvojej vysviacke 

priznal: „Žiaľ, to bol veľký omyl.“ Ja ako jeho seminarista dodávam: „Katastrofálny 

omyl.“ 

Kardinál Tomko nebol sám, ktorý post factum vyjadril svoj názor na Tvoju voľbu, 

drahý brat Róbert, ako biskupa. Známy jezuita, už nebohý P. Karol Ďurček
19

, vyjadril 

svoj skeptický názor na Tvoju voľbu za biskupa hneď potom, ako bola zverejnená. 

Nemýlil sa. Brat Róbert, prosím Ťa, pouvažuj nad tým, veď Ty si tiež poznal Karola 

                                                 
18 http://www.protiprudu.org/sokol-bezak-hrib-tri-listy/. 

19 P. Karol Ďurček SJ (12. 2. 1930 – 21. 1. 2011). 
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osobne, k jezuitom si mal blízky, vrelý vzťah, možno k niektorým až priveľmi, ako 

napríklad ku tragicky zahynulému Reľovi
20

. Tvoj stručný, ale hrejivý príhovor pri 

jeho pohrebnej omši bol niektorými rozpačito prijatý. Jeden pán farár vyriekol pre 

mnohých málo pochopiteľný výrok: „Dobre, že tu nie je žiaden zlomyseľný novinár.“ 

Našťastie nebol. 

 

Divide et impera  

Heslo Tvojej apoštolskej činnosti od jej začiatku bolo to staré rímske a osvedčené: 

Divide et impera, čiže rozdeľuj a panuj, bez ohľadu na spravodlivosť a ľudskosť, o 

láske už nehovoriac. Najprv Tvoje úsilie smerovalo k rozbitiu jednoty biskupského 

zboru. Vďaka Bohu, bez úspechu. Naopak, zlomil si si pritom väzy, a z bojiska bol si 

právom najvyšším veliteľom jemným, ale rozhodným spôsobom odvolaný na radosť 

verného Božieho ľudu, ako aj na osoh i úžitok Cirkvi.  

Jednotu kňazov si rozbíjal ich delením na tých „svojich“, moderných, liberálnych a 

svetáckych na jednej strane, a na tých „svätých“, Tebe nesympatických na druhej. Už 

samo takéto delenie na „sympaťákov“ a ich opak, čiže „nesympaťákov“, je u človeka, 

tobôž kňaza a biskupa, absurdný nezmysel, lebo pre neho má platiť univerzálna láska. 

Ty si sa ukázal hneď na začiatku človekom, ktorému práve táto láska chýba, a 

nečuduj sa, že niektorí kňazi mali z Teba strach ako z pomstychtivého človeka. 

Zamysli sa nad sebou – ak môžeš – aj v tejto relácii. 

Najprv si predviedol husársky kúsok s dekanmi diecézy, ktorých si nekresťanským 

spôsobom vyhodil z ich dekanských miest. Prišiel si na faru, postavil si sa do dverí 

(alebo do chodby) so skríženými rukami a hlasným príkazom: „Pán dekan, tu dnes 

končíte svoju službu, preto sa zajtra odsťahujete.“ Doslova tragický prípad si 

predviedol na trnavskej fare, kde bol dekanom Mons. Imrich Polák, s vysokou 

cukrovkou, starý a ťažko chorý človek. Keď počul Tvoj befel, chudák, stratil reč a do 

smrti sa mu už nevrátila. Nemyslel som si, že si ako človek, o kňazovi nehovorím, 

schopný takého barbarského činu voči starému, ťažko chorému spolubratovi. To sa Ti 

raz, ani nevieš kedy, môže vrátiť... Myslíš na to niekedy?  

                                                 
20 P. Aurel Štefko SJ (1. 6. 1950 – 7. 1. 2011). 
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Čo sa Ti tiež, hoci už nie tak rýchlo, ale bezcitne podarilo, bolo vyhnanie neľud-

ským spôsobom dvoch starých zaslúžilých biskupov z ich bytov.  

 

Keby som hovoril jazykmi anjelskými  

a lásky by som nemal, ničím by som nebol... 

Brat Róbert, Ty si sa odvážil obviniť a odsúdiť okolo 200 kňazov Trnavskej 

arcidiecézy ako spolupracovníkov tajnej polície, ŠtB. Pokým som Ťa nespoznal, 

nemyslel som si, že pri Tvojich negatívnych vlastnostiach, ako je Tvoja bezbrehá 

pýcha a neuveriteľná samoľúbosť i chladný cynizmus, voči všetkým, ktorí Ti nesedia 

a netlieskajú ako velikánovi, si schopný aj takej mravnej nízkosti a nehoráznosti. 

Odkiaľ máš tie presné údaje o dvesto kňazoch, eštebáckych spolupracovníkoch? 

Odkiaľ to tak dobre vieš, že spolupracovali s ŠtB? Bol si osobne pri tom a robil si si 

presné záznamy o ich činnosti, aby si ich raz proti nim použil? V tých ťažkých časoch 

pred Novembrom 1989 si žil na Mesiaci a nevedel si, ako sa žilo tu, na Zemi? Brat 

Róbert, nehanbíš sa za také nízke morálne prejavy a ohovárania?  

Tí ľudia, ktorí „spolupracovali“, čo by asi mohli povedať o Tebe? V každom 

prípade by mohli spokojne vyhlásiť, že si človek bez úcty a lásky nielen k starým 

ľuďom, ale aj ku všetkým, ktorí ináč zmýšľajú ako Ty, ako si to po prevzatí úradnej 

moci jasne dokázal. 

Prezradím Ti dodatočne, drahý brat Róbert, že krátko po Tvojich neľudských 

zákrokoch proti dvom starým zaslúžilým biskupom, J. E. Dominikovi Tóthovi a J. E. 

Štefanovi Vrablecovi, ako i po Tvojom drastickom postoji voči dekanom a niektorým 

kňazom, som sa už v septembri 2010 v eucharistickej modlitbe pri spomienke na 

trnavského biskupa začal modliť: „Pane, zmeň postoj nášho biskupa Róberta, vnukni 

mu presvedčenie, že láska k bratom a sestrám je pre kňaza, zvlášť pre biskupa, otca a 

pastiera, to najpodstatnejšie. A ako hovorí svätá Terezka od Ježiška, na konci nášho 

života budeme súdení podľa lásky, ktorú sme v živote komukoľvek prejavili. 

Teraz, brat Róbert, sa posuniem k Tvojmu „nadšenému teologickému výkladu“ v 

Trenčíne, kde si podal novú definíciu Boha ako najväčšieho „pohoďáka“. Na druhý 

deň vo svätej omši som pozmenil svoju prosbu za biskupa takto: „Pane, ochráň svoj 

verný ľud od heretika a premiestni ho niekde na kopanice, lazy, kde nenarobí veľa 
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škody.“ Človek mieni, Pán Boh mení naše plány, naše túžby. Vždy ale k lepšiemu. 

Vďaka mu. Moje prekvapenie bolo radostné a úprimné, keď o krátky čas padlo 

správne rozhodnutie o Tvojom odvolaní z úradu arcibiskupa, ktoré si Ty sám oznámil 

v Katedrále sv. Ján Krstiteľa v Trnave 1. júla 2012. 

 

Slovák, či národný bezdomovec?  

Svojimi výrokmi o pohnutej histórii nášho slovenského národa si sa prejavil ako 

absolútny ignorant v družnom rozhovore spolu s Tvojím duchovným otcom a 

vodcom Štefanom Hríbom. Preto som Ti venoval aj knihu Z ďalekých ciest
21

 od 

Alexandra Macha, ministra vnútra 1. Slovenskej republiky. Ty si bol totiž od prvých 

dní svojho pobytu v Trnave v duchovnej deformácii pána Hríba a v absolútnej 

politickej harmónii s ním ako skalopevný Čechoslovák, protislovensky naladený, 

hoci, ako som si myslel, mal by si byť Slovák. Pán s Tebou a zlé preč. A v tomto 

protinárodnom postoji pokračuješ aj v rozhovoroch s Mariou Vrabcovou a Štefanom 

Hríbom v tých svojich dvoch publikáciách, ktoré vyšli pred Tvojím odchodom do 

Talianska. 

Keď si sa vyjadril verejne spolu so svojím duchovným vodcom a otcom i 

patrónom, s majstrom Hríbom, o prezidentovi Dr. Jozefovi Tisovi, a táral si čosi o 

fašistoch..., jeden starší a múdry pán, povolaním profesor, k tomu poznamenal: „To, 

že ten liberál Hríb, páchnuci náboženskou hnilobou, tak hovorí o Tisovi, dá sa 

pochopiť. Je to jeho názor. Ale že slovenský katolícky kňaz, dokonca biskup, trepe 

také marxistické nezmysly, to je na zaplakanie. Je to veľká negramotnosť, za ktorú sa 

treba hanbiť!“ (Brat Róbert, prepáč úprimné slová tohto staršieho pána!) Boľševické 

rezíduá sú vraj podľa neho ešte aj dnes cítiť u niektorých kňazov. A Ty si arcibiskup! 

Machova kniha Ti mohla poslúžiť nielen na sebakritické zamyslenie, ale aj na 

rozšírenie obzoru Štefana Hríba, ktorý občas tupo napáda to, čo je Slovákom také 

drahé a vzácne. Nech Tebe aj Tvojmu duchovnému otcovi a politickému vodcovi 

poslúžia slová veľkého nášho básnika, katolíckeho kňaza, už takmer slepého Janka 

                                                 
21 Vydala Matica slovenská, Turčiansky Svätý Martin 2009, 368 s. 
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Silana, ktorými ocenil veľkosť svojho priateľa. Ide o krásne svedectvo o slovenskom 

verejnom činiteľovi ťažko skúšanej 1. Slovenskej republiky:  

 

„Môj milý Šaňo Mach,    To nie je veta klamná. 

Ty vôbec nemaj strach.    Toto je pravda vždy: 

Keby si umrel hoci dnes,    Ty trpel si aj za mňa. 

Ty prídeš rovno do nebies.    Preto Ťa držím v objatí.  

 Janko Silan, Važec 26. novembra 1975.
22

 

 

„Pán“ pápež je pánom v Ríme, ja som pánom v Trnave 

Vďaka Bohu, brat Róbert, že Ťa múdri mužovia Cirkvi zbavili miesta arcibiskupa 

Trnavskej arcidiecézy a poslali na miesto, ktoré si právom zaslúžiš, na emeritúru.
23

 

Malo sa tak stať už o rok, či dva skôr. Bol by si Cirkvi, Božiemu ľudu, najmä 

jednoduchým, úprimne veriacim spôsobil menej duchovných bolestí a škôd. Tvoj 

omyl, ktorý možno pokladať za herézu, sa dal dokázať už v tom čase. Otázka: Ako si 

staval k primátu pápeža? Tvoja odpoveď: „Pán“ pápež je pánom v Ríme, ja som 

pánom v Trnave a inak si nemáme čo povedať. Nebolo to Tvoje úprimné, hoci skryté 

presvedčenie? Mýlim sa? Nemyslím. 

Ďakoval som Pánovi, že už nemôžeš šíriť svoju pomýlenú ekleziológiu, ktorá, brat 

Róbert, Ty to dobre vieš, a keď si úprimný voči sebe samému, si to aj priznáš, nebola 

už katolíckou, lebo Tvoj pohľad na Cirkev svätú, rímskokatolícku, osobitne na jej 

                                                 
22 Alexander Mach, Z ďalekých ciest, s. 344.   
23 Marian Vojtko: Je Mons. Róbert Bezák emeritným arcibiskupom? 

Emeritný = vyslúžilý, penzionovaný. Je to čestný titul biskupov, ktorí ukončili službu vo svojom úrade. Kódex 

kánonického práva v kánone 185 uvádza: Tomu, kto stratil úrad dosiahnutím veku alebo zrieknutím sa, ktoré bolo 

prijaté, sa môže udeliť titul emeritný. Je to všeobecný predpis v kapitole o strate cirkevného úradu. Konkrétne v 

súvislosti s úradom biskupa hovorí aj kánon 402 § 1.: Biskup, ktorého zrieknutie sa úradu bolo prijaté, ponecháva si 

titul emeritného biskupa svojej diecézy, a ak si to želá, môže si podržať miesto pobytu v samej diecéze, ak v niektorých 

prípadoch pre zvláštne okolnosti Apoštolská stolica nerozhodne ináč. Z tohto predpisu vychádza i to, čo čítal arcibiskup 

Bezák v prvom liste apoštolského nuncia z 26. júna, ktorým bol vyzvaný, aby sa zriekol úradu: „...po zverejnení 

zrieknutia sa úradu, ako emeritný arcibiskup budete musieť sídliť mimo územia Trnavskej arcidiecézy...“ 

To by bolo platilo, keby arcibiskup Bezák poslúchol výzvu a zriekol by sa úradu. Vtedy podľa kánonov 185 a 402 

by mu prináležal titul emeritného arcibiskupa trnavského. Lenže on sa rozhodol ísť inou cestou a zrieknuť úradu sa 

odmietol, čím nastala situácia, ktorá viedla k jeho odvolaniu z úradu. 

Po odvolaní z úradu mu však už titul emeritného arcibiskupa neprináleží. Je to zvláštna situácia: je stále biskupom, 

ale bez úradu, ale aj bez titulu. 

http://marianvojtko.blog.sme.sk/c/303034/Je-Mons-Robert-Bezak-emeritnym-arcibiskupom.html, 9. júla 2012. 
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duchovnú hlavu, Svätého Otca, „pána“ pápeža, ako si ho pomenoval, bol iný, ako ho 

vyznáva Boží ľud už 2 000 rokov. 

Ďakoval som Pánovi, že už nebudeš môcť, v každom prípade ako muž Cirkvi, na 

tých stretnutiach „pohody“, mladým ľuďom hlásať nezmyselné vyznania ako to, že 

Pán Boh je najväčší „pohoďák“. Drahý brat Róbert, čo si chcel tým vlastne povedať, 

keď si takto zredukoval Boha Všemohúceho, Láskavého, Trojjediného, Nepo-

chopiteľného na „pohoďáka“? Chce to byť Tvoja nová dogmatika? 

Zjavným klamstvom je Tvoje neustále opakovanie, že Ti neboli povedané príčiny 

Tvojho odvolania z úradu arcibiskupa. Fakt, že Vatikán nezverejnil v médiách 

dôvody a príčiny Tvojho odvolania, patrí roky a stáročia k overeným spôsobom a 

postupom Svätej stolice. Je to tak najmä v záujme dobra dotknutej osoby, aby sa 

chyby jednotlivca, keď sa ich už dopustí z akýchkoľvek príčin, nevykričali do sveta, 

a aby negatívne dôsledky boli tak čo najmenšie. 

Pri Tvojom exhibičnom vystúpení na Pohode v Trenčíne si sa prejavil ako heretik! 

Róbert, Ty si si skutočne neuvedomil, čo tam z hľadiska katolíckej viery za nezmysly 

táraš, ako sa vysmievaš z našej viery, viery úprimne veriacich bratov a sestier, ale aj z 

Tvojej viery?! A tiež z našej najhlbšej, najkrajšej modlitby, Modlitby Pána, Otče 

náš!! Pritom necitlivo a bolestne urážaš náboženské cítenie tých jednoduchých ľudí, 

za predpokladu, že veríš!!! Niektorí s kritickým pohľadom na Teba o tom 

pochybujú...  

A na dôvažok, k tomu, ešte aj jednu zo základných a najhlbších právd našej svätej 

viery, akou je pravda o Ježišovi v Eucharistii, znehodnocuješ, zosmiešňuješ, a 

predstavuješ sa tak úprimne povedané ako nejaký šašo. Je to smutné a bolestné. 

Potreboval si to k budovaniu svojho osobného imidžu? Alebo to hlavné bolo, že si sa 

chcel predstaviť pred Tvojím duchovným otcom a života vodcom Štefanom Hríbom, 

chcel získať jeho sympatie? „Pýcha ho zlomila...“ hovorili mnohí z Tvojich kňazov. 

A mali veľkú pravdu. 

Premýšľal si o tom, čo hovoríš a čo vlastne si chcel tým povedať? Počul som v 

tejto súvislosti i tvrdý úsudok o Tvojich úvahách: „Je ten človek normálny?“  
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Brat Róbert, smiem sa Ťa spýtať, bol si pred biskupskou vysviackou na lekárskej 

prehliadke? Myslím nielen u praktického lekára, ale aj u špecialistu, u psychiatra? To 

sa teraz v mnohých krajinách roky bežne robí už s kandidátmi na kňazstvo. Samo-

zrejme, že na biskupstvo je to ešte dôležitejšie. Keď sa tak nestalo, stala sa chyba, a 

to veľká. V každom prípade si mal ísť pod detektor lži, lebo klamstvo, ako som to s 

Tebou sám skúsil, Tebe problémy nerobí. Naopak, je Ti vlastné.  

Máme v tej oblasti skvelých odborníkov, lekárov, psychiatrov, čestných ľudí i 

aktívnych katolíkov, ktorí by Ti boli určite úprimne povedali pravdu a pomohli 

svojou radou. Bolo by sa zabránilo mnohým duchovným škodám a Tvojej falošnej 

kariére, končiacej, žiaľ, neodvratným pádom. Mnohí k tomu svoje povedali, či 

napísali. 

K nim patrí aj docent ThDr. Štefan Mordel, ktorý dal pravdivú a vyčerpávajúcu 

odpoveď na Tvoje teologické omyly a bludy. Je presvedčivá, a tak ju na konci v 

prílohe uvediem v plnom znení.  

Tu iba poznamenávam, že namiesto vecnej polemiky s autorom oprávnenej kritiky 

Tvojich heretických výrokov si sa rozhorčene urazil, vraj: „Čo si to dovoľuje jeden 

farár kritizovať biskupa?!“  

Brat Róbert, tu si si strelil vlastný gól, až to sieť dotrhalo, a diskvalifikoval si sa na 

celej čiare. Takto Ty chápeš kritiku a diskusiu? Podľa Teba nemôže kňaz, ktorý 

pozná teológiu lepšie ako biskup, taký, ktorý sa drží Magistéria a nehlása nezmysly, 

biskupa upozorniť na chyby a v duchu lásky ho napomenúť? To sa nesmie? Toto 

urobil Števko Mordel. Nič viac. A je to chvályhodné. Škoda, že tak už skôr neurobili 

naši biskupi, Tvoji kolegovia. Je síce možné, že tak aj urobili, diskrétne, že Ti vytkli 

Tvoje bludy medzi štyrmi očami, lebo nechceli Ťa verejne blamovať. Pravda, ako 

vidieť z ďalších Tvojich vystúpení, nedal si si povedať a svoje bludy šíriš ďalej. 

Kritiku neprijímaš, lebo mienka, akú máš o sebe, to nepripúšťa. 

Brat Róbert, výraznejšie a presvedčivejšie si nemohol ukázať nielen svoje teolo-

gické blúznenie, ale ani svoju ľudskú slabosť, a to v plnej miere. Namiesto 

žiadaného, vecného dialógu, v ktorom si mohol preukázať svoju prevahu, si sa 

postavil do pózy urazeného, a zároveň i porazeného, slovami: „Kto si to vôbec trúfa 
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na mňa? Jeden farár ide poučovať biskupa?“ Tento Tvoj postoj si demonštroval aj 

ďalej, a tak si sa ukázal ako zbabelý a urazený namyslenec. Nezávideniahodná úloha, 

preto Tvoji ideoví protivníci to s Tebou mali a majú v súboji ľahké.  

Zamysli si sa, prosím, brat Róbert, nad listom doc. Štefana Mordela a svoj ľahko-

myseľný a nezmyselný výrok „Pán Boh je najväčší pohoďák“ odvolaj, oľutuj, 

nakoľko si tým mnohých veriacich katolíkov, aj svojím smiechom pri tom, veľmi 

pohoršil... 

 

Tvoje vyjadrenia o Eucharistii a o pekle v programe Pod lampou u mnohých vyvo-

lali pochybnosti. Presne to vyjadril napríklad Juraj Macko v blogu časopisu .týždeň. 

 

Heretik Bezák  

 
Kto sa ešte nevyjadril ku kauze Bezák, nech sa hlási u súdruha 

Žinčicu. Tak sa teda hlásim a hneď trikrát. Prvý článok bude o heretikovi, 
druhý o arcibiskupskom mediálnom guláši (obidva analytické) a tretí 
trošku duchovnejší. 

Myslím si toto: Bývalý emeritný arcibiskup Bezák je heretik. Heretik je 
človek, ktorého názory sa v nejakej dôležitej vieroučnej otázke podstatne 
odlišujú od učenia Katolíckej cirkvi. Slovo heretik teda nebudem používať 
v nejakom morálnom zmysle, ani ako nadávku, ale čisto popisne, presne 
tak, ako som ho definoval. Budem hovoriť o dvoch známych rozhovoroch 
s Bezákom: Pod lampou a na festivale Pohoda a vyberiem si tri 
najproblematickejšie časti.  

 
1. Eucharistia 
Bezák na otázku Štefana Hríba, či tá „oplátka“ je DOSLOVA telom 

Ježiša Krista, odpovedal: „Nie, to nie je DOSLOVA“. A pokračoval v 
nejakých málo zrozumiteľných vetách o mäse. Katolícka náuka úplne 
jednoznačne tvrdí: Eucharistia (oplátka, sviatosť oltárna, sväté 
prijímanie...) je DOSLOVA telom Kristovým. Iná možnosť ako doslova je 
obrazne, symbolicky, metaforicky resp. analogicky. Nejako podobne to 
chápu napríklad protestanti (nechcem ísť do detailov, nie je to teraz 
podstatné). Otázka Štefana Hríba smerovala presne k vyjasneniu, či to je 
len obrazne, alebo či to je doslova. Tak ako Bezák odpovedal, je to 
jednoznačne heréza, bez akejkoľvek debaty. Z celej diskusie aj z celého 
prejavu Bezáka je u neho zrejmá absencia analytického myslenia, čo v 
prípade arcibiskupa nemusí veľmi prekážať. Pripúšťam, že Bezák túto 
herézu nechcel povedať tak nešťastne, ako ju povedal, a keby prišlo ku 
konfrontácii, tak by aj samotný Bezák nakoniec pripustil, že to je 
DOSLOVA. Ale keď nie som analytický typ, tak sa nepúšťam do analýz a 
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špekulácií, ktorými môžem zmiasť jednoduchších ľudí. Arcibiskup má ľudí 
viesť, a nie miasť. 

 
2. Peklo 
Bezák ďalej predstavil svoju víziu pekla ako nepripravenosť na objatie 

a podobne. Táto predstava je sama osebe v poriadku, je zaujímavá a 
niekomu môže pomôcť. Lenže na doplňujúcu otázku Štefana Hríba, či je 
to teda tak, že niekto je zároveň v nebi a zároveň v pekle, odpovedal 
Bezák áno. No a to už v poriadku, samozrejme, nie je. Podľa katolíckej 
náuky sa nič nemôže od seba líšiť viac ako nebo a peklo. Rovnako ako v 
prvom prípade sa arcibiskup Bezák dopustil či už vedomej, alebo 
nevedomej herézy. Tvrdiť, že niekto môže byť v nebi a zároveň v pekle, je 
z pohľadu katolíka heréza. Znovu ale pripúšťam, mohlo ísť o Bezákovu 
neschopnosť rozanalyzovať celú situáciu. Nebo a peklo sú podstatne 
odlišné a je to jasné každému katolíkovi (očistec z tejto diskusie zámerne 
vynechávam pre jednoduchosť). O tom, čo presne je nebo a peklo, 
teológia priamo nehovorí, lebo na to náš ľudský jazyk zrejme nestačí. 
Existujú v princípe dve predstavy: v prvej sú nebo a peklo nejakým 
miestom. Tu je nebo a tu je peklo (nebo hore a peklo dole). V druhom 
prípade sú nebo a peklo nejakým stavom. Obidve naše predstavy, miesto 
alebo stav, nie sú dokonalé. Čo je však úplne jasné podľa katolíckej 
náuky, je to, že keď to sú miesta, tak sú to veľmi odlišné miesta, a 
môžeme byť buď v jednom, alebo v druhom mieste, nikdy nie v obidvoch 
naraz. Keď sú to stavy, sú to stavy úplne odlišné, a nemôžeme byť aj v 
jednom, aj v druhom stave zároveň. Dokonca sú tieto miesta (stavy) 
definitívne a prechod z jedného miesta (stavu) do druhého miesta (stavu) 
už nie je možný (stále pre jednoduchosť vynechávam tzv. očistec). Bezák 
vo svojej predstave pekla použil stav, no Hríbova otázka sa zrejme 
intuitívne týkala miesta. V takomto prípade môžeme byť na jednom 
mieste, ale vždy v inom stave. „Pohoda“ a „kel“ môžu byť stav alebo 
miesto. Byť v pohode môže znamenať byť v dobrom stave, alebo byť na 
mieste s názvom Pohoda (napríklad bar Pohoda). Byť v „keli“ môže 
znamenať byť v zlom stave, alebo byť na mieste, kde sa nachádza kelové 
pole. Štefan Hríb sa pýta, či môžem byť naraz v bare Pohoda a pritom 
môžem byť v keli (v zlom stave), a Bezák mu prekvapivo odpovedá, že 
áno. Normálny človek by si povedal, že sa nedá byť naraz aj v dobrom, aj 
v zlom stave, alebo že sa nedá byť na dvoch miestach naraz (bilokácia). 
Podľa Bezáka (a Hríba?) to zrejme ide. V skutočnosti to samozrejme 
nejde, len Bezák ani Hríb si nevšimli, že jeden hovorí o mieste a druhý o 
stave, a celé sa to zamotalo. U novinára Hríba to až tak neprekáža, u 
arcibiskupa Bezáka áno. Podobne ako v prvom prípade je Bezák buď 
heretik, alebo sa nepresne vyjadril. V každom prípade mohol zmiasť 
jednoduchého človeka. Človek, ktorému až doteraz bolo jasné, že nebo a 
peklo sú odlišné a že nemôže byť naraz aj v nebi, aj v pekle, zrazu 
arcibiskup, chtiac, či nechtiac, tomuto človeku tvrdí presný opak. 

 
3. Boh pohoďák 
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Posledná problematická vec sa týka Bezákovho vyhlásenia: Boh je 
najväčší pohoďák. Samotné vyjadrenie nie je heretické, problém je ten, 
že nie je jasné, čo presne sa pod týmto vyjadrením myslí. V istom zmysle 
totiž Boh najväčším pohoďákom naozaj je, ale v inom zmysle nie je. 
Naopak, aj diabol je v niektorých prípadoch pohoďákom. Boh je pohoďák, 
lebo v pohode človeka tvoril niekoľko miliárd rokov. Boh je pohoďák, veď 
Ježiš Kristus (druhá Božská osoba) sa bavil na svadbe v Káne 
Galilejskej. Boh je pohoďák, veď v Biblii sa niekoľkokrát píše: Nebojte sa! 
Ale nie vždy je Boh pohoďák. V Biblii je veľa príkladov, keď nebol, a 
nielen v Starom zákone. Ježiš vyhnal kupcov z chrámu, zlorečil figovníku, 
niekoľkokrát apoštolom vynadal, dokonca samotnému Petrovi (choď mi z 
očí, satan). Ježiš nebol pohoďák ani v Getsemanskej záhrade. Ježiš 
nebol pohoďák, keď išlo o hriech. Odpustil, ale zároveň dodal: Choď a 
viac nehreš. Nikde nás nevyzýval, aby sme si v pohode hrešili, koľko 
chceme. Naopak, diabol je často pohoďák, čo sa týka hriechu. Pokojne si 
hreš, chlapče, je to v pohode. Aj samotnému Ježišovi vravel: Pokojne si 
skoč zo skaly, v pohode, veď si Boží syn, nič sa Ti nestane. Tvrdiť, že 
Boh je pohoďák, je OK, ale musíme zároveň povedať nielen to, čo tým 
presne myslíme, ale hlavne to, čo tým určite nemyslíme. V opačnom 
prípade znovu môžeme ľudí zmiasť a veriaci ľudia berú slová 
(arci)biskupov väčšinou dosť vážne. 

V dnešnej dobe plnej relativizmu sú z úst katolíckeho arcibiskupa slová 
o Eucharistii, ktorá nie je Kristovým telom, slová o nebi a pekle zároveň a 
slová o Bohu pohoďákovi bez akéhokoľvek ďalšieho vysvetlenia, nezod-
povedné a veľmi nebezpečné. V tomto Bezák Pod lampou a na Pohode 
jednoznačne zlyhal. Buď je heretikom, alebo hlupákom (nie preto, že mu 
chýba analytické myslenie, ale preto, že sa napriek tomu púšťa do 

špekulácií). Myslím si to prvé, ale pripúšťam aj to druhé.
24 

 

 

Pohoda a zanedbaná príležitosť 

Drahý brat Róbert, už vtedy, po onej Lampe Ťa mali pozbaviť úradu trnavského 

arcibiskupa. Nechápal som, že zodpovední za čistotu viery a mravov vtedy nepre-

hovorili. Podľa ich hodnotenia mal si byť pozbavený biskupského úradu už skorej. V 

každom prípade, po tomto Tvojom vystúpení na Pohode sa malo tak stať okamžite. 

Ako protestanta som Ťa chápal nielen ja, ale aj mnohí iní veriaci katolíci, ktorí 

mali vo svojom srdci a v mysli hlboké „sentire cum Ecclesia“. Preto po pozorovaní 

Teba a Tvojich činov i vypočutí si niektorých Tvojich výpovedí – najmä na spomí-

nanej trenčianskej Pohode – dospeli ku kritickému názoru na Teba. Toto mi povedali 

                                                 
24 Juraj Macko, Heretik Bezák. http://blog.tyzden.sk/juraj-macko/2013/1/14/heretik-bezak/. 14. januára 2013. 



48 

viacerí veriaci, jednoduchí, ale i vysoko vzdelaní ľudia. Tam si svojimi úvahami 

„exceloval“ a Všemohúceho i Vševediaceho a Svätého Boha novým pojmom de-

finoval: najväčší pohoďák.  

Škody, ktoré si svojím počínaním od Tvojho nepremysleného vystúpenia na Po-

hode v Trenčíne v lete 2011 a potom v Tvojich teatrálne abnormálnych vystúpeniach 

v troch televíznych staniciach na tretiu adventnú nedeľu 16. decembra 2012 zapríčinil 

matke Cirkvi, ale hlavne samému sebe, sú nedozierne. Pritom sa tváriš ako 

nepochopený a neuznaný hrdina, ktorému nuncius, biskupi, pápež a všetci, čo s 

Tvojimi pomýlenými názormi nesúhlasia, Tebe iba krivdia. Úžas! 

 

Našťastie, nechýbali ani reakcie z druhého tábora, skutočne Rímu verných 

veriacich, ktorí Ti 13. januára do Radvane poslali tento list: 

„Pán biskup, prijmite vážne napomenutie od svojich spolurodákov. 
Katolícky kňaz má byť dobrým príkladom pre spoluobčanov. Vy nie ste. 
Lámete sľub kňazskej poslušnosti ako suchý prútik. Neodstúpili ste z 
funkcie dobrovoľne. Museli Vás odvolať. Historická hanba pre Cirkev na 
Slovensku aj pre Vás. Zakázali Vám vystupovať v masmédiách, Vy 
vzdorovito vystupujete. V auguste 2012 v časopise .týždeň šéfredaktor 
Štefan Hríb uverejnil s Vami rozhovor. Podobne týždenník Vasárnap 11. 
decembra 2012. V TA3 dňa 16. decembra akýsi provokatér z Rakúska s 
manželkou vyzýval Slovákov – najmä mládež, aby sa zodvihla a podpo-
rila Bezáka, aby sa Cirkev na Slovensku otvorila svetu. Bola to planá 
výzva. Katolícka cirkev má otvorené dvere aj okná pre vstup i výstup. 

Dňa 16. decembra 2012 v TV Markíza ste sa vyspovedali. Pani 
hlásateľka Vám výsmešne aj dojato kládla otázky. Ako pokorný hriešnik 
ste vylievali svoje tajné žiale celú jednu hodinu. Dostali ste rozhrešenie aj 
bohatý honorár (judášsky). Na prilepšenie ku kaplánskemu platu. Vaša 
spoveď bola hanebnou zmesou klebiet, osočovania, sebaľútosti, skla-
mania, že Vám, nevinnému, ukrivdili, neoznámili príčiny trestu, neurčili, 
kam máte teraz ísť a čo robiť, aby ste vyžili zo 400 eur kaplánskeho platu. 
Seba ste dvíhali, iných obviňovali. Cirkevných predstaviteľov aj pápeža. 
Váš pyšný vzdor a dvojtvárnosť nás veriacich zarmucuje. Nepriatelia 
Cirkvi sa škodoradostne tešia z Vašich výčinov. Na začiatku „spovede“ 
ste prezradili, že na stolici arcibiskupa ste sa cítili ako knieža: Mal som 
ihneď všetko k dispozícii. Úslužné okolie. A tie toky peňazí!! Zabudli ste 
spresniť, že na stole ležala kôpka faktúr. Faktúry za výstavbu a opravy 
kostolov, cirkevných škôl, charitatívnych zariadení atď. v arcidiecéze, 
ktorá má asi 300 farností a stovky filiálok. Aj ste sa pochválili: Chcel som 
pozdvihnúť Trnavskú arcidiecézu nad všetky. Nepriznali ste sa, že Vám 
išlo najmä o pozdvihnutie Vašej osoby. 



49 

Od tej závratnej kariéry z priemerného kláštorného kňaza odrazu ste 
sa dostali na arcibiskupskú stolicu – sa Vám zakrútila hlava. Po nástupe 
ste na prvej schôdzi s kňazmi arcidiecézy vyhlásili, že v priebehu roka 
nebudú žiadne personálne presuny. Ale o niekoľko dní po hádke so 
svojím predchodcom arcibiskupom Jánom Sokolom ste sa začali mstiť 
ako zdatné feudálne knieža. Sokolovi ste ukázali dvere a jeho priateľom 
tiež. Mons. Javor, Mons. Tóth a ďalší desiati starší, obetaví kňazi, ktorí za 
desaťročia pôsobenia v kňazskej službe urobili mnoho duchovného a 
materiálneho dobra pre ľudí v diecéze, odrazu Vám zavadzali. Vyhodili 
ste aj Františka Očenáša, bývalého správcu farnosti v Jacovciach, 
rodisku J. Sokola. Pán Bezák, ukrivdili ste dobrému kňazovi. Z jeho 
iniciatívy si postavili veriaci v Jacovskej farnosti od roku 1969 do roku 
1986 dva nové kostoly vo filiálkach a dva, vrátane farského, podstatne 
zväčšili a obnovili. Postavili aj novú farskú budovu. 

V jej podkroví bývali a študovali teológiu – tajne pod vedením dona 
Jozefa Izakoviča – štyria mladí saleziáni. A v dobrom duchovnom ovzduší 
farnosti sa vychovali štyri rehoľné sestričky. 

Pán Bezák, iste si spomeniete, ako Vás prosil pán farár, aby ste ho 
ponechali vo farskej pastorácii, že sa cíti zdravotne veľmi dobre. Veľko-
kniežatsky ste ho odbili: „Máte zastaralé spôsoby, ste prísny, doba je iná. 
Ja, arcibiskup, som liberál!“ Zronený farár sa Vás opýtal: „Kam mám teraz 
ísť?“ Nedbalo ste odpovedali: „Choďte, kam chcete. Hoci aj hore na 
Kysuce, alebo dolu Váhom,“ výsmešne ste zakončili rozhovor. Neboli ste 
ľudský biskup, ako ste o sebe tvrdili. Vraj ste chceli byť ľudský a ľudový. 
Vraj preto ste išli medzi mládež na festival Pohoda. Vraj preto ste sa dali 
pozvať do relácie Pod lampou. Oboje moderoval Štefan Hríb, známy 
nepriateľ katolíkov. Pripravil kamery, aj otázky a odpovede.  

Pán Bezák, na Pohode ste mali využiť možnosť predstaviť Ježiša 
Krista – Bohočloveka ako príťažlivý vzor pre mladých ľudí. Ale to nebolo v 
Hríbovom pláne, ani vo Vašom. Na Hríbovu otázku ste odpovedali 
populisticky, aby sa to páčilo rozvášneným, samopašným ľuďom na 
scéne aj pred televíznymi obrazovkami. Vaše prirovnanie „Boh je taká 
pohoda“ ponížilo Boha, Večnú, Vševládnu,  Absolútne Dokonalú Bytosť 
Božiu, Tvorcu vesmíru a ľudstva, nášho láskavého Nebeského Otca 
potupilo a znížilo na nízku mravnú úroveň akejsi „Pohody“. Festivalovej 
Pohody v Trenčíne. Podobne ste sa zviditeľnili aj v relácii Pod lampou. 
Ako populárny liberálny arcibiskup. Na Hríbovu otázku: „Čo je hriech?“ 
ste dali pripravenú odpoveď: „Tu, v družnej besede nie je vhodné debato-
vať na túto tému.“ Čiže zľahčili ste pojem „hriech“. Lajdáckou odpoveďou 
ste polichotili ľahkomyseľným divákom... 

Pán Bezák, potupili ste Boha a zľahčili pojem hriechu. To sú dva 
základné stĺpy kresťanského učenia. A v tom tkvejú pádne dôvody na 
zbavenie z funkcie arcibiskupa. Prečo ste sa vyjadrovali tak primitívne a 
nezodpovedne? Lekári psychiatri hodnotia Váš stav ako schizofréniu – 
rozdvojenie osobnosti, teda ťažkú duševnú poruchu. Vašu chorobu 
zneužívajú nepriatelia Ježiša Krista a Cirkvi na jej podrývanie. Vaše 
prejavy šokovali mnohých ľudí a spôsobili aj predčasnú smrť biskupa 
Rudolfa Baláža.  
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Pán Bezák, čo Vám hovorí svedomie, keď vidíte, ako sa Vaši rodičia 
sužujú? Prosíme Vás, uniknite zo siete podlých liberalistov. V tíšine 
kláštornej kaplnky, v ľútosti a prosbách k Ježišovi nájdete odpustenie a 
uzdravenie duše aj tela. 

Prosíme za Vás milosrdného Boha.“ 
Banská Bystrica 13. januára 2013 

 
Karol Greguš, Juraj Gašpar, Milan Kováč, Šimon Sámel, Milada 
Javorská, Ľudmila Danková, Vinco Varholík, Jozef Miniarik, Igor 
Beniak 25 

 

Redakcia Svedectva dostala na tento list nasledovnú zaujímavú reakciu: 

  
Po pozornom prečítaní článku Uniknite zo siete liberálov mi nedá 

nenapísať niekoľko viet a faktov k jeho obsahu. „Od tej závratnej kariéry – 
z priemerného kláštorného kňaza odrazu ste sa dostali na arcibiskupskú 
stolicu – sa Vám zakrútila hlava.“ Z tejto vety sa dá vydedukovať, že 
filiálny, kláštorný kňaz je len priemerný a vlastne nemá sa čo starať do 
chodu a behu všeobecných udalostí. Okrem toho vykonával aj túto 
„priemernú“ činnosť: Po maturite v roku 1979 začal študovať na 
Bohosloveckej cyrilo-metodskej fakulte v Bratislave. Za kňaza bol 
vysvätený 17. júna 1984. Počas štúdia sa tajne stal členom rehole Krista 
Vykupiteľa (redemptoristov) napriek tomu, že rehole boli v tom čase 
zakázané. Bol vedený vo zväzkoch ŠtB ako osoba nepriateľská a 
preverovaná, a tak bol okrem iného neustále prekladaný do iných 
farností. Po zmene režimu mladého a talentovaného kňaza poslal 
banskobystrický biskup Rudolf Baláž na štúdiá do Ríma, kde študoval 
morálnu teológiu na Accademia Alfosiana. Štúdiá ukončil predčasne, lebo 
v roku 1993 bol vymenovaný za viceprovinciála redemptoristov. Bol profe-
sorom morálnej teológie na Teologickom inštitúte v Badíne a na Teo-
logickej fakulte Trnavskej univerzity. Roku 2005 sa stal administrátorom 
farnosti pútnického miesta Staré Hory. (Dosť „priemerné“.) 

„Ale o niekoľko dní po hádke so svojím predchodcom arcibiskupom 
Jánom Sokolom ste sa začali mstiť ako zdatné feudálne knieža.“ Po prvé, 
R. B. sa stal trnavským arcibiskupom, keď ho pápež Benedikt XVI. meno-
val 18. apríla 2009; na biskupa ho vysvätil 6. júna 2009 kardinál Jozef 
Tomko v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Jeho biskupské heslo 
bolo Imple nos Misericordia - zahŕňaj nás milosrdenstvom! Po druhé, keď 
teda došlo k hádke, nebolo už vtedy voľačo v poriadku, keďže hádke 
predchádza spor. Po tretie, pomsta ako feudálne knieža nie je možná, 
nakoľko každý nový správca vykonáva určité zmeny v prostredí, ktoré mu 
bolo zverené. 

„Vyhodili ste aj Františka Očenáša, bývalého správcu farnosti v 
Jaroviciach“. Tam sa mimochodom dokončuje penzión pre seniorov. V 

                                                 
25 Porov. Svedectvo, časopis tabuizovaných faktov. Vydávajú politickí väzni Zväzu protikomunistického odboja. 

Bratislava, ročník 23, č. 4/2013, s. 8. 
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našej hubovskej farnosti sú chrám, fara a chod farnosti udržiavané len z 
milodarov veriacich.  

„Ja, arcibiskup, som liberál!“. Je vôbec možné, aby „priemerný“ 
rehoľník, redemptorista, bol liberálom? V roku 2005 sa konali v našej 
farnosti ľudové misie redemptoristov zo Starých Hôr a mne ani našim 
farníkom sa ich homílie a prednášky nezdali vôbec liberálne. 

„Choďte, kam chcete. Hoci aj hore na Kysuce, alebo dolu Váhom.“ To 
sú vážne obvinenia. Sú tieto tvrdenia aj niečím podložené? Lebo zaiste 
poznáte vetu: „Kde niet žalobcu, tam niet ani sudcu.“ 

No a tá relácia Večer pod lampou, v ktorej arcibiskup R. B. odpovedal 
na otázky takého špičkového moderátora, akým je Štefan Hríb. (Niekde 
som počul, alebo čítal, že ani rímskokatolík nie je.) Po jej dopozeraní aj 
vo mne oné otázky a odpovede vyvolali veľa bolesti, žiaľu a rán. No 
musel som sa s tým vyrovanať asi ako každý rímskokatolík a uvažovať 
nad ich obsahom. Bolo to naozaj tak? Práve takto chcel emeritný 
arcibiskup R. B. odpovedať na otázky asi baptistu (ktorý mimochodom 
lampuje aj naďalej za veľmi slušný honorár, ktorý potom míňa v 
bratislavských baroch so ženami pochybnej povesti)? Bola to jeho ľudská 
slabosť, alebo šlo o úmysel? Veď slabí sme predsa všetci a aj tí najväčší 
svätci mali svoje slabosti. Keď to však bol úmysel, prečo tak odpovedal? 
Čo by z toho mal? Naozaj sa mu zo závratnej kariéry zatočila hlava, 
alebo to bolo len chvíľkové pomätenie mysle? Dlho som si na tieto otázky 
nevedel odpovedať. Až dokument odvysielaný v RTVS pred Vianocami 
2012 mi priniesol trocha svetla do tmy. Bol to vlastne portrét R. B. o jeho 
apoštolskej činnosti. A práve moment, keď vo vlaku Jána Pavla II., kde 
spomínaný arcibiskup hovorí o tom, ako jeho starý otec kúpil lampu z 
majetku arizovaného židom cez 2. svetovú vojnu, a keď ju doniesol 
domov, jeho stará mama mu povedala, aby ju okamžite išiel vrátiť, či 
nevidí, čo s tými ľuďmi robia, mi ho celého osvetlil lepšie a hlbšie. Okrem 
iného v tom vlaku, pokiaľ si dobre spomínam, boli aj vtedajší vysoko 
postavení štátni predstavitelia (Radičová, Figeľ, vtedajší riaditeľ ŽSR), ale 
aj predstavitelia iných cirkví. Je tam aj mnoho iných momentov o jeho 
kvalitnej dušpastierskej činnosti. Časť tohto dokumentu bola podľa 
všetkého zhotovená ešte pred odvysielaním relácie Večer pod lampou a 
pred odvolaním. Z toho pre mňa vyplýva, že jeho odpovede v tej relácii 
mali zaiste určitý význam. Aký? To už nechám na vás a vašich čitateľov. 
A keďže si bol podľa všetkého vedomý svojho konania, musel si byť tak 
isto vedomý aj toho, čo ho za spomínanú reláciu čaká.  

Čo sa týka mladých, festivalu Pohoda a liberálov, máte vy nejaký iný 
recept, ako ich vrátiť do Otcovského domu? Možno by bolo lepšie nechať 
ich napospas osudu. Možno... 

Peter Zjara26 
 

 

Svedectvo polemiku okolo kauzy Bezák uzavrelo svojím komentárom. Tento 

časopis bývalých politických väzňov Zväzu protikomunistického odboja je možno 

                                                 
26 Porov. Svedectvo, č. 6/2013, s. 12. 
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jediným médiom, ktoré o Tebe, brat Róbert, napísal niečo iné ako chválu na Tvoju 

osobu, či ľútosť a žiaľ nad Tvojím odvolaním. 

 

Redakcia Svedectva uverejnila otvorený list bývalému arcibiskupovi 
Róbertovi Bezákovi aj preto, že nikde inde v tlači sa neobjavil, hoci nebol 
doručený len našej redakcii. Naopak, obrany R. Bezáka sa zhostili takmer 
všetky liberálne médiá, vrátane verejnoprávnej televízie, ktoré využívajú každú 
príležitosť zaútočiť na Katolícku cirkev. Nemienime sa zaoberať obsahom listu 
pána Zjaru, čitateľ si urobí názor sám, ale na niektoré nedostatky musíme 
poukázať. (...) Obec Jarovice namiesto Jacovce; o Róbertovi Bezákovi píše ako 
o profesorovi (nie je známe, kedy bol vymenovaný). Tiež nič sme nepočuli o 
vlaku Jána Pavla II. Nedá nám však reagovať na záver listu. Jeho autor žiada 
mená signatárov. Máme ich v redakcii a podľa tlačového zákona máme právo 
ich nezverejniť. Sme presvedčení, že ani nie je dôležité, kto to píše, ale o čom 
píše. Napokon otvorený list korešponduje s niektorými praktikami R. Bezáka 
voči bývalým pracovníkom Trnavskej arcidiecézy. Posúďte sami: 

Bývalému arcibiskupovmu sekretárovi Bezák povedal: „Cirkev Vás nepotre-
buje a nechce, a to, že Vám zomrela matka a ste teraz prepustený, berte ako 
znamenie od Boha.“ 

Sekretárke biskupa Oroscha oznámil: „Ste žena, nemáte tu čo robiť. Cirkev 
nemá záujem s Vami ďalej spolupracovať.“ 

Ekonómke charity vyhlásil: „Nie je našou vôľou s Vami ďalej spolupracovať. 
Okamžite sa zbaľte a odíďte!“  

Zavolal si všetkých zamestnancov a informoval ich: „Som tu z vôle Svätého 
Otca a ako viete vďaka pánovi kardinálovi Jozefovi Tomkovi. Teraz to bude iné 
ako za Sokola...“ 

A potom si volali jedného zamestnanca po druhom a žiadali, aby dali sami 
výpovede. Vyhodil napríklad mamičku, ktorej pred dvoma mesiacmi zomrelo 
dieťa. Ďalej vyhodil ženu pár rokov pred dôchodkom, ktorá sa stará o postihnutú 
dcéru. Vyhodil…  

Podobne vyhadzoval aj kňazov... Vulgárne sa o nich vyjadroval a urážal ich... 
Bezák dôvody neudával, a ak, tak len také, čo človeka urážali.27 

 

 

Spomenutý docent ThDr. Štefan Mordel dostatočne a presvedčivo v svojich dvoch 

článkoch Tvoje bludy výborne analyzoval: Tvoja pýcha Ťa viedla k týmto excesom, 

ktoré miestami nadobúdali z úst arcibiskupa až pohoršlivú formu. Napríklad o 

modlitbe Otče náš si povedal, že „otčenáše a kľačanie nám nepomôže, to patrí už do 

kamennej doby“. Nepatríš skôr Ty do tej ľadovej doby? S pohŕdaním si hovoril o 

úprimných skutkoch nábožnosti a úcte prejavovanej v Božích chrámoch, o 

blahoslavenom pápežovi Jánovi Pavlovi II., o liturgii.  

                                                 
27 Porov. Svedectvo, č. 6/2013, s. 13. 



53 

Docent Mordel kriticky komentuje vo svojich pojednaniach aj vystúpenie speváčky 

Zuzany, ktorú si nechal vystupovať v katedrále. K tomu stačí zacitovať jedného 

občana so zdravým sedliackym rozumom: „Ten náš arcibiskup asi nevie, čo robí. Má 

v hlave všetko v poriadku, alebo kopu smetí, čo sa mu v mozgu miesi?“  

V každom prípade si svojimi „teologickými“ nezmyslami v obsahu a šarlatánskym 

spôsobom vo forme, ako si hlasným a tupým rehotom mnohých veriacich veľmi 

pohoršil a urazil v ich hlbokých a úprimných náboženských citoch. Pritom si zhodil 

sám seba – z „múdreho teológa“ si sa stával hlúpym a fanatickým agitpropom. 

Nezáleží Ti ani na Tvojom ľudskom, a tým viac kňazskom imidži? 

 

Tvoj priateľ a propagátor Štefan Hríb na Tvoju obranu napísal slovenským 

biskupom osobitný list
28

, na ktorý reagoval opäť môj priateľ doc. ThDr. Štefan 

Mordel. List uvádzam v prílohe v plnom znení. A medzi mnohými ďalšími 

vyjadreniami kňazov ku kauze Bezák ma zaujal aj jeden rehoľník, P. Karol Lovaš, O. 

Praem. Čitatelia nech posúdia sami. 

 

Bezákove Božie mlyny 

Zamyslenie na aktuálnu tému 

 
Strávil som niekoľko dní vo Vlkolínci. Vo verejnosti kulminovala kauza 

odvolania arcibiskupa Bezáka. Dedinou kráčali do kostola krojované 
ženy. Ako stále. 

 Od odvolania arcibiskupa prešlo niekoľko dní. Vášne vyprchali. A my 
sa môžeme na celú vec pozrieť trošku inak. S odstupom. 

Podstatu odvolania arcibiskupa neprináleží hodnotiť nikomu okrem 
tých, ktorí mu úrad zverili. Rím dal, Rím vzal. Kauza Bezák nám ukazuje, 
že nemusí byť pravidlom, aby biskupi odchádzali do dôchodku až po 
dovŕšení 75 rokov života, ako sme boli zvyknutí v našich zemepisných 
šírkach. V tomto smere je vec jasná. Čo nás mohlo vyrušiť, a vyrušilo i 
mňa, je forma, akou Róbert Bezák svoj úrad opustil. Napokon, táto vec sa 
stala predmetom nejednej, aj mojej kritiky. 

Až neskôr som si uvedomil, že Róbert Bezák, čo do formy, zožal len to, 
čo počas vykonávania funkcie zasieval vo vzťahu ku kúrii, ktorú viedol. 
Sám som bol svedkom, ako slúžil v katedrále omšu ním poverený kňaz, 
pričom jeden z dvoch emeritných biskupov „iba“ koncelebroval. Neštan-
dardná situácia. Druhý trnavský emeritný biskup, vzhľadom na „svojské“ 

                                                 
28 Štefan Hríb, Vážení biskupi Slovenska. Časopis .týždeň, roč. IX., č. 31/2012, s. 3.  
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správanie nového arcibiskupa, Trnavu nakoniec „dobrovoľne“ opustil. 
Zostávajúci Mons. Štefan Vrablec si kritiku nenechával pre seba. Na 
rozdiel od mena Bezák meno Vrablec bolo známe aj v Ríme. Dokonca na 
najvyšších miestach, vrátane pápeža Benedikta XVI. (Vrablec v Ríme 
pôsobil veľkú časť života.) Nebolo treba veľa, aby sa o nových 
„spôsoboch“ komunikácie Bezáka s emeritnými biskupmi dozvedeli aj vo 
Vatikáne. Práve oni napokon zlomili obľúbenému arcibiskupovi väzy. 
Podcenil biskupov – dôchodcov. V tom sa František Mikloško zmýlil, 
alebo bol zámerne zavedený, keď hľadal za prípadom tretieho trnavského 
emeritu Jána Sokola. Róbert Bezák doplatil iba na to, ako sa sám správal 
k druhým. Razancia, s akou mu bola predstavená jeho vlastná 
„emeritúra“, dáva tušiť, čo dobre vedel. Viac ráz bol na danú záležitosť 
upozorňovaný. Dokonca kvôli tomu opustil funkciu aj Bezákov prvý 
generálny vikár. Arcibiskup zostával panovačne tvrdohlavý.  

A ešte jedna drobnosť. V dňoch 18. – 20. júna zasadala za účasti 
apoštolského nuncia Mons. Giordanu Konferencia biskupov Slovenska. 
Róbert Bezák sa na rokovaní vzdal funkcie predsedu rady KBS pre 
Slovákov v zahraničí. Vo funkcii ho nahradil biskup Mons. Jozef Haľko. 
Bezákovi bolo jasné, čo ho čaká. Vrátane dôvodov na odvolanie. 
František Mikloško bol vabank, ktorý mu nevyšiel. Takto sa osobné 
problémy neriešia. Zvlášť nie vo vzťahu k Vatikánu. 

Nič z toho, čo som napísal, nemá za cieľ tvrdiť, že Róbert Bezák nebol 
obľúbeným duchovným, rovným a slušným chlapom. Možno zabudol, na 
čo zabúdame občas všetci: žiť život tak, aby sa nám v zlom nemalo čo 
vrátiť. Lebo Božie mlyny melú. Niekedy si dávajú načas a inokedy zas 
prekvapia svojou rýchlosťou.  

Vlkolínec mi pomohol. Samota, ticho a Boh urobili svoje. Vrelo 
odporúčam. Nielen Róbertovi Bezákovi.  

 
P. S. 
Spätná väzba je jedným z najväčších darov nášho Boha. Väčšina 

problémov a nedorozumení sa začína tam, kde tieto spätné väzby 
chýbajú. V prvotnom hodnotení prípadu Bezák som sa zmýlil. Nechal sa 
uniesť vášňami. Na chvíľu sa zo mňa stal človek davový. A ním som 
veľmi nerád. Preto toto zamyslenie. Dlhujem ho hlavne sebe. A svojmu 
svedomiu. Akoby dodal Milan Rúfus, pravda je vždy niečo viac, ako len 
vidíme, čucháme, alebo hmatáme. Je to jadierko pod škrupinou...  

Praskla. Revolúcia sa nekoná. Neboli pripravení: ani ľud, ani 
revolucionár. Kauza Bezák tak, bohužiaľ, zostáva príbehom jedného 
muža. Nezvládnutou „One man show“, z ktorej sa môžeme poučiť. My 

všetci.“
29 

 

 

                                                 
29 http://www.seniorklub.sk/showthread.php?t=826&page=2. 12. júla 2012. 
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Nezvyčajný teáter  

Nezvčajný teáter, brat Róbert, ktorý si predvádzal v nedeľu 16. decembra 2012 v 

troch liberálnych, protikatolíckych televíznych staniciach, a to bez konkurencie, 

svedčí o Tvojom jasnom proticirkevnom a nenávistnom postoji. Tvoj rozchod s 

Rímskokatolíckou cirkvou bol už dávnejšie skutočnosťou v Tvojej mysli a čiastočne 

aj v príležitostných rečiach, v krátkych prejavoch pred Tvojimi fanúšikmi: napríklad 

svätenie žien za kňažky, alebo manželstvo homopriateľov a iné Tvoje „revolučné“ 

výroky. Tvoje otvorené a definitívne oznámenie svetu bolo už iba otázkou času. Stalo 

sa tak pomerne rýchlo po Tvojom odvolaní z úradu, keď si sa postavil proti 

apoštolskému nunciovi, arcibiskupovi Mariovi Giordanovi, veľvyslancovi Svätého 

Otca Benedikta XVI. a tým proti pápežovi samotnému. 

Dva dni po tvojom umeleckom vystúpení v masmediálnom „teátri“ členovia KBS, 

spolu s otcom nunciom, zverejnili svoj názor na Tvoje herecké výkony a spolu s 

Rimanmi si povedali: Roma locuta, causa finita est  (Rím prehovoril a vec je skon-

čená). Ty však máš na ten svoj „skvelý herecký výkon“, či tanec, iný názor, iný 

komentár. Pokladáš svoj tanec za výborný, dokonca veľmi úspešný, a tak ideš 

rebelovať ďalej, až do krajnosti.  

Nikto Ti, zle neželá, nie sme zlomyseľní, ja som v živote nikdy takým nebol a ako 

zbožný a „svätý“ kňaz nemôžem takým ani byť. Uznáš možno sám. Zdôrazňujem tu 

„svätý“, slovo, čo si Ty mal vo veľkej úcte, ktorého si mával vždy plné ústa, keď si 

rád jedného, či druhého služobníka Božieho, à propos spolubrata v kňazstve, týmto 

„epitetom ornans“ tak zlomyseľne označoval, pričom si seba samého hlboko 

„ponižoval“, keď si si robil posmech zo svätých, čestných, pracovitých oltárnych 

spolubratov a modliacich sa kňazov i Tvojich najbližších spolupracovníkov.  

Brat Róbert, ešte raz, pochop, prosím, že nikto Ti neželá večnú záhubu, peklo, ale 

Ty musíš chcieť z pekelného kruhu sa vymaniť a vrátiť sa späť k láskavému Otcovi, k 

Božiemu Synovi a k Duchu Svätému. Inak zahynieš strašnou smrťou odpadlíka od 

Cesty, Pravdy a Života. Ako som Ťa videl pri tom tanci, kde si horlivo o závod rečnil, 

veci nezmyselné a nerozumné trúsil, čosi ma zrazu zmrazilo. Bola to Tvoja tvár, 
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vizáž, ktorá síce predstierala úsmev a spokojnosť, zdanlivo i radosť, ale v skutočnosti 

všetko to bola len úmorná divadelná a veľmi falošná hra. 

Tvoja vizáž navonok obalená pokryteckým úsmevom bola v podstate plná 

hlbokého smútku a nešťastia. Brat Róbert, spamätaj sa, prosím, a vráť sa k prameňu 

pravého Šťastia, Pravdy a Života k Ježišovi Kristovi a jeho Svätej cirkvi. Tie rečičky, 

ktoré teraz o nej trúsiš ako o plnej eštebákov, sú Tvoje lacné a smiešne výplody 

čiernej mysle, uboleného a zradného srdca a cynickej rétoriky. Človek môže nad 

takým zradným a nevďačným postojom oltárneho spolubrata roniť len horké slzy a 

nebeského Otca, bohatého na milosrdenstvo, úpenlivo prosiť o Tvoju záchranu. 

Pane, odpusť mu, lebo nevie, čo v mysli kalkuluje, ústami trúsi a v živote tragicky, 

nešťastne práve podniká. Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, svätá 

Božia Matka, dobrá a plná milosrdenstva, ochráň svojho poblúdeného syna v zápase 

so zlým duchom a s jeho temnými silami, ktoré sa ho nateraz úplne zmocnili. Vytrhni 

im ho z ich ošklivých, páchnucich a smrtiacich pazúrov a priveď späť do lona Cirkvi, 

a vypros mu návrat k tvojmu Synovi, Ježišovi Kristovi, jeho i každého z nás a celého 

sveta Spasiteľovi. 

Svätý Michal archanjel, ty, ktorý si neúprosne zrazil k zemi Lucifera zvrhnutím ho 

do hlbín podsvetia, pomôž nám v zápase o nesmrteľnú dušu brata Róberta.  

Svätý Jozef, postrach zlých duchov, pomôž nám v tomto boji o duchovnú záchranu 

brata Róberta. Mám s tebou jedinečné skúsenosti, uplatni svoju silu a postaraj sa o 

zmiznutie zloduchov z jeho blízkosti, ktorí ho momentálne majú v moci. Ty si ich 

hrozným postrachom. Neotáľaj s úspešným zásahom. Pre teba to nie je nijaký 

problém, o tom nepochybujem. Vďaka ti za rýchlu a účinnú pomoc.  

Zbory archanjelov i anjelov a všetci svätí proste a bojujte duchovný boj za 

záchranu zblúdeného arcibiskupa Róberta Bezáka, aby sa vrátil späť do lona Cirkvi 

svätej katolíckej.  

Nakoniec prosme aj jeho krstného patróna o účinnú pomoc pre brata Róberta. 

Svätý Róbert, vidíš, v akom duchovnom nebezpečenstve, v diabolskom spoločenstve 

sa tvoj krstný syn nachádza. Pri krste ťa vzývali o celoživotnú pomoc pre neho, ty si 

bol vo svojom živote aktívny bojovník za Božieho Syna, Ježiša (neskôr si sa stal aj 
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členom jeho Spoločnosti), za jeho Cirkev. Pomôž nám v boji za obrátenie tvojho 

krstného syna, momentálne odpadlíka od Kristovej Cirkvi. To bude naše, ale i jeho 

najväčšie životné víťazstvo.  

 

Už som raz arcibiskupovi kriticky napísal 

Pred 33 rokmi som napísal vyše päťdesiatstránkový otvorený list inému arcibisku-

povi, neskôr kardinálovi a zároveň druhému mužovi po pápežovi, čiže štátnemu 

sekretárovi, Agostinovi Casarolimu. List obsahoval kritický pohľad na takzvanú 

Východnú politiku Cirkvi, za ktorú bol Mons. Casaroli zodpovedný.
30

 

Ako rehoľník-jezuita som musel kópiu listu poslať pátrovi generálovi, milému a 

zlatému človekovi, Pedrovi Aruppemu. To bolo samozrejmé. Jeho odpoveď ma 

potešila a povzbudila. Páter Aruppe hodnotil v liste môj rešpekt, moju úctu k stĺpom 

Cirkvi, ale zároveň aj moju úprimnú a veľkú lásku k trpiacim bratom a sestrám 

prenasledovanej Cirkvi.  

Samotný kardinál Casaroli prostredníctvom svojho tajomníka sa ma snažil 

presvedčiť, že robia všetko, čo môžu, v prospech trpiacich a prenasledovaných bratov 

a sestier v komunistických krajinách. Prisvedčil som s poznámkou, že tomu verím, 

iba ako to robia to neschvaľujem. Vtedajší môj páter provinciál, Štefan Senčík SJ mi 

zas striktne prikázal, list nezverejniť, lebo by to bol škandál. „Otče, mne nejde o 

škandál, ale iba o pravdu, ktorú s láskou predstavujem.“ 

Drahý brat Róbert, v tomto duchu a len a len preto som napísal aj túto svoju kritiku 

na Tvoje apoštolské trojročné pôsobenie v Trnavskej arcidiecéze, ktoré sa skončilo 

Tvojím odvolaním. 

Ešte malá, ale dôležitá poznámka týkajúca sa listu arcibiskupovi Casarolimu. Keď 

v lete roku 1980 poľský profesor Andrzej Poltawski (osobný priateľ Karola Wojtyłu) 

čítal pápežovi v Castel Gandolfe z tohto listu asi štyri podstatné kapitoly, tak Svätý 

Otec Ján Pavol II., Veľký pritom niekoľkokrát poznamenal: „Bardzo słuszne, bardzo 

                                                 
30 Fidei et Patriae, Jubilejník na počesť 80. narodenín Františka Vnuka. Zostavil Jozef M. Rydlo, Libri Historiae & 

Dobrá kniha, Bratislava 2008, s. 689–741. 
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słuszne,“ čiže veľmi správne, veľmi správne. Pochopiteľne, keď som sa o tomto jeho 

hodnotení dozvedel, bol som viac ako spokojný.  

 

Prvé obete neľudského apoštolátu brata Róberta: arcibiskup Ján Sokol  

a pomocní biskupi Dominik Tóth a Štefan Vrablec 

Brat Róbert, rozpamätaj sa, prosím, na Tvoje hrubé zaobchádzanie aj s dvoma 

starými, zaslúžilými biskupmi Mons. Dominikom Tóthom a Mons. Štefanom Vrab-

lecom, za ktorými si Ty, žiaľ, svojou kňazskou činnosťou i ľudským profilom, veľmi 

ďaleko zaostával.  

A dovolil si si správať sa k nim, úprimne povedané, ako ku špinavej bielizni: 

prezrieť a odhodiť, hoci obidvaja mali za sebou bohatú apoštolskú činnosť a 

príkladný kňazský život. Skutočne boli kňazmi podľa Ježišovho srdca, svätými 

kňazmi. Mons. Dominik Tóth, ktorý 14 rokov obetavo slúžil arcidiecéze ako svätiaci 

biskup, mal ťažký život a ako Bohu a Cirkvi verný kňaz, prežil roky prenasledovania 

zo strany neľudského komunistického systému. Potom ďalšie roky v tzv. výrobe
31

. A 

vydržal!  

Druhý bol otec biskup Štefan Vrablec, ktorý podľa Tvojho želania a príkazu, či 

rozkazu, musel tiež zmiznúť z Tvojho dohľadu. Jeden z Tvojich vtedy blízkych 

pomocníkov vyhlásil: „Vrablec, to je tvrdá palica. Povedal, že odíde iba cez mŕtvoly.“ 

Mlčal som celý čas, ale v duchu mi napadlo, tu nie je potrebná hrubá, ani tvrdá palica, ale 

účinný korbáč; ním by bolo treba vyšľahať Vás všetkých, s Tebou na čele, za Vaše 

neľudské a nekresťanské správanie sa voči zaslúžilým biskupom Tóthovi a Vrablecovi.  

V súvislosti s biskupom Štefanom Vrablecom smiem sa Ťa, brat Róbert, spýtať, 

čím a ako si sa mu chcel v apoštolskej činnosti rovnať, či dokonca vyrovnať? Boli to 

stovky kníh s náboženským obsahom, čo prešli jeho rukami, a boli tou duchovnou 

potravou, ktorá v čase duchovného boľševického temna udržiavala pri náboženskom 

živote najprv kňazov a cez nich zástupy veriacich. Ty o tom nič nevieš? Otec Štefan 

bol tým človekom, ktorý v Slovenskom ústave svätých Cyrila a Metoda v Ríme trávil 

dni a noci a všetok čas strávil v úmornej práci na príprave a pri redigovaní týchto 

kníh. Vďačnosť, brat Róbert, ako si sa prejavil, nebola Tvoja silná stránka.  

                                                 
31 Dominik Tóth v rokoch 1973 – 1977 nemal štátny súhlas a nemohol pracovať v pastorácii. 
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Drahý brat Róbert, úprimne, priamo a otvorene sa Ťa pýtam: Nebola jedna z príčin 

tá ich vrúcna, príkladná a vytrvalá modlitba i rozjímanie, že si ich nezniesol vo svojej 

blízkosti, ale chcel ich mať dobre ďaleko od seba, a preto museli odísť? Oni nepatrili 

k ľuďom Tvojej duchovnosti, spirituality, ako som tam nepatril ani ja, čo ma 

našťastie vôbec nemrzí. 

 

Ďalší kňazi 

S biskupmi súčasne sa bezohľadne zviezli aj dp. dekani a niektorí kňazi, ktorí padli 

do Tvojej nemilosti. Za drastický prípad treba označiť likvidáciu trnavského dekana 

Mons. Imricha Poláka, pri ktorom si zohral rolu nie duchovného otca, ale krutého 

tyrana. Chudák starý a ťažko chorý človek s vysokou cukrovkou počas Tvojej 

návštevy s Tvojím grobianskym spôsobom a s revom stratil reč a údajne do smrti 

nevyriekol ani slovo... Mohol si v tie večery pokojne zaspávať a na druhý deň s po-

kojným svedomím sláviť ten zázrak nad zázrakmi, svätú Eucharistiu? 

Presmutné bolo Tvoje konanie bez lásky, keď sa mnohým Tvojim známym začali 

otvárať oči s konštatovaním, že ten brat Róbert nie je ani zďaleka takým milým, 

dobrým a láskavým, pokojamilovným človekom, ako sme si ho predstavovali, že to 

bude človek lásky, pokoja, a pokory, s charizmou, že bude vytvárať solidárnu 

jednotu, jednotu, ktorú dnes tak veľmi potrebujeme.  

Naopak, Tvoje spôsoby ukazovali na snahu vedomú či nevedomú ľudí rozdeľovať, 

vytvárať protichodné skupinky, a tak sa u jedných stať idolom a u druhých spôsobo-

vať smútok a sklamanie. 

Začal si zhurta na Arcibiskupskom úrade, keď si likvidoval jedáleň proti všetkej 

logike a ekonomickej racionalite. Urobil si z nej luxusnú reštauráciu a kaviareň, od 

ktorej si si sľuboval veľké zisky. Zamestnancov, hlavne kuchárov a čašníkov, si platil 

skutočne grófsky, bez ohľadu na fakt, že hostí bývalo málo, niekedy menej ako 

personálu. Tým si arcibiskupstvo len zadlžoval, a preto sa to muselo zatvoriť. V 

tomto prípade vo svojej „všemohúcnosti a vševede“ si chcel byť aj podnikateľ, žiaľ, 

nešlo Ti to.  
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Mnohým neunikla ani Tvoja záľuba v jazde autom a chuť po luxusnom aute Ťa 

priviedla, donedávna v chudobe žijúceho rehoľníka, tiež k obdivuhodnému kroku: 

kúpiť si do úradu reprezentačný VW Touareg. Stál iba 37 700 eur. Ako si mohol 

presvedčivo kázať o duchu chudoby, ktorú si sám takto prezentoval? Alebo sa 

mýlim? 

Aké neľudské spôsoby, brat Róbert, si nastolil, keď si začal ľudí deliť, ba jedných 

odstraňovať tak, ako to robia príslušníci diktátorských režimov, či už bývalí „naci“, či 

naši domáci eštebáci, alebo neúprosní voči Cirkvi bezohľadní liberáli, antiklerikáli, 

medzi nimi aj Tvoji priatelia. Čo si tým získal? Aké víťazstvo? Naopak, zlomil si si 

pritom väzy, a z bojiska si bol najvyšším veliteľom právom odvolaný jemným ale 

rozhodným spôsobom. 

Nuž po troch rokoch Tvojej záškodníckej činnosti na Božej roli si tak našťastie 

skončil svoju kariéru, ktorá podľa Teba mala trvať celých 25 rokov. Stará 

slabovidiaca babička, no s dobrým sluchom, dakde od Nitry, už bez viacerých zubov 

a šušlavá Ťa doplnila i opravila svojou múdrou radou pred novinárom: „Pán biskup k 

tomu mali dodať jasne: „Ak Pán Boh dá – a ja si to zaslúžim.“ Vidíš, brat Róbert, aká 

múdrosť sa z tej starenky predierala cez jej deravý chrup. Múdrosť plná pokory a 

dôvery v Božiu pomoc a tiež i bázne Božej. V čom spočívala Tvoja múdrosť? V 

pýche a samoľúbej sebaistote? 

Popri biskupoch a kňazoch si nešetril ani rehoľné sestry, ako tú predstavenú 

kláštora, kde si jedného dňa mal o 15.00 hodine pochovávať. Ty si prišiel v civile až 

o 16.00 hodine, o hodinu neskôr. Medzi účastníkmi pohrebu panovala značná 

nervozita i obavy, či sa Ti niečo nestalo. Matka predstavená, inteligentná žena, ostala 

pri Tvojom príchode ticho, ale po pohrebných obradoch si predsa len dovolila 

poznamenať: „Pán arcibiskup, prosím Vás, to ste nám nemohli dať vedieť, prídete o 

hodinu neskôr? Prosím Vás, pán arcibiskup, buďte taký láskavý a uvedomte si, že 

máte slúžiť veriacim, no nie tak ako ste to predviedli dnes.“  

Pamätáš si, ako si reagoval? „Čo mi má jedna mníška rozkazovať, nech sa modlí a 

čaká.“ Brat Róbert, od začiatku Tvojho úradovania si bol precitlivený, urážlivý a 

panovačný. Ak si na to neprišiel sám, mnohí Ti to priamo napísali, alebo povedali. 
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Neskôr, keď som i nad tými Tvojimi „teologickými“ nezmyslami a vysloveným 

duchovným tmárstvom trochu uvažoval, prišiel som k názoru, že krátko po Tvojom 

nehorázne tupom vystúpení mali sme Ťa nejakí, aspoň traja, priatelia navštíviť a 

povedať Ti bez obáv a okolkov tvrdú pravdu, čo si o tých hlúpostiach treba myslieť, a 

hlavne, že Ty ako katolícky kňaz, a dokonca biskup, nemáš právo takéto výplody 

chorej fantázie verejne šíriť. Ak Ti tie diabolské nezmysly imponujú, je to vec 

Tvojho chorého vkusu, ale s učením Cirkvi to nemá nič spoločné.  

Nezaobchádzal si s ľuďmi v rukavičkách, a preto sú aj tieto moje otvorené slová 

také, aby sme i voči sebe boli spravodliví a vyrovnaní...  

 

Páter, hovorili ste nám, že nový biskup je dobrý človek. To nie je pravda 

Stalo sa mi v tie dni, že ma na ulici stretli známi trnavskí veriaci, ktorí sa na mňa 

osopili vyčítavou otázkou: „Páter Šebastián, hovorili ste nám, že náš nový arcibiskup 

je múdry a dobrý človek na vysokej duchovnej úrovni... Prečo potom vyháňa pánov 

biskupov Tótha a Vrableca z ich izieb a posiela z Trnavy preč? To nie je kresťanský 

spôsob s ľuďmi takto zaobchádzať. On má byť láskavý otec, dobrý pastier pre 

všetkých. Nemyslíte?“  

Nikdy nezabudnem na jeden manželský pár, kde pani so slzami v očiach a manžel 

s rozhorčením mi dali tiež podobnú otázku, pričom mi ukázali list, písaný novému 

arcibiskupovi, „... aby biskupov Tótha a Vrableca ponechal bývať a pôsobiť v 

Trnave. Vyhnať takto starých a zaslúžilých kňazov zo svojich príbytkov nie je ani 

ľudské, ani kresťanské...“  

Mňa prosili, aby som im pomohol a ako kňaz išiel za novým biskupom a prihovoril 

sa v ich záležitosti aj za mnohých ďalších veriacich. Čo som mohol urobiť? Zostal 

som ticho, počúval a nakoniec poprosil o modlitbu za arcibiskupa, lebo jedine Pán 

Boh nám môže pomôcť, keď zmení jeho zmýšľanie a obmäkčí jeho srdce. Pomaly 

som sa rozhovoril, priznal som sa, že postojom nového biskupa som i ja prekvapený a 

pevne verím, že postupom času sa jeho správanie zmení k lepšiemu. Žiaľ, mýlil som 

sa, a veľmi, čo sa dosť rýchlo ukázalo. 
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Pravdupovediac, bol som prekvapený, ako som počúval o arcibiskupových 

sólových akciách, napríklad: vraj sedel v krčme pri pive sám, v civile. Mňa tieto jeho 

excesy nepohoršili ani neposvätili, lebo páchli iba exhibíciou, nič viac, nič menej. Sú  

ľudské, ale so zreteľom na poslanie kňaza, tobôž biskupa, veľmi nevhodné.  

 

Blesková výmena, správnejšie povedané likvidácia dekanov 

Brat Róbert, keď som sa zamýšľal nad Tvojím postojom k dvom hodnotným a 

úctyhodným biskupom, starým a chorým kňazom, myslel som aj na Tvoju likvidáciu 

dekanov bleskovou výmenou, ako aj na Tvoje hodnotenie kňazov, na „príliš 

svätých,“ ak boli napríklad v reverende, ako vtedy pre Teba platilo, že „od nich sa my 

ako pokrokoví, ako racionalisti, musíme čím skôr a zreteľne oddeliť a líšiť“. 

Zachutila Ti moc, a to veľmi! Ale tá moc a Tvoja pýcha, tie Ťa napokon zložili... 

Pýcha predchádza pád... Aj v Tvojom prípade to bolo tak...! 

 

Poďte sa rýchlo pozrieť: prišlo k nám veľké čudo 

Tvoje pastoračné spôsoby, či „apoštolské“ výčiny, dosahovali často až nepri-

merané rozmery. Uvediem jeden príklad a bez mena dôstojného pána farára, ktorého 

sa to týka. Ty veľmi dobre vieš, o koho išlo. Raz prišiel na Arcibiskupský úrad,  

oblečený, v kňazskej reverende, veď išiel k novému arcibiskupovi.  

Len čo vstúpil do miestnosti, pekne Ťa pozdravil, no Ty si sa mu ani nesnažil od-

zdraviť, ale prudko si vyskočil zo stoličky, rozhodil naširoko ruky a kričal na svojich 

spolupracovníkov: „Poďte sa rýchlo pozrieť: prišlo k nám veľké čudo!“  

Chudák pán farár, zostal bez slova stáť, bol zarazený z tohto stretnutia so svojím 

duchovným otcom a zodpovedným pastierom, biskupom. Ty, brat Róbert, si ho 

verejne zosmiešnil oným vyjadrením „čudo“. Ale tým svojím primitívnym privítaním 

si vlastne zosmiešnil samého seba. 

Ako si sa potom s takto poníženým hosťom rozprával, čo si mu užitočné v duchu 

lásky a pastierskej starostlivosti povedal? 

Brat Róbert, pýtam sa Ťa, bol si vtedy v poriadku?! Nebol si pod vplyvom nejakej 

drogy, alkoholu, či čoho, keď si tak, doslova nepríčetne, absolútne neprimerane 
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svojmu úradu, konal? Tu smiem vyriecť len úprimnú modlitbu: Pane, odpusť mu, 

lebo nevedel, čo robil. 

 

Inteligencia v radoch prívržencov heretika 

Ty, brat Róbert, si mal vo svojich radoch aj reprezentantov inteligencie. Nie všetci 

boli hneď na námestí prítomní, ale ukázali sa schopní hlásiť sa v prípade potreby 

okamžite ku slovu na Tvoju podporu. V masmédiách, v tlači, v rozhlase a v televízii. 

V televízii si neskôr všetkých predbehol, najmä svojím vystúpením v Trenčíne a 

neskôr mediálnym cirkusom vo viacerých televíziách na tretiu adventnú nedeľu 2012. 

Nakoľko niekoľkých Tvojich priaznivcov z tej inteligencie poznám osobne, tak si 

dovolím na ich adresu niečo poznamenať. Ide o údajného teológa Ivana Lehotského, 

utečenca vo Švajčiarsku, dnes žijúceho na Slovensku, ďalej vyskočeného kňaza Petra 

Žaloudka pochádzajúceho zo Žiliny, ako aj ďalšieho vyskočeného kňaza zo Spišskej 

diecézy Miroslava Kocúra. 

Keďže sa s nimi osobne poznám, s jedným bližšie, s druhým menej, som s nimi 

per tu, tak moje poznámky budú vo forme listu a mojich otázok. Možno mi raz dajú 

odpovede.  

Ako prvého oslovím pána Ivana Lehotského, ktorý žil roky ako utečenec vo 

Švajčiarsku, kde študoval teológiu. S ním bude môj prvý rozhovor, lebo on sa už na 

druhý, či tretí deň po Tvojom pohoršlivom vystúpení ozval v novinách článkom, kde 

mu z úst pri kritike Cirkvi vyletela nepremyslená a od údajného katolíckeho diakona 

aj hlúpa veta: „Musím sa hanbiť za to, že patrím k tomuto spoločenstvu... a slovenskí 

katolíci by sa mali vzbúriť.“
32

 Tu je moja reakcia na Ivanove slová:  

Ivanko, určite si ešte spomínaš, ako sme Ti spolu s otcom biskupom Dominikom 

Kaľatom dali dobrozdanie, aby si bol prijatý do kňazského seminára na štúdiá 

teológie. Vyštudoval si a údajne si sa potom v Zürichu stal diakonom. Naše cesty sa 

pomaly rozdelili, viem iba toľko, že si sa so svojou milovanou, podľa mňa veľmi 

milou a schopnou ženou, rozišiel. Škoda, a veľká, ako každý rozvod, o tom Ty, ako 

                                                 
32 Ivan Lehotský, Ad Štefan Hríb: Vážený pán arcibiskup, .týždeň 27/2012. In: .týždeň, roč. IX., 28/2012, 9. júla 2012, 

s. 5. 
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teológ niečo vieš, alebo by si mal vedieť. V Tvojom prípade o to viacej, že si bol v 

cirkevnej službe, hoci ja som si to nikdy neoveril, či si sa diakonom skutočne stal. 

Boli totiž hlasy, že to nie je pravda, že pri miništrovaní Ti iba liberálni švajčiarski 

priatelia na albu dali štólu... 

Čo sa stalo s Vaším a Tvojím synom, ktorý Ťa ako pätnásťročný fackal a Ty si si s 

ním nevedel rady, to tiež neviem, hoci by ma to zaujímalo. Vieš, ja som s ním, a s 

jeho priateľom bol raz niekedy koncom osemdesiatych rokov na Palidore (cirkevná 

pláž pre duchovných, asi 30 km severne od Ríma), kde som mal hostí brata s 

manželkou. Ona bola profesorkou a podobne ako Tvoja pani mala odbor psychológiu. 

Počas obeda sa pri stole intenzívne bavila práve s Tvojím synom. Zažil som veľmi 

smutné prekvapenie, keď mi Evička, švagriná, na konci diskrétne povedala, že „ten 

chlapec nezažil rodičovskú lásku“. Môžeš sa na to rozpamätať, ako si sa správal k 

vlastnému synovi? Nehanbíš sa za to? Možno by sa mal za to hanbiť viac, ako sa 

teraz hanbíš za Cirkev.  

Tu, Ivanko, treba niečo poopraviť. Keby by som sa Ťa opýtal: „Ivan, hanbíš sa za 

Ježiša Krista?“ asi by si protestoval. Žiaľ, svojou hanbou za Cirkev iba dokazuješ, že 

nevieš, že Cirkev je tajomné, mystické telo Kristovo, čiže je to Kristus sám. Pápež 

Pavol VI. raz milo dojal svojich poslucháčov, keď pred veriacimi so zopnutými 

rukami a trasúcim sa hlasom plným dojemného vzrušenia vyznal: „Milujem z celej 

svojej bytosti, z hĺbky srdca a zo všetkých síl Cirkev, tajomné telo Kristovo, Ježiša 

Krista milujem v Cirkvi.“ Ivan, usiluj sa, prosím, pochopiť, čo je Cirkev, a nebudeš 

sa musieť za ňu hanbiť... skôr možno za seba, za svoj život... 

Ak sa stretáš s Tvojou prvou manželkou i synom, pozdrav ich srdečne odo mňa. 

Tvoju druhú životnú družku nepoznám, údajne je Nemka, pozdrav aj tú. Verím, že 

nažívate po mnohých trpkých životných skúsenostiach v pokoji, čo Vám zo srdca 

želám a za čo sa úprimne modlím. Modli sa aj Ty za mňa.  

Bratsky Ťa zdraví  

Šebastián  

 

Ako druhý je bývalý kapucínsky páter Peter Žaloudek.  
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Carissime, určite si spomenieš na naše stretnutie, niekedy v júni, či v júli 1989 vo 

Viedni v „dome“ pátra Xavéra Číka. Bola tam taká trma-vrma Slovákov a Sloveniek, 

ako to u neho vždy bývalo. Už iba pol roka chýbalo do zrútenia sa komunistického 

Babylonu, čo poznačilo aj našu radostnú náladu. Veď prítomní boli nielen krajania z 

Viedne, ale možno polovica z nich boli ľudia zo Slovenska, lebo politické uvoľnenie 

bolo u nás už citeľné. Ja som tam mal dvoch blízkych príbuzných zo Slovenska, a 

preto tento môj dôvod k radosti.  

Vtedy si bol ešte kňazom v službe Cirkvi, čo nás rýchlo spojilo a priviedlo, hoci 

len na krátky, ale bratský rozhovor. Ja som sa poznal v Nemecku aj s Tvojou milou 

sestrou, členkou nejakého náboženského laického inštitútu, či hnutia. Občas sme sa 

stretli, i krátko pred mojou cestou z Koblenza do Viedne. Trochu sme sa 

porozprávali. Milo sme spomínali aj na Teba, pričom som jej prisľúbil, že Ťa od nej 

pozdravím, čomu ste sa obaja potešili. 

Ty si o niekoľko rokov totálne zmenil svoju životnú dráhu a ja som iba so 

smútkom v srdci mohol Tvoj určite dramatický životný osud z diaľky brať na 

vedomie. Priateľu, vraj si chcel pomôcť vdove, ktorá zostala po smrti manžela s 

malými deťmi. Pomáhať vdovám a malým sirôtkam je vec záslužná a krásna, hlboko 

kresťanská. Ale či je to aj vtedy záslužné, keď sa kňaz zrieka svojho pravého poslania 

– pomáhať celému zástupu núdznych a hlavne byť nápomocný vo veciach duchov-

ných? Ja sa modlím za Teba a Tebe podobných, aby si nestratil to podstatné: vieru v 

Boha a lásku k Cirkvi.  

S určitým uspokojením som prijal Tvoj krásny knižný príspevok o nevyliečiteľne 

chorých na ostrove Molokai. Bol to jasný znak, že chceš niečo robiť a už aj robíš čosi 

pozitívne v kresťanskom zmysle. Žiaľ, Tvoj ďalší vývoj, Tvoja horlivá spolupráca s 

odbojnými rakúskymi kňazmi mi to nepotvrdila. Naopak, Tvoja horlivosť zašla tak 

ďaleko, že si na Slovensko, do rodnej Žiliny priviedol – ako sami aj mnohí Rakúšania 

hovoria – toho duchovného pomätenca Schüllera, ktorý ako kňaz najprv niečo 

životne vážne a dôležité slávnostne sľuboval, aby potom vyhlásil tomu neposlušnosť. 

Vedie, žiaľ, beznádejný, pre Boží ľud, a zvlášť pre seba samého, škodlivý boj. A Ty, 

Peter, si sa stal vraj jeho blízkym spolupracovníkom... Pekná kariéra!  
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Nebudem sa o tom zmieňovať. V Žiline ste vtedy dostali, čo ste nechceli, utrpeli 

ste fiasko. To patrilo aj Tebe. Škoda, že si nepočínaš inteligentnejšie aj v Tvojom 

odboji a odpadnutí od Cirkvi. Keď hovoríme o týchto smutných veciach, musím 

myslieť na Tvoju milú a vernú sestru. Raz som sa s ňou stretol už po Tvojom 

rozchode s Cirkvou a odchode z nej. Hovorili sme krátko, len bežné veci, a nedalo 

mi, z úprimného záujmu nespýtať sa: „Čo robí Tvoj brat Peter?“ Jej reakcia bola 

zaujímavá. Zostala bez slov, mĺkva a smutná. Vidíš, Peter, aj toto bolestné 

konštatovanie je ovocím Tvojho poblúdenia. Priateľu, zamysli sa nad sebou a daj sa 

na pokánie. Ináč Tvoj život nemá zmysel ani perspektívu a, pochopiteľne, žiadne 

šťastie, po ktorom všetci túžime, každý jeden človek. Za túto metanoiu, zmenu 

Tvojho života, denne prosím Pána, ktorý je bohatý na milosrdenstvo.  

S bratskými pozdravmi  

Tvoj Šebastián 

  

Brat Róbert, tretím prívržencom a Tvojím nadšeným stúpencom je tiež bývalý 

katolícky kňaz Miroslav Kocúr. Ten si našiel Zuzku, dcéru organistu, ktorá ho možno 

právnickými kľučkami očarila a zanôtila mu až tak, že sa mu zatočila hlava. Zabudol 

na sľuby Bohu i Cirkvi a stratil životnú orientáciu. V Evanjelickom kostole  v 

Kežmarku ich zosobášil Daniel Pastirčák, smutne známy protislovensky orientovaný 

pastor, ktorý ho získal do Cirkvi bratskej, kde sa začala jeho druhá „kariéra“. Odtiaľ 

údajne odišiel a, pravdu povediac, nakoľko sa o jeho smutný životný osud 

nezaujímam, ani neviem, kam a do akej humanitnej spoločnosti, či náboženskej 

sekty, patrí. Musel by som sa niekoho spýtať. 

Miro, naše prvé stretnutie z celkových troch, či len dvoch, bolo krásne a radostné. 

Bolo to na Vianoce pred slávnostnou koncelebráciou so Svätým Otcom Jánom 

Pavlom II., Veľkým, v roku Pána 2000, presne si už nepamätám, v Bazilike svätého 

Petra. Tam som náhodou medzi kňazskou masou počul našu krásnu rodnú reč a 

objavil Teba a ešte dvoch ďalších spišských kňazov, Tvojich kolegov. Hneď sme sa 

dali do bratskej a milej reči a nakoniec sme sa dohodli, že sa v budúcnosti stretneme, 

lebo ja si spišský klérus vysoko cením, na čele s biskupom mučeníkom Jánom 



67 

Vojtaššákom. Hovorí Ti toto meno ešte niečo, keď v písomných hnusne lživých 

článkoch tak útočíš na Cirkev a na všetko, čo mu bolo sväté? Píšeš proti svätej  

Cirkvi, ktorú si v minulosti bezpríkladne vyciciaval, a vďaka jej pomoci cestoval po 

svete, a teraz sa takto bezcharakterne k nej správaš?! Nemáš pocit hanby? Čestný 

človek by sa od hanby prepadol pod zem, a Ty robíš ešte zo seba „hrdinu“?! Smutné. 

Ja som vás síce osobne nepoznal, ale vy ste poznali moje knihy, najmä Zabijem 

pastiera, a tak sme sa pustili do živej debaty, pokiaľ sa nezačala sväté omša. Bolo to 

radostné a milé stretnutie. Také sa už teraz, keď si odpadol od Cirkvi Kristovej, ťažko 

niekedy uskutoční. Žiaľ, vyplýva to z Tvojich napísaných a uverejnených príspevkov 

plných invektív. Nie si iba odpadlík od Cirkvi Kristovej, čiže od Krista, ale si 

odpadlík od Pravdy, ktorou je sám Boh, a to je Tvoja pravá tragédia. Nenachádzaš 

pokoj ani radosť, čo je priam viditeľné z Tvojich písomných výplodov. Prečo 

nedávaš rukopisy Tvojich zradných príspevkov prečítať najprv aspoň svojej 

manželke? Ako citlivá žena by Ti iste povedala: „Toto, milý môj, prosím Ťa, nikdy 

nedovoľ uverejniť, urobíš hanbu nielen sebe, ale aj mne.“ No Tebe, ako sa zdá, na 

tom už nezáleží, lebo si stratil akýkoľvek pocit hanby v zmysle smutne známeho 

porekadla: Boha sa nebojíš, a pred ľuďmi sa nehanbíš...! 

Človeče, Miro, spamätaj sa, kým je ešte čas. Ak by si, nedaj, Bože, v takejto 

situácii musel odísť na druhý breh života, bolo by treba iba na kolenách prosiť 

milosrdného Pána: Odpusť mu, Pane, lebo nevedel, čo robil, hovoril, a hlavne čo 

písal. Miro, možno si pamätáš, ako si sľúbil svojmu biskupovi Františkovi, že si 

nemusí robiť starosti o Teba, že by si niekedy hovoril, či písal niečo proti Cirkvi. 

Skutočnosť poznáš najlepšie Ty sám, ale tá je smutná, ako si smutný Ty sám vo 

svojom vnútri. Pravdivé sú slová: Non est pax impiis, dicit Deus meus (Iz 57, 21). A 

naozaj, nieto vnútorného pokoja u odpadlíka. Starozákonný výrok o akomkoľvek 

„judášovi“ platí stále... 

Brat Miro, i keď je moja reč zreteľná, ja Ťa neodsudzujem, iba Ti pripomínam, že 

si na bludnej ceste. Dovoľ, aby som sa Ťa spýtal: Čo chceš dosiahnuť v spolupráci s 

nešťastným Róbertom Bezákom? Tvoja horlivosť za jeho „dielo“ mu iba škodí, lebo 
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v jednej chvíli sa môže stať, že ľudia zareagujú, že ten človek (to akože Ty, Miro) je 

odpadlík, a Róbert Bezák chce s takými budovať svoje spoločenstvo... Pozor na to! 

Pridám tu ešte poznámku k nášmu druhému stretnutiu – uskutočnilo sa v 

slovenskej redakcii Rádia Vatikán pri bežnom rozhovore s priateľmi z rozhlasu.  

Zaujímavé bolo, či skôr malo byť, to tretie; niekde na ulici, ale v poslednom 

momente sa neuskutočnilo. Miro, Ty si išiel pešo práve z rozhlasu, kde si asi 

nahrával, ja som kráčal od Anjelského hradu. Ako som Ťa zbadal, pridal som do 

kroku, aby som Ťa dobehol. Ty si ma videl, ale so sklopenou hlavou si pridal do 

kroku, a ja som nemal šancu Ťa dobehnúť. V tom čase sa síce diskrétne v istých 

kruhoch hovorilo, že Miro má problémy so ženou. Chcel som Ti len bratsky 

poznamenať: Miro, problémy vždy boli a budú, ale treba sa k nim chlapsky postaviť, 

ukázať silu a zachovať vernosť Kristovi. Namiesto toho, keď ten problém naplno 

vypukol, začal si „mudrovať“, že „nám to nebolo povedané, čo nás čaká, a podobné 

nezmysly“.  

Miro, neklam, prosím Ťa, sám seba, ani iných, to nemá význam, to sa Ti nevyplatí, 

naopak, môže sa Ti to vypomstiť. Daj sa, prosím Ťa, na pokánie, prestaň s tými 

hnusnými, špinavými klamstvami na verejnosti, mysli na to, čo Ti Cirkev dala a ako 

sa Ty teraz správaš k nej.  

Raz som svojmu veľkému priateľovi Jankovi Magovi povedal: „Janko, Ty si veľký 

priaznivec Mira Kocúra, ktorého neprimerane všestranne, ale najmä finančne pod-

porujete. Ja som počul od niekoľkých bohoslovcov asi toľko, že je síce schopný 

študent, ale namyslený karierista, vyciciava od vás peniaze, a raz sa vám to môže 

vypomstiť.“ Janko sa iba pousmial a poznamenal: „Šebko, neboj sa. Miro je ešte 

mladý a dá sa formovať.“ 

Teraz môžem Janka Magu iba poprosiť: „Janko, pomôž, prosím Ťa, Ty Mirovi 

zhora, lebo kurz, ktorý nabral, je, žiaľ, tak pre Teba, ako i pre každého úprimného 

kresťana a čestného, pravdu milujúceho človeka pohoršlivý. Klamstvo, lož, sprosté 

ohováranie Cirkvi mu nerobí problém. V podstate Miro je duchovný žobrák, a to 

určite nie je podľa Tvojho želania. Spoj sa s otcom biskupom Jánom Vojtaššákom a 

orodujte za tohto namysleného poblúdenca, aby sa vymanil zo siete diablových 
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nástrah. Ak sa nespamätá, zahynie v osídlach zlého ducha, a to si iste neželáš Ty ani 

ja, ani nikto z nás... 

Miro, buď zdravý, pozdrav svoju paniu a vráť sa z bludnej cesty! 

S priateľským pozdravom  

Tvoj Šebastián 

 

Česká lobby v Tvoj prospech 

Veľkú starosť o Tvoj osud prejavujú najmä bratia spoza rieky Moravy. Nebudem 

sa venovať nezmyselným rečiam Tomáša Halíka, ktorý nemá absolútny záujem 

vypočuť si mienku druhej strany a oslovuje, brat Róbert, len Tvojich priaznivcov. 

Najviac ma zaráža postoj pražského kardinála Dominika Duku OP, ktorý ku kauze 

Bezák povedal okrem iného tieto slová (ponechám v českom origináli): 

Mohu říci zcela otevřeně, že pan arcibiskup Bezák nebyl odvolán na základě 
nějakého morálního deliktu. Celá kauza do jisté míry vypovídá o slovenské 
politicko-církevně-náboženské situaci. Slovensko jsme vždy chápali jako zem 
tradiční, silně religiózní, s převahou katolictví, ale i velmi aktivní luterskou církví 
a s maďarskou národností spojenou kalvínskou církví. Církevní pozice je dána i 
historickým vývojem, kde církve zachránily národnosti – konfesní školy, otázka 
jazyka – a to až do 19. století. Maďarizace na Slovensku byla mnohem tvrdší 
než germanizace u nás, kdy v tehdejších Uhrách nešlo jen o úřednicko-
byrokratický systém jako u nás, ale o vytvoření jednoho velkého národa. 

Můj postoj je zdrženlivý. Za prvé máme mnohem méně informací o životě na 
Slovensku – nejen církevních –, než mají Slováci o nás. Druhým momentem je, 
že biskupská konference na Slovensku vstoupila do nové etapy (nás to čeká za 
několik let, protože řada biskupů dosáhne 75 let a nastane výměna generací). A 
dále se trochu zapomnělo na to, že současný slovenský katolík je už jiného 
ražení, než byl před rokem ´89. Myslím, že to naznačil i dopis papeže Benedikta 
XVI., ze kterého nepřímo vyplynulo, že se zde jedná i o určitou diskusi 
v samotné biskupské konferenci na Slovensku. Tolik tedy mohu říci k této 
situaci. 

Jako člověk, který se musí pohybovat v církevním a politickém životě, si 
myslím, že takové kroky vyžadují i určitou diplomacii a citlivost. A zde bych se 
odvážil tvrdit, že na obou stranách se trochu zapomnělo, že některé věci je 

třeba řešit s větší citlivostí.
33

 
 

Dňa 9. septembra 2013 som kardinálovi Dukovi napísal tento list. Odpoveď mi 

dodnes neprišla, preto si tento list dovolím uverejniť v plnom znení. 

 

Drahý otec kardinál,  

škoda, že som Vám nenapísal skôr. Som Slovák, ale žiadny „čechožrút“. Moja 

                                                 
33

 Naše církev je bohatá. Exkluzivní rozhovor s kardinálem Dominikem Dukou. Jan Uhlíř, 24. 6. 2013 

http://www.christnet.cz/clanky/5080/duka.url; Porov. Kauza Bezák, Kampanila, Bratislava 2013, s. 11. 
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švagriná pochádza z Domažlíc. Veľký umelec a katolík, vzácny človek pán Ota Tichý 

bol do roku 1963 mojím milým známym, ktorý ma pri mojich návštevách nazýval 

môj mladý slovenský priateľ, podobne ako skvelý kardinál Trochta. Šesť rokov som 

bol v duchovnej formácii otca Tomáša (neskôr kardinála) Špidlíka SJ, vychádzajúc 

spolu jedinečne. Pred pár dňami ma príležitostne navštívil úprimný a veľký priateľ P. 

Richard Čemus SJ. 

Pán kardinál, chcem sa dotknúť Vášho príspevku pred časom, v ktorom ste bránili 

bývalého arcibiskupa Róberta Bezáka. Kto sa objektívne vyzná v komplikovanej 

situácii, kto pozná dobre Róberta Bezáka, by Vám povedal: „Pán kardinál nepoznáte 

toho človeka a zbytočne komplikujete už dosť umele zamotanú situáciu. Žiaľ, Váš 

pohľad je jednostranný, namiesto potrebnej solidarity v duchu pravdy a spravodlivos-

ti so slovenskými spolubratmi. Nejdem hlbšie do konkrétnej situácie; časom bude o 

kauze Bezák uverejnený podrobný materiál a Vy si budete môcť urobiť pravdivý 

obraz.  

K Vášmu pomocnému biskupovi, Mons. Václavovi Malému, ktorý bol v Trenčíne 

na prvej Pohode, a nemal k tomu žiadne kritické pripomienky, možno povedať, že 

majú pravdu tí, ktorí o ňom tvrdia, že je lepší na občianskych zhromaždeniach ako v 

teologických zápoleniach. 

Vy, pán kardinál, poznáte reči R. Bezáka z Trenčína a z televíznych vystúpení? 

Myslím si, že veľmi nie. Ak by ste ich poznali, tak by ste tak nesúdili, ako ste to 

urobili čiastočne na škodu slovenských biskupov, ale i Vašu. Prepáčte mi moju 

úprimnosť. 

S katolíckym pozdravom a prosbou o Vaše apoštolské požehnanie. 

Váš P. Šebastián Labo SJ 

 

Nebojme sa pravdy o Róbertovi Bezákovi 

Už vyše roka, brat Róbert, sme svedkami Tvojej mediálnej prezentácie a to nielen 

na Slovensku, ale aj za Moravou, v Česku a Rakúsku. Stále Ti vraj neboli povedané 

dôvody. Jeden skôr narodený monsignor, môj priateľ Tonko Adamkovič, ich takto 

zhrnul: 

Vo štvrtok 21. marca bol v denníku SME, nie veľmi naklonenom 
Katolíckej cirkvi, publikovaný článok Petra Minaříka, autora a režiséra 
dokumentu českej televízie Arcibiskup s ľudskou tvárou. Jeho názov bol 
Kto platí Róberta Bezáka? Nuž, milí čitatelia, túto otázku si začínam klásť 
aj ja. Už názov TV dokumentu pána Minaříka je hrozný: To ostatní biskupi 
nemajú ľudskú tvár? Alebo čo tým chcel povedať? Ale k veci.  

Ako kňaz som pracoval môj celý kňazský život v Trnavskej arcidiecéze 
a dosť zblízka sledujem aj teraz toto smutné dianie okolo menovania, 
vysvätenia a odvolania Róberta Bezáka.  

O pozadí menovania Róberta Bezáka neviem nič, ale už o vysviacke 
áno, lebo som na nej osobne bol. Spôsob, akým bol odstavený do chóro-
vých lavíc otec arcibiskup Ján Sokol, hovorí dosť jasne, že to režíroval 
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niekto iný. Za normálnych okolností starý arcibiskup predsa pri ceremónii 
vysviacky symbolicky odovzdáva arcidiecézu svojmu nástupcovi. Tu sa 
tak nestalo.  

Zmeny v kúrii na seba nenechali dlho čakať. Nový arcibiskup sa veľmi 
rýchlo obklopil „svojimi ľuďmi“. To je pochopiteľné, to by urobil každý. Len 
zabudol a nechcel vidieť, že tu už čosi bolo pred ním. Páter Róbert 
Bezák, rehoľník redemptorista – čo je skôr výnimka ako pravidlo, že sa 
stal biskupom – prišiel na čelo Slovenského Ríma zvonku. Nebol jeden z 
nás. Bol v poradí piatym pastierom diecézy, žiaľ, dom začal stavať so 
svojou partiou od piateho poschodia. Nevšimol si základy ani stavbu 
Cirkvi, ktorá v Trnave už stála aspoň od roku 1922, keď bola zriadená 
Trnavská apoštolská administratúra a ani vtedy sa nezačalo stavať „na 
zelenej lúke“. 

Spôsob, akým sa zachoval k svojmu predchodcovi otcovi arcibis-
kupovi Jánovi Sokolovi a jeho pomocným biskupom Dominikovi Tóthovi a 
Štefanovi Vrablecovi, bol nielen nebratský, nekresťanský, dokonca, 
dovolím si povedať, bol neľudský. Tvrdím to so všetkou vážnosťou. To sa 
nerobí ani v Cirkvi, ani vo svete práce, ani v rodine. 

O príčinách vizitácie, ktorú arcibiskupovi Bezákovi poslali v januári 
2012 z Ríma, síce veľa neviem, vtedy som bol dedinský farár, ale myslím 
si, že apoštolský vizitátor si prišiel vypočuť kňazov, ktorí sa na svojho 
pastiera sťažovali do Vatikánu Svätému Otcovi Benediktovi XVI. a na iné 
miesta. Vzťah a spôsob jednania Excelencie Róberta Bezáka s nami, 
jeho vlastnými kňazmi, možno, žiaľ, prirovnať k prístupu panovníka ku 
svojim poddaným za Jozefa II. alebo i skôr. Výpovede sú utajené a 
zapečatené vo Vatikánskom archíve. Pre dobro všetkých. 

Prišlo leto a s ním festival Pohoda. Historický výrok arcibiskupa 
Bezáka „Pán Boh je najväčší pohoďák“ mnohým vyrazil dych. Aj mne. Za 
to médiá typu SME pána arcibiskupa oslavovali. Ísť na miesto uvoľnenej 
zábavy a hriechu, a nepovedať mladým niečo o kresťanskej zodpo-
vednosti za život, je, povedal by som, schvaľovaním ľahkovážneho 
prístupu k životu: Carpe diem, tu a teraz. 

Lampa. Televízny program, zaujímavý, žiaľ, vzhľadom na moderáto-
rových hostí, skoro vždy veľmi jednostranný. A tu Róbert Bezák na otázku 
moderátora o „oplátke“, ktorú veriaci prijímajú na konci svätej omše, vedie 
s ním polemiku, či je Ježiš Kristus v nej prítomný doslovne alebo 
fakticky... Namiesto toho, aby jasne vyznal katolícku vieru v Božiu 
prítomnosť Ježiša Krista: „V hostii, ktorú veriaci prijíma, prijíma skutočné 
Telo Pána Ježiša Krista.“ Polemika o fakticky či doslovne je možno 
vhodná na doktorskú tézu z dogmatickej teológie, alebo konferenciu v 
uzavretom kruhu profesorov, ale nie pri verejnej príležitosti ani v kostole v 
kázni, ani pred televíznymi divákmi. Lampa s arcibiskupom R. Bezákom 
síce iste prispela k jeho sláve, ale bola stratenou príležitosťou novej 
evanjelizácie. 

Noc kostolov 2011. V našej Katedrále svätého Jána Krstiteľa spievala 
Zuzana Smatanová o čerešniach. To pán arcibiskup nevedel? Neopýtal 
sa? Nevedel navrhnúť, aby keď už Zuzka má vzácny umelecký talent, 
aby zaspievala niečo na slávu Božiu? Smatanovej Čerešne sú možno 
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vhodné na zábavu a šou niekde inde, ale iste nie do Božieho chrámu v 
Slovenskom Ríme. Pozrite si na YouTube. Ešte včera to tam bolo. 

Spolu s autorom článku vo štvrtkovom SME (21. 3. 2013) sa aj ja 
pýtam: Kto platí Róberta Bezáka? Neviem ani ja. Ale dostať sa do 
televízií vo viacerých štátoch naraz, ako sa to podarilo odvolanému 
arcibiskupovi Róbertovi Bezákovi pred Vianocami minulého roku, to, 
prosím, starý som už dosť, aby som uveril, že sa to stalo „len tak“. A že 
18 000 pohľadníc išlo do Vatikánu „len tak“.  

Mons. Adam Adamkovič, 

kňaz Trnavskej arcidiecézy
34

 
 

Mons. Tonko Adamkovič je zaujímavý prípad v súvislosti s Tvojou „ľudskou 

tvárou“, ako si sa k nemu správal. O Paľkovi Stankovi radšej pomlčím. A čo povedať 

o farárovi Ferkovi Očenášovi a o Tvojom neľudskom postoji k nemu? Že môže ísť na 

Kysuce alebo aj dolu Váhom...  

Keď som si uvedomil, že si človek bez lásky a pomstivý, najprv ma to zmrazilo. 

Bolo to pomerne rýchlo, ako som si to behom krátkeho času definitívne overil... Ty si 

delil a rozdelil ľudí i diecézu na tých „dobrých Tvojich“ a na tých druhých, čo Ťa 

nechvália. Toto je Tvoj najväčší omyl a hriech, ktorého si sa verejne dopustil. U Teba 

to malo svoj hlboký a účinný zmysel v duchu hesla: Rozdeľuj a panuj!  

 

Analýza vystúpenia na TA3 

Neobyčajné divadlo, brat Róbert, ktoré si predviedol v nedeľu 16. decembra 2012 

na troch televíznych staniciach, a to bez konkurencie, bez jedného jediného opozič-

ného hlasu, svedčí o Tvojom veľkom umení, talente, tancovať úspešne proticirkevný, 

presiaknutý nenávisťou, divoký čardáš. Tvoj rozchod so Svätou rímskokatolíckou 

cirkvou bol už dávnejšie skutočnosťou, plánovaný v Tvojej mysli a výrazný v 

Tvojich príležitostných krátkych prejavoch pred Tvojím verným publikom.  

Napríklad: Tvoj postoj k sväteniu žien za kňažky alebo manželstvo homopriateľov 

a iné tvoje „revolučné“ výroky, vždy iba v kruhu Tvojich najvernejších. 

Brat Róbert, Tvoje televízne vystúpenie na TA3 zo 16. decembra 2012 (o ďalších 

škoda reči) bolo zmätočné a plné protirečení. Ľudia milujúci pravdu si dali námahu a 

                                                 
34 List denníku SME z 22. marca 2013. Noviny ho neuverejnili, zjavne preto, lebo stoja na strane R. Bezáka. 
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podrobne to, minútu po minúte, analyzovali. Tu sú niektoré ukážky s udaním minút a 

sekúnd časového priebehu relácie. 

 
Bezák priznáva, že účtovníctvo po Sokolovi bolo v poriadku a legálne. 

(23:47) (25:00) 
 
Pred májom „bol som za pápežom...“ (7:07) 
 
„Nebol som nikdy za pápežom!“ (38:56) 
 
Mons. Bezák vedel hneď po svojom vysvätení, že má vážne problémy v 

Ríme. (lebo odmietol spolupracovať na oficiálnom predvolaní u kardinála 
Ouelleta). (11:35) 

 
Mons. Bezák: Robím to, lebo Cirkev „chcela zistiť, či som nebezpečný“. 

(5:00) 
 
Mons. Bezák priznáva, že mohol podpísať otázne zmluvy. 
„Je možné, že sme šliapli na niektoré zmluvy, ktoré boli ,výhodné’, ako 

pre koho...“ (28:35) 
 
Mons. Bezák sa vyhrážal nunciovi: „Podceňujete našich ľudí, ak si 

myslíte, že tak ľahko môžete odvolať arcibiskupa!“ (53:35) 
 
Mons. Bezák potvrdzuje obvinenia, že použil 500 000 eur na 

prebudovanie paláca na jedáleň. (22:45) 
 
Očakával návratnosť financií do 4 rokov (23:06) a prostredníctvom 

reštaurácie chcel dosiahnuť finančnú sebestačnosť Cirkvi. (23:20) 
 
Obvinenia 
Mons. Sokol viedol ‚nemorálne‘ účtovníctvo, (25:00) lebo sám spravoval svoj 

vlastný majetok a nie cez „grémiá“. (25:30) 

 
Mons. Bezák, ako štatutár diecézneho majetku s plnou právnou mocou, 

nevedel tri roky zistiť, za čo ročne dostával 1,5 milióna eur dividend. Vedel 
len toľko, že majetok mu spravovala brokerská spoločnosť Wells Fargo. 
(31:32) 

 
Kontroverzné výroky 
Bezák: „Boh chce aby bola pohoda, načo by inak nechal vlastného Syna 

zomrieť? Aby bola pohoda! A táto pohoda zo mňa žiari!“ (46:24) 
 
Bezák: „Musím povedať do celého sveta... ale ja, Róbert Bezák, ja som 

skutočne Kristov biskup! Búchať do mňa, to môže byť búchať až do Krista!“ 
(1:02:00) 
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Dôvod, prečo investoval 500 000 eur na prerobenie historického paláca 
na jedáleň: „Pre mňa to bolo čosi krásne, že ja môžem jesť za stolom a 
ľudia budú okolo mňa a ja sa s nimi budem rozprávať.“ (22:27) 

 
Redaktor: Ako vychádzate finančne? Bezák: „Som na tom ešte dobre... 

vďaka Vám!“ (TA3?) (51:35) 
 
Bezák: „Mám šťastie. Ostatní musia pracovať... ale ja nie.“ (52:50) 
 
Bezák: „Chcem sa poďakovať tým, čo mi pomáhajú. Mne teraz 

pomáhajú mýtnici a prostitútky... Teda tí, čo nie sú ,katolíci’ (nemajú veľa 
spoločného s Cirkvou).“ (51:45) 

 
Bezákovo vianočné žičenie, „aby to boli sviatky priateľstva... a aby ste 

ich nebrali ,legendárne nábožensky’ ... Ježiško a tak..., ale aby sme šli na 
vianočne trhy a dali si toho grogu“. (1:05:34) 

 
Mons. Bezák hovorí, že mal ponuky založiť vlastnú cirkev 
Redaktor: Čo to spravilo s Vašou vierou? Bezák: „Hovoria mi, aby som 

založil novú Cirkev. Čo by som zakladal... Tak by som skončil ako tie iné 
Cirkvi, ktoré sa odtrhli a o ktorých už nevieme nič.“ (50:15) 

 
Bezák: „Ja nemám čo stratiť. Čoho sa mám báť? Ja z Cirkvi neodídem!“ 

(56:10)  
 
Bezák: „Ja chcem, aby sa Cirkev ,ozdravila’ (zreformovala).“ (56:16)  
 
Bezák: „Preto som ani doteraz neodišiel. Hoci tých možností, čo mi boli 

ponúkané, ,bolo veľa’.“ (56:20) 
 
Bezák: „Nechcem ísť budovať iné cirkvi kdesi do Londýna. Ale mohol by 

som... a tešilo by ma to.“ (56:48) 
 
O Katolíckej cirkvi 
Cirkev je ako ŠtB. (4:40) 
 
Cirkev je totalitná. (5:09) (47:46) 
 
Cirkev nekoná v duchu Lásky. (50:07) 
 
Celá Cirkev je skorumpovaná. (26:01) 
 
Naznačuje, že pápež je už nesvojprávny. (58:14) 
 
Nesúhlasí so suverénnym právom biskupov riadiť majetok. (24:56) 
 
Osočovania a vzťah k ostatným biskupom 
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Biskup Sokol len kvôli publicite „sa ma akože dotkol ako nového 
biskupa“. (11:02) 

 
Zvolenský je zradca, lebo mu neprezradil informácie o prebiehajúcom 

vyšetrovaní vizitácie. (6:15) 
 
Zvolenský je skorumpovaný, lebo pracoval pod Sokolom. (9:28) 
 
Vatikánska banka koná kriminálne akcie!? (30:30)  
 
Naznačuje, že kardinál T. Bertone, vatikánsky štátny sekretár, je sko-

rumpovaný, lebo ho odkázal na arcibiskupa Sokola v otázke 1,5 
miliónového šeku. (31:45) 

 
Mons. Bezák pripúšťa, že sa správal tvrdo voči pomocným biskupom... 

lebo sú starí? (12:35) 
 
Mons. Bezák je proti jednote biskupov, ak cíti povinnosť ich kritizovať 

(14:28) 
 
Mons. Bezákovi nie je ľúto, že narúšal kolegialitu biskupského zboru 

(14:35) 
 

)35 

Brat Róbert, je neuveriteľné, že takéto výroky mohli vyjsť z úst katolíckeho 

arcibiskupa. Myslel som si, že to boli chvíľkové nepremyslené prejavy, ktoré si 

vyslovil v nestráženej chvíli, aby si ich potom v súkromí svojho svedomia oľutoval. 

Ale vidím: nestalo sa tak. Keď čítam Tvoje posledné publikácie (Vyznanie a Medzi 

nebom a peklom), vidím, že sa ony objavujú tam znova, i keď v trošku zmenenej a 

novinársky upravenej forme. V Tvojich rozhovoroch so Štefanom Hríbom a Mariou 

Vrabcovou niet na tých 350 stránkach textu ani jeden prejav ľútosti, ani jeden prípad, 

kde by si pripustil, že si sa dopustil chyby. To nie! Mýlili sa Sokol, Orosch, 

Zvolenský, Tomko, Giordana, Ouellet..., biskupi, dekani, kňazi, Tvoji dobromyseľní 

priatelia..., len Róbert Bezák sa nemýlil!  

 

Marie Vrabcová Ti položila otázku: „Keď rozmýšľate nad tromi rokmi v úrade 

trnavského arcibiskupa, robili by ste niečo inak?“ A Tvoja odpoveď: „Podstatné veci 

nie. Takisto by som napísal ten inkriminovaný list arcibiskupovi Sokolovi, dal by 

                                                 
35 http://www.lifenews.sk/content/analýza-bezákové-vianočné-posolstvo-aktualizované. 
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som spraviť audit, ukončil by som niektoré zmluvy. Nebol by som opatrnejší a 

nehľadal by som spojencov, ako mi to mnohí už vtedy radili...“
36

  

Brat Róbert, blud je hriech, ale ešte väčším hriechom je vedome a vzdorovito 

zotrvávať v blude. Seneca to vyjadril stručnejšie: Errare humanum est, perseverare 

diabolicum! 

 

Peniaze v Cirkvi na prvom mieste? 
Dedičstvo po manželoch Edwardovi a Marte Garbovcoch 

Okrem iného, brat Róbert, si verejne hovoril toto: „Prišiel na náš úrad šek z 

Ameriky na pol druha milióna dolárov, to je pomerne pekná suma, 40 miliónov 

korún. ... nie je to až také potešenie, keď dostanete peniaze, o ktorých neviete, odkiaľ 

sú... K tomu šeku ja som nevedel identifikovať, odkiaľ prišiel, lebo sme nemali 

žiadnu zmluvu, že by mal prísť šek na pol druha milióna. Bol som vo Vatikáne za 

kardinálom Bertonem s tým, že som mu šek doniesol, a hovorím mu: Vaša 

Eminencia, pán kardinál, sú to veľké peniaze, ktoré môžu byť pre Cirkev troška 

nebezpečné, lebo nevieme, odkiaľ prichádzajú. Ja len verím, že to prišlo zo slušných 

miest, že to neposiela, že to nie sú nejaké kriminálne peniaze, lebo to by bolo pre 

Cirkev hrozné, veď vieme, aké sú rôzne akcie teraz, čo sa deje aj v súvislosti s 

Vatikánskou bankou...  

Po nejakom čase, po nejakom mesiaci, prišiel z Vatikánu list, v ktorom bolo 

napísané, že tieto financie, asi cez svoje kanály vedeli zistiť, sú z brokerskej 

spoločnosti Wells Fargo, ktorá pôsobí kdesi v Amerike; je to spoločnosť, ktorá robí 

investície, takže treba do nej vložiť peniaze, aby vám prišli dividendy, a pán kardinál 

pripísal, že treba sa opýtať pána arcibiskupa Sokola, odkiaľ sa tieto peniaze mohli 

vziať z Ameriky v Trnave. Chcem sa pousmiať, pretože ja nie som ten, kto môže z 

arcibiskupa Sokola získať vedomosť, na to je Vatikán, čiže ja by som čakal, že si ho 

pozvú do Vatikánu a ukážu mu šek, a on bude musieť povedať, prečo na našu adresu 

prišli takéto veľké peniaze, teda odkiaľ sú. Pretože ja môžem vyhlásiť, že Trnavská 

arcidiecéza žiadne peniaze do Ameriky nevyviezla; podľa dokumentov, ktoré máme, 

                                                 
36 Porov. Vyznanie, s. 206. 
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žiadne investície v Spojených štátoch nemá. Odkiaľ mohli také peniaze prísť, dodnes 

neviem.“
37

 

V roku 2009 som prevzal šek na 290 584 v roku 2010 na 1 203 306 amerických 

dolárov a napísal som do Vatikánu, nech to riešia. Po mojom odvolaní arcibiskup 

Sokol vyhlásil, že existuje dedičstvo po bezdetných manželoch, Slovákoch z 

Ameriky...“ „Médiá zistili, že v USA skutočne existuje fond po manželoch Garbov-

coch a o prostriedkoch z fondu rozhodujú traja kardináli, z toho dvaja zo Sloven-

ska.“„Ako trnavský arcibiskup som nemal vedomosť ani potrebné doklady o tom, že 

by z takéhoto fondu mala mať arcidiecéza podiel.“
38

 

 

Fakty sú úplne iné 

Edward a Marta Garbovci boli občania USA slovenského pôvodu. S arcibiskupom 

Sokolom boli priatelia. Z manželstva Edwarda a Marty nevzišiel potomok.
39

 Temer 

všetok majetok sa rozhodli odkázať Katolíckej cirkvi. Časť majetku plánovali 

testamentárne odkázať arcibiskupovi Sokolovi. Ten to však odmietol. Napriek tomu 

mu až do konca svojich životov pravidelne odovzdávali významné finančné obnosy 

pohybujúce sa v tisícoch dolárov.  

Majetok, ktorý bol odkázaný Katolíckej cirkvi, predstavoval podľa odhadov 

advokáta Martina W. Ronana 50 miliónov amerických dolárov. S majetkom od-

kázaným Katolíckej cirkvi sa malo nakladať tak, aby sa Katolíckej cirkvi vyplácal len 

ročný výnos, ktorý tento majetok vytvorí. Tento výnos mal byť následne rozdelený na 

tri časti. Prvú časť mala dostať Svätá stolica, druhú časť Arcidiecéza New York a 

tretiu časť Trnavská arcidiecéza. Arcibiskup v Trnave dostal právomoc rozhodnúť o 

tom, ako má byť použitá časť prichádzajúca do Trnavskej arcidiecézy.  

Manželia Garbovci mohli zvoliť spomedzi slovenských biskupov, arcibiskupov a 

kardinálov ktoréhokoľvek cirkevného hodnostára. A manželia Garbovci zverili 

                                                 
37 Televízia TA3, 16. decembra 2012, 29:30. 

38 Porov. Vyznanie, s. 86-87. 
39 Neviem, kto je Darina Kreitschitz, ktorú niektoré médiá označujú za dcéru Edwarda a Marty Garbovcov. Oni spolu 

deti iste nemali. Môže to byť len dcéra Edwarda Garbu z prvého manželstva, ktoré však bolo cirkevne vyhlásené za 

neplatné. Pred rokom o tom písal bulvár, a teraz (11. februára 2014) to vytiahla Markíza. Nič nové a nič pravdivé. 
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rozdeľovanie výnosov zo svojej pozostalosti práve do rúk trnavského arcibiskupa a 

jeho nástupcov.  

Testamentárny majetok určený Katolíckej cirkvi spravuje newyorský arcibiskup, 

ktorý zabezpečuje aj ročné rozdelenie výnosov medzi Svätú stolicu, Arcidiecézu New 

York a Trnavskú arcidiecézu. 

 

Šeky 

Ku koncu roka 2009 dostal arcibiskup Sokol list od newyorského arcibiskupa 

spolu so šekom na 290 584 USD. Keďže arcibiskup Sokol dostal tento šek už po 

svojom odchode z úradu, osobne Ti ho dal. O tom existuje odovzdávací protokol zo 

dňa 11. decembra 2009, v ktorom si svojím podpisom potvrdil, že preberáš šek na 

spomenutých 290 584 USD. Ďalej tento protokol obsahuje aj dva dôležité fakty: (A) 

že tento šek je z nadácie Edwarda Garbu a (B) že prichádza z Arcidiecézy New York. 

Samotný šek vystavila spoločnosť Wells Fargo Advisors, LLC, One North Jefferson, 

St. Louis, MO 63103. Šek bol zúčtovateľný voči Wachovia Bank, NA, Oakton, 

Virginia 22124, USA. 

Podobne v roku 2010 prišiel na adresu arcibiskupa Jána Sokola šek na čiastku 1 

203 306 USD. Arcibiskup Sokol tento šek odovzdal do rúk Tvojho riaditeľa ABÚ 

Jozefa Gábriša, lebo Ty si nebol vtedy v Trnave. Aj o odovzdaní tohto šeku existuje 

protokol z 12. augusta 2010. Ten obsahuje tiež všetky potrebné informácie.  

 

Keď to porovnáme môžeme uzavrieť, že  

1. Brat Róbert, klameš, keď tvrdíš, že nepoznáš pôvod týchto šekov a peňazí 

Vraj nevieš, odkiaľ tie šeky prišli. Veď si to podpísal… a šek aj skutočne prevzal. 

A 11. decembra 2009 sa dozvedáš, že šeky prišli od newyorského arcibiskupa, že 

pochádzajú z nadácie Edwarda Garbu a že ich vystavila firma Wells Fargo
40

. Toto je 

nevyvrátiteľný fakt, a dokumentácia Ťa jasne usvedčuje z klamstva. Nemôžeš 

poprieť, že si podpísal preberací protokol a zinkasoval šek, čím si usvedčený z toho, 

                                                 
40 Druhýkrát si dostal tieto isté informácie keď prišiel druhý šek, ktorý prevzal v Tvojom mene riaditeľ ABÚ dp. Jozef 

Gábriš 12. augusta 2010. 
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že Ti arcibiskup Ján Sokol skutočne poskytol zásadné informácie, a teda si vedel o 

pôvode týchto peňazí. Akokoľvek, Ty si si najprv dal tie šeky vyplatiť a až potom si 

ich išiel ukázať do Vatikánu… Vatikánska administratíva si potom len všetko overila 

a vyhodnotila. Všetko bolo a je v poriadku.  

 

2. Brat Róbert, klameš, keď zatajuješ preberacie protokoly  

Kľúčové a zásadné pre celú kauzu a kontroverziu vytvorenú okolo dedičstva po 

Garbovcoch sú preberacie protokoly k šekom podpísané 11. decembra 2009 a 12. 

augusta 2010. Tieto protokoly, ako som vyššie spomenul, dokazujú, že určite si dis-

ponoval základnými informáciami o pôvode týchto šekov, a teda aj peňazí. Tieto pro-

tokoly Ťa usvedčujú z hrubého klamstva. Prečo si v televízii TA3 i v knihe Vyznanie 

poprel existenciu preberacích protokolov k oným šekom? Prečo si nepredložil 

kardinálovi T. Bertonemu tieto preberacie protokoly? Prečo si nepovedal kardinálovi 

Bertonemu, že Tvoj predchodca v nich tvrdí, že peniaze pochádzajú z nadácie 

Edwarda Garbu a že prichádzajú každý rok od newyorského arcibiskupa?  

Nemohol si tak urobiť, lebo kardinál Bertone by sa Ťa iste spýtal, či si kontaktoval 

newyorského arcibiskupa a čo Ti na to on povedal…  

Toto sa nestalo a Ty si jednoducho zatajil existenciu týchto protokolov. Chcel si 

možno zabrániť tomu, aby niekto vo Vatikáne si mohol pripomenúť existenciu testa-

mentu rodiny Garbovcov, alebo že by Svätá stolica bola kontaktovala newyorského 

arcibiskupa, a celá pravda o testamente by vyšla najavo. Nakoniec sa však ukázalo, 

že samotná Svätá stolica je testamentárnym dedičom a tiež dostáva pravidelné ročné 

výnosy, a teda tu nejde o nijaké finančné machinácie, ale o legálny príjem, ktorý je 

Svätej stolici známy.  

Vedome si zatajil existenciu preberacích protokolov, lebo by Ťa usvedčili z klam-

stva. Zatajil si ich, lebo: ak by si ich bol kardinálovi Bertonemu ukázal, padla by celá 

Tvoja konštrukcia o tom, že nevieš, odkiaľ boli tie peniaze. Padla by aj konštrukcia o 

finančných machináciách arcibiskupa Jána Sokola, ktorú si sa usiloval svojimi hypo-

tézami predstaviť verejnosti ako skutočnosť.  
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Zamlčanie protokolov a ich obsahu Ťa, brat Róbert, usvedčujú z cielenej diskredi-

tácie arcibiskupa Jána Sokola a z klamstva kardinálovi Tarcisiovi Bertonemu i celej 

slovenskej verejnosti. 

Smiem sa Ťa spýtať, čo Ti bránilo v tom, aby si si overil svoje tvrdenia priamo pri 

zdroji, z ktorého šeky prišli, a to u kardinála Dolana, alebo u firmy Wells Fargo 

Advisors. Keď si mal čas vycestovať do Ameriky za Mons. Beedom
41

 alebo za 

kardinálom Seanom O’Malleym do Bostonu
42

, mohol si predsa ísť aj za kardinálom 

Dolanom do New Yorku, alebo si mu mohol aspoň napísať. Mohol si kontaktovať aj 

Wells Fargo Advisors. Do všetkých slovenských bánk, to si vedel napísať!  

Nekontaktovanie newyorského arcibiskupa či Wells Fargo Advisors, následná 

mediálna škandalizácia a kompromitácia amerického dedičského fondu, Tvoje 

verejne vyjadrené pochybnosti o „slušnom pôvode financií“, navodenie situácie, 

akoby šlo o „kriminálne peniaze“, mali len jeden cieľ: zavádzať a klamať slovenskú 

verejnosť. To, o čo Ti išlo, bolo úsilie navodiť dojem, že príjmy z dedičstva po 

Garbovcoch sú finančné machinácie. Tým si chcel zdiskreditovať a znemožniť 

Tvojho predchodcu arcibiskupa Jána Sokola pred slovenskou verejnosťou. Našťastie, 

lož ma krátke nohy...! 

Akosi je o tých peniazoch ticho. Všetko nasvedčuje tomu, že to celé bola len 

bublina i doklady boli v poriadku. Lenže: Tvoje „gazdovanie“ na ABÚ v Trnave bolo 

zlé, a preto muselo byť rázne zastavené. 

Známy taliansky vatikanista (čítajú ho aj na Štátnom sekretariáte) okrem iného 

napísal, že „podľa záverečnej správy Bezák prepustil všetkých administratívnych 

zamestnancov arcidiecézy, ktorí tam boli za jeho predchodcu, a hmotné diecézne 

portfólio previedol na dve obchodné spoločnosti... Je fakt, že za niekoľko mesiacov, 

                                                 
41 Dlho som sa o to (získať spojencov vo vysokej cirkevnej hierarchii) usiloval. Premohol som v sebe pocit trápnosti, 

domáhal som sa, aby ma prijali, vypisoval listy, posielal odkazy. Dokonca som cestoval až na druhý kontinent, aby som 

sa mohol stretnúť s bostonským kardinálom Seanom O´Malleym, ktorý je pozvaný k najbližšej spolupráci s pápežom 

(porov. Vyznanie, s. 211). 

42 Vypravil som sa tam aj s tromi priateľmi. Tamojší kňaz monsignor Beeda mi povedal, že na mnohých podujatiach 

videl, ako ľudia dávali peniaze arcibiskupovi Sokolovi v obálke. Žiadne dokumenty však nemal a bol už v takom zlom 

zdravotnom stave, že ani si nič konkrétne nepamätal. Pripadalo mi súčasne úsmevné a trápne, že kvôli takejto slabej 

informácii som cestoval až do Ameriky... (porov. Vyznanie, s. 213). 
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až pokiaľ vzťah s nimi nebol ukončený, tieto dve spoločnosti vyrobili arcidiecéze dlh 

vo výške takmer 600 000 eur, a tento dlh vidí Vatikán ako nenávratný“.
43

 

 

3. Brat Róbert, klameš a zneužívaš dedičstvo, ktoré Ti nepatrilo  

Prečo si kontaktoval Vatikán?  

Tvoj motív bol jednoduchý a jasný. Chcel si pred Svätou stolicou navodiť dojem, 

že arcibiskup Ján Sokol sa dopúšťal pochybných finančných transakcií. Keď si 

nenašiel v arcidiecéze žiadne zmienky o finančných investíciách v cudzine, ako si o 

tom hovoril aj v televízii, tak si tieto prostriedky označil za pochybné, špinavé, a 

žiadal si Vatikán, aby konal. 

Prečo si kontaktoval Rím až tak neskoro? Prečo až rok po tom, čo si dostal prvý 

šek, a pol roka po obdržaní druhého?  

Odpoveď je jasná: Nečakal si, že Svätá stolica bude túto situáciu riešiť a že si to 

všetko overí. Ale už vôbec si neočakával, že arcibiskup Sokol dostane príležitosť veci 

vysvetliť.  

Tvojím cieľom bola dlhodobá a systematická diskreditácia arcibiskupa Jána Sokola 

v očiach Svätej stolice, ktorá mala vyvrcholiť v jeho odsune preč z Trnavy i z územia 

arcidiecézy. Prečo si to robil? Sám, z vlastnej iniciatívy, alebo na príkaz niekoho 

iného? 

 

Knihy o emeritnom arcibiskupovi 

V novembri 2013 si, drahý brat Róbert, opäť prilial olej do ohňa svojej kauzy. 

Vyšli o Tebe dve knihy
44

, kde naďalej mätieš ľudí. S každou vetou tam vyslovenou 

by sa dalo polemizovať, ale nie je to potrebné, lebo nie si schopný reálne vyhodnotiť 

situáciu a urobiť reálne závery. Na mnohých miestach sa dožaduješ, aby bol 

„zadefinovaný“ Tvoj status, aby Ti bolo jasne určené Tvoje postavenie. Sám si však 

protirečíš, nakoľko na jednom mieste uvádzaš, že Tvoj status bol „zadefinovaný“ – a 

                                                 
43

 Sandro Magister, Il caso del „vescovo dal volto umano“ licenziato dal papa.  

http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350329. 

 

44 Marie Vrabcová, Róbert Bezák: Vyznanie, Navi graf, Bratislava 2013; Štefan Hríb, Róbert Bezák: Medzi nebom a 

peklom, W-Press, Bratislava 2013.  
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síce, že sa s Tebou už neráta ako so sídelným biskupom
45

, ale že od Teba žiadajú, aby 

si sa utiahol do kláštora ako rehoľník. Ty, brat Róbert, však to nie si ochotný prijať, 

lebo toto je pre Teba neprijateľné. Ty to jednoducho takto nechceš. Neakceptuješ 

svoje aktuálne postavenie. Považuješ sa stále za biskupa v službe, neprijímaš svoje 

odvolanie a žiadaš, aby sa tak ku Tebe správal celý svet. Preto neakceptuješ ani 

nariadenie stiahnuť sa do kláštora. Si ešte v tom Bussolengu? Nechceš byť len 

obyčajný rehoľník a nešiel si ani do Radvane.
46

 Vrcholom Tvojej drzosti je vyja-

drenie, že ak by Ti aj niekto chcel nejakú „pozíciu“ ponúknuť, budeš to Ty, ktorý si 

vyberieš!
47

 

Nakoľko Tvoja kauza nie je riešená podľa Tvojej predstavy, tak sa neprestávaš 

búriť a všetkým naokolo dávaš príkazy, čo majú robiť: Postavte sa za mňa všetci 

slovenskí biskupi,
48

 napíšte pápežovi, aby ma prijal, ja si to tam vybavím, poviem o 

finančných machináciách a že ma odvolali na základe nepravdivých udaní, následne 

mi pápež dá dôstojnú úlohu v Cirkvi, tým ma prestanete nútiť k odporu a ja už budem 

dobrý a poslušný...  

 

„Aj v reholi by som vraj mal mať duchovného sprievodcu.  

Neviem, čo by mi mohol povedať po tom všetkom, čo som prežil.“
49

 

Brat Róbert, to nemyslíš vážne: Ak Ti skutočne nemá a nemôže povedať nikto ani 

z Tvojich rehoľných spolubratov, tak to buď si na vrchole svätosti, alebo pýcha Ti 

celkom zatienila rozum a zdravý úsudok. To si sa nešiel poradiť, ako sa máš 

zachovať ani s pánom kardinálom Jozefom Tomkom, ktorý podľa Tvojich vlastných 

slov bol ten, čo Ťa presadil do Trnavy za arcibiskupa?!  

Ja mám takmer o tridsať rokov viac ako Ty, pravda, našťastie som sa nestal 

biskupom, ale nikdy v živote som nebol v situácii, žeby ma nezaujímala mienka 

spolubrata či priateľa, a teda vždy som sa radil a aj sa stále radím s niektorým zo 

svojich spolubratov. To si jednoducho neviem predstaviť, že by som mal patent na 

                                                 
45 Porov. Vyznanie, s. 185. 

46 Porov. Vyznanie, s. 226. 

47 „Ak raz príde pozvanie, ktoré bude dôstojné tomu, čo som prežil, neodmietnem ho, ale nebudem cítiť povinnosť 

prijať hocijakú ponuku“ (porov. Vyznanie, s. 233). 

48 Porov. Vyznanie, s. 203. 

49 Porov. Vyznanie, s. 179. 
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rozum a pravdu. Ja som presvedčený a istý, že len Pán Ježiš je Cesta, Pravda a Život. 

A my, nakoľko nie sme jeho súčasníci, nenasledujeme ho priamo, ale kráčame po 

stopách generácií kňazov, ktorí išli za Ježišom pred nami. Okrem dennej modlitby si 

predsa musíme vzájomne pomáhať a radiť, aby sme hľadali spoznávali Božiu vôľu. A 

Ty, brat Róbert, čo hľadáš v živote? Len splnenie svojich ambícií? 

 

Biskup Pavol Hnilica 

V rozhovore so Štefanom Hríbom – bez toho, že by to malo nejaký vzťah k otázke, 

na ktorú si mal odpovedať – sa dosť nelichotivo vyjadruješ o biskupovi Pavlovi 

Hnilicovi. Nesúhlasíš s Jánom Pavlom II., ktorý povedal: „Vy Slováci máte špeciálne 

poslanie.“
50

 Vraj my si potom namýšľame, že sme určení byť „prepojením medzi 

Východom a Západom“. A pokračuješ: „Neviem, či (tým pápež) myslel, že v tom 

premostení sme dôležití. Ale to premostenie budoval aj biskup Hnilica. Bol biskupom 

bez presne určeného biskupstva a niekto mu povedal: No, vieš, keď nemáš 

biskupstvo, pre teba, keďže odtiaľ pochádzaš, je celá východná Európa tvojím 

biskupstvom. Chcel ho priateľsky povzbudiť. A on sa potom cítil byť biskupom od 

Pekingu cez Moskvu až sem. Jeho prívrženci sa aj pripravovali na cestu do Ruska a 

do východných krajín. My, maličký národ, sme vyvolení zachraňovať. Nie ako 

jednotlivci, rovno ako národ....“
51

  

Vôbec to, brat Róbert, nebolo tak, a bolo by dobré, keby si si doštudoval dejiny 

Cirkvi na Slovensku v 20. storočí, lebo čitateľa zavádzaš. Len stručne: Pavol Hnilica 

SJ bol vysvätený za biskupa v pivnici Rožňavskej nemocnice 2. januára 1951 v 

časoch najzúrivejšieho prenasledovania Katolíckej cirkvi v našej vlasti. „Hneď po 

požehnaní mu biskup-svätiteľ povedal, že odteraz môže aj on svätiť kňazov, a v 

prípade, že jeho, biskupa Pobožného, uväznia, alebo izolujú, môže svätiť aj biskupov. 

                                                 
50 Bl. pápež Ján Pavol II., Veľký, skutočne nám 9. novembra 1996 v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne povedal: „Slovensko 

má veľkú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi 

významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a 

vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií.“ L’Osservatore Romano, roč. CXXXVI, č. 258 (41 397), 

nedeľa 10. novembra 1996, s. 4. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1996/november/documents/hf_jp-

ii_spe_19961109_pellegrini-slovacchi_it.html. 

51 Medzi nebom a peklom, s. 106. 
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Nakoniec mu pripomenul, že mu nemôže určiť nijakú osobitnú diecézu, ale jeho 

diecéza sa rozprestiera od Pekingu cez Moskvu po Berlín, a patria do nej krajiny, kde 

je Cirkev najviac prenasledovaná.“
52

 Ako blízky spolupracovník biskupa Hnilicu 

viem o jeho horlivosti, skromnosti a nábožnosti oveľa viacej než mnohí jeho 

neinformovaní a žiarliví kritici. Želal by som si, brat Róbert, aby tento hrdinský bis-

kup nebol predmetom Tvojho opovrhovania, ale skôr nasledovaniahodným príkladom 

poslušnosti a lásky k Cirkvi, k Svätému Otcovi a k jeho oficiálnemu predstaviteľovi 

na Slovensku, apoštolskému nunciovi. 

 

Výzva a prosba na záver 

Pán arcibiskup Bezák, brat Róbert, na záver môjho listu nalejme si do pohárov 

čistého a dobrého vína, ktorého si priateľom – a ja tiež. Tvoja prvá a zásadná chyba, 

či poklesok, bol a zostáva naďalej neuveriteľná a primitívna lož s ďalekosiahlymi 

následkami. Stále a opakovane tvrdíš, že Ti nebolo nič povedané, prečo si bol odvo-

laný z úradu arcibiskupa. Písomná výzva samého Kristovho námestníka, pápeža 

Benedikta XVI., aby si odstúpil z vážnych príčin z úradu arcibiskupa, nebolo pre 

Teba, katolíckeho arcibiskupa, nič? Najprv si klamal ako človek, potom ako kňaz a 

nakoniec ako biskup. Neozvalo sa v Tebe svedomie? Žiaľ, zatiaľ nie.  

Naopak, Ty si vsadil všetko na jednu kartu, ako sa hovorí: hop, alebo trop. Chcel si 

zanovito klamstvom zvíťaziť nad pravdou. To bola Tvoja ilúzia a druhá veľká 

chyba, milý brat Róbert. 

Keby si bol ako katolícky biskup postupoval legálne a lojálne, musel by si 

poslúchnuť výzvu Kristovho námestníka, Svätého Otca, a ospravedlniť sa za svoje 

vážne chyby, ktorých si sa dopustil, prisľúbiť nápravu, potom opustiť úrad a čakať na 

novú dispozíciu a úlohu. 

Ty si však nastúpil cestu otvoreného boja, boja proti Cirkvi, proti pápežovi, 

spojil si sa s jej nepriateľmi, a teraz nevieš, kam a ako na správnu cestu... Počas 

Tvojho trojročného biskupského pôsobenia si zapríčinil dosť zla a ukázal si sa ako 

                                                 
52 Ján Hnilica, František Vnuk, Pavol Hnilica – biskup umlčanej Cirkvi, 1. časť 1924–1951. Trnava : Dobrá kniha, 

1992, s. 152. 
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škodlivý pastier, ktorý nestráži jednotu svojho stáda. Naopak, rozbíja ju. To je Tvoja 

tretia vážna chyba a ťažké previnenie.  

Celkom konkrétne: narobil si veľa zla, u jednotlivcov i v rodinách, ktoré sa začali 

deliť na Tvojich prívržencov a ráznych odporcov. V mnohých rodinách Vianoce, 

tieto sviatky Narodenia Pána, sviatky radosti a pokoja, sa stali ohniskami hádok, 

nepokoja a nevraživosti. Nesieš za to, žiaľ, brat Róbert, aj Ty osobne, veľkú 

zodpovednosť.  

Nakoniec ďakujem všetkým veriacim a kňazom, ktorí s bolesťou sledovali 

začiatok, priebeh i koniec Tvojho pôsobenia v Trnave. Prosím vás všetkých: zostaňte 

verní Kristovej cirkvi v modlitbe za bývalého arcibiskupa. Osobitne prosím tých 

kňazov a laikov, ktorí Ťa podporovali, aby svoje modlitby za Teba zintenzívnili a 

pomohli Ti tak k návratu do lona Svätej rímskej katolíckej a apoštolskej cirkvi.  

Všetci, drahí oltárni spolubratia a priatelia laici, viete, že Róbert Bezák 

neposlúchol Svätého Otca a neodstúpil? Uvedomujete si túto skutočnosť jasne? Tí, 

ktorí neustále protestujú proti tomuto rozhodnutiu Kristovho námestníka, protestujú 

tak proti Cirkvi a jej viditeľnej hlave. Uvedomujú si títo naši veriaci dôsledky svojho 

konania?  

Osobitne sa s vrúcnou prosbou obraciam na viac ako milión tých slovenských 

veriacich, ktorým som mal možnosť prihovoriť sa počas vyše 15 rokov svojho 

fatimského apoštolátu v ich farnostiach. Milí naši slovenskí veriaci, proste našu 

nebeskú Matku, útočište hriešnikov, aby urobila všetko pre duchovnú záchranu 

svojho poblúdeného syna Róberta.  Za Vaše modlitby a obety na tento úmysel Vám 

vopred úprimne a srdečne ďakujem. 

Obraciam sa aj na novinárov a majiteľov masmédií, aby si láskavo uvedomili, že 

ich poslaním je slúžiť pravde. Za každé klamstvo, ktoré šíria a ktorým otravujú 

verejnú mienku, sa určite raz budú zodpovedať pred Všemohúcim a Spravodlivým 

Pánom Bohom, bez ohľadu na to, či v neho veriam, alebo nie.  

Brat Róbert, vie sa o Tebe, že si chcel byť jezuitom, a preto mám pre Teba jeden 

návrh: Nechcel by si si urobiť teraz 30-dňové duchovné cvičenia podľa svätého 

Ignáca? Pouvažuj, prosím o tom. S primeraným pôstom, vrúcnou modlitbou a 
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úprimným pokáním by si určite prišiel na iné myšlienky a objavil v sebe chyby. 

Všemohúci a Milosrdný Boh by Ti iste ukázal východisko a cestu k návratu.  

Nakoniec moja osobná prosba adresovaná všetkým: Ak táto moja publikácia 

vyvolá ohlas nielen medzi kňazmi, ale aj v širokej laickej verejnosti – veď preto som 

ju napísal – prosím čitateľov, ktorí by mali k veci užitočné pripomienky, aby mi ich 

láskavo poslali.  

Brat Róbert, končím tento svoj list požehnaním a uistením, že sa za Teba modlím 

deň čo deň, a prosím o to aj všetkých tých, ktorým záleží na dobre Cirkvi, a rátam 

medzi nich aj signatárov všetkých petícií za Tvoju „rehabilitáciu“, aj tých, ktorí sa 

chodia s týmto úmyslom modliť pod okná Apoštolskej nunciatúry v Bratislave. 

Možno Ti, brat Róbert, vyprosia obrátenie, čo si zo srdca želáme všetci.  

Srdečne Ťa zdravím. 

Tvoj oltárny brat Šebo 
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PRÍLOHA 

 

 

Štefan Mordel 

K odvolaniu trnavského arcibiskupa 

 

V týchto dňoch najväčšmi rezonuje téma – odvolanie trnavského arcibiskupa 

Mons. Róberta Bezáka. Čítam rôzne komentáre, vyjadrenia, televízia nás informuje o 

organizovaní rôznych protestov, dokonca už pripravovaných aj zo zahraničia, zaznie-

vajú i rozhorčené vyjadrenia kňazov, čo vzbudzuje vo mne veľké rozpaky. Protest je 

vždy nasmerovaný proti niekomu, prípadne niečomu. Proti komu sú nasmerované 

tieto konkrétne protesty? Zrejme proti tomu, kto odvolal arcibiskupa Mons. Bezáka. 

Kto ho teda odvolal? Mohol to urobiť jedine jeho nadriadený, teda pápež. Takže tieto 

protesty smerujú proti pápežovi. To však tu na Slovensku ešte nebolo. Pápež mal na 

Slovensku veľký kredit, predovšetkým u katolíkov, a myslím si, že ho aj má. Teraz 

proti nemu niektorí vehementne protestujú, že odvolal arcibiskupa. 

Mons. Bezák sa pred troma rokmi stal arcibiskupom v Trnave, ale zrejme sa nestal 

majiteľom arcibiskupstva ani pokladu viery. (Depositum fidei), ale iba jeho 

správcom; asi tak, ako ani farár sa nestane vlastníkom farnosti, ale iba jej správcom v 

duchovných i hmotných veciach. Biskup ho môže preložiť, čo tiež pre toho kňaza 

nemusí byť vždy príjemné. Samotný pán arcibiskup, pokiaľ viem, naraz odvolal 

všetkých dekanov, pričom nepredpokladám, že by sa boli všetci niečím previnili. 

Počas troch rokov preložil aj mnohých kňazov. Myslím, že vo väčšine prípadov kňazi 

nerobili problémy, ale poslúchli a nastúpili na nové miesta. V médiách sa objavila 

správa, že arcibiskupa vyzvali, aby sa vzdal, ale on to odmietol, lebo nevidel 

dôvod...O niekoľko dní nato bol odvolaný. Obdobne koná aj biskup v prípade kňaza. 

Keď má dojem, že na jeho miesto bude vhodnejší iný kandidát, kňaza vyzve, aby sa 

zriekol farnosti a nechal sa preložiť. Ak je vážny dôvod na preloženie, potom ho 

preloží aj proti jeho vôli. V Cirkvi to funguje tak, pretože tu ide o spoločné dobro 

Božieho ľudu. Biskup pri vysviacke kladie kandidátovi takúto otázku: „Sľubuješ mne 
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a mojím nástupcom úctu a poslušnosť?“ A kandidát odpovedá: „Sľubujem“. 

Zamestnávateľ v civilnom zamestnaní toto od svojho zamestnanca nežiada. V Cirkvi 

je to však tak, že sa tu vyžaduje aj úcta, aj poslušnosť a keby to tak nebolo, neviem si 

celkom dobre predstaviť, ako by to mohlo spoľahlivo fungovať. Ak sa to požaduje od 

kňaza, zrejme to musí platiť aj pre biskupa. 

Nechcem nijako súdiť pána arcibiskupa Bezáka, zostáva biskupom naďalej a pone-

cháva si aj titul arcibiskupa. Nemyslím si, že by mu Cirkev robila krivdu. Pýtam sa 

však, či pri tom obrovskom vplyve a moci, ktorú získal svojím úradom, predsa len 

niečo neprehliadol, a či sa nenechal až príliš uniesť popularitou a slávou, ktoré ho 

zrazu obklopovali. Môže byť na jednej strane veľmi sympatické, keď populárny 

arcibiskup zviditeľňuje Cirkev a priťahuje masy, ale práve tam môže na neho číhať 

nebezpečenstvo, že urobí prešľapy a kvôli falošným ohľadom nepovie celú pravdu, 

alebo ju dokonca zamlčí. Myslím si, že pán arcibiskup v tomto ohľade nebol celkom 

obozretný a pri jeho vystúpení na „Pohode“ v Trenčíne minulého roku zazneli veľmi 

nešťastné výroky. Vtedy som mu napísal list, ktorý tu pripájam, aby som ilustroval 

toto svoje tvrdenie. List v tomto znení bol napísaný 18. septembra 2011. 

 

Vaša Excelencia,  
najdôstojnejší pán arcibiskup! 
 
Dlho som váhal, či Vám mám napísať, alebo nie, ale predsa som sa len 

rozhodol. Prečítal som si veľmi podrobne článok v časopise .týždeň z 18. 
júla 2011 o Vašom vystúpení na Pohode v Trenčíne. Premýšľal som nad 
Vašimi slovami, ktoré ste tam v rozhovore s redaktorom Štefanom 
Hríbom uviedli. Boli ste tam aj s pomocným biskupom pražským 
Václavom Malým. Niektoré Vaše vyjadrenia a postoje neviem celkom 
pochopiť.  

Taktiež aj vyjadrenia pána biskupa Václava Malého vyvolávajú vo mne 
určité rozpaky. Na otázku redaktora, prečo dnes Cirkev čosi nestíha a 
nevie už dnes osloviť ľudí, odpovedal najprv správne, že príčinou je tu aj 
vysoká životná úroveň, čiže blahobyt, ďalej vypätý individualizmus a 
napokon sa stráca aj povedomie solidarity. Ale potom povedal niečo, s 
čím len ťažko môžem súhlasiť; povedal totiž, že my sa tiež nesmieme báť 
povedať, že aj my nevieme, že aj my hľadáme a máme svoje neistoty a 
že sa nesmieme báť priznať, že sme len hľadajúci. Možno bolo treba viac 
konkretizovať, ohľadom čoho sa týkajú tieto neistoty. Vzbudil však dojem, 
že sa to týka našej kresťanskej viery a cirkevného spoločenstva, ktoré 
vytvárame v Kristovi.  
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Toto však nebolo správne, pretože tým akoby bol poukázal, že ani my 
nemáme istotu viery, ale že pravdu len hľadáme a sme na tej istej úrovni 
ako neveriaci, ktorí nemajú nijakej istoty, lebo nepoznajú pravdu a 
nemajú nádej. Vyznelo to potom tak, že vlastne ani my nezdieľame vieru 
sv. apoštola Pavla, ktorý povedal: „Viem komu som uveril a som si istý.“ 
Myslím si, že toto vyznanie viery v Krista malo zaznieť aj od biskupov na 
Pohode, hoci tam ľudia neprišli hľadať vieru, ale zábavu. A keď už biskupi 
na Pohodu pozvanie prijali, domnievam sa, že mali tam vyznať vieru v 
Krista; mali zreteľne vyjadriť, že Kristus je pre nás Cesta, Pravda a Život. 

Je mi to ľúto, ale považujem ešte za oveľa horšie Vaše vyjadrenie na 
adresu kresťanského duchovného života a skutkov nábožnosti. Na 
otázku, prečo to Cirkev dnes vo svete nestíha, ste odpovedali, že tu vidíte 
problém cirkevnej štruktúry; Cirkev má síce kostoly, v nich sa ľudia 
správajú podľa nejakých predpisov, prežehnávajú sa, kľakajú si, ale toto 
je už pasé, čiže považujete to za niečo, čo je dnes už prekonané a čo 
dnes mladí ľudia nepotrebujú. Tieto prejavy nábožnosti ste označili za 
kamennú štruktúru, ktorú už dnes svet nepotrebuje. Ďalej ste si položili 
otázku, aké „hodnoty sa vymáhajú žehnaním a kľakaním“? A Vašou 
odpoveďou je negácia, totiž, že tie „cirkevné hodnoty“, ktoré sa vymáhajú 
žehnaním a kľakaním, nie sú vlastne žiadne. „Lebo“, ako uvádzate, „v 
rámci kostola sa snažíme hovoriť o ľudskosti, o blízkosti, o priateľstve, o 
obeti“, ale podľa Vás to nie sú „cirkevné hodnoty, ktoré sa vymáhajú 
žehnaním a kľačaním“. 

Môj dojem z tohto Vášho vyjadrenia je, akoby ste pohŕdali skutkami 
nábožnosti, ktoré veriaci konajú v kostole, a zároveň, že ich považujete 
za neúčinné a vlastne aj zbytočné. Váš postoj veľmi kontrastuje s 
postojom Svätého Otca Benedikta XVI., ktorý stavia opäť práve na týchto 
prejavoch nábožnosti a úcty voči Bohu. Možno, že ste si už všimli, že 
Svätý Otec už od Sviatku Kristovho Tela a Krvi v roku 2008 podáva sv. 
prijímanie iba pokľačiačky a do úst, teda nie na ruku, ako je to všeobecne 
zaužívané na Západe. Myslím si, že pohŕdanie gestami poklony ako 
prejavu úcty voči Bohu v kostole je veľkým nepochopením liturgického 
cítenia a vnímavosti voči Božiemu majestátu. Veď práve týmto úkonom 
poklony sa prejavuje voči Bohu úcta a pestuje sa zbožnosť. 

A zas ďalej, ako ste nezodpovedne použili slovo liturgia, keď ste 
povedali: „...lebo aj tu na Pohode treba byť ľudským… je tu určitá liturgia“. 
KKC hovorí, že „v liturgii sa sprítomňuje a sprostredkuje tajomstvo 
spásy“. Takže považujem porovnávanie zábavného podujatia s liturgiou 
(pri ktorom sa konajú aj výslovne zlé veci, alkoholizmus, drogy, 
neviazanosť, nemravné skutky a pod.) za skutočne neprimerané a 
nenáležité. V tomto kontexte ste ďalej hovorili o zduchovňovaní a o „ano-
nymných kresťanoch“, že teda aj tí, ktorí sa nemodlia, nekľakajú a pod., 
že môžu byť duchovní ľudia. Keď sa aj nevedia modliť Otčenáš, že to 
neznamená, že človek žije len živočíšne… Dokonca ste povedali, že to už 
nie je len priestor kostola, ale je to celý priestor nášho života, ktorý je aj 
náboženským priestorom. Ba ešte viac, tvrdili ste, že Kristovo posolstvo 
nie je na prvom mieste liturgické, aby sme sa vedeli prežehnať, kľaknúť 
si, aby tam bol pekne oblečený farár a okolo neho pobehovali miništranti. 
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Pre mňa je to zarážajúce a nepochopiteľné, že ste vo svojich 
výpovediach zaujímali takéto stanoviská. Som totiž presvedčený, že si 
nemôžeme počínať v takýchto debatách tak ako sektári, ktorí snažiac sa 
dokázať svoju pravdu, vyberajú si z evanjelia iba to, čo im práve 
vyhovuje. Je pravdivé to, čo ste povedali, že v evanjeliách sú slová o 
poslednom súde, „hladný som bol a dali ste mi jesť…“ atď., ale to nie celá 
výpoveď Krista v evanjeliách. Ak by bolo tomu tak, potom by stačilo, aby 
sa Cirkev venovala iba sociálnej činnosti. Ale Ježišovi ide aj o niečo iné, 
keď hovorí „kto ma zaprie pred ľuďmi, toho aj Syn človeka zaprie pred 
svojím Otcom…“, alebo „kto neuverí, bude odsúdený“ a mnohé ďalšie. 
Nemožno brať evanjelium jednostranne a jednou výpoveďou negovať 
druhú. Neviem, prečo ste takto argumentovali, kde ste povedali iba 
polovicu pravdy. Takto nielenže ste spochybnili potrebu konať nábožné 
úkony pri liturgickom slávení a potrebu napr. zúčastňovať sa na slávení 
sv. omše tak, ako nás k tomu zaväzujú Božie i cirkevné prikázania, ale 
naopak ste ich aj znevážili, ako niečo nemoderné, nepotrebné a patriace 
výlučne iba minulosti. Označili ste to pritom za „kamennú štruktúru“, ktorú 
už dnešní mladí ľudia nepotrebujú. Ale na čom potom budeme budovať, 
pán arcibiskup? Mali ste tam veľkú príležitosť povedať mladým ľuďom 
slovo o hodnote evanjelia, o úžasnej možnosti žiť v Cirkvi v spoločenstve 
s Kristom, o nádeji, o láske, akú prežíva napr. sv. Pavol, keď hovorí „kto 
nás odlúči od Kristovej lásky..!“ Žiaľbohu, to tam chýbalo! 

Potom v ďalšom rozhovore ste vystúpili proti katolíckym kňazom, ktorí 
kolaborovali s komunistickým režimom od roku 1948 do roku 1989. 
Myslíte si, že tam bolo to správne publikum, pred ktorým ste mali riešiť 
túto problematiku? Máte dojem, že to tých mladých povzbudilo k viere? 
Alebo naopak, neodradilo ich to skôr od viery, že keď kňazi sú takí zlí a 
spolupracovali s komunistickým režimom a s ŠtB, že ich vlastne treba 
odmietnuť aj s celou ich cirkvou? Myslím si, že to ich určite nepodnietilo 
vydať sa na cestu viery.  

Ja som bol vysvätený v roku 1971, v čase tvrdej normalizácie. A niečo 
o tom viem. Nútili ma vstúpiť do PiT, pretože som pôsobil vo Vysokých 
Tatrách, a práve tam mali pravidelné zasadania. Schôdze PiT sa konali v 
Dolnom Smokovci, kde bola aj fara a kde som aj býval. Keď som na 
schôdze nechodil, považovali to za provokáciu. A predsa som tam 
nechodil. Cirkevný tajomník ma do toho nútil a príslušník ŠtB ma kvôli 
tomu vyšetroval. Považoval som to za nesprávne, a preto som sa na tom 
nezúčastňoval. Napokon ma v ŠtB prehodnotili na nepriateľskú osobu s 
krycím menom Helmut. Keď som si pred časom vyžiadal spis, napísali mi 
z ÚPN, že môj spis skartovali 6.12.1989. Neviem, komu tak veľmi na tom 
záležalo, že ho tak rýchlo zničili.  

Píšem to nie preto, že sa teraz chcem chváliť, že som nepatril ani do 
PiT a ani som nebol nikdy kolaborantom, a bol som považovaný za 
nepriateľskú osobu. Spomínam to len preto, že ja by som na takomto fóre 
nikdy nezačal tému kňazských agentov ŠtB, ktorých, podľa Vášho vyja-
drenia, bolo až okolo dvesto v Trnavskej diecéze.  

Pre mňa je to nepochopiteľné, pretože viete, že ani v tejto otázke, ako 
aj v iných to nikdy nie je celkom čierno-biele. Myslím, že viete o prípade, 
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keď bohoslovci držali hladovku proti PiT, čo bolo iste chvályhodné, ale 
potom mnohých povyhadzovali zo seminára. V istom zmysle boli 
hrdinami. Niektorí odišli do kláštorov a viem o prípade, že jeden z nich, 
hoci sa stal rehoľným kňazom, neskôr zanechal kňazstvo, oženil sa, a 
potom horlil proti celibátu a za kňazstvo žien. Mnohí kňazi, ktorí boli síce 
v PiT, predsa by však niečo také nikdy nepodporili. 

Dotknem sa ešte ďalšej otázky; biskup Malý tvrdil, že sme evanjelium 
zúžili iba na morálku. Je to však pravda? Kto to tvrdí? Liberáli? Nie je 
práve opak pravdou, že ľudia dneška síce chcú evanjelium, ale bez 
morálky? Ale evanjelium nejestvuje bez morálnych požiadaviek. Práve 
tieto morálne požiadavky sú mimoriadne náročné. Ježiš hovorí: „Buďte 
dokonalí, ako je dokonalý Váš Otec na nebesiach.“ Či to už neplatí? Veď 
dnešný trend vo svete je práve proti katolíckej morálke. Či nie o tom je 
Memorandum nemeckých teológov a Výzva k neposlušnosti u rakúskych 
kňazov? Oni sa snažia odstrániť kresťanskú morálku, čiže „pohoršenie 
kríža“, a Cirkev zbaviť obety. Ale láska nejestvuje bez obety. A Boh 
požaduje od nás lásku, nie hocijakú ale „z celého srdca, z celej sily a z 
celej mysle“, a potom aj lásku k blížnemu takú, ako k sebe samému. 
Práve toto je vysoký mravný postulát evanjelia. Máme toto zamlčať a 
ukázať, ako je dobre byť „anonymným kresťanom“ bez modlitby, bez úcty 
k Bohu, bez rešpektovania jeho prikázaní, a pritom si plným priehrštím 
užívať to, čo mi svet ponúka? 

A na záver čo dodať? Mal by som toho veľa na srdci. Vy ste však 
zakončili svoj rozhovor tým, že „Pán Boh je najväčší pohoďák“, že má rád 
ľudí, ktorí majú radosť z blízkosti a z hudby, že v hudbe je čosi božské. 
To je pravda asi iba z jedenej časti. Hudbu treba rozlišovať. Nie každá 
hudba oslavuje Stvoriteľa. Niektoré druhy hudby svojimi textami sa 
vysmievajú z Boha a oslavujú diabla. Nebolo by bývalo dobre, keby ste to 
boli nejako spomenuli? Neviem, či je dobré, paušálne každú hudbu 
označiť ako božskú… Mimochodom, našiel som na internete 
videozáznamy z tejto spomínanej Pohody a niektoré som si aspoň letmo 
pozrel; žiaľ, skutočne som nemal dojem, že išlo o vážne kultúrne 
podujatie, ktoré by formovalo a dvíhalo ľudského ducha, ale naopak, išlo 
vo veľkej miere o lacnú hudbu s ešte lacnejšími textami a umelecký 
prejav asi nulový, pretože hudobníci sa emocionálne vybičujú prudkými 
pohybmi a veľkým rytmom natoľko, že dosahujú istý stav eufórie, pri 
ktorej napr. zhadzujú zo seba vrchné šatstvo, čo však nijako nesvedčí o 
nejakej kultúrnej vyspelosti ani hudobníkov, ani spevákov, ba ani publika. 
Vy ste to však všetko bez rozdielu nazvali čímsi božským a samotného 
Boha ste nazvali veľmi neuvážene, ba až neúctivo, akýmsi „pohoďákom“, 
ktorému je asi ľahostajné, čo ľudia robia. Nemyslíte si, že ste týmto 
spôsobom zredukovali obraz Boha na púhu figúrku, ktorá je tak súca len 
na hranie? Mrzí ma to. 

Najdôstojnejší pán arcibiskup, nepísal som Vám tieto riadky s 
radosťou. Máte vysoké postavenie a ste zodpovedný oveľa viac za stav 
Cirkvi na Slovensku ako iba obyčajný kňaz. Komu sa veľa zverilo, od toho 
sa bude žiadať viac. Musíme na to pamätať, tak, či onak. Písal som Vám 
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však v dôvere, že tieto moje slová prijmete s takou láskou, s akou boli  
napísané. 

Myslím si, že vnímate veľké vnútorné rozpory v dnešnej Cirkvi, a to 
nielen v Nemecku a v Rakúsku, ale aj inde vo svete. Práve biskupi musia 
stáť pevne na svojom mieste a musia byť pastiermi, ktorí s veľkou 
starostlivosťou vedú svoje zverené stádo a nebojácne sa postavia proti 
bludom dneška, o ktorých hovorí aj dnešný pápež a ktoré hrozia rozvrátiť 
a pohltiť Cirkev. Diktatúra relativizmu, nekresťanského individualizmu, ale 
i subjektivizmu a indiferentizmu, v náboženskej oblasti synkretizmu, sú 
pre kresťanov-katolíkov vážnou hrozbou. Ak si nezachovajú vlastnú 
identitu prameniacu z viery, potom neobstoja; naopak budú ochotní 
prijímať a podporovať akékoľvek neprávosti. Príkladom toho je v 
súčasnosti Memorandum nemeckých teológov a Výzva k neposlušnosti  
rakúskych kňazov, čo je, žiaľ, nesmierne smutným zjavom. Práve preto 
na verejných vystúpeniach musíme vážiť slová a nesmieme sa dať zviesť 
lacným populizmom, aby sme sa zapáčili davu, ale naopak, máme vždy a 
všade vydať svedectvo Pravde, ktorej sme uverili. 

V tomto zmysle Vám vyprosujem veľa Božieho požehnania do Vašej 
apoštolskej práce a uisťujem Vás o svojich modlitbách. 

 
S pozdravom a úctou 

doc. Štefan Mordel,  

Vysoké Tatry, Nový Smokovec
53 

 

                                                 
53 Štefan Mordel, K odvolaniu trnavského arcibiskupa. In: Kultúra, dvojtýždenník závislý od etiky, roč. 15., č. 14/2012, 

5. septembra 2012, s. 2–3 , http://www.postoy.sk/content/odvolanie-arcibiskupa-protesty-otazky. 
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Štefan Mordel 

Slovo k otvorenému listu Štefana Hríba biskupom 

 

Neviem, kedy a prečo vzniklo u nás príslovie, ktoré hovorí: „Pod lampou býva 

najväčšia tma.“ Nepochybujem o kvalitách a schopnostiach Štefana Hríba ako 

publicistu a novinára. Zaujímavé sú jeho relácie „Pod lampou“. Zaujímajú ho všetky 

spoločenské otázky a snaží sa ich riešiť podľa svojho najlepšieho vedomia a 

svedomia. 

 

Avšak pred niekoľkými dňami napísal slovenským biskupom otvorený list, v 

ktorom ich obviňuje, že sa nezastali svojho odvolaného kolegu, Mons. Róberta 

Bezáka. Má dojem, že tento postoj zaujali z nedostatku lásky k svojmu spolubratovi. 

Práve tento nedostatok lásky ho, podľa jeho vlastných slov, „vyrušuje“. Ba vyrušuje 

ho ešte oveľa väčšmi skutočnosť, že ani po 20 rokoch slobody sa biskupi nestali 

skutočnými osobnosťami. Spomína, že odvolanie Róberta Bezáka je spojené s 

mnohými intrigami, čo nasvedčujú aj otázky, ktoré dostal odvolaný arcibiskup z 

Vatikánu. Z nich autor listu cíti „...ohováranie, intrigy a nechutné donášanie“... Je 

presvedčený, že tieto otázky vznikli v slovenskom prostredí, a preto ho mrzí, že sa 

ostatní biskupi svojho spolubrata nezastali, keďže tu išlo očividne o nactiutŕhačstvo. 

Autora listu ďalej vyrušuje, že biskupi mlčali, a považuje to za malosť a infantilitu. 

Berie si potom na mušku arcibiskupa Zvolenského, ktorého obviňuje, že kvôli nádeji 

na kardinálsky klobúk sa zriekol pravdy. Mať pokoj je vraj pre neho prednejšie ako 

pravda. Napokon tvrdí, že „...Róbert Bezák má dar od Pána Boha zvestovať 

evanjelium tak, že mu rozumejú ľudia, ktorí sú inak voči kresťanstvu uzatvorení“. 

Autor potom pokračuje v tom zmysle, že si myslel, že to biskupov teší, keď Bezák 

rozprával v Lampe alebo na Pohode o láske a ľudia ho ticho počúvali. Napokon si 

kladie hypotetickú otázku: „Alebo nebadane prišla závisť?“  

Nuž k týmto slovám by sa žiadalo niečo dodať. Nemám vedomosť o tom, aké 

otázky dostal odvolaný arcibiskup Bezák z Vatikánu, a či tie, ktoré boli zverejnené na 

internete, sú autentické, pretože nikto ich nepotvrdil. Viem len to, že vypočúvanie 

bolo tajné a všetci vypočúvaní vypovedali pod prísahou, že budú hovoriť iba čistú 
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pravdu a že ani z odpovedí, ani z otázok nič neprezradia. Ak niekto prisahal, že 

otázky ani odpovede neprezradí, tak ako je potom možné, že sa predsa otázky objavili 

na internete? Boli to ozajstné otázky, alebo prekrútené, alebo dokonca vymyslené? 

Možno ich teda brať za autentické? K tomuto sa naozaj možno len ťažko vyjadriť. A 

vždy to zostane iba na úrovni dohadov a rôznych hypotéz. Nie som presvedčený ani o 

tom, že za odvolaním arcibiskupa sú iba ekonomické otázky a že tu ide o akt pomsty 

jeho nepriateľov za nekompromisný postoj v pravdivom a spravodlivom riešení 

otázky nakladania s cirkevným majetkom. 

Autor otvoreného Listu biskupom zvlášť vyzdvihuje vystúpenie Róberta Bezáka v 

Lampe a na Pohode. Jeho vystúpenie na Pohode som sledoval aj ja. Musím úprimne 

priznať, že som nemal z toho dobrý pocit. Jeho vyjadrenia totiž nijako nenaznačovali, 

že hovorí nástupca apoštolov, ktorému ležia na srdci otázky kresťanskej viery a 

autentického evanjelia, ale skôr robil dojem kultúrneho referenta, ktorý sa chce 

zapáčiť publiku. Iba v krátkosti spomeniem jeho vyjadrenia o modlitbe Otče náš, o 

skutkoch nábožnosti a úcte prejavovanej v kostole, o blahoslavenom pápežovi Jánovi 

Pavlovi II., o liturgii a pod. Výslovne sa pohrdlivo vyjadroval o Modlitbe Pána, tu 

povedal, že otčenáše a kľačanie nám nepomôže, to patrí už vraj do kamennej doby, 

ale že „zduchovňovanie“ nastáva vonku v profánnom svete, i na Pohode, kde sa koná 

opravdivá liturgia, že Boh je „pohoďák“, ktorý je tam, kde sa ľudia zabávajú, že 

hudba je niečo božské, a podobne.  

Arcibiskup Bezák na Pohode si počínal naozaj veľmi nezodpovedne. Práve v tých 

debatách ukázal Róbert Bezák svoje slabé stránky a prejavil sa ako človek, ktorý 

nedokázal stáť na výške svojho úradu. Keď autor listu tvrdí, že „...Róbert Bezák má 

dar od Pána Boha zvestovať evanjelium tak, že mu rozumejú ľudia, ktorí sú inak voči 

kresťanstvu uzatvorení,“ treba sa zároveň pýtať, či naozaj Bezák hlásal autentické 

evanjelium, alebo iba niečo, čo sa síce evanjeliu podobá, ale je na hony vzdialené od 

skutočného evanjelia Ježiša Krista. Kristovo evanjelium je veľmi náročné, a preto ho 

nemožno vnímať iba ako humánne posolstvo bez nárokov a zodpovednosti.  

Rád by som položil pánovi Hríbovi otázku, prečo sv. Pavlovi, apoštolovi, tak 

veľmi záležalo na čistote evanjelia, keď povedal, že keby vám aj anjel z neba 
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ohlasoval iné evanjelium, ako sme vám hlásali my, nech je prekliaty. Prečo takáto 

radikálnosť u sv. Pavla, ktorý ináč tak horlil za slobodu, ktorú sme získali v Kristovi? 

Či nie preto, že iné evanjelium, okrem toho ohlasovaného apoštolmi, neexistuje? 

Žiaľ, táto radikálnosť Kristovho evanjelia ohlasovaného apoštolmi, a zvlášť sv. 

Pavlom z úst arcibiskupa Bezáka na Pohode nezaznela. Rozprával tak, že sa to 

ľuďom páčilo. Čiže ohlásil im posolstvo, že chodiť do kostola na bohoslužby až tak 

veľmi potrebné nie je, že Boh je tu s vami na tejto zábave a jemu je jedno, čo tu 

robíte, aj pápež Ján Pavol II. podľa neho prežil veľký „príbeh lásky“, ďalej, že každá 

hudba je podľa neho, Róberta Bezáka, niečo božské a krásne bez toho, aby rozlišoval, 

napríklad nebezpečné žánre satanskej hudby, takisto slovíčkom nespomenul nebez-

pečenstvo drog a nemravných skutkov, ktoré sa na takýchto miestach konajú, atď. 

Takže pán arcibiskup na Pohode predviedol ukážkový úlet do oblasti relativizmu a 

indiferentizmu, kde je vlastne všetko OK a Boh, ktorý je veľkým pohoďákom, to 

všetko spokojne akceptuje. Rád by som sa preto opýtal pána Hríba, či práve v tejto 

oblasti cirkevnej náuky netreba hľadať príčiny odvolania pána arcibiskupa Bezáka, 

pretože vo svojich výpovediach, ktoré boli veľmi populistické a relativizujúce 

kresťanské pravdy, čím vážne pochybil vo vykonávaní svojho učiteľskému úradu, 

ktorý prevzal na seba pri biskupskej vysviacke. 

Myslím, že nemusím zdôrazňovať, že od samých počiatkov existencie Cirkvi sa za 

najväčšie previnenia považovali chybné náuky, ktoré protirečili apoštolskej náuke. 

Nepridružili sa náhodou k negatívnemu posudzovaniu činnosti arcibiskupa Bezáka aj 

niektoré koncerty, ktoré sa konali v jeho katedrále? Kladiem si otázku, či je naozaj 

vhodná do katedrály pieseň, ktorú spievala Zuzana Smatanová o tom, ako jej 

hádzali mládenci čerešne za blúzku. Osobne som o tom presvedčený, že takýto 

obsah piesne naozaj nie je vhodný do nijakého sakrálneho priestoru. Pán 

arcibiskup Bezák to však bez problémov dovolil v Katedrále svätého Jána 

Krstiteľa v Trnave, teda vo svojom sídle. 

Z týchto dôvodov by som rád primäl pán redaktora Hríba k hlbšiemu zamysleniu 

sa nad otázkou odvolania arcibiskupa Bezáka a jeho výčitiek voči biskupom, že sa ho 

nezastali. Práve v reláciách, ktoré viedol Štefan Hríb, ukázal odvolaný arcibiskup 
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málo zodpovednosti za zverený učiteľský úrad, pretože v opačnom prípade by bol 

inak formuloval svoje odpovede a komponoval svoje predstavy a vízie. Žiaľ, 

vystúpenia arcibiskupa Róberta Bezáka nevyzneli v súlade s očakávanou zodpoved-

nosťou vyplývajúcou zo zvereného postu. Predpokladám, že sa z týchto skutočností 

málokto raduje. Osobne nemám radosť z toho, že bol arcibiskup Bezák odvolaný zo 

svojho úradu. Ale za týmto odvolaním stojí najvyšší predstaviteľ Katolíckej cirkvi, a 

preto je potrebné toto rozhodnutie rešpektovať. Práve kvôli jeho vystúpeniu na 

Pohode som napísal pánu arcibiskupovi Bezákovi pred rokom list a celý jeho 

rozhovor bol zverejnený v časopise .týždeň. Pán arcibiskup mi na môj list nedal 

odpoveď. Zaiste, veď nebol povinný odpovedať. Neviem, ale dá sa predpokladať, že 

na tieto nedostatky ho upozornili aj jeho spolubratia v biskupskej službe. Dal si však 

poradiť? To neviem. Avšak robiť teraz z neho mučeníka v tom zmysle, že Vatikán s 

ním nespravodlivo naložil preto, lebo išiel nekompromisne za pravdou a otvorene 

poukazoval na to, ako sa nekompetentne nakladalo s cirkevným majetkom, sa mi zdá 

nielen prehnané, ale aj nezodpovedné.  

Doc. Štefan Mordel,  

Vysoké Tatry, Nový Smokovec54 

                                                 
54

 Štefan Mordel, Slovo k otvorenému listu Štefana Hríba biskupom, 8. júla 2012. 

http://www.azn.nawebe.net/view.php?cisloclanku=2012070008. 
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František Vnuk 

Kauza Bezák očami historika 

 

K prípadu arcibiskupa Bezáka sa nerád vyjadrujem. Viacerí priatelia sa ma pýtali, 

čo si o celej záležitosti myslím, ale pretože nepoznám všetky okolnosti, nechcem 

vynášať súdy, aby som nikomu nekrivdil. A protiví sa mi odpovedať na námietky 

tých priateľov, priaznivcom a obdivovateľov „obľúbeného arcibiskupa“, ktorí v 

minulosti nevedeli prísť Katolíckej cirkvi na meno a teraz sa skrývajú za Róberta 

Bezáka, aby vyčítali Cirkvi jej chyby, predpisovali jej, ako sa ich zbaviť, a určovali 

jej, čo má robiť.  

Teraz však predsa chcem čosi položiť na papier, aby som reagoval na názor 

Vladimíra Palka, ktorý som čítal v Pravde 11. júla 2013 a ktorého text mi poslali 

aspoň štyria moji priatelia. Nuž, rozhodol som sa, že aspoň v niekoľkých riadkoch 

naznačím, v čom sa v názoroch na túto bolestnú tému líšime. Robím tak preto, že ide 

o názory človeka, ktorého pokladám za veriaceho kresťana a za politika princípov. 

Obdivoval som jeho postoj, keď neváhal opustiť rady KDH. Obetoval politickú 

kariéru, ktorá ho čakala, lebo nechcel ostať v Hnutí, ktoré sa spreneverilo svojmu 

kresťanskému poslaniu. To je čin, aký je v slovenskej politike vzácnosťou a vyžaduje 

si obdiv i rešpekt. 

V osobe Vladimíra Palka má arcibiskup Bezák svojho zapáleného advokáta, ktorý 

chce vykresliť kauzu v širších historických súvislostiach. Vidí v nej akoby slovenskú 

verziu notorického prípadu francúzskeho dôstojníka Dreyfusa a zdá sa, že by chcel 

zohrať rolu spisovateľa Emila Zolu, Dreyfusovho literárneho advokáta. Robí to s 

oduševnením, s presvedčením a s pátosom hodnými tohto podujatia. Stalo sa mu 

však, že pri obrane svojho priateľa sa miestami necháva niesť záchvatom svojho 

rozhorčenia až príliš ďaleko. Používa rétoriku, ktorá nie je primeraná, upravuje fakty 

a výroky, aby vyzneli čo najpriaznivejšie pre Bezáka, a odvoláva sa na príklady, 

ktorú nie sú celkom také, ako ich uvádza.  

Tak, napríklad, vyčíta „katolíckemu spoločenstvu na Slovensku“, že „prejavuje 

slabosť v tom, že nevie jasne povedať: ,Tento človek je nevinný.´ Vie to povedať 
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český kardinál Dominik Duka OP i slovenský bulvár. Nie však slovenské vrcholné 

katolícke verejne činné osoby“. 

Nuž v prvom rade, kardinál Duka nepovedal, že „je nevinný“, Duka povedal, že 

„nebol odvolaný kvôli morálnemu deliktu“, čo nevylučuje možnosť deliktu, alebo 

deliktov, iného druhu, ako sú predpisy, normy a iné legálne záväznosti, ktoré súvisia 

s výkonom arcibiskupského úradu. A bulvár bol, je a ostane bulvár. Jemu ide o 

senzáciu, o škandáliky celebrít, o zabávanie verejnosti, o všeličo iné a len kdesi na 

konci o arcibiskupa. 

Po druhé, prezumpcia neviny platí pred rozsudkom. Nad Bezákom bol vynesený 

rozsudok, ktorý vyznel ináč, než by si mnohí z nás boli želali. Ale mali by sme si 

uvedomovať, že ho vyniesli osobnosti a inštitúcie, ktoré vedia o prípade oveľa viac 

ako my, majú v týchto veciach viac skúseností ako my, a môžeme o nich 

predpokladať, že svoje rozhodnutie i jeho dôsledky mali starostlivo na zreteli.  

Rozhodnutie najvyšších cirkevných autorít polarizovalo slovenskú spoločnosť. A 

tak dnes máme na jednej strane ľudí, ako je Mikloško, Palko, Hríb, Srholec..., ktorí 

tvrdia, že arcibiskup Róbert Bezák je nevinný; na druhej strane sú „slovenské 

vrcholné katolícke verejne činné osoby“ a mlčiaca väčšina, ktorá pokojne prijíma 

rozhodnutie Vatikánu. Uvažuje asi tak, že ono bolo výsledkom vyšetrovania komisie 

vedenej biskupom a rozhodnutia Kongregácie pre biskupov, ktorá vec dôkladne 

skúmala a istotne nad celým prípadom dôkladne uvažovala (pretože vo Vatikáne 

majú skúsenosti, ako odvolania biskupa spravidla vždy rozvíria hladinu nábožen-

ského i spoločenského života). Teda, keď sa patričné cirkevné autority rozhodli 

Bezáka odvolať, iste mali k tomu vážne dôvody. Toto odvolanie opätovne potvrdil 

Benedikt XVI. v liste slovenským biskupom a opäť ho implicitne schválil pápež 

František vymenovaním Mons. Oroscha za arcibiskupa do Trnavy. Majúc tieto 

skutočnosti na zreteli, katolícky klerik i laik je skôr naklonený pridať sa na stranu 

Vatikánu ako na stranu obrancov arcibiskupa Bezáka, aj keď dôvody jeho odvolania 

neboli zverejnené. 

Aby som sa vyjadril osobne, priznám sa, že vymenovaniu Róberta Bezáka za 

arcibiskupa do Trnavy som sa spočiatku tešil. Očakával som, že tento mladý a po 
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svete rozhľadený rehoľník prinesie do zboru slovenských biskupov moderné a 

podnetné myšlienky, ktoré bude vedieť presvedčivo, trpezlivo, citlivo a úspešne 

presadzovať. Prvé sklamanie prišlo, keď som čítal list, ktorý poslal svojmu pred-

chodcovi arcibiskupovi Sokolovi. Potom som počul, ako sa správal voči emeritným 

biskupom Tóthovi a Vrablecovi. To mi pripomenulo – nech mi odpustia tí, ktorých 

týmto pohorším – správanie sa Chruščova voči Stalinovi. Takýmto štýlom sa neod-

straňujú chyby a neuvádzajú reformy v katolíckom prostredí a taký prístup nijako 

nesvedči arcibiskupovi. To ma zronilo, ale aj tak som dúfal, že to sú iba nedomyslené 

kroky začiatočníka, ktoré mu treba prehliadnuť. 

Sympatizoval som s ním a ľutoval som ho aj po jeho odvolaní, ktoré sa iste dotklo 

každého kresťana. Čo však zarazilo mňa a mnohých z nás, to bola arcibiskupova 

reakcia na tento drastický zákrok Svätej stolice (najmä jeho rozhovory poskytnuté 

českej a rakúskej televízii v decembri 2012 a jeho vystúpenie na trenčianskej Pohode 

v júli 2013). To ma núti pripustiť, že nie je celkom nevinný. Biskup ani rehoľník sa 

takto nespráva, aj keby sa mu skutočne krivdilo. K duchovným skutkom milo-

srdenstva patrí aj „krivdu trpezlivo znášať“ a „ubližujúcim odpúšťať“. Tu bola 

príležitosť byť žiarivým príkladom veriacim. Nechcem tým povedať, že mal mlčky 

trpieť. Má každé právo ohradiť sa proti krivde i protestovať, ale na to sú celkom iné 

cesty. Ako biskup iste pozná hierarchickú štruktúru a disciplinárne procedúry 

Katolíckej cirkvi. Cirkev nie je svetská demokratická organizácia, má svoje vlastné 

tradičné postupy, ktoré pripúšťajú protest a právo obhájiť sa pred nespravodlivým 

obvinením. Sv. Ján Vianney mal konflikt s cirkevnou vrchnosťou, sv. Mary of the 

Cross McKillop, patrónka Austrálie, bola v jednom čase dokonca vyobcovaná z 

Cirkvi – odvolali sa, ich kauza bola vypočutá a dostalo sa im zadosťučinenia.  

Ďalej je tu otázka poslušnosti, ktorá viaže nielen kňaza a rehoľníka, ale aj biskupa 

a opáta a medzi iným znamená neporušiť zákaz a zachovať tajomstvo.  

Prečo to hlasité a naliehavé volanie po zverejnení dôvodov a prečo práve v 

záležitosti tohto odvolania? Cirkevná vrchnosť spravidla nezverejňuje dôvody. 

Nezverejnila ani dôvod, prečo vymenovala Bezáka za arcibiskupa. Nevysvetlila nám, 

prečo obišla navrhnutých kandidátov a vymenovala za arcibiskupa nie kňaza, ale 
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rehoľníka, a nie duchovného z Trnavskej arcidiecézy, ale z Banskobystrickej diecézy. 

Prečo by teraz mala zverejňovať dôvody jeho odvolania?  

Vladimír Palko správne poukazuje, že pápež je neomylný len vo veciach viery a 

mravov. Áno, v ostatných veciach pápež je omylný. A preto je možné aj to, že 

dopustil sa omylu už vtedy, keď vymenoval Bezáka za arcibiskupa, a jeho odvolaním 

chce omyl napraviť.  

Porovnanie Bezákovej kauzy s prípadom francúzskeho kapitána Dreyfusa trošku 

pokrivkáva. Vôbec nie je pravda, že „katolíci ho (t. j. Dreyfusa) uvrhli do väzenia“, a 

nie je pravda ani tvrdenie, že ako následok katolíckeho postoja v Dreyfusovej afére 

boli presadené „v rokoch 1901–1906 protikatolícke zákony“, ktoré „znamenali 

zrušenie tisícov katolíckych škôl a rušenie mníšskych rádov“.  

Smutnou skutočnosťou je, že Dreyfusa odsúdili a „uvrhli do väzenia“ nie katolíci, 

ale úradné orgány tej istej vlády a toho istého režimu Tretej francúzskej republiky, 

ktoré zaviedli protikatolícke opatrenia, zrušili množstvo katolíckych škôl a potlačili 

rehoľné spoločenstvá. A robili to nie ako dôsledok Dreyfusovej aféry, ale plnili svoj 

politický program, ktorý začali realizovať aspoň 15 rokov pred ňou. V roku 1879 

minister Jules Ferry predložil a v roku 1880 francúzsky parlament schválil prvé 

protikatolícke zákony a ich výsledky sa čoskoro objavili. Podľa vládneho oznámenia, 

do 31. decembra 1880 boli zlikvidované prakticky všetky katolícke školy, bolo 

rozpustených 261 rehoľných komunít s 5 643 rehoľnými príslušníkmi
55

. Zákony z 

rokov 1901–1906 sú len zakončením procesu odkresťančovania Francúzska silami 

antiklerikalizmu, ateizmu a radikálneho liberalizmu.  

Palko opisuje verejnú degradáciu kapitána Dreyfusa, ktorý sa napriek veľkej 

nespravodlivosti a poníženiu správal veľmi hrdinsky, a keď to všetko pretrpel, zvolal: 

„Som nevinný! Nech žije Francúzsko! Nech žije armáda!“ A dodáva: „Od Róberta 

Bezáka sa očakáva, že taký vzťah, ako Dreyfus vo chvíli svojho poníženia preukázal 

voči vlasti a armáde, preukáže Róbert Bezák voči Katolíckej cirkvi. Neviem, ako by 

to malo konkrétne vyzerať, ale to by malo z Róberta Bezáka vyžarovať, tak by to 

ľudia mali cítiť.“  

                                                 
55 Lecanuet, R. P., L’Eglise de France sous la Troisieme Republique, Paris 1910, s. 89. 
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Podobne ako Palko aj my čakáme na také veľkorysé gesto, akého bol schopný 

Dreyfus. Bezáka sme síce počuli zvolať, že je nevinný, ale nepočuli sme pokra-

čovanie, aby ako verný syn Cirkvi zvolal aj (napríklad): Nech žije Kristus Kráľ; Nech 

žije Katolícka cirkev, nech žije pápež! 

Na základe toho, čo vieme a čoho sme doteraz boli svedkami, je odvážne tvrdiť, že 

arcibiskup Bezák je úplne nevinný, alebo obviňovať slovenských biskupov, že sa 

nezastali, dokonca, že ho „odsúdili“. Nechcem spytovať jeho svedomie, ale mám taký 

dojem, že škodcom celej svojej kauzy je vo veľkej miere on sám. 

Vladimír Palko svoju obranu arcibiskupa Bezáka ilustruje poukazom na dve histo-

rické osobnosti: veľkňaza Kajfáša a kapitána Dreyfusa. Je teda v súlade s jeho 

postupom zakončiť túto repliku poukazom na ďalšiu historickú postavu, na sv. 

Augustína.  

Na začiatku 5. storočia Cirkev v severnej Afrike bola zmietaná bludmi pelagia-

nizmu, ktorý ju rozpolil do dvoch hašterivých skupín. Obe vášnivo obhajovali svoje 

stanoviská (o dedičnom hriechu, Božej milosti a pod.) a chceli ich univerzálne 

presadiť. Svätý Augustín, ktorý bol vtedy biskupom v Hippo, sa obrátil na pápeža 

Inocenta I. a žiadal, aby rozhodol Rím. V jeho kázni
56

, kde sa hovorí o tomto 

zákroku, sa nachádza veta: „Iam enim de hac causa duo concilia missa sunt ad 

Sedem apostolicam; inde etiam rescripta venerunt; causa finita est“ (V tejto 

záležitosti boli už dve správy poslané Apoštolskej stolici; a odtiaľ tiež prišla aj 

odpoveď – teda vec je ukončená). Táto veta sa obyčajne cituje v skrátenej forme: 

Roma locuta, causa finita est (Rím prehovoril, kauza je ukončená). Inými slovami: 

rozhodnutím Ríma je spor uzatvorený. To bolo pred pätnástimi storočiami a odvtedy 

už niekoľkokrát rozhodnutie Ríma odstránilo nedorozumenie a obnovilo jednotu. 

Malo by naše Slovensko byť výnimkou v tomto historickom trende?  

Je nevyhnutne kruté, že v spornej záležitosti takéhoto druhu býva prakticky 

nemožné vyniesť rozhodnutie, ktoré by uspokojilo obe stránky. V cirkevnom spolo-

čenstve však platí, že obe stránky prijímajú rozhodnutie s pokorou, bez reptania a bez 

vzdoru. Ono nesmie rozdeľovať kresťanskú komunitu na víťazov a porazených, na 

                                                 
56 Sermo 131,10; Migne, PL 38, http://www.augustinus.it/latino/discorsi/index2.htm. 
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ukrivdených a privilegovaných, ale treba vidieť v ňom ukončenie nedorozumenia, 

ktoré je jatriacou ranou na tele Cirkvi. Ďalší život by mal plynúť v bratskej 

spolupráci. Ako sa sluší na spoločenstvo založené na bratskej láske. 

 

 

Kľúčové a zodpovedné postavenie biskupov 

Causa Bezák - kde sa to všetko začalo?
57

 

 

V živote Katolíckej cirkvi biskupi – ako priami nástupcovia apoštolov – majú 

dôstojné, kľúčové a veľmi zodpovedné postavenie. Práve preto Cirkev kladie veľký 

dôraz na výber vhodných osôb pre túto funkciu. Vymenovanie biskupov je pomerne 

zložitá procedúra, ustanovená s osobitným zreteľom, aby sa biskupom stal ten 

najsúcejší kandidát.  

V prvotnej cirkvi o výbere vhodných pastierov, ktorí budú riadiť miestnu cirkev, 

rozhodovali tri autority: veriaci ľud diecézy, kňazstvo diecézy a biskupi okolitých 

diecéz. Tento stav pretrvával prakticky až do 11. storočia.  

Ale už od raného stredoveku svetskí panovníci a svetská vrchnosť si robili nároky, 

aby aj oni mali slovo pri vymenovaní nových biskupov. Tieto požiadavky sa 

postupne rozrastali a vznikla situácia, kde panovníci presadili svoje požiadavky 

natoľko, že v niektorých častiach Európy oni rozhodovali, kto biskupom môže byť, 

alebo kto ním bude. Obdobie cirkevných dejín od polovice 11. storočia, známe pod 

názvom „boj o investitúru”, túto situáciu zmenilo a keď sa zápas skončil (konkor-

dátom vo Wormse v roku 1122), situácia sa napravila.  

Bohužiaľ, nie úplne a nie natrvalo. Vladári a svetská moc si čiastočne udržali a v 

niektorých prípadoch znovu vynútili právo menovať biskupov, prípadne používať 

„veto“, ktorým zabraňovali menovaniu im neprijateľných kandidátov. Takto to bolo 

prakticky až do konca 19. storočia. Až Kódex kánonického práva z roku 1917 

uzákonil, že rozhodnutie o tom, kto má byť biskupom, patrí výlučne pápežovi. 

Svetský vplyv však úplne odstránený nebol. Aj potom mnohým panovníkom a 

vládam zostali privilégiá zasahovať do výberu biskupov v tom zmysle, že za biskupa 

                                                 
57 Kultúra, dvojtýždenník závislý od etiky, roč. XVI., (2013), č. 3, s. 2. 
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bude vymenovaný len taký kandidát, ktorý bude mať ich súhlas (placet) a bude pre 

nich „prijateľný”. Hoci tento stav bol od Druhého vatikánskeho koncilu (1962– 1965) 

bez zákonného podkladu, u nás zotrvával prakticky až do pádu komunistického 

režimu. Ešte sú v živej pamäti ťažkosti, aké Cirkev u nás mala pri obsadzovaní 

biskupských miest až do roku 1989. Dnes, chvála Bohu, „štátny súhlas“ k výkonu 

kňazských alebo biskupských povinností nie je už potrebný. 

Nový Kódex cirkevného práva, platný od roku 1983, nariaďuje (kán. 401, § 1), že 

keď sa uprázdni biskupský stolec (smrťou, odstúpením, alebo tým, že biskup dosiahol 

vek 75 rokov), začne sa presný administratívny postup pre menovanie nového 

biskupa. Odchádzajúci biskup, alebo v prípade sede vacante kapitulný vikár, 

vypracuje podrobnú správu o stave diecézy a jej potrebách a predloží ju nunciovi. 

Nuncius začne porady s metropolitným arcibiskupom, s jednotlivými biskupmi, s 

biskupskou konferenciou, s vybranými členmi katedrálnej kapituly, alebo – v zried-

kavých prípadoch – aj s laikmi (kán. 377, § 3). Tieto porady prebiehajú „individuálne 

a v prísnej tajnosti“. Nuncius potom vyberie troch kandidátov (tzv. terno). Od kan-

didátov sa vyžaduje, aby mali aspoň 35 rokov a za sebou najmenej päť rokov pasto-

rácie. Majú byť mimoriadne pevní vo viere, dobrých mravov, zbožnosti a horlivosti 

pre spásu duší, vynikať v múdrosti, rozvážnosti a v čnostiach a musia byť zbehlí v 

odbore biblistiky, teológie a cirkevného práva, pričom je želateľné, aby mali doktorát 

aspoň v jednom z nich. 

Nuncius potom predloží vybrané mená príslušnej vatikánskej kongregácii, spolu s 

informáciami o jednotlivých kandidátoch. Tam sa návrh podrobne a dôkladne 

preskúma a dohodne sa na jednom z troch navrhovaných. V niektorých prípadoch 

daná Kongregácia môže žiadať o nové terno, alebo vybrať vlastného kandidáta. Jeho 

meno sa potom predloží pápežovi so žiadosťou o vymenovanie. Keď pápež voľbu 

schváli, rozhodnutie sa oznámi nunciovi, ktorý potom osloví vybraného kandidáta, či 

prijíma funkciu. Keď má jeho súhlas, Svätá stolica vydá pápežskú bulu, v ktorej sa 

zverejní meno nového biskupa. Jeho vysviacka sa potom musí konať do troch 

mesiacov po zverejnení. (Vymenovanie pomocného biskupa prechádza podobnou 

procedúrou, iba že mená troch kandidátov predkladá nunciovi diecézny biskup.) 
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Ako vidno, je to zdĺhavá procedúra, ktorá trvá 9–12 mesiacov. Na rozdiel od 

praxe v prvých 10 storočiach v 21. storočí veriaci ľud a kňazstvo diecézy nemajú 

nijaký vplyv na to, kto bude ich veľpastierom. A tak sa občas stáva, že veriaci 

dostanú za biskupa neznámeho duchovného z inej diecézy, ktorý nepozná dobre 

miestne pomery, zvyky ani mentalitu tých, ktorých má riadiť. To až príliš často vedie 

ku chybným krokom zo strany nového biskupa a k nedorozumeniu i nepochopeniu zo 

strany ľudu. 

Toto bol prípad aj arcibiskupa Bezáka. Je takmer isté, že keby pri výbere nástupcu 

arcibiskupa Sokola sa bral do úvahy ohľad na, keď už nie veriacich, tak aspoň kňazov 

diecézy, nebol by sa ním stal neznámy rehoľník z cudzej, i keď sesterskej, diecézy.  

Okolnosti, za akých došlo k vymenovaniu Róberta Bezáka CSsR za arcibiskupa, 

nie sú nám laikom známe. Je však veľmi pravdepodobné, že ho presadzovala vplyvná 

osoba, prípadne osoby, v Ríme, alebo na nunciatúre. Títo ľudia iste konali s dobrým 

úmyslom. Ale vyzerá to tak, že málo poznali situáciu v Trnavskej arcidiecéze a ešte 

menej vlastnosti samotného kandidáta, o vymenovanie ktorého sa zaslúžili. Dnes je 

už zrejmé, že to nebol šťastný krok; jeho oprava si vyžadovala odvolanie, ktoré bolo 

pre slovenských veriacich len trošku menším prekvapením, než bolo jeho 

vymenovanie. Lebo ako vymenovanie, tak aj odvolanie sa konalo bez účasti veriacich 

a kňazstva arcidiecézy. Reakcia na odvolanie bola ostrá, na iných miestach rozpačitá 

a celkove pre Cirkev škodlivá. Sám arcibiskup nebol pri tom príkladom pre veriacich 

a spôsoby, akým bola udalosť zneužitá nepriateľmi Cirkvi, sú ďalším nepotrebným 

dôkazom, že súčasný postup vymenovania nových biskupov by zniesol určitú 

vonkajšiu reformu. 

Vylúčenie miestnej Cirkvi – veriacich a nižšieho kléru – z vymenovania jej arci-

pastiera môže sa zdať administratívne účelným, ale pre nás, ktorí cítime s Cirkvou, 

predstavuje akýsi uzavretý kruh, do ktorého Boží ľud nemá prístup. Ako o tom svedčí 

nielen prípad arcibiskupa Bezáka, ale aj ďalšie prípady v celom katolíckom svete, nie 

je to na osoh Cirkvi. Lebo biskup je okrem iného aj pontifex – staviteľ mostov – 

osoba, ktorá buduje, spája a zjednocuje. Ideálny biskup je láskavý otec a dobrý 
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pastier, ktorý vychádza z veriaceho ľudu, požíva jeho plnú dôveru a má plné právo, 

aby o svojom arcipastierovi mohol povedať, že je „náš biskup”. 

Uznesenia Druhého vatikánskeho koncilu a Kódex kánonického práva oprávňujú 

veriacich a niekedy im priamo kladú za povinnosť predniesť svoje názory a kritické 

pripomienky verejnosti i príslušným cirkevným autoritám.  

František Vnuk 
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Niekoľko slov o autorovi

 

 

P. Šebastián Labo SJ sa narodil 19. júna 1931 vo Valaskej Belej (okres 

Prievidza). Študoval na slávnom Slovenskom gymnáziu v Kláštore pod 

Znievom, kde v roku 1951 zmaturoval. Na Slovenskej univerzite v 

Bratislave študoval archívnictvo a historické vedy. V rokoch 1956–1963 

pracoval v Bratislave, a to v Štátnom slovenskom ústrednom archíve. 

Keď v ňom dozrela túžba stať sa kňazom, kvôli jej splneniu musel emigrovať. 

Vycestoval cez Sovietsky zväz, čím vtedajších mocipánov značne zmiatol. V jeseni v 

roku 1963 sa vylodil v sicílskom Palerme. 

V Ríme na Pápežskej Lateránskej univerzite študoval filozofiu a teológiu a dňa 1. 

marca 1969 bol biskupom Pavlom Hnilicom SJ vysvätený za kňaza. Potom vstúpil k 

jezuitom a stal sa blízkym spolupracovníkom biskupa P. Hnilicu v jeho diele Pro 

fratribus, ktorého zameraním bolo pomáhať prenasledovaným kresťanom v komu-

nistických krajinách. 

V roku 1971 v nemeckom Koblenzi začal vydávať časopis Pro fratribus – Stimme 

der schweigenden Kirche. Na literárnom poli sa stal známym svojou knihou Zabijem 

pastiera, ktorá vyšla najprv po nemecky (Das Attentat auf den Papst) v roku 1982 a 

po tom neskôr aj v ďalších siedmich jazykoch. Popri vyše tridsaťročnej redaktorskej 

práci a rozsiahlej kazateľskej činnosti v Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Švajčiarsku a 

Luxembursku, kde sa prihovoril bezmála miliónu veriacich, je autorom dvadsiatich 

kníh, najmä o apoštolských cestách pápežov: blahoslaveného (od apríla 2014 

svätého) Jána Pavla II. a Benedikta XVI. Je čestným doktorom Trnavskej univerzity a 

laureátom štátneho vyznamenania Pribinov kríž, ktoré mu udelil prezident Ivan 

Gašparovič. 

Páter Šebastián Labo SJ žije v Ivanke pri Dunaji v Senioráte Spoločnosti Ježišovej. 
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