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ÚVOD
V období päťdesiatych rokov minulého storočia sa komunistický režim sústr0edil na boj proti
náboženstvu, duchovnému kresťanskému životu a vzdelávaniu budúcich kňazov. Ústredie KSČ
sa akoby inšpirovalo v tomto ťažení evanjeliovým podobenstvom: „Udri pastiera a stádo sa
rozpŕchne.”
Komunistická strana sa nerozpakovala v likvidácii seminárov používať najtvrdšie metódy
a prostriedky. Došlo prakticky k inštitucionálnej likvidácii seminárov, budovy ostali, ale
nasťahovali sa do nich úplne noví obyvatelia. Osud kňazského seminára v Spišskej Kapitule
nadovšetko výrečne dokazuje, aké ciele sledoval minulý režim.
Všetky dovtedajšie diecézne semináre boli zrušené a vznikol iba jediný s Teologickou
fakultou pri Univerzite Komenského v Bratislave. Spočiatku diecézni biskupi nesúhlasili, aby
bohoslovci študovali v tomto seminári, ale napokon od roku 1952 dali svoj súhlas, aby noví
seminaristi študovali na CMBF v Bratislave až do obnovenia seminárov roku 1990.1
1. OBDOBIE PO LIKVIDÁCII DIECÉZNYCH KŇAZSKÝCH SEMINÁROV 1950 – 1968
Komunistická štátna moc vo svojom ťažení proti cirkvám na Slovensku sa v období stalinského
kultu osobnosti veľmi tvrdo zamerala proti výchove a vzdelávaniu kňazského dorastu. Veľmi
závažným dôsledkom tejto protináboženskej a proticirkevnej politiky bolo zdegradovanie
veľmi kvalitnej vysokej školy teologickej a jej násilné administratívne vylúčenie zo štruktúry
fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave.
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2. CYRILO-METODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA V BRATISLAVE
Udalosti druhej svetovej vojny vážnejšie nezasiahli do života fakulty a kňazského seminára. V
školskom roku 1945/46 bola bohoslovecká fakulta vyčlenená zo zväzku Slovenskej univerzity,
neskoršej Univerzity Komenského. Vládne nariadenie č. 112/1950 Zb. zo dňa 14. júla 1950
o bohosloveckých fakultách zmenilo organizáciu bohosloveckého štúdia. Zrušilo diecézne
semináre v Nitre, v Banskej Bystrici, v Spišskej Kapitule a v Košiciach. Tak sa Bohoslovecká
fakulta v Bratislave stala jedinou inštitúciou na výchovu kňazstva na Slovensku.
Dôsledok týchto zásahov sa prejavil prudkým znížením počtu poslucháčov. Kým v zimnom
semestri školského roka 1949/50 študovalo na bohosloveckej fakulte a v rehoľných seminároch
asi 280 – 230 bohoslovcov (z toho 160 v Bratislave), tak na začiatku školského roku 1950/51
študovalo na nej už len 42 poslucháčov z celého Slovenska.
Slovenskí biskupi nestrácali nádej v obnovenie plnohodnotnej Teologickej fakulty
Slovenskej univerzity a spočiatku neodporúčali svojim alumnom štúdium na odčlenenej
Teologickej fakulte UK Bratislava.
Po schválení tejto fakulty Kongregáciou pre vzdelanie a výchovu v Ríme dali svoj súhlas na
štúdium uchádzačom zo všetkých diecéz Slovenska, okrem Gréckokatolíckej diecézy so sídlom
v Prešove, ktorá bola v tom čase oficiálne zrušená.2
Obmedzovaním počtu prijatých študentov sledovali štátne a stranícke orgány znižovanie
počtu duchovných na Slovensku. Platil tzv. numerus clausus, podľa ktorého mohlo do jedného
ročníka nastúpiť maximálne 11 bohoslovcov. Keďže štúdium teológie bolo v tom období
štvorročné, všetkých seminaristov bolo nanajvýš 43. Limitovaný výber študentov bohoslovia
vôbec neprihliadal na ich regionálnu príslušnosť. Stávalo sa, že do jedného ročníka bolo prijatých
viac uchádzačov napríklad zo Západoslovenského kraja, ktorých potom administratívne
prideľovali do jednotlivých diecéz. Štátna moc aj takto chcela sťažiť začínajúcim kňazom, ktorí
nemali prirodzené väzby a prepojenia na zázemie svojho pôsobiska, pastoračné začiatky.
3. PROFESORSKÝ ZBOR CMBF V BRATISLAVE
Pedagogický kolektív odčlenenej teologickej fakulty tvorili pôvodní profesori z bývalej CMBF
Slovenskej univerzity v Bratislave, ktorých postupne dopĺňali ďalší vysokoškolskí pedagógovia.
Jediná vysoká škola teologická na Slovensku si aj v takýchto ťažkých časoch udržala odbornosť
a patričnú akademickú úroveň. O udržanie kvality vyučovacieho procesu študentov
bohoslovia sa zaslúžili: Emil Funczik – profesor cirkevného práva, Mikuláš Russnák – profesor
porovnávacej dogmatiky a slovansko-východnej liturgie. Alexander Spesz – profesor mravovedy
a traja mimoriadni profesori: Štefan Faith – profesor pastierskeho bohoslovia, pochádzajúci
zo Spišskej diecézy. Juraj Šimalčík – profesor špeciálnej dogmatiky a Štefan Zlatoš –profesor
biblického štúdia Starého zákona3.
K týmto pedagógom v ďalších rokoch pribúdali alebo ich nahrádzali vzdelaní a vo svojich
teologických disciplínach rozhľadení odborníci zo všetkých slovenských diecéz.
Medzi nich patrili predovšetkým profesor Jozef Búda pochádzajúci z Banskobystrickej
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diecézy, ktorý začal svoju pedagogickú kariéru po obhájení doktorátu z teológie a bol v roku 1942
vymenovaný za riadneho univerzitného profesora biblika na CMBF v Bratislave. Jeho vedeckopedagogické pôsobenie prerušil násilný zásah komunistického režimu a roky 1950 – 1954 strávil
vo väzení. Ako dôvod jeho odsúdenia bolo marenie štátneho dozoru nad cirkvami. Po návrate
z väzenia až do roku 1961 pracoval ako robotník. Počas dubčekovského odmäku sa vrátil na
Bohosloveckú fakultu do Bratislavy, kde opäť prednášal Starý zákon. Tu pôsobil až do roku 19794.
Uznávaným pedagógom bol profesor Štefan Dubravec, ktorý prednášal dogmatickú
teológiu a neskôr aj cirkevné právo. Pôsobil na CMBF od roku 1962 až do roku 19845.
Profesora Mikuláša Russnáka vystriedal roku 1958 profesor Jozef Uhrín, z Banskobystrickej
diecézy. Vyučoval zrovnávaciu dogmatiku a neskôr dogmatiku o sviatostiach. Pedagogickú
dráhu profesora Uhrína prerušilo obdobie dubčekovského odmäku. Na CMBF sa vrátil v roku
1970 a pôsobil až do svojej smrti roku 19836.
Medzi nestorov profesorského zboru patril profesor Cyril Dudáš, ktorý na bratislavskej
teologickej fakulte začal prednášať ako odborný asistent roku 1941. Dva roky suploval
vyučovanie cirkevných dejín, okrem nich prednášal morálku, sociológiu a kresťanskú filozofiu.
V roku 1950 bol inaugurovaný na profesora kresťanskej filozofie a morálky. Prednášal až do
svojej smrti v roku 19827.
Uznávaným historikom cirkevných dejín a pedagógom liturgickej hudby bol profesor Jozef
Šátek, rodák zo Skalice. Doktorát z teológie získal roku 1938 na Karlovej univerzite v Prahe.
Od roku 1940 prednášal teóriu cirkevnej hudby a cirkevné dejiny na Bohosloveckej fakulte
v Bratislave a zároveň na Štátnom konzervatóriu v Bratislave vyučoval gregoriánsky spev. Roku
1946 sa na fakulte habilitoval na docenta cirkevných dejín, ale po roku 1950 musel z fakulty
odísť. V „politickom odmäku“ rokov 1968 – 1969 docenta Šátka opäť povolali na CMBF
v Bratislave a roku 1970 bol vymenovaný za profesora všeobecných cirkevných dejín. Profesor
Jozef Šátek zomrel 25. februára 1978 v Bratislave8.
Popri znamenitom profesorovi Šátekovi na CMBF v Bratislave pôsobil aj jeho odborný
asistent, neskôr profesor Anton Bagin, ktorý pochádzal z Nitrianskej diecézy. V roku 1947
obhájil doktorát z teológie. Najprv vyučoval cirkevné umenie, neskôr prevzal po profesorovi
Šátekovi predmet cirkevné dejiny. Na fakulte pôsobil 25 rokov. Profesor Anton Bagin bol
vedecky činný najmä vo výskume obdobia cyrilometodských dejín. Vydal viacero publikácií
a vysokoškolských učebníc. Zomrel v roku 19929.
Charizmatickou osobnosťou, výborným homiletikom, pastoralistom a obľúbeným
4
5
6
7
8
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pedagógom bol profesor Jozef Vrablec. Na CMBF v Bratislave začal pôsobiť roku 1959 ako
docent kresťanskej filozofie. Zakrátko z politických dôvodov musel fakultu opustiť. Jeho brat
Štefan, neskorší pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy, bol v tom čase v Ríme.
Jozef Vrablec sa vrátil na CMBF roku 1968 a prednášal pastorálnu teológiu. Roku 1970 bol
vymenovaný za profesora. Po dosiahnutí profesúry sa stal vedúcim Katedry praktických
teologických vied. Vyučoval až do svojej smrti. Zomrel v deň svojich menín, 19. marca 2003
v Nitre. Vo svojej vedeckej práci sa zameral predovšetkým na základné otázky z homiletiky
a pastorálnej teológie10.
Kresťanskú filozofiu a filozofické disciplíny od roku 1976 prednášal profesor Silvester
Šoka. V pedagogickej, literárnej a publicistickej činnosti sa usiloval sledovať a objektívne
interpretovať ideové smery v umení, vývojové tendencie v kultúre i myšlienkové prúdy.
Pridŕžal sa tomistického realizmu, ktorý vyúsťoval do triezveho kresťanského optimizmu.
Pracoval na prekladaní klasických latinských a gréckych termínov do slovenského jazyka.
Napísal množstvo vedeckých štúdií a vypracoval vysokoškolské učebnice z dejín filozofie
a z filozofických disciplín. Prednášal do roku 1990, zomrel roku 200611.
Dlhoročnými pedagógmi bratislavskej CMBF boli aj ďalší profesori. Mikuláš Višňovský
prednášal fundamentálnu teológiu a dlhý čas zastával funkciu dekana fakulty.
Profesor Alojz Martinec sa zaoberal biblickými vedami a orientálnymi jazykmi,
hebrejčinou, aramejčinou, gréčtinou a biblickou archeológiou.
Profesor Jozef Beitl začínal na CMBF ako prefekt, vicerektor a v 80. rokoch po dosiahnutí
titulu profesor prednášal liturgiku pre všetky ročníky poslucháčov CMBF.
Okrem týchto pedagógov pôsobili profesori: Alexander Horák, prednášal katechetiku
a pedagogiku, Jozef Straka, prednášal filozofiu. Jozef Korec, profesor morálky a cirkevných
dejín pôsobil na Cyrilometodejskej teologickej fakulte v Bratislave od roku 1950 až do roku
1968. Jozef Korec bol v tomto pohnutom období aj rektorom kňažského seminára v Bratislave
a súčasne prednášajúcim morálnej teológie a cirkevných dejín.12 Okrem menovaných prfesorov
postupne prichádzali ďalší asistenti a odborní asistenti na CMBF v Bratislave.
4. ROKY ČIASTOČNÉHO UVOĽNENIA POLITICKÝCH A SPOLOČENSKÝCH
POMEROV V ÉRE DUBČEKOVSKÉHO ODMÄKU 1968 – 1970
Vstup do roku 1968 bol pre mnohých dôvodom k optimizmu a radostnej nádeji. Veľký obrodný
prúd prebiehajúci všetkými úsekmi našej spoločnosti, ktorého cieľom bola demokracia života,
ako aj odstránenie mnohých chýb z minulosti, dával nádej na nové časy aj pre Cirkev.
Rok 1968 sa stal aj kľúčovým rokom pre celý ďalší vývoj života Katolíckej cirkvi na Slovensku.
Predchádzajúcich 20 rokov bolo pre Katolícku cirkev, tak ako pre všetky zložky duchovného života
na Slovensku, veľmi ťažkých, ba priam ukrutných. Prenasledovanie, sledovanie, výsluchy, vyhrážky,
väznenia tisícov nevinných ľudí, to všetko spôsobilo, že biskupi, kňazi a rehoľníci boli odstavení
a veriaci zastrašení. Katolícka cirkev bola v týchto rokoch doslova a do písmena ukrižovaná.
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5. UVOĽŇOVANIE NAPÄTIA V SPOLOČENSKOM A NÁBOŽENSKOM ŽIVOTE
Nastúpením Alexandra Dubčeka do funkcie generálneho tajomníka KSČ 5. januára 1968
nastal prelom v politickom, spoločenskom, ale aj v náboženskom živote. Alexander Dubček
chcel presadzovať „socializmus s ľudskou tvárou”.
Na všeobecné prekvapenie dubčekovské vedenie strany začalo zavádzať reformy, ktoré
zasiahli všetky oblasti verejného života. Hovorilo sa tomu obrodný demokratizačný proces,
alebo socializmus s ľudskou tvárou, čím sa oficiálne pripúšťalo – čo ináč vedel už každý, že
dovtedajší socializmus nebol ani demokratický, ani ľudský13.
Keďže v predošlých rokoch najviac príkorí utrpela Cirkev, bolo prirodzené, že sa domáhala
svojich práv. Jej úsilie nebolo celkom beznádejné, pretože už na januárovom pléne ÚV KSČ
rozhodol o zrušení cenzúry. Národné zhromaždenie schválilo zákon o zrušení Ústrednej
publikačnej správy na svojom zasadaní 2. marca 1968.
Dňa 14. marca 1968 sa zišli kňazi v Trnave. Pranierovali Mierové hnutie katolíckeho
duchovenstva, žiadali obnovu katolíckej tlače, personálne zmeny na teologickej fakulte, obnovu
rehoľného života a slobodné vyučovanie náboženstva na školách.14
Dňa 28. marca 1968 sa zišli na schôdzi aj profesori a poslucháči Teologickej fakulty
v Bratislave. Vyjadrili radosť z obrodného hnutia demokratizácie a žiadali zlepšenie podmienok
na teologickej fakulte a v seminári.
Konečne sa ozvali aj traja slovenskí biskupi – Dr. Eduard Nécsey, Dr. Ambróz Lazík a Dr.
Róbert Pobožný. Ich spoločný pastiersky list sa čítal v nedeľu 31. marca 1968. „...vieme, že
čakáte na naše slová teraz, vo chvíli hlbokého prelomu života celej našej spoločnosti... všetci
sme spoločne niesli ťarchu minulých rokov: posmech, ponižovanie, ohováranie, zastrašovanie,
vyradenie z verejného života, šikanovanie, internovanie a napokon väznenie...Presné vymedzenie
oprávnených požiadaviek veriacich sa nutne stane podkladom k obnovenému rokovaniu medzi
Cirkvou a štátom ...Prežili sme svoj veľký pôst ...Nechceme žiadne privilégiá, ale svoje práva
v demokratickej spoločnosti... našou úlohou nebude azda len obnoviť všetko, čo sme mali pred 20
rokmi. Predovšetkým musíme hľadať cesty, ako najúčinnejšie a v plnej miere nielen v liturgii, ale
aj v celom kresťanskom živote uskutočňovať myšlienky Druhého vatikánskeho koncilu...”15
Súčasne ešte v marci poslali biskupi vláde memorandum, v ktorom žiadali, aby bolo obnovené
rokovanie so Svätým stolcom, aby kňazi podliehali len svojim ordinárom a aby boli obnovené
rehole. K rokovaniu došlo 16. apríla 1968. Cirkvi sa podarilo dosiahnuť niektoré čiastkové úspechy.
Vyše 8 tisíc zdravotných sestier – rehoľníčok sa vrátilo do nemocníc. Boli to sestry v 50.
rokoch vyvezené do Čiech na nútené práce. Začala sa obnovovať aj Gréckokatolícka cirkev.
Dňa 10. apríla 1968 bola prvá konferencia gréckokatolíkov v Košiciach pod vedením biskupa
Vasila Hopku. K úplnému obnoveniu činnosti Gréckokatolíckej cirkvi došlo 13. júna 1968.
Uznaná bola vládnym nariadením č. 70/1968 Zb.16
13
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Katolíci sa domáhali práv, zaručených Ústavou. Mierové hnutie katolíckeho duchovenstva,
ako umelá a štátom vytvorená organizácia, zaniklo hneď na začiatku reformačného procesu. Dňa
22. marca 1968 vedúci Mierového hnutia katolíckeho duchovenstva Alexander Horák, Štefan
Záreczký, Jozef Lukačovič a Ján Škoda podali do rúk biskupa Ambróza Lazíka svoje rezignácie.17
				
6. VZNIK DIELA KONCILOVEJ OBNOVY
Dielo koncilovej obnovy (DKO) sa po prvýkrát predstavilo na manifestačnej púti vo Velehrade
14. mája 1968. Medzi hodnostármi koncelebrujúcimi sv. omšu boli aj biskupi – robotníci
zo Slovenska: Ján Chryzostom Korec a Peter Dubovský. Za predsedu Slovenského DKO bol
zvolený Dr. Ambróz Lazík.
V diskusii vyplávali na povrch všetky dlhodobo neriešené problémy Cirkvi. Viacerí
účastníci rekapitulovali skúsenosti z minulého obdobia: Ján Chryzostom Korec hovoril
o skúsenostiach z väzenia, Jozef Vošček žiadal rehabilitáciu odsúdených biskupov, Ján Murín
opísal situáciu Gréckokatolíckej cirkvi. Diskusia sa týkala aj mnohých inštitúcií: Janko Silan
a Jozef Kútnik referovali o Spolku svätého Vojtecha, Ján Barnáš o Katolíckej charite, Ján Maga
a František Fabián o seminári a bohosloveckej fakulte. Napokon kňaz Rudolf Baláž, neskorší
banskobystrický biskup predniesol posolstvá vláde, povereníkovi kultúry i pápežovi18.
Nová vláda vyjadrila ochotu riešiť problémy, ktoré konkretizoval Eduard Nécsey. Nastolil
tieto požiadavky: zrušenie štátnych súhlasov, navrátenie plných kompetencií biskupom
a umožnenie vrátiť sa do pastorácie 150 kňazom z výroby. Ambróz Lazík potom konkrétne
spomenul aj obmedzovaných biskupov, výslovne uviedol biskupa Jána Korca. Ďalej sa zaoberal
témou cenzúry cirkevnej tlače, obnovením reholí, Na tomto stretnutí vládni predstavitelia
prisľúbili kladne riešiť obnovenie Gréckokatolíckej cirkvi19.
Dr. Eduard Nécsey, nitriansky arcibiskup, v televízii predniesol prejav, v ktorom žiadal,
aby nová Ústava, ktorá sa v tom čase pripravovala, zabezpečila náboženskú slobodu s novými
a konkrétnymi zárukami. Doslova povedal:
„Ústava z roku 1960 v článku 32 hovorí, že sloboda vyznania je zaručená. V skutočnosti
táto formulácia vyjadruje iba čiastku náboženskej slobody. Náboženská sloboda má oveľa širší
pojem. Ona popri úplnej slobode kultu vyžaduje pre Cirkev aj slobodu riadiť si svoje veci podľa
ústavy a zákonov Cirkvi, právo Cirkvi na výchovu kňazského dorastu, na rehole, na vyučovanie
náboženstva, na stretávanie sa mládeže i dospelých na púťach a podobne. K tomu je samozrejme
potrebná katolícka tlač, ako aj právo užívať rozhlas a televíziu. Veď tieto zariadenia nie sú
majetkom iba niektorých, ale majetkom všetkých občanov, teda aj veriacich. Preto žiadam,
aby nová Ústava v socialisticko-demokratickej republike jasne vyslovila právo Cirkvi na úplnú
náboženskú slobodu a nie iba na slobodu vyznania”20.
Napriek mnohým dobrým vonkajším znakom demokratizácie verejného života rehabilitácia
Cirkvi prebiehala veľmi pomaly. Zmena k lepšiemu nastala iba vo vyučovaní náboženstva,
17
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ktoré mohlo byť v 2. – 9. ročníku po dve hodiny týždenne. Taktiež boli zrušené prihlasovacie
lístky detí na náboženstvo.
7. NOVÉ NÁDEJE, ALE AJ SKLAMANIA
Rok 1968, ktorý vzbudil mnoho nádejí, ale priniesol aj veľa sklamania, zakončili ordinári
Slovenska optimisticky a do budúceho roku 1969 pozerali skôr s nádejou: „Tento náš nový
rok je rokom dejinným. Začína sa život v našej vlasti, ktorá sa stala federatívnou socialistickou
republikou a dáva obidvom národom i národnostným menšinám základy šťastného rozvoja
vlastného života v spoločnej vlasti… budúci rok 1969 je pre nás aj osobitným jubilejným rokom.
Pripomenieme si v ňom 1100. výročie smrti sv. Cyrila. Budeme si spomínať na povznesenie nášho
národa do radu kultúrnych národov... Keď sa nad všetkým zamyslíme, napriek ešte mnohým
nedoriešeným otázkam, predsa len sa môžeme optimisticky pozerať do budúcnosti”.
Tento optimizmus upevňoval v slovenskom národe aj Ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme,
ktorý v období politického odmäku zvýšil vydávanie náboženskej literatúry pre Slovensko
a mohol ju distribuovať v uvoľnených pomeroch21.
8. NÁVRAT KŇAZOV DO PASTORÁCIE, ZRUŠENIE NUMERUS CLAUSUS
V KŇAZSKOM SEMINÁRI A OBNOVENIE REHOLÍ
Napriek pribúdajúcim nátlakovým opatreniam proti Cirkvi, situácia v náboženskom živote sa
predsa len menila k lepšiemu. Do pastorácie nastúpili aj kňazi robotníci, ktorí po odpykaní
trestu doposiaľ nemali štátny súhlas. Okrem nich mohlo začať vykonávať pastoráciu aj mnoho
tajne vysvätených kňazov. Na teologickej fakulte a v kňazskom seminári v Bratislave došlo
k viacerým výmenám. Trnavský biskup Ambróz Lazík, veľký kancelár fakulty, na konci
školského roka 1967/68 rozposlal skompromitovaným profesorom a predstaveným seminára
z predchádzajúceho obdobia obežník tohto znenia: „Vaše postavenie ako profesora bolo otrasené,
…ráčte sám uznať, že za daných okolností nemôžete zastávať úrad profesora na Rímskokatolíckej
cyrilometodskej fakulte.“
Na základe tohto prípisu požiadali o uvoľnenie z miesta profesora Jozef Korec, Jozef Straka,
Jozef Uhrin, Alojz Martinec a Alexander Horák22.
Nahradiť ich mali Ján Bubán, Jozef Búda, Andrej Dermek, Emil Šafár, Jozef Ligoš, Jozef
Vrablec a Jozef Šátek23. Do kňazského seminára určil Ambróz Lazík za rektora Viliama Hoťku,
za špirituálov Vojtecha Mikulku a Eduarda Kojnoka, neskoršieho rožňavského biskupa a za
prefekta Jána Sokola, neskoršieho bratislavsko-trnavského arcibiskupa.
Na teologickej fakulte a kňazskom seminári v Bratislave, ktorý zostal jediným na Slovensku,
napriek pokusom obnoviť Kňazský seminár v Spišskej Kapitule, bol zrušený numerus clausus
na prijímanie nových a staronových bohoslovcov. Do vyšších ročníkov boli v tomto období
prijatí diecézni a rehoľní bohoslovci, ktorí pre známe príčiny nemohli ukončiť teologické
21
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štúdiá pred rokom 1950. Každému uchádzačovi dekanát fakulty uznal predchádzajúce štúdiá
a skúšky. Takže v rokoch 1969 – 1974 bol pre Slovensko vysvätený značný počet starších
i mladších kňazov. Keďže nebolo vyhovené žiadosti obnovenej Gréckokatolíckej cirkvi
zriadiť svoj seminár, bohoslovci mohli študovať v Bratislave. Absolventi teológie, ktorí získali
vysokoškolské vzdelanie na Pravoslávnej fakulte v Prešove, pokiaľ chceli pôsobiť v obnovenej
Gréckokatolíckej cirkvi, boli povinní absolvovať trojmesačné prázdninové kurzy v rokoch 1968
a 1969. Neskôr bol numerus clausus opäť zavedený pre všetky formy štúdia posvätnej teológie.
Rehoľné spoločenstvá sa aktivizovali, väčšina z nich mohla obnoviť svoju činnosť, prijímať
novicov a novicky. Z Čiech na Slovensko sa vrátilo takmer 2 tisíc rehoľných sestier a 600
rehoľníkov.
Náboženstvo na základných školách na rozdiel od predchádzajúcich rokov mohli
vyučovali nielen kňazi, ale aj rehoľné sestry a laici, ktorí absolvovali dvojročný katechetický
kurz na Teologickej fakulte CMBF v Bratislave. Svojou úrovňou predstavoval tento kurz
okrem duchovných hodnôt aj veľmi kvalitný základ pre pôsobenie absolventov na základných
deväťročných školách. Predmet náboženská výchova sa v tých rokoch smel vyučovať od 1. po
9. triedu na rozdiel od pomerov pred rokom 1968, kedy sa náboženstvo mohlo vyučovať iba
od 2. po 7. ročník.
V tomto období bolo postavených mnoho kostolov a farských budov (na východnom
Slovensku 83 kostolov a 47 farských budov).
Exercície s konali nielen pre kňazov a rehoľníkov, ale aj pre laikov. Vláda ale vyhlásila takéto
stretnutia za nedovolené, ba dokonca za trestné. No napriek tomu sa v podobných aktivitách
pokračovalo na farách, chatách i v súkromných domoch.24
9. ZAVEDENIE DOKUMENTOV DRUHÉHO VATIKÁNSKEHO KONCILU
NA SLOVENSKU
Uvádzanie záverov Druhého vatikánskeho koncilu do života v pokoncilovom období je
poučnou kapitolou novodobých dejín Cirkvi na Slovensku.
Dňa 16. februára 1964 vstupujú do platnosti niektoré normy konštitúcie Sacrosanctum
Concilium, najmä ustanovenie liturgických komisií, vysluhovanie sviatostí birmovania
a manželstva v omši a ustanovenie Rady pre uskutočnenie záverov Druhého vatikánskeho
koncilu. Tieto usmernenia Rady vyjadruje inštrukcia Inter oecumenici. Začína sa obdobie
plnenia konštitúcie Sacrosanctum Concilium, ktoré spolu s ostatnými koncilovými dokumentmi
sa stali záväznými pre celú Katolícku cirkev dňa 8. decembra 1965.
Ústredie v Ríme posielalo na biskupské úrady Notitie a Acta Apostolice Sedis, ktorých
preklady mali na starosti liturgické komisie. Tieto boli vo väčšine diecéz zriadené najmä po
roku 1968 starostlivosťou jej predsedu Jozefa Ligoša, spišského ordinára.
V cyklostylovom vydaní začali vychádzať lekcionáre a iné liturgické príručky, nakoľko možnosti
na oficiálne publikovanie liturgických kníh boli obmedzené. Na všetko sa vzťahoval štátny súhlas.
Niektoré, napr. liturgická príručka Krst dospelých vyšla až po vyše dvadsiatich rokoch od rímskeho
vydania. Preto sa hľadali iné, polooficiálne alebo neoficiálne možnosti vydávania.
24
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Oblasti liturgického spevu ako prvý v pokoncilovej obnove sa oficiálne venoval Dr. Jozef
Šátek, profesor cirkevných dejín a cirkevnej hudby na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte
v Bratislave. Pochopil ducha i najnevyhnutnejšie potreby pokoncilovej reformy a postaral sa
o liturgické nápevy v slovenčine. Jeho zásluhou vydal Spolok sv. Vojtecha roku 1967 príručku
Liturgické nápevy. Boli to najpotrebnejšie omšové nápevy slovenských liturgických textov
kňaza a veriacich. Obsahovali základné spevy kňaza, spevy kňaza a ľudu a spevy Posvätného
tridua25.
10. OPÄTOVNÉ ZAVEDENIE NUMERUS CLAUSUS V KŇAZSKOM SEMINÁRI
Jubilejný rok 1969 predsa priniesol aj trochu duchovnej radosti. Jubileum smrti sv. Cyrila
prinieslo v srdciach slovenských veriacich také ovocie, že jeho dozvuky bolo badať ešte
v roku 1970. Túto duchovnú radosť však vystriedali nové opatrenia štátnej moci, ktoré
neveštili nič dobré.
Vláda začala zasahovať do náboženského života. Zaviedla v seminároch numerus
clausus, zakázané boli duchovné obnovy a exercície pre laikov. Na základe nariadenia
Ministerstva kultúry bolo treba hlásiť okresnému tajomníkovi každú náboženskú aktivitu.
Štátna bezpečnosť zastrašovaním kňazov a laikov navodila atmosféru strachu a nedôvery.
Praktizovali sa prvé opatrenia voči rehoľným sestrám, ktoré sústredili do charitných
domovov. Začali sa sprísňovať predpisy, ktorých cieľom bolo zníženie počtu žiakov na
vyučovaní náboženstva26.
Ani rok 1968 nebol pre slovenskú Katolícku cirkev časom absolútnej slobody. Štátna
moc aj naďalej udeľovala štátne súhlasy k duchovenskej činnosti a k organizovaniu väčších
náboženských zhromaždení. Napríklad k sláveniu slávnostnej sv. omše na Mariánskej
hore nedostal štátny súhlas od KNV v Košiciach známy profesor Jozef Kútnik-Šmálov
s odôvodnením, že nepôsobí vo Východoslovenskom kraji27.
Normalizátorska moc dosadila svojich spoľahlivých ľudí aj do vedenia Teologickej
fakulty CMBF v Bratislave. Noví akademickí predstavitelia sa usilovali zavďačiť strane
a vláde. Zinscenovali nové kolo kádrových previerok bohoslovcov, ktorí sympatizovali
s Dielom koncilovej obnovy a počas prázdnin sa zúčastňovali na stretnutiach
podporovateľov tohto progresívneho združenia. Študenti v dobrej viere a v súlade
so svojim presvedčením priznali svoje sympatie voči DKO. Nasledovali tvrdé čistky
a personálne postihy. Z fakulty museli odísť prednášajúci lekári, pedagógovia, čo
sa angažovali v DKO a jeho sympatizanti z radov bohoslovcov. V roku 1971 študenti
na protest proti vylúčeniu svojich 19 kolegov zorganizovali prvú protestnú hladovku
v dejinách bratislavského kňazského seminára.
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10. POKUS O OBNOVENIE SPIŠSKÉHO SEMINÁRA
Počas dubčekovského odmäku v rokoch 1968 – 1970 sa vtedajší nový kapitulný vikár Dr.
Jozef Ligoš usiloval o obnovu kňazského seminára v Spišskej Kapitule. Napriek relatívne
demokratickejším pomerom v bývalej ČSSR tých čias narazil kapitulný vikár na niektorých
tvrdých stalinistov. Definitívny koniec jeho snaženiam urobila okupácia našej vlasti vojskami
Varšavskej zmluvy.28
11. KŇAZSKÝ SEMINÁR V ČASE NORMALIZÁCIE A OPÄTOVNÉHO
PRENASLEDOVANIA CIRKVI 1970 – 1989
Vznik politiky normalizácie či konsolidácie politických a spoločenských pomerov po roku 1968
bol síce na prvý pohľad vnútornou záležitosťou niekdajšej ČSSR, ale nástup husákovského vedenia
by nebol možný bez tlakov zvonku. Krajiny európskeho socialistického tábora akceptovali
takmer bezvýhradne (výhrady mal rumunský generálny tajomník strany Nicolae Ceausescu)
„doktrínu obmedzenej národnej suverenity“ nadiktovanú z Kremľa. Tak ako sa u nás zveličuje
reálny zástoj generálneho tajomníka ÚV KSČ Gustáva Husáka ako tvorcu normalizátorského
politického kurzu, rovnako sa nadsadzuje reálny vplyv sovietskeho generálneho tajomníka
Leonida Iľjiča Brežneva, ktorému sa dokonca pripisuje autorstvo „doktríny obmedzenej
suverenity socialistických štátov“. Podstata doktríny spočívala v podriadenosti všetkých krajín
vo sfére sovietskeho vplyvu princípu spoločnej obrany zásad a vymožeností socializmu. V ČSSR
bol konkrétnym uplatnením tejto doktríny „dočasný pobyt sovietskych vojsk“ na našom území
od 21. augusta 1968; „dočasnosť“ trvala vyše dvadsať rokov...
Taká globálna doktrína by bola neuskutočniteľná bez Varšavskej zmluvy, Rady vzájomnej
hospodárskej pomoci a generality ZSSR, ktorá vládla aj Kremľu a Brežnevovi. Diktátu ZSSR
vo svojej zóne vplyvu nahrávalo aj zloženie jednotlivých vlád a najmä politických ústredných
orgánov členských štátov Varšavskej zmluvy a RVHP. V bývalej NDR to bol v podstate
stalinistický Walter Ulbricht, ktorého vystriedal rovnako skostnatený Erich Honecker. V
Bulharsku šéfoval komunistickej strane Todor Živkov – politik rovnakej „krvnej skupiny“,
akú mali východonemeckí súdruhovia. V Poľskej ľudovej republike sa vystriedali vo vedení
komunistickej strany Wladislav Gomulka, Edward Gierek a Stanislav Kania. Z tejto stalinskej či
neostalinskej garnitúry sa trochu vymykal maďarský generálny tajomník komunistickej strany
János Kádár lavírujúci medzi kremeľskou líniou a národným „gulášovým socializmom“.
Západ a USA tento status quo v socialistickom zoskupení v tichosti tolerovali. Spojené štáty
v tom čase rokovali so ZSSR o obmedzení rakiet stredného doletu – SALT I. a SALT II. Navyše
zápasili s traumatizujúcou vojnou vo Vietname i s vážnou vnútropolitickou krízou rozpútanou
aférou Wattergate a vynúteným odstúpením prezidenta Nixona.
Normalizačnú či konsolidačnú éru v bývalej ČSSR vypĺňali systémové politické zlyhania,
lež i podaktoré pozitívne výsledky minulého režimu (liberalizácia spoločnosti v šesťdesiatych
rokoch, síce extenzívny, ale kvantitatívne neodškriepiteľný vzostup ekonomiky bývalej ČSSR
na začiatku rokov sedemdesiatych). Vynútené „upokojenie“ spoločensko-politickej situácie
sa v rokoch 1969 – 1972 paradoxne priaznivo premietlo do extenzívneho rastu plánovaného
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hospodárstva. Ale tento vcelku pozitívny trend ekonomických ukazovateľov dostal onedlho
tvrdý úder zvonku; došlo k udalosti, ktorú nikto neočakával a popravde povedané, ani ju
očakávať nemohol.
Roku 1960 vznikla OPEC – Organizácia krajín vyvážajúcich ropu združujúca členské
štáty zo Stredného východu a popri nich aj Venezuelu, Alžírsko, Indonéziu, Nigériu a Gabom.
Spoločenstvo OPEC profitovalo zo svojho výrazného vplyvu na svetové ceny ropy a bezmála
pätnásť rokov udržiavalo cenovú hladinu strategickej suroviny bez výraznejších skokov. Ibaže
v rokoch 1973 – 1974 Organizácia krajín vyvážajúcich ropu kartelovými dohodami zvýšila ceny
štvornásobne.29 Ropný šok najprv zasiahol slabšie európske ekonomiky, no zakrátko prerástol
do celosvetovej krízy so všetkými neblahými dôsledkami. Silné štáty nedokázali čeliť inflácii
spôsobenej energetickou krízou; masívne klesol export, výroba a stúpla nezamestnanosť.
Otras svetových cien strategickej suroviny však veľmi citeľne a najmä negatívne vplýval na
plánované národné ekonomiky socialistických krajín, Československú socialistickú republiku
nevynímajúc.
Česi a Slováci síce od 1. januára 1969 žili vo federatívnom štátnom spoločnom zväzku,
ktorý aspoň sčasti napravil deformované vzťahy oboch bratských národov z päťdesiatych
a začiatku šesťdesiatych rokov minulého storočia. Federácia síce v mnohých aspektoch
odstránila prešľapy novotnovského vedenia strany a štátu, ale napriek zlepšeniu vzťahov
Čechov a Slovákov pretrvávali spory „kto na koho dopláca“.
„Osvedčené kádre“ na úrovni ÚV KSČ, krajských aj okresných výborov strany vytvorili
po čistkách vnútri KSČ akúsi mocenskú „elitu”, pokiaľ je vôbec možné takýto výraz použiť.
Niektorí boli „elitní” a iní „ešte elitnejší”, niektorí boli „pri vesle”, iní priamo „pri kormidle”.
Dôležité bolo, na akom stupni mocenského rebríčka sa pohybovali a aké mali možnosti na
ovplyvňovanie politického a ďalšieho vývoja. Najsilnejším vplyvom disponovali funkcionári
stojaci na samom vrchole pyramídy politickej moci. Ibaže svoje pozície i prípadné ambície
museli bezpodmienečne podriadiť línii strany, čo bola conditio sine qua non – nevyhnutná
podmienka kariérneho prežitia. Osoby z radov literátov, umelcov, vedcov a podobne boli
do tejto verchušky zaradené len vtedy, pokiaľ pôsobili v politickej funkcii alebo výraznejšie
zasahovali do politického života.”30
O monštruóznych procesoch v päťdesiatych rokoch bolo už po auguste 1968 dostatok
informácií analyzujúcich aj hodnotiacich smutne známy zástoj K. Bacílka, P. Davida, a V.
Širokého. KSČ však – v súlade s moskovskými inštrukciami – zastavila rehabilitácie nevinných
obetí z éry najbrachiálnejšieho kultu osobnosti a celú tragickú dejinnú etapu zredukovala na
floskulu: „V povojnovom budovaní socializmu sa vyskytli chyby a omyly...“ Závažné zistenia
Pilerovej a Kolderovej rehabilitačnej komisie zamietlo normalizátorské vedenie strany a štátu
pod koberec.
Leonid Iľjič Brežnev sa síce musel podriaďovať generalite ozbrojených síl
a najdemagogickejším ideologickým jastrabom formátu Suslova, ale vymedzil si dosť veľké
právomoci v nominácii spoľahlivých československých súdruhov. Presadil, či prinajmenšom
29
30
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ovplyvnil zvolenie Gustáva Husáka za generálneho tajomníka ÚV KSČ, ale bývalému
„buržoáznemu nacionalistovi“ nedôveroval absolútne. Viac sa spoliehal na „zdravé
funkcionárske jadro očistenej KSČ“, ktoré tvorili Vasiľ Biľak, Alois Indra, Karel Hoffman, Oldřich
Švestka a Antonín Kapek; podľa najnovších archívnych dôkazov všetci boli buď signatármi
alebo spoluautormi „pozývacieho listu“ legitimizujúceho vpád vojsk Varšavskej zmluvy roku
1968. Na Slovensku plnili kremeľské direktívy Viliam Šalgovič s Ľudovítom Pezlárom, hlavným
šéfideológom ÚV KSS. Tento aparátnik pritom značne intelektovo prevyšoval ostatných
súdruhov. Pezlár ovládal päť svetových jazykov, vyznal sa v medzinárodnopolitickej situácii,
tým viac boli nepochopiteľné jeho tvrdé neostalinistické postoje a najmä metódy, aké používal.
Politická elita sa z roka na rok čoraz viac odcudzovala národu, uzatvárala sa do hermetického
mikrosveta, do iracionálneho časopriestoru vyplneného predovšetkým mocenskými súbojmi,
v ktorých sa najviac zainteresovaní politickí prominenti nerozpakovali nad mravnou podobou
používaných prostriedkov.
A v tomto brachiálnom súkolí, vo vnútorných protirečeniach, sa zmietalo zopár slušných
alebo aspoň rozhľadenejších ľudí straníckej mašinérie. Básnici Novomeský, Válek, spisovatelia
Mňačko, Špitzer, Mináč, publicisti E. Friš, M. Sedláková, vedci K. Boďa, J. Šimúth, bratia
Anton a Ladislav Ťažký, Alexander Dubček, ekonómovia H. Kočtúch, V. Pavlenda, Michal
Falťan a niekoľko ďalších „šesťdesiatosmičkárov.” Pragmatickejšie zmýšľajúci vládni a politickí
predstavitelia typu P. Colotku, H. Ďurkoviča, P. Hrivnáka, F. Zupku sa ocitli pred (ne)
možnosťou voľby: zotrvať v nedôstojnom moduse vivendi s normalizátormi alebo sa vzbúriť
a odísť so cťou na spoločenskú perifériu, prípadne do emigrácie.
Mocenská mašinéria potrebovala vtiahnuť do proklamovanej jednoty budovania socializmu
na Slovensku aj predstaviteľov slovenského duchovenstva, no pri výbere protagonistov tejto
propagandistickej tieňohry žiadne veľké „terno” nedosiahla. Katolícki kňazi Alexander Horák,
Jozef Lukačovič, Štefan Záreczky (verejne v televízii odsúdil sviečkovú manifestáciu z roku
1988 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave) v hlbokom predklone odvádzali režimu daň
za svoje vegetovanie v gulášovom socializme. Ibaže svojou prehorlivou lojalitou sa veriacim
zbridili natoľko, že sa stali pre vládnucu ideológiu takmer kontraproduktívni. Katolíckeho
kňaza Jána Decheta servilnosť voči štátostrane zmítorila priam neskutočne. Nielen že zlyhal
morálne, ale ohlúpol aj čisto ľudsky, keď žiadal, aby sa smel so svojou konkubínou ukazovať
na verejnosti.31 Evanjelický biskup Ján Chabada, neschopný obhájiť svoje pozície, požadoval
zásah orgánov štátnej správy na konsolidáciu pomerov vnútri cirkvi.32 Menšinové náboženské
denominácie však neboli v epicentre marxistickej protináboženskej ideológie sústreďujúcej sa
predovšetkým na Rímskokatolícku cirkev.
V dominantnej vláde KSS dostali priestor aj politickí reprezentanti marginálnych strán
Slovenského národného frontu: Strany slobody a Strany slovenskej obrody. J. Gajdošík, J. Kyselý,
J. Mjartan, V. Pokojný, J. Ševčík, M. Žákovič, ponad ktorými výrazne prečnieval biochemik
Jozef Šimúth, od roku 1983 nástupca dlhoročného predsedu J. Mjartana vo funkcii predsedu
Strany slovenskej obrody. V období Šimúthovho predsedovania vstupovali do SSO mladí
technokrati, ale aj intelektuáli a umelci, známi herci Dušan Jamrich a Marián Labuda. Táto
31
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strana im poskytovala akýsi politický azyl a nádej na politickú sebarealizáciu.33 S výnimkou
J. Šimútha sa však na ostatných funkcionárov bez zvyšku vzťahuje poetický aforizmus o dobe,
v ktorej nebolo koho milovať ani nenávidieť…
Normalizátorske tendencie zasahovali popri politickom, ekonomickom a kultúrnom dianí
rovnakou tvrdou mierou aj život jednotlivých cirkví, kňazského stavu, laického apoštolátu
a najmä akademickú pôdu na jedinej Teologickej fakulte pri Univerzite Komenského
v Bratislave. Komunistická strana aj štátne orgány, no predovšetkým militantní šéfideológovia
typu Ľudovíta Pezlára absolútne nerešpektovali špecifiká štúdia a života bohoslovcov. Možno
povedať, že opatrenia maskované úsilím o celospoločenský konsenzus boli v skutočnosti
vedomými provokáciami s cieľom zdiskreditovať vtedajších poslucháčov a tzv. nespoľahlivých
profesorov posvätnej teológie a príbuzných disciplín.
Štátna moc dirigovaná ÚV KSS využila každú príležitosť na rozosievanie nesvárov
a vzájomného podozrievania na pôde Teologickej fakulty CMBF. Pod rôznymi zámienkami
a vykonštruovanými dôvodmi začala normalizátorská garnitúra hľadať alebo vytvárať
protisocialistické hniezda medzi bohoslovcami, kňazmi a členmi aktívneho laického
apoštolátu, tzv. podzemnej cirkvi. Celková situácia sa najmä po publikovaní Charty 77, zostrení
medzinárodnej situácie a vnútropolitickými národohospodárskymi problémami v ČSSR
zostrovala a agresivita komunistického vedenia sa stupňovala. Viacerí poprední exponenti
vtedajšieho režimu si na svojich nenávistných útokoch proti cirkvám a všetkému duchovnému
vybudovali svoje politické kariéry.
Dnes už možno povedať, že osobitným spôsobom sa stranícke, štátne i bezpečnostné zložky
minulého režimu zamerali práve na Teologickú fakultu CMBF. Udalosti zo začiatku 80-tych
rokov minulého storočia, ku ktorým došlo v bratislavskom kňazskom seminári, niesli všetky
charakteristické znaky vopred pripravenej diskreditačnej akcie proti študentom posvätnej teológie.
12. HLADOVKA BOHOSLOVCOV V BRATISLAVSKOM SEMINÁRI
Koncom októbra 1980 sa v bratislavskom seminári odohrala najdramatickejšia scéna v celej
histórii jeho jestvovania. Bohoslovci dali najavo svojim predstaveným, ministerstvu kultúry
a jeho sekretariátu pre veci cirkevné, že nie sú ochotní trpieť každý zásah do svojho života.
Dňa 20. októbra našiel každý bohoslovec lístok, na ktorom bola písacím strojom napísaná
výzva dvojdňovou hladovkou protestovať proti stále radikálnejším zásahom združenia Pacem
in terris do života kňazského seminára. Stopäťdesiat seminaristov z celkového počtu 156
rešpektovalo túto výzvu.
Ministerstvo kultúry SSR na hladovku reagovalo výstrahou, že z každého ročníka
prepustí niekoľko poslucháčov. Seminaristi na to reagovali tým, že zo solidarity odídu všetci.
Do vianočných prázdnin bol v seminári relatívny pokoj. Avšak počas vianočných sviatkov
štátna bezpečnosť navštívila každého bohoslovca doma, alebo bohoslovci boli predvolaní k
lekárovi, na štítkovanie, na vojenskú správu a podobne. ŠtB sa usilovala dozvedieť podrobnosti
o hladovke. Z tohto dôvodu sa vianočné prázdniny predĺžili do 8. februára 1981.
Deň pred riadnym ukončením prázdnin každý bohoslovec dostal telegram podpísaný
rektorom seminára Felixom Petrovičom, že pre opravu budov sa vianočné prázdniny
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predlžujú na neurčito. Pokračovanie štúdií bude včas oznámené. Totižto tento čas potrebovalo
ministerstvo kultúry a štátna bezpečnosť na diskusie s biskupmi, kapitulnými vikármi a s
vedením seminára na určenie trestu „nenapraviteľným” bohoslovcom. Po opätovnom nástupe
do seminára jedenásti mali prerušené štúdium na jeden rok a viacerí dostali pokarhanie. Na
to sa vyše 100 bohoslovcov rozhodlo opustiť seminár zo solidarity s jedenástimi. Rozhodnutie
písomne oznámili a zdôvodnili svojim biskupom a kapitulným vikárom. Na ich doslovné
presviedčanie z lásky k Cirkvi od toho upustili – okrem ôsmich, ktorých ministerstvo kultúry
okamžite vylúčilo z ďalšieho štúdia. Vylúčenie devätnástich bohoslovcov bolelo celú slovenskú
katolícku verejnosť, avšak mnohí si nevedeli vysvetliť, ako je to možné, že sa bohoslovci ako
celok správali statočnejšie a zodpovednejšie, než ich predstavení.
Mons. Viktor Trstenský v liste rektorovi kňazského seminára Felixovi Petrovičovi
a dekanovi fakulty Dr. Michalovi Krovinovi, možno ako jediný, úctivo, ale jasne a rozhodne
vyslovil, že predstavení sa dali zastrašiť:
„Hej, bojoví ateisti sú dosť múdri, aby podobnými neľudskými a nedemokratickými zásahmi
nevyvolali búrku odporu domácej i svetovej verejnosti proti sebe a svojim plánom, preto poverili
touto nečestnou úlohou vás, lebo chcú vo vás a cez vás potupiť a znevážiť svätú Cirkev.”34
Hladovka študentov v kňazskom seminári napriek jedenástim vylúčeným poslucháčom
teológie mala svoj význam. Štátna moc a cirkevná hierarchia pochopili, že mladú generáciu
budúcich kňazov nemožno ani podceňovať, ani ignorovať.35
V nasledujúcich rokoch štátna bezpečnosť kladla najväčší dôraz na vyhľadávanie
a habanie náboženskej literatúry a príslušníci kontrarozviedky sa usilovali prostredníctvom
svojich agentov infiltrovať do náboženských, v tom čase ilegálnych, spoločenstiev veriacich.
Absurdnosť vtedajších pomerov dokresľuje aj fakt, že za protištátnu bola vyhlásená literatúra
pochádzajúca z Ríma, i keď obsahovala všeobecne známe životopisy svätcov a veľkých
osobností Katolíckej cirkvi. Hoci bol Druhý vatikánsky koncil formálne akceptovaný ako
vrcholné ekumenické stretnutie aj oficiálnymi československými predstaviteľmi, prekladová
spisba koncilových dokumentov bola u nás zakázaná. Pokiaľ by knihy s touto tematikou našli
predstavení seminára Dr. Jozef Krajči, tajomník CMBF a Dr. Miloš Ondrejkovič, vicerektor
kňazského seminára, u niektorého študenta, poslucháč by bol okamžite vylúčený zo štúdia na
Teologickej fakulte CMBF.
Koncom februára 1982 sa v Ríme uskutočnila návšteva slovenských a českých biskupov
Ad limina apostolorum. Svätý Otec Ján Pavol II. na záver tohto stretnutia 8. marca 1982 vydal
dekrét Quidam episcopi, v ktorom objasnil vzťah kňaza k politike, ideológii a politickým
stranám. Svoj pápežský postoj sformuloval v dekréte jednoznačne:
„Kňazi sa nikdy nepostavia do služieb nijakej ideológie alebo záujmovej skupiny, ale
ako ohlasovatelia evanjelia sa úplne venujú duchovnému rastu Kristovho mystického Tela. S
kňazskou službou sú nezlučiteľné, a preto všetkým kňazom zakázané združenia, ktoré priamo
alebo nepriamo, skryte alebo otvorene sledujú politické ciele, humanitné ideály, mier a sociálny
pokrok. Takéto združenia alebo hnutia v skutočnosti vyvolávajú roztržky a nesvornosť a to tak
34
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medzi veriacimi, ako i kňazmi v ich vzájomných vzťahoch a vzťahoch s biskupmi. Ten, kto koná
v rozpore s týmto právoplatným zákazom príslušného cirkevného úradu, môže byť potrestaný
kánonickým trestom.”36
Českí a slovenskí biskupi sa od Jána Pavla II. vracali s dekrétom Quidam episcopi. Štátna
bezpečnosť dostala informácie od rezidentov v Ríme a vedela, že na pražskom letisku
očakáva biskupskú delegáciu mohutný dav nebojácnych veriacich, ktorých bolo podľa
odhadov 100 tisíc osôb. Tajná polícia operatívne zariadila presmerovanie letu s biskupmi na
palube do Bratislavy. Troch slovenských biskupov odviezli ich služobné autá domov, kardinál
František Tomášek a biskup Josef Vrana museli v termináli bratislavského letiska čakať
dlhých šesť hodín na sľúbený odlet do Prahy. V ten deň neboli pred letiskom k dispozícii
ani taxíky, ani letištné autobusy, ani spoje mestskej hromadnej dopravy. Kardinál Tomášek
s biskupom Vranom sa až večer o 20.30 dostali do kňazského seminára v Bratislave. Dvaja
bohoslovci František Dlugoš a Jaroslav Dolák náhodou stretli oboch českých cirkevných
vysokých predstaviteľov a uviedli ich k rektorovi kňazského seminára Felixovi Petrovičovi.
Nasledovalo dlhotrvajúce stretnutie kardinála Tomáška a biskupa Vranu s bohoslovcami,
ktoré trvalo do neskorej noci37.
Kardinál Tomášek a biskup Vrana mali o 6.30 v sobotu ráno slúžiť v seminárskej kaplnke
sv. omšu pre bohoslovcov. Vicerektor kňazského seminára Miloš Ondrejkovič zakázal
obom českým biskupom slúžiť túto sv. omšu s odôvodnením: „Títo páni sú Česi a nemajú
na Slovensku štátny súhlas.” Vicerektor Ondrejkovič musel veľmi dobre vedieť, aký nezmysel
povedal. Kardinál Tomášek mu neostal nič dlžný a rozčúlene sa ohradil: „Podívejte se,
kardinál Katolické církve a světa nemá v Bratislavě státní souhlas.” Vicerektor Ondrejkovič
plnil inštrukcie odboru štátnej bezpečnosti na boj s vnútorným nepriateľom. Nevedno ako,
ale bol čímsi ŠtB zaviazaný, poprípade bol vydierateľný. Svätá omša kardinála Tomáška
a biskupa Vranu sa napokon predsa len uskutočnila v kaplnke u rehoľných sestier.
Bohoslovci vyprevádzali oboch vzácnych hostí dlhotrvajúcim aplauzom, spevom
pápežskej hymny a modlitbami. Kardinál Tomášek udelil študentom svoje požehnanie a na
záver povzbudil zhromaždenie svojim výrokom: „Kto pracuje pre Božie kráľovstvo, robí veľa.
Kto sa modlí, robí viac. A kto trpí, ten robí všetko, ten robí všetko. Nebojte sa ani utrpenia,
ani kríža. Zostaňte verní Bohu, Cirkvi a pápežovi”. Niektorí vysokoškolskí pedagógovia
Teologickej fakulty CMBF si slová pápeža sv. Jána Pavla II. vzali k srdcu natoľko, že opustili
rady profesorského zboru. Medzi nimi bol napríklad neskorší spišský diecézny biskup Mons.
František Tondra, Dr. František Kišiday a ďalší. Namiesto nich prišli Dr. Pavol Kandera
z Banskobystrickej diecézy, Dr. Ladislav Ostrák z Košickej diecézy, Dr. Jozef Minarovič
z Trnavskej diecézy, profesor Mikuláš Pažítka, prednášajúci latinský jazyk38.
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13. STUPŇOVANIE NORMALIZÁTORSKÉHO TLAKU V SEMINÁRI
Nielen štátna moc a politické ústredie KSČ vyhrocovali v prvej polovici 80-tych rokov
minulého storočia vzťahy cirkví a štátu. V samotnom vedení Teologickej fakulty CMBF boli
ľudia, ktorí odvádzali obrovskú nadprácu režimu. Platil o nich aforizmus humoristu Tomáša
Janovica: „Nielenže museli, ale museli s obrovskou radosťou z vykonanej práce.”
Hoci odbor pre cirkevné záležitosti Ministerstva kultúry SSR uplatňoval voči jedinej
teologickej fakulte na Slovensku prísne ideologické opatrenia, mnoho absurdných iniciatív
zavádzalo samotné vedenie fakulty. V tomto ohľade sa mimoriadne činili dekan fakulty
profesor Štefan Janega, neskorší administrátor Nitrianskej diecézy, Dr. Jozef Krajčí, vtedajší
tajomník CMBF a neskorší vyučujúci cirkevného práva a vicerektor Dr. Miloš Ondrejkovič,
ktorý sa neskôr stal prednášajúcim kresťanskej archeológie a patrológie.
Štátne sviatky v seminári sa oslavovali presne ako v iných svetských inštitúciách. V
konkrétny deň museli isť zo stien kríže, portréty pápeža a biskupa – veľkého kancelára, ktoré
nahradili štátne vlajky ČSSR a ZSSR a obraz prezidenta. Spievala alebo zo záznamu sa púšťala
sovietska štátna hymna a na záver internacionála39. V roku 1984 bol do seminára prijatý vyšší
počet uchádzačov, hoci celospoločenské normalizačné dusno nepoľavovalo.
Rok 1985 a opatrenia štátu proti Cirkvi a jednotlivým veriacim dokazujú, ako veľmi sa
zmýlili tí, čo sa nazdávali, že za „pontifikátu” Vladimíra Janků sa zlepšia vzťahy medzi Cirkvou
a štátom. Tí, čo priveľmi dôverovali úsmevom Michaila Gorbačova, nového mladého „cára”
východnej Európy, sa tiež sklamali. Opäť sa potvrdila pravdivosť starej zásady: funkcionári
prichádzajú a odchádzajú, ale ideológia ostáva40.
Obdobie rokov 1984 – 1989 napriek proklamovanej prestavbe a glasnosti podľa vzoru ZSSR
neprinieslo do vzťahov komunistickej strany a vlády k cirkvám žiadne výraznejšie zmeny, či
posuny k lepšiemu. Politický režim v bývalej ČSSR sa pomaly, no isto rúcal od päťročnice k
päťročnici a smrteľný úder mu nezasadili imperialisti, ale neprekonateľné rozpory v najvyšších
orgánoch ÚV KSČ.
Teologická fakulta CMBF sa kvôli svojmu vedeniu síce do značnej miery prispôsobovala
panujúcim politickým pomerom, ale v podstate plnila svoje poslanie vzdelávaním a výchovou
nových kňazov pre celé Slovensko. Mladí ľudia začínajúci v jednotlivých farnostiach častokrát sa
spoľahli na rodinné tradície a svoj zdravý rozum. Vďaka ním, ale aj zásluhou skúsených kňazov
viera a zbožnosť slovenského národa prežili normalizátorskú proticirkevnú dejinnú etapu.
ABSTRAKT
Politický systém v bývalej Československej republike zaujal po druhej svetovej vojne voči
cirkvám, náboženstvu a duchovnému životu veľmi nepriateľský postoj. Ateizmus mal období
totality veľa foriem, jednou z nich bolo vytváranie všetkých možných prekážok vo vzdelávaní
a výchove kňazov. Bývalý režim nemohol štúdium teológie zlikvidovať absolútne, no podnikal
všetky kroky na vylúčenie katolicizmu zo života veriacich a celého slovenského národa. Autor
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tejto štúdie analyzuje situáciu v Teologickej fakulte Cyrilo-metodskej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave. Vracia sa k brutálnej likvidácii kňazských seminárov v päťdesiatych
rokoch dvadsiateho storočia a prezentuje ďalšie metódy prenasledovania Katolíckej cirkvi,
personálnej diskriminácie kňazov a veriacich.
SUMMARY
The political system in the former Czechoslovak Republic took after World War II to churches,
religions and spiritual life very hostile. Atheism had a period of totalitarianism in many forms,
one of which was creating all possible obstacles in education and training priests. Former regime
could study theology discarded completely, but take all steps to eliminate Catholicism in the life
of the faithful and of the whole Slovak nation. Author of this study analyzes the situation of the
Faculty of Theology of Cyril Methodius at Comenius University in Bratislava. Returns to the
brutal liquidation of seminaries in the fifties years of the twentieth century and presents other
methods of persecution of the Catholic Church, personal discrimination priests and faithful.
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