
Vážení duchovní otcovia! 

 

Nedá mi, aby som nezareagoval na osud, ktorý postihol Otca arcibiskupa Bezáka, pretože ho 

považujem napriek všetkému, čo sa okolo neho deje, za jednotku medzi slovenskými 

biskupmi. Predtým som si  najviac vážil nebohého pána biskupa Baláža, ktorý sa nebál ničoho 

ani za komunizmu, ani za mečiarizmu, a verím, že keby teraz žil, nebál by sa zastať ani 

arcibiskupa Bezáka. 

V tlaku, ktorý sa teraz okolo arcibiskupa Bezáka vytvoril, mohol sa Otec arcibiskup dopustiť 

dákych drobných chýb, ale aj tak vidno, aký je to charakter a osobnosť.  

Otázky, ktoré Otec Bezák dostal v prvej polovici roku z Vatikánu, sú nedôstojné. Nechápem, 

ako ich mohol prefekt Biskupskej konferencie poslať Otcovi arcibiskupovi. Mám pocit, akoby 

ich bol napísal cirkevný inkvizítor. Odpovede Otca arcibiskupa na ne hodnotím vysoko, 

všetko vysvetlil a ani na chvíľu nezapochyboval o svojej pravde. Aj v Cirkvi aj v laickom 

svete platí, že len pravda oslobodzuje. Mlčanie a zahmlievanie pravdy nie je cesta, po ktorej 

sa dá kráčať ďalej.  

V tých 11-ich otázkach sa Otcovi Bezákovi medzi iným vyčítalo že sa stýkal s homosexuálmi 

a  inými pochybnými ľuďmi. Ale veď Pán Ježiš sa tiež počas svojho účinkovania na tomto 

svete stýkal s prostitútkami, mýtnikmi a farizejmi a vtedajšia svetská moc ho odsúdila na 

smrť. Dúfam, že Cirkev nechce trestať Otca Bezáka za to, že sa stýkal tiež s chudákmi. Veľmi 

sa Otcovi Bezákovi vyčíta, že sa zúčastnil festivalu Pohoda. Ale veď tam bol s ním aj pražský 

biskup Václav Malý. A jeho nik neodvoláva ani vo Vatikáne, ani v Česku mu to nik nevyčíta. 

Prečo spolubratia Otca Bezáka v Česku sa ho neboja podporovať, viď webová stránka 

www.robertbezak.eu. Naopak zastali sa ho v jeho úsilí obhájiť pravdu. Veď keby som sa mal 

vyjadriť dvoma slovami o tom, ako si predstavujem nebo, povedal by som, že v nebi bude 

nekonečná pohoda.  

Aj sv.Metod v 9.storočí vo svojej obhajobe u vtedajšieho Sv. Otca uspel,  keď ho nemeckí 

biskupi očierňovali. Bolo to síce vtedy zo strany Sv. Otca trochu diplomatické, aby uspokojil 

Nemcov. Preto svetské práva sv. Metoda obmedzil, ale vo vierouke nemusel robiť Sv. Metód 

nijakú nápravu. 

V  liste, ktorý Sv. Otec Benedikt XVI. poslal slovenským biskupom koncom roku 2012, 

nebola uvedená ani jedna chyba, ktorej by sa Otec arcibiskup  bol dopustil, ale bolo 

konštatované, že Svätý Otec spravil tento krok, aby upokojil situáciu v Trnavskej diecéze. 

Pokiaľ viem v Trnavskej diecéze bol po celý čas pôsobenia Otca arcibiskupa pokoj. Problémy 

malo tam iba pár cirkevných funkcionárov, ktorým Otec arcibiskup stupil na otlak. Práve 

odvolanie Otca arcibiskupa spôsobilo veľký nepokoj nielen v Trnavskej diecéze, ale v celej 

Cirkvi na Slovensku.  A namiesto toho, aby sa problémy v Trnavskej diecéze, na ktoré Otec 

arcibiskup upozorňoval, začali riešiť, situácia sa obrátila proti nemu.  

TV Noe vysielala vo vianočnom týždni film o živote pápeža Pavla VI. Montiniho. Tam sa 

ukázalo, že Otec Bezák konal v podobnom duchu ako tento pápež, keď ešte bol arcibiskupom 

milánskym. Preto ťažko mi je pochopiť postoje cirkevných hodnostárov na Slovensku aj vo 

Vatikáne. 

Citujem  priateľa s ktorým sme o veci diskutovali. 

„Veď Otec arcibiskup hľadal vieru a našiel ju. Hľadal Boha a našiel ho. Hľadal priateľov 

hlásajúcich vieru, veriacich v Boha, a nenašiel ich. Kde ostalo – miluj blížneho ako seba 

samého?  Kde ostalo cirkevné a kanonické právo? Audiatur et altera pars? Nech je vypočutá 

aj druhá strana! Či prevláda príkaz poslušnosti a mlčanlivosti? Nevraciame sa tým o stáročia 

naspäť a nerobí si Cirkev sama sebe zle? 

Z celého vývoja situácie okolo arcibiskupa Bezáka sa už nedivím, že v Cirkvi začal panovať 

strach. To je to najsmutnejšie. Človek, ktorý našiel vieru, našiel Boha, nenašiel ľudské 

pochopenie u svojich spolubratov. Prečo? Majú strach?“ 

http://www.robertbezak.eu/


Veľmi by ma zaujímalo, či Sv. Otec sa k tomuto kroku rozhodol len na základe posudku 

spolupracovníkov, ktorí sú v jeho bezprostrednom okolí, alebo či požiadal v tejto veci 

o stanovisko najvyššieho predstaviteľa slovenskej katolíckej cirkvi Otca arcibiskupa 

Zvolenského, a ak áno, aké bolo stanovisko Otca arcibiskupa Zvolenského k tomuto 

problému. Kedy bol o tejto veci informovaný Otec kardinál Tomko a aký bol jeho postoj 

k tomuto problému.?  Nedozvedel sa náš Otec kardinál o tom medzi poslednými, keď už 

o odvolaní Otca Bezáka bolo rozhodnuté? Zaujímalo by ma aj to, či o odvolaní Otca Bezáka 

rozhodla Kongregácia biskupov alebo Štátny sekretariát vo Vatikáne. 

Za komunizmu sme museli mlčať, lebo vtedy vládli vlci. Ale aspoň bolo jasné, čo je čierne 

a čo biele. Dnes keď vidím, čo sa okolo Otca Bezáka deje, mám pocit, že v Cirkvi nám chcú 

vládnuť vlci v jahňacom  rúchu, ktorí na jednej strane nás vyzývajú k dialógu a ku 

komunikácií, ale v prípade Otca Bezáka chcú tento dialóg a komunikáciu umlčať. O čom 

svedčí aj to, že v rádiu Lumen sa dostali do nemilosti redaktori, ktorí sympatizovali s Otcom 

arcibiskupom. 

V týchto riadkoch som sa snažil zhrnúť nielen náš rodinný názor, ale aj názor našich 

priateľov, s ktorými sme tento problém rozoberali. Budem rád, keď mi odpoviete na toto 

vyznanie, ale aj ak mi neodpoviete, budem chápať, že atmosféra strachu v cirkevných 

kruhoch je taká veľká, že je lepšie mlčať. 

A na záver  jeden  zážitok z vianočnej spovede. Keď som sa zdôveril spovedníkovi s mojím 

postojom k Otcovi Bezákovi, že ho v súčasnosti považujem za jednotku medzi slovenskými 

biskupmi, povedal mi vetu, ktorá hovorí za všetko a ktorá mi potvrdila správnosť môjho 

názoru: aby som si svoje presvedčenie, že Otec Bezák je jednotka medzi slovenskými 

biskupmi zachoval navždy. Vďaka Bohu za to, že aj v tejto atmosfére, ktorá sa teraz šíri 

v slovenskej katolíckej Cirkvi, existujú kňazi, ktorí sa neboja povedať, čo si myslia. 

Ani v rodine sa nemá vyžadovať od detí slepá poslušnosť bez náležitého vysvetlenia, nie to 

v Cirkvi, ktorá by mala vychovávať veriacich s dospelou vierou aj pomocou otvoreného 

dialógu. Tým skôr, že práve máme Rok viery.   

 

S úctou 

 

Vratislav Pikula 


