
Dňa 1.3.2014 sa v bazilike sv. Mikuláša v Trnave konala jedna z omší za arcibiskupa 

Róberta Bezáka pri príležitosti jeho 54. narodenín. Úmysel sv. omše bol zadávateľkou 

formulovaný „za zdravie a Božiu milosť pre arcibiskupa Róberta Bezáka“. Takto 

formulovaný úmysel osobne zapísal dekan vdp. Vojtko a bol publikovaný v oznamoch 

na  7. nedeľu v období cez rok http://www.trnava.fara.sk/farske-oznamy/591-farske-

oznamy-2322014. 

 

Svätú omšu slúžil vdp. Ján Košiar
1
, ktorý  je od 1.3.2014 pomocným duchovným na 

trnavskej fare a táto omša bola jeho prvou omšou na jeho novom pôsobisku. Na začiatku 

prečítal dva úmysly svätej omše (aj keď bol jediným celebrujúcim): 

 

1. za zomrelých rodičov Jozefa a Máriu Kravárikových 

2. za obrátenie Róberta Bezáka, za to, aby priznal svoj omyl a bol poslušný voči 

Svätému Otcovi. 

 

Veriaci, ktorí prišli na túto svätú omšu a poznali skutočne zadaný úmysel omše, zostali 

v nemom úžase. Celebrant zmenil úmysel sv. omše. Bez akéhokoľvek opodstatnenia 

vyslovil „súd“ nad arcibiskupom Bezákom.  Všetkým je totiž zrejmé, že nie je známa 

žiadna vina, na základe ktorej bol arcibiskup Bezák odvolaný. 

 

V rámci prosieb veriaca, ktoré prosby prednášala, vyslovila úmysel svätej omše tak, ako 

bol mienený. Bolo to krásne, statočné, skutočne kresťanské: „ Pane Ježišu, vypočuj 

úmysel tejto svätej omše, ktorá je obetovaná za zdravie a Božiu milosť pre 

arcibiskupa Róberta Bezáka pri príležitosti jeho dnešných narodenín. Pane, daj mu 

silu do ďalšieho života a sprevádzaj ho na jeho krížovej ceste.“ Nasledoval silný, asi 

dvojminútový potlesk.  Ľudia dali jasne najavo, že toto je pravý úmysel svätej omše, pre 

ktorý sem prišli, že arcibiskupa Róberta Bezáka považujú za človeka spravodlivého, 

verného Bohu a Cirkvi a že sa budú snažiť hľadať spôsoby, ako jeho meno očistiť. 

 

Po skončení svätej omše vyjadrili prítomní veriaci nespokojnosť s tým, že kňaz zmenil 

úmysel omše a že tým, čo povedal, ako keby vyjadril znalosť o skutočnom previnení 

arcibiskupa Bezáka, na základe ktorého bol odvolaný. Jasne mu to bolo povedané 

v sakristii. Kňaz sa bránil, že on úmysel iba „rozšíril“ a že to vlastne myslel dobre. 

Veriaci sa v kostole v tom čase sústredili v strede medzi lavicami a modlili sa za 

arcibiskupa Bezáka Otče náš, Zdravas Mária a Sláva. Kňaz mal v úmysle výjsť zo 

sakristie bočným vchodom na ulicu, no veriaci, ktorí tam boli, ho tadiaľ nepustili a 

vyzvali ho, aby prešiel riadne cez kostol. Vyšiel teda zo sakristie. Ľudia rozhorčení nad 

tým, čo sa stalo, mu vyčítali zmenu úmyslu omše a to, čo povedal na arcibiskupa Bezáka. 

Opakovali sa výčitky: “Ako ste mohli zmeniť úmysel sv. omše?“  „Ako ste mohli 

povedať, že sa má arcibiskup obrátiť?“ „Čo prešiel na inú vieru?“  „Vy viete, ako sa 

previnil, čo zlé urobil?“ „Aký omyl si má uznať?“ „Vy ste sudca?“ „Vy ste videli nejaké 

dôkazy o jeho vine?“  Nepočula som žiadnu reakciu kňaza Košiara okrem toho, že „to 

myslel dobre“. Samozrejme, že výčitky veriacich pokračovali. Myslím, že tam muselo 

byť minimálne 100 ľudí. Všetci rázne, ale slušne, bez akýchkoľvek hrubých slov. Jeden 

pán ťahal kňaza na rukáv. Bol nahnevaný, ale to sme boli asi všetci: každý svojím 

spôsobom. Možno tento pán má komplikovanejšiu náturu, ale bitkou alebo napadnutím 

kňaza sa to nedá nazvať.  Napätie v kostole bolo veľké, „vzduch sa dal krájať“ a ak aj 
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dotyčný pán prekročil hranicu slušnosti (samozrejme, že sa s takýmto spôsobom 

prejavovania názorov nemôžeme stotožniť), bola to reakcia na to, čo kňaz vyvolal.  

A okrem toho, bol to jeden človek z niekoľko stoviek podporujúcich. 

 

Podľa nášho názoru to bol celebrujúci kňaz Ján Košiar
2
, ktorý na svätej omši „odpálil 

rozbušku“. Myslíme, že je to on, ktorý sa začal hrať s ohňom. Neboli sme to my, 

„bezákovci“. A nie sme to ani my, „bezákovci“, ktorí vnášame rozdelenie do našej 

Cirkvi.  My sme sa prišli vrúcne modliť za nášho arcibiskupa, ktorého odvolanie 

nepovažujeme za dielo Ducha Svätého. My sme sa prišli modliť, ukázali sme svoje tváre 

a vyjadrili svoje postoje. Stále svoje tváre stále neukázali tí, ktorí položili na papier 

žaloby voči arcibiskupovi, ani tí, ktorí proti nemu svedčili, ani tí, ktorí „dopravovali“ 

informácie na patričné miesta do Vatikánu a  ani tí, ktorí neustále rozširujú 

o arcibiskupovi lži a polopravdy. 

 

V ostatných trnavských kostoloch prebehli sv. omše za arcibiskupa Bezáka dôstojne 

a pokojne: vo štvrtok u uršulínok,  v piatok večer u františkánov, v nedeľu večer 

u jezuitov, v pondelok na Kopánke u saleziánov.  Nikde nebol zmenený úmysel, všade sa 

veriaci dôstojne modlili, sväté omše prebehli pokojne, kostoly boli plné a nedošlo ani k 

najmenším nevhodným prejavom  „revolty“.    

 

Svätú omšu u saleziánov slúžilo 6 kňazov. Úmysel bol krásne formulovaný „ za Otca 

arcibiskupa Róberta Bezáka“. Po svätej omši bola adorácia k Oltárnej Sviatosti, ľudia 

sa vrúcne modlili.  V kostole bolo cítiť pokoj, lásku, oddanosť k Cirkvi , spojenie kňazov 

a veriacich, zreteľnosť úmyslu sv. omše. 

 

Máme za to, že svätými omšami za arcibiskupa Róberta Bezáka sme „vyslali do neba“ za 

arcibiskupa Bezáka veľa úprimných prosieb.  Ďakujeme všetkým, ktorí reagovali na našu 

výzvu a nechali odslúžiť na celom svete množstvo svätých omší. Ďakujeme všetkým 

kňazom, ktorí sa nebáli vysloviť úmysel svätých omší tak, ako sme na to vyzvali. 

Ďakujeme všetkým, ktorí svojou účasťou na svätých omšiach dali najavo, že naša snaha 

o očistenie mena arcibiskupa  Róberta  Bezáka a  o hľadaní pravdy nie je v rozpore 

s našou vierou  a oddanosťou k Cirkvi. Priaznivci arcibiskupa Róberta Bezáka Cirkev 

nerozbíjajú. 

 

Za priamych účastníkov bohoslužby: 

       Marianna Diovčošová 

       Elena Timková  
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  Nepatrí to priamo k téme, ale na pochopenie osobnostného profilu Jána Košiara je vhodná väzba na ľudí 

podľa týchto príspevkov: 

 

http://watson.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2122:v-roku-150-vyroia-matice-

slovenskej-sa-konali-voby-predsedu-a-funkcionarov&catid=37:default 

http://www.kumran.sk/vzacny-odkaz-benedikta-xvi-p-17329.html 
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