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Abstract: By reason of social-political changes in Czechoslovakia af-

ter the World War II. and mainly after the communistic coup in 1948 the 
Church got into hard and difficult situation. Many offenses against it 
and sequential restraint of religious freedom followed and it was demon-
strated by nationalization of Church property, catholic schools and socie-
ties, press and so on. The main osterum of oppression was targeted main-
ly against Greek Catholic Church, which became the eyesore of supreme 
power. The personality of bishop Pavol Peter Gojdic, who led the local 
Greek Catholic Church, proved very important moment in that heated 
times, because despite of pressure he abided the God and the Church as 
great example for his priests and believers in times when Church was 
oppressed. 
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V dôsledku druhej svetovej vojny sa ☎eskoslovensko dostalo do 

mocenského ako aj ideologického vplyvu Sovietskeho zväzu. Katolícka 
cirkev, zvlá✆✝ na Slovensku sa dostala do ✝a✞kej a zlo✞itej situácie. Tá 
vyplývala zo záverov tzv. decembrovej dohody v roku 1943, v ktorej sa 
exilový prezident ☎SR Dr. Eduard Bene✆ zaviazal sovietskemu vodcovi 
Stalinovi na absolútnom odstránení v✆etkých zástupcov Katolíckej cirkvi 
v ☎eskoslovensku z politiky. Tento nebezpe✟ný trend sa ukázal zjavne 
reálnym u✞ po✟as Slovenského národného povstania, ke✠ d✡a 6. sep-
tembra 1944 Slovenská národná rada zlo✞ená zvä✟✆a z komunistov 
a liberálov prijala vyhlá✆ku ✟. 5/1944 Zb.n. o po✆tátnení celého cirkev-
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ného ✁kolstva.1 Na tento dokument nadväzovalo následne nariadenie 
Slovenskej národnej rady ✂. 34/1945 Zb.n., na základe, ktorého do✁lo k 
realizácii po✁tátnenia cirkevného ✁kolstva.2 Celkovo bolo tak po✁tátne-
ných vy✁e 1800 základných ✄udových a stredných ✁kôl. Zárove☎ boli 
po✁tátnené nariadením ✂. 80/1945 Zb.n. v✁etky cirkevné stredo✁kolské 
a vysoko✁kolské internáty a podobne nariadením ✂. 51/1945 Zb.n. kato-
lícke spolky a tla✂.3 Na stále zhor✁ujúce sa postavenie Katolíckej cirkvi 
na Slovensku reagovali slovenskí katolícki biskupi vo svojom liste Pred-
sedníctvu Slovenskej národnej rady týmito slovami: ✆Pri tejto príle✝itosti 
dovo✞ujeme si poukáza✟ na niektoré opatrenia, ktoré sa ve✞mi dotkli kato-
líckej verejnosti ako napríklad: po✠tátnenie cirkevných ✠kôl a internátov, 
mylné vysvet✞ovanie podpisovej akcie za cirkevné ✠koly, rozpustenie ná-
bo✝enských spolkov a zhabanie ich majetku, prehliadky biskupských 
a farských úradov a zabavenie písacích strojov a spisového materiálu, 
zais✟ovanie k✡azov na jednoduché udanie, odopretie povolenia katolíc-
kej tla☛e, ☞alej nevyplácanie zákonom zabezpe☛enej kongruy 
a podobne.✌4 Poukazujúc na tieto a mnohé ✍al✁ie ve✄ké obmedzenia 
slobody vierovyznania a útokov na Cirkev, adresoval v mene biskup-
ských konferencii nitriansky arcibiskup Kme✎ko d☎a 2. októbra 1945 
memorandum Predsedníctvu Slovenskej národnej rady. V memorande 
arcibiskup poukázal opätovne na prenasledovanie katolíkov, väznenie 
biskupov a k☎azov. Zdôraznil, ✏e: ✑peti☛ná akcia - po stránke cirkevnej 
bola nevyhnutnou povinnos✟ou biskupov, a ani po stránke ob☛ianskej 
nemo✝no proti nej ni☛ namieta✟.✌5 V zápase o cirkevné ✁kolstvo bránili 
biskupi práva Cirkvi a veriacich. To ✂o sa v ✒echách e✁te pova✏ovalo za 
legálnu kritiku v rámci demokracie, to sa na Slovensku ozna✂ovalo za 
proti✁tátnu akciu. ✓tát chápal protesty Cirkvi ako: ✑neoprávnené zásahy 
cirkvi do zále✝itosti, ktoré sú ☛isto ✠tátno-politického charakteru.✌6 Slo-
venskí katolícki biskupi sa e✁te raz obrátili písomne v pamätnom liste zo 
d☎a 8. januára 1946 na prezidenta Dr. Eduarda Bene✁a. V ☎om konkreti-
zovali v desiatich bodoch tie opatrenia vlády, ktoré nielen výrazne ob-
medzovali ✂innos✎ Cirkvi, ale boli vo✂i nej priamo nepriate✄ské. Pouká-
zali na zo✁tátnenie cirkevného ✁kolstva a zhabanie jeho majetku, na 
zru✁enie katolíckych nábo✏enských spolkov, ✍alej cirkevných ✁kolských 

                                                 
1 ✔TURÁK, P.: Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v ✕eskoslovensku v rokoch 1945-1989. Pre-
✖ov: PETRA, 1999, s.74. 
2 KME✗, N.: Postavenie Cirkvi na Slovensku 1948-1951. Bratislava : SAV, 2000, s.14. 
3 VNUK, F.: Dokumenty o postavení Katolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1945 - 1948. 
Martin: Matica slovenská, 1998, s.15-18. 
4 VNUK, F.: Pokus o schizmu a iné proticirkevné opatrenia v rokoch 1949-1950. Bratisla-
va : USPO, 1996, s. 19. 
5 DOLINSKÝ, J: Cirkev a ✘tát na Slovensku v rokoch 1918-1945. Dialógy. Trnava : Dobrá 
kniha, 1999, s. 107. 
6 SNA Bratislava, fond P✔K, ✖kat. ✙.1. Odpove✚ L. Novomeského na protest ur✘ulínok proti 
po✘tátneniu ✘kôl zo 16.8.1945. 
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internátov, katolíckej tla✁e, na tábory zaistených. Vo svojom liste ✂alej 
upozornili, ✄e: ☎katolíci sú na Slovensku odstavovaní z úradných miest✆ 
a podobne.7  

Napriek v✝etkým týmto obmedzeniam sa nábo✄enský ✄ivot na Slo-
vensku e✝te vzmáhal, preto✄e komunisti e✝te nemali vo svojich rukách 
celú moc. Najmä v roku 1947 boli ve✞mi po✁etné púte na mariánske 
pútnické miesta, na ktorých sa veriaci do✄adovali plnej nábo✄enskej 
slobody. O tom, ✄e nábo✄enská sloboda celkom nebola, sved✁í aj ✁as✟ 
memoranda slovenských katolíckych biskupov predlo✄eného ✁eskoslo-
venskej vláde d✠a 24. januára 1948, v ktorom otcovia biskupi napísali 
tieto slová: ✡Osme☛ujeme sa teda znova napísa☞, temer v hodine dvanás-
tej. Uznávame nutnos☞ ✌kolskej reformy a chápeme výhody v navrhovanej 
jednotnej ✌kole. V tomto ponechávame úplne slovo odborníkom. Ale 
z lásky k národu a ✌tátu zaprisahávame v✌etkých, ktorí budú rozhodo-
va☞. V záujme demokracie a z oh☛adu na skuto✍nú vô☛u a skuto✍né ✎e-
lanie vä✍✌iny národa, neni✍te zákonom nikomu slobodu presved✍enia 
a slobodu nábo✎enskú, stále e✌te zaru✍ovanú doteraz platnou Ústavou 
a neru✌te s☛uby slávnostne dané a potvrdené v Ko✌iciach i na najvy✌✌ích 
miestach....✆8  

K radikálnej zmene vo vz✟ahu ✝tátu a Cirkvi do✝lo po komunistic-
kom prevrate vo februári 1948. Krátko po ✠om vyvrcholil v ✏eskoslo-
vensku proces postupnej demontá✄e zvy✝kov parlamentnej demokracie 
a preberania moci komunistami. Vz✟ahy ✝tátu a Cirkvi sa dostali do no-
vej polohy, pri✁om jedná aj druhá strana mala o strane protikladnej len 
v✝eobecné, viac-menej negatívne predstavy. Obidve iba formovali svoje 
názory na to, ako postupova✟ ✂alej. Komunisti chápali nábo✄enstvo ako 
ópium ✞udstva, relikt minulosti a o✁akávali budúci konflikt ako nevy-
hnutný, naopak Cirkvi hodnotili nový re✄im ako ateistický 
a protinábo✄enský. Mali vo✁i nemu výhrady ideové, ke✂ odmietali pre-
dov✝etkým jeho materialistickú filozofiu a monopol ✝tátneho, respektíve 
kolektívneho vlastníctva, ale aj prakticko-politické, sformované e✝te v 
predfebruárovom období. Tie e✝te výrazne zosil✠ovali prebiehajúce 
personálne ✁istky, zasahujúce aj osoby z cirkevných kruhov, respektíve 
veriacich.9 Vz✟ahy ✝tátu a Cirkvi z medzinárodného h✞adiska ur✁ujúcim 
spôsobom ovplyv✠ovala konfrontácia medzi Východom a Západom. 

                                                 
7 SNA, ÚP SNR, kart.1. Pamätný spis slov. biskupov o postavení katolíkov na Slovensku 
prezid. Dr. Eduardovi Bene✑ovi 8. januára 1946. 
8 Memorandum ✒eských a slovenských katolíckych biskupov predlo✓ený vláde ✔-SR 
24.1.1948. In: Katolícke noviny, 8.2.1948, s.3.  
9 ✕istky prebiehali najintenzívnej✖ie od konca februára do za✗iatku apríla 1948, jednotli-
vé prípady sa rie✖ili aj neskôr. Presný po✗et rôznymi spôsobmi postihnutých osôb vráta-
ne duchovných a cirkevných aktivistov nie je známy, odhady v✖ak hovoria asi o 35 000-
40 000. Por. BARNOVSKÝ, M.: Preberanie moci a pofebruárová o✒ista 1948. In.: Od 
diktatúry k diktatúre. Slovensko v rokoch 1945-1953. Bratislava : 1995, s.94.  
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Udalosti v ✁eskoslovensku vo februári 1948 predstavovali jednu 
z posledných kvapiek pohára trpezlivosti Západu. Rozpútala sa tzv. stu-
dená vojna, hroziaca ka✂dým okamihom prerás✄ do vojny skuto☎nej. 
Vatikán ako centrum Katolíckej cirkvi a medzinárodné centrá protestan-
ských spolo☎enstiev sa postavili na stranu Západu ako demokratického 
sveta, naopak ✁eskoslovensko sa stalo sú☎as✄ou sovietskeho bloku s 
jemu vlastnými stalinistickými prístupmi. Táto medzinárodná dimenzia 
sa prelínala a vzájomne ovplyv✆ovala s rozmerom vnútropolitickým, 
spolupodie✝ala sa na konkrétnom vývoji ✞tátu s Cirkvou.10 

Nová moc v ✁eskoslovensku pokladala, po totálnom zdecimovaní 
politických konkurentov, za svojho úhlavného nepriate✝a práve Cirkev. 
Novoetablovaná moc sa potrebovala ☎o najskôr stabilizova✄ a preto spo-
☎iatku mala eminentný záujem vyhnú✄ sa konfliktu s cirkvami, tým skôr, 
✂e ako varovný príklad mohla slú✂i✄ konfronta☎ná situácia v susednom 
Po✝sku a Ma✟arsku. Sna✂ila sa dosiahnu✄ to, aby jej Cirkev ako spolo-
☎ensky vplyvná a uznávaná sily vyslovila svoju podporu alebo prinaj-
men✞om nezaujala odmietavé stanovisko. Na strane druhej, u✂ dva dni 
po prevzatí moci, komunisti zastavili vydávanie ☎eských a slovenských 
katolíckych periodík. Temer zo v✞etkých okresov prichádzali správy 
o ✞ikanovaní a perzekúcii k✆azov a veriacich.  

Nábo✂enská politika bola upresnená na tzv. karlovarskej porade 
medzi sovietskym diplomatom Vy✞inským a zástupcami ☎eskoslovenskej 
vlády Zápotockým, Nejedlým a Kopeckým. Tam sa rozhodlo ako postu-
pova✄ v nových pomeroch v boji proti Cirkvi. Hlavnými bodmi tohto 
programu bolo: obmedzi✄ ☎innos✄ biskupov, izolova✄ ich od kléru, ob-
medzi✄ vplyv Vatikánu, zavies✄ Úrad pre cirkevné zále✂itosti, podporova✄ 
k✆azov, ktorí si budú dáva✄ socialistické záväzky, Katolícku cirkev po-
stupne premie✆a✄ na cirkev národnú, zasahova✄ do katolíckych ustano-
vizní, do tla☎e a odstra✆ova✄ horlivých k✆azov.11 V✞etky útoky na Cirkev 
vedúci funkcionári strany, uvedomujúc si ☎asový priestor u✂ na vopred 
spomenutú potrebu etablovania sa a získania absolútnej moci, pripiso-
vali ne✂iaducim aktivitám zdola a mali záujem napravova✄ tieto prehma-
ty. Ústredný ak☎ný výbor Národného frontu vydal 18. marca 1948 Vy-
hlásenie o nábo✂enskej slobode, ktoré bolo publikované v dennej tla☎i. 
Okrem iného sa v ✆om uvádzalo, ✂e rôzne svojvo✝né zásahy obmedzu-
júce nábo✂enskú slobodu sú ne✂iaduce a ak sa aj stali, je potrebné ich 
napravi✄.12 Vedúci funkcionári strany opätovne vyzývali, aby Katolícka 
cirkev verejne prejavila lojálne stanovisko. ✁eskoslovenský episkopát na 

                                                 
10 PE✠EK,J., BARNOVSKÝ, M.: ✡tátna moc a cirkvi na Slovensku 1948-1953. Bratislava : 
VEDA, 1997, s. 31.  
11 ✠MÁLIK, ✠.: Ve☛ký ☞tyridsa✌ro✍ný pôst cirkvi na Slovensku. Bratislava : 1996, s. 9.  
12 PE✠EK, J., BARNOVSKÝ, M.: ✡tátna moc a cirkvi na Slovensku 1948-1953. Bratislava : 
VEDA, 1997, s. 32. 
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konferencii v Brne vydal d✁a 4. marca 1948 jednozna✂né, ale mierne 
formulované stanovisko slovami: ✄Nepova☎ovali sme a ani nepova☎uje-
me za nutné vydáva✆ zvlá✝tne prehlásenie alebo pastiersky list 
k sú✞asným politickým udalostiam, lebo Katolícka cirkev sa nevia☎e na 
nijakú politickú alebo ✝tátnu formu, lebo pri svojom poslaní chce v☎dy 
slú☎i✆ najvy✝✝ím záujmom svojho ✟udu!✠13 Zárove✁ poukázali na rôzne 
prehmaty, najmä pri násilnom preberaní cirkevných budov, pri zbavo-
vaní k✁azov z úradu a podobne. Tento postoj bol sú✂as✡ou taktiky bis-
kupov, ktorú zvolili ako protizbra✁ postupu straníckych predstavite☛ov, 
praktizujúcich politiku ☞✌eleznej päste v hodvábnej rukavici.✍ Jej podsta-
ta spo✂ívala v striedavom obmedzovaní nábo✌enskej slobody a práv 
s vábivými ponukami spolupráce a kamuflovanými prejavmi dobrej vô-
le. 14 Ústredný ak✂ný výbor Národného frontu vydal síce u✌ spomínané 
vyhlásenie o slobode vyznania, ale sú✂asne pokra✂oval v boji proti Cir-
kvi. D✁a 4. mája 1948 generálny tajomník KS✎ Rudolf Slánsky vyjadril 
spokojnos✡ s vykonanou prácou kon✏tatujúc: ✄Urobili sme ve✟ký pokrok, 
pokia✟ ide o odhalenie vysokej cirkevnej hierarchie... Vzali sme cirkvi 
v✝etku tla✞...zavreli sme cirkevné ✝koly, teraz im u☎ berieme klá✝tory. 
Zatvárame k✑azov. Myslím si, ☎e na✝a bilancia práce na cirkevnom úse-
ku je kladná a niet prí✞iny znepokojova✆ sa ...✠ 15  

V roku 1948 bolo prijatých nieko☛ko zákonov, ktoré hlboko zasiahli 
do základných práv Cirkví. Krátko po februárovom prevrate bol prijatý 
dlho pripravovaný a diskutovaný zákon ✂. 46/1948 Zb. o pozemkovej 
reforme, na základe ktorého bol Cirkvi skonfi✏kovaný takmer celý maje-
tok. Sú✂asne bol prijatý aj zákon ✂. 95/1949 Zb. o jednotnej ✏kole, ktorý 
definitívne po✏tátnil cirkevné ✏kolstvo aj v ✂eských krajoch a dal mu 
plánovite ateistický charakter. Proti obom zákonom protestovali nielen 
✂eskoslovenskí biskupi, ale aj úradní predstavitelia Vatikánu. Bezvýsled-
ne. Na potlá✂anie nepriate☛ov komunizmu bol prijatý zákon ✂. 231/1948 
Zb.n. o trestaní politických deliktov, na základe ktorého potom mnohí 
k✁azi a laici, aj pre✏ovský gréckokatolícky biskup Pavol Peter Gojdi✂, 
boli odsúdení pre politické delikty na mnohoro✂né väzenie. Aj zákon ✂. 
248/1948 Zb. umo✌✁oval troj✂lenným komisiám pri krajských národných 
výboroch posiela✡ ☛udí, tzv. triednych nepriate☛ov bez súdu do táborov 
nútených prác. V dôsledku za✂ínajúceho teroru emigrovalo z ✎eskoslo-
venska do zahrani✂ia u✌ v prvých mesiacoch 1948 po komunistickom 
prevrate asi 60 000 ☛udí.  

                                                 
13 SÚA, A ÚV KS✒, f. 100/24, zv. 48, a.j. 865. List prezid. Josefa Berana Aexejovi ✓epi✔ko-
vi zo 4. marca 1948 o porade katolíckych ordinárov v Brne. 
14 CORANI✒, J. Spolo✕ensko-nábo✖enská situácia v ✒eskoslovensku v r. 1945-1948. In: 
Theologos- theological revue. 1/2008. Pre✗ov 2008, s.158. 
15 VA✘KO, V.: Neuml✔ená. Zväzok II, Praha : 1990, s. 97. 
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Komunisti postupovali systematicky pod✁a pokynov sovietskych po-
radcov. Ve✁ký význam nadobudli orgány tzv. Národného frontu, ktoré o 
v✂etkom rozhodovali zhora a✄ dole s kone☎nou platnos✆ou. Pri orgá-
noch Národného frontu boli vytvorené 18. marca 1948 aj cirkevné odde-
lenia a cirkevní tajomníci, ktorí na v✂etkých úrovniach zasahovali do 
nábo✄enského a cirkevného ✄ivota. Napriek neustálym vyjedná-vaniam 
✂tátu s biskupmi bola postupne likvidovaná takmer celá nábo✄enská tla☎ 
a zbytky nábo✄enských spolkov a organizácií. V zúfalej situácii vypraco-
vali v✂etci ☎eskoslovenskí biskupi d✝a 15. decembra 1948 memorandum 
vláde a prezidentovi republiky, v ktorom odmietli obvinenia z toho, ✄e 
sú proti ✂tátu a protestovali proti neustálemu obmedzovaniu Cirkvi ✂tá-
tom. ✞iadali okrem iného:  

1. aby bolo upustené od sústavných útokov v tla✟i, rozhlase a verej-
ných prejavoch proti Cirkvi... 

2. aby dekréty o po✠tátnení a ru✠ení cirkevných ✠kôl neboli ✡alej vy-
dávané... 

3. aby sa u✟ebné osnovy vyvarovali v✠etkého, ✟o má protinábo☛enský 
a proticirkevný ráz... 

4. ...spravodlivú nápravu otázky nábo☛enskej tla✟e... 
5. ...slobodné právo zdru☛ova☞ sa... 
6. aby bola zastavená kampa✌ proti pápe☛ovi... a pod. 16 
Na prelome rokov 1948/1949 pristúpili ✂tátne orgány k systematic-

kému mapovaniu situácie v jednotlivých cirkevných spolo☎enstvách. 
Cie✁om bolo získa✆ ☎o najpresnej✂í preh✁ad o ✂truktúre Cirkvi a ich du-
chovenstve, ako aj o mechanizme väzieb na veriacich. V januári 1949 
boli u✄ vyhotovené kompletné zoznamy v✂etkých duchovných v rámci 
jednotlivých okresov. Sú☎asne delil re✄im k✝azov na spo✁ahlivých 
a nespo✁ahlivých. K✝azi boli zara✍ovaní do ✂tyroch kategórii. Prvú sku-
pinu tvorili celkom spo✁ahliví k✝azi, druhú skupinu k✝azi s kladným 
postojom k zriadeniu, ale kolísajúci, tretiu skupinu nepolitickí duchovní 
a ✂tvrtú skupinu reak☎ní duchovní. Ka✄dý takto zaradený k✝az mal 
v zozname uvedenú funkciu, miesto pôsobenia a ☎íslo spisu, ktorý 
o ✝om viedli.17 Katolícki biskupi sa v tomto ☎ase e✂te v✄dy usilovali za-
bráni✆ narastajúcej konfrontácii so ✂tátnou mocou. Zhor✂ujúcemu sa 
postaveniu cirkvi sa sna✄ili zamedzi✆ obnovením rokovaní so zástupcami 
✂tátu. Tak napríklad cirkevná delegácia vedená biskupom ✎tefanom 
Trochtom nav✂tívila d✝a 19. januára 1949 prezidenta Klementa Gottwal-
da a rokovala s ním o vz✆ahoch ✂tátu a Katolíckej cirkvi v ✏eskosloven-
sku. Obnovené rokovania za☎ali aj 17. februára 1949 na pôde Národné-

                                                 
16 KAPLAN, K.: Stát a církev v ✑eskoslovensku 1948-1953. Dodatek. Praha : 1993, s. 52-
56. 
17 SNA, f. ÚAV SNF, kar. 88. Zoznam duchovenstva v KNV Bratislava ( Nitra, ✒ilina, 
Banská Bystrica, Ko✓ice, Pre✓ov). 
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ho frontu. Alexej ✁epi✂ka, ako vedúci ✄tátnej delegácie, vyjadril ✄tyri 
základné po☎iadavky vo✂i cirkevnej hierarchii: ✆Vyhlási✝ kladný pomer 
k zriadeniu, nebráni✝ ✞pokrokovým k✟azom✠ v ✡innosti, zru☛i✝ ich cir-
kevné postihy a cirkevne potresta✝ tých k✟azov, ktorí vyvíjali ✞proti☛tátnu 
✡innos✝✠ a ☞iadal ich splnenie, inak dôjde ku konfrontácii.✌18 Biskupi 
o týchto po☎iadavkách nieko✍kokrát rokovali na rôznych úrovniach. 
Názory, ako postupova✎ ✏alej, boli rôznorodé a niekedy a☎ protikladné. 

Jednania medzi ✄tátom a Katolíckou cirkvou ukon✂ilo odhalenie 
odpo✂úvacieho zariadenia na biskupskej konferencii v d✑och 22. a 23. 
marca 1949 v Starom Smokovci.19 Po tejto udalosti sa skon✂ili rokovania, 
ako aj snaha o dohodu a usporiadanie vz✎ahov medzi Katolíckou cir-
kvou a ✄tátom. Ani jedna strana nevidela u☎ v rokovaní rie✄enie. Pred-
stavitelia ✄tátu sa za✂ali pripravova✎ v apríli 1949 novú líniu cirkevnej 
politiky. Jej cie✍om bolo oslabenie a ochromenie Cirkvi.20 Krátko po tom 
sa za✂al frontálny útok ✄tátu proti Cirkvi. D✑a 24. apríla vznikol pri 
Ústrednom výbore KS✁ zvlá✄tny orgán na boj proti Cirkvi, tzv. cirkevná 
✄estka (zlo☎ená bola zo 6 funkcionárov), na ✂ele s ministrom vnútra 
Alexejom ✁epi✂kom. Tá zasadala tý☎denne a rozhodla sa rozlo☎i✎ Cirkev 
zvnútra. Zalo☎ila tzv. Katolícku akciu, ktorej úlohou bolo vykona✎ 
v Cirkvi schizmu, podobne ako sa to stalo v roku 1920 (vtedy vznikla 
tzv. ✁eskoslovenská cirkev). Predov✄etkým mala vrazi✎ klin medzi laikov 
a klérus, medzi k✑azov a biskupov a medzi biskupov a pápe☎a. Na ✂elo 
novej akcie sa postavili niektorí laici a tzv. pokrokoví k✑azi. Naoko sa 
mali zasadzova✎ za zachovanie nábo☎enskej slobody na základe cyrilo-
metodského dedi✂stva, nemali sa otvorene stava✎ proti pápe☎ovi. Ofi-
ciálne sa nové hnutie kon✄tituovalo v Prahe d✑a 10. júna 1949.21 Zalo-
☎enie schizmatickej ✆Katolíckej akcie✌ odsúdila Kongregácia sv. offícia 
d✑a 20. júna 1949 vydaním: Decretum schismatica ✞Actio Catholica✠ in 
Cechoslovachia damnatur.22 Okrem iného v uvedenom dekréte jasne 
hovorí: ...fraudulenter ✞Actionem Catholicam✠ nuncupatam, reproba✝ ac 
damnat tamquam schismaticam... Aj slovenskí biskupi vydali v tomto 
duchu pastiersky list, ktorý ú✂as✎ na tzv. Katolíckej akcii zakazoval pod 
trestom exkomunikácie. Pastiersky list komunisti zakázali ✂íta✎ a na 
mnohých farách ho zhabali. V dôsledku tohto vznikla na celom Sloven-
sku ve✍ká vlna protestov veriacich. Tí sa postavili na obranu svojich 

                                                 
18 SÚA, A ÚV KS✒, f. 100/24, zv. 48, a.j. 866. Správa o stálom rokovaní 
s rímskokatolíckou cirkvou na pôde Národného frontu 17. februára 1949.  
19 PE✓EK,J., BARNOVSKÝ, M.: ✔tátna moc a cirkvi na Slovensku 1948-1953. Bratislava : 
VEDA, 1997, s. 49. 
20 KME✕, N.: Postavenie Cirkvi na Slovensku 1948-1951. Bratislava : SAV, 2000, s. 54. 
21 VNUK, F.: Pokus o schizmu a iné proticirkevné opatrenia v rokoch 1949-1950. Brati-
slava: USPO, 1996, s. 21. 
22Decretum Supremae Congregationis s. Offici. In: ACTA APOSTOLICAE SEDIS, 2. júl 
1949.  
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k✁azov, ktorých za✂ali zatýka✄. Protestov sa zú✂astnilo okolo 25 000 ☎udí 
a mnoho ich bolo odsúdených na vysoké tresty väzenia. 

V októbri 1949 boli vydané cirkevné zákony ✂. 217/49 Zb. 
o zriadení ✆tátneho úradu pre veci cirkevné, ✂. 218/49 Zb. o hospodár-
skom zabezpe✂ení cirkví a ✂. 219/49 Zb. o Katolíckej cirkvi, ktoré cel-
kom podriadili Cirkev ✝tátu. K✁az smel vykonáva✄ ✂innos✄ len so súhla-
som ✝tátnych orgánov. Ak ju vykonával bez súhlasu (napr. ✝lo aj o slú-
✞enie bohoslu✞ieb alebo o spovedanie), pova✞ovalo sa to za trestný ✂in, 
za ktorý boli mnohí k✁azi odsúdení na dlhoro✂né väzenia. Od k✁azov 
sa ✞iadal s☎ub vernosti ✝tátu a aj vo✂i biskupom sa zaviedli rôzne obme-
dzenia. Proti týmto v✝etkým násilnostiam Apo✝tolská internunciatúra 
v Prahe mnohokrát protestovala. Mons. Gennario Verolino, ktorý bol 
v tom ✂ase chargé d affaire, zastupujúci chorého internuncia Mons. Xa-
vera Rittera bol ozna✂ený za personu non grata a koncom júla 1949 bol 
prinútený opusti✄ ✟eskoslovensko. Po ✁om prebral vedenie Apo✝tolskej 
nunciatúry v Prahe Ottavio de Liva, ktorý v✝ak bol tie✞ obvinený zo 
zasahovania do vnútorných zále✞itosti ✟SR a bol po✞iadaný, aby do 
troch dní opustil ✟eskoslovensko.23  

 
Prenasledovanie Gréckokatolíckej cirkvi v ✠eskoslovensku 
v rokoch 1945-1950 
Biskup Pavol Peter Gojdi✡, OSMB ☛ tý☞denné situa✡né správy 
Ke✌ u✞ bola typická nenávis✄ komunistov ku Katolíckej cirkvi, ich 

nenávis✄ ku Gréckokatolíckej cirkvi mala e✝te hlb✝ie korene. Pramenila z 
postoja sovietskych komunistov, ktorí, aj ke✌ boli ateistami, neuznávali 
Brestkú ani U✞horodskú úniu a v✝ade tam, kde sa dostali k moci, Gréc-
kokatolícku cirkev zlikvidovali. Nebolo tomu inak ani v ✟eskosloven-
sku.  

Zo ✞ivotopisu pre✝ovského gréckokatolíckeho biskupa Pavla Petra 
Gojdi✂a, OSMB24 je známe, ✞e jeho pozícia po✂as nacisticky orientova-
                                                 
23 VNUK, F.: Pokus o schizmu a iné proticirkevné opatrenia v rokoch 1949-1950. Brati-
slava : USPO,1996, s.83. 
24 Pavol Peter Gojdi✍, OSMB sa narodil 17. júla 1888 v Ruských Pek✎anoch 
v gréckokatolíckej k✏azskej rodine. Po absolvovaní úspe✑ného základného a stredného 
vzdelania ✑tudoval teológiu v rokoch 1907 ✒ 1911 v Pre✑ove a Budape✑ti. Za k✏aza bol 
vysvätený 27. augusta 1911 v Pre✑ove. Zastaval mnohé funkcie v biskupskej kúrii,  
po✍núc aktuárom a kon✍iac ako riadite✎ biskupskej kancelárie. D✏a 20. júla 
1922následne vstúpil do klá✑tora oo. baziliánov na ✓erne✍ej hore pri Muka✍eve. Za 
apo✑tolského administrátora Pre✑ovskej eparchie bol menovaný d✏a 14. septembra 1926. 
V tom istom roku d✏a 28. novembra zlo✔il ve✍né s✎uby v reholi sv. Bazila Ve✎kého. 
Konsekrovaný na biskupa bol v chráme svätého Klementa v Ríme d✏ 25. marca 1927. 
Ako biskup ve✎mi horlivo pôsobil, zaslú✔il sa o duchovné povznesenie duchovenstva 
a veriacich, významné boli jeho aktivity v oblasti sociálnej, cirkevného ✑kolstva a pod. 
Menovaný za sídelného pre✑ovského biskupa bol d✏a 17. júla 1940. V roku 1950 po 
smutne známych udalostiach tzv. Pre✑ovského sobora sa za✍ala jeho ✕a✔ká interná-
cia, následne pobyt vo väzeniach ✓eskoslovenska. D✏a 15. januára 1951 bol odsúdený 
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ného Slovenského ✁tátu (1939-1945) nebola dobrá. Stále bol toti✂ obvi-
✄ovaný z rusofilstva, musel bojova☎ o rusínske ✁koly a mal nemalé prob-
lémy aj s úradmi a s vládou.25 Dokonca po vypuknutí vojny proti ZSSR 
bol sledovaný aj ✁tátnou tajnou políciou ✆ Ústred✄ou ✁tátnej bezpe✝nos-
ti.26 Po✝as vojnových operácií pomáhal ✞u✟om, kde len mohol, ✝o oceni-
li aj vysokí ✁tátni funkcionári po vojne, napríklad tým, ✂e mu generál 
Ludvík Svoboda daroval v roku 1945 osobné auto Mercedes-Benz 
a dokonca neskor✁í likvidátor Cirkvi Alexej ✠epi✝ka s uznaním kvitoval 
v parlamente biskupa Pavla Gojdi✝a, ako jediného biskupa na Sloven-
sku, ktorá sa po✝as vojny neskompromitoval.27 Dokonca prezident re-
publiky Dr. Edvard Bene✁ ho d✄a 19. novembra 1945 prijal na osobnej 
audiencii.28 Napriek tomu v✁etkému komunisti rozpútali proti nemu 
zúrivú kampa✄. U✂ v roku 1945 ho Slovenský zväz partizánov zo Sabi-
nova obvinil z toho, ✂e: ✡...teraj☛í gréckokatolícky biskup v Pre☛ove ☞ 
Pavol Gojdi✌ bol horlivým nemeckým kolaborantom...✍29 Argumentovali 
tým, ✂e...✡bol pôvodne za riadneho biskupa...✎ Podozrenie z kolaborácie 
s nacizmom vlastne tu padá na Svätú Stolicu, ✝o je nezmysel. V tomto 
období v roku 1946 sa Gréckokatolíckej cirkvi v ✠eskoslovensku hlásilo 
305 645 veriacich, z toho po✝tu na východnom a strednom Slovensku 
✂ilo 230 045.30 

Po✝as vojny i po vojne mnoho gréckokatolíckych k✄azov a reho✞níc 
prichádzalo z Hali✝e alebo z Ukrajiny na Slovensko a za✝ali tu pracova☎, 
aby si mohli zachova☎ pôvodnú vieru. Biskup sa ich v✂dy zastával. Napr. 
ke✟ v roku 1948 ✏tátna bezpe✝nos☎ vykázala reho✞né sestry z Uhorského 
Hradi✁☎a a previezla ich do Pre✁ova, zasadil sa o to, aby sa tam mohli 
vráti☎: ...✡V chúlostivej zále✑itosti zatváranie k✒azov a sestier z mojej 
diecézy u✑ viackrát som Vám písal a prosil o priaznivé vyrie☛enie tejto 
zále✑itosti a opä✓ Vás prosím...✍31 Okrem toho v rokoch 1946- 1948 pre-

                                                                                                                     

✔tátnym súdom v Bratislave na trest do✕ivotného od✖atia slobody, stratu ob✗ianskych 
práv a konfi✘káciu majetku. Zomrel ako mu✗eník vernosti Katolíckej cirkvi a Svätému 
Otcovi d✖a 17. júla 1960 vo väzení v Leopoldove. Vyhlásený za blahoslaveného bol 
Svätým Otcom Jánom Pavlom II. d✖a 4. novembra 2001 v Ríme. 
25 VNUK, F.: Vládni zmocnenci na biskupských úradoch v rokoch 1949-1951. Martin : 
Matica slovenská, 1999, s. 220. 
26 VNUK, F.: Vládni zmocnenci na biskupských úradoch v rokoch 1949-1951. Martin : 
Matica slovenská, 1999, s. 220. 
27 POTÁ✔, M.: Dar lásky. Spomienky na biskupa Pavla Gojdi✙a, OSMB. Pre✘ov : Lana, 
1999, s. 164. 
28 POTÁ✔, M.: Dar lásky. Spomienky na biskupa Pavla Gojdi✙a, OSMB. Pre✘ov : Lana, 
1999, s. 164. 
29 AKPR P. Opis podania Správ v Sabinove MVZ zaslané povereníkovi SNR pre ✚kolstvo 
a osvetu v Bratislave. ✙. 22577/45 ✛ I. 
30 ✔TURÁK, P.: Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v ✜eskoslovensku v rokoch 1945-1989. 
Pre✘ov: PETRA, 1999, s.74. 
31 SNA Bratislava. ✢iados✣ o povolenie reho✤ným sestrám pôsobi✣ v nemocnici. Pv. sekr., 
krab. 193. 
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chádzalo Slovenskom do Nemecka mnoho ukrajinských nacionalistov, 
aby sa vyhli komunistickému teroru. Pod✁a ich vodcu ich nazývali ban-
derovcami (UPA). ✂eskoslovenské vojsko i polícia proti nim bojovala. 
Ke✄☎e to boli Ukrajinci alebo hali✆skí Rusíni, bola snaha obvini✝ grécko-
katolíkov v ✂eskoslovensku najmä k✞azov, reho✁níkov i samotného bis-
kupa, zo spolupráce s nimi. Zneu☎ívajúc túto výhovorku uväznili viace-
rých k✞azov a konali policajné prehliadky v klá✟toroch. Biskup proti 
týmto prehliadkam ✆o najdôraznej✟ie protestoval, napr. v pastierskom 
liste, ktorý mu povereník vnútra zakázal pre✆íta✝,32 v liste prezidentovi 
republiky, v ktorom protestuje proti prehliadkam gréckokatolíckych 
klá✟torov 19. júla 1948. V ✞om okrem iného pí✟e: ✠S bô✡om preplneným 
srdcom prijali sme na vedomie, ☛e skoro vo v☞etkých na☞ich klá☞toroch, 
tak v mu☛ských ako aj ☛enských v Pre☞ove, v klá☞tore oo. baziliánov, ses-
tier baziliánok a sestier Slu☛obníc Nepo☞kvrnenej Panne Márie, v Trebi-
☞ove u oo. baziliánov, v Michalovciach a v Stropkove u oo. redemptoristov 
d✌a 19. júla t.r. za ranných bohoslu☛ieb boli prevedené orgánmi NB 
z Ministerstva vnútra prehliadky...✍33 Podobný protest poslal aj proti 
prehliadkam v klá✟toroch a likvidácii baziliánskeho klá✟tora v Pre✟ove 
d✞a 11. februára 1949, ktorý bol likvidovaný ako prvý v ✂eskosloven-
sku.34 Vehementne sa bránil aj proti podozreniu zo spolupráce s bande-
rovcami. Z toho podozrenia boli ob☎alovaní a súdení viacerí k✞azi, 
napr. Sabol alebo Potá✟.35 Ke✄☎e aj jeho meno sa v tejto súvislosti obja-
vilo v tla✆i, napísal dementi do novín,36 ale tieto ho ✎ s výnimkou Kato-
líckych novín ✎ neuverejnili, poslal s✝a☎nos✝ priamo prezidentovi repub-
liky s týmto znením: ✠Slovutný pán prezident! Preto☛e do banderovského 
procesu, ktorého boli plné skoro v☞etky noviny v ✏SR, zapletajú aj moje 
meno a moje ospravedlnenie sa, u☛ blízko mesiac, noviny neuverej✌ujú, 
preto najúctivej☞ie prosím Va☞u Slovútnos✑, aby ste láskave rá✒ili prija✑ na 
vedomie, ☛e s banderovským hnutím nemám ni✒ spolo✒ného, banderov-
cov nikdy a nikde som nevidel, ani s nimi nehovoril a keby sa to bolo 
stalo, tak som ani netu☞il, ☛e s banderovcom hovorím.✓37 O tom, ☎e situ-
ácia v Gréckokatolíckej cirkvi v ✂eskoslovensku bola pravidelne moni-

                                                 
32 SNA Bratislava. ✔iados✕ biskupa Gojdi✖a o prepustenie k✗azov a reho✘níc. Pv. sekr. 
1948, krab. 193.  
33 AGB Pre✙ov. Listy prezidentovi republiky a ministrovi ✚epi✖kovi o prehliadke gréckoka-
tolíckych klá✛torov orgánmi Bezpe✖nosti a zatvorenie k✗aza P. Hu✖ka. Pres. Spisy. ✜. 
28/1948. 
34 AKPR P. ✔iados✕ biskupa Gojdi✖a prezidentovi o zákrok proti konaniu no✖ných pre-
hliadok v pre✛ovských klá✛toroch príslu✛níkmi Bezpe✖nost, ✖. 10280/49. 
35 AGB Pre✙ov. Oznámenie Hlavného súdu v Ko✛iciach vo veci odsúdeného Jána Potá✛a. 
Oznámenie ✢tátného súdu v Prahe o zahájení trest. stíhania proti ✢. Sabolovi, bez. sign. 
36 AMP. Obranný ✜lánok biskupa Gojdi✜a v Pravde, r. 1949 o benderovcoch. Biskup 
Gojdi✖ a benderovci ? 
37 VHA P. List biskupa Pavla Gojdi✖a prezidentovi republiky oh✘adne nepravdivých in-
formácii o spolupráci s banderovcami. Bez. sign. ✣ len ✜íslované strany 12, 13, 14. 
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torovaná a aký názor na túto cirkev mali vládne orgány sved✁í aj Správa 
o ✁innosti jednotlivých cirkvi na Slovensku za mesiac november z roku 
1948, kde v tre✂om bode je uvedené, ✄e: ☎na východnom Slovensku 
v obvode O✆B Michalovce je Gréckokatolícka cirkev zásadne zaujatá 
proti ná✝mu ✝tátu.✞38  

Biskup sa nemohol vyhnú✂ ani ostatným aktivitám namiereným pro-
ti Gréckokatolíckej cirkvi. Je samozrejmé, ✄e sa zú✁ast✟oval biskupských 
konferencií a spolu s nimi podpisoval pastierske listy a iné dokumenty, 
v ktorých protestovali proti komunistickým násilnostiam. Ke✠ si orgány 
✡tátu vymysleli Mierovú akciu, kvôli ktorej bolo treba zhá✟a✂ podpisy, 
vyzvali biskupa, aby verejne zaujal stanovisko. Jeho stanoviskom bolo 
nasledovné: ☎Vyzval som duchovenstvo, aby pri bohoslu☛bách v nede☞u 
a sviatok dodalo e✝te aj modlitby (jektenii) za mier..✌39 V roku 1949 ostro 
protestoval prezidentovi proti zneu✄ívaniu moci ✡tátnymi funkcionármi 
na potla✁anie nábo✄enskej slobody slovami: ☎...Ústava ✍SR zo d✎a 9. 
mája 1948 ✏lánok III. par. 15, 16, 17 a 18 zaru✏ujú ka☛dému ob✏anovi 
slobodu nábo☛enstva, právo vyznáva✑ súkromne a verejne akúko☞vek 
vieru, svetový názor, viera alebo presved✏enie nemô☛u by✑ nikomu na 
újmu, preto najúctivej✝ie prosím Vás ,slovutný pán prezident, rá✏te vo 
svojej kompetencii láskavo zakro✏i✑, aby ✝tátne orgány nezneu☛ívali svoje 
postavenie na to, aby gréckokatolíckych veriacich terorom a vyhrá☛kami 
nútili na také veci, ktoré sa prie✏ia nielen ich nábo☛enskému presved✏e-
niu, ale aj ☞udovodemokratickému duchu a re☛imu, ktorý ka☛dému ob-
✏anovi zabezpe✏uje nielen slobodu nábo☛enskú, ale aj slobodu prejavu 
mienky slovom, tla✏ou, písmom, obrazom alebo akýmko☞vek spôsobom!✌40  

Ke✠ sa ukázalo nebezpe✁enstvo, ✄e by mohla by✂ Gréckokatolícka 
cirkev zakázaná, povolil svojim k✟azom vo svojom obe✄níku, ✄e v prí-
pade potreby mô✄e slú✄i✂ svätú om✡u aj v latinskom obrade. Sú✁asne im 
zakázal vstúpi✂ do komunistickej strany.41  

Jedine✁ným dokumentom o potlá✁aní nábo✄enskej slobody a o 
snahu o likvidáciu Pavla Gojdi✁a ako biskupa sú tý✄denné správy 
zmocnenca na Gréckokatolíckom biskupskom úrade v Pre✡ove Michala
Rodáka, ktorý bol na biskupský úrad dosadený 9. decembra 1949 a to aj 
napriek energickému protestu biskupa. Jeho správy sa zachovali kom-
pletne od 15. decembra 1949 do 3. mája 1950. 42 Niektoré vý✟atky 

                                                 
38 SNA Bratislava. Zprávy o ✒innosti jednotlivých cirkvi a spolo✒nosti at✓. na Slovensku za 
mesiac november 1948 - predlo✔enie, ✒. 544-3/1-III/A-kab./48.  
39 SNA Bratislava. Príprava Katolíckej akcie, krab. 89, r. 1949.  
40 AKPR P. S✕a✔nos✕ biskupa Gojdi✒a prezidentovi republiky na prehmaty ✖tátnych orgá-
nov, ✗. 10740/49. 
41 SNA Bratislava. Situácia v okrese Michalovce, krab. 89, r. 1949. 
42 AGB Pre✘ov ✙ Tý✔denné situa✒né správy zmocnenca M. Rodáka na Biskupskom úrade 
v Pre✖ove od 25.12.  
1949 do 3.5.1950. 
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z nich: ✁Ke✂ v decembri 1949 Rodák nastúpil, biskup ho vítal slovami: 
Viem, na✄o ste pri☎li, sme na v☎etko pripravení, máte moc a mô✆ete pou-
✆i✝ SNB a detektívov.✞ Rodák v✟ak poznamenal, ✠e napriek odporu bis-
kupa: ✁...Po☎tu máme v rukách.✡ Ke☛ biskup Pavol Gojdi☞ 29. januára 
1950 odcestoval na vizitáciu fár, zmocnenec hlásil: ✁Biskup Gojdi✄, ktorý 
odcestoval d✌a 29. januára 1950 vlakom do Michaloviec, do toho ✄asu 
sa e☎te nevrátil... Jeho neprítomnos✝ bola po odchode hlásená ✍TB..✞ Dô-
vod biskupovej neprítomnosti zmocnenec takto charakterizoval v svojej 
správe z 25. februára: ✎...Biskup Gojdi✄ po✄as svojej neprítomnosti v rezi-
dencii t.j. od d✌a 29.1 do 11. 2. t.r. istotne v ur✄itých okresoch prevádzal 
medzi svojim duchovenstvom tajnú a dôslednú in☎truktá✆, ktorá mô✆e 
by✝ pou✆itá proti Pravoslávnej cirkvi...✞ V tom mal Rodák iste pravdu, 
preto✠e sa u✠ pripravovalo odtrhnutie Gréckokatolíckej cirkvi od Ríma a 
jej splynutie s Pravoslávnou cirkvou. A v tom bol biskup Gojdi☞ dôsled-
ný, ☞o napokon dokázal aj tým, ✠e za vernos✏ Petrovmu stolcu polo✠il aj 
✠ivot. Od 17. marca mali v rezidencii slu✠bu aj dvaja príslu✟níci ✑TB. 
V marci sa opatrenia zmocnenca vo☞i biskupovi sprísnili. Kontroloval 
náv✟tevy u biskupa, dokonca ich povo✒oval a 25. marca navrhol zru✟e-
nie v✟etkých nekontrolovaných telefónnych liniek na biskupskom úra-
de: ✎...Behom tý✆d✌a nepovolil som náv☎tevu jeho osoby 12 farárom, ako 
aj ostatným osobám civilným.✡ Týmto priamo zasahoval do kompeten-
cie biskupa a znemo✠✓oval mu riadenie eparchie.43 D✓a 31. marca hlá-
sil, ✠e biskupa úplne izoloval. Z bytu mohol vychádza✏ len cez jeden 
vchod, ktorý strá✠ili vo dne, v noci. Ke☛ z bytu vy✟iel, stále ho niekto 
doprevádzal. S blí✠iacou sa akciou proti Gréckokatolíckej cirkvi sa aj 
izolácia biskupa stup✓ovala a✠ do tej miery, ktorá prekra☞ovala aj vä-
zenskú disciplínu. Vyplýva to z Rodákových slov zo 7. apríla 1950: 
✎...Biskup Gojdi✄ je dôsledne izolovaný. Rezidenciu, kde je pod stálym 
doh✔adom, mu v ✆iadnom prípade opusti✝ nepovo✔ujem, v dôsledku ✄oho 
som mu v poslednej dobe nepovolil ani spove✂...✡ Tý✠de✓ pred ✎Sobo-
rom✞, ktorý prehlásil Gréckokatolícku cirkev v ✕eskoslovensku za pra-
voslávnu, ho nav✟tívili traja zástupcovia Pravoslávnej cirkvi, ktorí ho 
nahovárali na prestup na pravoslávie. Biskup to pod✒a správy z 21. aprí-
la jasne odmietol slovami: ✎Mám u✆ 62 rokov a obetujem celý majetok a 
rezidenciu, no svoju vieru za ✆iadnych okolností nezradím, lebo chcem, 
aby moja du☎a bola spasená a viac v tej veci za mnou necho✂te!✡44 Toto 
krásne vyznanie viery je o to významnej✟ie, ✠e ho zaznamenal ☞lovek, 
ktorý bol proti nemu nasadený.  

 

                                                 
43 AGB Pre✖ov ✗ Tý✘denné situa✙né správy zmocnenca M. Rodáka na Biskupskom úrade 
v Pre✚ove od 25.12. 1949 do 3.5.1950. Dokumenty ✛. 206 - 217. 
44 AGB Pre✖ov ✗ Tý✘denné situa✙né správy zmocnenca M. Rodáka na Biskupskom úrade 
v Pre✚ove od 25.12. 1949 do 3.5.1950.  
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