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Slovensko sa vďakaaktivitám a odvahe veriacich
stalo súčasťoupostupného a mohutného pohybu
národov strednej a východnej Európy (SVE)
k slobode a k porážkekomunizmu. Bratislavský
Veľkýpiatok (BVP) je jednou z vrcholných,
hviezdnych udalostí v moderných dejinách
Slovenska.Kiežbyslúžilako trvalý zdrojinšpirácie!
Potvrdzuje,ženáboženskáviera robíľudícitlivými
a silnejšími aj pre občiansku angažovanosť
a zodpovednosť. Etické a politické ciele vyrastajú
z koreňovkultúry národa. Podobne, vnútorné
presvedčenie je zdrojom vonkajších prejavov
človeka.

Pád komunizmu
Pád komunizmu nebol priamočiarym
a jednoduchým procesom. Mal viaceré príčiny,
zdroje a faktory. K hlavným z nich patria v rôznej
miere nasledujúce zdroje:
Reformný príspevok je spájaný s posledným
vodcom ZSSR M. Gorbačovom, ktorý sa po roku
1985 pod heslami glasnosť i perestrojka začal
usilovať o vnútornú reformu komunistického
systému. Predovšetkým však nepokračovalv
uplatňovaníBrežnevovejdoktríny, na základe
ktorej bolo možnézasiahnuťproti spojeneckej
krajine, ak by jej politika smerovala proti záujmom
„bratského socialistického tábora“. Napriek
evidentnému uvoľňovaniu sa krajín SVE zo
sovietskej dominancie sa tak užneudiala žiadna
vojenská intervencia, ako bola invázia
spojeneckých vojskdo ČSSR v r. 1968.

Reálpolitický príspevok reprezentovali hlavne R.
Reagan, ale aj M. Thatcherová, H. Kohl a ich
vlády počas80-tych rokov. Bolo to obdobie
pevnej, zásadovej politiky vočikomunistickým
krajinám načeleso ZSSR. Rozsah opatrení siahal
od jasnej reči pri pomenovaní problému
(sovietske impérium nazvané ríšouzla, výzva na
strhnutie Berlínskeho múra) ažpo ekonomickú
a vojenskú konfrontáciu (strategické zbrojenie,
podpora demokratizácie, ba aj povstaleckých
aktivít proti komunistickýmrežimomvo svete).

Medzinárodnoprávnym príspevkom bol
predovšetkým tzv. Helsinský mierový proces od
r. 1975. Ajkeďsaspočiatkusa zdal akovíťazstvo
ZSSR a potvrdenie Jalty, postupne prinášal
pohyb a významný vplyv osobitne v agende
ľudských práv a základných slobôd. Vznikali
skupiny aktivistov a hnutia za rešpektovanie
Záverečnéhoaktu z Helsínk,zvlášť3.koša(napr.
československáCharta 77). Následné konferencie
procesu sa zaoberali záväzkami štátov
a monitoringom ich dodržiavania, do dialógu
Východu a Západu sa dostávali stále viac
ľudskoprávneaspekty.

Vplyv na atmosféru a nespokojnosť
v jednotlivých štátoch mala aj narastajúce
ekonomické zaostávanie, oneskorená
modernizácia, frustrácia z narastajúcej
nedostatkovosti a korupcie.

Veľmivitálnym pri páde komunizmu bol však
občiansky, duchovný a náboženskýpríspevok.
Postupne rozširovalpriestor slobody cez
narastajúce hnutie odporu (disent, podzemná
cirkev) a občianskeaktivity, zvlášťz prostredia
intelektuálov.

Požiadavkyobčianskycha náboženskýchskupín
neboli protištátne, neboli prvoplánovo zamerané
na odstránenie režimu, ale na jeho väčšiu
ľudskosť a potrebnú zmenu (zhromaždenie
veriacich v Bratislave začaloštátnoua pápežskou
hymnou).
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Vhĺbkečlovekaje všaktúžbapo slobode a odpor
protikaždejnadvláde a manipulácii.
Thomas Jefferson, jeden zo zakladateľovUSA,
povedal: „Boh, ktorý nás stvoril, stvoril nás
slobodných.“ Preto požiadavky Bratislavského
Veľkéhopiatku a požiadavkydisentu vo svojej
podstate podrývalirežimako taký.
Prvá spomedzi základných slobôd je sloboda
svedomia –sloboda presvedčeniaa viery. Z nej
vyplývajú ďalšiepolitické a občianskeslobody
a práva. Človekje nielen materiálna bytosť, ale aj
duchovná. Podcenenie tejto dimenzie bol najväčší
východiskový omyl komunizmu (akaždejtotalitnej
ideológie). "Nielen chlebom je človekživý...",
pripomína nám Písmo. Ekonomika je
nevyhnutnosťou ako každodenný chlieb, ale
kultúra a duchovná sféra dáva zmysel našim
vzťahomaživotu.

Historik Ch. Dawson píše, ženáboženstvobolo
videné komunizmom ako ilúzia. Je známe
Marxovo vyjadrenie, že"náboženstvo je ópium
ľudstva". Takto bolo trpené a postupne
likvidované. A s ním bol likvidovaný aj človek,
vnímaný ako prekážka pri výstavbe novej
spoločnosti. Stalinovi sa príznačne pripisuje
cynický výrok: "Jesťčelovek, jesťproblem. Net
čeloveka, net problema!" (Ak je človek, je aj
problém. Ak nietčloveka, niet ani problému!)

Slobodný a totalitný prístup k svetu sa líšia
v mnohom, osobitne však v chápaní ľudskej
osoby, spoločenstva, životaa histórie. Preto bola
kresťanská viera oponentom a prekážkou
ovládaniaľudí–od 1. stor. v starovekom Ríme i v
21. stor. v globalizujúcom sa svete. Obdobne
vidíme vieru v Boha ako zdroj sily a odvahy aj v
dejinách židovského národa. Podľažidovsko-
kresťanskéhopresvedčeniasa dôstojnosťľudskej
osoby opiera o obraz a podobu Boha. Silnejšiu,
veľkolepejšiureferenčnúúroveň, než je táto,
ľudstvonepozná.
Potlačenievplyvu náboženskéhopresvedčeniav
obyvateľstve sa stalo centrálnou úlohou
komunistickej ideológie.

Všestrannou ateizáciou a elimináciou vplyvu
Cirkvi sa sledoval ten istý cieľ. Prostriedkami k
tomu boli násilie a propaganda. Už na schôdzi
ÚV KSČ v júni 1948 vytýčilK. Gottwald tvrdú
proticirkevnú líniu: „Je nutné cirkev
neutralizovaťa dostaťdo svojich rúk tak, aby
slúžilarežimu!“ 
V časenormalizácie, začiatkom 70-tych rokov
túto líniu opäťpotvrdil riaditeľSekretariátu pre
veci cirkevné Karel Hrůza: „Cirkev sa znovu
musí naučiťbáťsa!“ O generáciu neskôr to
platilo podobne. Západonemecké noviny FAZ
poBratislavskomVeľkompiatkuzačiatkomapríla
1988 napísali: „Totalitný štátsa najviac obáva
toho,žesa hoľudiaprestanúbáť!“ 

Komunistické režimysa začaliobávaťCirkvi,
ktorá už dlho bola fakticky považovaná za
vnútorného nepriateľa, zvlášťpo r. 1978, keď
Poliak K. Wojtyla bol zvolený za pápeža. A mali
sa prečoobávať! Oživeniea pohyb k slobode
narastal takmer všade. Ján Pavol II., nazývaný aj
svedok nádeje sa stal svetovo aktívnym
a známym protagonistom revolúcie ducha, ktorá
spočívana zmene človekazvnútra (metanoia).
Neúnavne hlásal, že"svet sa môžezmeniť!"
A povzbudzoval: "Nebojte sa!" Neustal, ani keď
bol naň spáchaný atentát. Od roku 1978 sa
solidarita, nádej, dôstojnosť osoby, obnova
Cirkvi a človeka, angažovanosť laikov stali
každodennouagendou Cirkvi pri napĺňaníducha
a litery koncilových zmien.
Ak si predstavíme význam a hĺbkupokojných
zmien v Európe za obdobieslužbyJána Pavla II.,
je to charakteristika revolúcie ducha. Bez tohto
rozmeru je pád totalitného komunizmu na
európskom kontinente nepochopiteľný a
nepredstaviteľný.

Cesty k slobode boli v krajinách strednej
a východnej Európy odlišné i podobné:
nenásilné, spontánne, viacobčiansko-náboženské
nežmocensko-politické, aužvôbec nie vojenské.
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V Československu dominoval kresťanskýdisent
na Slovensku a na Morave a občianskydisent
v Čechách. Po krvavom období likvidácie v 50-
tych rokoch (zatváranie kláštorov, seminárov
a cirkevných škôl, biskupov, kňazov, rehoľníkov,
zákaz Grécko-katolíckej cirkvi), nastúpili
normalizačnépraktiky v 70-tych a 80-tych rokoch.
Cirkev sa ani tak nepodarilo zlomiť. Kardinál F.
Tomášeka biskup Ján Korec boli najvýraznejšími
predstaviteľmivzdorujúcej Cirkvi. Laické aktivity
prerastali v r. 1988-89 do politických.

V Poľsku –Cirkev a kardinál Wyszinski sa
komunizmu desaťročiavzpierali, voľbaKarola
Wojlylu zapápežaa jehonávštevaPoľskav r. 1979
všakznamenalanezadržateľnýimpulz k duchovnej
revolúcii a rastu reálnej nádeje na slobodu.
Nezávislé slobodné odbory Solidaritazaloženév r.
1980 sa stali v celom stredoeurópskom regióne
najvýznamnejšímhnutím odporu.Myšlienkukňaza
J. Popieluska „Poraziťzlo dobrom“ nezastavilo
ani jeho zavraždenie, ani vyhlásenie stanného
práva a represie zo stranyrežimu.

Východné Nemecko (NDR) – Hnutie odporu
vychádzalo viac z protestantského prostredia.
Najznámejšie boli narastajúce týždenné
zhromaždeniaso sviečkamia pochody v Lipsku
(Nikolauskirche - Montagdemo) a v Drážďanoch.
Pred novembrom 1989 prerástli do masových
podujatí. Postoje disentu boli v duchu ekumény.
Protesty sa opierali aj o silné podnety z NSR.
Významné bolo aj ekologické hnutie disentu.
Maďarskoprežilopočaskomunizmu ťažkéčasy,
ktoré vrcholili najmä počaskrvavého potlačenia
protikomunistického povstania r.1956. Postupne
všakrežim svoju tvrdosťzmierňovala v 80-tych
rokoch si vyslúžilaj ironické označenie„gulášový
komunizmus“. Dokonca práve cez Maďarsko
viedli niektoré trasy pašovanianáboženskýchkníh
do bývalého Československa. Existovalo taktiež
niekoľko cirkevných gymnázií vedených rádmi,
napr. piaristami, jezuitmi a františkánmi. Z tohto
prostredia sa vyrástlo viacero disidentských
osobností, napr. József Antal – predseda
nekomunistickej vlády.

Pobaltie: Boj za slobodu spod komunizmu sa
veľmiprelínal s bojom za nezávislosť spod
sovietskej nadvlády, t.j. boj za slobodu bol
i synonymom za národnú nezávislosť.
Najsilnejšienábožensképohyby boli v Litve.

Rumunsko: Nepokoje spojené s hnutím okolo
kalvínskeho pastora Lászloa Tökesa sa po
16.decembri 1989rozšírilizTemešvárudo celého
Rumunska. Z dlhodobéhohľadiskamaladôležité
miesto aj gréckokatolícka cirkev, ktorá v priebehu
50-tych a 60-tych rokov stratila všetkýchsvojich
oficiálnych biskupov, ale v spoločnostimala
vysokú morálnu autoritu. Tradičnú, hlbokú
kresťanskú vieru sa Causescuovmu režimu
nepodarilo vykoreniť. Zohrávala pri páde
komunizmudôležitúrolu.

Slovinsko: Neexistoval tu širšíspoločenský
pohyb, ktorý by mohol byťoznačený ako
rozhodujúci pre pád komunizmu. Dôležitýbol
príspevok cirkvi, ktorá formovala ľudína zrelé
osobnosti disentu a neskôr politiky. Už od konca
60-tych rokov sa v Ľubľaneorganizovali tzv.
Študentsképastoračnékonferencie. V 80-tych
rokoch bol ich spiritus movens univerzitný kňaz
Rudi Koncilija. Aktivity sa rozšírilido viacerých
slovinských miest. Na konferencie voľne
naväzovala skupina intelektuálov a literátov
„Tretij dan“ (Tretí deň). Postupne tak vyrastala
dôležitá spoločensko-politická intelektuálna
alternatíva. Z tejto generácie pochádza napr. aj
jeden z prvých predsedov vlád slobodného
Slovinska Alojz Peterle.

Ako príklad teroru a zmeny by som rád uviedol
ešteAlbánsko, ktoré bolo za E.Hodžuvyhlásené
za prvý ateistický štátna svete. Protináboženský
teror tam zrejme dosiahol svoj vrchol, keďčo
i len jedna slávená sv. omšamohla viesť
k poprave kňaza. Napriek tomuto
nepredstaviteľnémuútlaku, najmä na vidieku si
udržala svoje prvky - skôr vnútorného ako
vonkajšieho charakteru - tak kresťanskáako
i moslimská viera.
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Podemokratizačnýchzmenách v okolitýchštátoch
došlok zmene aj v Albánsku v r. 1991. Na jednej
strane sa dodnes ukazujú hlboké škody, ktoré
materialistický režimnapáchal, na druhej strane je
tu aj hlad po duchovnom živote. Ako príklad
obrovskej zmeny oproti hodžovskejateizácii by
som rád uviedol, želetisko v hlavnom meste
Tirana bolo nedávno oficiálne označenémenom
bl. Matky Terezy, katolíckej misionárky.

Pri páde komunizmu bol dôležitým faktorom aj
spoločnýčas(cairos) v jednotlivých krajinách.
Prepojenosť procesov v rokoch 1988 - 1989
stúpala spolu s dostupnosťou informácií
a s rastúcou odvahou obyvateľstva. Tento celkový
pohybprinášalvzájomné povzbudenia ainšpirácie.
Každáveľkávatra potrebuje malý plamienok,
ktorýmoheňzačína, a dobré podmienky našírenie
ohňa. Revolúcia ducha sašírilaspontánne a rýchlo.
Komunizmus v strednej Európe padol v r. 1989.
Padol aj berlínsky múr, výraz a nástroj rozdelenia
a studenej vojny. Mnohí ten rok označujúza rok
zázračný(annus mirabilis). Do konca r. 1991 sa
rozpadol aj Sovietsky zväz. História nanovo
potvrdila, žepravda víťazía oslobodzuje, a lož
kolabuje vo svetle pravdy. Nežnárevolúcia znovu
pripomenula primát etiky nad technikou, osoby
nad vecou, duchovných hodnôt nad materiálnymi,
byťnadmať.

Politika je funkciou kultúry, politika vyrastá z
kultúry. A v jadre kultúry je kult resp.náboženstvo.
Kresťanskáviera je v jadre kultúr národov SVE
(Slovenska). Preto sa pád komunizmu uskutočnil
so silným príspevkom revolúcie ducha, so silným
občianskymanáboženskýmrozmerom.

2. BVP: Medzinárodný rozmer
Keďže sú medzi nami povolanejšísvedčiť
o samotnom BVP, dovoľtemi pripomenúťpár
medzinárodných súvislostí tejto udalosti.
BVP bol výrazným signálom aj pre zahraničie.
V procese mohutnenia pohybu k slobode
v Československu to bol do toho času
najmasovejšíprejav odvahy pri obhajobe

náboženskýcha občianskychpráv, dôležitýkrok
k budúcim udalostiam, autentický slovenský
príspevok v úsilí o slobodu a ľudsképráva
v Európe.

Pohľad zvonku toto vnímanie potvrdzoval.
Napríklad J.M. Lustiger, parížskyarcibiskup na
Bielu sobotu 1988 vo Francúzskom rozhlase
povedal: "Náboženská obnova v SVE je
najvýraznejšouudalosťousúčasnýchdejín. Čo 
zachraňujeľudív týchto krajinách trpiacich pod
politickou diktatúrou, nedostatkom
náboženských slobôd, je ich duchovná sila.
Opravdivá obrana slobody a ľudskýchpráv v
týchto národoch je ich živáviera, ktorá je ich
oporou." (podľaJ. Ch. Korec: Bratislavský
Veľkýpiatok)

Napojenie na medzinárodné prostredie bolo
možnéhlavne vďakamédiám Hlas Ameriky,
Rádio Vatikán, Slobodná Európa, rakúsky ORF.
Informácie šírilia reakcie na BVP prijímali aj
cirkevnéštruktúryvo svete. Odsudzujúce postoje
vyjadrili na rôznych fórach viaceré štáty,
napríklad Rakúsko, Nemecko, VeľkáBritánia,
USA. Dovolím si spomedzi osobností z okolia
Slovenska vyjadriť angažované stanoviská
viedenského kardinála Königa a rakúskeho
ministrazahraničnýchvecí A. Mocka.

Európsky parlament vŠtrasburguprijal 14. apríla
1988 protest vo forme rezolúcie. Obsahuje
zmienku o slovenskom meste Bratislava v srdci
Európy, odsudzuje prenasledovania kresťanov,
pripomína polmiliónovú petíciu, vyjadruje
solidaritu. Rezolúcia EP je vôbec prvou
oficiálnou zmienkou o Bratislave a Slovensku
v inštitúciách Európskeho spoločenstva,
predchodcu dnešnejEÚ. Slovensko sa ponajprv
uviedlo v zjednotenej Európe nie mocensky a
politicky, nie hospodársky, ale
duchovne, kultúrne a hodnotovo. Bolo to
prihlásenie sa ku koreňom a hodnotám
zjednotenej Európy. Keďžetext rezolúcie na
Slovensku nie je veľmiznámy, dovolím si ho pri
tejtopríležitostipripomenúť.
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Rezolúcia Európskeho parlamentu (Doc. B2-
154/88) K represívnym opatreniam voči
kresťanomvČeskoslovensku
14. apríl 1988 Európsky parlament
A. pobúrený nehoráznou brutalitou, ktorú použila
Československápolíciavočipokojnejdemonštrácii
kresťanov v slovenskom meste Bratislava, B.
zdesený skutočnosťou, žev srdci Európy, len 32
míľod Viedne, kde práve zasadá konferencia
Komisie pre bezpečnosťa spoluprácu v Európe,
vláda cynicky a neľudskyobišlavážnesľuby
zahrnuté v Záverečnom akte Helsinskej
konferencie
1. čo najprísnejšie odsudzuje prenasledovanie
kresťanov,
2.konštatuje, žev tomto prípade nebol dodržaný
sľub a bola porušenázmluva, čo bude mať
nevyhnutne škodlivédôsledky pre ďalšiekroky pri
uvoľňovanínapätia vovzťahochmedzi východom
a západom,
3. vyzýva vládu Československa, aby bezodkladne
obnovilaľudsképrávakresťanovna svojom území
a za týmto účelom vyhovela petícii, ktorú
podpísalo takmerpäťstotisícľudí,
4. vyjadruje úprimnú solidaritu s prenasledovanými
kresťanmivČeskoslovensku,
5.nariaďujesvojmu predsedovi, aby odovzdal túto
rezolúciu Rade, ďalejna stretnutí ministrov
zahraničnýchvecí v rámci Európskej politickej
spolupráce, tiežvláde Československaa hlave
katolíckej cirkvi v Československu, kardinálovi
Tomáškovi.
3. Odkaz ainšpiráciaBVP
Odkaz BVP vidím hlavne v troch výzvach pre túto
dobu: pamätať, upevňovaťhodnoty a pomáhať
iným.
I.Pamätať
Udalosti BVP sú výzvou pre našupamäťa úctu.
Lebo pamäťa identita spolu súvisia. Kto stráca
pamäť, stráca časťsvojej identity. Táto pamäťje
základom etiky úcty k otcom a matkám, k vlasti.
Pripomína nám, žesloboda, demokracia, právny
štát,spoločnáEurópa sú darom, nie automatickou
realitou. Sú výsledkom úsilia a obety mnohých. Aj
budúcnosťbude pre nás a našedeti darom, ak si
zachováme zmysel pre úsilie a obetu za dobrú vec.

BVP je inšpiráciouk odvahe a k jednote: Nebáť
sa ausilovaťsa o jednotu prespoločnédobro.

II.Upevňovaťhodnoty vživotespoločnosti
Hodnoty upevňujemenajviac tým, žeich žijeme
osobne, v rodinách, v spoločnosti. Sloboda
a zodpovednosťsú dve strany jednej mince –
úzko spolu súvisia. Prvá hodnota a kritérium pre
osobný a verejný život, ktorá nás môžea má
spájať je úcta k ľudskejdôstojnosti. Étosom
a duchovným bohatstvom rokov 1988 –89 bol
životv pravde. Preto zodpovednou odpoveďou
na BVP a získanú slobodu je obnova
a prehlbovanie tohoto ducha v dnešnej
spoločnosti. Pravda nie je o konštrukciiči
predikcii konceptov, ale o spôsobeživota: pravdu
hľadať,akceptovaťarešpektovať.

Potrebujeme
posilňovať právny štát – ústavnosť,
spravodlivosťavymožiteľnosťpráva;
prehlbovať pluralitný spoločenský poriadok,
subsidiaritu, dominanciu práva, ktorého cieľoma
kritériom je ľudskádôstojnosť– v politike, v
médiách, vškolstve, v kultúre;
učiť mládež zodpovednosti kvalitným
a dostupným vzdelávaním, ktoré rozvíja talenty,
zručnosti, spôsobilosti, kompetencie, ale aj
tvorivosťaľudskosť;
rozvíjaťkultúru ako cestu humanizácie vzťahov
a sveta, ako proces osvojovania a tvorivého
obohacovania kultúrneho dedičstva, ako výraz
ľudskej(európskej) jednoty v rozmanitosti.

Jednota medzi ľuďmi je postavená na
hodnotách. Integrácia do spoločnejEurópy sa
zrodila cez zmierenie národov a spojenie ich
záujmov. Slúžiaj dnes na prekonávanie pokušení
nacionalizmu, totalitarizmu. Špecifickým
spôsobom to poznali občania Grécka,
Portugalska, Španielska, aj štátovSVE. Veľký
Európannašejdoby Ján Pavol II. pripomínal,že
„nebude jednoty Európy bez jednoty ducha.“
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Chcem pri dnešnejpríležitostioceniťpodporu
Nadácie sv. Adalberta, ktorá významným
spôsobom napomohla výstavbe pamätníka
Bratislavskej sviečkovej manifestácie. Práve
citovanému protagonistovi duchovnej jednoty
slúžilokrem iných aj sv. Vojtech (Adalbert) ako
inšpirátork jeho úsiliu ozbližovanienárodov.

PresvedčenieJána Pavla II. o duchovnom základe
európskej jednoty bolo snáď najvýstižnejšie
zadefinované pri pamätných dvoch návšteváchpri
hrobe sv. Adalberta (Vojtecha) v Gniezne. 3. júna
1979 pri prvejnávšteverodnéhoPoľskasa on sám
vyjadril o historickom zvolení slovanského pápeža
ako „o Božejvýzve manifestovať duchovnú
jednotu kresťanskejEurópy“. Hovorí o tom, že
„jednota Európy sa skladá z dvoch veľkých
tradícií: západnej a východnej“.  Treba sivšimnúť,
žeJán Pavol II. užnehovorí o kresťanskom
Západe, ale o budúcnostikresťanskejEurópy.

Presne o 18 rokov neskôr (1997), užv čase
slobody a prebiehajúcich rokovaní o rozširovaní
EÚ, v tej istej katedrále v Gniezne pri oslave
milénia mučeníckejsmrti sv. Vojtecha, v zhode
s odkazomzakladateľovspoločnejEurópy vyzýva:
„V súčasnostiboli otvorené nové cesty. Veľa
Európanov sa rozhodne angažujev konštruktívnej
spolupráci, aby posilnili mier medzi sebou a okolo
seba. Nech nenechajú žiaden národ, ani ten
najslabší, mimo spoločenstva, ktoré vytvárajú!“ Či
v tom nobolo počuťstarosťpápežanapríklad
o balkánskečivýchodoeurópske národy?

III.Pomáhaťiným k slobode
Hrubé porušovanieľudských práv je realitou
dnešnéhosveta. Demokratický svet aj vo vlastnom
záujme musí v tomto zmysle napomáhať
pozitívnym zmenám na Kube, v Číne,
Mjanmarsku, Bielorusku, v štátoch Afriky...
Univerzálne ľudsképráva a všeľudskéhodnoty sú
pozvaním k etike solidarity. Najhlbšiasolidarita sa
prejavuje ako solidarita svedomí.

V mnohých neslobodných krajinách aj dnes
vidieť, aká vplyvná jenáboženskáinšpirácia. Étos
viery môžeposlúžiťk presadzovaniu slobody a
formovaniu občianskejspoločnostiaj v iných
krajinách sveta, nielen v SVE.

Náboženstvobolo dôležiténielen v minulosti
Európy a Slovenska, ale aj dnes. Spoločná
Európa - to nie je len trh a obchod, to nie sú len
fondy sťaplná pokladnička. Európa je viac: je
spoločenstvom. Opierame sa o kultúrne,
náboženské(osobitnekresťanské) a humanistické
dedičstvo Európy, z ktorého sa vyvinuli
nenarušiteľné a neodňateľné práva ľudskej
osoby, sloboda, demokracia, rovnosť a vláda
zákona. Nová Reformná zmluva EÚ z Lisabonu
uznáva nielen individuálne, ale aj kolektívne
nábožensképráva. Rešpektujepostavenie, ktoré
cirkvi a náboženskéspoločnostimajú podľa
vnútroštátneho práva. Únia uznáva osobitný
prínos cirkví a chce s nimi viesť otvorený,
transparentný a pravidelný dialóg. Zmluva
uznáva právo na výchovu detí v súlade s
presvedčenímrodičov. EÚ rešpektujeprávo na
výhradu svedomia podľa vnútroštátnych
zákonov.

Európska integrácia neznamená ani absorpciu,
ani asimiláciu nových a menšíchčlenov, ale
participáciu, čižeúčasťvšetkýchna spolupráci
a rozhodovaní ako rovných v postavení.
Predstavuje trvalú výzvu zapojiťtvorivý étos a
solidaritu do budovania Európy ľudíspojených
hodnotami a cieľmi. Robert Schuman videl
zjednotenú Európa ako strážkyňudemokracie,
vodkyňu humanizmu a predzvesťvšeobecnej
solidarity.

Globálne poslanie kresťanskéhoaj sekulárneho
humanizmu je rozvíjať dialóg medzi
civilizáciami, medzi kultúrami a medzi
náboženstvamia usilovaťo viac civilizácie a
ľudskostivdnešnomsvete. Deliacačiara, ktorá je
líniou ľudskosti, ide cez kultúry a civilizácie, nie
medzi nimi.
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III.Pomáhaťiným k slobode
Hrubé porušovanieľudských práv je realitou
dnešnéhosveta. Demokratický svet aj vo vlastnom
záujme musí v tomto zmysle napomáhať
pozitívnym zmenám na Kube, v Číne,
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Na jednej strane je úcta k životu, k človeku,
k druhým, na druhej strane fanatizmus -
sekulárny, ateistický, náboženský, politický,
etnický. Iba pre ilustráciu pripomínam, žeStalin
bol ako 20-ročný vylúčený z teologického
seminára, a Hitler sa narodil v susednej krajine.

Práve tí, ktorýchskúsenosťs totalitou je priama a
čerstvá, môžua majú priniesťtúto skúsenosť
a svedectvo do medzinárodných vzťahov21.
storočia.

Záver
Keďv r. 1980 robotníci vGdańskýchlodeniciach
postavili pamätník obetiam násilnych represálií
(betónový kríž), požiadali angažovaného
poľského básnika Czeslawa Milosza, nositeľa
Nobelovej ceny za literatúru práve za rok 1980,
o text pre nápis. Poslal im jednoduchý text zo
Žalmu29: “Pán dá silu svojmu ľudu, Pán
požehnásvojľud pokojom.”
Nech aj Slovensko rastie v sile ducha a v pokoji,
ktorýprinášaživota rozvoj.


