Pokoj ľuďom dobrej vôle a hľadajúcim Pravdu

Áno, súhlasíme a tiež vnímame, že „srdcia mnohých sú rozrušené a naplnené neistotou“, ako uviedla
18.12. 2012 vo svojom stanovisku Konferencia biskupov Slovenska. Chceme však poznamenať, že
odvolanie pána arcibiskupa Róberta Bezáka vnieslo do spoločnosti nielen bolestnú situáciu
a neistotu, ale aj nastavilo zrkadlo nášmu kresťanstvu. Preto chceme upriamiť pozornosť na
nasledujúce skutočnosti:
















„Rozrušenie a bolestnú situáciu“ do slovenskej Katolíckej cirkvi nevnieslo menovanie Róberta
Bezáka za arcibiskupa ani jeho trojročné pôsobenie v Trnavskej arcidiecéze, ale jeho nevysvetlené
a zo Slovenska pripravené odvolanie, ktoré nevytvorili ľudia stojaci za ním.
V našej petícii z 2.7.2012 sme sa vyjadrili, že úctivo žiadame vysvetlenie. Aj my „rešpektujeme
rozhodnutie o odvolaní“, ale mlčanie o dôvodoch vytvorilo priestor na rôzne podozrenia,
nepotvrdené fámy, ohovárania a osočovania, ktoré hrubo poškodzujú dobré meno odvolaného
arcibiskupa. Momentálne reakcie slovenskej verejnosti na vzniknutú situáciu potvrdzujú, že
dôvody bolo treba povedať. Potvrdzuje to našu mienku, že natoľko citlivá a pre zúčastnené
strany bolestná situácia sa nedá riešiť mlčaním či mystifikovaním dôvodov.
Komunikácia s hierarchiou je takmer nemožná. Ak totiž bolo pri vizitácii v januári 2012
vypočutých možno sto ľudí, chceme pripomenúť, že už vtedy sa pána arcibiskupa Bezáka petíciou
zastalo asi tristopäťdesiat laikov, jedenásť dekanov a asi šesťdesiat kňazov. Nezdá sa, že by táto
skutočnosť bola zohľadnená. Petičný výbor poslal 35 listov predstaviteľom Cirkvi vo svete a u nás,
vrátane najvyšších miest. Vrátili sa tri odpovede. Udiali sa ďalšie iniciatívy – avšak bez reakcie. A
všetci vieme o bezvýsledných snahách odvolaného arcibiskupa dovolať sa vypočutia na najvyšších
miestach.
Vo svojom liste zo dňa 18.10.2012 sv. Otec upozornil na rozdelenie biskupského zboru. Svoje
rozhodnutie zdôvodňuje „obnovením účinnej kolegiality“. Na medziľudských konfliktoch má
vždy svoj podiel viny každá zúčastnená strana. V tomto prípade bol exemplárny trest uložený len
jednému, tomu, čo sa – tak sme ho vnímali – pokúšal o nový dych v Cirkvi a oslovoval veriacich
i neveriacich.
Prisudzovaná vina „porušenie prísahy vernosti a poslušnosti“ na základe odmietnutia vzdať sa
úradu nezohľadňuje, že morálne je akýkoľvek vynútený skutok neplatný.
Vo veci označenia viny (ako porušenie mlčania pred médiami) odvolaný arcibiskup iba využil svoj
nárok na verejnú obhajobu.
V Trnavskej arcidiecéze nastala po odvolaní arcibiskupa Bezáka „normalizácia“. Kazatelia na
Trnavskej novéne boli diskrétne vyzvaní, aby neotvorili „kauzu Bezák“, viacerí kňazi a rehoľníci
zastávajúci sa odvolaného arcibiskupa boli preložení na iné miesta, riešia sa udania, prepustení sú
moderátori médií, výnimkou nie sú vyhrážky, ... A pre nás nepochopiteľný je prístup katolíckych
médií.
Róbert Bezák je systematicky vymazávaný z histórie Trnavskej arcidiecézy, na čele ktorej pôsobil
tri roky. Vytvára to dojem, akoby pre svoju diecézu nič neurobil, dokonca akoby pre ňu
neexistoval. Pritom priniesol viaceré veľmi podnetné vízie pre budúcnosť Cirkvi.
Z liberalizmu, ateizmu, slobodomurárstva sú obviňovaní ľudia, ktorí sa ľudsky zastávajú
odvolaného arcibiskupa a majú otázniky nad spôsobom, ako k odvolaniu došlo. Pritom však
konáme povzbudení Cirkevným právom (CIC 212, par. 2 a 3), vedomí si svojej morálnej



zodpovednosti za Cirkev, ktorej sme členmi, hľadajúcimi úprimne a pokorne Boha a svätosť
i pravdivosť jeho Cirkvi. Ďakujeme všetkým, ktorí takto pochopili našu iniciatívu a vyjadrili s ňou
súhlas svojím podpisom na petícii – ďakujeme 11.636 signatárom.
Áno, „o pár dní budeme sláviť vianočné sviatky“. Chceme spoločne vnímať Božiu blízkosť
v človeku. Priali by sme si, aby sa celá naša Cirkev – podobne ako traja mudrci z Východu - inou
cestou vrátila od jaslí k pravej podstate.
V tomto duchu sa pridávame k modlitbe našich biskupov.
Zároveň všetkých pozývame vydať svoje osobné svedectvo o Róbertovi Bezákovi, aby sme tak
prispeli k očisteniu jeho mena. Azda to bude povzbudením aj pre neho samého.
Buďme ľuďmi dobrej vôle!
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