Mons. Ján Orosch
Trnavský arcibiskup
Arcibiskupský úrad
Hollého 10
917 01 Trnava
V Trnave 6.marca 2014
Vážený pán arcibiskup,
pri príležitosti 54. narodenín arcibiskupa Róberta Bezáka sa na výzvu Trnavčanov konali
sväté omše na celom Slovensku, v Českej republike a v ďalších krajinách. Úmysel
svätých omší bol oznámený a jednotne podávaný „za zdravie a Božiu milosť pre
arcibiskupa Róberta Bezáka“.
Presne takto formulovaný úmysel svätej omše bol zadaný aj v bazilike sv. Mikuláša
v Trnave, ktorý osobne zapísal dekan vdp. Vojtko na 1.marca 2014 o 18,30 hod.
Svätá omša bola s týmto úmyslom zverejnená aj vo farských oznamoch na 7. nedeľu
v období cez rok.
V skutočnosti kňaz Ján Košiar, ktorý svätú omšu slúžil, na začiatku svätej omše vyhlásil
dva úmysly, hoci bol jediným celebrantom. Jedným úmyslom boli zomrelí rodičia Jozef
a Mária Kravárikoví a druhý bol formulovaný „za obrátenie Róberta Bezáka, za to, aby
priznal svoj omyl a bol poslušný voči Svätému Otcovi“.
Máme za to, že celebrujúci kňaz neoprávnene zmenil úmysel svätej omše. Je
povinnosťou odslúžiť svätú omšu presne s tým úmyslom, aký bol zadaný. Tak, ako vdp.
Košiar úmysel svätej omše definoval, úplne zmenil jeho obsah a z arcibiskupa Bezáka
urobil „vinníka“, či „hriešnika“, ktorý sa má obrátiť a kajať. Ak sa vyjadril, že sa má
obrátiť, implicitne povedal, že sa od Boha vzdialil veľkým hriechom (Katechizmus,
1423). Inou možnosťou vysvetlenia obrátenia by bolo prijatie viery človekom, ktorý
doteraz nepoznal Krista (čo však nie je prípad arcibiskupa Róberta Bezáka). Nemáme
žiadne vedomosti o tom, že by boli o arcibiskupovi Bezákovi známe nejaké vážne
previnenia a že by bol potrestaný podľa cirkevného práva. Ak kňaz Ján Košiar vyslovil
vetu, že má uznať svoj omyl, povedal tým, že arcibiskup Bezák nejaký zásadný
omyl urobil. Ani takáto skutočnosť nie je verejne známa. A nakoniec, ak kňaz Ján
Košiar vyzval arcibiskupa Róberta Bezáka k poslušnosti voči Svätému Otcovi,
vyjadril tým, že arcibiskup Bezák je neposlušný voči Svätému Otcovi. Ani
k takémuto vyjadreniu nemal kňaz žiadne odôvodnenie.
Otec arcibiskup, slová, ktoré vyslovil kňaz Ján Košiar považujeme za ohováranie,
osočovanie, ktoré ničia dobré meno a česť arcibiskupa Bezáka. Každý má
prirodzené právo na česť svojho mena, na svoju dobrú povesť a úctu (Katechizmus,
2479) a ani slová, že to myslel dobre, nie je ospravedlnením. Dobrý úmysel nerobí ani
dobrým ani správnym konanie, ktoré je samé v sebe nezriadené, napríklad lož

a ohováranie (Katechizmus, 1753) a v žiadnom prípade nemožno odsudzovať
nevinného, resp. toho, na odsúdenie ktorého niet dôkazov (Katechizmus 596).
Konanie kňaza Jána Košiara bolo podľa nášho názoru hrubým verejným porušením
zákona lásky a pravdy. Slová vyslovil na svätej omši, na ktorú prišli z dôvodu verejne
ohláseného úmyslu aj mnohí veriaci, ktorých odvolanie a nejasná situácia okolo
arcibiskupa Róberta Bezáka hlboko zasiahla, veria mu a hľadajú cestu k jej porozumeniu
a náprave. Táto skutočnosť bola teda predvídateľná a Jánovi Košiarovi musela byť
známa. Existuje veľa možných vysvetlení, najmä vo vzťahu k tomu, na koho impulz či
príkaz konal, ale my nepracujeme s pojmami „mohlo by to tak byť“, „hovorí sa, že...“ bez
toho, aby sme pre svoje tvrdenia mali nejaké dôkazy. V každom prípade kňaz Ján Košiar
vyburcoval emócie, spôsobil pohoršenie, prekročil svoje kompetencie a otvorene
deklaroval rozdielnosť názorov vo veľmi vážnej veci. Naviac, rozdúchal vášne
a rozhorčil veriacich.
Je nám ľúto, že v dôsledku emočného vypätia vyvolaného Jánom Košiarom, jeden veriaci
nezvládol situáciu a ospravedlňujeme sa za to. Máme však za to, že impulzom
spôsobiacim incident v kostole neboli veriaci, ktorí sa prišli pomodliť za arcibiskupa
Bezáka, ale nevhodné vystúpenie kňaza Jána Košiara.
Od oznámenia odvolania arcibiskupa Bezáka uplynulo v deň predmetnej svätej omše
presne 20 mesiacov. 20 mesiacov sa ľudia, ktorým nie je ľahostajný jeho osud ale
ani osud cirkvi, za neho slušne modlia, zúčastňujú akcií, kde verejne deklarujú podporu
arcibiskupovi Bezákovi, pretože nepoznajú dôvody jeho odvolania pričom jediným
vonkajším znakom sú transparenty a fotografie. Počas celého tohto obdobia nedošlo
k žiadnym incidentom. Všetky ostatné sväté omše v Trnave za arcibiskupa Bezáka
prebehli dôstojne a pokojne a ani z iných miest nie sú známe žiadne konfliktné situácie
(a to bolo spolu odslúžených 94 omší, z toho na Slovensku 64).
Veď aj vy ste, Otec arcibiskup, slúžili svätú omšu za arcibiskupa Róberta Bezáka (a
spolu s ním za emeritných arci/biskupov Jána Sokola, Dominika Tótha a Štefana
Vrableca) na fatimskú sobotu 1.2.2014 v bazilike sv. Mikuláša, za čo Vám vyjadrujeme
vďačnosť.
Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste z konania kňaza Jána Košiara vyvodili patričné
dôsledky. S uvedomením si vážnosti situácie a v snahe vyhnúť sa podobným konfliktom
vyjadrujeme obavy z jeho ďalšieho pôsobenia v Trnave. Existuje riziko opätovného
nezvládnutia situácie týmto kňazom a následným nepredvídateľným reakciám. Nechceme
si vziať na seba zodpovednosť za prípadné následky takých skutkov a považujeme za
svoju kresťanskú povinnosť upozorniť Vás na možné riziká. Zvážte, prosím, či by pre
zachovanie pokoja a zmenšenie napätia v Trnave nebolo vhodné kňaza preložiť do inej
diecézy.
Na dnešnej modlitbe svätého ruženca sme jeden desiatok obetovali za Vás, aby ste na
príhovor Trnavskej Panny Márie rozhodli v tejto veci múdro a prezieravo.
Veríme, že prijmete našu prosbu a že tak urobíte v najskoršom možnom termíne.
S prianím požehnaného pôstneho obdobia,
Priložené podpisové hárky s 283 podpismi

