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Otec Arcibiskup
Jan Sokol
Svätoplukova 3
91766 Trnava
Slovensko
Drahý otec arcibiskup!
Pochválený bu Ježiš Kristus!
V septembri t.r. urobil som cestu po Slovensku. Od Bratislavy, cez
Ružomberok - ernovú, do Prešova a spä , z príležitosti osláv otca národa
A. Hlinku.
Rozprával som sa s mnohými
mi na rôznych miestach, na rôznej
spolo enskej úrovni a rôzneho náboženského a politického presved enia.
Spozoroval som, že nás národ je v podstate ešte stále rozdelený
tak ako sa to stalo koncom II. svetovej vojny.
Pritom je už dávno as na odpustenie, na zbratanie sa, je
najvyšší na zahojenie rán z neblahej minulosti.

as

Slováci a Slovenky bojovali aj proti bo ševizmu, aj proti nacizmu. Mnohorazy
doslova jeden brat na jednej a druhý na druhej strane. Obidve ideológie boli
totalitné, obidve tieto zlá boli najvä šie zlá v tomto storo í. Národ ako
celok odmietol obidve! A bojoval proti obidvom týmto ideológiám nenávisti,
ktoré mu boli nanútené. Je na úctu a hrdos nášho národa, že mal v sebe to ko
duchovnej sily a postavil sa rôznym spôsobom proti týmto ve kým zlám.
V princípe obidve strany majú dosta kredit, uznanie, konali správne.
Ameri ania po bratovražednej Civilnej vojne vedeli sa po ase zbrata .
Po skí a nemeckí katolíci sa zbratali.
Je na ase pre Slovákov zbrata sa tiež. Odpus me si, uctime sa, bu me bratia
a sestry, ako sa na dobrých kres anov a civilizovaných udí patrí!

Drahý otec arcibiskup, dovo ujem si Vám navrhnú ako Metropolitovi
Slovenska, aby ste iniciovali sväté omše zbratania po celom Slovensku. Možno
by stalo za to urobi to ekumenicky. Pre tých, ktorí stoja stále mimo cirkvi,
iniciova nie o podobné na civilnej úrovni, humanitnej.
Verím, že by sa takýmto aktom lásky zlepšila atmosféra na všetkých úrovniach
- osobných, cirkevných, spolo enských i politických - po celom Slovensku.
Ke budeme prosi o Božiu lásku, dostaneme ju.
Boh môj,
daj nám potravu každý de

pre duše naše!

Odpustíš nám naše viny,
ak my odpustíme našim vinníkom?
Pomiluješ nás,
ak my budeme milova svojho blížneho?
Prosíme

a, napl

naše srdcia láskou,

lebo Ty si Láska.
Nenávis , akáko vek, zabíja nás.
My, Slováci, chceme život!
Napl naše mysle a srdcia istotou Tvojou,
ako za ias Cyrila a Metoda
a dovo nám šíri Tvoje svetlo!
Vypo uj nárek tento a modlitbu túto!
Ó, Všemohúci, nalej silu ducha Kristovho
do s dc Tvojich synov a dcér!
Lebo bez Teba smr

nás istá

aká.

Drahý otec arcibiskup, prosím Pána Boha o Vaše dobre zdravie a silu
ducha, aby ste s otcami biskupmi
Krista na Slovensku!

ím skôr slávili ví azstvo slobody Ježiša

