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Katedrála vo Viedni (v Bécsi) Svätého Štefana, je pokladaná za 
jeden z najdrahocennejších umeleckých pamiatok v tomto regióne. 
Je to veľmi pekný (bardzo piękny) chrám (Kościół). Vyzdobená je 
obrazmi a sochami slávnych umelcov, takže sa stal skôr múzeom, 
ako kresťanským chrámom. A niekedy ani to nie je dobré, keď je 
jeden chrám tak pekný, že ho ľudia začnú považovať skôr za 
múzeum, muzeálnu atraktivitu, než za boží stánok. A tam to možno 
aj vo Viedni vidieť, že keď vstúpime do toho chrámu, no tak sú tam 
turisti, fotografujú, nikto sa nezastaví pred eucharistickým 
Kristom, pred obrazom pani Márie Počskej, to nikoho nezaujíma, 
ale chodia, fotia, fotografujú. 
 
Žiaľ, v poslednom čase sa stali také veci, že tam boli v tom chráme 
také koncerty, ktoré s cirkvou, s Katolíckou Cirkvou, ale i s 
kresťanstvom nemajú nič spoločné. Proste koncerty, ktoré vzbudili 
v mnohých katolíkoch pohoršenie. Ale ja nechcem hovoriť o týchto 
udalostiach, hoci dalo by sa ich viackrát podčiarknuť, že žijeme 
v takejto ťažkej dobe, keď ešte aj dokonca niektorí biskupi, kňazi 
idú na takýto koncert, a tam usmievavo tlieskajú polonahým 
umelcom, ktorí tam predstavujú, alebo nevieme v ktorej, v akej – 
teda akého pohlavného zamerania sú: či sú muži, ženy alebo kto to 
je, a ešte im tlieskajú na takom posvätnom mieste v dóme Svätého 
Štefana. Musím to povedať, preto že je to mojou osobnou bolesťou, 
a ako veriaceho človeka, ako kňaza, ako biskupa. 
 
Počas druhej svetovej vojny bomba poškodila časť tohto krásneho 
chrámu. Príslušné úrady sa snažili poškodenú časť opraviť podľa 
pôvodných plánov. Tieto však nikde nemohli nájsť. Preto museli 
platiť obrovské sumy tým, čo sa snažili pôvodnú časť napodobniť 
a chrám zreštaurovať, dať mu pôvodnú podobu. Podobne ako 
Varšava, že? Varšava zbúraná totálne, a vybudovaný (Zamek 
Królewski - katedrala). Niečo podobné sa stalo aj s týmto chrámom 
Svätého Štefana vo Viedni, že umelci boli, našli sa takí, ktorí sa 
snažili čo najvernejšie zachytiť ten pôvodný chrám dómu Svätého 
Štefana. Celý svet, dá sa povedať, že je dosť zruinovaný s ľudskou 
pýchou a nenávisťou. 
 



Páter Lombardi, slávny kazateľ, na svätej omši, keď po oprave 
Štefansdómu, pri posvätení dómu povedal: „Celý svet je zruinovaný 
ľudskou pýchou a nenávisťou. Opraviť svet sa dá len tak, že sa 
človek vráti k pôvodnému božiemu plánu, k zachovaniu Božej vôle. 
Teda ten boží chrám, ktorým sme my sami, privedie k tomu 
pôvodnému stavu, akých nás Boh a Ježiš Kristus chcú mať.“ Mal 
pravdu. Svet nespasia len umelecké chrámy, ale predovšetkým ten 
duchovný chrám, ktorým je Svätá Cirkev (Kościół Katolicki). 
 
Gróf Esterházy, pochádza z obce, kde sa už ako chlapec naučil po 
slovensky. A keďže ho vychovávali veriaci rodičia, vážil si aj tých, 
ktorí boli iného vierovyznania, a možno že ani nemali vieru. 
Dôkazom toho je, že vo vtedajšom slovenskom parlamente 15. mája 
1942 hlasoval proti tzv. Židovskému zákonu o vysídlení židovského 
obyvateľstva. Ba ešte viac. V roku 1944 pomohol niekoľkým 
stovkám židov ujsť pred odvlečením do koncentráku. Vo svojom 
dome vo Veľkom Záluží ukrýval prenasledovaných židov. S 
pomocou falošných dokumentov pomohol veľkým zástupom židov, 
čechov, slovákov a poliakov prekročiť slovensko-maďarskú 
hranicu, a tak si zachrániť život. Do slova a do písmena plnil 
Ježišov Príkaz Lásky k blížnemu: „ Čokoľvek ste urobili čo len 
jednému z najmenších, mne ste urobili.“ Je len samozrejmé, že 
gestapo ho zato malo pod drobnohľadom. Po skončení vojny, na 
základe vykonštruovaných obvinení, ho komunistické 
československé úrady, ktoré sa dostali k moci, zatkli. Odsúdili ho 
na trest smrti za údajnú spoluprácu s nacistami. Najprv trpel 
v ruskom pracovnom tábore v Gulagu. Potom mu trest smrti 
zmenili na doživotie. Prešiel všetkými väznicami vtedajšieho 
Československa. No ani jedna väznica a stále ponižovanie nezlomili 
jeho vieru v Boha. Mnohí z jeho spoluväzňov vyhlásili, že neprešiel 
deň keby sa nemodlil. Dokonca k modlitbe a vytrvalosti vo viere 
povzbudzoval ostatných spoluväzňov, dokonca kňazov 
a rehoľníkov, ktorí začali strácať nádej. Aj toto je svedectvom jeho 
dôvery v Boha, ktorý síce dopustí ale neopustí. Po 12 ročnom 
väznení zomrel vo veku 56 rokov vo väznici v Mírove na Morave 8. 
marca v roku 1957. 
 
János Esterházy bol teda ľudský, veľmi ľudský politik. Kresťanský, 
nielen podľa názvu, ale podľa svojho života. Ktorý bral úctu 
k životu naozaj dôsledne a vážne. 
 



Drahí bratia a sestry, v súčasnom svete sme svedkami toho, že 
ľudský život mnohokrát už nemá pomaly žiadnu cenu. Na dennom 
poriadku sme svedkami bombových útokov, vrážd, mafiánskych 
praktík. Keď ľudia zmiznú bez stopy. Sú rozpustení v kyseline. 
Prenasledovania, osočovania, a často neľudského zaobchádzania 
s inými ľuďmi. 
 
Pred niekoľkými dňami svätý otec František, pri svojej návšteve 
Slovenska, zdôrazňoval, že život je svätý, pretože nám ho dáva sám 
Boh. Koľko máme nenarodených detí? Vy viete, že v niektorých 
krajinách Európy schválili zákon o tzv. asistovanom, o tzv. 
asistovanej smrti – eutanázii? Starý, chorý človek je na ťarchu 
rodiny, spoločnosti a preto ho človek v bielom plášti, ktorý 
neprávom nosí to pomenovanie, lekár, lebo nelieči, ale zabíja 
v tomto prípade, ktorý má život chrániť, ukončí smrtiacou 
injekciou, dokonca v Holandsku, v Belgicku aj malé deti. My sa 
ideme pohoršovať nad tým, že čo sa stalo v Osvienčime, čo sa stalo 
v Mauthausene, a neviem kde všade, a toto nás vôbec netrápi, že 
žijem v takejto dobe? Keď jedna naša politička povie: „No, tak keď 
sa zistí, že to dieťatko asi nebude zdravé, tak ho v živote matky 
treba likvidovať.“ Ja by som tam zaviedol tých olympijských 
víťazov, tých postihnutých, ktorí sa vrátili z olympiády, a priniesli 
nám najviac zlatých medaili, a ukázal jej, a čo, toto sú všetko tí, 
ktorí boli odsúdení podľa vás na smrť, pretože majú nejaké 
postihnutie. A vidíte, my sa nimi pýšime, že paraolympionici 
zvíťazili v toľkých disciplínach športových. Jedno orlie vajíčko, keď 
niekto rozbije, tak platí pokutu 100 000€. Orol tatranský. To 
vajíčko zoberie a rozbije, zaplatí 100 000€ pokuty. A ľudský 
zárodok nemá takú cenu? 
 
Bratia a sestry! Musím to spojiť aj s prípadom Jánosa Esterházyho, 
ktorý svoj život položil za mnohých. Ktorý nám ukázal tú cestu, že 
milovať blížneho ako seba samého je potrebné. Čo je to milovať 
blížneho ako seba samého? Mnohí hovoria, no vy keď tak tvrdo 
hovoríte proti našim ľuďom, politikom, tak vy ich nemilujete ako 
seba samých. Čo je to za lásku, keď poviete tvrdú reč? Ale to je 
celkom ináč. My sa viete ako milujeme samých seba? Čím? Tým, 
že chceme dosiahnuť spásu. Nebo. Preto chodíme na spoveď. Preto 
sa kajáme. Aby sme dosiahli spásu. To je najväčšia láska voči sebe. 
A my chceme, aby aj ostatní dosiahli Nebo. A preto ich 
upozorňujeme, že drahý bratku pozor, tam je veľká priepasť! 
Nechoď touto cestou, aby si nebol zatratený, ale spasený! To je 



moja láska k blížnym, aj neveriacim, aj tým, ktorí sa obracajú proti 
nám. Láska, že chceme týchto bratov a sestry privádzať na cestu 
spásy. Lebo sme katolíci, sme kresťania.  
 
V časoch mojich teologických štúdii, ako som už spomenul, sa 
jeden našich veľmi obľúbených pánov profesorov dr. Jozef Búda, 
dožil 70 rokov, a on tiež vydával svedectvo o Jánosovi Esterházym. 
Tak isto to boli tí otcovia lazaristi – Štefan Krištín, Ján Hutira, 
Opálka – množstvo čo aj Mírove sním sedeli a hovorili o ňom 
v superlatívoch, ako o vzore kresťanského muža a politika, 
intelektuála a šľachtica. 
 
Drahí moji bratia a sestry! 
 
Ak budeme v tomto nielen obdivovať, ale aj nasledovať Jánosa 
Esterházyho, bude stále viac dobrých, čestných ľudí, a svet okolo 
nás sa stane naozaj lepším a krajším. Prajem vám všetkým, aby ste 
sa dožili chvíle, keď Cirkev povie, že gróf bol nielen skvelým 
politikom, ale aj skvelým, horlivým a príkladným veriacim 
kresťanom a preto ho vyhlási za blahoslaveného a verím, že raz aj 
za svätého. Ámen. 


