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„Čo je šťastie? Dnes a zajtra
dať na paténu svoje srdce“

Motto Janka Havlíka.

27.decembra 1 965 sa narodil
pre nebo Boží služobník Janko
Havlík z Duboviec. Práve v týchto
dňoch si pripomíname 50-te výro-
čie jeho úmrtia. V roku 201 3 bol
vo farskom kostole v Skalici otvo-
rený proces jeho blahorečenia. V
súčasnosti stále prebieha diecéz-
na fáza jeho blahorečenia. Na po-
čiatku stál i snahy jeho bývalých
spoluväzňov a spoluseminaristov,
aby bol tento ich vzácny spolubrat
povýšený na oltár ako mučeník za
vernosť Bohu a misi jnému povo-
laniu. Ďalším podnetom k blaho-
rečeniu bola i miestna úcta, ktorú
po celé desaťročia prechovávali a
podnes prechovávajú voči ‘svojmu
Jankovi‘ ako svätcovi, samotní
jeho rodáci - Dubovčania.

Bol odsúdený na 1 4 rokov vä-
zenia za to, že tajne študoval te-
ológiu. Chcel byť kňazom Misi jnej
spoločnosti sv. Vincenta de Paul.
Informačné byro KSČ označilo už
v roku 1 947 Cirkev za ópium ľud-
stva a za úhlavného nepriateľa

KSČ. Keďže i semináre po roku
1 950 boli pod kontrolou ŠTB, Jan-
ko tajne pokračoval popri zamest-
naní v duchovnej formácii a v
teologickom štúdiu v malej komu-
nite vincentínskych seminaristov –
bohoslovcov v Nitre. Zavčas rána
spoločná modlitba, potom rozchod
do zamestnania, po návrate
domov prednášky a štúdium. Ve-
čer vatikánsky rozhlas. K tomu
pravidelné duchovné cvičenia a
vôbec, súžitie v spoločenstve
podľa pravidiel sv. Vincenta de
Paul. Takto prešiel prvý ročník ich
štúdia popri zamestnaní, keď ich
všetkých zatkl i . Túžil byť misi-
onárom. Miesto toho však podstú-
pi l tie najukrutnejšie formy
mučenia. Zomrel ako 37 ročný po
11 -ročnom utrpení trestanca čsl.
gulagu, ako nevinná obeť proti-
náboženského a proticirkevného
teroru. MUDr. Jozef Barát v Skali-
ci ho našiel pred jeho domom
opretého o popolnicu. Zomrel, keď
ho prenášal do svojho domu.

Janko Havlík je výnimočná
postava mladého človeka, vzor a
patrón mládeže, ktorý pre vernosť
svojmu povolaniu, Cirkvi a Kristovi
položi l život. Jeho výnimočnosť
spočíva v tom, že mohol kedykoľ-
vek povedať, že sa vzdáva túžby
byť kňazom. Mohol sa vrátiť
domov. Bol si ale istý svojim po-
volaním. Na stretnutí mládeže v
lete v Poprade na P1 5 bol jeden
zo spolupatrónov tohto stretnutia.
Bude tiež patrónom Misi jnej
spoločnosti sv.Vincenta de Paul
na Svetových dňoch mládeže v
lete v Poľsku. Na nedávnej sláv-
nosti v Bratislave pri príležitosti
50-teho výročia jeho úmrtia pove-
dal prvý vicepostulátor v procese
jeho blahorečenia páter Augustín
Slaninka: "Vždy, keď idem hovoriť
o Jankovi, musím ísť na spoveď.
Nemôžem sa dotknúť tejto osob-
nosti , keď som nečistý".

Priznám sa, že keď som
pred 5-timi rokmi dostala po-
zvánku na Konferenciu o Jan-
kovi Havlíkovi, iritovalo ma,
prečo mu všetci hovoria Jan-
ko. Tiež som nemohla uveriť
tomu, že v takej malej dedinke,
v Dubovciach, zorganizovali
konferenciu na ktorú boli po-
zvaní významní hostia z
politického a kultúrneho života.
O Jankovi som nevedela nič.
Dnes, po "zoznámení sa s
ním" ho s veľkou úctou
oslovujem Janko. Rodák z
nášho regiónu, záhorák. Verí-
me, že po ukončení diecéznej i
rímskej fázy procesu jeho
blahorečenia bude vyhlásený
za blahoslaveného a neskôr i
za svätého. Práve my máme
možnosť prežívať tieto his-
torické chvíle. Janko Havlík -
Dar nielen pre náš národ, ale
pre celú Cirkev, pre celý svet.

Tak ako rodisko blaho-
slavenej sestry Zdenky, Krivá
na Orave, tak i Dubovce,
rodisko Janka Havlíka vstúpil i
do slovenských dejín. Často
chodím k jeho hrobu s modlit-
bou na perách prosiť ho o
príhovor za moje problémy a
keď sa tak rozhliadnem po
Dubovciach, v mysli už vidím
množstvo ľudí prichádzajúcich
uctiť si ho a prosiť o príhovor u
neho. Obracajme sa naňho s
dôverou. Vyprosujme si Milosti
od Pána na jeho príhovor. Pri-
pájam i modlitbu.

"Prosím Ťa, Pane, na
príhovor Tvojho služobníka
Jána, verného, pokorného a
násilným utrpením ubitého a
na príhovor Matky Božej,
vypros nám uzdravenie, detin-
skú dôveru, lásku k Bohu a
oddanú vernosť, skrze nášho
Pána na veky vekov. Amen. "

Anna Božková
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