
„Boží pašeráci“ navštívili Slovensko (60 rokov od vzniku Open Doors) 

 

Dňa 21. júla 2015 sa stretli na Slovensku 54 zástupcovia organizácie Open Doors z Holandska 

s ich priaznivcami a členmi slovenského disentu počas cesty po krajinách „za železnou 

oponou“, ktorým pomáhali v čase komunistického režimu. Ben Companjen z Holandska po 

krátkej modlitbe hovoril o ich skúsenosti s pašovaním tlačiarenského stroja na Slovensko, o 

stretnutí s Vladimírom Juklom, Silvestrom Krčmérym, Jozefom Romanom a ďalšími.  

Slovenskú skúsenosť priblížil František Mikloško, ktorý povedal: „Vďaka Vašej pomoci sme 

boli nie len my, ale aj tajná polícia a vládna strana svedkami veľkého zázraku. Na jednej 

strane bolo u nás zakázané vydávať náboženskú literatúru, no aj vďaka Vašej podpore skoro 

každá rodina doma mala náboženskú literatúru a Bibliu. “ Následne priblížil odvážne 

projekty Open Doors pri podpore prenasledovaných kresťanov na Slovensku. Danie Bédi, 

predstavený bratov Spoločenstva Fatima priblížil svoju skúsenosť s prenášaním náboženskej 

literatúry. „Mali sme istú inštruktáž, ako sa správať, ak nás pri prenášaní literatúry pristihne 

tajná polícia, no v čase keď som pašoval literatúru cez Babiu Horu, som zároveň poznal 

príbehy tých, ktorých zatkli a odsúdili za takúto činnosť na roky väzenia.“ Následne Pavol 

Baxa hovoril akým dôležitým zdrojom duchovnej posily bola tajná literatúra pre 

vysokoškolákov. Slavomír Zrebný, dokumentarista z Ústavu pamäti národa priblížil filmový 

projekt o tajnom samizdate a pašovaní literatúry do Československa. Na záver František 

Neupauer, koordinátor stretnutia, za VŠZaSP sv. Alžbety a OZ Nenápadní hrdinovia, 

poďakoval prítomným a zástupcom Open Doors odovzdal medailu sv. Alžbety v mene rektora 

Mariána Karvaja a zakladateľa vysokej školy Vladimíra Krčméryho so slovami: „Sv. Alžbeta 

bola princeznou, no pomáhala biednym. Aj Vy ste mohli žiť a pracovať pokojne v Holandsku, 

no rozhodli ste sa nám pomáhať, keď sme boli v biede. Ďakujeme Vám, že ste pre nás 

princami a princeznami. Ďakujeme Vám za Vašu pomoc prenasledovaným.“  

 

Prítomní navštívili aj priestor, kde bola umiestnená tajná tlačiareň a pokračovali na ceste do 

Prahy. Cocky K., 63 ročná pani, na otázku ako môžeme pomôcť prenasledovaným, 

odpovedala: „Najdôležitejšie je, aby ste sa modlili. Veľa sa modlili. A Boh Vám ukáže cestu a 

spôsob ako pomôcť.“ Zároveň priblížila aj svoju skúsenosť s prevozom Biblií a tajných 

tlačiarenských strojov do východnej Európy: „Po tom, ako som sa vydala som spolu so svojím 

manželom doručila Biblie do mnohých krajín (Rumunsko, krajiny Stredného Východu, 

Severnej Afriky a Ázie, Čína) a ako dobrovoľníčka pracujem pre Open Doors 35 rokov. Vedeli 

sme, že je potrebné priviesť Biblie do Československa, no aj v mojom prípade bol strach 

veľmi veľký. Trvalo mi štyri roky, kým som si uvedomila, že strach, neistota, nemôžu byť 

väčšie ako dôvera v Pána. Do východnej Európy som vycestoval prvý krát v roku 1976. 

Pamätám si na cestu do Československa v roku 1980, modlitby pred cestou, počas cesty... 

Biblie (množstvo „chleba“) sme mali schované v podlahe, v strope, v stenách karavánu. 

Trvalo istý čas, kým sme všetky povyberali. Raz to bolo v lese, inokedy v dome, v garáži... 

vybrali sme ich do igelitiek, priniesli na dohodnuté miesto, pomodlili sa hneď sme odišli do 

bezpečnej vzdialenosti, nakoľko kontakt s nami (a navyše s Bibliami) bol veľmi riskantným. 

Počas tejto našej práce som bola svedkom mnohých zázrakov. Jeden manželský pár prevážal 

náplň do tlačiarne v dvanástich fľaštičkách. Na otázku colníka, čo je v tých fľašiach, 

odpovedali: „Len nejaký nápoj.“ Vtedy colník zobral jednu z fliaš a povedal: „Tak sa 

napite!“ Po krátkej modlitbe sa napili. A v tej fľaši bola voda. Bola to jedna jediná fľaša z 

dvanástich, v ktorej bola voda. Jedna jediná. A takýchto zázrakov bolo veľmi veľa.“ Na záver 



dodala: „Nikdy sme nevedeli, čo sa stalo s Bibliami, a preto bola táto návšteva Bratislavy pre 

nás taká cenná. Mohli sme stretnúť ľudí, ktorí s nimi prišli do kontaktu.“ 

Medzi účastníkmi stretnutia boli aj „boží pašeráci“, ktorí preniesli Biblie do krajiny, kde sú 

najviac prenasledovaní kresťania a dodnes vládne komunistický režim – do Severnej Kórei. 

 

František Neupauer 

Foto: OZ Nenápadní hrdinovia 

 

 

Viac o OPEN DOORS:  

http://postoy.sk/…/pred-60-rokmi-zalozili-open-doors-z-brat… 

Viac o organizácii: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Doors 
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