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František Neupauer o kňazovi Danielovi Bédim
Daniel Bédi SF – kňaz banskobystrickej diecézy, člen Spoločenstva Fatima, ktoré zakladal
Silvester Krčméry s Vladimírom Juklom. Kto bol tento muž, ktorého komunisti vyhodili z kňazského
seminára? Prečo ho vysvätil za kňaza až po 21 rokoch od nástupu do seminára Rudolf Baláž?
Daniel Bédi sa narodil vo Veľkom Záluží (okr. Nitra). Sám hhovorieval,
ovorieval, že pri zrode jeho duchovduchov
ného povolania stálo rodinné prostredie. Rovnako dôležité bolo pre Daniela aj kňazské prostredie. Veľké
Zálužie v čase detstva a mladosti Daniela Bédiho oplývalo osobnosťami, ktoré vplývali na mladých: Jozef
Minarovič, Ján Jakubek, salezián don Anton Srholec; sestričky sv. Vincenta, ktoré komunistický režim
„ukryl“ do psychiatrickej liečebne. Daniel si zvlášť spomínal na sestričku Malvínu Michalikovú
či sestričku Líviu Naništovú. Neskôr naň vplývali osobnosti tajnej cirk
cirkvi a laického apoštolátu – tajný
kňaz Vladimír Jukl a lekár Silvester Krčméry.
Aj keď si počas stredoškolských štúdií dával prihlášku na štúdium astronómie, vďaka miništro
miništrovaniu i duchovným cvičeniam františkána Jarka Brázdu objavil povolanie
volanie do zasväteného života. V roku
1978 ho prijali do kňazského seminára. Do seminára mohol byť v tom čase prijatý len presný počet
seminaristov. „Vždy počas roka viac kňazov zomrelo, ako bolo prijatých. Takto chceli komunisti deci
decimovať kňazské rady,“ spomínal Daniel Bédi.
Jeseň
eseň 1980. Kňazský seminár v Bratislave, v ktorom v tom čase študovalo pre celé Slovensko
okolo 150 bohoslovcov, odmieta byť pionierskou organizáciou prorežimného Pacem in Teris.
Teris 120 bohoslovcov začína držať hladovku. Medzi nimi aj Daniel Bédi. Bohoslovci vedeli, že medzi sebou majú
aj donášačov a prisluhovačov ŠtB. Daniel spomínal: „V prvom rade nás to napriek tomuto vedomiu
všetkých zomklo. Mali sme zásadu, že ak niekto bude postihnutý za túto hladovku, tak sa automaticky
balíme všetci a odchádzame.“ Tajomník
omník bohosloveckej fakulty Krajčí razantne zasiahol. Nechal si do
kancelárie priniesť všetky písacie stroje. Hľadal sa písací stroj, na ktorom sa napísal leták o začiatku
hladovky. Čo nebolo zvykom, seminaristov poslali na Vianoce domov. Nechali ich doma o mesiac dlhšie.
Tam doma začali na „vzbúrencov“ pôsobiť kňazi: „Kňazov je málo!“ zdôrazňovali. „Bude chybou,
ak nedoštudujete!“ Iste, mnohí to nemysleli zle... Daniela predvolali na ŠtB v Nitre. V správe ŠtB sa píše:
„Bédi je drzý!“ Prečo takáto informáci
informácia? Odmietol hovoriť, čo sa dialo v seminári, s dodatkom, že veď
tam majú svojich prisluhovačov, ktorí im všetko iste zreferovali.
Daniel mal s ďalšími prerušené štúdium na jeden rok. Mladý seminarista spolu s ďalšími cez
kardinála Tomáška komunikovali so Sv
Svätým Otcom. Ten Danielovi a jeho kolegom ako prejav solidarity
zaslal ružence. Odvolali sa proti prerušeniu štúdia. A práve toto odvolanie sa stalo
st
„kameňom úrazu“.
Prečo? Opisovali pravdivú situáciu o tom, čo sa dialo v seminári. Dá sa povedať, že to bola taká „Charta
slovenských seminaristov“. Kritika stavu v seminári i v ČSSR znamenala perzekúcie. Daniel Bédi musel
opustiť seminár. A čo ostatní? Niektorí ostali verní pôvodnému záväzku a odišli spolu s ním. Takto však
seminár opustilo 11 seminaristov, medzi nimi aj súčasn
súčasný banskobystrický biskup Marián Chovanec.
„Kňazstvo sa Ti nemôže stať zmyslom života! To môžeš dosiahnuť aj za cenu kompromisov. Ale to
by bolo zlé!“ povedal Danielovi ešte pred vstupom do seminára kňaz Lacko Vrábel. Tieto slová v ňom
rezonovali počas nasledujúcich dní po prepustení zo seminára. Práca v tabakovom priemysle, sanitár
na onkológii, práca s trhavinami – to boli Danielove nové profesie. Počas práce v Dimitrovke sa dostal
na štúdium chemickej priemyslovky a podarilo sa mu študovať v Hurbanove
banove astronómiu.
„U Vlada Jukla som mohol tajne študovať teológiu, ktorú nám prednášal páter Zvěřina,“ spomína
Daniel Bédi. Práve tieto kontakty nasmerovali jeho kroky k myšlienke obrátenia Ruska v duchu fatimského posolstva. Stal sa členom Spoločenstv
Spoločenstvaa Fatima (a po roku 1989 bol jedno obdobie aj predstaveným
bratov Spoločenstva Fatima), ktoré zohralo veľkú úlohu pri najväčšej protikomunistickej manifestácii,
ktorá sa uskutočnila 25. marca 1988 v Bratislave.
Po roku 1989 s kňazmi zo Spoločenstva Fatima Petrom Murdzom a Pavlom Benkom rozbehli
Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže. Vydávali mládežnícky časopis Lekno. Daniel diaľkovo

doštudoval teológiu. Pamätám si na povestné púte z Muráňa do Levoče. Daniel kráčal spolu s nami alebo
išiel v sprievodnom vozidle.
V roku 1998 žiadal o prijatie do seminára. „V Trnave bola cesta zarúbaná. Otec biskup Baláž mi
dal zelenú,“ spomínal. Dňa 8. decembra 1998 bol vysvätený za diakona a 19. júna 1999 bol biskupom
Rudolfom Balážom vysvätený za kňaza spolu s ďalšími štrnástimi diakonmi v kostole Martin-Sever.
Po 21 rokoch od prijatia do seminára sa stal kňazom. A hneď sa pustil do ďalšieho veľkého projektu.
Spoločne so Zuzkou Jurčovou a Zlatkou Ligošovou rozbiehal Diecézne centrum mládeže v Španej
Doline. To sa stalo vzorom pre budovanie ďalších diecéznych centier na celom Slovensku.
Pôsobil 10 rokov vo farnosti Uľanka. Rozbiehal vydávanie farského časopisu, púte. Následne
zo zdravotných dôvodov začal pôsobiť v územne menšej farnosti Banská Bystrica-Podlavice. Jeho
farníčka, učiteľka Lenka napísala: „Daniel bol pre mňa človek, ktorý nikdy nehľadel na seba, na svoje
záujmy, vždy organizoval veľa aktivít pre svoje ovečky, kdekoľvek pôsobil. Vždy bol obetavý v službe
Bohu a ľuďom, rád sa porozprával, nikdy sa nesťažoval. Zatrúbil mi, keď šiel cez Harmanec a ja som
bola práve na ulici. Každý rok nám posväcoval auto pri Kolibe u sv. Krištofa a potom som musela písať
článok do ich farských novín. :-) Pokrstil nám dve deti, posledne som dostala od neho požehnanie pre
naše zatiaľ nenarodené tretie dieťatko... Keď bol v Jeruzaleme, doniesol nám ruženec z Jeruzalema,
mám ho odvtedy položený na nočnom stolíku a navždy tam aj ostane.“
„Aké úmrtie? Lepšie je písať ,predišiel nás do večnosti᾽. Smrť nie je koniec, ale radosť zo stretnutia s Pánom,“ tieto slová zdôrazňoval Daniel Bédi, keď sme pripravovali spomienkové stretnutia
na Vladimíra Jukla a Silvestra Krčméryho. Daniel, člen „Komunity aktuálnych služieb“ (prvotný názov
Spoločenstva Fatima) v tomto duchu vnímal odchod na večnosť. Vnímať to jeho očami, je veľkou výzvou
pre každého z nás.
(www.postoj.sk)

Daniel Bédi SF
13.09.1958
21.09.1958
1978 – 1981
23.11.1987
15.08.1998

narodený v Nitre
pokrstený vo Veľkom Záluží
štúdium v seminári v Bratislave
prvé sľuby v Spoločenstve Fatima
doživotné sľuby v Spoločenstve Fatima

19.06.1999
01.07.1999
1999 – 2000
01.07.2009
08.01.2018

kňazská vysviacka v Martine
farský administrátor Uľanka
správca DCM Špania Dolina
farár Banská Bystrica-Podlavice
úmrtie pri Donovaloch

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji!
Bože, ktorý si svojho služobníka Daniela povolal do kňazskej služby,
ustanovil si ho za duchovného otca a svojím riadením si ho povolal zo sveta,
prosíme ťa, daj, aby v tvojom milosrdenstve, v ktoré dúfal, našiel večné odpočinutie a za odmenu
ho pripočítaj k zboru tvojich vyvolených v nebeskom kráľovstve. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

NA 2. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
17.1.
21.1.

Streda
Nedeľa

Sv. Antona, opáta, spomienka
TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 Vo štvrtok 18.1. budú v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne celodiecézne kňazské
rekolekcie. Z tohto dôvodu svätá omša vo farskom kostole o 12.00 hod. vo štvrtok nebude.
 Od 18. do 25.1. je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Každý deň sa budeme modliť na tento úmysel
Cirkvi. Tohtoročná téma znie: „Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená.“ (Ex 15,6).
 Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa vyhlasuje výberový pohovor na obsadenie
pracovných pozícií školský psychológ a pedagogický asistent. Požiadavky na tieto pozície nájdete
na nástenke. Žiadosti s vyjadrením kňaza farnosti je možné podať na adresu školy do 17. 1.2018.
 Ak má niekto spomedzi dospelých v sebe túžbu prijať sviatosť krstu a tak sa stať kresťanom; alebo ako
dospelý kresťan by chcel prijať po prvýkrát sviatosť zmierenia a sviatosť Eucharistie, nech sa počas
tohto mesiaca prihlási vo farskej kancelárii.
Kancelária je otvorená:
tel.: 048/ 412 45 31

Pondelok až štvrtok: 8.00 – 12.30 hod.
Piatok: 8.00 – 12.30 a 15.00 – 19.00 hod.
mobil: 0911 880 298
e-mail: bb.mesto@fara.sk
web: www.bbmesto.fara.sk
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