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Bardejovské Kúpele
Otec kardinál Mons. Jozef Tomko bol na liečebnom pobyte v Bardejovských Kúpeľoch. S otcom
kardinálom sa počas jeho pobytu stretávali stovky návštevníkov týchto, vo svete tak vyhľadávaných
kúpeľov, ktorí mu vyjadrovali veľké poďakovanie za to, čo robí pre rímskokatolícku cirkev pre
Slovensko nielen vo Vatikáne, ale aj po jeho pracovných cestách nielen u nás, ako aj po celom svete .
Počas svojho pobytu celebroval v Kostolíku povýšenia sv. kríža sväté omše, ktoré boli beznádejné
preplnené vďačnými pacientmi. Aj z tohto dôvodu sa uskutočnilo stretnutie matičiarov z východu
Slovenska s otcom kardinálom.
Vedenie Matice slovenskej venovalo otcovi kardinálovi "Zlatú knihu Matice slovenskej" za jeho
neoceniteľný prínos pre náboženský, spoločenský a kultúrny rozvoj SR nielen u nás, ale hlavne za
hranicami našej vlasti.
Toto významné ocenenie odovzdal za vedenie Matice slovenskej otcovi kardinálovi predseda
Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach – Myslave František Mrva, ktorý bol v Bardejovských
Kúpeľoch na liečebnom pobyte. Počas krátkeho stretnutia s matičiarmi z východu Slovenska otec
kardinál vyzdvihol neoceniteľnú prácu najstaršej národnej, kultúrnej a vedeckej ustanovizne na
Slovensku – Matice slovenskej s rímskokatolíckou komunitou na Slovensku v prospech národného a
kultúrneho rozvoja našej krásnej a tak milovanej domoviny .
František Mrva
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Foto č.1- 2 - Otec kardinál Mons. Jozef Tomko prijal predsedu MO MS v Košiciach - Myslave Ing.
Františka Mrvu, ktorý mu za vedenie Matice slovenskej odovzdal významné ocenenie "Zlatú knihu
Matice slovenskej".
Foto č.3 - Matičiari z východu SR s otcom kardinálom Mons. Jozefom Tomkom.
Bardejovské Kúpele M.F.

Vážení čitatelia a priaznivci obrodenej Matice, skúste ohodnotiť oba texty.
Aké známky by ste udelili ich autorom?

Poznámka:
Na návrh predsedu MS Tkáča sa 30. júna 2015 Predsedníctvo Matice slovenskej
rozhodlo v Roku Ľudovíta Štúra vytvoriť päťčlennú komisiu (Šimonovič, Parenička,
Komora, Šikula a Smolec), ktorá bude za prznenie spisovného jazyka v slovenských
médiách verejne udeľovať „trpkú trnku“. Pritom je však paradoxné, že písomný prejav
v matičných médiách (najmä na webovej stránke MS), ako i v oficiálnych dokumentoch
(zápisnice z výborov a predsedníctiev Matice slovenskej), je na úrovni žiakov osobitných
škôl.
Jedným z povestných
a absolútne neprekonateľných przniteľov spisovnej
slovenčiny je tajomník MS a člen predsedníctva MS Marek Hanuska, reprezentujúci
takzvanú Mladú Maticu. Zo strany súčasného vedenia MS je toto dlhodobo tolerované
znevažovanie spisovného jazyka prejavom hlbokej neúcty voči všetkým generáciám
matičiarov, ktoré obetavo a nezištne zápasili „za tú našu slovenčinu“. Moyses
a Kuzmány, Škultéty a Hronský, Novák a Marták sa musia v hrobe obracať. Matica
slovenská totiž už hlbšie padnúť nemohla.
Namiesto vymýšľania rôznych absurdných pseudoakadémií by vedenie Matice
slovenskej malo zorganizovať predovšetkým veľmi prepotrebné kurzy spisovného
jazyka pre svojich vedúcich pracovníkov a zamestnancov. A ako jednu zo základných
podmienok pre výkon akejkoľvek funkcie v Matici slovenskej stanoviť bezpodmienečné
ovládanie spisovného jazyka slovom a písmom. A až keď si vedenie Matice dôkladne
pozametá pred svojim vlastným prahom bude mať morálne právo udeľovať „trpké
trnky“.
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