Tak zomieral plukovník

Vehteľ \"OJcnskeJ pos.idky v

plukovník Snugovský,
pnSahu vernosti, ktosa za,iazal pred Bohom ...
to bol odsúdený po roku
na smrť a popravený.
ako vojak, kresťan,
Podávame tu jeho pochvíle v bratislavskej
podľa svedectva neboP. Chryzostoma O.F.M.,
·
odprevádzal

ostalo nedotknuté. Telo už nemá potrieb, iba du§a je smädná.
• PO\•edzte otče • , prem§il razom rozhovor odsúdený, • čo
bude zajtra so mnou? •- Zajtra?
Budete v nebil • Povedzte mi,
ako to tam bude •? Až do noci
sme hovorili o nebi ... Prisľúbil
som mu, že mno prinesiem sväté prijhnanie a poprosím, aby o
§iestej, kedy mala byť poprava
vykonaná, začala sa slúžiť v ldá!tomom kostole svätá om§a na
jeho úmysel.
Rdno som pri!iel podľa prí-

sľubu. Prijal Telo Pánovo. Po

malej chvíli vidím , že sa chveje
nn celom tele. M y!lienka na
smrť ho celkom zmrazila. Pripomenul som mu, že aj ná! Pán
sa chvel, ba krvou potil pri my§lienkc na smrť. Pripodobniť sa
mu aj v tomto nie je n:lm hanbou.
Na stene visel dre,•ený kríž.
Pristúpth sme obaja k nemu:
• Ježi!, náJ drah )• Sp:tsiteľ, odpustil vktk)1m, aj svojim katom. llite túto obetu, drahý,
brat. od Vás žiada. • A Smigovsk"ý, s pohľadom na Ukrižovaného, vyslovil jasným hlasom
slová odpustenia: • Vktl."ým,
'-ktkým, tak ako On, aj ja • ...
Pobadal som na iiom náhlu
zmenu, clJVenie prestalo, vyrovnaný pokoj bolo vidno na jeho
tvári. Pozriem na hodinky. Práve začínala v kostole svätá omša... ie je to zázrak? Keď mi
večer hovoril, že by rád miništroval na tej svätej om!i, vravel som
mu, že bude mini!trovať už v
nebi.
Strngot kľúčov nás upozornil,
že rozhodujúci obrnili je h.t. Uli

sn~; P? chodbe spolu, podopiefliJUC )eden druhého a recitujúc
na_hlas Otčeml! a Zdravas, až na
mtcsto popravy.
Smigovský st kl'akol, s ružencom v mkách. Na otázku veliteľ? poprav~ej čaty, či si praje zavtazat očt, odpovedal, že áno.
Bol zvyknutý veliť. Mohlo by ho
v poslednom okamihu vym!it',
keby daktorý z vojakov zle mieril...
Kľakol som si k nemu: llitc
chVJTu a budete s P:lnom Jcli!om v nebi. Len vydržat', som
tu s Vami, drnh} môj. Tento
bozk na čelo Vám dávam v
mene v!etkých tých, ktor! ~ú
Vám drahí, ktorí by sn chceli s
Vami rozlúčiť a nemôžu. V mcne v!etkých, ktorých životy ste
ako veliteľ br~n ili. Uisťujem
Vás, že Valu krv nenech~m na
zemi, ale posbicram ju v!ctku a
odnesiem so sebou... Pán je tu s
nami, čaká nás. Matka Božia
pros za nás hrie!nych teraz i v
hodinu smrti nakj.
Odznely VýStrely. Plukovník
padol. Zo zasiahnutej hornej
časti lebky tiekla krv.
. Hrdina Smigovsk-y odovzdal
S\'Oju du!u Svoritel'ovi. Do bielej !otočky posbieral som stekajúcu teplú krv... Neviem, ako
dlho som ostal na kolenách. l\lysllm, že nebol by som prežil nič
viac, lech~ jedna guľka aj mila
bola z:l5lahla Boh sme v du!i
jedno. Krvi by sa nebol vo mne
dorezal.
Až n~koro večer som predtol a mohol som plakať ... •·
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