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Konferencia biskupov Slovenska:
Hoci sa uvažovalo, že pápež Bene-

dikt XVI. na Slovensko zavíta počas 
Sviatku svätého Cyrila a Metoda v júli 
alebo neskôr v septembri, nevyzerá to 
nádejne. Tento rok napriek pozvaniam 
zrejme nepríde. Biskupi sa nádejajú, 
že medzi Slovákov pricestuje aspoň 
v roku 2013.

Návšteva pápeža na Slovensku 
sa javí podľa hovorcu Konferencie 
biskupov Slovenska Jozefa Kováčika 
v tomto roku ako nepravdepodobná. 
„V roku 2013 nie je jeho návšteva na 
Slovensku vylúčená, avšak ani potvr-
dená. Nie sú nám známe prekážky, 
ktoré by takúto cestu znemožňovali,“ 
uviedol Kováčik. Benedikta XVI. pri-

tom na Slovensko pozýval aj prezident 
Gašparovič ešte v roku 2011. Hlava 
cirkvi cestuje menej ako jeho pred-
chodca, za rok navštívi len zopár kra-
jín. „Keď už nie v roku 2012, ešte lep-
šie by bolo, keby prišiel v roku výročia 
príchodu našich svätých vierozvestcov, 
teda v roku 2013,“ povedal arcibiskup 
Stanislav Zvolenský. Na budúci rok 
oslávime 1 150 rokov od príchodu 
solúnskych bratov. Pápež sa v týchto 
dňoch v Miláne zúčastnil na Sveto-
vom stretnutí rodín. Na omšu, ktorú 
celebroval, prišlo 850 000 ľudí. Od 
futbalistov AC Miláno dokonca dostal 
dva futbalové dresy, červený a modrý, 
oba s menovkou Benedikt a číslom 
16.        (pol, tasr), Nový Čas 04/06/2012 

Povinnosť lásky

Katolícka cirkev sa stavia proti umelému oplodneniu prostredníctvom 
„darovania“ ľudských gamét, teda vajíčok alebo spermií. Subkomisia pre 
bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska vydala 
stanovisko, podľa ktorého je takéto darovanie pohlavných buniek v roz-
pore s prirodzeným právom dieťaťa byť počaté v kontexte manželskej 
lásky ako dieťa, ktoré skutočne pochádza od daného manželského páru 
– muža a ženy. Ak sa manželský pár rozhodne uskutočniť rodičovstvo 
prostredníctvom „darcovstva“ spermie cudzieho muža alebo prostredníc-
tvom oplodnenia vajíčka, ktoré nepochádza od manželky, zasahuje tým 
podľa cirkvi podstatne do utvárania biologického základu identity dieťa-
ťa. Anonymita „darcu“ gamét zas podľa cirkvi nerešpektuje právo dieťaťa 
poznať svoj biologický (genetický) pôvod. JÁN FELIX, Šport 04/06/2012

Čakanie na pápeža

Návšteva pápeža Benedikta XVI. na 
Slovensku sa javí v tomto roku ako 
nepravdepodobná. Uviedol hovorca 
Konferencie biskupov Slovenska 
Jozef Kováčik. V súčasnosti však 
podľa neho nemožno vylúčiť, že 
by Svätý Otec zavítal na Slovensko 
v roku 2013. „V roku 2013 nie je 
jeho návšteva na Slovensku vylú-
čená, avšak ani potvrdená. Nie sú 
nám známe prekážky, ktoré by ta-
kúto cestu znemožňovali,“ uviedol. 
Program ciest pápeža na rok 2013 
Svätá stolica zatiaľ nezverejnila. 
Biskupi pôvodne pozývali Bene-
dikta XVI. na návštevu slovenských 
miest pri príležitosti 1150. výročia 
príchodu slovanských vierozvest-
cov Cyrila a Metoda na Veľkú Mo-
ravu. Pozvanie pápežovi posielal 
aj prezident SR Ivan Gašparovič. 
Svätý Otec sa ešte vo februári 2011 
poďakoval za pozvanie a uviedol, 
že bude vo svojich plánoch do bu-
dúcna o takomto zámere uvažovať.  
  JÁN FELIX, Šport 04/06/2012

Takmer 1 milión ľudí sa dnes zúčast-
nil na slávení bohoslužby pápežom 
Benediktom XVI. na letisku Breso 
neďaleko Milána. Omša bola vrcho-
lom trojdňového svetového stretnutia 
rodín.

Dejiskom 7. ročníka svetového 
stretnutia rodín bolo tento rok ta-
lianske Miláno. Veriaci sa nadšením 
privítali hlavu katolíckej cirkvi. Me-
dzi hosťami bol aj taliansky premiér 
Mario Monti a viacerí členovia jeho 
kabinetu.

Benedikt XVI: „Štát by mal byť 
v službe ľudu v rozličných aspektoch 
počnúc právom na život. Práca štát-

nych inštitúcií by mala slúžiť najmä 
rodinám založeným na manželstve 
a otvoreným pre život. Štát by mal 
tiež rešpektovať právo rodičov vy-
chovávať svoje deti v duchu svojho 
presvedčenia.“

Reportérka TA3: „Už v sobotu si 
pápežove slová vypočulo približne 
80 tisíc mladých ľudí na milánskom 
futbalovom štadióne San Siro. Svä-
tý otec mladých vyzval k tomu, aby 
mali veľké ideály a odolávali poku-
šeniu postaviť do centra seba samých. 
Ďalšie svetové stretnutie rodín bude 
o tri roky v americkej Philadelphii.       
        Eva Jánošíková, TA3, 03/06/2012

Pápež na Slovensko tento rok nepríde!

Stretnutie rodín v Miláne

Napísané v katechizme

Katolícka cirkev rešpektuje dôstoj-
nosť každej ľudskej osoby a odmieta 
akúkoľvek nespravodlivú diskrimi-
náciu človeka. Uviedla to TK KBS 
v súvislosti s blížiacim sa dúhovým 
pochodom PRIDE Bratislava, ktorý 
bude 9. júna na Námestí slobody. Ide 
o pochod lesieb, gejov, bisexuálnych 
a transgender ľudí. Podľa cirkvi kaž-
dý sexuálny styk mimo manželstva, 
založeného na trvalom vzťahu muža 
a ženy, je morálne nezriadený. Homo-
sexuálne cítiacim ľuďom sa Cirkev 
na Slovensku venuje prostredníctvom 
OZ Rieky a Linky Valentín. „Tradí-
cia, opierajúc sa o Sväté písmo, kto-
ré predstavuje homosexuálne vzťahy 
ako veľmi závažnú zvrátenosť, vždy 
hlásala, že homosexuálne úkony sú 
svojou vnútornou povahou nezria-
dené. Sú proti prirodzenému záko-
nu. V nijakom prípade ich nemožno 
schvaľovať,“ píše sa v katechizme.                
                 JÁN FELIX Šport 05/06/2012
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Má takmer 83 rokov, ale kto to nevie, 
odhadoval by pani Marte takých šesť-
desiat. Po točitých schodoch na prvé 
poschodie do klubu v centre Bratislavy 
sa jej síce nekráča ľahko, v poslednom 
čase ju bolievajú nohy, ale aj tak tam 
chodí štvrtok čo štvrtok. Nie na stret-
nutie s vrstovníkmi v klube dôchod-
cov, ale na debaty s bezdomovcami. 
„Mnohí sa čudujú, že som sa rozhodla 
pomáhať bezdomovcom. Ale aj oni sú 
ľudia a určite ich netreba hádzať do 
jedného vreca. Každý je iný, každý má 
svoj osud,“ hovorí pani Marta Kon-
rádová v priestoroch klubu združenia 
Hľa, človek, ktoré na pomoc bezdo-
movcom založili mnísi františkánske-
ho rádu. Bezdomovci tu majú miesto, 
kde sa v zime môžu zohriať, kde nájdu 
ľudí, ochotných sa s nimi rozprávať 
a navyše dostanú aj skromné jedlo. 
Väčšinou chlieb s nátierkou a čaj. Pani 
Marta tu už vyše šesť rokov pomáha 
ako dobrovoľníčka. Klub Hľa, človek 
má dve miestnosti. V jednej sa varí, 
v druhej sa stretávajú bezdomovci 
s františkánmi a dobrovoľníkmi. Vy-
bavenie je jednoduché. Stoličky, pár 
stolov, dve veľké termosky, obrovský 
hrniec, rýchlovarná kanvica. Pani 
Marta už nachystala kávu, krátko pred 
treťou ako zvyčajne prichádzajú dvaja 
mnísi. Sú už zohratá partia. Mladší brat 
Pavol vyťahuje z nákupnej tašky štyri 
nakrájané pecne chleba a za dva kar-
tóny nátierok. V obchode mali v akcii 
aj sirup, takže bezdomovci dostanú aj 
malinovku. Opáše si zásteru a spolu 
s pani Martou sa pustia do natierania 
krajcov chleba. Brat Matúš zatiaľ varí 
čaj. „Peniaze na jedlo sú z poklad-
ničky sv. Antona, ktorá je v kostole. 
Občas sa urobí zbierka jedla, ľudia sú 
štedrí hlavne cez sviatky. Vtedy sa me-
dzi darmi objavia aj drahé čaje i kolá-
če,“ hovorí brat Matúš. Aj františkáni 
cítia, že väčšina ľudí si od bezdomov-
cov drží odstup. Preto si dobrovoľnú 
pomoc pani Marty vážia. „A nátierka, 
ktorú niekedy urobí, im veľmi chutí,“ 
smeje sa brat Pavol. Hoci v klube sa 
nerozdávajú nijaké stravné lístky ani 
peniaze, pani Marta sa priznáva, že 
občas niektorým predsa len zo svoj-
ho dôchodku prispeje eurom alebo 80 
centami na nocľah a sprchu v niek-
torej z bratislavských nocľahárni pre 
bezdomovcov. Brat Matúš pridáva, že 
až pri práci s bezdomovcami si uvedo-
mil, ako ľahko sa človek môže dostať 

na ulicu. „Ak človeku chýba rodinné 
zázemie, stačí, že ho vyhodia zo slabo 
platenej práce, nemá nič ušetrené a ne-
má z čoho zaplatiť nájom a účty,“ vra-
ví. Sám priznáva, že klub, ktorý vedú, 
bezdomovcov z biedy nevytrhne, na to 
by bolo treba systematickejší prístup 
a možnosť zamestnať ich prácou. Ale 
zároveň pre bezdomovcov je veľmi 
dôležité mať šancu porozprávať sa. 
Hovorí sa, že ak sa ľudia bez domo-
va nedostanú z problému do pol roka, 
hrozí, že sa zamotajú v bludnom kru-
hu. Aj preto je dôležité, aby mali mož-
nosť vyrozprávať sa. Napríklad aj pani 
Marte. Pomáha im to vrátiť sebaúctu. 
Aj pani Marta priznáva, že do klubu 
prídu často dva-traja, ktorí majú vypi-
té, ale na druhej strane aj bezdomovci 
vedia, čo sa patrí. „Chodia slušne ob-
lečení, umytí. Ak niekto príde zane-
dbaný, tí druhí ho hrešia, že sa o seba 
nestará alebo pije,“ hovorí pani Marta. 
Tentoraz o pol štvrtej, keď sa brána do 
klubu otvorí pre bezdomovcov, ne-
prichádza nik pod vplyvom alkoholu. 
Ale to, že bezdomovci jeden druhého 
napomínajú, sa potvrdzuje. „Podaj mi 
ešte čaj,“ obráti sa jeden z bezdomov-
cov na brata Pavla, ktorý bez zavá-
hania pristúpi k termoske. „A kde je 
slovo prosím?! To sa potom ako chceš 
dostať z ulice?“ vyhreší bezdomovca 
iný. Neprišlo ich 50, ako sa to stáva 
cez zimu, ale asi o polovicu menej. Te-
šili sa, že cez deň vôbec nepršalo. Spô-
sobne ako na recepcii si brali po kraj-
ci-dvoch chleba s nátierkou a zapíjali 
čajom alebo malinovkou, vypočuli si 
príbeh o bankovom lupičovi, ktorý sa 
stal veriacim, porozprávali, čo má kto 
nové a po stretnutí pomohli pani Marte 
upratať. Pani Marta nie je jediná, ktorá 
v klube pomáha. Ďalšia pani prichádza 
zakaždým s vytlačenými pracovnými 
ponukami z portálu Profesia. Aj vďa-
ka tomu sa podarilo niektorým opäť 
uchytiť. „Ale o dobrovoľnícku prá-
cu s bezdomovcami je naozaj veľmi 
malý záujem. Väčšina ľudí ich berie 
tak, že si za to môžu len sami,“ vraví 
pani Marta. Dobrovoľnú pomoc berie 
ako niečo prirodzené. Pomáhala baliť 
šaty, ktoré posielali pre Rómov po po-
vodniach v Jarovniciach a s hrdosťou 
hovorí o tom, aké šikovné deti tam sú, 
krásne maľujú a ich obrázky putujú do 
sveta. „Dobrovoľníctvo je také... kto 
chce pomáhať, spôsob si nájde,“ vraví.                              
Daniela Balážová, Pravda 04/06/2012

Systematický nátlak

Prečo si katolícki kňazi osobujú vý-
sostné postavenie v našom štáte? Pre-
čo nejdú v ústrety programom, ktoré 
zabezpečia väčší príjem do spoločnej 
kasy? Veď treba podržať aj chudob-
ných a chorých, ktorí sa nedokážu 
o seba poriadne postarať. Videli ste 
už katolícku cirkev vracať milodary 
svojim najodkázanejším ovečkám? 
Ja teda nie! Najbohatšia cirkev nemá 
záujem ani o kompromisné riešenie. 
Dokedy vydržíme jej systematický 
nátlak? Kedy ju od štátu odlúčime? 
Veď to robí už aj katolíckejšie Poľ-
sko.            Ondrej Kováčik Žilina
       Pravda, 4.6.2012

Pápež Benedikt XVI.

Pápež Benedikt XVI. bozkáva malé-
ho synčeka kapitána talianskeho fut-
balového klubu Interu Miláno Argen-
tínčana Javiera Zanettiho, Tomasa, po 
darovaní klubového dresu s nápisom 
Beneditto na futbalovom štadióne 
San Siro v Miláne, kde absolvoval 
stretnutie s 80 000 mladými ľuďmi. 
Svätý Otec pricestoval na trojdňovú 
návštevu Milána , kde sa zúčastnil na 
Svetovom stretnutí rodín. Podľa od-
hadov talianskej verejnoprávnej tele-
vízie RAI sa na včerajšej bohoslužbe 
zúčastnilo okolo 850 000 veriacich.    
 JÁN FELIX, Šport 04/06/2012

Kto chce pomáhať, spôsob si nájde

Pápeža vítali tisíce ľudí

Pápeža Benedikta XVI. dnes privíta-
lo na milánskom futbalovom štadióne 
80 tisíc ľudí. Stretnutie s katolíckou 
mládežou je súčasťou jeho návštevy 
severného Talianska pri príležitosti 
7. ročníka svetového stretnutia rodín. 
Zemetrasením postihnuté oblasti ten-
tokrát nenavštívi.

Pápež pricestoval do Milána 
v piatok popoludní. Vo večerných 
hodinách sa po prvýkrát od nástupu 
na pápežský stolec zúčastnil verej-
ného koncertu. V milánskej La Scale 
zaznela na jeho počesť 9. symfónia 
Ludwiga van Beethovena. Nabitý 
program pápeža vyvrcholí v nedeľu 
na letisku v Brese omšou pod holým 
nebom.“            TA3, 2.6.2012
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Aj v Marianke pri Bratislave sa dejú 
zvláštne veci. Horia autá, pracovné 
stroje a pred časom tam za záhadných 
okolností zomrel farár po páde z kos-
tolnej veže. Najstaršie pútnické miesto 
na Slovensku zaplavili anonymy, ktoré 
poukazujú na dielo novodobého Sata-
na.

Okolo jednej hodiny v noci podpa-
ľač zaútočil na majetok pána Róberta. 
Ako hovorí majiteľ tohto auta, väčším 
škodám v tomto prípade zabránila len 
susedská všímavosť.

Róbert Lenghart, poškodený oby-
vateľ Marianky: „Mi volala suseda, že 
pán sused, horí vám auto.“

Redaktor: „Našťastie má na dvore 
hadicu na polievanie záhrady.“

Róbert Lenghart, poškodený oby-
vateľ Marianky: „Začal som to hasiť.“

Richard Bolješik, redaktor: „Len 
rýchlym zásahom mu nezhorel dreve-
ný prístrešok na dvore, aj strecha na 
garáži.“

Róbert Lenghart, poškodený oby-
vateľ Marianky: „Bolo to poliate prav-
depodobne benzínom.“

Redaktor: „A hodili na to zapálené 
novinové letáky. Dvoch mužov za-
chytila susedova priemyselná kamera. 
Motív je stále nejasný.“

Róbert Lenghart, poškodený oby-
vateľ Marianky: „Nenapadá mi nič, 
nakoľko nemám tu nepriateľov.“

Redaktor: „V doteraz pokojnej 
Marianke nejde o ojedinelý prípad. 
Nepríjemnosti sa doslova kopia. Na 
Vianoce zhorela vétrieska, ďalšie autá 
vzbĺkli v kameňolome a nakoniec vraj 
z pomsty niekto podpálil traktor za-
parkovaný pri fare, ktorý v obci čistil 
žumpu. Najviac na to doplatili starí 
Mariančania bez kanalizácie.“

Róbert Lenghart,  obyvateľ Ma-
rianky: „Tu sa kopu kúskov udialo.“

Redaktor: „Tri týždne na to za 

záhadných okolností vypadol z veže 
miestny farár. Ten údajne verejne vy-
stupoval aj proti výstavbe obecnej ka-
nalizácie za niekoľko miliónov. Čo-to 
naznačuje aj anonym, ktorý koluje po 
schránkach v celej Marianke.“

Anonym: „Páter Augustín už ne-
zvládol ten nekonečný nátlak na jeho 
osobu od spolku diablov, ktorí ho ob-
kolesili.“

(Začiatok archívneho vysielania 
z relácie Krimi, 08.05.2012)

Obyvateľ Marianky: „Ho zatiahli 
bohvie do čoho.“

(Koniec archívneho vysielania 
z relácie Krimi, 08.05.2012)

Redaktor: „Vzhľadom na udalosti 
posledných mesiacov mnohí obyvate-
lia Marianky hovoria otvorene o tom, 
že toto tradičné pútnické miesto s roz-
vojom a rozmachom dalo príležitosť aj 
diablovi.“

Obyvateľka Marianky: „Zbohatlíci 
sa tak rozťahujú tady.“

Redaktor: „Anonym šokujúco po-
pisuje čo si pôvodní Mariančania len 
v tichosti šepkajú.“

Anonym: „Zmobilizujme sa už 
prosím Mariančania. Nedovoľme, aby 
táto Bohom poznačená a diablom ria-
dená skupina v našej obci mala i naďa-
lej takú moc, ktorú si uzurpovala sama, 
ale už je neúnosná.“

Obyvateľka Marianky: „Také je to 
jak zakliate, ja neviem prečo.“

Redaktor: „O problémoch v obci 
sme chceli hovoriť aj so starostom. 
Ten mal dnes vypnutý telefón. Najviac 
skloňovanými slovami v Marianke sú 
pomsta, bujará výstavba, spory o kana-
lizáciu, pozemky, rozvoj, ale aj o stav-
bu tunela, ktorý bude súčasťou nultého 
obchvatu Bratislavy.“

Obyvateľka Marianky: „Každý len 
háda, všetko je v hádankách.“

TV JOJ, 03/06/2012

Vykrádajú autá  
počas omše!

Vo Vyšnom Kubíne bola dnes 
poriadna naháňačka. Obyvatelia 
i policajti naháňali zlodejov, ktorí 
počas omše v úvodzovkách praco-
vali v aute pred kostolom. Veria-
ci sa tam už pomaly boja nedele. 
Zlodeji totiž bežne úradujú, kým 
sa oni modlia. Pritom Orava je sil-
no kresťanský región.

Obyvateľ Vyšného Kubína: 
„My sme pozerali z okna z rodin-
ného domu. V podstate každú ne-
deľu sledujem, lebo sa to už viac-
krát opakovalo tuná.“

Redaktorka: „Vyšnokubínčan 
zbadal dvoch chlapov, ktorí roz-
bili okno na aute. Neváhal ani 
chvíľu a vybehol aj so synovcom. 
Medzitým jeho manželka už vola-
la políciu. Policajti utekali ku zlo-
dejom z druhej strany. Vy ste ich 
naháňali?“

Obyvateľ Vyšného Kubína: 
„Áno. Tak to akosi vyšlo, že oni 
išli oproti a sme sa stretli a tí pá-
chatelia boli medzi nami. Nebrá-
nili sa. Boli preľaknutí.“

Redaktorka: „Zlodejom sa na 
kameru veľmi rozprávať nechce-
lo.“

Obyvateľ Vyšného Kubína: „To 
viacejkrát sa opakuje. To treba za-
vrieť a nepustiť takých ľudí.“

Obyvateľ Vyšného Kubína: 
„Stihli ukradnúť peňaženku a za-
hodili ju počas naháňačky.“

Redaktorka: „Poškodení, ktorí 
sú v kostole, zatiaľ ani netušia, že 
im zlodeji vykradli auto. A je to 
vaša peňaženka?“

Poškodená vodička: „Áno, je 
to moja peňaženka, hej, hej.“

Svokor poškodenej vodičky: 
„Veľmi pekne ďakujem za vyni-
kajúci zákrok kubínskym policaj-
tom. Ďakujem pekne aj tuto suse-
dovi.“

Redaktorka: „Dvaja pomerne 
mladí zlodeji sú už zadržaní polí-
ciou.“

Jana Balogová, hovorkyňa KR 
PZ Žilina: „Dvaja zadržaní muži 
vo veku štyridsaťjedna a tridsať-
deväť rokov pochádzajúci z okre-
su Ružomberok sú predvedení na 
policajnom oddelení, kde sú s ni-
mi ďalej vykonávané procesné 
úkony.“             TV JOJ, 03/06/2012

Satan v pútnickom meste?

Petropavlovský pôst

U gréckokatolíkov sa začal Petropavlovský pôst. Typikon predpisuje 
pôst v pondelky, stredy a piatky. Dodržiavanie pôstu v tieto dni však 
nie je záväzné, ale iba dobrovoľné. Tento pôst je v poradí tretím naj-
dôležitejším pôstom v byzantskom obrade. Petropavlovský pôst sa 
liturgicky začína v nedeľu večer 3. júna po večierni a končí sa 28. 
júna, v predvečer sviatku sv. Petra a Pavla. Sv. apoštoli Peter a Pavol 
sú hlavnými patrónmi Bratislavskej eparchie.                       
                                   JÁN FELIX Šport 05/06/2012
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Košice začiatkom budúceho týždňa 
už po štvrtýkrát ožijú medzinárodným 
festivalom komornej hudby Konver-
gencie. Začne sa v utorok 5. júna a po-
trvá do soboty. Na rozdiel od minulých 
rokov sa bude tentoraz odohrávať na 
viacerých miestach. „Tento rok je to 
pre nás trošku nové. Do minulého 
roka sme boli v Kasárňach, ktoré sú 
teraz v rekonštrukcii. Koncerty tak 
budú na viacerých miestach a festival 
bude rozložený akoby do celého cen-
tra. Hrať sa bude v Premonštrátskom 
kostole Najsvätejšej Trojice, v Domi-
nikánskom kostole, vo Východoslo-
venskej galérii aj v Historickej rad-
nici,“ povedal zakladateľa umelecký 
riaditeľ festivalu, violončelista Jozef 
Lupták. Ambície,   ktorými festival 
pred štyrmi rokmi rozšíril svoje pole 
pôsobnosti po Bratislave aj na Košice, 
sa podľa Luptáka naplnili. „Často do 
poslednej chvíle nevieme, či ľudia prí-
du alebo nie, pretože predpredaj líst-
kov v Košiciach nefunguje až tak ako 
v Bratislave. Ale keď už ľudia na kon-
cert prídu, reakcie sú veľmi podobné 
ako v Bratislave, ľudia sa tešia a at-
mosféra je veľmi živá,“ dodal Lupták. 
Otvárací koncert festivalu bude v pon-
delok v Bratislave v Dóme sv. Marti-
na a v utorok v Košiciach v Premon-
štrátskom kostole Najsvätejšej Trojice 
a predstaví sa na ňom medzinárodné 
kvarteto The Downland Project. Tvo-
ria ho tenorista John Potter, saxofonis-
ta John Surman, huslista Miloš Valent 
a Jacob Heringman, ktorý hrá na lutnu. 
„Majú rovnako blízko k džezu, starej 
hudbe i folklóru.

Výsledkom je inšpirujúce a ori-
ginálne hudobné putovanie storočia-
mi, počas ktorého sa možno stretnúť 
so stredovekým chorálom, zvláštnou 
melanchóliou diel anglického rene-
sančného skladateľa Johna Dowlan-
da, talianskym barokovým géniom 
Monteverdim alebo lyrikou Schuber-
tových piesní. Hudba zoskupenia The 
Dowland Project pridáva slovu cros-
sover úplne novú dimenziu,“ charakte-
rizujú ich tvorbu organizátori. Okrem 
otváracieho koncertu by Lupták určite 
odporúčal aj záverečný - Stravinské-
ho Príbeh vojaka v sobotu v košickej 
Historickej radnici. V réžii Silvestra 
Lavríka sa v úlohe rozprávača predsta-
ví Robert Roth a dielo uvedú v novom 
preklade, na ktorom spolupracovali 
Elena Flašková a Ján Štrasser. „Nový 
slovenský preklad je udalosť sama 
osebe, ale zároveň stále zisťujeme, či 
vlastne Príbeh vojaka vôbec niekedy 
v Košiciach uviedli. Nie sme si tým 
celkom istí, takže môže ísť aj o his-
torickú košickú premiéru,“ povedal 
Lupták. 

Esenciou a zároveň určitou novin-
kou festivalu budú podľa neho sólové 
recitály, počas ktorých sa predstavia 
viaceré výrazné osobnosti. V stredu 
to bude akordeonista Boris Lenko, 
vo štvrtok klarinetista Ronald Šebesta 
a huslista Igor Karško a v piatok kla-
viristka Nora Skuta, izraelský violista 
Yuval Gotlibovich aj samotný Lupták. 
Kompletný program festivalu nájdete 
na www.konvergencie.sk. Košické 
Konvergencie uzavrie Stravinského 
Príbeh vojaka.          Pravda, 2.6.2012

Svetové stretnutie rodín

Rodinu a jej tradičné hodnoty dnes 
obhajoval pápež Benedikt XVI. na 
svetovom stretnutí rodín v Miláne. 
Najvyšší predstaviteľ katolíkov vy-
stúpil pred státisícami veriacich, len 
niekoľko dní po prevalení sa škandá-
lu v súvislosti s únikom informácií 
z Vatikánu. Pápežovu cestu na sever 
Talianska sprevádzal aj menší pro-
test ľudí, ktorí nesúhlasia s postojmi 
cirkvi k rodine.

Niekoľko desiatok prevažne ho-
mosexuálne orientovaných ľudí na 
stretnutí, ktoré zorganizovali niektoré 
ľavicové skupiny, žiadalo, aby Vati-
kán zmenil pohľad na tradičné zlo-
ženie rodiny z muža a ženy. Niektorí 
z nich mali dokonca hanlivé nápisy.

Demonštrant: „Čo je vlastne ro-
dina? Môže to byť ktokoľvek, na-
príklad vy s vaším domácim zvie-
ratkom. Prečo nie? To, že to musí 
byť otec a mama s dvoma deťmi, je 
zastaraná myšlienka. Preto som sem 
prišiel. Rodina môže byť všeličo.“

Redaktor: „Naproti tomu sa na 
bohoslužbu Benedikta XVI. zišli stá-
tisíce veriacich, prevažne katolíckych 
rodín. Najvyšší pontifik zdôraznil, že
rodina sa musí skladať z oboch po-
hlaví a má byť otvorená deťom.“

Benedikt XVI., pápež: „Dnes je 
ťažké zladiť potreby rodiny, mater-
stvo s prácou. Je dôležité budovať 
spoločnosť s ľudskou tvárou. Malo 
by sa uprednostňovať bytie človeka 
pred potrebou niečo vlastniť. To prvé 
nás povznáša, to druhé môže zničiť.“

Redaktor: „Benedikt XVI. záro-
veň v Miláne zdôraznil význam celi-
bátu a poukázal, že dnešný zrýchlený 
spôsob života rodiny veľmi zasahu-
je.“

Benedikt XVI., pápež: „V mo-
dernej ekonomickej teórii vyzdvihu-
jú zisk, individualizmus, produkciu 
a trh. Boží plán, rovnako ako skúse-
nosť ukazujú, že maximalizácia zis-
ku nevedie k harmonickému rozvo-
ju, k dobru rodiny a ani spoločnosti. 
Vytvára to nerovnosti, zúrivú súťaži-
vosť, napätie a poškodzovanie život-
ného prostredia. Rodinné zväzky sa 
tým oslabujú, podkopáva sa solidari-
ta medzi ľuďmi.“

Redaktor: „Hlava katolíckej cirkvi 
na záver globálneho stretnutia rodín 
vyhlásila ďalší termín tohto poduja-
tia. Bude v USA vo Philadelphii v ro-
ku 2015.“                 STV 1, 03/06/2012

Konvergencie prichádzajú do Košíc

Taliansko si pripomínalo obete živelnej 
pohromy. Presne dva týždne od prvého 
zemetrasenia postihlo región na severe 
Talianska ďalšie. Tentoraz so silou 5,1 
magnitúdy. Niektoré budovy, ktoré boli 
predošlými otrasmi poškodené, sa zrú-
tili. Úrady nehlásia žiadne nové obete.

Najsilnejší otras namerali o 21.21 
hod. v nedeľu, no záchvevy zazname-
nali ešte aj o 9.04 hod. a mali silu 3,4 
magnitúdy. Epicentrum sa nachádzalo 
9 km od mesta Novi di Modena medzi 
San Possidoniom a Concordiou. Ako 
informuje stránka talianskeho denníka 
Corriere della Serra, región včera zápa-
sil so silnou búrkou. Jednotky Civilnej 

obrany preto mali plné ruky práce. Pri-
pravovali desiatky stanových táborov, 
aby ukryli pred nepriazňou počasia 
tých, ktorí prišli o strechu nad hlavou 
a prespávali v provizórnych podmien-
kach na parkoviskách či v parkoch. 
V kostole neďaleko Modeny sa konal 
pohreb kňaza dona Ivana Martiniho. 
Ten zomrel, keď sa počas predošlého 
zemetrasenia snažil zachrániť sochu 
madony, ktorá mala pre miestnych 
mimoriadny význam. Na základe roz-
hodnutia Rady ministrov vyhlásili na 
včerajšok deň smútku, aby si tak uctili 
pamiatku 22 obetí živelnej pohromy.   
   (tt), Plus jeden deň 05/06/2012

V deň smútku znovu zemetrasenie
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V Zborove na severovýchode Sloven-
ska, kde je jedna z najväčších róm-
skych usadlostí v Prešovskom kraji, 
začalo tento školský rok chodiť do 
novej triedy materskej školy 21 detí. 
Kapacita škôlky pre deti z osady ne-
stačí a tak zriadili ďalšiu v priestoroch, 
ktoré poskytla katolícka cirkev. Nová 
škôlkarská trieda je čisto rómska, ale 
pani Edita Kovářová, ktorá tu vedie 
projekt Dobrý štart, dúfa, že časom sa 
to podarí zmeniť a deti „premiešať“.

Možno aj vďaka tomu, že tieto 
deti chodia do škôlky, sa budú o pár 
rokov učiť v škole v zmiešaných trie-
dach s nerómskymi deťmi. V škôlke 
sa deti učia lepšie rozumieť a hovoriť 
po slovensky, ale aj základným hygie-
nickým návykom. Podľa Kovářovej 
rómski rodičia si túto možnosť veľmi 
vážia, aj keď dochádzka detí nie je sto-
percentná. „Výsledky neprichádzajú 
hneď, ale tieto deti potrebujú pomoc. 
Keď sa nám podarí kúpiť do škôlky 
hračky, vidno, ako veľmi si to vážia,“ 
hovorí. Ak by štát investoval viac do 
predškolskej prípravy, nemuseli by sa 
viesť vášnivé debaty o internátnych 
a špeciálnych školách. „Aj keď by to 
bolo na dlhšiu trať, nemuseli by sme 
hovoriť ani o segregácii na školách, 
pretože deti by boli kultúrne aj sociál-
ne bližšie väčšinovej populácii,“ myslí 
si Laco Oravec z Nadácie Milana Ši-
mečku. S deťmi zo znevýhodneného 
prostredia sa podľa neho začína pra-
covať príliš neskoro. „Akoby sme si 
ich do šesť rokov nevšímali a potom 
je už neskoro,“

hovorí. Podľa sociologičky Zuza-
ny Kusej štát takto hazarduje s ľud-
ským potenciálom. „Stále sa hovorí 
o kríze dôchodkového systému, ale 
rozumným riešením je aj investovanie 
do vzdelania. Najviac detí sa rodí na 
východe Slovenska, ale paradoxne je 
tam najmenej škôlok,“ dodáva. V pri-
pomienkovom konaní k Národnému 
programu reforiem preto navrhuje, 
aby sa vláda zaviazala systémovo 
zlepšiť dostupnosť predškolskej vý-
chovy pre deti zo sociálne vylúčených 
spoločenstiev, a to od štyroch rokov 
veku dieťaťa. Rozvoj záujmu o uče-
nie sa novým veciam totiž prebieha 
už v ranom veku a v piatich rokoch 
je prakticky dovŕšený. „Programy pre 
deti z rodín, ktoré sú v núdzi, typu 
bezplatnej škôlky a obeda zadarmo, 
pritom nastupujú až pre deti od pia-

tich rokov,“ hovorí Kusá. Podľa Kusej 
minulá vláda kvôli šetreniu zaviedla 
radšej nulté ročníky v školách. Oravec 
súhlasí. „Ešte bývalá vláda si predškol-
skú výchovu detí zo znevýhodneného 
prostredia dala ako jednu z hlavných 
úloh. Aj keď mala skrátený mandát, 
žiadne reálne kroky v tejto oblasti sa 
neurobili. Povedal by som, že je to 
taká zabudnutá princezná,“ myslí si. 
Predškolská výchova by podľa neho 
mala byť garantovaná zo strany štá-
tu. „Teraz akoby sme ju ponechali na 
trhovú ekonomiku, na otázku dopytu 
a ponuky,“ dodáva. Podľa vlaňajšej 
správy Európskej komisie o pred-
školskej starostlivosti „viac investícií 
do predškolského vzdelávania môže 
šetriť peniaze neskôr“. Medzi trojroč-
nými deťmi z bohatšieho a chudob-
nejšieho prostredia sú veľké rozdiely 
v ich poznávacom, sociálnom a emoč-
nom rozvoji. Táto priepasť sa do pia-
teho roku života zvykne prehlbovať. 
Podľa výskumov z USA predškolské 
vzdelávanie má na deti z chudobných 
rodín dvojnásobne väčší vplyv ako na 
deti z výhodnejšieho prostredia. „Pre-
to má predškolská výchova osobitný 
úžitok pre deti a rodiny zo sociálne 
znevýhodneného prostredia,“ uvádza 
správa Európskej komisie. Škôlky zá-
roveň môžu pomôcť zlepšiť školskú 
dochádzku detí v neskoršom veku. 
Prieskum Agentúry EÚ pre ľudské 
práva a UNDP o situácii Rómov v 11 
štátoch EÚ upozorňuje, že Slovensko 
má hneď po Grécku najnižšiu mieru 
účasti rómskych i nerómskych detí 
v predškolskom vzdelávaní. Podľa ne-
dávno zverejnenej štúdie do predškol-
ského vzdelávania bolo na Slovensku 
zapojených necelých 30 percent róm-
skych detí vo veku do štyroch rokov 
a necelých 60 percent nerómskych 
detí. Ministerstvo školstva hovorí, že 
chce okrem iného zaviesť bezplatné 
vzdelávanie detí zo znevýhodneného 
prostredia so zabezpečením bezplat-
ného stravovania. Väčšie financova-
nie predškolského vzdelávania detí 
vrátane stavby nových či obnovu 
a rozšírenie budov materských škôlok 
z eurofondov sa plánuje až od ďalšie-
ho rozpočtového obdobia EÚ na roky 
2014 - 2020.

Najviac detí sa rodí na východe 
Slovenska, ale paradoxne je tam naj-
menej škôlok.                   Zuzana Kusá 

                                    Pravda, 2.6. 2012

Noc u kapucínov

Ľubomír Bajaník, moderátor: 
„Vyše stoosemdesiat kostolov rôz-
nych cirkví na celom Slovensku 
odhalilo túto noc svoje aj tajomné 
zákutia. Prednášky, výklady i kul-
túrny program prilákal do chrámov 
množstvo návštevníkov. My sme 
sa boli pozrieť v Bratislave u kapu-
cínov.“

Kristína Rehorčíková, redaktor-
ka: „U bratislavských kapucínov 
Noc kostolov odštartovala progra-
mom pre tých najmenších. Svoju 
radosť vyjadrovali spevom a tan-
com.“

Chlapec: „Dobre, sa mi tu páči, 
lebo tu mám veľa kamarátov.“

Chlapec: „Musíme tancovať 
a spievať a naháňať sa a je to úžas-
né.“

Matka dcérky: „Kostol mám 
veľmi rada, aj históriu mám veľmi 
rada, plus máme malú, tak sme pri-
šli na program pre deti.“

Otec dieťaťa: „Tak cítime sa tu 
dobre, deťom sa tu páči.“ 

Kristína Rehorčíková, redak-
torka: „Už podvečer sa kapucínsky 
kostol začal intenzívne plniť mla-
dými ľuďmi, ktorí prišli na sláv-
nostnú svätú omšu.“

Jakubrafael Patay, kapucín: 
„Takou hlavnou myšlienkou Noci 
kostolov je stretnúť sa, aby sa stre-
tli nielen tí veriaci, ale aj tí neve-
riaci, možno takí ľudia, ktorí nikdy 
v kostole neboli, ktorí možno majú 
predsudky voči týmto priestorom.“

Chlapec: „Každý kostol má 
podľa mňa svoje posolstvo a ča-
ro.“

Dievča: „Pre verejnosť budú 
zaujímavejšie, pretože budú ostatní 
vidieť, aké sú pekné a dozvedia sa 
viac o ich histórii.“

Kristína Rehorčíková, redaktor-
ka: „Okrem liturgii ponúkla Noc 
kostolov práve nahliadnutie do 
dejín prostredníctvom prehliadok 
a výstav.“

Róbert Žilka, rektor kapucín-
skeho kostola v Bratislave: „Tieto 
mozaiky a ikony, lebo sú tu aj iko-
ny, je vlastne prierez asi desiatich 
rokov mojej práce.“

Kristína Rehorčíková, redak-
torka: „Podujatie prinieslo náv-
števníkom priestor vychutnať si aj 
umenie spevu cez jedinečnú atmo-
sféru.“                      STV 1, 2.6.2012

Na investície do škôlok sa zabúda
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Anglicko žije oslavami diamanto-
vého jubilea kráľovnej Alžbety II. 
Na britskú panovníčku ale spomí-
najú aj pod Tatrami. Jej veličenstvo 
počas návštevy Slovenska zavítalo 
aj do kostola v Spišskej Sobote, 
ktorý ukrýva štyridsaťjeden národ-
ných kultúrnych pamiatok. Medzi 
nimi aj diela Majstra Pavla z Le-
voče. Tamojší farár, ktorý sa o tieto 
poklady stará chce, aby bol kostol 
vyhlásený za európsky unikát.

Kráľovná sa v tomto kostole 
zdržala nie viac ako pätnásť minút, 
no miestny farár aj po takmer šty-
roch rokoch hovorí o obrovskom 
zážitku. Ako strážca pokladov 
tohto chrámu jej robil sprievod-
cu a netají, že jej veličenstvo bolo 
uveličené.

Michal Lipták, farár Poprad 
– Spišská Sobota: „Mala také mod-
ré oči a také veľmi vnímavé a také 
dobrotivé.“

Redaktor: „So zatajeným dy-
chom z jeho úst počúvala o histó-
rii kostola. Uchvátil ju nielen oltár 
Majstra Pavla z Levoče, ale aj uni-
kátny Boží hrob. Miestny farár si 
dodnes pamätá jej slová.“

Michal Lipták, farár Poprad 
– Spišská Sobota: „Nikdy som také 
dačo nevidela, tak to je obrovské 
vyznamenanie, lebo ona toho asi 
veľmi veľa a pekného videla.“

Redaktor: „A hocikto si z kos-
tola ukradol pero, ktorým sa do 
kroniky podpísala, farára trápi naj-
mä krádež spred dvadsiatich rokov, 
keď z kostola zmizli dve vzácne so-
chy svätých. Krádež bola uzavretá, 
dá sa povedať typicky slovensky.“

Michal Lipták, farár Poprad 

– Spišská Sobota: „Zlodej sa našiel 
a plastiky nie.“

Redaktor: „Vyše štyri desiatky 
skvostov nevyčísliteľnej hodnoty 
odvtedy strážia alarmy a kamery, 
no farár priznáva, že o kostol sa aj 
tak bojí.“

Michal Lipták, farár Poprad 
– Spišská Sobota: „Ľudská cham-
tivosť sa nezastaví pred ničím, ani 
pred svätými vecami.“

Redaktor: „Aj podľa pamiatká-
rov je sa o čo báť, veď spišskoso-
botský kostol je našou výkladnou 
skriňou a príkladom toho, ako by 
sme sa o našu históriu mali starať.“

Iveta Bujnová, Krajský pamiat-
kový úrad Prešov: „Zásluhou pána 
farára, ako správcu tejto národnej 
kultúrnej pamiatky, sú do dnešné-
ho dňa všetky hnuteľné kultúrne 
pamiatky odborne reštaurátorským 
spôsobom obnovené.“

Redaktor: „Farár ale tvrdí, 
Alžbeta II. v kostole ani nedýcha-
la. Diela Majstra Pavla jej doslova 
vyrazili dych. No my Slováci sme 
tohto umelca stále nedocenili.“

Michal Lipták, farár Poprad 
– Spišská Sobota: „Keby sme boli 
iný národ, tak určite že on by mal 
postavené niekoľko pomníkov.“

Redaktor: „Strážca pokladov 
zo Spišskej Soboty mieni kostol 
prihlásiť do súťaže o európsku pa-
miatku roka. Je totiž presvedčený, 
že Kostol svätého Juraja si to za-
slúži. No a prípadné víťazstvo by 
vraj bolo ocenením toho, čo tu po 
sebe zanechal geniálny Majster Pa-
vol z Levoče, ktorého miestny farár 
s hrdosťou volá slovenský Miche-
langelo.“       Markíza, 19:00 04/06/

Noc kostolov v Komárne 
a okolí

1.júna sa na Slovensku po druhý 
raz konala Noc kostolov. V Ko-
márne je osem kostolov a kapl-
niek, väčšina z nich bola počas 
podujatia otvorená a návštevní-
kov zabávali rôznymi programa-
mi.

Iniciatíva Noc kostolov sa 
zrodila s cieľom prilákať ľudí 
do Božieho stánku, aby spoznali 
dejiny kostolov a hodnoty, ktoré 
skrývajú.

Elek László, dekan: „Ide 
o úspešné podujatie, už vlani 
naň prišli aj celé rodiny. Prišli aj 
mladí ľudia, ktorí cestou na noč-
nú zábavu zavítali aj do kostola, 
a pre zaujímavosť si ho pozreli. 
Podujatie má aj evanjelizačnú 
rolu.“

Redaktorka: „Najbohatší 
program v Komárne ponúkal 
Kostol sv. Ondreja, ktorý bol 
otvorený do polnoci. V Kos-
tole sv. Rozálie boli priprave-
né slovenské detské a hudobné 
programy, v Kaplnke sv. Anny si 
návštevníci mohli pozrieť štúdio 
Rádia Mária, v Kaplnke sv. Joze-
fa bola sviatosť oltárna.“

Osoba: „Je to pekné gesto ka-
tolíckej cirkvi.“

Osoba: „Teším sa z tohto pod-
ujatia, človek si môže pozrieť aj 
miesta, kam sa vo všedné dni ne-
dostane.“

Redaktorka: „Do Noci kos-
tolov sa zapojili viaceré cirkvi, 
v Komárne bol otvorený evan-
jelický, reformovaný a pravo-
slávny kostol, ako aj baptistická 
modlitebňa.“     STV 2, 04/06/2012

Na obdiv celému svetu

Z úst hovorkyne predsedu vlády 
sme sa dozvedeli, že tento rok sa 
Robert Fico opäť nezúčastní na 
pochode za práva homosexuálov 
Dúhový pride, lebo má vážnejšie 
starosti. Priznám sa, že neverím 
takému zdôvodneniu, lebo pán pre-
miér už viackrát dal najavo, že tento 
problém ho nezaujíma. Možno je to 
naozaj „iba“ výraz jeho nezáujmu. 
Možno si nechce pohnevať katolíc-
ku cirkev a veriacich. A možno ide 

o nedocenenie faktu, že vo vysokej 
funkcii, ktorú zastáva, a pri vplyve, 
ktorý má na širokú verejnosť, je 
každé jeho gesto vnímané ako poli-
tický akt: čo sa má podporovať, čo 
odmietať a čo prípadne ignorovať. 
A napokon v danom konkrétnom 
prípade vôbec nejde o to, či sú mu 
homosexuáli sympatickí, alebo nie, 
či s ich požiadavkami bezvýhradne 
súhlasí, alebo nie. Ide tu predo-
všetkým a v prvom rade o obranu 

všeobecných, univerzálnych ľud-
ských práv, aj keď v ich konkrét-
nej podobe, a obranu rovnosti proti 
akýmkoľvek prejavom diskriminá-
cie a extrémizmu. Takto už len jeho 
účasť na Dúhovom pochode by 
dala verejnosti jasné posolstvo, že 
mu na tejto obrane mimoriadne 
záleží. A toto gesto, ako predseda 
vlády a navyše ľavicový politik, za 
ktorého sa pasuje, verejnosti stále 
dlhuje.  Ivan Buraj, SME 06/06/2012 

Gesto ako politický akt
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Majetní žobraví mnísi

Mníšsky rád dominikánov, ktorý as 
síce dobrovoľne vzdal majetku, no 
zdá sa, že v Košiciach veselo kšeftuje 
s pozemkami. Najnovšie sa zmráka 
nad Botanickou záhradou. Pozemky, 
na ktorých leží, totiž vlastnia domini-
káni a chcú ich speňažiť. Buď pôdu 
predajú, alebo Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika zdvihnú nájom.

Dominikánom patrí pod košickou 
Botanickou záhradou približne de-
saťhektárový pozemok. Patrí k nemu 
napríklad námestíčko, na ktorom stojí-
me, alebo breh, na ktorom sú vysade-
né vzácne dreviny. Rovnako im patria 
všetky chodníky a vstupné nádvorie. 
Celý areál Botanickej záhrady je situ-
ovaný v štvrtom ochrannom pásme, 
ako napríklad Tatranský národný park. 
Nič iné ako záhrada tu ani nemôže byť. 
Bez pozemkov ostane bez vody, či bez 
priestorov na kultiváciu drevín. Jediné, 
na čo nemá rád žobravých mníchov 
nárok, sú pozemky pod skleníkmi. Tie 
patria priamo Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika.“

Ladislav Mirossay, rektor UPJŠ: 
„Zmluva o prenájme, ktorú máme, 
vlastne nám končí v septembri, takže 
nevieme ako to bude ďalej.“

Redaktor: „Univerzita doteraz pla-
tila symbolický nájom, asi osemtisíc 
eur ročne, no mnísi chcú viac. Buď 
zdvihnú škole nájom, alebo ponúkli 
hektár pôdy za približne milión eur.“

Ladislav Mirossay, rektor UPJŠ: 
„Univerzita nielenže nemá na odkúpe-
nie toho pozemku, ale v podstate keby 
sa ten prenájom menil na trhové ceny, 
tak ani na to nemáme peniaze.“

Centrála dominikánov v Košiciach: 
„Zatiaľ čo jednáme s ÚPJŠ o budúcej 
zmluve, tak neposkytujeme žiadne in-
formácie, lebo to nepokladáme za se-
riózne.“

Redaktor: „Dominikáni sa k po-
zemkom dostali začiatkom deväťde-
siatych rokov minulého storočia. Štát 
zákonom kompenzoval krivdy, ktoré 
cirkvi spôsobili komunisti. Samot-
né pozemky však reštituovala rodina 
Bayernových, pretože im v minulosti 
patrili. Dostala za ne štátne obligá-
cie. Jeden pozemok tak poslúžil trom 
rôznym účelom. Spokojní boli Bayer-
novci i dominikáni, no univerzita teraz 
ťahá za kratší koniec.“

Ladislav Mirossay, rektor UPJŠ: 
„Riešenie – budeme sa snažiť nájsť.“

                               Markíza, 04/06/2012

Talianske médiá dostali kompromi-
tujúce dokumenty ľudí blízkych pá-
pežovi Benediktovi XVI.

Neznámi vydierači stupňujú úto-
ky na Vatikán. Hoci úrady najmenšie-
ho štátu sveta prednedávnom zatkli 
pápežovho komorníka podozrivého 
z odovzdania súkromnej korešpon-
dencie Benedikta XVI. novinárom, 
k médiám sa dostali nové prísne taj-
né materiály, ktoré odosielateľ upra-
vil tak, aby bol čitateľný iba dátum 
z februára 2009, poštová známka 
a podpis pápežovho osobného tajom-
níka Georga Gansweina. Anonym 
tvrdí, že texty upravil preto, aby chrá-
nil pápeža. „Má ísť však o veľmi cit-
livé dokumenty a muž sa vyhráža, že 
ich zverejní v plnom znení,“ uviedol 
denník La Repubblica, ktorému listy 
poslali.

Pápežovi blízki
Pre Vatikán to znamená jasný od-

kaz - 46-ročný komorník Paolo Gabri-
ele, ktorý už takmer dva týždne sedí 
za mrežami, nekradol pápežovi listy 
sám. Podľa vatikánskej vyšetrovacej 
komisie, ktorú vedie slovenský kardi-
nál Jozef Tomko, za ním zrejme sto-
jí celá sieť ľudí. Autor anonymných 
listov píše, že za škandál je v skutoč-
nosti zodpovedný kardinál Tarcisio 
Bertone, šéf vatikánskej vlády a po 
pápežovi muž číslo dva v hierarchii 
cirkevného štátu. Druhým zodpoved-
ným má byť Ganswein. Obaja majú 
mať na svedomí rozsiahlu korupciu, 
a preto ich treba exemplárne potres-
tať. Už v predchádzajúcich týždňoch 
sa na stránkach objavovali dokumen-
ty, ktoré naznačovali mocenské boje 
medzi vysokopostavenými cirkev-
nými predstaviteľmi. Hlavným ak-
térom intríg má byť práve Bertone. 

Experti sú však presvedčení, že ak 
Vatikán súčasné ťažké obdobie zvlád-
ne a očistí sa od korupčných praktík, 
môže zo škandálu vyjsť posilnený. 
„Tieto kauzy robia väčšinou médiá, 
ktoré poukážu na jadro problému. 
Keď sa ho podarí vyriešiť, v koneč-
nom dôsledku to prinesie Vatikánu 
prospech,“ povedal pre HN Marián 
Gavenda, bývalý hovorca Konfe-
rencie biskupov Slovenska. Tým sa 
však vyhrážky neznámeho odosiela-
teľa nekončia. Tvrdí, že dokumentov 
kompromitujúcich najvyšších vati-
kánskych predstaviteľov má stovky. 
Je pripravený kedykoľvek ich posu-
núť médiám a zverejniť. Pápežský 
palác by podľa datovania listov z 19. 
februára 2009 dokázal pomerne rých-
lo zistiť, o aké písomnosti ide.

Kontroverzní biskupi
Tesne pred týmto dňom totiž vo 

Vatikáne padlo rozhodnutie o bis-
kupoch z kontroverzného Bratstva 
svätého Pia X. Benedikt XVI. vte-
dy aj napriek protestom židovských 
obcí zrušil exkomunikáciu štyroch 
biskupov z cirkvi. Medzi rehabilito-
vanými biskupmi bol totiž aj Richard 
Williamson, známy ako popierač 
holokaustu. Rozhodnutie pápeža 
vyvolalo ostrú vlnu kritiky. Vatikán 
si zatiaľ napriek narastajúcim roz-
merom škandálu zachováva chladnú 
hlavu. „Nečudoval by som sa, keby 
sa v najbližších dňoch objavili nové 
papiere. Ani pápeža to nevydesilo. Je 
si vedomý ťažkostí, ktoré sa môžu 
vyskytnúť,“ povedal Benediktov ho-
vorca Federico Lombardi.

„Už čoskoro sa môžu objaviť 
nové dokumenty. Federico Lombar-
di, pápežov hovorca

       Pavel Novotný, HN 05/06/2012

Vatikán vydierajú tajnými listami

Predseda KBS a bratislavský arcibis-
kup Stanislav Zvolenský vyjadril hl-
boké poľutovanie nad zámerom usku-
točniť v sobotu počas bratislavského 
Dúhového PRIDE 2012 predstieraný 
sobáš osôb rovnakého pohlavia. Pred-
stieraným sobášom, ktorý sa má konať 
pod záštitou primátora Bratislavy Mi-
lana Ftáčnika, sa relativizuje právny 
poriadok Slovenskej republiky a usi-
luje sa o zmenu definície manželstva.
„Snahy postaviť iné typy vzťahov na 

úroveň manželstva a rodiny odporu-
jú prirodzenosti ľudskej spoločnosti 
a vedú k narušeniu jej základov. Vy-
zývame všetkých ľudí dobrej vôle 
k podpore manželstva a rodiny ako 
zväzku jedného muža a jednej ženy,“ 
napísal Zvolenský vo vyhlásení. Podľa 
neho prirodzené manželstvá a rodiny 
prispievajú jedinečným a nenahradi-
teľným spôsobom k dobru spoločnosti 
a sú podmienkou jej existencie. 
            JÁN FELIX, Šport 07/06/2012 

Hlboké poľutovanie
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S blížiacim sa sobotňajším Dúhovým 
pochodom za zrovnoprávnenie lesieb, 
gejov, bisexuálnych a transgender 
ľudí sa aktivizuje tábor jeho prívržen-
cov aj odporcov. Kým veľvyslanci 18 
štátov a Európskej komisie vyjadrili 
pochodu podporu, Konferencia bis-
kupov Slovenska vyhlasuje, že vzťah 
ľudí rovnakého pohlavia „v nijakom 
prípade nemožno schvaľovať“. Zá-
roveň zdôrazňuje, že katolícka cirkev 
rešpektuje dôstojnosť každej osoby 
a odmieta akúkoľvek nespravodlivú 
diskrimináciu človeka. Podľa Roma-
ny Schlesinger, riaditeľky Queer Lea-
ders Forum, ktoré organizuje Dúhový 
pochod, napriek vyhláseniam cirkvi 
práve homosexuáli, lesbičky, bisexuáli 
a transgender ľudia, ktorí sú veriaci, to 
majú v živote väčšinou ťažšie. „Na-
priek hlásaniu cirkvi o všeobjímajú-
cej láske prežívajú najťažšie chvíle 
a stáva sa im, že ich rodina odmietne, 
vyhodí a dedina alebo mesto odsúdi,“ 
hovorí Schlesinger. S inou sexuálnou 
orientáciou sa podľa nej aj preto lepšie 
vyrovnáva človek, ktorý nepochádza 
z nábožensky ortodoxného prostredia. 
Homosexualita je podľa vyhlásenia 
katolíckej cirkvi skúška. Pripúšťa, že 
existuje „nemalý počet žien a mužov 
s homosexuálnymi sklonmi“, ktorí sa 
pre svoju orientáciu stretávajú s prob-
lémami. „Treba ich prijímať s úctou, 
súcitom a jemnocitom a vyhýbať sa 
akémukoľvek náznaku nespravodli-
vej diskriminácie voči nim,“ odvoláva 
sa na Katechizmus katolíckej cirkvi. 
Zároveň dodáva, že „homosexuálne 
osoby sú povolané k čistote. Čnosťa-
mi ovládania sa, ktoré vychovávajú 
k vnútornej slobode, niekedy aj pomo-
cou nezištného priateľstva, modlitbou 
a s pomocou sviatostnej milosti sa 
môžu a majú postupne a rozhodne pri-
bližovať ku kresťanskej dokonalosti“. 
„Homosexuálne cítiacim ľuďom“ sa 
podľa vyhlásenia KBS venuje cirkev 
prostredníctvom občianskeho združe-
nia Rieky a Linky Valentín. Telefonic-
ké kontaktné údaje na tieto organizácie 
sa nám však nepodarilo nájsť. Webová 
stránka rieky.17. forumer.com hovorí 
o duchovnej obnove pre inak sexuálne 
cítiacich a o možnosti písomného kon-
taktu. Na naše otázky o ich aktivitách 
a postojoch sme odpoveď nedostali. 
Linka Valentín podľa informácií z por-
tálu pôsobí od roku 1999 pri Grécko-
katolíckej cirkvi v Košiciach-Starom 

meste ako písomná linka dôvery. „V 
duchu evanjelia je tu pre ľudí hľada-
júcich prijatie i pochopenie v ťažkos-
tiach života súvisiacich s prežívaním 
inej citovej a sexuálnej náklonnosti. 
Občianske združenie Rieky od roku 
1998 (neformálne od roku 1997). 
Usporiadalo dve medzinárodné konfe-
rencie: Kresťanský pohľad na problém 
homosexuality (za podpory Komi-
sie pre otázky bioetiky Konferencie 
biskupov Slovenska). Spolu s linkou 
Valentín hľadá možnosti, ako priblí-
žiť vnútorné prežívanie inak sexuálne 
cítiacich ľudí, predovšetkým spolo-
čenstvu Cirkvi, aby v nej nachádzali 
prijatie, pochopenie i oporu,“ uvádza 
sa na stránke. Do diskusie na portáli 
sa však zapojila aktivistka iniciatívy 
Homosexuálni kresťania a im blízki. 
Združenie organizuje raz mesačne 
stretnutia „gay-kresťanov z rôznych 
cirkví i bez cirkví, s rôznym chápaním 
Slova i rôznymi životnými postojmi 
a cestami, vo vzájomnej úcte k rôz-
nostiam a inakostiam, i k vzájomným 
nesúhlasom či nepochopeniam. Láska 
nevylučuje rôznorodosť, rozličnosť 
nebráni láske“, uvádza sa na stránke 
iniciatívy. Podľa informácií z portálu 
homosexuálnych kresťanov sa sna-
žia stretávať pravidelne, na „území 
rôznych kresťanských spoločenstiev/
cirkví, podľa možností a okolností, 
a podľa vôle, nápadov a inšpirácií zú-
častnených. Vraj by niektorí noví aj 
radi prišli, ale boja sa, že nie sú dosť 
kresťanskí, iní sa možno zas obávajú, 
že im dosť kresťanskí nebudeme... Či 
sme málo či až príliš kresťanskí? Kto 
vie, radi by sme vedeli aj my,“ píše sa 
na stránke Homosexuálni kresťania 
a im blízki. Na naše otázky do uzávier-
ky čísla nestihli odpovedať, s výnim-
kou jednej - „na Dúhovom pochode 
sa určite zúčastníme“. Podľa sociológa 
Miroslava Tížika je ťažké predvídať, 
či cirkev časom zmierni svoj postoj 
voči homosexuálom. „Oficiálne cirkev
vystupuje z pozícií nastolených pápe-
žom Jánom Pavlom II., podľa ktorých 
ponúka niečo, čo je nemenné, teda sta-
bilitu. Ustúpiť neustúpi, môže zmeniť 
len komunikačnú stratégiu, ktorá mož-
no bude postavená na lepšom zdôraz-
ňovaní hodnôt a na tom, prečo cirkev 
nemôže akceptovať takýto typ správa-
nia,“ hovorí. Pripomína, že v zahraničí 
sa o tejto oblasti diskutuje inak. „Vo 
verejnom priestore tam zaznejú aj hla-

Pred Dúhovým pochodom sa aktivizujú aj katolícki biskupi

sy tolerantnejších kňazov, ktoré žiada-
jú o zmenu vzťahu a väčšiu toleranciu, 
empatiu, chápanie homosexuality a ta-
kýchto ľudí. U nás okrem oficiálnych
predstaviteľov nijaké iné hlasy kňazov 
nezaznejú, preto to pôsobí tak jednofa-
rebne a jednostranne,“ dodáva.

„U nás okrem oficiálnych predsta-
viteľov nijaké iné hlasy kňazov neza-
znejú.“ Miroslav Tížik sociológ

Kňazi: Homosexualita  
je skúškou

Gejovia a lesby pred svojím pocho-
dom vzbudili záujem cirkvi

Homosexuálne úkony sú nezria-
dené a homosexuálov treba prijímať 
s úctou, so súcitom a s jemnocitom. 
Tak sa vyjadrila katolícka cirkev na 
adresu homosexuálov tesne pred ich 
dúhovým pochodom.

Podľa cirkvi sú homosexuálne 
úkony svojou vnútornou povahou 
nezriadené, pretože zatvárajú pohlav-
ný úkon pred darom života. „No sú 
nezriadené, ale právne nezriadené,“ 
komentuje najnovšie vyjadrenia cir-
kevných hodnostárov organizátorka 
podujatia Dúhový PRIDE Romana 
Schlesinger. „Beriem to ako názor, 
a nie ako niečo mienkotvorné.“

Plnia Božiu vôľu?
Podľa cirkvi nemalý počet mužov 

a žien má hlboko zakorenené homo-
sexuálne sklony. „Táto objektívne 
nezriadená náklonnosť je pre väčšinu 
z nich skúškou. Treba ich prijímať 
s úctou, so súcitom a s jemnocitom,“ 
píše sa v katechizme. Aj tieto osoby 
sú vraj povolané plniť vo svojom ži-
vote Božiu vôľu. „Neviem sa k tomu 
vyjadriť, netestujeme každého člove-
ka nejakým špeciálnym testom… A je 
to v podstate aj jedno, koľko mužov 
a žien má čo zakorenené, je to kaž-
dého osobná vec,“ vraví Schlesinger. 
Podľa nej sa treba trocha pozrieť na 
rovnaké cirkvi v zahraničí. „Napríklad 
do Viedne alebo do škandinávskych 
krajín, takisto v Španielsku už funguje 
aj gay kňaz.“ Podľa cirkvi sú homose-
xuálne osoby povolané k čistote. „Pre 
mňa jediná čistota je sprcha, kozmeti-
ka. Som ateistka a nehanbím sa za to,“ 
vyhlásila aktivistka.                (irk, sita)

           Plus jeden deň 05/06/2012
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Scéna Divadelného ústavu, Štúdio 
12, ktorá vytvára platformu pre na-
daných začínajúcich autorov a ne-
bráni sa experimentom, v pondelok 
večer uviedla premiéru pôvodnej 
slovenskej hry Martina Hvišča 
Triáda. Hra bola ocenená v súťaži 
pôvodných slovenských a českých 
hier Dráma 2010, získala náklon-
nosť odbornej poroty a 3. miesto. 
Ak má byť Boh otec a jeho syn - Je-
žiš Kristus, o čom teda bol ich sku-
tok? Bola to plánovaná samovražda 
syna či vražda zo strany otca? Nad 
týmito otázkami, ktoré si sám kla-
die, uvažuje autor a režisér Martin 
Hvišč. Filozofovanie ide celým prí-
behom a môže to nepripraveného 
diváka odradiť, no ak zotrvá, nesie 
si domov celkom peknú „skladač-
ku na dlhšie“. Divadlo, nemať seba 
a žiť len cezeň... Hlavná postava 
štamgasta v malej krčmičke, stvár-
nená Pavlom Michalkom, prežíva 
rozpory a náhodný návštevník, Pe-

ter Brezňan mu prináša rozuzlenie 
jeho mysle. Nenachádza útočisko, 
žije prchavým životom bez zmys-
lu v otáznikoch, spoliehajúc sa na 
náhody, ktoré autor nazval nevy-
hnutnosťou a pravidlom. Dá sa 
však na ne spoliehať? Myšlienka 
prirovnať v predstavení smrť Jana 
Palacha k ukrižovaniu Ježiša Krista 
nie je nezaujímavá, no diváka odrá-
dza ťažkopádnym jazykom. Dikcia 
reči, ktorú autor a zároveň režisér 
vložil do úst svojim hrdinom, pre-
zrádza dominanciu autorovho ru-
kopisu - obaja protagonisti ju majú 
totožnú. Predstavenie na úspornej 
scéne dokresľuje priliehavá hudba 
Mareka Škvareninu. Tretiu postavu, 
barmanku a sprievodcu dialogom 
stvárnila Miroslava Michalková. 
Napriek možným výhradám tento 
herecký trojkoncert po baví, zamra-
zí a neopustí... Pri beh stále živý 
nesie so sebou bremeno otáznikov.  
 Jana Jurkovičová, Pravda 06/06/2012 

Príde košická univerzita  
o botanickú záhradu?

Pôvodne žobravý rád má veľký ma-
jetok. Dominikáni vlastnia tretinu 
pozemkov pod botanickou záhradou. 
Časť z nich chcú speňažiť, čo by mohlo 
ohroziť ďalšie fungovanie vedeckej 
inštitúcie. Na dohodu síce ešte zostá-
va niekoľko týždňov, no zriaďovateľ 
- Univerzita P. J. Šafárika - peniaze na 
kúpu nehnuteľností nemá.

Dominikáni vlastnia 10 hektárov 
pozemku v botanickej záhrade, ktorý 
získali po revolúcii. Doteraz sa s uni-
verzitou dohodli na prenájme. Ročne 
im univerzita platila okolo 9 500 eur. 
Časť pozemkov však chcú dominikáni 
predať. Za 1,4 hektára v tejto lokalite 
by mohli získať až 2 milióny eur. „Je 
to vysoká suma, univerzita na to nemá 
peniaze,“ konštatoval rektor univerzity 
Ladislav Mirossay. Botanická záhrada 
má na pozemkoch vysadené vzácne 
stromy, napríklad asi 70 rokov starý 
sekvojovec mamutí. Sú tam aj techno-
logické zariadenia na zachytenie vody, 
s ktorou polievajú rastliny. Navyše je 
celý areál v štvrtom ochrannom pásme 
a stavať sa tam nič nesmie. „Korektne 
s majiteľmi pozemkov rokujeme, za-
tiaľ nás nikto odtiaľ nevyhadzuje. Obá-
vam sa však, ako to bude v septembri,“ 
dodal rektor Mirossay, ktorý má oba-
vy, či dominikáni nezvýšia aj prenájom 
za zvyšné pozemky. Dominikáni sa 
k problému nevyjadrujú. „Ešte roku-
jeme a kým nedôjde k dohode, žiadne 
informácie neposkytujeme,“ uviedol 
zástupca dominikánov.                  (hkl)

                    Nový Čas 06/06/2012

Triáda nie je len experimentomPápež sa modlil  
za kráľovnú Alžbetu II.

Pápež Benedikt XVI. zahrnul do svo-
jich včerajších modlitieb vo Vatikáne 
kráľovnú Alžbetu II., ktorá uplynulý 
víkend oslávila 60. rokov na britskom 
tróne. Vzťahy medzi hlavami kato-
líckej a anglikánskej cirkvi boli dlhé 
storočia napäté. Zmenil to až Benedik-
tov predchodca Ján Pavol II., ktorý sa 
v roku 1982 stretol s britskou panov-
níčkou ako prvý pápež po 450 rokoch. 
„Kráľovná bola po celý čas vládnutia 
príkladom boja za slobodu a demokra-
ciu,“ napísal Benedikt XVI. v posol-
stve Alžbete II.   Reuters, HN 07/06/2012

Botanická záhrada v Košiciach môže prísť o pozemky

Botanická záhrada Univerzity Pav-
la Jozefa Šafárika v Košiciach rieši 
existenčný problém. Z tridsiatich hek-
tárov, na ktorých sa rozprestiera jej 
areál, patrí desať rádu dominikánov. 
Botanickej záhrade vyprší desaťročná 
zmluva na prenájom v septembri a cir-
kev chce pozemky predať. Čo bude 
potom, zatiaľ nikto z kompetentných 
nevie. Poslednou nádejou sú rokova-
nia. Dominikáni sa zatiaľ k celej zále-
žitosti nechcú vyjadrovať, kým trvajú 
rokovania s univerzitou. Podobne sa 
vyjadril aj rektor univerzity Ladislav 
Mirossay. „V súčasnej dobe intenzívne 
prebiehajú rokovania medzi Univer-
zitou Pavla Jozefa Šafárika a Domi-
nikánskym konventom. Univerzita 
predloží svoje stanovisko k nastolenej 
problematike po uzatvorení výsled-
ných rokovaní,“ komentoval situáciu 
rektor. Ministerstvo školstva sa zatiaľ 

situáciou nezaoberá, keďže podľa ho-
vorcu Michala Kaliňáka zatiaľ neevi-
dujú požiadavku univerzity týkajúcu 
sa botanickej záhrady. Záhrada by na 
svoje bezprostredné fungovanie potre-
bovala zhruba tri hektáre z plochy, kto-
rú vlastní cirkev. Ibaže za 1,4 hektára 
by mala univerzita zaplatiť vyše dva 
milióny eur. Univerzita však peniaze 
na kúpu pozemkov nemá. Botanická 
záhrada má na cirkevných pozemkoch 
vonkajšie expozície. Prednedávnom 
ponúkla cirkvi na výmenu pozem-
ky v inej časti, no nedohodli sa. Celý 
areál záhrady je pre vzácne exponáty 
vo štvrtom stupni ochrany. Primátor 
Košíc Richard Raši vyhlásil, že v prí-
pade botanickej záhrady v žiadnom 
prípade nedôjde k zmene územného 
plánu, ktorý by jej časť preklasifiko-
val na stavebné pozemky. (bm), Pravda 
08/06/2012

Kostol museli zbúrať

Zemetrasenie v Taliansku má ďalšiu obeť. Ide o tento kostol, posta-
vený ešte v roku 1907. Otrasy natoľko narušili jeho statiku, že sa ho 
mesto radšej rozhodlo zničiť. Stačilo pár sekúnd, a obľúbený kostol 
zmizol v hustom prachu.                                          Markíza, 06/06/2012
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Gejovia, lesby, silní katolíci, extré-
misti a aj policajti. Na zajtrajší Dú-
hový pochod v Bratislave sa chystá 
naozaj široké spektrum ľudí. Hoci 
každý z iného dôvodu. Kým pre ge-
jov, lesby, bisexuálov a transgender 
ľudí pochod symbolizuje boj za ich 
práva, kresťanské združenia prídu 
preto, aby im v nich bránili. A poli-
cajti sú preventívne pripravení brániť 
jedných aj druhých. Katolícka cirkev 
dáva svoje pobúrenie najavo už celý 
týždeň. Symbolické sobáše jedného 
mužského a jedného ženského páru, 
ktorými sa zajtra začne Dúhový po-
chod, už odsúdil predseda Konferen-
cie biskupov Slovenska arcibiskup 
Stanislav Zvolenský a zaktivizovalo 
sa aj niekoľko kresťanských združe-
ní, ktoré v čase plánovaných symbo-
lických sobášov v rámci Dúhového 
pochodu vytvoria živú reťaz. Mladí 
majú ísť v tričkách s bielou potla-
čou s nápismi: „Rodina je úžasná 
a výnimočná, lebo deti sú naša bu-
dúcnosť“, „Mama a tato navždy“, 
„Nie je nič lepšie pre deti“, „Hrdí na 
rodinu.“ Na samotnom Dúhovom 
pochode sa však zúčastnia aj niek-
torí kresťanskí homosexuáli, ktorí sa 
pravidelne stretávajú v rámci nefor-
málneho združenia Homosexuálni 
kresťania a im blízki. „Rôznosť ná-
zorov a prístupov v našom spoločen-
stve sa prejavuje aj v tom, že niektorí 
na Dúhový pochod pôjdeme a niek-
torí nie. Tí, ktorí ideme, vnímame 
Príde ako akciu zameranú na naše 
zviditeľnenie a podporu ľudských 
práv. Z osobnej skúsenosti vieme, že 
vytláčanie homosexuality do sféry 
tabu nič nerieši a vyvoláva mnohé 
problémy. Tí, ktorí sa nezúčastnia, 
majú rôzne dôvody. Prekáža im ši-
roká paleta požiadaviek - nesúhlasia 
napríklad s potrebou uzákonenia re-
gistrovaných partnerstiev, s prípad-
nými adopciami, možnosťou umelé-
ho oplodnenia,“ uviedol pre Pravdu 
jeden z členov spoločenstva. Po skú-
senosti z prvého ročníka Dúhového 
pochodu sa organizátori a polícia 
pripravujú aj na možnosť konfliktu
účastníkov pochodu s extrémistami. 
„Vieme, že sa mobilizuje Ľudová 
strana Naše Slovensko, o nejakých 
dálších skupinách nevieme, ale mo-
nitoruje to polícia,“ hovorí Romana 
Schlesinger, riaditeľka Queer Lea-
ders Forum, ktoré je organizátorom 

pochodu. „Situáciu monitorujeme 
a bezpečnostné zložky ju pravidel-
ne vyhodnocujú,“ povedal hovorca 
primátora Ľubomír Andrassy s tým, 
že podrobnosti o chystaných opat-
reniach z bezpečnostných dôvodov 
nebudú zverejňovať. Tento týždeň na 
stretnutí na magistráte si s organizá-
tormi a zástupcami Policajného zbo-
ru i mestskej polície dohodli pravidlá, 
ako postupovať v prípade konfliktu
medzi priaznivcami pochodu a ich 
odporcami. „Mesto zároveň vyzvalo 
organizátorov a účastníkov pochodu, 
aby zbytočne neprovokovali a nene-
chali sa vtiahnuť do konfliktných
situácií,“ dodáva Andrassy. Najväč-
šia zodpovednosť je podľa hovorcu 
primátora na pleciach organizátorov. 
Organizátori majú zvládnuť kontroly 
pri vstupe do zóny, kde bude pochod 
prebiehať, v prípade hroziacich kon-
fliktov bude konať štátna a mestská
polícia. Podľa Schlesinger pri organi-
zácii podujatia pomáha približne 80 
dobrovoľníkov. Konkrétne opatrenia 
ani trasu pochodu z bezpečnostných 
dôvodov neuvádzajú. Dav ľudí budú 
podľa nej usmerňovať policajti aj 
organizátori. Organizátori očakáva-
jú, že na Dúhový pochod príde po-
dobne ako vlani približne dvetisíc 
ľudí, možno aj viac. „Uvidíme, ak 
bude pršať, účasť bude asi menšia,“ 
hovorí Schlesinger. Dúhový pochod 
sa začne o 13.00 na Námestí slobody 
uvítaním a príhovormi europoslan-
kýň Ulrike Lunacek a Moniky Fla-
šíkovej-Beňovej. Tá včera pre agen-
túru SITA zdôraznila, že Dúhový 
pochod nie je žiadny karneval ani 
Love Parade. „Slovenský Dúhový 
Pride je podujatie, kde sa príslušníci 
LGBT komunity chcú domôcť prá-
va na uzákonenie možnosti tvoriť 
registrované partnerstvá a tiež nebyť 
diskriminovanými v pracovnom, ale 
ani súkromnom živote,“ povedala 
slovenská europoslankyňa, ktorá sa 
na pochode zúčastnila aj vlani. Tento 
rok bude pochod podľa Flašíkovej-
-Beňovej ovplyvnený tým, že do 
parlamentu „akosi pribudli poslanci 
s názormi, ktoré sú už vo väčšine 
štátov EÚ dávno v kategórii odsúde-
niahodných“. Slovenskú spoločnosť 
nepolarizujú podľa nej slušní ľudia, 
ale „tí, ktorí nerešpektujú ľudské 
práva iných“, povedala pre SITA.      
  Daniela Balážová, Pravda 08/06/2012

Sobáše v kostoloch

Homosexuáli v Dánsku sa už môžu 
sobášiť aj v kostoloch. Zákon dnes 
schválil parlament. Partnerom rov-
nakého pohlavia tak politici umožnili 
mať oficiálnu cirkevnú svadbu na-
miesto krátkeho požehnania.

Redaktor: „Dánsko umožní ho-
mosexuálnym a lesbickým párom ab-
solvovať celý svadobný obrad presne 
taký, aký majú páry opačného pohlavia. 
Dánsko sa tak dostane na úroveň krajín 
ako Švédsko, či Island. Hlasovalo sa aj 
v Rusku, kde naopak, poslanci zakáza-
li na sto rokov pochody homosexuálov 
na verejnosti.“   Markíza, 07/06/2012 

Dúhový pochod priláka aj veriacich

Školáci školákom

Počas celého júna budú mať žiaci 
a študenti možnosť darovať svoje 
použité, no funkčné školské po-
môcky sociálne núdznym deťom 
a zamýšľať sa tak nad životnými 
podmienkami rovesníkov. Toto 
podujatie s názvom „Daruj škol-
ské pomôcky“ organizuje už tretí 
raz Slovenská katolícka charita . 
Školské potreby bude prijímať viac 
ako 30 charitných centier po celom 
Slovensku v čase od 1. do 30. júna. 
Predovšetkým je akcia orientovaná 
na základné a stredné školy. 
            JÁN FELIX, Šport 07/06/2012

Poznáte  
svätého Reparáta?

BRATISLAVA – Deti zo škôl v bra-
tislavskom Starom Meste sa o his-
tórii hlavného mesta učia priamo 
v jeho uliciach. Štvrtákov a piata-
kov dnes čaká exkurzia do Františ-
kánskeho kostola Zvestovania Pána, 
kde je uložená relikvia sv. Reparáta 
– patróna všetkých študentov. Deti 
prevedie po chráme sprievodky-
ňa a páter Juraj Mihály a pozrú si 
múmiu svätca, ktorý žil v 4. storo-
čí. Bezplatná prehliadka mesta pre 
dospelých s témou Bratislavské tr-
hoviská sa bude konať v nedeľu 10. 
júna o 14.00, zraz je pri Rolandovej 
fontáne.           (sita)
      Plus jeden deň 04/06/2012
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Bohatstvo katolíckej cirkvi sa v minu-
losti množilo aj metódami organizova-
ného zločinu

Taliansky filmový režisér Giusep-
pe Ferrara mal už pred štvrťstoročím 
všetky ingrediencie na zaručený trhák. 
Burzové machinácie, slobodomurárske 
lóže, tajnú službu, vysokopostavených 
politikov, mafiu aj Vatikán. To všetko
v dokonalom príbehu, aký by si vedel 
predstaviť len málokto. No trvalo mu 
až päť rokov, kým od producentov po-
čul konečné rozhodnutie. Ani atraktív-
ny námet nedokázal presvedčiť Silvia 
Berlusconiho a Vittoria Goriho, aby 
filmovému nápadu dali zelenú. Prob-
lémom určite nebola bujará fantázia, 
ktorej by len ťažko mohli diváci uveriť. 
Práve naopak – film mal byť vernou re-
produkciou škandálu, ktorý v Taliansku 
poznal každý. Centrom príbehu, ktorý 
sa dočkal sfilmovania až v roku 2001,
bol taliansky finančný dom BancoAm-
brosiano. Keď pred tridsiatimi rokmi 
vyhlásil bankrot, jeho najväčším akcio-
nárom bol Inštitút pre náboženské die-
la. Ten je v centre pozornosti dodnes. 
Až na to, že len málokde spomenú jeho 
oficiálny názov. Pre médiá je to jedno-
ducho Vatikánska banka. Kombinácia 
centra rímskokatolíckej cirkvi a pe-
ňazí je dlhodobo mimoriadne živnou 
pôdou pre rôzne konšpiračné teórie. 
Nahráva im sama politika Vatikánskej 
banky postavená na extrémnom utajo-
vaní všetkých dôverných informácií. 
Vedie účty, o ktorých existencii nevie 
prakticky nik. Nepodlieha žiadnemu 
auditu a neexistujú ani hodnoverné in-
formácie o jej finančnej situácii. Tvrdí,
že všetky záznamy po desiatich rokoch 
likviduje. Na rozdiel od ostatných bánk 
nemá žiadne pobočky. Nemá ani žiad-
nych akcionárov. Nevzťahujú sa na ňu 
pravidlá EÚ, funguje ako daňový raj. 
A aby toho nebolo málo, nemá šťastie 
ani na ľudí, ktorí sú s ňou priamo alebo 
nepriamo spájaní.

Bankárski pionieri
Katolícka cirkev má k bankovníc-

tvu blízko už niekoľko storočí. Banku 
Ducha Svätého (Il Banco di Santo Spi-
rito) založil pápež Pavol V. začiatkom 
17. storočia. Bol to prvý bankový dom, 
ktorý začal v Ríme prijímať vklady ve-
rejnosti, a vzhľadom na svoj domicil 
v pápežskom štáte bol zároveň aj pr-
vou centrálnou bankou na starom kon-
tinente. Pôvodnou úlohou banky bola 
finančná podpora chátrajúcej nemocni-

ce, no po krátkom čase už pomáhala aj 
ďalším ozdravovniam a zabezpečovala 
i financovanie verejných projektov. Sa-
mostatne fungovala až do roku 1992, 
keď jej históriu dopísala fúzia s Ban-
co di Roma. Historická skúsenosť 
s bankovníctvom nebola pre Vatikán 
automaticky synonymom finančného
rozkvetu. Krátko po prvej svetovej voj-
ne sa centrum katolíckej cirkvi ocitlo 
dokonca na hranici bankrotu. Situácia 
sa dramaticky zmenila až podpisom 
Lateránskych dohôd, ktorými získal 
Vatikán medzinárodnú suverenitu a fi-
nančnú injekciu – hotovosť a talianske 
štátne dlhopisy v celkovej hodnote 
vyše 90 miliónov amerických dolárov. 
V tom čase už mal Vatikán prichysta-
ného muža, ktorý mal z týchto peňazí 
vyrobiť ďalšie. Bernardino Nogara sa 
stal finančníkom, ktorý sa podľa his-
torikov v rozhodujúcej miere podpísal 
pod novodobú finančnú silu Vatikánu.
Keď dostal ponuku od pápeža Pia XI., 
pre Nogaru nebolo centrum katolíckej 
cirkvi neznáme. Bol to on, kto Piovmu 
predchodcovi na pápežskom tróne Be-
nediktovi XV. odporučil výhodnú in-
vestíciu do dlhopisov Osmanskej ríše. 
Vatikán vytvoril pre B. Nogaru špeci-
álnu inštitúciu, z ktorej riadil jeho in-
vestičné portfólio. Pri svojom nástupe 
dal pontifovi jedinú podmienku – pri 
rozhodovaní o investíciách šli bokom 
všetky náboženské aspekty a doktri-
nálne obmedzenia. Bývalý študent ar-
chitektúry tak vo Vatikáne dostal voľnú 
ruku pri rozhodovaní o tom, kam budú 
smerovať peniaze katolíckej cirkvi.

Investovanie bez svedomia
Sloboda pri rozhodovaní bola pre 

B. Nogaru kľúčom k jeho finančné-
mu úspechu. Úspešne špekuloval so 
štátnymi dlhopismi protestantského 
Anglicka, ktorému dal prednosť pred 
katolíckym Španielskom zmietajúcom 
sa v hospodárskom marazme. S mili-
ónmi pod palcom sa Nogara stal nie-
len investorom, ale aj podnikateľom. 
Vytvoril siete firiem, z ktorých viaceré
existujú dodnes. Zisky z nich prevádzal 
do separátneho holdingu, registrované-
ho v daňovo príťažlivom Luxemburgu. 
Peniaze Vatikánu ho vyniesli do riadia-
cich orgánov množstva významných 
firiem. Výnosné investície neboli len
zrkadlom Nogarovej podnikateľskej 
prezieravosti. Ako účastník dôverných 
rokovaní o podmienkach záchrany 
bankového sektora presne vedel, kto-

ré firmy a priemyselné odvetvia budú
zo štátnych injekcií profitovať najviac.
A tam investoval. Hoci zarábal v mene 
Vatikánu, s jeho peniazmi ovládol aj 
výrobcu antikoncepčných tabletiek, ne-
hľadiac na oficiálne cirkevné doktríny.
Zoznam jeho kontroverzných investí-
cií je podstatne dlhší, no už v prvých 
dňoch druhej svetovej vojny bol Vati-
kán bohatší ako kedykoľvek predtým. 
Okrem B. Nogaru však o presných čís-
lach nevedel nik.

Pod vplyvom slobodomurárov
Finančné hospodárenie Svätej sto-

lice začalo dostávať novú podobu až 
v polovici 20. storočia. Bankovými 
operáciami bol poverený nový orgán, 
Inštitút pre náboženské diela, známy 
ako Vatikánska banka. Vo svojom šta-
túte má poverenie „spravovať a riadiť 
kapitál určený pre náboženské diela“, 
jej chod je však identický s chodom 
ktorejkoľvek inej banky. Jedinou vý-
nimkou je jej zákaznícka klientela 
– okrem predstaviteľov Vatikánu môžu 
jej služby využívať len osoby, ktoré 
získajú špeciálnu výnimku. Vatikánska 
banka sa napriek obmedzenej klien-
tele nemohla v minulosti sťažovať na 
neúspech. Najmä preto, lebo riadenie 
inštitúcie zverila ľuďom, ktorým nič 
nemohlo byť vzdialenejšie ako aká-
koľvek cirkevná doktrína. Takým bol 
aj Michele Sindona, člen slobodomu-
rárskej lóže Propaganda Due, ktorého 
si Vatikán vybral do čela banky v roku 
1968. Pod jeho vedením začali do ban-
ky prúdiť masívne peňažné toky. Ako 
sa neskôr ukázalo, bola to zásluha pod-
vodnej schémy, prostredníctvom ktorej 
banka prepierala peniaze mafiánskej
rodiny Gambinovcov z predaja heroí-
nu. Schéma fungovala aj vďaka pomo-
ci Banco Ambrosiano, ďalšej finančnej
inštitúcie vedenej Robertom Calvim, 
členom rovnakej lóže.

Sponzor mafie aj politikov
Pretrhnúť kontakty s organizova-

ným zločinom sa Vatikánskej banke 
nepodarilo ani po tom, ako sa jej ria-
denia ujal arcibiskup Paul Marcin-
kus. Ústrednou postavou jedného 
z najväčších povojnových škandálov 
v Taliansku bola spomínaná banka 
Ambrosiano. S Robertom Calvim na 
čele začala od roku 1975 vytvárať ne-
priehľadnú sieť offshorových firiem na
Bahamských ostrovoch a v Latinskej 
Amerike, financovala i vydavateľa naj-
rešpektovanejšieho denníka v krajine 

Investičné prekliatie Vatikánu
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Corriere della Serra a stala sa spon-
zorom politických strán v Taliansku 
a zahraničí. V Nikarague financovala
diktátorskú dynastiu Somozovcov 
aj opozičných sandinistov. Talianska 
justícia ukončila protizákonné praktiky 
Banco Ambrosiano, v ktorej bola Vati-
kánska banka najväčším akcionárom, 
v roku 1981. R. Calvi bol odsúdený na 
štyri roky, no podarilo sa mu utiecť do 
Veľkej Británie, odkiaľ začal vysielať 
signály o tom, že o zločinoch banky 
a jej väzbách na mafiu je ochotný vy-
povedať. Krátko nato, v júni 1982, 
bolo jeho telo nájdené hompáľajúce sa 
na povraze pod londýnskym mostom 
Blackfriars Bridge. Išlo pravdepodob-
ne o vraždu, no podozrivých, ktorých 
súdili v polovici minulej dekády, sa ne-
podarilo dostať za mreže. V júni 2012 

všetko nasvedčuje tomu, že Svätá sto-
lica nemala šťastnú ruku ani pri voľbe 
posledného prezidenta Vatikánskej 
banky. Taliansky ekonóm a bankár 
Ettore Gotti Tedeschi je, podobne ako 
jeho predchodcovia, podozrivý z pra-
nia špinavých peňazí. Osud banky tak 
čoraz viac pripomína diagnózu sveto-
vej finančnej krízy, ktorú ešte v októbri
2008 vyslovil pápež Benedikt XVI.: 
„Ten, kto stavia len na viditeľných 
a hmotných veciach, akými sú úspech, 
kariéra a peniaze, stavia si dom svojho 
života na piesku.“

Ettore Gotti Tedeschi, zatiaľ po-
sledný hriešnik v spleti aktivít Vatikán-
skej banky

400 rokov História bankovníctva 
vo Vatikáne je plná tajomstiev a afér

Michal Nalevanko, Trend 07/06/2012

Strach o život!

RÍM - Nedávno prišiel o lukratívny 
flek a teraz sa bojí o život! Ettore Gotti
Tedeschi, ktorý ešte donedávna šéfoval 
Vatikánskej banke, si najal súkromnú 
ochranku. Údajne mal dať svojim naj-
bližším priateľom materiály, ktoré by 
mohli uškodiť vatikánskym predstavi-
teľom i talianskym politikom.

Ettore Gotti Tedeschi si podľa den-
níka Il Fatto Quotidiano musel dokonca 
najať súkromnú bezpečnostnú službu, 
lebo sa obáva o svoj život. Bývalý šéf 
správnej rady Inštitútu pre náboženské 
spisy (Vatikánska banka) musel pred 
koncom mája z postu odísť. Dôvodom 
boli spory so šéfom diplomacie Svätej 
stolice Tarcisiom Bertonem. Ten sa 
má spomínať aj v uniknutých tajných 
dokumentoch, ktoré mal vyniesť už 
zatknutý pápežov komorník. „Ak ma 
zabijú, toto je dôvod mojej smrti,“ 
uvádza v odkaze Tedeschi s tým, že 
blízkym priateľom odovzdal kompro-
mitujúce informácie o vplyvných poli-
tikoch a vatikánskych predstaviteľoch. 
Policajti tento týždeň prehľadali Ted-
eschiho dom a našli v ňom rozsiahly 
archív vatikánskych dokumentov. Ted-
eschiho vyšetrujú pre obvinenia z pra-
nia špinavých peňazí vo výške viac 
ako 23 miliónov eur. Vatikánsky pro-
kurátor navyše tento týždeň začal vy-
počúvanie Paola Gabrieleho, komor-
níka pápeža Benedikta XVI., ktorého 
zadržiavajú vo väzbe pre obvinenia 
z krádeže pápežských dokumentov. 
Predstavitelia Svätej stolice uviedli, že 
Gabrieleho vypočúvajú v prítomnosti 
jeho dvoch právnikov a ďalšieho pred-
staviteľa vatikánskej justície, známeho 
ako „ochranca spravodlivosti“. Proku-
rátor musí teraz rozhodnúť, či existuje 
dostatok dôkazov, na základe ktorých 
možno poslať Gabrieleho pred súd pre 
obvinenia z krádeže s priťažujúcimi 
okolnosťami. Gabrieleho, ktorý má 
dvojité vatikánske a talianske štátne 
občianstvo, zatkli 23. mája. Stalo sa 
tak v rámci vatikánskeho vyšetrovania 
škandálu známeho pod názvom „Vati-
leaks“, keď dôverné pápežské materiá-
ly prenikli do talianskych médií. 
   (pol, sita, tasr), Nový Čas 08/06/2012

Cirkevné reštitúcie v českom par-
lamente prešli do tretieho čítania aj 
napriek protestom opozície. Nové 
zloženie vládnej koalície si tak vyskú-
šalo svoju súdržnosť. Kabinet zároveň 
naznačil, že reštitúcie by sa nakoniec 
mohli schváliť. Informuje pražský 
spravodajca Boris Kršňák: „Napriek 
snahe opozície o odloženie, alebo zme-
ny v zákone o vyrovnaní sa štátu s cirk-
vami, dokázala koalícia zákon pretlačiť 
do tretieho čítania len s malou zmenou. 
Opozičná ČSSD sa snažila dosiahnuť 
aspoň to, aby bol cirkvám vrátený ma-
jetok, ale bez vyplácania finančných
kompenzácií, ktoré majú byť v sume 
päťdesiatdeväť miliárd korún, asi dve 
miliardy tristo miliónov eur. Opozícia 
tiež tvrdí, že s inflačnou doložkou to

môže za tridsať rokov splácania narásť 
až na stopäťdesiat miliárd. Predseda 
poslaneckého klubu ČSSD Jeroným 
Tejc v Českej televízii povedal.

Jeroným Tejc, predseda poslanec-
kého klubu ČSSD: „Hovoríme, že by 
mali byť vydané iba pozemky a veci, 
ktoré cirkvi vlastnili a užívali, nie tie, 
ktoré užívali.“

Redaktor: „Koalícia urobila len 
malý ústupok, keď poslanec za ODS 
Marek Benda navrhol, aby cirkev mu-
sela dokázať, že vrátený majetok vlast-
nila aj v roku 1948, ako platilo aj pri 
občianskych reštitúciách. Schválenie 
zákona v druhom čítaní naznačilo, že 
koalícia má dostatok hlasov, aby spor-
ný zákon schválila. 

        Rádio Slovensko,  07/06/2012

Zlodej bez chrbtovej kosti. Žilinskému 
farárovi niekto priamo spred kostola 
uchmatol vzácneho bažanta. Zlomy-
seľník ale okradol najmä deti. Zviera 
chovali v minizoo, ktorú tam farár 
zriadil práve pre ne.

Minizoo v centre betónového síd-
liska je pre mestské deti rarita. Môžu 
sa tam hrať a spoznávať domáce zvie-
ratá. Zriadil ju farár a chovajú tam 
ovce, kozy, prasa a donedávna aj vzác-
neho bažanta zlatého.

Jozef Badžgoň, chovateľ: „Bol 
veľmi pekne sfarbený, to skutočne 
niektorí hovorili, že to je páv.“

Redaktorka: „Zaujímavý bol ne-
tradičným sfarbením svojho peria. 
Radosť z neho mali najmä deti. Zo dňa 
na deň ho však nebolo. Našli len vy-
strihnutú dieru v pletive voliéry. Perie 
zbierali po celom okolí.“

Jozef Badžgoň, chovateľ: „Buď ho 
ošklbali zaživa alebo čo s ním robili, 
neviem.“

Redaktorka: „Bažant do poliev-
ky zrejme nešiel. Na to bol vraj príliš 
maličký. Chovateľ si myslí, že sa stal 
obeťou vandalizmu.“

Janka Balogová, hovorkyňa KR 
PZ Žilina: „Páchateľovi v prípade jeho 

Cirkevné reštitúcie v ČR pred schválením

Okradli farára aj deti

zistenia a preukázania viny hrozí trest 
odňatia slobody až na dva roky.“

Redaktorka: „Ľudia si však myslia, 
že záškodník mohol byť aj z okolitých 
domov. Malý bažant vraj často škrie-
kal.“                       Markíza, 07/06/2012 


