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V Božej prítomnosti

Pri príležitosti katolíckeho sviat-
ku Najsvätejšieho Kristovho tela 
a krvi, známeho pod názvom Bo-
žie telo, bola včera na Primaciál-
nom námestí v Bratislave tradičná 
slávnostná omša. Hlavným celeb-
rantom bol bratislavský arcibiskup 
Stanislav Zvolenský, konceleb-
rovali vojenský biskup František 
Rábek a pomocný biskup Brati-
slavskej arcidiecézy Jozef Haľko. 
Arcibiskup Zvolenský vyjadril ra-
dosť z účasti veľkého počtu veria-
cich. Pomocný biskup Jozef Haľko 
v homílii sústredil pozornosť na 
otázku prežívania Božej prítom-
nosti. Zdôraznil, že dnešný sviatok 
nie je len spomienkou na dávnu 
udalosť z čias života Ježiša Krista 
a jeho učeníkov, ale Boží syn je 
aj teraz skutočne prítomný medzi 
nami vo Sviatosti oltárnej. Počas 
procesie deti rozsýpali na cestu 
lupene kvetov ako vyjadrenie úcty 
a lásky k Bohu. 
            JÁN FELIX, Šport 11/06/2012

Útoky na kresťanov

Krvavé útoky militantov včera za-
siahli dva kresťanské kostoly v Nigé-
rii a vyžiadali si niekoľkých mŕtvych 
a desiatky zranených. Ide o najnovšie 
náboženské násilie v krajine, kde na-
rastajú útoky radikálnej islamskej 
sekty Boko Haram. Samovražedný 
útočník v aute s výbušninami sa od-
pálil pred kostolom protestantskej 
cirkvi v meste Jos v strednej časti 
krajiny. Okrem útočníka zahynu-
li dvaja veriaci, zranenia utrpelo 
vyše 40 ďalších ľudí. Mesto Jos leží 
v oblasti rozdeľujúcej väčšinový 
moslimský sever a kresťanský juh. 
Na severovýchode krajiny v meste 
Biu spustili najmenej traja ozbro-
jenci streľbu pred miestnym kosto-
lom a následne aj v jeho priestoroch. 
Údaje o obetiach sa líšia. „Mnoho 
ľudí bolo zabitých a zranených,“ ci-
tovala svedka agentúra Reuters.  
               JÁN FELIX, Šport 11/06/2012

Bez ohľadu na to, či sa to niekomu 
páči, alebo nie, si homosexuálna men-
šina v každej demokratickej krajine 
raz svoje požiadavky presadí.

Aj v debatách okolo tohoročného 
Dúhového pochodu prevládali viac 
emócie ako zdravý rozum. Na jednej 
strane to možno pomohlo vzbudiť zá-
ujem o pochod a dokázalo zviditeľniť 
viacerých politikov, na strane druhej 
ukázalo, že heslo „Ži a nechaj žiť“ sa 
stále v krajine neudomácnilo. Neho-
voriac o „Miluj blížneho svojho“ či 
základnej úcte k dôstojnosti každého. 
Neprekážajú pritom ani tak vyjadrenia 
na adresu gayov, lesieb, bisexuálnych 
a transgender ľudí typu „nechať cho-
rých ľudí behať po uliciach a nechať 
ich bez pomoci je veľmi vážna chyba“, 
ktorými sa blysol poslanec Národnej 
rady Štefan Kuffa. Ani reakcia euro-
poslankyne Moniky Flašíkovej-Be-
ňovej, podľa ktorej sa „týmto strana 
zásluhou tohto debila konečne odhali-
la. Obyčajný ľudoop a natvrdlý osol“. 
Vypovedajú viac o politickej kultúre, 
spôsoboch a úrovni oboch poslancov 
ako o vecnom hľadaní riešenia. Čas 
jeho nájdenia však skôr predlžujú. 
Bez ohľadu na to, či sa to niekomu 
páči, alebo nie, aj táto menšina si raz 
svoje v každej demokratickej krajine 
presadí. Ani Moskve nepomôže zá-
kaz podobných zhromaždení, ktorý 
vydala vopred na sto rokov a ktorý už 
odobril tamojší súd. Nič proti tomu, že 
sa poslancovi Kuffovi takýto postup 
ruských úradov páči. Ak pripočítame 

stanoviská rôznych ďalších organizá-
cií a spolkov vrátane predsedu Konfe-
rencie biskupov Slovenska Stanislava 
Zvolenského, ktorého pohoršilo, že 
bratislavský primátor Milan Ftáčnik 
Dúhový pochod podporil, či stanovis-
ko veľvyslancov takmer dvadsiatky 
krajín, ktorí pochod naopak podpori-
li, vidno, že názorov je veľa a naozaj 
rôznych. Poslanec Kuffa síce ten svoj 
nevie podložiť argumentmi – aspoň 
doteraz tak neurobil – ale ani to až tak 
neprekáža. Každý má právo na slobodu 
prejavu, slobodne prejaviť svoj názor 
a neexistuje ani nič také ako nesprávny 
názor. Napokon vláda vedená Rober-
tom Ficom nemá žiadny, hoci sa pýši 
tým, že je vládou sociálnodemokra-
tickou. Ako taká by mala byť v tejto 
súvislosti dúhovou vládou, ale strčila 
hlavu do piesku so zdôvodnením, že 
sa venuje dôležitejším ekonomickým 
záležitostiam, vyrába teda dúhu sama. 
Ale aspoň jej poslancom by malo byť 
umožnené prejsť testom skutočnej so-
ciálnodemokratickej strany, ktorým by 
bolo ich hlasovanie o návrhu zákona 
na uľahčenie života uvedenej men-
šine. Vo všeobecnosti platí, že v de-
mokratickej krajine by s menšinami 
väčšina nemala žiť len vedľa seba, ale 
spolu. Vidieť cez ich oči seba samého 
je neľahké, často aj veľmi nepríjemné, 
ale napriek tomu potrebné aj správne. 
Keby to väčšina dokázala, žilo by sa tu 
inak. A naozaj lepšie. 

Juraj Hrabko
SME 11/06/2012

Modlitba za umučené Lidice

Na pietnom akte k 70. výročiu zničenia stredočeskej dediny Lidice sa 
včera zúčastnila väčšina českých ústavných činiteľov. Spoločnú modlitbu 
za 340 lidických občanov, ktorí sa stali obeťami nacistického vraždenia, 
viedol pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Do Lidíc prišiel aj pre-
miér Petr Nečas (ODS), ktorý zdôraznil, že „pod dojmom lidickej tragé-
die uznali vlády Anglicka a Francúzska Mníchovskú dohodu za neplat-
nú.“ Kardinál Dominik Duka pripomenul aj úlohu lidického farára Josefa 
Štemberka, ktorý lidických mužov pripravoval na smrť. Podľa niektorých 
zdrojov dostal tento kňaz v Lidiciach ponuku na milosť, ktorú však odmie-
tol s tým, že chce zdieľať osud ostatných. Český prezident Václav Klaus 
sa piety nezúčastnil, pretože v rovnakom čase ako jeden z hlavných reč-
níkov prednášal v Kalifornii na konferencii.    JÁN FELIX, Šport 11/06/2012 

Dúhová vláda
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2000-ročná loďka
bola Ježišova?

Chôdza po vode, nasýtenie tisícov 
hladných dvoma rybami, premena 
vody na víno, vrátanie zraku slepému, 
či kriesenie mŕtvych. To sú iba niekto-
ré zo zázrakov, ktoré sa pripisujú Je-
žišovi. Väčšinu z nich vraj urobil na 
brehu Galilejského jazera. Dnes je to 
príjemná dovolenková lokalita, no bib-
lické príbehy sa na vás sypú doslova na 
každom kroku.

Redaktorka: „Podľa biblie sa síce 
Ježiš po Galilejskom jazere prechádzal, 
no ak by si chcel na chvíľku oddých-
nuť, mohla to byť práve táto loďka, na 
ktorej sa mohol plaviť.“

Marina Banai, PR manažérka Mú-
zea lode: „Vek lode sme určili pomer-
ne presne, rádiouhlíkovou metódou. Je 
určite z prvého storočia.“

Redaktorka: „Začiatkom prvého 
storočia žil na brehu Galilejského jaze-
ra aj Ježiš.“

Marina Banai, PR manažérka Mú-
zea lode: „Nevieme, či sa na tej loďke 
plavil, no takmer isto vieme, že ju as-
poň videl.“

Redaktorka: „Loďku objavili dvaja 
rybári úplnou náhodou pred dvadsiati-
mi šiestimi rokmi. Hoci za bežných 
okolností sa organický materiál za-
chová maximálne tisíc rokov, loďke 
pomohlo bahnité dno jazera.“

Marina Banai, PR manažérka Mú-
zea lode: „Bahno neustále pokrývalo 
loď a bránilo tak kyslíku začať rozkla-
dový proces. Je to ale aj tak zázrak, že 
loďka vydržala.“

Redaktorka: „Len o pár stoviek 
metrov ďalej od miesta, kde vraj Ježiš 
chodil po hladine jazera, sa stal ďalší 
zázrak. V dedinke Taba Ježiš údajne 
nakŕmil davy len dvomi rybami a pia-
timi bochníkmi chleba.“

Ronny Klein, turistický sprievod-
ca: „Päťtisíc ľudí prišlo počúvať Je-
žiša, no nemali jedlo a tak rozdeľoval 
ryby a chlieb dovtedy, kým neboli 
všetci nasýtení.“

Redaktorka: „Pre kresťanov je vý-
znamnou aj obec Kapernaum, nielen 
preto, že práve tu viedol svätý Peter 
prvé kázne vo svojom dome, ktorý 
kedysi slúžil ako akýsi predchodca 
kostola.“

Ronny Klein, turistický sprievod-
ca: „V obci Kapernaum prežil Ježiš 
väčšinu svojho dospelého života a tu 
vykonal mnohé zázraky.“

Dúhový Pride v Bratislave upozorňo-
val na ľudské práva, ale bezpečnostné 
opatrenia, ktoré ho sprevádzali, pripo-
mínali skôr policajné manévre. Účast-
níkov pochodu chránilo v uliciach sto 
policajtov, medzi nimi aj ťažkoodenci 
či policajný vrtuľník. Podujatie strá-
žilo obrnené vozidlo aj vodné delo 
a Námestie slobody bolo obkolesené 
kovovými zátarasami a policajnými 
kordónmi. Obavy z útokov a policajná 
technika v uliciach dokazujú, že naša 
verejnosť nie je na tému zrovnopráv-
nenia LBGT komunity stále priprave-
ná. Sociologička Sylvia Porubänová 
tvrdí, že prísne bezpečnostné opatrenia 
boli namieste. „Antiaktivity na blo-
goch proti pochodu a jeho účastníkom, 
ale aj to, že aktivity gejov a lesbičiek 
bojujúcich za svoje práva získavajú 
čoraz viac rešpektu väčšiny, naopak, 
aktivizuje rôzne skupiny s extrémis-
tickými prejavmi,“ hovorí sociologič-
ka. Podľa nej bude na Slovensku ešte 
dlho potrebné chrániť takéto podujatia 
pred skupinami, ktoré netolerujú inú 
než heterosexuálnu orientáciu. Na 
sobotnom pochode zadržala polícia 
troch výtržníkov, vlani ich bolo až 
40. V jednom prípade 18-ročný mla-
dík hodil na účastníkov dymovnicu. 
Okrem toho boli zaistené aj dve osoby, 
ktoré mali pri sebe pyrotechniku. Ťaž-
koodenci pri pochode mestom oddelili 
od účastníkov Prídu menšiu skupinu 
protestujúcich. Tí držali v rukách po-
dobizne Andreja Hlinku či Jozefa Tisa 
a transparenty ako „Nechceme v Bra-
tislave homosexuálnych extrémistov“. 
Predpovede šéfky akcie Romany 
Schlesinger, ktorá sa obávala naruše-
nia zhromaždenia extrémistami, sa na-
koniec nepotvrdili. Stovky ľudí bavia-
cich sa na bratislavskom Námestí SNP 
rozohnalo až zlé počasie. „Veľmi sa 
teším, nedošlo k žiadnym narušeniam, 
až na tú dymovnicu. Hodnotíme to 
ako vynikajúce,“ povedala riaditeľka 
podujatia. Za dobre vykonanú prácu 

pochválila Schlesinger aj políciu. Pod-
ujatie odštartoval symbolický sobáš 
dvoch homosexuálnych párov a jednej 
heterosexuálnej dvojice. Organizátori 
chceli takto poukázať na legislatívnu 
nerovnosť v rôznych prípadoch. Jed-
nou z požiadaviek párov rovnakého 
pohlavia je uzákonenie registrované-
ho partnerstva, ktoré by im uľahčilo 
praktický život. V parlamente však 
takýto návrh nemá šancu získať pod-
poru. Schlesinger pripustila, že podob-
né podujatia nepovedú k okamžitým 
zmenám legislatívy. Očakáva však, 
že Pride upriami pozornosť na prob-
lémy sexuálnych menšín a pomôže aj 
mladým ľuďom, ktorí sa chcú priznať 
k netradičnej orientácii. Voči zrov-
noprávneniu párov rovnakého pohla-
via s heterosexuálnymi je silný odpor 
v katolíckej cirkvi. Ukázalo sa to aj 
v sobotu, kedy proti pochodu protes-
tovalo pred parlamentom zhruba 50 
mladých kresťanov a rodičov s deťmi. 
Tí vytvorili živú reťaz a touto formou 
sa rozhodli vyjadriť podporu tradič-
ným rodinám a manželským zväzkom 
muža so ženou. Pozornosť verejnosti 
sa snažili upútať aj pochodom cez 
centrum mesta. Mladí ľudia mali na 
sebe tričká so sloganmi ako „Rodina 
je úžasná a výnimočná, lebo deti sú 
naša budúcnosť“ alebo „Mama a ta-
ta navždy, nie je nič lepšie pre deti“. 
Sociologička Porubänová upozorňuje, 
že akcie ako Pride majú význam, pre-
tože získavajú podporu heterosexuál-
nej väčšiny, ktorá akceptuje volanie 
komunity gejov a lesbičiek po istých 
pravidlách a právach. „V sprievode 
pochodovalo množstvo ich kamarátov 
z heterosexuálnej komunity a prišli 
podporiť ich požiadavky,“ povedala 
Porubänová. Sociologička je presved-
čená, že časom to povedie k tomu, že 
situácia na Slovensku voči tejto komu-
nite sa dostane na štandardnú úroveň, 
ako je v iných vyspelých krajinách.             
             odu, Pravda 11/06/2012

Podujatia ako Pride treba chrániť

Redaktorka: „Neďaleko od jazera 
ležia dnes už len ruiny dedinky Betsai-
dá. Podľa biblie si práve odtiaľto Ježiš 
vybral piatich učeníkov.“

Ronny Klein, turistický sprievod-
ca: „Je to rodná obec svätého Petra, 
Ondreja, Filipa a bratov Jakuba a Já-
na.“

Redaktorka: „Komu by sa biblic-
kých príbehov stále málilo, môže vyjsť 
na horu, kde Ježiš v kázni pomenoval 
osem blahoslavenstiev. Pre veriacich 
je okolie Galilejského jazera ako pre-
chádzka bibliou. Aj preto tu cestovný 
ruch prekvitá.“         

                            TV JOJ,08/06/2012
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Združená tkanivová banka

Nie je banka ako banka. V Uni-
verzitnej nemocnici v Košiciach si 
síce peniaze nezhodnotíte, no vďa-
ka novej tkanivovej banke majú pa-
cienti s rôznymi ochoreniami nádej 
na lepší život. Niektoré transplan-
táty už teda nemusíme dovážať zo 
zahraničia.

Združená tkanivová banka 
funguje v Košiciach už od roku 
1996, no až dnes dostala adekvátne 
priestory, laboratóriá i vybavenie. 
Lekári tu dokážu vyrobiť a trans-
plantovať napríklad nové očné ro-
hovky, kostnú dreň, či chrupavky.

Ján Rozsocha, prednosta, 
Združená tkanivová banka: „Celá 
transplantácia a transplantológia 
je unikátna. Stále sa pohybujete 
v rôznych rozmeroch etických, mo-
rálnych, právnych.“

Redaktor: „Modernú medicínu 
a transplantácie buniek, či tkanív 
akceptuje aj cirkev, veď nové pra-
covisko vysvätili. Pacienti z ce-
lého Slovenska už nemusia čakať 
na darcov zo zahraničia. Niektoré 
transplantáty ako napríklad očné 
rohovky, budeme možno vyvážať. 
Navyše je to pre pacienta bezpeč-
nejšie.“

Ján Rozsocha, prednosta, Zdru-
žená tkanivová banka: „Keď je dar-
ca zo Slovenska, máme viac-menej 
istotu, že sa jedná o bezpečného 
darcu, pretože všetky nákazy, ktoré 
sú životu nebezpečné, sú evidova-
né.“

Redaktor: „V tkanivovej banke 
musí byť absolútna čistota a na to 
slúži takzvaná personálna priepusť, 
kde je zvýšený tlak, ktorý vyže-
nie všetky nečistoty von. Odtiaľ 
sa už laboranti dostanú do ďalších 
priestorov iba v špeciálnych oble-
koch. Transplantácie tkanív riešia 
mnohé problémy pri ochoreniach 
kĺbov, či očí. Pomáhajú onkologic-
kým pacientom, ako aj pacientom 
po úrazoch.“

Ján Rozsocha, prednosta, Zdru-
žená tkanivová banka: „V prvom 
rade je to úrazová chirurgia, liečba 
dlho a komplikovane sa hojacich 
zlomenín.“

Redaktor: „Zatiaľ, čo v Európe 
sú stovky takýchto zariadení úplnou 
samozrejmosťou, košické pracovis-
ko je do istej miery slovenský uni-
kát.“                    Markíza, 08/06/2012

Podľa hlavy katolíckej cirkvi Be-
nedikta XVI. je futbal školou k reš-
pektovaniu iných. Pápež to uviedol 
vo svojom posolstve pred začiatkom 
majstrovstiev Európy. Podľa pontifi-
ka pri futbale sa hráči učia rešpekto-
vať aj súperov, obetovať sa pre dobro 
celého mužstva a využívať dary na 
tvorbu kolektívu. „Týmto spôso-
bom sa prekonáva individualizmus 
a sebectvo, ktoré často charakteri-
zujú medziľudské vzťahy, a vytvára 
sa priestor pre bratstvo a lásku pre 
spoločné dobro na všetkých úrov-
niach,“ napísal vo svojom posolstve 
pre predsedu Konferencie biskupov 
Poľska Józefa Michalika Benedikt 

XVI. V Nemecku narodený 85-roč-
ný Joseph Ratzinger sa vo svojom 
liste, ktorý zverejnil Vatikánsky 
rozhlas, odvolal aj na slová svojho 
predchodcu a veľkého športového 
fanúšika Jána Pavla II. „Futbal je ná-
strojom pre globálny rozvoj človeka 
a užitočný prvok pre budovanie spo-
ločnosti. Zmysly bratstva, veľkory-
sosti, čestnosti a rešpektu voči telu sú 
bez pochýb nevyhnutné pre každého 
športovca a pomáhajú budovať zdra-
vú občiansku spoločnosť. Šport nie 
je cieľom, ale prostriedkom a môže 
sa stať šíriteľom kultúry a úprimného 
pobavenia,“ pripomenul. 
                                  Šport, 9.6.2012

PÁPEŽ OCENIL FUTBAL

CASTRILLO DE MURCIA Každý 
národ má pri vítaní novorodenia-
tok svoje zvyky. Tento španielsky 
rituál však patrí medzi najnebez-
pečnejšie na svete. Pri príležitosti 
Corpus Christi totiž muž prezlečený 
za diabla preskakuje matrace plné 
bábä tiek. Rituál má ochrániť deti 
počas dospievania od všetkého dia-
bolského a otvoriť im zároveň cestu 
do neba a šancu na pokojný nábo-
žensky založený život. Muž v čer-

veno-žltom kostýme nazývaný El 
Colacho (diabol) skáče ponad mat-
race, na ktorých sú položené bábät-
ká. Znázorňuje tak, že aj keď je zlo 
všade prítomné, takto posvätené deti 
obíde. Podivný zvyk, ktorý prekáža 
aj pápežovi Benediktovi XVI. a na-
riadil kňazom v krajine sa od neho 
dištancovať, pochádza z roku 1621. 
Aj keď je veľmi nebezpečný, dote-
raz sa nedatuje žiadne zranenie.  
    (jab), Nový Čas 12/06/2012

Veriaci v Českých Bohuslaviciach sa 
tešili, že konečne pozháňali peniaze 
na rekonštrukciu kostola. Nakúpili 
a navozili materiál a robotníci začali 
na oprave kostola pracovať. Začali, no 
vzápätí skončili. Cez noc totiž ktosi sto 
vriec s omietkou ukradol.

Na rekonštrukcii kostola čakali 
miestni dlhú dobu. Keď sa ale začalo 
s opravou, niekto im ukradol stavebný 
materiál.

Veriaci: „Viete čo? Otvoriť uráno-
vé bane a zas ich tam nahnať a aby si 
to užili, to čo tam trpeli ľudia pred päť-
desiatimi rokmi.“

Eva Prachařová, hovorkyňa polície 
Náchod: „Od kostola zmizol stavebný 
materiál, celkom sto vriec stavebného 
materiálu. Bola to omietka a cemen-
tový postrek v hodnote pätnásťtisíc 
korún.“

Redaktorka: „Podľa niektorých 

miestnych sa na opravu kostola ľudia 
skladali. Teraz sa ale nevie, kedy bude 
rekonštrukcia dokončená. Podľa všet-
kého ale ide strata na účet robotníkov, 
ktorí si materiál riadne nezaistili.“

Jiří Tojnar, starosta obce: „Bol som 
v šoku. Nám sa ťažko zháňali peniaze 
na opravu kostola a teraz vlastne je 
časť stavebného materiálu preč. Takže 
je to smutné.“

Eva Prachařová, hovorkyňa polície 
Náchod: „Stavenisko okolo kostolíka 
oplotené nie je, takže zlodejom stačilo 
len prísť a z naskladaných paliet si to 
zobrať.“

Veriaca: „No čo tomu hovorím? 
Že kto to ukradol, že mu majú ruky 
odpadnúť.“

Redaktorka: „Podľa pôvodných 
plánov mal byť kostol opravený do 
konca októbra, ale ako to bude ďalej, 
sa uvidí.“              TV JOJ, 12/06/2012

Smrteľný hriech

Diabol preskakoval malé bábätká
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Pešo prejdú   
600 kilometrov

Neodradí ich dážď, vietor, ani 
úmorná horúčava. Na sedemnásť-
dňovú púť do pútnického miesta 
Čenstochová v Poľsku sa vybrali 
dvaja muži z maďarskej obce, kde 
žijú aj Slováci. Jedným z pútnikov 
je starosta obce. Po vlastných prejdú 
takmer šesťsto kilometrov.

Starosta s ďalším mladým pútni-
kom teraz prechádzajú Slovenskom. 
Z Pilisszentkeresztu-Mlynkov vyra-
zili v sobotu. U nás prejdú stošes-
tnástimi obcami a mestami. So se-
bou majú len batoh s trochou jedla, 
teplým oblečením a tekutinami.

József Lendvai, starosta: „Liter 
vody. Musíme piť. Moja manželka 
mi hovorila, že nech pijem vodu.“

Karol Mindák, redaktor: „Ale 
iba vodu.“

József Lendvai, starosta: „Ale 
iba vodu.“

Redaktor: „Denne prejdú prie-
merne tridsať kilometrov. Prespá-
vajú na farách, či u veriacich. Pešo 
šliapať šesťsto kilometrov, to je obe-
ta. No je vraj za čo ďakovať i pro-
siť.“

József Lendvai, starosta: „Za 
všetko. Za moju rodinu, za moju de-
dinu...“

Döme Lingauer, spolupútnik: 
„Aj za upevnenie slovensko-maďar-
ských vzťahov chcem urobiť túto 
obetu.“

Rredaktor: „Sedemnásťdňová 
púť poriadne preverí aj kondičku 
oboch mužov.“

József Lendvai, starosta: „Tro-
chu sme trénovali, dva razy sme 
boli, išli sme tridsať, tridsaťpäť ki-
lometrov. Bolí tu aj tam, ale musíme 
ísť.“

Redaktor: „Na pozore sa musia 
mať pred zablúdením alebo divými 
šelmami. No vyzbrojený modlitbou 
sa vraj ničoho báť nemusia.“

Döme Lingauer, spolupútnik: 
„Trochu snáď iba väčších zvierat, 
alebo ľudí so zlým úmyslom.“

József Lendvai, starosta: „Pán je 
s nami a viac netreba.“

Redaktor: „Ak sa pútnikom po-
darí prekonať všetky nástrahy na-
máhavej cesty do cieľa, teda Čen-
stochovej by mali prísť presne o dva 
týždne v pondelok dvadsiatehopia-
teho júna.“          Markíza, 11/06/2012

Smer stále nevie, či zruší niektorý 
z voľných dní. Premiér Robert Fico 
rozhodne, až keď dostane analýzu 
Vatikánskej zmluvy. Vládnym práv-
nikom dal preskúmať, či Slovensko 
môže z kalendára vypustiť jeden 
cirkevný sviatok bez súhlasu Vatiká-
nu. V minulosti hlásal, že to možné 
nie je. Úrad vlády včera nevysvetlil, 
prečo si dal Fico urobiť analýzu, keď 
8. decembra 2000 v denníku Pravda 
zverejnil príspevok, v ktorom kriti-
zoval vtedajší parlament, že sa zmlu-
vou zaviazal „rešpektovať“ desať 
cirkevných sviatkov. „Kde je suve-
rénna zákonodarná právomoc Ná-
rodnej rady meniť zákon o štátnych 
sviatkoch? Národná rada do stanove-
ného výpočtu už totiž nebude môcť 
zasahovať,“ varoval Fico za prvej 
Dzurindovej vlády. Zrušiť niektoré 
sviatky žiadajú zamestnávatelia ako 
náhradu za pripravované zvyšovanie 
daní. Fico nedávno vravel, že by sa 
mohol škrtnúť jeden cirkevný a je-
den svetský sviatok. Rektor Trnav-
skej univerzity a expert na ratifikáciu
medzinárodných zmlúv Marek Šmid 
tvrdí, že významné medzinárodné 
zmluvy sa menia z vážnejších dôvo-
dov, než je rušenie sviatkov. „Otvore-
nie zmluvy sa vníma vo všeobecnos-
ti ako určitý zásah do dohodnutého 
poriadku, a teda stability vzťahov 
oboch strán.“ „Nevidíme priestor na 
otváranie zmluvy,“ zdôraznil Jozef 
Kováčik z Konferencie biskupov 
Slovenska. Na Slovensku je pätnásť 
dní pracovného pokoja. Smer môže 
vlastnými poslancami zasiahnuť iba 
do zoznamu piatich sviatkov, ktoré 
Vatikán nechráni. Fico ani minister 
práce Ján Richter včera neprezradili, 
ktoré dva by obetovali. Konkrétne 

návrhy zatiaľ nepredložili ani za-
mestnávatelia. Výkonný šéf Aso-
ciácie zamestnávateľských zväzov 
a združení Branislav Masár povedal, 
že Rada solidarity a rozvoja disku-
tovala o 1. a 15. septembri. „Kto 
to navrhol, neviem.“ Ak bude Fico 
žiadať konkrétny návrh, prezídium 
AZZZ podľa Masára v stredu roz-
hodne o svojom. Šéf Republikovej 
únie zamestnávateľov Marián Jusko 
vraví, že únia návrh nedá. „Nie je 
to záležitosť zamestnávateľov, je to 
na celospoločenskú diskusiu.“ Aso-
ciácia vypočítala, že každý sviatok 
znamená pre ekonomiku stratu 180 
miliónov eur. 
   Mária Mihaliková, SME 13/06/2012

Voľné dni Vatikán chráni
1. január – slávnosť Bohorodičky 
Panny Márie, Deň vzniku SR, Nový 
rok,
6. január – Traja králi,
Veľký piatok, l Veľkonočný ponde-
lok,
5. júl – slávnosť sv. Cyrila a Meto-
da,
15. september – slávnosť Sedembo-
lestnej Panny Márie,
1. november – slávnosť Všetkých 
svätých,
24. december – Štedrý deň,
25. december – slávnosť Narodenia 
Pána,
26. december – sviatok sv. Štefana, 
Ostatné
1. máj - Sviatok práce,
8. máj – Deň víťazstva nad fašiz-
mom,
29. august – Výročie SNP,
1. september – Deň ústavy,
17. november – Deň boja za slobo-
du a demokraciu

Smer vie, že cirkvi sviatok nevezme

Kardinál Ján Chryzostom Korec (88 
rokov) je hospitalizovaný vo Fakult-
nej nemocnici v Nitre. Jeho stav je 
stabilizovaný, no kritický, informo-
vala námestníčka riaditeľa nemocni-
ce Alena Ďurišová. Kardinála Korca 
hospitalizovali v nitrianskej nemocni-
ci v stredu 13. júna dopoludnia. „Pri-
viezli ho v ťažkom septickom šoku, 
prasklo mu slepé črevo, má ťažký 
zápal pobrušnice. Okamžite sme ho 

operovali,“ informovala Ďurišová. 
Kardinálovi zlyhávajú základné vitál-
ne funkcie, je napojený na prístroje. 
Kardinál a emeritný rímskokatolícky 
biskup nitrianskej diecézy Mons. Ján 
Chryzostom Korec sa narodil 22. ja-
nuára 1924 v Bošanoch. V roku 1939 
vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. 24. 
augusta 1951 ho biskup Pavol Hnili-
ca tajne vysvätil na biskupa. 
       PETER DODEK, Šport 15/06/2012

Kardinál Korec v nemocnici
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Mestá stavili  
na sochy pápeža

So sochami pápeža Jána Pavla II. 
v nadživotnej veľkosti sa na Slo-
vensku roztrhlo vrece. Kým minu-
lý týždeň pribudla jedna v Nitre, tá 
druhá bude stáť v centre Prešova. 
Prešovská socha bude z bronzu 
a bude stáť medzi rímskokatolíc-
kou Konkatedrálou sv. Mikuláša 
a evanjelickým Kostolom Sv. Tro-
jice. Jej výška aj s podstavcom 
bude 2,5 metra. Nitra sa na rozdiel 
od Prešova pýši štvormetrovou 
sochou pápeža, ktorá váži asi 1,5 
tony. Osadená je pred Biskupským 
palácom na nádvorí Nitrianskeho 
hradu. Náklady na výrobu a osade-
nie sochy dosiahli 45 000 eur. Obe 
mestá navštívil pápež v roku 1995.  
  (ld, sita), Pravda 13/06/2012

Pápež Ján Pavol II.  
bude mať sochu 
v centre Prešova 

Pápež Ján Pavol II. bude mať 
v centre Prešova sochu. V polovici 
júla ju slávnostne odhalia a požeh-
najú. Dnes si terén, kde bude stáť, 
prišiel pozrieť jej autor, umelecký 
sochár Peter Beňo. Autor umelec-
kého diela uviedol, že socha bude 
z bronzu. Odliatok je už hoto-
vý, robí sa ešte podstavec. Socha 
bude stáť medzi rímskokatolíckou 
konkatedrálou svätého Mikuláša 
a evanjelíckym kostolom Svätej 
Trojice.“       Rádio Regina, 12/06/2012

Predstaviteľky amerických mníšok 
dnes zavítajú do Vatikánu, kde sa 
budú brániť proti obvineniam z ra-
dikálneho feminizmu. Tie vzniesla 
Kongregácia pre náuku viery, ktorá 
organizáciu združujúcu päťdesiatse-
demtisíc rehoľných sestier tajne vy-
šetrovala. Nič nenasvedčuje, že mníš-
ky sa vzdajú bez boja. Z Washingtonu 
informuje Martin Rajec, redaktor: 
„Vatikán vyjadril nádej, že rozhovo-
ry budú konštruktívne. Predstaviteľ-
ky Leadership of Women Religuous 
však naďalej trvajú na tom, že obvi-
nenia sú nepodložené. Rehoľná ses-
tra Simone Campbellová pre CNN 
povedala.“

Simone Campbellová, rehoľná 
sestra: „Vôbec sme o tomto vyšetro-
vaní netušili, prekvapilo nás to a boli 
sme šokované.”

Martin Rajec, redaktor: „Organi-
zácia združujúca osemdesiat percent 
amerických mníšok sa sústreďuje na 
vzdelávanie a pomoc chudobným. 
Vatikánu prekáža, že Leadership of 
Women Religuous nevystupuje do-
statočne razantne proti interrupciám, 
eutanázii a homosexuálom. Na stra-
nu amerických rehoľných sestier sa 
prednedávnom v USA postavili aj 
františkáni, ktorí obvinenia označili 
za prehnané.“ 

            Rádio Slovensko, 12/06/2012

Zašli sme sa pozrieť, kde a ako býva 
Pavel Kravec

Sú znechutení a nahnevaní! Ľudí, 
ktorí sú zaevidovaní na Úrade práce 
a sociálnych vecí v Žiari nad Hro-
nom, pobúrilo, že o podporu v ne-
zamestnanosti požiadal aj exriaditeľ 
Železníc SR Pavel Kravec. Myslia 
si, že po neuveriteľnom odstupnom 
vo výške 170-tisíc eur to nepotrebu-
je.

Boli sme sa pozrieť aj v dedine, 
kde žije, a zaujímalo nás, ako naloží 
so zlatým padákom. Bývalý generál-
ny riaditeľ ŽSSK býva dlhé roky ani 
nie 10 kilometrov od Žiaru nad Hro-
nom v dedine Trnavá Hora. Miestni 
ho dobre poznajú. „Áno, viem, kto 
to je. A teraz je tu ešte známejší po 
tom, čo sa prevalilo to jeho odstup-
né,“ dozvedáme sa v obci. Pavel 

Kravec býva s manželkou v poscho-
dovom dome. Na dvore stáli dve 
autá a na bráne nás upútali veľké 
kované písmená K (zrejme podľa 
priezviska Kravec). Exšéf Železníc 
bol pravdepodobne aj doma, ale ho-
voriť sa nám s ním nepodarilo. „Ne-
bude to komentovať, už sa vyjadril,“ 
povedal nám jeho príbuzný. Kravco-
va manželka je učiteľka a majú šesť 
detí. „Sú to milí ľudia, angažujú sa aj 
v obci. Pravidelne chodia do kostola 
a aj naň prispievajú. Možno aj z toho 
odstupného pôjdu peniaze na opra-
vu kostola, ktorá práve prebieha,“ 
prezradili nám miestni. Či bývalý 
šéf Železníc Pavel Kravec naozaj 
prispeje na obnovu božieho chrámu, 
sme chceli zistiť u tamojšieho kňa-
za. Toho sme však na fare nezastih-
li.      Plus jeden deň 14/06/2012

Pôjde zlatý padák na kostol?

Americké mníšky vo Vatikáne

Opozícia v Českom parlamente 
blokuje zákon o vrátení majetku 
cirkvám. Nesúhlasí s vyplácaním 
finančnej kompenzácie v čase krízy
a tvrdí, že cirkvi sa má vrátiť aj ma-
jetok, ktorý jej podľa zákona nepri-
náleží. Hovorí pražský spravodajca 
Boris Kršňák: „Česká sociálna de-
mokracia a komunisti využili mož-
nosť veta v poslaneckej snemovni 
a zablokovali rokovanie. Využili to 
včera a plánujú rovnakú stratégiu aj 
zajtra, keby sa mal zákon opäť pre-

rokovať. Podľa opozície sa vracia 
cirkvi aj majetok, ktorý jej zobrali 
už pred rokom 1948, čo je v rozpo-
re s reštitučnými pravidlami. Čes-
kej televízii to potvrdil aj odborník 
na reštitúcie Tomáš Těmín.“

Tomáš Těmín, odborník na reš-
titúcie: „Môže sa teda teoreticky 
stať, že cirkev sa domôže majetku, 
ktorý bol takto fakticky zabraný 
ešte v čase slobody, to znamená 
ešte pred dvadsiatym piatym febru-
árom 1948.“

Redaktor: „Premiér Petr Ne-
čas tvrdí, že cirkevné reštitúcie 
sú prioritou vlády a že sú pre štát 
z dlhodobého hľadiska výhodné. 
Opozícia naopak tvrdí, že cirkev 
je zvýhodňovaná oproti občanom, 
ktorým štát vracal majetok v reš-
titúciách a že nik nevie, aký ma-
jetok sa cirkvi vráti a či má naň 
právo. Preto chce všemožnými 
obštrukciami prijatiu tohto záko-
na zabrániť.“

        Rádio Slovensko, 14/06/2012 

ČR: Opozícia blokuje zákon o navrátení majetku cirkvám
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Od stredy leží kardinál Ján Chry-
zostom Korec v umelom spánku 
v nitrianskej nemocnici. Sanitka 
ho tam priviezla okolo deviatej 
ráno. „Bol v ťažkom septickom 
šoku, zlyhávali mu vitálne funk-
cie. Vyšetrenia ukázali, že má zá-
pal podbrušnice a prasknuté slepé 
črevo,“ povedala námestníčka ria-
diteľa nitrianskej nemocnice Alena 
Ďurišová. Okolo obeda kardinála, 
ktorý mal v januári 88 rokov, ope-
rovali, aj včera bol jeho zdravotný 
stav kritický. „Pri infekcii sa uvoľ-
nili toxíny, ktoré mu ovplyvňujú 
vitálne funkcie. Zlyháva mu pe-
čeň, obličky, cirkulácia, nedýcha, 
je na ventilátore a jeho srdce je na 
podpore,“ opísala Ďurišová. „Na 
prognózy sú lekári, ale je to nao-
zaj stav, ktorý možno definovať
ako veľmi vážny,“ povedal Jozef 
Kováčik, hovorca Konferencie bis-
kupov Slovenska. Posledné týždne 
Korec trávil práve v Nitre v dome 
pod hradom. „Veľmi aktívne sa 
zaujímal o spoločenské a nábo-
ženské dianie u nás aj v zahrani-
čí, pravidelne čítal tlač,“ povedal 

Kováčik. Zúčastňovať sa na ve-
rejných aktivitách už preňho bolo 
náročné. „Jeho zdravotný stav už 
bol na úrovni jeho veku a boli tam 
rôzne komplikácie. Tu však išlo 
o perforáciu slepého čreva a mô-
žeme teda povedať, že ide o náhle 
zhoršenie,“ dodal Kováčik. V roku 
1950 Jána Chryzostoma Korca taj-
ne vysvätili za kňaza, o rok neskôr 
za biskupa. V roku 1960 ho ko-
munistický režim odsúdil za vlas-
tizradu na dvanásť rokov. Väznili 
ho v Prahe na Pankráci, v Ruzyni 
a vo Valdiciach. Socializmus strá-
vil ako robotník, opravár výťahov 
a člen tajnej cirkvi. Od roku 1991 
je kardinálom. Korec bol najmä 
za bývalého režimu významným 
spisovateľom náboženskej litera-
túry, ktorá vychádzala v samizda-
toch a preložili ju aj do viacerých 
jazykov. Dlhodobo sa zastával 
bývalého bratislavsko-trnavského 
arcibiskupa Jána Sokola, ktorý bol 
vedený ako agent ŠtB. Rozporné 
boli aj jeho výroky, ktorými obha-
joval vojnového prezidenta Jozefa 
Tisa.   (trš, mh, sita), SME 15/06/2012

Ján Chryzostom Korec je v kritickom 
stave, zlyhávajú mu orgány

Jeho stav je kritický! Lekári ne-
skrývajú tie najvážnejšie obavy o ži-
vot kardinála Jána Chryzostoma Kor-
ca (88). Vysoký cirkevný hodnostár 
leží po operácii napojený na prístroje 
a v umelom spánku v nitrianskej ne-
mocnici.

Kardinála prijali do nemocnice 
v stredu predpoludním už v ťažkom 
stave. Prasklo mu slepé črevo a pre-
pukol u neho vážny zápal. Ako nám 
prezradili v nemocnici, okamžite bol 
operovaný. Po zákroku ho ponechali 
v umelom spánku, lebo si vyžaduje 
podporu a náhradu vitálnych funkcií.

Bojuje s infekciou
Korcovi zlyhávajú život zabezpe-

čujúce orgány. Naplno u neho prepukla 
vnútrobrušná infekcia a vyčerpané telo 
sa proti nej nedokáže brániť. „Odchá-
dza mu pečeň, obličky, ale aj srdce či 
dýchacie ústrojenstvo. Jeho stav je kri-
tický aj vzhľadom na jeho vek a pridru-
žené ochorenia,“ vyjadruje obavy le-
kárka, ktorá si nepriala byť menovaná.

Morálna autorita
Ján Chryzostom Korec strávil dva-

násť rokov už ako biskup vo väzení za 
vlastizradu. V rokoch 1990 2005 bol 
nitrianskym sídelným biskupom. Je 
jedným z dvoch slovenských kardi-
nálov. Pápež Ján Pavol II. ho menoval 
28. júna 1991. Je nositeľom viacerých 
vysokých vyznamenaní a čestných 
doktorátov a je uznávaný ako veľká 
morálna autorita. Na druhej strane 
si vyslúžil kritiku za pozitívny po-
stoj k vojnovému Slovenskému štátu 
a k jeho prezidentovi Jozefovi Tisovi, 
ktorému v roku 1990 odhalil v Bánov-
ciach nad Bebravou pamätnú tabuľu.

Obhajoval Tisa
„Povedal by som, že prekazil 

a chcel prekaziť mnohé zlé veci,“ vy-
jadril sa na Tisovu adresu. „Nepodarilo 
sa mu prekaziť všetko, boli tu Nemci, 
bol tu Hitler, boli tu nacisti, boli tu slo-
venskí kolaboranti. Nevieme si pred-
staviť, aká to musela byť strašná situ-
ácia a aký veľký tu bol strach a čo to 
znamenalo postaviť sa proti Hitlerovi. 
A Tiso to niekoľkokrát spravil.“

Život kardinála Korca  
je vážne ohrozený

Miro Škrha, moderátor: „Život kar-
dinála Korca je vážne ohrozený. Po 
ťažkej otrave krvi leží v nitrianskej 
nemocnici pripojený na prístroje. 
Podľa informácií lekárov je stav 
duchovného kritickí. Veriaci sa 
modlia za jeho uzdravenie. Hovorca 
Nitrianskeho biskupstva Miroslav 
Lyko.: „Včera za pánom kardiná-
lom do nemocnice prišiel diecézny 
biskup Viliam Judák, ktorý mu ude-
lil sviatosť, vrátane sviatosti poma-
zania chorých. Za pána kardinála sa 
modlí celé biskupstvo, a myslím si, 
že aj celé Slovensko. Za pána kardi-
nála taktiež sa slúžia sväté omše.“    
                     Rádio VIVA, 14/06/2012 

Korec je v umelom spánku

Kardinál bojuje o život

„Sme na obraz a podobu Boha. 
A predsa sa mu často podobáme naj-
menej“

Kardinálova životná dráha:
1924 - Kardinál Ján Chryzostom 

Korec sa narodil v januári 1924 v Bo-
šanoch. Má niekoľko doktorátov. Teo-
lógiu spolu s filozofiou študoval v ro-
koch 1939 až 1950 v Ružomberku, 
Trnave a Brne.

1950 - Ocitol v internačnom tábore 
po tom, čo komunistický režim začal 
likvidovať rehole. V tom istom roku 
tajne absolvoval vysviacku za kňaza.

1951 -Rovnako tajne sa stal bis-
kupom. Odvtedy používa meno Ján 
Chryzostom Korec. Všetku činnosť 
však musel robiť v utajení, keďže ne-
mal od štátu odobrenú cirkevnú čin-
nosť. Napriek tomu ho začala sledovať 
ŠtB.

1960 - V roku ho odsúdili za vlas-
tizradu na 12 rokov.

1968 - Prepustili ho a až do svojho 
dôchodku pracoval ako robotník. Po-
pritom však pokračoval v biskupskej 
službe.

1989 - Stal sa rektorom bratislav-
ského seminára.

1991 - V roku 1991 ho pápež vy-
menoval za kardinála.

2005 - Podľa vatikánskej vyhláš-
ky, ktorá nedovoľuje biskupom star-
ším ako 75 rokov vykonávať funkciu, 
sa vzdal úradu. Daniela Starovičová, jb 
      Plus jeden deň 15/06/2012


