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Slávenie jubilea príchodu svätých 
Cyrila a Metoda do našej vlasti, kto-
ré sa v Nitre začne vo štvrtok pre celé 
Slovensko, nemá byť podľa sloven-
ských katolíckych biskupov len for-
málnou spomienkou. Ako napísali 
v pastierskom liste, ktorý sa včera čí-
tal pri svätých omšiach vo všetkých 
chrámoch, jubileum dáva príležitosť 
oboznámiť sa s počiatkom našich 
kresťanských, národných i kultúr-
nych dejín, s koreňmi, z ktorých čer-
pali životnú silu celé generácie na-
šich predkov. „Modlime sa k svätým 
Cyrilovi a Metodovi, aby nám u troj-
jediného Boha vyprosovali vieru, ná-
dej a lásku i duchovnú silu, aby sme 
plnili naše ľudské a kresťanské po-
slanie podobne, ako ho splnili oni vo 
svojej dobe,“ napísali biskupi v liste. 

Biskupi pripomínajú udalosť, keď 
zomierajúci svätý Metod za svojho 
nástupcu označil svätého Gorazda, 
ukázal naňho a povedal: „Toto je va-
šej zeme slobodný muž, učený dobre 
v latinských knihách, pravoverný.“ 
(Život Metoda, kapitola 17). Podľa 
biskupov prvým prejavom vďačnos-
ti voči našim vierozvestom by mal 
byť záujem čo najlepšie poznať ich 
život a pôsobenie, osvojovať si ten 
najcennejší dar, ktorý odovzdali na-
šim predkom za cenu tých najvyšších 
obetí. Veľmi totiž potrebujeme evan-
jelium a jeho zrozumiteľné ohlaso-
vanie. Svätí Cyril a Metod zostávajú 
aktuálni. Chceme si ich sprítomniť 
ako živé a zrozumiteľné vzory aj 
v nadchádzajúcom Roku viery. 
                JÁN FELIX, Šport 02/07/2012

Miklóško avizuje odvolanie 
arcibiskupa

Trnavský arcibiskup Robert Bezák má 
byť podľa Františka Mikloška v naj-
bližšom čase odvolaný z úradu. Má 
sa tak stať ešte predtým, ako pápež 
Benedikt XVI. odíde do letného sídla 
na dovolenku. „Je otázne, či o tom 
pápež vôbec vie, alebo či ho niekto 
nechce dostať pod časový tlak,“ po-
vedal Miklóško, ktorý v marci podal 
dva podnety na preverenie nakladania 
s majetkom, darmi a financiami Bra-
tislavsko-trnavského arcibiskupstva 
v čase pôsobenia arcibiskupa Jána 
Sokola. Jedno podanie podal štátne-
mu sekretárovi Vatikánu kardinálovi 
Tarcisio Bertonemu a druhé na začatie 
vyšetrovania najvyššiemu cirkevnému 
súdu Rota Romana. Ešte predtým pri-
šla zo Svätej stolice do Trnavy vizitá-
cia. O jej výsledkoch nebol arcibiskup 
Bezák podľa Mikloška vôbec infor-
movaný. Rýchlosť, s akou sa má udiať 
odvolanie arcibiskupa Bezáka a najmä 
problém termínu, ktorý sa týka dovo-
lenky pápeža, môže podľa Mikloška 
nasvedčovať, že problém nakladania 
s vysokými finančnými sumami na
trnavskom arcibiskupstve môže neja-
ko súvisieť s nedávno publikovanými 
finančnými problémami vo Vatikáne.
„Preto treba zrejme arcibiskupa Bezá-
ka čo najrýchlejšie odstaviť z jeho po-
stu,“ tvrdí.      (sita), Pravda, 29.6.2012

Rok viery s Cyrilom, Metodom a Gorazdom

Informácie o údajnom úmysle odvo-
lať trnavského arcibiskupa Róberta 
Bezáka vyvolali medzi veriacimi na-
pätie. Na zástupcov katolíckej cirkvi 
sa obrátili so žiadosťou, aby situáciu 
vyjasnili, inak chcú o podporu Bezá-
ka požiadať tisíce veriacich. Ak podľa 
signatárov výzvy Aleny Heŕmánkovej 
a Jána Matejku arcibiskupa naozaj 
odvolajú bez uvedenia závažného po-
chybenia, ide o snahu prekryť oveľa 
vážnejšie problémy súvisiace s finan-
covaním cirkvi. Skupina veriacich, 
ktorá sa podpísala ako Bezákovi li-
beráli, v otvorenom liste pápežskému 
nunciovi na Slovensku varuje, že ak 
pápež Bezáka zbaví funkcie, zverejnia 
v médiách „všetky dokumenty, ktoré 

dokazujú, ako ,čestne a poctivo‘ nará-
bal Mons. Ján Sokol s cirkevným ma-
jetkom“. Hovorca Konferencie bisku-
pov Slovenska Jozef Kováčik tvrdí, že 
nemá informácie o chystanom odvola-
ní Bezáka. „Nemôžeme to potvrdiť. Na 
druhej strane Svätý Otec ostáva úplne 
slobodný v menovaní biskupov,“ uvie-
dol. 0 tom, že sa pripravuje odvolanie 
Bezáka, informoval vo štvrtok bývalý 
politik František Mikloško, podľa kto-
rého sa to má stať ešte predtým, ako 
pápež Benedikt XVI. odíde na do-
volenku. Zámienkou má byť údajne 
nedávna vizitácia v Trnavskej arcidi-
ecéze. Vyhlásenie na podporu Bezáka 
podpísalo už asi tristo ľudí.   (rak, sita)  
                       Pravda 30/06/2012

Pápežovo posolstvo

Blahoprajné posolstvo poslal prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi pápež Be-
nedikt XVI. Slovenskej hlave štátu zablahoželal k štátnemu sviatku sv. Cyrila 
a sv. Metoda, ktorý si Slovensko pripomenie vo štvrtok. „Prajem všetkým, aby 
autentické ľudské a duchovné hodnoty sa stali prameňom angažovania sa kaž-
dého človeka v prospech služby spoločnému dobru. Vzývam hojnosť Božie-
ho požehnania na Vašu Excelenciu a na celý slovenský národ,“ uviedol Svätý 
Otec.                                                                   PETER DODEK, Šport 04/07/2012

Boj o Bezáka rozdelil cirkev

Uctili si Cyrila a Metoda

NITRA - Tisícky veriacich sa zišli 
včera na rozpálenom Svätoplukovom 
námestí v Nitre. Konala sa tu sláv-
nostná omša pri príležitosti otvore-
nia Cyrilo-metodského roka. Medzi 
jej účastníkmi bol i prezident Ivan 
Gašparovič a premiér Robert Fico. 
Zhromaždených pozdravil prostred-
níctvom listu aj pápež Benedikt XVI. 
Rečníci vyzdvihli najmä prínos Cyri-
la a Metoda pri rozvoji duchovného 
bohatstva Slovákov. Nitriansky die-
cézny biskup Viliam Judák pozdravil 
kardinála Korca, ktorý sa zotavuje po 
nedávnych zdravotných komplikáci-
ách.       (tasr), Plus jeden deň, 6.7.2012
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Vágne a nepochopiteľné

Odvolanie trnavského arcibiskupa 
Róberta Bezáka prišlo tak náhle, ako 
jeho vymenovanie pred viac ako tromi 
rokmi. Vtedy o nečakanom rozhodnutí 
Benedikta XVI. povedal: „Hovorili mi, 
že nemám čo váhať. Keď som si pred-
stavil, že zoči-voči by som pápežovi 
odmietol jeho voľbu, tak som váhať 
nemohol... Kto som ja, aby som pove-
dal, že výber bol mylný a len ja viem, 
čo by bolo správne.“ Jeho včerajšie 
slová, ktorými sa lúčil so svojou funk-
ciou, mali podobný zmysel. Treba ich 
oceniť, ale treba k nim aj čosi podstat-
né dodať. Bezák stelesňoval to lepšie, 
čo sa dá v slovenskej katolíckej cirkvi 
nájsť. Kontrast oproti predchodcovi 
Jánovi Sokolovi, ktorý slúžil zádušné 
omše za Jozefa Tisa a vyžíval sa v slá-
ve, azda ani nemohol byť väčší. Keď 
si ako arcibiskup dovolil kritizovať 
napríklad fakt, že celá desatina sloven-
ských kňazov spolupracovala s ŠtB, či 
spochybňovať Sokolovo nakladanie 
s diecéznym majetkom, bolo to neča-
kane otvorené. To mu síce mohlo zís-
kať obdivovateľov, ale aj nepriateľov, 
ktorí ako liek na akýkoľvek cirkevný 
problém preferujú čušanie a zadupanie 
odvážnych ľudí pod zem. Konšpirač-
ná špekulácia môže znieť, že tí druhí 
zase získali prevahu a Vatikán zoťal 
vytŕčajúcu hlavu. Možno je to inak, 
ale pápežovo rozhodnutie žiadnu inú 
interpretáciu neumožňuje. Keďže ká-
nonické právo uvádza len povinnosti 
biskupa, ale jednotlivé dôvody na od-
volanie nie, zdôvodnenie v liste, ktorý 
včera Bezák prečítal, je viac ako vágne 
a pre veriacich nepochopiteľné. Bene-
dikt XVI. dlho predtým, než sa stal pá-
pežom, hovoril, že najmä v Európe už 
cirkev nebude ľudovou, ale menšino-
vou. Nebolo to želanie, ani varovanie, 
ale realistické zhodnotenie situácie. 
Rozhodnutiami, akým je odvolanie 
Bezáka, takýto stav môže len priblí-
žiť.   Tomáš Gális, SME 02/07/2012

Štatistici nám to opäť spočítali! Štatis-
tický úrad zverejnil po 13 mesiacoch 
ďalšiu časť výsledkov sčítania z mája 
2011. Zamerané boli na obyvateľstvo 
podľa veku a pohlavia za okresy. Na 
ich základe sa ukázalo, že rozvede-
ní sú najmä v Košiciach, najviac žien 
je v Bratislave, na Slováka najskôr 
narazíte v Kysuckom Novom Meste 
a s materinskou slovenčinou sa stret-
nete v 75 zo 79 okresov. 
MATERINSKÁ SLOVENČINA V 75 
ZO 79 OKRESOV

výnimkou sú okresy Rimavská 
Sobota, Komárno, Medzilaborce a Du-
najská Streda najčastejšie počuť ma-
ďarčinu v Dunajskej Strede (78,5 %), 
ukrajinčinu (1,4 %) v Medzilaborciach, 
rusínčinu (57,7 %), rómčinu v Kež-
marku (14,8 %), češtinu v Bratislave I. 
(2,1 %) a nemčinu v Gelnici (1 %) 

NAJVIAC SA NÁS TLAČÍ 
V BRATISLAVE I

najviac ľudí s trvalým pobytom na 
km2 je v Bratislave I 4 030, najmenej 
v Medzilaborciach 29,1 najľudnatej-
šie sú okresy Prešov 169 423, Nitra 
159 143 a Žilina 145 205 najmenej 
obyvateľov je v okresoch Medzilabor-
ce 12 450, Turčianske Teplice 16 379 
a Banská Štiavnica 16 595

NAJMENEJ ŽIEN JE V NÁMES-
TOVE

ženy tvoria viac ako polovicu 
51,3 % na 1 000 mužov pripadá 1 054 
žien okres Námestovo - na 1 000 mu-
žov 984 žien okresy Sabinov a Stará 
Ľubovňa - počet mužov a žien je vy-
rovnaný najviac žien na 1 000 mužov 
je v okrese Bratislava II 

NAJMENEJ VYSOKOŠKOLÁ-
KOV JE V GELNICI

najviac bakalárov je v Košiciach 
(3,9 %, magistrov, inžinierov a dok-
torov v Bratislave V (29,7 %), dokto-

randov Bratislave I (5,5 %) najmenej 
vysokoškolsky vzdelaných ľudí je 
v Gelnici (7,3 %), Rimavskej Sobote 
(7,4 %) a Revúcej (7,5 %)

NAJVIAC SLOVÁKOV JE 
V KYSUCKOM NOVOM MESTE

najviac obyvateľov so slovenskou 
štátnou príslušnosťou je v Kysuckom 
Novom Meste (96,4 %), Bratislave V 
(96,2 %) a Hlohovci (96,1 %) najviac 
ľudí hlásiacich sa k slovenskej národ-
nosti je v okrese Námestovo 97,3 % 
k maďarskej národnosti sa hlási 75 % 
obyvateľov Dunajskej Stredy najpo-
četnejšia je rómska národnosť v okrese 
Kežmarok najviac Rusínov (42,5 %) 
a Ukrajincov (2,5 %) nájdete v okrese 
Medzilaborce najviac Čechov stretnete 
v Bratislave I 

ROZVEDENÍ NAJMÄ V KOŠI-
CIACH IV 

najviac slobodných obyvateľov je 
v Námestove 50,5 % najmenej slobod-
ných (37,1 %) a najviac rozvedených 
(17,8 %) nájdete v okrese Košice IV. 
najpevnejšie zväzky sú v Sabinove, 
kde je len 1,9 % rozvedených najčas-
tejšie sú v manželskom zväzku oby-
vatelia Bratislavy IV 45,2 % najme-
nej ženatých či vydatých Slovákov je 
v Banskej Štiavnici (35 %)

NAJVIAC SVEDKOV JEHOVO-
VÝCH JE V TREBIŠOVE

k rímskokatolíckemu vyznaniu 
sa najviac ľudí hlási v Námestove 
95,2 % viac ako polovica obyvateľov 
Myjavy vyznáva Evanjelickú cirkev 
augsburského vyznania najsilnejšiu 
základňu majú gréckokatolíci (50,4 %) 
i pravoslávna cirkev (27,2 %) v Me-
dzilaborciach najviac ľudí hlásiacich 
sa k Svedkom Jehovovým je v okrese 
Trebišov (1,7 %) ľudia bez vyznania sú 
v najvyššej koncentrácii v Bratislave V 
(32,9 %)      (šan), Nový Čas, 29.6.2012

Slobodných hľadajte v Námestove,  
najviac rozvedených je v Košiciach

V meste Garissa na severovýchode 
Kene, kde pomáha aj skupina slo-
venských humanitárnych pracovní-
kov, v nedeľu zaútočili teroristi na 
dva kostoly. Sedem útočníkov ho-
dilo počas dopoludňajších bohoslu-
žieb granáty do dvoch kresťanských 
kostolov a potom spustili streľbu na 
utekajúcich veriacich. Útok si vyžia-

Po vraždení kresťanov v Keni

dal 17 obetí a vyše 50 ťažko zrane-
ných osôb. Pracovníci slovenskej 
humanitárnej organizácie Magna 
Deti v núdzi sú v poriadku a nebo-
li zranení. Ich pohyb v tejto oblasti 
momentálne podlieha prísnym bez-
pečnostným opatreniam. „Bezpeč-
nostná situácia je vyostrená už dlhší 
čas. Garissa je základňa operácií 

kenskej armády a je mestom v bez-
prostrednej blízkosti utečeneckého 
tábora Dadaab. Momentálne je situ-
ácia už pod kontrolou, ale počas dňa 
nebolo veľmi jasné, ako predstavite-
lia zvládnu situáciu, keďže nemoc-
nice sú už aj tak preplnené“ uviedla 
Denisa Augustínová z Magny.  
     PETER DODEK, Šport 04/07/2012
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Pripadalo by mi nepochopiteľné, keby 
Konferencia biskupov Slovenska od-
mietala presunutie oslavy jedného cir-
kevného sviatku na nedeľu. Tým, že by 
sa 15. september stal pracovným dňom, 
nijako by sa nenarušila úcta k Sedem-
bolestnej. Veriaci môžu ísť na omšu 
v skorých ranných hodinách, večer ale-
bo najbližšiu nedeľu. Cirkevné sviatky 
sú vraj určené na duchovné rozjíma-
nie. Kresťanské hodnoty by však mali 
byť súčasťou každodenného života. 
Vnímať samotu opustených, bolesti 
chorých a biedu chudobných sa predsa 
nemá iba vo sviatočných dňoch. Maie 
Jakubčáková, Košice názor Zdravie 
ako hodnota Juraj Mesik vysokoškol-
ský učiteľ Udalosťou minulého týždňa 
v USA bolo rozhodnutie Najvyššieho 
súdu o legálnosti reformy zdravotného 
systému v USA. Najvyšší súd rozhodo-
val na podnet Floridy a ďalších 25 štá-
tov USA, ktoré namietali, že federálna 
vláda nemá právo prikázať občanom 
kúpiť si akýkoľvek produkt - teda ani 
zdravotné poistenie. Súd tesným po-
merom hlasov 5:4 rozhodol, že vláda 
v tomto prípade na to právo má, preto-
že povinné poistenie má charakter dane 
a vláda má právo zdaňovať občanov. 
Mnohí analytici hovoria, že reforma 
zdravotného systému je v USA uda-
losť desaťročí a rozhodnutie takej váž-
nosti robí Najvyšší súd raz za mnoho 
rokov. Ide o najvýznamnejšiu reformu, 
ktorú sa podarilo prezidentovi Obamo-
vi a demokratom v tomto funkčnom 
období presadiť. Päťdesiat miliónov 
Američanov dnes žije bez zdravotného 
poistenia, zákon o ochrane pacientov 
a dostupnej zdravotnej starostlivosti 
by mal toto číslo znížiť na asi 20 mi-
liónov. Tak ako celá spoločnosť USA 
aj americký zdravotný systém je plný 
extrémov. Ide o finančne najdrahší
zdravotný systém na svete, podávajú-
ci špičkové výkony bohatým vrstvám 
- a takmer žiadne služby chudobným. 
Keďže počet chudobných mnoho-
násobne prevyšuje počet bohatých, 
v priemere sú aj výkony amerického 
zdravotníctva mizerné. Jeho paradoxy 
s jemu vlastným sarkazmom zobrazil 
v dokumente Sicko Michael Moore. 
Pre tých, čo pred príbehmi zo života 
nepoistených Američanov uprednost-
ňujú čísla, hádam postačia tieto. USA 
vydávajú na zdravotníctvo zďaleka 
najviac peňazí na svete: podlá OECD 
je to 18% z HDP, dvaapolkrát viac, 

Každodenný sviatok

ako je priemer OECD. V dolároch to 
znamená cez 8 200 dolárov na hlavu 
ročne. V Nemecku je to cez 4 300, vo 
Francúzsku necelých 4 000 (a 2100 
na Slovensku, 1 900 v Česku, 1 600 
v Maďarsku, 1400 v Poľsku...). Tieto 
peniaze sú pre zdravie národa v USA 
využité extrémne neefektívne: do jed-
ného roka života zomrie v USA pod-
ľa údajov OSN 7,07 batoľaťa z tisíc 
narodených, viac ako v „rozvojovej“ 
Kube. Vo Francúzsku je to 4,1 dieťaťa, 
v Nemecku 4,2 dieťaťa, priemer EÚ je 
podľa CIA 4,49. Slovensko, Maďar-
sko a Poľsko sú v tomto kľúčovom 
indikátore výkonnosti verejného zdra-
votníctva tesne za USA - ale so 4- až 
6- násobne nižšími nákladmi. Bratia 
Česi s ich špičkovým systémom sta-
rostlivosti o matku a dieťa majú úmrt-
nosť batoliat na úrovni Škandinávie 
a Francúzska - zomiera im len 4,1 die-
ťaťa z 1000 narodených. „Obamacare“ 
vytvára predpoklady na to, aby sa tieto 
otrasné čísla zmenili a aby sa zdravot-
ná starostlivosť stala dostupnou aj pre 
milióny chudobných. Zakazuje naprí-
klad poisťovniam odopierať poistenie 
ľuďom, ktorí nie sú zdraví, zakazuje 
stanovovať stropy na preplácanú sta-
rostlivosť a vyžaduje pokrývať aspoň 

čiastočne aj preventívnu starostlivosť. 
Kto nebude začiatkom roka 2014 po-
istený, riskuje pokutu - zákon však 
pripúšťa množstvo výnimiek pre roz-
ličné náboženské skupiny a extrémne 
chudobných. Rozhodnutie Najvyššie-
ho súdu je dôležité nielen z pohľadu 
budúcnosti zdravotnej starostlivosti. 
Spor o jej reformu bude popri celko-
vom stave ekonomiky dôležitou súčas-
ťou prezidentskej kampane na jeseň. 
V nesmierne polarizovanej americkej 
spoločnosti reforma ďalej prehĺbila 
zákopy v studenej občianskej vojne 
medzi republikánmi a demokratmi. 
Spor medzi tými, pre ktorých je zdra-
vie ľudí predovšetkým príležitosť na-
baliť sa, a tými, pre ktorých je zdravie 
spoločenská hodnota dôležitejšia ako 
peniaze, bude starnutie a schudobne-
nie spoločnosti v USA len prehlbovať. 
Rovnako aj u nás - nielen americké 
zdravotníctvo živí nenásytný parazi-
tický systém poisťovní bez najmenšej 
pridanej hodnoty pre občanov. „ Spor 
medzi tými, pre ktorých je zdravie 
ľudí predovšetkým príležitosť nabaliť 
sa, a tými, pre ktorých je zdravie spo-
ločenská hodnota, sa bude len prehlbo-
vať.               Marie Jakubčáková
                   Pravda 02/07/2012

Fórum života a Konferencia bisku-
pov Slovenska 15. júna informova-
li: „Mimovládna organizácia Áno 
pre život z Rajeckých Teplíc dosta-
la cenu v Súťaži sociálneho podni-
kania udeľovanú organizáciou NE-
SsT a finančne podporenú bankou
Citibank.“ Podnikateľský plán so-
ciálneho podniku, v ktorom by ako 
upratovačky pracovali ženy z azy-
lového domu, organizácii vyniesol 
finančnú podporu projektu a po-
radenstvo. Hodnotiť činnosť Áno 
pre život je komplikované. V azy-
lovom dome nepochybne nájde 
útočisko mnoho žien s deťmi alebo 
bez nich, tehotné alebo aj nie, tie, 
ktoré pomoc určite hľadajú. Áno 
pre život je však aj jednou z najak-
tívnejších organizácií združených 
vo Fóre života, ktoré vytrvalo vy-
stupuje proti možnosti voľby v ob-
lasti sexuálnych a reprodukčných 
práv žien. Mám pochybnosti, či po-

rota pri udelení ceny zvážila aj toto 
- protisociálne a proti právam žien 
namierené - poslanie organizácie. 
Čo na tom záleží, povie si niekto. 
Spravia dobrú prácu, pomôžu. Sú 
ťažké časy, štát vo vytváraní pra-
covných miest aj v sociálnej po-
moci zlyháva, nepozerajme sa na 
detaily, nepreháňajme, nebudnie 
nevďačné. I tak mi to nedá. Ocene-
ním od podporovateľov podnika-
nia z NESsT a Citibank sa aktivity 
Áno pre život normalizujú. Už ich 
neschvaľujú len zástupcovia cirkvi 
či konfesionálne zaťažených vyso-
kých škôl, schvaľuje a podporuje 
ich svet biznisu, ktorý - povieme 
si - predsa musí vedieť nestranne 
oceniť dobrý nápad. Ocení Áno 
pre život môj nápad? Navrhujem 
reklamný slogan: „Sociálne podni-
kanie. Bez možnosti voľby. Vždy 
len s morálkou.“         Ľuba Kobová
                   Pravda 30/06/2012

Sociálne podnikanie
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Pápež po prvý raz v histórii odvolal 
slovenského arcibiskupa. Je ním tr-
navský arcibiskup Róbert Bezák, kto-
rý rozhodnutie Vatikánu sám oznámil 
veriacim na včerajšej omši. „Prečítal 
list z nunciatúry podpísaný nunciom 
Mariom Giordanom, v ktorom mu 
oznamuje, že ho pápež Benedikt 
XVI. odvoláva z úradu trnavského ar-
cibiskupa,“ potvrdila PR manažérka 
arcidiecézy Lucia Drábiková. V spo-
mínanom liste sa píše: „V mene Svä-
tej stolice Vám oznamujem, že jeho 
Svätosť Vás zbavuje pastoračného 
riadenia Trnavskej arcidiecézy. Táto 
správa bude uverejnená v L´Osserva-
tore Romano 2. júna 2012.“ Odvola-
nie bude platiť od okamihu, ako bude 
zverejnené v spomínanom vatikán-
skom denníku. „Takéto informácie 
sa zverejňujú na obed, ale či to bude 
dnes, potvrdiť neviem. To vie len Svä-
tý otec. Odvolanie je zatiaľ len špeku-
láciou,“ povedal hovorca Konferencie 
biskupov Slovenska Jozef Kováčik. 
Pápež v priebehu posledných dvoch 
týždňov odvolal okrem Bezáka aj 
ďalších dvoch biskupov. Dôvody, pre 
ktoré sa pápež rozhodol zbaviť Bez-
áka funkcie, arcibiskup netuší. Na 
včerajšej omši prečítal dva listy z Va-
tikánu. V jednom z nich bol požiada-
ný, aby sa vzdal funkcie arcibiskupa, 
keď odmietol, odvolali ho. „Prosil 
som, aby mi povedali, aké obvine-
nia sú voči mne vznesené, aby som 
s tým mohol žiť, čo také hrozné som 
spravil. Možno niekto povie, že som 
bol tvrdý voči predchodcovi. Naozaj 
neviem, čo také hrozné sa stalo,“ po-
vedal počas omše Bezák. Manažérka 
arcidiecézy potvrdila, že informácie 
o dôvodoch odvolania nemajú. Podľa 
hovorcu KBS Kováčika uvádzať ich 
oficiálne ani nie je zvykom. Podľa Ja-
roslava Šebeka z Historického ústavu 
českej akadémie vied, ktorý sa zao-
berá cirkvami, je odvolanie Bezáka 
výnimočnou záležitosťou, a to najmä 
v strednej Európe. „Odvolanie z bis-
kupského úradu sa robí buď v závaž-
ných kriminálnych prípadoch, alebo 
v prípadoch, keď je ohrozená autorita 
cirkvi. Nie som si istý, či v prípade 
arcibiskupa Bezáka k niečomu také-
mu došlo,“ hovorí Šebek s tým, že 
chýbali aj signály, ktoré by hrozbu 
odvolania arcibiskupa avizovali. Sám 
si preto vysvetľuje konanie pápeža 
skôr ako reakciu na vnútorný tlak 

v cirkevnej hierarchii, za ktorým by 
mohli stáť kardinál Tomko pôsobiaci 
vo Vatikáne či Bezákov predchodca 
Ján Sokol. Šebek tiež poukazuje na 
to, že Bezák bol presne typom člove-
ka, akého súčasná cirkev potrebuje. 
„Mal reformný a liberálny prístup 
k cirkevným záležitostiam, a teda 
jeho odvolanie je určite nepríjemná 
informácia,“ dodáva. Ťažko uveri-
teľným precedensom je odvolanie 
Bezáka aj podľa katolíckeho kňaza 
a teológa Karola Moravčíka. „Čaká 
sa na vysvetlenie. Ani v škandáloch 
sexuálneho typu nebývajú biskupi 
len tak odvolaní, ale väčšinou sami 
pod nátlakom odstupujú. V Rakúsku 
si nedávno v niektorých prípadoch 
žiadali odvolanie biskupov samotní 
veriaci kvôli ich ignorancii, zakrýva-
niu prehreškov, rozporu medzi mys-
lením veriacich a konaním biskupov. 
Trvalo to však celé roky a Vatikán ich 
neodvolal, ale keď sa sami skompro-
mitovali, až potom ich požiadal, aby 
odstúpili,“ hovorí Moravčík. Roz-
horčený je aj kňaz Peter Cibira, ktorý 
chce pomáhať pri zbieraní podpisov 
pod petíciou, aby Vatikán zverejnil 
dôvody Bezákovho odvolania. „Prá-
ve toto nezverejnenie dôvodu vytvára 
veľký priestor na množstvo dohadov. 
Je to niečo, čo nevidíme ako správne 
a dobré. Veríme, že je dosť ľudí, kto-
rým záleží na tom, že arcibiskup Bez-
ák nastavil množstvo vecí pozitívne 
a robil dobré meno,“ hovorí Cibira. 
Bezák je známy kritikou arcibiskupa 
Jána Sokola aj pomerov v cirkvi. „Po 
pôsobení svojho predchodcu Sokola 
sa musel vyjadriť, bolo to pár po-
známok. Je však možné, že niektoré 
veci nevieme. Jeho odvolanie treba 
vysvetliť, je to neslýchané. Bezák 
nepôsobil ako extrémista. To, že bol 
civilnejší a ľuďom bližší ako iní bis-
kupi, je skôr na jeho prospech,“ tvrdí 
Moravčík. Z Vatikánu proti Bezá-
kovi v januári poslali kontrolu, vraj 
na základe udania. Aj jej výsledky 
mali prispieť k rozhodnutiu zbaviť 
ho funkcie. „Bezáka si ľudia vážili, 
z jeho pôsobenia kedysi v Bratislave 
a vystupovania v médiách som mal 
podobne ako mnohí ďalší pozitívny 
obraz,“ uzavrel Moravčík. Arcibis-
kupa sa v otvorenom liste zastalo aj 
niekoľko známych osobností. V kato-
líckej cirkvi biskup zostáva biskupom 
navždy. „Nikto mu neodoberie hod-

nosť biskupa, len v prípade odvolania 
nebude už ďalej viesť arcidiecézu. 
Pápež môže rozhodnúť, akú ďalšiu 
úlohu dostane. Ak tak nerozhodne, 
je stále rehoľníkom a bude pôsobiť 
podľa toho, ako rozhodnú predsta-
vení v reholi,“ uviedol Kováčik. Po 
Bezákovom odvolaní má viesť ar-
cidiecézu Ján Orosch. Doterajší po-
mocný biskup a generálny vikár bude 
diecéznym administrátorom až kým 
pápež nevymenuje nového diecézne-
ho biskupa. Kedy sa tak stane, nie je 
známe.

Ako funguje odvolávanie
Podľa kánonického práva je pá-

pež nadriadený všetkých biskupov na 
svete. Teoreticky ich teda môže kedy-
koľvek odvolať bez toho, aby musel 
postupovať na základe nejakého for-
málneho procesu. Obyčajne to však 
tak nie je. Ako pre Pravdu povedal 
John Alien, korešpondent magazínu 
National Catholic Reporter a komen-
tátor CNN, za bežných okolností Va-
tikán dostane správu, že biskup robí 
alebo hovorí niečo zlé. Na základe 
toho poverí niekoho, väčšinou je to 
dôveryhodný biskup, aby tieto obvi-
nenia preveril. Výsledky potom hod-
notí Kongregácie biskupov vo Vatiká-
ne, ktorú v súčasnosti vedie kanadský 
kardinál Marc Ouellet. Tento orgán 
si správu preštuduje a potom urobí 
predbežné rozhodnutie o tom, či má 
biskup odísť alebo zostať. Ak chcú, 
aby skončil, väčšinou ho požiadajú, 
aby rezignoval z osobných dôvodov. 
Keď to odmietne, alebo v prípade, že 
z toho chcú urobiť exemplárny prí-
pad, tak kongregácia navrhne pápe-
žovi, aby biskupa odvolal. To sa už 
za pontifikátu Benedikta XVI. stalo
minimálne dva razy. Takto skončil 
austrálsky biskup William Morris pre 
údajné porušenie katolíckej doktríny 
a jeho taliansky kolega Francesco 
Micciché na základe správ o zneužití 
zverených financií. 

Eva Okoličániová, Peter Kováč, am
Pravda 02/07/2012

Práve nezverejnenie dôvodu vy-
tvára veľký priestor na množstvo 
dohadov. Je to niečo, čo nevidíme 
ako správne a dobré. Veríme, že je 
dosť ľudí, ktorým záleží na tom, že 
arcibiskup Bezák nastavil množstvo 
vecí pozitívne a robil dobré meno.  
                Peter Cibira 

Pápež odvolal arcibiskupa Bezáka. Ten dôvody nepozná
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Odmenili sa mu potleskom

Bezák sa na omši v Trnave rozlúčil 
s veriacimi

Dekréty o mojom odvolaní sú 
podpísané, oznámil včera vo svojom 
vystúpení po skončení svätej omše 
v trnavskom univerzitnom kostole 
arcibiskup Róbert Bezák.

„Mám sa zdržať vypovedania 
pred masmédiami, ale vy nie ste ma-
smédiá, vy ste moji veriaci,“ pove-
dal Bezák prítomným. Vatikán mu 
tiež odporúča sídliť mimo trnavskej 
arcidiecézy. „Prosil som, aby mi po-
vedali, aké obvinenia sú voči mne 
vznesené, aby som s tým mohol žiť 
po tom, čo som také hrozné spra-
vil,“ uviedol vo svojej rozlúčkovej 
reči. Na vyhlásenie reagovali veriaci 
značne pobúrene. Odzneli vyhráž-
ky o opustení katolíckej cirkvi, ale 
i emotívne obvinenia zo sprisahania 
vatikánskej mafie. „Využili, že je pá-
pež nezastihnuteľný. Len zázrak by 
mohol spôsobiť, aby sa moje odvo-
lanie nenaplnilo,“ povedal Bezák.

Prijíma svoj kríž
„Sám som sa pýtal Pána, prečo 

ma vyvolil za arcibiskupa, veď po-
zná celý môj život, veď ja si to nija-
kým spôsobom nemôžem zaslúžiť,“ 
povedal Bezák. Svoje vymenovanie 
preberal so svojimi najlepšími pria-
teľmi, a tí mu povedali: Keď ťa Pán 
Boh pozval, nehovor mu svoje nie.

Cirkev nie je dokonalá
Obvinenia voči svojej osobe chá-

pe ako kríž a akým spôsobom sa vy-
svetlia, nevie. „Demisiu som podať 
nemohol, lebo som nevedel, o čo ju 
mám oprieť. Ak by mi bolo pove-
dané, toto sú tvoje chyby, tu sa zle 
správaš, tak uznám, nezvládol som 
to. Ale pokiaľ sa len vyžaduje demi-
sia, aby som ja bol ten, kto má vy-
svetľovať, prečo som mal odstúpiť, 
tak som povedal, nech to rozhodnú 
až tí najvyšší.“ Ako povedal, Sväté-
ho Otca si váži, ale pripomenul tiež, 
že cirkev nie je spoločenstvom do-
konalých. „Kto už lepšie môže po-
znať jej chyby, ako ten, kto žije v jej 
vnútri, tak blízko ako ja?“ A na záver 
dodal: „Nevstúpil som do cirkvi, aby 
som žil v krásnej inštitúcii, ale aby 
som bol s Kristom. Verím v Boha.“ 
Dojatí veriaci sa so svojím obľúbe-
ným arcibiskupom rozlúčili posto-
jačky búrlivým potleskom a mnohí 
neskrývali dojatie. 

(pror, irk), Plus jeden deň 02/07/2012

Trnavský arcibiskup Róbert Bezák 
zrejme niekomu prekážal. Už nie-
koľko týždňov sa šírili chýry, že sa 
chystá jeho odvolanie. Arcibiskup 
včera oznámil veriacim v kostole, 
že papiere o jeho odvolaní sú už 
podpísané. Dnes by mal úrad opus-
tiť.

Za Bezáka sa u pápeža výzvou 
prihovorili viaceré osobnosti ve-
rejného života, medzi nimi naprí-
klad František Mikloško, poslanec 
Radoslav Procházka (KDH) či 
bývalý poslanec za KDH Daniel 
Lipšic. Oficiálne dôvody odvolania
zatiaľ nie sú jasné a sú možno len 
zámienkou. Cirkvi sa pravdepo-
dobne nepáčili príliš otvorené ná-
zory mladého arcibiskupa. „Pokiaľ 
viem, nie sú známe dôvody, pre 
ktoré sa tak udialo, mňa osobne to 
mrzí. Moja osobná skúsenosť s ar-
cibiskupm Bezákom bola taká, že 
pre mňa bol veľmi poctivým a dô-
veryhodným svedkom svojej vie-
ry,“ povedal pre PLUS Jeden deň 
Radoslav Procházka. „Pred pár me-
siacmi bola nejaká kontrola, prišlo 
naňho udanie, či už pre teologické 
alebo nejaké iné veci, o ktorých 
v podstate nikto nevie a asi sa ich 
ani nedozvie,“ vyjadril sa pre náš 
denník poslanec Jozef Mikloško 
(KDH). Už dva mesiace chodili 
cez rôzne kanály informácie, že 
Bezák bude odvolaný. „Je to mladý 
človek, schopný, Slovensko ho má 
rado a potrebuje takýchto ľudí.“

Bezák sa nebál a doplatil
Podľa Mikloška sa Bezák ne-

bojí povedať aj veci, ktoré nie sú 
v cirkvi celkom bežné. „Tak sme 
zacítili, že biskupská konferen-
cia ho medzi seba menej prijala,“ 
vraví. Výsledok kontroly sa podľa 
neho ťažko dozvieme. Je nezvyklé, 
aby Vatikán odvolal arcibiskupa len 

dva roky po tom, čo ho vymenoval. 
„Nielen cirkev, ale iste aj ľudia by 
do toho mali čo povedať. Takto po-
tichu a bez uvedenia dôvodov sa 
nám to zdá byť mierne absurdné.“ 
Odvolanie Bezáka sa Mikloškovi 
zdá byť nespravodlivé a neobvyk-
lé. Veď aj v prípade, že by pochy-
bil, existovala možnosť napome-
núť ho, a nie ho hneď odvolávať. 
Priznáva, že katolícka cirkev je 
konzervatívna a Bezák jej svojou 
otvorenosťou nekonvenoval. „Cir-
kev sa na to inak pozerá, stáročia 
drží líniu, ja jej to nezazlievam. Ale 
skutočne nepoznám takýto prípad 
v celom svete, že by takto náhle, 
bez vysvetlenia, odvolali človeka 
jeho rangu.“ Podľa Mikloška mohli 
byť pre cirkev problémom Bezá-
kove otvorené názory. Považuje 
ich však za dobré: „Aj pápež tvrdí, 
že treba mať otvorené názory, tre-
ba hovoriť aj o otázkach, ktoré sú 
svojím spôsobom tabu. Cirkev sa 
nesmie brániť tomu, aby aj o nich 
diskutovala. To u nás nie je celkom 
zvykom a on to otvoril.“

KBS by sa ho mala zastať
Bezákovi vyčítajú zlé vede-

nie diecézy. „Keď prišiel na svoje 
miesto, nebol tam super poriadok 
v riadení, vymenil tam plno ľudí, 
ktorí ešte boli za predchádzajúce-
ho arcibiskupa Sokola, nerobilo to 
dobrú krv,“ uvažuje Mikloško o dô-
vodoch odvolania. Konferencia 
biskupov Slovenska by podľa neho 
k tomu mala niečo povedať. „Veď 
odvolali jedného z ich spolubratov, 
jedného z najmladších, a neskrom-
ne poviem, že najschopnejšieho. 
Mali by sa ho zastať.“ Trnavskú 
arcidiézu má po Bezákovi ako ad-
ministrátor riadiť pomocný biskup 
Ján Orosch.   IRIS KOPCSAYOVÁ  
                     Plus jeden deň 02/07/2012

Osobnosti sa postavili za trnavské-
ho arcibiskupa Róberta Bezáka. Nik 
z cirkvi zatiaľ nepotvrdil, že ho chce 
pápež odvolať. Katolícka cirkev nevie 
povedať, či chce pápež Benedikt XVI. 
odvolať trnavského arcibiskupa Ró-
berta Bezáka. Bývalý poslanec KDH 
František Mikloško tvrdí, že pápež 

ho má zbaviť funkcie ešte pred od-
chodom na dovolenku na budúci uto-
rok. Hovorca Konferencie biskupov 
Slovenska Jozef Kováčik povedal, že 
takéto informácie z Vatikánu nemajú. 
„Sme prekvapení z vyjadrení Františ-
ka Mikloška, podáva konštrukcie ako  

Nezniesli jeho otvorené názory

Arcibiskupa bránia pred pápežom

pokračovanie na str. 6
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Dan Brown.“ Mikloško si myslí, že 
za odvolaním je Bezákov predchod-
ca Ján Sokol. „Za jeho čias sa na 
biskupskom úrade diali pochybné 
finančné operácie. Arcibiskup Bezák
ich neprikryl, ale postavil sa k nim 
čelom,“ vraví. Sokolovo stanovisko 
sa získať nepodarilo.

Zavládlo ticho
Bezáka sme včera v úrade v Tr-

nave nezastihli. Jeho hovorkyňa Lu-
cia Drábiková tvrdí, že arcibiskup sa 
nechce k záležitosti vyjadrovať a ne-
dostal informácie z Vatikánu. Mlčí aj 
kardinál Jozef Tomko pôsobiaci vo 
Vatikáne. Mikloškove slová podnie-
tili viaceré osobnosti k otvorenému 
listu zástupcovi pápeža na Sloven-
sku, apoštolskému nunciovi Mariovi 
Giordanovi. Priznávajú, že nemajú 
potvrdené, či pápež Bezáka zosadí. 
„Neprislúcha nám vstupovať do pá-
pežovho rozhodovania, nemôžeme 
však mlčať pri takom vážnom kroku, 

ktorý v histórii cirkvi na Slovensku 
nemá obdobu. Otec arcibiskup Bez-
ák je vnímaný ako výrazná osobnosť 
slovenskej cirkvi. Vážime si jeho 
čestný, otvorený a transparentný prí-
stup,“ píše sa v liste, ku ktorému sa 
pridali aj občiansky aktivista Filip 
Vagač, psychiater Péter Hunčík, hu-
dobník Michal Kaščák či futbalový 
tréner Vladimír Weiss.

Stáli proti sebe
Bezák je známy kritikou pome-

rov v cirkvi. Proti svojmu predchod-
covi Sokolovi svedčil na súde, keď 
zažaloval časopis .týždeň za články 
o prevode pol miliardy na účet bý-
valého agenta ŠtB. Sokol od týždňa 
žiada odškodné 50-tisíc eur, na pr-
vostupňovom súde v marci prehral. 
Bezák v minulosti kritizoval Sokola 
aj za vyjadrenia, že za slovenského 
štátu bol blahobyt a neskôr ho vy-
zval, aby sa stiahol z verejného živo-
ta.                               Mária Mihaliková

SME 30/06/2012

dokončenie zo str. 5

Exposlanec František Mikloško vyvo-
lal poriadny rozruch. Do sveta vypustil 
informáciu, že pápež už v najbližších 
dňoch odvolá z funkcie trnavského 
arcibiskupa Róberta Bezáka.

Vraj to môže súvisieť s podozri-
vými finančnými operáciami, ktoré
siahajú až do Vatikánu. Na biskupo-
vu stranu sa pohotovo postavilo vyše 
tridsať slovenských osobností. Do 
Vatikánu posielajú list, v ktorom sa za 
Róberta Bezáka prihovárajú.

Odvolanie trnavského arcibis-
kupa vraj súvisí s výsledkami vi-
zitácie, teda kontroly, ktorá prišla 
v januári z Vatikánu. Na jej čele bol 
litoměřický biskup Ján Baxant. Pod-
ľa Mikloška sa už vtedy pýtal, či by 
Slovensku vadilo, keby arcibiskupa 
Bezáka odvolali.

František Mikloško: „Už v janu-
ári bolo jasné, že sa niečo dáva do 
pohybu.“

Redaktorka: „Mikloško podal 
v marci dva podnety na preskúmanie 
financovania bratislavsko-trnavského
arcibiskupstva ešte za éry Jána Soko-
la. Odpoveď nedostal. No agentúra 
SITA uvádza, že problém financova-
nia trnavského arcibiskupstva a odvo-
lanie Bezáka môžu súvisieť s finanč-
nými problémami vo Vatikáne.“

František Mikloško: „Podľa mo-
jich informácií má byť kým odíde 
svätý otec na dovolenku, teda kým 
prestane úradovať, má byť pán arci-
biskup Bezák odvolaný, rýchlo.“

Redaktorka: „Informácie o odvo-
laní arcibiskupa Róberta Bezáka vy-
volali na Slovensku vlnu nevôle. Ofi-
ciálne inštitúcie sú však stále ticho.“

Jozef Kováčik, hovorca KBS:  
„Konferencia biskupov Slovenska ne-
disponuje takouto informáciou a len 
veľmi ťažko sa komentujú konšpira-
tívne teórie pána Mikloška.“

Lucia Drábiková, hovorkyňa Tr-
navskej arcidiecézy: „Nemáme žiad-
ne oficiálne informácie, ktoré by túto
správu pána Mikloška potvrdzovali 
alebo  vyvracali.“

Zuzana Tiňová, redaktorka: „Vy-
jadriť sa nechcel Bezák, ani vatikán-
ske zastúpenie na Slovensku. Z Vati-
kánu nám odpovedali takto.“ 

Páter Federico Lombardi, hovorca 
Svätej stolice vo Vatikáne: „Nemám 
o tom žiadne informácie, no com-
ment, nie je tu čo povedať.“ 

Redaktorka: „Ak by Róberta 
Bezáka skutočne odvolali, bolo by to 
vôbec po prvýkrát, čo na Slovensku 
odvolajú arcibiskupa.“ 

                           Markíza, 30.6.2012

Otáznik nad arcibiskupom

Bezáka nahradí  
Sokolov človek!

Odvolanie obľúbeného arcibiskupa vy-
volalo búrku nevôle veriacich. Róberta 
Be záka (52) odvolal pápež Benedikt 
XVI. z úradu trnavského arcibiskupa 
bez udania dôvodu, čo je veľmi neob-
vyklý a neštandardný postup. Dočasne 
bol vedením Trnavskej arcidiecézy po-
verený pomocný biskup Ján Orosch, 
ale skutočným nástupcom arcibiskupa 
Bezáka bude podľa zdroja Nového 
Času človek blízky Jánovi Sokolovi. 
Práve Sokola pred tromi rokmi vystrie-
dal vo funkcii Róbert Bezák. Je vše-
obecne známe, že konzervatívny Sokol 
nemal Bezáka prílíš v láske.

KBS sa proti škandalóznemu 
a bezdôvodnému odvolaniu svojho 
arcibiskupa vôbec neohradila, práve 
naopak. „Rozhodnutie Svätého Otca 
prijímame v duchu viery a synovskej 
poslušnosti a prosíme Pána o požehna-
nie pre Cirkev na Slovensku,“ píše sa 
v oficiálnom vyhlásení KBS, ktorým
zdvihli žlč tisíckam veriacich, preto-
že Bezák bol mimoriadne obľúbený 
biskup. Dôvody, ktoré viedli Vatikán 
k rozhodnutiu o odvolaní trnavského 
arcibiskupa Róberta Bezáka, oficiálne
nepozná nikto. Dokonca ich netuší ani 
samotný biskup Bezák. „Neviem a nie 
som si vedomý toho, že by som urobil 
vážnu chybu,“ uviedol pre Nový Čas 
bývalý trnavský arcibiskup. Jeho odvo-
laniu predchádzala apoštolská vizitácia 
z Vatikánu, ktorá sa vykonáva len pri 
mimoriadne závažných okolnostiach. 
Tieto závažné okolnosti však nikto 
nikdy nepomenoval a ani samotný ar-
cibiskup ich nepozná. „Prosil som, aby 
mi ich povedali, aby som s tým mo-
hol žiť, čo také hrozné som spravil,“ 
uviedol Bezák, ktorý však tuší, odkiaľ 
vietor fúka. V minulosti upozornil na 
viaceré nepochopiteľné kroky svojho 
predchodcu Jána Sokola, ktoré sa tý-
kali najmä ekonomického spravovania 
úradu. Ihneď po uvedení do funkcie dal 
urobiť audit majetku a taktiež vymenil 
konzervatívnych dekanov za mladších. 
Svojím ľudským prístupom sa stal Ró-
bert Bezák mimoriadne obľúbeným 
duchovným aj za hranicami svojej 
diecézy. Jeho odchod z funkcie sprevá-
dzajú veľký smútok a slzy veriacich na 
celom Slovensku. Včera mu pod okna-
mi jeho bytu na Námestí sv. Mikuláša 
v Trnave kládli mnohí z nich kvety ako 
prejav vďačnosti a poďakovanie za 
jeho službu   (šiš), Nový Čas 03/07/2012 
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Kostol sv. Klementa v Ríme, kde 
sú pozostatky svätého Cyrila, na-
vštevujú ročne tisícky turistov, no 
kde je pochovaný druhý zo solún-
skych bratov? Žeby v Devíne?

Prišli k nám zo Solúnu a priniesli 
písmo. Jeden zomrel relatívne mla-
dý v Ríme, druhý sa vrátil na naše 
územie a stal sa arcibiskupom. Me-
tod sa na rozdiel od brata dožil na 
vtedajšie pomery úctyhodného veku 
– sedemdesiatich rokov. Zomrel 6. 
apríla 885. Podľa legendy sa s ním 
prišli rozlúčiť so sviečkami muži 
aj ženy, bohatí aj chudobní. Tieto 
isté zdroje nám zanechali aj hádan-
ku: „Pochovaný bol v synodnom 
chráme svojho sídla po ľavej strane 
v stene za oltárom svätej Bohorodič-
ky,“ píše sa v Legende o Metodovej 
smrti. Je to jasné, stačí už len zistiť, 
kde bolo v danom čase sídlo morav-
sko-panónskej arcidiecézy a ktorý 
chrám bol tým hlavným. „Hoci sa 
o jeho nájdenie pokúšali celé gene-
rácie archeológov, historikov a rôz-
nych amatérskych nadšencov, zostá-
va jeho tajomstvo neodhalené,“ píše 
Jiří Bílek v knihe Hádanky našej 
minulosti 3.

Záhadná nahrávka
Koncom apríla ožila teória, 

podľa ktorej by mal byť Meto-
dov hrob pod farským Kostolom 
sv. Kríža v Devíne. Internetový 
dvojtýždenník Slovenský rozhľad, 
ktorý vydáva bývalý hovorca strán 
SNS a Ľavicový blok Vladimír 
Dobrovič, uverejnil článok pred-
sedu Matice slovenskej Mariána 
Tkáča Metod v Devíne. Ten cituje 
svedectvo dnes už mŕtveho Pavla 
Lörinca. Tkáč ho prepísal z CD, 
ktoré vraj dostal od akýchsi mla-
dých ľudí z akéhosi občianskeho 
združenia, čo sa venuje histórii 
Devína. „Možno mi nebudete ve-
riť, neviem, kto vyhotovil nahráv-
ku, a tak na sto percent neviem 
potvrdiť vierohodnosť výpovede,“ 
približuje Tkáč. Lörinc na nahráv-
ke tvrdí, že s profesorom Vincen-
tom Belanom, vtedajším správcom 
farnosti, našli pod sanktuáriom de-
vínskeho kostola ostatky siedmich 
mŕtvych, pričom jeden muž mal 
odev cirkevného hodnostára.

„Keď sme dolu v sedemmet-
rovej hĺbke našli v krypte bohato 
oblečené mŕtvoly, vyslovil som, 

že je to svätý Metod... A musel 
som na pokyn profesora Belana 
kryptu urýchlene opustiť,“ mal 
povedať Lörinc. Nasleduje detail-
ný opis toho, čo v tme videl. Vin-
cent Belan mal kryptu následne 
nechať zatvoriť, dobudovať slepý 
strop, zasypať dvadsiatimi tonami 
piesku. Sám Lörinc si nemyslel, že 
ten hrob opäť niekedy nájde: „Je 
to politika. V záujme svätoštefan-
skej koruny je, aby pravda nevyšla 
najavo,“ naznačuje konšpiratívne. 
Tkáč hovorí, že svedectvu Pav-
la Lörinca v podstate verí. „Ide 
o veľkú mieru pravdepodobnosti, 
že sa to mohlo udiať tak, ako je to 
nahovorené,“ dodáva. V prospech 
vierohodnosti podľa neho svedčí, 
že archeologický prieskum pod 
devínskym kostolom sa naozaj 
konal, skutočne sa našiel netypic-
ký „náhrobný kameň“ s gréckym 
či s byzantským krížom a dvoma 
kalichmi.

Čo našli archeológovia
Katarína Harmadyová, ktorá 

je vedúcou oddelenia Mestského 
múzea v Bratislave na hrade Devín 
a zažila ešte očitého svedka pána 
Lörinca. považuje jeho svedectvo 
za absolútny výmysel. „V sever-
nej krypte v roku 2002 sme spolu 
s antropológom Radoslavom Be-
ňušom našli kostrové pozostatky 
v pomerne zlom stave. Na zákla-
de súčastí odevu a doplnkov ich 
môžeme jednoznačne zaradiť do 
polovice 18. storočia,“ vysvetľuje. 
Našli síce aj robustnú kostru muža 
v čižmách, tá však patrila maxi-
málne 40 ročnému človeku, kto-
rý zomrel tak pred dvesto rokmi. 
Správca farnosti Marián Gavenda 
necháva tieto dohady na archeoló-
gov, chce sa skôr sústrediť na oži-
venie idey Cyrila a Metoda. „My 
potrebujeme Metoda nie vykopať, 
ale vzkriesiť. Európska únia je 
v závoze, tým viac smeruje k to-
mu, že to, čo tu nechali Cyril a Me-
tod, ponúka východisko, “ mieni 
Gavenda. Devínska lokálpatriotka 
Pavlína Rumanovská si myslí, že 
je scestné iniciovať niečo na zákla-
de materiálu, ktorý obsahuje plno 
nepresností, čo už dnes nie sú ove-
riteľné. „Nemám nič proti tomu, 
ak chce Matica slovenská týmto 
spôsobom iniciovať nový archeo-

logický výskum, skôr by som však 
uprednostnila generálnu opravu 
kostola, ktorý je v dezolátnom sta-
ve,“ zdôrazňuje. Osobne poznala 
oboch aktérov. „Pán profesor Be-
lan bol slovansky mysliaci človek. 
Viem však, že nebol zástancom 
tejto teórie,“ tvrdí Rumanovská.

Nový výskum
Harmadyová nevidí dôvod na 

ďalšie prieskumy v tejto lokalite. 
„Všetko, čo sa dalo preskúmať, 
bolo preskúmané, dokumentácia 
existuje,“ tvrdí. Aktivity ohľadom 
hľadania hrobu Metoda v devín-
skom kostole považuje za umelo 
vyvolané s cieľom vytvárať sen-
zácie a krivenia histórie. Podľa 
nej politické turbulencie, ktoré 
po smrti Metoda na Veľkej Mora-
ve nastali, vylučovali pochovanie 
Metoda v hraničnej lokalite, akou 
Devín nesporne bol. „Bola by som 
šťastná, keby sa záujem verejnosti 
a kompetentných upriamil skôr na 
záchranu stoviek pamiatok, ktoré 
nám pred očami chátrajú. Príkla-
dom je aj samotný hrad Devín, 
ktorého horná časť je od roku 2008 
uzatvorená, lebo nie sú peniaze na 
dokončenie jeho rekonštrukcie. 
Namiesto hľadania peňazí na jeho 
opravu sa však radšej vyvoláva 
psychóza o hľadaní hrobu Metoda 
pod Kostolom sv. Kríža,“ reaguje 
s nevôľou. 

Možné miesta hrobu
- Velehrad, ku ktorému sa viažu 

povesti, avšak mladšieho dáta, blíz-
ky kostol v Modrej, ktorý stál už 
v čase príchodu Cyrila a Metoda, či 
neďaleké Hradisko sv. Klementa.

- Staré mesto v Uherskom Hra-
dišti, kde bolo odkryté pohrebisko 
skoro s 2000 hrobmi,

- štvrť Sady v Uherskom Hra-
dišti, kde sa našiel rozsiahly veľko-
moravský cirkevný areál,

- Mikulčice, kde sa odkryli 
pozostatky až desiatich kostolov 
a v trojlodnej bazilike sa našiel aj 
hrob významného, skôr však svet-
ského funkcionára,

- Veselí nad Moravou, rotunda 
sv. Kataríny v Znojme, Olomouc, 
oblasť pri Púchove, pri Osvienči-
me, niekoľko miest v Maďarsku.

Zuzana Uličianska
SME 30/06/2012

Tajomstvo Metodovho hrobu
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Dôvody, prečo pápež odvolal trnav-
ského arcibiskupa Róberta Bezáka, 
zostávajú nejasné. Z vyjadrenia Kon-
ferencie biskupov Slovenska vyplýva 
iba to, že to súvisí s kontrolou trnav-
skej arcidiecézy v januári tohto roku. 
Keďže cirkevní predstavitelia odmie-
tajú uviesť skutočné dôvody, objavilo 
sa už niekoľko špekulácií. Podľa nich 
Bezák prišiel o miesto pre svoje ná-
zory, sporné vysvätenie kňazov, zlé 
hospodárenie alebo na odplatu za to, 
ako kritizoval svojho predchodcu Jána 
Sokola. Dôvody Bezákovho odvolania 
neuviedla včera ani tlačová kancelária 
Vatikánu, na svojej internetovej stránke 
tomu venovala iba jednu vetu. Vysvet-
leniu sa vyhla i Konferencia biskupov 
Slovenska. Jej hovorca Jozef Kováčik 
Pravde povedal, že im neprináleží nie-
čo zdôvodňovať, keď Bezáka odvolal 
pápež. „A keď o tom rozhodol, my to 
nekomentujeme. Jeho rozhodnutie reš-
pektujeme,“ uviedol Kováčik. Odvola-
nie arcibiskupa nechcela komentovať 
ani pápežská nunciatúra na Slovensku. 
„Spýtajte sa zainteresovaného, aké 
boli dôvody. My k tomu nemáme čo 
dodať,“ odkázal po telefóne jej pracov-
ník. Jedným z dôvodov na Bezákovo 
odvolanie malo byť to, že za kňazov 
vysväcoval ľudí, ktorých iní biskupi 
neodporučili alebo ich neskôr dokonca 
z cirkvi vylúčili. Táto hypotéza je však 
nepravdepodobná, pretože apoštolská 
vizitácia v trnavskej arcidiecéze tieto 
veci nekontrolovala. Rovnako nezmy-
selné sú asi i špekulácie, že Bezáka 
odvolali, aby bratislavský arcibiskup 
Stanislav Zvolenský nemal konkuren-
ta. Údajne sa totiž uvažuje o jeho vy-
menovaní za kardinála. Bývalý politik 
František Mikloško, ktorý na prípravu 
Bezákovho odvolania vopred upozor-
nil, si myslí, že táto informácia nie je 
pravdivá a šíri sa len preto, aby od-
viedla pozornosť od odvolania. „Také 
niečo vypustili asi preto, aby rozriedili 
tú napätú atmosféru,“ povedal Pravde 
Mikloško. Sporné sú aj špekulácie, že 
sa Bezák dopustil chýb pri spravova-
ní zverených financií. Oveľa väčšie
podozrenia sa totiž spájali s jeho pred-
chodcom Jánom Sokolom, ktorý mal 
na účet bývalého agenta ŠtB previesť 
až pol miliardy korún z predaja cirkev-
ných pozemkov. Sokola však pápež 
z funkcie neodvolal, hoci sa jeho meno 
uvádza i v zoznamoch agentov a dô-
verníkov komunistickej Štátnej bez-

pečnosti. Sokol tieto obvinenia poprel, 
a časopis .týždeň, ktorý na pochybný 
prevod peňazí upozornil, zažaloval. 
Súd však prehral a v apríli 2009 z úra-
du odstúpil. So svojím nástupcom mal 
však Sokol vyhrotené vzťahy. Bezák 
sa proti nemu postavil na súde, Sokola 
kritizoval i za jeho vyjadrenia chvália-
ce Tisa a vojnový slovenský štát. Nový 
arcibiskup svojmu predchodcovi na-
vyše zakázal slúžiť omše a na úrad mu 
dovolil chodiť len cez vrátnicu. Ak sa 
k tomu pridajú aj rázne opatrenia, ktoré 
Bezák v arcidiecéze zaviedol - nariadil 
audit, vymenil deväť dekanov a pre-
pustil množstvo nadbytočných zamest-
nancov - nedá sa vylúčiť, že si v radoch 
cirkvi narobil nepriateľov. Aj tým, že 
sa prezentoval ako kňaz modernejšieho 
a otvoreného zmýšľania. Diskutovať 
šiel napríklad i do televíznej relácie či 
na hudobný festival Pohoda. Mikloško 
za odvolaním vidí práve to, že Bezák 
nechcel zakrývať, ako s financiami na-
rábal jeho predchodca. „Ak bol iný dô-
vod, mali ho povedať,“ tvrdí. Zároveň 
pripomenul, že toto rozhodnutie bolo 
zrejme presne načasované tak, aby sa 
proti tomu nedalo nič robiť. Pápež totiž 
už dnes odchádza na trojmesačnú do-
volenku, počas ktorej sa vo Vatikáne 
takmer prestane úradovať. „Spravili to 
šikovne. V piatok bol vo Vatikáne štát-
ny sviatok, teraz to oznámili a zajtra sa 
už možno odvolávať všelikde, len nie 
k pápežovi,“ zhrnul Mikloško. Bezák 
bol obľúbený a spôsob, akým sa ho cir-
kev zbavila, vyvolal medzi ľuďmi po-
horšenie. Sklamaní sú nielen kresťania 
a kňazi, ale aj neveriaci, ktorí si Bezáka 
vážili ako autoritu. Spisuje sa už aj petí-
cia na jeho podporu. „Bezák je statočný 
a slušný človek a jeho odvolanie bude 
mať ešte dohru,“ zhodnotil evanjelic-
ký teológ a emeritný dekan Igor Kišš. 
Odvolanie arcibiskupa vidí ako súčasť 
vnútorných rozporov katolíckej cirkvi 
medzi starým systémom a moderným 
prúdom. „Zdá sa, že šiel práve týmto 
smerom, preto ho chceli pribrzdiť. Pod-
ľa nich porušil disciplínu. V katolíckej 
cirkvi platí, že stanovenú líniu treba 
dodržiavať,“ doplnil Kišš. Podľa infor-
mácií Pravdy porušil Bezák cirkevné 
zvyky už aj tým, že o svojom plánova-
nom odvolaní informoval na nedeľnej 
omši, kde prečítal listy z nunciatúry. 
Hoci mu nariadili, aby sa k tomu do 
médií nevyjadroval, Bezák o tom po-
vedal prítomným v kostole s vysvetle-

ním, že nie sú médiá, iba jeho veriaci. 
Ako vtedy priznal, dôvody, pre ktoré 
ho odvolali, nepozná ani on. Pre býva-
lého kňaza Miroslava Kocúra, ktorý je 
teraz výkonným riaditeľom Via Iuris, 
je odvolanie Bezáka signálom, ako 
funguje mocenský aparát rímskokato-
líckej cirkvi. Podľa neho je otázne, aké 
kritériá vlastne rozhodujú o zotrvaní 
v cirkevnej funkcii. „Arcibiskup Sokol 
v nej zostal dlhé roky napriek viditeľ-
ným excesom spojeným s glorifikáciou
totalitárneho režimu slovenského štátu 
a jeho prezidenta. To a mnoho iných 
pochybných vecí mu pápež toleroval. 
Arcibiskupa Bezáka odvolali bez ve-
rejnosti známych, viditeľných či aspoň 
naznačených dôvodov. Ak sympatický 
človek odchádza z vedúcej pozície, 
vzbudzuje to oprávnené otázky. Ak 
niektoré kruhy svoje úsilie skrývajú za 
rozhodnutie pápeža či Vatikánu, či do-
konca za Božiu autoritu, je to len odraz 
zákulisných hier a vyjadruje to pomer 
síl vnútri cirkevných štruktúr. Je to šif-
rovaná odpoveď na otázku o tom, ako 
chutí cirkevná moc. Veriaca verejnosť 
by si konečne mala nájsť odvahu klásť 
otázky a nebáť sa nepríjemných odpo-
vedí,“ upozornil Kocúr.

Odvolať arcibiskupa sa nepodarilo 
ani komunistom

Róbert Bezák je síce prvým arci-
biskupom na Slovensku, ktorého odvo-
lali z funkcie, ale o čosi podobné sa už 
v roku 1948 pokúsili komunisti. Tým 
prekážal spišský biskup Ján Vojtaššák. 
„Za jeho odvolanie sa vtedy angažova-
la československá vláda a ministerstvo 
zahraničných vecí, dokonca osobne 
Vladimír Clementis, ale nepodarilo sa 
im to,“ hovorí kňaz Peter Olexák, ktorý 
prednáša cirkevné dejiny na Katolíckej 
univerzite v Ružomberku. Zaujímavé 
je i to, že nijakého biskupa Vatikán ne-
odvolal ani neskôr za socializmu, hoci 
sa našli aj takí, ktorí spolupracovali 
s totalitným režimom. 

Dôvody odvolania trnavského 
arcibiskupa Róberta Bezáka neuvie-
dla včera tlačová kancelária Vatikánu 
ani Konferencia biskupov Slovenska. 
FOTO; SITA/DUŠAN HEIN

Arcibiskupa Bezáka odvolali bez 
verejnosti známych, viditeľných či as-
poň naznačených dôvodov. Ak sympa-
tický človek odchádza zvedúcej pozí-
cie, vzbudzuje to oprávnené otázky.

Miroslav Kocúr bývalý kňaz

Dôvody Bezákovho odvolania nik nepozná, pápež už dovolenkuje



PRÍLOHA ŽC                                                                                                                                      Monitoring médií

27/2012                          9

Davy ľudí protestovali proti pápe-
žovmu rozhodnutiu odvolať arci-
biskupa Bezáka

„Ja už som inej cirkevnej men-
tality, takej rozšírenej o demokra-
ciu.“

Nepomohli protesty verejnos-
ti ani nesúhlas veriacich. Pápež 
včera oficiálne odvolal arcibisku-
pa Trnavskej arcidiecézy Róberta 
Bezáka. Bez udania konkrétnych 
dôvodov. Veriaci sa zmobilizovali 
a večer sa v uliciach Trnavy stretli 
na proteste.

V Kostole sv. Jána Krstiteľa, 
kde v nedeľu oznámil Bezák ve-
riacim svoje odvolanie, bolo včera 
dopoludnia pusto. Do reči sa s na-
mi dala len pani Mária, poverená 
dozorom v kostole. „Keď tak roz-
hodla Svätá stolica, niečo na tom 
bude, ja si to netrúfam kritizovať,“ 
reagovala. Podľa nej sa cirkvi ne-
páčili veci, ktoré v úrade urobil 
po svojom nástupe. Mali mu však 
podľa nej dať šancu dokončiť veci 
a ukázať, čo vie.

Všetci mlčia
Na vrátnici arcibiskupského 

úradu nás odbili s tým, že sa ne-
budú vyjadrovať. Arcibiskup vraj 
neprijíma žiadne návštevy a svoje 
odvolanie znáša pokorne a statoč-
ne. „Skúste si predstaviť, ako strávi 
svoj deň človek, ktorému zamestná-
vateľ oznámi, že dnes končí,“ uvie-
dla hovorkyňa Lucia Drábiková. 
Skúmali sme, čo mohlo cirkvi na 
biskupovi prekážať, údajne im boli 
tŕňom v oku aj Bezákove návštevy 
fitnescentra. „Nemyslím si, že toto
bol dôvod, veď mnohí biskupi špor-
tujú,“ myslí si hovorkyňa. Keď sme 
chceli zistiť, kde bude teraz Bezák 
pôsobiť, opäť sme sa odpovede ne-
dopátrali. „Biskup zostáva navždy 
biskupom tým, že prijal biskupskú 
vysviacku. Keďže je rehoľníkom, 
je potrebné otázky o ďalšom pôso-
bení klásť jemu,“ povedal hovorca 
biskupskej konferencie Kováčik. 
Podľa našich informácií sa arcibis-
kup včera balil a z fary sa sťahoval. 
Hlasy zvnútra cirkvi naznačujú, 
že za odvolaním Bezáka je snaha 
biskupa Zvolenského mocensky 
ovládnuť arcidiecézu a jeho spolu-
práca s bývalým arcibiskupom So-
kolom na finančných transakciách,
na ktoré si vraj Bezák posvietil.

Máme právo vedieť pravdu
Na nevôľu cirkvi komunikovať 

reagovala aj historička práva Ka-
tarína Zavacká. „Katolícku cirkev 
platíme z našich daní, mali by sme 
mať právo vedieť, čo sa tam deje,“ 
tvrdí. Podľa nej cirkev podľa svoj-
ho vnútorného práva nie je povin-
ná informovať o svojich krokoch. 
Chráni ju Vatikánska zmluva, ktorá 
je nadradená našim zákonom. „Na-
príklad evanjelická cirkev skladá 
vyúčtovania, pretože veriaci si to 
vyžadujú,“ dodáva. Podľa nej do-
káže katolícku cirkev k vysvetleniu 
odvolania prinútiť iba tlak veria-
cich. „Vatikánu neprekážal Sokol, 
podozrenia zo spolupráce s ŠtB, 
glorifikovanie slovenského štátu.
Neprekážali podozrenia z machi-
nácií. A zrazu je zlý Bezák. Jedine 
veriaci dokážu zatlačiť na cirkev,“ 
uzavrela.

Máte našu podporu!
„Sú nenormálni. Keď povie člo-

vek pravdu, potom je zle. Nesúhla-
sím s tým,“ reagovala na Bezáko-
vo odvolanie veriaca Gabika (54). 
Ľudia všetkých vekových kategórií 
vyšli podvečer aj do ulíc Trnavy, 
aby dali najavo, čo si o rozhodnutí 
Vatikánu myslia. K zhromaždeniu 
prehovoril bývalý novinár Michal 
Dzurjanin. „Je to pokojné, kve-
tinové zhromaždenie. Kto máte 
kvety, položte ich k jeho fotogra-
fii,“ prihovoril sa. Tí potom kládli
kvety k transparentu a k fotografii
a spievali piesne. „Zdá sa mi to ne-
spravodlivé. Ja som ho zbožňovala, 
telom aj dušou,“ povedala jedna 
z protestujúcich. „Mali sme ho veľ-
mi radi, bol to človek na správnom 
mieste,“ dodal ďalší dojatý Trnav-
čan. (irk, ho)

TRANSPARENT: Trnavčania 
dali jasne najavo, že Bezák v ich 
srdciach ostane navždy arcibisku-
pom.

TRNAVSKÉ NÁMESTIE: Do-
jatí veriaci sa stretli, aby protesto-
vali proti Bezákovmu odvolaniu. 
Zavítal medzi nich aj dekan farnos-
ti Michal Kubica.

POCTA: Veriaci kládli kvety 
k fotografii odvolaného arcibisku-
pa. Mnohí sa neubránili slzám.

BEZÁK: Na stoličke trnavské-
ho arcibiskupa skončil po troch ro-
koch. Dôvody sú neznáme.

Možné dôvody Bezákovho odvo-
lania

- vysvätenie kňazov, ktorých iní 
biskupi neodporučili alebo ich neskôr 
exkomunikovali z cirkvi

- nehospodárne nakladanie s finan-
ciami arcidiecézy

- zastávanie moderných názorov, 
ktoré cirkev netoleruje, porušovanie 
disciplíny a „podliezanie verejnosti“

- otvorené konflikty s bývalým ar-
cibiskupom Jánom Sokolom
    Radovan Krčmárik, Pravda 03/07/2012

Malý Rím sa vzbúril veľkému

Hriech popularity

Keď arcibiskup Bezák hovorí, že nepo-
zná dôvody svojho odvolania, dopúšťa 
sa nevinnej lži. Musí vedieť, prečo ho 
odstránili. A vie aj to, že Vatikán o tom 
nemôže povedať pravdu. Skúsenosť 
nás učí, že sexuálny škandál či sprene-
vera by skončili starostlivo zametené 
pod kobercom. Vatikán sa škandálov 
štíti. No odvolanie Bezáka je škandá-
lom samým osebe, a pokiaľ u nás ne-
prebehne odluka cirkvi od štátu, tak 
veruže škandálom verejným. Katolíc-
ky klérus neriadia hlupáci. Vo Vatikáne 
vedia, že historicky bezprecedentná 
likvidácia arcibiskupa vyvolá vlnu od-
poru, aj keby bol menej populárny. Je-
dinou možnou odpoveďou je, že sku-
točne išlo o vyšší princíp. Piplanie sa 
v pochybnom financovaní arcidiecézy
a spochybňovanie predchodcu sú samy 
osebe „tenký ľad“, no Bezáka zrejme 
dorazila práve jeho popularita. Netreba 
byť znalcom cirkevných pomerov, aby 
si človek všimol, že v okamihu, keď 
začne byť duchovný príliš populárny, 
nadriadení ho odstavia. Má to isté rácio. 
Prečo je najpopulárnejšia sieť rýchleho 
občerstvenia taká úspešná? Nech do 
nej vkročíte v ktorejkoľvek časti sveta, 
dostanete presne ten istý hamburger. 
Nie je vynikajúci. Je len presne taký, 
ako má byť. Keby ho v ktorejkoľvek 
prevádzke začali robiť výrazne lepšie, 
okamžite by jej odobrali licenciu. Zna-
menalo by to, že nedodržala normy. 
Katolícka cirkev však nie je sieť bufe-
tov. Cirkev je spoločenstvo veriacich, 
ktoré práve začalo klásť otázky. Klérus 
je síce držiteľom licencie na večný ži-
vot, no ide o produkt, ktorý stojí a padá 
na dôvere cirkvi vo svojich pastierov. 
Ak ju veriaci stratia, cirkev sa rozpad-
ne. Už totiž nie je hrdelným zločinom 
byť kresťanom, a nebyť katolíkom.       
            Arpád Soltész, HN 03/07/2012
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Časť veriacich pobúrilo odvolanie tr-
navského arcibiskupa. Predstavitelia 
cirkvi chcú poslušnosť

Odvolaný arcibiskup má mlčať. 
Medzi protestujúcich neprišiel.

Konferencii biskupov Slovenska 
neprekáža, že nevie, prečo Róbert 
Bezák po troch rokoch skončil ako 
trnavský arcibiskup. „Rozhodnutie 
Svätého Otca prijímame v duchu vie-
ry a synovskej poslušnosti a prosíme 
Pána o požehnanie pre cirkev na Slo-
vensku,“ povedal hovorca konferen-
cie Jozef Kováčik. Svätá stolica včera 
oficiálne oznámila iba to, že pápež
odvolal Bezáka na základe apoštolskej 
vizitácie – kontroly Trnavskej arcidi-
ecézy zo začiatku roka. Je bežné, že 
Vatikán nezverejňuje dôvody odvo-
lania arcibiskupov. Novinár z portálu 
svetkrestanstva.sk Imrich Gazda vraví, 
že to väčšinou ani nie je potrebné, pre-
tože odvolaní biskupi odchádzajú pre 
závažné vieroučné alebo disciplinárne 
pochybenia. „V prípade arcibiskupa 
Bezáka však nič nenasvedčuje tomu, 
že by mal na krku nejaký závažný de-
likt,“ povedal Gazda. Na Slovensku 
podľa neho vzniká precedens, keď cir-
kev nekritizujú ľudia zvonku, ale roz-
čarovanie vyjadrujú samotní veriaci.

Zbytočné konšpirácie
Bezák už v nedeľu priznal, že ani 

on netuší, prečo stratil dôveru pápeža. 
Vatikán mu zakázal o záležitosti roz-
právať do médií. Včera sa neukázal ani 
na proteste, ktorý v Trnave zorganizo-
vali jeho podporovatelia. Mnohí účast-
níci protestu vraveli, že za odvolaním 
môže byť Bezákov predchodca Ján 
Sokol, ktorému vyčítal zlé hospodáre-

nie s cirkevným majetkom. „Sokol asi 
nezniesol, že Bezák robil poriadok,“ 
povedal 65-ročný Jozef Boráč. So So-
kolom sa nám nepodarilo spojiť, KBS 
okolnosti odvolávania nekomentuje. 
„Mali nám povedať, ako sa previnil, 
takto budú vznikať iba konšpirácie,“ 
pridal ďalší protestujúci.

Šok v KDH
Internetom sa včera začala šíriť 

výzva bývalého pracovníka Ústavu 
pamäti národa Patrika Dubovského, 
ktorý písal o spolupráci kňazov s ŠtB. 
Ľudí žiada, aby si vo štvrtok na sviatok 
sv. Cyrila a Metoda dali čierne oble-
čenie, ženy si majú zapnúť do vlasov 
čierne stužky. Gestom podľa Dubov-
ského dajú najavo, že im prekáža od-
volanie biskupa bez udania dôvodu. 
Podľa herca Štefana Bučka má cirkev 
tajiť veci, ktoré by mohli poškodiť 
niečie meno. „Odvolanie arcibisku-
pa je však dosť závažný proces, tam 
by sa nejaké dôvody uviesť patrilo.“ 
Na odvolanie Bezáka reagoval aj šéf 
KDH Ján Figeľ. „Rýchle a bezprece-
dentné odvolanie, ktoré ani jemu, ani 
veriacim nikto zrozumiteľne nevysvet-
lil, je skúškou pokory a vernosti pre 
všetkých, ktorých sa to dotýka.“ Posla-
nec KDH Radoslav Procházka, ktorý 
aj podpísal výzvu na obranu Bezáka, si 
myslí, že cirkevní hodnostári sa mýlia, 
že veriaci majú len poslušne prijímať 
personálne rozhodnutia aj bez vysvet-
lenia. „Takýto postoj vytvára medzi 
hierarchiou a laickými veriacimi prie-
pasť nedôvery a zbytočne oddeľuje 
hlavy cirkvi od jej tela.“ 
Mária Mihaliková, Veronika Prušová  

                         SME 03/07/201

Bezáka podporia čiernymi stužkami

Dekani chcú na protest 
odísť z farností

Odvolanie arcibiskupa Róberta Bezá-
ka vyvoláva nielen nevôľu veriacich, 
ale aj nervozitu mnohých kňazov. 
Dekani dokonca uvažujú, že odídu zo 
svojich farností na protest proti odvo-
laniu obľúbeného arcibiskupa. Podľa 
kňazov práve vďaka Bezákovi začali 
ľudia vnímať cirkev ako niečo, čo im 
skutočne má čo povedať. „Obávame 
sa, že takýto krok bez dostatočného 
a jasného vysvetlenia môže výrazne 
ublížiť dobrému menu cirkvi a v Bo-
žom ľude to vyvolá mnohé negatívne 
javy,“ hovoria jednoznačne dekani 
farností. Biskupský úrad kňazom 
zakázal akokoľvek sa k danej situ-
ácii vyjadrovať v médiách. Kňazi 
napriek tomu chcú aspoň anonymne 
vyjadriť svoje pohoršenie nad takým-
to krokom. Podľa nich nie je zrejmé, 
čoho sa Bezák dopustil a sú sklamaní 
z postupu Vatikánu. „Ešte nikdy tu 
v novodobej histórii nebola vizitácia 
a taktiež sa nikdy nestalo, že by bol 
biskup odvolaný po troch rokoch. 
Neradi by sme vyvolávali zdanie, že 
chceme za každú cenu vnucovať svoj 
postoj, ale vnímame, že by z našej 
strany nebolo korektné, ak by sme 
v danej situácii nevyjadrili svoj názor. 
Arcibiskup stál vždy na našej strane 
a my chceme vedieť a máme právo 
vedieť, prečo je odvolaný,“ dodávajú 
kňazi, ktorí sa obávajú, že môže na-
stať rozkol v cirkvi. Dekani farností 
sú odhodlaní dať najavo nesúhlas 
a sklamanie a dokonca uvažujú, že 
odídu zo svojich farností. „Čo máme 
povedať veriacim, keď sami nevieme. 
Všetci sú v zlom rozpoložení, nechá-

Bezák do zahraničia?

Odvolaný trnavský arcibiskup Ró-
bert Bezák bude zrejme pôsobiť 
ako kňaz v zahraničí, alebo sa na 
Slovensku môže vrátiť do niekto-
rého z kláštorov rehole, ktorej je 
členom. Bezák patrí k redemptoris-
tom, teda Kongregácii Najsvätejšie-
ho Spasiteľa. S jeho pôsobením ako 
kňaza však musí súhlasiť príslušný 
diecézny biskup. Bezák po odvo-
laní z úradu arcibiskupa sa nesmie 
zdržiavať v Trnavskej arcidiecéze.  
            (sita), Plus jeden deň, 4.7.2012

Bývalý veľvyslanec v Ríme a súčas-
ný poslanec za KDH Jozef Mikloško 
tvrdí, že slovenskí biskupi sa neza-
stali odvolaného arcibiskupa Roberta 
Bezáka, pretože medzi nimi nebol 
obľúbený. Podnet na kontrolu z Vati-
kánu, ktorá viedla k jeho odvolaniu, 
musel prísť podľa Jozefa Mikloška 
od špičiek našej cirkvi. Hovorí Jozef 
Mikloško: „Nebol taký obľúbený ani 
v kolektíve svojich biskupov, nemali 
ho radi, to treba otvorene teraz už po-
vedať, oni musia vedieť prečo, ale vo 
viacerých rozhovoroch som sa stretol, 

že proste nemali ho radi, že už neviem 
z akých dôvodov, ale že ten podnet bol 
zo Slovenska.“

Peter Daniš, redaktor Rádia 
FM: „Hovorca KBS Jozef Kováčik 
odmietol tieto slová komentovať. 
Na otázku prečo sa slovenskí bis-
kupi arcibiskupa nezastali reagoval 
takto: „Rozhodnutie prišlo zo strany 
Svätého Otca. Pre každého biskupa 
v katolíckej cirkvi je rozhodnutie 
Svätého Otca záväzným a tým sa 
stáva aj pre Konferenciu biskupov 
Slovenska.“              Rádio FM, 6.7.2012

Slovenskí biskupi sa nezastali odvolaného Bezáka, 
nebol medzi nimi  obľúbený
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Róbertovi Bezákovi netlieskali cirkvi 
nepriateľskí novinári ani proticirkevní 
liberáli. Tlieskali bežní veriaci, ktorí 
arcibiskupovmu odvolaniu nerozume-
jú

Zaznel potlesk a ľudia v trnavskej 
katedrále začali jeden za druhým vstá-
vať. Toto absolútne neliturgické stan-
ding ovation počas bohoslužby môže 
byť symbolickým prelomom a nadlho 
jediným pozitívnym dôsledkom od-
volania arcibiskupa Bezáka. Nie je to 
gesto ustráchaných oviec, ale zdravá 
reakcia dospelých ľudí. Trnavským 
katolíkom nezávidím. S trochou lás-
kavej irónie by som im doprial jas-
nejší prípad arcibiskupovho odchodu 
– napríklad na spôsob najčerstvejšej 
argentínskej telenovely. Päťdesiatse-
demročný biskup Fernando Barallo 
z diecézy blízko Buenos Aires odstúpil 
zo svojho úradu, keď médiá zverejnili 
zábery z jeho letného šantenia s dáv-
nou láskou v bikinách.

Leto bez bikín
Slovenské leto sa ešte len rozbieha 

a bikiny v tomto príbehu nepomôžu. 
Ak by toto odvolanie bolo podobného 
charakteru, všetci by si prišli na svoje 
a mali by vo veciach jasno: rigidní mo-
ralisti, veľkorysí a ľudsky chápajúci či 
bulvárom odchovaní milovníci cirkev-
ných škandálikov. Tu je však Božieho 
(alebo len obyčajného) svetla kriticky 
málo. Po zbabranom výkone PR dema-
nažéra biskupskej konferencie (odteraz 
je Dan Brown synonymom literatúry 
faktu) Bezákovo odvolanie priblížilo 
vnútrocirkevné pomery k tomu, čo sa 
doteraz v politickom prostredí ozna-
čuje ako správanie goríl. Falošné tóny, 
nedostatok informácií, mocenské sku-
piny, ekonomické záujmy, lobistické 
úspechy, obetní baránkovia, machiná-
cie a intrigy... Čo iné vidíme? Arcibis-
kup Bezák nie je žiadnym teologickým 
revolucionárom. Nesobáši homosexu-
álne páry a nepochybuje o Božej Mat-
ke. Je to tragikomické, ale jeho jedinou 
verejne vnímanou revolúciou bol civil-
ný tón reči, absencia pátosu okorenená 
spontánnosťou a dotykmi s reálnym 
svetom. A zmysel pre kvalitný rock. 
Ak niekto hovorí o zlom vedení die-
cézy a nekvalitnej personálnej práci, 
odvolať treba všetkých členov biskup-
skej konferencie, ktorí musia ročne 
„zašiť niekam“ desiatky alkoholikov 
a psychicky labilných mužov spome-
dzi svojich kňazov. Nech sa namáha-

me akokoľvek, zostáva vysvetlením 
len niečo z vyššie spomenutých litánií 
dôvodov: moc, intrigy, machinácie 
atď. Však to poznáte! Aktéri tejto hry 
vedia, že každý škandál sa raz skončí. 
S pokojom tých, čo sa radi pozerajú na 
svet zo zorného uhla večnosti, vedia 
svoje.

Nepedagogické zlyhanie
Nakoniec je na tomto odvolaní 

najvzrušujúcejšou otázkou ďalší vý-
voj postojov slovenskej verejnosti 
k väčšinovej cirkvi. V trnavskej kated-
rále totiž nevstali cirkvi nepriateľskí 
novinári a proticirkevní liberáli. Ide 
o dôležitejšie memento ako oficiálna
petícia profesionálnych intelektuálov 
(plus trénera Weissa), ktorí sa angažu-
jú v každej neprávosti tak pravidelne, 
až je ich podpis nudnou samozrejmos-
ťou. Po rokoch výchovy slovenských 
katolíkov k nezdravej úcte (a láske, 
a vernosti) k pápežskému úradu je toto 
nepedagogickým zlyhaním. Sloven-
sko, ktoré je vraj vždy hlboko v srdci 
každého pápeža (presne tak ako Pa-
pua-Nová Guinea) si už zvyklo na kul-
túrnejšie spôsoby. Často sa ich nemôže 
dočkať od politikov alebo nositeľov 
ekonomickej moci tak, ako sa ich ne-
dočká od cirkevných hierarchov, ale to 
očakávanie je už silné.

Práca Bezákových „priateľov“
Tí informovanejší vedia, že nejde 

o čisto vatikánsku politiku. Za pápež-
ským podpisom je vytrvalá práca Bez-
ákových „priateľov“ tu doma. Ak sa 
ukáže, že za všetkým hľadaj peniaze 
(kdeže ženu, to je už romantika za-
šlých čias), pre slovenského katolíka 
sa skončia časy jasných istôt. Áno, áno 
– hneď budú poruke duchovní otcovia 
s teóriou o tom, že cirkev je ľudsky ne-
dokonalá a hriešna. Ale ak to je tak, kto 
je tu dobrý a kto zlý? Kto zlyhal a kto 
odolal pokušeniu? Ako vyzerá očista, 
ozdravenie či náprava? Kto ju má na 
starosti a prečo? Ak nedostane odpo-
vede, začne silno veriť tomu, že tu už 
ide o systémovú a principiálnu chybu, 
nanič softvér bežiaci na prekonanom 
hardvéri. Náhodou sa nám to naše leto 
začína zaujímavo. V bikinách aj bez 
nich.

         Ľubomír Jaško, SME 03/07/2012

,,Arcibiskup Bezák nie je žiadnym 
teologickým revolucionárom. Nesobá-
ši homosexuálne páry a nepochybuje 
o Božej Matke.

Cirkev môže tajiť  
zo zákona

Informácie o personálnych výme-
nách, ale aj o hospodárení cirkvi je 
ťažké dostať.

Ak chcete získať informácie 
o personálnych rozhodnutiach či 
hospodárení cirkví, zákon o slo-
bodnom prístupe k informáciám 
vám nepomôže. Cirkev ani farnos-
ti nepatria medzi subjekty povinné 
poskytovať informácie verejnosti, 
vraví právnik Peter Wilfling. „Ani
v iných krajinách mi nie je známe, 
že by boli cirkvi podriadené infozá-
konu.“ Odvolanie Róberta Bezáka 
sa malo udiať aj na základe finanč-
ných dôvodov. Na rozdiel od iných 
organizácií, ktoré dostávajú peniaze 
od štátu, však cirkvi nemusia infor-
mácie o svojom hospodárení sprí-
stupňovať. Výsadné postavenie sú-
visí v prípade katolíckej cirkvi aj so 
zmluvami, ktoré Vatikán uzatvára so 
štátmi. Tento rok by mala zo štátne-
ho rozpočtu získať vyše 25 miliónov 
eur. Ministerstvo kultúry hovorí, že 
zo zákona peniaze nielen rozpisuje, 
ale vykonáva aj dohľad nad ich vyu-
žitím. Diecézy jej štvrťročne posie-
lajú výkazy o hospodárení s finan-
ciami od štátu. Spolu s Daňovým 
riaditeľstvom, ministerstvom finan-
cií, Sociálnou poisťovňou a Naj-
vyšším kontrolným úradom má tiež 
právo robiť kontroly. „V minulosti 
sa pri kontrolách v diecézach nevy-
skytli nálezy, ktoré by mali charakter 
závažnejšieho porušenia finančnej
disciplíny,“ povedal hovorca minis-
terstva kultúry Jozef Bednár. Na po-
chybenia pri využívaní štátnych pe-
ňazí si nespomína ani hovorca KBS 
Jozef Kováčik. Okrem peňazí od 
štátu získavajú cirkvi aj milodary. 
Kováčik hovorí, že cirkev s nimi na-
kladá transparentne. „Farnosti vždy 
na konci roka vyúčtujú všetky zbier-
ky pri silvestrovskej svätej omši.“ 

                (vev,mm), [SME 03/07/2012

Prelomové ovácie v Trnavepu, prečo takéto rozhodnutie nastalo 
a jednoznačne si dávajú stále rovnaké 
otázky. Komu máme veriť, keď už 
cirkvi nemôžeme?    
                           (šiš), Nový Čas 03/07/2012

Bezáka mali radi nielen bežný ľu-
dia, ale aj dekani.
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Pre Bezáka viní  
špičku cirkvi

Odvolanie arcibiskupa. Bývalý 
veľvyslanec v Ríme podozrieva 
cirkevné kruhy.

Bratislava - Za odvolaním bý-
valého trnavského arcibiskupa 
Róberta Bezáka je niekto z hor-
ných priečok slovenskej kato-
líckej cirkvi. S týmto tvrdením 
prišiel poslanec za KDH a bý-
valý veľvyslanec v Ríme Jozef 
Mikloško. Myslí si, niekto požia-
dal o vatikánsku kontrolu v Trna-
ve, tzv. vizitáciu. „Vizitácia neprí-
de len tak, že by ich osvietilo, to 
nie. Iste to bolo na základe listu 
s konkrétnym podnetom dôvery-
hodnej osoby,“ povedal pre HN. 
Dodal, že Bezák nebol v Konfe-
rencii biskupov Slovenska obľú-
bený. „Akoby im vadilo, že sadol 
na bicykel a išiel medzi ľudí,“ po-
znamenal. Mikloško sa nazdáva, 
že skutočné dôvody odvolania či 
identita človeka, ktorý sa so žia-
dosťou o kontrolu v Trnave obrá-
til, skôr či neskôr vyjdú najavo. 
„Dnes už sa nič v podstate nedá 
zatajiť. Wikileaks funguje všade,“ 
myslí si. Konferencia biskupov 
Slovenska sa k príčinám vizitácie 
nevyjadruje s odôvodnením, že 
tá je vždy záležitosťou výhradne 
medzi Vatikánom a príslušnou 
diecézou. Budúce pôsobenie Bez-
áka v biskupskom úrade Mikloško 
vylučuje. Mohol by sa však vrátiť 
do svojej rehole redemptoristov, 
vyučovať, teologicky bádať alebo 
písať. „On sa nestratí, ale Sloven-
sko nemá toľko hviezd, aby sa ich 
mohlo vzdať,“ vyhlásil s dodat-
kom, že Bezák dostal ponuku učiť 
na Vysokej škole sv. Alžbety. Ho-
vorca biskupskej konferencie Jo-
zef Kováčik tvrdí, že rozhodnutie 
o návrate Bezáka do cirkevného 
úradu má v rukách pápež. „Všet-
ko je možné, poznáme také prí-
pady z minulosti,“ poznamenal. 
Výber nového arcibiskupa je pod-
ľa Kováčika zdĺhavým procesom. 
Apoštolská nunciatúra najprv 
vyberie niekoľko adeptov a bude 
sa o nich informovať prostredníc-
tvom dotazníka. Definitívne slovo
má pápež. Proces zvyčajne trvá 
najmenej pol roka.   
                (tp), [HN 04/07/2012

Pápež dôvody svojho rozhodnutia 
o odvolaní trnavského arcibisku-
pa Róberta Bezáka vysvetľovať 
nebude a rovnako ani Konferen-
cia biskupov Slovenska. Nič na 
tom nezmení ani petícia, ktorou 
sa signatári obrátili na pápežskú 
nunciatúru a predsedu biskupskej 
konferencie Stanislava Zvolenské-
ho so žiadosťou pomenovať prí-
činy Bezákovho odvolania. „Toto 
vysvetlenie žiadame preto, lebo ide 
o neštandardný postup, ktorý vy-
tvára priestor pre rôzne podozrenia. 
Napriek poslušnosti voči hierar-
chickým nariadeniam nemôžeme 
skryť, že tento spôsob nevrhá dobré 
svetlo na inštitúciu cirkvi, rozdeľu-
je a znechucuje tak veriacich, ako 
aj spoločnosť,“ píšu signatári petí-
cie. Hovorca Konferencie biskupov 
Slovenska Jozef Kováčik povedal, 
že nemôžu reagovať na požiadavku 
vyjadrenú v petícii, pretože apoš-
tolská vizitácia sa koná vždy medzi 
Vatikánom a danou diecézou. Pod-
ľa neho nie je dôvodom na to, aby 
veriaci poznali dôvody odvolania, 
ani fakt, že finančne prispievajú
na cirkev. „Sú určité rezervované 
informácie, ako je to vo verejnej 
správe alebo v iných sférach. Prijí-
mame fakt, že Svätý Otec rozhodol. 
Pre nás katolíkov je toto najvyšší 
dôvod,“ poznamenal Kováčik. 
Katolícky kňaz Marián Gavenda 
hovorí, že Svätá stolica nie je po-
vinná oznamovať médiám dôvody, 
prečo odvoláva biskupa a on to ani 
nepovažuje za potrebné. Hoci ofi-
ciálne dôvody odvolania Vatikán 
nezverejnil a nevie ich ani samotný 
Bezák, talianske médiá špekulujú, 
že príčinou sú administratívne a fi-
nančné nezrovnalosti zistené počas 
apoštolskej vizitácie uskutočnenej 
v januári a vo februári v Trnavskej 
arcidiecéze. Gavenda hovorí, že 
nepozná dôvody odvolania Bezáka 
a ani nakoľko je jeho pocit neviny 
opodstatnený. Biskupovi vyčíta, 
že o jeho odvolaní povedal mé-
diám politik František Mikloško. 
Podľa Gavendu je isté, že postup, 
ktorý zvolil Bezák, vrhá zlé svetlo 
na Slovensko aj na neho. „Mal sa 
snažiť stretnúť s pápežom. To, že 
na úrovni diskrétnych informácií 
pod pápežským tajomstvom išiel 

za politikom, ktorý to dal do médií 
niekoľko dní pred pápežovým roz-
hodnutím, to je absurdný postup, 
čím si sťaží aj obhájenie svojej 
neviny, o ktorej je presvedčený,“ 
tvrdí Gavenda. Mikloško však ho-
vorí, že sled udalostí bol po tom, 
čo sa Bezák odmietol vzdať funk-
cie arcibiskupa, taký rýchly, že ani 
nemal čas na audienciu u pápeža. 
Mikloško na otázku, či je obvyklé, 
že sa nepovedali dôvody odvolania, 
zareagoval, že keď je v spoločen-
stve veriacich jasné, o čo ide, dô-
vody sa ani nehovoria a prechádza 
sa to mlčaním. „Ale tu to jasné nie 
je a vidno to z reakcií celého Slo-
venska,“ podotkol. Bezák bol obľú-
bený medzi veriacimi a jeho vynú-
tený odchod môže zanechať stopy 
na cirkvi. Sociológ Martin Slosia-
rik vidí niekoľko možností ďalšie-
ho vývoja, ktoré závisia od reakcii 
predstaviteľov cirkvi i samotných 
veriacich. „Je tam nezodpovedaná 
otázka, kto vlastne riadi cirkev, na 
základe čoho sa rozhoduje o ta-
kýchto vysokých hodnostároch. Je 
nejaká paralelná štruktúra, ktorá je 
netransparentná? To môže vnášať 
nedôveru v inštitúciu cirkvi a jej 
autoritu v spoločnosti, čo pre slo-
venskú spoločnosť ako jednu z naj-
viac religióznych môže byť do bu-
dúcnosti istým problémom,“ mieni 
sociológ. Z doterajších prejavov 
veriacich vidieť podlá Slosiarika 
nespokojnosť, upozorňuje, že k pe-
tícii sa pripojili aj niektorí kňazi, čo 
signalizuje, že idú do rizika a je to 
istá forma odvahy voči vrchnosti. 
„Očakávanie je všeobecne nasta-
vené tak, že veriaci chcú vedieť, 
čo sa udialo, lebo to bol obľúbený 
predstaviteľ cirkvi na Slovensku,“ 
dodal. Ďalšie pôsobenie Bezáka je 
otázne. Po odvolaní z úradu arci-
biskupa sa nesmie zdržiavať v Tr-
navskej arcidiecéze. Môže pôsobiť 
ako kňaz v zahraničí, alebo sa vrá-
tiť do niektorého z kláštorov reho-
le, ktorej je členom. Podľa agentúry 
Sita, Bezák patrí k redemptoristom, 
Kongregácii Najsvätejšieho Spasi-
teľa. Tí majú na Slovensku šesť ko-
munít. S jeho pôsobením ako kňaza 
kdekoľvek však musí súhlasiť prí-
slušný diecézny biskup.

Igor Stupňan, Pravda 04/07/2012

Pápež rozhodol, a to cirkvi stačí
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Farár z Hornej Stredy bol blízkym 
spolupracovníkom Jána Sokola

TRNAVA - Malý Rím je stále na 
nohách. Veriaci i neveriaci sa schá-
dzajú na Námestí svätého Mikuláša, 
aby vyjadrili podporu obľúbenému 
arcibiskupovi Róbertovi Bezákovi. 
Toho tento týždeň bez udania dôvodu 
odvolal pápež Benedikt XVI. Slo-
venskí veriaci sa márne dožadujú vy-
svetlenia a nepodporuje ich v tom ani 
tunajšia katolícka hierarchia. Bezák sa 
už zbalil a odišiel zo svojej arcidiecé-
zy, kde mu Vatikán zakázal zdržiavať 
sa a údajne by mohol byť v zahraničí.

Dôvody Bezákovho odvolania 
slovenskí katolíci netušia a zrejme 
navždy zostanú zahalené rúškom ta-
jomstva. Z vyjadrenia Konferencie 
biskupov Slovenska vyplýva iba to, že 
to úzko súvisí s kontrolou Trnavskej 
arcidiecézy z januára tohto roku. Cir-
kevní predstavitelia odmietajú uviesť 
pravé dôvody, no je zrejmé, že svojho 
kolegu nebránili. Podľa informácií No-
vého Času mal Bezák odísť z Trnavy 
ešte v pondelok. Môže sa uchýliť do 
svojho materského rádu redemptoris-
tov, ktorí majú na Slovensku šesť ko-
munít. Musel by s tým však súhlasiť 
miestny biskup, ktorý by aj rozhodo-
val o pastoračnom súhlase pre Bezá-
ka. Môže sa tak stať, že Bezák nebude 
môcť pastoračne slúžiť na Slovensku 
(spovedať, krstiť, či slúžiť omše) a tak 
sa hovorí aj o tom, že odíde do zahra-
ničia. Nahradiť odvolaného Bezáka 
by mal údajne človek blízky Jánovi 
Sokolovi. V tejto súvislosti sa spomí-
na meno farára Jozefa Bohunického 
z Hornej Stredy. „Nemám zatiaľ nič 
na papieri a neviem o ničom, takže sa 
tým pádom nemôžem ani k ničomu 

vyjadriť,“ povedal Novému Času kňaz 
Bohunický. Nepoprel však, že za pô-
sobnosti Bezáka ho chceli vymenovať 
za biskupa, no on to odmietol. Bohu-
nický sa so Sokolom pozná dlhé roky, 
pracovali spolu na arcibiskupskom 
úrade. V tom čase malo dochádzať 
k podozrivým finančným transakci-
ám, ktoré smerovali až do Vatikánu. 
Keď Bezák nastúpil do úradu, dal vy-
pracovať finančný audit, ktorý narazil
na množstvo nezrovnalostí. Nunciatú-
ra (Vatikánske veľvyslanectvo na Slo-
vensku) a ani Konferencia biskupov 
sa už k žiadnym otázkam ohľadne 
Bezákovho odvolania nevyjadrujú. 
Vraj nemajú čo viac povedať. Bezák 
bol za trnavského arcibiskupa vyme-
novaný 18. apríla 2009 a vysvätený 
6. júna. Až do vymenovania nového 
arcibiskupa bude riadením povere-
ný pomocný biskup Ján Orosch ako 
apoštolský administrátor „sede va-
cante“. To znamená, že bude priamo 
podriadený Vatikánu. 

Talianske médiá: Odvolali ho pre 
finančné problémy!

Odvolanie arcibiskupa Bezáka 
vzbudilo pozornosť aj v Taliansku. 
Na stránke asca. it sa objavili informá-
cie, že pápež Benedikt tak spravil pre 
finančné problémy, ktorým predchá-
dzala kontrola. „Pápež Benedikt XVI. 
odvolal zo svojej funkcie arcibiskupa 
z Trnavy, zo Slovenska, Róberta Bez-
áka. Dôvodom odvolania boli admi-
nistratívne a finančné problémy, ktoré
zistila apoštolská návšteva, ktorú vyko-
nali v mesiacoch január a február tohto 
roku,“ uvádza sa na stránke asca.it.

Odvolaný Róbert Bezák pri po-
slednej kázni, kde sa rozlúčil s veria-
cimi.              (šiš), Nový Čas 04/07/

Odvolaný arcibiskup Rudolf Bezák 
stále nepozná dôvod svojho odvola-
nia. To, čo sa mu stalo, vnímajú ve-
riaci ako veľkú skrivodlivosť, ktorú 
spáchal Vatikán nielen na ich arci-
biskupovi, ale priamo na nich. „Je mi 
veľmi ľúto, čo sa stalo,“ vyznal sa zo 
svojich pocitov R. Be zák. „Neviem 
a netuším, čo bolo príčinou takéhoto 
konania. Som však len kňaz, ktorý 
sľúbil poslušnosť a tú budem teda 

dodržiavať. Želám si však len jedno, 
aby veriaci zostali veriacimi a všetko, 
čo som robil a hovoril, zostalo navždy 
v ich srdciach. Neviem a nie som si 
vedomý toho, že by som urobil vážnu 
chybu. Aj ja som smrteľník, aj ja ro-
bím chyby, ale bolo by fajn, ak by sa 
mi ich niekto čo i len snažil povedať. 
Pokorím sa a budem naďalej slúžiť 
Bohu, tak, ako mi to bolo dané.“            
                             Nový Čas 03/07/2012

Bezák už nie je v Trnave, nahradí ho Bohunický?

Bezáka si všimlo  
aj zahraničie

Talianske médiá hovoria o nezvyčaj-
nom rozhodnutí pápeža.

Odvolanie trnavského arcibiskupa 
Róberta Bezáka bolo nezvyčajné, čo si 
všimli aj talianske médiá. Oficiálne dô-
vody neobvyklého rozhodnutia pápeža 
Benedikta XVI. stále nie sú známe. Ta-
lianski novinári spomínajú problémy 
s riadením diecézy. Podľa súkromnej 
agentúry ASCA prišiel Bezák o úrad 
pre administratívne a finančné nezrov-
nalosti. Mala na ne prísť kontrola zo 
Svätej stolice začiatkom roka. Bezák 
má zakázané sa vyjadrovať pre médiá. 
V nedeľu pred veriacimi povedal, že 
si nie je vedomý pochybení. Verejne 
sa ho zastali nielen veriaci, ale aj traja 
dekani z diecézy. Ponúkli svoje úrady, 
z ktorých ich môže odvolať zastupujú-
ci biskup Ján Orosch.                    (vev)

                               SME, 4.7.2012

Sklamaný Bezák: Nie som si vedomý vážnej chyby

Sokola preverí prokurátor

Audit hospodárenia Trnavskej arcidie-
cézy viedol k podaniu trestného ozná-
menia

Hospodárením Trnavskej arcidie-
cézy za čias arcibiskupa Jána Sokola 
sa bude zaoberať Generálna prokura-
túra. Trestné oznámenie tam v stredu 
podala audítorka, ktorá preverovala 
financie arcidiecézy na podnet Soko-
lovho nástupcu Róberta Bezáka. „O 
detailoch oznámenia nemôžem ho-
voriť,“ povedala pre SME audítorka, 
ktorá si neželá byť menovaná. Podo-
zrenia z trestnej činnosti jej prikazuje 
nahlásiť zákon. Konferencia biskupov 
Slovenska nechce kontrolu ani prípad-
né trestné stíhanie komentovať. Vecou 
sa podľa hovorcu Jána Kováčika bude 
zaoberať nový šéf arcidiecézy Ján 
Orosch, ktorý sa zodpovedá priamo 
Vatikánu. Ľudia z Bezákovho okolia 
tvrdia, že práve snaha sprehľadniť 
hospodárenie viedla k jeho odvolaniu. 
Cirkev sa k dôvodom odvolania ne-
vyjadruje. Reagovať neplánuje ani na 
žiadosť o vysvetlenie od skupiny mi-
sijných spoločenstiev a aktivistov.

„Ľudia sú presvedčení, že majú 
právo na všetky informácie, a to nie je 
správny názor. Nemajú právo na všet-
ky informácie,“ vraví Kováčik. 

         Monika Tódová, SME, 6.7.2012
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Ak sa vám pod oknami preháňa po-
tetovaný motorkár, nemali by ste sa 
hneď na neho hneď pozerať krivo. Je 
možné, že ide z kostola a jeho motorka 
je dokonca posvätená. Tu je dôkaz zo 
Šaštína.

V šaštínskej bazilike sa dnes zišli 
desiatky motorkárov z celého Sloven-
ska, ale i zo zahraničia. Už štvrtýkrát 
sa tu stretli na motorkárskej púti, kto-
rej súčasťou bola nielen omša, ale i po-
svätenie motoriek.

Peter, motorkár: „Tak my sem cho-
díme každý rok. My sme z Veľkého 
Krtíša, takže od dolniakov.“

Redaktor: „Dôvod, pre ktorý sa tu 
každý rok stretávajú, je jednoznačný.“

Peter, motorkár: „Nie je všetko len 
o tom, že len chodiť, ale dačo aj robiť 
pre to, aby sme aj došli do cieľa, ako 
máme.“

Jaroslav, motorkár: „Znamená to 
pre nás požehnanie motoriek vlastne 
a dá nám takú silu na cestách, v ktorú 
veríme.“

Redaktor: „Omša v miestnej bazili-
ke bola od tých ostatných iná aj v tom, 
že v kázni bola viackrát spomenutá 
výmena oleja, ale i nastavenie motora. 
Následné vysvätenie motoriek má tra-
díciu aj v Česku.“

Libor Galáč, prezident Kresťan-
ského motorklubu: „Vzniklo to vlastne 
tým, že niekoľko veriacich ľudí, ktorí 
zároveň mali radi motorky, tak si po-
vedali, prečo tie motorky nevyužiť 
i pre niečo dobré.“

Redaktor: „Ich spoločné jazdy by 
sa mohli pokojne nazývať misiami.“

Libor Galáč, prezident Kresťan-
ského motorklubu: „Väčšina tých na-
šich akcií je sústredená na to, že cirkvi 
si nás pozývajú na svoje evanjelizačné 
akcie, a my tam ideme slúžiť svedec-
tvám.“

Redaktor: „Pri týchto presunoch 
ale platia prísne pravidlá: arogancia 
a cestné pirátstvo sú prakticky vylúče-
né. V šaštínskej bazilike sa motorkári 
stretnú aj o rok.“          STV1, 30.6.2012

Šaštín: Púť motorkárov

Cyrilova nebezpečná  
Metóda

Žiaden sviatok vo mne nevyvoláva 
väčšie rozpaky, ako svätí Cyril a Me-
tod. Ešte aj moji neveriaci kamaráti sú 
presvedčení o tom, že Vianoce majú 
zmysel a pritom sú si istí, že Ježiško 
nechodil po vode. Cyril a Metod boli 
historickými postavami. No dôvody 
na oslavu ich príchodu sú postavené 
na fikcii, ktorej cieľom je presvied-
čať generácie obyvateľov Slovenska 
o tom, že ich pobyt na našom území 
už predznamenával nejaké štátotvorné 
ambície, ktorých pokračovateľmi sme 
my. Nepoužívame ani hlaholiku, ani 
byzantskú liturgiu. V slovanských štá-
toch Balkánu sa dá „cyrilo-metodská 
tradícia“ pochopiť, no na Slovensku 
ide o nepravdivý výrok. Pomyselný zá-
pas o politicko-náboženské ukotvenie 
krajiny vyhrali „západníci“ skôr, ako sa 
vôbec začal. Jeho dobrým príkladom je 
odvolanie arcibiskupa Róberta Bezáka 
s razanciou typickou pre feudálne ma-
niere Vatikánu. Na túto tradíciu nenad-
väzujeme ani kultúrne. Stav nášho škol-
stva a vedy poukazuje viac na dedičstvo 
národov, ktoré považovali vzdelanie za 
čiernu mágiu. Neviem, ktorý európsky 
národ spomína so všetkou vážnosťou 
na udalosť, ktorá nemala reálny vplyv. 
Francúzi si dokonca nepripomínajú 
ani bitku pri Poitiers, kde v roku 732 
porazil Karol Martel andalúzskeho gu-
vernéra omejdinského kalifátu. Všetko 
by bolo v poriadku, keby sme si pri-
pomínali dvoch  vzdelancov, ktorí sa 
pokúsili zostrojiť jazyk, pretože vedeli, 
že Byzancia potrebuje budovať aj kul-
túrne feudálne vzťahy. Konštantínopol 
sa v čase ich príchodu nachádzal v hl-
bokej kríze. Stratil Sicíliu a východné 
územia boli pod neustálym arabským 
tlakom. Vo východnom rímskom impé-
riu sa začali šíriť náboženské predstavy 
spájajúce strach z blízkeho konca sveta 
a vieru v mimoriadne poslanie cisára. 
Cieľom misijnej cesty k barbarom za 
Dunaj nebolo vytvorenie Slovenska 
o tisíc rokov neskôr, ale snaha nájsť zá-
ložné teritória byzantského politického 
systému a rlaplniť jedno z mnohých 
vtedy populárnych politických proroc-
tiev. Byzantskí intelektuáli v 9. storo-
čí takmer bez výnimky verili, že ríša 
končí a jednou z podmienok na to, aby 
sa koniec sveta odohral podobne ako 
riadený bankrot, bola apokalyptická 
konverzia Židov a neveriacich. Je viac 
než pravdepodobné, že tento motív mal 

Vizitácia v Trnavskej arcidiecéze bola 
zrejme prvou od roku 1993.

Nezvyčajné sú aj dôvody Bezá-
kovho odvolania.

Správa o kontrole Vatikánu v tr-
navskej arcidiecéze sa medzi sloven-
skými katolíkmi šírila už dlhšie. Pre 
väčšinu bola prekvapením, nejde totiž 
o bežný jav. Hovorca Konferencie bis-
kupov Slovenska (KBS) Jozef Ková-
čik si nespomína, že by od roku 1993 
nejaká iná verejná vizitácia u nás bola. 
Svätá stolica sa pre kontrolu rozhoduje 
na základe informácií priamo z diecé-
zy. Kto bol autorom podnetu v tomto 
prípade, nie je oficiálne známe.

Ešte menej bežné ako vizitácie 
je, aby pápež odvolával biskupov pre 
dôvody, ktoré sa spomínajú v súvis-
losti s Róbertom Bezákom. Kontrola 
mala byť totiž zameraná na personál-
ne a finančné otázky. Vo svete biskupi
odchádzajú pre sexuálne škandály či 
iné morálne prehrešky. Vatikánu sa 
zvyčajne nepáči ani výrazné odlíšenie 
sa od oficiálnych línií. V mnohých prí-
padoch nestihne pápež ani zasiahnuť 
a biskupi abdikujú sami. Nedávno sa 
funkcie vzdal austrálsky biskup Patrick 
Percival, ktorý podľa portálu svetkres-
tanstva.sk patril ku kritikom celibátu 
a nesvätenia žien. (vev), SME, 3.7.2012

v pôsobení Cyrila a Metoda výrazný 
vplyv. Slovensko má vo svojich deji-
nách priveľa fiktívneho materiálu, čo
nás však neurobí skutočnejšími. 

Politici môžu fabulovať tradície 
také staré, že o ich pravdivosti nik 
nepochybuje. Záľuba v hľadaní para-
lelných hrdinov k svätcom-panovní-
kom našich regionálnych susedov nás 
priviedla do situácie, keď oslavujeme 
niečo, o čom vedecká obec vie, že sa 
nedá určiť. Pôsobenie Cyrila a Metoda 

bolo príliš krátke a spolitizované na to, 
aby sme mohli hovoriť o „tradícii“. Je 
to o to nepochopiteľnejšie, že máme 
skutočných hrdinov, básnikov a dob-
rodruhov. Neprekáža, že nepochádza-
jú z mytologických čias ako Roland 
a Meluzína. Hľadať opodstatnenie 
vlastnej existencie v 9. storočí nemôže 
preto byť prejavom našej politickej sta-
robylosti, ale iba zbytočným dôkazom 
o tom, ako neisto sa cítime v prítomnos-
ti.      Michal Havran, Pravda, 3.7.2012 

Vatikánska kontrola bola u nás prvýkrát


