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Česi vrátia cirkvám  
134 miliárd korún

Praha - Českí poslanci v noci na sobo-
tu schválili zákon o majetkovom vy-
rovnaní štátu s cirkvami. Podľa neho 
dostanú cirkvi 134 miliárd korún - asi 
polovicu niekdajšieho majetku za 75 
miliárd korún - a postupne náhradu 
za ostatný majetok vo výške 59 mili-
árd. Zákon ešte musí schváliť Senát. 
Ľavica verí, že sa jej ho ešte podarí 
zablokovať. Premiér Petr Nečas však 
nepochybuje o úspechu v konečnom 
hlasovaní, ktoré príde po očakávanom 
zamietnutí v Senáte. Ministerka kul-
túry Alena Hanáková z TOP 09 upo-
zornila, že ak by neprešiel, vráteniu 
majetku by sa nezabránilo a štát by 
navyše musel ďalej hradiť platy du-
chovným.       (ihned.cz), HN 16/07/2012

KBS sa k Bezákovi  
nevyjadrí

Konferencia biskupov Slovenska sa 
k nami zverejneným dokumentom 
o možných dôvodoch odvolania ar-
cibiskupa Bezáka nevyjadrí. Podľa 
jej hovorcu Jozefa Kováčika nema-
jú kompetenciu komentovať internú 
komunikáciu medzi odvolaným arci-
biskupom a príslušnom vatikánskou 
kongregáciou aj keby bol materiál 
pravdivý. Podľa cirkevného analy-
tika Imricha Gazdu pôsobia doku-
menty hodnoverne, hoci zatiaľ nikto 
nepotvrdil ich autentickosť. Vyplýva 
z nich, že otázky zaslal arcibiskupo-
vi Bezákovi prefekt kongregácie pre 
biskupov kardinál Marco Ouellet. 
Aj keď sú dôvody nie oficiálne zná-
me, TA3 dostala dokumenty, ktoré 
naznačujú prečo musel obľúbený 
arcibiskup odísť zo svojho úradu. 
Z otázok vyplýva, že údajne rím-
skeho biskupa vola pán pápež, nosil 
nevhodný odev a stretával sa s ho-
mosexuálnymi kňazmi. Bezák ale 
podozrenia vo svojich odpovediach 
vyjadril. Zajtra vám v pripravovanej 
reportáži prinesieme ďalšie obvine-
nia, ktorým musel arcibiskup Bezák 
čeliť.“                        TA3, 15/07/2012

Na verejnosť prenikli výhrady cirkvi 
k bývalému arcibiskupovi, dôvody 
odvolania však mohli byť iné

Prípad odvolaného trnavského 
arcibiskupa Róberta Bezáka stále 
v ľudoch vyvoláva búrlivé emócie. 
Dôvody jeho odvolania si Vatikán aj 
naďalej necháva pre seba. Na verej-
nosť sa však dostali výhrady, ktoré 
mu adresovalo vedenie katolíckej 
cirkvi.

Prekvapivo znie výčitka, že sa 
mal Bezák obklopovať kňazmi s ho-
mosexuálnou orientáciou či tými, čo 
mali deti. Vatikánu malo ďalej pre-
kážať jeho neformálne obliekanie 
a tiež fakt, že sa Bezák presťahoval 
do kanonického domu, kde žijú oso-
by „pochybnej povesti“.

Mal bližšie k mladým
Napokon malo byť na zozname 

hriechov aj obvinenie, že Bezák 
oslovoval hlavu cirkvy „pán pápež“ 
a o starších biskupoch sa mal vy-
jadrovať ako o spiatočníkoch. Tieto 
body zverejnila televízia TA3 s tým, 
že Bezák všetky výhrady odmie-
tol. „Na arcibiskupskom úrade som 
nikdy nenašiel patričné dokumenty, 
ktoré by riešili pochybnú povesť 
kňazov. Len pripomínam, že všetci 
moji najbližší spolupracovníci boli 
kňazmi na Trnavskej arcidiecéze už 
pri mojom nástupe na úrad, pričom 
môj predchodca Mons. Ján Sokol 
ma neupozornil na možnú ,po-
chybnú povesť’ niektorého z nich,“  

uvádzal Bezák na svoju obhajobu 
a vo vyjadrení pre TA3 dodal: „Vá-
žim si prezumpciu neviny, neadresné 
a nekorektné obvinenia ma nezaují-
majú.“ Ani výčitka k jeho oblieka-
niu nie je namieste. Takisto Bezák 
nepovažuje slovenských biskupov 
za spiatočníckych. Pripustil však, že 
pre svoj vek má predsa len bližšie 
k mladej generácii a vie ju možno 
lepšie pochopiť.

Skutočné dôvody môžu byť iné
Historička Katarína Zavacká sa 

domnieva, že takéto medializova-
né odvolanie ešte cirkev nezažila. 
„Určite boli prípady, keď vysoko-
postaveného člena cirkvi odvolali, 
ale vždy to zostalo pred verejnosťou 
utajené,“ vysvetlila. Podľa nej sa 
dá predpokladať, že body, ktoré mu 
vyčítali, nie sú pravou príčinou jeho 
odvolania. Pokojne by mohlo ísť 
aj o mocenské boje v cirkvi, ktorá 
mohla Bezákovu „hlavu“ obetovať 
namiesto niekoho iného. No podľa 
historičky sa pravé dôvody ťažko 
dozvieme, tie si bude cirkev dobre 
strážiť. Konferencia biskupov Slo-
venska sa podľa agentúry SITA ne-
chcela k zverejneným dokumentom 
vyjadrovať. Bezáka odvolal pápež 
Benedikt XVI. na začiatku júla. Va-
tikán dôvody doteraz neprezradil. 
Slovenskom táto udalosť poriadne 
otriasla. Veriaci sa za svojho arcibis-
kupa postavili.                             (rm)

                   Plus jeden deň 16/07/2012

Bezákove hriechy: homosexuáli a rifle

Otec pápežovho komorníka Paola 
Gabrieleho, ktorý je jediným po-
dozrivým v kauze úniku dôverných 
vatikánskych materiálov, vyjadril 
nádej, že pravda o celom prípade 
vyjde najavo. Uväzneného syna 
označil v otvorenom liste redakcii 
relácie Top Secret televíznej stani-
ce Canale 5 za „absolútne čestné-
ho“ človeka, ktorý pociťuje hlbokú 
lásku k cirkvi a pápežovi Benedik-
tovi XVI. Podľa názoru Andreu 
Gabrieleho, ktorý vyzdvihol synovi  

štedrosť a morálnu integritu, je 
mnoho informácií o zadržiavanom, 
ktoré v ostatných týždňoch uzreli 
svetlo sveta, skreslených, často ide 
o lži a nactiutŕhanie. Komorník Pa-
olo Gabriele (46), ktorého zadržali 
23. mája pre obvinenia z poskytnu-
tia dôverných vatikánskych doku-
mentov médiám, zatiaľ zostáva vo 
väzbe, aj keď po štvrtkovom uply-
nutí 50-dňovej vyšetrovacej väzby 
túto nepredĺžili.             JÁN FELIX
      Šport 17/07/2012

Otec Gabriele verí v synovu pravdu
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pokračovanie na str. 3

Na verejnosť prenikla údajná koreš-
pondencia medzi Vatikánom a arcibis-
kupom Róbertom Bezákom. Časť z nej 
zverejnila televízia TA3. Vatikán vraj 
skúmal rôzne udania a výčitky. Naprí-
klad aj to, či Róbert Bezák nocí rifle, či
znevažuje kňazskú reverendu, alebo sa 
obklopuje pochybnými kňazmi.

Odvolaný trnavský arcibiskup 
Róbert Bezák nemôže komunikovať 
s médiami, pretože mu to Vatikán zaká-
zal. Zo zverejnenej korešpondencie so 
Svätou stolicou však vyplývajú údajné 
dôvody, ktoré mali stáť za jeho odvola-
ním. Medzi otázkami, ku ktorým mal 
arcibiskup Bezák zaujať stanovisko, 
boli podľa televízie TA3 aj takéto.

Otázka č. 4
Vaša excelencia akoby sa ukazova-

la iba v civile (rifle a košeľa, úbor na
gymnastiku), zosmiešňujúci reverendu 
ako „odev černokňažníkov“.

Odpoveď na otázku č. 4
Vo svojej biskupskej činnosti po-

užívam alebo patričný kňazský civil 
doplnený biskupským krížom a prste-
ňom, prípadne vo významných chví-
ľach kompletnú biskupskú reverendu, 
ktorú som si nechal ušiť v Ríme. Kňa-
zi na arcibiskupský úrad prichádzajú 
oblečení v kňazskom civile, kto chce 
môže prísť aj v reverende. Reveren-
du ani kňazský civil nezosmiešňujem, 
naopak, dobre si uvedomujem potrebu 
patričného slušného vzhľadu kňaza 
v oblečení klerika. Po skončení práce 
v neskorých večerných hodinách sa 
doma prezliekam do domáceho oble-
čenia civilného vzhľadu.

Marta Jančkárová, redaktorka: 
„Arcibiskup v odpovedi vysvetlil, že 
reverendu nezosmiešňuje. V biskup-
skej službe používa patričný kňazský 
civil doplnený biskupským krížom 
a prsteňom a vo významných chvíľach 
kompletnú reverendu, ktorú si nechal 
ušiť v Ríme.“

Otázka č. 6
Javí sa, že ste sa obklopili spolupra-

covníkmi s pochybnou povesťou, me-
dzi ktorými sú kňazi s homosexuálnou 
náklonnosťou a inými, ktorí majú deti.

Marta Jančkárová, redaktorka: 
„Róbert Bezák k tomuto bodu uviedol, 
že najbližším spolupracovníkom je aj 
jeho pomocný biskup, generálny vikár 
Ján Orosch a spolu s ním ďalší deviati 
kňazi, a jeho predchodca ho neupozor-
nil na možnú pochybnú povesť žiadne-
ho z nich. Rovnako arcibiskup Bezák 

odmietol, že by hlavu katolíckej cirkvi 
označoval na verejnosti ako „pán pá-
pež“ či nazýval ostatných slovenských 
biskupov ako starých spiatočníkov 
a seba vnímal ako osvieteného liberá-
la.“

Otázka č. 2
Je pravda, že Vaša Excelencia po-

užíva na verejnosti výraz „pán pápež“ 
a definuje ostatných slovenských bis-
kupov ako „starých a spiatočníckych“, 
zatiaľ čo sa Vy označujete ako „moder-
ný biskup a osvietený liberál“?

Odpoveď na otázku č. 2
Vo všetkých svojich vystúpeniach 

používam termíny: pápež, pápež Be-
nedikt XVI, Svätý Otec, Svätý Otec 
Benedikt XVI, Jeho Svätosť pápež Be-
nedikt XVI. Slovenskí biskupi sú buď 
moji rovesníci a rozdielom len niekoľ-
kých rokov, alebo majú vek, ktorý je 
o generáciu vyšší, porovnateľný s ve-
kom môjho otca. Nie sú spiatočnícki, 
vyrastali v dobe príslušnej veku môjho 
otca. Vzhľadom na to, že som samo-
zrejme mladší ako môj otec, mám aj 
iné spoločenské a kultúrne skúsenosti. 
To je jednoduchý prirodzený rozdiel 
medzi mnou a niektorými biskupmi. 
Iste som tým o generáciu bližšie súčas-
nej mladej generácii. Na tom nie je nič 
a pre nikoho urážlivé. Som blízko mla-
dým ľuďom a snažím sa porozumieť 
súčasnému svetu - to je celá moja mo-
dernosť a „osvietenosť“. Nikdy som 
o sebe nevyhlásil, že som „moderný 
biskup a osvietený liberál“. V úrade nie 
som ešte ani 3 roky, aby som sa vôbec 
nejako definoval.

Jozef Kováčik, hovorca Konferen-
cie biskupov Slovenska: „Konferencia 
biskupov Slovenska nie je kompetent-
ná akýmkoľvek spôsobom reagovať na 
čiastkovú komunikáciu medzi Mons. 
Bezákom a Vatikánskymi úradmi, hoci 
by išlo o autentické dokumenty.“

Alena Heřmánková, členka pe-
tičného výboru: „Ak tieto doteraz 
zverejnené otázky položené pánu ar-
cibiskupovi a jeho odpovede na ne sú 
skutočnými dôvodmi jeho odvolania, 
tým viac považujeme za opodstatnenú 
našu petíciu, ktorú je možné podporiť 
do konca júla.“

Marta Jančkárová, redaktorka: 
„Ľudia z okolia arcibiskupa Bezáka 
tvrdia, že dôvody jeho odvolania vy-
plývajúce z korešpondencie s Vatiká-
nom sú vykonštruované. Telefonicky 
sme sa spojili aj s hovorcom Vatikánu 

Fredericom Lombardim. Momentálne 
sa k celej veci nevyjadrí. Odkázal nás 
na predchádzajúce stanovisko Apoštol-
skej nunciatúry. V ňom sa okrem iného 
píše, že podnetom pre vizitáciu v trnav-
skej diecéze boli sťažnosti, ktoré prišli 
do Vatikánu.“          STV 1, 14/07/2012

Korešpondencia Vatikánu s arcibiskupom

Bezák je stále v kláštore

Odo dňa, keď Róbert Bezák verejne 
prečítal list o svojom odvolaní, pre-
šli už dva týždne, no verejnosť stále 
pravý dôvod tohto rozhodnutia nepo-
zná. Bezák sa teraz podľa našich in-
formácií nachádza v kláštore. Nám sa 
podarilo dostať sa dovnútra a hovoriť 
priamo s predstaviteľmi rehole.

Nenápadná sivá budova v centre 
Bratislavy je jedna zo šiestich domov 
viceprovincie redemptoristov na Slo-
vensku. Hneď vedľa nej stojí tento 
malý svätostánok, kostol svätého 
Cyrila a Metoda, v ktorom sa aj dnes 
dopoludnia zišli desiatky veriacich 
na tradičnej nedeľnej omši. Málokto 
mimo tejto komunity však vie, že tu 
ešte pred niekoľkými rokmi stával 
pred oltárom s bibliou v ruke aj Ró-
bert Bezák.

Anketa
Opýtaná 1: „Ešte moje vnúčatá 

chodili k nemu na detské omše do 
Cyrila a Metoda.“

Opýtaný 2: „Dotiahol toľko ľudí 
a mladých ľudí do kostola.“

Dana Strculová, redaktorka: 
„Doživotný sľub čistoty, chudoby 
a poslušnosti zložil redemptoristom 
už ako dvadsaťtriročný, preto nie je 
prekvapením, že po udalostiach spred 
dvoch týždňov hľadal nové útočisko 
práve na tomto mieste.“

Zdroj - Trnava-live.sk, 1. 7. 2012
Róbert Bezák, odvolaný arcibis-

kup: „Ja som nevstúpil do cirkvi, aby 
som žil v krásnej inštitúcii, ale aby 
som žil s Kristom.“

Redaktorka: „Dnes sa nám poda-
rilo stretnúť sa priamo s predstaviteľ-
mi kongregácie. Zhotoviť kamerový 
záznam nám ale nedovolili a strohí 
boli aj vo svojich vyjadreniach. S Ró-
bertom Bezákom sú v neustálom kon-
takte, no o okolnostiach jeho odvola-
nia z vedenia Trnavskej arcidiecézy 
s nami hovoriť nechceli. Tak, ako on, 
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Už aj katolícka cirkev pochopila, že 
to, čo sa deje po odvolaní arcibiskupa 
Róberta Bezáka, ju oslabuje. Vzápätí 
po tom, čo sa v televízii TA3 objavil 
dokument, podľa ktorého musel Bez-
ák ešte pred svojím odvolaním odpo-
vedať na 11 zvláštnych otázok rôzne-
ho charakteru, Konferencia biskupov 
Slovenska oznámila, že sa dnes zíde 
na mimoriadnom plenárnom roko-
vaní, aby rozobrala situáciu v cirkvi 
na Slovensku. Na rokovanie príde aj 
apoštolský nuncius Mario Giordana. 
Odvolanie Bezáka z vedenia Trnav-
skej arcidiecézy totiž spôsobilo pro-
testy proti Vatikánu, aké na Slovensku 
nemajú obdobu. Situácia sa ešte vyos-
trila po tom, čo vyšlo najavo, na aké 
otázky musel Bezák Vatikánu, ktorý 
mu napríklad vyčítal, že „navštevuje 
telocvične, sauny, kúpaliská, verejné 
sprchy s osobami pochybnej povesti“, 
odpovedať. Vatikán u bývalého arci-
biskupa Trnavskej arcidiecézy zisťoval 
aj detaily financovania diecézy, zaují-
mal sa o jeho názory na celibát, euta-
náziu, kňazstvo žien či predmanželské 
vzťahy. „Ak by som mal nejaké po-
chybené a pochybné názory, nemohlo 
by to za ten dlhý čas uniknúť. Ale 
práve preto, že som ich nemal, mohol 
som vykonávať tie vážne úrady, ktoré 
mi boli zverené a tie isté názory mám 
aj teraz,“ uviedol odvolaný arcibiskup 
v dokumente. Podľa cirkevného ana-
lytika Imricha Gazdu niektoré otázky 
vyvolávajú veľmi zmiešané pocity, ale 
odpovede pôsobia jednoznačne a pre-
svedčivo. „Celú komunikáciu medzi 
Svätou stolicou a Bezákom od janu-
árovej apoštolskej vizitácie nemožno 
zúžiť len na zverejnené dokumenty. 
Prebiehala aj ďalšia komunikácia a pa-
dali ďalšie otázky a odpovede,“ pove-
dal Gazda. Podľa neho je ťažké určiť, 
či sa do odvolania Bezáka premietla aj 
zverejnená korešpondencia. Katolícky 

kňaz a teológ Karol Moravčík polože-
né otázky nepovažuje za vhodné. „Zdá 
sa mi dosť zvláštne až trápne pýtať sa 
úradne takéto otázky. Ak niekto z arci-
biskupových kolegov alebo z vyšších 
predstaviteľov cirkvi mal na takéto 
témy pochybnosti, čo sa týka vyso-
kého funkcionára, dá sa na to opýtať 
iným spôsobom, napríklad pri káve. 
Bezáka nenašli niekde na lúke, netu-
ším, prečo sa ho to potrebovali takto 
pýtať,“ čuduje sa Moravčík. Trnavský 
arcibiskup vraj niektorým predstavi-
teľom cirkvi prekážal práve pre svoju 
otvorenosť a životný štýl, pre ktorý ho 
ľudia mali radi. „Keďže prefekt Kon-
gregácie pre biskupov, kardinál Marc 
Ouellet z Vatikánu kládol Bezákovi 
veľmi konkrétne otázky, miestami až 
osobného charakteru, je zjavné, že 
ho niekto musel na tieto záležitosti 
upozorniť,“ myslí si Gazda. Bezák sa 
v súčasnosti zdržiava v bratislavskom 
kláštore redemptoristov. Očakáva sa, 
že odíde do zahraničia. Svätý Otec 
Benedikt XVI. ho odvolal 2. júla, ofi-
ciálne dôvody nezverejnil. O odvolaní 
informoval veriacich sám Bezák počas 
svätej omše v Katedrále sv. Jána Krs-
titeľa. Vyhlásil, že si nie je vedomý 
žiadneho pochybenia. Za trnavského 
arcibiskupa bol 52-ročný Bezák vyme-
novaný pred tromi rokmi, vo funkcii 
vystriedal Jána Sokola. Katolícki bis-
kupi na dnešnom stretnutí o budúcom 
pôsobení Bezáka vraj hovoriť nebudú. 
„Už nie je členom KBS, toto nepatrí na 
plénum konferencie,“ uviedol hovorca 
konferencie Jozef Kováčik.

Otázky Vatikánu 
pre arcibiskupa Bezáka

1. Dvaja pomocní trnavskí emeritní 
biskupi sa presťahovali do Nitry. Je to 
ich osobné rozhodnutie? Je pravda, že 
im bol zakázaný vstup do kúrie a do 
katedrály v Trnave?
2. Je pravda, že Vaša Excelencia  

používa na verejnosti výraz „pán pá-
pež“ a definuje ostatných slovenských
biskupov ako „starých a spiatočníc-
kych“, zatiaľ čo sa Vy označujete ako 
„moderný biskup a osvietený liberál“?
3. Je pravda, že miestnosti kúrie, obno-
vene v roku 2008 so značnými náklad-
mi, boli transformované na elegantnú 
reštauráciu - telocvičňu a Vaša Exce-
lencia sa presťahovala z arcibiskupské-
ho paláca do kanonického domu, kde 
bývajú osoby s pochybnou povesťou?
4. Vaša Excelencia akoby sa ukazova-
la iba v civile (rifle a košeľa, úbor na
gymnastiku), zosmiešňujúc reverendu 
ako „odev černokňažníkov“.
5. Je pravda, že nepovažujete každo-
denné slávenie sv. omše za nevyhnut-
né a nabádali ste farárov, aby zatvorili 
kostoly aspoň na jeden deň v týždni?
6. Javí sa, že ste sa obklopili spolu-
pracovníkmi s pochybnou povesťou, 
medzi ktorými sú kňazi s homosexuál-
nou náklonnosťou, a inými, ktorí majú 
deti.
7. Ďalej ste navštevovali telocvične, 
sauny, kúpaliská, verejné sprchy s oso-
bami pochybnej povesti.
8. Bolo by užitočné poznať Vaše sta-
novisko ohľadom celibátu, eutanázie, 
abortu, kňazstva žien a predmanžel-
ských vzťahov.
9. Vaša Excelencia pozná pani Hušča-
vovú? Akú úlohu má táto pani na kúrii 
a aký je jej mesačný plat?
10. Aký bol dôvod na zriadenie troch 
obchodných spoločností: NINETT, s. r. 
o., HUNT, s. r. o., HANALEX, s. r. o., 
a prečo sú spravované laikmi, ktorí po-
chádzajú mimo územia arcidiecézy?
11. Aké boli dôvody, pre ktoré mnohí 
zamestnanci - klerici na kúrii boli pre-
pustení a prečo zmeny boli také počet-
né (počas dvoch rokov boli vymenení 
4 kancelári, 2 ekonómovia, 2 generálni 
vikári)? ZDROJ: TA3, Pravda 17/07/2012

Biskupi pochopili, že je zle

dokončenie zo str. 2
rešpektujú nariadenie pápeža mlčať. 
V hre tak naďalej zostávajú všetky 
možnosti - záujem bývalého vedenia 
arcidiecézy o zmeny na najvyšších 
postoch v katolíckej cirkvi na Slo-
vensku, aj Bezákov neštandardný prí-
stup k veriacim, a taktiež dokument, 
ktorý včera zverejnila televízia TA3. 
Zatiaľ odkryli len štyri body z jede-
nástich údajných prehreškov, medzi  

ktorými sa spomína aj to, že Bezák sa 
mal obklopovať kňazmi s homosexu-
álnou orientáciou. Podľa predstavite-
ľov rehole je fakt, že tento list mal byť 
Bezákovi adresovaný priamo z Vatiká-
nu, minimálne zaujímavý. Otázky sú 
vraj kladené veľmi obšírne, navyše bez 
akýchkoľvek časových údajov, mien, 
konkrétnych súm, a navyše sú tam aj 
mnohé faktické pochybenia.“ 
                           TV JOJ, 15/07/2012

Mínus

Konferencia biskupov Slovenska 
sa nevyjadrí k dokumentom, ktoré 
majú naznačovať dôvody odvolania 
trnavského biskupa Róberta Bezáka. 
Ako povedal jej hovorca Jozef Ko-
váčik, nemajú kompetenciu komen-
tovať čiastkovú internú komunikáciu 
medzi odvolaným biskupom a vati-
kánskymi orgánmi. Náš názor: Viac 
otvorenosti by cirkvi iba prospelo.              
      Plus jeden deň 16/07/2012
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V prípade odvolania trnavského ar-
cibiskupa Róberta Bezáka sa objavili 
nové skutočnosti

Odvolanie arcibiskupa Róberta 
Bezáka stále rezonuje v širokej ve-
rejnosti. Doteraz nikto nevysvetlil, 
prečo k tomu Vatikán pristúpil. Na 
povrch však vyplávali výhrady, ktoré 
malo voči Bezákovi vedenie katolíc-
kej cirkvi. Bezákovi zaslali 11 otázok, 
v ktorých mu vyčítajú aj návštevu sau-
ny či verejných spŕch.

Znenie otázok a Bezákových odpo-
vedí zverejnila televízia TA3. „Navšte-
vovali ste telocvične, sauny, kúpaliská, 
verejné sprchy s osobami pochybnej 
povesti,“ píše sa v otázkach, ktoré 
smerovali na Bezáka. Ten však opo-
noval: „Neviem vôbec nič o osobách 
pochybnej povesti, s ktorými by som 
kdesi chodil. Neviem, čo je to verej-
ná sprcha, na kúpaliská nemám čas, 
sauny ma nezaujímajú a do telocvične 
chodím zásadne sám.“

Proti potratom
Svätá stolica sa tiež zaujímala 

o Bezákov názor na celibát či umelé 
prerušenie tehotenstva. „To, že veriaci 
a osvedčený ženatý muž by sa mohol 
stať kňazom, je predsa faktom, ktorý 
platí v katolíckej cirkvi v byzantskom 
obrade, faktom, ktorý žijeme na Slo-
vensku v našich grécko-katolíckych 

biskupstvách,“ vysvetľoval Bezák. 
Priblížil aj svoj postoj k interrupciám. 
„Vždy som učil študentov o neprípust-
nosti abortu – priamom ukončení vzni-
kajúceho života.“

Cirkev zaujímali aj financie
Konkrétne sa pýtali na ekonómku 

a exprezidentku jednej z poisťovní 
Annu Húščavovú. Podľa Bezáka mu 
mala pomôcť riešiť finančné problémy
na úrade. „Ak jej meno došlo až tak 
ďaleko, že je známe aj Kongregácii 
pre biskupov, je to neklamný znak, akí 
sú nervózni ľudia, ktorí prišli o svoje 
dotácie, benefície a zmluvy a vedia, 
že v prípade, že nebude prítomná ako 
odborná poradkyňa trnavského arci-
biskupa, všetko sa bude môcť vrátiť 
do starých koľají,“ upozorňuje Bez-
ák. Svätá stolica sa zaujímala aj o to, 
prečo vznikli tri obchodné spoločnos-
ti (NINETT, HUNT a HANALEX). 
„Spoločnosť NINETT bola vytvorená 
preto, aby preverila ešte pred tým, 
ako Trnavská arcidiecéza vstúpi do 
nejakého obchodného vzťahu, všetky 
ekonomické, právne a finančné otázky
takéhoto vzťahu,“ argumentoval Bez-
ák. Zároveň zdôraznil, že spoločnosť 
HUNT je poľovníckou organizáciou 
a spoločnosť HANALEX trnavská ar-
cidiecéza vraj nezriadila. 

        (las), Plus jeden deň 17/07/2012

Stopol dotácie a zlé zmluvy po svojom 
predchodcovi

 Odvolanie arcibiskupa Róberta 
Bezáka z úradu môže súvisieť s fi-
nanciami. Vyplýva to zo zverejnených 
odpovedí na 11 otázok Vatikánu, ktoré 
unikli do médií. Televízia TA 3 včera 
zverejnila kompletnú komunikáciu 
Bezáka s Vatikánom. „Ak sa meno 
ekonomickej poradkyne trnavského ar-
cibiskupa dostalo do Kongregácie pre 
biskupov, je to neklamný znak toho, 
akí sú nervózni ľudia, ktorí prišli o svo-
je dotácie, benefície a zmluvy,“ odpo-
vedá Bezák Vatikánu. Konferencia 
biskupov Slovenska sa k zverejneným 
informáciám nevyjadruje.

Vatikán sa v jedenástich otázkach 
zaoberá nielen Trnavskou arcidiecézou, 
ale Bezákovi vyčíta stretnutia s osoba-
mi s pochybnou minulosťou, to, že ho 
viac vidieť v džínsoch či športovom 
oblečení ako v sutane, ale aj oslovenie 
Benedikta XVI. pán pápež. Štyri z je-
denástich otázok vyšli na svetlo sveta 
už cez víkend, včera televízia TA 3 
zverejnila kompletné odpovede Bez-
áka na výčitky Vatikánu, ktoré mohli 
viesť k jeho odvolaniu z úradu. Medzi 
nimi je aj jedna, ktorá sa týkala finan-
cií v Trnavskej arcidiecéze a funkcie 
či platu Bezákovej ekonomickej po-
radkyne Anny Huščavovej. „Keď som 
nastúpil do úradu, poprosil som ju 
o mienku v ekonomických veciach Tr-
navskej arcidiecézy. Pracuje za oveľa 
nižší plat ako v minulých pôsobiskách. 
Jej schopnosti už zachránili arcidiecéze 
množstvo peňazí z predchádzajúcich 
zlých zmlúv a jej styky pomohli získať 
mnoho peňazí od významných darcov,“ 
píše Bezák v odpovedi. Podľa neho si 
Anna Huščavová už dávno zarobila na 
svoju odmenu. „Ak jej meno došlo tak 
ďaleko, že je známe Kongregácii pre 
biskupov, je to neklamný znak, akí sú 
nervózni ľudia, ktorí prišli o svoje do-
tácie, benefície a zmluvy a vedia, že ak 
nebude prítomná ako odborná poradky-
ňa trnavského arcibiskupa vo veciach 
finančných, všetko sa bude môcť vrátiť
do starých koľají. Či nemá cirkev stále 
problémy s transparentnosťou financií
„ dodáva Bezák. Odvolaný arcibis-
kup už v máji 2011 poukázal na to, že 
hospodársky audit v diecéze odhalil aj 
účty mimo účtovníctva. „Dávali sme 
už do poriadku také účty,“ reagoval. 
Koľko peňazí na nich bolo, však vte-
dy nevedel povedať. Vatikán mu vyčíta  

Sú za jeho odvolaním peniaze?

aj čistky v diecéze. Po jeho nástupe do 
úradu mali byť vymenení štyria kance-
lári, dvaja ekonómovia a dvaja gene-
rálni vikári. „Odišiel len jeden kancelár 
na vlastnú žiadosť (išlo o kňaza, ktorý 
pôsobil na úrade pri mojom nástupe do 
úradu, ešte za pôsobenia Mons. Jána 
Sokola). Odišiel aj z kňazskej služby 
so ženou, s ktorou teraz žije. Je jasné, 
že musel byť nahradený,“ odpovedá 
Bezák. Aj z ekonómov odišiel len je-
den, ktorý abdikoval tri dni pred Bezá-
kovým nástupom. „Situáciu som riešil 
ekonómom, ktorý pochádzal z rehole 
kapucínov, ale keďže sa ekonomickým 
veciam dlhšie nevenoval, po roku sme 
vybrali vo výberovom konaní súčasné-
ho ekonóma,“ uzavrel Bezák. Komuni-
kácia medzi Bezákom a Vatikánom je 
z mája tohto roku. Arcibiskup oznámil 
svoj odchod z úradu začiatkom júla na 
omši priamo veriacim. Skonštatoval, 

že si nie je vedomý žiadneho pochy-
benia a netuší, komu prekáža. Vatikán 
o dôvodoch jeho odvolania mlčí. Svätý 
Otec Benedikt XVI. 2. júla odvolal ar-
cibiskupa Bezáka z pastoračného ria-
denia Trnavskej arcidiecézy. Rozhodol 
sa tak na základe apoštolskej vizitácie, 
ktorá sa uskutočnila 22. januára až 1. 
februára 2012. Za trnavského arcibis-
kupa bol 52-ročný Bezák vymenovaný 
18. apríla 2009 a vysvätený 6. júna. Vo 
funkcii vystriedal Jána Sokola. Kon-
ferencia biskupov Slovenska (KBS) 
zverejnenú komunikáciu Bezáka s Va-
tikánom nekomentuje. „KBS nemá 
kompetenciu komentovať čiastkovú 
internú komunikáciu medzi odvola-
ným arcibiskupom Bezákom a prísluš-
nou vatikánskou kongregáciou, hoci 
by išlo o autentický materiál,“ reago-
val jej hovorca Jozef Kováčik.      (net) 
                     Nový Čas 17/07/2012 

Čo prekáža Vatikánu? Sauna i kúpaliská
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Arcibiskup musel pred odvolaním 
odpovedať aj na otázky o celibáte, 
eutanázii či potrate

Vatikán položil Bezákovi otáz-
ky aj o financovaní diecézy či pre-
pustení spolupracovníkov Jána So-
kola.

Vaša excelencia pozná pani 
Huščavovú? Akú úlohu má táto 
pani v kúrii a aký je jej mesačný 
plat? Ide o jednu z jedenástich otá-
zok, ktoré prefekt Kongregácie pre 
biskupov Marc Ouellet z Vatikánu 
položil arcibiskupovi Róbertovi 
Bezákovi pred jeho odvolaním. 
Komunikácia, ktorú zverejnila 
TA3, prebehla v máji, teda už po 
apoštolskej vizitácii. Podľa stano-
viska nunciatúry dostal Bezák po 
svojom odvolaní od Kongregácie 
pre biskupov najdôležitejšie vý-
hrady písomne a aj sa k nim vyjad-
ril. Zverejnený dokument má byť 
práve touto komunikáciou. Róbert 
Bezák odpovedal, že aby sprehľad-
nil financovanie diecézy, najal si aj
bývalú prezidentku ING poisťov-
ne Annu Huščavovú. S jej pred-
chádzajúcim platom a luxusným 
autom so šoférom sa jej nový plat 
podľa neho nedá porovnať.

Plat mala štandardný
Huščavová SME potvrdila, že 

mala plat najviac dvadsať eur na ho-
dinu. Ak by robila priemerne osem 
hodín denne, zarobila by zhruba 
3500 eur. „Uvedená odmena je vý-
razne nižšia ako obvyklá odmena za 
takýto typ poradenských služieb,“ 
povedala Anna Huščavová (na 
snímke). „Ak jej meno došlo až tak 
ďaleko, že je známe aj Kongregácii 
pre biskupov, je to neklamný znak, 
akí sú nervózni ľudia, ktorí prišli 
o svoje dotácie, benefície a zmlu-
vy,“ odpovedal Bezák. Huščavová 
povedala, že Vatikán diecéze nikdy 
nevyčítal problémy s financova-
ním. Bezák sa ho práve naopak 
snažil sprehľadniť. „Uvedené bolo 
spojené aj s rôznymi nepríjem-
nými atakmi aj na moju osobu,“ 
povedala. K otázkam pre Bezáka 
ani k dôvodom jeho odvolania sa 
Huščavová nechcela vyjadriť. Ne-
chcel to komentovať ani František 
Mikloško, ktorý prvý upozornil na 
to, že Bezáka odvolajú. Bezákovo 
okolie je však presvedčené, že jeho 
odvolanie súvisí s krokmi proti 

jeho predchodcovi Jánovi Sokolovi 
a s novými pravidlami financova-
nia diecézy. Nové vedenie diecézy 
sa k tomu odmietlo vyjadriť s tým, 
že pripravuje audit.

Preverovali jeho názory
„Bolo by užitočné poznať vaše 

stanovisko ohľadom celibátu, euta-
názie, abortu, kňazstva žien a pred-
manželských vzťahov,“ pýtal sa 
tiež Vatikán. Bezák na všetko od-
povedal v duchu katolíckej viero-
uky. Pripomenul, že bol dvanásť 
rokov provinciálom redemptoris-
tov a vyučoval aj morálnu teológiu. 
„Ak by som mal nejaké pochybné 
názory, nemohlo by to za ten dlhý 
čas uniknúť pozornosti,“ povedal 
Bezák. Poprel aj obvinenia, že za-
kázal bývalým emeritným bisku-
pom vstup do trnavskej kúrie alebo 
že si vybudoval v úrade telocvičňu. 
Pápež ho napriek tomu z funkcie 
odvolal. Vatikán dôvody odvolania 
zverejňovať neplánuje. Už dnes sa 
však budú situáciou mimoriadne 
zaoberať biskupi na Donovaloch. 
Doteraz sa nikto z nich Bezáka ne-
zastal, KBS naopak vyzvala na reš-
pektovanie pápeža. 

Snaha o otvorenosť v ekono-
mickej oblasti priniesla aj vlnu 
odporu, najmä od ľudí, ktorí tým 
strácali svoje výhody a istoty. Anna 
Huščavová, bývalá ekonómka arci-
diecézy

Výber z otázok a odpovedí bis-
kupa Róberta Bezáka Otázka č. 7 
- Ďalej ste navštevovali telocvične, 
sauny, kúpaliská, verejné sprchy 
s osobami pochybnej povesti. Od-
poveď č. 7 - Otázke nerozumiem. 
Nechcem pripustiť ponižujúci tón 
v nej. Neviem vôbec nič o osobách 
„pochybnej povesti“, s ktorými 
som kdesi chodil. Neviem, čo je 
to „verejná sprcha“, na kúpaliská 
nemám čas, sauny ma nezaujíma-
jú a do telocvične chodím zásadne 
sám, pretože cvičenie potrebujem 
vzhľadom na veľké bolesti chrbtice. 
Po skončení cvičenia odchádzam  

priamo domov. Naozaj nerozumiem 
otázke a ani nechcem rozumieť po-
divnému obvineniu v nej uvedené-
mu. Otázka č. 8 - Bolo by užitočné 
poznať Vaše stanovisko ohľadom 
celibátu, eutanázie, abortu, kňaz-
stva žien a predmanželských vzťa-
hov. Odpoveď č. 8 - Keď som mal 
33 rokov, bol som zvolený za pro-
vinciála rehole Redemptoristov 
a provinciálom som potom bol po 
opakovanom zvolení neprerušene 
12 rokov. Medzitým som učil mo-
rálnu teológiu, a to najprv 7 rokov 
v seminári v Banskej Bystrici a po-
tom 5 rokov na Teologickej fakulte 
Akadémie Aloisiana v Bratislave. 
Šesť rokov som bol aj predsedom 
Konferencie vyšších rehoľných 
predstavených mužských reholí. 
Ak by som mal nejaké pochybené 
a pochybné názory, nemohlo by to 
za ten dlhý čas uniknúť pozornosti. 
Ale práve preto, že som ich nemal, 
mohol som vykonávať tie vážne 
úrady, ktoré mi boli zverené. A tie 
isté názory mám aj teraz. Vážim si 
každého kňaza, ktorý statočne žije 
sľub celibátu, ktorý dal pri kňaz-
skej vysviacke...Vždy som učil 
študentov o neprípustnosti abortu 
- priamom ukončení vznikajúceho 
života... Povzbudzoval som ich, aby 
ako pastorační kňazi navštevovali 
nemocných a starých, aby povzbu-
dzovali ľudí konať skutky telesného 
milosrdenstva - hlavne byť blízko 
pri zomierajúcich. Eutanázia ako 
priame ukončenie ľudského života 
je neprípustná, o to viac, že zname-
ná sprevádzanie zomierajúcich na 
„poslednej ceste“. Predmanželské 
vzťahy sú v súčasnosti fenomén, 
s ktorým sa trápi každý kňaz. Pri 
prednáškach na vysokých školách 
som študentov vždy povzbudzoval, 
aby sa snažili zachovať kresťanské 
morálne princípy, aby si stále pri-
pomínali hranice Božích noriem, 
aby boli zdržanliví, chránili si dôs-
tojnosť svojej sexuality. 

  Monika Tódová, SME, 17.7. 2012

Bezáka sa pýtali aj na sprchovanie

Audit hospodárenia Trnavskej arcidiecézy

Apoštolský administrátor Tnavskej arcidiecézy Ján Orosch dá urobiť nový 
audit hospodárenia úradu. Odvolaný arcibiskup Róbert Bezák v minulosti 
upozorňoval na nejasnosti v účtovníctve za čias Jána Sokola. Nový audit 
má preveriť účtovníctvo oboch arcibiskupov. Ján Orosch predchádzajúce 
previerky komentovať nebude.                                        STV 1,  13/07/2012
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Myšlienka s presunutím vari všetkých 
sviatkov k najbližšiemu víkendu je 
veľmi pochybná

Odnepamäti platí, že ľudia sa len 
neradi vzdávajú toho, čo už raz získa-
li. Niet dôvodu predpokladať, že by 
to malo byť inak v prípade sviatkov 
spojených s voľným dňom. Rovnako 
však platí, že naša krajina má sviatkov 
spojených s voľným dňom viac než 
nejedna oveľa bohatšia krajina.

Pevné a pohyblivé
Slovensko má dnes trinásť štátom 

uznaných sviatkov s voľnými dňami, 
z nich osem cirkevných a päť štátnych. 
Z cirkevných chránených zmluvou 
s Vatikánom sú však aj dva spoločné 
– prvý január je Dňom vzniku samo-
statnej SR a 5. júl síce patrí dvom svät-
com Cyrilovi a Metodovi, no v duchu 
štátnej ideológie sa k nemu hlási aj 
naša sekulárna republika. Z cirkev-
ných sviatkov len dva sú ? xované na 
inak pracovné dni

– Veľkonočný piatok a Veľkonoč-
ný pondelok, naopak, Veľkonočná ne-
deľa pripadá vždy na deň voľna. Ostat-
né dni sú z hľadiska pracovného času 
„pohyblivé“, podľa kalendára môžu 
pripadnúť na pracovný deň alebo na 
inak voľný víkend. Výnimočne teda, 
ak vôbec, pripadnú všetky sviatočné 
voľné dni na pracovné dni. Vláda však 
uvažuje (alebo sa už de? nitívne rozho-
dla?) o zrušení voľných dní spojených 
s jedným štátnym a jedným cirkevným 
sviatkom. Kým zrušenie voľna v Deň 
ústavy 1. septembra je výlučne v kom-
petencii vlády a jej parlamentnej väčši-
ny, pri cirkevnom, katolíckom sviatku 
(15. september – Deň Sedembolestnej 
Panny Márie, patrónky Slovenska) sa 
treba dohodnúť s katolíckou cirkvou 
a najmä so Svätou stolicou ako naším 
zmluvným partnerom.

Pomôž si, človeče
Podľa doterajších informácií veľ-

ké kresťanské cirkvi odmietajú hýbať 
s voľnými dňami pri cirkevných sviat-
koch. Ak sa však pozrieme na obdobie, 
keď Slovensko žilo v najkatolíckejšej 

ére moderných dejín, teda za prvej 
Slovenskej republiky, vidíme, že popri 
malom počte štátnych sviatkov, ktoré 
boli len dva (14. marec a 1. máj), bolo 
podstatne menej aj cirkevných sviat-
kov s voľnými dňami. Voľným dňom 
nebol 6. január (Zjavenie Pána, resp. 
Traja králi), Veľký piatok, cyrilo-me-
todský 5. júl, mariánsky 15. september 
(iste, Vatikán vtedy ešte neuznal patro-
nát Sedembolestnej nad Slovenskom), 
1. november (Sviatok všetkých svä-
tých) ani 24. december (Štedrý deň). 
Dalo by sa namietnuť, že išlo o ťažké 
vojnové časy a vôbec, všade vo svete 
sa pracovalo oveľa dlhšie, aj v duchu 
starého zbožného princípu ora et la-
bora (modli sa a pracuj). No i dnes sa 
aj bez vojny nachádzame v zložitom 
čase a v okolitých krajinách si vysta-
čia s menším počtom sviatkov s voľ-
ným dňom, než koľko ich máme my. 
Nepochybujem o tom, že otvoriť mož-
no aj zmluvu so Svätou stolicou. Vati-
kán ako štát, ale aj cirkev je ľudským 
dielom z tohto sveta (presviedčame sa 
o tom s nemilými pocitmi takmer den-
nodenne) a nič na tomto svete nie je 
nemenné, najmä ak sa použijú vhodné 
argumenty. Veď koniec koncov práve 
v ťažkých časoch platí staré kresťan-
ské príslovie – Pomôž si, človeče, sám 
a aj Pán Boh ti pomôže. A rozšírenie 
pracovnej aktivity je bezpochyby jed-
nou z možností, ako si v súčasnosti 
pomôcť.

Len deň navyše
Obávam sa však, že ľavicová lesť, 

ktorú zamýšľa vláda použiť na Svätú 
stolicu, nebude fungovať. Mám na 
mysli nápad pána premiéra s presunu-
tím oslavy Sedembolestnej patrónky 
na najbližší víkend, takže pracovný 
deň by sa vraj získal aj bez zmeny 
zmluvy s Vatikánom. Cirkev môže 
na takéto „šibovanie“ so sviatkom len 
ťažko pristúpiť a nebrať to ako poru-
šenie zmluvy. A nejde len o tento cir-
kevný sviatok a jeho presúvanie. Aj 
myšlienka s presunutím vari všetkých 
sviatkov s voľnými dňami tak, aby sa 

pripojili z jedného či druhého konca 
k najbližšiemu víkendu, sa mi zdá veľ-
mi pochybná. Ak sa štát rozhodol spo-
jiť sviatok vyjadrujúci udalosť hodnú 
pripomenutia si v celej krajine s voľ-
ným dňom, mal by voľný deň ostať 
spojený s dátumom sviatku. Inak sa 
sviatočný význam voľna celkom stra-
tí a sviatok sa celkom zmení na ďalší 
voľný deň, nič viac, nič menej. Argu-
ment, že v niektorých krajinách (naprí-
klad vo Veľkej Británii či v Írsku) sa 
takto voľné dni spojené so sviatkami 
presúvajú k víkendom, nie je dostatoč-
ný. Briti alebo Íri možno majú svoje 
sviatky vnútorne osvojené natoľko, že 
také presuny neoslabujú ich význam 
a odozvu v spoločnosti. My sme sa 
však v našej krajine mohli pri najrôz-
nejších opakovaných príležitostiach 
presvedčiť o tom, ako je súvislosť 
sviatku s jeho historickým či duchov-
ným zmyslom ignorovaná a už aj dnes 
sa sviatok redukuje len na voľný deň 
navyše. Tým sa, prirodzene, popiera 
zmysel sviatkov, hoci by sa mal vše-
stranne pestovať a podporovať.

Sviatkový pragmatizmus
Mimochodom, aj v takej starej kra-

jine, ako je Francúzsko, nie je mysli-
teľné, aby sa štátne sviatky presúvali 
hore-dolu v týždni. Či už je v deň 
štátneho sviatku streda, alebo nede-
ľa, pripomínajú si ho všetci na čele 
s prezidentom. U nás sú však v tejto 
veci asi iné priority. Povedané inak 
a so smutnou iróniou: ak už sa voľný 
deň nemá či nemusí spájať s dátumom 
sviatku, potom by bolo v duchu takej 
„? lozo? e“ jednoduchšie „presunúť“ 
všetky štátne sviatky medzi pamätné 
dni, ktoré sú takmer celkom ignoro-
vané ako niečo nepodstatné. A voľné 
dni pripojme rovno k dovolenkám... 
Dúfam však, že ? lozo? a sviatkového 
pragmatizmu nedospeje až k takémuto 
praktickému koncu.

Milan Zemko (1944) pracuje 
v Historickom ústave SAV. 

                                      SME 14/07/2012

Sviatky-zmätky?

Podporu hľadajú za hranicami

 Signatári podpisovej akcie proti odvolaniu Bezáka hľadajú preňho podporu aj za hranicami. Doma zozbierali takmer 
deväťtisíc podpisov. Na štvrtok pripravujú otvorený list biskupom v Rakúsku, Nemecku, Česku a Poľsku. Listom chcú 
požiadať biskupov okolitých štátov o podporu odvolaného Róberta Bezáka. „Títo ľudia majú možnosť donútiť Vatikán 
prešetriť odvolanie a iniciovať aj jeho prípadnú rehabilitáciu,“ prezradil nášmu denníku jeden zo signatárov podpisovej 
akcie. Bezák údajne dokonca zvažuje prerušiť mlčanie a prehovoriť v médiách.               (pror), Plus jeden deň, 18.7.2012
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Rodina pápežovho komorníka Paola 
Gabrieleho je pobúrená. Gabriele to-
tiž stále zostáva vo väzbe kvôli kauze 
úniku dôverných materiálov Vatikánu. 
Zostáva navyše jediným podozrivým. 
Jeho otec Andrea Gabriele tvrdí, že 
aj napriek tomu má nádej, že pravda 
o celom prípade vyjde najavo. Svojho 
uväzneného syna označil v otvorenom 
liste redakcii televízie Canale 5 za ab-
solútne čestného človeka, ktorý poci-
ťuje hlbokú lásku k cirkvi a pápežovi. 
Podľa jeho názoru sú mnohé informá-
cie o jeho zadržiavanom synovi skres-
lené. Často vraj ide o klamstvá či oho-
váranie. Komorníka Gabrieleho zatkli 
23. mája pre obvinenia kvôli tomu, že 
do médií unikli dôverné vatikánske 
dokumenty. Zostáva však zatknutý aj 
napriek tomu, že vo štvrtok uplynula 
50-dňová vyšetrovacia väzba, ktorú 
úrady nepredĺžili. „Prípadný proces 
s Gabrielem nebude skôr ako v sep-
tembri,“ povedal hovorca Vatikánu Fe-
derico Lombardi. Komisia troch kardi-
nálov vrátane Slováka Jozefa Tomka, 
ktorá vedie samostatné vyšetrovanie, 
by mala pápeža už v najbližších dňoch 
informovať o zisteniach týkajúcich sa 
kauzy. Mnohí vatikánski pozorovatelia 
sú presvedčení, že komorník, ktorý pá-
pežovi podával jedlo, pomáhal mu pri 
obliekaní či jazdil na prednom sedadle 
papamobilu, mohol byť len figúrkou
v oveľa širšom mocenskom boji kar-
dinálov. Uniknuté dokumenty hovoria 
o korupcii v obchodných transakciách 
Vatikánu s talianskymi firmami, rivali-
te medzi kardinálmi i dohadoch okolo 
manažmentu vatikánskej banky. 
                                   (tasr), HN 17/07/2012

Po prehliadke Múzea letectva sa 
oplatí prísť aj na košickú Hlavnú 
ulicu. Nájdete tu niekoľko archi-
tektonických a turistických zaují-
mavostí, ktoré určite treba vidieť.

Jedinečným architektonickým 
skvostom je Dóm sv. Alžbety. Ak 
neviete, tak je to najväčší kostol na 
Slovensku a zároveň najvýchod-
nejšia gotická katedrála Európy. 
V súčasnosti fasádu Dómu opravu-
jú a sčasti ju zakrýva lešenie. Na-
priek tomu však ponúka nádherný 
obraz umu a šikovnosti starých 

majstrov. V tesnej blízkosti Dómu 
sa potom oplatí ísť pozrieť do Ur-
banovej veže, kde je umiestnená 
expozícia Múzea voskových figu-
rín. Návštevníka pobaví pomiešaná 
história. Vedľa seba nájdete expre-
zidenta Schustera a legendárneho 
maratónca Abebe Bikilu, kráľa Ma-
teja Korvína hneď vedľa kniežaťa 
Gabriela Bethlena. Počas horúcich 
letných dní poskytne osvieženie 
hneď vedľa tryskajúca najväčšia 
košická fontána s prívlastkom Hra-
júca.  (fer), Plus jeden deň 16/07/2012

Pápežov komorník  
zostáva za mrežami,  
jeho rodina sa búri

Veľkej časti slovenských katolíkov 
cirkev vyhovuje práve taká, akou 
ju ukazuje odvolanie arcibiskupa 
Bezáka.

Ak by sa aj potvrdila autenticita je-
denástich otázok či skôr výhrad, ktoré 
mal Vatikán voči bývalému trnavské-
mu arcibiskupovi Róbertovi Bezáko-
vi, veľa nového sa nedozvieme. „Do-
tazník“ len potvrdil už tušené dôvody 
či skôr zámienky na odvolanie príliš 
„liberálneho“ hodnostára. Plus spôsob 
myslenia a uvažovania svätého stolca 
(či aspoň niektorých jeho orgánov) 
a slovenských katolíckych funkci-
onárov, ktorí tu zjavne plnili úlohu 
našepkávačov. Dokonca takých, čo 
sú ochotní si aj čo-to povymýšľať, 
aby sa zbavili nepríjemnej alternatívy. 
Najmä Bezákových slovenských ko-
legov stavia zoznam do mimoriadne 
nepriaznivého, trápneho, dokonca až 
smiešneho svetla, ale ani to nie je nič 
nové. Preto nemožno ani očakávať, 
že by kauza priniesla vo vývoji slo-
venského katolicizmu nejaký zásadný 
zlom. Veľkej časti slovenských kato-
líkov vyhovuje cirkev práve taká, aký 
imidž ukázala pri Bezákovom odvo-
laní: uzavretá, svätuškárska organizá-
cia, ovládaná pocitom výnimočnosti, 
ktorý jej podľa vlastného názoru dáva 
právo celému svetu určovať, ako sa 
má správať (vrátane otváracích hodín 
obchodov), a zároveň svetu zakazu-
je, aby sa o nej akokoľvek kriticky 
vyjadroval. (Čo neznamená, že sa tí 
istí veriaci cirkevným učením sami 
nedokážu riadiť veľmi selektívne, ak 
im nevyhovuje napríklad v otázke 
mimomanželského sexu.) Ďalšiu vý-
znamnú časť slovenských katolíkov 
mnohé na súčasnom fungovaní cirkvi  

a podobné metódy trápia, až uráža-
jú. Chápu dokonca, že si tým cirkev 
píli haluz sama pod sebou a radi by 
to - nielen v záujme cirkvi - zmenili. 
Majú však príliš hlboko zažitú posluš-
nosť voči autoritám, aby to dokázali. 
Koniec koncov, kauza Bezák nie je 
nič oproti tomu, čo sa o pomeroch 
vo Vatikáne pravidelne dozvedáme. 
U zopár veriacich síce vyvolá šok, že 
teraz o týchto praktikách nepočuli len 
z novín, ale ich zažili na vlastnej koži 
a nemôžu celú vec zmiesť zo stola ako 
nepriateľskú propagandu, na zmenu 
cirkevných pomerov to však stačiť ne-
bude. Zvyšok, takzvaní liberálni kres-
ťanskí intelektuáli sú príliš málo po-
četní, aby zohrali významnejšiu úlohu, 
než je vďačné postavenie vnútorného 
nepriateľa, ktorého (poriadne prehna-
ným) „škodlivým vplyvom“ možno 
v autoritárskej organizácii ospravedl-
ňovať práve kroky, akým bolo aj Bez-
ákovo odvolanie. To, samozrejme, ne-
znamená, že sa cirkev meniť nebude. 
Aj Bezákov prípad však ukazuje, že to 
aspoň na Slovensku nebude zmenou 
v cirkvi samotnej, ale zmenou okoli-
tého sveta a postavenia cirkvi v spo-
ločnosti, ktoré ju skôr či neskôr aj 
k vnútorným zmenám prinútia. Opak 
by znamenal, že sa cirkev s týmto sve-
tom definitívne rozchádza. Keď však
Kristus vysvetľoval Pilátovi, že je 
jeho kráľovstvo z iného sveta, myslel 
tým najskôr len to, že sa riadi inými 
morálnymi pravidlami. A nie to, že sa 
jeho nasledovníci a najmä ich pastieri 
majú na tento svet vykašľať, ak sa ne-
správa podľa ich predstáv a požaduje 
od nich dokonca ešte aj to, aby sa sami 
týmito inými morálnymi pravidlami 
riadili.   Peter Morvay, SME 17/07/2012 

Z iného sveta

V Dóme aj s figurínami

Róbert Bezák plánuje 
odísť do Británie

Odvolaný trnavský arcibiskup Róbert 
Bezák plánuje ísť podľa našich infor-
mácií do Británie, kde sa chce okrem 
iného zdokonaliť v angličtine. Dostal 
aj ponuku ostať na Slovensku od rehole 
redemptoristov, ktorej je členom. Stalo 
sa tak hneď po oficiálnom zverejnení
jeho odvolania z pastoračného riadenia 
Trnavskej arcidiecézy.  STV1, 18.7.2012
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Odvolanie arcibiskupa. Na verej-
nosti sa objavili ďalšie dôvody, kto-
ré údajne prekážali Vatikánu.

Bratislava - Medzi otázkami, 
s ktorými sa Vatikán mal údajne ob-
rátiť na dnes už odvolaného trnav-
ského arcibiskupa Róberta Bezáka, 
boli aj otázky týkajúce sa zriade-
nia troch obchodných spoločností 
- Ninett, Hunt a Hanalex. Televízia 
TA3 včera zverejnila všetkých 11 
otázok, ktoré mali podľa nej výraz-
nou mierou k Bezákovmu koncu. 
Vatikán sa v nich údajne pýta na 
dôvody ich založenia a tiež na to, 
prečo sú spravované laikmi, ktorí 
pochádzajú mimo územia arcidie-
cézy. Od Bezáka mal tiež zisťovať, 
či pozná „pani Huščavovú, akú úlo-
hu zohráva v kúrii a aký má mesač-
ný plat“. Bezák vo svojich odpo-
vediach tvrdí, že ekonómka Anna 
Huščavová a tiež zriadenie obchod-
ných spoločností malo sprehľadniť 
hospodárenie arcidiecézy, kedže po 
svojom nástupe mal údajne naraziť 
na viaceré nejasnosti v účtovníctve, 
ešte z čias arcibiskupa Jána Sokola. 
Huščavovú obhajuje aj tým, že bola 
prezidentkou ING životnej poisťov-
ne. Pravosť týchto dokuemtov však 
zatiaľ nikto nepotvrdil. Hovorca 
Konferencie biskupov Slovenska 
Jozef Kováčik vraví, že nie je v ich 
kompetencii takúto prípadnú inter-
nú komunikáciu komentovať. Dnes 
sa však na Donovaloch stretnú  

slovenskí katolícki biskupi, ktorí sa 
chcú rozprávať o aktuálnej situácii. 
„Predpokladám, že ani tejto téme 
sa nebudú vyhýbať,“ myslí si Ko-
váčik. Podľa cirkevného analytika 
Imricha Gazdu sú ale dokumenty 
pravé. Prepokladá, že ide o čiastko-
vú korešpondenciu medzi Svätou 
stolicou a arcibiskupom Bezákom 
zo začiatku mája a nepomenúvajú 
konečné dôvody, kvôli ktorým bol 
odvolaný. „Je ťažké určiť, nakoľko 
sa arcibiskupovi podarilo vyvrá-
tiť rôzne podozrenia a obvinenia, 
ktoré sa premietli aj do položených 
otázok.“ „Ak sú tie otázky autentic-
ké, tak sa mi zdajú veľmi nevhod-
né a nedôstojné. Na jednej strane 
oslovovať niekoho Vaša excelencia 
a potom sa ho pýtať, či pozná pani 
Húščavovú,“ reagoval na zverej-
nené dokumenty poslanec Jozef 
Mikloško (KDH). Ten za odvola-
ním Bezáka vidí jeho snahu o to, 
aby sa preverilo hospodárenie jeho 
predchodcu Jána Sokola.  (red, luk)  
                         HN 17/07/2012

Údajné dôvody Bezákovho
konca
- založenie troch obchodných 

spoločností Ninett, Hunt a Hanalex
- spolupráca s ekonómkou An-

nou Huščákovou
- početné prepúšťanie zamest-

nacom kúrie

Bezák mal padnúť aj pre vznik firiem

Všetkých vyhodil na hodinu! Razant-
ný bol nástup nového apoštolského 
administrátora Jána Oroscha, ktorý 
prišiel ako dočasný nástupca arcibis-
kupa Róberta Bezáka. Kňazov, ktorí 
roky slúžili v Trnavskej arcidiecéze, 
degradoval a poslal ich na dedinské 
fary. Veriaci sa búria a do zvončekov 
namiesto mincí hádžu kamienky.

V Trnavskej diecéze sa už niekoľ-
ko dní dejú čudné veci, ktoré vnímajú 
veriaci veľmi citlivo. Vlna nepokojov 
sa začala odvolaním emeritného bis-
kupa Róberta Bezáka a pokračuje aj 
po nástupe nového biskupa Jána Oro-
scha, ktorého Svätá stolica vymenova-
la za dočasného apoštolského adminis-
trátora. Hneď po nástupe do úradu dal 
hodinovú výpoveď všetkým zamest-
nancom kúrie. Bez udania dôvodu! 
Následne degradoval všetkých kňazov 
v Trnavskej arcidiecéze a za ich dlho-
ročnú službu ich poslal na dedinské 
fary. Vyčistiť diecézu stihol nový ad-
ministrátor len za pár hodín. „Môžem 
potvrdiť, že biskup Orosch začal robiť 
zmeny v arcidiecéze v rámci kánonic-
kého práva a pastoračných potrieb. 
Všetky miesta, ktoré zostali voľné, 
budú obsadené novými pracovníkmi, 
ako i kňazmi,“ vysvetlil Oroschov po-
stup hovorca arcibiskupského úradu 
Dušan Kolenčík. Degradovaní kňazi 
sa cítia ponížení a sklamaní. „Boli 
sme tam niekoľko rokov, zveľaďovali 
sme farnosť najlepšie, ako sme vedeli, 
toto si nikto z nás nezaslúžil. Dokonca 
jednému kňazovi pohrozil biskup aj 
suspendáciou. O cirkvi sa hovorí ako 
o matke a matka sa k svojim deťom 
správa trochu inak, karhaním ich vy-
chováva, ale cirkev karhaním ľudí od-
streľuje,“ povedal jeden z kňazov v re-
akcii na svoju degradáciu. „Bezákovi 
sa veľakrát vyčítalo, že robil zmeny, 
no ten ich robil až mesiac po nástupe, 
Orosch si dal na vyhadzov všetkých 
len 24 hodín,“ dodal rozhorčený kňaz. 
Sklamaní a ponížení sa cítia aj veriaci, 
ktorí na protest proti dianiu v arcidie-
céze začali do zvončeka namiesto eur 
hádzať kamienky. „Počul som o tom, 
že sa vo zvončeku našli kamienky. 
Neviem to však potvrdiť, ale ani vy-
vrátiť,“ vyhýbavo komentoval situáciu 
v kostoloch hovorca Dušan Kolenčík. 
            šiš, Nový Čas 18/07/2012

Vyhodil všetkých  
zamestnancov kúrie 
a kňazov degradoval

Vo Vatikáne pokus o malú revoltu 
v oddanej slovenskej provincií sotva 
očakávali. Inak by Benedikt XVI. bez 
akéhokoľvek vysvetlenia neodvolal 
obľúbeného arcibiskupa. Z informá-
cií, ktoré sa postupne dostávajú na 
svetlo Božie, vyplýva, že Bezákovi 
oponenti pápežovi presvedčivých ar-
gumentov na takéto rázne rozhodnu-
tie poskytli pramálo. Netreba sa preto 
čudovať, že osobitne v Trnavskej ar-
cidiecéze sa s týmto krokom veriaci 
nechcú len tak ľahko vyrovnať. Vede-
nie našej najväčšej cirkvi najprv zau-
jalo pozíciu mŕtveho chrobáka. Ani po 
mesiaci sme sa z úst predsedu Konfe-
rencie biskupov Slovenska toho veľa 
nedozvedeli. Akurát to, že takéto cit-
livé záležitosti sa dajú vyhodnocovať 

až spätne (o rok, o desať či o tridsať 
rokov?), no aj tak to podľa Stanislava 
Zvolenského cirkev zreteľne očisťuje. 
Pri januárovej apoštolskej vizitácii sa 
Róberta Bezáka, ale aj mnohých ďal-
ších funkcionárov vypytovali kadečo, 
neraz i ľudsky ponižujúco. V minu-
losti vyšetrovania o pochybnostiach 
kňazov viedla inkvizícia, ako to vo 
svojom románe Meno ruže opisuje 
Umberto Eco. Dnes sa už našťastie 
horiace hranice nestavajú, ale horká 
chuť po tom všetkom v ústach zo-
stáva. V čom sa vlastne Svätá stolica 
zmenila a čo urobili slovenskí biskupi 
preto, aby upokojili veriacich? Je to 
ťažké, keď pravdu má stále iba jeden.                               
                          Martin Krno
           Pravda, 18/07/2012 

V mene očisty



PRÍLOHA ŽC                                                                                                                                      Monitoring médií

29/2012                          9

Najvyšší predstavitelia slovenského 
katolíckeho kléru sa na obranu odvola-
ného trnavského arcibiskupa Róberta 
Bezáka nepostavia. Aj po včerajšom 
mimoriadnom zasadnutí Konferencie 
biskupov Slovenska tvrdia, že rozhod-
nutie Vatikánu o jeho odvolaní prijí-
majú a odmietajú ho akokoľvek ko-
mentovať. Bratislavský arcibiskup 
Stanislav Zvolenský zároveň priznal, 
že na verejnosť vynesené pochybné 
otázky, ktorými mala Bezáka „vypo-
čúvať“ kongregácia, sú pravé. Nejasné 
dôvody Bezákovho nedobrovoľné-
ho odchodu z úradu ďalej vytvárajú 
priestor na dohady a špekulácie. Na 
podporu obľúbeného duchovného sa 
stavajú radoví veriaci, čo sa v novo-
dobej histórii Slovenska ešte nestalo. 
Prestíž cirkvi v konzervatívnej krajine 
utrpela. Z rokovania Konferencie na 
verejnosť nepreniklo takmer nič. Pät-
násti slovenskí biskupi sa ráno jedno-
ducho zamkli v chate Zornička na Do-
novaloch a dvere otvorili až tesne pred 
popoludňajším brífingom. Dovnútra
okrem nich mohol iba apoštolský nun-
cius Mario Giordana, priama „spojka“ 
so Svätou stolicou. Na brífingu Zvo-
lenský niekoľkokrát a bez vysvetľujú-
cich argumentov skonštatoval, že slo-
venskí biskupi zotrvávajú na svojom 
stanovisku a podporujú verdikt pápeža 
Benedikta XVI. o odvolaní Bezáka. Aj 
v odpovedi na novinársku otázku, aký 
je jeho ľudský postoj ku kauze, uvie-
dol: „Ja neoddeľujem úlohu biskupa 
a človeka, takže ako človek môžem 
zopakovať len to isté.“

Spor tak zostáva nedopovedaný 
a ako pripustil aj bratislavský arcibis-
kup, cirkvi mohol poškodiť. „To sú 
však záležitosti, ktoré sa dajú vyhod-
nocovať spätne,“ povedal. A vzápätí 
zdôraznil, že podobné prípady tiež 
cirkev očisťujú. Podľa neho mno-
ho negatívnych reakcií vo verejnos-
ti vyvolali aj nesprávne informácie. 
Zvolenský priznal pravosť 11 otázok, 
ktorými mala kongregácia skúmať 
Bezákovo údajne nevhodné správanie, 
osobné postoje či spôsob vedenia arci-
diecézy. „KBS konštatuje, že uvedené 
dokumenty predstavujú komunikáciu 
medzi kongregáciou pre biskupov 
a monsignorom Bezákom,“ povedal. 
Apoštolský vizitátor podľa neho v prí-
pade vypočul množstvo osôb, medzi 
nimi aj biskupov. „Ktorí a čo pove-
dali, je viazané tajomstvom,“ dodal. 

„Svätý Otec urobil toto rozhodnutie po 
osobnom a dôkladnom oboznámení 
sa s výsledkami apoštolskej vizitácie 
a komunikácie medzi arcibiskupom 
Bezákom a príslušnými kongregácia-
mi,“ uviedli biskupi aj v záverečnom 
komuniké. Podľa sociológa Miroslava 
Tížika je síce súčasný vývoj v kauze 
pomerne búrlivý, no čoskoro sa situá-
cia upokojí. „Cirkev nie je demokratic-
ká inštitúcia a veriaci to chápu. Chvíľu 
sa budú búriť, ale časom sa upokoja,“ 
predpovedá. Podlá neho sú si biskupi 
aj vedomí chýb, ktorých sa v súvislos-
ti s Bezákom dopustili, no neprestanú 
ich „zatĺkať“. Ako Tížik predpokladá, 
odvolaného arcibiskupa môžu dať do 
akéhosi „azylu“ a po určitom čase, 
napríklad keď nastúpi nový pápež, ho 
opäť vynesú nahor, do niektorej vý-
znamnej a dôležitej funkcie. „Budú ho 
mať akoby v zálohe,“ mieni sociológ 
a prirovnáva takéto konanie až k po-
litickej normalizácii po roku 1968. 
Jaroslav Šebek z Historického ústavu 
českej Akadémie vied, ktorý sa venuje 
cirkvám, považuje dôvody odvolania 
arcibiskupa Bezáka stále za príliš ne-
jasné na to, aby sa k nim mohol zod-
povedne vyjadriť. „Som presvedčený, 
že tie, ktoré sa zatiaľ uvádzajú, sú iba 
druhotné. Hlavná príčina bola určite 
inde. Najskôr súvisí s napätím, ktoré 
zrejme vzniklo medzi Bezákom a jeho 
predchodcom, arcibiskupom Jánom 
Sokolom. Bezákov spôsob vedenia 
bol nekonformný, čím mohol dráždiť 
konzervatívne katolícke postoje. Asi 
preto sa ozvali hlasy, že jeho konanie 
by bolo vhodné preveriť,“ myslí si 
Šebek. O skutočných dôvodoch od-
volania sa šíri čoraz viac špekulácií. 
Hovorí sa o prerušenom „peňazovo-
de“ zo Slovenska do Vatikánu, keďže 
Sokol bol súčasťou cirkevného prúdu, 
ktorý dokázal vytvoriť taký silný tlak 
na politikov, že schválili aj kontroverz-
nú Vatikánsku zmluvu. Takisto značne 
prispel k tomu, že štát dnes financuje
náboženskú výchovu na všetkých ty-
poch škôl a platí aktivity cirkvi v ar-
máde, zdravotníctve a ďalších sférach 
života. Odkedy sa Sokolov vplyv 
oslabil, katolíckej cirkvi sa už nič pod-
statné presadiť nepodarilo. Takisto sa 
hovorí o podozreniach na „čierne fon-
dy“, ktoré mali cirkevníkom slúžiť na 
lobing smerom k politikom, teda de 
facto na ich korupciu. Práve Bezák 
mal ohroziť pokračovanie zavedených 

„zvyklostí“. Obaja odborníci sa však 
k takýmto konštrukciám vyjadrovať 
nechcú. „Akési prerušené peňazovody 
môže preukázať len riadne vykonaný 
audit,“ tvrdí Šebek. Podľa neho je celá 
kauza príliš málo komunikovaná a za-
hmlievaná prístupom cirkevných auto-
rít, čo je pre takéto či iné podozrenia 
len živná pôda. Pápež odvolal Bezáka 
z pastoračného riadenia Trnavskej ar-
cidiecézy 2. júla. Rozhodol sa tak na 
základe apoštolskej vizitácie, ktorá sa 
uskutočnila v dňoch 22. januára až 1. 
februára 2012. Za trnavského arcibis-
kupa bol Bezák vymenovaný 18. aprí-
la 2009 a vysvätený 6. júna. Vo funkcii 
vystriedal Jána Sokola.

Soňa Pacherová
Dagmar Teliščáková

Pravda 18/07/2012

O dôvodoch  
opäť ani slovo...

Slovenskí katolícki biskupi prijímajú 
rozhodnutie pápeža Benedikta XVI., 
ktorý odvolal trnavského arcibiskupa 
Róberta Bezáka z úradu. „Svätý Otec 
urobil toto rozhodnutie po osobnom 
a dôkladnom oboznámení sa s výsled-
kami apoštolskej vizitácie a komuni-
kácie medzi arcibiskupom Bezákom 
a príslušnými kongregáciami,“ uviedli 
včera biskupi v komuniké po rokovaní 
Konferencie biskupov Slovenska na 
Donovaloch. Biskupi sa zaoberali ak-
tuálnou situáciou cirkvi na Slovensku. 
Biskupi síce zaznamenávajú vyjad-
renia, že nedávne odvolanie Bezáka 
z úradu môže poškodiť katolícku cir-
kev na Slovensku, považujú to však za 
záležitosť, ktorá sa dá hodnotiť až spät-
ne. Uviedol to predseda KBS Stanislav 
Zvolenský. „My si v tejto chvíli tiež 
uvedomujeme, že vidíme zreteľne, že 
toto cirkev aj očisťuje,“ povedal Zvo-
lenský bez bližšieho vysvetlenia. Dô-
vody, pre ktoré pápež Benedikt XVI. 
odvolal arcibiskupa Bezáka z úradu, 
slovenskí biskupi nehodnotia ani ne-
komentujú. Vizitátor vypočul mnohé 
osoby a medzi nimi aj biskupov, kto čo 
povedal je však viazané tajomstvom. 
Aj v médiách zverejnenú komuniká-
ciu medzi Kongregáciou pre biskupov 
a Bezákom odmietol Zvolenský ako-
koľvek komentovať.   PETER DODEK 
                                            Šport 18/07/2012

Slovenskí biskupi sa Róberta Bezáka nezastali
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Konferencia biskupov na Donovaloch
Naši biskupi súhlasia s názorom 

pápeža Benedikta XVI., ktorý arcibis-
kupa Bezáka odvolal z funkcie. „Svätý 
Otec urobil toto rozhodnutie po osob-
nom a dôkladnom oboznámení sa s vý-
sledkami apoštolskej vizitácie a komu-
nikácie medzi arcibiskupom Bezákom 
a príslušnými kongregáciami,“ uviedli 
v komuniké po včerajšom rokovaní 
Konferencie biskupov Slovenska na 
Donovaloch.

Na konferencii sa stretlo 15 bisku-
pov a apoštolský nuncius Mario Gior-
dana. Rokovali za zatvorenými a do-
slova zamknutými dverami. Témou 
bola aktuálna situácia cirkvi na Slo-
vensku. Po štyroch hodinách vystúpil 
pred novinárov arcibiskup Stanislav 
Zvolenský. K odvolaniu Bezáka sa vy-
jadril veľmi stroho. „Rozhodujúce je 
pre nás stanovisko Svätého Otca, ktoré 
rešpektujeme,“ uviedol. Zopakoval, že 
Vatikán odvolal Bezáka pre výsled-
ky apoštolskej vizitácie, a nepriamo 
potvrdil aj pravosť otázok kladených 

Bezákovi. Podľa Zvolenského biskupi 
sledujú reakcie veriacich na odvolanie 
Bezáka, ale vraj nemajú správne infor-
mácie. Bezák oznámil svoje odvolanie 
na omši 1. júla. O jeho odvolaní rozho-
dol pápež Benedikt XVI., čo vyvolalo 
nesúhlas veriacich. Za trnavského arci-
biskupa Bezáka vymenovali 18. apríla 
2009 a vysvätili ho 6. júna. Vo funkcii 
vystriedal Jána Sokola.            (den)

                    Nový Čas 18/07/2012

Aký je váš vzťah s bývalým 
arcibiskupom Bezákom?
Stanislav Zvolenský bratislavský 

arcibiskup:
- Cítim k nemu úctu a sme priate-

lia. Nebudem k nemu meniť vzťah, aj 
keď nesúhlasím so všetkým, čo urobil.

Ján Orosch trnavský apoštolský 
administrátor:

- Ja mám ten istý názor, ako pre-
zentoval arcibiskup Zvolenský.

Milan Chautur košický eparcha:
- Môj vzťah s Bezákom je dobrý, 

osobný, kamarátsky a bratský.

Rešpektujeme stanovisko Svätého Otca

Biskupi sa mimoriadne zišli aj pre od-
volanie jedného z nich Róberta Bezá-
ka. Veľa nepovedali.

„My si v tejto chvíli tiež uvedo-
mujeme, že vidíme zreteľne, že toto 
cirkev aj očisťuje,“ vyhlásil vče-
ra predseda Konferencie biskupov 
Slovenska Stanislav Zvolenský po 
mimoriadnom stretnutí biskupov na 
Donovaloch. Bola to jedna z mála 
konkrétnejších viet, ktorou komento-
val odvolanie trnavského arcibiskupa 
Róberta Bezáka. Zvolenský na väč-
šinu otázok odpovedal nevieme, ne-
môžeme, tajomstvo neprináleží nám 
a pokračoval tak v mlčaní zástupcov 
katolíckej cirkvi na Slovensku.

Prijali rozhodnutie pápeža
„Svätý Otec urobil toto rozhodnu-

tie po osobnom a dôkladnom obozná-
mení sa s výsledkami apoštolskej vi-
zitácie. Biskupi prijímajú rozhodnutie 
Svätého Otca. Nie sme kompetentní 
prehodnocovať jeho rozhodnutie,“ 
povedal napríklad Zvolenský. Neko-
mentujú tak ani jedenásť otázok kar-
dinála Marca Ouelleta z vatikánskej 
Kongregácie pre biskupov napríklad  

aj o homosexuálnych kňazoch či spr-
chovaní a saunovaní s „osobami po-
chybnej povesti“ a nosení riflí. Bezáka
sa pýtali aj na hospodárenie diecézy 
a napríklad aj na výmeny zamestnan-
cov.

Vypovedali aj biskupi
Arcibiskup Zvolenský nekomento-

val dokumenty ani ich obsah. Odvolal 
sa na to, že kongregácia, ktorá otázky 
Bezákovi položila, je nadriadená bis-
kupom, preto ich nemôže komento-
vať, dokonca ani ako súkromná osoba. 
Zdôraznil však, že ide iba o malú časť 
komunikácie medzi Bezákom a kon-
gregáciou. Zvolenský potvrdil, že cir-
kevní vizitátori pri preverovaní na za-
čiatku tohto roka vypočuli mnohých, 
medzi nimi aj niektorých slovenských 
biskupov. Či podporili, alebo potopili 
Bezáka, nepovedal. „Ktorí a čo pove-
dali, je viazané tajomstvom.“ Odchá-
dzajúci biskupi po skončení rokovania 
hovorili, že ich vzťahy k Bezákovi 
boli a zostávajú priateľské, a to aj na-
priek tomu, že KBS prijala rozhodnu-
tie o arcibiskupovom odvolaní bez vý-
hrad.    Daniel Vražda, SME 18/07/2012 

Arcibiskup Zvolenský: Bezákom sme sa očistili

Bezák ukazuje  
na Sokola

Odvolaný arcibiskup napísal pred-
staveným ďalší list. Pýta sa, prečo 
nepreverili radšej jeho predchod-
cu.

Odvolanie Róberta Bezáka 
z postu trnavského arcibiskupa 
môže súvisieť s pochybným hos-
podárením jeho predchodcu Jána 
Sokola. Naznačuje to sám Bezák 
v liste, ktorý minulý týždeň po-
slal nunciovi Mariovi Giordanovi 
a slovenským biskupom. Prišiel aj 
do TA 3, ktorá ho včera zverejnila. 
Ide už o druhý list Bezáka pred-
staveným, ktorý unikol do médií. 
V prvom odpovedal na jedenásť 
otázok o svojom pôsobení v arci-
biskupskom úrade.

Také otázky nečakal
„Od septembra 2009 som viac-

krát informoval Svätú stolicu o zá-
važných problémoch spojených so 
stavom a hospodárením Trnavskej 
arcidiecézy za pôsobenia môjho 
predchodcu a žiadal som o vyko-
nanie kontroly, ako aj o usmerne-
nie, ako mám v tejto veci postupo-
vať,“ píše Bezák v liste. Dodáva, 
že Vatikán na tieto listy nereago-
val. Bezák sa v liste čuduje, že 
namiesto preverenia „závažných 
podozrení“ vykonal na prelome 
januára a februára litoměřický bis-
kup Ján Baxant apoštolskú vizitá-
ciu zameranú na jeho pôsobenie 
v úrade. Bývalý arcibiskup tvrdí, 
že o výsledku vizitácie dodnes ne-
dostal žiadne vyrozumenie a pre-
fekt Kongregácie pre biskupov ho 
len oslovil „s niekoľkými zaráža-
júcimi otázkami“. Ide o otázky, 
v ktorých sa ho Vatikán pýta na 
nosenie džínsov, sprchovanie sa 
vo verejných sprchách či obklopo-
vanie sa homosexuálmi.

Bez vysvetlenia
Nasledovalo odvolanie z funk-

cie. Bezák žiadal stretnutie s pre-
fektom Kongregácie pre biskupov 
či s pápežom, no nepovolili mu to. 
„Všetky uvedené skutočnosti vo 
mne vzbudzujú pochybnosti, či 
v skutku bolo vôľou Svätého Otca 
tri roky po biskupskej vysviacke 
zbaviť ma pastoračného riadenia 
Trnavskej arcidiecézy,“ uvádza 
Bezák v liste. 

                (jkr), SME 19/07/2012
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Podľa informácií HN sa Vatikánu ne-
páčilo, že diecéza financovala stratovú
reštauráciu.

Dôvodom odvolania Róberta Bezá-
ka z arcibiskupského úradu bolo podľa 
informácií HN aj to, akým spôsobom 
nakladal s diecéznymi peniazmi. Bez-
ák sa v svojom úrade obklopil ľuďmi, 
ktorí neboli zamestnancami cirkvi, ani 
nespadali pod trnavskú diecézu. Biskup 
im navyše mal vložiť do rúk právomo-
ci, ktoré im umožňovali rozhodovať 
o financiách diecézy. Jednou zo spomí-
naných osôb je bývalá generálna riadi-
teľka ING poisťovne Anna Huščavová, 
na ktorú sa Vatikán Bezáka aj pýtal. 
Podľa našich informácií bola Huščavo-
vá pravou rukou bývalého arcibiskupa. 
„Doslova riadila diecézu, rozhodovala 
o mnohých závažných záležitostiach,“ 
hovorí náš zdroj z prostredia úradu. 
Zamestnankyňou úradu však nikdy 
nebola. „Ako zamestnankyňa firmy
Hanalex poskytovala trnavskej arcidie-
céze organizačnoekonomické poraden-
stvo,“ potvrdil hovorca diecézy Dušan 
Kolenčík.

Šesťtisícový plat
Zároveň dodal, že diecéza so spo-

ločnosťou Hanalex ani s Huščavovou 
v súčasnosti nespolupracuje. Huščavo-
vá mala až do Bezákovho odchodu na 
úrade aj vlastnú kanceláriu. Za svoju 
prácu mala dostávať päťtisíc eur, ne-
skôr to malo byť až šesťtisíc eur mesač-
ne. Peniaze boli jej firme, ktorú vlastní
so svojím manželom Alexandrom Huš-
čavom, vyplácané z diecéznej kasy. Či 
dostávala spoločnosť Hanalex spomí-
nanú výšku odmeny, Huščavová ne-
potvrdila, ani nevyvrátila. „Spoločnosť 
fakturovala za poskytované služby do-
hodnutú mesačnú paušálnu odmenu, 
ktorá zahŕňala všetky náklady spojené 
s výkonom poradenstva (cestovné, te-
lekomunikačné náklady, dane, odvo-
dy a všetky ostatné náklady) a ktorá 
v prepočte na odpracované hodiny za 
mesiac vychádzala na 15 až 20 eur za 
hodinu bez DPH,“ reagovala písom-
ne pre HN Huščavová. Podľa výpisu 
Slovenskej informačnej a marketingo-
vej spoločnosti bola firma Hanalex od
svojho vzniku až do roku 2009 v stra-
te. Pozitívny hospodársky výsledok 
zaznamenala až v roku 2010, vtedy už 
spolupracovala s trnavskou diecézou.

Pôžička na reštauráciu
Okrem spoločnosti Hanalex fi-

guruje Huščavová aj v diecéznej  

Bezáka odvolali aj pre peniaze

eseročke Ninett, ktorú založil Bezák 
v roku 2010. Jej úlohou bolo okrem 
iného pomôcť spravovať cirkevný 
majetok, zabezpečovať výberové ko-
nania pre úrad či vyhľadávať partnerov 
pre financovanie diecézy. Spoločnosť
prevádzkovala aj reštauráciu Galéria 
a časti Arcibiskupského paláca, čo sa 
Vatikánu nepozdávalo. Spomínaná reš-
taurácia totiž mala byť od svojho otvo-
renia v strate, Bezák mal na jej fungo-
vanie a chod poskytnúť aj nemalú sumu 
z diecéznych peňazí. Hovorca Kolenčík 
sa k týmto informáciám odmietol vy-
jadriť. Huščavová tok peňazí z diecézy 
do reštaurácie potvrdila, odmieta však, 
že by šlo o dotáciu. „Trnavská arcidie-
céza ako jediný spoločník spoločnosti 
Ninett, s. r. o., jej poskytla pôžičku ako 
formu štartovacieho kapitálu na roz-
beh jej prevádzky na základe celkovej 

koncepcie a zámeru,“ odpovedala eko-
nómka. Výšku pôžičky nespresnila. 
V reštaurácii sa aktuálne robí inventúra 
a je zatvorená. Spojiť sme sa pokúšali 
aj s Bezákom, neúspešne. V bratislav-
skom kláštore Redemptoristov, kde sa 
v týchto dňoch biskup nachádza, sa 
s nami odmietli baviť. „S pánom Bez-
ákom by sa nedalo hovoriť,“ odbili nás 
na vrátnici. Komunikovať nechce vraj 
ani prostredníctvom mailu. O situácii 
v cirkvi, ktorá nastala po Bezákovom 
odvolaní, včera rokovala Konferencia 
biskupov Slovenska na Donovaloch. 
Rozhodnutie pápeža prijali bez výhrad. 
„Svätý Otec urobil toto rozhodnutie po 
osobnom a dôkladnom oboznámení 
sa s výsledkami apoštolskej vizitácie,“ 
uviedol predseda KBS Zvolenský.   
       Martina Tvardzíková Ruttkayová

                                  HN 18/07/2012

Postupne zverejňované dôvody, ktoré 
odsunuli Róberta Bezáka do penzie, 
vyzerajú malicherne. To však ešte ne-
znamená, že neexistujú ďalšie, ktoré 
mohol pápež Benedikt XVI. brať do 
úvahy, keď tak výrazne zasiahol do slo-
venského cirkevného života. Čím však 
mohol arcibiskup otriasť svoje posta-
venie medzi svojimi slovenskými ko-
legami, bol štart debaty s odborníkmi 
vo vnútri trnavskej arcidiecéczy o tom, 
ako by mohla vyzerať odluka cirkvi od 
štátu. Ako ekonomicky postaviť diecé-
zy, aby prežili aj bez priameho napoje-
nia na štátny rozpočet. Spustil úvahy 
a prepočty, aby bolo jasné, ako komu-
nikovať s vládnymi politikmi, ak sa na 
stôl dostane citlivá téma odluky cirkvi 
od štátu. U svojich kolegov veľmi ne-
prerazil. Biskupi neboli ochotní dávať 
svoje čísla na stôl. Každá slovenská 
diecéza dnes v podstate funguje ako 
samostatná firma. A jej šéfovia nemajú
veľkú chuť, aby im do hospodárenia 

videli vysokí manažéri zo susedných 
„podnikov“. Je jasné, že kňazi by sa po 
odluke dostali do podstatne ťažšej si-
tuácie ako dnes. Ich počet v diecézach 
by mohol klesnúť. A aktivita mnohých 
z nich by musela prudko stúpnuť. 
Keby daňoví poplatníci priamo určo-
vali, na čo pôjde časť z ich daní, kňazi 
by svojich farníkov museli presvedčiť, 
že peniaze pre cirkev budú zmysluplne 
využité. Zároveň by to mohlo cirkev 
zaktivizovať a posilniť. Musela by 
totiž vystúpiť z múrov kostolov. Re-
hoľníci, a R. Bezák bol jedným z nich, 
viac- -menej takto už fungujú. Vidia, 
čo im ekonomická samostatnosť berie 
a čo prináša. Biskupi a kňazi organi-
zovaní iba v diecézach však z toho 
môžu mať strach, podobne ako časť 
politikov, ktorí by čakali nárast vply-
vu cirkvi. Odchodom R. Bezáka z očí 
sa však táto debata na dlhší čas určite 
odkladá.                              Gabriel Beer
         Trend 19/07/2012

Strach z odluky

Zostane Bezák na Slovensku?

Rehoľa redemptoristov, ktorej je odvolaný trnavský arcibiskup Róbert Bezák čle-
nom, mu ponúkla možnosť pôsobiť v niektorom z kláštorov rehole na Sloven-
sku. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristi) má na Slovensku 
šesť komunít. S jeho pôsobením ako kňaza na ktoromkoľvek mieste však musí 
súhlasiť príslušný diecézny biskup. Ten môže povoliť aj zakázať Bezákovi slúžiť 
omše na verejnosti, kázať či spovedať.               PETER DODEK, Šport 19/07/2012
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Po stretnutí Konferencie biskupov 
Slovenska jej predseda arcibiskup 
Stanislav Zvolenský potvrdil, že 
biskupi rozhodnutie Svätej stolice 
prijímajú, aj keď oficiálny dôvod
odvolania arcibiskupa Bezáka ne-
uviedol.

Stanislav Zvolenský, arcibis-
kup, predseda Konferencie bisku-
pov Slovenska: „Čo sa týka dô-
vodov, nie sme kompetentní my 
prehodnocovať alebo vyhodnoco-
vať rozhodnutie Svätého Otca. My 
ho prijímame.“

Kata Martinková, moderátorka: 
„Na otázku, či môže ako predseda 

Konferencie biskupov vylúčiť po-
dozrenia, že v prípade odvolávania 
Bezáka mohlo ísť aj o finančné zá-
ležitosti, arcibiskup Zvolenský pri-
znal, že o celom odvolávaní nie je 
dostatočne a plne informovaný tak, 
aby mohol rozhodnutia a jeho dô-
vody hodnotiť, či komentovať.“

Stanislav Zvolenský, arcibiskup, 
predseda Konferencie biskupov 
Slovenska: „Nie som oboznámený 
s výsledkami apoštolskej vizitácie 
v takej miere, aby som niečo v tejto 
záležitosti mohol potvrdzovať, ale-
bo vyvracať.“ 

        Rádio Slovensko,  18/07/2012

Zahmlené odvolanie  
Bezáka

A sledujeme aj ako sa vyvíja kauza 
okolo odvolania arcibiskupa Ro-
berta Bezáka, ktoré mohlo súvisieť 
s pochybným hospodárením na arci-
diecéze z čias jeho predchodcu Jána 
Sokola. Takto to naznačuje list, ktorý 
k nám prišiel do redakcie. Bezák ho 
minulý týždeň poslal nunciovi a bis-
kupom.

Bezák začal hneď po svojom prí-
chode do Trnavy robiť poriadky na 
arcidiecéze. Nariadil napríklad eko-
nomický audit, ktorý odhalil viacero 
podozrivých finančných operácií
z éry Jána Sokola. Arcidiecéza neve-
dela zdokladovať desiatky miliónov 
korún. Arcibiskup sa preto obrátil na 
Vatikán.

„Od septembra 2009 som viackrát 
informoval Svätú stolicu o závažných 
problémoch spojených so stavom 
a hospodárením trnavskej arcidiecé-
zy za pôsobenia môjho predchodcu 
a žiadal som o vykonanie kontroly, 
ako aj o usmernenie ako mám v tejto 
veci postupovať. Nedostal som však 
žiadne vyrozumenia.“

Vatikán sa závažnými podozre-
niami z éry Jána Sokola doteraz neza-
oberal. Namiesto toho poslal apoštol-
skú vizitáciu priamo na Bezáka. O jej 
výsledkoch sa ale arcibiskup doteraz 
nič nedozvedel. Z Vatikánu mu prišli 
iba otázky, o ktorých sme vás infor-
movali začiatkom týždňa.

„3. mája ma oslovil prefekt Kon-
gregácie pre biskupov s niekoľký-
mi pre mňa zarážajúcimi otázkami. 
Týmto listom mi zároveň boli ob-
medzené právomoci v oblasti správy 
majetkov.“

Do hry v tom čase vstúpil nun-
cius Mario Giordana. Koncom júna 
vyzval Bezáka, aby odstúpil z funk-
cie. Arcibiskup to odmietol, lebo 
údajne nepoznal presné dôvody, kto-
ré ho mali pripraviť o úrad.

„Z uvedeného dôvodu som vás 
žiadal o osobné stretnutie s prefek-
tom Kongregácie pre biskupov, prí-
padne Svätým Otcom.“

Bezákovi ale stretnutia nepovoli-
li. Otázne tak zostáva či o jeho výhra-
dách vedeli vo Vatikáne. Arcibiskup 
nemal ani oficiálny doklad o svojom
odvolaní.

„Do dnešného dňa mi však ne-
bol doručený žiadny dekrét alebo 

list podpísaný zo strany Svätého 
Otca, ktorým by ma zbavil pasto-
račného riadenia trnavskej arcidi-
ecézy.“

Bezák sa v liste zamýšľa aj nad 
skutočnými dôvodmi svojho odvo-
lania. Naznačuje, že o funkciu mohol 
prísť aj bez vedomia pápeža.

„Všetky uvedené skutočnosti vo 
mne vzbudzujú pochybnosti či vskut-
ku bolo vôľou Svätého Otca tri roky 
po biskupskej vysviacke zbaviť ma 

pastoračného riadenia trnavskej arci-
diecézy.“

K listu sa nechcel vyjadriť ani 
arcibiskup Zvolenský. Napriek tomu 
nám potvrdil, že list dostal.“

Stanislav Zvolenský, predseda 
Konferencie biskupov Slovenska: 
„Keďže ide o dokumenty, ktoré otec 
arcibiskup vybral z komunikácie, 
ktorá je krytá tajomstvom, nemám 
kompetenciu to hodnotiť.“  
                    TA3, 18/07/2012

Bezák odslúžil omšu s Oroschom

TRNAVA. Arcibiskup Róbert Bezák včera odslúžil špeciálnu omšu pre 
kňazov a zamestnancov arcibiskupského úradu s jeho nástupcom Jánom 
Oroschom v Trnavskej arcidiecéze. Informovala o tom Konferencia bis-
kupov Slovenska. „Poďakovali sa Pánu Bohu za uplynulé tri roky spravo-
vania Trnavskej arcidiecézy Róbertom Bezákom. Súčasne spoločne pro-
sili o požehnanie do ďalšieho života tejto arcidiecézy,“ píše KBS. Orosch 
podľa správy uistil Bezáka, že zostane „v našich srdciach tak ako každý 
z biskupov, ktorí stáli v doterajšej histórii Trnavskej arcidiecézy na jej 
čele“.                                (sita), [SME 20/07/2012

Matičná prosba

Tajomník Matice slovenskej Peter Mulík prosí bratislavskú a slovenskú ve-
rejnosť, ale najmä kompetentných, aby pomohli v Bratislave postaviť súso-
šie svätých Cyrila, Metoda a Gorazda a tým prispeli k dôstojným oslavám 
cyrilo-metodského jubilea v Bratislave. Ako povedal, slovenská metropola 
nemá nijaký významnejší cyrilo-metodský monument, ktorý by pripomínal 
dôležitosť cyrilo-metodskej tradície ako jedného z pilierov nášho národného 
povedomia. S iniciatívou postaviť takýto monument prišla Matica slovenská 
spolu s Radou pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slo-
venska a Spoločnosťou svätého Gorazda. Akademický sochár Anton Gábrik 
už pracuje na tomto umeleckom diele.                     Ján Felix, Šport 20/07/2012 
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