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Patriarcha Kirill v Poľsku

Ruský pravoslávny patriarcha Kirill je na historickej návšteve v katolíc-
kom Poľsku. Dnes navštívil katedrálu svätého Mikuláša v meste Bialys-
tok. Návštevou chce zlepšiť vzťahy medzi oboma krajinami a cirkvami, 
ktoré po stáročia trpeli politicky a nábožensky motivovanými konfliktmi.
Ide vôbec o prvú cestu hlavy ruskej pravoslávnej cirkvi do západoeuróp-
skej krajiny.                              TA3, 18/08/2012

Ficov sen o rušení  
sviatkov sa rozplýva

Preložiť 15. september na nedeľu ne-
dovolí Vatikánska zmluva

Presun sviatku Sedembolestnej 
Panny Márie na nedeľu v prípade, že 
by pripadol na pracovný deň, by bol 
v rozpore s Vatikánskou zmluvou. 
Tvrdí to bratislavský arcibiskup Sta-
nislav Zvolenský. Ficova vláda to-
tiž uvažuje o zrušení dvoch štátnych 
sviatkov, ktoré pripadajú na 1. a 15. 
september. Zrušenie cirkevného sviat-
ku by si však vyžadovalo otvorenie 
Vatikánskej zmluvy. Civilný sviatok, 
Deň ústavy 1. september, môže štát 
zrušiť sám.

Vláda chce k rušeniu niektorých 
sviatkov pristúpiť v rámci hľadania 
zdrojov na konsolidáciu verejných 
financií. ,,Momentálne znenie zá-
kladnej zmluvy je také, že tento po-
sun neumožňuje,“ vyhlásil včera šéf 
Konferencie biskupov Slovenska Sta-
nislav Zvolenský. ,,Pre nás je predo-
všetkým problém základná zmluva, 
lebo znenie Základnej zmluvy medzi 
SR a Svätou stolicou ako veľmi váž-
ny zmluvný záväzok týchto dvoch 
strán podľa našich poznatkov nate-
raz neumožňuje nájsť to technické 
riešenie, ktoré vláda navrhuje,“ tvrdí 
Zvolenský. KBS podľa jeho slov trvá 
na tom, aby sviatok Sedembolest-
nej zostal dňom pracovného poko-
ja, pretože má ,,veľký význam pre 
všetkých ľudí, či už veriacich, alebo 
neveriacich“. Zrušiť niektoré sviatky 
žiadali zamestnávatelia ako náhradu 
za zvyšovanie daní. Ktoré sviatky sa 
napokon zrušia či presunú na víkend, 
je teda stále otázne. ,,Úrad vlády túto 
problematiku neuzatvára; o požiadav-
ke zamestnávateľov - zrušiť 2 štátne 
sviatky bude rokovať ďalej v snahe 
hľadať možné riešenia. Situácia je 
však natoľko vážna, že všetci vráta-
ne katolíckej cirkvi by mali prispieť,“ 
reagovala hovorkyňa premiéra Beat-
rice Hudáková. Fico v minulosti pri-
pustil, že zrušené sviatky by sa mohli 
do kalendára neskôr vrátiť. Stane sa 
tak podľa neho v prípade, že sa naša 
ekonomika ozdraví a naštartuje hos-
podársky rast.                     (pol, sita)

Prefekt Najvyššieho tribunálu 
Apoštolskej signatúry kardinál 
Raymond Leo Burke, ktorý je na 
trojdňovej návšteve Slovenska, 
(na snímke vľavo) vystúpil včera 
s príhovorom pri pamätníku ne-
narodených detí nachádzajúcom 
sa vedľa Kostola sv. Alžbety - 
Modrého kostolíka v Bratislave. 
Kardinál Burke je známy svojím 
zanieteným postojom v otázkach 
ochrany ľudského života, od po-
čatia až po prirodzenú smrť. Na 
modlitbovom stretnutí ho spre-
vádzal bratislavský arcibiskup 
metropolita Stanislav Zvolenský. 
(Na snímke vpravo.) V príhovore 
kardinál Burke okrem iného po-
vedal, že „tento pamätník nena-
rodených znamená pre našu spo-
ločnosť nádej, že budeme môcť 
obnoviť základy nášho spoločné-
ho života, teda bezpodmienečnú 
ochranu a podporu pre každý ľud-
ský život a záchranu manželstva 

a rodiny“. Poukázal na nebezpe-
čenstvo šíriacej sa kultúry smrti 
vo svete a vyzdvihol povinnosť 
cirkvi a veriacich neúnavne pro-
pagovať kultúru života, pomáhať 
matkám v tehotenstve, ktoré sa 
ocitnú v ťažkostiach a vychová-
vať všetkých, obzvlášť mládež, 
k zodpovednosti a ochrane živo-
ta, manželstva a rodiny. Presun 
sviatku Sedembolestnej Panny 
Márie na nedeľu v prípade, že by 
pripadol na pracovný deň, by bol 
v rozpore s Vatikánskou zmlu-
vou, povedal včera metropolita 
Bratislavskej arcidiecézy a pred-
seda KBS Stanislav Zvolenský. 
Zámer vlády presunúť na nedeľu 
sviatok Sedembolestnej Panny 
Márie, ktorý sa slávi 15. sep-
tembra, sa nepozdáva ani ame-
rickému kardinálovi a vysokému 
vatikánskemu hodnostárovi Ray-
mondovi Leovi Burkemu.   
               Šport 21/08/2012

Kardinál Raymond Leo Burke na návšteve Slovenska

Ružomberok sa stane o necelý rok (26. – 28. júla 2013) miestom Národ-
ného stretnutia mládeže R13, ktoré sa uskutoční súbežne so Svetovými 
dňami mládeže v Brazílii. Memorandum o spolupráci pri organizácii 
podujatia s predpokladaným počtom 5000 účastníkov podpísali na pôde 
ružomberskej radnice primátor Ján Pavlík a žilinský biskup Tomáš Ga-
lis. Konferencia biskupov Slovenska volila dejisko medzi Ružomberkom 
a pútnickým Šaštínom. „Definitíva napokon padla na Ružomberok, lebo
zavážil argument rozvinutej infraštruktúry. Aj vďaka viacročnej úspešnej 
existencii Katolíckej univerzity má metropola dolného Liptova všetky po-
trebné kapacity na organizáciu takéhoto obrovského mládežníckeho podu-
jatia,“ skonštatoval žilinský biskup.                     JÁN FELIX, Šport 22/08/2012

Svetový Ružomberok
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Budeme im ďalej platiť?

Niektoré uznané cirkvi štátnu dotáciu 
vraj nechcú

V čase šetrenia a uťahovania 
opaskov sa opäť otvára otázka fi-
nancovania cirkví štátom či dokonca 
možná odluka. V tomto roku by sa na 
štátom uznané cirkvi malo vynaložiť 
viac ako 37 miliónov eur. Jedným 
z argumentov, prečo neodlučovať 
cirkev od štátu, je, že by to negatív-
ne zasiahlo najmä menšie náboženské 
spoločenstvá. Zaujímavé však je, že 
práve niektoré z nich pomoc od štátu 
nedostávajú.

Do tejto skupiny patria napríklad 
aj Jehovovi svedkovia. Priamo na 
ústredí v Bratislave nám svoj postoj 
vysvetlili: „Všetko si zabezpečujeme 
sami a všetko je na báze dobrovoľ-
nosti a dobrovoľných príspevkov.“ 
Dokážu z toho vraj v pohode vyžiť. 
Bez peňazí od štátu sa však zaobídu aj 
oveľa menšie cirkvi. Takou je naprí-
klad aj tzv. mormonská cirkev. „Cir-
kev Ježiša Krista Svätých neskorších 
dní na Slovensku je organizovaná na 
princípoch samofinancovania,“ pove-
dal predstaviteľ Viliam Baťka.

Zmení sa niečo?
Konferencia biskupov Slovenska 

sa prostredníctvom svojho hovorcu 
Jozefa Kováčika vyjadrila, že verí, 
že príde k naplneniu záväzku vyplý-
vajúceho zo Základnej zmluvy me-
dzi SR a Svätou stolicou. „Je pre nás 
dôležité, aby bol v budúcnosti prijatý 
model, ktorý nepoškodí menšinové 
cirkvi,“ povedal Kováčik. Minister-
stvo kultúry priznalo, že chce otvoriť 
diskusiu na tému financovania cirkví.
Tá musí prebiehať na úrovni expert-
nej komisie. Najbližšie zasadnutie by 
malo byť už na jeseň.

     (las), Plus jeden deň 20/08/2012

Koľko dostávajú:
Cirkev a náboženské spoloč-

nosti počet veriacich financie za r.
2011 (v eurách)

Rímskokatolícka cirkev 
3 347 277 21 424 100

Evanjelická cirkev augsburské-
ho vyznania 316 250 3 700 032

Gréckokatolícka cirkev 
206 871 3 791 598

Reformovaná kresťanská cir-
kev 98 797 1 995 407

Pravoslávna cirkev 
49 133 1 707 807

Jehovovi svedkovia 17 222 0

Prefekt Najvyššieho tribunálu z Va-
tikánu

Na Slovensko dnes zavíta prefekt 
Najvyššieho tribunálu vo Vatikáne. 
Kardinála Raymonda Lea Burka 
čaká stretnutie so zástupcami verej-
ného života a tretieho sektora na Slo-
vensku. V pondelok si v Bratislave 
prezrie Katedrálu sv. Martina a po-
modlí sa pri pomníku nenarodených 
detí pri Modrom kostolíku. Podľa 
informácií Nového Času sa prefekt 
bude zaujímať aj o kauzu emeritného 
biskupa Róberta Bezáka.

Téma odvolaného arcibiskupa 
Róberta Bezáka sa zrejme opäť otvo-
rí. Na Slovensko už dnes prichádza 
prefekt Najvyššieho tribunálu vo 
Vatikáne. Podľa informácií Nového 
Času sa prefekt bude zaujímať aj 
o kauzu Róberta Bezáka. ,,Stretne sa 
s viacerými biskupmi a na túto tému 
sa budú určite rozprávať. Prefekt je 
zástancom spravodlivosti a v tom-
to prípade sa bude zaujímať aj o to, 
ako vykonával arcibiskup svoju  

pastoráciu, a hlavne ho bude zaují-
mať názor biskupov,“ povedal pre 
Nový Čas zdroj blízky arcibiskup-
skému úradu. Isté je však, že ani 
samotný prefekt nedokáže situáciu 
zvrátiť späť a Bezák sa už na arcibis-
kupský úrad nikdy nevráti. Raymond 
Leo Burke je prefektom Najvyššieho 
tribunálu Apoštolskej signatúry od 
roku 2008. Za kardinála ho vymeno-
val Benedikt XVI. v roku 2010. Naj-
vyšší tribunál Apoštolskej signatúry 
má podľa Apoštolskej konštitúcie 
Pastor Bonus dôležité kompetencie, 
medzi ktoré patrí dozerať na správne 
vykonávanie spravodlivosti v cirkvi. 
Rozsahom kompetencií a váhou roz-
hodnutí Najvyšší tribunál Apoštol-
skej signatúry možno podľa Tlačo-
vej kancelárie Konferencie biskupov 
Slovenska prirovnať k Ústavnému 
súdu. Prefekt navštívi aj Spišskú 
Kapitulu, v utorok tu vystúpi s pred-
náškami na 16. ročníku medzinárod-
ného sympózia kánonického práva.  
                  (šiš), Nový Čas 20/08/2012

Slovenskí veriaci dnes v Bratislave 
vítali návštevu z Vatikánu. Kardinál 
Burke je takpovediac najvyšším sud-
com katolíckej cirkvi a prišiel na po-
zvanie vedenia Spišskej kapituly. Na 
otázky týkajúce sa odvolania arcibis-
kupa Bezáka odpovedal vyhýbavo.

Bratislavský Modrý kostolík je 
známy týmto pamätníkom nenarode-
ných detí. Americký kardinál sem za-
vítal preto, aby sa pri ňom pomodlil.

Raymond Leo Burke, kardinál: 
„Je pre mňa zvlášť dojímavé navštíviť 
a modliť sa pri tomto pamätníku.“

Redaktor: „Nezvyčajnú udalosť si 
okrem veriacich a tretieho sektora ne-
nechali ujsť ani naši politici a pochopi-
teľne ani cirkevná vrchnosť. Verejnosť 
i médiá očakávali, že by sa kardinál 
Burke mohol vyjadriť aj ku kauze od-
volania arcibiskupa Bezáka. Pri našej 
otázke však mierne znervóznel.“

Raymond Leo Burke, kardinál: 
„Nie, nemám informácie o tom, ani 
kompetencie v týchto veciach.“

Redaktor: „Na viacerých kresťan-
ských webstránkach včítane strán-
ky Konferencie biskupov Sloven-
ska sa však objavila informácia, že  

kardinál Burke je prefektom, čiže šé-
fom najvyššieho tribunálu Apoštolskej 
signatúry, čo sa dá v civile prirovnať 
k ústavnému súdu.“

Raymond Leo Burke, kardinál: 
„Nie, nie je to správna informácia.“

Redaktor: „O výklad sme teda po-
žiadali odborníkov.“

Imrich Gazda, Katolícka univer-
zita v RK: „Prirovnanie nie je celkom 
presné, skôr združeným úradom Naj-
vyššieho súdu, kasačného súdu a mi-
nisterstva spravodlivosti v jednom 
úrade, taký centrálny orgán spravodli-
vosti katolíckej cirkvi.“

Redaktor: „Pre zaujímavosť. Člena 
tohto tribunálu má aj Slovensko.“

Imrich Gazda, Katolícka univerzita 
v RK: „Od decembra 2009 je sudcom 
aj bratislavský arcibiskup Stanislav 
Zvolenský.“

Redaktor: „Teda arcibiskup, kto-
rý dnes v Bratislave hostil kardinála 
Burkea. Sklamaná verejnosť i veriaci 
sa tak aj naďalej môžu iba dohadovať 
o tom, kto a prečo stál za odvolaním 
obľúbeného arcibiskupa.“ 

Anton Adamčík
TV JOJ, 20/08/2012

Prichádza preveriť Bezákovo odvolanie?!

Kardinál z Vatikánu na Slovensku
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Možno to poznáte. Len tak niekam ces-
tujete a zapáči sa vám kostol. Zastavíte 
sa a chcete si pozrieť kúsok sakrálneho 
umenia. No a brány chrámu sú zatvo-
rené. Možno nepochopiteľné, ale stáva 
sa to aj v turistickej sezóne. Takéto vý-
lety naslepo sa neoplácajú.

Aj my sme sa vybrali na výlet. 
Naše kroky viedli najprv do kapln-
ky Zápoľských v Spišskom Štvrtku. 
Gotickú kaplnku vybudovali pred 
päťsto štyridsiatimi rokmi. Dvere 
na chráme zatvorené, nikde nijaký 
odkaz. Išli sme teda ďalej. Ďalšia 
zastávka Kostolík Svätého Ducha 
v Žehre, ktorý ukrýva vzácne ná-
stenné maľby. Na stĺpe plota bol 
odkaz: informácie o kostole v dome 
číslo osemdesiat. Zašli sme aj tam. 
Staršia milá pani išla s nami a kosto-
lík nám otvorila.

Sprievodkyňa: „Dobrý deň, nech 
sa páči. Môžem vám povedať výklad 
hneď, ak máte záujem.“

Klaudia Budzová, redaktorka: 
„Čiže turisti nemajú problém sa dostať 
dnu?“

Sprievodkyňa: „No vôbec. Na po-
žiadanie, či už osobné, alebo telefonic-
ké, som k dispozícii.“

Stanovisko Biskupského úradu 
Spišská diecéza

Peter Majda, riaditeľ biskupského 
úradu a hovorca: „Kostoly nemôžu byť 
otvorené bez dozoru, ani počas letné-
ho turizmu, lebo správcovia kostolov 
sú podľa zákona povinní ochraňovať 
pamiatky a mať ich patrične zabez-
pečené pred poškodením a krádežou. 
Pokiaľ viem, v uvedených kostoloch 
sú ochotní na požiadanie turistom pa-
miatky ukázať.“

Klaudia Budzová, redaktorka: „V 
Spišskej Novej Vsi je päť chrámov. 
Aby ste sa vyhli ich zatvoreným brá-
nam, odporúčame najprv návštevu tu-
risticko-informačného centra.“

Ján Volný, primátor Spišskej No-
vej Vsi: „Máme dohodu s cirkvami, 
že pokiaľ je v dostatočnom predstihu 
nahlásená táto iniciatíva, alebo záujem 
pozrieť si chrám, my vieme zabezpečiť 
vstup do všetkých chrámov v meste.“

Klaudia Budzová, redaktorka: „Ak 
vás zaujímajú historické skvosty v kos-
toloch, neriskujte a pred každým výle-
tom svoju návštevu ohláste na farskom 
úrade. Tak by sa vám nemalo stať, že 
kostoly ostanú zatvorené.“ 

                     Markíza, 19/08/2012

Sviatky

Plán rušiť, prípadne presúvať niektoré štátne sviatky na nedeľu, má vážnu 
trhlinu. Minimálne jedna jeho polovica. Šéf Konferencie biskupov Slo-
venska totiž tvrdí, že presunutie sviatku Sedembolestnej Panny Márie na 
nedeľu nedovoľuje Vatikánska zmluva. Nuž, čo s tým? Aj keď si myslím, 
že existujú na Slovensku dni, ktoré by mali byť štátnymi sviatkami alebo 
dňami pracovného pokoja. I keď je to iná téma. No medzi existujúcimi 
sviatkami by sme určite našli také, ktoré by sa mohli pokojne zrušiť. Tak 
napríklad 1. máj. Veď aký zmysel má oslavovať Deň práce pracovným 
voľnom? Nápad zrušiť alebo presunúť dva sviatky bol príliš nerozvážny 
a nepremyslený. Inak by teraz nemusel šéf biskupov tvrdiť, že to Vatikán-
ska zmluva neumožňuje.    Komentár, Miroslav Staník,  Nový Čas 21/08/2012 

Presun sviatku Sedembolestnej Panny Márie z pracovného dňa na nedeľu 
by bol v rozpore s Vatikánskou zmluvou. Informoval o tom predseda Kon-
ferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský. Zámer vlády sa nepo-
zdáva ani americkému kardinálovi a vysokému vatikánskemu hodnostáro-
vi Raymondovi Leovi Barkemu, ktorý je na návšteve Slovenska. Kabinet 
chce k rušeniu niektorých sviatkov pristúpiť v rámci hľadania zdrojov na 
konsolidáciu verejných financií.“                                      STV 1, 20/08/2012

Pivnice zachránili  
detské životy

Žilina má tajomné podzemie a pozrieť 
si ho môžete aj vy. Do pivníc pod 
kostolom a kláštorom kedysi ukladali 
mŕtvych a ukrývali deti pred nebezpe-
čenstvom. Povráva sa, že chodby vedú 
až do Budatínskeho zámku.

Na Mariánskom námestí v Žiline 
vraj žila kedysi veštkyňa Agáta, ktorá 
predpovedala veľký požiar. Nikto jej 
neveril, len jezuiti, ktorí ju ukryli do 
svojich pivníc. V ten deň zhoreli všet-
ky domy na námestí okrem kostola 
a kláštora. Preto je ťažko potvrdiť ďal-
šiu legendu, že pod mestom je viacero 
chodieb, ktoré vedú až do Budatínske-
ho zámku. Sú vraj zasypané. Chodby 
a pivnice pod Kostolom Obrátenia sv. 
Pavla Apoštola môžete vidieť i vy. 
Katakomby kapucíni v spolupráci 
s Turistickou informačnou kancelá-
riou sprístupňujú však len zriedka. 
Najbližšie v druhej polovici augusta. 
Ani kapucíni však netušia, kam vedú 
ich podzemné chodby. „Z pivníc sme 
vyviezli vlečky hliny. Či vedú chodby 
ďalej, sme neskúmali,“ prezradil brat 
Andrej.

Čo kedysi skrývali pivnice?
Pivnice pod námestím vybudovali 

Žilinčania v 15. storočí. O dvesto ro-
kov nad nimi postavili jezuiti kostol 
a kláštor, z ktorého sa dnes vstupuje 
do tajomných tmavých, prázdnych 
a chladných katakomb. Kedysi slúžili 
na uloženie mŕtvych, domáci si tu tiež 
uskladňovali potraviny. Podzemné 
priestory dokonca dvakrát zachránili 
život nevinným deťom. Prvýkrát v po-
lovici 19. storočia v čase cholery, keď 
prišli o rodičov, druhýkrát za vojny, 
keď vyvážali Židov. V podzemí pod 
kostolom je aj jediný zachovaný gotic-
ký portál v meste.

MIROSLAVA DÍREROVÁ
Plus jeden deň 21/08/2012

Presun sviatku Sedembolestnej Panny Márie z pracovné-
ho dňa na nedeľu v rozpore s Vatikánskou zmluvou

Zatvorené kostoly

Prichýlia školu?

Trnavská univerzita po odvolaní 
arcibiskupa Róberta Bezáka už asi 
nemôže počítať s tým, že by Pe-
dagogickú fakultu presťahovala 
do bývalej budovy Gymnázia Jána 
Hollého v Trnave, ktorú vlastní Ar-
cibiskupský úrad. Rokovania po 
odchode Bezáka však ustali.      tasr  
      Plus jeden deň 22/08/2012
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Niektorí vrcholní predstavitelia ruskej pravoslávnej cirkvi už podľa vlast-
ných slov odpustili členkám feministickej punkovej skupiny Pussy Riot za 
ich kontroverzný koncert, pre ktorý ich včera súd v Moskve poslal do vä-
zenia. Gesto veľkorysosti Ruskám prostredníctvom štátnej televízie zaslal 
Tichon Ševkunov. Ten šéfuje moskovskému Stretenskému kláštoru a po-
važujú ho za osobného kňaza prezidenta Vladimira Putina. Hudobníčkam 
z Pussy Riot odpustil aj ďalší prominentný duchovný Maxim Kozlov. Oba-
ja kňazi ale v spoločnej televíznej diskusii podporili verdikt nad mladými 
ženami, ktorý si vyslúžil kritiku západu.                  Rádio Lumen, 18/08/2012

Fico o rozsudku pomlčal, 
ostatní nie

Slovenské ministerstvo zahraničia 
verdikt zaskočil, podľa ministra 
kultúry Marek Maďariča je trest 
neadekvátny. Premiér Robert Fico 
sa nevyjadril.

Dva roky väzenia pre Pussy 
Riot slovenské ministerstvo zahra-
ničia „zaskočili“. Ich vystúpenie 
označuje za „rozporuplné, ale v sú-
lade s nespochybniteľnou slobodou 
prejavu občanov Ruska“.

Nesúhlasí ani Maďarič
„Ruské orgány by mali v ďal-

šom konaní zvážiť rozhodnutie 
prihliadať na medzinárodnoprávne 
záväzky Ruska v oblasti ľudských 
práv a do úvahy vziať aj ľudský 
rozmer väznených členiek,“ odpísa-
lo ministerstvo. So stanoviskom mi-
nisterstva sa stotožnilo aj minister-
stvo spravodlivosti. Za „absolútne 
neadekvátny“ považuje rozsudok aj 
minister kultúry Marek Maďarič.

Šebej: Rusko je totalitný štát
Premiér Robert Fico deň pred 

rozsudkom vyhlásil, že vnútropo-
litické záležitosti iných krajín ne-
komentuje a včera tento postoj len 
zopakoval. Predseda zahraničného 
výboru parlamentu František Šebej 
si myslí, že Fico by sa vyjadriť mal. 
„Je to brutálna surovosť, prejav jed-
nej totalitnej moci, ktorá si myslí, 
že môže s ľudskými právami robiť 
čokoľvek,“ hovorí o rozsudku Še-
bej. Rusko vníma ako totalitný štát 
a myslí si, že ak sa hlásime k hod-
notám NATO a Európskej únie, ne-
malo by nám to byť jedno. Členky 
kapely spievali nesúhlasnú pesnič-
ku proti Putinovi v pravoslávnom 
chráme. Podľa michalovsko-košic-
kého arcibiskupa a predsedu epar-
chiálnej rady pravoslávnej cirkvi 
Juraja chrám nie je miesto na poli-
tické vyhlásenia.

Arcibiskup: Je to vec Ruska
„Keby sa niečo takého stalo 

v mešite v Saudskej Arábii, tak by 
ich na mieste roztrhali na kusy. Tak 
by sa zachoval islam. Ja nie som 
tvorcom právneho systému Ruska,“ 
povedal arcibiskup. Hovorca Kon-
ferencie biskupov Slovenska Jozef 
Kováčik povedal, že je to záleži-
tosť pravoslávnych, ktorú oni ne-
budú komentovať.   Monika Tódová 
                      SME 18/08/2012

Pussy Riot sotva stihnú vystrojiť 
svoje deti do prvej triedy, za mre-
žami budú dva roky

Pankáčky sa pred súdom neka-
jali. Naopak, pri čítaní verdiktu sa 
nevedeli zdržať smiechu.

„Je to Putinova pomsta,“ tak 
zhodnotil včerajší verdikt Cha-
movničeského súdu v Moskve vo 
veci pankovej skupiny Pussy Riot 
advokát jednej z odsúdených Mark 
Fejgin. Dva roky nepodmienečne 
v nápravnej kolónii nečakali ani tí 
najväčší pesimisti. Advokáti síce 
ihneď oznámili, že sa odvolajú, ale 
veľké šance na zmiernenie trestu 
vraj nie sú.

Dievčatá v putách
Ostro sledovaný proces sprevá-

dzal rad akcií, väčšinou na podpo-
ru dievčat. Pred budovou súdu sa 
niekoľko hodín pred vynesením 
rozsudku zhromaždil dav občanov, 
ktorých polícia držala za zátarasa-
mi a nakoniec asi 60 neposlušných 
stúpencov pankáčok zadržala. Sud-
kyňa Marina Syrovová rozsudok 
čítala monotónnym hlasom takmer 
tri hodiny. Počas reči museli všetci 
po celý čas stáť, i keď niektorým 
osobám v preplnenej sieni bolo 
nevoľno. Obvinené Nadežda To-
lokonnikovová, Jekaterina Samu-
sevičová a Maria Aľochinová mali 
dokonca nasadené putá. Napriek 
tomu sa za sklom „akvária“ smiali. 
Predovšetkým ideologická vodkyňa 
skupiny Nadežda Tolokonnikovo-
vá pri vybraných pasážach prepu-
kávala do hlasného smiechu. Tes-
ne pred piatkovým pojednávaním 
súdu odovzdala prostredníctvom 
svojho advokáta otvorený list napí-
saný rukou na kuse papiera, ktorý 
bol ihneď uverejnený na interne-
te. Uviedla v ňom, že „Pussy“ sú 
šťastné, pretože vyvolali obrovskú 

politickú aktivitu občanov, ktorí im 
vyjadrujú podporu nielen v Rusku, 
ale v celom svete. Občianska pod-
pora a príhovory rady slávnych 
osobností však nevykoľajili sudky-
ňu Syrovovú v jej presvedčení, že 
dievčatá spáchali trestný čin „vý-
tržníctvo motivované religióznou 
nenávisťou a nepriateľstvom k ur-
čitej skupine občanov“.

Vystroja deti do školy
Sudkyňa uznala, že malé deti 

dvoch odsúdených sú poľahčujú-
cou okolnosťou a nevyhovela návr-
hu prokuratúry poslať dievčatá za 
ostnatý drôt na tri, ale vymerala im 
dva roky. Na slobodu vyjdú práve 
v čase, aby svojich potomkov zača-
li pripravovať do prvej triedy. Na-
opak priťažujúcou okolnosťou bol 
fakt, že sa dievčatá nekajali a riadne 
sa ani neospravedlnili. Ich osprave-
dlnenia veriacim boli posudzované 
ako „neúprimné a nedostatočné“. 
Dievčatá nedali pocítiť, že by sa im 
zhoršila nálada, ani keď Syrovová 
vyriekla tvrdý rozsudok. Advokát 
Fejgin však dal roztrpčenie najavo 
jasne a nahlas. Novinárom, ktorí sa 
naňho po procese doslova vrhli, po-
vedal, že dievčatám hrozí v kolónii 
vážne nebezpečenstvo, dokonca je 
ohrozený možno i ich život. Preto 
obhajca vyzval „moc v Kremli, kde 
sa nakoniec rozsudok písal, aby 
zabezpečila ich bezpečnosť“. Ver-
dikt zrejme prekvapil i najvyššie 
pravoslávne duchovenstvo. Podľa 
ruských agentúr najvyššia cirkev-
ná rada ruskej pravoslávnej cirkvi 
už vyzvala svetskú moc na „prejav 
milosrdenstva voči dievčatám“. Do 
včerajška sa moskovský patriarchát 
ani raz za dievčatá neprihovoril. 

  Petra Procházková
agentúra Epicentrum

SME 18/08/2012

Pravoslávni kňazi členkám skupiny Pussy Riot odpustili

Prísny trest zaskočil i cirkev
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Do Nitry pricestovala rodina Ru-
munov, ktorá sa vydávala za pra-
covníkov charity a od ľudí tak 
vylákala nemalé peniaze. Aby 
pôsobili dôveryhodne, používali 
falošné označenia svetových ne-
ziskových organizácií. Dôverčiví 
ľudia podpisovali aj falošnú petí-
ciu plnú gramatických chýb.

Marcel Dian, redaktor: „Skupi-
na podvodníkov bola veľmi dobre 
organizovaná. Ľudí na uliciach 
oslovovali malé deti a peniaze, 
ktoré vyzbierali, okamžite odo-
vzdávali.“

Erik Duchoň, poverený riade-
ním MsP NR: „To bol taký rodinný 
klan, ktorý sem prišiel na nejakom 
mikrobuse teda a peniaze, ktoré 
vyzbierali, ihneď rodičom chodili 
odovzdávať, a potom vykonávali 
túto zbierku v uliciach ďalej.“

Marcel Dian, redaktor: „Ru-
munské deti nevedeli ani po slo-
vensky. Predstierali, že majú po-
ruchu reči a peniaze zbierajú pre 
pomoc hluchonemým. To zrejme 
mnohých ľudí dojalo.“

Erik Duchoň, poverený riade-
ním MsP NR: „Až po predvedení 
na útvar mestskej polície sa ukáza-
lo, že nie sú ani hluchonemí, teda 
že majú hlas, majú sluch, a preu-
kázalo sa, že tá zbierka bola fiktív-
na.“

Marcel Dian, redaktor: „Ľudia, 
ktorých sme oslovili, vravia, že 
práve pre takýchto podvodníkov 
nechcú podporiť charitu na ulici. 
Žiaľ, skutočná charita takto pri-
chádza o peniaze, ktorými by jej 
ľudia mohli pomôcť.“

Anketa
Opýtaná 1: „Už keď viackrát 

mal zlú skúsenosť, tak aj keby to 
bol rovno ten človek tej z charity, 
že už mu ten človek neverí.“

Opýtaná 2: „Vyberajú si do 
vlastného vrecka.“

Marcel Dian, redaktor: „Faloš-
ným pracovníkom charity sa v uli-
ciach veľmi dobre darilo. Ich naj-
častejšími obeťami boli dôverčiví 
dôchodcovia, od ktorých niekedy 
vylákali aj desiatky eur.“

Erik Duchoň, poverený riade-
ním MsP NR: „Pracovník mestské-
ho kamerového systému zachytil, 
že starší občania sa nezdráhali na 
tú zbierku dať napríklad dvadsať 
eur.“

Marcel Dian, redaktor: „Poli-
cajti mohli podvodníkov potrestať 
iba za priestupok, zaplatili teda 
pokutu a museli opustiť mesto. 
Je ale pravdepodobné, že vo fa-
lošných zbierkach teraz pokraču-
jú v ďalších mestách kdekoľvek 
v Európe.“ 

                           TV JOJ, 8/08/2012

Bývalá manželka pedofila
nájde útočisko v kláštore

Belgické mestečko Malonne do-
stane posilnenú policajnú ochranu. 
Práve v tunajšom kláštore majú 
ukryť Michele Martinovú, bývalú 
manželku pedofila Marca Dutro-
uxa.Starosta sa obáva nepokojov 
a radikálnej zmeny života v dedi-
ne. Miestni tvrdia: už nastala.

Redaktor: „Bývalú manželku 
smutne známeho pedofila Marca
Dutrouxa by mali ukrývať za múr-
mi tohto kláštora. Pôvodne si mala 
Michele Martinová za spoluúčasť 
na vraždách a znásilneniach šies-
tich dievčatiek odsedieť tridsať 
rokov vo väzení. Z cely ju však 
súd pravdepodobne pustí už po 
šestnástich rokoch. Pred kláštorom 
klarisiek kde má nájsť po prepuste-
ní útočisko, už bolo niekoľko de-
monštrácií so stovkami ľudí proti 
jej prepustenie. Starosta sa preto 
obáva, že malú dedinku Malonne 
na juhu Belgicka zaplavia ďalší de-
monštranti, ktorí sa žiadajú zmenu 
zákonov.“

Maxime Prévot, starosta obce 
Malonne: „Od štátu dostaneme do-
statok federálnych policajtov, pre-
tože ja nemám kapacitu na to, aby 
som oblizoval všetkých mestských 
policajtov. Kto vie, ako bude táto 
situácia trvať.“

Redaktor: „Na mimoriadne 
opatrenia sa pripravujú aj rehoľné 
sestry. Ich doterajšie omše sledo-
vali policajti v civile, ktorí sedeli 
medzi bežnými veriacimi. Naj-
bližšia nedeľná omša však bude už 
za zatvorenými dverami. Policaj-
ti sestry upozornili aj na zvýšené 
riziko, že do kláštora bude chcieť 
niekto preniknúť. Budú preto prís-
nejšie preverovať ľudí v núdzi, 
ktorí v kláštore pravidelne hľadajú 
duševnú pomoc. Miestna polícia 
v obci hliadkuje už teraz. Obyvate-
lia sú zmätení.“

Obyvateľka obce Malonne: 
„Život v obci sa už zmenil. Všetci 
tu chodíme po špičkách a pozerá-
me sa, kto sa tu v dedine objavuje. 
Z jej možného príchodu máme na-
ozaj strach.“

Redaktor: „Konečný verdikt, či 
Michele Martinovú predčasne pre-
pustia, alebo neprepustia z väzenia, 
by mal súd vyriecť nabudúce týž-
deň.“  Peter Majer, STV 1, 21/08/2012

Falošná zbierka

V Hurbanove sa sprístupní veža Kos-
tola sv. Ladislava. Samospráva a fara 
zrealizujú projekt vďaka grantovému 
programu Tu sme doma spoločnosti 
Heineken Slovensko a Nitrianskej 
komunitnej nadácie.

Hurbanovo bude mať novú atrak-
ciu: vo veži sa opravia zvony, hodiny, 
schody vedúce na vrchol a zábradlie, 
vďaka čomu sa opäť sprístupní naj-
vyššia rozhľadňa v regióne.“

Lovász Károly, viceprimá-
tor: „Veža je vysoká 48 metrov, 
je z nej dobrý výhľad na okolie, 
panorámu chceme ukázať nielen 
miestnym, ale aj návštevníkom. 
Vežu treba dať technicky do po-
riadku.“

Redaktorka STV: „Secesný kostol 
bol postavený v roku 1913 na základe 
projektu Istvána Medgyasszayho. Kos-
tol, kostolná záhrada a exteriér veže už 
boli obnovené. Budova tak oslávi svo-
je sté výročie v dôstojnom šate.“

Václav Ďurčo, dekan: „Verím, že 
sa opravia aj naše zvony. Možno sa 
neopravia všetky štyri, ale 1-2 zvony 
budú do jubilea opravené.“

Redaktorka STV: „Renovácia 
veže si podľa odhadov vyžiada dva 
roky, náklady na opravu zvonov pre-
vyšujú 20-tisíc eur. Väčšinu ostat-
ných prác vykoná samospráva. Po-
trebné financie chcú získať z grantov,
ako aj z verejnej zbierky.“                        
                                    STV 2, 17/08/2012

V Hurbanove sa sprístupní veža  
Kostola sv. Ladislava
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Na Ukrajine vysvätili  
biskupa

Skupina exkomunikovaných kňazov, 
ktorí koncom roka 2009 vyzvali bis-
kupov, aby vyznali katolícku vieru, 
má svojho vlastného biskupa. Od 10. 
augusta ním je jeden z exkomuniko-
vaných Matej R. Jarabica, vysvätili 
ho na Ukrajine. Svätiacim biskupom 
bol arcibiskup Ukrajinskej pravover-
nej gréckokatolíckej cirkvi. Biskup 
ako aj kňazi združení okolo neho sa aj 
napriek exkomunikácii stále považu-
jú za členov rímskokatolíckej cirkvi. 
Konferencia biskupov Slovenska však 
celú vysviacku spochybňuje.       (sita) 
         Plus jeden deň 23/08/2012

Exkomunikovaní kňazi majú svojho 
biskupa. Mateja Jarabicu vysvätil 
pred niekoľkými dňami na Ukrajine 
arcibiskup Ukrajinskej pravovernej 
grécko-katolíckej cirkvi. Konferen-
cia biskupov Slovenska sa k tomu 
vyjadrovať nechce.

Matej Jarabica sa pripojil ku kato-
líckym kňazom, ktorí boli v roku 2009 
exkomunikovaní. V tom čase trojica 
kňazov vyzvala biskupov zrieknuť sa 
údajných bludov, ktoré vyznávajú. Po 
exkomunikácii si kňazi založili vlast-
nú rehoľu. Desiateho augusta im arci-
biskup Ukrajinskej pravovernej gréc-
ko-katolíckej cirkvi Michajlo Osidač 
vo svojej súkromnej kaplnke vysvätil 
biskupa Mateja Jarabicu.

Matej R. Jarabica, nový biskup: 
„My čerpáme inšpiráciu od nich 
a nikde inde nie je, takže jediná mož-
nosť bola sa nechať vysvätiť týmto, 
lebo o ňom vieme, stopercentne vie-
me, aj celá Ukrajina, že tento biskup 
má apoštolskú postupnosť.“

Imrich Gazda, cirkevný analy-
tik: „Jarabicu vysvätil arcibiskup, 
o vysviacke ktorého nie sú žiadne 
relevantné dôkazy. Navyše sa hlá-
si k Ukrajinskej pravovernej gréc-
ko-katolíckej cirkvi, ktorej štyria  

biskupi boli ešte v roku 2008 exko-
munikovaní.“

Redaktorka: „Konferencia bis-
kupov Slovenska nechce vysviac-
ku komentovať. Odporučila nás na 
stanovisko Vatikánu z marca tohto 
roku, ktoré reaguje na ukrajinské 
spoločenstvo pravovernej grécko-
-katolíckej cirkvi.“

Zo stanoviska katolíckej cirkvi
Redaktorka: „Kongregácia pre 

náuku viery po dlhom študovaní 
tejto kauzy neuznáva prípadné vy-
sviacky, ktoré títo samozvaní bis-
kupi vykonali, alebo v budúcnosti 
vykonajú.“

Michal Chlebek, hovorca nové-
ho biskupa: „Touto vysviackou sa 
nič iné nesleduje, iba hlásanie živé-
ho božieho slova.“

Redaktorka: „Kňazi pôsobia 
v obci Jarok pri Nitre, kde slúžia 
omše v rehoľnom dome, nie v kos-
toloch. Na otázku, koľko ich v reho-
li pôsobí, reagovali takto.“

Michal Chlebek, hovorca nového 
biskupa: „Nebudeme to konkretizo-
vať.“

Redaktorka: „Vatikán zatiaľ na 
vysviacku biskupa nereagoval.“         
   Patrícia Pružinská, STV 1, 22/08/2012

Je to škandál

Traja exkomunikovaní katolícki kňazi 
dnes predstúpili pred novinárov, aby 
predstavili nového biskupa. Vedenie 
našej katolíckej cirkvi i samotný Va-
tikán však o tom neinformovali a Ro-
berta Jarabicu vysvätili tajne. K prak-
tikám z čias komunizmu pristúpili vraj 
z opodstatnených dôvodov. Založili 
nové spoločenstvo veriacich a je vraj 
len na ľuďoch, ktorú katolícku cir-
kev si zvolia. Čo vylúčených kňazov 
k týmto krokom viedlo nám teraz po-
vie redaktorka Eva Bariová: „Traja 
katolícki kňazi, ktorí sú cez 2 roky ex-
komunikovaní, teda z cirkvi vylúčení, 
dnes predstúpili pred novinárov, aby 
predstavili nového biskupa. K jeho vy-
sväteniu došlo tajne, a to pred pár dňa-
mi Svätiacim biskupom bol arcibiskup 
ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. 
Obišli tak vedenie katolíckej cirkvi aj 
Vatikán. Zarážajúci je fakt, prečo tak 
konali. Práve novo vysvätený biskup 
Robert Jarabica bol dlhé roky kňazom 
v trnavskej diecéze pod vedením ar-
cibiskupa Bezáka. Odišiel vraj preto, 
pretože už nemohol zniesť správanie 
kňazov, ktorí sa od boha a jeho pra-
vidiel odvrátili. Skupina vylúčených 
kňazov sa nestotožňuje s vyjadreniami 
katolíckej cirkvi, že boh je len jeden. 
Oni tvrdia, že boh skrze Krista poslal 
vykupiteľa. Katolícki kňazi vraj na 
svätých omšiach hovoria ľuďom len 
to, čo chcú počuť a ich cieľom je len 
plná kasa. Keďže sú však exkomu-
nikovaní kňazi vylúčení z katolíckej 
cirkvi, vytvárajú si nové spoločenstvo 
veriacich.“           TV JOJ, 22/08/2012Zdá sa, že pre symbol Maďarov v Ja-

sove konečne našli vhodné miesto. 
Po svojom odhalení rok čakal na súk-
romnom pozemku. Pamätný stĺp cez 
víkend vysvätili druhýkrát.

Pamätný stĺp, ktorý bol odhale-
ný a vysvätený v marci 2009 dala 
postaviť ZO Csemadoku v Jasove 
z prostriedkov pochádzajúcich z ve-
rejnej zbierky. Po čase v opátstve 
nastali zmeny na vedúcich postoch 
a Csemadok opakovane vyzvali, aby 
pamätný stĺp odstránili, lebo zakrýva 
čelnú stranu kostola. V roku 2010 ne-
známy páchateľ celý stĺp oblial čer-
venou farbou a v roku 2011 opát už 
nedovolil, aby 15-teho marca ľudia 
vstúpili na pozemok rádu. Do železa 
osadený stĺp nakoniec odrezali auto-
génom.“

Koroncz Gyula, predseda MO 
Csemadoku: „Do tejto situácie sme 

sa dostali preto, lebo nemáme žiadne 
dokumenty. Nepredpokladali sme, 
že rozhodnutie bývalého jasovského 
opáta nový opát zmení takýmto spô-
sobom.“

BRedaktor STV: „Pamätný stĺp, 
ktorý je symbolom maďarskej revolú-
cie a boja za slobodu v rokoch 1848 
– 49 a následného vyrovnania vďaka 
miestnemu farárovi, Richardovi Réd-
limu bol osadený na cintoríne pred 
kostolom.“

Bartal Károly Tamás, opát na dô-
chodku: „Časy sa menia a menia sa 
aj ľudia. Mladí Maďari, žiaľ opustili 
rád. Teraz vejú iné vetry.“

Redaktor STV: „Opát na dôchod-
ku vo svojom príhovore nás prosil, 
aby sme pochopili odkaz zneucteného 
pamätného stĺpu, ktorý medzičasom 
zhodil zo seba aj červenú farbu.“ 

                             STV 2, 22/08/2012

Exkomunikovaní kňazi majú biskupa

Znovuvysvätený pamätný stĺp.  
Jasovský symbol Maďarov na novom mieste
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V uliciach Moskvy a niektorých oko-
litých miest začali odvčera patrolovať 
pravoslávne hliadky, ktorých členovia 
majú chrániť miestne kostoly pred 
útokmi agresívnych bezvercov. Na 
akciu vyzvalo vedenie ruskej pravo-
slávnej cirkvi v reakcii na škandál 
okolo punkovej skupiny Pussy Riot. 
K násiliu sa vraj pravoslávne patroly 
pri hliadkovaní neuchýlia. „Ak odha-
líme osoby, ktoré sa k pravoslávnym 
svätyniam správajú neúctivo a uráža-
jú vieru či duchovných, vyhradzujeme 
si právo zasiahnuť,“ povedal agentú-
re Interfax Ivan Otrakovskij, vodca 
hnutia Svätá Rus, ktoré hliadkovanie 
organizuje. Dodal, že k fyzickým 
útokom na prípadných narušiteľov 
hnutie nevyzýva. V prípade potreby 
vraj bude hliadka svoj postup koordi-
novať s políciou. Ruskému vysielaniu 
stanice BBC Otrakovskij povedal, že 
v Moskve už pôsobí najmenej sedem 
dobrovoľníckych hliadok. Vzniknúť 
by podľa jeho názoru mali vo všetkých 
ruských mestách. „Je to naša krajina, 

my sme tu pánmi a my sme za ňu zod-
povední. Tento veľký štát vybudovali 
naši pravoslávni predkovia. Nemôže-
me nečinne sledovať, ako našu rod-
nú vieru likviduje zbabelé mlčanie 
ľudí, ktorí sa od nej odvrátili,“ pove-
dal Otrakovskij. Ruské ministerstvo 
vnútra iniciatívu Svätej Rusi podpori-
lo. Hovorca moskovského patriarchá-
tu Dmitrij Smirnov agentúre Interfax 
povedal, že vznik hliadok je reakciou 
na „duchovný terorizmus“, ktorý sa 
v ničom nelíši od terorizmu skutoč-
ného. Moskovské súdy dostali aj ďal-
šiu žiadosť o kompenzáciu morálnej 
ujmy, ktorú pätica rockeriek z Pussy 
Riot veriacim údajne spôsobila svo-
jím improvizovaným vystúpením. 
Prvú takúto žalobu podala obyvateľ-
ka Novosibirska Irina Ruzankinová, 
ktorá žiada náhradu vo výške 30-tisíc 
rubľov (vyše 750 eur). O rovnaké od-
škodnenie včera požiadali ďalší dvaja 
veriaci. Ich žiadosť súd v moskovskej 
štvrti Kuncovo posúdi 6. septem-
bra.          čtk, Pravda 23/08/2012 

V moskovských uliciach začali hliadkovať  
pravoslávne patroly

Ak by členky Pussy Riot súdili u nás, 
dostali by namiesto dvoch štyri roky, 
vypočítal trest zakladateľ KDH.

Pussy Riot urobili dobre, keď vy-
stupovali v chráme v Rusku, a nie na 
Slovensku, myslí si známy rusofil, bý-
valý predseda KDH Ján Čarnogurský, 
ktorý zvažuje prezidentskú kandidatú-
ru. Na svojom blogu píše, že u nás by 
pankáčky čakal tvrdší trest. Namiesto 
dvoch rokov by podľa neho dostali až 
štyri roky väzenia. Právnik Čarnogur-
ský je presvedčený, že členky Pussy 
Riot by sa u nás nevyhli súdu už za 
účasť na skupinovom sexe v moskov-
skom biologickom múzeu spred šty-
roch rokov. V Rusku ich prehrešok ne-
riešili. „Je to priamo v zákone. Keď sa 
polícia dozvie, že bol spáchaný trestný 
čin, tak je povinná začať konať,“ vy-
svetľuje Čarnogurský, prečo by u nás 
určite pankáčkam hrozil trest za vý-
tržníctvo. Dostali by podľa neho síce 
podmienku, ale ich trest by v čase vy-
stúpenia v chráme nebol ešte zahlade-
ný. Za hanobenie presvedčenia by im 
hrozil trest dva až päť rokov. „V praxi 
asi tak tri roky,“ odhaduje verdikt súdu  

Čarnogurský. K nim pripočítal ešte 
trest z roku 2008, z čoho mu vyšli cel-
kové štyri roky. S možnosťou, že by 
u nás neboli za vystúpenie v chráme 
vôbec súdené, Čarnogurský nepočíta. 
Rovnako odmieta aj možnosť, že by 
ich protest bol vnímaný len ako výtrž-
níctvo. V Rusku vraj začali mnohí ve-
riaci podávať žaloby o náhradu nema-
jetkovej ujmy. „Cítia sa urazení, takže 
to musí byť hanobenie,“ tvrdí. Polícia 
sa nechce k hypotetickým otázkam 
vyjadrovať. Neodpovedala, ako by po-
licajti riešili prípady, za ktoré v Rusku 
punkovú skupinu odsúdili. Dekan 
Právnickej fakulty Paneurópskej vyso-
kej školy práva Jaroslav Ivor sa však 
s jeho názorom úplne nestotožňuje. Ne-
myslí si, že by naše súdy riešili koncert 
v chráme ako hanobenie presvedčenia, 
skôr ako výtržníctvo. Dekan školy, 
ktorú Čarnogurský zakladal, pripomí-
na, že výroky v piesni proti ruskému 
prezidentovi Putinovi boli síce hanlivé 
a dehonestujúce, ale nesmerovali proti 
veriacim. Kritizovali predstaviteľov 
pravoslávnej cirkvi za ich verejnú čin-
nosť. Veronika Prušová, SME 24/08/2012 

Čarnogurský je na pankáčky prísnejší

Kostol sv. Juraja súťaží 
o pamiatku roka

Kostol sv. Juraja v Spišskej Sobo-
te v Poprade sa uchádza o ocenenie 
Kultúrna pamiatka roka. Iniciátori 
prihlášky navrhujú udeliť ocenenia 
za obnovu a záchranu gotického 
kostola v rokoch 2000 až 2011. Ob-
novený Boží hrob je unikátom nielen 
v regióne, ale aj v rámci Slovenska.  
         (sita), Pravda 24/08/2012

Ukradol milodary

Nič mu nie je sväté! Muž (41) zo 
Šale pred mesiacom kradol v kos-
tole v ružomberskej mestskej 
časti Černová. Dovnútra sa dostal 
pohodlne, vošiel cez nezamknuté 
dvere. V kostole vypáčil na stene 
pripevnenú kovovú pokladničku 
na milodary a ukradol z nej asi 
30 eur. Teraz ho polícia obvinila 
z krádeže a hrozí mu trojaž de-
saťročné väzenie.                  (tasr)
      Plus jeden deň 24/08/2012

Zoo či obchodné centrum?

Chystajú prestavbu rozľahlého are-
álu bývalých kasární

Bývalé nitrianske kasárne čaka-
jú prevratné zmeny! Dlhé roky boli 
pre verejnosť zavreté, ale už čosko-
ro by sa malo začať s ich prestav-
bou na zábavný areál.

Kasárne stoja na mieste veľko-
moravského hradiska z deviateho 
storočia. Areál s názvom Šiator tá-
bor postavili koncom 19. storočia. 
Tvorilo ho 10 murovaných budov 
a 24 drevených barakov pre 300 
stálych a 1 200 prechodných vojen-
ských obyvateľov. Veľkú časť bu-
dov získalo mesto v roku 2008 od 
ministerstva obrany. Ostatné pat-
ria Archeologickému ústavu SAV, 
vlastníkom pozemkov je aj cirkev. 
Mestskí poslanci už v septembri 
rozhodnú, ako využiť chátrajú-
ci areál. Budúci krajinní inžinieri 
navrhli zábavný park, športoviská, 
obchodné centrum, ale napríklad aj 
zoologickú záhradu.                     (ds)

      Plus jeden deň 24/08/2012
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Španielska dôchodkyňa zničila nechtiac fresku

Staršia veriaca šokovala španielskych kultúrnych činiteľov, keď sa na vlastnú 
päsť chopila reštaurátorského štetca, aby „opravila“ fresku Ježiša Krista. Maľba 
Ecce Homo od Elíasa Garcíu Martíneza bola chválou kostola neďaleko Zaragozy 
viac než sto rokov. Vyše 80-ročnej žene prekážalo, ako sa nástenná maľba kvôli 
vlhkos ti ničí, a preto sa rozhodla ju sama opraviť. Predtým dôstojný portrét Kris-
ta dnes pripomína skôr obrázok veľmi vlasatej opice. Keď autorka svoj výtvor 
zbadala, radšej kontaktovala poradcu pre kultúrne záležitosti. Cena fresky nie je 
vysoká, jej hodnota je skôr duchovná. Iróniou osudu je, že amatérska reštaurátor-
ka sa pustila do diela v čase, keď miestny pamiatkový úrad dostal finančný dar,
s pomocou ktorého chcel fresku odborne opraviť.        čtk,mak, Pravda 24/08/2012

Fico pri pomoci farmárom vynechal 
diskusiu na rade solidarity

Hoci na rade solidarity sa podrobne 
rokovalo o opatreniach na zníženie de-
ficitu, pomoc farmárom za desiatky mi-
liónov eur sa na jej program nedostala.

Premiér Robert Fico vysvetľoval 
vznik rady solidarity a rozvoja aj tým, 
že spolu so zástupcami sociálnych 
partnerov bude na nej hľadať riešenia 
najmä v súvislosti s ozdravovaním 
verejných financií. Na rade sa tak ro-
kovalo o zrušení rovnej dane, vyšších 
odvodoch pre živnostníkov aj o znížení 
príspevku do druhého piliera. O vy-
členení 70 miliónov eur na pomoc 
poľnohospodárom Fico zo zástupcami 
rady nehovoril. „Bolo by dobré, keby 
sa takéto opatrenie prerokovalo na rade 
alebo na tripartite, lebo tlačia pomoc 
pre niekoho na úkor iných,“ hovorí šéf 
Republikovej únie zamestnávateľov 
Marián Jusko. Predpokladá, že to nešlo 
na radu preto, lebo vláda chcela prijať 
opatrenia rýchlo. Dodáva, že napríklad 
zľavami na červenú naftu ide naša vlá-
da v únii proti prúdu.

Rozhoduje premiér
Obsah rady podľa šéfa Asociácie 

zamestnávateľských zväzov Rasti-
slava Machunku určuje premiér. „To 
je skôr Ficova predstava, čo na rade 
bude a čo nie,“ povedal. Machunka si 
nemyslí, že pomoc farmárom mala byť 
témou rady. Nerokovalo sa na nej ani 
o prerozdelení eurofondov na podporu 
mladých. Členovia rady o tom dostali 
len základnú informáciu. Ficova dra-
maturgia rady nie je podľa Machunku 

úplná. „My sme napríklad žiadali, aby 
sa na rokovanie zaradil aj Zákonník 
práce, a stalo sa tak,“ povedal Machun-
ka. Podpora farmárov je podľa šéfa 
Asociácie zamestnávateľských zväzov 
v poriadku, lebo ide o vyrovnávanie 
podmienok pre našich poľnohospodá-
rov so zahraničím. Poľnohospodárska 
komora je tiež členom ich asociácie. 
Šéf tlačového odboru Úradu vlády Erik 
Tomáš povedal, že opatrenia na pomoc 
farmárom nie sú systémovou zmenou 
zásadného charakteru, o ktorých rada 
rokuje. „Išlo o mimoriadne opatrenia, 
ktoré reagovali na problémy poľnohos-
podárov spôsobené suchom,“ povedal 
Tomáš.

Dosah na rozpočet
Ani šéf živnostenského zväzu Sta-

nislav Čižmárik si nemyslí, že by sa 
všetky opatrenia mali prerokovať aj 
na rade. Považoval by však za šťastné, 
keby sa to tam spomenulo. S pomocou 
farmárom Čižmárik súhlasí. „Podľa 
môjho osobného názoru je alarmujúce, 
že v potravinách kúpim väčšinu výrob-
kov zo zahraničia.“ Opatrenia podľa 
neho pomôžu aj zamestnanosti. „Pred-
pokladám, že z pohľadu štátneho roz-
počtu nejde o také závažné opatrenia, 
aby sa tým zaoberala rada solidarity,“ 
povedal zase šéf rektorov Libor Vo-
zár. Hovorca Konfederácie biskupov 
Slovenska Jozef Kováčik a šéf SAV 
Jaromír Pastorek uviedli, že na rade 
zastupujú iné otázky. „Myslím si, že 
podpora farmárom je skôr otázka pre 
zástupcov podnikateľov a odborárov,“ 
dodal Pastorek.   Marianna Onuferová

Dotácie na rade neboliRozličné verzie Jána Sokola

Vysvetlenia emeritného trnavského ar-
cibiskupa Jána Sokola o pôvode peňazí 
na dom dôchodcov v Jacovciach majú 
nezrovnalosti. Na jednom mieste ho-
vorí, že pochádzajú z darov dobrovoľ-
níkov zo Spojených štátov, na inom, že 
ide o úroky z predaja pozemkov v Ra-
či. Vyplýva to z ďalších dokumentov, 
ktoré má naša televízia k dispozícii.

Takto vyzerá rozostavaný dom dô-
chodcov v Jacovciach. Na jeho výstav-
bu prispel pred 4 rokmi arcibiskup Ján 
Sokol 20 miliónmi korún. Pred me-
siacom v oficiálnom vyhlásení tvrdil,
že peniaze mu mali odkázať manželia 
z USA.

„V snahe postupovať podľa ich 
vôle som nechal založiť občianske 
združenie, ktorého poslaním bolo do-
mov postaviť. Z tohto dôvodu som 
zriadil osobitný účet, na ktorým som 
previedol 20 miliónov korún.

Zdroj - oficiálne vyhlásenie J. So-
kola (22. júl 2012)

Reportér: „TA3 má k dispozícii 
prehlásenie Jána Sokola z februára 
2010, ktoré túto verziu spochybňuje. 
Podľa dokumentu, pod ktorým je aj 
Sokolov podpis, pochádzalo 20 milió-
nov z úrokov.“

„Finančné prostriedky vo výške 20 
miliónov korún pochádzajú z úrokov 
z finančných prostriedkov zinkasova-
ných z podielu predaja pozemkov far-
nosti Rača v roku 2001.“

Reportér: „Ján Sokol mal mať aj 
súkromný účet vo vatikánskej banke. 
Potvrdil to aj nunciovi v dokumente 
pro memoria.“

„Vo vatikánskej banke neboli zo 
šekov na zahraničnú menu strhávané 
poplatky. Ak som dostal šek na 100 
dolárov, vo Vatikáne som dostal celých 
100 dolárov na účet. Na Slovensku by 
mi z toho strhli mnohé poplatky.“

Reportér: „Z tohto účtu sokol v ro-
ku 2009 poslal trnavskej arcidiecéze aj 
štedrý dar.“

„Krátko pred ukončením úradu 
som z týchto mojich peňazí uložených 
vo vatikánskej banke dal ako dar trnav-
skej arcidiecéze 339 563 dolárov.“

Reportér: „Väčšina peňazí na Soko-
lovom účte mala pochádzať z darov zo 
zahraničia. Zneužitie arcibiskupských 
peňazí Sokol už viackrát odmietol.“

„Mnohé financie som dostal od
mojich priateľov, najmä Mons. Bo-
lerazskeho a zahraničných Slovákov. 
Prísne som vždy odlišoval, či boli dané 

peniaze mne na konkrétny účel, alebo 
či boli dané mne z titulu biskupa a teda 
boli arcidiecézne. Teda presne som roz-
lišoval kedy boli peniaze moje súkrom-
né a kedy boli dané arcidiecéze.“

Reportér: „Faktom ale je, že podo-
zrivými transakciami z čias Jána So-
kola sa už zaoberá aj Úrad boja proti 
korupcii. Podrobnosti o prípade zatiaľ 
nechce komentovať.       TA3, 23/08/2012 


