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Emeritný arcibiskup Róbert Bezák 
zisťoval vo Vatikáne dôvody svoj-
ho odvolania

TRNAVA/RÍM - Nevzdáva sa. 
Po tom, ako arcibiskupa Róberta 
Bezáka bez udania jasného dôvodu 
Vatikán odvolal, kauza stále vyvo-
láva nevôľu medzi veriacimi i ne-
veriacimi. A zrejme nedá spávať 
i samotnému emeritnému biskupo-
vi. Ten sa podľa informácií, ktoré 
získal Nový Čas, len pred pár dňa-
mi vrátil z Ríma. Tam zisťoval, či 
vôbec o jeho odvolaní vie i samot-
ný pápež.

Obľúbeného arcibiskupa Ró-
berta Bezáka odvolala Svätá stoli-
ca 2. júla. Dôvodom mali byť vý-
sledky vizitácie zo začiatku tohto 
roka a zlé riadenie trnavskej die-
cézy. Konkrétne dôvody však nie 
sú doteraz nikomu jasné a medzi 
ľuďmi preto koluje viacero teórií. 
Najčastejšie sa spomína, že mu väz 
zlomili nezhody s jeho predchod-
com Jánom Sokolom. Bezák má 
v ruke zatiaľ len dva listy od Ma-
ria Giordanu, zástupcu Vatikánu na 
Slovensku. Do dnešného dňa však 
nemá dekrét podpísaný samotným 
pápežom! Po odvolaní sa Bezák 
stratil z očí verejnosti a odišiel do 
Ríma. Nie však dovolenkovať, ako 
si mnohí mysleli. ,,Zisťoval infor-
mácie ohľadom svojho odvolania. 
Vyšlo pritom najavo, že o jeho 
odvolaní doposiaľ nevedeli ľudia 
blízki pápežovi, je teda otázne, či 
naozaj Benedikt XVI. vie, že nie-
koho odvolal. Do dnešných dní 
nemá Bezák v ruke dekrét podpísa-
ný pápežom,“ vysvetľuje zákulisie 
kauzy dekan z Trnavského kraja, 
ktorý je blízkym priateľom odvola-
ného arcibiskupa. ,,O jeho odvola-
ní tak teda rozhodol zrejme prefekt 
pre biskupov kardinál Marco Ou-
ellet. Otázne teda naozaj zostáva, 
komu Bezák vlastne prekážal. Pod-
ľa mojich ďalších informácií mal 
Bezák podať námietku proti čudes-
nému odvolaniu na Najvyšší súdny 
tribunál vo Vatikáne,“ vysvetľuje. 
Prefekt kongregácie biskupov má 

významné slovo pri vymenovaní 
a odvolávaní biskupov. Katolícka 
cirkev je rozčlenená na vyše 3 000 
diecéz, v ktorých pôsobí asi 5 500 
biskupov, vo Vatikáne je pre nich 
vytvorené špeciálne ministerstvo 
- Kongregácia pre biskupov. Práve 
táto kongregácia má na starosti aj 
agendu vymenovaní či odvolávaní 
biskupov. ,,Je teda pochopiteľné, 
že nie je možné, aby samotný pá-
pež vedel o všetkom a všetkých 
problémoch v diecézach na svete.“ 
So žiadosťou o vyjadrenie sme sa 
obrátili aj na Trnavskú arcidiecézu 
a Konferenciu biskupov Slovenska, 
do uzávierky tohto vydania No-
vého Času však neodpovedali. Po 
Bezákovom odvolaní sa uskutočni-
lo niekoľko protestných zhromaž-
dení v Trnave a Bratislave, ako aj 
na Národnej púti k Sedembolestnej 
Panne Márii v ŠaštíneStrážach. Ofi-
ciálne je teraz redemptorista Róbert 
Bezák zamestnancom Biskupského 
úradu v Banskej Bystrici. Admi-
nistrátor Banskobystrickej diecézy 
Marián Bublinec rozhodol, že od 
1. augusta vypomáha vo farnosti 
v Radvani. Bezák aj napriek tomu, 
že oddychuje, číta knihy a dáva si 
do poriadku svoje zdravie, chce 
vedieť, prečo práve on bol tŕňom 
v oku, niekomu, komu podľa jeho 
slov nikdy neublížil. ,,Ak by Bezák 
niekedy niekomu ublížil, sám by to 
vedel a sám by si chybu priznal . 
On je ten typ, že si vie priznať, ak 
pochybí, ale prečo by mal len tak 
bezdôvodne dostať facku? Má prá-
vo vedieť, kto a prečo ho vlastne 
odvolal,“ myslí si dekan.          (šiš)

                       Nový Čas 24/09/2012 

Pápež dostal  
elektromobil Renault

Automobilka Renault darovala pá-
pežovi Benediktovi XVI. špeciálne 
upravený elektrický Renault Kangoo 
Maxi Z. E. - pravdepodobne prvý 
elektromobil v službách Vatikánu. 
0 prestavbu sa postarala francúzska 
karosáreň Gru-au. Elektrický „papa-
mobil“ s dĺžkou 4,6 metra má špeci-
álny biely lak a pápežské erby. Inte-
riér ponúka štyri samostatné sedadlá. 
Pohon zabezpečuje elektromotor (44 
kW) a li-ion batérie. Do-jazd je vraj 
až 170 km.    (and), Pravda 22/09/2012

Chce očistiť svoje meno!

Chcú svojho biskupa

Most a Strana maďarskej komunity (pôvodne Strana maďarskej koalí-
cie) sú si bližšie. Nejdú sa však spájať, len spoločne podpísali dokument 
Základné podmienky prežitia a rozvoja Maďarov na Slovensku. Takzva-
né menšinové minimum vzniklo v spolupráci strán s Okrúhlym stolom 
Maďarov žijúcich na Slovensku. Podľa dokumentu by slovenskí Maďari 
chceli maďarského biskupa.                        (tasr), Plus jeden deň 25/09/2012

Zmeny pri predaji alkoholu

Poslanci prerokujú na najbližšom za-
sadnutí mestského zastupiteľstva aj 
Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) 
o predaji a podávaní alkoholických 
nápojov. Dnes platí VZN z roku 1997. 
Nový návrh VZN nedovoľuje v loka-
litách v blízkosti škôl, kostolov, cinto-
rínov či sídla prezidenta konzumovať 
či predávať alkohol od 4 do 2 hod. 
Alkohol sa zakazuje aj na verejných 
priestranstvách. (sita), Nový Čas 25.9.2012 

Modli sa a plať

Redaktor: „Najvyšší nemecký súd 
v Lipsku potvrdil, že katolíci, kto-
rí odmietajú platiť cirkevnú daň, 
musia automaticky opustiť aj rady 
svojej cirkvi. Neplatiči tak nebudú 
môcť prijímať náboženské sviatosti 
a cirkev ich nemusí ani pochovať. 
V súčasnosti sa v Nemecku ku kato-
líckej viere hlási asi tridsať percent 
obyvateľov.“      Markíza, 26/09/2012
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Naši kňazi zneužili  
vyše šesťsto detí!

Šokujúce priznanie austrálskeho bis-
kupa! Kňazi v štáte Viktória podľa De-
nisa Harta zneužili za posledných 80 
rokov až 600 detí!

Rímskokatolícka cirkev v austrál-
skom štáte Viktória priznala svoju čier-
nu históriu. Jej kňazi sexuálne zneužili 
vyše 600 detí od 30. rokov 20. storočia. 
Melbournský arcibiskup Denis Hart 
označil tieto čísla za ,,strašné a haneb-
né“. Uvedené údaje boli zverejnené 
v súvislosti s parlamentným vyšetro-
vaním tejto kauzy. Cirkev uviedla, že 
mnoho prípadov je starých 80 rokov, 
ale k väčšine došlo v 60. až 80. rokoch. 
Toto číslo však zďaleka nemusí byť 
konečné. 45 prípadov totiž ešte vyšet-
rujú. Arcibiskup vo svojom vyhlásení 
zdôraznil, že je dôležité byť otvorený 
,,o hanebnom zneužívaní, ku ktorému 
došlo vo Viktórii i inde“. Vyšetrovanie 
by podľa neho malo prispieť k uzdra-
veniu tých, ktorí boli zneužití a preskú-
mať v širšom kontexte reakciu cirkvi, 
osobitne počas ostatných 16 rokov, ako 
aj posilniť starostlivosť o obete a pre-
ventívne opatrenia, ktoré boli uplat-
nené. Pápež Benedikt XVI. sa počas 
svojej návštevy Austrálie v júli 2008 
stretol s niektorými obeťami sexuálne-
ho zneužívania v krajine a verejne sa 
zaň v mene cirkvi ospravedlnil.    (pol) 
                    Nový Čas 24/09/2012

Úmyselná provokácia

Agentúra OSN pre ľudské práva v pia-
tok odsúdila rozhodnutie francúzskeho 
týždenníka Charlie Hebdo zverejniť 
karikatúry proroka Mohameda v ob-
dobí, keď v moslimskom svete vy-
volal nepokoje protiislamský film.
Francúzske karikatúry, rovnako ako 
aj film americkej produkcie sú podľa
nej „zlomyseľné a úmyselne provoka-
tívne“, (sita) Cirkev odmieta slúžiť ne-
platičom Katolícka cirkev v Nemecku 
odmieta poskytovať cirkevné pohreby 
a iné obrady ľuďom, ktorí neplatia cir-
kevnú daň. Rozhodnutie nemeckým 
biskupom posvätil dokonca aj Vati-
kán. Cirkvi v Nemecku žijú z výnosov 
špeciálnej cirkevnej dane, ktorú tvorí 
osem alebo deväť percent z odvodu 
dane z príjmu fyzických osôb. Daň 
platia ľudia, ktorí sa prihlásia k nejakej 
konfesii.              (čtk), Pravda 22/09/2012

Za pohľad na legendárnu fresku v de-
dinke Borja sa už platí vstupné

Španielska amatérska reštaurá-
torka, babička Cecilia Giménez (81), 
žiada honorár. Jej umelecký počin už 
nie je iba o reklame, ale aj o veľkých 
peniazoch.

Svoju rodnú dedinku Borja do-
konale spropagovala na celom svete. 
Freska, ktorú Cecilia veľmi svojsky 
upravila, sa stala najväčšou turistickou 
atrakciou celého Aragónska a zatieni-
la aj umelecké diela slávnej susednej 
Zaragozy. Do obce sa hrnú tisícky tu-
ristov. Všetci sú zvedaví na dielo Ecce 
Homo (Hľa, človek), ktoré vďaka 
svojskej úprave pani Cecilie dostalo 
nové meno Ecce Mono (Hľa, opica). 
A keďže aj Španielsko zasiahla kríza 
a každé euro je dobré, začala nadácia, 

ktorá miestny kostol spravuje, vybe-
rať od turistov peniaze za vstup. Len 
za prvých pár dní bola kasa plnšia asi 
o dvetisíc eur. To už spozornela aj au-
torka maľby. Amatérska reštaurátorka 
si teraz zháňa právnikov a chce získať 
podiel zo vstupného. Tvrdí, že ich ne-
chce pre seba, ale pre charitu. Cecilia 
by však mala ísť ešte ďalej. Mala by 
si zaregistrovať samotnú maľbu ako 
ochrannú známku. Tá sa totiž obja-
vuje už aj na tričkách a suveníroch. 
Opačný pohľad na vec má rodina au-
tora pôvodného diela. Príbuzní Elíasa 
Garcíu Martinéza totiž chcú Ceciliu 
za znetvorenie fresky žalovať. Ich 
cieľom je vrátiť jej pôvodnú podobu.

Freska: Vľavo pôvodná podoba, 
vpravo po „vylepšení“.               (ijk)

               Plus jeden deň 22/09/2012

Ak neplatíte cirkevnú daň, nedo-
stanete sa k niektorým sviatostiam, 
varujú nemeckí biskupi.

Ak sa v Nemecku rozhodnete 
prestať platiť cirkevnú daň, dosta-
nete pozvanie k miestnemu kňazo-
vi, ktorý vás varuje pred dôsled-
kami takéhoto rozhodnutia. Ak sa 
praktizujúci katolík rozhodol ne-
platiť cirkevnú daň, neznamenalo 
to pre neho nič. Až doteraz. Nemec-
kí biskupi totiž vydali nový dekrét, 
podľa ktorého už takéto praktiky 
nebudú možné. „Tento dekrét ho-

vorí jasne – nie je možné cirkev 
opustiť len čiastočne,“ píše sa vo 
vyhlásení biskupov. Z rozhodnutia 
biskupskej konferencie vyplýva, že 
katolíkom, ktorí nechcú platiť daň, 
nebudú kňazi vysluhovať sviatosti 
– birmovku, prijímanie a spoveď. 
V prípade, že takýto „veriaci pred 
smrťou neprejavil ľútosť“, môže 
kňaz odmietnuť dokonca aj pohreb. 
Cirkevná daň tvorí hlavnú časť roz-
počtu nemeckých cirkví. 

                     (čok), SME 22/09/2012

Cecilia chce honorár

Neplatíte? Kňaz vás odmietne

Predstaviteľom katolíckej cirkvi 
v Nemecku už nestačí len viera a pre-
svedčenie ich ovečiek. Trvajú na ich 
daniach.

Nemeckí biskupi vydali oficiálny
dekrét, podľa ktorého každý, kto ne-
zaplatí cirkevnú daň, nebude považo-
vaný za katolíka. Nebude mať nárok 
na sväté prijímanie ani na cirkevný 
pohreb. Biskupov k tomuto kroku 
podnietil rastúci počet Nemcov, ktorí 
odišli z cirkvi pre sexuálne škandály 
alebo jednoducho prestali platiť daň. 
Biskupi teraz uviedli, že nemožno 
z cirkvi odísť čiastočne, teda prestať 

platiť, ale naďalej chodiť napríklad na 
prijímanie. Ich krok posvätil aj Vati-
kán. Všetci Nemci, ktorí sú registro-
vaní ako katolíci, protestanti či židia, 
platia náboženskú daň vo výške 8 - 9 
percent zo svojej dane z príjmu. Od-
vody platia od 19. storočia. „Ak vaša 
daň je z 10-tisíc eur, potom sa k tomu 
pripočíta 800 eur a vaša celková daň 
tak bude 10 800 eur,“ vysvetľoval pre 
BBC účtovník Thomas Zitzelsberger 
z Mníchova. V 82-miliónovom Ne-
mecku žije asi 25 miliónov katolíkov, 
ktorí odvádzajú daň päť miliárd eur.     
                (tt), Plus jeden deň 25/09/2012

Pohreb? Zaplať!
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Škandál okolo potravinovej pomoci, 
teda tri a pol tony stratených cestovín 
a múky stále nemá vinníka. Zlé meno, 
ktoré si Slovensko spravilo týmto 
fiaskom, má následky. Žiadna ďalšia
potravinová pomoc nebude.

Dôchodcovia, poberatelia dávok 
v hmotnej núdzi, ľudia na hranici ži-
votného minima, väčšina ľudí, ktorá 
mala nárok na potravinovú pomoc, sa 
ju snažila využiť. Avšak takmer de-
väťdesiattisíc ľudí múku a cestoviny 
nedostalo.

Magda Tóth Želeňáková, hovor-
kyňa Min. pôdohosp. a rozvoja vi-
dieka SR: „Ľudia sa už k tej pomoci 
zrejme nedostanú, žiaľ. Pevne veríme 
a dúfame, že bude nájdený vinník 
a vinník bude aj potrestaný.“

Jana Bujňáčková, redaktorka: „Ak 
sa dokáže, že ide o podvod, štát bude 
musieť Únii vrátiť šesť miliónov eur. 
Bývalý minister Simon tvrdí, že na 
problém rýchlo konať, keď sa rozho-
dovalo o roku 2013 vraj upozorňoval 
pri odovzdávaní rezortu. Súčasný mi-
nister vraj nereagoval.“

Zsolt Simon, bývalý minister pô-
dohospodárstva (Most-Híd): „Vďaka 
tomu dnes žiadny človek, ktorý je od-

kázaný na humanitárnu pomoc alebo 
potravinovú pomoc na území Sloven-
skej republiky dostať nedostane.“

Magda Tóth Želeňáková, ho-
vorkyňa Min. pôdohosp. a rozvoja 
vidieka SR: „Ministerstvo pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka urobilo 
všetky potrebné kroky na to, aby sa 
Slovensko mohlo zapojiť do progra-
mu potravinovej pomoci na rok 2013, 
no naozaj uvidíme, aký bude verdikt 
Bruselu.“

Jana Bujňáčková, redaktorka: „O 
distribúciu potravín sa starala aj Slo-
venská katolícka charita. Tá hovorí 
o veľkej strate najmä pre rodiny, ktoré 
boli na túto pomoc odkázané.“

Jozef Kákoš, projektový koor-
dinátor, SKCH: „Ľudia sa pýtajú už 
teraz, či bude v dvetisíc dvanástom 
alebo nebude a potom v dvetisíc tri-
nástom, lebo tá potravinová pomoc 
im pomohla a bola pre nich užitočná 
v tej podobe.“

Jana Bujňáčková, redaktorka: „To, 
či Brusel prikývne a dostaneme finan-
cie na ďalšiu potravinovú pomoc, sa 
rozhodne v najbližších dňoch. Vy-
hliadky ale nie sú ružové.“   
    STV 1, 23/09/2012

Každý rok otehotnie približne 210 
miliónov žien. Viac ako polovica, 
až 80 miliónov tehotenstiev, je ale 
neplánovaných a tak sa mnohé ná-
dejné matky rozhodnúť vzdať sa 
svojich detí. Podľa údajov Sveto-
vej zdravotníckej organizácie sa vo 
svete ročne vykoná niekoľko desia-
tok miliónov interrupcií. Je to šia-
lene vysoké číslo, ale napriek tomu 
vraj pozitívne. Pre potrat sa podľa 
informácií Hany Gallovej rozhodu-
je stále menej žien.“

Hana Gallová, redaktorka TV 
JOJ: „Až 44 miliónov žien sa kaž-
dý rok rozhodne pre umelé preru-
šenie tehotenstva. Toto číslo bývalo 
ešte vyššie, ale vďaka moderným 
formám antikoncepcie, ich dostup-
nosti a nášmu zodpovednejšiemu 
správaniu sa klesá. Štatistiky zme-
nil však aj fakt, že stále viac žien, 
najmä vo vyspelých krajinách si 
chce užívať a do materstva sa prí-
liš nehrnú. Národné centrum zdra-

votníckych informácií vydalo čísla 
mapujúce stav na Slovensku. Po-
tvrdili sme celosvetový trend, kým 
v roku 1990 podstúpilo interrupciu 
takmer 48 tisíc žien, už o 10 rokov 
neskôr toto číslo kleslo na necelých 
16 600. V roku 2011 umelé preru-
šenie tehotenstva podstúpilo 8 818 
žien. Pokiaľ ide o minuloročné 
štatistiky, celkový počet potratov 
je takmer 16,5 tisíca. Najviac inter-
rupcií podstúpili 30 – 34 ročné ženy, 
ktorých bolo takmer 2 tisíc. V tejto 
vekovej skupine tiež najčastejšie 
dochádzalo k spontánnym potra-
tom. Pre umelé prerušenie tehoten-
stva sa najčastejšie rozhodli matky, 
ktoré už majú dve deti. Naopak 
spontánnych potratov zaznamenali 
najviac u žien, ktoré zatiaľ nemajú 
žiadne dieťa. A pokiaľ by sme sa na 
to pozreli z hľadiska krajov, najviac 
potratov bolo v Košickom a najme-
nej v Trenčianskom kraji.“ 

                      TV JOJ, 21/09/2012

Potravinovú pomoc už asi nedostaneme

Počet potratov klesá Bezákova námietka nemá 
veľkú šancu na úspech

Cirkevný analytik si myslí, že snaha 
bývalého arcibiskupa je zbytočná

Bojuje s veternými mlynmi? Pá-
pež je najvyššou inštanciou katolíckej 
cirkvi a proti jeho rozhodnutiam niet 
odvolania! Podľa cirkevného analy-
tika bude len veľmi ťažké dokázať, 
že emeritný biskup Róbert Bezák bol 
z postu arcibiskupa odvolaný neprá-
vom. Jeho námietka proti odvolaniu 
podaná na Najvyšší súdny tribunál 
vo Vatikáne teda nemá veľkú šancu 
na úspech.

Od odvolania emeritného bis-
kupa Bezáka uplynuli už takmer 
tri mesiace. V súčasnosti oddychu-
je a zároveň vypomáha vo farnosti 
v Banskej Bystrici, odkiaľ podal ná-
mietku proti odvolaniu na Najvyšší 
súdny tribunál vo Vatikáne. Nedávno 
zisťoval dôvody svojho odvolania 
v Ríme a dozvedel sa, že je za tým 
zrejme prefekt pre biskupov kardinál 
Marco Oullet, ktorý ho v mene pápe-
ža odvolal. Podľa cirkevného analy-
tika je stanovisko pápeža Benedikta 
XVI. nemenné. ,,Pápež je najvyššou 
inštanciou v katolíckej cirkvi. Proti 
jeho rozhodnutiam niet odvolania,“ 
vysvetlil cirkevný analytik Imrich 
Gazda. Myslí si však, že Bezák ne-
jaké tie dôvody o odvolaní predsa len 
musí vedieť. ,,Konferencia biskupov 
Slovenska krátko po jeho odvolaní 
vydala stanovisko, podľa ktorého 
pápež arcibiskupa odvolal po osob-
nom a dôkladnom oboznámení sa 
s výsledkami vizi tácie. Apoštolská 
nunciatúra na Slovensku zároveň 
vyhlásila, že Kongregácia pre bis-
kupov Bezáka oboznámila s najdô-
ležitejšími bodmi týkajúcimi sa jeho 
odvolania,“ dodal analytik. Práve 
preto si myslí, že námietka proti od-
volaniu bude zamietnutá. To, či pá-
pež vie o odvolaní Bezáka, je stále 
otázne. Režisér Petr Minařík o ňom 
v súčasnosti nakrúca film Arcibiskup
s ľudskou tvárou. ,,Som presvedčený 
o tom, že cirkev ešte nebola priprave-
ná na takého moderného a otvorené-
ho biskupa, akým bol Róbert Bezák. 
Preto sa jednoznačne muselo niečo 
stať, čo je na obrovskú škodu cirkvi. 
Myslím si, že práve Bezák ukázal, akí 
môžu byť dnešní kňazi. Bližšie k ľu-
ďom a s ľudskou tvárou,“ uviedol 
Minařík.     (šiš), Nový Čas 25/09/2012 
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Vedci sa sporia, či text opisujúci 
Ježišovu ženu a učeníčku je pravý

Papyrus, ktorý hovorí o Ježišo-
vej žene, môže byť podvrh. Mys-
lia si to niektorí odborníci.

Podobná reakcia sa dala očaká-
vať. Cirkev bude kauzu ignorovať, 
odborníci sa budú vášnivo hádať 
o pravosti údajného textu a široká 
verejnosť bude žartovať o domne-
lej Ježišovej žene. Minulý týždeň 
predstavila harvardská profesorka 
Karen Kingová na odbornej kon-
ferencii v Ríme papyrus, ktorý vy-
volal senzáciu. Drobný fragment, 
na ktorom sa nachádza osem neú-
plných riadkov, má hovoriť o Má-
rii, Ježišovej žene či snahe urobiť 
z nej učeníčku. Vedci sa teraz spo-
ria, či papyrus nie je podvrh a či 
o texte mala americká historička 
hovoriť ešte predtým, ako sa skon-
čili všetky testy a vyšla odborná 
štúdia.

Moderný podvrh?
Záhadný kúsok s textom by 

mal pochádzať zo štvrtého storo-
čia a z ešte staršieho gréckeho tex-
tu ho do koptčiny prepísal amatér, 
ktorý poriadne neovládal koptský 
jazyk. Niektorí odborníci na Nový 
zákon si však myslia, že to je skôr 
dôkaz nešikovného moderného 
falšovania. „Povedal by som, že je 
to podvrh,“ hovorí pre Washington 
Post Alin Suciu, odborník na staré 
papyrusy z Hamburskej univerzi-
ty. „Nevyzerá to autenticky, ak to 
porovnáme s inými kúskami kopt-
ských papyrusov zo štvrtého sto-
ročia.“ Autenticitu papyrusu však 
Kingovej potvrdili iní špecialisti 
na staré rukopisy. Teraz chce jej 
tím preskúmať chemické zloženie 
atramentu, ktorý ukáže, či súhlasí 
s látkami, aké sa v tých časoch po-
užívali.

Zlé delenie
Francis Watson z Durhamskej 

univerzity si tiež myslí, že frag-
ment s textom je podvrh. Neznámy 
falšovateľ pritom mohol čiastočne 
vychádzať z apokryfného Evan-
jelia podľa Tomáša, zopakoval 
však nedokonalosti, ktoré v tomto 
nekánonickom texte zostali. V mi-
nulosti sa totiž slová v koptských 
spisoch nedelili pomlčkou a v sta-
rých spisoch sa bežne stávalo, že 
bývali v strede prerušené. Takto 
prerušené slovo je aj v Tomášo-
vom evanjeliu, úplne rovnako však 
aj v Kingovej papyruse. Watson 
tvrdí, že je nepravdepodobné, aby 
bola rovnaká fráza rovnako roz-
delená náhodou. Nevylučuje však 
možnosť, že takáto koláž vznikla 
už vo štvrtom storočí.

Odkiaľ pochádza?
„Je to očividne dôležitý nález,“ 

zdôrazňuje pre New York Times 
Carl Holladay, expert na Nový 
zákon z Emoryho univerzity. „No 
okolnosti, za ktorých sa objavili, 
od akademikov vyžadujú, aby boli 
naozaj opatrní.“ Karen Kingovej 
papyrus ukázal dosiaľ neznámy 
zberateľ, ktorý tvrdí, že malý kú-
sok spolu s ďalšími rukopismi 
získal z Nemecka. Predchádzajúci 
majiteľ ho mal nájsť vo východnej 
časti dnes zjednotenej krajiny. 

Ježišova žena
Papyrus údajne zo štvrtého sto-

ročia obsahuje frázu „Ježiš im po-
vedal: Moja žena“.

Má to byť prepis gréckeho tex-
tu z 2. storočia.

Majiteľ papyrusu je neznámy. 
Fragment čaká ďalšia analýza.

Papyrus hovoriaci o údajnej 
Ježišovej žene rozhádal vedcov

Tomáš Prokopčák
SME 25/09/2012

Nemocničná kaplnka

Pacienti v považskobystrickej 
nemocnici si už môžu dôstoj-
ne liečiť aj svoje duše. Svätým 
omšiam, ktoré robili v starej za-
sadačke, odzvonilo. Teraz môžu 
duchovne pookriať v novej ne-
mocničnej kaplnke.

Zuzana Glabazňová, redak-
torka: „Hovorí sa, že zdravý člo-
vek má tisíc prianí, no na nemoc-
ničnej posteli len jedno.“

Farár: „Človek má počas toho 
pobytu tu na tej... na tom nemoc-
ničnom lôžku zvlášť možnosť 
uvažovať a rozmýšľať o tom, kto 
som, kam idem, aký je môj život, 
kam kráčam.“

Igor Šteiner, námestník ria-
diteľa NsP Považská Bystrica: 
„Množstvo lekárov, zdravotných 
sestier, pracovníkov, ktorí tu sú, 
sú veriaci a sú radi, keď môžu 
proste navštíviť svätostánok 
priamo tu v nemocnici.“

Zuzana Glabazňová, redak-
torka: „Rekonštrukciu kaplnky 
zaplatil farský úrad. Predtým 
bývali omše v starej zasadacej 
miestnosti, teraz to bude oveľa 
dôstojnejšie.“

Anketa
Veriaca: „Môžu vlastne sa tu 

tak stíšiť a takto odovzdať vlast-
ne Bohu a načerpať nové sily.“

Veriaca: „Keď je ako človek 
tu, tak aj po tej duchovnej strán-
ke, že je dobré, že má možnosť 
navštíviť, pokiaľ teda myslím, 
že aj sestričky sem aj na vozí-
koch dovezú pacientov.“

Zuzana Glabazňová, redak-
torka: „Kaplnku zasvätili Pátrovi 
Piovi. Farárovi, ktorý spravuje 
nemocnicu, sa podarilo previezť 
relikviu tohto svätca aj do kapln-
ky.“

Farár: „Je to konkrétne re-
likvia s obväzmi, ktoré má Páter 
Pio na rukách počas tých stigma-
tizovaných rán.“

Zuzana Glabazňová, redak-
torka: „Návštevou kaplnky si 
môžu skrátiť, ale aj spríjemniť 
čas pacienti, ktorí čakajú na vy-
šetrenie. Otvorená by mala byť 
nepretržite. Omše budú v ne-
mocničnej kaplnke bývať každý 
deň, okrem soboty a pondelka, 
v čase návštev.“ 

                 Markíza, 24/09/2012

Ježišova žena môže byť podvod

Potulky malým Rímom budú v Trnave  
pokračovať aj na jeseň

Pre veľký úspech letného spoznávania zákutí Trnavy s názvom Potulky 
malým Rímom pripravila radnica ich jesenné pokračovanie. Trnavu pred-
staví ako mesto vína, umožní nahliadnuť do krýpt pod kostolmi v centre 
a ponúkne rozprávanie o kostole a kláštore svätej Kataríny v Dechticiach. 
Jesennú sériu odštartuje 7. októbra v starobylej tehlovej pivnici, časť o his-
tórii vinohradníctva a vinárstva v Trnave.    Rádio Regina BA,  24/09/2012 
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Zvyšky zaniknutého kostola s cintorí-
nom našli archeológovia pri výskume 
neorománskeho kostola vo Vrábľoch. 
Pri vykopávkach objavili aj niekoľko 
hrobov a predmetov potvrdzujúcich 
pochovávanie na tomto mieste už od 
prelomu 10. a 11. storočia. Zaujíma-
vým nálezom bola napríklad strieborná 
záušnica zrejme z 11. storočia, strie-
borný prsteň z približne rovnakého 
obdobia alebo mladší štítkový prsteň. 
Archeológovia robili záchranný vý-
skum v súvislosti s obnovou kostola 
a pri hĺbení jamy na zachytenie daž-
ďovej vody našli viac ako 30 kostier. 
Väčšina z nich pochádza z novoveké-
ho cintorína pri kostole, na ktorom sa 
pochovávalo do konca 18. storočia, ale 
v najspodnejších častiach jamy objavili 
podstatne staršie kostry. Z novovekých 
nálezov sú najatraktívnejšie tri boha-
to zdobené pozlátené ihlice, ktorými 
si ženy zdobili účes, a zvyšky zlatom 
pretkávanej tkaniny ženských šiat zo 
17. storočia. Najstaršie nálezy súčas-
ne otvárajú otázku času vzniku prvej 
sakrálnej stavby vo Vrábľoch. Podľa 
vedúceho výskumu Mariána Samuela 
z Archeologického ústavu SAV v Nitre 
sa nálezom potvrdil predpoklad, že pri 
dnešnom kostole postavenom v rokoch 
1898 až 1901 a čiastočne aj pod ním 
sa nachádzajú zvyšky staršieho stredo-
vekého kostola. Prvé písomné správy 
o farnosti vo Vrábľoch pochádzajú zo 
14. storočia. „V našom prostredí je jedi-
nečný list nitrianskeho biskupa Štefana 
pápežovi z roku 1346, v ktorom prosí 
o podporu štúdia na parížskej univer-

zite pre magistra teológie Petra z Vrá-
beľ,“ povedal Samuel. Z roku 1352 
napríklad pochádza zmienka o farárovi 
s menom Johanes Andreae plebanus de 
Werebel. O najstaršej podobe kostola 
ani o čase jeho výstavby zatiaľ nema-
jú archeológovia dostatok informácií. 
Zrejmé je, že kostol bol niekoľkokrát 
prestavaný, poškodený a obnovený. 
„Stavba trpela najmä počas tureckých 
vojen, napríklad v zázname z roku 
1561 sa uvádza, že časť veže je zbúra-
ná a krstiteľnica je plná smetí,“ hovorí 
Samuel. Podobu kostola z neskorého 
stredoveku a novoveku zachytávajú 
niekoľké historické plány, veduty a tiež 
fotografie z konca 19. storočia. Podľa
nich išlo o jednoloďový, stredne veľký 
neskorogotický kostol, ktorý v baroku 
upravili a rozšírili o loď s vežou. Pô-
vodný kostol mal orientáciu typickú 
pre stredoveké sakrálne stavby - jeho 
dlhšia strana stála v smere východ - zá-
pad, pričom svätyňa bola na východnej 
strane. Dnešný neorománsky kostol 
má orientáciu sever - juh a jeho veža 
podľa tradície stojí približne na mieste 
veže zaniknutého kostola, čo teraz po-
tvrdil aj archeologický výskum. O veži 
vrábeľského kostola sa traduje, že patrí 
medzi „najkrivšie“ veže na Slovenku. 
Opak je však pravdou. Ako ukázali naj-
novšie merania, je úplne kolmá a tradí-
cia o šikmej veži sa zrejme preniesla 
z kostola zbúraného ešte v roku 1898.

Vykopávky pri kostole potvrdili, že 
pri ňom a čiastočne aj pod ním sa na-
chádzajú zvyšky staršieho kostola.                                    
        Pravda, 25.9.2012

Pod kostolom objavili pohrebiskoKostol namiesto  
polikliniky

Na súde skončí boj o pozemok 
v centre Trenčína. Kým jednému 
zo záujemcov mesto pozemok na 
výstavbu polikliniky odmietlo pre-
dať, gréckokatolícka cirkev ho kú-
pila podľa niektorých poslancov hl-
boko pod cenu. Deje sa tak napriek 
tomu, že samospráva má finančné
problémy. Primátor projekt pre cir-
kev obhajuje. V tomto prípade sa 
mesto vraj nemôže pozerať iba na 
peniaze.

Popri židovskej synagóge, kato-
líckych či evanjelických kostoloch 
by mal v Trenčíne vyrásť aj gréc-
kokatolícky chrám. Jeho výstavba 
však rozhádala tunajších poslan-
cov. O túto parcelu v centre Trenčí-
na prejavil záujem minulý rok ako 
majiteľ susedného pozemku pán 
Dobiáš. Ako lekár tu chcel vybudo-
vať zdravotné centrum. Od mesta 
však dostal zamietavú odpoveď.

Vladimír Dobiáš, majiteľ su-
sedného pozemku: „Že v prípade, 
že by sa mesto rozhodlo, že ten 
pozemok bude predávať, takže ma 
budú písomne informovať. Čo sa 
doteraz nestalo.“

Richard Rybníček, primátor 
Trenčína: „Zaujímalo sa oňho ako 
o pozemok, ktorý chce sceliť s ved-
ľajším pozemkom a o zdravotníc-
kom zariadení nepadla ani reč.“

Reportérka: „Asi po polroku 
od tejto odpovede prišiel primátor 
s myšlienkou predať tento poze-
mok gréckokatolíckej cirkvi. A to 
za 20-tisíc eur. To ale poslanci od-
mietli. Aj ďalšia ponuka na 30-ti-
síc, teda necelých 60 eur za meter 
štvorcový, zdvihla niektorých po-
slancov zo stoličky.“

Ján Kanaba (nezávislý), posla-
nec MsZ v Trenčíne: „A nech by 
to kupoval Havel, Pavel alebo rím-
skokatolícka alebo gréckokatolícka 
alebo zbor židov. Mne to je jedno, 
ale nie za túto cenu. Pretože táto 
cena je tu ďaleko väčšia.“

Reportérka: „Vo verejnej súťaže 
vraj mohlo mesto dostať aj 100-ti-
síc eur. Nakoniec cirkvi, ktorá má 
v kraji len pár desiatok členov, pre-
dali pozemok za 35-tisíc. A to ako 
prípad osobitného zreteľa. Reakcia 
vlastníka susedného pozemku ne-
nechala na seba dlho čakať.“

Vladimír Dobiáš, majiteľ  

susedného pozemku: „Postúpime 
to zrejme na súd, nie zrejme, ale 
určite.“

Richard Rybníček (nezávislý), 
primátor Trenčína: „Z vecného po-
hľadu a z vecného hľadiska všetko 
prebehlo podľa zákona.“

Reportérka: „Výstavba kostola 
v Trenčíne teda vytlačila výstavbu 
polikliniky, hoci pán Dobiáš chcel 
za pozemky zaplatiť viac. Podľa 
primátora o jeho zámere bude ešte 
mesto rokovať. 
     Katarína Nagyová, TA3, 24/09/2012

Zvyšky kostola s cintorínom vo Vrábľoch

Zvyšky zaniknutého kostola s cintorínom našli archeológovia pri výskume 
neorománskeho kostola Preblahoslavenej Panny Márie vo Vrábľoch. Zá-
chranný výskum robili v súvislosti s obnovou kostola. Viac ako 30 kostier 
sa našlo pri hĺbení jamy pre zachytenie dažďovej vody. Väčšina z nich 
pochádza z novovekého cintorína pri kostole, na ktorom sa pochovávalo 
do konca 18. storočia. V najspodnejších častiach jamy bolo aj niekoľko 
hrobov a predmetov, ktoré potvrdzujú pochovávanie na tomto mieste už 
prelomu 10. a 11. storočia.“                                   Rádio Regina, 25/09/2012
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Ako prvý použil v divadle laser, 
vymyslel svetelnú stenu aj špe-
ciálne svetlá, ktoré sa na celom 
svete volajú Svoboda. Svetozná-
my český scénograf Josef Svo-
boda spolupracoval s hviezdami 
ako Laurence Olivier či Friedrich 
Dürrenmatt. O národnom umel-
covi, nositeľovi Radu práce aj 
francúzskom rytierovi kultúry na-
krútil dokument Divadlo Svoboda 
režisér Jakub Svoboda. O svojom 
dedovi prezradil aj to, že velikán 
svetovej scénografie roky vedome
spolupracoval so Štátnou bezpeč-
nosťou.

Securitate, Stasi aj Ústav 
pamätí národa
Dokument Divadlo Svobo-

da, ktorý vyvolal nemálo otázok, 
otvoril na Divadelnej Nitre tvo-
rivé fórum Paralelné životy - 20. 
storočie očami tajnej polície. Me-
dzinárodný projekt vyhlásil festi-
val minulý rok, tento rok už pred-
stavili divadelníci z Rumunska, 
Maďarska, Nemecka, Českej re-
publiky a Slovenska prvé kontúry 
divadelných produkcií. A odkryli 
aj zdroje, odkiaľ čerpali. Naprí-
klad z materiálov rumunskej Se-
curitate, nemeckej Stasi či sloven-
ského Ústavu pamäti národa, ale 
aj zo spomienok ľudí, ktorí zažili 
perzekúcie tajných služieb, alebo 
z rozprávania tých, čo ich sledo-
vali a prenasledovali. „Tvorcovia 
prišli s projektmi, ktoré sa rôznia 
jednak formou a jednak materiá-
lom, ktorý budú spracovávať. Vo 
finále budeme o rok vidieť pro-
dukcie, ktoré idú od dokumentár-
neho divadla nemeckého režiséra 
Clemensa Bechtela až po operu 
Aleša Brezinu, ktorá bude spracú-
vať príbeh Číhoštského zázraku,“ 
povedal kurátor projektu Ján Šim-
ko. Skladateľ Aleš Brezina, autor 
opery Zítra se bude aneb Hra na 
proces, vychádza zo skutočnej 
udalosti. Pri kázni miestneho fará-
ra v dedine Číhosť na prelome ro-
kov 1949 až 1950 veriaci v kosto-
le videli, ako sa na hlavnom oltári 
niekoľkokrát pohol vysoký kríž. 
Keď sa to isté stalo ešte raz, za-
čala sa o „zázrak“ zaujímať nielen 
cirkev, ale aj Štátna bezpečnosť. 
Kňaz vyšetrovanie metódy ešte-
bákov neprežil.

Divadlo na divadle
Skutočné obete tajnej polície 

aj reálnych agentov Stasi chce po-
staviť na javisko nemecký režisér 
Clemens Bechtel z Drážďan. Dôraz 
kladie na autenticitu, uvedomuje 
si totiž, že ani obete, ani prenasle-
dovatelia nebudú žiť večne. Mladá 
rumunská režisérka Gianina Car-
buariu, ktorá na Divadelnú Nitru 
priviezla autorské predstavenie X 
milimetrov z Y kilometrov, sa roz-
hodla zistiť čo najviac o udalostiach 
v Brašove z roku 1987. Pozadie 
vzbury robotníkov a študentov, 
ktorú vtedy Ceausescu dal krvavo 
potlačiť, bude témou jej divadelnej 
produkcie. Osudy psychiatricky, 
ktorá sa po prepuknutí paranoidnej 
schizofrénie stala psychiatrickou 
pacientkou, vytiahol na svetlo sve-
ta Daniel D. Kovácz z maďarského 
súboru Szputnyik Shipping. Žena, 
ktorú sledovala tajná polícia aj 
psychiatri ako svoju pacientku, zas 
sledovala svojho osobného lekára 
a robila si veľmi podrobné zázna-
my. Tie isté situácie očami troch 
pozorovateľov vytvoria základnú 
os príbehu maďarskej inscenácie. 
Ľubo Burgr, Dušan Vicen a Divadlo 
SkRAT sa rozhodli pre divadlo na 
divadle. Vychádzať budú z osobnej 
skúsenosti jedného zo svojich her-
cov s praktikami ŠtB. Spracujú aj 
viacero prípadov z archívov Ústa-
vu pamäti národa a to všetko budú 
konfrontovať s osobnými skúsenos-
ťami hercov a ďalších tvorcov pred-
stavenia.

O morálnej zodpovedností
„Paralelné životy nie sú vý-

skumom historikov. Ide o umelec-
ké stvárnenie materiálu, ktorý je 
autentický, reálny. Chceme, aby 
všetky inscenácie projektu otvorili 
otázky týkajúce sa témy tajnej po-
lície. Chceme, aby vyvolali verejnú 
diskusiu o morálnej zodpovednosti 
toho, čo sa v minulosti odohralo,“ 
dodala dramaturgička medzinárod-
ného projektu Paralelné životy 20. 
storočie očami tajnej polície Mar-
tina Vannayová. Výsledkom tvori-
vého spracovania témy 20. storočie 
očami tajnej polície bude šesť diva-
delných produkcií, ktoré v premiére 
uvedie Divadelná Nitra o rok. 

              Jena Opolduová
Pravda 26/09/2012

Neplatiči cirkevnej dane 
bez cirkevných práv

Katolícka cirkev v Nemecku od-
mieta poskytovať cirkevné poh-
reby a iné obrady ľuďom, ktorí 
neplatia cirkevnú daň. Dekrét 
nemeckých biskupov už posvätil 
aj Vatikán. Podrobnosti má Jozef 
Scheiner.

Cirkvi v Nemecku žijú z vý-
nosu špeciálnej cirkevnej dane. 
Platia ju tí, ktorí sa k niektorej 
z konfesií prihlásia. Ide o osem 
až deväť percent z odvodu dane 
z ročného príjmu fyzických osôb. 
Ak na finančnom úrade dotyčný
oznámi, že svoju cirkev opúšťa, 
daň už neplatí. Rímskokatolícka 
cirkev, ku ktorej sa v Nemecku 
hlási asi tridsať percent obyvate-
ľov, v posledných rokoch prišla 
o mnohých veriacich. Najviac 
odchodov, vyše stoosemdesiat-
tisíc, zaznamenala pred dvoma 
rokmi, keď vrcholil škandál 
s pedofilnými kňazmi. Nemec-
kí biskupi tento exodus označili 
za vážne pochybenie a zostavili 
dlhý zoznam činností, z ktorých 
by mali byť neplatiči cirkevnej 
dane vylúčení. Predseda ne-
meckej biskupskej konferencie 
Robert Zollitsch pre televíziu 
ARD.“

Robert Zollitsch, predseda 
nemeckej biskupskej konferen-
cie: „Ten, kto vystúpil z cirkvi, 
musí pochopiť, že sa nemôže 
aktivizovať v cirkvi, teda ne-
môže prijímať sviatosti. Musí 
takisto vedieť, že ak nepreuká-
že znaky obrátenia sa k Bohu, 
nemôže mať cirkevný pohreb. 
V podstate stratí svoje cirkevné 
práva.“

Jozef Scheiner, redaktor: 
„Toto nie je dobrý signál, kon-
štatuje predstaviteľka reformné-
ho hnutia My sme cirkev Sigrid 
Grabmeierová.“

Sigrid Grabmeierová, pred-
staviteľka reformného hnutia 
My sme cirkev : „Cirkev v po-
sledných desaťročiach čelí strate 
dôvery a takýmto rozhodnutím 
vývoj nezmení.“

Jozef Scheiner, redaktor: 
„Podľa nej cirkev ľudí dekrétom 
straší namiesto toho, aby ich 
motivovala k lojálnosti.“ 

         Rádio Slovensko, 25/09/2012

Tajná polícia vo svetle reflektorov
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V Trenčíne predsa len postavia 
gréckokatolícky kostol v širšom 
centre. O zámere sme vás infor-
movali už v apríli. Problematické 
pozemky na jeho vybudovanie sa 
nakoniec zastupiteľstvo rozhodlo 
predať cirkvi. S tým ale nesúhlasí 
pôvodný záujemca a vlastník su-
sedného pozemku Vladimír Do-
biaš. O parcely žiadal na meste už 
vlani v júni, údajne s cieľom posta-
viť tam zdravotné stredisko.“

Vladimír Dobiaš, pôvodný zá-
ujemca, vlastník susedného po-
zemku: „Nedostal som prakticky 
žiadnu relevantnú odpoveď. Jediná 
bola, aké sú možnosti predaja. Na 
konci bola veta, že v prípade že by 
sa mesto rozhodlo že ten pozemok 
bude predávať, takže ma budú pí-
somne informovať, čo sa nestalo.“

Elena Jančušková, moderátor-
ka: „Terajší predaj preto považuje 

za diskriminačný. Kostol by vraj 
jeho pozemok znehodnotil a chce 
sa obrátiť na súd. Reaguje primátor 
Richard Rybníček.“

Richard Rybníček, primátor 
Trenčína: „Keď sa pán Dobiaš za-
ujímal o tento pozemok, zaujímal 
sa oňho ako o pozemok, ktorý 
chce sceliť s vedľajším pozemok 
a o zdravotníckom zariadení nepa-
dla ani reč.“

Elena Jančušková, moderátorka: 
„Niektorým poslancom však preká-
ža nielen možný spor s pôvodným 
záujemcom, ale podľa nich aj stále 
nízka cena. Podľa oslovenej rea-
litnej kancelárie sa dajú spomína-
né pozemky predať za 4-násobok 
schválenej sumy. Gréckokatolícka 
cirkev chce podľa trenčianskeho 
farára Igora Cingeľa stihnúť 2-roč-
ný termín výstavby kostola.“ 

        Rádio Regina BA, 25/09/2012

Veriaci len s daňou

Nemecký najvyšší administratívny 
súd v Lipsku včera potvrdil, že kato-
líci odmietajúci platiť cirkevnú daň, 
musia automaticky opustiť aj rady 
svojej cirkvi. Sudca tak odmietol ža-
lobu teológa Hartmuta Zappa, ktorý 
chcel opustiť cirkev ako inštitúciu, 
zároveň však chcel zostať členom 
„katolíckej komunity“. Cirkev ho 
však automaticky prestala považovať 
za svojho príslušníka a odmietla mu 
poskytovať možnosť zúčastňovať sa 
na sviatostiach.        PETER DODEK 
                       Šport 27/09/2012

Pastierskym listom  
proti nevkusu

Som presvedčený, že priestor na akú-
si prevýchovu televízií tu je. Celkom 
preto kvitujem, keď sa občas ozve aj 
niekto z politického Olympu, hoci ide 
možno o politika, ktorého stranícki 
priatelia a aj voliči sa na úpadku spo-
lupodieľajú. Je teraz otázne, kto sa 
k podobným iniciatívam pridá. Pre 
mňa z nie celkom jasných dôvodov 
oslovil minister ako prvú cirkev. Ne-
bolo by načase, aby sa aj rešpektovaní 
umelci a populárne osobnosti aspoň 
so zvyškom vkusu verejne vyjadrovali 
ku kvalite televíznych programov? Čo 
keby sa aj slovenskí herci, odskakujú-
ci do televíznych štúdií z dosiek, ktoré 
znamenajú svet, pridali k podobnej 
iniciatíve, nenechajúc sa uchlácholiť 
tvrdením televíznych manažmentov, 
že sa podieľajú na pôvodnej televíznej 
tvorbe? Nie je vlastne nevkusné už 
to, že často dostávajú horší vysielací 
priestor ako Martinka z Turca a jej po-
dobné „hviezdy“? Jozef Kuric jozef-
kuric.blog.sme.sk,       SME 27/09/2012

Maďari na Slovensku by chceli mať 
svojho biskupa. Vyplýva to z doku-
mentu menšinové minimum. Zhodli 
sa na ňom zástupcovia maďarskej 
menšiny na Slovensku.

Katolícka cirkev má na Sloven-
sku pätnásť aktívnych biskupov, 
z toho traja hovoria plynule po ma-
ďarsky. Napriek tomu by chcela mať 
maďarská menšina svojho biskupa.

Zsolt Simon, podpredseda strany 
(Most-Híd): „Alebo predstaviteľa 
maďarského v evanjelickej cirkvi. 
To sú veci, kde si myslím, že je opod-
statnená požiadavka, aby maďarskí 
veriaci mali svojho predstaviteľa.“

Redaktorka: „Toho však menuje 
pápež a katolícka cirkev nerozlišuje 
otázku národnosti.“

Jozef Kováčik, hovorca Konfe-
rencie biskupov Slovenska: „Ma-
ďarský biskup spokojne môže byť, 
ak bude vhodný kandidát. Ale ne-
pozerá sa na to, či je Maďar alebo 
Slovák.“

Redaktorka: „Opozičnému KDH 
sa požiadavka maďarskej menšiny 
nepozdáva.“

Pavol Abrhan, podpredseda po-
slaneckého klubu KDH: „Politické 

strany by sa nemali miešať do kom-
petencií cirkví.“

Redaktorka: „Zjednotení zástup-
covia maďarskej menšiny by chceli 
aj bohoslužieb v maďarskom jazyku, 
vysporiadanie cirkevného majetku či 
tvorbu diecéz podľa národnostného 
zloženia obyvateľstva. Reagujú tak 
na nízke čísla z posledného sčítania 
ľudu. K maďarskej menšine sa pri-
hlásilo o stotisíc ľudí menej. Podľa 
vládneho Smeru však netreba robiť 
zásadné zmeny.“

Dušan Jarjabek, poslanec NR SR 
(Smer-SD): „Na juhu Slovenska sa 
žije pokojne a dobre. A teraz znovu 
tu niekto vnucuje nejaké tému, ktorá 
v súčasnosti nie je tá, ktorá by hýbala 
Slovenskom. ra. Podľa signatárov mi-
nima však ide v prvom rade o rozvoj 
regiónov na južnom Slovensku. Po-
žiadavka strany maďarskej komunity 
zahrnúť do dokumentu aj požiadavku 
územnej autonómie neprešla.“

Zsolt Simon, podpredseda strany 
(Most-Híd): „Keď SMK bude chcieť 
hovoriť o autonómii, o územnej au-
tonómii, nech si rozpráva, ale to už 
ide nad rámec toho, čo si my všetci 
vieme povedať.“    STV 1,  26/09/2012

 Trenčíne predali pozemok na stavbu  
gréckokatolíckeho kostola

Maďarské strany spojili svoje sily

Za hanobenie do basy

Ruský parlament sa zaoberá návrhom 
zákona, ktorý by mal spraviť z ha-
nobenia viery trestný čin. Za urážku 
náboženského cítenia by na základe 
neho hrozili až tri roky za mrežami, 
za zneuctenie svätyne až päť rokov. 
Iniciatíva má v parlamente veľkú 
podporu. Návrh prišiel po odsúdení 
členiek punkovej skupiny Pussy Riot 
za ich protest v kostole.               (sita)
         Plus jeden deň 27/09/2012
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Exkomunikácia light“ dostala v Ne-
mecku svetské posvätenie. Najvyšší 
správny súd krajiny dal za pravdu 
cirkevnej vrchnosti. Kto sa chce 
v Nemecku podieľať na cirkevnom 
živote, musí platiť, potvrdili sudcovia 
doteraz existujúci systém cirkevných 
daní. 0 spôsobe financovania cirkví sa
v Nemecku v posledných týždňoch 
rozpútala veľká debata po tom, čo 
nemecká katolícka cirkev a Vatikán 
oznámili, že neplatiaci veriaci nema-
jú nárok na cirkevné sviatosti. „Kto 
chce oficiálne opustiť náboženské
spoločenstvo, ktoré je zaregistrované 
ako korporácia verejného práva, ne-
môže obmedziť svoj odchod na túto 
korporáciu a zároveň zostať členom 
komunity viery,“ zaznelo vo verdikte 
Spolkového správneho súdu v Lip-
sku. Systém cirkevných daní v Ne-
mecku funguje už od 19. storočia. 
Štát ho vtedy zaviedol ako náhradu 
cirkvám za zhabaný majetok. Kato-
líci, členovia protestantských cirkví 
a židovských obcí tak štátu zaplatia 
zo svojich odvedených daní ďalších 
osem až deväť percent, ktoré potom 

Kamióny, jazdiace cez Modru, robia 
problémy obyvateľom aj pamiatká-
rom. V snahe vyhnúť sa spoplatneným 
úsekom si vodiči kamiónov vyberajú 
cestu cez centrum Modry, popri kos-
tole z 13. storočia. Národnú kultúrnu 
pamiatku ohrozujú silné otrasy a tie 
rovnako neprospievajú ani ostatným 
budovám. Na problém sa pozrela Ele-
na Jančušková: „Samospráva Modry 
upozornila na problém nedeľňajším 
protestom. Náhodne oslovení Modra-
nia na situáciu reagujú takto:

Anketa- Opýtaný 1: „Otriasajú sa 
celé chalupy, je tu pamiatková zóna. 
Tým domom to veľmi škodí.“

Opýtaný 2: „Nás to ohrozuje.“
Opýtaný 3: „To je Modra, to tak 

má byť. Už som si zvykol.“
Hana Hlubocká, primátorka Mod-

ry: „Prechádzajú tu a tisícky osobných 
áut, sa zistilo, že tu bolo až okolo 800 
ťažkotonážnych áut, vrátane kamió-
nov.“

Elena Jančušková, redaktorka: 
„Okrem iných historických budov 
autá prechádzajú aj okolo národnej 

kultúrnej pamiatky. Ide o stredoveký 
rímskokatolícky kostol Narodenia 
svätého Jána Krstiteľa. Nachádza sa 
na treťom najvýznamnejšom sloven-
skom cintoríne, kde je pochovaný aj 
Ľudovít Štúr.“

Katarína Machatová, Združe-
nie záchrany cirkevných pamiatok 
v Modre: „Tu boli práve veľmi vzác-
ne nástenné maľby odhalené. Tie da-
tujú teraz už kostol do 13. storočia. Tu 
je už aj spodná voda vysoká a to všet-
ko pracuje proti tej stavbe. Tie otrasy 
znepokojujú nás, aj tie pukliny ktoré 
sú tam.“

Elena Jančušková, redaktorka: 
„Samospráva Modry má pritom už 
niekoľko desiatok rokov pripravené 
riešenie ako dostať kamióny z cen-
tra mesta - obchvat a následný zákaz 
vstupu kamiónom do mesta. Dokonca 
je navrhnutá aj konkrétna trasa a do-
kumentácia obchvatu. Prečo zastala, 
hovorí primátorka Modry Hana Hlu-
bocká.“

Hana Hlubocká, primátorka 
Modry: „Zastavila na výkupových 

plánoch, sa začali robiť pozemkové 
úpravy. Máme záujem dokumentáciu 
samosprávu oživiť, rokovať s kompe-
tentnými.“

Elena Jančušková, redaktorka: 
„Tými sú Bratislavský samosprávny 
kraj, Slovenská správa ciest a ďalšie 
inštitúcie. Bratislavská župa avizuje, 
že chce problém s tranzitujúcimi ka-
miónmi riešiť komplexne, na celom 
území kraja.“

Iveta Tyšlerová, hovorkyňa Bra-
tislavského samosprávneho kraja: „V 
máji prijali krajskí poslanci uznesenie, 
ktoré má obmedziť tranzit nákladnej 
dopravy na cestách 2. a 3. triedy, pri-
praví sa dopravná inžinierka štúdia, 
ktorá ukáže, ktoré z ciest možno pre 
kamiónovú dopravu uzavrieť.“

Elena Jančušková, redaktorka: 
„Štúdiu mal do septembra vypraco-
vať riaditeľa Úradu BSK. Na program 
septembrového zasadnutia však nebo-
la zaradená. Iveta Tyšlerová teraz ho-
vorí, že boli prázdniny a štúdia bude 
hotová najskôr do konca roka.“

                     Rádio Regina,27/09/2012

Kamióny, jazdiace cez Modru, ohrozujú aj 700-ročný kostol

Kto neplatí, nie je katolík, potvrdil nemecký súd

HISTORICKÝ KALENDÁR - 28. SEPTEMBER

929 alebo 935 - zomrel svätý Václav, české knieža z dynastie Přemys-
lovcov. Syn Vratislava I. a Drahomíry, vnuk Bořivoja a Ludmily. Založil 
kostol sv. Víta na Pražskom hrade, rozšíril pražské kniežatstvo na východ 
a podporoval šírenie kresťanstva.

1573 - narodil sa taliansky maliar Caravaggio, vlastným menom Mi-
chelangelo Merisi da Caravaggio. 1830 - v Bratislave sa konala posledná 
korunovácia. Arcibiskup Alexander Rudnay korunoval za uhorského krá-
ľa Ferdinanda V. (1793-1875).                                             Šport, 28.9.2012

daňová správa posunie cirkvám. Tie 
zo získaných peňazí financujú cirkev-
né školy, nemocnice, charity a svoju 
administratívu. Katolícka cirkev roč-
ne vyberie približne päť miliárd eur, 
protestantské o čosi menej. Systém 
cirkevných daní pred piatimi rokmi 
napadol emeritný profesor cirkevného 
práva Hartmut Zapp. O tom, či som 
katolík, rozhoduje podľa cirkevnej 
doktríny moja viera, a nie to, či cirkvi 
platím, dôvodil. Ak by na súde uspel, 
celý systém financovania cirkví v Ne-
mecku by sa mohol zrútiť. Už teraz 
sa exodus veriacich z cirkví, najmä 
po škandáloch so zneužívaním detí 

kňazmi veľmi urýchlil a cirkvi tak pri-
chádzajú o zdroje. Vedenie nemeckej 
katolíckej cirkvi už skôr tento mesiac 
výnosom varovalo odídencov, že ak 
neplatia dane, nemajú nárok na služ-
by. Neplatiči strácajú právo na cirkev-
ný pohreb, sväté prijímanie, nesmú 
sa stať krstnými rodičmi, pracovať 
v cirkvi či navštevovať cirkevné klu-
by. Stále však môžu chodiť na omše 
a otvorené pre nich zostávajú cirkevné 
škôlky či starobince, na ktorých chod 
prispieva aj štát. Správny súd teraz 
rozhodnutie potvrdil. „Cirkev je spo-
ločenstvom viery, ktoré má v Nemec-
ku.       svk, reuters, Pravda 28/09/2012 


