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Vatikán sa snaží zlepšovať vzťahy s moslimami. Pápež Benedikt XVI. 
zaradil k pätici jazykov, ktorými sa každý týždeň prihovára veriacim, aj 
arabčinu. Informuje Viliam Hauzer.: „Hlava katolíckej cirkvi sa tak sym-
bolicky modlí aj za arabsky hovoriacich ľudí. Okrem zlepšenia vzťahov 
s moslimami sa ale pápež snaží tiež povzbudzovať kresťanov na Blízkom 
východe. Dlhodobo tam totiž dochádza, najmä pre strach o vlastnú bez-
pečnosť, k ich odlivu.“                                      Rádio Slovensko, 12/10/2012

Jedna z najväčších osobností dejín 
Slovenska Anton Bernolák bude mať 
v hlavnom meste pomník. Stáť by mal 
neďaleko Svätopluka na Bratislavskom 
hrade. V rámci Dní Antona Bernoláka 
dnes odslúžili omšu v Dóme svätého 
Martina, kde posvätili základný kameň 
jeho budúceho pomníka. Ten podľa 
Matice slovenskej patrí na hrad.

Marián Tkáč, predseda Matice 
slovenskej: „Bernolák pôsobil ako 
študent na Bratislavskom hrade, 
tam vtedy bol generálny seminár, 
a tam vlastne vznikala prvá spisov-
ná slovenčina, tam napísal diela di-
zertácia a ortografia, a tam by sme
chceli potom umiestniť pamätník 

bernolákovcov, teda skôr súsošie.“
Redaktorka: „O umiestnení už ro-

kujú s Národno radou. Osadenie také-
hoto súsošia však prichádza do úvahy 
až po dokončení archeologického vý-
skumu a miest, ktoré sú s Bernolákom 
priamo spojené.“

Drahoslav Machala, člen prezídia 
Matice slovenskej: „Hneď za rohom 
sa už opravuje tá časť, kde kedysi prá-
ve v generálnom seminári študovali 
bernolákovci.“

Redaktorka: „Ďalší Bernolákov 
pamätník pribudol na rímskokatolíc-
kej fare v Devíne. Odhalia ho v no-
vembri.“                Eva Kopaničáková

                               STV 1, 13/10/2012

Nepotrebovali ani štetec, ani pastelky, 
aby zhotovili úžasné umelecké diela. 
Katolícky kostol v Rybníku blízko 
Levíc veriaci vyzdobili plodmi, ktoré 
si vypestovali sami v záhradke. A je 
sa na čo pozerať.

Veriaca z Rybníka: „Gaštanky, 
papričku, jabĺčka.“

Redaktor: „Veriaci na Slovensku 
sa v týchto dňoch predbiehajú, kto 
poďakuje Bohu za úrodu krajšou vý-
stavou obrazov z plodov zeme.“

Anna Holečková, veriaca z Ryb-
níka: „Ďakujeme Pánu Bohu, tisíckrát 
ďakujeme, nie raz, tisíckrát, lebo sme 
to dožili a zobrali úrodu.“

Redaktor: „V Rybníku tento rok 
stavili na obrazy s motívmi Cyrila 
a Metoda.“

Ondrej Krajči, autor výstavy: „Pri 
príležitosti tisíc stého päťdesiateho 
výročia príchodu na naše územie.“

Redaktor: „Povedali by ste, že 
napríklad tento obraz je zhotovený 
z farbenej múky, prosa a drvenej ďa-
teliny? Pätnásť ľudí robilo obrazy tri 
týždne. Využili všetko, čo im daro-
vala zem.“

Ondrej Krajči, autor výstavy: 
„Tekvice, tekvičky ozdobné, zemia-
ky, jabĺčka, hrušky, kukurica, žito, 
pšenica. Tak najťažšie sa pracuje 
s ľanom, s ľanovým semenom. Ob-
ruba tohto zvitku...“

Redaktor: „Prečo?“
Ondrej Krajči, autor výstavy: 

„Ľan má zvláštny povrch.“
Redaktor: „Túto ukážku vý-

nimočnej šikovnosti miestnych 
ľudí, ktorá poteší rovnako zmysly 
veriacich ako aj neveriacich, mô-
žete v kostole vidieť ešte asi dva 
týždne.“       
   Karol Mindák, Markíza, 13/10/2012 

Dni Antona Bernoláka

Vatikán: Snahy o zlepšovanie vzťahov s moslimami

Obrazy z plodov zeme

KBS chce ísť  
do televíznej rady

Konferencia biskupov Slovenska 
má záujem o miesto v Rade pre vy-
sielanie a retransmisiu, ktorá roz-
hoduje o pokutách pre televízie za 
porušenie zákona. Počas diskusie 
„Kde sú hranice tolerancie nekul-
túrnych programov v celoplošných 
komerčných médiách“ na minis-
terstve kultúry to povedal hovorca 
KBS Jozef Kováčik. Pokuty, ktoré 
rada udeľuje, označil za neprimera-
ne nízke. Znepokojenie nad progra-
mami a bulvarizáciou vyjadril vče-
ra aj generálny biskup evanjelickej 
cirkvi Miloš Klátik.    
         (tasr), SME 17/10/2012

Petržalka mŕtvoly  
nezakáže

Katolícka cirkev so sťažnosťou proti 
výstave neuspela na miestnom úrade 
ani u zdravotníkov.

Bratislavská Petržalka nezakáže 
ani nepreruší výstavu vypreparova-
ných ľudských tiel Human Body, 
ktorá má trvať až do 15. decembra. 
„Výstava nie je verejným kultúrnym 
podujatím v zmysle zákona, a tak ju 
Petržalka nemôže zakázať,“ pove-
dala hovorkyňa mestskej časti Má-
ria GrebeňováLaczová. O zákaz či 
prerušenie výstavy žiadal právnik 
Konferencie biskupov Slovenska. 
Katolícka cirkev sa odvolávala na 
to, že podujatie porušuje ľudské prá-
va a slobody. Výstava podľa nej hru-
bo znevažuje a hanobí mŕtve ľudské 
telá a ponižuje ľudskú dôstojnosť. 
Zástupca KBS zároveň žiadal regio-
nálny úrad verejného zdravotníctva, 
aby preskúmal súlad výstavy so zá-
konom o pohrebníctve. Orgán verej-
ného zdravotníctva „nemá možnosť 
v danom prípade postupovať“, od-
povedala Martina Merková z me-
diálneho odboru úradu. K zákonu 
podľa nej neexistujú vykonávacie 
predpisy, ktoré by spresňovali prie-
stupky a sankcie. Zákon tiež nepria-
mo povoľuje používať orgány na 
výučbu.           (sita), SME 17/10/2012
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Poľsko bojuje  
s temnými silami

Poľsko bojuje so silami temnoty. 
Aspoň takto opisujú situáciu tamoj-
šie médiá. Poliaci zverejnili zaují-
mavú štatistiku o tom, že sa počet 
poľských exorcistov za posledné 
roky radikálne zvýšil. Zisťovali 
sme, prečo.

(Ukážka z filmu Rituál)
Peter Dzurilla, redaktor: „Tak 

asi takto nejako si väčšina ľudí 
predstavuje pravý kresťanský 
exorcizmus. Vyháňanie diabla je 
vraj len málokedy takéto dramatic-
ké. Rotujúce hlavy a nadprirodze-
né javy sú podľa jedného z poľ-
ských exorcistov len výplodom 
filmárov.“

Janusz Królikowski, exorcista: 
„Sú to všetko len fantastické pred-
stavy, ktoré nemajú nič s pravým 
exorcismom. Urobila sa z neho jed-
noducho móda.“

Peter Dzurilla, redaktor: „To ale 
spôsobuje, že mnohí ľudia ich vraj 
húfne vyhľadávajú. Dokonca, aj 
keď ich nepotrebujú.“

Janusz Królikowski, exorcista: 
„Jedného dňa sem prišla hľadať po-
moc pani zo Sydney. Pricestovala 
do Poľska len kvôli tomu, aby ho 
našla. Samozrejme, v tomto prípa-
de exorcista ani potrebný nebol. “

Peter Dzurilla, redaktor: „U nás 
na Slovensku máme iba niekoľ-
ko exorcistov. Poväčšine totiž ich 
funkciu vykonávajú samotní bisku-
pi.“

Jozef Kováčik, hovorca KBS: 
„Principiálne exorcistom katolíckej 
cirkvi je biskup alebo kňaz, ktorý je 
osobitne biskupom poverený. Väč-
šinou tieto informácie nezverejňu-
jeme.“

Peter Dzurilla, redaktor: „Poľ-
ská cirkev sa však rozhodla túto 
módu využiť vo svoj prospech. Aj 
keď sa z času na čas objavia prípa-
dy posadnutia, poväčšine vraj exo-
rcisti plnia hlavne psychologickú 
úlohu.“

Janusz Królikowski, exorcista: 
„Sme tu preto, aby ľuďom bolo lep-
šie a keď majú hocijaké problémy, 
pomáhame im ich riešiť. Samozrej-
me, ľudia môžu ísť za kým chcú. 
Ale pre nich je práve toto výhodné, 
pretože ľahko dostanú rozhreše-
nie.“

V poslednom čase máločo vyvoláva 
väčšie znechutenie ako slovo sluš-
nosť. Ten pojem sa valí z predvoleb-
ných bilbordov a skloňujú ho občania 
a otrocky sa prispôsobujú systému, 
ktorý na nich ušili slušní ľudia, pre 
ktorých sa vraj všetko začína prá-
cou. Dnes sa za slušnosť dokonca aj 
pochoduje. Príbeh Oskara Dobro-
vodského bojujúceho s „neprispôso-
bivými“ susedmi v Malackách pohol 
Slovenskom. Nie preto, že by nikto 
iný závažné susedské problémy neza-
žíval. Lenže Dobrovodského susedia 
sú Rómovia. A to je dobrý dôvod, aby 
sa za neho postavili aj tí, čo by jakživ 
za nič nepochodovali, keby to nemalo 
etnický podtext. Dobrovodský, vlast-
nými slovami, nie je rasista ani nacis-
ta. To mu však neprekážalo, aby sa 
spojil s ľuďmi, o ktorých to povedať 
nie je žiadne nactiutŕhanie. Pochod 
v Bratislave nahlásil Marián Mišún. 
Ten sa nikdy netajil tým, že považuje 
„farebných“ za menejcenné rasy, ani 
tým, že Adolf Hitler vyvolal vojnu, 
lebo jednoducho „musel“. Mišún sa 
„dištancuje od akejkoľvek formy 
neopodstatneného rasizmu“, čím jed-
ným dychom vytvára novú kategóriu 
rasizmu „opodstatneného“. Podobne 
„musí“ aj Marián Kotleba usilujúci sa 
o titul martýra z Krásnohorského Pod-
hradia, kam išiel vyvolávať etnické 
napätie medzi tých, s ktorými osobne 
žiadny konflikt nemal. A nevedie ho
k tomu nič iné ako rasizmus („opod-
statnený?“) prezentovaný potrebou 
záchrany slovenského národa. Samo-
zrejme, etnickej, pretože v zaniete-
ní boja za Boha a za národ sa všetci 
dokážu spojiť s tými, čo nás všetkých 
sociálne rozkladajú už dvadsaťtri ro-
kov. Na podujatí vraj nebude chýbať 
ani Anna Belousovová, reprezentant-
ka ožobračovania republiky v duchu 
kapitalizmu s národným prídychom. 
A vedno s nimi všetkými prichádza 
medzi bratislavských kaviarenských 
povaľačov, ktorí nič netušia o sku-
točných problémoch, pochodovať 

celá suita iných obetí. Obetí, ktoré sú 
extrémistami, pretože nedokážu po-
menovať svojho skutočného vraha. 
Ani keď kráča vedľa nich. Napriek 
preukázateľne oprávnenej obave, že 
pôjde o akciu, ktorá podnecuje hano-
benie rasy a národa, hlavné mesto ju 
nezakázalo. Účel zhromaždenia vraj 
nespĺňa podmienky na jeho zrušenie. 
A tak sa nám dnes s privolením sluš-
ných ľudí koná v Bratislave celkom 
legálny pochod slušných neonacistov. 
Bude aj bezpečný: extrémisti sa asi 
boja, že by nebodaj „museli“ začať 
konať, keby ich vyprovokovali faloš-
ní ochrancovia ľudských práv. A tak 
bude v uliciach aj veľa policajtov. To, 
že sa na Slovensku schyľuje k naj-
horšiemu, je zrazu jasné všetkým. 
Prepukla panika. Pravicové časopisy 
vyzývajú pravičiarov, aby nebláznili. 
Obhajcovia voľného trhu volajú po 
zásahu štátu a neoliberáli spochyb-
ňujú mantru, že si má každý pomôcť 
sám. Médiá, ktoré celé roky prinášajú 
výlučne apokalyptické výjavy z róm-
skych osád, sa zrazu pretekajú v uve-
rejňovaní príbehov tých Rómov, čo 
žijú slušne. Intelektuáli, oháňajúci 
sa pri každej príležitosti slušnosťou, 
predstavitelia cirkví, známe osobnosti 
- všetci zväčša stiahli chvosty. Mlčia, 
aby nemuseli priznať, že svojou pasi-
vitou a opovrhovaním sociálnou rov-
nováhou pomohli politikom načisto 
rozložiť ľudskú solidaritu, zásluhou 
čoho dnes stojíme na prahu sociál-
nej katastrofy, v tom lepšom prípade. 
A všetci ako na najväčšieho vinníka 
ukazujú na Kotlebu. Zabúdajúc, že 
ešte pred ním v osadách pretŕčali sva-
ly Ľudovít Kaník s Pavlom Frešom 
(v doslovnom i prenesenom význa-
me) a že sú to reformy práve takýchto 
slušných zlodejov, čo nám rozložili 
krajinu a spravili z nej jednu vel‘kú 
osadu. Osadu, kde chudák neváha do-
kopať ešte väčšieho chudáka. 

Silvia Ruppeldtová 
prekladateľka a publicistka

Pravda 13/10/2012

Pochod slušných obetí

Peter Dzurilla, redaktor: „Polia-
ci však na exorcizmus majú rôzne 
názory.“

Anketa
Opýtaná 1: „Je to len výmysel. 

Ja v satana neverím.“

Opýtaný 2: „Ak to pomáha 
iným ľuďom, nech ich je pokojne 
aj viac.“

Opýtaná 3: „Mali by pomáhať 
tým ľuďom, ktorí upadajú v takú 
formu extézy.“   TV JOJ, 14/10/2012
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Vybudovanie kostola v obci ovplyvní 
jej život počas nasledujúcich stáročí. 
V to verí aj obec Rešica v okrese Koši-
ce vidiek, v ktorej bol vysvätený nový 
rímskokatolícky kostol. Kostol sa stal 
nielen pýchou obce, ale aj širšieho regi-
ónu. V obci s 350 obyvateľmi, ktorých 
väčšinu tvoria Maďari rímskokatolíc-
keho vyznania, bol už starý kostol ži-
votunebezpečný, preto sa zbúral. Nový 
kostol sa začal budovať v roku 2006, 
no projekty boli hotové už v roku 2002, 
nepriamo ich pripravil košický archi-
tekt László Friedman, žiak Imre Mako-
vecza. Kostol symbolizuje prevrátenú 
loď. Interiér naprojektoval a sčasti aj 
realizoval výtvarník Ottó Szabó, aka-
demický maliar: „Som vďačný za túto 
objednávku, vďaka nej sa mohlo moje 
umenie ďalej rozvíjať. Väčšina umel-
cov takúto objednávku nedostane.

Redaktor: „Kostol je zasvätený Ru-

žencovej Panne Márii a vysvätil ho bý-
valý košický arcibiskup Alojz Tkáč.“

Osoba: „Krajší pocit nepoznám.“
Osoba: „Som na kostol hrdý, keď-

že jeho projektanti s trafili do môjho
vkusu. Som šťastný, že som tu.“

Redaktor: „Nedá sa vymenovať 
všetkých darcov, no predsa len treba 
vyzdvihnúť miestnu firmu Edemi, bez
ktorej by sa to nepodarilo.“

Bodnár Ferenc, starosta: „Kostol 
bol postavený z darov súkromných 
osôb, veriacich, inštitúcií, cirkevných 
zborov, firiem. Vyzbieralo sa toľko pe-
ňazí, koľko sme potrebovali, teda náš 
cirkevný zbor nemá dlhy.“

Száraz János, farár: „Ak kos-
tol nestavia Pán, staviteľ sa namáha 
zbytočne, verili sme, že vďaka Božej 
prozreteľnosti sa kostol vybuduje, no 
že kostol bude taký nádherný, to azda 
nikto netušil.“   STV 2, 12/10/2012 

V Trnave zajtra otvoria nové pastoračné centrum Božieho milosrdenstva na 
sídlisku Prednádražie. Cirkev na stavbe centra so spoločenskými miestnosťami 
a farou preinvestovala približne 70 000 eur. Vzniknúť by tam mali rôzne spolo-
čenstvá, aj možnosti na športové aktivity. Sväté omše na Prednádraží bývali do-
teraz v školskej jedálni. Do spoločenskej miestnosti sa teraz zmestí približne 120 
ľudí. Pozemok na výstavbu pastoračného centra a kostola na 199 rokov poskytla 
zadarmo samospráva mesta ešte v roku 1996.            Rádio Regina BA, 12/10/2012

V Trnave zajtra otvoria nové pastoračné centrum  
Božieho milosrdenstva na sídlisku Prednádražie

V Rešiciach sa vybudoval nový rímskokatolícky kostol

Gemer opäť potvrdzuje svoju povesť 
klenotnice vzácnych pamiatok. Reš-
taurátori objavili v pôvodne katolíc-
kom, potom reformovanom kostole 
v Plešivci unikátne nástenné maľby. 
Podľa prvých odhadov by mohli byť 
medzi prvými gotickými freskami na 
území Slovenska.

V ranogotickom kostole boli fres-
ky namaľované približne v druhej 
polovici štrnásteho storočia. Po vpá-
de Turkov v šestnástom storočí bol 
kostol takmer úplne zničený. Spadli 
klenby, víťazný oblúk a časť múrov. 
Obnovený bol až po šesťdesiatich ro-
koch reformovanou cirkvou. Nahradi-
li napríklad pôvodné klenby rovným 
stropom. Časť fresiek sa však zacho-
vala.

Peter Koreň, reštaurátor: „Vo svä-
tyni sa jedná o cyklus, kristologický 

cyklus zložený z desiatich obrazov. 
Práce spočívajú v konzervácii origi-
nálu, vytmelení úbytkov a retuše.“

Redaktor: „Stavbu kostola a jeho 
výzdobu si objednal rod Bebekov-
cov, ktorý žil aj na kráľovskom dvore 
Karola Róberta. Možno aj preto na 
Gemer zavítal významný taliansky 
majster, ktorý tu zanechal unikátne 
dielo.“

Martin Vojtko, reštaurátor: „V da-
nom regióne sa jedná zrejme o vzo-
rovú maľbu, podľa ktorej potom sa 
odvíja celková história gemerskej 
stredovekej maľby. Takže môžeme tu 
rozhodne hovoriť o unikáte.“

Redaktor: „Fresky sa vyznačujú 
aj ďalšou výnimočnosťou. Taliansky 
majster sa snažil uplatniť v tej dobe 
nevídanú vec, a to perspektívu.“                
       Leopold Henzély, STV 1, 15/10/2012

V Plešivci odkryli unikátne fresky

Trápi sa, odvolanie  
nezvláda

Priatelia biskupa Róberta Bezáka:
Je to s ním zlé! Tvrdia to pria-

telia odvolaného arcibiskupa Ró-
berta Bezáka. Stretli sa s ním na 
moravskom Velehrade, kde sa 
Bezák zúčastnil na posvätení od-
liatku oltára, ktorého výrobu ob-
jednal v čase pôsobenia na poste 
trnavského arcibiskupa. Na fo-
tografiách, ktoré má k dispozícii
Nový Čas, síce vidno usmievajú-
ceho sa Bezáka s pivom v ruke, 
no jeho priatelia tvrdia, že schudol 
a je utrápený.

Odvolaný arcibiskup Róbert 
Bezák sa opäť ukázal na verejnos-
ti na moravskom Velehrade, kam 
prišiel na vysviacku odliatku oltára. 
Ten vyrába uznávaný akademický 
sochár Otmar Oliva. Túto zákazku 
dostal od Bezáka pred tromi rokmi. 
Aj napriek tomu, že Bezák po od-
volaní musel odísť z Trnavskej ar-
cidiecézy, o osud nového oltára sa 
stále zaujíma. Hotový bude najskôr 
o dva roky. Bezák sa na Velehrade 
stretol so svojimi kamarátmi kňaz-
mi. Podľa ich slov Bezák veľmi 
schudol a je sklamaný. Stále sa ne-
dokáže zmieriť s nepochopiteľným 
odvolaním. Kňazi, ako aj samotný 
sochár s Bezákom súcitia. ,,Samo-
zrejme, že nám je veľmi ľúto, čo 
sa mu na Slovensku stalo. Róbert si 
toto nezaslúžil, pretože je to vyni-
kajúci človek. Sám sa nám priznal, 
že odvolanie nezvláda. Nikdy sa 
nedokáže s takým niečím vyrovnať. 
Je to na ňom aj vidieť,“ smutno po-
vedal sochár Otmar Oliva. Bezák 
momentálne pôsobí v Banskej Bys-
trici, kde na fare v Radvani zastáva 
funkciu výpomocného duchovného. 
Čo bude ďalej robiť teraz nevie, no 
jedna z možností vraj je, že sa uchý-
li na Moravu. Bezáka odvolal pápež 
Benedikt XVI. začiatkom tohtoroč-
ného júla na základe výsledkov vi-
zitácie Trnavskej arcidiecézy. Vati-
kán vyčítal populárnemu Bezákovi 
morálne a finančné problémy. Tie
však Bezák odmieta a domnieva sa, 
že pápež o jeho odvolaní ani len ne-
tuší. Požiadal teda Vatikán o vysvet-
lenie. Jeho odvolanie vyvolalo veľ-
ké rozhorčenie medzi slovenskými 
katolíkmi.                                  (šiš)  
               Nový Čas 17/10/2012
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Petržalka nezruší  
kontroverznú výstavu

Bratislavská Petržalka nezakáže ani 
nepreruší výstavu The Human Body 
Exhibition. Exponáty, ktoré detailne 
približujú ľudské telo, vystavujú do 
15. decembra v bratislavskej Inchebe. 
„Táto výstava nie je verejným kultúr-
nym podujatím a preto ju Petržalka 
nemôže zakázať,“ povedala hovorky-
ňa mestskej časti Mária Grebeňová-
-Laczová. O zakázanie, respektíve 
prerušenie výstavy požiadal petržalský 
úrad právny zástupca Konferencie bis-
kupov Slovenska. Podľa navrhovateľa 
je mestská časť povinná zakázať alebo 
prerušiť verejné kultúrne podujatie, ak 
sa na podujatí porušujú ľudské práva 
a slobody.      (sita), Pravda 17/10/2012

Sokola radšej stiahli

Trnavčania chceli vytrúbiť emerit-
ného arcibiskupa

Cirkevná rada zmenila vysviac-
ku pastoračného centra v Trnave. 
Jána Sokola, ktorý ho mal pôvodne 
vysvätiť, poslala birmovať do Bec-
kova. Namiesto neho prišiel trnav-
ský biskup Ján Orosch. Cirkev tak 
zareagovala na ohlásený protest.

Zmenu vysvätenia centra vy-
svetlil člen trnavskej cirkevnej rady 
Jaroslav Kralčák: „Veriaci nás infor-
movali, že ak by prišiel Ján Sokol, 
protestujúci by trúbili na autách a na-
rúšali slávnosť.“ Stúpenci odvolané-
ho arcibiskupa Roberta Bezáka chceli 
týmto protestom potvrdiť, že za ním 
stále stoja. Keď Ján Sokol neprišiel 
na vysviacku, protestujúci netrúbili, 
iba na blízkej bytovke nechali odkaz 
na podporu Bezáka.         (pror)

      Plus jeden deň 16/10/2012

Univerzity svätých Cyrila a Me-
toda v Trnave dnes oslavuje 15. 
výročie svojho založenia. Pri tejto 
príležitosti prichystala vysoká ško-
la viacero sprievodných podujatí. 
Oficiálne oslavy sa začali omšou
v Kostole Jána Krstiteľa. Predpo-
ludním odhalili pred budovou uni-
verzity súsošie oboch vierozvest-
cov.“

Dagmar Valentovičová, prorek-
torka UCM pre výchovno-vzdelá-

vaciu činnosť: „Autorom súsošia 
je trnavský rodák, majster Viliam 
Schiffer. Originál súsošia stojí pred 
Slovenským ústavom svätého Cy-
rila a Metoda v Ríme. My odhaľu-
jeme kópiu.“

Klaudia Karáseková, redaktor-
ka: „Súčasťou osláv je aj zasadnutie 
vedeckej rady univerzity, kde ude-
lia čestný titul Dr.h.c. prezidentovi 
republiky Ivanovi Gašparovičovi.“  
      Rádio Regina, 15/10/2012

Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave  
oslavuje 15. výročie svojho založenia

Konferencia biskupov Slovenska 
nepochodila ani v Petržalke. Mest-
skú časť totiž vyzvala, aby prerušila 
výstavu The Human Body. Mestská 
časť však na to nevidí dôvod.

Výstava The Human Body Ex-
hibition vyvoláva emócie po celom 
svete. Exponáty, ktoré detailne pri-
bližujú ľudské telo, podľa Konfe-
rencie biskupov Slovenska porušujú 
základné mravné princípy a hodnoty 
slobodnej demokratickej spoločnosti. 
Trvajú na tom, že mestská časť je po-
vinná zakázať alebo prerušiť verejné 
kultúrne podujatie, ak sa na podujatí 
porušujú ľudské práva a slobody.

Mária Grebeňová-Laczová, ho-
vorkyňa Petržalky: „Táto výstava nie 
je verejným kultúrnym podujatím 
v zmysle ustanovení zákona o verej-
ných kultúrnych podujatiach a tak ju 
Petržalka nemôže v zmysle tohto zá-
kona ani zakázať, ani prerušiť.“

Rastislav Iliev, redaktor: „Vý-
stava predstavuje podľa katolíckej 
cirkvi hrubé zneváženie, hanobenie 
mŕtvych ľudských tiel preparova-
ných a vystavovaných s cieľom zis-
ku a spôsobom ponižujúcim ľudskú 
dôstojnosť. Zástupca Konferencie 
biskupov Slovenska požiadal Regi-
onálny úrad verejného zdravotníc-
tva v Bratislave, aby podľa zákona 
o pohrebníctve preskúmal súlad vý-
stavy so zákonom. Martina Merková 
z mediálneho odboru Úradu verejné-
ho zdravotníctva potvrdila, že orgán 
verejného zdravotníctva nemá mož-
nosť v danom prípade postupovať. 
Doplnila, že zákon o pohrebníctve, 
ktorý upravuje manipulácie s ľud-
skými pozostatkami a ostatkami na 
území Slovenska, nepriamo povoľu-
je používanie orgánov na výučbové 
účely.“ 

            TV Bratislava, 17/10/2012

Cirkev je proti výstave

Sklad charity pomohol za dva 
roky tisíckam ľudí. Stovky niečím 
prispeli.

PETRŽALKA. Viac ako 700 
ľudí prispelo do Skladu charity za 
dva roky jeho fungovania. Sklad 
sídli v Petržalke na Jasovskej uli-
ci. Potrebné veci tam môžu nájsť 
ľudia v núdzi a nezamestnaní. 
Ktokoľvek môže priniesť veci, 
ktoré svojmu účelu ešte slúžia, no 
sám ich už nepotrebuje. Za dva 
roky charite prispelo 720 ľudí a 20 
firiem. Niektoré obchodné reťaz-

ce darovali aj celkom nové veci. 
„Ponuka sa popri obuvi a oblečení 
rozrástla napríklad o školské po-
treby, nábytok, elektroniku, rôz-
ne domáce spotrebiče, knihy či 
športové potreby,“ povedal Lukáš 
Melicher zo Slovenskej katolíckej 
charity. Rozdali ich dvom tisíckam 
ľudí, pripravili aj vianočné darče-
ky pre bezdomovcov. Pre chudob-
ných fungujú v Petržalke a Novom 
Meste aj sociálne výdajne darova-
ných potravín.                        (him)

                     SME 18/10/2012

Rozdali tisíce darovaných vecí
V Uruguaji schválili  

potraty

Prevažne katolícka Južná Amerika má 
v poradí druhú krajinu, ktorá legalizo-
vala interrupcie. Je to Uruguaj (prvá 
bola Guyana). Zákon umožní vyko-
nať potrat počas prvého trimestra. 
Dosiaľ v Uruguaji hrozilo väzenie za 
umelé prerušenie tehotenstva. Budúce 
matky mohli odsúdiť na 9 mesiacov 
a lekári, ktorí zákrok vykonali, čelili 
až dva roky trvajúcemu trestu.    (čtk)  
             Pravda 19/10/2012



PRÍLOHA ŽC                                                                                                                                      Monitoring médií

42/2012                          5

Vulgarizácia vysielania televízií 
a posúvanie hraníc v obsahu relácií 
sa obmedzí. Ministerstvo kultúry je 
o krok bližšie k riešeniu, ako naložiť 
s reality šou, ktoré nie sú vhodné pre 
deti a podľa ministerstva ponižujú 
ľudskú dôstojnosť. Komerčné televí-
zie, ktoré tieto relácie najprv bránili, 
teraz tvrdia, že chcú s ministerstvom 
spolupracovať. Podľa ministra Marka 
Maďariča by televízie mali navrhnúť 
spôsob samoregulácie, aby sa obsahy 
nevhodné pre deti z denného vysiela-
nia vytratili. Maďarič už avizoval, že 
chce pripraviť vyhlášku, podľa kto-
rej by sa programy nevhodné pre deti 
do 15 rokov mohli vysielať až po 20. 
hodine. Proti zavedeniu tzv. časovej 
opony sa okamžite postavili súkrom-
ní vysielatelia. Sťažujú sa, že prídu 
o divákov, ktorí budú viac pozerať 
české stanice, aj o reklamu a kto 
chce, všetko aj tak nájde na internete. 
Minister však tvrdí, že časová opona 
nemusí byť definitívnym riešením,
ale jednou z možností. „Hľadáme op-
timálny model. Môže to byť časová 
opona, že sa programy nevhodné do 
15 rokov budú môcť vysielať až po 
dvadsiatej hodine, alebo zadefinuje-
me programy nevhodné do 16 rokov. 
Veľmi by som sa tešil, keby súkrom-
ní vysielatelia ponúkli určitú účinnú 
formu samoregulácie a doplnkom 
k nej by bola účinnejšia forma regu-
lácie zo strany štátu,“ tvrdí minister 
kultúry. Potvrdil, že určite ponúknu 
riešenie, ktoré bude platiť od 1. ja-
nuára budúceho roku. Vo väčšine 
európskych krajín, v Nemecku, Veľ-
kej Británii, Chorvátsku; Rumunsku 
aj Poľsku je vysielanie programov, 
ktoré sú nevhodné pre divákov do 
15 alebo 16 rokov, obmedzené. Na 
Slovensku a v Českej republike za-
tiaľ nie. Generálny riaditeľ TV JOJ 
František Borovský tvrdí, že jedno 
riešenie už ponúkli. „Do istej miery 
by tieto nálady mohlo upokojiť, čo 
však neznamená, že ten obsah ako 
taký definitívne zmizne z nášho vy-
sielania,“ povedal. Čo ministrovi na-
vrhol, však nekonkretizoval, najskôr 
ho chcú prekonzultovať s TV Markí-
za. Podľa PR manažérky TV Markí-
za Miroslavy Labašovej budú sledo-
vať vývoj situácie a zvažovať všetky 
vlastné možnosti a návrhy, ktoré vy-
plynú z verejnej diskusie. „Nemôže-
te si zakrývať oči pred tým, že tieto 

veci sa vysielajú na základe toho, že 
divák ich pozerá. Ak sa 150 ľudí sťa-
žuje na Farmár hľadá ženu, ďalších 
449-tisíc to pozeralo. Kto zhodnotí, 
že ktoré číslo je legitímnejšie?“ do-
dal Borovský. Predseda Rady pre vy-
sielanie a retransmisiu Miloš Mistrík 
hovorí, že diváci sa na obsah vysie-
lania televízií sťažujú čoraz častejšie. 
Upozorňuje však, že hoci komerčné 
televízie idú viac „na hranu“ ako ve-
rejnoprávna, aj tá niekedy porušuje 
zákon. „Štát by mal v komplexnom 
pohľade urobiť dve veci. Zaviesť ča-
sovú oponu pre programy nevhodné 
do 15 rokov, aby sa cez deň nemohli 
vysielať programy, ktoré narušu-
jú vývin mladistvých. A podporiť 
verejnoprávne vysielanie všetkými 
možnými formami, aj zvýšením kon-
cesionárskych poplatkov. Veľa by sa 
vyriešilo,“ myslí si Mistrík. Po prvej 
ministrovej verejnej výzve na zasta-
venie vulgarizácie, listoch ústavným 
činiteľom, predstaviteľom kultúry, 
školstva, cirkví, tretieho sektora, 
ministerstvo zorganizovalo včera 
odbornú diskusiu „Kde sú hranice 
tolerancie nekultúrnych programov 
celoplošných komerčných médií“. 
Zúčastnili sa na nej predstavitelia 
médií, kultúrnej obce aj cirkví. Ge-
nerálny biskup Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania na Sloven-
sku Miloš Klátik varoval pred tlakom 
bulváru, pod ktorým ľudia menia 
svoje názory a morálku a svoje sprá-
vanie a zvykajú si na čoraz väčšiu 
mieru vulgárnosti v televízii, prin-
tových médiách aj v bežnom živote. 
Minister Madärič má po tomto stret-
nutí naplánované pracovné stretnutia 
s vysielateľmi, Radou pre vysielanie 
a retransmisiu a s poslancami. Na 
Radu pre vysielanie a retransmisiu 
prišlo od začiatku roka 498 sťažností, 
ktoré súvisia s podozrením na poru-
šovanie ochrany maloletých. Minulý 
rok ich bolo 899, v roku 2010 129 
a rok predtým 65. Udeľovanie pokút 
však nezaberá. Televízie dostávajú 
sankcie prakticky za tie isté poruše-
nia. Najčastejšie za porušenie ochra-
ny maloletých, zásahy do ľudskej 
dôstojnosti a nesprávne označenie 
vekovej hranice relácií. V prípade 
nesprávneho označenia programov 
môže rada okrem upozornenia ude-
liť sankciu od 663 eur do 66 387 eur. 
Pri ohrození psychického, fyzického 

alebo morálneho vývinu maloletých 
hrozí vysielateľovi sankcia od 3 319 
do 165 969 eur. Vysielatelia sa však 
po rozhodnutí rady zvyknú automa-
ticky odvolať a súdy trvajú aj nie-
koľko mesiacov.

Štát by mal v komplexnom po-
hľade urobiť dve veci. Zaviesť časo-
vú oponu a podporiť verejnoprávne 
vysielanie aj zvýšením koncesionár-
skych poplatkov. Miloš Mistrík pred-
seda Rady pre vysielanie a retrans-
misiu

Ako je obmedzené vysielanie 
programov nevhodných pre mládež 
do 15/16 rokov v niektorých európ-
skych krajinách
krajina vek kedy sa nemôže takýto 
program vysielať
Slovenská republika označené čís-
lom 15 neobmedzene
Česká republika neoznačené neob-
medzene
Nemecko 16 6.h-22.h
Francúzsko 16 5. h-22.30 h
Veľká Británia 15 5.30 h-21. h
Chorvátsko 15 6. h-22. h
Maďarsko 16 5. h-21. h
Taliansko označené ako nie pre širo-
kú verejnosť 7. h-22.30 h
Holandsko 16 6.h-22.h
Poľsko 16 6.h-20.h
Rumunsko 15 6.h-22.h
Slovinsko 15 5.h-22.h
Programy nevhodné do 18 rokov sú 
obmedzené, zakázané väčšinou od 6. 
h do 22. h
ZDROJ: Rada pre vysielanie a re-
transmisiu
Eva Okoličániová, Pravda 17/10/2012

Varovanie pred bulvárom
 

Generálny biskup Evanjelickej 
cirkvi augsburského vyznania na 
Slovensku Miloš Klátik varuje pred 
tlakom bulváru, pod ktorým mnohí 
menia svoje názory, svoju morálku 
a svoje správanie, a prispôsobujú 
sa „moderným trendom“, pričom 
si zvykajú na čoraz väčšiu mieru 
vulgárnosti, či už v televízii, prin-
tových médiách, alebo aj v bežnom 
živote. Ako uvádza, postupne sa 
pre ľudí stáva prirodzeným a nor-
málnym to, čo je pre ľudskú dôstoj-
nosť nenormálne.                 sita, tasr
   Ján Felix, Šport 17/10/2012

Zvýšenie koncesií ako liek proti vulgárnosti?
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V Mýtnej pri Lučenci stavajú svojpo-
mocne a zo zbierok katolícky kostol. 
Po 12 rokoch našla obec aj farnosť 
vhodný pozemok. Doteraz majú kato-
líci v obci, ktorých je už 60 %, omše 
v provizórnych priestoroch. K evan-
jelickému kostolu tak pribudne ďalší. 
Nahrávala Martina Bodnárová, re-
daktorka: „Približne 600 katolíckych 
veriacich z Mýtnej sa stretávalo na 
svätej omši v kine, domove dôchod-
cov, či kultúrnom dome a v súčasnos-
ti v budove materskej školy. Niektorí 
chodia aj do blízkeho Divína. Emil 
Bella, predseda občianskeho združe-
nia Spoločnosť pre duchovnú obnovu 
v Mýtnej tvrdí, že katolícky kostol je 
už v obci nevyhnutný.“

Emil Bella, predseda občianskeho 
združenia Spoločnosť pre duchovnú 
obnovu: „Starší ľudia sa nemajú ako 
dostať do Divína, potom pán farár 
povedal, že môže byť svätá omša tu 
v nedeľu, no ale to je zase v takom 
stave tá škôlka, to je azbest všetko 
a že je to dočasné, kým ten kostolík 
postavíme. Ľudia chceli kostol, tak 
sme sa my na to dali.“

Redaktorka: „Katolícky kostol 
stavajú za vyzbierané peniaze, no 
v zbierke budú pokračovať aj ďalej. 
Kostol chcú dostať do dvoch rokov. 
Každý deň pracujú na stavenisku 
dobrovoľníci, najmä tí starší. Najstar-
ší brigádnik má 86 rokov.“

Najstarší brigádnik: „Tak ešte vlá-
dzem. Každý deň chodím, nemám 
absenciu.“

Brigádnik: „Sme kresťania katolí-
ci a chceme dačo postaviť aj pre túto 
obec, aby aspoň dačo po nás zostalo 
keď tu nebudeme.“

Redaktorka: „Požiadavka na vý-
stavbu kostola rezonuje v Mýtnej 
už 12 rokov. Obec podľa jej starostu 
Pavla Greksu našla pochopenie až 
teraz. Mýtna bola totiž evanjelická 
obec, ale podľa posledného sčítania 
obyvateľstva je katolíckych veriacich 
v obci už 60 %.“

Pavol Greksa, starosta Mýtnej: 
„Hľadali sme riešenia, aby sme mohli 
nájsť vhodné miesto. Toto občian-
ske združenie jednalo s nami o 9 
miestach, vrátili sme sa k pôvodnému 
zámeru a vystavili sme ho na obec-
nom pozemku, kde si občianske zdru-
ženie, alebo lepšie povedané Farnosť 
Divín, odkúpila tento pozemok.“

Redaktorka: „Tento rok chcelo 
združenie vykopať základy a betóno-
vať. No pre dobré počasie pokračujú 
ďalej.“

Emil Bella, predseda občianskeho 
združenia Spoločnosť pre duchovnú 
obnovu: „Chceli by sme to po ten chór 
vymurovať, tie 2,70 cm a tým by sme 
to aj ukončili tento rok. Pozakrývať 
múry a do jari to nechať tak ako je.“ 

             Rádio Regina, 17/10/2012 

Regulácia bilbordov  
bude miernejšia

Zákon, ktorý mal zabrániť záplave 
nechcených bilbordov, bude miernej-
ší. Ak by prešiel v pôvodnom znení, 
deväťdesiat percent bilbordov na Slo-
vensku by museli odstrániť. Aktuálny 
návrh hovorí o tom, že kde budú stáť 
veľkoplošné reklamy, rozhodnú sa-
mosprávy.

Sýrske mesto Aleppo sa nachá-
dza na starobylej Hodvábnej ceste 
už od staroveku. Aj preto vždy ťažilo 
z obchodu. Historické centrum mes-
ta vzniklo v pätnástom storočí. Bolo 
tam aj unikátne kryté trhovisko, ktoré 
sa dostalo na zoznam svetového kul-
túrneho dedičstva UNESCO. Keď sa 
boje presunuli do centra mesta, vzác-
ne trhovisko vyhorelo. Podobný osud 
stihol aj starovekú mešitu.

Obyvateľ mesta: „Situácia v mes-
te je veľmi zlá. Svet je hluchý a sle-
pý, ale my teraz potrebujeme najmä 
strelivo.“

Pavel Achs, redaktor: „Sýrska 
opozícia v exile sa snaží získať pre 
povstalcov väčšiu podporu západu. 
Najnovšie rokovala so západnými 
diplomatmi v Paríži.“

Laurent Fabius, šéf francúzskej 
diplomacie: „Oceňujem odvahu a od-
hodlanie sýrskych povstalcov. Vďaka 
nim môžeme dnes povedať, že polo-
vica Sýrie je slobodná.“

Pavel Achs, redaktor: „Streľba, 
výbuchy, či bombardovanie však 
v Sýrii neutíchajú. Z krajiny denne 
prichádzajú správy o zverstvách jed-
nej či druhej strany. Vo väčšine prípa-
dov sa však nedajú overiť z nezávis-
lých zdrojov.“

Faisal Meqdad, zástupca sýrske-
ho ministra zahraničných vecí: „Naše 
konečné víťazstvo sa blíži a to vďaka 
najnovšiemu plánu prezidenta Bašara 
Asada. Povstalci prehrajú a s nimi aj 
tí, ktorí im dodávali zbrane a bom-
by.“

Pavel Achs, redaktor: „Konflikt
v Sýrii už podľa mnohých analýz napĺ-
ňa definíciu občianskej vojny. Zvlášt-
ny vyslanec OSN pre Sýriu Lachdar 
Brahímí navrhol obom stranám, aby 
uzavreli dočasné prímerie, počas nad-
chádzajúceho moslimského sviatku 
ídal-adhá. Sýrska kríza nie je ľahostaj-
ná ani Vatikánu. Pápež Benedikt XVI. 
vyšle do Damasku delegáciu, aby vy-
jadril solidaritu so všetkými obyvateľ-
mi krajiny.“       STV 19:00 17/10/2012 

Možno si spomeniete na viaceré repor-
táže nášho Jána Tribulu o veľmi prí-
jemnej starenke - včelárke Juliane Sli-
venskej. Radosť z vysviacky jej osud 
nedoprial. Všetky peniaze, ktoré získa-
la deväťdesiatročná starenka zo Spiša 
včelárením, posielala na nový kostol. 
Boli to tisíce eur, za ktoré sa nakúpili 
sochy svätých, či stavebný materiál. 
Kostolík v Starej Vode si však na prvú 
omšu musí počkať ešte najmenej rok. 
Žiaľ, starká Juliana v ňom už sedieť 
nebude.

Juliana Slivenská, obyvateľka 
obce Stará Voda: „Krížovú cestu, to sú 
štrnásť obrazy, a potom božské srdco 
a svätého Jozefa.“

Redaktor: „Tieto sochy pre kostol 
nakúpila z vlastných peňazí. Ďalšiu 

kôpku venovala na stavebný materiál. 
Sumu starenka prepočítala na dnes už 
neexistujúce slovenské koruny.“

Juliana Slivenská: „Čo vám mám 
povedať? Dvestotisíc.“

Redaktor: „Je to až neuveriteľné, 
koľko peňazí dokážu ľudia venovať 
napríklad na výstavbu kostola.“

Juliana Slivenská: „Ešte by som 
päťtisíc korún dala tohto roku.“

Redaktor: „Nedoprajú sebe, odtrh-
nú si od úst a odnesú radšej na faru. 
V tejto dedine to nie je nič výnimočné. 
Aj táto starenka to vraj robila s láskou 
a jednoducho preto, že chcela.“

Milada Majkútová, správkyňa 
kostola v Starej Vode: „Bola veľmi 
skromná, skromne aj žila a ešte z toho 
mála sa podelila.“

V Mýtnej pri Lučenci stavajú svojpomocne  
a zo zbierok katolícky kostol

Vysviacky sa nedožila
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S čím pápež súhlasí

Keď autor komentára po prvý raz vi-
del túto správu, považoval ju za omyl. 
Prípadne za zámerné propagandistické 
skreslenie pápežových slov ruskou pra-
voslávnou cirkvou, ktorá správu zverej-
nila na svojej internetovej stránke. Veď 
áno, Benedikt XVI. patrí ku konzerva-
tívnejšiemu krídlu aj v rámci zo svojej 
najhlbšej podstaty autoritárskej inšti-
túcie s všelijakou minulosťou. Inšti-
túcie, ktorá je dodnes vo veľkej miere 
postavená na slepej úcte a poslušnosti 
voči nadriadeným a nespochybniteľ-
nosti nimi hlásaných názorov. Predsa 
len to však nie je žiadny iránsky veľký 
ajatolláh vychovávaný v duchu jedinej 
správnej teokracie, pochádza odtiaľ-
to z Rakúska, má európske vzdelanie 
a civilizačné návyky, o demokracii 
a slobode slova nepočul len z hlásení 
zahraničnej špionáže. Katolícka cirkev 
sa azda už vzdala snáh o fyzické pre-
nasledovanie svojich kritikov a o spo-
jenie trónu s oltárom. Zdá sa však, že 
pravoslávna cirkev neklamala, aspoň 
nie úplne. Pápež si naozaj myslí, že 
rozsudok nad Pussy Riot je v poriad-
ku a že podstatou, či aspoň jediným 
dôležitým rozmerom celej veci je, že 
nejaké nehanebnice zámerne zneuctili 
chrám, cirkev a Bohorodičku. Je vôbec 
možné, že nevidí alebo ho nezaujíma, 
že dievčatá protestovali proti niečomu 
úplne inému, než je kresťanská vie-
ra? A že tvrdý rozsudok dostali práve 
zato, čo naozaj kritizovali a v čom mali 
pravdu: že v Rusku vládne diktatúra 
a že ruská pravoslávna cirkev, v duchu 
svojich najhlbších historických tradí-
cií, túto diktatúru nadšene podporuje, 
pretože jej mocensky a materiálne plne 
vyhovuje a je jej navyše ešte aj ideovo 
veľmi blízka? Obhajcovia pápeža sa 
opäť budú snažiť jeho krok obhajovať 
tým, že mu ide len o snahu prekonať 
rozkoly v radoch kresťanov. Podobne, 
ako keď v roku 2009 prijal späť do 
lona cirkvi antisemitu a popierača ho-
lokaustu biskupa Williamsona a jeho 
podobne zmýšľajúcich prívržencov. 
Naozaj však má cenu snažiť sa o dob-
ré vzťahy s každým aj za cenu, že tak 
nepriamo podporíme akékoľvek šiale-
né a neľudské názory a činy? Ak totiž 
pápež súhlasí s trestom pre Pussy Riot, 
ťažko sa zbaviť dojmu, že súhlasí aj 
s tým, čo punkerky kritizovali. Prečo 
sa potom čudovať tomu, ako dopadol 
biskup Bezák.                   Peter Morvay
                            SME 19/10/2012

Patriarchovi ruskej pravoslávnej cirkvi 
Kirillovi vyjadril pápež Benedikt 
XVI. solidaritu v jeho postoji voči od-
súdeným punkerkám zo skupiny Pus-
sy Riot a začudoval sa nad reakciami 
médií počas procesu proti ruskej kape-
le. Jeho stanovisko zverejnila stránka 
moskovského patriarchu po návšteve 
jej metropolitu Hilariona vo Vatiká-
ne. Ruská pravoslávna cirkev získala 
vplyvného spojenca vo svojej tvrdej 
kritike punkovej kapely Pussy Riot. 
„Solidárnosť ruskej ortodoxnej cirkvi 
s jej pozíciou a prekvapenie nad reak-
ciami niektorých médií“ vyjadril sám 
pápež Benedikt XVI.

Urazili Putina aj cirkev
Dve punkerky odsúdili na dva roky 

väzenia za protikremeľský happening 
v moskovskom Chráme Krista Spasi-
teľa, kde vyzývali Bohorodičku, aby 
ich zbavila Putina. Tretiu prepustili 
na podmienku. Informáciu o podpore 
hlavy katolíckej cirkvi patriarchovi 
Kirillovi zverejnila ruská pravoslávna 
cirkev na svojej internetovej stránke. 
Pápež na stretnutí s ruským metropo-
litom Hilarionom, ktorý má na sta-
rosti vonkajšie vzťahy cirkvi, zaželal 
Kirillovi veľa Božej pomoci a úspe-
chov. „Rozprávali sa aj o znesvätení 
kresťanských svätých miest v rôznych 
krajinách a vandalizme v Chráme 

Krista Spasiteľa,“ píše sa na stránkach 
ruskej pravoslávnej cirkvi. Patriarcha 
Kirill, s ktorým má prezident Putin 
blízky vzťah, označil správanie Pussy 
Riot za rúhanie a neskôr ich vyzval na 
kajanie sa.

Hovorca nechce rušiť
Hovorca Vatikánu Federico Lom-

bardi nechcel komentovať pápežovo 
stanovisko, ktoré zverejnila pravosláv-
na cirkev. „Nemám na to čo povedať. 
Nemám v pláne vyrušiť pápeža, aby 
som sa ho na to pýtal,“ povedal Lom-
bardi pre britský denník Independent. 
Pussy Riot za februárové vystúpenie 
v chráme odsúdili za vandalizmus 
s náboženským motívom. Samy sa 
na procese bránili, že nechceli uraziť 
veriacich, len protestovať proti es-
tablishmentu pod vedením Vladimira 
Putina. Ten nedávno v rozhovore pre 
ruskú NTV vyhlásil, že si želal, aby 
ich odsúdili. Advokáti Pussy Riot aj 
ľudskoprávne organizácie označili 
celý proces za spolitizovaný. Naopak, 
podporu Pussy Riot kritizoval český 
premiér Petr Nečas, podľa ktorého to 
škodí českému biznisu. Proti Pussy 
Riot sa nedávno vyjadril aj bieloruský 
diktátor Alexander Lukašenko, ktorý 
na ich adresu povedal, aby sa „z hnoja 
nerobili hrdinky“.                  

            Mirek Tóda, SME 19/10/2012

Sklad solidarity, ktorý na Jasovskej ulici v Petržalke prevádzkuje Sloven-
ská katolícka charita, má v týchto dňoch druhé narodeniny. Od jeho vzni-
ku v októbri 2010 prispelo svojimi darmi už sedemsto občanov a dvadsať 
firiem a jeho pomoc využilo viac ako dvetisíc ľudí v núdzi. Do skladu
môže ktokoľvek priniesť veci, ktoré svojmu účelu ešte slúžia, avšak ma-
jiteľ ich už nepotrebuje. Sklad solidarity je pre darcov, aj pre ľudí v núdzi 
otvorený vždy v utorok, v stredu, v piatok a v sobotu od desiatej do pät-
nástej hodiny. TV Bratislava, 18/10/2012

Sklad solidarity

Pápež Benedikt je proti Pussy Riot

Redaktor: „Hoci ju už sily opúšťa-
li, včiel sa vzdať nechcela. Veď vďaka 
nim mohla výstavbu kostola podporo-
vať.“

Juliana Slivenská: „To mi teraz už 
robí radosť to. Tak včielky ešte že ma 
držia, no.“

Redaktor: „Do poslednej chvíle 
pritom verila, že bude na prvej omši 
v novom kostolíku. Jej srdce ale dotĺk-
lo skôr.“

Milada Majkútová, správkyňa kos-
tola v Starej Vode: „Aj z toho neba sa 
bude tešiť, keď sa to dokončí.“

Redaktor: „Hoci sa veľký sen veľ-
kej včelárky a najmä dobrého človeka 
nesplnil, isté je, že pre kostol v Starej 
Vode urobila viac, ako ktokoľvek iný 
a zdá sa, že ľudia jej to nezabudnú. 
Veď aj naďalej sa chcú starať o jej 
včielky, keďže ich pani sa na ne poze-
rá už zhora.“    Ján Tribula,  Markíza, 
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Je nelichotivé, že medzi technolo-
gickou vyspelosťou súkromného 
sektora a štátnej správy je priepast-
ný rozdiel. To, ako sa všetci vládni 
predstavitelia snažia tento rozdiel 
eliminovať, počúvame každoročne 
v pravidelných intervaloch. Avšak 
tam, kde sa jedni snažia, druhí ko-
najú. Práve katolícka cirkev, ktorá 
je inštitúciou dlhodobo zastávajú-
cou tradičné hodnoty, uštedrila štát-
nym službám gól. Vďaka ktorému 
budú môcť katolícke farské úrady 
poskytovať moderné služby verej-
nosti skôr ako úrady štátne.

O čo vlastne ide? Poznáte to, 
stavebné povolenie, predaj, kúpa 
nehnuteľnosti, strata dokladov, 
svadba, jedným slovom, rôzne ži-
votné situácie, ktoré si vyžadujú 
rôzne doklady, potvrdenia, doku-
menty. A vy sa často ocitnete v po-
zícii poštového doručovateľa medzi 
jednotlivými úradmi. Pokiaľ ,,pre-
nášate“ potrebné doklady z úradu 
A do úradu B v rámci jedného mes-
ta, je to síce otravné, ale znesiteľ-
né. Avšak, ak musíte kvôli jednému 
papieru cestovať cez pol Slovenska, 
je to nie len nesmierne zaťažujúce, 
ale i finančne náročnejšie. Riešenie
problematiky existuje a funguje už 
roky v Českej republike, a dobrou 
správou je, že bude pomáhať , šetriť 
eurá a urýchľovať procesy i na Slo-
vensku, a to konkrétne na farských 
úradoch katolíckej cirkvi. V praxi 
to znamená, že už tento rok začne 
postupne odzváňať situáciám, ako 
je cestovanie pre krstný list do far-
nosti, kde ste boli pokrstení, čo bolo 
doposiaľ povinnou jazdou každého 
sobáša chtivého páru alebo rodiča, 
ktorého dieťa sa chystá na prvé sväté 
prijímanie. V praxi to bude zname-
nať, že prídete na farský úrad priná-
ležiaci kostolu, v ktorom sa chcete 

napríklad sobášiť. Opýtajú sa, kde 
ste boli pokrstení, a potrebné dokla-
dy si sami elektronicky vyžiadajú. 
Tie im po spracovaní, v súlade s cir-
kevnými právnymi predpismi, budú 
elektronicky doručené. Katolícka 
cirkev tým svojim veriacim ušetrí 
množstvo času i financií. Riešenie
sa volá ECCLESIA a bolo inšpiro-
vané projektom Czech POINT. Pro-
jekt Czech POINT funguje v Česku 
viac ako 5 rokov. Rozdiel, ako to 
funguje na úradoch s Czech POIN-
Tom a bez neho, demonštruje prí-
klad dvoch stareniek. Ide o staren-
ky z českej obce Bílá a starenky zo 
slovenského Klokočova. Ich domy 
sú od seba vzdialené len niekoľko 
stoviek metrov, no delí ich štátna 
česko-slovenská hranica. Obe sta-
renky potrebujú list vlastníctva na 
právne účely k svojmu pozemku. 
Vyberú sa teda na príslušné miesta, 
kde im tento dokument môžu vy-
dať. Starenka z obce Bílá nasadne 
na bicykel a zamieri na najbližšie 
pracovisko Czech POINTu, čo je na 
obecnom úrade priamo v obci Bílá. 
Bez kolkov a bez čakania požia-
da o list vlastníctva použiteľný na 
právne účely v rámci Českej repub-
liky. Za necelých 5 minút drží žia-
daný dokument v ruke, sadá na bi-
cykel a vracia sa spokojná domov. 
Zatiaľ čo starenka z obce Bílá už 
prišla domov, starenka z obce Klo-
kočov len pred chvíľkou nastúpila 
na autobus smerujúci do Čadce, kde 
sa nachádza najbližší katastrálny 
úrad. Záverečné porovnanie hovorí 
za všetko. Starenka z obce Bílá mi-
nula na získanie listu vlastníctva asi 
20 minút svojho času a zaplatila 6 
eur za poplatky, zatiaľ čo starenka 
z obce Klokočov stratila celé doo-
bedie a minula asi 11 eur za poplat-
ky a cestovné.   Nový Čas 19/10/2012

Cirkev vs. Štát 1:0

V severoírskom Belfaste dnes otvá-
rajú prvú súkromnú interrupčnú 
kliniku. V silne katolíckom regióne 
však už pred otvorením spôsobila 
rozruch a očakávajú sa aj demon-
štrácie. Obhajcovia práva na život 
sa vraj pokúsia činnosť kliniky za-
staviť. Jej majitelia dokonca dlho 
tajili, kde sa bude klinika nachá-
dzať. Viac povie Nina Krajčovičo-
vá, redaktorka: „V Severnom Írsku 
pristupujú k interrupciám veľmi 
prísne. Žena môže podstúpiť ume-
lé prerušenie tehotenstva len ak 
to ohrozuje jej duševné či fyzické 
zdravie. Takýto zákon podporuje 
interrupčnú turistiku. Minulý rok 
vykonali v Severnom Írsku sto-
šestnásť potratov, no viac ako tisíc 
žien vycestovalo za interrupciou do 
Anglicka a Walesu, ako napríklad 
tridsaťdvaročná Mandy. Pre stanicu 
SkyNews povedala.

Mandy: „Informovala som svoju 
doktorku, že som tehotná, no dieťa 
si nemôžem nechať. Odpovedala mi, 
že s tým nemôžem nič urobiť. Neda-
la mi kontakt na nikoho, kto by mi 
pomohol a viac sa o mňa nestarala.“

Nina Krajčovičová, redaktorka: 
„Práve ženám ako Mandy by chceli 
pomôcť na súkromnej klinike Marie 
Stopesovej v Belfaste. Riaditeľka 
centra Dawn Purvis tvrdí, že ich čin-
nosť bude v súlade so severoírskymi 
zákonmi.“

Dawn Purvis, riaditeľka inter-
rupčného centra: „Interrupcie u nás 
sú legálne, problém však spočíva v 
ich dostupnosti. Chápeme, ak majú 
niektorí ľudia iný názor, no dúfame, 
že budú rešpektovať rozhodnutie na-
šich klientov.“

Nina Krajčovičová, redaktorka: 
„Téma potratov je v katolíckom 
Severnom Írsku kontroverzná, v sa-
motnom Írsku sú interrupcie dokon-
ca zakázané. Aktivisti, ktorí bojujú 
za ochranu nenarodených detí, chcú 
proti novej klinike bojovať. Zakla-
dateľka hnutia Vzácny život Berna-
dette Smyth.“

Bernadette Smyth, zakladateľka 
hnutia Vzácny život: „Musíme pro-
testovať, hoci aj súdnou cestou. Ch-
ceme hlavne upovedomiť políciu, že 
v Belfaste vzniká legálna potratová 
klinika.“

Nina Krajčovičová, redaktorka: 
„Severní Íri nikdy neuznali zákon o 

interrupciách z roku 1967, ktorý pla-
tí vo zvyšku Britského kráľovstva. 
Klinika v Belfaste je pomenovaná 
po Škótke Marie Stopesovej, kto-
rá na začiatku dvadsiateho storočia 
propagovala plánované rodičovstvo 
v čase, keď boli otázky manželského 
sexuálneho života ešte veľkým tabu. 

Aj na interrupčnej klinike však budú 
platiť prísne pravidlá: každá žiada-
teľka bude musieť svoj krok konzul-
tovať so špeciálnou komisiou, bude 
potrebovať hodnotenie od dvoch le-
károv a interrupciu budú môcť pod-
stúpiť len do deviateho týždňa teho-
tenstva.“ Rádio Slovensko, 18/10/2012

Otvorenie prvej súkromnej interrupčnej kliniky


