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Na prvý pohľad jednoduché zrušenie 
dvoch štátnych sviatkov sa ukazuje 
pre vládu ako zložitý rébus, ktorý tak 
skoro nedokáže vyriešiť. Problémom 
je 15. september, Sviatok Sedembo-
lestnej Panny Márie, ktorý katolícka 
cirkev bráni. Zo sviatkov by mal ubud-
núť ešte 1. september Deň Ústavy SR. 
Na budúci rok obidva dni pripadnú na 
nedeľu, čo dáva vláde čas. Dovtedy 
môže názor aj zmeniť a vypustiť iný 
sviatočný deň. Zamestnávatelia však 
tlačia, aby problém začala riešiť už 
začiatkom budúceho roka. Za zacho-
vanie sviatku Sedembolestnej veriaci 
spustili petíciu, podporilo ju už takmer 
120-tisíc ľudí. Proti zrušeniu sa vyslo-
vila aj opozícia. Katolícka cirkev by 
bola najradšej, keby sa sviatok zacho-
val. Momentálne nebežia oficiálne
rokovania s vládou, na neoficiálnej
úrovni sa zvažujú možnosti riešenia. 
Predseda Konferencie biskupov Slo-
venska Stanislav Zvolenský naznačil 
snahu cirkvi dohodnúť sa. Podľa neho 
ide stále o otvorenú otázku. Podotkol, 
že verejnosť ju pomerne citlivo vníma 
a je skôr naklonená k tomu, aby ten-
to sviatok zostal slávený aj s dobro-
dením, že bude voľným dňom. „Ale 
zároveň by som povedal, že otázka je 
vo vývoji, lebo stále sa skúmajú mož-
nosti, akým spôsobom by aj katolícka 
cirkev mohla vyjsť v ústrety, aby sme 
ukázali, že máme naozaj záujem na 
pomoci spoločnosti, ktorá sa nachá-
dza v komplikovanej ekonomickej 
situácii,“ povedal Pravde Zvolenský. 
Úrad vlády tvrdí, že problematika 
počtu štátnych sviatkov, resp. ich fle-
xibilného presúvania, nie je uzatvo-
rená. „Rokovania o tejto požiadavke 
zamestnávateľov sú stále otvorené. 
Vláda víta konštruktívnejší prístup 
cirkvi v tomto ekonomicky zložitom 
období, v ktorom sa ocitlo Slovensko 
i celá EÚ,“ zareagoval šéf tlačové-
ho odboru Úradu vlády Erik Tomáš. 
Politológ Michal Horský hovorí, že 
Rada solidarity a rozvoja zrejme ko-
nečne zafungovala, keď predstaviteľ 
katolíckej cirkvi zablokoval zámer 
vlády rušiť sviatok a prikláňa sa k sta-
novisku prispieť vlastným dielom 
k riešeniu ekonomických problémov 

spoločnosti. „Vzhľadom na doteraj-
šiu argumentáciu, že viaceré dni pra-
covného pokoja obsahuje Vatikánska 
zmluva, Konferencia biskupov by 
mala nájsť zhodu so Svätou stolicou, 
aby jeden zo sviatkov zo zmluvy vy-
padol,“ mieni politológ. Zrušiť dni 
voľna je požiadavka zamestnávate-
ľov. Stále na nej trvajú a je im jedno, 
ktoré dni to budú. Prezident Asociácie 
zamestnávateľských zväzov a zdru-
žení Rastislav Machunka povedal, že 
v tejto chvíli nebudú na to intenzívne 
tlačiť. „Dôležitá je teraz konsolidácia 
verejných financií. Vnímame to tak,
že začiatok budúceho roka by mal byť 
ten čas, keď sa pripraví návrh novely 
zákona o štátnych sviatkoch,“ pozna-
menal Machunka. Premiér Robert 
Fico ešte cez leto Pravde povedal, že 
nechce necitlivo pristupovať k zru-
šeniu sviatkov a nikoho sa nepýtať. 
Navrhol riešenie, že by sa Sviatok 
Sedembolestnej Panny Márie neru-
šil, ale presunul na nedeľu. Alterna-
tívou by tiež mohlo byť riešenie ako 
v Portugalsku. Tam uzatvorili dohodu 
medzi štátom a Vatikánom o dodatku 
k Vatikánskej zmluve, na základe kto-
rého sa päť rokov nebude v konkrétny 
deň uplatňovať štátny sviatok. Po tom 
sa k tejto problematike vrátia a podľa 
ekonomického vývoja povedia, či ďa-
lej áno, alebo nie. „Určite by právne 
najčistejším riešením bola dohoda 
s Vatikánom na dodatku, samozrej-
me, za priamej asistencie Konferen-
cie biskupov,“ hovoril premiér. Slo-
vensko patrí medzi európske krajiny 
s najvyšším počtom dní pracovného 
pokoja. Je ich až 15. Ak by aj vláda 
ustúpila od 15. septembra, nemá veľa 
možností pretlačiť iný deň. Viaceré 
dni pracovného pokoja, ktoré sú na-
príklad cirkevnými sviatkami, sú za-
písané vo Vatikánskej zmluve. Na 
voľné dni počas Vianoc, Veľkej noci 
alebo Sviatok všetkých svätých by 
nesiahala. Malý manévrovací priestor 
má pri rušení občianskych sviatkov, 
ako je 17. november, výročie nežnej 
revolúcie, či 29. august, Výročie SNP. 
Navyše je nepredstaviteľné, že by ľa-
vicový Smer siahol na 1. máj - Svia-
tok práce.                 Pravda, 12.11.2012

Sciarpelletti s podmienkou

Vatikánsky súd v sobotu uznal po-
čítačového experta Claudia Sciar-
pellettiho vinným z marenia spra-
vodlivosti v prípade úniku tajných 
dokumentov poukazujúcich na ko-
rupciu vo Vatikáne. Odsúdil ho na 
dvojmesačný podmienečný trest. 
V tejto kauze už ten istý súd v ok-
tóbri odsúdil na 18 mesiacov vä-
zenia pápežovho komorníka Paola 
Gabrieleho. Sciarpelletti mu údajne 
ako počítačový odborník pomáhal 
pri získavaní citlivých materiálov. 
Gabrieleho zatkli v máji, podľa 
vlastných slov chcel poukázať na 
intrigánsky boj o moc a na korup-
ciu vo Vatikáne. Tvrdí, že krádeže 
sa nedopustil a že je vinný len zo 
zneužitia dôvery pápeža. Očaká-
va sa, že pápež Benedikt XVI. mu 
udelí milosť.           Šport,  12.11.2012

Zrušiť štátny sviatok je ťažšie, ako sa zdalo

BenedictusPPXVI

Pápež Benedikt XVI., ktorý už do 
vlaňajška aktívne využíva na šíre-
nie posolstiev i Twitter, ďalej pre-
hĺbi svoju prítomnosť na tejto soci-
álnej sieti. Ako potvrdil vatikánsky 
hovorca Federico Lombardi, mož-
no ešte do konca kalendárneho roka 
bude mať hlava katolíckej cirkvi 
na Twitteri mikroblog. Pápežova 
schránka je už zriadená, jej pou-
žívateľské meno bude tradične la-
tinské @BenedictusPPXVI. Lom-
bardi priznal, že hlava katolíckej 
cirkvi nebude tweetovať osobne.    
           JÁN FELIX, Šport, 10.11.2012

Vandali v akcii

BRATISLAVA - Neznámi vandali 
poškodili výstavu Slovenskej kato-
líckej charity na Hviezdoslavovom 
námestí. Poškodili závesný systém 
výstavy a štyri veľké fotografie.
Organizátor výstavu ukončil. 
                          Nový čas, 13.11.2012



PRÍLOHA ŽC                                                                                                                                      Monitoring médií

2                      46/2012   
                                

Anglikánska cirkev sa pripravuje na 
vymenovanie nového arcibiskupa. 
Nástupcom odchádzajúceho Rowa-
na Williamsa je päťdesiatšesťročný 
biskup Justin Welby. Čaká ho ťažká 
úloha, zjednotiť cirkev, ktorú v po-
sledných rokoch rozdeľuje otázka ho-
mosexuálnych kňazov, či biskupská 
vysviacka žien.

Budúci arcibiskup má zaujíma-
vých rodičov, aj minulosť. Jeho mat-
ka bola sekretárka britského premiéra 
Winstona Churchilla a otec sa poznal 
s Kennedyovcami. Nový vodca ang-
likánskej cirkvi je zároveň príkladom 
raketovej kariéry. Študoval na prestíž-
nej Univerzite v Cambridge, jedenásť 
rokov pracoval ako manažér v dvoch 
ropných spoločnostiach. Dobre plate-
nej práce sa ale vzdal a v roku 1987 
sa dal vysvätiť za kňaza. Biskupom sa 
stal len minulý rok.

Justin Welby, budúci arcibiskup 
z Canterbury: „Je mi veľkou cťou, že 
ma nominovali na post nového arci-
biskupa. Vôbec som to neočakával. 
Som ale presvedčený, že môžem zme-
niť smer, ktorým sa uberá anglikánska 
cirkev, a zároveň veriacim ukázať, že 
sme vnútorne veľmi silní.“

Vlado Lichvár, redaktor: 
„Anglikánska cirkev má vo svete 
sedemdesiatsedem miliónov ve-
riacich. Najmä jej členovia v af-
rických krajinách dúfajú, že nový 
arcibiskup dokáže zjednotiť cirkev 
rozdelenú napríklad otázkou ho-
mosexuality.“

Nicholas Okoh, biskup angli-
kánskej cirkvi v Nigérii: „Jeho úloha 
bude veľmi ťažká. Musí zjednotiť dva 
myšlienkové tábory. Za pravdu môže 
dať ale len jednej strane. Napríklad 
v otázke vysvätenia homosexuálov za 
kňazov sme proti.“

Justin Welby, budúci arcibiskup 
z Canterbury: „Ako cirkev nemôžeme 
nikoho diskriminovať. Sme súčasťou 
moderného sveta a musíme sa tak 
správať. Už o týždeň sa bude hlasovať 
o vysvätení žien za biskupky. Ja bu-
dem hlasovať za.“

Vlado Lichvár, redaktor: „Odstu-
pujúci arcibiskup Rowan Williams 
oznámil odchod nečakane v marci 
tohto roka. Úrad ho údajne veľmi 
vyčerpával. O svojom nástupcovi ho-
vorí, že potrebuje mať stavbu tela ako 
byvol a kožu hrubú ako hroch.“ 

                         STV 1, 11.11.2012

Biskupi vedeli  
o problémoch

Biskupi vedeli o problémoch na Tr-
navskej arcidiecéze. Bezáka odporu-
čili na Vatikán. Je to oficiálne. O po-
chybnostiach, finančných praktikách
Jána Sokola vedeli aj všetci slovenskí 
biskupi. Na nejasnosti v účtovníctve 
na Trnavskej arcidiecéze ich v mi-
nulosti upozorniť Róbert Bezák. Bis-
kupi mu ale odporučili obrátiť sa na 
Vatikán.

Takto vyzerajú najvážnejšie eko-
nomické prešľapy Jána Sokola. Naša 
televízia na ne upozorňuje už od júla. 
Doteraz ale o nich nikto z cirkevných 
kruhov nechcel oficiálne hovoriť.
Zmenilo sa to až po našich otázkach 
arcibiskupovi Zvolenskému. Ten pri-
znal, že Sokolove pochybné účtov-
níctvo riešili všetci biskupi.

Stanislav Zvolenský, predseda 
Konferencie biskupov Slovenska: 
„Sme sa týmito otázkami zaoberali.“

Lukáš Zuzelka, reportér TA3: 
„Diskusia mal pred dvomi rokmi roz-
prúdiť Róbert Bezák. Ten musel hasiť 
všetky Sokolove problémy priamo na 
Trnavskej arcidiecéze. Biskupi dali 
Bezákovi takúto radu.“

Stanislav Zvolenský, predseda 
Konferencie biskupov Slovenska: 
„Boli odporučené štandardné po-
stupy, ktoré sa používajú vo vnútri 
katolíckej cirkvi.“

Lukáš Zuzelka, reportér TA3: „To 
znamená, že Bezák sa mal so všetký-
mi nejasnosťami obrátiť priamo na 
Vatikán. Tam ho ale odmietli vypo-
čuť.“

Róbert Bezák, bývalý trnavský 
biskup: „Od septembra 2009 som 
viackrát informoval Svätú stolicu 
o závažných problémoch spojených 
so stavom a hospodárením Trnav-
skej arcidiecézy za pôsobenia môjho 
predchodcu a žiadal som o vykonanie 
kontroly, ako aj o usmernenie, ako 
mám v tejto veci postupovať. Nedo-
stal som však žiadne vyrozumenia.“

Lukáš Zuzelka, reportér TA3: 
„Otázkou tak zostáva, či sa nakoniec 
podarilo dať Bezákovi účtovníctvo 
do poriadku. Arcibiskup Zvolenský 
o tom nemá žiadne informácie.“

Stanislav Zvolenský, predseda 
Konferencie biskupov Slovenska: 
„Tak to neviem, to vám neviem po-
tvrdiť ani vyvrátiť.“

    Lukáš Zuzelka, TA3, 11.11.2012

Anglikánskeho arcibiskupa čakajú ťažké úlohy

Odvolanie arcibiskupa Bezáka bolo 
podľa pápeža bolestivé, ale potrebné. 
Chcel tak obnoviť kolegialitu medzi 
biskupmi a usporiadať pastoračné 
riadenie v trnavskej arcidiecéze. Píše 
to v liste našim biskupom. Tí prijí-
majú vysvetlenie pápeža bez výhrad. 
Cirkevný analytik však naznačuje, že 
pre všetkých veriacich tieto dôvody 
stačiť nemusia. Podrobnejšie už Mar-
ta Výbošteková, redaktorka: „Konfe-
rencia biskupov Slovenska zverejnila 
list pápeža Benedikta XVI., v ktorom 
vysvetľuje dôvody odvolania arcibis-
kupa Róberta Bezáka. Predseda KBS 
Stanislav Zvolenský: „Svätý Otec 
konštatuje, že skutočne s bolesťou 
robil toto rozhodnutie, pre dobro, iste 
pre osobné dobro aj otca arcibiskupa 
Róberta, aj pre dobro katolíckej cirkvi 
na Slovensku.“

Redaktorka: „V liste sa o dôvodoch 
Bezákovho odvolania priamo píše.“

Z listu pápeža Benedikt XVI.: 

„Starostlivo a vecne som sa obozná-
mil s vážnou a znepokojujúcou situá-
ciu a po dlhej modlitbe nemohol som 
sa vyhnúť povinnosti, vyplývajúcej 
z lásky, obnoviť medzi vami účinnú 
kolegialitu a usporiadané pastoračné 
riadenie v trnavskej arcidiecéze.“

Redaktorka: „Prečo sa konferencia 
rozhodla list zverejniť? Podľa cirkev-
ného analytika Imricha Gazdu, aby 
upokojila stále napätú situáciu.“

Imrich Gazda, cirkevný analytik: 
„Zároveň je prejavom podpory slo-
venským biskupom.“

Redaktorka: „Medzi veriacich, 
ktorí Bezáka aktívne podporujú a vy-
svetlenie v liste im nestačí, patrí aj Al-
fonz Poliak.“

Alfonz Poliak: „Osobne si mys-
lím, že vo vierouke Róbert Bezák ne-
pochybil a je to iste iba smer k obnove 
a nejakým novým metódam v cirkvi, 
ktoré sa mu vyčítali.“

              Rádio Slovensko, 10.11.2012

Dôvody odvolania arcibiskupa Bezáka
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Evanjelizátor Škripek v Plus Jeden 
De ň v záplave otázok od čitateľov. 
Prišiel na hodinu, zostal skoro tri.

Evanjelizátor a poslanec Bra-
nislav Škripek z Obyčajných ľudí 
nepatrí medzi sivý parlamentný prie-
mer. Nosí dlhé vlasy, nábožensky 
ladené kravaty a prezentuje sa ako 
bojovník proti neprimeranej naho-
te v médiách. Ako o sebe prezradil 
v online rozhovore na www.pluska.
sk, nechodí príliš často na kúpalisko 
a snaží sa pozerať filmy, kde sa to
s erotikou nepreháňa.

Škripek vyrastal ako ateista, pod-
ľa vlastných slov Boha spoznal na vo-
jenčine. V rozhovore Boha spomínal 
aj v rámci manželského sexu, ktorého 
poslaním by malo byť plodenie detí. 
„Sú ľudia, ktorí Boha nechcú rešpek-
tovať, a preto používajú svoje telá bez 
ohľadu na bázeň a rešpekt voči Bohu. 
Berú si teda len tú radostnú stránku 
sexu, ale nie jeho následky – plodenie 
a výchovu detí. Každý človek si pred 
Bohom ponesie svoju zodpovednosť,“ 
upozornil Škripek.

Vysvetlil aj „víkendový“ sex
Patria intímnosti iba na večer, 

víkend a do postele? To sa pýtali aj 
niektorí diskutujúci, ktorí tak reago-
vali na Škripekovo nedávne vyhlá-
senie. „Prirodzeným spôsobom je to 
tak, že sexu sa venujeme večer, cez 
víkend, jednoducho vo voľnom čase. 

Toto je väčšinový, bežný úzus. Preto 
tvrdím, že nás niektoré médiá tla-
čia do nezmyselného zaoberania sa 
erotikou a sexuálnymi zobrazeniami 
v dennej spravodajskej tlači,“ trvá na 
svojom Škripek, ktorý by chcel „ne-
želanú“ nahotu v médiách obmedziť 
aj zákonom. Mal by určiť, čo je ešte 
v medziach a čo už nie.

Erotické scény neprepína
Politik a evanjelizátor sa považuje 

za tolerantného a svojim deťom urči-
te nehovorí, že ich priniesol bocian. 
„Prečo by som takto trieskal dve na 
tri? Moji chlapci dostávajú zdravé 
a ich veku primerané poučenia. Máme 
otvorený vzťah, takže sa môžu pýtať,“ 
prezradil o svojej výchove. Ak už 
s manželkou sledujú film a sú v ňom
erotické scény, neprepína. „Pozerám 
hlavne kvalitné filmy, kde sa k takým
scénam režiséri lacno neuchyľujú,“ 
vysvetlil. Priznáva, že jeho nekon-
venčný vzhľad niektorých konzerva-
tívnejších veriacich poburuje. Vlasy si 
však nenechal narásť cielene. „Nemal 
som čas dať sa ostrihať,“ priznal. Po-
zornosť pútajú aj prstene na jeho ru-
kách. Okrem obrúčky nosí aj šperky, 
ktoré zväčša dostal do daru. 

Nekonvenčný?: Škripek nosí dlhé 
vlasy, nábožensky ladené kravaty 
a bojuje proti neprimeranej nahote 
v médiách.

    (las), Plus jeden deň, 10.11.2012

Erotika s rakvami

Poľská firma spojila v kalendári
smrť s rozkošou

V katolíckom Poľsku vzbudil 
rozruch erotický kalendár s rakva-
mi. Je určený pre firmy s pohreb-
nými službami. Na každej z dva-
nástich strán je nahá žena, ktorá 
provokatívne pózuje pri úmrtnom 
lôžku. Kam tento svet speje?

Morbídna brožúrka slúži aj 
ako kalendár i ako katalóg. Jeden 
obrázok z budúcoročnej edície 
zachytáva mladú ženu s hadom na 
hrudi, ako odpočíva na truhle. Na 
inom zas žena vo fialovom korze-
te drží v ruke srdce muža, ktorý 
leží v rakve.

Zisk na charitu
Autorom kontroverzného ka-

lendára je poľská firma Lindner,
ktorá sa rozhodla venovať celý 
zisk charite. Majiteľ firmy
Zbigniew Linder vysvetľuje, že 
s myšlienkou prišiel jeho syn. 
Vraj chcel vytvoriť niečo kreatív-
ne, čo by smrť a pohreb odľahči-
lo. Tak mu napadlo, že spojí krásu 
poľských žien s ručne robenými 
rakvami. Týmto nápadom chcel 
tiež poukázať na to, že truhly sú 
produkt a nie náboženský symbol. 
Kalendár si už záujemcovia môžu 
objednať na špeciálnej stránke fir-
my.   

           Plus jeden deň, 10.11.2012

Erotické scény v televízii neprepína

Zakrývaním očí zneužívanie detí ne-
zmizne, naopak, je to rovnaké zlo. 
Austrálska premiérka sa rozhodla do-
behnúť zameškané a nariadila vytvo-
renie špeciálnej vyšetrovacej komisie. 
Tá bude skúmať, ako cirkvi, detské 
domovy či charitatívne organizácie 
postupujú pri podozrení zo zneuží-
vania. Julia Gillardová sa rozhodla 
konať po tom, čo vysokopostavený 
policajný dôstojník obvinil cirkev, 
že roky chránila pedofilných kňazov
a uprednostňovala svoje záujmy pred 
záujmami obetí. „Chcem to napra-
viť,“ vyhlásila Gillardová. „Zneuží-
vanie detí, sexuálne zneužívanie detí 
je zlo. Je to zlo, páchané zlými ľuď-
mi. No nie je to len zlo ľudí, ktorí ho 
páchajú. Systematicky sa zlyháva pri 
reagovaní naň. Obvinenia, ktoré sa 

nedávno objavili, sú srdcervúce. Toto 
sú zákerné zločiny, ktorým by nemalo 
byť vystavené žiadne dieťa. A príliš 
veľa dospelých od tohto zla odvraca-
lo oči,“ odznelo vo vyhlásení, ktorým 
premiérka oznámila vznik vyšetrova-
cej komisie. Na jej vytvorenie vyzval 
ešte minulý týždeň detektív šéfinšpek-
tor Peter Fox. Zneužívanie detí vyšet-
ruje už tri desaťročia a tvrdí, že má 
dôkazy o snahe tieto zločiny zakryť. 
„Cirkev o nich často vie, no nerobí nič 
iné, len chráni pedofila a vlastnú po-
vesť. Rozhodne zneužívanie nehlási,“ 
tvrdí policajt, ktorý má už plné zuby 
systému, umožňujúcemu páchateľom 
ujsť pred spravodlivosťou. „Z vlastnej 
skúsenosti môžem potvrdiť, že cirkev 
veci ututláva, že umlčiava obete, že 
bráni policajnému vyšetrovaniu, že 

varuje páchateľov, že ničí dôkazy a že 
kňazov presúva z jediného dôvodu - 
aby ochránila svoje dobré meno.“ De-
taily práce vyšetrovacej komisie ešte 
nie sú známe. Nemala by sa však sú-
strediť len na katolícku cirkev, ale na 
všetky organizácie, ktoré prichádzajú 
do styku s deťmi. Podľa austrálskej 
katolíckej cirkvi sú podobné vyhlá-
senia nepodložené a nezodpovedajú 
skutočnosti. Konferencia biskupov 
Austrálie zároveň privítala vytvo-
renie vyšetrovacej komisie. Vlastné 
vyšetrovanie už začali aj austrálske 
štáty Nový Južný Wales a Victoria. 
V prvom z nich práve Fox vyšetroval 
viac ako 400 prípadov zneužívania 
duchovnými. Vo Victorii katolícka 
cirkev pred dvoma mesiacmi prizna-
la, že od 30. rokov minulého storočia 
jej kňazi zneužili minimálne 620 detí. 
Cirkev čelí podobným škandálom na 
celom svete.           Pravda, 13.11.2012

Austrália si posvieti na tých, čo kryjú pedofilov
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Zvony zo Spiša šli  
do celej Európy

Spišskú Novú Ves preslávila naj-
významnejšia gotická zvonolejárska 
dielňa na Slovensku. Založil ju maj-
ster Konrád Gál. Zvony z jeho dielne 
pozná celá Európa. Odlievať ich tam 
začali už pred šesťsto päťdesiatimi pia-
timi rokmi.

Z dielne Konráda Gála je aj tento 
„šmertný“ zvon. Jeho priemer je de-
väťdesiatdva centimetrov a nájdete 
ho v kostolnej veži rímskokatolíckeho 
Kostola Nanebovzatia Panny Márie 
v Spišskej Novej Vsi.

Jana Barbuščáková, turistické in-
formačné centrum, Spišská Nová Ves: 
„Ľudovo ho nazývame umieráčik a je 
to zároveň najmenší a najstarší zvon 
v našej veži.“

Redaktorka: „Klenotom slávnej 
spišskonovoveskej zvonolejárskej diel-
ne je i táto krstiteľnica v rímskokatolíc-
kom kostole. Je jedným z posledných 
diel Konráda Gála. Tak, ako Levočania 
majú svojho majstra Pavla, Novoveš-
ťania si prajú, aby sa podobného uzna-
nia ušlo ich majstrovi Konrádovi.“

Anketa: Obyvateľ Spišskej Novej 
Vsi: „Čaká nás kopec roboty, aby sme 
ho tak predstavili ľuďom, žeby si ho 
vážili jak majstra Pavla.“

Obyvateľka Spišskej Novej Vsi: 
„Ako bol majster Pavol vyhrabaný 
z dejín, tak aj on si zaslúži byť vyhra-
baný.“

Obyvateľ Spišskej Novej Vsi: 
„Myslím si, že si zaslúži za to, čo uro-
bil, lebo tie zvony sú všade.“

Redaktorka: „Zvony a krstiteľni-
ce Konráda Gála zasypali nielen celý 
Spiš, východ Slovenska, ale nájsť ich 
môžeme aj v Poľskom Krakove, či 
v Maďarsku.

Ružena Kormošová, mestská his-
torička: „Konrád Gál bol známy tým, 
že odlial zvony na Višegrade, to bolo 
sídlo kráľov. Kvôli tomu mu kráľ Ľu-
dovít Veľký z Anjou udelil vlastne pri-
vilégiá. Mohol si vybrať bydlisko. Do-
stal sa na Spiš, usadil sa v našom meste 
a založil tú zvonolejársku dielňu.“

Redaktorka: „Pamätník majstra 
zvonolejára Konráda Gála oddnes 
zdobí spišskonovoveské námestie. Pri 
príležitosti osláv zvonolejára Konráda 
Gála, ktorý založil najvýznamnejšiu 
gotickú zvonolejáreň na Slovensku, 
dnes na Slovenskej pošte vydávali pe-
čiatku.“                     Maria Balážová

                     STV1, 10.11.2012

Pre priaznivcov súčasnej vážnej 
hudby sa v priebehu týchto dní 
chystajú dve zaujímavé podujatia. 
Festivaly Nová hudba v Bratislave 
aj Ars Nova Cassoviae v Košiciach 
sa začínajú v nedeľu.

Nová hudba v Bratislave
V bratislavskom jezuitskom 

Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa 
na Františkánskom námestí o 19. h 
otvorí Nová hudba v Bratislave svoj 
26. ročník. Predstaví sa na ňom viac 
ako 50 kompozícií súčasných auto-
rov, pričom pôjde o 19 premiér a 6 
slovenských premiér. Koncerty sa 
uskutočnia v Mirbachovom palá-
ci, v koncertných štúdiách Sloven-
ského rozhlasu, v Koncertnej sieni 
a Malej sále Slovenskej filharmónie
a tiež v spomínanom v jezuitskom 
kostole. Festival bude trvať až do 
16. novembra a jeho zámerom, ako 
napovedá aj názov, je predstaviť čo 
najviac z tvorby súčasných autorov 
všetkých generácií. Návštevníci 
si tak môžu vypočuť napríklad aj 
dosiaľ nepočuté diela Ľubice Ma-
lachovskej Čekovskej, suitu pre 
orchester BaRock od Norberta Bod-
nára; premiéru skladby Vladislava 
Šarišského EFiel pre flautu a orches-
ter a tiež premiéru oratória Proglas 
od Jevgenija Iršaia. Po prvý raz za-
znie aj Chan d´ amour op. 1 mladé-
ho skladateľa a dirigenta Mariána 
Levaju alebo Sláčikové kvarteto č. 
5 Beyond the sky tohtoročného ju-
bilujúceho autora Petra Martinčeka. 
Zaujímavý program ponúkne počas 
festivalu aj Slovenská filharmónia -
uctí si osobnosť hudobného sklada-
teľa Iľju Zeľjenku, ktorý by sa tento 
rok dožil osemdesiatky. V Redute 
v piatok 16. novembra o 19. h Nová 
hudba vyvrcholí. Slovenská filhar-
mónia, komorné zoskupenie Qua-
sars Ensemble so sólistom Ivanom 
Buffom predstavia pod taktovkou 

poľského dirigenta Szymona Bywa-
leca štyri kompozície. Premiérovo 
uvedú diela Clarissima od Lukáša 
Borzíka, Oheň života, suitu z baletu 
Prometheus od Rastislava Dubov-
ského, Koncert pre klavír a orches-
ter op. 60 od Jozefa Podprockého 
a kompozíciu Organismi pre mezzo-
soprán, komorný súbor a orchester 
od Ivana Buffu.

Ars Nova Cassoviae v Koši-
ciach

Jubilejný, desiaty ročník festivalu 
súčasného umenia Ars Nova Casso-
viae odštartuje v nedeľu v Košiciach. 
S podtitulom Hudba novej chuti 
sa bude podobne ako bratislavské 
podujatie venovať súčasnej hudob-
nej tvorbe. Program otvorí projekt 
Portréty - Nová hudba určená pre 
deti a tínedžerov, na ktorej vystúpia 
žiaci základných umeleckých škôl. 
Aj v Košiciach sa môžu návštevní-
ci tešiť na premiéry, v pondelok 12. 
novembra bude po prvý raz na verej-
nosti predstavený koncert Päť kusov 
pre dychové kvinteto mladého ná-
dejného skladateľa a študenta kon-
zervatória Mateja Benka. Premié-
rovo zaznie aj Toccatina Interrupta 
pre akordeón a klavír od košického 
skladateľa Jozefa Podprockého. 
Okrem slovenských autorov ponú-
ka Ars Nova Cassoviae aj tvorbu 
skladateľov zo zahraničia, napríklad 
Arvo Pärta z Estónska, japonského 
skladateľa Isao Matsushita a Ameri-
čana Charlesa Ivesa. Podujatie ukon-
čí záverečný koncert vo štvrtok 15. 
novembra, kde Štátna filharmónia
Košice uvedie aj Bartókov Koncert 
pre klavír a orchester s dirigentom 
Mariánom Lejavom a klavírnou só-
listkou Danielou Varínskou.

Klavirista, dirigent a skladateľ 
Ivan Buffa bude sólistom Záverečné-
ho koncertu v bratislavskej Redute.  
              Pravda, 10.11.2012 

Súčasná hudba na festivaloch

Odvolanie arcibiskupa Bezáka bolo podľa pápeža 
bolestivé, ale potrebné

Odvolanie arcibiskupa Bezáka bolo podľa pápeža bolestivé, ale potrebné. 
Chcel tak obnoviť kolegialitu medzi biskupmi a usporiadať pastoračné 
riadenie v Trnavskej arcidiecéze. Píše to v liste našim biskupom. Tí prijí-
majú vysvetlenie pápeža bez výhrad.                      Rádio Regina BA, 10.11.2012 
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Mladé dievčatá sa tak skoro nedoč-
kajú bezplatnej antikoncepcie, ktorá 
je bežná v štátoch západnej Európy. 
Európske krajiny sa takto snažia za-
brániť nežiaducemu otehotneniu ne-
plnoletých dievčat a tiež rozširovaniu 
pohlavných chorôb. Bezplatnú anti-
koncepciu naposledy presadila vláda 
vo Francúzsku. V našich podmienkach 
je podobný krok zatiaľ nepredstavi-
teľný. „Nie, absolútne nie. Minister-
stvo zdravotníctva momentálne o za-
vedení bezplatnej antikoncepcie pre 
mladistvé ani iné skupiny žien vôbec 
neuvažuje,“ striktne odmietla takúto 
možnosť hovorkyňa rezortu Zuzana 
Čižmáriková. Pripomenula, že snahy 
poskytnúť pilulky proti počatiu aspoň 
ženám zo sociálne slabších rodín tu už 
v minulých rokoch boli, no zakaždým 
skrachovali. Najmä pre silný odpor 
cirkevných kruhov a niektorých ob-
čianskych ľudskoprávnych združení. 
Ako zdôrazňuje Michal Kliment zo 
Spoločnosti pre plánované rodičov-
stvo, fakt, že na Slovensku je táto 
téma stále tabu, svedčí iba o nezrelosti 
tunajšej spoločnosti. Svetová zdravot-
nícka organizácia podľa neho už dl-
hodobo upozorňuje, že predovšetkým 
sociálne bariéry sa podpisujú na vý-
razných rozdieloch v zdravotnom 
stave jednotlivých skupín obyvateľ-
stva. „A týka sa to aj dostupnosti an-
tikoncepcie,“ tvrdí gynekológ. Podľa 
Klimenta môže slovenská spoločnosť 
hľadieť na problémy dvoma spôsob-
mi: Buď dogmaticky z náboženské-
ho uhla, keď odmietne aj podávanie 
základných informácií o rizikách 
sexuálnych aktivít a sexuálnu výcho-
vu ako takú. Alebo si uvedomí, že je 
účelné a prospešné obmedziť zvýšené 
percento potratov či nežiaducich pôro-
dov, čo sa týka najmä mladších veko-
vých kategórií žien. „U nás, žiaľ, na-
ďalej prevažuje prvá cesta. Zrejme si 
tu niekto neuvedomuje, že ľudia budú 
mať pohlavný styk aj bez cirkevných 
zákazov,“ uvažuje Kliment. Sociolo-
gička Zuzana Kusá je však presvedče-
ná, že postoj cirkvi je pre štát len zá-
mienkou a výhovorkou, prečo v tejto 
veci nekoná. „Skutočnou príčinou je 
nedostatok verejných financií, ktoré
mu bránia robiť koncepčnú zdravotnú 
a sociálnu politiku,“ myslí si. Podľa 
nej Slovensko doplatilo na to, že jeho 
politici podľahli rôznym neoliberál-
nym teóriám a znižovaním daní pri-

Bezplatná antikoncepcia je na Slovensku stále tabu

pravili štátnu pokladnicu o finančné
zdroje, ktoré sa mohli využívať na 
tieto účely. Zdravotné poisťovne sa 
k myšlienke bezplatnej antikoncepcie 
pre mladé, respektíve sociálne slabé 
ženy vyjadrujú vlažne. Z najväčšej 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne na 
otázku, ako by sa zvýšili jej náklady 
v prípade pinej úhrady antikoncepč-
ných tabletiek z verejného poistenia, 
priamo neodpovedali. „Vzhľadom 
na to, že vo vekovej kategórii 15 až 
18 rokov je antikoncepcia hradená 
z verejného zdravotného poistenia 
iba v prípade zdravotnej indikácie, 
teda nie na žiadosť poistenky, takúto 
štatistiku nevedieme,“ informovala 
hovorkyňa poisťovne Danka Gašpa-
ríková. Dodala len, že v októbri 2012 
mala štátna poisťovňa 64 526 pois-
teniek tohto veku. Socialistická fran-
cúzska vláda sa rozhodla, že tamojšie 
15- až 18-ročné dievčatá budú môcť 
od budúceho roku dostávať antikon-
cepciu zadarmo, navyše bez obáv, že 
o tom budú informovaní ich rodičia. 
Od tohto opatrenia si sľubuje pokles 
počtu nežiaducich tehotenstiev a in-
terrupcií. Anonymita by pritom mala 
chrániť najmä dievčatá, ktoré žijú 
v rodinách, kde je téma sexuality za-
kázaná. Zadarmo sú antikoncepčné 
pilulky či kondómy aj vo Veľkej Bri-
tánii, smernice Európskej únie odpo-
rúčajú členským štátom sprístupniť 
antikoncepciu čo najširšie a podpo-

rovať plánované rodičovstvo. Odpor-
covia antikoncepcie argumentujú nie-
len potrebou chrániť ľudský život od 
počatia, ale aj údajnými zdravotnými 
rizikami z hormónov v nej obsiahnu-
tých, ktoré, podľa ich tvrdení, spôso-
bujú rakovinu a iné závažné choroby.

Nedarilo sa ani jednej vláde
V rokoch 2003 a 2004 pripravo-

vala druhá Dzurindova vláda Ná-
rodný program ochrany reprodukč-
ného zdravia, ktorý mal aj ambíciu 
zdostupniť antikoncepciu, tým, ktorí 
si ju nevládzu financovať. Nakoniec
však skončil v zásuvke. Podobne 
v roku 2008 za prvej Ficovej vlády 
bol program s týmto názvom stiah-
nutý, keďže sa proti nemu ostro 
postavila Konferencia biskupov Slo-
venska. 0 rok neskôr rovnako dopa-
dol aj upravený a premenovaný Ná-
rodný program starostlivosti o ženu, 
bezpečné materstvo a reprodukčné 
zdravie. Zámer prijať ho vyvolal pro-
testy, ktoré vyvrcholili zapaľovaním 
sviečok pred sídlom ministerstva 
a ďalšími akciami. V Radičovej vlá-
de takisto nemala bezplatná antikon-
cepcia šancu, aj pre principiálny po-
stoj ministra zdravotníctva za KDH 
Ivana Uhliarika. „Antikoncepcia nie 
je ani liek na záchranu života, ani na 
vyliečenie choroby,“ argumentovala 
v roku 2011 jeho hovorkyňa Katarí-
na Zollerová.        Soňa Pacherová

    Pravda, 14.11.2012

Výstava Slovenskej katolíckej chari-
ty, ktorá je inštalovaná na Hviezdo-
slavovom námestí, skončí o dva dni 
skôr. Dôvodom je, že ju poškodili za-
tiaľ neznámi vandali. Prípadom sa už 
zaoberá polícia.

Slovenská katolícka charita ešte 
v polovici júla spustila vzdelávaciu 
a osvetovú kampaň Starnúť nezna-
mená prestať žiť. Jej cieľom je pod-
porovať aktívne starnutie a predstaviť 
možnosti, ktoré seniorom charita po-
núka.

Lukáš Melicher, hovorca SKCH: 
„Zaznamenali sme to už minulý týž-
deň, kedy nám niekto strhol dva ba-
nery, dve veľkoformátové fotografie.
Včera sme sa boli na výstavu pozrieť 
a zistili sme, že niekto medzičasom 

strhol ďalšie dva, čiže spolu štyri 
a poškodil aj závesný systém. Tak 
sme sa rozhodli, že to budeme riešiť 
aj s políciou.“

Redaktor: „Zatiaľ neznámi pácha-
telia spôsobili Slovenskej katolíckej 
charite škodu za približne tristo eur.“

Lukáš Melicher, hovorca SKCH: 
„Výstava mala končiť tento týždeň vo 
štvrtok. Rozhodli sme sa, že keďže 
už je sčasti poškodená, tak dnes po-
poludní ju odstránime, čiže o dva dni 
skôr.“

Redaktor: „Charita je zároveň 
v kontakte aj s občianskym združe-
ním Vagus, ktoré malo podobný prob-
lém, keď niekto poškodil a ukradol 
časť ich výstavy Môj domov ulica.“  
Rastislav Iliev, TV Bratislava, 14.11.2012 

Predčasne skončená výstava
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V hlavnom meste pribudne nová 
nocľaháreň pre bezdomovcov s ka-
pacitou 40 miest. Počas blížiacej 
sa zimy je bratislavská samospráva 
pripravená v spolupráci s minister-
stvom vnútra opäť zriadiť aj stanové 
mestečko, prípadne so Železnicami 
SR otvoriť aj budovy železničných 
staníc. Viac zisťovala Elena Ko-
ričanská, redaktorka: „Podľa ne-
oficiálnych odhadov v Bratislave
žije asi 3000 ľudí bez domova. 
Kapacita nocľahární nepostačuje 
a aj preto vzniká od nového roku 
ďalšia, na Zlatých pieskoch, neďa-
leko najväčšej nocľahárne De Paul. 
Nové zariadenie zastreší občianske 
združenie Domov pre každého. 
Priestory za symbolické nájomné 
prenajme mesto.“

Adrián Gschwenk, združenie 
Domov pre každého: „Otvoríme 
od 1.1. 2013 novú nocľaháreň s ka-
pacitou 40 ľudí. Tam bude úhrada 
80 centov. Večer dostanú polievku 
ráno nejaké rohlíky s maslom, čaj. 
Jednoduché, ale aj to poteší.“

Elena Koričanská, redaktorka: 
„Človeka pod vplyvom alkoholu 
prijmú podľa neho len ak by hro-
zilo, že vonku zamrzne. Domov 
pre každého 6. rok prevádzkuje aj 
útulok vo Vrakuni pre 140 ľudí. 
Musia v ňom však bývať aspoň 3 
mesiace. Zadarmo sa tam môžu aj 
osprchovať a to môžu využiť aj tí 
ľudia, ktorí tam nebývajú. Mesto 
ročne vyčlení na všetky služby 
pre ľudí bez domova asi 122 000 
eur.“

Daniela Rodinová, hovorkyňa 
Magistrátu mesta Bratislava: „Sa-

mospráva prevádzkuje vo vlastnej 
réžii nocľaháreň Mea culpa na 
Hradskej vo Vrakuni, kapacita 36 
lôžok, v prípade potreby je možné 
rozšíriť až na 40 miest. Platí sa tu 
1 euro za noc. V cene je teplé je-
dlo.“

Elena Koričanská, redaktorka: 
„Mesto ďalej poskytuje za symbo-
lický nájom priestory neziskovej 
organizácii De Paul Slovensko, 
ktorá už tiež 6. rok prevádzkuje 
najväčšiu nocľaháreň v Bratislave 
De Paul na Ivánskej ceste pre 150, 
v núdzi aj 200 ľudí. Cena je 85 
centov na noc. Klienti dostanú tiež 
večeru aj raňajky. Katarína Kupco-
vá hovorí, že sú jedinou nocľahár-
ňou, kde je dovolené prísť aj pod 
vplyvom alkoholu alebo drog.“

Katarína Kupcová, Nocľaháreň 
De Paul Bratislava: „Iné nocľa-
hárne v Bratislave, resp. útulky im 
sociálne služby nevedia poskytnúť 
vzhľadom na tie ich obmedzenia. 
Chceme predísť tomu, aby títo ľu-
dia opäť zamŕzali na uliciach.“

Elena Koričanská, redaktorka: 
„Útulok svätej Luisy de Mariac 
ubytuje najmä chorých bezdomov-
cov. Priamo v teréne sa o ľudí bez 
domova stará aj občianske združe-
nie Vagus, spolu s 200 dobrovoľ-
níkmi z rôznych cirkví z platformy 
Kresťania v meste. Vagus na jeseň 
2013 otvorí aj vďaka mestskej 
samospráve denný stacionár pre 
bezdomovcov v centre mesta. Mi-
nulú zimu mest zriadilo aj stanové 
mestečko pre 300 ľudí. Ak to bude 
potrebné zriadia ho opäť.“ 

              Rádio Regina, 13.11.2012

Dohoda na hlave štátu 
viazne aj kvôli SDKÚ, 

tvrdí Bugár

Dohodu pravice na spoločnom pre-
zidentskom kandidátovi kompliku-
je aj situácia v SDKÚ-DS. Myslí si 
to predseda Mosta-Híd Béla Bugár. 
,,Dohoda ohľadne spoločného kan-
didáta je neľahká úloha nehovoriac 
o tom, že v SDKÚ sa niektorí po-
slanci vyjadrujú protichodne s tým, 
čo oficiálne vedenie SDKÚ navr-
huje,“ povedal Bugár. Strany podľa 
neho musia brať ohľad aj na to, ako 
sa k dohode postavia poslanci jednot-
livých strán. Bugár však tvrdí, že sa 
nedá povedať, že by SDKÚ brzdila 
možnú dohodu o budúcom kandi-
dátovi. V súvislosti s hľadaním pra-
vicového prezidentského kandidáta 
sa spomína najčastejšie bývalý šéf 
KDH Pavol Hrušovský. Objavuje sa 
aj meno bývalého veľvyslanca SR 
v USA Martina Bútoru, o ktorom 
uvažuje Most-Híd. Medzi spomína-
nými menami v pravici sa vyskytol 
aj bývalý trnavský arcibiskup Róbert 
Bezák a občas sa ešte objavuje aj 
meno expremiérky Ivety Radičovej. 
Pravica podľa Bugára ešte k dohode 
nedospela, no usiluje sa o to. ,,Hľa-
dáme možnú dohodu. Robíme všetko 
pre to, aby sme mali spoločného kan-
didáta,“ uviedol líder Mosta-Híd. Za 
dohodu pravice je aj KDH. Predseda 
SDKÚ-DS Pavol Frešo zdôraznil, že 
SDKÚ ,,trvá na tom, aby sa pravico-
vé strany najprv zaviazali, že chcú 
mať jedného spoločného kandidáta 
a až potom aby debatovali o menách 
samotných“. Komplikácie s dohodou 
nedávno naznačil aj líder SaS Ri-
chard Sulík.        (tasr), HN, 14.11.2012

V hlavnom meste pribudne nová nocľaháreň  
pre bezdomovcov

Bývalí kňazi už vo väzení

Dvoch bývalých katolíckych kňazov včera na Malte uväznili po tom, čo 
odvolací súd potvrdil ich obvinenia a verdikty za sexuálne zneužívanie 
detí. Godwin Scerri a Charles Pulis boli v auguste 2011 odsúdení na päť 
a šesť rokov väzenia za pohlavné zneužívanie chlapcov, ktorých mali pri-
bližne pred 20 rokmi vo svojej starostlivosti v sirotinci. Až do odvola-
nia boli na slobode. Dvojicu mužov a ďalšieho kňaza, ktorý medzitým 
zomrel, obvinili zo zneužívania 11 ľudí. Lawrence Grech, jedna z obetí, 
uviedol, že sa mu uľavilo, keď sa dočkal spravodlivosti. Škandál otriasol 
cirkvou na katolíckej Malte a dostal sa do hlavných správ médií po celom 
svete, keď sa obete v apríli 2010 súkromne stretli s pápežom Benediktom 
XVI.                                             Šport, 14.11.2012

40 dní pôstu

Katolícki veriaci byzantského obra-
du na Slovensku začali včera pôst 
pred sviatkom Narodenia Pána, ktorý 
je známy aj pod názvom Filipovka. 
V byzantskej cirkvi bol tento pôst 
definitívne zavedený niekedy medzi
6. a 8. storočím, hoci o ňom máme 
zmienky už aj v 4. storočí. Názov „Fi-
lipovka“ získal preto, lebo sa začína 
deň po sviatku sv. apoštola Filipa (14. 
novembra). Začína sa 15. novembra 
a trvá do 24. decembra, teda štyridsať 
dní.       Šport, 16.11.2012
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Bezdomovci, žijúci v protiató-
mových krytoch v Žiline, nad 
4-prúdovkou z Martina pod síd-
liskom Vlčince, sa z nich dnes 
museli vysťahovať. Stavebník 
budúceho obchodného domu tam 
začal s úpravami pozemku. Mest-
ská polícia napokon zasahovať 
nemusela. Bezdomovci z pozem-
ku odišli dobrovoľne. Nahrávala 
Dagmar Úradníková, redaktorka: 
„V jednom z protiatómových kry-
tov sme ešte o pol deviatej ráno 
našli jedného bezdomovca spo-
kojne spať. Keď musíte vypratať 
tieto bunkre, kam pôjdete?“

Bezdomovec: „Na charitu 
osobne.“

Dagmar Úradníková, redak-
torka: „A včera sa vám prečo ne-
podarilo prespať na charite?“

Bezdomovec: „Lebo som pri-
šiel neskôr a už tam bolo veľa 
ľudí. Tam je iba 21 miest.“

Dagmar Úradníková, redak-
torka: „Iní si už svoje veci pobrali 
a sústredili sa ďalej pri ohnisku.“

Bezdomovec. „Nejakú postel 
trebalo zobrať a veci aby sa tu 
nezasypali.“

Dagmar Úradníková, redak-
torka: „Čiže kam pôjdete teraz?“

Bezdomovec. „Čosi nájde-
me.“

Dagmar Úradníková, redak-
torka: „Máte kam ísť?“

Bezdomovec: „Na opačnú 
stranu. Máme bunkrov koľko ch-
ceme.“

Dagmar Úradníková, redak-
torka: „Vy že sa nechcete odtiaľto 
sťahovať?“

Bezdomovkyňa: „Akoby nie? 
Však my sa už sťahujeme odtiaľ-
to.“

Dagmar Úradníková, redak-
torka: „Idú policajti, čo hovoríte, 
čo vás čaká?“

Bezdomovkyňa: „Ja nehovo-
rím nič.“

Dagmar Úradníková, redak-
torka: „Metská polícia zasahovať 
nemusel. Investor bezdomovcov 
informoval tri týždne vopred. 
V lokalite postaví nový obchod 
a keďže musí vyrúbať niekoľko 
stromov, zaviazal sa vybudovať 
za nim aj park. Práve tam, kde 
v krytoch bývali bezdomovci.“

Michal Krkoška, zástupca in-
vestora: „Sme im oznámili, že 
dneska prídu stavebné stroje, 
ktoré začnú tieto kryty likvidovať 
a príde im ponúknuť charita neja-
ké možnosti ako prezimovať.“

Dagmar Úradníková, redak-
torka: „Čiže tie kryty už sú nepo-
trebné.“

Michal Krkoška, zástupca in-
vestora: „Kryty už sú dávno zru-
šené Civilnou ochranou mesta 
Žilina. Vzhľadom na to, že boli 
technologicky poškodené, sú na 
to znalecké posudky, ktorými 
boli vyradené z údržby.“

Rastislav Kolman, Dom chari-
ty sv. Vincenta v Žiline: „Ja som 
tu za účelom podať pomocnú 
ruku týmto ľuďom.“

Dagmar Úradníková, redak-
torka: „Našli sme tam jedného 
spať, ten povedal že išiel večer na 
charitu, ale už bola plná.“

Rastislav Kolman, Dom chari-
ty sv. Vincenta v Žiline: „Vieme, 
že ten pán nedodržal určité kri-
tériá, takže preto bolo nepustený 
dnu. Áno, ide o ten alkohol.“

Dagmar Úradníková, redak-
torka: „Koľko je tu tých bezdo-
movcov a bolo by teda pre nich 
reálne miesto niekde ich dať?“

Rastislav Kolman, Dom cha-
rity sv. Vincenta v Žiline: „My 
monitorujeme v Žiline okolo 350 
ľudí bez domova. Keď tí ľudia 
chcú spolupracovať s nami, tak 
môžme nájsť pre nich vhodné 
riešenie.“ 

              Rádio Regina, 13.11.2012

Obnova časti Námestia 
SNP vo Zvolene 

Obnova časti Námestia SNP odhalila 
obyvateľov a návštevníkom Zvolena 
stredovekú históriu mesta. Archeolo-
gický výskum trval niekoľko rokov, 
no stálo to za to. Aké významné stav-
by tu boli, no časom zmizli, to sa záu-
jemcovia dozvedia z náučných tabúľ 
a priestorových vizualizácií. Obnova 
časti námestia je súčasťou projek-
tu zlepšujeme život Zvolenčanom, 
v rámci ktorého v meste zrekonštru-
ovali aj niektoré parky a ulice. Viac 
povie Marek Pivoluska.

Zvolenčania a turisti si môžu na 
námestí pri kostole svätej Alžbety 
pozrieť kde kedysi stála kaplnka, 
Stará radnica, či rozsiahly cintorín.

Ján Beliak, archeológ: „Zvolen-
čania ani nevedeli tom, či kedysi 
zo severnej strany bola ku kostolu 
pristavaná radnica, teraz ju majú 
vyznačenú v pôdoryse, vymurova-
nie základu. Z tej južnej strany majú 
pri barokovej kaplnke znázornenú 
aj pri tej vizualizácii pomocou dre-
venej konštrukcie špitálsky komplex 
a karner a zo západnej strany je to 
pokračovanie cintorínskej ohrady-
,ktorá oddeľovala svet cirkevný od 
svetského.“

Redaktor: „Na námestí našli ar-
cheológovia pod zemou aj množ-
stvo hrobov a kostí z 13.-19. storo-
čia., ktoré počas ekumenickej omše 
v blízkosti kostola pochovali. His-
torické poznatky sú návštevníkom 
sprístupnené na štyroch náučných 
tabuliach aj v angličtine. Obnovu ná-
mestia v okolí kostola svätej Alžbety 
víta aj dekan rímskokatolíckej cirkvi 
Vojtech Nepšinský.“

Vojtech Nepšinský, dekan rím-
skokatolíckej cirkvi: „Ja sa teším 
tomu areálu hornej časti námestia. 
Trošku to bolo také opustené, ale 
teraz je to skutočne prekrásne. Som 
vďačný takisto mesto, že vysvieti-
lo kostol a tešíme sa všetci, že tu je 
dosť lavičiek, tu sa dá oddýchnuť 
poprechádzať.“

Redaktor: „V projekte Zlepšuje-
me život Zvolenčanom za viac ako 
milión eur je financovaný prevažne
z európskych peňazí.“

Miroslav Kusejn, primátor Zvo-
lena: „Projekt pozostával z rekon-
štrukcie priestorov okolo kostola, 
z rekonštrukcie Tehelnej uličky,ktorá 

Z nefunkčného protiatómového krytu v Žiline  
vysťahovali bezdomovcov

je veľmi frekventovaná smerom na 
polikliniku a pribudol novovybudo-
vaný park plukovníka Domana, kde 
sú hlavne priestory pre športovanie 
a pre mladú generáciu, pre deti.“

Redaktor: „Samospráva chce v bu-
dúcnosti ešte zrekonštruovať Park Ľu-
dovíta Štúra v centre mesta, o ktorého 
obnove zatiaľ iba rokuje s investo-
rom.“          Rádio Regina, 14.11.2012 
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O účtovníctvo na Trnavskej arcidiecéze 
sa začala zaujímať polícia. Tá si teraz 
posvieti na pochybné finančné praktiky
z éry Jána Sokola.

Takto vyzerajú tri najvážnejšie po-
dozrivé transakcie z éry Jána Sokola.

- predaj pozemkov pre Tesco
- nevýhodný prenájom cirkevných 

pozemkov
- výstavba domova dôchodcov 

v Jacovciach
Políciu na ne v lete upozornila 

audítorka, ktorá v minulosti skúmala 
financovanie Trnavskej arcidiecézy.
Celá kauza už leží na stole vyšetrova-
teľov Úradu boja proti korupcii, ktorí 
začali trestné stíhanie.

Andrea Dobiášová, hovorkyňa 
Prezídia PZ SR: „Vo veci pre trestný 
čin skresľovania údajov hospodárskej 
a obchodnej evidencie.“

Reportér: „Ďalšie podrobnosti o ce-
lej kauze si polícia necháva pre seba.“

Andrea Dobiášová, hovorkyňa Pre-
zídia PZ SR: „Vzhľadom na to, že pre-
biehajú procesné úkony, nie je v tejto 
chvíli možné poskytnúť žiadne bližšie 
informácie.“

Reportér: „Jasné je tak zatiaľ iba 
to, že na arcidiecéze sa malo za So-
kola manipulovať s účtovníctvom. Na 
väčšinu Sokolových prešľapov narazil 
ešte Robert Bezák. Upozornil na ne aj 
všetkých biskupov.“

Stanislav Zvolenský, predseda 
KBS: „Sme sa týmito otázkami zaobe-
rali.“

Reportér: „Pochybnosti napriek 
tomu zostali. Na nejasnosti v účtov-
níctve by tak malo dať odpoveď až 
vyšetrovanie. Hlavní aktéri celej kauzy 
sa k informáciám o trestnom stíhaní 
nechcú vyjadrovať. Mlčí aj Trnavská 
arcidiecéza a rovnako aj Ján Sokol, 
ktorý chcel na nás naposledy poslať 
SNBákov.“

Nakrútené:
Reportér TA3: „Pán Sokol.“
Ján Sokol: „Zavolám na Vás SNBá-

kov!!!“
Reportér TA3: „Môžeme vás po-

prosiť?“
Ján Sokol: „Nie! Nie! Choďte 

preč!“
Telefonuje Dušan Kolenčík, hovor-

ca Trnavskej arcidiecézy: „Tieto infor-
mácie nebudeme komentovať.“

Reportér: „Vyšetrovatelia by sa 
mali zaoberať aj neevidovanými účta-
mi, ktoré mala Trnavská arcidiecéza vo 
Volksbank. Podľa našich informácií ich 
malo byť viac ako 80.“

Jana Lukáčová, hovorkyňa 
Volksbank Slovensko: „Tieto informá-
cie podliehajú bankovému tajomstvu, 
preto sa banka k nim nemôže a nebude 
vyjadrovať.“

         Lukáš Zuzelka, TA3, 14.11.2012

Vo Vatikáne prijal Lajčáka Benedikt XVI.

Pápež Benedikt XVI. prijal včera šéfa slovenskej diplomacie Miroslava 
Lajčáka, ktorý je na oficiálnej návšteve Svätej stolice. Minister informoval
pápeža o príprave osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na 
Slovensko. Pápežovi tlmočil, že vláda považuje cyrilo-metodské jubileum 
za výnimočnú príležitosť pripomenúť si najvýznamnejšiu duchovno-kul-
túrnu pečať v dejinách slovenského národa. Minister potvrdil pevnú pod-
poru vlády pozvaniam hlavy štátu a slovenských biskupov na návštevu 
Slovenska. „Bude pre nás veľkou cťou, ak budeme môcť privítať Vašu 
Svätosť na Slovensku,“ zdôraznil Lajčák.                       Pravda, 15.11.2012

Minister zahraničných 
vecí cestuje do Vatikánu

Minister zahraničných vecí Miroslav 
Lajčák dnes cestuje do Vatikánu. Blí-
ži sa totiž tisíc sto päťdesiate výročie 
príchodu svätých Cyrila a Metoda na 
naše územie a dvadsiate narodeniny 
oslávia aj diplomatické vzťahy Slo-
venska a Svätej stolice. Minister sa 
stretne s pápežom Benediktom XVI. 
aj so Slovákmi, ktorí pôsobia v Rím-
skej kúrii. O odvolanom arcibisku-
povi Róbertovi Bezákovi však reč 
nepadne. Potvrdil to hovorca rezortu 
diplomacie Boris Gandel.“

Boris Gandel, hovorca Minister-
stva zahraničných vecí SR: „Nevidí-
me na to dôvod, nakoľko ide o vnú-
tornú záležitosť Svätej stolice, teda 
v zmysle zákonnej zmluvy medzi Slo-
venskou republikou a Svätou stolicou 
na výlučné právo nezávisle rozhodo-
vať o vymenovaní, ale aj odvolávaní 
biskupov.“     Rádio VIVA, 13.11.2012 

Minister Lajčák vo Vatikáne

Pápež Benedikt XVI. dnes prijal mi-
nistra zahraničných vecí Miroslava 
Lajčáka. Šéf slovenskej diplomacie 
je prvým členom súčasného kabine-
tu, ktorý oficiálne navštívil Vatikán.

Telefonuje Miroslav Lajčák (nom. 
Smeru-SD), minister zahraničných 
vecí: „Prvá veľká téma, o ktorej som 
hovoril dnes aj so Svätým Otcom, je 
pozvanie vlády Slovenskej republiky 
pre pápeža na návštevu Slovenskej 
republiky v priebehu budúceho roka 
v súvislosti s oslavami 20. výročia 
vzniku Slovenska a 1150. výročia 
príchodu svätých Cyrila a Metoda 
na naše územie. Povedal, že pokiaľ 
to jeho program umožní, tak veľmi 
rád na Slovensko príde. A potom 
sme hovorili s mojím partnerom 
o konkrétnych otázkach týkajúcich 
sa zmluvnej základne medzi Slo-
venskou republikou a Vatikánom, 
konkrétne je to stále otázka o finan-
covaní cirkvi, zmluva o výhrade vo 
svedomí, hovorili sme aj o téme, 
o ktorej sa doma dosť diskutuje a to 
je možnosť dočasného presunutia 
osláv niektorých sviatkov na nedeľu 
a tu bolo veľmi dôležité, že zo strany 
Vatikánu zaznelo potvrdenie toho, že 
sú pripravení na túto tému rokovať 
ďalej.“                         TA3, 14.11.2012

Polícia preveruje účty

Vyšetrovanie cirkvi v Anglicku

Hon na pedofilných austrálskych kňazov sa vyostruje. Špeciálna vyšetrovacia
komisia má skúmať, kto v cirkvi kryje pedofilov. Kňazy preto budú musieť hlá-
siť podozrivé osoby, ktoré sa spovedajú zo zneužívania detí.

Redaktor: „Austrálska cirkev marila vyšetrovanie pedofilných kňazov.
Ukrývala dôkazy a presúvala ľudí, aby spadali pod rôzne súdy. Tieto zistenia 
prinútili vládu konať. Zriadila kráľovskú komisiu, ktorá má odhaliť týranie detí 
nielen v cirkvi, ale aj v ďalších inštitúciách. Vyšetrovanie má v Austrálii obrov-
skú podporu politikov, verejnosti, aj samotnej cirkvi.“          Markíza, 14.11.2012
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Do licenčnej rady sa hlási 
15 kandidátov

Kontrolovať, či televízie a rádiá 
nevysielajú nevhodné obsahy ale-
bo nepúšťajú reklamu príliš nahlas. 
Aj takéto úlohy majú za polovičný 
poslanecký plat členovia Rady pre 
vysielanie a retransmisiu. Už o pár 
týždňov sa uvoľnia rovno tri mies-
ta v rade. Návrhy na členov rady 
mohli výboru predkladať poslanci, 
profesijné inštitúcie a občianske 
združenia. SaS do rady navrhu-
je Petra Vrábela, KDH Reného 
Lužicu. Ladislav Štibrányi nie je 
spoločným kandidátom katolíckej, 
evanjelickej cirkvi a židovskej 
obce, ako sa očakávalo. Hoci ho 
podporili aj ďalšie organizácie, 
evanjelici majú vlastného kandi-
dáta, je ním Dušan Vagaský. Ostat-
ných uchádzačov o miesto v rade, 
napríklad psychologičku Evu Ja-
ššovú či režiséra Jozefa Chudíka, 
si vybrali rôzne organizácie z tre-
tieho sektora. „Rada v súčasnosti 
rieši najmä problémy s úrovňou 
znižovania kvality komerčných 
televízií a možného ohrozenia 
mladistvých,“ povedal jej predse-
da Miloš Mistrík. Podľa predsedu 
parlamentného mediálneho výboru 
Dušana Jarjabka má licenčná rada 
pretrvávajúcu autoritu. „Strieda-
jú sa tam ľudia, ktorí už s touto 
problematikou prišli do kontaktu,“ 
tvrdí.            Pravda, 15.11.2012 

Prezident Gašparovič kancelárovi Mi-
lanovi Čičovi (+ 80)

Prvého ponovembrového slo-
venského predsedu vlády oplakávala 
na poslednej rozlúčke celá politická 
špička. Do kostola sa s Milanom Či-
čom (+ 80) prišli rozlúčiť najvyšší 
ústavní činitelia a jeho bývalí žiaci - 
predsedníčka Ústavného súdu Ivetta 
Macejková a predseda vlády Robert 
Fico, ako i hlava štátu Ivan Gašpa-
rovič, ktorému robil Čič kancelára. 
Prezidentovi sa počas rozlúčkového 
prejavu triasol hlas.

Asi tisícka trúchliacich sa včera 
v preplnenom bratislavskom Dóme 
sv. Martina lúčila s nebohým prezi-
dentovým kancelárom Milanom Či-
čom, ktorý zomrel v piatok vo veku 
80 rokov. Pred kostolom sa to hemžilo 
samými limuzínami, keďže posledné 
zbohom prišli Čičovi povedať všetci 
politickí funkcionári, ale aj expolitici, 
ako napríklad Katarína Tóthová či Ján 
Cuper z HZDS. Posledný komunis-
tický minister spravodlivosti nemal 
verejnú rozlúčku v krematóriu, ale 
cirkevný obrad v kostole, kde sa čítali 
príhovory. S Čičom sa prišlo rozlúčiť 
veľké množstvo ľudí, ktorí sa tlačili vo 
veľkom Dóme, a aj mnohí starí ľudia 
museli počas omše stáť. Po skončení 
omše sa príhovormi rozlúčili s Čičom 
jeho kolegovia z Kancelárie prezi-
denta, prezident Ivan Gašparovič, 
premiér Robert Fico a predsedníčka 

Ústavného súdu Ivetta Macejková, 
ktorá mala podľa prejavu k Čičovi 
blízko. ,,Milan, budeš nám všetkým 
chýbať,“ povedala trúchliac na kon-
ci svojho prejavu. Za ňou nasledoval 
s prejavom predseda vlády Fico. Rov-
nako aj on bol Čičovým študentom 
na práve UK. ,,Nikdy by mi vtedy 
nenapadlo, že sa s vami budem lúčiť 
z pozície premiéra na vašej poslednej 
rozlúčke.“ Najemotívnejšiu rozlúčku 
mal prezident a Čičov dobrý priateľ 
Ivan Gašparovič. Na ceste k príhovo-
ru sa na chvíľu pristavil pred rakvou. 
Hlavu štátu ovládli emócie a triasol 
sa mu hlas, so svojím kancelárom sa 
totiž poznal pol storočia: ,,Som rád, 
že môžem povedať, že sme boli pria-
telia.“ Niekoľkokrát mu ďakoval za 
všetko: ,,Drahý Milan, ani by mi ne-
napadlo, že posledné dovidenia bude, 
keď ti poviem zbohom... Ďakujem ti 
a ešte raz zbohom,“ povedal na konci 
rozlúčky s Čičom prezident. Jeho po-
zostatky následne z Dómu previezli 
do krematória. (jgl, foto bum, mh)

Hlave štátu sa počas príhovoru 
triasol hlas. Prišiel o priateľa, s kto-
rým sa poznal 50 rokov. 

Vdova po Čičovi. Naposledy po-
hladila rakvu svojho muža. 

Na rozlúčke sa zúčastnili aj expre-
zidenti Schuster a Kováč. 

Premiér Fico sa poklonil svojmu 
učiteľovi z Právnickej fakulty UK.

                        Nový čas, 15.11.2012

Zbohom, priateľ môj!

Kvôli moslimom
Vianočný symbol v Bruseli na-

hradí digitálna inštalácia
Úradníci v Bruseli zakázali po-

pulárny vianočný stromček pred 
mestskou radnicou. Dôvodom boli 
údajne obavy z reakcie moslim-
skej komunity. Symbol Vianoc 
nahradí „elektronický“ stromček 
s audiovizuálnou projekciou.

Elektronická skulptúra bude 
vysoká 25 metrov. Skladať sa bude 
z televíznych obrazoviek, na kto-
rých sa každých 10 minút spustí 
nová projekcia. Ľudia budú môcť 
cez deň na netradičný elektronic-
ký stromček aj vyliezť a užiť si 
tak výhľad na mesto. Zástupcovia 
mesta sa dušujú, že zmena nie je 

ovplyvnená náboženstvom. Člen-
ka mestskej rady Bianca Debaets 
však za rozhodnutím vidí snahu 
nepohoršiť moslimov, ktorí tvo-
ria štvrtinu obyvateľov Bruselu. 
„Musí byť historické mesto ako 
Brusel až také citlivé na tradície?“ 
pýta sa Debaets. Iróniou je, že pô-
vod vianočného stromčeka vôbec 
nie je kresťanský. „Je to skôr sym-
bol pohanských zvykov a v súčas-
nosti najmä komercie,“ uviedla 
sociologička Zuzana Kusá.

Aj v Británii
Zvyky a symboly Vianoc nie sú 

predmetom kontroverzie len v Bel-
gicku. Vo Veľkej Británii niektoré 
obchody zakazujú vianočnú vý-
zdobu s kresťanskou tematikou už 

niekoľko rokov. Namiesto slova 
Vianoce (Christmas) tiež používa-
jú nábožensky neutrálne označe-
nie Zimný sviatok. Na Ostrovoch 
to má však sčasti aj historický 
podtón. „Vo Veľkej Británii sa za 
čias Olivera Cromwella, ktorý roz-
pustil parlament a vládol ako lord 
protektor, odstraňoval vianočný 
stromček z vianočných sviatkov,“ 
povedala Kusá. Sociologička však 
nepovažuje obmedzovanie sym-
bolov Vianoc ako ústupok iným 
náboženstvám, ale skôr ako návrat 
k duchovným hodnotám. „Ak by 
odstraňovali kríže z veží kostolov, 
tak to by boli ústupky,“ dodala 
Kusá. 

               Plus jeden deň, 15.11.2012

Stromček dostal STOP
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Témou číslo jeden v Írsku sú opäť in-
terrupcie. Vášne rozpútala smrť ženy, 
ktorá zomrela po tom, keď jej lekári 
odmietli urobiť zákrok. Umelé preru-
šenie tehotenstva je v tejto katolíckej 
krajine zakázané. Výnimkou je, ak ide 
budúcej matke o život.

Toto je Savita Halappanavarová 
a jej manžel počas hudobného vystú-
penia. Niekoľko týždňov po nakrúte-
ní tohto videa otehotnela. Objavili sa 
však komplikácie. Tridsaťjedenroč-
ná zubárka, pôvodom z Indie, preto 
vyhľadala lekársku pomoc. V ne-
mocnici v meste Galway opakovane 
žiadala o potrat, pretože mala veľké 
bolesti. Bála sa, že zomrie. Lekári ale 
odmietli jej tehotenstvo umelo preru-
šiť. Žena o tri dni spontánne potratila 

a zomrela na otravu krvi. Celý prípad 
vyvolal vlnu demonštrácií. Andalap-
pa Yalagi, otec zosnulej ženy Moja 
dcéra prišla o život pre zle nastavené 
írske zákony.

Mahadevi Yalagiová, matka zo-
snulej ženy: „Doktori mali prihliadnuť 
na jej stav a v prvom rade sa postarať 
o to, aby prežila. Nebola ani Írka, ani 
katolíčka. Doktori aj napriek tomu ne-
chceli potrat vykonať.“

Redaktor: „Prípadom sa už zaoberá 
aj írska vláda. Smrť vyšetruje komisia 
ministerstva zdravotníctva.“

Enda Kenny, írsky premiér: „Je 
dôležité mať v rukách najskôr znalec-
ké posudky. Až po ich preštudovaní 
môžeme určiť, či zlyhali lekári, alebo 
systém.“

Redaktor: „Írsko je kresťanská kra-
jina a tamojšie zákony nepovoľujú vy-
konávať interrupciu. Aktuálny prípad 
však obnovil debaty o zmene zákona. 
Pre aktuálne platné normy majú totiž 
lekári strach vykonať potrat, aj keď je 
to v záujme zdravia matky.“

Audrey Simpsonová, členka or-
ganizácie za zlegalizovanie potratov: 
„Myslím si, že by sa o tejto téme malo 
otvorene debatovať. Írky sú rovnaké 
ako všetky ženy na svete a mali by 
mať rovnaké práva. Aj právo rozhod-
núť sa, že dieťa nechcú.“

Redaktor: „Úrady odhadujú, že 
ročne chodí na potrat asi štyritisíc Írok. 
Keďže je zákrok v krajine oficiálne za-
kázaný, jazdia do susednej Británie.“  
               Vlado Lichvár, STV , 15.11.2012

Národná banka Slovenska na budú-
ci rok v máji vydá pamätnú mincu 
k 1150. výročiu príchodu svätých 
Konštantína a Metoda na Veľkú Mo-
ravu. Bude na nej chýbať svätožiara 
nad hlavami bratov a kríže na odeve 
vierozvestcov. Pôvodný návrh min-
ce tieto symboly obsahoval, nepáčili 
sa však niektorým členským štátom 
únie. Katolícka cirkev je vyhodením 
svätožiary a krížov z mince pobúrená. 
Dvojeurová minca nie je určená na 
zberateľské účely. Bežne sa ňou bude 
platiť na celom území eurozóny, preto 
sa na ňu vzťahujú právne normy únie. 
„V rámci pripomienkového konania 
požiadala Európska komisia a niekto-
ré členské štáty o odstránenie niekto-
rých symbolov z návrhu mince v rám-
ci uplatňovania princípov náboženskej 
neutrality, a to konkrétne o odstráne-
nie svätožiary a krížov z pália,“ potvr-
dila hovorkyňa Národnej banky Slo-
venska Petra Pauerová. Konferencia 
biskupov Slovenska zobrazenie bez 
týchto znakov považuje za hanbu, akej 
sa krajina v budúcnosti musí vyhnúť. 
„Vzdanie sa podstatných symbolov 
vyobrazenia svätých KonštantínaCy-
rila a Metoda na pamätnej eurominci 
sa stáva kultúrnym prelomom a ne-
úctou voči vlastným dejinám,“ tvrdí 
hovorca Konferencie biskupov Slo-
venska Jozef Kováčik. O tom, že zna-
ky na minci budú chýbať, sa dozve-
deli z médií, ďalšie kroky neplánujú. 

„V roku 1988 veriaci ľudia riskovali 
slobodu kvôli tomu, aby o Cyrilovi 
a Metodovi mohli hovoriť ako o svä-
tých. Žijeme v slobodnej spoločnosti 
alebo v totalite, kde nám niekto bude 
diktovať, či môžeme používať štátne 
symboly?“ pýta sa Kováčik. Podľa 
historika Slovenskej akadémie vied 
Jána Steinhübela nie je chybou, že na 
minci symboly nebudú. „Možnosť, 
pre ktorú sa banka rozhodla, je korekt-
nejšia. Sme sekulárny štát, ktorý sa 
neviaže na žiadnu ideológiu ani kon-
krétne náboženstvo. Keď tu pôsobili, 
ešte svätí neboli, aj z historického hľa-
diska je to úplne v poriadku,“ povedal. 
Na minci bude použitý výtvarný návrh 
Miroslava Hrica. Minca zobrazuje 
dve postavy so symbolickým dvoj-
krížom v popredí. Dvojkríž vychádza 
z trojvršia - symbolu Slovenska a vy-
jadruje význam misie oboch solún-
skych bratov Konštantína a Metoda, 
ktorá prispela k zabezpečeniu plnej 
suverenity a legitimity najstaršieho 
slovanského štátu v strednej Európe. 
Konštantín drží v rukách knihu, ktorá 
predstavuje vzdelanosť a vieru. Metod 
je zobrazený s kostolom ako symbo-
lom viery a cirkvi. Každá členská kra-
jina eurozóny môže ročne vydať dve 
pamätné obehové mince v hodnote 2 
eurá v určenom maximálnom počte. 
Dizajn slúži na pripomenutie určitej 
významnej udalosti či osobnosti. 
    Eva Okoličániová, Pravda, 16.11.2012

Spiaceho kňaza okradli 
a zviazali!

Okradli spiaceho farára a potom ho spú-
tali! Traja neznámi zlodeji sa neštítili 
vlámať do fary v Holiši (okr. Lučenec), 
v ktorej spal sluha Boží. Ukradli mu pe-
niaze, jedlo a napokon ho zviazali. Fa-
rár Zbigniew Stanislaw S. (44) sa podľa 
domácich obyvateľov po tejto udalosti 
rozhodol z dediny odísť. Katolícky kňaz 
z Poľska pôsobí v Holiši 4 roky. Okrem 
svojich povinností pomáha aj zveľaďo-
vať obec. Podľa miestnych však teraz 
odchádza znechutený preč. Dôvodom 
je krádež, ktorá sa udiala priamo na fare. 
Vo večerných hodinách sa tam vlámali 
traja neznámi páchatelia. ,,Vnikli do 
uzamknutej budovy. Z kabáta ukradli 
2 000 poľských zlotých (484 eur), z ku-
chyne zobrali ďalších 250 zlotých (60 
eur) a 40 eur,“ uviedla banskobystrická 
policajná hovorkyňa Mária Faltániová. 
Zlodeji nepohrdli ani jedlom. Z chlad-
ničky vzali 5 kíl teľacieho mäsa, 4 kilá 
domácich klobás a tri fľaše vína. Spia-
cemu duchovnému zviazali ruky a keď 
sa prebral, zmizli z fary. ,,Poškodené-
mu neboli spôsobené žiadne zranenia. 
Celková škoda je vyčíslená na 631 eur. 
Polícia začala trestné stíhanie pre prečin 
porušovania domovej slobody a kráde-
že,“ doplnila hovorkyňa s tým, že po 
páchateľoch pátrajú a hrozí im 5-ročné 
väzenie. Obyvatelia Holiše sú z okrad-
nutia kňaza znechutení a nahnevaní. 
,,Nechceme, aby odišiel, pretože je to 
dobrý farár. Veľa pre dedinu urobil, 
okradnúť ho mohli iba netvori,“ dodali 
miestni obyvatelia.
                       (den),  Nový čas, 16.11.2012

Konštantín a Metod na pamätnej minci  
bez svätožiary a kríža

Krajinu rozdelila otázka potratov


