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No a ak si myslíte, že betlehem patrí 
k minulosti, tak nemáte celkom prav-
du. Na betleheme, ktorý majú v kosto-
le v Žiranoch, pracovali miestni ľudia 
celé týždne. Vytvorili si modernejšiu 
verziu starého biblického príbehu mes-
ta Betlehem, kde sa všetko hýbe a žije.

Jozef Macho, farár: „Tak, v Žira-
noch máme malý zázrak, hľa.“

Dana Brixová, redaktorka: „Po-
hyblivý betlehem vyrobili nadšenci 
z figúrok, ktoré boli na tom pôvod-
nom v kostole dlhé roky. Na to, aby 
figúrky rozpohybovali, použili nezvy-
čajnú vec.“

Ladislav Rácz, Žirany: „Stieračo-
vý motor z z auta, dvanásťvoltový.“

Dana Brixová, redaktorka: „Po-
hybujú sa tu takmer všetky postavy 

i zvieratá. Dokonca aj malý Ježiško 
sa hojdá v kolíske. No a takto vyzerá 
duša betlehema. Stieračový motor, 
kolesá z Babety a ďalšie súčiastky. 
Pred sezónou treba všetky premazať 
a vyčistiť.“

Irena Beneová: „Z okresu Nitra 
z dediny sem chodia aj popozerať, 
ako to máme tu betlehem.“

Ladislav Rácz, Žirany: „Vyčistíme 
to, pomažeme čo sa dá, čo treba.“

Jozef Sonlajtner: „Hlavne malým 
deťom sa to ľúbi, tí sa nad tým zdržia-
vajú a pozerajú z jednej strany, z dru-
hej strany.“

Dana Brixová, redaktorka: „Nie-
len najmenší, ale aj dospelí dokážu 
dlhé minúty tieto pohyblivé figúrky
sledovať.“            Markíza, 07/12/2012

Pohyblivý betlehem

Najväčšie gotické dielo na svete 
sa dočká obnovy po 50 rokoch

LEVOČA - Jedinečnú pamiat-
ku začínajú opravovať. Najväčší 
drevený gotický oltár na svete, 
dielo Majstra Pavla z Levoče, 
budú renovovať po 50-ich rokoch. 
Vzácny unikát však najskôr musia 
očistiť od prachu. Nánosy z neho 
odstraňujú dvaja reštaurátori po-
mocou štetcov a vysávačov. 

Oltár obklopuje z každej stra-
ny lešenie a po ňom sa pohybujú 
muži s vysávačmi na chrbtoch. 
,,Je to veľmi vzrušujúce dotýkať 
sa takého vzácneho diela a po-
máhať pri jeho obnove,“ zhodli 
sa reštaurátori, ktorí musia postu-
povať veľmi dôsledne a opatrne. 
,,Hrubé nečistoty povysávame 
a zvyšok sa snažíme dočistiť štet-
cami. Ale nie vždy to ide, prach 
je na niektorých častiach oltára 
doslova zažratý,“ povedal Tomáš 
Čarný (29), ktorý sa spolu so Sla-
vomírom Capekom (36) pohybu-
je vo veľkých výškach. Oltár je 
v levočskom Chráme sv. Jakuba 
najobdivovanejším dielom. V sú-
časnosti je prekrytý plachtou. Aby 

si návštevníci o ňom dokázali uro-
biť predstavu, je na nej vyobraze-
ný v rovnakej veľkosti, akú má. 
Dokedy to tak bude, nie je jasné. 
,,S celkovou renováciou by sme 
chceli začať na jar budúceho roka. 
Aby sme sa do nej mohli pustiť, 
musí jej predchádzať súčasné čis-
tenie. Toto dielo celosvetového 
významu si zaslúži, aby sme sa oň 
náležite postarali. Koľko to bude 
stáť, zatiaľ nevieme,“ vysvetlil 
šéf Oblastného reštaurátorského 
ateliéru v Levoči Ivan Tkáč.

Zaujímavosti o oltári
- vytvoril ho Majster Pavol v ro-

koch 1507 - 1518
- je najvyšším gotickým oltárom 

na svete, jeho výška je 18,62 m
- vyrobili ho z lipového dreva 

a je pozlátený
- komponovaný je podľa sústa-

vy kružníc a trojuholníkov, preto 
pôsobí veľmi vyvážene

- kostol viackrát v priebehu sto-
ročí ohrozovali požiare, drevený 
oltár sa však pred plameňmi vždy 
podarilo uchrániť

            (nov), Nový Čas 08/12/2012

Vzácny oltár v Levoči vysávajú!

Bezák má dvojníka

To je podoba!
To je prekvapenie! Arcibis-

kup Róbert Bezák (54) len ne-
veriacky hľadel na predsedu tr-
navských dobrovoľných hasičov 
Ivana Mička (66). Ľudia by si ich 
totiž mohli veľmi ľahko spliesť.

Hasič Ivan Mička je napohľad 
trošku nižší ako arcibiskup Bez-
ák. To si však málokto všimne, 
pokiaľ nie sú obaja muži vedľa 
seba. Pána Mička podoba s ob-
ľúbeným predstaviteľom cirkvi 
teší. Priznáva, že vďaka nej má 
veľa priaznivcov. „Ľudia ma za-
stavujú a žiadajú od mňa pod-
pis,“ vysvetľuje dobrovoľný ha-
sič. S Róbertom Bezákom si ho 
vraj poplietli i maličkí škôlkari, 
dokonca aj ich pani učiteľka. 
„Išli popri mne a na pokyn uči-
teľky naraz pozdravili typickým 
Pochválen buď Ježiš Kristus! 
Tak som im rovnako po kres-
ťansky odpovedal, aby som ich 
nesklamal,“ opisuje s úsmevom 
Ivan Mička. Neraz si ho vraj 
s arcibiskupom popletú i ľudia, 
ktorých osobne pozná.

Podoba im neprekáža
Arcibiskup Bezák prišiel 

dobrovoľných hasičov a záchra-
nárov podporiť pred pár dňami 
na ich koncoročné stretnutie v tr-
navskom divadle. „Hodnota člo-
veka je pre večnosť meraná pod-
ľa vykonaných dobrých skutkov. 
Dobrovoľníctvo v sebe obsahuje 
vlastne priblíženie sa k božskej 
láske a človeka robí božieho,“ 
prihovoril sa biskup Róbert Bez-
ák hasičom i záchranárom. V zá-
kulisí Róbert Bezák s úsmevom 
prezradil, že mu podoba s pred-
sedom trnavských dobrovoľní-
kov vôbec neprekáža. Veselo 
a bez okolkov sa s ním poroz-
prával. Ako však upozornil ha-
sič Ivan Mička: „Dôležité je, že 
si arcibiskupa nepletú so mnou 
a nevolajú ho k požiarom.“

Arcibiskup Bezák: Podoba 
s dobrovoľným hasičom mu ne-
prekáža.          

             Plus jeden deň 08/12/2012
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Cirkvi v Českej republike sa sťažu-
jú na zintenzívnenie ťažby v lesoch, 
ktoré by sa im podľa nového záko-
na mali vrátiť. Minister poľnohos-
podárstva Petr Bendl preto ohlásil 
zákaz ťažby na miestach spojených 
s reštitúciou. Pokračuje pražský 
spravodajca Boris Kršňák: „Cirkvi 
majú obavy, že Štátne lesy Českej 
republiky začnú doslova drancovať 
lesy, ktoré by sa im mali v priebehu 
budúceho roka začať vracať. Dokla-
dajú to príkladmi v Olešnici na Mo-
rave, či v Červenej Řečici na Vyso-
čine, kde vraj štátne lesy vyrúbali za 
dva týždne tisíc kubických metrov 
dreva v hodnote dva milióny korún, 
asi osemdesiattisíc eur. Minister 
poľnohospodárstva Petr Bendl na to 
v Českej televízii zareagoval.“

Petr Bendl, minister poľno-
hospodárstva ČR: „Vydal som 
pokyn Lesom Českej republiky, 
aby vykonávali v týchto lokalitách 
a miestach iba také opatrenia, ktoré 
ten les potrebuje.“

Redaktor: „Lesy Českej repub-
liky sa obhajujú, že nerobia nič 
protizákonné, že hospodária v sú-
lade s plánom, ale vyhlásili, že 
ťažbu v lesoch, ktoré spadajú pod 
zákon o vrátení majetku cirkvám 
zastavia. Cirkvi môžu od januára 
podávať žiadosti o vrátenie nehnu-
teľného majetku, ktorý im patril, 
teda aj lesov. Štát im vráti asi po-
lovicu majetku, ktorý im zabavili 
komunisti, zvyšok im bude kom-
penzovať finančne.“

         Rádio Slovensko, 07/12/2012

V kauze trnavského arcibiskupa Jána 
Sokola vidí polícia zločin. ,,Vyšetro-
vateľ začal trestné stíhanie pre skres-
ľovanie údajov hospodárskej a ob-
chodnej evidencie,“ potvrdil pre HN 
hovorca trnavskej prokuratúry Moj-
mír Huna. Trestné oznámenie poda-
la audítorka, ktorá preverovala hos-
podárenie počas pôsobenia Sokola. 
Stalo sa tak po odvolaní Sokolovho 
nástupcu Róberta Bezáka. Dôvodom 
mal byť nevýhodný prenájom po-
zemkov, prevod cirkevných peňazí 
na Sokolov účet či dvadsať milió-
nov korún pre občianske združenie 
jeho synovca. S médiami audítorka 
nechce hovoriť. V prípade zatiaľ ni-
koho neobvinili. Vyšetrovateľ podľa 
Hunu rozhodne o konkrétnom obvi-
není po vyhodnotení dôkazov, ktoré 
teraz zabezpečuje. Za zločin hrozí 
tri až osem rokov väzenia. Sadzba 
môže byť ešte vyššia, lebo podľa vy-
šetrovateľa bol páchaný ,,závažnej-
ším spôsobom“, teda dlhšie obdobie. 
Arcidiecéza si objednala nový audit. 
,,Vzhľadom na prebiehajúci audit 
a vyšetrovanie sa k celej veci nebu-
deme vyjadrovať,“ povedal hovorca 
Dušan Kolenčík.

Kolenčík hovorí, že podozrenia 
nechcú komentovať aj preto, aby 
nedošlo z ich strany k ovplyvňova-
niu.

Chýbajú doklady
Vyšetrovateľ sa pri zdôvod-

není trestného konania odvoláva 

na paragrafy, podľa ktorých mali 
v Trnave skresľovať účtovníctvo 
a údaje potrebné na jeho kontro-
lu. O audítorkinom podaní v lete 
informovalo Sme. Pochybnosti sa 
majú týkať dlhého obdobia, preve-
rovali roky 2002 až 2008. Milióny 
eur mali podľa trestného oznáme-
nia smerovať k občianskemu zdru-
ženiu Metropolitánik, ktoré zastu-
poval Jozef Sokol. Metropolitánik 
sídli v Jacovciach, kde sa Sokol 
narodil. Združenie tam stavia do-
mov dôchodcov. Sokol vo vyhlá-
sení vysvetľoval, že jeho priatelia, 
manželia z USA, v testamente od-
kázali svoj majetok na charitatív-
ne ciele. Jedným z nich mal byť aj 
penzión pre dôchodcov. Audítorka 
tiež mala zistiť, že v diecéze nebo-
lo evidovaných niekoľko desiatok 
účtov, na ktoré chodili cirkevné 
peniaze.

Odvolaný Bezák
Pochybnosti boli aj okolo Bez-

ákovho pôsobenia. Vatikán ho od-
volal z funkcie okrem iného pre 
založenie obchodných spoločností 
- Ninett, Hunt a Hanalex. Bezákovi 
vyčítali, že boli spravované laikmi 
mimo územia diecézy, ako aj hos-
podárenie v nich. Sokol v súčas-
nosti žije v Trnave, je na dôchodku. 
Bezáka poslali do Radvane, kde mal 
vypomáhať. 

Martina Tvardzíková Ruttkayová,  
                         HN 10/12/2012

ČR: Prestane ťažba v cirkevných lesoch

V kauze arcibiskupa Sokola vidí vyšetrovateľ zločin

Živý betlehem

Mária, Jozef, malý Ježiško, ale 
i pastieri, anjeli a vianočné koledy. 
To všetko ponúka živý betlehem 
v Zichyho paláci. Vidieť ho môže 
vždy v nedeľu.

Mestská časť Staré Mesto spo-
ločne so študentmi Divadelnej fa-
kulty VŠMU aj tento rok pripravili 
počas adventu pre Staromešťanov 
a návštevníkov centra mesta živý 
betlehem. Už po tretíkrát je na ná-
dvorí Zichyho paláca na Ventúrskej 
ulici. Je to taká bratislavská rarita 
ten betlehem?

Hana, Staré Mesto: „Myslím si, 
že robia to aj inde vo svete. Mys-
lím, že aj v susednom Rakúsku aj 
v iných krajinách.“

Miro Mihalík, redaktor: „Ale 
hlavne prispeje to k tej atmosfére.“

Hana, Staré Mesto: „No, samo-
zrejme. Tá atmosféra je úžasná.“

Miro Mihalík, redaktor: „Tak, je 
tu veľmi krásne. Ako ľudia vnímajú 
tento živý betlehem?“

Mária: „Tak, vnímajú to veľmi 
pozitívne, pristavia sa, prípadne si 
nás odfotia. Je to také príjemné, 
úsmevné, predvianočné.“

Miro Mihalík, redaktor: „Živý 
betlehem tu bude aj v nedeľu šest-
násteho decembra 2012 a to od štr-
nástej do devätnástej hodiny.“

             TV Bratislava, 10/12/2012

Pri Sokolovi vidí polícia 
zločin

V kauze trnavského arcibiskupa 
Jána Sokola začal vyšetrovateľ 
trestné stíhanie pre skresľovanie 
údajov hospodárskej a obchodnej 
evidencie. Hospodárskym novinám 
to potvrdil hovorca trnavskej pro-
kuratúry Mojmír Huna. Dôvodom 
má byť nevýhodný prenájom po-
zemkov, prevod cirkevných peňazí 
na Sokolov účet či 20 miliónov ko-
rún pre združenie jeho synovca.
           (sita), SME 11/12/2012
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Pre šafárenie s cirkevným majetkom 
začal prokurátor trestné stíhanie

Prokurátor môže vyšetrovať, 
nemá však čo! Tak reaguje emeritný 
arcibiskup Ján Sokol na začaté trest-
né stíhanie pre skresľovanie údajov 
hospodárskej a obchodnej evidencie. 
Trestné oznámenie podala po odvo-
laní arcibiskupa Róberta Bezáka ním 
poverená audítorka. Bezákovi odpor-
covia tvrdia, že ani jeho hospodárenie 
nebolo čisté.

Audítorka, ktorú najal Róbert 
Bezák, keď bol na čele trnavského ar-
cibiskupského úradu, tvrdí, že v arci-
diecéze nie je v hospodárení s majet-
kom všetko v poriadku. „Vyšetrovateľ 
začal trestné stíhanie pre skresľovanie 
údajov hospodárskej a obchodnej evi-
dencie. Voči konkrétnej osobe zatiaľ 
nebolo vznesené obvinenie,“ tvrdí ho-
vorca trnavskej prokuratúry Mojmír 
Huna. „Zákon mi neumožňuje k ni-
čomu sa vyjadrovať,“ tvrdí audítorka 
Mária Plešková.

Spreneveril výnosy z dedičstva?
Sokolovi majú dávať za vinu spre-

neverenie dedičstva po manželoch 
z Ameriky. Tí svoj majetok venovali 
v roku 2003 cirkvi. Do Trnavy naj-
prv chodili len niekoľkotisícové vý-
nosy z majetku. Za posledné tri roky 

to bolo každoročne viac ako milión 
dolárov. Sokol mal financie podľa po-
dozrení prevádzať na súkromné účty. 
Oficiálne kruhy z Vatikánu však stoja
na jeho strane. Tak vraj v minulosti pri 
ochrane majetku cirkvi konali všetci 
biskupi. Po svojom odchode Sokol 
zanechal na účtoch Trnavskej arcidie-
cézy 170 miliónov korún. „Obvinenia 
podľa môjho vedomia a svedomia sa 
nezakladajú na pravde. Je to útok voči 
mojej osobe a cirkvi. Pokiaľ chce 
prokurátor vyšetrovať, som otvorený 
pravde a spolupráci,“ hovorí o obvi-
neniach Sokol.

Nečistý Bezák?
Arcibiskupský úrad mlčí. Ten pod-

ľa našich informácií nariadil ďalšiu fi-
nančnú kontrolu. Kontrola sa týka ro-
kov 2008 až júna 2012. Má preskúmať 
posledné roky hospodárenia Jána So-
kola a celé funkčné obdobie Róberta 
Bezáka. Podľa Bezákových odporcov 
ani jeho hospodárenie nebolo vzorné. 
Prerobenie arcibiskupskej jedálne na 
luxusnú reštauráciu malo stáť 350-ti-
síc eur. Jej prevádzkové náklady vraj 
vyšli arcibiskupský úrad 16-tisíc eur 
mesačne. Tieto prostriedky sú podľa 
Vatikánu pre cirkev navždy stratené.  
             JOZEF VOJČINIAK

               Plus jeden deň 11/12/2012

Sokol je pokojný,  
necíti žiadnu vinu

V kauze bývalého trnavského arci-
biskupa Jána Sokola začala polícia 
trestné stíhanie. Ján Sokol je na dô-
chodku. Podľa priateľov je v abso-
lútnom pokoji a nepodlieha panike. 
,,Necíti sa za nič vinný a nemá pocit, 
že by za svojej pôsobnosti v arcibis-
kupskom úrade urobil vedome chy-
bu,“ povedali Novému Času ľudia 
z jeho blízkosti. 

Podľa Hospodárskych novín začal 
policajný vyšetrovateľ trestné stíhanie 
pre skresľovanie údajov hospodárskej 
a obchodnej evidencie. Nikto zatiaľ 
nie je obvinený. Trestné oznámenie 
podala audítorka, ktorá preverovala 
hospodárenie počas pôsobenia arci-
biskupa Sokola. Stalo sa tak po od-
volaní jeho nástupcu Róberta Bezáka. 
Dôvodom mali byť nevýhodný pre-
nájom pozemkov, prevod cirkevných 
peňazí na Sokolov účet či 20 miliónov 
korún (663 878 eur) pre občianske 
združenie jeho synovca. Podľa blízke-
ho Sokolovho priateľa nerobí bývalý 
arcibiskup okolo policajného vyšetro-
vania žiadnu paniku: ,,Ján Sokol nemá 
pocit, že by pochybil, všetky úkony 
počas svojej pôsobnosti robil s dob-
rým úmyslom. Necíti sa za nič vinný.“ 
Faktom naďalej zostáva, že Ján Sokol 
nie je obvinený zo žiadneho trestného 
činu. Vyšetrovateľ vznesie obvinenie 
až po dôkladnom vyhodnotení dôka-
zov, ktoré momentálne zabezpečuje. 
Ak sa preukáže vina, hrozí obvinené-
mu trest až osem rokov väzenia. Ar-
cidiecéza si medzičasom už objednala 
nový audit. ,,Vzhľadom na prebieha-
júci audit a vyšetrovanie sa k celej 
veci nebudeme vyjadrovať,“ povedal 
hovorca arcidiecézy Dušan Kolenčík. 
K pochybeniu v účtovníctve arcidi-
ecézy malo dôjsť v období od roku 
2002 až do roku 2008. Státisíce eur 
mali podľa trestného oznámenia sme-
rovať občianskemu združeniu Metro-
politánik, ktoré zastupoval Jozef So-
kol. Metropolitánik sídli v Jacovciach, 
kde sa Sokol narodil a združenie tam 
stavia domov dôchodcov. Sokol vo 
vyhlásení tvrdí, že na stavbu domova 
mu poskytli v testamente peniaze jeho 
priatelia, manželia z USA. Audítorka 
tiež zistila, že v diecéze nebolo evido-
vaných niekoľko desiatok účtov, na 
ktoré chodili cirkevné peniaze.

      (šiš, sita), Nový Čas 11/12/2012

V kauze arcibiskupa Jána Sokola, 
ktorý je podozrivý z čudného nakla-
dania s cirkevným majetkom, vyšli 
na povrch nové skutočnosti.

Prokurátor začal trestné stíhanie. 
Mimo účtovníctva vraj skončili mili-
óny eur. Polícia to vníma ako zločin.

Mojmír Huna, hovorca trnavskej 
prokuratúry: „Je začaté trestné stí-
hanie pre spáchanie zločinu skres-
ľovania údajov hospodárskej a ob-
chodnej evidencie.“

Roman Ruttkay, redaktor: 
„Trestné oznámenie podala audítor-
ka, keď zistila, že na trnavskej arci-
diecéze nie je všetko s kostolným 
poriadkom. Od roku 2006 až 2008 
za pôsobenia arcibiskupa Jána So-
kola sa tu vraj šafárilo vo veľkom.“

Mária Plešková, audítorka: „Ja 
na túto tému nebudem hovoriť.“

Roman Ruttkay, redaktor: „Kon-
trola zistila niekoľko pochybení. 

Nevýhodný prenájom pozemkov 
či prevod cirkevných peňazí na 
Sokolov účet. Prilepšiť si malo aj 
občianske združenie jeho synovca 
a to sumou vtedy dvadsať milió-
nov korún, čo je v prepočte skoro 
šesťstošesťdesiatštyritisíc eur. A to 
zďaleka nie je všetko. V arcidie-
céze sa vraj neevidovali desiatky 
účtov, na ktoré chodili cirkevné 
peniaze. Za arcibiskupom Jánom 
Sokolom sme zašli osobne. Chce-
li sme vedieť, čo hovorí na tieto 
podozrenia. Doma sme ho však 
nenašli. Podľa našich informácií je 
odcestovaný mimo Slovenska. Fi-
nančnú kontrolu v trnavskej arcidi-
ecéze dal urobiť Sokolov nástupca 
Róbert Bezák. Jeho odporcovia 
tvrdia, že ani jeho hospodárenie 
nebolo čisté. Arcibiskupský úrad 
preto vraj nariadil ďalší audit.“  
     Markíza, 19:00 10/12/2012

Sokol prehovoril: Je to útok na mňa!

Kauza Sokol sa nekončí
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Nie sme zločinci, aby sme vám dá-
vali odtlačky prstov, hnevajú sa pra-
voslávni veriaci na Ukrajine. Odsu-
dzujú totiž zavedenie biometrických 
pasov, na ktorých sú tieto odtlačky 
potrebné. Zástupcovia pravoslávnej 
cirkvi na Ukrajine ich ale považujú 
za pečať satana, ktorý nás bude po-
stupne ovládať.

Tento zákon podľa cirkvi obme-
dzuje slobodu ľudí. Sú presvedčení, 
že vláda teraz o nich bude vedieť 
všetko a môže s nimi manipulovať.

Otec Dimitrij Sidor, pravosláv-
ny kňaz: „V evanjeliu je napísané 
- V posledných časoch príde do kra-
jiny Antikrist a on bude potrebovať 
totálnu kontrolu nad ľuďmi.“

Obyvateľ Ukrajiny: „Nie, ja ne-
myslím, že je to dielo satana.“

Katarína Kleknerová, redaktor-
ka: „Na Slovensku sa pasy s bio-
metriou používajú štyri roky. Z ich 
zavedením síce nebol až taký veľký 
problém ako na Ukrajine, no ani na-
šej cirkvi sa to veľmi nepáči.“

Otec Peter Soroka, pravoslávny 
kňaz: „Podľa môjho názoru s tým 
problém je, antikrist príde a bude 
ovládať svetom, takže v tom zmys-
le, aj všetky tieto veci sú vlastne 
príprava na to, aby sme mohli byť 
ovládaní.“

Katarína Kleknerová, redaktor-
ka: „Biometrické pasy začnú Ukra-
jincom vydávať od prvého januára 
budúceho roka. Budú na nich tri 
biometrické údaje. Digitálna mapa 
tváre, odtlačky prstov a snímka dú-
hovky.“

Anketa
Obyvateľka Ukrajiny: „Oko som 

tam pritisla a išla som preč.“
Obyvateľka Ukrajiny: „Ja si 

myslím, že je to normálne. Ja súhla-
sím.“

Obyvateľka Ukrajiny: „Myslím, 
že to nie je dobré. Ľudia sa tak stanú 
od niečoho závislí, rozumiete.“

Katarína Kleknerová, redaktor-
ka: „Každý človek má ale právo 
tento pas odmietnuť. Ľudia sa obá-
vajú, že ak pas nebudú mať, dopla-
tia na to, napríklad nezískajú dobrú 
prácu.“

Otec Dimitrij Sidor, pravoslávny 
kňaz: „Teraz prišiel ten čas, o kto-
rom hovoril apoštol Pavol. Satan 
bude ako ryčiaci lev hľadať, koho 
by zjedol, pohltil. Naša úloha preto 
je nedať sa zjesť.“

Katarína Kleknerová, redak-
torka: „Predstavitelia pravoslávnej 
cirkvi preto ukrajinského preziden-
ta vyzývajú, aby tento zákon veto-
val.“                   TV JOJ,  09/12/2012

Slovensko podporí blížiace sa voľ-
by v Keni. Tie budú rozhodujúce 
pre stabilitu celej východnej Afriky. 
Na organizovanie hlasovania sme 
prispeli desaťtisíc eurami. V Keni už 
stúpa etnické napätie medzi jednotli-
vými kmeňmi. To by mohlo vyústiť 
do rozsiahlych nepokojov.

Obavy z vývoja znásobila nedáv-
na vražda štyridsiatich dvoch poli-
cajtov príslušníkmi jedného z viac 
ako štyroch desiatok kmeňov, ktoré 
žijú na území Kene. Zostruje sa aj 
politická kampaň. Začiatkom marca 
budúceho roka tam budú súčasne 
prezidentské, parlamentné a regio-
nálne voľby.“

Ben Ouma, kenský humanitárny 
pracovník: „Je obava, že sa to opäť 
začne deliť podľa kmeňových línií. 
Máme strach pred možnými kmeňo-
vými konfliktami a násilím, ako sme
ho videli v posledných voľbách.“

Redaktor: „Pred piatimi rokmi, 

keď sa v Keni rozhoreli nepokoje na-
posledy, pomohol miestnym sloven-
ský kňaz Martin Cingel. V ohrození 
bolo vtedy v meste Eldoret na zápa-
de krajiny niekoľko tisíc ľudí.“

Martin Cingel, misionár, Spoloč-
nosť Božieho slova: „Po vyhlásení 
výsledkov tých volieb ľudia začali 
prichádzať do nášho kostola, na naše 
miesto, kde sa ukrývalo sedemtisíc 
ľudí. Jednoducho dal som útočište 
ľuďom, tým, ktorí najviac potrebo-
vali, kde sa mohli ukryť pred tými, 
ktorí ich vlastne atakovali.“

Michal Mlynár, veľvyslanec SR 
v Keni: „Počas volieb, alebo v tom 
volebnom období sa v Keni dokonca 
až o dve percentá znižuje výkonnosť 
ekonomiky. A samozrejme pokiaľ by 
nebodaj došlo k opakovaniu násil-
ností, či už vo väčšej alebo menšej 
miere, tak by to ešte malo výraz-
ne negatívny dopad na tú sociálnu 
a ekonomickú situáciu.“

Redaktor: „Tá sa síce v posled-
ných rokoch v Keni zlepšuje, ale 
v takmer štyridsaťmiliónovom štá-
te je bez práce asi štyridsať percent 
obyvateľov, prevažne mladých ľudí. 
Slovensko sa okrem rozvojovej po-
moci snaží najnovšie zamerať na 
hladký chod spomínaných volieb.“

Peter Burian, štátny tajomník 
Min. zahraničných vecí SR: „V prí-
pade, že sa nám ich podarí spoločne 
s ostatnými členmi medzinárodného 
spoločenstva zabezpečiť na dobrej 
a transparentnej úrovni a že nevznik-
nú nejaké konflikty, ktoré by prame-
nili práve z nezvládnutia volebného 
procesu, tak samozrejme by nás to 
poznačilo tiež na dlhé roky.“

Redaktor: „Pokojné voľby v Keni 
by mohli tiež nepriamo stabilizovať 
situáciu v susednom Somálsku, kto-
ré je dlhodobo poznačené prejavmi 
islamského terorizmu a pirátstva.“ 
Radovan Kondrlík, STV 1, 09/12/2012 

Dielo antikrista?

Keňa: Slovenská pomoc pri voľbách

Špecialisti ho vyrábali 
takmer rok

Pápež Benedikt XVI. dostal nový pa-
pamobil, špeciálne upravený biely 
Mercedes Benz triedy M. Nechýbajú 
vyššia nadstavba z nepriestrelného 
skla, osvetlenie, ktoré čerpá energiu zo 
solárnych panelov ani pancierovanie. 
Hlava rímskokatolíckej cirkvi bude 
mať automobil k dispozícii opäť vo 
dvoch identických exemplároch.

Špecialisti nemeckej automobilky 
pracovali na automobile pre pápeža 
takmer rok. Benedikt XVI. sa v ňom 
prvýkrát odviezol cez víkend pri pre-
sune k Španielskym schodom v cen-
tre Ríma. Papamobil technicky opäť 
vylepšili. Nadstavba z nepriestrelného 
skla, v ktorej pápež sedí, je o 40 cen-
timetrov vyššia ako pri predchádzajú-
com type. Chýbať nebudú elektricky 
nastaviteľné kreslo a vysúvacie scho-
dy, ktoré 85-ročnému pápežovi uľahčia 
vystupovanie. Osvetlenie kabíny bude 
čerpať energiu zo solárnych panelov na 
streche. Keďže je vozidlo pancierova-
né, váži päť ton. Poháňa ho benzínový 
motor s výkonom 400 konských síl. 
Daimler neoznámil, koľko vozidlo sto-
jí, ani či za neho Vatikán vôbec musel 
zaplatiť. Pápeži jazdia v mercedesoch 
už od roku 1930. 

          (pol, čtk) Nový Čas 10/12/2012
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Kauza arcibiskupa Sokola

V kauze arcibiskupa Sokola začal 
vyšetrovateľ trestné stíhanie pre 
skresľovanie údajov hospodárskej 
a obchodnej evidencie. Trestné 
oznámenia ešte v júli podala audí-
torka, ktorá na pokyn odvolaného 
arcibiskupa Bezáka mala preveriť 
hospodárenie na arcidiecéze za pô-
sobenia Jána Sokola. 
              Rádio Slovensko, 11/12/2012

Náš seriál, ktorý mapuje cestu Sloven-
ska k samostatnosti nás privádza do 
obdobia normalizácie, keď moc opäť 
získavajú komunisti stalinského typu. 
Proti nim však rastie aj opozícia. S prí-
chodom normalizácie sa federácia sta-
la len formálnou záležitosťou. O poli-
tike nerozhodovali ani federálne a už 
vôbec nie republikové orgány. Všetko 
dôležité sa predrozhodlo na ÚV KSČ 
v Prahe. Napriek určitej spoločnej 
identite sa česká a slovenská spoloč-
nosť politicky vzďaľovali.“

Ľubomír Bajaník, redaktor: 
„Gustáv Husák, najprv nádej pre fe-
deralizáciu, neskôr ako normalizačný 
politik ju de facto umŕtvoval.“

Gustáv Husák, ... otvára cestu 
k normalizácii: „Nech odpadne, čo je 
kolísavé, nech odpadne, čo je oportu-
nistické.“

Ľubomír Bajaník, redaktor: „Na 
druhej strane v Prahe na teplých 
miestach v sedemdesiatych a osemde-
siatych rokoch sedelo čoraz viac slo-
venských komunistov, ktorých vplyv 
rástol. Helsinská konferencia o ľud-
ských právach, ktorú podpísalo aj Čes-
koslovensko, sa stala hnacím motorom 
pre opozičné hnutie. Vznikla Charta 
77 - hnutie na ochranu práv, ktoré vte-
dajší režim pošliapaval. Na Slovensku 
však získalo oveľa menší ohlas ako 
v Čechách.“

Ján Budaj, zakladajúci člen VPN: 
„Charta ale v zásade vychádzala z ge-
nerácie šesťdesiatosmičkárov a tým, 
že neoslovila Alexandra Dubčeka, tak 
urobila po tejto stránke veľmi hrubú 
chybu.“

Ľubomír Bajaník, redaktor: „Podľa 
iných názorov vychádzal slabý ohlas 
Charty zo skutočnosti, že normalizácia 
na Slovensku bola jemnejšia, než za 
riekou Moravou.“

Redaktorka: „Tých, čo čakajú na 
nový byt, zaujímajú iné otázky.“

Peter Zajac, zakladajúci člen VPN: 

„Predsa len, ten český disent bol v za-
hraničí oveľa známejší, čiže mal aj 
nejakú zahraničnú oporu a po druhé 
bol oveľa rozsiahlejší a oveľa štruk-
turálnejší. Na Slovensku ten odpor 
predovšetkým sa týkal kresťanských 
aktivít a povedzme ochrancov prírody, 
umelcov, vedcov a tie takéto štruktúry 
nevytvárali.“

Ján Chryzostom Korec, predstavi-
teľ podzemnej cirkvi: „To hnutie skry-
tej cirkvi na Slovensku, to bolo čosi 
ojedinelé aj medzi komunistickými 
štátmi.“

Ľubomír Bajaník, redaktor: „Ich 
aktivity vyvrcholili v roku 1988 po-
kojnou sviečkovou manifestáciou. Tú 
napokon vodnými delami rozohnali 
bezpečnostné zložky. V roku 1989 
sa sovietsky blok rúca ani domino. 
Ani v Československu disent nespí. 
V Česku sa po Palachovom týždni 
rodí výzva Několik vět. Na Slovensku 
uväznia bratislavskú päťku. Komunis-
ti tak aspoň čiastočne spájajú katolícky 
a občiansky disent. Tridsiateho prvého 
októbra 1989 v čase, keď sa režim javí 
ešte ako stabilný, Česká aj Slovenská 
národná rada súhlasia s ideou jedinej 
ústavy pre celú federáciu.“

Ján Budaj, zakladajúci člen VPN: 
„Dvadsať rokov nebola federálna ústa-
va zrealizovaná, národné ústavy neboli 
prijaté. Tento rébus nakoniec vyriešil 
slovenský právnik Marián Čalfa, ktorý 
prišiel s myšlienkou, že nech sa fede-
rálna ústava považuje aj za ústavu ná-
rodných republík.“

Ľubomír Bajaník, redaktor: „Hoci 
obe národné rady túto ideu prijali, na 
Slovensku s ňou časť poslancov aj 
v podmienkach totality nesúhlasila. 
Normalizačná federácia českosloven-
ské vzťahy nevyriešila. Prichádza však 
vystúpenie slovenských študentov šest-
násteho novembra a študentská mani-
festácia v Prahe o deň neskôr a všetko 
je zrazu inak.“     STV 1,11/12/2012 

Svetlo pokoja

Skauti a skautky na Slovensku budú 
aj tento rok roznášať v predvianoč-
nom čase do miest a obcí, kostolov, 
domácností, nemocníc a domovov 
sociálnej starostlivosti plamienok 
odpálený v Bazilike Narodenia Pána 
v Svätej zemi. Slovenskí skauti spolu 
so zástupcami dvoch desiatok krajín 
preberú Svetlo pokoja v sobotu 15. 
decembra 2012 na slávnostnej po-
božnosti v kostole katolíckej farnosti 
Altlerchenfeld vo Viedni. O deň ne-
skôr ho oficiálne privítajú na Sloven-
sku a odovzdajú do rúk verejnosti po-
čas svätej omše v Kostole sv. Jozefa 
vo Svite, následne počas svätých omší 
v Katedrále sv. Martina v Bratisla-
ve a Katedrále sv. Emeráma v Nitre 
na hrade. Ešte v sobotu podvečer ho 
v prezidentskom paláci odovzdajú do 
rúk prezidenta Ivana Gašparoviča.

 SITA, tasr, JÁN FELIX
Šport 12/12/2012

Ulicu dostane herec  
aj výtvarník

TRNAVA – Po ďalších významných 
Trnavčanoch budú pomenované uli-
ce Trnavy. V novej štvrti Kamenný 
mlyn ponesú mená čestných občanov 
mesta – výtvarníka a medailéra Wil-
liama Schiffera, herca Martina Gre-
gora a biskupa Júliusa Gábriša. Ulicu 
bude mať aj vynálezca celosvetovo 
používanej rezofonickej gitary dobro 
John Dopyera, výtvarník a teoretik 
Oskár Čepan a lekár Tibor Kružliak. 
Dve ulice ponesú mená Alfréda We-
tzlera a Rudolfa Vrbu, ktorí ako prví 
vydali svedectvo o nacistických kon-
centračných táboroch. 

   (tasr), Plus jeden deň 12/12/2012

Cesta k samostatnosti: Normalizácia

Vatikán - Pápež Benedikt XVI. drží krok s dobou. S veriacimi najnovšie 
komunikuje cez sociálnu sieť Twitter. ,,Drahí priatelia! Teší ma, že som 
s vami v kontakte vďaka Twitteru,“ napísal pápež v prvom mikroblogu 
na jeho twitterovom účte @pontifex. Obľubu v moderných technoló-
giách bude môcť pápež dokázať aj cez Vianoce. Vlani totiž rozsvietil 
vianočný strom vo Vatikáne pomocou tabletu z pohodlia svojej kance-
lárie.                                                                                 HN 13/12/2012

Pápež tweetuje. ,,Teší ma, že som s vami“
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Ľudskosť na Slovensku 
nezamŕza

Slovensko sa už tiež ocitlo pod za-
sneženou čapicou. Silné mrazy spô-
sobujú problémy hlavne ľuďom bez 
domova. O tých sa v týchto mesia-
coch starajú na Spiši v rôznych za-
riadeniach, ale aj sociálni pracovníci 
priamo v teréne. V súčasnosti mesto 
Kežmarok nemá vlastné zariadenie 
sociálnych služieb pre ľudí bez prí-
strešia, miestna samospráva preto 
zriadila veľký vojenský stan, ktorý 
slúži bezdomovcom počas zimy. 
Celkove tam momentálne evidujú 
40 bezdomovcov. V Spišskej Novej 
Vsi sa môžu bezdomovci ubytovať 
v Dome humanity Nádej na Tehelnej 
ulici. Ide o nocľaháreň s kapacitou 
15 miest pre mužov. V Levoči na 
tento účel nedávno otvorili komunit-
né centrum, kde sa o sociálne slab-
ších starajú najmä terénni sociálni 
pracovníci a ich asistenti. V Starej 
Ľubovni momentálne samospráva 
neeviduje ľudí bez domova a ani na 
MsÚ nezaznamenali žiadosť o sta-
rostlivosť. V prípade potreby je však 
mesto pripravené každú situáciu 
operatívne riešiť. V najväčšom mes-
te na Spiši v Poprade je k dispozí-
cii zariadenie s kapacitou 35 miest, 
ktoré je v súčasnosti úplne plné. Na 
území Popradu v súčasnosti evidujú 
asi 120 bezdomovcov, nie všetci tam 
však majú trvalý pobyt. Obyvatelia 
metropoly severozápadného Sloven-
ska bez domova môžu nájsť útočisko 
pred mrazivými nocami pod holým 
nebom v Dome charity sv. Vincenta. 
Žilinská samospráva, ktorá nemá ob-
dobné vlastné zariadenie, vynakladá 
v rámci dlhodobej zmluvnej spolu-
práce s tamojšou diecéznou charitou 
na jeho prevádzku ročne sumu pri-
bližne 33 500 eur. Na území Žiliny je 
okolo 350 ľudí bez riadneho domo-
va.                              Šport 12/12/2012

Arcibiskup Ján Sokol rozdával mi-
lióny korún svojej rodine. Dokazuje 
to list, ktorý má naša televízia. Sokol 
mal podľa neho poslať 20 miliónov 
korún z prostriedkov Trnavskej arcidi-
ecézy priamo svojmu synovcovi. Celá 
transakcia údajne nebola ani v oficiál-
nom účtovníctve arcidiecézy.

Takto vyzerajú posledné dokončo-
vacie úpravy na domove dôchodcov 
v Jacovciach. Stavbu rozbehol pred 4 
rokmi ešte arcibiskup Ján Sokol keď 
na ňu prispel 20 miliónmi korún. Pod-
ľa oficiálnej verzie mu mali peniaze
odkázať bezdetní manželia z USA. 
Tento dokument ale Sokolovu verziu 
úplne popiera.

Finančné prostriedky vo výške 20 
miliónov slovenských korún pochá-
dzajú z úrokov z finančných prostried-
kov zinkasovaných z podielu predaja 
pozemkov farnosti Rača v roku 2001.

Prehlásenie pochádza z februára 
2010 a nechýba na ňom ani Sokolov 
podpis. Dokument mal podľa našich 
informácií smerovať do Vatikánu, kto-
rý sa zaujímal o Sokolove účtovníctvo. 
Toto prehlásenie tak dokazuje, že arci-
biskup Ján Sokol nehovoril pravdu. 
Peniaze na výstavbu domova dôchod-
cov v Jacovciach totiž pochádzali pria-
mo z prostriedkov Trnavskej arcidie-
cézy. 20 miliónov korún tak skončilo 
u občianskeho združenia Metropolitá-
nik, ktoré v tom čase viedol Sokolov 
synovec Jozef Sokol. Arcibiskup tak 
poslal cirkevné peniaze priamo na 
účet svojho synovca. Celá transakcia 
nebola podľa našich informácií ani 
v oficiálnom účtovníctve arcidiecézy.

Občianske združenie Metropolitánik 
má sídlo na adrese, kde býva synovec 
Jána Sokola Jozef Sokol. Toho sme ale 
doma nezastihli, rovnako nereagoval 
ani na naše telefonáty. Na pôvod peňa-
zí pre domov dôchodcov sme sa chceli 
priamo opýtať aj Jána Sokola. Rovna-
ko ako naposledy sa s nami odmietol 
baviť.

Pán Sokol, kratučký rozhovor.“
Arcibiskukp Ján Sokol: „Veľmi sa 

ponáhľam.“
Reportér TA3: „Pán arcibiskup.“
Reportér TA3: „Sokol v minulosti 

tvrdil, že všetky dokumenty o dare zo 
Spojených štátov amerických sú na 
Trnavskej arcidiecéze. Ani tam si ale 
na naše otázky nenašli čas.“

Telefonát: „Skúste mi napísať e-
-mail, napísať mi o čo sa vlastne jedná 
a ja sa budem snažiť zareagovať.“

Reportér TA3: „Pochybnosti nad 
financovaním domova dôchodcov
mala aj audítorka, ktorá preverovala 
účty na Trnavskej arcidiecéze z čias 
Jána Sokola. K detailom o pôvode 
peňazí sa ale od začiatku kauzy nevy-
jadruje.“

Telefonuje:
Audítorka: „Moja profesionálna 

zodpovednosť nedovoľuje aby som sa 
vyjadrovala k detailom podnetu.“

Reportér TA3: „Audítorka podala 
v lete trestné oznámenie a celý prípad 
už rieši Úrad boja proti korupcii, ktorý 
začal trestné stíhanie.“

Neuvedená: „Vo veci pre trestný 
čin skresľovania údajov hospodárskej 
a obchodnej evidencie.“

    Lukáš Zuzelka, TA3, 12/12/2012

Sokol obdaroval synovca

Budovali ho deväť rokov. Dokona-
lú opravu mu urobia za dva. Vyše 
osemnásťmetrový oltár Chrámu svä-
tého Jakuba v Levoči, najznámejšie 
dielo Majstra Pavla, zahalilo lešenie. 
Reštaurátori sa pustili do obnovy naj-
vyššieho gotického oltára na svete. Na 
chráme tento rok opravovali okná, ná-
stenné maľby, aj drobnejšie kamenné 
práce. Samé prašné činnosti. To, čo 
vám doma zaberie pár minút, bude na 
vzácnej pamiatke trvať roky.

Ivan Tkáč, riaditeľ, oblastný reš-
taurátorský ateliér: „Prvý pohľad na 
oltár hovorí o tom, že asi nebude sa 

tam vyskytovať aktívny červotoč. Od-
straňujeme prachové nečistoty, ktoré 
za viac ako šesťdesiat rokov priniesol 
čas.“

Klaudia Budzová, redaktorka: 
„Keď začala dielňa prekrásny oltár 
stavať, tiahlo Majstrovi Pavlovi na 
štyridsiatku a mal za sebou množ-
stvo skúseností s podobnými práca-
mi. Jeho výnimočnosť je aj v tom, 
že všetkým postavám na oltári dal 
vlastnú tvár. Starostlivo vyrezával 
tváre, ruky, záhyby odevov. Drob-
ných plôch, ktoré treba opatrne čistiť 
je množstvo.“

Opravujú unikátny oltár

František Dlogoš, dekan: „Ten-
to kostol je stále živý. Však sú ráno 
omše, večer omše, všetky sviatosti.“

Klaudia Budzová, redaktorka: 
„Veriaci tak o chrám neprídu ani po-
čas opravy. Najvýznamnejšie dielo 
Majstra Pavla budú reštaurovať prav-
depodobne do Vianoc 2014.“

                   TV Markíza, 13.12.2012
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Pápež kráča s dobou

Pápež Benedikt XVI. ide s dobou. 
Dnes zverejnil prvú správu prostred-
níctvom sociálnej siete Twitter. Poďa-
koval sa veriacim a požehnal im. Šéf 
Vatikánu má už vyše šesťstopäťde-
siattisíc priaznivcov.

Vatikán s veriacimi už teraz komu-
nikuje aj inými modernými spôsobmi 
vrátane Facebooku alebo osobitného 
kanála na videoportáli Youtube. Svä-
tá stolica má takisto vlastné konto na 
Twitteri. Pápež ho ale doteraz nevyu-
žíval.                     Markíza, 12/12/2012

Pápež poslal prvý tweet. 
Požehnal nasledovníkov

Benedikt XVI. sa včera postaral 
o historický krok. Ako prvý pápež 
v dejinách zverejnil svoj mikroblog 
na populárnej sociálnej sieti Twitter. 
,,Drahí priatelia! Som rád, že som 
s vami v kontakte vďaka Twitteru. 
Ďakujem za mnohé vaše odpovede. 
Z celého srdca vás žehnám,“ napí-
sal pápež. Veriacim sa prihovoril pr-
výkrát zo svojho konta www.twitter.
com/pontifex. Krátke 140-znakové 
statusy bude odteraz každú stredu 
zverejňovať v ôsmich jazykoch. Svoj 
prvý tweet odoslal pápež sám ťuknu-
tím na dotykovú obrazovku tabletu. 
Stalo sa tak na záver tradičnej stre-
dajšej generálnej audiencie, na ktorej 
boli stovky veriacich. V okamihu, 
keď tweet odoslal, bol počet nasle-
dovníkov jeho konta už viac ako je-
den milión. Potom pápež odpovedal 
cez Twitter na niekoľko otázok, čo 
sa týka viery, ktoré dostal z rôznych 
krajín sveta. V júni minulého roka 
oznámil Vatikán cez Twitter spustenie 
nového vatikánskeho portálu news.
va. Na sociálnej sieti sú okrem Bene-
dikta aj desiati kardináli, ktorí tweetu-
jú už dlhší čas. Nájdeme tam však aj 
viacerých falošných pápežov. Vatikán 
pripustil, že Benedikt možno nebude 
osobne písať všetky tweety. Tvrdí 
však, že myšlienky budú určite len 
jeho. Malo by ísť napríklad o úryvky 
z jeho prejavov. Vatikán ubezpečuje, 
že Benedikt XVI. kráča v šľapajach 
svojho predchodcu Jána Pavla II., 
ktorý sa snažil využívať na šírenie 
viery najmodernejšie technológie.  
                 (tasr), HN 13/12/2012

Minca s Cyrilom a Metodom bude so svätožiarou

Minca so svätcami Cyrilom a Metodom bude vo forme, v akej bola pô-
vodne navrhnutá. Oznámil to minister financií Peter Kažimír v Bruseli po
rokovaní s ministrami financií eurozóny. „Je to definitívne schválené zo
strany Európskej komisie. Minca bude vyrazená a bude cirkulovať v celej 
eurozóne,“ povedal. Ministerstvo financií víta schválenie dvojeurovej min-
ce so symbolikou príchodu misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu 
aj so symbolmi svätožiary a kríža a je presvedčené, že budúca slovenská 
pamätná dvojeurová minca s Konštantínom a Metodom bude vhodným 
doplnením širokej palety európskych mincí.      sita, Pravda 14/12/2012 

Milovaný aj zatracovaný! Včera pr-
výkrát po svojom odvolaní prehovo-
ril k ľuďom bývalý arcibiskup Ró-
bert Bezák (52). Nebolo to v chráme 
Božom, ale pred kamerami televízie 
Markíza. V rozhovore hovoril o hos-
podárení v Trnavskej arcidiecéze, 
o vzťahu s Jánom Sokolom, ale aj 
o svojej údajnej homosexualite.

Z Róberta Bezáka aj napriek 
tomu, čím všetkým prešiel, vyžaro-
val pokoj a rozvaha. Cíti sa však pre-
kvapený, smutný, sklamaný a nahne-
vaný. Ako dôvody svojho odvolania 
uviedol neprekonateľný generačný 
rozdiel, žiarlivosť pre popularitu, či 
strach z odhalenia finančných ne-
zrovnalostí. Nitky podľa neho sme-
rujú k jeho predchodcovi Jánovi So-
kolovi. ,,Pán arcibiskup Sokol mal 
svoju víziu. Preňho aj to miesto arci-
biskupa bolo také absolútne miesto, 
keď chápem seba ako feudálneho 
pána, ako knieža,“ povedal. Otvo-
rene pomenoval praktiky Sokola 
v otázkach financií. ,,Sám arcibiskup
Sokol priznal, že vraj bola ťažká po-
litická doba, neboli isté vlády. Teda, 
manažujme si svoje financie tak, aby
sme nemali problémy, že o ne mô-
žeme prísť. To je dosť nebezpečná 
veta, samozrejme, s ktorou nemô-
žem súhlasiť, lebo druhí ľudia si ich 
manažujú len tak, ako sa dá v tomto 
štáte,“ vysvetlil Bezák. ,,Ťažko sa dá 
vysvetliť, že potrebujem mať biskup-
ský úrad, veľké množstvo účtov. To 
cítim ako takú trošku hanbu za cir-
kev - keď vám v banke povedia, no, 
konečne ste sa objavili, už sme s tým 
mali problémy. Zrazu som zistil, nie 
je to tá snaha o pravdivosť z mojej 
strany, ale skôr ľudia akoby očaká-
vali, veď takto nemôžete existovať! 
Všetci ľudia všetko vedia, sú takzva-
né verejné tajomstvá. A máme sa tvá-

riť, že nič také nie je?“ zamýšľal sa 
Bezák. Podľa polície sú v Trnavskej 
arci- diecéze v súčasnosti vykonáva-
né vyšetrovacie úkony a zabezpečo-
vané dôkazy. Bývalý arcibiskup mu-
sel pred svojím odvolaním Vatikánu 
odpovedať aj na veľmi chúlostivé 
otázky týkajúce sa homosexuality. 
Pýtali sa ho, či navštevoval telocvič-
ne, sauny, kúpaliská, verejné sprchy 
s osobami pochybnej poves t i . Bez-
ák odpovedal, že otázke nerozumie. 
V televízii odpovedal, že sa ho to do-
tklo asi najviac, lebo sa cíti ako uras-
tený chlap. ,,Detvania, kde som istý 
čas pôsobil, ma volali Jánošík,“ vy-
svetlil. Z trnavského arcibiskupa je 
v súčasnosti radový duchovný, ktorý 
pôsobí v Bratislave. Jeho príjem je 
na úrovni životného minima, asi 400 
eur. ,,Odrazu som sa stal prostým du-
chovným, čiže som padol na úroveň 
životného minima.            (red)

                          Nový Čas, 14/12/2012

,,Odrazu som sa stal prostým du-
chovným, spadol som na úroveň ži-
votného minima. Róbert Bezák

Odvolanie Bezáka
Pápež Benedikt XVI. 2. júla 

tohto roku odvolal arcibiskupa Ró-
berta Bezáka z pastoračného riadenia 
Trnavskej arcidiecézy. Rozhodol sa 
tak na základe apoštolskej vizitácie, 
ktorá sa uskutočnila 22. januára až 1. 
februára. Za trnavského arcibiskupa 
bol Bezák vymenovaný 18. apríla 
2009 a vysvätený 6. júna. Vo funkcii 
vystriedal Jána Sokola. Róbert Bezák 
po odchode z Trnavskej arcidiecézy 
pracuje ako radový duchovný v Bra-
tislave.

Bezák včera povedal, že obvi-
nenie z homosexuality sa ho veľmi 
dotklo.

Sokol sa cítil ako feudálne knieža!
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Odvolaný biskup  
prehovoril

„Ja som vyrastal za komunizmu, 
a vtedy sa tiež človek musel ozna-
čiť za vinného, hoci žiadnu vinu na 
sebe neniesol.“ Takto okomento-
val arcibiskup Róbert Bezák svo-
je odvolanie v prvom interview, 
ktoré poskytol Českej televízii. Tá 
ho odvysiela dnes pol hodiny pred 
polnocou, časť z neho už zverejnila 
rakúska televízia ORF. Bezák do-
dal, že tí, ktorí pre neho odvolanie 
pripravovali, nepočítali s tým, že to 
bude pre neho neakceptovateľné. 
Dodnes nie je jasné, aké sú pravé 
dôvody odchodu arcibiskupa. Na 
jeho stranu sa postavilo množstvo 
veriach.             (red), HN 14/12/2012

Ľudia milovali jeho omše, dychtivo 
čakali na jeho kázne, aj požehnania.

No zrazu sa všetko zmenilo. 
Z arcibiskupa spravila cirkev po-
mocného kňaza a veriaci iba nechá-
pavo krútili hlavami. Po Róbertovi 
Bezákovi sa po odvolaní z trnavskej 
arcidiecézy akoby zľahla zem. O to 
hlasnejšie sa ozvali veriaci, ktorí na 
jeho podporu spisovali petície, a vy-
šli aj do ulíc.

Arcibiskup dnes po prvýkrát od 
svojho odvolania prehovoril pred 
kamerami. Exkluzívne pre našu te-
levíziu.

Róbert Bezák, odvolaný trnav-
ský arcibiskup: „A nakoniec prišiel 
list, v ktorom sa píše: a odchádzaš. 
Nikto sa ma na nič nepýtal, nikto so 
mnou nič neprejednával, všetko išlo 
tak potichúčku.“

Rado Igaz, redaktor: „A takto 
svoje odvolanie doteraz prežíva.“

Róbert Bezák, odvolaný trnav-
ský arcibiskup: „Iste, aj prekvapený, 
aj sklamaný, aj smutný, aj nahneva-
ný.“

Jozef Kováčik, Konferencia bis-
kupov Slovenska: „Slovenskí bisku-
pi stoja na strane Svätého Otca. Ten 
rozhoduje o menovaní a odvolávaní 
biskupov, takže práve preto toto roz-
hodnutie plne akceptovali.“

Rado Igaz, redaktor: „Konferen-
cii biskupov Slovenska sa nepáči, 
že sa arcibiskup Bezák prezentuje 
v médiách.“

Jozef Kováčik, Konferencia 
biskupov Slovenska: „Rozhodnutie 
Svätej stolice je, aby sa otec arcibis-
kup zdržiaval vyjarenia pre médiá. 
Toto rozhodnutie je stále v platnos-
ti.“

Róbert Bezák, odvolaný trnav-
ský arcibiskup: „Túto chvíľu beriem 
ako exkluzívnu a tak už dopredu do 
celého éteru hovorím, že nebudem 
ju opakovať.“

Rado Igaz, redaktor: „Róbert 
Bezák naznačil dôvody svojho od-
volania. Neprekonateľný generačný 
rozdiel, žiarlivosť pre popularitu, či 
strach z odhalenia finančných ne-
zrovnalostí. Nitky smerujú k jeho 
predchodcovi.“

Róbert Bezák, odvolaný trnav-
ský arcibiskup: „Arcibiskup Sokol 
preňho aj to miesto arcibiskupa bolo 
také absolútne miesto, keď troška 
dopoviem s takou iróniou, chápem 

seba ako feudálneho pána, ako knie-
ža.“

Rado Igaz, redaktor: „Takto na-
príklad pomenoval praktiky svojho 
predchodcu v otázkach financií.“

Róbert Bezák, odvolaný trnav-
ský arcibiskup: „Sám arcibiskup 
Sokol priznal, že vraj bola ťažká po-
litická doba, neboli isté vlády, teda 
že manažujme si svoje financie tak,
aby sme nemali problémy, že o ne 
môžeme prísť. To je dosť nebezpeč-
ná veta, samozrejme, s tou nemôžem 
súhlasiť, lebo druhí ľudia, všetci tí 
dookola si ich manažujú, alebo teda 
len ako sa to dá v tom štáte.“

Rado Igaz, redaktor: „Snažili 
sme sa získať aj vyjadrenie Jána So-
kola. Napriek našej snahe neúspeš-
ne. Zdá sa, že Ján Sokol má aj po 
vyjadreniach Róberta Bezáka ozaj 
čo vysvetľovať.“

Róbert Bezák, odvolaný trnavský 
arcibiskup: „Ťažko sa dá vysvetliť, 
že niekto potrebuje mať napríklad 
biskupský úrad veľké množstvo úč-
tov. To cítim ja, ako také troška, aj 
takú hanbu za cirkev, lebo keď vám 
v banke povedia, no konečne ste to 
objavili, už sme s tým mali prob-
lémy, zrazu zistil som, že nie je to 
tá snaha o pravdivosť z mojej stra-
ny, ale skorej ľudia keby očakávali, 
veď takto nemôžete existovať. Veď 
všetci ľudia všetko vedia, sú takzva-
né verejné tajomstvá. A máme sa 
my tváriť, že nič také nie je?“

Rado Igaz, redaktor: „Konfe-
rencia biskupov Slovenska, aj ar-
cibiskup Bezák svorne tvrdia, že 
netrpezlivo čakajú, ako dopadli 
výsledky vyšetrovania v trnavskej 
arcidiecéze.“

Andrea Dobiašová, hovorkyňa 
policajného prezídia: „V súčasnej 
dobe sú vykonávane vyšetrovacie 
úkony a zabezpečované dôkazy.“

Rado Igaz, redaktor: „V médiách 
sa objavili otázky, na ktoré musel 
Bezák pred svojim odvolaním od-
povedať Vatikánu. Niektoré sa týka-
li aj homosexuality.“

Otázka č. 7
Ďalej ste navštevovali telocvič-

ne, sauny, kúpaliská, verejné sprchy 
s osobami pochybnej povesti.

Otázke nerozumiem. Nechcem 
pripustiť ponižujúci tón v nej. Ne-
viem vôbec nič o osobách pochyb-
nej povesti, s ktorými som kdesi 

chodil. Neviem, čo je to verejná spr-
cha, na kúpaliská nemám čas, sau-
ny ma nezaujímajú a do telocvične 
chodím zásadne sám.

Róbert Bezák, odvolaný trnav-
ský arcibiskup: „Homosexuálne lob-
by, ktorej som súčasťou, to som pre-
kvapený. Myslím že zastupujem tak 
troška chlapské, aby som nadľahčil 
aj tú situáciu, že to ma najviac urazi-
lo, lebo ja si sám pripadám, že som 
teda dosť narastený chlap a Detvan-
ci, kde som nejaký čas pôsobil, ma 
volali aj Jánošík.“

Rado Igaz, redaktor: „Z trnav-
ského arcibiskupa je dnes radový 
duchovný pôsobiaci v Bratislave. 
Príjem arcibiskupa Bezáka je mo-
mentálne na úrovni životného mini-
ma, asi štyristo eur mesačne.“

Róbert Bezák, odvolaný trnav-
ský arcibiskup: „Je to dobré tiež 
skúsiť asi, že z tej výšky arcibisku-
pa, ktorý je naozaj šéfom veľkého 
prostredia, keď potrebuje zdroje, 
tak sú mu k dispozícii, kúpi sa auto, 
zabezpečenie, som sa zrazu stal po-
mocným duchovným.“

Jaroslav Zápala, moderátor: „S 
arcibiskupom Róbertom Bezákom 
sme hovorili dlho, aj o mnohých 
ďalších témach. Pozrite si v nede-
ľu celý rozhovor s ním v relácii Na 
telo.“

                   TV Markíza, 13.12.2012
        

Róbert Bezák exkluzívne


