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Banskobystrická diecéza má po 
16 mesiacoch nového diecézneho 
biskupa! Úrad prevzal po sobotnej 
slávnosti v Katedrále sv. Františka 
Xaverského v Banskej Bystrici bis-
kup Mons. Marián Chovanec (55). 
Jeho predchodcom bol obľúbený 
Rudolf Baláž (+ 70). 

Na slávnosti sa zúčastnili stovky 
duchovných z celého Slovenska, po-
zdraviť ho prišli stovky ľudí. Róbert 
Bezák však chýbal. Veriaci, ktorí sa 
do chrámu s kapacitou 700 miest 
nevošli, sledovali priebeh omše na 
veľkoplošnej obrazovke. ,,Mojimi 
prvými krokmi na úrade bude po-
tvrdenie vo funkciách tých hodnos-
tárov, bez ktorých diecéza nemôže 
fungovať. Vidím mnohé pozitíva, 
ktoré sú v našej diecéze, a chcem 
tým správnym smerovaním viesť 
cirkev aj po ďalšie roky,“ povedal 
Chovanec, ktorý pripomenul, že aj 
Svätý Otec označil Banskobystrickú 
diecézu ako zaslúžilú. Na slávnosti 
sa nezúčastnil biskup Róbert Bez-
ák, ktorého pápež odvolal zo sto-
ličky trnavského arcibiskupa. Ma-
rián Chovanec však jeho pôsobisko 
v banskobystrickej Radvani meniť 
nebude.        kil, Nový Čas 17/12/2012

Marián Chovanec (55)
Trenčiansky rodák Marián Cho-

vanec (55) bol vysvätený za kňaza 
v roku 1989. O 10 rokov neskôr ho 
pápež Ján Pavol II. vymenoval za 
nitrianskeho pomocného biskupa. 
Ako generálny sekretár Konferen-
cie biskupov Slovenska pôsobí od 
roku 2000. Za banskobystrického 
diecézneho biskupa ho vymenoval 
pápež Benedikt XVI. 20. novembra 
2012. Jeho biskupský erb má základ 
v latinskom hesle Omnia impendam 
pro animabus vestris, čo znamená 
Všetko vydám za vaše duše.

Rudolf Baláž (+ 70)
Pred Chovancom bol banskobys-

trickým diecéznym biskupom Rudolf 
Baláž (+ 70), ktorý zomrel 27. júla 
2011. Baláž v rokoch 1958 až 1963 
študoval na Rímskokatolíckej cyri-
lometodskej bohosloveckej fakulte 
v Bratislave. V roku 1970 bol vyme-
novaný za správcu farnosti v Pitelovej, 
ale už nasledujúci rok mu štátny režim 
odobral súhlas vykonávať kňazské 
povolanie a až do roku 1982 praco-
val ako robotník či vodič nákladného 
auta, neskôr opäť ako správca farnosti. 
Biskupskú vysviacku prijal 19. marca 
1990 v Banskej Bystrici. 

Betlehemské svetlo putuje

Betlehemské svetlo, ktoré v sobotu 
prišlo z Viedne na Slovensko, putuje 
ďalej. V podtatranskom meste Svit 
ho slovenskí skauti odovzdali svojim 
poľským priateľom. Tí ho zase dajú 
skautom z Ruska, Ukrajiny a Litvy. 
Svetlo pritom za žiadnych okolností 
nesmie zhasnúť.

Už od rána bol pred kostolom vo 
Svite neobvyklý ruch. Prichádzali 
autobusy zo Slovenska a Poľska. 
Čoskoro sa tu zišlo viac ako tisíc 
skautov a ich priaznivcov. V tomto 
kostole toľko ľudí nebolo od jeho 
vysviacky. Počas svätej omše pri-
niesli do kostola slovenskí skauti 
betlehemské svetlo. Toto je dôležitý 
okamih, slovenskí skauti si práve 
splnili úlohu medzinárodného vý-
znamu, betlehemské svetlo sa ocitá 
v rukách poľských skautov. Teraz je 
pred nimi dôležitá úloha.

Agata Grzywacz, skautka z Poľ-
ska: „Zabezpečíme, aby sa betle-
hemské svetlo dostalo do Ruska, na 
Ukrajinu a do Litvy spolu s posol-
stvom, že nestačí nerobiť zlo, treba 
sa zaktivizovať a začať činiť dob-
ro.“

Reportér: „Betlehemské svetlo si 
chcel vziať domov každý. Pre skau-
tov totiž veľa znamená.“

Anna Uhrová, skautka: „Je to 
vlastne taký symbol pokoja a mieru 
do celého sveta.“

Andrej Legutký, farár a skaut: 
„Ľudia by mali mať v srdci čisto 
a pekne, tak ako si domy upratuje-
me, tak asi aj toto svetlo prežiaruje 
ľudí tesne pred príchodom Vianoc.“

Ján Skokan, vodca podtatran-
ských skautov: „My sa snažíme do-
stať to betlehemské svetlo do každej 
rodiny, do každého kostola, do det-
ských domovov, proste všade tam, 
kde to betlehemské svetlo prijmú.“

Reportér: „Skautské hliadky sa 
budúcu sobotu postarajú o to, aby 
sa betlehemské svetlo dostalo vša-
de tam, kam má. Toto mimochodom 
vôbec nebude jednoduché zaria-
diť.“

Marián Suvák, koordinátor cesty 
betlehemského svetla: „Je potreb-
né zabezpečiť všetky vlakové trasy, 

Nového biskupa sledovali z obrazovky!

Vatikán: Milosť pre pápežovho komorníka?

Pápež Benedikt XVI. sa údajne chystá omilostiť bývalého komorníka Pa-
ola Gabrieleho. Informáciu priniesol taliansky denník Corriere della Sera. 
Malo by sa tak stať do Vianoc. Niekdajší pápežov sluha je hlavný aktér 
takzvanej aféry Vatileaks. Pred dvoma mesiacmi ho odsúdili za krádež 
tajných cirkevných dokumentov. STV 1, 15/12/2012

Pápežov ekonomický model

Pápež Benedikt XVI. vo svojom posolstve vyzval vlády, aby podporovali nový, 
na etike založený ekonomický model. Pápež vyjadril túto myšlienku už v mi-
nulosti a vyzval v nej na nový finančný poriadok. Ten by mal chudobnejším
krajinám zabezpečiť väčšie slovo v medzinárodnej politike.        TA3, 14/12/2012

všetky linky, po ktorých sa betle-
hemské svetlo šíri.“

Anna Uhrová, skautka: „Atmo-
sféra Vianoc je s betlehemským svet-
lom jedine pravá.“

Reportér: „Ak bude dobré po-
časie, o týždeň skauti vynesú betle-
hemské svetlo dokonca aj na Lom-
nický štít.                  Jozef Slivenský

                                TA3, 16/12/2012
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]Slovenskí biskupi sú v situácii, 
v akej ešte neboli. Napätie v kato-
líckej cirkvi sa naplno prejavilo po 
tom, čo Róbert Bezák prelomil ml-
čanie o svojom odvolaní z pozície tr-
navského arcibiskupa. Róbert Bezák 
cirkvi cez niekoľko televíznych vy-
stúpení adresoval viacero výčitiek, 
ale aj otázok, ktoré zostávajú stále 
nezodpovedané. Reakcia Konferen-
cie biskupov Slovenska prišla okam-
žite, bola veľmi strohá. Biskupi Bez-
ákovi odporučili prijať rozhodnutie 
pápeža Benedikta XVI. a Bezák by 
sa mal podľa nich hlave katolíckej 
cirkvi aj ospravedlniť. Od odvolania 
Bezáka sa špekuluje, že hlavným dô-
vodom tohto kroku mohli byť finanč-
né transakcie z čias jeho predchodcu 
Jána Sokola. Naznačil to aj sám 
Bezák, keď povedal, že mu mohla 
veľmi priťažiť tvrdosť k predchod-
covi arcibiskupovi Sokolovi, pričom 
poukázal na jeho finančné operácie.
Tie už v tejto chvíli preveruje polí-
cia. „Nie je to niečo, čo by sa objavi-
lo ako blesk z jasného neba. Po roku 
1989 bolo všeobecné očakávanie, že 
cirkev zaujme aktívnejší postoj vo 
vzťahu k spoločnosti. No ukázalo sa, 
že zrejme nie je na to pripravená. Tá 
jej úloha zostala pomerne v ústraní, 
pretože si nevie vyriešiť svoje vnú-
torné problémy,“ usúdil sociológ Pa-
vel Haulík, keď reagoval na otázku, 
či aktuálne dianie vykazuje znaky 
krízy v cirkvi.

Bývalému katolíckemu disiden-
tovi, expolitikovi a zástancovi Bez-
áka Františkovi Mikloškovi podľa 
vlastných slov naskočili zimomriav-
ky, keď počúval slová odvolaného ar-
cibiskupa . „Situácia je nielen vážna, 
ale aj zlá,“ povedal Mikloško v TA3. 
Známy český teológ a vysokoškol-
ský učiteľ Tomáš Halík povedal, že 
kauza ublížila autorite cirkvi a ide 
o medzinárodne sledovaný prípad. 
Podľa Haulíka je ťažké usudzovať, 
čo kauza Bezák spôsobí, keďže chý-
bajú konkrétne údaje z empirických 
prieskumov. „Cirkev je inštitúcia, 
ktorá existuje dvetisíc rokov, prešla 
mnohými krízami, neviem povedať, 
ako súčasná situácia ovplyvní kon-
zervatívne prvky, na ktorých je cir-
kev postavená,“ podotkol sociológ. 
Podľa neho problém spočíva v otáz-
ke, ako cirkev dokáže reagovať na 
výzvy doby. Tá sa výrazne a rýchlo 

mení vrátane veriacich. Bezák cez 
víkend poskytol rozhovory televí-
ziám TA3 a Markíza. Objavil sa aj 
v českej a rakúskej televízii. Podľa 
Vatikánu by sa mal zdržať takýchto 
vyjadrení a nie je vylúčené, že môže 
čeliť trestu. Hovorca Konferencie 
biskupov Slovenska (KBS) Jozef 
Kováčik povedal, že to nebudú rie-
šiť, lebo to nie je ich záležitosť, ale 
Svätej stolice. Arcibiskup Bezák ne-
rozumie príkazu o mlčaní. Pripomína 
mu to časy za bývalého režimu. „A 
toto ma vnútorne veľmi nahnevalo, 
lebo ja si nemôžem pripustiť, že by 
sme v cirkvi žili nejakú takú totali-
tu rozkazu. Musíme v cirkvi hľadať 
pravdu a pravdivosť a dovoliť, aby 
obvinený vedel, z čoho je obvinený 
a kým je obvinený,“ vravel Bezák. 
Teológ Halík zdôraznil, že každý 
človek má právo aj morálnu povin-
nosť sa obhájiť. To uznáva svetské, 
cirkevné právo i cirkevná morálka. 
Ak Bezáka Vatikán potrestá, podľa 
Halíka sa iba prehĺbi kríza v sloven-
skej katolíckej cirkvi. Cirkevné tres-
ty označil za relikt doby, keď cirkev 
bola mocnosťou. Bezák už v piatok 
pocítil nevôľu slovenských bisku-
pov. František Mikloško upozornil, 
že Fórum života poprosilo kapucí-
nov, aby svätú omšu v Bratislave 
mohol odslúžiť arcibiskup Bezák. 
Rehoľa kapucínov požiadala arcibis-
kupa Stanislava Zvolenského, aby to 
umožnil. Jeho reakcia však bola od-
mietavá. „Ak predseda KBS nedovo-
lí slúžiť verejnú svätú omšu, tak to 
je precedens pre celé Slovensko, pre 
všetkých biskupov a od tejto chvíle 
sa Róbert Bezák stáva akýmsi štvan-
com,“ myslí si Mikloško. Hovorca 
KBS Kováčik nechcel túto informá-
ciu komentovať. Podlá neho je to vec 
diecézy. Bezák si myslí, že mu veľmi 
priťažila jeho tvrdosť k arcibiskupo-
vi Sokolovi. „Bol som vyhrešený za 
takú veľkú svoju tvrdosť, lebo som 
neumožnil pánu arcibiskupovi Soko-
lovi, aby on bol pri mne ako tretí svä-
titeľ,“ ozrejmil Bezák. Svoj príchod 
do Trnavy chápal tak, že príde nový 
človek, a to neznamená, že musí ísť 
v tej istej línii ako jeho predchod-
ca. Bezák sa snažil urobiť poriadok 
vo financiách. Aj Vatikán požiadal
o vizitáciu vo finančných nezrovna-
lostiach. Vo veci koná tiež polícia 
na základe trestného oznámenia au-

dítorky, ktorá preverovala hospodá-
renie diecézy počas Sokolovej éry. 
Ján Sokol už podľa svojich predchá-
dzajúcich vyjadrení odmietol všetky 
podozrenia a k najnovším tvrdeniam 
Róberta Bezáka jeho stanovisko nie-
je známe. Arcibiskup Bezák včera 
v TA3 napríklad povedal, že mu pri-
šiel šek na 1,5 milióna dolárov. „Nie 
je to až také potešenie, keď dosta-
nete peniaze a neviete, odkiaľ sú,“ 
vravel Bezák. Spýtal sa teda na celú 
záležitosť vo Vatikáne a neskôr mu 
odpovedali, že ide o dividendy od in-
vestičnej spoločnosti z USA a že sa 
má na to spýtať arcibiskupa Sokola. 
Bezák sa čuduje aj Jánovi Čarnogur-
skému, ktorý chce kandidovať na 
prezidenta, prečo sa tak vehementne 
zastáva arcibiskupa Sokola. „To je 
skutočne presvedčený, že je všetko 
v poriadku?“ spýtal sa. Čarnogurský 
ako veriaci kresťan by nemal podľa 
Bezáka budovať cirkev, ktorá si ako-
koľvek môže manažovať svoje pe-
niaze. „On vie, ako boli robené reš-
titúcie jeho synom. Je toľko vecí, že 
ja skorej niekedy strácam dobrú vôľu 
a mám chuť sa nahnevať,“ pozname-
nal. O reakciu sme chceli požiadať aj 
Jána Čarnogurského, ale nepodarilo 
sa nám s ním skontaktovať. Bezák 
si myslí, že o jeho odvolaní vedel 
aj metropolita a arcibiskup Zvolen-
ský. Bezák bol v máji za ním. „Pán 
arcibiskup ma vypočul a po mojom 
hodinovom monológu mi povedal - 
kocky sú už hodené,“ ozrejmil Bez-
ák. Podľa neho rozhodnutie o odvo-
laní biskupa sa pripravuje niekoľko 
mesiacov vopred a metropolita mu-
sel o tom vedieť. Hovorca KBS Ko-
váčik tvrdí, že sú veľmi prekvapení 
Bezákovými výrokmi. „Arcibiskup 
Zvolenský nemohol vedieť o odvo-
laní, pretože aj Svätý otec sám píše, 
že rozhodol po dlhom uvažovaní 
a vyberaní z viacerých alternatív,“ 
namietal Kováčik. Podľa neho takéto 
záležitosti by sa vôbec nemali riešiť 
prostredníctvom médií. Ďalší osud 
Bezáka je neistý. Zatiaľ pôsobí ako 
výpomocný duchovný v Radvani 
v Banskobystrickej diecéze. Cez ví-
kend sa ujal úradu biskupa v Banskej 
Bystrici Marián Chovanec. Pôsobe-
nie Bezáka nechce meniť a odvolal 
sa na zmluvu, ktorá je podpísaná na 
jeden rok.

     Igor Stupňan, Pravda 17/12/2012

Napätie v cirkvi, objasní sa financovanie v Trnave?
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Tvrdí, že o odvolaní trnavského ar-
cibiskupa rozhodol len pápež sám 
a Zvolenský o tom vedieť nemohol. 
Bezák podľa neho pozná dôvody 
svojho odchodu. ,,To, že s nimi nemu-
sí súhlasiť, je druhá vec,“ uviedol.

Ako vnímate vyjadrenia arcibis-
kupa Róberta Bezáka v médiách?

Pán Bezák zverejnil viaceré tvrde-
nia, ktoré nie sú pravdivé. Pán arcibis-
kup Zvolenský bol obvinený z toho, 
že mal vedieť o odvolaní pána Bezáka. 
Nie je to pravda. Pán arcibiskup o tom 
nevedel. Aj Svätý Otec potvrdil, že on 
sám sa o tom rozhodoval, rozhodo-
val sa dlho a rozhodoval z viacerých 
alternatív, takže nikto z nás nemohol 
ani predpokladať, aký bude výsledok, 
takže to nie je pravdivé tvrdenie.

Nemyslel to pán Bezák skôr tak, 
že pán Zvolenský vedel, že sa také od-
volanie pripravuje?

To by musel povedať pán Bezák, 
ako to myslel. Takto to odznelo. Pán 
arcibiskup Zvolenský skutočne ne-
vedel, že pán arcibiskup Bezák bude 
odvolaný.

Je pravda, že pán Bezák dosiaľ ne-
pozná dôvod, prečo bol odvolaný?

Nie. Ako povedal aj arcibiskup 
Zvolenský, pán Bezák pozná dôvody, 
a to, že s nimi nemusí súhlasiť, je dru-
há vec.

Biskupi ho upozorňovali na ne-
vhodné konanie?

To nie je v kompetencii Konferen-
cie biskupov Slovenska. Ak to urobili 
jednotliví biskupi, tak to bolo namies-
te v rámci nejakého bratského napo-
menutia alebo nejakých priamych 
rozhovorov.

Kroky vedenia cirkvi na Sloven-
sku aj v Ríme vyvolávajú podozre-
nie, že cirkev sa snaží obetovať pána 
Bezáka, aby zakryla prešľapy jeho 
predchodcu vo financovaní trnavskej
arcidiecézy. Obávate sa, že by ďalšie 
pôsobenie Bezáka na poste arcibisku-
pa viedlo k trestnému stíhaniu Jána 
Sokola?

Nie. To vylučujeme. Tieto dve 
kauzy nemajú súvis. Ak by sa preu-
kázali vážne obvinenia, ktoré sú voči 
pánovi biskupovi Sokolovi, tak sú to 
jednoducho kroky, ktoré nie sú prija-
teľné. Čakáme na ukončenie vyšetro-
vania.

Príkaz mlčať Bezák prirovnáva ku 
komunistickým praktikám za bývalé-
ho režimu. Prečo ani veriaci nevedia 

o dôvode takého vážneho kroku zo 
strany cirkvi?

To je ako so zdravotnou kartou. Ak 
by chcel niekto poznať váš zdravotný 
stav a tvrdil by, že má na to právo, tak 
na to právo nemá. Určité informácie 
si budete chrániť. Nie preto, že by ste 
sa hanbili za svoj zdravotný stav, ale 
preto, že ide o zásah do vašej intimi-
ty. Chápem, že je táto téma pre médiá 
zaujímavá, ale je zase právom našej 
inštitúcie si riešiť vnútorné problémy 
interne.

Nejde o médiá, ale o veriacich 
vašej cirkvi, ktorí prišli o obľúbené-
ho duchovného bez toho, aby vedeli 
prečo.

Ani pri vymenovaní biskupov 
Svätý Otec nevysvetľuje, prečo si 
z troch kandidátov vybral práve toho 
jedného. Ani mená tých dvoch ,,ne-
úspešných“ sa nikdy nezverejnia, prá-
ve preto, aby sa predišlo dohadom, či 
nie sú vhodnejší.

Pán Bezák sám vyhlásil, že chce 
vedieť tie dôvody, že ich môžete po-
kojne zverejniť...

Áno, bolo to pre nás zaujímavé 
zistenie, že to povedal, ale my skon-
číme pri tom konštatovaní, že to po-
vedal.

Neobávate sa, že sa zahrávate 
s dôverou veriacich? Ako sa musia 
cítiť ľudia, ktorí Bezákovi verili a sú 
konfrontovaní s tým, že uverili údaj-
ne nesprávnemu človeku, ale nevedia 
prečo?

Je to prirodzené. Aj arcibiskup 
Bezák preložil množstvo kňazov a ne-
vysvetľoval veriacim dôvody. Mal na 
to plné právo. My ako kňazi sľubuje-
me úctu a poslušnosť biskupovi a tá 
poslušnosť platí nielen v dobrom, ale 
aj vtedy, keď nevidíme dôvody alebo 
s nimi nemusíme súhlasiť. Táto dô-
vera by mala byť aj medzi biskupom 
a Svätým Otcom.

Čiže očakávate rovnaký prístup 
aj od veriacich - že uveria, že pravdu 
má ten hierarchicky vyššie postavený, 
pápež?

To nie je o tom, či uveria alebo ne-
uveria. Takto je katolícka cirkev po-
stavená, že má určité pravidlá, a my 
ako členovia cirkvi ich rešpektujeme.

„Kňazi sľubujú úctu a posluš-
nosť biskupovi. Táto dôvera by 
mala byť aj medzi biskupom a Svä-
tým Otcom. 

     Tomáš Nejedlý, HN 17/12/2012

Bezák nehovoril pravdu. Dôvody pozná Pripomína to ŠtB!

Arcibiskup Bezák prelomil mlčanie 
a prešiel do útoku

Róbert Bezák sa odrazu rozhovoril 
po tom, ako celé mesiace mlčal, o dô-
vodoch svojho odvolania z postu trnav-
ského arcibiskupa. Odkryl svoj vzťah 
s arcibiskupom Jánom Sokolom, ale 
i celkové pomery v cirkvi. Konferen-
cia biskupov Slovenska mu radí, aby 
sa zmieril s rozhodnutím a pápežovi sa 
ospravedlnil.

Bezák sa rozhodol prehovoriť: 
„Neporušujem žiadny príkaz,“ pove-
dal rozhodne pre TA3. Nepáči sa mu 
totiž, že na jeho adresu zazneli viaceré 
obvinenia a on sa nesmie vyjadriť. 
Zdôraznil, že doteraz nepozná dôvody 
svojho odvolania a jeho spôsob prirov-
nal k totalitným režimom. „Nemôžeme 
ostať na úrovni, však ty vieš za čo. Keď 
mnohí píšu, aj z toho môjho cirkevné-
ho prostredia, však on už vie za čo,“ 
povedal Bezák v diskusnej relácii tele-
vízie Markíza Na telo. Prirovnal tento 
postup so skúsenosťou, keď ho vypo-
čúvala ŠtB a naliehala naňho, aby za-
choval o všetkom mlčanlivosť. „Akože 
by som o tom mohol mlčať, keď druhá 
strana využila všetky informácie na to, 
aby zistila, či som nebezpečný? Veľmi 
mi to teraz pripomína tie časy“.

Problémy v Trnave
Bezák sa tiež rozrozprával aj na 

margo vzťahu so svojím predchodcom 
v trnavskom úrade arcibiskupom So-
kolom, ktorý nebol príliš ideálny. „Cítil 
som to neprijatie. Bolo slušné, ale hl-
boké,“ povedal. V minulosti vyplávali 
na povrch rôzne nezrovnalosti v účtov-
níctve úradu práve v časoch, keď bol 
na jeho čele Sokol. Bezák v rozhovore 
uviedol, že tieto veci chcel najprv rie-
šiť v cirkvi.

Čo mu vyčítali?
Bezák pripustil, že v cirkvi mu 

vyčítali viacero vecí. Okrem iného 
napríklad aj chodenie do fitnescentra
či fakt, že sa chcel priblížiť ľuďom, 
čo bolo označované za populizmus. 
Víkendové relácie, v ktorých Bezák 
vystúpil, mu však zrejme na popularite 
v cirkevných kruhoch nepridali. Kon-
ferencia biskupov Slovenska nemá 
mandát na riešenie vzniknutej situácie, 
vidí však spôsob. „Prirodzené riešenie 
vidíme v tom, že je potrebné prijať roz-
hodnutie Svätého Otca a s tým ľudsky 
spojené aj ospravedlnenie pápežovi,“ 
uviedol hovorca KBS Jozef Kováčik.  
  (las) Plus jeden deň 17/12/2012
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Prekvapená KBS

Odvolaný trnavský arcibiskup Ró-
bert Bezák by sa mal ospravedlniť 
Svätému Otcovi Benediktovi XVI. 
Vyplýva to zo stanoviska Konfe-
rencie biskupov Slovenska, ktoré 
tlmočil jej hovorca Jozef Kováčik. 
„KBS vidí riešenie situácie v prijatí 
rozhodnutia Svätého Otca a ospra-
vedlnení sa arcibiskupa Bezáka pá-
pežovi,“ uviedol Kováčik. Zároveň 
uviedol, že KBS je veľmi prekvape-
ná tvrdeniami arcibiskupa Bezáka, 
ktoré odzneli v médiách. Arcibis-
kup Stanislav Zvolenský podľa Ko-
váčika nevedel a nemohol vedieť 
o odvolaní Bezáka, pretože Svätý 
Otec potvrdil, že rozhodol o tom 
sám po dlhom uvažovaní a výbere 
z viacerých alternatív. „Sme na-
ďalej presvedčení, že médiá nie sú 
priestorom na riešenie takýchto zá-
važných skutočností,“ dodal Ková-
čik.      JÁN FELIX, Šport 17/12/2012

Arcibiskup porušil zákaz mlčania. Pre-
hovoril o tom, čo ho mohlo stáť úrad 
v Trnave.

Odvolaný arcibiskup Róbert Bez-
ák tvrdí, že stále nepozná skutočné dô-
vody odvolania. Naznačil ich.

Róbert Bezák po dlhom mlčaní po-
skytol rozhovory televíziám Markíza, 
TA3 a Českej televízii, aby objasnil, 
v akej situácii sa nachádza. Tvrdí, že 
ďalej už verejne vystupovať nechce.

Odvolanie
Dodnes nevie, prečo ho odvolali. 

Nevie, v čom ohrozil kolegialitu, ako 
sa to píše v liste od pápeža. V tom-
to dokumente sa nespomína ani nič 
z toho, na čo sa ho pýtali v známych 
otázkach. Bezák hovorí, že Vatikán 
mal dostať „listy od slovenských kňa-
zov a veriacich“ o jeho osobe. Keď sa 
pýtal, kto ich podpísal, odpoveď nedo-
stal. „To je systém minulého režimu, 
eštebáckych praktík,“ dodal.

Iný životný štýl
Komunikoval otvorene s okoli-

tým svetom a robil veci, ktoré boli pre 
iných hodnostárov nevídané. Myslí si, 
že to mohlo prekážať. „Ja som neob-
javil cvičenie, bicyklovanie, koncerty 
ako arcibiskup. Takto som žil odma-
lička,“ povedal a dodal, že tak žije 
väčšina normálnych ľudí. „Nie však 
väčšina biskupov.“ Skutočné dôvo-
dy odvolania podľa neho naznačujú 
otázky Svätej stolice. Zaujímalo ich, 
prečo sa ukazoval v civile, či je prav-
da, že navštevoval telocvične, sauny, 
kúpaliská a verejné sprchy s osobami 
pochybnej povesti.

Zvolenský to vedel
Predseda Konferencie biskupov 

Slovenska Stanislav Zvolenský je jeho 
konškolák a jeho prístup ho sklamal. 
„Kocky sú hodené“ mal mu povedať, 
keď ho ako priateľa navštívil v máji. 
Bezák tušil, že sa naňho niečo chystá. 
Až v júli vraj pochopil Zvolenského 
výrok. Odvolanie sa podľa Bezáka 
pripravovalo od januára a metropolita 
o ňom musel vedieť. Ďalšie sklamanie 
prišlo minulý týždeň, keď Zvolen-
ský nesúhlasil, aby slúžil v Bratislave 
omšu. Bolo by to vraj „pastoračne ne-
užitočné“. Nik z biskupov sa ho verej-
ne nezastal, v kresťanských médiách 
je meno Bezák podľa slov emeritného 
arcibiskupa vymazané.

Ján Sokol
Odvolaný arcibiskup hovorí 

o zvláštnom bočnom fonde, ktorý exis-

toval počas pôsobenia Jána Sokola. 
„Štát s tým nemusí mať problém, ale 
pýtam sa, či to nie je morálna krivda, 
ak ja ako arcibiskup vytvorím vlastný 
fond?“ O použití peňazí z neho nemu-
selo rozhodovať cirkevné grémium. 
Hospodárenie z toho obdobia teraz vy-
šetruje polícia.

Pochybný šek z Ameriky
Príkladom pochybného hospodá-

renia je tajomný šek z USA na 1,5 mi-
lióna dolárov. „Je to pekná suma, ale 
nie, keď neviete, od koho sú,“ hovorí 
Bezák, ktorý so šekom išiel do Vati-
kánu. Nechcel, aby pochybné penia-
ze uškodili cirkvi. Z Ríma mu neskôr 
odpísali, že šek je od americkej bro-
kerskej firmy. Muselo ísť o dividendy
z investovaných peňazí. Na trnavskej 
arcidiecéze záznam o investícii nee-
xistuje. Na vysvetlenie sa mal Bezák 
pýtať Sokola. On však takú právomoc 
nemá, na rozdiel od Svätej stolice. Pre 
ňu však už bola vec uzavretá.

K pápežovi sa nedostal
Svoju situáciu aj pomery v trnav-

skej arcidiecéze by rád predstavil pria-
mo pápežovi Benediktovi XVI., no 
uvedomuje si aj jeho zaneprázdnenosť. 
Tvrdí, že si ho naďalej váži. „Viem si 
však živo predstaviť, že ma k nemu 
nechcú pripustiť, aby sa to neotočilo, 
aby sommutie veci neukázal. Na všet-
ko mám totiž dokumenty.“

Omše v obývačke
Porušil zákaz mlčania, po odvolaní 

sa totiž nemal vôbec vyjadrovať pre 
médiá. Nevydržal, pretože na verej-
nosť začali prenikať informácie o jeho 
pochybeniach. Aj o tom, ako sprene-
veril peniaze. Nad ďalším trestom sa 
nezamýšľa. Nevie, či ho môžu ešte 
viac potrestať „keď od druhého júla 
si slúžim sväté omše v obývačke na 
stolíku“.

Novú cirkev nezaloží
Napriek sklamaniu, ktoré zažil, 

hovorí, že jeho vieru to len posilnilo. 
Nemieni odísť, hoci mal ponuky z Ra-
kúska, Talianska aj New Yorku. „Z 
cirkvi neodídem, novú nevytvorím. 
Chcem len, aby sa ozdravila, a pre-
to som doteraz neodišiel.“ Zmluvu 
v Radvani málen na rok. 

Fakty Chronológia
- rok 2009: Bezák strieda v úrade 

Jána Sokola;
- január 2012: na jeho úrad prišla 

pápežská vizitácia;

- júl 2012: arcibiskupa pápež od-
volal, dôvody sú tajné;

- júl 2012: do médií prenikli otáz-
ky, na ktoré musel Bezák Vatikánu od-
povedať a súviseli s jeho odvolaním, 
odpovedať musel aj na to, či navšte-
voval telocvične a sprchy s osobami 
pochybnej povesti;

- november 2012: pápež napísal 
list biskupom, že odvolaním Bezáka 
chcel posilniť ich kolegialitu;

Obhájiť som sa nemohol. Nikto 
sama na nič nepýtal. Všetko išlo tak 
potichučky. A nakoniec prišiel list, 
v ktorom sa píše, že odchádzaš.

Keď som bol za predchádzajúceho 
režimu vypočúvaný tajnou políciou, 
tiež mi povedali, aby som mlčal.

Nemám čo stratiť. Z cirkvi neodí-
dem, novú nevytvorím.

Podstata problému je v prijatí môj-
ho štýlu života.

Môže to byť, že sme šliapli na 
niektoré zmluvy, ktoré boli výhodné 
– ako pre koho.

Akoby cirkev mala veľký strach 
z civilného priestoru. Nemôžem prijať 
mentalitu panického strachu pred ce-
lým svetom. Róbert Bezák, emeritný 
biskup Zdroj - TV Markíza, TA 3

Veronika Prušová
SME 17/12/2012

  

Bezák: Viac ma trestať nemôžu
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Problémové typy v cirkvi

Keby katolícka cirkev fungovala de-
mokraticky, možno by si jej členovia 
v niektorých krajinách už dávno od-
hlasovali, že Boh neexistuje, alebo si 
napísali novú, modernejšiu Bibliu. Aj 
takéto odkazy znejú z jej vnútra k dis-
kusii, prečo je dobré, ak existuje cen-
trum, ktoré si stráži svoj základný kó-
dex v meniacom sa svete. Hierarchické 
usporiadanie nezaručuje spravodlivosť 
v procesoch a rozhodnutiach, no zvy-
šuje šancu odolať tlaku civilného sveta 
v otázkach, ktoré sú pre cirkev kľúčo-
vé, napríklad potraty. Preto tiež hovo-
ria, že z dlhodobého hľadiska sú kauzy 
ako Bezák nedôležité, aj keby neboli 
celkom o. k. (Koniec koncov, nikoho 
neprekvapí, ak šéfovia firmy či úradu
stiahnu niekoho z vrcholovej pozície, 
aj keď nebol zlý manažér, no ostatní 
s ním nechceli alebo nevedeli fungo-
vať.) Hoci je katolícka cirkev pomalá 
v procesoch, historici si všímajú jednu 
nie úplne samozrejmú vec: že s odstu-
pom spätne vyhodnocuje mnohé prob-
lémové udalosti. A tak sa to dnes hemží 
svätými a blahoslavenými, ktorí mali 
problém s autoritami, biskupmi či kar-
dinálmi. Ale aj takými, ktorí sa dostali 
do ostrých konfliktov s pápežmi. O via-
cerých týchto problémových typoch by 
sme veľa nevedeli, keby ich prípady 
neboli spätne z iniciatívy samotnej 
cirkvi prehodnocované. A nehovoríme 
len o ďalekom stredoveku. Napríklad 
Austrália, v očiach západnej civilizácie 
mladá krajina, má vymenovanú jedinú 
svätú (terajším pápežom) a aj tú na istý 
čas jej života biskup exkomunikoval 
(Mary MacKillopová). Práve preto, 
že sa montovala do nečistých aktivít 
lokálneho biskupa. Patrón kňazov Ján 
Vianney či ikonická postava moder-
ných čias kapucín páter Pio mali roky 
zakázané spovedať. Veľa by sa dalo 
písať o tých, ktorí síce neboli vyhlásení 
za svätých ani blahoslavených, ale boli 
„len“ rehabilitovaní. Treba si tiež po-
vedať, že do konfliktov sa dostali čas-
to aj preto, že to povahovo boli typy, 
s ktorými by sme nechceli skončiť na 
opustenom ostrove ani na pol hodiny. 
Ak bola dôvodom odvolania Roberta 
Bezáka iba osobná nekompatibilita 
s ostatnými biskupmi (oficiálny dô-
vod) a zabehanými procesmi, ktoré 
zdedil po predchodcovi, potom tomu 
od biskupov stále chýba nejaké gesto. 
Aj preto, aby keď sa prach usadí, mohli 
hovoriť, že to vtedy videli nadčasovo.  
         František Múčka, SME 17/12/2012

Každá inštitúcia, cirkev nevyníma-
júc, musí komunikovať s okolitým 
svetom, inak sa z nej stane uzavretá 
sekta. Nech sú jej ciele akokoľvek 
ušľachtilé, bez kontrolných mecha-
nizmov časom zdegeneruje, lebo ako 
vieme, „moc korumpuje a absolút-
na moc korumpuje absolútne“, až sa 
napokon zmení na svoj pravý opak. 
Aj keď katolícka cirkev uplatňuje 
skôr hierarchický princíp, v ktorom 
podriadenosť autoritám hrá rozho-
dujúcu úlohu, vzhľadom na to, že je 
stále financovaná z verejných peňazí,
mala by rešpektovať povinnosť skla-
dať verejnosti účty. Najmä v situácii, 
keď pochybností okolo financovania
v trnavskej arcidiecéze a okolo od-

volania arcibiskupa Bezáka sa nahro-
madilo už toľko, že zaťatým mlčaním 
len poškodzuje sama seba. V politike 
často uplatňovaná metóda - nechať 
veci „vyhniť“ (však sa na všetko za-
budne) - sa v tomto prípade bude dať 
len ťažko uplatniť, lebo to mlčanie 
doslova kričí. Dôvera sa ľahko strá-
ca, ale ťažko získava. Dôveryhodnosť 
tejto inštitúcie je značne naštrbená, 
lebo mnohí veriaci i neveriaci sú zne-
istení. Kým nedostanú odpoveď na 
otázku Prečo?, tak pochybnosti budú 
pretrvávať. Ak pravda oslobodzuje, 
tak klérus by ju mal v duchu otvore-
nosti priniesť na svetlo čo najskôr, nie 
sa snažiť veci ďalej ututlávať. 
        Marián Repa, Pravda 17/12/2012

Keď mlčanie kričí

Emeritný biskup Róbert Bezák sa 
v týchto dňoch rozhodol prehovoriť 
vo viacerých médiách. Podľa cirkev-
ného právnika Štefana Mordela je to 
vážne previnenie, pretože sa podľa 
rozhodnutia Svätej stolice mal zdržia-
vať takýchto vyjadrení. Mordel vy-
hlásil, že je to prejavom neposlušnosti 
voči pápežovi. ,,Ak v slovách biskupa 
Bezáka bude znak odporu, ak vzbudí 
protirečenie proti Svätému Otcovi, je 
to vážne previnenie, za ktoré sa vyža-
duje sankcia,“ povedal Mordel.

Zároveň upozornil na Kánon 
1369, ktorý podľa neho hovorí veľmi 
jasne: ,,Kto na verejnom zhromažde-
ní alebo vo verejnom prejave, vo ve-
rejne rozširovanom spise alebo ináč 
použijúc spoločenské oznamovacie 
prostriedky, vysloví rúhanie alebo 
ťažko naruší dobré mravy, alebo sa 
dopustí urážky proti náboženstvu či 
Cirkvi, alebo vyvoláva voči nej nená-

visť alebo opovrhovanie ňou, má byť 
potrestaný spravodlivým trestom“. 
Keď biskup Bezák dostal zákaz vy-
stupovať pred médiami, mal sa tohto 
nariadenia podľa Mordela striktne dr-
žať. Aj zotrvávanie v neposlušnosti je 
delikt, za ktorým nasleduje sankcia. 
O treste v prípade previnenia roz-
hodne Svätá stolica. Vyšším trestom 
môže byť suspendácia, teda zákaz vy-
konávať posvätné úkony. Svätý Otec 
Benedikt XVI. začiatkom júla odvo-
lal arcibiskupa Bezáka z pastoračné-
ho riadenia Trnavskej arcidiecézy. Až 
do vymenovania nového pastiera pre 
Trnavskú arcidiecézu bude jej pasto-
račným riadením poverený pomocný 
biskup Ján Orosch ako apoštolský ad-
ministrátor. Jeho vymenovanie je len 
dočasným riešením. Veľký rozhovor 
s Róbertom Bezákom si môžete pre-
čítať už zajtra v Novom Čase Nede-
ľa.     (sita), Nový Čas 15/12/2012

Za vystupovanie v médiách ho môžu potrestať!

Bezákove vystúpenia v médiách zrejme vyvolali aj ďalší krok cirkvi. Brati-
slavský arcibiskup Stanislav Zvolenský totiž údajne nedal Bezákovi povolenie 
slúžiť omše v hlavnom meste. O slúženie omší odvolaným biskupom požiadal 
Zvolenského údajne jeden z bratislavských náboženských rádov. Navrhoval, 
aby Bezák dostal priestor na omši určenej mládeži. Bezák v televízii Markíza 
potvrdil, že mu v lete znemožnili celebrovať omšu v Hlovovci: „Mal som ísť 
15. augusta do Hlohovca na slávnosť Panny Márie a mal som tam byť hlavný 
biskup a kazateľ a mať svätú omšu a z Hlohovca mi prišlo napísané, že po tom 
všetkom, čo sa stalo, nebolo by vhodné, aby si tu bol hlavný celebrant, aby si 
mal aj príhovor, nahradí ťa slovenský biskup.“         (r), Plus jeden deň 15/12/2012

Nesmie slúžiť omše
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Róbert Bezák chýbal

Stovky duchovných dnes kráčali 
Banskou Bystricou. Po šestnás-
tich mesiacoch od smrti obľú-
beného biskupa Rudolfa Baláža 
totiž slávnostne uviedli do úradu 
nového biskupa Mariána Cho-
vanca.

Katarína Kováčiková, redak-
torka: „V sprievode kráčali stov-
ky duchovných z celého Sloven-
ska. Dlhý rad sa tiahol celým 
námestím až ku katedrále. Po 
šestnástich mesiacoch, keď bola 
diecéza bez svojho biskupa, dnes 
úrad prevzal Marián Chovanec. 
Pápež ho menoval ešte koncom 
novembra. Chovanec dlhé roky 
pôsobil v Nitre.“

Marián Chovanec, diecéz-
ny biskup B. Bystrica: „Tak si 
myslím, že neišiel som do hor-
šieho.“

Katarína Kováčiková, redak-
torka: „Na námestí však chýbal 
odvolaný trnavský arcibiskup. 
Práve v Banskej Bystrici už nie-
koľko týždňov pôsobil Róbert 
Bezák ako pomocný duchovný. 
Nový diecézny biskup sa na tom 
nechystá nič zmeniť.“

Marián Chovanec, diecézny 
biskup B. Bystrica: „Zakiaľ je 
podpísaná zmluva, ako viem, že 
na jeden rok, nemienim nič me-
niť.“

Katarína Kováčiková, redak-
torka: „Bezákové vystúpenia 
v médiách dnes ale Konferencia 
biskupov komentovať nechcela. 
Nevyjadrili sa ani k prípadným 
zákazom slúžiť omše.“

Jozef Kováčik, hovorca 
KBS: „Rozhodnutie Svätej sto-
lice o tom, aby otec arcibiskup 
nekomunikoval s médiami, je 
stále v platnosti. Ale teraz je 
toto otázka medzi otcom arci-
biskupom Bezákom a Svätou 
stolicou.“

Katarína Kováčiková, re-
daktorka: „S novým úradom sa 
biskup Chovanec ešte stále len 
zoznamuje. Zatiaľ tak nekon-
kretizoval prípadné zmeny, kto-
ré v banskobystrickej diecéze 
chystá.“

Marián Chovanec, diecézny 
biskup B. Bystrica: „Na začiatku 
sa tie negatíva tak neukazujú.“

                         TV JOJ, 15/12/2012

Zákaz hovoriť, ktorý dal Róbertovi 
Bezákovi pápež Benedikt XVI., je 
porušený. Arcibiskup prelomil mlča-
nie. Z jeho slov behá mráz po chrbte. 
Ťažko sa počúvajú slová o tom, ako 
sa ho jeho bývalí kolegovia nezastali 
a ani nezaujímali o to, ako sa vlastne 
má. Čo sa deje v slovenskej rímsko-
katolíckej cirkvi? Akí ľudia sú na jej 
čele, keď sa nezaujímajú o svojho 
spolubrata? Alebo sa azda boja, že 
by pri náznaku súcitu dopadli rovna-
ko ako on? No Bezákove vystúpenia 
majú aj iný rozmer. Tri roky sa snažil 
urobiť poriadky v hospodárení po ére 

Jána Sokola. Ak bol práve toto sku-
točný dôvod jeho odvolania, tak sa 
potom nečudujem, že cirkev mlčala 
pri všetkých nástenkových a emis-
ných tendroch či pri všetkých roz-
krádačkách štátneho majetku. Potom 
je jej mlčanie veľavravné. Ak Bezák 
odhalil rôzne bankové účty, zvláštne 
investície v USA a nik z Vatikánu ne-
konal, mal mlčať? Nebolo jeho povin-
nosťou konať? Ak sa po pol roku od 
jeho odvolania z úradu všetko dostalo 
do starých koľají, mal byť naozaj ti-
cho? Myslím si, že nie.
      Miroslav Staník,Nový Čas 17/12/2012

Róbertovi Bezákovi pripomína po-
stup katolíckeho kléru praktiky ŠtB. 
Je prekvapujúce, že je prekvapený. 
Katolícka cirkev nie je, nikdy nebo-
la, ani nemôže byť riadená demokra-
ticky a transparentne. Vatikán stojí 
a padá na tradícii, a tá je feudálna. 
Keď Bezák vstupoval do duchoven-
stva, presne vedel, aké pravidlá tam 
platia. Dokázal s nimi žiť a hoci ne-
bol celkom konformný, nemožno ho 
nazvať ani rebelom. Svedčí o tom 
fakt, že to dotiahol na arcibiskupa. 
Pokiaľ ide o jeho osobnú krivdu, je 
to medzi ním a inštitúciou, do kto-
rej dobrovoľne vstúpil. Spor Bezáka 
a kléru by teda mohol ostať internou 
záležitosťou cirkvi, keby táto ne-
chutná kauza nemala aj trestnopráv-
ne aspekty. Klérus totiž nestojí nad 
svetskými zákonmi a Bezák vyslovil 
niekoľko veľmi vážnych obvinení 
o prinajmenšom neobvyklých fi-
nančných transakciách svojho pred-
chodcu. Nie je to napokon nič nové. 

Slovenského biskupa Pavla Hnilicu 
v Taliansku súdili a právoplatne od-
súdili za účasť v najšpinavšej vati-
kánskej kauze moderných dejín. Od 
bankára Roberta Calviho, zapletené-
ho do prania špinavých peňazí mafie
vatikánskou bankou, získal Hnilica 
dokumenty kompromitujúce Vatikán 
a nechal ich navždy zmiznúť. Pár 
hodín po tejto transakcii Calviho za-
vraždili. Biskup Hnilica zomrel v ro-
ku 2006, pochovali ho so všetkými 
cirkevnými poctami a cirkev sa od 
neho nikdy nedištancovala. Chráni 
aj Jána Sokola. Len Bezáka úplne 
zničila. A keď sa pokúša obhájiť as-
poň svoju česť, ešte od neho žiada, 
aby sa za to ospravedlnil? Samozrej-
me. Pretože Bezák porušil cirkevnú 
,,omertu“. A katolícky klérus, viac 
ako ŠtB, začína pripomínať inú hie-
rarchicky riadenú organizáciu, ktorá 
má, zhodou okolností, svoj pôvod 
a centrum moci taktiež v Taliansku.      
                Arpád Soltész, HN 17/12/2012

V dokumente ČT2 zaznel šokujúci názor novinára Štefana Hríba. Ten vyslovil 
hypotézu, že arcidiecéza mohla slúžiť ako práčka špinavých peňazí pre Vati-
kán. Oslovili sme aj hovorcu Konferencie biskupov Slovenska Jozefa Kováči-
ka, ktorý povedal, že KBS nerieši ekonomické záležitosti Trnavskej arcidiecé-
zy a odkázal nás na jej hovorcu Dušana Kolenčíka. S ním sa nám do uzávierky 
spojiť nepodarilo. O zvláštnych finančných tokoch na trnavskom úrade však
hovoril v rozhovore pre TA3 aj Bezák, ktorý mal po príchode do arcidiecézy 
dostať šek na 1,5 milióna dolárov. Navštívil pápežovu pravú ruku, štátneho 
sekretára Tarcisia Bertoneho. Ten mu neskôr potvrdil, že sú to dividendy od 
americkej investičnej spoločnosti.               (mok, sita), Plus jeden deň 17/12/2012

Hríb: Cirkev prala peniaze

Zákon mlčanlivosti

Ticho
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Kardináli volia človeka, 
nevyberajú podlá  
cestovného pasu

Nástupca Benedikta XVI. sa bude hľa-
dať podľa požiadaviek na najlepšieho 
kandidáta, a preto sa nestane urču-
júcou skutočnosť, odkiaľ pochádza, 
poznamenal v emailovom rozhovore 
pre Pravdu John Alien, ktorý je odbor-
níkom na dianie vo Vatikáne. O kato-
líckej cirkvi napísal niekoľko kníh. 
Pracuje ako vatikánsky analytik pre 
televíznu stanicu CNN.

Čo si myslíte o úvahách, že naj-
väčšiu šancu stať sa budúcim pápežom 
majú kardináli z Afriky?

Nikoho nepovažujem za favorita. 
Skôr by som ich označil za možných 
kandidátov. Na mysli mám kardinála 
Johna Onaiyekana z nigérijskej Abuje 
a kardinála Petra Turksona z Ghany, 
ktorý pôsobí ako predseda vatikánske-
ho koncilu pre mier a spravodlivosť. 
Vo všeobecnosti sa nazdávam, že ľu-
dia vnímajú predstavu o „čiernom pá-
pežovi“ ako veľmi zaujímavú. Najmä 
vzhľadom na to, že by viedol cirkevnú 
inštitúciu, ktorá je dlho stotožňovaná 
so Západom.

Je možné, že konkláve vezme do 
úvahy, že pápež afrického pôvodu 
by mohol lepšie šíriť Božie slovo na 
takzvanom čiernom kontinente? Pre 
cirkev je to dôležitý svetadiel, pretože 
má rýchly populačný rast.

Teoreticky sa kardinálom môže 
pozdávať myšlienka o africkom ponti-
fikovi. Keď však pápeža volia, hlasujú
za človeka, nevyberajú podľa cestov-
ného pasu. Členovia konkláve sa roz-
hliadnu po takom kandidátovi na Svä-
tého otca, o ktorom sa budú nazdávať, 
že je najlepším uchádzačom. To platí 
bez ohľadu na to, akú časť sveta zastu-
puje. Napríklad v roku 2005 nevolili 
Josefa Ratzingera kvôli tomu, že Bene-
dikt XVI. je Nemec. Dokonca by sme 
možno mohli povedať, že si ho vybrali 
napriek tomu, že ide o Nemca.

Voľba jeho predchodcu Jána Pavla 
II. preťala stáročia dlhú dominanciu 
pápežov pochádzajúcich z Talianska. 
Môže existovať tendencia vrátiť sa 
k tradícii?

Medzi kardinálmi nájdete niekoľko 
talianskych silných možných kandidá-
tov. Patria k nim milánsky Angelo Sco-
la a janovský Angelo Bagnasco. Lenže 
si myslím, že určité predsudky k talian-
skym kardinálom môžu smerovať proti 

V kostole v Spišskej Sobote sa mení 
kulisový Boží hrob na betlehem. Téme 
sa venuje Ivana Ratkovská.

Kostol svä. Juraja v Spišskej Sobo-
te je unikátny dielom Majstra Pavla. In-
teriér prešiel reštaurátorskými zásahmi 
a očarí každého návštevníka. Aj preto 
si vyslúžil tento rok cenu Fénix - Kul-
túrna pamiatka roka. Hovorí riaditeľ 
levočských reštaurátorov Ivan Tkáč.

Ivan Tkáč, riaditeľ levočských 
reštaurátorov: „Kostol svätého Juraja 
získal toto prestížne ocenenie, ktoré je 
na Slovensku v oblasti kultúry, celý ten 
interiér je veľmi významný. My sme 
začali spoluprácu s farským úradom 
reštaurovaním oltára svätého Miku-
láša, reštaurovala sa tam kazateľnica, 
oltár svätého Jozefa. No a v neposled-
nej rade je to taký unikát, ktorý je na 
Slovensku, je to reštaurovanie Božieho 
hrobu aj s nástennou maľbou.“

Redaktorka: „Ide o jediný kuli-
sovitý Boží hrob, ktorý sa zachoval 
v pôvodnej podobe. Hovorí hlavný 

reštaurátor a akademický sochár Juraj 
Maták.“

Juraj Maták, hlavný reštaurátor, 
akademický sochár: „Tento Boží hrob 
je datovaný 1780. Vlastne tá kulisová 
zostava, že je vlastne to určité množ-
stvo kulís zaradených za sebou a robí 
takú určitú perspektívu, správne na-
svietenie tomu dá takú dobrú ilúziu.“

Redaktorka: „Unikátny interiér 
kostola, i Boží hrob, ktorý sa nachádza 
v bočnej kostolnej kaplnke, obdivovala 
aj anglická kráľovná. Boží hrob vždy 
počas adventu mení svoje kulisy a me-
ní sa na betlehem. Hovorí farár zo Spiš-
skej Soboty Michal Lipták.“

Michal Lipták, farár zo Spišskej 
Soboty: „Akonáhle začína adventné 
obdobie, tak my tieto kulisy meníme za 
kulisy také radostné a z tohoto priesto-
ru vytvárame ten betlehem, takzvaný 
kulisovitý betlehem. Vianoce, to je 
o veselosti, lebo príchod Božieho syna 
vyvolal takú radosť v celom svete.“       
              Rádio Slovensko, 15/12/2012

Vesmír sa rozpína a raz sa možno roz-
trhne. Nestane sa tak však 21. decem-
bra, odkazuje veriacim riaditeľ Vati-
kánskeho observatória.

Zrážka s iným kozmickým telesom, 
prepólovanie, čudné nulové pásma či 
príchod mimozemšťanov. Podobnými 
spôsobmi vysvetľujú fanúšikovania 
konšpiračných teórií údajný koniec 
sveta, ktorý má podľa ich tvrdení pred-
povedať kalendár Mayov. Po vedcoch 
sa teraz k upokojovaniu verejnosti pri-
dal aj Vatikán (na snímke TASR/AP 
pápež Benedikt XVI.) a jeho pápežský 
astronóm.

Svet nekončí
Jose Gabriel Funes, vyštudovaný 

astronóm a riaditeľ vatikánskeho ob-
servatória pre denník L‘Osservatore 
Romano napísal, že svet neskončí. 
A ak, tak určite nie teraz. „V médiách 
a na internete sa veľa rozpráva o konci 
sveta,“ píše argentínsky jezuita vo va-
tikánskych novinách. „V skutočnosti 

si takéto tvrdenia ani nezaslúžia deba-
tu o ich vedeckých základoch.“ Funes 
tiež zdôrazňuje, že aj keď naša planéta 
môže raz zaniknúť, nestane sa tak skôr 
ako o miliardy rokov. Tvrdenia o blí-
žiacom sa konci sveta už tento mesiac 
vyvracal vo svojom internetovom vi-
deu americký Národný úrad pre letec-
tvo a vesmír (NASA).

Akademici vysvetľujú
Minulý týždeň sa zapojila aj Slo-

venská akadémia vied, keď jej astro-
nómovia krok po kroku vysvetľovali 
nevedecké nezmysly okolo jednotli-
vých tvrdení. Ukázali napríklad, že 21. 
decembra sa planéty nebudú nachá-
dzať v jednej priamke. Vatikánsky 
šéfastronóm už v minulosti napríklad 
uznal možnosť, že na iných planétach 
vo vesmíre sa môže vyskytovať život. 
To však neprotirečí učeniu cirkvi a aj 
takíto mimozemšťania by boli božími 
bytosťami.                Tomáš Prokopčák

                               SME 15/12/2012

Vatikán: Koniec sveta nebude, nie sú dôkazy

Ocenenie pre kostol v Spišskej Sobote

ich nádeji stať sa nástupcom Benedikta 
XVI.

O čo ide?
Je to vnímanie administratívnych 

pochybení vo Vatikáne v posledných 
rokoch. Napríklad úniky citlivých do-

kumentov, ktoré poukazujú na rivalitu 
v radoch vysokopostaveného talian-
skeho duchovenstva. Takže je skôr 
lepšie ponechať bokom toto súperenie, 
aby sa neprenieslo na čelo Vatikánu.    
            (čap), Pravda 15/12/2012



8                      51/2012   
                                

PRÍLOHA ŽC                                                                                                                                      Monitoring médií

Vatikán verí, že nedávne udelenie štatútu nezávislého pozorovate-
ľa OSN Palestíne podnieti medzinárodné spoločenstvo, aby sa viac 
usilovalo v hľadaní riešenia palestínsko-izraelského konfliktu. Na
dnešnom stretnutí s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom 
to uviedol pápež Benedikt XVI. Abbás je na ceste po Európe aby sa 
poďakoval krajinám, ktoré sa v hlasovaní OSN postavili na stranu 
Palestíny.                   TA3, 18:30 17/12/2012

Stretli sa traja kňazi

Vianočné reklamy na nás z každej stra-
ny útočia už celé týždne. V mestách 
nechýba výzdoba, ale zabúdať by sme 
nemali ani na ten najkrajší a najhlbší 
symbol Vianoc, na betlehem.“

Hana Gallová, moderátorka: „Na 
námestí v Humennom ho vyrezali z to-
poľového dreva. A keďže ide o sym-
bol, ktorý má ľudí spájať, požehnali 
ho zástupcovia hneď troch cirkevných 
obcí.“

Jana Veľasová, redaktorka: „Hu-
menský drevený betlehem vytvorili 
rezbári z rôznych kútov Slovenska. 
Drevené plastiky začali vyrezávať ešte 
v lete. Stretli sa umelci z Tvrdošína, 
Ružomberku, aj Hruštína. A toto je 
výsledok.“

Marek, školák: „To je umenie. Kto 
to urobil, tomu česť.“

Jana Vaľová, primátorka Humen-
ného: „Aby sme si niekedy nemýlili, 
že chodí miesto Mikuláša Santa Claus 
a miesto Svätej rodiny že majú byť tie 
Vianoce komerčné.“

Anketa
Opýtaná 1: „Zázračné, no. Veľmi 

sa mi páči.“
Timka, školáčka: „Je tam Ježiško, 

ovečky, traja mudrci, Panna Mária 
a Jozef, naša bábka z ihličia, aj má tam 
strechu zo šišiek. Pekné to je.“

Jana Veľasová, redaktorka: „Bet-
lehem je spoločný pre rímsko, gréc-
kokatolícku, aj pravoslávnu cirkev. 
Požehnal ho preto každý z predstave-
ných.“

František Mariňák, rímskokatolíc-
ky dekan HE: „Keď sa celý svet rozbí-
ja, tak my sa musíme spájať.“

Martin Zlacký, gréckokatolícky 
dekan HE: „Je to naozaj ten najkrajší 
a taký najhlbší symbol Vianoc.“

Peter Humeník, pravoslávny dekan 
HE: „By nemal chýbať v každom mes-
te. Zacláňajú nám rôzne tuná reklamy 
a výzdoby.“

Jana Veľasová, redaktorka: „Dre-
vené plastiky zostanú na námestí až do 
Vianoc. Priestor budú preto monitoro-
vať kamery.“

Anketa
Opýtaná 2: „Si myslím, že sme na-

toľko inteligentný národ, že by to malo 
vydržať.“

Jana Veľasová, redaktorka: „Toto 
ani zďaleka nie je konečná podoba 
betlehemu, ďalšie drevené plastiky by 
k nemu mali pribudnúť o rok.“ 

                      TV JOJ, 17/12/2012

Oprava Dómu svätej Alžbety za 
3,1 mil. eur:

KOŠICE - Vianočné sviatky 
oslávia v novom! Ešte pred nie-
koľkými dňami bolo z Dómu sv. 
Alžbety stavenisko. Desiatky reš-
taurátorov však splnili svoj sľub 
a dokončili takmer všetky rekon-
štrukčné práce v interiéri katedrá-
ly ešte pred Vianocami. Lešenie 
z Dómu sv. Alžbety, ktoré siahalo 
až po klenby, už takmer celé zmiz-
lo a katedrála sa môže pripravo-
vať na najkrajšie sviatky roka. 

Na obnove najväčšieho kosto-
la na Slovensku pra covalo vyše 
40 odborní kov. Náklady na re-
kon štrukciu odhadovali na vyše 
3,1 milióna eur a väčšiu časť plá-
novali reštaurátori dokončiť do 
konca tohto roka, čo sa aj poda-
rilo. ,,Sľúbili sme, že na 99 per-
cent budú dokončené hlavná loď 
aj priečne lode chrámu,“ uviedol 
akademic ký sochár Vladimír 
Višváder. Odborníci pamiatku 

rekon štruovali po kúskoch. Do-
slo va po centimetri kameň očis 
tili, odsolili, spevnili a dopl nili 
chýbajúce časti pôvodnej hmoty 
či fragmenty výz doby. Dóm sv. 
Alžbety patrí medzi najvzácnej-
šie gotické pamiatky a ročne ho 
navští vi okolo 100tisíc veriacich 
a turistov. 

7. november 2012 V katedrále 
sa robili rozsiahle opravy, mohut-
né lešenie zahaľovalo celý interiér 
Dómu svätej alžbety. 

7. november 2012 Na rekon-
štrukcii katedrály pracovalo 40 
odborníkov. aby sa vzácne sochy 
nezničili, boli prikryté.

17. december 2012 reštauráto-
ri končia s prácami v najväčšom 
kostole na Slovensku. Potrebujú 
už len dokončiť posledné opravy.

17. december 2012 Reštauráto-
ri stihli práce dokončiť do Vianoc. 
Katedrálu tak môžu navštíviť tisí-
ce ľudí počas najkrajších sviatkov 
roka.        (hkl), Nový Čas 18/12/2012

Vianočná omša už bez lešenia!

Joseph Ratzinger si od Ježiška želal 
omšové knihy

Pápež Benedikt XVI. (85) zrej-
me už ako sedemročný tušil, čo 
bude raz jeho povolaním. Už ako 
druháčik totiž napísal list Ježiško-
vi, v ktorom ho nežiadal o hračky 
a sladkosti, ale o knihy, omšové rú-
cho a Ježišovo srdce.

Zažltnutý dopis z roku 1934 
objavili po 78 rokoch náhodne pri 
renovácii domu v bavorskej obci 
Aschau am Inn, v ktorom Joseph 
Ratzinger žil. „Pápež sa z nájdeného 
listu veľmi tešil, nad jeho obsahom 
sa uškŕňal,“ prezradil jeho súkrom-
ný sekretár Georg Gänswein. „Ako 

chlapci sa moji bratia najradšej hra-
li na kňazov a bohoslužbu,“ zaspo-
mínala si v minulosti jeho staršia 
sestra Mária, ktorá pred niekoľký-
mi rokmi zomrela. To vysvetľuje, 
prečo malý Joseph v liste žiadal 
o misál – omšovú knihu, v ktorej sú 
všetky modlitby a čítania – zelené 
omšové rúcho a Ježišovo srdce. List 
ukončil budúci šéf Vatikánu ako sa 
na malého kresťana patrí. Sľubom, 
že bude poslúchať a bude dobrý. 
Písomnosť bude vystavená do 6. 
januára v bavorskej dedine Marktl 
am Inn, v dome, kde sa Ratzinger 
narodil.                                          (ukr)

      Plus jeden deň 19/12/2012

Už ako školák písal šéfovi

Mahmúd Abbás vo Vatikáne
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Na jeho vyjadrenia zareagovala 
Konferencia biskupov Slovenska. 
Emeritný arcibiskup Bezák by sa mal 
podľa nej za svoje slová ospravedl-
niť pápežovi Benediktovi XVI.“

Telefonuje:
Jozef Kováčik, hovorca KBS: 

„Som veľmi prekvapený tvrdenia-
mi, ktoré odzneli v masmédiách, 
osobitne môžem spomenúť to, že 
pán arcibiskup Zvolenský mal ve-
dieť o odvolaní otca arcibiskupa 

Bezáka. Nie je to pravda. O tomto 
odvolaní rozhodol osobne Svätý 
otec, venoval sa tomuto procesu 
dlhšie, vyberal z viacerých alterna-
tív. Som presvedčený, že médiá nie 
sú priestorom na riešenie takýchto 
závažných skutočností a to čo je 
dôležité povedať, existuje cesta von 
z tejto situácie a tá spočíva v tom, 
aby sa pán arcibiskup Bezák ospra-
vedlnil Svätému otcovi a prijal toto 
jeho rozhodnutie.“ TA3, 17/12/2012

Urazil aj komunistov

Bezákov prejav pobúril nielen cirkev, 
ale najnovšie aj komunistov. Na strán-
ke Komunistickej strany Slovenska sa 
totiž objavil otvorený list komunistu 
adresovaný arcibiskupovi. Pisateľa 
totiž nahnevalo, že Bezák prirovnal 
praktiky svojho odvolávania k to-
talitnému režimu či ŠtB. „Prosím, 
neprirovnávajte súčasnú cirkevnú 
hierarchiu k bývalej podľa vás ‚ko-
munistickej ŠtB‘. My vo vtedajšej 
ŠtB sme boli v porovnaní so súčasný-
mi pokryteckými a intrigánskymi me-
tódami cirkevných hodnostárov a ich 
poskokov len úbohými amatérmi,“ 
píše v liste Peter Nipšonský. 
                 (las), Plus jeden deň 18/12/2012

Bezák mal o peniazoch 
pre cirkev vedieť

Odvolaný trnavský arcibiskup Róbert 
Bezák musel vedieť o tom, odkiaľ 
Trnavskej arcidiecéze z USA prichá-
dzali peniaze. Informovala televízia 
Markíza s odvolaním sa na dokumen-
ty agentúry SITA. Bezák povedal, že 
po príchode na arcidiecézu dostal šek 
na 1,5 milióna dolárov, ale nevedel, 
odkiaľ sú. Jeden z dokladov potvr-
dzuje, že Bezák v roku 2009 prevzal 
šek z fundácie Edwarda Garbu v New 
Yorku, ďalší prevzdal o rok neskôr 
riaditeľ jeho úradu. Asi 1,5 milióna 
dolárov pochádza z dedičstva po Ed-
wardovi a Marte Garbových z USA.  
                   (red), HN 18/12/2012

Napriek značnej medializácii poza-
die odvolania arcibiskupa Róberta 
Bezáka zostáva nejasné. Z pohľadu 
cirkvi môže ísť len o bezvýznamný 
spor, akých už ustala tisíce. Napo-
kon čo je jedna kauza proti stáro-
čiam existencie Petrovho stolca? 
Tento predpoklad však akosi opo-
mína podstatnú vec, že verejná 
mienka vo vzťahu k cirkvi nie je 
niečo pevne dané, ale v priebehu 
rokov sa postoj obyvateľstva k nej 
mení. To sa najlepšie odzrkadľu-
je na procese sekularizácie, ktorú 
možno považovať za sprievodný jav 
modernizácie. Rastúca individuali-
zácia spolu s rastúcim materiálnym 
bohatstvom a stabilným politickým 
prostredím mali na Západe znač-
ný vplyv na pokles autority cirkví. 
Sekularizácia, ktorá u nás prebehla 
za bývalého režimu, síce nezíska-
la takú legitimitu ako na Západe, 
no je jednoducho faktom, ktorý 
nemožno onomínať. Na cirkev sa 
preto hľadí dvojakou optikou: na 
jednej strane ako na aktéra, ktorý 
má čo povedať k aktuálnym sociál-
nym problémom, no rovnako veľká 
časť verejnosti má značné výhrady 
k jej prejavom, ktoré považuje za 
politické zasahovanie. Je preto pri-
rodzené, že i dôvera ku katolíckej 
cirkvi v posledných dvoch desaťro-
čiach kolísala. Bolo by logické, ak 
by sa najvyššej dôvere tešila krátko 
po páde komunizmu, no nie je to 
tak. V roku 1991 cirkvi dôverovala 
zhruba polovica obyvateľstva, no 
druhá časť sa k jej pôsobeniu sta-
vala rezervovane, ba odmietavo. 
Dá sa povedať, že cirkev vtedy ešte 
nemala vytvorené vlastné kanály, 

prostredníctvom ktorých mohla 
vplývať na spoločnosť a „prevycho-
vávať“ ju. V časoch mečiarizmu, 
keď bola vnímaná ako demokrati-
začný protimečiarovský element, 
dôvera k nej stúpala, no v roku 
2008 klesla opäť na porevolučné 
hodnoty. Ako naznačuje posledné 
sčítanie obyvateľstva, popri pokle-
se dôvery k cirkvi za uplynulých 
desať rokov došlo i k celkovému 
zníženiu religiozity. Samozrejme, 
v porovnaní so zvyškom Európy 
predstavujú obyvatelia Slovenska 
stále mierny nadpriemer. Kauza 
Bezák však týmito číslami môže 
značne otriasť, lebo citlivosť verej-
nosti sa aj u nás pomaličky zvyšuje. 
Ak by došlo k oslabeniu pozícií ka-
tolíckej cirkvi, bolo by to len a len 
jej vinou. Nemožno sa totiž tváriť, 
že sa nič nestalo, keď sa stalo. Čo 
je však dôležité, Bezákovi sa poda-
rilo prelomiť tabu - o situácii vnútri 
cirkvi sa už nemlčí, ale diskutuje 
sa o nej. Mnohí to môžu považo-
vať za naštrbenie jednoty, ale ako 
vieme z minulosti, každá umelá 
jednota predstavuje tlakový hrniec, 
ktorý len čaká na výbuch. Ešte ove-
ľa dôležitejší odkaz, ktorý zaznel 
z jeho úst, sa týka spôsobu financo-
vania cirkvi: „Pre mňa bude cirkev 
dospelou, keď bude samostatnou 
ekonomicky. Pokiaľ musí byť do-
tovaná, cirkev nie je samostatná.“ 
Je dobré, že aspoň niektorí pred-
stavitelia katolíckeho kléru chápu, 
že odluka cirkvi od štátu by dôveru 
v túto inštitúciu mohla prinavrátiť. 
Čím viac budú proti nej brojiť, tým 
viac vlastne pôjdu sami proti sebe.     
    Marián Repa, Pravda 18/12/2012 

Money, money, money

Cirkevný škandál s nejasnými finanč-
nými tokmi opäť nahráva kritikom, 
ktorí žiadajú reformovanie vzťahu 
štát – cirkev. Podľa dostupných zdro-
jov dostali v roku 2012 štátom uznané 
cirkvi z rozpočtu asi 37 miliónov eur. 
Najviac si pritom ukrojila rímskokato-
lícka cirkev, ktorá dostala až 21 milió-
nov eur. Cirkvi sú pritom oslobodené 
od platenia daní z nehnuteľností, kde 
sa vykonávajú náboženské obrady. 
„To znamená, že len od kostolov a cin-
torínov. Za všetko ostatné cirkvi dane 
platia,“ uviedol hovorca Konferencie 
biskupov Slovenska Jozef Kováčik. 
Nezdaňuje sa ani takzvaný výber do 
zvončeka. Išlo by vraj o dvojité zdane-
nie.       (las), Plus jeden deň 18/12/2012

Strata dôvery

KBS žiada ospravedlnenie
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Fáma, že kňaz je posadnutý, vyšla 
podľa bývalého exorcistu z Kon-
gregácie pre biskupov 

Je to absurdné, reaguje na obvi-
nenie z posadnutosti páter Leopold. 
Cirkev sa k fáme nepriznáva.

Jedným z dôvodov, prečo arcibis-
kupa Róberta Bezáka pápež odvolal, 
je vraj aj jeho posadnutosť diablom. 
O tejto verzii nezávisle od bývalé-
ho predsedu parlamentu Františka 
Mikloška, ktorý o nej ako o jednej 
z troch hovoril v sobotu v televízii 
TA3, počul aj bývalý exorcista, fran-
tiškán Leopold Jablonský. Trnavský 
apoštolský administrátor Ján Orosch 
Jablonského odvolal potom, ako sa 
zastal Bezáka.

Fámy z kongregácie?
„Tretia verzia bola najhoršia, 

najvážnejšia, ktorá smeruje na jed-
nu kongregáciu, kde mal byť Róbert 
Bezák obvinený z toho, že je po-
sadnutý diablom,“ povedal v TA3 
Mikloško. Tvrdil, že tieto veci hovorí 
s plnou vážnosťou, nevymýšľa si ani 
nemá potrebu „hovoriť nejaké popu-
listické reči“. „Chcem vyjadriť vieru, 
že pán Mikloško mal nesprávne ale-
bo skreslené informácie, lebo inak si 
neviem predstaviť, že by povedal to, 
čo povedal,“ reagoval Jozef Kováčik, 
hovorca Konferencie biskupov Slo-
venska. Hovorca Vatikánu Federico 
Lombardi odmietol Mikloškove slová 
komentovať. Povedal, že nebude nija-
ko reagovať ani k tomu dávať nijaké 
vyhlásenie. Kongregáciou, z ktorej 
sa informácie šírili, je podľa Jablon-
ského vatikánska Kongregácia pre 
biskupov. Okrem iného dohliada na 
voľbu biskupov, na to, ako spravujú 
diecézy, ale aj na režim a disciplínu 
v nich. Páter Leopold nepredpokladá, 
že by obvinenie zaznelo z oficiálnych
miest kongregácie. Skôr predpokladá, 
že sa v tomto priestore vytvorila taká-
to fáma, aby vytvorila „atmosféru, že 
táto osoba je neprijateľná“. Podobné 
obvinenia podľa neho padali na konci 
španielskej inkvizície „v prostredí 16. 
a 17. storočia“.

Exorcista: Je to absurdné
„Považujem to za absurdné,“ re-

agoval Jablonský na informácie, že 
bývalý arcibiskup Bezák je posadnu-
tý diablom. Ľudia posadnutí diablom 
majú podľa neho viaceré problémy, 
napríklad psychické poruchy osob-
nosti. Okrem toho takýmto ľuďom 

podľa bývalého exorcistu robí do-
slova psychicky aj fyzicky zle pri-
jímanie sviatostí, napríklad svätého 
prijímania. 

 Ján Krempaský, SME, 18.12.2012

Príznaky
Posadnutý podľa cirkvi
posadnutý diablom má psychic-

ké aj fyzické ťažkosti,
jednou môže byť napríklad po-

rucha osobnosti,
prijímanie sviatosti, napríklad 

sv. prijímaní mu robí psychicky aj 
fyzicky zle.

Zdroj - páter Leopold Jablon-
ský, bývalý exorcista

Bezáka posadol diabol, šíri sa F. Mikloško tvrdí,  
že Bezáka odvolali,  

lebo je posadnutý diablom

Jedným z dôvodov, prečo arcibiskupa 
Róberta Bezáka pápež odvolal, je vraj 
aj jeho posadnutosť diablom. Pove-
dal to František Mikloško v TA3, ale 
o tejto verzii počul aj bývalý exorcista 
františkán Leopold Jablonský.

Informácie sa podľa neho šíria 
z vatikánskej Kongregácie pre bisku-
pov.

Cirkev sa však k fáme neprizná-
va. Vatikán ju nekomentuje, a podľa 
Konferencie biskupov Slovenska mal 
Mikloško nesprávne alebo skreslené 
informácie.        Rádio VIVA, 18.12.2012

Jaroslav (39), Bratislava
- Počul som, čo sa deje okolo 

arcibiskupa Bezáka, ale nesledu-
jem to. Kto robí akýkoľvek hriech 
na akejkoľvek pozícii v cirkvi, si 
bude musieť spytovať svedomie. 

Marcela (30), Bratislava
- Ťažko hodnotiť, chýbajú mi 

informácie, prečo bol arcibiskup 
Bezák odvolaný. Ale myslím si, že 
on určite vie, prečo sa to stalo. 

Marián (49), Bratislava
- Čítal som o tom, ale ťažko po-

vedať, čo je správne a čo nie. Pána 
Bezáka osobne nepoznám, ale mi-
nimálne je to zvláštne, celé jeho 
odvolanie. 

Jozef (30), Bratislava
- Ak prišiel na machinácie 

v cirkvi, tak určite sa museli poti-
chu dohodnúť. Ťažko niečo k tomu 
povedať, keď nevidíte, čo je v po-
zadí. 

Lucia (32), Bratislava
- Uvedomujem si, aká je Bezák 

veľká osobnosť. Z počutia viem, že 
Sokol má nejaké nekalé veci, preto-
že pochádzam z okresu Topoľčany. 

Peter (45), Košice
- Má moje sympatie. Som proti 

tomu, aby sa ospravedlňoval. Nie je 
na to dôvod. Vážim si na ňom naj-
mä to, že má novátorské myšlienky 
a charizmu.

Adriana (59), Košice
- Myslím si, že je to čestný člo-

vek. A len takých cirkev potrebu-
je. Neviem, prečo sa Sokolovi tak 

nepáči. Najhoršie je, že ho skoro 
nikto neobhajuje.

Daniel (54), Praha
- Celá situácia je komplikovaná. 

Cirkev je v kríze, pretože sa snaží 
podobať svetu. Podnikanie by ne-
malo byť jej primárne poslanie. 

Ondrej (43), Košice
- Podľa mňa je Bezák človek, 

akých by bolo treba oveľa viac. Vá-
žim si, čo odhalil pred svetom a že 
sa nebál ostatných. 

Pavol (57), Košice
- Všetci z cirkvi by sa mali viac 

prispôsobiť a prikloniť k ľuďom, 
nielen odslúžiť omše. Bezák môže 
byť príkladom, no sám nezmôže 
nič. 

Daniela (49), Piešťany
- Jednoznačne som za Bezáka, 

je neuveriteľne drzé, čo si dovoľuje 
Sokol.

Jana (49), Piešťany
- Stojím za arcibiskupom Bez-

ákom a je vrchol drzosti, čo už sa 
deje okolo Sokola. Tomu je najlep-
šie a trpí za neho nevinný Bezák.

Gabriela (57), Banka
- Som jednoznačne za Bezáka. 

Nedokážem vysvetliť, prečo ho 
odvolali. Je to neuveriteľný kňaz 
s dobrým srdcom a postojom.

Adriana (34), Piešťany
- Stojím jednoznačne na Bez-

ákovej strane a viem, že sa na 
ňom momentálne pácha veľká 
krivda. 

(ost, ee, šiš) Nový Čas 19/12/2012)

Veríte Bezákovi alebo Sokolovi?
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Ako bol financovaný trnavský arci-
biskupský úrad a jeho aktivity, je po 
víkendovej „spovedi“ odvolaného 
arcibiskupa Róberta Bezáka ešte za-
motanejší problém. K tokom peňazí 
sa nechce vyjadrovať Konferencia bis-
kupov Slovenska ani Apoštolská nun-
ciatúra na Slovensku. Otázkou je, či sa 
vnútrocirkevné financovanie verejne
objasní, odborníci o tom pochybujú. 
Teológ a publicista Miroslav Kocúr 
upozorňuje, že štát môže kontrolovať 
len používanie tých prostriedkov, kto-
ré na činnosť cirkví dáva. „Ostatné 
prostriedky a ich kontrola sú zrejme 
pod kontrolou jednotlivých cirkví, lebo 
sú ich majetkom,“ upozorňuje Kocúr. 
Podľa neho to, či sa spôsob a miera 
financovania cirkví zo štátneho roz-
počtu zmenia, je v právomoci záko-
nodarného zboru a môže sa kedykoľ-
vek zmeniť. Polícia síce vedie trestné 
stíhanie v kauze bývalého trnavského 
arcibiskupa Jána Sokola pre skresľo-
vanie údajov hospodárskej a obchod-
nej evidencie, na informácie je však 
skúpa. Až dnes sa vyjadrí, či rieši viac 
podnetov týkajúcich sa financií na ar-
cibiskupskom úrade. Jedno podanie už 
dala audítorka a má sa týkať prevodov 
peňazí na Sokolov účet či 20 miliónov 
korún pre občianske združenie jeho sy-
novca. Na verejnosti sa včera po tom, 
čo Róbert Bezák v nedeľu naznačil, 
že za jeho odvolaním môže byť finan-
covanie arcibiskupského úradu z čias 
jeho predchodcu, objavili cez agentúru 
SITA ďalšie dokumenty o finančných
tokoch. Tie majú dokázať, že Bezák 
musel vedieť o tom, odkiaľ Trnavskej 
arcidiecéze z USA prichádzali peniaze. 
Bezák v nedeľu v TA3 uviedol, že na 
úrad prišiel šek na 1,5 milióna dolárov. 
„Nie je to až také potešenie, keď do-
stanete peniaze a neviete, odkiaľ sú,“ 
povedal Bezák. Na túto záležitosť sa 
mal spýtať štátneho sekretára Tarcisia 
Bertoneho vo Vatikáne. Ten mu mal 
neskôr potvrdiť, že sú to dividendy 
od investičnej spoločnosti z USA. „Je 
to spoločnosť, ktorá robí investície, 
takže treba do nej vložiť peniaze, aby 
vám došli dividendy,“ vysvetlil Bezák. 
Kardinál mu odporučil, aby sa spýtal 
arcibiskupa Sokola. Ten podľa televí-
zie zmluvy s americkou spoločnosťou 
doteraz nepredložil a záhadou zostáva 
aj to, akú sumu arcidiecéza investovala. 
Podľa dokumentov, ktoré má agentúra 
SITA, peniaze z Ameriky pochádzajú 

Vnútorné hospodárske a finančné zá-
ležitosti si každá cirkev riadi sama. 
Neplatí to však v prípade financií, kto-
ré dostáva od štátu, tie pravidelne kon-
troluje. „Doteraz sme nezaznamenali 
nedostatky a pochybenia závažného 
charakteru,“ povedal hovorca rezortu 
kultúry Jozef Bednár. Podľa údajov 
ministerstva kultúry pre cirkvi a nábo-
ženské spoločnosti bolo na tento rok 
schválených 37,5 mil. eur. Rímskoka-
tolícka cirkev z toho dostala 22,1 mil. 
eur. Na budúci rok je to suma pre cirkvi 
celkovo 37,3 mil. eur. Tieto peniaze sú 
účelovo viazané na platy duchovných, 
odvody do fondov poistenia a príspe-
vok na prevádzku biskupských úradov 

či ústredí cirkví. Náklady súvisiace na-
príklad s prevádzkou farských úradov, 
výkonom bohoslužieb či údržbou kos-
tolov a budov si cirkvi hradia z vlast-
ných zdrojov. Ministerstvo kultúry 
zo zákona nielen rozpisuje finančné
prostriedky štátneho rozpočtu účelovo 
určené pre cirkvi, náboženské spoloč-
nosti a charitu, ale aj vykonáva dohľad 
nad ich efektívnym a hospodárnym 
využitím. Právo kontrolovať majú aj 
daňové riaditeľstvo, finančná kontrola
z ministerstva financií, Sociálna pois-
ťovňa a Najvyšší kontrolný úrad. Cir-
kev sa môže pri svojom chode opierať 
aj o príjmy z reštituovaného majetku. 

Do cirkevných financií iní nevidia ani vidieť nebudú

Štát kontroluje iba svoje peniaze

od manželov Garbovcov, ktoré vložili 
do investičného fondu a výnosy z tohto 
fondu venovali svojmu priateľovi na 
Slovensku Jánovi Sokolovi. Arcibis-
kup Sokol sa týchto financií vzdal
a venoval ich Trnavskej arcidiecéze, 
ktorá každý rok prijíma výnosy z tohto 
fondu. Peniaze vo výške 1,5 milióna 
dolárov majú pochádzať z dedičstva 
po Edwardovi a Marte Garbovcoch 
z USA. Z ich majetku bol vytvorený 
dedičský fond Edward A. and Martha 
Garba Charitable Trust. Správu fondu 
dozoruje Arcidiecéza New York. Tá si 
tretinu z výnosov každoročne necháva, 
tretinu posiela Trnavskej arcidiecéze 
a ďalšiu tretinu ďalšej určenej inštitú-
cii. SITA sa odvoláva na tvrdenia blíz-
kych spolupracovníkov arcibiskupa 
Sokola, podľa ktorých Bezák bol o tom 
informovaný a na jednom z dokumen-
tov potvrdzuje, že v roku 2009 prevzal 
šek z fundácie Edwarda Garbu. Ten 
mal prísť z Arcidiecézy New York pre 
potreby Trnavskej arcidiecézy vo výš-
ke 290 584 dolárov. Bezák mal podľa 
SITA svojím podpisom potvrdiť, že 
všetky tieto financie použije pre ma-
teriálne potreby Trnavskej arcidiecézy. 
V roku 2010 prevzal šek na 1203 306 
dolárov Bezákov vtedajší riaditeľ bis-
kupského úradu. Šeky im odovzdal 
v oboch prípadoch arcibiskup Sokol, 
ktorého podpis je na oboch dokumen-
toch. Riaditeľ Arcibiskupského úradu 
v Trnave Pavol Šintál sa pre Pravdu 
odmietol k šeku vyjadriť. „Ja sa k to-
mu nemôžem vyjadrovať, nemám 
o tom vedomosti,“ vyhlásil Šintál.  

Odkázal nás na kancelára kúrie, ktorý 
je zároveň hovorcom arcibiskupstva 
Dušana Kolenčíka. Ten bol podľa úra-
du na zasadaní, mobil nedvíhal. Eme-
ritný biskup Sokol sa k celej veci pre 
médiá nevyjadruje. Hovorca biskupov 
Slovenska Jozef Kováčik hovorí, že 
k financiám arcidiecézy sa môže vy-
jadriť len arcidiecézny úrad. Podobne 
reagovala aj Apoštolská nunciatúra. 
„K financovaniu Trnavskej arcidiecé-
zy sa nunciatúra nebude vyjadrovať,“ 
odkázal muž, ktorý zdvihol jediný te-
lefonický kontakt na nunciatúru. Ar-
cibiskup Bezák cez víkend kritizoval 
svojho predchodcu Jána Sokola pre 
neprehľadné financovanie. Začudo-
val sa aj Jánovi Čarnogurskému, že 
sa arcibiskupa Sokola zastáva. „On 
vie, ako boli robené reštitúcie jeho 
synom. Je toľko vecí, že ja skorej nie-
kedy strácam dobrú vôľu a mám chuť 
sa nahnevať,“ poznamenal o Čarno-
gurskom. Ten včera Pravde povedal, 
že argumenty de facto v prospech 
predchádzajúceho arcibiskupa So-
kola uviedol ešte cez leto na tlačo-
vej konferencii občiansky výbor za 
objektívne informovanie verejnosti, 
ktorého on ani nie je členom. Čarno-
gurský tvrdí, že súhlasne komentoval 
vyjadrenia spomínaného občianskeho 
výboru a argumenty sú uvedené na 
internetovej doméne občianskyvýbor.
sk. „V tejto chvíli nemám k veci čo 
uviesť,“ povedal Čarnogurský. Keď 
ktokoľvek vyvráti argumenty občian-
skeho výboru, potom sa môže k veci 
vrátiť.         vv,su, Pravda 18/12/2012 

pokračovanie na str. 12
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Bývalý trnavský arcibiskup Bez-
ák hľadal odpovede vo Vatikáne 
na podivné financovanie za éry
arcibiskupa Jána Sokola hneď 
niekoľkokrát. Okrem čudných 
šekov z New Yorku Bezáka zne-
pokojovala aj transakcia za 339-
-tisíc dolárov z Vatikánskej banky 
v júni 2009 a prevod 1,6 milióna 
dolárov. Kardinál Bertone, ktorý 
na netransparentné financovanie
biskupstva v liste Bezákovi reago-
val, nezistil dôvod prevodu takej 
vysokej sumy.

Tomu sa však povie šafárenie 
s peniazmi! Zatiaľ čo sa cirkvi ve-
riaci zbierajú na bežnú prevádzku 
kostolov či opravu chrámov, jej 
predstavitelia sa ani nevyznajú 
v prevodoch závratných súm z úč-
tov na účty. Po tom, čo sa včera 
zverejnili dokumenty, podľa kto-
rých mal arcibiskup Róbert Bezák 
vedieť o miliónoch z New Yorku, 
televízia TA3 zverejnila ďalší list. 
Ten dokazuje, že Trnavskej arcidi-
ecéze prichádzali milióny, ktorých 
pôvod Bezák nepoznal. Zverej-
nený list, ktorý je odpoveďou na 
Bezákove pochybnosti o pôvode 

peňazí, písal sám vatikánsky kar-
dinál Bertone. Arcibiskupovi píše, 
že suma 339 563 dolárov, ktorá 
odišla z Vatikánskej banky, mala 
byť zrejme použitá na ,,nákup po-
zemkov“ na základe ,,požiadavky 
arcibiskupa jeho excelencie mon-
signora Jána Sokola“. A to nie je 
všetko! Ďalšia závratná suma, 
1 615 767 dolárov, prebehla v Ľu-
dovej banke na Slovensku cez 
konto Trnavskej arcidiecézy bez 
predchádzajúceho súhlasu a uve-
deného dôvodu, napísal Bertone. 
,,Je ťažké hypotetizovať dôvod, 
motív. Domnievam sa však, že Vy 
máte osobitné právo vyžiadať si 
vysvetlenie od arcidiecéznej ban-
ky,“ odpovedal Bezákovi Bertone 
v liste. Bezák včera list nekomen-
toval, rovnako ani hovorca Trnav-
skej arcidiecézy Dušan Kolenčík, 
ktorý má vypnutý mobil a na mail 
neodpovedá. Novému Času sa tak 
nepodarilo zohnať ani stanovis-
ko Jána Sokola. Po šekoch za 1,5 
milióna z New Yorku ide o ďalšiu 
závratnú sumu takmer 2 milióny 
dolárov.     

              (pol), Nový Čas 19/12/2012

Jednota a pravda

Minulotýždňové mediálne turné bý-
valého trnavského arcibiskupa Róber-
ta Bezáka nemá veľkú šancu zmeniť 
pomery v slovenskej katolíckej cirkvi. 
Pol roka po jeho odvolaní to v nej 
vyzerá ako väčšinu z doterajších 23 
rokov. Organizácia, ktorá sa takmer 
štvrťstoročie nedokáže vyrovnať 
s členmi prokomunistickej Pacem in 
terris a s početnými bývalými ešte-
bákmi vo svojich radoch a bývalých 
členov tajnej cirkvi skôr trpí, ako osla-
vuje, ani nemá dôvod správať sa inak. 
Hoci protestujúci proti Bezákovmu 
odvolaniu boli a sú, aj vďaka záujmu 
médií, hlasnejší než biskupi a „lojalis-
ti“, o ich počte si netreba robiť ilúzie. 
Neprekvapí, že Bezákove posledné 
rozhovory nahrávajú na smeč via-
cerým stranám. Ľudí, ktorí nepatria ku 
katolíckej cirkvi, utvrdzujú v názore, 
že je to prehnitá organizácia, ktorej 
ide len o moc a peniaze. Katolíckych 
nespokojencov, ktorí kauzu v dô-
sledku absurdných obvinení zo spo-
ločného sprchovania a posadnutosti 
diablom vidia ako slovenskú intrigu, 
presviedčajú o tom, že ich postoj bol 
od začiatku správny. A lojalisti majú 
po – ako to mnohí vidia – Bezákovom 
vyplakávaní o dôvod viac si myslieť, 
že odôvodnený je nielen zákaz vystu-
povať v médiách, ale napríklad aj naj-
novší zákaz slúžiť omše. Na pol roka 
trvajúcej kauze je nepochopiteľných 
viac vecí. Napríklad slová hovorcu 
KBS „sme naďalej presvedčení, že 
médiá nie sú priestorom na riešenie 
takýchto závažných skutočností“, síce 
vyznievajú ako výraz lojality k pápe-
žovi, ale tiež ako nepochopenie práce 
médií a toho, že Bezák okrem iného 
obhajuje svoju česť. Predstava, že ob-
ľúbený emeritný biskup, ktorý sa tešil 
vážnosti aj mimo cirkvi, môže omše 
slúžiť len v obývačke, pretože verejne 
by to bolo „pastoračne neužitočné“, 
nás vracia dávno pred rok 1989. O zá-
sadnom mlčaní o minulosti trnavské-
ho arcibiskupstva radšej ani nehovor-
me. Keď v polovici júla mimoriadne 
zasadali slovenskí biskupi, jeden 
z hlavných výstupov znel, že cirkev 
sa Bezákovým odchodom očisťuje. Je 
nepochybné, že biskupský zbor je te-
raz zomknutejší. Zostávajú dve otáz-
ky: nakoľko to platí aj pre „zvyšok“ 
cirkvi a nakoľko má jednota prednosť 
pred pravdou? 
   Tomáš Gális, SME 18/12/2012

Cirkvi zreštituovali podľa vlastných 
neoficiálnych odhadov zhruba 60
- 70 percent zoštátneného majetku. 
Presnejšie údaje budú vecou expert-
nej komisie, v ktorej má zastúpenie 
aj Konferencia biskupov Sloven-
ska. Termín vyhodnotenia reštitúcií 
je stanovený do konca roku 2014. 
Hoci SR prijala základnú zmluvu 
so Svätou stolicou, zatiaľ stále nie 
je uzatvorená zmluva o financovaní
cirkví. Programové vyhlásenie vlády 

nepredpokladá schválenie nového 
zákona o financovaní cirkví v tom-
to volebnom období. „Ministerstvo 
kultúry má však ambíciu na pôde 
expertnej komisie nepredstierať dis-
kusiu o financovaní cirkví, ale pri-
praviť reálne alternatívy zmeny do-
terajšieho spôsobu ich financovania
s cieľom nájsť v ďalšom volebnom 
období spoločenský konsenzus na 
realizáciu jednej z nich,“ uviedol ho-
vorca ministerstva Jozef Bednár. 
                              su, Pravda 18/12/2012

dokončenie zo str. 11

Sokol si nechal poslať z Vatikánu 339-tisíc dolárov

Bezák na vianočných nákupoch?

Arcibiskup odchádzal z nákupného centra s knihami
BRATISLAVA - Róbert Bezák sa na niekoľko mesiacov po tom, ako 

skončil v úrade, stiahol aj z očí verejnosti. Teraz už odvolaného trnavské-
ho arcibiskupa môžete stretnúť aj na ulici. Nový Čas ho našiel v jednom 
z bratislavských nákupných centier. V spoločnosti dvoch dám a jedného 
pána sedel v kaviarni. Pri odchode držal v ruke igelitku s knihami. ,,V tej-
to pre mňa mentálne náročnej dobe som si kúpil na vianočný čas čítanie. 
Signifikantné názvy: J. Deaver - Schutzlos a Súostrovie Gulag. Mám čo
do nového roku čítať,“ prezradil Novému Času. (pol), Nový Čas 21/12/2012
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Výskum na embryách

Umelé oplodnenie, či testy na 
embryá sú citlivé témy, ktoré roz-
deľujú cirkev a lekárov na dva tá-
bory. Genetici sa tešia z každého 
pokroku, no pravidelne narážajú 
na výčitky cirkví, že ide o neetický 
výskum a zásah do prirodzeného 
vývoja života.

Prebytočné embryá z umelých 
oplodnení by genetici radi použili 
na výskum. Slovenské zákony im 
však testy na embryách neumožňu-
jú. Najväčším odporcom je cirkev.

Ľudevít Kádaši, genetik: „To 
im nevadí, že to embryo sa vyho-
dí, spláchne. Ja, no, nechcem byť 
vulgárny, ale do záchodu. Ale aby 
sa využíval na získanie nových po-
znatkoch, ktoré by mohli pomôcť 
tisícom alebo miliónom ľudí. Tak 
ja to považujem za schizofréniu.“

Dominika Lukáčová, redaktor-
ka: „To, čo jedni považujú za po-
krok a záchranu životov, nazývajú 
druhí neetickým zásahom.“

Vladimír Thurzo, kňaz: „Preto-
že väčšinou ide naozaj o veci, kedy 
my tomu embryu uškodíme, ho zni-
číme, alebo jednoducho zmeníme 
jeho genetickú výbavu, čo nie je, 
samozrejme, dovolené.“

Dominika Lukáčová, redaktor-
ka: „Povolené sú iba drobné zásahy 
do embryí. Okrem výskumu však 
slúžia aj na takzvanú predimpla-
tačnú adopciu. Páry, ktoré už majú 
deti a nechcú ďalšie, môžu svojimi 
embryami pomôcť iným.“

Jozef Války, embriológ: „Daru-
jú tieto svoje embryá a použijú sa 
na liečbu neplodnosti žien, ktorým 
už vyhasla činnosť vaječníkov.“

Vladimír Thurzo, kňaz: „Člo-
vek sa stáva výrobkom, stáva sa 
výsledkom práce lekárov, a nie vý-
sledkom darovania sa manželov.“

Dominika Lukáčová, redaktor-
ka: „Vedci a kňazi zrejme v otázke 
života tak skoro spoločnú reč ne-
nájdu.“               Markíza, 18/12/2012

Odvolaného arcibiskupa Róberta 
Bezáka obviňujú z neposlušnosti 
voči pápežovi. Konferencia bis-
kupov Slovenska (KBS) tvrdí, že 
porušil prísahu vernosti, keď ,,od-
mietol prijať jeho výzvu vzdať sa 
svojej funkcie na úrade Trnavského 
arcibiskupa“. KBS včera vydala sta-
novisko, kde zopakovala, že rešpek-
tujú a prijímajú rozhodnutie Svätého 
Otca v tejto veci.

Zákony vraj neporušujú
,,Okrem iného sa na verejnosti 

objavila pochybnosť o postoji slo-
venských biskupov k zachovávaniu 
zákonov pri spravovaní majetku. 
Chceme vás uistiť, že plne rešpektu-
jeme zákony, a preto dbáme o riadne 
spravovanie majetkov cirkvi,“ píše 
sa v stanovisku slovenských bisku-
pov, ktoré je adresované verejnosti. 

Biskupi zároveň zdôrazňujú, že sú 
ochotní poskytnúť súčinnosť kom-
petentným orgánom pri objasnení 
podozrení v hospodárení cirkvi.

Záujem nuncia
Podľa informácií HN sa biskupi 

stretli aj s pápežským nunciom a ho-
vorili o Bezákovi. ,,Je prirodzené, že 
zástupca Svätého Otca na Slovensku 
sa o tento prípad zaujíma,“ povedal 
hovorca KBS Jozef Kováčik. Bezák 
nedávno prehovoril o svojom odvo-
laní. Príkaz cirkvi mlčať prirovnal 
k praktikám z čias komunizmu. Uvie-
dol, že keď prebral úrad po Jánovi 
Sokolovi, hanbil sa za stav, v akom 
našiel účtovníctvo a hospodárenie. 
Podľa Bezáka arcidiecéza napríklad 
investovala v USA, na čo chýbali do-
klady, len mu prišiel šek na 1,5 milió-
na dolárov.             (zp), HN 19/12/2012 

Bezáka obvinili z neposlušnosti

Odvolaného trnavského arcibiskupa 
pôvodné pôsobisko stále láka

TRNAVA – Na svojich farníkov, 
ktorí ho stále milujú, nezabúda! Od-
volaný trnavský arcibiskup Róbert 
Bezák sa včera prešiel ulicami mesta 
a navštívil aj radnicu. Nakoniec zmi-
zol v budove arcibiskupského paláca. 
Bezák neodolal Trnave napriek tomu, 
že cirkevní hodnostári mu pôsobe-
nie v meste zakázali a on odišiel na 
farnosť v banskobystrickej Radvani. 
Hoci sa Bezák utiahol, mnohí veria-
ci stále dúfajú, že bude v niektorom 
meste celebrovať polnočnú omšu.

Arcibiskup Róbert Bezák sa v mi-
lovanej Trnave prešiel pomedzi stánky 
na vianočných trhoch na Trojičnom 
námestí. Prítomnosť obľúbeného bis-
kupa Trnavčanov potešila. Spoznáva-
li ho mladí i starší ľudia a zdvorilo ho 
zdravili. „Som prekvapená, že ho tu 
vidím. Všetci by sme chceli, aby šted-
rovečernú omšu celebroval v našom 
meste práve Bezák,“ opisuje nadšene 
Trnavčanka Silvia Tomeková (43). Aj 
my sme sa pristavili pri biskupovi. 
Pýtali sme sa ho, či môže a chce ce-
lebrovať polnočnú omšu. Neodpove-
dal nám však. „Už sa nebudem vyjad-
rovať. Verejných rozhovorov a debát 
mám nateraz dosť,“ rázne nás varoval 
pred otázkami.

Polnočná s Bezákom v Radvani?
Keďže od samotného Bezáka sme 

sa nedozvedeli, či bude slúžiť pol-
nočnú omšu, snažili sme sa to zistiť 
u predstaviteľov katolíckej cirkvi na 
Slovensku. Pýtali sme sa ich, či by 
vôbec bola možná svätá omša pod 
taktovkou Bezáka. Pretože medzi 
veriacimi sa pošuškáva, že mu omše 
zakázali. Podľa oficiálneho vyhlá-
senia cirkevnej vrchnosti odvolaný 
trnavský arcibiskup nemá zakázané 
slúžiť sväté omše. Lenže mu ich mu-
sia povoliť príslušní biskupi. „Tí po-
sudzujú okolnosti a vhodnosť omše,“ 
vysvetlil nám hovorca Konferencie 
biskupov Slovenska Jozef Kováčik. 
Ak by chcel teda Róbert Bezák slúžiť 
polnočnú omšu na Štedrý deň naprí-
klad v Trnave, musel by mu to povo-
liť arcibiskup Trnavskej diecézy. Či je 
osoba Róberta Bezáka pre biskupov 
vhodná, je nepravdepodobné. Konfe-
rencia tvrdí, že Bezák porušil prísahu 
vernosti, keď sa odmietol vzdať funk-
cie trnavského arcibiskupa. „Nechcem 
vytvárať hypotézy o tom, či by mohol 
pán Bezák slúžiť svätú omšu niekde 
inde ako v Radvani, kde je teraz jeho 
pôsobisko,“ odpovedal nám hovor-
ca Konferencie biskupov Slovenska 
Jozef Kováčik. Biskupovi priaznivci 
si nemôžu byť istí ani tým, že svätú 

Návrat do zakázaného mesta

omšu odslúži v Radvani. Od Biskup-
ského úradu v Banskej Bystrici sme 
dostali vyhýbavú odpoveď. „O týchto 
veciach preferujeme hovoriť osobne 
s ľuďmi, ktorých sa to dotýka,“ uvie-
dla hovorkyňa úradu Zuzana Juhania-
ková.                       (zo, ekč, pror, pb) 
                       Plus jeden deň, 20.12.2012
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Slovenskí biskupi Róbertovi Bez-
ákovi vyčítajú, že porušil prísahu 
vernosti a poslušnosti danú pápežo-
vi. Kánonické právo im nedáva za 
pravdu.

V jednotnom stanovisku slo-
venských biskupov v pokračujúcej 
kauze „biskup Bezák“, ktoré je, sa-
mozrejme, stanoviskom, alebo lep-
šie povedané postojom ich porad-
cov v kánonickom práve, ktorým 
sa riadi tuzemská katolícka cirkev, 
môžeme čítať tieto riadky: „Svätý 
Otec urobil toto rozhodnutie osob-
ne, po dôkladnom zvážení a potom, 
čo Mons. Bezák odmietol prijať 
jeho výzvu, aby sa vzdal úradu Tr-
navského arcibiskupa, čím porušil 
prísahu vernosti a poslušnosti voči 
nemu.“ Cieľom mojej úvahy je po-
ukázať na to, že odmietnutie výzvy 
pápeža nemá za následok porušenie 
prísahy a vernosti voči pápežovi, 
ako to vyplýva z textu slovenských 
pastierov a už vôbec to nevyplýva 
z textov samotného kánonického 
práva a ani z prísahy biskupa pri 
prísahe jeho vernosti legitímnemu 
následníkovi apoštola Petra. Ozrej-
mime teda laickej verejnosti postup 
odvolávania niekoho z nejakého 
cirkevného úradu. Pojednáva o tom 
kánonické právo v kan. 184 §1, kde 
je vymenovaných šesť motívov 
straty cirkevného úradu. Týmito 
motívmi sú: vypršanie stanoveného 
času úradu, dovŕšenie stanoveného 
veku osoby, zrieknutie sa úradu, 
preloženie, odvolanie, pozbave-
nie. Biskup Bezák bol odvolaný zo 
svojho úradu, keďže sa ho nezrie-
kol.

Možnosť, nie povinnosť
Prvá otázka, ktorá sa vynára, je 

táto: aké sú dôvody, pre ktoré by sa 
mal niekto zrieknuť svojho úradu? 
Znova si pomôžeme kanonickým 
právom, ktoré v kan. 187 pomáha 
nerozhodnému človeku (napríklad 
biskupovi), ktorý by sa chcel zriek-
nuť svojho úradu touto formuláciou: 
„Ktokoľvek je zodpovedný za svo-
je skutky, sa môže z oprávneného 
dôvodu vzdať cirkevného úradu.“ 
Z týchto riadkov je zjavné, že tu ne-
jde o povinnosť zrieknutia sa úradu, 
ale o možnosť zrieknutia sa ho. Ďal-
šia vec, s ktorou tu máme do činenia, 
je výzva samotného pápeža adreso-
vaná biskupovi Bezákovi o zrieknu-

tie sa úradu. Výzva znova nemá nič 
spoločné s povinnosťou. Spoločen-
stvo katolíckych biskupov však be-
rie výzvu pápeža ako Bezákovu po-
vinnosť a nie ako jeho možnosť, ako 
to on správne pochopil a odmietol 
sa zrieknuť svojho úradu. V stano-
visku slovenských biskupov je však 
ešte tretí prvok: porušenie prísahy 
pápežovi. Takže od začiatku, máme 
tu možnosť zrieknutia sa úradu, vý-
zvu pápeža na zrieknutie sa úradu 
a do tretice prísahu vernosti.

Našťastie či „bohužiaľ“?
Táto znie v úvode takto: „Ja, R. 

B., menovaný biskupom Trnavy, 
budem stále verným a poslušným 
svätej rímskej apoštolskej cirkvi 
a svätému námestníkovi, atď.“ Prí-
sažné formulky našťastie alebo pre 
niekoho „bohužiaľ“ nešpecifikujú,
v čom spočíva táto prísaha, ktorá je 
daná na prvom mieste cirkvi. Naši 
biskupi však tvrdia, že biskup Bez-
ák porušil prísahu vernosti a posluš-
nosti pápežovi, ale z kánonického 
práva je jasné, že biskup Bezák 
iba využil svoje právo, v ktorom 
nemal dôvod na zrieknutie sa úra-
du, pretože výzva nie je povinnosť. 
V stanovisku biskupov sa tak nepo-
chopiteľne a nebezpečne miešajú 
tri prvky: možnosť zrieknutia sa, 
výzva na zrieknutie sa pápežom 
a prísaha vernosti a poslušnosti. 
Je zrejmé, že z prvých dvoch prv-
kov nutne nevyplýva porušenie 
tretieho. Všetci vieme, že biskup 
Bezák prijal svoje odvolanie pápe-
žom, ktoré je ďalšou právnou mož-
nosťou odvolania niekoho z úradu 
a neporušil tým žiadnu prísahu, ako 
na tom trvajú biskupi Slovenska. 
Čo však kuriózne formula prísahy 
ďalej špecifikuje, je toto: „Usilov-
ne budem spravovať podľa noriem 
posvätných kánonov časné dobrá 
(t. j. peniaze, budovy, pozemky, 
atď.) v majetku cirkvi mne zvere-
né, s dôkladnou opaterou, aby sa 
žiadnym spôsobom nestratili alebo 
poškodili.“ Ale to je už asi o nie-
kom inom... Peter Ivanecký Autor 
pôsobí na Pontificia Universita San
Tommaso d‘Aquino Roma

Odmietnutie výzvy pápeža 
nemá za následok porušenie prísa-
hy a vernosti voči pápežovi, ako to 
vyplýva z textu slovenských pastie-
rov.                         SME, 20.12.2012

1,5 mil. dolárov  
malo prísť  

z dedičstva tohto muža!

Kto sú štedrí darcovia Trnavskej arci-
diecézy?

Správca majetku bol zapletený do 
sexuálneho škandálu v USA

 Jeden a pol milióna dolárov, kto-
ré sa dostali do Trnavy, pochádzajú 
podľa slov arcibiskupa Jána Sokola 
z dedičstva manželov Garbovcov. 
Za nadáciou, ktorá spravuje tieto pe-
niaze, však stojí bývalý newyorský 
kardinál Edward Egan. Jeho meno 
sa spája so sexuálnym škandálom 
v americkej cirkvi, keď jeho diecé-
za, kde pôsobil, mala vyplatiť obe-
tiam sexuálneho zneužívania spolu 
až 38 miliónov dolárov. Hoci sa 
Egan za to ospravedlnil, po rokoch 
vzal svoju ľútosť späť. Vo svojej 
funkcii skončil v roku 2009. Rok po 
tom prišli do Trnavy posledné penia-
ze z dedičstva.

Ak by sa aj verzia o bohatých de-
dičoch financovania biskupstva počas
éry bývalého trnavského arcibiskupa 
Jána Sokola potvrdila, pôvod peňazí, 
ktoré mal v roku 2009 Bezák prebrať, 
je prinajmenšom netransparentný. Na-
dáciu bohatých Američanov so sloven-
skými koreňmi, ktorá patrila pod arci-
diecézu v New Yorku, mal spravovať 
jej bývalý arcibiskup Edward Egan. 
Americké noviny The New York Ti-
mes ho opísali ako človeka, ktorý vie 
,,zohnať peniaze“. Označili ho za ,,ta-
lent pre správu a získavanie peňazí“. 
Práve arcidiecéze a Eganovi mal odká 
zať peniaze Edward A. Garba (+ 79), 
Američan s koreňmi na Slovensku. 
Garba, ktorého manželka Martha (+ 
82) sa tiež narodila na Slovensku, pô-
sobil počas života v niekoľkých amer 
i ckých spoločnostiach a bol preziden-
tom Slovensko-amerického kultúr-
neho centra. Hoci o nich Sokol tvrdí, 
že boli bezdetný pár, vo viacerých 
prístupných dokumentoch sa spomína 
dcéra Darina. Štedrý dar pre Trnavskú 
arcidiecézu, ktorý prišiel na Slovensko 
cez investičnú spoločnosť Well Fargo, 
tak mal putovať podľa Sokolovho je-
diného mediálneho vyjadrenia z arci-
diecézy v New Yorku prostredníctvom 
kardinála Egana až do Trnavy. Prečo 
peniaze neposlal priamo Egan, ktorý 
spravoval v nadácii majetok po Gar-
bovcoch a prečo peniaze neprišli pria-
mo z arcidiecézy v New Yorku, Sokol 

Bezák: poslušný a verný
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Parafrázujúc známu pesničku Chrisa 
Rea: Idem domov na Vianoce. Domov, 
rodina, susedia tvoriaci komunitu, spo-
ločnosť - podľa arcibiskupa Bezáka sú 
Vianoce o vzťahoch. My sme štyridsať 
rokov počúvali, že najlepšie je starať 
sa sám o seba, lebo verejný priestor je 
navždy obsadený inými, tými zlými, 
alebo aspoň podozrivými, a istota je 
len to, čo si naznášame medzi svoje 
múry. Pred dvadsiatimi tromi rokmi 
sa to malo zmeniť. Ekonomika štátu 
je v prvom rade o ľuďoch, o ich sprá-
vaní a vzájomnej dôvere. Hlupáka 
či zlodeja môžete posadiť aj na kopu 
zlata, a nič nevymyslí. Existujú štú-
die, ktoré odhadujú zvýšené verejné 
výdavky nahrádzajúce chýbajúcu vše-
obecnú dôveru v spoločnosti. Dôvera 
je o spravodlivosti, o základnej skúse-
nosti, že zlé správanie sa v konečnom 
dôsledku nevypláca. S našou ekono-
mikou a spoločnosťou to ide dole kop-
com. Hlavnú zásluhu na tom podľa 
môjho názoru nemajú politici či vlády, 
ale náš systém justície - dnes si žiaden 
minister nedovolí to, čo si dovolí ho-
ciktorý sudca, lebo kým ministri sú 
pod dohľadom spoločnosti, sudcovia 
si žijú ako nedotknuteľné ikony nad 
spoločnosťou. Mali by sme si teda nie-
len priznať, že nezávislosť súdnictva 
sa nám neosvedčila, ale ju aj urýchlene 

zrušiť. Inak hrozí, že justícia pochová 
moderné Slovensko - vytvára prostre-
die, kde sa dá kradnúť a utláčať, ale nie 
dlhodobo slobodne podnikať a žiť. Je 
zaujímavé, ako sa v atmosfére strachu 
darí nenávisti ku všetkému, čo sa vy-
myká z priemeru. Súčasťou múdrosti 
je aj rozpoznanie autorít a vodcov, 
hodných nasledovania. My máme ob-
rovské šťastie, že sme svedkami zrodu 
autority arcibiskupa Bezáka. Zároveň 
máme to nešťastie, že sa ho snažíme 
- či už kvôli prehnanej viere vo vlastné 
schopnosti, či osobnému prospechu - 
sami pochovať. Štát, to nie sú oni, zlí, 
ktorí sú nám za naše dane povinní od-
vádzať perfektné služby. Štát sme my, 
ktorí sa skladáme na také služby, aké 
chceme mať, a na takých správcov, 
akým chceme delegovať starostlivosť 
o naše spoločné veci. Čo však zmôže 
jednotlivec? Jednotlivec zmôže všetko, 
lebo na jednotlivcovi stojí náš vlastný 
štát, a je úplne jedno, ak mu nemôže 
dať tak veľa, ako mu dáva arcibiskup 
Bezák. Tieto Vianoce sú výnimočné, 
stojíme pred ťažkými rokmi, tak nech 
nám pomôžu dobre sa na ne pripraviť. 
Autor je ekonóm

„Je zaujímavé, ako sa v atmosfére 
strachu darí nenávisti ku všetkému, čo 
sa vymyká z priemeru. 

                            HN, 20.12.2012

Skončí Bezák  
na úrade práce?

Odvolaný trnavský arcibiskup Ró-
bert Bezák sa stal pomocným du-
chovným. To znamená, ako zistil 
týždenník PLUS 7 DNÍ, že mesačne 
dostane asi 420 eur v hrubom. Z tej-
to sumy musí zaplatiť ešte odvody. 
Bezák má zmluvu s farou v Radvani 
iba na rok. Ak by potom nemohol 
zastávať už ani tento post, môže sa 
obrátiť na úrad práce, kde ho zaevi-
dujú.  (r), Plus jeden deň, 20.12.2012

Driving home for Christmas

doteraz jasne nevysvetlil. Povedal iba, 
že ide o dividendy z výnosov. Kardi-
nál, ktorého v roku 2009 po dosiah-
nutí 75 rokov vymenil nový biskup, 
bol navyše zaplatený do sexuálneho 
škandálu. V rokoch 1988 až 2000 bol 
Egan zodpovedal za diecézu v Bridge-
porte (štát Connecticut), kde sa preva-
lil škandál so zneužívaním. Podľa no-
vín malo byť zneužitých až niekoľko 
desiatok obetí a biskup Egan, ktorý 
sa za sexuálny škandál ospravedlnil 
a neskôr toto ospravedlnenie odvo-

lal, mal brániť obžalovaných kňazov. 
Tých totiž neskôr opäť prijal do die-
cézy a neohlásil ich konanie polícii, 
napísali The New York Times v roku 
2009. Aby arcidiecéza urovnala škan-
dál, mala obetiam vyplatiť približne 
38 mil. dolárov. Týkalo sa to 60 ľudí, 
ktorí uviedli, že ich obťažovali kňazi. 
Neskôr Egan v rozhovore pre časopis 
Connecticut vzal späť svoju ľútosť nad 
tým, čo sa stalo: ,,Nemyslím si, že sme 
urobili niečo zlé pri riešení prípadov 
zneužitia.“  (pol), Nový čas, 20.12.2012 

Pod petíciou na podporu Róberta Bezáka je už takmer 
12 000 podpisov

V slovenskej katolíckej cirkvi vnieslo nevysvetlené a zo Slovenska priprave-
né odvolania Róberta Bezáka z Trnavskej arcidiecézy rozrušenie a bolestnú 
situáciu. V liste to píšu organizátori petície na vyjadrenie podpory a solidarity 
Róbertovi Bezákovi. Pod petíciu na jeho podporu sa od leta podpísalo 11 600 
ľudí. Petičný výbor sa dodnes dožaduje vysvetlenia, prečo musel arcibiskup 
odísť z čela Trnavskej arcidiecézy.                               Rádio Regina, 20/12/2012

Zbierka použitého šatstva

Ľudia, ktorí potrebujú pomocnú ruku, 
budú na svete vždy. Kým budú medzi 
nami ruky a srdcia, pripravené po-
máhať, majú títo ľudia šancu a nádej. 
Toto bolo motto zbierky použitého šat-
stva, ktorú spoločne vyhlásili Vikariát 
Ozbrojených síl v spolupráci s Domo-
vom svätého Jána z Boha v Bratislave.

plk. Mons. František Počurek, 
generálny vikár: „Ja som veľmi milo 
prekvapený, ako zareagovali naši ľu-
dia, pretože výsledok ich reakcie je ten 
skladík náš malý, v ktorom sú veci, 
ktoré poprinášali z domu, a naozaj ma 
prekvapili množstvom tých vecí ktoré 
prinášali a dokázali sa podeliť. Zriek-
nuť sa najprv, a potom sa podeliť s tý-
mi, ktorí sú bezdomovci. Vidím, že aj 
u našich ľudí je srdce, ktoré sa dokáže 
podeliť s tým, čo mám, aj pre iných.“

Moderátor: „Desiatky ľudí pri-
niesli pre bezdomovcov obutie, či ob-
lečenie. To všetko už do Vianoc nájde 
svojich nových majiteľov.“

brat Ján Karlík, Domov sv. Jána 
z Boha: „Tento počin ministerstva 
obrany mi pripomína ten príbeh svä-
tého Martina, ktorý sa dokázal podeliť 
so svojim plášťom s tým človekom, 
ktorého práve stretol po ceste.“

Moderátor: „Súcit, dobro a spo-
lupatričnosť má svoje miesto práve 
v tomto adventnom čase.“

Mons. František Počurek: „Ja 
našim ľuďom chcem zapriať predo-
všetkým pokojné, radostné vianoč-
né sviatky. No a ak je pokoj a radosť 
v duši, tak vlastne je to hodnota, ktorú 
nám ponúka sám Ježiš Kristus, a nech 
on sám požehná aj ďalšie kroky týchto 
našich ľudí, aby láska, ktorá má byť 
v našom srdci, bola vždy tá, ktorá sa 
delí a rozdáva pre iných.“  

       Maroš Košík,  STV 2, 20/12/2012
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Čierna ovca v stáde

Správanie rímskokatolíckej cirkvi 
v dejinách pripomína hojdačku. V stre-
doveku vládla neobmedzene. Potom 
prišli skromnejšie obdobia, konfrontá-
cia s reformáciou, opäť vzostup, v ob-
dobí komunistickej vlády útlm a za 
raného kapitalizmu, ktorý u nás teraz 
prekvitá, znovu pokus spolupodieläť sa 
na moci. So všetkým, čo k tomu patrí, 
teda i s podnikaním a korupciou. Pô-
vodné poslanie - hlásanie skromnosti, 
lásky a pomoci blížnym prestalo byť 
v cirkvi „in“. Kňaz, ktorý sa s tým ne-
stotožňuje, stane sa čiernou ovcou.      
          Dušan Mlynárik Piešťany

Demokratická inkvizícia
Odvolaný arcibiskup Róbert Bez-

ák sa dopúšťa viacero hriechov: sprá-
va sa ako človek a nie ako pánboh, 
rešpektuje všetkých, aj jednoduchých 
ľudí, poodhalil korupciu v cirkvi... Ide 
o prejavy kacírstva. Ovce predsa majú 
slepo poslúchať svojho pastiera. Bez-
ák si musí uvedomiť, že odhaľovanie 
korupcie vážne narúša autoritu svätej 
cirkvi, a tiež, že hlavou múr neprerazí. 
Pripomína to 50. roky minulého storo-
čia, akurát že sa východný vietor zme-
nil na juhozápadný.
František Golembiovský Banská Bystrica

Závan zo stredoveku
Keď sa objavil v cirkvi hodnos-

tár, ktorý má predpoklady ju obrodiť, 
rýchlo ho upracú do ústrania. Teraz 
sa ukazuje servilnosť predstaviteľov 
štátnej moci na Slovensku, keď sa 
ponáhľali podpísať zmluvy s Vati-
kánom. Cirkev nemôže namietať, že 
kauza Bezák je výsostne jej záležitos-
ťou. Veď aj my prispievame daňami 
na fungovanie cirkví. Bez ohľadu na 
to, či sme veriaci, alebo nie. V tomto 
prípade ide aj o majetkový delikt, ktorý 
prešetruje polícia. Celé to zaváňa stre-
dovekom.      Juraj Bočkay Bratislava 
                  Pravda, 20.12.2012

Kde je pravda? Pýtajú sa veriaci, aj 
tí, ktorí do kostola nechodia. Mno-
žia sa obvinenia z machinácií a Ró-
bert Bezák opäť prehovoril.

Pre Markízu dnes hovoril nielen 
o tom, čo si myslí o obvinení z po-
sadnutia diablom, ale aj o záhadných 
miliónových šekoch z Ameriky.

Na mobil sme sa dovolali aj Já-
novi Sokolovi a to aj napriek tomu, 
že ešte pred pár dňami nám na úrade 
tvrdili, že žiadny nemá.

Čo hovoríte na to, že sa objavila 
informácia, že by ste mali byť aj po-
sadnutí diablom?

Róbert Bezák, odvolaný arci-
biskup: „Však vidíte, že sa smejem 
tomu, lebo ak by som tým diablom 
naozaj bol posadnutý, asi aký by 
bol môj výzor, moje správanie? Ak 
je to moje správanie niekomu ne-
príjemné, to ešte nie je posadnutie 
diablom.“

Ján Maloch, redaktor: „Róbert 
Bezák cíti, že svojimi vyjadreniami 
stúpil mnohým na otlak. To, že by 
mu hrozila exkomunikácia z cirkvi, 
si však nemyslí.“

Róbert Bezák, odvolaný arcibis-
kup: „Také paradoxálne, že trestom 
by som sa opäť dostal k tomu, aby 
sa o mojej kauze rozprávalo. Takže 
ja si myslím, že toto neurobí.“

Ján Maloch, redaktor: „Cirkev-
ní funkcionári naďalej držia bobrí-
ka mlčania. Vyjadrovať sa nechcú 
nielen k Bezákovi, ale ani k mili-
ónovým šekom z Ameriky. Nie je 
pritom vylúčené, že šekov spoza 
veľkej mláky bolo viac. Podľa vás 
aj predtým boli nejaké šeky vysta-
vené?“

Róbert Bezák, odvolaný arcibis-
kup: „Opýtajte sa na to štatutárov.“

Ján Maloch, redaktor: „Najviac 
informácií má zrejme Ján Sokol. Na 
úrade sme sa pred pár dňami pýtali, 
či nám poskytnú jeho mobil. Nemá-
te nejaký kontakt, prosím vás?“

Muž: „Nie, on nemá telefón 
tam.“

Ján Maloch, redaktor: „Vôbec 
nemá, hej?“

Muž: „Nie.“
Ján Maloch, redaktor: „Nám sa 

však mobilné číslo predsa len po-
darilo získať. A zdá sa, že zázraky 
sa dejú. Keď sme zavolali, zdvihol 
nám to Ján Sokol.“

Mons. Ján Sokol: „Počúvam.“

Ján Maloch, redaktor: „Dobrý 
deň, pán Sokol, tu je Jano Maloch 
zo spravodajstva Televízie Markíza. 
Pán Sokol, my by sme chceli vaše 
vyjadrenie k celému tomu prípa-
du...“

Mons. Ján Sokol: „Ďakujem, ne-
budem sa k ničomu vyjadrovať.“

Ján Maloch, redaktor: „Aspoň 
k tým šekom. Koľko bolo tých še-
kov, pán Sokol?“

Mons. Ján Sokol: „Nebudem 
sa vyjadrovať k ničomu, lebo je to 
v štádiu vyšetrovania, nemôže sa 
hovoriť.“

Ján Maloch, redaktor: „Po odvo-
laní Róberta Bezáka bol za apoštol-
ského administrátora menovaný Ján 
Orosch. Na finančné pohyby sme sa
chceli spýtať aj jeho. No namiesto 
toho, aby odpovedal, sa sám pýtal. 
Zaujímalo ho hlavne, odkiaľ máme 
jeho číslo.“

Ján Orosch, apoštolský adminis-
trátor arcidiecézy: „Neviem, ako ste 
sa dostali k môjmu číslu.“

Ján Maloch, redaktor: „Vysvet-
ľovať financovanie arcidiecézy veľ-
mi nechcel. Po niekoľkých vetách 
sa s nami rozlúčil.“

Ján Orosch, apoštolský adminis-
trátor arcidiecézy: „Ďakujem pekne. 
No s pánombohom, všetko dobré.“

Ján Maloch, redaktor: „Môžem 
sa opýtať ešte jednu otázku? Róbert 
Bezák tvrdí, že sa nepotrebuje pre-
zentovať v médiách, ale verejnosť 
má podľa neho právo vedieť o fi-
nancovaní arcidiecézy viac.“

Róbert Bezák, odvolaný arcibis-
kup: „Ja by som bol rád, keby som 
to nemusel ani vám rozprávať, ale si 
to vyriešime, vypovieme my sami. 
Nakoniec musím povedať, že Kon-
ferencia biskupov Slovenska vydala 
vyhlásenie, že chce úprimne spolu-
pracovať na objasnení. Tak nech sa 
páči, prišla tá chvíľa.“

Ocenili osobnosti

PREŠOV – Prešovský samosprávny kraj ocenil osobnosti a organizácie, 
ktoré sa významnou mierou pričinili o rozvoj regiónu a jeho prezentáciu 
doma i v zahraničí. Ceny odovzdávali v stredu večer. K 46 nositeľom 
krajských ocenení pribudlo ďalších šesť. Kraj udelil cenu in memoriam 
nedávno zosnulému pravoslávnemu arcibiskupovi Jánovi. Ocenili aj ho-
rolezca Petra Hámora a zakladateľa Inštitútu Naše aktivity pre Slovensko 
Petra Soleja.                                (tasr), Plus jeden deň 21/12/2012

Róbert Bezák prerušil mlčanie
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Ani štátne inštitúcie zatiaľ neplánu-
jú vniesť viac svetla do odvolania 
trnavského arcibiskupa Róberta 
Bezáka. Ten priamo vo Vatikáne 
zisťoval, prečo za jeho predchodcu 
arcibiskupa Jána Sokola prichádzali 
na účet Trnavskej arcidiecézy rôz-
ne vysoké sumy. V jednom prípade 
prišlo na cirkevný účet viac ako 1,6 
milióna dolárov. Bez ohľadu na to, 
či ide o legálne, alebo nelegálne fi-
nančné transakcie, musí polícia po 
nahlásení bánk preverovať všetky 
podozrivo vysoké prevody peňazí. 
„Podľa zákona o ochrane pred lega-
lizáciou príjmov z trestnej činnos-
ti a o ochrane pred financovaním
terorizmu majú banky povinnosť 
ohlasovať Finančnej spravodaj-
skej jednotke Národnej kriminál-
nej agentúry Prezídia Policajného 
zboru všetky neobvyklé transakcie. 
Polícia však nie je v tomto zmysle 
oprávnená poskytovať žiadne in-
formácie, pretože ide o bankové 
tajomstvo a je viazaná mlčanlivos-
ťou,“ povedala Andrea Dobiášová 
z Prezídia Policajného zboru. Ďalší 
regulátor finančného trhu Národ-
ná banka Slovenska financovanie
cirkvi môže preverovať až na pod-
net polície. „Podozrivé finančné
transakcie sú všetky povinné sub-
jekty v zmysle zákona povinné 
ohlasovať priamo spravodajskej 
jednotke finančnej polície. Národná

banka Slovenska nie je príjemcom 
týchto hlásení,“ dodala Petra Pau-
erová, hovorkyňa Národnej banky 
Slovenska. Štátne inštitúcie tak 
nechcú prezradiť, či kontrolovali 
financovanie Trnavskej arcidiecé-
zy. Samotný Vatikán vysvetlil len 
pôvod jednej z dvoch podozrivých 
transakcií. Vatikánsky štátny sekre-
tár Tarcisio Bertone listom odvola-
ného arcibiskupa Róberta Bezáka 
informoval, že 339-tisíc dolárov 
bolo prevedených z účtu Vatikán-
skej banky na účet arcidiecézy 15. 
januára 2009 za účelom kúpy po-
zemku. K prevodu prišlo na základe 
žiadosti bývalého trnavského arci-
biskupa Jána Sokola. Ďalšia suma, 
1,6 milióna dolárov z 15. februára 
2008, pochádza podľa Bertoneho 
listu z Ľudovej banky v Bratislave, 
prešla na účet Volksbank Slovensko 
a potom na účet Trnavskej arcidie-
cézy. Volksbank Slovensko denní-
ku Pravda neodpovedala na to, či 
nahlásila vysoký prevod finančnej
polícii. Bertone sa tiež vyjadril 
k šekom z 19. októbra 2009 a 19. 
júla 2010, podľa ktorých Trnavskej 
arcidiecéze prišlo 339-tisíc dolá-
rov a 1,2 milióna dolárov od firmy
Wells fargo Advisors. Uviedol iba, 
že sumy pochádzajú z predchádza-
júcich investícií. Podnik pôsobí 
v USA a zaoberá sa finančnými in-
vestíciami.       bt, Pravda 21/12/2012

Vatikán dostal od únie  
daňovú úľavu miliardu eur

Vatikán dostal predčasný vianoč-
ný darček v podobe daňovej úíävy 
v objeme jednej miliardy eur. Eu-
rópska únia totiž rozhodla, že by 
bolo „absolútne nemožné“ vymáhať 
od cirkvi nezaplatené dane z nehnu-
teľností. Komisár pre hospodársku 
súťaž Joaquin Almunia pritom pred 
dvoma rokmi rozhodol, že nepla-
tenie dane za nehnuteľnosti, ktoré 
vlastnila talianska katolícka cirkev 
počas rokov 2006 až 2011, bolo pro-
ti férovým pravidlám hospodárskej 
súťaže v únii. Z nového rozhodnutia 
však vyplýva, že Vatikán na starých 
daniach ušetrí jednu miliardu eur. 
Problém vznikol po tom, čo talian-
ska vláda rozhodla, že daň z ko-
merčne využívaných nehnuteľností 
musí platiť aj cirkev. Týmto krokom 
chcela vláda prinútiť Vatikán, aby 
v čase hospodárskej recesie prispel 
ku konsolidácii verejných financií.
Zákon však obsahoval jednu zá-
sadnú výnimku, a to takú, že cirkev 
nemusela platiť daň za komerčné 
nehnuteľnosti, v ktorých sa vy-
konávala aspoň nejaká nezisková 
činnosť. V praxi to dopadlo tak, že 
cirkev odmietla zaplatiť daň naprí-
klad za hotel, v ktorom bola kapln-
ka alebo za reštauráciu, v ktorej bola 
modlitebná miestnosť. Proti tomu sa 
ohradila Európska komisia, podľa 
ktorej takéto obchádzanie platby 
dane znevýhodňuje ostatných pod-
nikateľov. Komisár Almunia však 
teraz priznal, že spätne je prakticky 
nemožné určiť, ktoré nehnuteľnosti 
v rokoch 2006 až 2011 boli využí-
vané výhradne na komerčné účely 
a v ktorých bola napríklad kaplnka. 

Pápež píše  
pre Financial Times

Benedikt XVI. ako vôbec prvý pápež 
v histórii cirkvi napísal článok do seku-
lárnych novín. Vo Financial Times radí, 
že Vianoce sú časom veľkej radosti, ale 
tiež príležitosťou na hlboké rozjímanie 
i na spytovanie svedomia. S ponukou 
napísať článok prišli samotné noviny, 
obrátili sa na Vatikán a pápež ju napo-
kon prijal.               (tasr), HN 21/12/2012

Polícia nechce povedať, či preverovala transakciu

Tento rok talianska vláda na čele 
s Mariom Montim zákon o dani 
z nehnuteľnosti pozmenila ku spo-
kojnosti Bruselu. Od budúceho roku 
už budú daňové výnimky platiť len 
pre budovy s plne nekomerčným vy-
užitím. Výsledkom toho je, že da^ 
ňová záťaž na Vatikán sa od budúce-
ho roku zvýši, aj keď nie až tak ako 
si predstavovali jeho kritici. Katolíc-
ka cirkev v Taliansku je majiteľom 
asi 4 600 ziskových nehnuteľností. 
Okrem hotelov a reštaurácií vlastní 
napríklad aj športcentrá. Denník La 
Republicca vypočítal, že po novom 
len za budovy v Ríme bude musieť 
Vatikán odviesť daň z nehnuteľností 
v sume 25,5 milióna eur. Premiéroví 
Mariovi Montimu sa počas jeho krát-
keho vládnutia podarilo presadiť rad 
tvrdých reforiem. Zmenil dôchod-
kový systém, zaviedol nepopulárnu 

daň z nehnuteľností a pozmenil Zá-
konník práce v prospech zamestná-
vateľov. Teraz sa podľa jeho slov tre-
ba zamerať na zvýšenie produktivity 
a naštartovanie ekonomického rastu. 
Napriek týmto reformným snahám 
sa však Taliansko nachádza v hlbšej 
recesii, ako sa predpokladalo. Pô-
vodne sa uvádzalo, že ekonomika 
tento rok klesne o 1,2 percenta, po 
novom sa však počíta s dvojnásobne 
veľkým prepadom. To má vplyv aj 
na štátny rozpočet. Taliansko chcelo 
vykázať deficit rozpočtu na úrovni
1,7 percenta výkonu ekonomiky, no 
teraz deficit zrejme dosiahne 2,6 per-
centa.

Katolícka cirkev v Taliansku je 
majiteľom asi 4 600 ziskových ne-
hnuteľností. Okrem hotelov a rešta-
urácií vlastní napríklad aj športcen-
trá.   Miroslav Vajs, Pravda 21/12/2012 
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Srholec (83) prehovoril o Bezákovi 
a praktikách v katolíckej cirkvi:

Slovenský katolícky kňaz, spiso-
vateľ a charitatívny pracovník Anton 
Srholec si myslí, že cirkev prežije, ale 
musí sa razantne zmeniť. Stredovek 
sa skončil, katolícka cirkev si to musí 
uvedomiť.

Pretrvá cirkev v dnešnej podo-
be?

– Svet sa posunul po hrozných 
krvavých vojnách minulého storo-
čia. Sám som na vlastnej koži prežil 
totalitný režim a neželám si už takéto 
praktiky. Ak chce cirkev pokračovať, 
musí sa zmeniť.

V čom je najväčší problém?
– Je tu konflikt medzi tradíciou

a novým. Katolícka cirkev chce byť 
verná tradícii, oháňa sa ňou. Udržuje 
sa aj spôsob vládnutia, keď jeden člo-
vek má moc a rozkazuje. Ostatní sú 
mu dobrí, len keď držia ústa a krok.

Vyvíja sa to k lepšiemu?
– Cirkev prešla dlhým vývojom. 

Teraz nám doznieva stredoveká, mníš-
ska tradícia. Tradíciu, o ktorú sa tak 
boja v Ríme, treba zmeniť. Niekdajší 
milánsky kardinál Carl Martini pove-
dal, že dnešný stav v cirkvi je dvesto 
rokov za zvyškom spoločnosti.

Kedy príde zmena?
– Myslím si, že keď sme v ostat-

ných oblastiach nášho života do-
speli k tomu, že takto sa to robiť 
nedá, tak sa to čoskoro zmení aj 
v cirkvi. Všade je určitá hierarchia, 
ale navzájom sa ľudia počúvajú 
a rozprávajú. Cirkev je zatiaľ verná 
tradícii, ale to je falošná tradícia.

Ako vnímate vystúpenia pána 
Bezáka?

– Teší ma, že konečne niekto 
vystúpil. A sám sa hanbím. Dvad-
sať rokov sa pohybujem po tom-
to ľade a mlčím ako hlupák. On 
otvoril diskusiu a celé Slovensko 
rozpráva o katolíckej cirkvi. To sa 
nám ešte nestalo. Vítam, že na Slo-
vensku nastala diskusia. My starci 
musíme začať trochu počúvať aj 
vás mladších.

Ako konflikt medzi katolíc-
kou cirkvou a pánom Bezákom 
dopadne?

– Je jasné, že staré časy sa nám 
už nevrátia. Bolestne sa lúčime so 
stredovekom, ktorý som zažíval 
doteraz. Vždy to nové, jar, ktorá 
pohŕda zimou, tá vždy víťazí. Cir-
kev bude potom iná.                 (pb)

               Plus jeden deň 21/12/2012

Cítim, že dať do poriadku Trnav-
skú arcidiecézu nie je otázka dvoch 
- troch rokov, ale beh na dlhú trať. 
Teším sa, že keď ako 75-ročný pôj-
dem do dôchodku, zanechám ju 
v podstatne lepšej kondícii.“ Pria-
nie, s ktorým sa Róbert Bezák (52) 
zveril na jar tohto roku filmárovi
Petrovi Minaříkovi počas natáčania 
dokumentu Arcibiskup s ľudskou 
tvárou, sa však neukázalo ako pro-
rocké. Do ,,penzie“ ho Vatikán ne-
čakane poslal už niekoľko dní nato. 
Dôvody jeho odvolania sa verej-
nosť dodnes nedozvedela. A podľa 
vlastných slov ani samotný Róbert 
Bezák, ktorý sa pred pár dňami 
rozhodol porušiť cirkevný príkaz 
mlčanlivosti a vystúpiť v médiách.

Modlitba neveriacich
,,Nie som si istý, že keď sa nie-

komu deje krivda, treba sa pri tom 
hneď prežehnávať. Takže ak hovo-
ríme o neveriacom, ktorý síce ne-
robí tieto gestá, ale hľadá pravdu, 
vzťah k človeku, ja sa bojím, že už 
aj tak trochu religiózne žije. Že je 
to modlitba, ktorú Boh vypočuje,“ 
takto odpovedal Róbert Bezák na 
otázku novinára Eugena Kordu, či 
sú neveriaci ľudia menej hodnotní 
ako veriaci. Aj tieto slová sú dô-
kazom, že Bezákov dar vzbudiť 
spontánny záujem širokej verej-
nosti sa neopiera len o jeho vzťah 
k rockovej hudbe či freeridovým 
bicyklom, ale aj schopnosti priblí-
žiť vieru z nečakaného, no akosi 
dôverne známeho uhla.

Nebol všetkým pochuti
A práve v tomto jeho posúvaní 

sakrálneho priestoru za hranice kos-
tolných múrov mnohí vidia aj alfu 
a omegu jeho odvolania. Hoci ru-
sovský kňaz Marián Prachár sa pre 
HN vyjadril, že podľa jeho názoru 
90 percent duchovných v skutoč-
nosti zastáva Bezákov postoj a hod-
noty, i samotný arcibiskup si uvedo-
moval, že sa nájdu mnohí, ktorým 
predsa len nie sú úplne pochuti. 
Prostredníctvom listov, adresova-
ných Vatikánu, voči nemu vystúpi-
lo viacero duchovných - ich mená 
a výhrady sa však Bezák podľa 
vlastných slov nikdy nedozvedel.

Bezák a 600-tisíc eur
U väčšiny prívržencov však pre-

vláda názor, že za jeho odvolaním 
stojí skôr strach z odhalenia ne-

Nebudem mlčať. Pápeža si však vážim

čestných finančných praktík v rám-
ci Trnavskej arcidiecézy, ktoré sa 
viažu k jeho predchodcovi Jánovi 
Sokolovi a siahajú až na najvyššie 
miesta Vatikánu. S týmto názorom 
prišiel ako jeden z prvých Franti-
šek Mikloško. Tejto téze nahráva 
aj dosiaľ neukončené policajné 
vyšetrovanie Sokolových transak-
cií. Koncom októbra sa však karta 
na moment obrátila a na verejnosť 
prenikli informácie, ktoré z peňaž-
ných machinácií obviňujú, naopak, 
Bezáka. Konkrétne z vytvorenia 
600-tisícového dlhu voči Trnavskej 
arcidiecéze. Viacerí zainteresovaní 
toto obvinenie odmietli, vrátane 
Bezáka, ktorý sa aj v médiách vy-
jadril, že všetko dokáže vyvrátiť na 
základe dokumentov.

Mlčanie na príkaz
Jedným z pálčivých aspek-

tov prípadu je však ešte čosi iné. 

Vzopretie sa pápežskému príkazu 
mlčanlivosti zo strany muža, ktorý 
mal dovtedy v cirkvi len tú najlep-
šiu povesť. Konferencia biskupov 
Slovenska (KBS) vyzýva Bezáka 
na ospravedlnenie. ,,My ako kňazi 
sľubujeme úctu a poslušnosť bis-
kupovi a tá poslušnosť platí nielen 
v dobrom, ale aj vtedy, keď nevi-
díme dôvody alebo s nimi nemusí-
me súhlasiť. Táto dôvera by mala 
byť aj medzi biskupom a Svätým 
Otcom,“ vyjadril sa hovorca KBS 
Jozef Kováčik pre HN. Emeritný 
arcibiskup a jeho podporovatelia 
sú však presvedčení, že pokiaľ ne-
mlčia ani Bezákovi kritici, taký-
to príkaz nemá oporu v morálke. 
Bezák však navzdory tomu tvrdí, 
že pápeža si naďalej váži a rád by 
sa s ním stretol tvárou v tvár. Za-
tiaľ sa mu to nepodarilo.

                       (gri), HN 21/12/

Cirkev zostala v stredoveku!


