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Cirkvi sa spájajú

Kresťanské cirkvi vytvárajú spo-
ločnú platformu, ktorej cieľom je 
prehĺbenie ich spolupráce na Slo-
vensku. Cirkvi sa chcú vzájomne 
duchovne obohatiť. S návrhom 
vyšla Konferencia biskupov Slo-
venska, pretože podľa nej potre-
bujú si byť navzájom oporou.         
       (sita), Plus jeden deň 02/02/2013

Vysvätili zvony

V Notre Dame privítali nováči-
kov

V parížskej katedrále Notre 
Dame vysvätili v sobotu cirkev-
ní hodnostári za prítomnosti ve-
riacich nových členov. Sú nimi 
zvony.

Deväť nových zvonov putova-
lo do parížskej katedrály Notre 
Dame. Tá ich financovala z cir-
kevnej zbierky, ktorá sa vyšplha-
la na sumu 2 milióny eur. Nové 
zvony pomenovali podľa svätých 
alebo významných predstavite-
ľov cirkvi. Paríž bude ich zvuk 
počuť po prvý raz tento rok počas 
veľkonočných sviatkov. Mohutné 
zvony boli vyrobené v zlievarni 
na severovýchode Francúzska. 
Výnimkou je najväčší z nich, na-
zvaný Maria, ktorý vyrobili v ho-
landskom Astene. Šesťtonová 
Maria bude umiestnená v južnej 
veži vedľa najstaršieho zvonu ka-
tedrály, 330-ročného Emmanuela. 
Ostatní nováčikovia sa budú na-
chádzať v severnej veži. Katedrá-
la, ktorá minulý rok oslávila 850 
rokov, je jednou z najviac navšte-
vovaných pamiatok Francúzska. 
Jej zvonica však bola od Veľkej 
francúzskej revolúcie neúplná.      
         (kat), Plus jeden deň4/02/2013

Má pápež Benedikt XVI. Sloven-
sko menej rád ako Ján Pavol II.?

Možno nie, ale pravdou je, že 
aj keď ho roky pozývajú na Slo-
vensko slovenskí biskupi, vláda, 
aj prezident, Svätý Otec stále ne-
chodí.

Veľmi intenzívne aktivity 
ohľadom návštevy Svätého Otca 
na Slovensku vyvíja momentálne 
ministerstvo zahraničných vecí.

Renáta Goldírová, minister-
stvo zahraničných vecí: „Návšte-
vu pápeža privítame v akomkoľ-
vek termíne, ktorý bude Vatikánu 
vyhovovať.“

Rado Igaz, redaktor: „Zdá sa 
však, že momentálne na Vatikán 
nezaberá ani pre Slovákov dôle-
žitý argument, a to je prítomnosť 
pápeža na oslavách výročia prí-
chodu svätých Cyrila a Metoda 
na Slovensko v júli tohto roka.“

Imrich Gazda, cirkevný analy-
tik: „Je veľmi nepravdepodobné, 
že Benedikt XVI. navštívi v tom-
to roku Slovensko.“

Rado Igaz, redaktor: „Pre mno-
hých slovenských veriacich je to 
trochu zvláštna situácia, najmä ak 
majú stále v pamäti Jána Pavla II. 
Ten napríklad v septembri roku 
2003 tu v bratislavskej Petržalke 
slúžil svätú omšu. Ján Pavol II. 
navštívil Slovensko po páde ko-

munizmu trikrát - v roku 1990, 
v deväťdesiatom piatom a v roku 
2003. Jeho nasledovník Benedikt 
XVI., ktorý je pápežom od roku 
2005, zatiaľ ani raz.“

Jozef Kováčik, Konferen-
cia biskupov Slovenska: „Svätý 
Otec, vzhľadom aj na svoj vek, 
aj na svoje zdravie, väčšinou si 
už vyberá len krajiny, kde sú buď 
nejaké vážnejšie problémy, ale-
bo kde je to mimoriadne dôležité 
práve z pohľadu pastoračnej náv-
števy.“

Rado Igaz, redaktor: „Špeku-
luje sa aj o tom, či za neochotou 
Svätého Otca prísť na Slovensko 
nie je aj pnutie v katolíckej cirkvi 
na Slovensku v súvislosti s kau-
zou Bezák.“

Imrich Gazda, cirkevný ana-
lytik: „Kauzu Bezák by som pri 
rozhodovaní pápeža nepreceňo-
val, keďže v minulosti navštívil 
krajiny, ako Turecko, Veľká Bri-
tánia, či Kuba, aj za podstatne 
komplikovanejších okolností.“

Rado Igaz, redaktor: „Pravdou 
je, že na rozdiel od Slovenska Be-
nedikt XVI. už stihol počas svoj-
ho osemročného pontifikátu nav-
štíviť našich susedov - Rakúsko, 
Poľsko, či Česko.“         

                   Markíza, 03/02/2013

Návšteva pápeža v nedohľadne

TRNAVA - Vzácna relikvia bude 
na Slovensku! Pred pár dňami oslá-
vili saleziáni na celom svete svia-
tok svätého Jána Bosca. Pri tejto 
príležitosti chcú saleziáni prvýkrát 
v histórii priviezť relikviu na Slo-
vensko. Táto udalosť má byť i sú-
časťou príprav na dvojsté výročie 
narodenia tohto svätca.

Relikvia, vosková figurína v ži-
votnej veľkosti, v ktorej sú ulo-
žené ostatky svätého Jána Bosca, 
zavítajú na Slovensko 11. apríla 
2013 z Ukrajiny. Urna s relikvia-
mi začala svoju púť v Turíne 25. 

apríla 2009. ,,Relikvia navštívi 
Slovensko prvýkrát v histórii a bu-
de to obrovská rarita,“ vysvetlil 
Peter Novák z vydavateľstva Don 
Bosco. Relikvia má podľa neho 
nevyčísliteľnú hodnotu. ,,Urna 
s relikviami váži 820 kg a jej cenu 
si netrúfame vyčísliť,“ dodal No-
vák. Vzácnu relikviu tohto svätca 
si budú môcť veriaci i neveriaci 
pozrieť vo viacerých mestách na 
Slovensku. 

Vzácna relikvia dona Bosca prí-
de v apríli na Slovensko prvýkrát 
v histórii. (šiš), Nový Čas 05/02/2013

Vzácna relikvia na Slovensku

www: tkkbs.sk



2                          6/2013

PRÍLOHA ŽC                 � médií

Diskusia o Bezákovi

Ľudia chcú poznať pravdu. Reč je 
o cirkevných kauzách, ktoré sa už 
niekoľko mesiacov objavujú v mé-
diách v súvislosti s Róbertom Bez-
ákom a Jánom Sokolom. Aj preto 
občianskej združenie Publikum.sk 
pripravilo ďalšiu verejnú diskusiu, 
na ktorej sa hovorilo práve o týchto 
témach.

Trnavské kino Hviezda sa zapl-
nilo do posledného miesta. Všetci 
si prišli pozrieť dokument o arci-
biskupovi Bezákovi a tiež si chceli 
vypočuť názory odborníkov na zrej-
me najväčšie cirkevné kauzy po-
sledných rokov. Odvolanie Bezáka 
a podivné financovanie Trnavskej
arcidiecézy.

Michal Klembara, organizátor, 
Publikum.sk: „Cieľom bolo verej-
nosti trnavskej poskytnúť pohľad 
z rôznych strán na túto problemati-
ku a dať im možnosť sa opýtať veci, 
ktoré im nie sú jasné, ktoré ich trápia 
a teda nejako im pomôcť si ten ná-
zor vyjasniť.“

Martin Klus, politológ: „Ja si 
myslím, že v tejto téme zostalo 
mnoho vecí nedopovedaných. Takže 
ja si veľmi úprimne vážim, že práve 
tu v Trnave sa odhodlala určitá sku-
pina ľudí otvoriť túto tému opäť.“

Návštevníci: „A už by sa to malo 
troška jako pohnúť a mali by sme 
zapojiť celé Slovensko do toho, nie-
len tu na okolí Trnavy a tak. A nie-
len v arcibiskupstve našom, ale aj 
v ostatných.“

Návštevníci: „Netuším, ako to 
dopadne. Ozaj to musí byť asi zá-
zrak zvrchu.“

Martin Klus, politológ: „Ako po-
znám dianie v cirkvi, tak určite sa 
nepodarí objasniť všetko. Ale kým 
budú také plné kiná ako je dnes v Tr-
nave, tak sa určite podarí objasniť 
mnohé. A to je to podstatné, a preto 
sa teším tejto iniciatíve.“

Reportér: „Medzi diskutujúcimi 
bol aj náš kolega Lukáš Zuzelka, 
ktorý ako prvý svojimi reportážami 
prispel k tomu, že kauzy vyplývali 
na povrch.“

Lukáš Zuzelka, reportér TA3: „Sú 
tu stále nové a nové skutočnosti, na 
ktoré aj novinári a takisto aj naša 
televízia vlastne dala isté odpovede 
a tým sme tú kauzu vlastne posunuli 
do nejakej inej roviny a niekam ďa-
lej.“   Pavol Kirinovič,TA3, 02/02/2013

(*18. 12. 1929 +23. 1. 2013)
Poľskú cirkev viedol v tvrdých ča-

soch výnimočného stavu či počas pádu 
komunizmu.

Svoje poslanie začal plniť, keď 
vznikala Solidarita. V prvom roku 
služby poľského kardinála Józefa 
Glempa 13. decembra 1981 zaviedol 
generál Jaruzelski výnimočný stav. 
Prímas, teda najvyššie postavený kato-
lícky duchovný v krajine, vtedy volal 
po mieri, aby sa neprelievala krv. „Vý-
nimočný stav si vyžaduje múdrosť, 
mier a rozvahu. Múdrosťou je poze-
ranie sa do budúcnosti a nie rozbíjanie 
steny hlavou, lebo hlava slúži na iné 
ciele.“ Tieto slová komunistická pro-
paganda využila, aby ľuďom hovorila, 
že prímas kolaboruje s vládou.

Hľadali mu ženu
Jeho život sa začal omylom, lebo na 

matrike ho úradník zapísal ako Glem-
pa a nie Glemba, ako sa volali jeho 
rodičia. Už od detstva veľa čítal a mal 
výborné známky. „Na maturite mal 
také dobré známky, že si mohol zvoliť 
vysokú školu, akú chcel, ale on si zvo-
lil seminár. Mama bola naňho veľmi 
hrdá a snívala o tom, aby sa stal bisku-
pom,“ povedal pre Gazetu Pomorsku 
jeho brat Jan Glemb. V marci 1979 sa 
jej sen splnil, dva roky nato sa stal kar-
dinálom. „Jozek vždy málo hovoril, 
bol diplomat. Vždy sa snažil, aby ľudí 
v Poľsku nič nerozdelilo. Počas vý-
nimočného stavu sa obával, že dôjde 
k občianskej vojne,“ hovorí brat. Józef 
Glemp bol vždy v tieni veľkých: naj-
skôr kardinála Stefana Wyszynského, 
ktorému bol sekretárom, neskôr pápe-
ža Jána Pavla II. „Kardinál Wyszyn-
ský ho odporučil na svojho nástupcu 
pre jeho lojalitu,“ hodnotí pre Wprost 
profesor Jan Żaryn, cirkevný historik. 
„A zistil, že intuícia ho nesklamala, 
lebo v stretnutiach s verejnou bezpeč-
nosťou bol vždy tvrdý.“ Za čias komu-
nizmu sa ho totiž verejná bezpečnosť 
snažila zlomiť a prehovoriť, aby spo-
lupracoval. Keď sa im to nepodarilo, 
pokúšali sa ho diskreditovať a hľadali, 
či nemá pomer so ženami. Nakoniec 
nič nenašli. Dnes sú názory na služ-
bu prímasa rozdielne. „S odstupom 
času treba jeho službu hodnotiť ako 
zmiernenú, niekedy príliš opatrnú, čo 
však prinieslo výsledky,“ vysvetľuje 
pre portál Wirtualna Polska publicista 
Adam Szostkiewicz. „Prímas apeloval 
na mier a porozumenie a jeho bilanciu 

hodnotím pozitívne, napriek istým ťaž-
kým momentom, ako napríklad postoj 
voči kňazovi Jerzymu Popieluszkovi,“ 
hovorí Szostkiewicz. Glemp sa totiž 
snažil zmierniť odvážne vystupova-
nie kaplána Solidarity, ktorého neskôr 
verejná bezpečnosť zavraždila. Jeho 
smrť kardinála ťažila do konca živo-
ta, o čom otvorene hovoril. „Mám na 
svedomí, že sa mi napriek snahe ne-
podarilo zachrániť jeho život.“ Ako 
zadosťučinenie sa dá považovať účasť 
Glempa vo filme o kaplánovi Solida-
rity, kde zahral sám seba - počas fil-
movania opakoval dialógy, aké viedol 
s kňazom Popieluszkom. Účasťou vo 
filme ukázal, že mal v sebe pokoru.
Počas výnimočného stavu Glemp or-
ganizoval pomoc pre väznených, ale, 
ako hodnotí historik Antoni Dudek pre 
týždenník Wprost, stál na rozhraní me-
dzi väčšinou biskupov, ktorí podporo-
vali podzemné štruktúry, a vlastným 
názorom, že Solidarita je už pasé. „V 
rokoch 1988 a 89 sa zistilo, že nemal 
pravdu, keď si opozícia a komunisti 
spolu sadli za okrúhly stôl,“ pripomí-
na Dudek a dodáva, že vtedy Glemp 
zohral dôležitú úlohu, lebo práve on 
podporoval kandidatúru Tadeusza 
Mazowieckého na prvého nekomunis-
tického premiéra Poľska.

Tvrdý v otázke potratov
Počas posledných 20 rokov využil 

svoju službu na dve dôležité veci pre 
cirkev: podpísanie vatikánskej zmluvy 
a zákaz potratov. V týchto otázkach 
bol vždy veľmi tvrdý a hovoril, že 
„cirkev chce mier, ale nebojí sa ani 
vojny“. S politikmi si vedel poradiť. 
Bol na čele cirkvi, keď Poľsko pri-
stupovalo do Európskej únie. Organi-
zoval v Poľsku návštevy pápeža Jána 
Pavla II. a Benedikta XVI. Začal dia-
lóg s pravoslávnou cirkvou v Rusku, 
ktorého výsledkom je spoločná doho-
da vyzývajúca na zmierenie Poliakov 
a Rusov. Cirkev po skoro 30 rokoch 
jeho služby je v Poľsku stále veľkou 
silou. Počet mladých kňazov, ktorí sa 
v Poľsku rozhodnú venovať svoj život 
cirkvi, je jeden z najväčších v Európe. 
V marci minulého roka priznal, že má 
rakovinu pľúc. Nebál sa zomierania, 
ale utrpenia a toho, že nebude priprave-
ný na chvíľu prechodu. V posledných 
chvíľach života myslel na Poliakov. 
„Poliaci, držte spolu,“ povedal podľa 
brata Jana.       Małgorzata Wojcieszynska  
           SME 02/02/2013

Józef Glemp Kardinál na ťažké časy
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Zrovnoprávnime gejov a lesby so 
sexuálnou väčšinou, zdôrazňuje 
vládnuca ľavica a jej menší spojen-
ci. Neničte tradičnú rodinu, ozýva sa 
opozičná pravica s pritakávaním ná-
boženských kruhov. Vo Francúzsku 
sa vedie tuhý slovný boj ohľadom 
uzákonenia sobášov medzi ľuďmi 
rovnakého pohlavia. Stúpencom 
zmeny sa predvčerom podaril prvý 
úspešný krok. „Manželstvo je zväz-
kom dvoch osôb odlišného alebo 
rovnakého pohlavia,“ znie kľúčová 
úprava v zákone, čím sa otvára ces-
ta k uzákoneniu homosexuálnych 
sobášov. Hlasovanie o ich legalizá-
cii sa očakáva najskôr o desať dní. 
Pred poslancami je totiž ešte veľa 
práce, pretože predložili päťtisíc 
pozmeňovacích návrhov.

Opozičné námietky
Návrh zákona by mal prejsť, lebo 

socialisti a ich spojenci majú väčši-
nu v oboch komorách parlamentu. 
Opozícia si to uvedomuje, a tak 
sa zo svojho pohľadu aspoň sna-
ží zmierniť znenie právnej normy. 
Požaduje napríklad, aby starostovia 
a ich zástupcovia mohli uplatniť 
výhradu v svedomí čiže odmietnuť 
oddať homosexuálne páry. Pravico-
ví poslanci vytiahli aj do boja proti 
právu osvojiť si deti. „Trinásť sa 
podpísalo pod pozmeňovací návrh, 
aby rodičia mohli vylúčiť adopciu 
svojho potomka osobami rovnaké-
ho pohlavia a aby tento zákaz reš-
pektovali úrady, ktoré o tejto veci 
rozhodujú,“ poznamenali noviny 
Libération. Pobúrenie vyvolal zá-
mer krajne pravicového poslanca 
Jacqua Bomparda. „Sprístupnime 
manželstvá pre mnohoženstvo, 
pohlavný styk medzi príbuznými 
a milovníkov neplnoletých (čiže 
pedofilov),“ sarkasticky navrhol
Bompard, ktorý poukázal na to, že 
vládnuca ľavica predsa hovorí o so-
bášoch pre všetkých.

Sloboda pre každého
Legalizácia homosexuálnych 

manželstiev patrila medzi hlavné 
predvolebné sľuby Francoisa Hol-
landa. Ako prezident chce dodržať 
slovo. Predkladateľkou návrhu je 
ministerka spravodlivosti Christia-
ne Taubiraová. „Zavedieme slobodu 
pre každú ženu a pre každého muža, 
aby si mohli vybrať svoju partner-
ku alebo partnera pre vytváranie 

spoločnej budúcnosti,“ citovala ju 
agentúra AFP. Cirkev to považuje 
takmer za cestu do pekla. Napríklad 
lyonský arcibiskup kardinál Philip-
pe Barbarin už vlani varoval, že sa 
otvárajú dvere incestu a mnohožen-
stvu. Úplne to opačne to vidí jeden 
bývalý slávny francúzsky futbalový 
reprezentant tmavej pleti: „Odmie-
tanie sobášov pre všetkých je ako 
odmietnutie rovnosti medzi beloch-
mi a černochmi,“ povedal Lilian 
Thuram podľa týždenníka Le Point. 
Vojnu argumentov sprevádzajú aj 
tvrdenia, ktoré s podstatou témy 
nemajú nič spoločné. Opozícia 
obviňuje vládne sily, že prišli s ná-
vrhom, aby odpútali pozornosť od 
svojej neschopnosti riešiť rastúcu 
nezamestnanosť. Socialisti vracajú 
úder slovami, že spiatočnícky uva-
žujúca pravica sa snaží sa vyvolať 
dojem vnútornej jednoty. (Opo-
zičné Združenie pre ľudové hnutie 
pred niekoľkými týždňami čelilo 
hrozbe rozkolu, lebo po straníckych 
voľbách sa za nového šéfa vyhlásili 
obaja kandidáti. Hlasovanie sa bude 
opakovať v tomto roku.)

Bez referenda
Keďže vládnuce ľavicové sily 

kontrolujú parlament, dá sa pred-
pokladať, že nepristúpia na žiadny 
zásadný pozmeňovací návrh opo-
zície. Tá už má jednu prehru za 
sebou - vo štvrtok poslanci vyslo-
vili nesúhlas s vypísaním referenda 
o uzákonení týchto sobášov a adop-
cií. Ministerka Taubiraová odmietla 
spomínaný návrh o výhrade svedo-
mia. „Táto klauzula neexistuje pre 
žiadneho verejného činiteľa. Musia 
sa pridržiavať ústavných zásad, a to 
vrátane neutrality verejnej služby,“ 
upozornila podľa denníka Le Fi-
garo. Návrh zákona počíta s tým, 
že sobáše budú môcť uzatvárať aj 
gejovia a lesby z krajín, kde im do-
movský štát nepriznáva toto právo. 
„Francúzsko sa stane Las Vegas so-
bášov,“ citoval Le Figaro pravico-
vého poslanca Philippa Gosselina. 
Určite sa poteší, kto má do činenia 
so svadbami - od predajcov šiat až 
po majiteľov reštaurácií, kde budú 
hostiny. Po schválení by mal zá-
kon nadobudnúť účinnosť zrejme 
v máji a už teraz sa očakáva nápor 
záujmu o homosexuálne sobáše. Je-
den z najpredávanejších módnych 

mesačníkov dokonca venoval tejto 
téme svoje januárové vydanie. Na 
titulnú stranu umiestnil dve model-
ky ako lesbické nevesty.

Čo hovoria ankety
Z viacerých prieskumov verejnej 

mienky vyplýva, že homosexuálne 
sobáše podporujú tri pätiny fran-
cúzskeho obyvateľstva. V prípade 
adopcií je spoločnosť rozdelená na 
dve rovnaké časti, pričom podľa 
jednej ankety schvaľuje tento zámer 
len 40 percent opýtaných. Zdržanli-
vý je v tomto smere svetoznámy ne-
mecký módny návrhár Karl Lager-
feld, ktorý tvorí v Paríži: „Z dvoch 
mužov ako rodičov som menej nad-
šený... Dve matky sa mi zdajú lepšie 
ako dvaja otcovia,“ povedal podľa 
amerických novín The New York 
Times, keď poukázal na to, že dieťa 
potrebuje v prvom rade matku.         
    Miroslav Čaplovič, Pravda 04/02/2013 

Francúzsko sa rozhádalo pre sobáše

Čo možno neviete

Trochu z histórie – ako vznikol 
sviatok sv. Valentína

Valentín bol biskupom, ktorý 
napriek zákazu rímskeho cisára 
Claudia II. tajne sobášil zamilova-
né páry?

Biskup skončil vo väzení, kde 
sa zamiloval do dozorcovej slepej 
dcéry. Údajne jej vrátil zrak a pred 
popravou jej napísal odkaz: „Od 
Tvojho Valentína.“ Tak vznikla 
prvá symbolická valentínka. Svia-
tok sv. Valentína však vznikol o pár 
storočí neskôr. Na počesť biskupa 
Valentína ho 14. februára 496 vy-
hlásil pápež Gelasius. Iná legenda 
spája sviatok zamilovaných s voj-
vodom Karolom Orleánskym, kto-
rý skončil v britskom zajatí. Do 
rodného Francúzska prostredníc-
tvom veršov poslal manželke zami-
lovaný odkaz. V 19. storočí sa tento 
odkaz rozšíril do celého sveta.

Najkrajšia je ruža
Jedným z najpopulárnejších dar-

čekov v deň sv. Valentína je červe-
ná ruža. Práve tento sviatok mnohí 
muži pokladajú za najvhodnejší 
deň, keď požiadajú partnerku o ru-
ku.             (nit)

                Plus jeden deň 06/02/2013
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Priateľ sochár chodí sekať do 
Čiech. Teraz pracujú na štvormet-
rovej soche viacerí. Majú ich tam 
v nebývalej úcte, osvojujú si ich 
prácu a tešia sa na výsledok, kto-
rý bude zdobiť ich mesto, obohatí 
ho o ďalšiu kvalitu, na ktorú budú 
hrdí. V našej provincii sa takéto 
veci nestavajú. Úcty otcov kraji-
ny nikde ani nič extra nepribúda. 
Veď ako aj, keď nastavili latku 
nepodareným koňom s falošným 
obsahom, zaneresiac ceremoniálnu 
cestu Márie Terézie. Pričom prvý 
z atribútov umenia je pravdivosť. 
Veď inak to ani byť nemôže – kva-
lifikácia postboľševikov nepustí.
Vymeniť jednu atrapu za druhú. 
Lenina za Starého Slováka. A ešte 
v priamom prenose. Pritom ukázať 
slovenskému ľudu, že Košice sú 
metropolou kultúry Európy, na to 
sa už nezmohli. Kultúra harcovní-
kov Smeru je v priamom protikla-
de s kultúrou pravdivej a slobodnej 
tvorby. Nech si tam v Košicoch 
čosi šibrinkujú, rozkradnúť ani zo-
žrať sa to veľmi nedá, tak to treba 
odignorovať. Podobné hlboké hu-
mánne posolstvo niesla ekumenic-
ká omša v Ružinove. Boli tam aj 
také menšinové cirkvi ako staroka-
tolíci, bratská cirkev, baptisti, ad-
ventisti, pravoslávni atď. Preziden-

ta všetkých občanov zaskakoval 
súdruh úradník (ospravedlnil ho) 
s prejavom z ministerstva čoho? 
Kultúry. Že nemáme prokurátora 
ani riaditeľa ÚPN je predovšetkým 
ukážka našej kultúry, teda vzťahu 
k slobode a spravodlivosti. Trosky 
totality a stará láska k nej nie a nie 
vyhasnúť. Výnimky nie sú vždy 
veľmi vidieť, pánboh zaplať, že 
sú. V Krajskom múzeu v Prešove 
dôstojne otvorili výstavu o exo-
doch našich susedov a zrejme 
bude putovať ďalej. V Mestskom 
múzeu v Pezinku v ukážkovo zre-
novovanej renesančnej radnici na 
námestí sa práve končí výstava so-
chárky Verony Prokopovej (1974) 
s názvom Reťaz, k nemu pridala 
kurátorka Adriana Čeleďová pod-
titul Kresba-farbafigúrasymbol-ar-
chetyp. Absolvovala pražskú Vy-
sokú školu umelecko-priemyselnú 
u profesora Gebauera. Pracuje tu 
v tichu a závetrí, veď perlám je 
jedno, aké počasie a čierne búrky 
sú na hladine. Máme kvalitných 
i svetových sochárov. Nič od nich, 
na čo by sme mohli byť oprávnene 
hrdí, vonku nepribudlo. V Prahe, 
naopak, napríklad krásna socha 
Franza Kafku od Jaroslava Rónu.

Dnes píše František Guldan
SME 05/02/2013

O kultúrnej gramotnosti

Hlasovanie malo odhaliť tvár Kon-
zervatívnej strany. Viac ako polovi-
ca mala byť proti aj napriek odpo-
rúčaniu premiéra Camerona.

Všetkým párom, ktoré vstúpia 
do celoživotného zväzku, by sme 
mali dovoliť, aby to volali man-
želstvo. S týmto vystúpila britská 
ministerka kultúry Maria Millerová 
v parlamente počas rozpravy o zá-
kone, ktorý má povoliť manželstvá 
aj homosexuálom. Britskí gejovia 
a lesbičky môžu zatiaľ uzatvárať 
len registrované partnerstvá.

Rozdelení toryovci
Predpokladalo sa, že zákon ve-

čer poslanci schvália. Podporujú 
ho labouristi aj liberálni demokra-
ti. Téma ukázala rozkol vo vládnej 
Konzervatívnej strane. Premiér Da-
vid Cameron dlhodobo presadzuje, 

aby mohli homosexuáli uzatvárať 
manželstvá na úradoch aj v kos-
toloch v cirkvách, ktoré s tým sú-
hlasia. Podporili ho aj tri „ťažké 
váhy“ v strane: minister zahraničia 
William Hague, financií George
Osborne a vnútra Theresa Mayová. 
Nazvali to „správnym rozhodnutím 
v správnom čase“.

Pre Britov to nie je téma
Viac ako polovica konzervatív-

nych poslancov však mala hlasovať 
proti. Pre mnohých je manželstvo 
vec, ktorá nepatrí homosexuálom. 
Napriek tomu, že 55 percent ľudí 
reformu podporuje (36 je proti) 
a Briti to nepovažujú za význam-
nú tému. Konzervatívci sú podob-
ne rozdelení aj v otázke o členstve 
v Európskej únii.                      (vas)

                                 SME 06/02/2013

Zarábajú aj na plyne?

Trnavská diecéza musí nakupovať 
energie cez sprostredkovateľa

TRNAVA – Kňazi z Trnavskej 
arcidiecézy sú pobúrení! Cirkevná 
servisná spoločnosť, ktorej služby 
musia využívať podľa nariadenia 
svojho arcibiskupa Jána Oroscha, 
od januára zdvihla zálohové plat-
by o päťdesiat percent. Arcibiskup 
Bezák označil pred svojím odvola-
ním služby takéhoto sprostredko-
vateľa za predražené.

Cirkevná servisná spoločnosť, 
ktorá sídli v Bratislave, sprostred-
kúva nákup elektriny, plynu, vody 
a telekomunikačných služieb pre 
cirkevné zariadenia. Jej službám sa 
vzoprel iba bývalý trnavský arci-
biskup Róbert Bezák. „Vedel vyba-
viť omnoho nižšie ceny. Vraj takto 
nebude prispievať určitým ľuďom 
na bavoráky,“ opisuje kňaz, ktorý 
z obavy pred trestom chce svoje 
meno utajiť.

Je to zlý nápad
Lenže po Bezákovom odvola-

ní sa dostala pod krídla Cirkevnej 
servisnej spoločnosti aj Trnavská 
arcidiecéza. „Bezákov nástup-
ca Orosch nám nariadil využívať 
výhradne jej služby,“ vysvetľuje 
kňaz. „Lenže za december, keď 
sme počas adventu boli v kostoloch 
v podstate neustále, som za plyno-
vé kúrenie zaplatil 500 eur. Za ja-
nuár je to zrazu 750 eur,“ hovorí 
rozhorčene kňaz. Cirkevná servis-
ná spoločnosť sa bráni. „Dôvodom 
navýšenia záloh je zmena dodá-
vateľa v priebehu neukončeného 
cyklu,“ vysvetľuje riaditeľ Anton 
Ziolkovský. Obhajuje ju i predseda 
Konferencie biskupov Slovenska 
Stanislav Zvolenský. „Táto spoloč-
nosť je vzácnym nástrojom vytvá-
rania jednoty v Katolíckej cirkvi,“ 
tvrdil pri jej zakladaní. Podľa kňa-
za z Trnavskej arcidiecézy už vlani 
v máji Bezák žiadal Zvolenského 
o pomoc. „Kocky sú už hodené, 
odpovedal mu Zvolenský,“ hovorí 
kňaz. Na písomnú otázku, či arci-
biskup Róbert Bezák bol ten, kto 
Cirkevnej servisnej spoločnosti 
bránil vstúpiť do Trnavskej arci-
diecézy, nám hovorca Konferencie 
biskupov Slovenska Jozef Kováčik 
neodpovedal.

JOZEF VOJČINIAK
Plus jeden deň 06/02/2013

Briti dali gejom manželstvo
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Preneste si Rákociho do Maďar-
ska,“ tento zarážajúci titulok vyšiel 
v Slovenských národných novinách. 
Autor článku citoval emeritného ar-
cibiskupa Alojza Tkáča, ktorý na is-
tej oslave povedal, že vyzve cirkevné 
a občianske organizácie, aby začali 
rokovať o návrate pozostatkov Fran-
tiška Rákocziho II. a jeho príbuzných 
do Maďarska. Arcibiskupstvo sa od 
vyhlásení emeritného arcibiskupa 
dištancovalo.

Emeritný arcibiskup dodal aj to, 
že sa tak ukončí znepokojujúca situ-
ácia, a budeme lepší priatelia a suse-
dia, pričom mal na mysli Slovákov 
a Maďarov. Jeho vyhlásenie však 
malo presne opačný efekt.

Balassa Zoltán, historik: „Zdá sa, 
že pre niektorých nie je Rákoczi na 
dobrom mieste. Rákoczi je tu doma! 
Tu bolo jeho sídlo a tu sú pochovaní 
aj jeho predkovania.“

Redaktor: „Hovorca arcibiskupské-
ho úradu Jaroslav Fabian poprel, že 
chcú previezť Rákocziho pozostatky.“

Jaroslav Fabian, hovorca, Arci-
biskupstvo Košice: „Emeritný ar-
cibiskup monsignor Alojz Tkáč je 
arcibiskupom na dôchodku. Nepat-
rí do úradu, arcibiskupského úradu 
v Košiciach a nepatrí ani do oficiál-
nej cirkvi, čo sa týka kúrie a rozho-
dovacích procesov. Je to dôchodca 
a jeho vyjadrenie my v katolíckej 
cirkvi nekomentujeme, ani nijako 
nepodporujeme.“

Szaszák György, redaktor RTVS: 
„Alojza Tkáča mohol rozrušiť aj 
fakt, že 27. októbra 2012 niekoľko 
stoviek maďarských občanov bez 
povolenia umiestnilo v Rákocziho 
hrobke zástavy, no nebol to jediný 
problém.“

Gyursics Imre, turistický sprie-
vodca: „Problematické bolo ich 
správanie. Ich nadutosť a výkriky 
v kostole rušili veriacich.“

Redaktor: „Krypta je naďalej prí-
stupná, samozrejme, treba dodržia-
vať poriadok.“          Szaszák György                    
                     STV 2, 04/02/2013

Rákocziho pozostatky zostanú v KošiciachZlomil krk Bezákovi plyn?

Arcibiskup o tom, prečo ako jediný 
nevyužil nakupovanie energií cez 
zaujímavú cirkevnú servisnú spo-
ločnosť

– Trnavská arcidiecéza za ve-
denia Róberta Bezáka ako jediná 
na Slovensku nechcela vstúpiť do 
Cirkevnej servisnej spoločnosti, 
ktorá sprostredkováva a fakturuje 
nákup energií pre cirkevné zariade-
nia. Všetko sa zmenilo okamžite po 
jeho odvolaní. Bol to jeden z dôvo-
dov, prečo arcibiskupa zosadili zo 
stoličky?

Cirkevná servisná spoločnosť 
(CSS) so sídlom v hlavnom meste 
vznikla v marci 2010 a je evidova-
ná na ministerstve kultúry. Zriadila 
ju Konferencia biskupov Slovenska 
a žiadosť podpísal predseda Stani-
slav Zvolenský. „Cirkevná servisná 
spoločnosť poskytuje konzultácie 
v odborných oblastiach, udržuje 
vzťahy a rozvíja spoluprácu s vý-
bormi a komisiami cirkevných or-
ganizácií v oblastiach duchovného 
rozvoja,“ píše sa v zriaďovacej listi-
ne. Napriek tomu CSS-ka robí aj inú 
než duchovnú a poradenskú činnosť. 
Sprostredkováva nákup elektriny, 
plynu, vody aj telekomunikačných 
služieb. „Ak firma obchoduje ale-
bo sprostredkováva nákup takýchto 
komodít, musí byť zaregistrovaná 
v Obchodnom alebo Živnostenskom 
registri,“ povedal nám Vladimír Si-
rotka, prezident asociácie malých 
podnikov. Táto spoločnosť však 
nie je zaregistrovaná ani v jednom 
z nich, dokonca ju nenájdete ani me-
dzi neziskovými organizáciami!

Biznis pre vyvolených?
Po tom, ako Trnavská arcidiecé-

za začala spolupracovať s CSS-kou, 
začali sa niektorí kňazi sťažovať 
na zvýšené zálohové platby. Naprí-
klad za plyn sa z mesiaca na mesiac 
zdvihla cena z 500 eur na 750 eur. 
Prekážajú im aj nejasné faktúry od 
cirkevnej spoločnosti, kde nenájdete 
jednotkovú cenu plynu ani odobra-
ný objem. „Dôvodom navýšenia 
záloh plynu je zmena dodávateľa 
v priebehu neukončeného cyklu. Ak 
spoločnosť prechádza pod nového 
dodávateľa od 1. januára a vyúčto-
vanie má byť až v apríli, tak zálo-
hy v januári, vo februári a v marci 
musia pokryť polročnú spotrebu 
plynu,“ tvrdí riaditeľ CSS Anton 

Ziolkovský. K tomu, prečo na fak-
túrach pre farnosti nie je uvedená 
ani cena za jednotku odberu, sa však 
nevyjadril. Podľa Danice Krkošovej 
zo Slovenskej obchodnej inšpekcie 
však má mať faktúra jednoznačné 
údaje. „Zákazníkovi musí byť jasné, 
koľko zaplatí za liter vody. Rovnaké 
je to pri plyne, elektrike alebo účte 
za telefón,“ tvrdí.

Prečo Bezák nevstúpil?
Odvolaného arcibiskupa Róberta 

Bezáka sme sa pýtali, prečo ako je-
diný odmietol vstúpiť do tejto cir-
kevnej spoločnosti. A či si myslí, 
že aj toto môže byť dôvodom jeho 
odvolania. „Do CSS-ky Trnavská 
arcidiecéza nevstúpila, lebo neboli 

vysvetlené všetky vážne vznesené 
námietky z našej strany. Následne 
sme chceli porovnať naše spravo-
vanie cirkevného majetku s tým 
ich. Porovnať výhodnosť či nevý-
hodnosť ceny, odmeny a tak ďalej. 
Po mojom odvolaní Trnava vstúpila 
do CSS-ky. Čo ich k tomu viedlo 
tak rýchlo, musia vysvetliť oni,“ 
povedal nám Bezák. Trnavská arci-
diecéza včera na naše otázky nerea-
govala. Rovnako sme sa od CSS-ky 
nedozvedeli, z čoho je spoločnosť 
financovaná a aký dosahujú zisk.
Zaujímavosťou je, že šéfom spoloč-
nosti je človek bez ekonomického 
vzdelania.                         (pfk, pror)

                 Plus jeden deň 07/02/2013

Noc kostolov je neistá

TRNAVA – Nad konaním ďalšieho ročníka Noci kostolov visí otáznik. Tr-
navská arcidiecéza v súčasnosti projekt, ktorý priniesol odvolaný arcibis-
kup Róbert Bezák, vyhodnocuje. Podľa hovorcu Dušana Kolenčíka bude od 
toho závisieť ďalší postup. Doteraz sa uskutočnili dva ročníky Noci kosto-
lov. Oba v tomto období už mali rozbehnuté aktivity. Trnavská arcidiecéza 
určila ešte vlani termín 3. ročníka na 24. máj 2013. Podujatie sa od začiat-
ku stretlo s veľkým záujmom verejnosti. Ľudia využili možnosť prezrieť si 
inak nedostupné zákutia chrámov.  (tasr), Plus jeden deň 08/02/2013
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Parcely v okolí haciendy rodiny 
obžalovaného Jozefa Majského

Žilinská diecéza má podľa vý-
pisu z katastra plombu na listoch 
vlastníctva v katastri obcí Obyce, 
Volkovce a Žitavy. Ide o 2 600 hek-
tárov pôdy a lesov, ktoré obklopujú 
haciendu rodiny Jozefa Majského. 
Dôvodom je predbežné opatrenie 
nitrianskeho okresného súdu. Na 
súd sa totiž so žalobou obrátila fir-
ma zo Zlatých Moraviec, ktorá má 
nehnuteľnosti v nájme. Spoločnosť 
má podľa zmluvy na pozemkoch 
a v lesoch hospodáriť. Cirkev však 
firme bez udania dôvodu vypove-
dala zmluvu. Diecéza aj napriek 
zákazu súdu uzavrela zmluvu s no-
vým nájomcom.

Lesy a pôda patrili pôvodne 
Bratislavsko-trnavskej arcidiecé-
ze, v máji 2004 ich však prenajala 
firme detí Jozefa Majského. Stalo
sa tak za éry Jána Sokola. Majskí 
mali nehnuteľnosti v prenájme do 
decembra 2008. Podľa informácií 
Nového Času, ročne platili za pre-
nájom 2 milióny korún (66 387,84 
eur). Majského rodina od roku 
2005 uprostred pozemkov vlastní 
ich časť. Maštaľ, ktorá patrí Štát-
nym lesom, prebudovali na hacien-
du. Lesy a pôdu s rozlohou 2 600 
hektárov v roku 2009 Bratislavsko-
-trnavská arcidiecéza previedla na 
žilinskú diecézu. Pôdu a lesy ob-
hospodaruje od júna 2009 firma zo
Zlatých Moraviec. Nájomnú zmlu-
vu má uzatvorenú do konca roku 
2024 s opciou na ďalších 10 rokov, 
ročne cirkvi za prenájom podľa 
zistení Nového Času plat í 83-tisíc 
eur. Spoločnosť má podľa zmluvy 
na pozemkoch a v lesoch hospodá-
riť a starať sa o ne. Žilinská diecéza 
jej však vlani v júli zmluvu vypo-
vedala bez udania dôvodu. Firma 
sa obrátila na súd zo žalobou o ne-

platnosť výpovede a požiadala súd 
o vydanie predbežného opatrenia, 
aby nebolo možné s nehnuteľnos-
ťami nakladať. Súd aj predbežné 
opatrenie vydal, aj keď sa diecéza 
odvolala, a je účinné od októbra mi-
nulého roka. Cirkev však aj napriek 
tomu podpísala zmluvu s inou fir-
mou z Kysúc. ,,Ľudia z tejto firmy
si prišli pozrieť pozemky minulý 
týždeň a povedali nám, že tam už 
nemáme čo robiť, keďže už sú oni 
noví nájomcovia a v rukách držali 
novú nájomnú zmluvu,“ povedal 
konateľ spoločnosti zo Zlatých 
Moraviec Ivan Holečka s tým, že 
jeho spoločnosť uzavrela nájomnú 
zmluvu na 25 rokov a tak inves-
tovala nemalé finančné prostried-
ky do tohto cirkevného majetku. 
Myslí si, že týmto krokom im bola 
spôsobená škoda veľkého rozsa-
hu. ,,Určití kňazi Žilinskej diecé-
zy prepadli mamone a neriadia sa 
kresťanskou morálkou,“ myslí si. 
Neváhal a podal na políciu trestné 
oznámenie pre podozrenie z mare-
nia úradného rozhodnutia. ,,Prijaté 
trestné oznámenie preverujeme,“ 
uviedla nitrianska krajská policaj-
ná hovorkyňa Božena Bruchterová. 
Konateľ firmy z Kysúc na otázky
reagovať nechcel. Žilinská diecéza 
na otázky do uzávierky nereagova-
la. Tvrdí, že veci preveruje a odpo-
vie neskôr. 

Určití kňazi prepadli mamone.
správca pozemkov
Obžalovaný Jozef Majský 

v Obyciach trávi voľný čas.
Žilinská diecéza, ktorú vedie 

Tomáš Galis, prenajala pozemky aj 
napriek zákazu súdu.

Táto parcela patrí cirkvi
Pozemky pod haciendou patria 

Majského rodine. Dom je na liste 
vlastníctva zapísaný ako maštaľ.

      (pir, ms), [Nový Čas 07/02/2013

Žilinská diecéza má zablokované pozemky!

Primátor už nebude dávať výnimky

Alkohol pri kostoloch zrejme nepovolia ani na akcie mesta. Žiaden zákon podľa 
prokuratúry nedáva primátorovi moc dať výnimku zo zákazu alkoholu. Ani na 
podujatia mesta a oslavy. Radnica teda chce výnimky zrušiť. Zákaz sa tak môže 
dotknúť aj podujatí, ako sú vianočné trhy či oslavy Silvestra. Pitie je totiž zakáza-
né od 4.00 do 2.00 do 100 metrov od škôl, cintorínov, kostolov, sídla prezidenta, 
parlamentu aj vlády. Kostol je napríklad na Františkánskom námestí, kde bývajú 
vianočné stánky. Polícia v decembri riešila 141 priestupkov pre alkohol, kontro-
lovala najmä popíjajúcich, nie predajcov.                             (him), SME 08/02/2013

Z kostolov si odniesli 
hromničné sviečky

Prvú februárovú sobotu si Zemplínča-
nia z kostolov odnášali sviece hrom-
ničky. Veria, že ich ochránia v nečase. 
K sviatku sa viažu aj mnohé ľudové 
tradície a pranostiky.

Hromnice v Zemplíne ľudia stále 
prežívajú. Počas tohto dňa sa v kosto-
loch posvätili sviečky, ktoré ľudia za-
paľujú počas búrok alebo prírodných 
katastrof. „Bol som tak vedený od 
malička, ísť posvätiť sviečky do kos-
tola, tradície je potrebné dodržiavať 
a budem k tomu viesť aj moje deti,“ 
povedal Marek Šaffa.

Sviece ako symbol Krista – Svetla
Hromnice je ľudové pomenovanie 

sviatku, ktoré sa spája najmä s ochra-
nou pred hromami. Sviatok bližšie vy-
svetľuje gréckokatolícky kňaz Vlasti-
mil Bajužik. „Hromnice ako sviatok 
používa západný obrad katolíckej 
cirkvi, východná cirkev v tento deň 
slávi sviatok Stretnutia Pána a pri tom 
respektíve po liturgii sa požehnávajú 
sviece.“ Dodáva, že požehnané sviece 
sa používajú v chrámoch ako sym-
bol Krista Svetla aj ako prostriedok 
pre ochranu domov pred pôsobením 
zla a zlých mocnosti. S týmto dňom 
sa spájajú mnohé ľudové pranostiky. 
Mráz znamenal koniec zimy, vysoké 
teploty zas dlhú zimu. Dôchodkyňa 
Anna Sabová si spomína na niektoré 
z nich: „Na Hromnice zadúva ulice, 
prešli Hromnice, koniec sanice.“ 
Veronika CHolewová, Korzár 05/02/2013

Našli kostru Richarda III.

Vedci potvrdili, že kosti nájdené pod 
parkoviskom patrili anglickému krá-
ľovi z 15. storočia. V roku 1485 zahy-
nul Richard III. v bitke pri Bosworthe

Nestáva sa často, že by archeoló-
govia našli vyše päťsto rokov hľadané 
pozostatky kráľa. Navyše kráľa, o kto-
rom písal aj William Shakespeare. 
Presne to sa však podarilo britským 
vedcom v Leicestri, kde vlani v au-
guste objavili pod parkoviskom, kde 
kedysi stál kostol, pozostatky kráľa 
Richarda III. Analýza DNA, ktorej vý-
sledky zverejnili včera, definitívne po-
tvrdila, že ide o posledného panovníka 
dynastie Plantagenetovcov, a posled-
ného anglického kráľa, ktorý zahynulv 
bitke.                (vas), SME 05/02/2013 


