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Mladá krv  

u gréckokatolíkov

Pápež František menoval prešovské-
ho pomocného biskupa

Pápež František menoval pomoc-
ného biskupa pre Prešovskú grécko-
katolícku archieparchiu. Stal sa ním 
len 39-ročný jezuita Milan Lach, 
ktorý doteraz pôsobil ako prodekan 
na Teologickej fakulte Trnavskej 
univerzity v Bratislave.

Rodák z Kežmarku prijal kňaz-
skú vysviacku v roku 2001, o tri 
roky neskôr začal vyššie štúdiá na 
Pápežskom východnom inštitúte 
v Ríme, kde získal doktorát. Od roku 
2011 pôsobil ako prodekan na Teo-
logickej fakulte Trnavskej univer-
zity v Bratislave. Plynule hovorí po 
taliansky, aktívne komunikuje ang-
licky a rusky, pasívne francúzsky. 
Ako informovala Tlačová kancelária 
Konferencie biskupov Slovenska, 
menovanie nového biskupa je výra-
zom pastierskej starostlivosti Svä-
tého Otca o dobro veriacich ľudí na 
Slovensku, aby mu nechýbali dobrí 
duchovní pastieri. 

      (sita), Plus jeden deň 20/04/2013

Za tajomnou relikviou nemusíte ces-
tovať až do Vatikánu

Fascinuje vás tajomný kus lát-
ky, v ktorom vraj bolo zabalené telo 
Ježiša? Originál je v Taliansku, no 
jeho vernú kópiu si môžete pozrieť aj 
v prešovskej gréckokatolíckej Kated-
rále svätého Jána Krstiteľa.

Kópia je zhotovená fotografickou
metódou na plátne s rozmermi 4,37 
krát 1,11 metra. Presne také ako ori-
ginál uložený v katedrále v Turíne. 
Gréckokatolíci z Prešova získali vzác-
nu kópiu ako dar od turínskej Spoloč-
nosti priateľov východných cirkví. „Je 
to cenný dar pre našu katedrálu, ale aj 
pre celé Slovensko,“ povedal hovorca 
prešovského gréckokatolíckeho arci-
biskupstva Ľubomír Petrík.

Originál strážia
Je to ľanová plachta, na ktorej 

sa nachádzajú odtlačky a škvrny 
tváre a tela muža s ranami po bi-
čovaní a ukrižovaní. Podľa tradície 
do nej zabalili Ježiša Krista po tom, 
ako ho sňali z kríža. Odtlačok tváre 
a tela kopíruje rany, ktoré zodpo-
vedajú opisom z evanjelia. Pravosť 
plátna vedci roky skúmajú. Kato-
lícka cirkev legendárne plátno dô-
kladne stráži. Je uložené v Kapln-
ke sv. Jána Krstiteľa v špeciálnom 
tepelnom boxe. Na žiadosť pápeža 
Františka ho vystavili na Bielu so-
botu, najbližšie ho môžete vidieť až 
v roku 2025.                             (tim)

               Plus jeden deň 22/04/2013

Turínske plátno majú aj v Prešove

Transakcie z éry  
arcibiskupa Sokola  

sa preverujú aj v zahraničí

Vyšetrovatelia sa začali zaujímať 
o finančné transakcie trnavskej arci-
diecézy v zahraničí, ktoré prebehli 
v časoch, keď ju viedol arcibiskup 
Ján Sokol. Policajný prezident Ti-
bor Gašpar televízii TA3 potvrdil, 
že polícia sa obrátila so žiadosťou 
o právnu pomoc na Kanadu, USA, 
Taliansko a Vatikán. V prípade za-
tiaľ nebol nikto obvinený a tak sko-
ro k tomu ani nedôjde. Vyšetrovate-
lia ešte plánujú desiatky výsluchov. 
Podľa Gašpara to bude časovo ná-
ročné, v súčasnosti prebiehajú zna-
lecké dokazovania v oblasti účtov-
níctva. Podozrivé transakcie z éry 
Jána Sokola preveruje polícia už pol 
roka.              (čtk), Pravda 20/04/2013

Na ceste po Slovensku priviezli po-
zostatky svätca aj do väznice v Suča-
noch. Navonok sa nezdalo, že sa v Su-
čanoch deje niečo mimoriadne. Ani 
v miestnej väznici pre mladistvých 
odsúdených. Režim väzňov bol rov-
naký ako po iné dni. Výnimkou bola 
len deväťdesiatka z 399 väzňov. Tí 
mohli včera privítať relikvie svätého 
dona Bosca. V rámci púte po Sloven-
sku boli na hodinu aj vo väznici. „Bol 
to pre nich mimoriadne silný záži-
tok,“ opisuje kaplán Juraj Malý. Väz-
ni dokonca šli za svojimi pedagógmi 
poďakovať za to, že mohli byť pri 
tom. Pre väzenské pomery je to nie-
čo nezvyčajné. Príchod relikvie, teda 
pozostatok pravej ruky svätca, ktorá 
je uložená v špeciálnej truhlici v so-
che dona Bosca v životnej veľkosti, 
bol pre sučiansku väznicu výnimoč-
nou slávnosťou. Žiadne mimoriadne 
opatrenia neprijali. Pedagógovia vo-
pred určili väzňov, ktorí sa budú môcť 
k relikviám priblížiť. „Len tí, ktorí sa 
dobre správajú, dodržiavajú ústavný 
poriadok a plnia si povinnosti. Hlav-
ným kritériom však bolo, že sa zú-
častňujú na duchovných aktivitách,“ 
povedala riaditeľka Jarmila Čavaro-
vá. Slávnostný obed Aj pre tých, ktorí 

relikvie nevideli, bol tento deň iný. 
Do väznice prišli aj nuncius Mario 
Giordano a biskup František Rábek či 
vedenie Zboru väzenskej a justičnej 
stráže. Najmä však mali slávnostnejší 
obed ako po iné piatky. Okrem rez-
ňa dostali odsúdení aj zákusok. Teda 
presne také menu ako pozvaní hostia.

Majú šancu na návrat
Riaditeľka verí, že slávnosť sa 

prejaví aj na správaní odsúdených. 
Opäť sa podľa nej ukázalo, že s mla-
dými možno pracovať. „Len si to vy-
žaduje veľa pozornosti, trpezlivosti 
a úsilia, aby sme ich energiu usmer-
nili správnym smerom. To sa dá len 
vtedy, ak ich dokážeme pritiahnuť, 
napríklad ako don Bosco,“ povedala. 
Na príchod relikvií sa pripravovali od 
novembra. Prípravy mierne narušila 
prezidentova amnestia. Z väznice to-
tiž odišli tí najposlušnejší. Aj s tými 
ťažšími prípadmi však program osláv 
vraj zvládli bez väčších problémov. 
Nacvičili piesne, divadlo a vyrobili 
dary pre hostí. Každý dostal drevené 
srdce, v ktorom sa po otvorení zja-
ví mozaika tváre dona Bosca s jeho 
citátom „Ste zlodeji, ukradli ste mi 
srdce.“                   Veronika Prušová

                               SME 20/04/2013

Väzni sa správali slušne, aby videli relikviu dona Bosca
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O pápežský zvyk menej

Pápež František zrejme zruší aj 
ďalší vatikánsky zvyk. Uvažuje 
nad tým, že zamestnancom ne-
vyplatí bonus, ktorý tradične do-
stávali pri špeciálnych príležitos-
tiach, napríklad pri úmrtí pápeža 
či zvolení jeho nástupcu. Benedikt 
XVI. dal pri výročí svojich naro-
denín každému päťsto eur a vy-
hlásil deň voľna. Nový pápež je 
ale presvedčený, že v ťažkých ča-
soch treba šetriť. 
                          Markíza, 19/04/2013

Pápež František vzal tisícky eur od-
mien duchovným, ktorí dozerali na 
chod Vatikánskej banky.

Doteraz dozerali na chod Va-
tikánskej banky, ktorá je spájaná 
s podozreniami z prania špinavých 
peňazí. Teraz piati kardináli prídu 
o tisícky eur, ktoré im mesačne za 
dozor nad bankou chodili na účet. 
Pápež František sa rozhodol vziať 
odmeny mužom, ktorí mali za úlohu 
dohliadať na Vatikánsku banku. Prá-
ve škandály spojené s týmto ústavom 
pritom podľa zdrojov z Vatikánu boli 
jedným z dôvodov, prečo sa Františ-
kov predchodca Benedikt XVI. roz-
hodol koncom februára odstúpiť.

Tvrdé úspory
Vatikán tento krok oficiálne

vysvetľuje prijímaním úsporných 
opatrení. František je totiž známym 
zástancom myšlienky o chudobnej 
cirkvi a sám sa zrieka rôznych bene-
fitov. ,,Každému z piatich kardinálov
zoškrtajú odmeny o 25-tisíc eur roč-
ne. Kvôli hospodárskej kríze odštar-
toval Vatikán stratégiu prehodnotenia 
svojich výdavkov. Chce tým zabrániť 
prepadu rozpočtov do červených čí-
sel. V minulom roku sme prežili, ale 
mohlo to byť oveľa horšie,“ potvrdil 
médiám kardinál Domenico Calcag-
no, ktorý stojí na čele úradu spravu-
júceho majetok cirkvi. Kardinálom 
tak zostane len základný plat. Ani 
ten však nie je zlý - každý mesiac si 
polepšia o 5-tisíc eur. Pranie špina-
vých peňazí, neprehľadné miliónové 
transakcie či kontakty s mafiou. To sú
tiene podozrení, ktoré v posledných 
rokoch padli na Vatikánsku banku. 
Tá spravuje obrovský majetok nie-
len samotného cirkevného štátu, ale 
aj medzinárodných katolíckych or-
ganizácií, nadácií, diecéz či účtov 
konkrétnych duchovných. Najnovšie 
sa František rozhodol šetriť práve tu, 
zavážiť mohli práve mnohé prešľa-
py bankového domu. Tým sa však 
pápežov zoznam tvrdých škrtov ani 
zďaleka nekončí. Vyhlásil totiž aj 
ďalšie veľké uťahovanie opaskov. 
Dotkne sa to tisícok zamestnancov 
Vatikánu. Experti hovoria o prelo-
movom správaní novej hlavy cirkvi. 
,,Pápež tak presadzuje myšlienku 
chudobnej cirkvi. Je to skôr gesto 
mediálneho charakteru. Ukazuje, že 
on sám chce ísť príkladom, a začína 
hneď od najvyšších miest katolíckej 

cirkvi. Je to bezprecedentné sprá-
vanie, takto radikálne ešte žiadny 
z jeho predchodcov nekonal,“ po-
vedal pre HN český cirkevný expert 
Jaroslav Šebek. František tak chce 
zobrať odmeny aj ďalším štyrom 
tisícom zamestnancov Vatikánu. Ide 
o peniaze, ktoré mali tradične dostať 
od nového pápeža po tom, čo v po-
lovici marca zasadol do kresla hlavy 
rímskokatolíckej cirkvi.

Milióny eur
Ak by František nasledoval prí-

klad Benedikta XVI., na príležitost-
ných odmenách zamestnancom by 
celkovo minul zhruba šesť miliónov 
eur. Jeho predchodca odmenami 
nešetril. Benedikt dal pred šiestimi 
rokmi pri príležitosti svojich 80. na-
rodenín vyplatiť každému zamest-
nancovi Vatikánu ako bonus 500 
eur. Po smrti pápeža Jána Pavla II. 
a zvolení Benedikta dostal každý 
zo štyroch tisícok vatikánskych za-
mestnancov prémiu 1 500 eur. Fran-
tišek však podobné kroky odmietol. 
Obrovské šetrenie pritom podľa 
katolíckej cirkvi rozhodne nesvedčí 
o tom, že by sama nemala peniaze. 
František sa vraj k razantnému šetre-
niu podujal z úplne iných dôvodov. 
,,Mimoriadne výdavky sú normálne 
v časoch hojnosti. Svet, v ktorom te-
raz žijeme, však taký nie je. Pápež 
nerezignoval z udeľovania odmien 
kvôli zlému stavu cirkevných finan-
cií,“ vysvetlil vatikánsky hovorca 
Federico Lombardi. Pápež chce 
ušetrené milióny eur naliať do cha-
ritatívnych organizácií, ktoré pomá-
hajú ľuďom trpiacim kvôli svetovej 
ekonomickej kríze. ,,František úplne 
konkrétne znížil odmeny a finančné
ohodnotenie. Výrazne sa tak profilu-
je ako pápež, ktorý bude viac dbať 
na sociálne otázky cirkvi,“ potvrdil 
Šebek.

Komu František zoškrtá odmeny
každý z piatich kardinálov z do-

zoru Vatikánskej banky príde o 25-ti-
síc eur ročne ostane im základný plat 
kardinála vo Vatikáne, čo je 5-tisíc eur 
mesačne až 4-tisíc zamestnancov Va-
tikánu prišlo o príležitostnú odmenu 
1 500 eur Vatikán tak ušetrí zhruba 
šesť miliónov eur

František sa už od začiatku snaží 
ukazovať ako pápež, ktorý má veľmi 
blízko k ľuďom.

   Oľga Gluštíková, HN 22/04/2013

Odmeny nebudú!

Pápež škrtá bonusy vatikánskym 
zamestnancom za konkláve

Pápež František sa svojej pred-
stavy o chudobnej cirkvi nevzdá-
va. Najnovší krok však asi nepoteší 
zamestnancov Vatikánu. Pápež im 
škrtol odmeny.

František po svojom zvolení 
vyhlásil, že cirkvi bude vládnuť 
s heslom „chudobná cirkev pre 
chudobných“. A opäť dokazuje, že 
to myslel vážne. Všetkým zamest-
nancom Vatikánu škrtne odmeny 
vo výške 1 500 eur, ktoré sú tradič-
ne udeľované pri smrti pápeža a pri 
zvolení nového. „Nezdá sa možné 
a ani rozumné zaťažiť rozpočet 
takými výdavkami,“ povedal ho-
vorca Federico Lombardi. Škrt sa 
dotkne vyše 4 000 zamestnancov 
vrátane policajtov či záhradníkov.

Peniaze na charitu
Pápež však nešetrí všade. 

V ceste za jeho cieľom pomáhať 
chudobným a znevýhodneným tak 
pred niekoľkými dňami nariadil 
presmerovať financie charitatív-
nym organizáciám zo súkromného 
rozpočtu na to určeného. František 
predstavuje veľkú zmenu na čele 
katolíckej cirkvi. Svoju skromnosť 
a striedmosť dokázal už po zvolení. 
Odmietol luxusné bývanie, zriekol 
sa limuzíny, jedáva spolu s ostat-
nými kňazmi. Pred týždňom ozná-
mil sformovanie poradného výboru 
ôsmich kardinálov, ktorí mu budú 
radiť v otázkach riadenia cirkvi 
a riešenia škandálov. Mnohí ho 
označujú za cirkevného reformáto-
ra.        (jt), Plus jeden deň 22/04/2013 

Kardináli dostanú iba 5-tisícový plat
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Zlodejov vyrušil kňaz

V priebehu pár hodín došlo vo 
Vrábľoch k viacerým krádežiam. 
Zlodeji si vybrali napríklad vete-
rinárnu ambulanciu. Z obchodu 
s mäsovými výrobkami si zas od-
niesli šunky a klobásky. Kradnúť 
chceli aj na fare, ale vyrušil ich 
kňaz.

Veterinár: „Rozbili sklo, prav-
depodobne, no a tam si otvorili 
kľučky a vošli dovnútra.“

Diana Pavlisová, redaktorka: 
„Zlodejov zaujímali iba peniaze, 
ktoré boli v kovovej pokladni. Tú 
sa pokúsili vypáčiť.“

Veterinár: „Práve som našiel 
tieto nožničky s týmto niečo vy-
páčovali. To boli nožnice, ktoré 
boli poobede ešte funkčné.“

Diana Pavlisová, redaktorka: 
„Pokladňu sa im však otvoriť ne-
podarilo. Zhrabli ju teda celú aj 
s peniazmi a zmizli preč.“

Veterinár: „Niekto si to mu-
sel vyhliadnuť, tak je to nejakým 
spôsobom zabezpečené. Lebo 
SBS-ka tu bola do dvoch minút. 
To bol okamih.“

Diana Pavlisová, redaktorka: 
„Krátko po čine prišiel na miesto 
aj policajný psovod so psovod so 
psom a prehľadávali miesta, ka-
diaľ zrejme páchatelia ušli. Vete-
rinárnemu lekárovi ukradli dve-
stopäťdesiat eur.“

Veterinár: „Nebol dôvod, pre-
čo zobrať lieky. Ten dotyčný by 
nevedel nejakým spôsobom vy-
užiť alebo zneužiť. Narkotiká sú 
tu neni také, ktoré by dokázal ako 
zneužiť.“

Diana Pavlisová, redaktorka: 
„Noc pred tým boli zlodeji zas 
zrejme hladní. Vypáčili dvere 
v obchode s mäsovými výrob-
kami. Odniesli si odtiaľ šunky 
a klobásky za zhruba dvesto eur. 
Zlodej sa pokúsil vykradnúť aj tu-
najšiu faru. V tomto prípade mal 
však smolu, vyrušil ho kňaz. Fa-
rár vraj začul šramot v komore. 
Išiel sa pozrieť, čo sa deje. Pácha-
teľ vtedy vyskočil cez okno a ute-
kal preč.“

Božena Bruchterová, hovorky-
ňa KR PZ Nitra: „Správca farnos-
ti zistil, že na okne je roztrhnutá 
sieťka a poškodená mreža.“

                         TV JOJ, 19/04/2013

Zbierka futbalových dresov pápeža 
Františka mohutnie. Najnovšie ju 
obohatil dres futbalovej hviezdy špa-
nielskeho klubu FC Barcelona Lione-
la Messiho z Argentíny, ktorý pápe-
žovi odovzdal, ako vidíte na snímke, 
Mons. Miguel Delgado Galindo. Ale 
inak šetrenie a skromnosť pokračujú. 
Pápež František zrejme zruší aj ďalší 
zvyk zaužívaný vo Vatikáne a nedá 
vyplatiť bonus, ktorý dostávali za-
mestnanci Vatikánu pri osobitných 
príležitostiach, napríklad pri úmrtí 
pápeža či zvolení jeho nástupcu. Ho-
vorca Vatikánu Federico Lombardi 
uviedol, že „mimoriadne výdavky 
sú normálne v časoch hojnosti, ale 
svet, v ktorom teraz žijeme, taký nie 
je“. Lombardi dodal, že má na mysli 
skôr všeobecnú ekonomickú klímu 
než nejakú konkrétnu potrebu znižo-
vania nákladov vo Vatikáne. Františ-
kov predchodca v úrade, medziča-
som emeritný pápež Benedikt XVI., 

dal pred šiestimi rokmi pri príležitosti 
svojich 80. narodenín vyplatiť každé-
mu zamestnancovi Vatikánu ako bo-
nus 500 eur a vyhlásil deň voľna. Po 
smrti pápeža Jána Pavla II. a zvolení 
Benedikta dostal každý vatikánsky 
zamestnanec prémiu 1500 eur. Roz-
hodnutie o tom sa týkalo asi 4000 
ľudí. Súčasný pápež si meno vybral 
po sv. Františkovi z Assisi, ktorý sa 
vedome rozhodol pre život v chu-
dobe. Pápež od začiatku pontifikátu
prekvapil svojou skromnosťou: pred 
pápežským apartmánom dal prednosť 
ubytovaniu vo vatikánskom hoteli 
a v snahe vybudovať obraz menej ho-
nosného a pokornejšieho pápežského 
úradu nenosí ani honosné bohoslu-
žobné rúcha. Svojich krajanov v Ar-
gentíne požiadal, aby necestovali do 
Ríma na jeho inauguráciu, ale aby pe-
niaze, ktoré by vynaložili na cestu do 
Európy, darovali radšej chudobným 
a núdznym. TASR/AP, Šport 20/04/2013

Vyšetrovanie kauzy Sokol už prekra-
čuje hranice Slovenska. Televízii TA3 
sa podarilo zistiť, že vyšetrovatelia 
sa zaujímajú aj o podozrivé finanč-
né operácie arcidiecézy v zahraničí. 
Potvrdil to policajný prezident Tibor 
Gašpar. Viac v reportáži Lukáša Zu-
zelku.

Polícia už polroka preveruje po-
dozrivé transakcie z éry Jána Sokola. 
Tieto tri patria medzi najvážnejšie 
a trnavská arcidiecéza mala pri nich 
prísť o desiatky miliónov korún:

- predaj pozemkov pre Tesco
- nevýhodný prenájom cirkevných 

pozemkov
- výstavba domova dôchodcov 

v Jacovciach
Vyšetrovanie kauzy sa podľa na-

šich zistení prenieslo až za naše hra-
nice. Polícia teraz podľa našich infor-
mácií overuje aj to, kam presne tiekli 
milióny eur z Trnavy. Pomôcť by im 
v tom mali kolegovia zo zahraničia.

Tibor Gašpar, prezident PZ SR: 
„Tie medzinárodné právne pomoci 
boli do krajín ako sú Kanade, Spojené 
štáty, Taliansko a Vatikánsky štát.“

Reportér TA3: „Práve zo Spoje-
ných štátov mali do Trnavy tiecť mi-
lióny eur cez nadáciu manželov Gar-
bovcov. V prípade zatiaľ nebol nikto 
obvinený a v najbližších týždňoch to 
tak zrejme aj zostane. Vyšetrovate-
lia totiž ešte plánujú desiatky výslu-
chov.“

Tibor Gašpar, prezident PZ SR: 
„Bude to určite náročné na čas, pre-
bieha tam znalecké dokazovanie z ob-
lasti účtovníctva.“

Reportér TA3: „Výsluch už majú 
za sebou aj arcibiskupi Ján Sokol 
a Róbert Bezák. Kým prvý menovaný 
s nami od začiatku kauzy odmieta ko-
munikovať...“

Ján Sokol, bývalý arcibiskup: „Za-
volám na vás SNBákov!!!“

Reportér TA3: „Róbert Bezák na 
podozrivé transakcie svojho pred-
chodcu verejne upozorňoval od svoj-
ho príchodu do Trnavy. Na políciu 
sa pre čudné prevody a neevidované 
účty obrátila až audítorka, ktorá sa ale 
od začiatku vyšetrovania ku kauze ne-
vyjadruje.                      Lukáš Zuzelka 

a René Medzihradský, TA3, 21/04/

V pápežovej zbierke aj Messiho dres,  
ale bonusom odzvonilo

Stopy vedú aj do zahraničia
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Robert Edwards

(* 27. 9. 1925 + 10. 4. 2013)
Britský biológ ako prvý usku-

točnil umelé oplodnenie. Dodnes 
sa vďaka tomu narodili milióny 
ľudí.

Robert Edwards mal päť dcér, 
no mnohí mu hovoria, že bol ot-
com miliónov. Jeho výskum ume-
lého oplodnenia dal nádej na dieťa 
mnohým bezdetným párom po ce-
lom svete. „Je iba málo biológov, 
ktorí urobili niečo také praktické 
a významné pre celý svet,“ pove-
dal o tomto britskom vedcovi Peter 
Braude, profesor z londýnskej Kin-
g‘s College. Oplodnenie in vitro 
- teda spojenie spermie a vajíčka 
mimo maternice matky - je dnes 
bežný postup pre mnohé bezdetné 
páry. Vo svete sa tak narodili už 
štyri milióny detí. Odhaduje sa, že 
jedno až štyri percentá detí sa v Eu-
rópe, Severnej Amerike a Austrálii 
narodí v súčasnosti zo skúmavky. 
Na Slovensku sa ročne robí asi 
dvetisíc umelých oplodnení, úspeš-
nosť je 60 percent. Prvýkrát sa to 
Edwardsovi, biológovi z univer-
zity v Cambridgei, podarilo 25. 
júla 1978. Vtedy sa v nemocnici 
v meste Oldham narodilo prvé die-
ťa počaté mimo maternice. Maga-
zín Time spomína, že to Edwards 
spolu s gynekológom Patrickom 
Steptoeom zapíjali šampanským 
z plastových pohárikov. Louise 
Brownová sa stala svetovou senzá-
ciou. Žije doteraz a už sama sa pri-
rodzeným spôsobom stala matkou. 
O doktorovi Edwardsovi hovorila 
ako o svojom „starom otcovi“. Na 
začiatku však Edwardsa, ktorý ne-
dostával na výskum žiadne štátne 
dotácie, mnohí strašili tým, že takto 
počaté deti nebudú zdravé. Výsku-
my však po rokoch zistili, že deti 
nie sú o nič menej zdravé ako tie 
prirodzene počaté. Edwards musel 
prekonať aj mnohé „morálne“ ape-
ly. Vraj sa hrá na boha či ide proti 
prírode. Rímskokatolícka cirkev 
oplodnenie mimo tela matky ne-
uznáva doteraz. V začiatkoch jeho 
výskum odmietali aj mnohí jeho 
kolegovia. V roku 2010 sa dočkal 
najvyššej vedeckej pocty. Ocenili 
ho Nobelovou cenou za medicínu, 
rok nato ho kráľovná Alžbeta II. 
povýšila do rytierskeho stavu.

                  (vas), SME 20/04/2013

Mali by byť originálne a oni sa 
však podobajú ako vajce vajcu. Pri 
kostoloch sa to ale často nestáva.

Na Orave majú kostolík, ktorý 
je pre túto oblasť netypický a navy-
še sa k nemu viaže záhada. Má totiž 
dvojičku.

Kamenný kostolík v Sedliackej 
Dubovej turistom bije do očí. A niet 
s čo čudovať. Takýto typ je totiž 
bežný skôr v susednom Rakúsku. 
Na Orave je to rarita.

Ladislav Tomáň, starosta Sed-
liackej Dubovej: „Preto sa asi za-
stavujú, lebo naozaj sa vyníma 
v tejto dedine.“

Veronika Chúpeková, redaktor-
ka: „A to nie je všetko. Kostolík 
je presnou kópiou iného zo štyri-
sto kilometrov vzdialenej rakúskej 
obce Altaussee. Ten tiež postavili 
v devätnástom storočí, ale o tri-

dsať rokov skôr ako ten Oravský. 
Farár, ktorý tu v minulosti pôsobil 
na to prišiel náhodou, keď surfoval 
po internete. Obce sa už navzájom 
navštívili.“

Ladislav Tomáň, starosta Sed-
liackej Dubovej: „Ten kostol je 
taký istý, len farba strechy. Tam je 
sivá a u nás je červená.“

Veronika Chúpeková, redaktor-
ka: „Prečo sú kostolíky takmer na-
vlas rovnaké je pre historikov veľ-
ká záhada. V časoch, keď sa stavali 
tieto typy kostolov, sa totiž prísne 
dbalo na to, aby boli originálne. 
Historické pramene však mlčia.“

Ladislav Tomáň, starosta Sed-
liackej Dubovej: „Možno že to 
niekto odkopčil a doviezol do... na 
Oravu teda a postaví kostol. Ale na-
ozaj, toto sú len domnienky.“

                        Markíza, 21/04/2013        

Záhadná podobnosť

Poliaci si veľkolepo pripomínajú 70. 
výročie povstania vo varšavskom 
gete. Nemeckí nacisti vtedy povraž-
dili sedemtisíc Židov a ďalších 50-
-tisíc vyviezli na likvidáciu do Tre-
blinky. Na Slovensku akurát v deň 
Hitlerových narodenín organizujú 
„nábožnú púť na počesť mučeníka“ 
Jozefa Tisu, ktorý nechal 72-tisíc 
Židov odlifrovať do obdobných tá-
borov smrti. Jej styčnými bodmi sa 
stane tabuľa na rodnom dome vodcu 
fašizujúceho štátu v Bytči a busta, 
ktorú odhalili v Rajci jeho ministrovi 
a nacistickému konfidentovi Ferdi-
nandovi Ďurčanskému. Naplnilo sa 
tak varovanie antifašistov, že sa po-
chybné pomníky stanú putovnými 
miestami pre pravicových extrémis-
tov. Kým poľská katolícka cirkev sa 
zapojila do odboja a jej kňazi vrátane 
nebohého Jána Pavla II. trpeli pod 
nacistickým besnením, tá sloven-
ská pri hodnotení krvavých časov 
mlčí. Akoby aj nie, veď by musela 

priznať, že sa mnohí jej farári stali 
aktívnou súčasťou súkolia neľudské-
ho ľudáckeho režimu. Napokon, na 
jeho čele stál bánovský dekan, ktorý 
niesol za kolaboráciu s hitlerovským 
Nemeckom plnú morálnu zodpoved-
nosť. A na tú sa cirkev vždy tak rada 
odvoláva. V tomto prípade namiesto 
ospravedlnenia používa zaklínaciu 
formulku: to je téma pre historikov. 
Kým dnes v noci budú Tisovi ob-
divovatelia pochodovať z Rajca do 
Bytče, v Bratislave si 66. výročie 
jeho popravy odbili už vo štvrtok 
modlitbami s tromi duchovnými na 
cintoríne a zádušnou svätou omšou 
v Kostole sv. Jána Bosca v Trnávke. 
Toho Dona Bosca, ktorého socha aj 
s pravou rukou teraz putuje po našich 
mestách. Inde vo svete sa vraj pri 
ukazovaní tejto relikvie dejú zázraky. 
Na Slovensku by sa stal zázrak, keby 
si cirkevní pastieri konečne uvedo-
mili, v ktorom storočí žijú. 
          Martin Krno, Pravda 20/04/2013

Alibisti v sutanách

Zruší súčasný pápež celibát?

Dávna priateľka nového pápeža Argentínka Clelia Lurová si myslí, že by Fran-
tišek mohol zmeniť storočnú tradíciu cirkevného celibátu. V minulosti spolu 
preberali horúce témy cirkvi, medzi nimi aj sobáše kňazov. „Som presvedčená, 
že to František podporí,“ povedala agentúre AP. (kass), Plus jeden deň 24/04/2013
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Pápež k nám možno zavíta v sep-
tembri:

Je to definitívne! Nová hlava
katolíckej cirkvi, pápež Franti-
šek, na Slovensko v júli nezavíta. 
Veriaci v našej krajine budú teda 
oslavovať výročie príchodu Cyri-
la a Metoda bez neho. Zahraničné 
návštevy začne pápež práve v júli 
Brazíliou, teda susedným štátom 
jeho rodnej Argentíny. Stále je však 
nádej, že by k nám mohol prísť ešte 
na jeseň.

Nový Svätý Otec František defi-
nitívne nepríde na cyr i lometodské 
oslavy. Príchod vierozvestcov na 
Veľkú Moravu budú teda Slováci 
aj Česi sláviť bez hlavy katolíckej 
cirkvi. Hovorca Vatikánu Frederi-
co Lombardi totiž uviedol, že prvá 
zahraničná cesta pápeža povedie 
do Brazílie na svetové dni mláde-
že v druhej polovici júla. Existuje 
však možnosť, že by František za-
vítal na Slovensko ešte tento rok. 

Spomína sa prelom leta a jesene. 
Katolíci u nás totiž 15. septembra 
oslavujú sviatok Sedembolestnej 
Panny Márie. Zhodou okolností ide 
o deň pracovného pokoja, o kto-
rom uvažovala vláda, že ho zruší. 
,,Konferencia biskupov Slovenska 
(KBS) zaslala Svätému Otcovi ofi-
ciálne pozvanie začiatkom apríla. 
Nemáme teda prirodzene ešte od-
poveď, preto by akákoľvek odpo-
veď na čas a spôsob návštevy bola 
iba špekuláciou. Zatiaľ môžeme 
vychádzať len z vyhlásenia hovor-
cu Svätej stolice, ktorý povedal, že 
prvou zahraničnou cestou pápeža 
Františka bude Brazília počas júla,“ 
povedal hovorca Konferencie bis-
kupov Slovenska Jozef Kováčik. 
Na potvrdenie toho, či nás pápež 
poctí svojou prítomnosťou počas 
sviatku Sedembolestnej Panny Má-
rie, si teda musíme ešte počkať.    
             Vera Cosculluela, sita

                       Nový Čas 23/04/2013

Pápež František by na Slovensko 
mohol zavítať tento rok

Konferencia biskupov Sloven-
ska pred pár týždňami pozvala 
Svätého Otca na návštevu Sloven-
ska. A hneď sa špekuluje, že by pá-
pež František mohol prísť už túto 
jeseň.

Na Sviatok Sedembolestnej 
Panny Márie, ktorý slávime 15. 
septembra, totiž podľa kuloárnych 
informácií mal pôvodne prísť Fran-
tiškov predchodca Benedikt XVI. 
„Nebolo to oficiálne potvrdené. Ale
Svätý Otec pánovi prezidentovi 
pri rozlúčkovej audiencii potvrdil, 

že plánoval cestu na Slovensko,“ 
povedal hovorca konferencie bis-
kupov Jozef Kováčik. Teoreticky 
tak existuje možnosť, že by pápež 
František navštívil Slovensko už 
tuto jeseň. KBS ho už pozvala na 
návštevu. „Sú to necelé tri týždne 
a zatiaľ nemáme odpoveď. Aký-
koľvek termín by bol pre nás víta-
ný,“ povedal Kováčik. Kedy môžu 
čakať odpoveď, však nie je jasné. 
„To je na rozhodnutí Svätého Otca. 
Nemôžeme ho tlačiť, aby nám dal 
nejakú odpoveď. Budeme trpezlivo 
čakať,“ dodal. 

(las, sita), [Plus jeden deň 23/04/

Príde zachraňovať cirkevný sviatok?

Príde na jeseň?

Pápež František včera odsúdil únos 
dvoch sýrskych pravoslávnych bis-
kupov, ku ktorému došlo v pondelok 
v provincii Aleppo na severe Sýrie. 
Súčasne vyjadril nádej v skorý koniec 
tejto drámy. Únos metropolitov Mara 
Gregoria Yohannu Ibrahima a Paula 
Yazigiho z Aleppa, ako aj vraždu ich 

vodiča označila hlava katolíckej cirkvi 
za „dramatický vývoj tragickej situá-
cie“. Pápež sleduje situáciu so znač-
nou spoluúčasťou a modlí sa za zdra-
vie a oslobodenie oboch biskupov. Je 
osobitne tragické, že obaja biskupi sa 
terčmi prepadu stali, keď boli na ceste 
v rámci humanitárnej misie. Ozbrojen-

ci zastavili vozidlo biskupov a násled-
ne ich odviezli na neznáme miesto. 
Pápež František dúfa, že sa aj vďaka 
angažovanosti celého sýrskeho ľudu 
podarí konečne nájsť účinné odpovede 
na humanitárnu drámu a na obzore sa 
objavia reálne nádeje na mier a zmie-
renie.        JÁN FELIX, Šport 24/04/2013

Vďačíme mu  
za troch svätých

Pápež blahorečil aj Slovákov
Ani Slovensko nie je na svätcov 
chudobné, väčšinu spája mesto Nit-
ra. Okrem vierozvestcov sv. Cyrila 
a Metoda tu v 11. storočí ako bis-
kup pôsobil sv. Bystrík. Patrónom 
Nitry je sv. Svorad pustovník, ktorý 
žil v jaskyni na Zobore. Jeho žia-
kom bol zas sv. Benedikt, ktorý sa 
považuje za prvého slovenského 
mučeníka. Jedinou sväticou spája-
nou so Slovenskom je sv. Alžbeta 
Uhorská, ktorej je zasvätený ko-
šický Dóm. Pochádzala z Bratisla-
vy a bola dcérou uhorského kráľa. 
Zomrela veľmi mladá a celý život 
zasvätila charite. Troch košických 
mučeníkov – Marka Križina, Meli-
chara Grodeckého a Štefana Pongrá-
ca vyhlásil v roku 1995 práve Ján  
Pavol II.       (ep), Plus jeden deň 24/04/2013 

Únos biskupov

Bože, meškám
Aj pápež musí mať prehľad o čase

Hovorí sa, že božie mlyny melú 
pomaly, ale pápež František má stále 
naponáhlo. Preto nie div, že si musí 
z času na čas skontrolovať aj hodin-
ky. Poriadky vo Vatikáne sa predsa 
neurobia samy.

Šéfovať cirkvi nie je jednoduchá 
vec a pápež František je od zvole-
nia v jednom kole. Včera orodoval 
za prepustenie biskupov zadržiava-
ných v Sýrii, zmietanej občianskou 
vojnou. Davu približne 75-tisíc ve-
riacich pápež pripomenul, že svet 
by mal hľadať politické riešenie 
konfliktu a zastaviť krviprelievanie.
Podľa oficiálnych údajov je počet
obetí v Sýrii len o niečo menší, než 
bol dav, pred ktorým pápež rečnil.   
          (sim), Plus jeden deň 25/04/2013
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Bude prvý slovanský pápež vyhlá-
sený za svätého už na jeseň?

Rímska kúria uznala zosnulému 
pápežovi Jánovi Pavlovi II. ďalší 
zázrak. Vo vatikánskych kuloároch 
sa povráva, že za svätého by mohol 
byť kanonizovaný už tento rok. Ob-
ľúbený poľský pápež by sa mohol 
stať svätým už v októbri.

Proces blahorečenia a následné-
ho svätorečenia prvého slovanského 
pápeža Jána Pavla II. trvá už osem 
rokov. Už v roku 2005, krátko po 
jeho smrti, požiadal o jeho blahore-
čenie dnes už emeritný Svätý Otec 
Benedikt XVI. Proces vysvätenia 
Jána Pavla II. sa začal len tri mesiace 
po jeho úmrtí. Takáto rýchla iniciatí-
va však neprekvapila. Už počas poh-
rebu obľúbeného poľského pápeža 
skandovali veriaci na Námestí svä-
tého Petra v Ríme Santo subito, teda 
Svätým ihneď. V decembri 2009 bol 
dekrétom vyhlásený za ctihodného. 
V roku 2011 ho na Námestí sväté-
ho Petra vyhlásil Benedikt XVI. za 
blahorečeného. Aby mohol byť ko-
nečne vyhlásený aj za svätého, bol 
treba druhý zázrak. Podľa talianske-
ho denníka La Stampa sa to už stalo! 
Komisia vatikánskych doktorov už 
totiž akceptovala ako zázrak ďalší 
prípad uzdravenia. Lekári však prí-
pad, v ktorom je uzdravenie čisto 
z medicínskeho hľadiska nevysvetli-
teľné, zatiaľ nešpecifikovali. Sväto-
rečeniu tak nestojí nič v ceste. Po dľa 
správ, ktoré prenikli spoza múrov 
Vatikánu, by Ján Pavol II. mohol byť 
vyhlásený za svätého už 20. októbra 
tohto roka, čiže len dva dni pred 35. 
výročím jeho zvolenia do čela kato-
líckej cirkvi. Konečné rozhodnutie 
o vysviacke bude mať súčasná hlava 
katolíkov, pápež František.

PREČO SI HO SVET PAMÄ-
TÁ?

- Ján Pavol II. sa ako Karol Woj-
tyla narodil 18. mája 1920 vo Wa-
dowiciach pri Krakove. Pápežom sa 
stal vo veku 38 rokov a na Petrovom 
stolci strávil 26,5 roka.

- V roku 1986 navštívil ako 
prvý pápež rímsku synagógu, vy-
jadril ľútosť nad historickým po-
dielom cirkvi na vzniku antisemi-
tizmu, ospravedlnil sa za chyby 
cirkvi, očistil meno Galilea Gali-
leiho, uctil si reformátora Martina 
Luthera. 

Jánov i Pavlovi II. priznali ďalší 
zázrak, jeho svätorečenie sa očaká-
va už na jeseň

Takto rýchlo sa nestal svätcom 
hádam ešte nikto. Milovaný pápež 
Ján Pavol II. je mŕtvy len osem 
rokov a zdá sa, že proces jeho svä-
torečenia je v plnom prúde. Kolé-
gium vatikánskych lekárov uznalo 
ďalší jeho zázrak, čím sa to ešte 
urýchli. Možno už koncom októbra 
sa k nemu veriaci budú utiekať ako 
k svätému.

Lekárska rada Kongregácie pre 
kauzy svätých len pred pár dňami 
uznala prípad istého vyliečenia 
spätého s blahoslaveným pápežom 
Jánom Pavlom II. za zázrak. Vraj 
toto uzdravenie nie je možné z le-
kárskeho hľadiska vysvetliť. Hoci 
verejnosť veľmi zaujíma, čo kon-
krétne sa stalo, zatiaľ to Vatikán 
drží v prísnej tajnosti. „Momen-
tálne nie je podmienkou v procese 
svätorečenia vykonanie zázraku, 
ale určite to pomôže urýchliť,“ tvr-
dí teológ Miroslav Kocúr.

Už v októbri?
Zahraničné médiá hovoria 

o tom, že Ján Pavol II. by sa mo-
hol stať svätým 20. októbra. Stalo 
by sa tak dva dni pred 35. výročím 
inaugurácie tohto historicky prvé-
ho slovanského pápeža. Pre lisa-
bonský denník Correio da Manha 
to uviedol emeritný prefekt Kon-

gregácie pre kauzy svätorečenia 
José Saraiva Martins. „Ak by k to-
mu došlo v októbri, bolo by to asi 
najrýchlejšie vyhlásenie za svätého 
v histórii. Ale vzhľadom na to, že 
máme nového pápeža a Ján Pa-
vol II. bol mimoriadne obľúbený, 
v rámci posilnenia dobrej reputácie 
cirkvi dá sa predpokladať záujem, 
aby sa to stalo čo najskôr,“ myslí 
si Kocúr.

Zázrakov mu pripisujú viac
Veriaci volali po vyhlásení Ka-

rola Wojtylu za svätého okamžite 
po jeho smrti. Už počas pohre-
bu zaplnili Vatikán nápisy s vý-
zvou „Santo Subito“, čo znamená 
„Ihneď svätý“. Zásluhu na urých-
lení svätorečenia má aj jeho ná-
stupca Benedikt XVI., ktorý tesne 
po Wojtylovej smrti zrušil pravidlo 
o 5-ročnej čakacej lehote po smrti. 
Za blahoslaveného ho vyhlásil 1. 
mája 2011. Známe sú viaceré Woj-
tylove zázraky. Len 4-ročný me-
xický chlapec s ťažkou leukémiou 
sa mal zázračne uzdraviť po tom, 
čo ho pápež vzal do rúk. Aj malej 
Poľke Viktórii vraj zmizol nádor 
na prsiach, keď ju pápež chytil za 
ruky. Kardinál Francesco Marchis-
ano zas tvrdí, že mu Ján Pavol II. 
vrátil hlas, o ktorý prišiel po vážnej 
operácii.

EVA PRISTAŠOVÁ
Plus jeden deň 24/04/2013

- 13. mája 1981 na Námestí sv. 
Petra v Ríme naňho Mehmet Ali 
Agca spáchal atentát. Pápež mu 
odpustil a neskôr ho aj navštívil vo 
väzení.

- Volajú ho pápežom-cestova-
teľom. Každá z jeho vyše 100 za-
hraničných ciest pritiahla obrovské 
davy. Na Slovensku bol trikrát, 
v rokoch 1990, 1995, 2003. Stihol 
navštíviť Bratislavu, Nitru, Šaštín, 
Košice, Prešov, Spišskú Kapitulu, 
Levoču, Poprad, Vysoké Tatry, Ban-
skú Bystricu a Rožňavu.

- Zomrel 2. apríla 2005.
PRVÝ ZÁZRAK UZDRAVE-

NIA Z PARKINSONA
Proces svätorečenia sa začína 

beatifikáciou, čiže blahorečením.

Sú však dva spôsoby, ako zosnulý 
môže byť vyhlásený za blahosla-
veného. Jedným je mučeníctvo, 
druhým je cesta hrdinských cnos-
tí. Práve druhý spôsob zvolila 
cirkev v prípade Jána Pavla II. 
V takom prípade je nevyhnutnou 
podmienkou vykonanie zázraku 
na príhovor kandidáta blahore-
čenia. Ten bol pridelený Jánovi 
Pavlovi II. za uzdravenie francúz-
skej rehoľnej sestry Marie Simon-
-Pierrovej, ktorá trpela Parkinso-
novou chorobou. Po modlitbách 
k zosnulému pápežovi sa jedno-
ducho uzdravila. Paradoxné je, 
že rovnakým ochorením trpel aj 
samotný pápež.        

                  Nový Čas 24/04/2013

Vatikán uznal Jánovi Pavlovi II. ďalší zázrak!

Svätec rekordér!
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Do Dubnice nad Váhom včera 
priniesli jedného z najznámejších 
kresťanských svätcov Dona Bosca, 
zakladateľa saleziánskej rehole. 
Dnes sú v susednej Novej Dubnici. 
Dubnická komunita saleziánov pat-
rí kontinuálne k najstarším u nás. 
Zázemie tam má už od konca 60. 
rokov. Neskôr sa podľa vedúceho 
jej mládežníckeho strediska Pavla 
Níznera posunula aj do Novej Dub-
nice.

Pavol Nízner, vedúci mládež-
níckeho strediska: „A Nová Dubni-
ca patrila ako filiálka pod Dubnicu
nad Váhom. Práve odčlenením sa 
vytvorili dve farnosti a dve nové 
saleziánske komunity. Tak preto na 
dvoch miestach budú prítomné aj 
tieto relikvie.“

Elena Koritšánska, moderátor-
ka RTVS: „Činnosť Dona Bosca 
je spojená s talianskym Turínom. 

Podľa teológa Karola Moravčíka 
v polovici 19. storočia presne vy-
stihol, že mladí chlapci často z de-
dinského prostredia pracujúci vo 
fabrikách boli vo veľkom meste 
prakticky stratení. V tom, ako sa 
venoval cielene najmä chudobnej 
mládeži z najbiednejších pomerov, 
bol podľa neho jedinečný.“

Pavol Nízner, vedúci mládež-
níckeho strediska: „Na Slovensku 
sme to potom zažili v 20. storočí, 
si pamätám od starších ľudí, veľmi 
radi spomínali, ako vyrástli na hud-
be a futbale u saleziánov.“

Elena Koritšánska, moderátorka 
RTVS: „Relikvie Dona Bosca pu-
tujú prakticky po celom svete pre 
prípravy na 200. výročie jeho naro-
denia. U nás budú do konca apríla, 
keď ich z Bratislavy prevezú do 
Slovinska.“

         Rádio Regina BA, 23/04/2013

Boj o majetok po rozvode

Zaľúbenci uzatvárajú manželstvo 
s tým, že bude trvať večne. Ibaže nie 
vždy to tak je. A veľakrát prichádza 
na rad búrlivé delenie majetku. Pred-
manželské zmluvy by to mali uľah-
čiť. No zatiaľ ich náš právny systém 
nepozná. Právnici by to privítali. Cir-
kev o takýchto zmluvách nechce ani 
počuť.“

Peter Žatko, redaktor: „Dvaja ľu-
dia uzatvárajú manželstvo s tým, že 
im vydrží do konca života. No realita 
je iná. Rozvody sú na dennom po-
riadku a stým súvisí niekedy a s tým 
súvisí niekedy aj búrlivé delenie ma-
jetku. V západnej Európe je už bežnú 
uzatváranie predmanželských zmlúv. 
Väčšinou je to pre ochranu majetku.“

Anketa
Žena: „Asi si každý musí chrániť 

to svoje do istej miery.“
Muž: „Ja si myslím, že je to 

v niektorých prípadoch veľmi potreb-
né.“

Peter Žatko, redaktor: „V zásade 
platí, že kto nič nemá, nemá ani čo 
stratiť. Predmanželské zmluvy však 
zatiaľ u nás neplatia.“

Jana Zlatohlávková, hovorkyňa 
Ministerstva spravodlivosti SR: „Ten-
to inštitút je predmetom posudzova-
nia komisie, ktorá pripravuje nový 
občiansky zákonník.“

Peter Žatko, redaktor: „Tento pár 
plánuje onedlho svadbu, no o takejto 
zmluve neuvažujú.“

Anketa
Muž: „Netreba, nešiel by som do 

toho.“
Žena. „V našom prípade určite 

nie.“
Peter Žatko, redaktor: „Aj keď 

právnici to vítajú, iný pohľad má na 
to cirkev.“

Jozef Drondzek, dekan, Kon-
katedrála svätého Mikuláša: „Z po-
hľadu kresťanskej miery, morálky 
a cirkevného práva nemôžme hovoriť 
o manželstve s podmienkou. Také je 
neprípustné.“

Peter Žatko, redaktor: „Predman-
želské zmluvy zvyknú uzatvárať 
úspešní ľudia, herci, športovci, alebo 
umelci. Zdá sa, že do takejto zmluvy 
je možné uviesť takmer všetko.“

Rastislav Masnyk, právnik: 
„Hmotnosť manžela prekročená je 
istým spôsobom porušenie tejto pred-
manželskej zmluvy.“ 

                        Markíza, 23/04/2013

Relikvie Dona Bosca na Slovensku

Georg Ratzinger o svojom bratovi 
Benediktovi XVI.:

Správ o emeritnom pápežovi od 
jeho odchodu z Petrovho stolca je 
čoraz menej. Jeho starší brat Georg 
Ratzinger tvrdí, že Benedikt XVI. je 
stále slabší, ale pokojnejší. Keď opus-
til správu cirkvi, vraj mu padol kameň 
zo srdca.

Podľa Georga Ratzingera nie je 
bývalý pápež chorý, iba slabý. Georg 
tvrdí, že Benedikt XVI. prežíva šťast-
né obdobie. Mal možnosť vidieť jeho 
zdravotný stav na vlastné oči, keď ho 
pred pár dňami navštívil, aby spolu 
oslávili 86. narodeniny bývalej hlavy 
cirkvi. ,,Stále trpí pre problémy cirkvi, 
ale skutočne sa mu uľavilo, že už na 
svojich ramenách nenesie tú ťažobu,“ 
zdôveril sa Georg. Rovnako ako ho-
vorca Vatikánu aj Georg odmieta tvr-
denia, že jeho zdravotný stav sa rapíd-
ne zhoršil. No dodáva, že nie je fit. ,,Je
veľmi starý, netrpí žiadnou chorobou, 

len slabne vekom,“ vyhlásil. Bratia 
Ratzingerovci sú si veľmi blízki, te-
lefonujú si každý týždeň a vedú dlhé 
rozhovory. Georgovi sa dnes už eme-
ritný pápež zveril s túžbou opustiť 
úrad hlavy katolíkov dávno predtým, 
ako to oznámil verejne. 

FRANTIŠEK JE SYMPATIC-
KEJŠÍ AKO BENEDIKT XVI.

Nový pápež František medzi Slo-
vákmi láme rebríčky popularity. Podľa 
prieskumu agentúry Focus je sympa-
tický až 80-im percentám opýtaných. 
Jeho predchodca, emeritný pápež Be-
nedikt XVI., je však sympatický len 
41,4 % opýtaných. V prípade Františ-
ka ho necelých 18 percent nepozná 
alebo nechcelo hodnotiť, u Benedik-
ta XVI. to bolo až 46 %. Zaujímavé 
je, že František je nesympatický len 
2,1 % ľudí a jeho predchodca 12-im 
percentám opýtaných. 

Vera Cosculluela, čtk
Nový Čas 25/04/2013

Po odstúpení sa mu uľavilo

Zázrak Jána Pavla II.

Svätorečeniu niekdajšieho pápeža Jána Pavla II. nestojí pravdepodobne už 
v priebehu jesene tohto roka nič v ceste. Komisia vatikánskych lekárov totiž 
v súvislosti s bývalou hlavou katolíckej cirkvi akceptovala ako zázrak ďalší 
prípad uzdravenia. Lekári však prípad, v ktorom je uzdravenie čisto z me-
dicínskeho hľadiska nevysvetliteľné, zatiaľ nešpecifikovali. Jána Pavla II.
blahorečili už pred dvoma rokmi.                      JÁN FELIX, Šport 24/04/2013
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Pápež František láme rekordy v po-
pularite medzi ľuďmi aj na interne-
te.  Na populárnom Facebooku ho 
však nenájdete, uchmatla si ho kon-
kurencia. A povieme vám, prečo.

Hoci je nový pápež František 
pápežom iba šesť týždňov, na Slo-
vensku je mimoriadne obľúbený.

Anketa, Bratislava
Opýtaná 1: „Napríklad taký viac 

k tým ľuďom.“
Opýtaná 2: „Vidím v ňom nao-

zaj, že to, čo hovorí, má prežité.“
Redaktor: „Kým podľa priesku-

mu bývalého pápeža Benedikta XVI. 
krátko po jeho zvolení považovalo 
za sympatického iba štyridsať per-
cent Slovákov, podľa najnovšieho 
prieskumu je pápež František sym-
patický až osemdesiatim percen-
tám. O popularite nového pápeža 
svedčí aj množstvo sledovaní jeho 
odkazov na Twitteri. Je zaujímavé, 
že pápež dal prednosť tejto sociál-
nej sieti pred Facebookom. Hoci na 
Facebooku nájdete aj konto pápeža 
Františka, nie je pravé.“

Imrich Gazda, cirkevný analy-
tik: „Vatikán zdôrazňuje, že osobné 
konto pápež Františiek na Facebo-
oku nemá, a ani v budúcnosti to nie 
je v pláne.“

Martin Lojek, administrátor 
kresťanského portálu: „Twitter je 
jednoduchší na používanie, nie je 

až taký príliš osobný ako Facebo-
ok.“

Redaktor: „V praxi to znamená 
aj to, že pápež zverejňuje na Twitte-
ri svoje odkazy bez toho, aby na ne 
ostatní používatelia mohli priamo 
reagovať.“

Zdroj - Twitter
Pápež František: „Teším sa na 

júl v Rio de Janeiro. Dpfam, že sa 
všetci vidíme v tomto veľkom bra-
zílskom meste.“

Redaktor: „Takýchto pápežo-
vých odkazov, tweetov, je už dvad-
saťtri. A toto je ten dnešný.“

Zdroj - Twitter
Pápež František: „V súčasnej 

kríze je dôležité neuzatvárať sa do 
seba, ale byť otvorený a pozorný 
k ostatným.“

Redaktor: „Počet sledovateľov 
pápežových odkazov na Twitteri sa 
približuje k šiestim miliónom. Sú 
v deviatich jazykoch. Ale ako je to 
možné, keď o Františkovi je známe, 
že napríklad s angličtinou má veľké 
problémy?“

Imrich Gazda, cirkevný analytik: 
„Jednotlivé tweety si František ne-
nahadzuje sám, pomáhajú mu v tom 
jeho spolupracovníci z pápežskej 
rady pre médiá, ale Vatikán zdôraz-
ňuje, že každý jeden tweet predtým 
osobne prejde schválením pápeža.“  
          Rado Igaz, Markíza, 25/04/2013

Farár vs veriaci

Ľudia z obce Raslavice sa zatiaľ 
márne domáhajú výmeny miest-
neho farára. Tvrdia, že na svätých 
omšiach sa správa násilnícky a aro-
gantne. Rozhodli sa jeho nadriade-
ných osobne požiadať o výmenu.

(archívne zábery)
Peter Žatko, redaktor: „To bolo 

len niekoľko výrokov miestneho 
farára na svätých omšiach, ktoré 
veriacich pobúrili. Preto sa rozhodli 
konať a všetko spísali na papier.“

Anton Lamanec, starosta obce 
Raslavice: „Ide o vystupovanie 
pána farára a jeho pozíciu v rámci 
farnosti ako takej.“

Obyvateľ obce Raslavice: „Po-
búrila ma tá vec, že odkedy tu do-
šiel pán farár, my sme len zlé oveč-
ky.“

Obyvateľ obce Raslavice: 
„Dosť také arogantné a urážajúce 
na nás, na veriacich.“

Obyvateľ obce Raslavice: „Nič, 
len zlí, zlí. Aj teraz poslednú nede-
ľu, sme krtkovia.“

Peter Žatko, redaktor: „V dedi-
ne vyzbierali takmer šesťsto podpi-
sov od veriacich. Osobne vraj boli 
za arcibiskupom, aby im farára vy-
menil.“

Jaroslav Fabián, hovorca košic-
kej arcidiecézy: „Písomné podkla-
dy sťažností z farnosti Raslavice 
evidujeme a spracovávame.“

Anton Lamanec, starosta obce 
Raslavice: „Posledný rok, dva pri-
búdajú problémy, ktoré súvisia aj 
s fungovaním farského úradu.“

Peter Žatko, redaktor: „Miestny 
farár to všetko považuje za ohová-
ranie a osočovanie najhrubšieho 
zrna.“

Albín Senaj, farár: „Neviem 
o žiadnych nedorozumeniach.“

Peter Žatko, redaktor: „Ale vraj 
ste nejaký arogantný na omšiach, 
že ste použili...“

Albín Senaj, farár: „Neviem 
o tom.“

Peter Žatko, redaktor: „Farár 
už bol aj na koberci u arcibiskupa. 
Ako túto situáciu vyriešia, sme sa 
ale nedozvedeli.“

Jaroslav Fabián, hovorca košic-
kej arcidiecézy: „Arcibiskup Bober 
má dostatočné množstvo informá-
cií, aby rozhodol aj pre dobro far-
nosti, aj pre dobro spomínaného 
kňaza.“              Markíza, 25/04/2013

František navštívi tento rok len 
Brazíliu, nepôjde ani do vlasti

Na oslavách 1 150. výročia prí-
chodu Cyrila a Metoda na Veľkú 
Moravu sa veriaci budú musieť za-
obísť bez hlavy cirkvi. Pápež totiž 
okrem návštevy Južnej Ameriky 
inú „služobku“ tento rok neplánu-
je.

Snaha slovenských cirkevných 
predstaviteľov presvedčiť Svätého 
Otca, aby poctil návštevou Sloven-

sko, tak zrejme nebude úspešná. 
A to ani v júli, ani na jeseň. Ho-
vorca Vatikánu Federico Lombardi 
totiž informoval, že kroky pápeža 
povedú aj napriek stovkám pozvá-
nok len na Svetové dni mládeže do 
Brazílie. Podľa oficiálne nepotvrde-
ných informácií cestovanie nepatrí 
medzi obľúbené činnosti pápeža 
Františka, a je preto otázne, ako 
často bude navštevovať iné kraji-
ny.      (sim), Plus jeden deň 26/04/2013 

Populárny pápež aj na internete

Pápež nepríde

Kaplnka svätého Jakuba s kostnicou

Kaplnku svätého Jakuba s kostnicou na Námestí SNP si aj tento rok počas 
dní otvorených dverí samosprávy prišli pozrieť stovky ľudí. Uplynulý ví-
kend ju verejnosti sprístupnili na štyri hodiny. za jeden deň pritom do cinto-
rínskej kaplnky vstúpilo približne päťsto zvedavcov.  TV Bratislava, 24/04/2013 


