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Pápež navštívil svojho menovca
Pápež František včera navštívil 

hrobku svätého Františka z Assisi, 
ktorého učeniu chce zasvätiť svoj 
pontifikát. Hlavu katolíckej cirkvi
na ceste sprevádzali ôsmi kardináli, 
ktorí mu majú pomôcť zreformo-
vať cirkev.

Hrobka Františka z Assisi po-
chádza z 13. storočia a nachádza sa 
v rovnomennom mestečku. Pápež 
si meno tejto historickej postavy 
vybral preto, lebo svoj pontifikát
chce zasvätiť najmä chudobným 

ľuďom na okraji spoločnosti. Fran-
tišek z Assisi je pritom patrónom 
celého Talianska. V krajine ho vo-
lajú Ten chudobný. Svätec pochá-
dzal z bohatej rodiny, keďže bol 
synom obchodníka s oblečením. 
Zbavil sa však majetku a svoj život 
zasvätil chudobe. Na pápežskú púť 
pricestovalo do 100-tisíc veriacich. 
Katolícka cirkev sa musí zbaviť 
„márnosti, arogancie a pýchy“ a po-
korne slúžiť najchudobnejším čle-
nom spoločnosti, vyhlásil pápež.            
 (sita, tasr), Plus jeden deň 05/10/2013 

Balzam z Assisi

Pápež František pricestoval včera na 
návštevu do mesta Assisi, v ktorej 
úvode, ale aj v homílii na omši vyjadril 
smútok nad stroskotaním lode so stov-
kami imigrantov pri južnom pobreží 
Talianska a odsúdil „ľahostajnosť 
k tým, ktorí utekajú pred otroctvom 
a hladom, pričom však nachádzajú 
smrť“. Do talianskeho mesta pápež 
pricestoval na púť po stopách patróna 
Talianska sv. Františka z Assisi, ktoré-
ho sviatok si včera pripomenula nie-
len katolícka cirkev. Katolícka cirkev, 
od najnižšie postaveného kňaza až 
po pápeža, sa musí zbaviť „márnosti, 
arogancie a pýchy“ a pokorne slúžiť 
najchudobnejším členom spoločnosti, 
vyhlásil pápež. V Katolíckom inštitú-
te pre telesne a duševne postihnutých 
Serafico sa stretol s hendikepovanými
deťmi a dospelými. Bol dojatý život-
nými príbehmi ľudí, ktoré si v Assisi 
vypočul. „Mnohí z vás boli vyškrtnutí 
z tohto divokého sveta, ktorý nepo-
núka prácu, nepomôže, je mu jedno, 
že sú na svete deti, ktoré umierajú od 
hladu, je mu jedno, že je veľa rodín, 
ktoré nemajú čo jesť,“ uviedol. 
                                     Šport 05/10/2013

František v Assisi

Prvýkrát v histórii Slovenska 
v Bratislave stretli tri desiatky naj-
vyšších cirkevných hodnostárov 
z celej Európy. Biskupi diskutova-
li najmä o odluke cirkvi od štátu. 
Zdá sa, že na Slovensku nastanú 
v tomto smere zmeny. Ministerstvo 
kultúry opäť žiada zmenu financo-
vania cirkvi.

Platy farárov, činnosť biskup-
ských úradov, výučba náboženstva 
na školách, či príspevky na cirkev-
né zdravotnícke zariadenia. Toto 
všetko stojí štát ročne milióny eur. 
To, že by sa malo zmeniť financo-
vanie cirkvi, už naši politici rieši-
li niekoľkokrát. Zatiaľ všetko po 
starom. Ministerstvo kultúry však 
opäť presadzuje zmenu.“

Jozef Bednár, hovorca MK SR: 
„V tejto chvíli máme odpovede od 
predstaviteľov jednotlivých cirk-
ví, že sa v zásade nebránia súpisu 
majetku a takisto nám už väčšina 
cirkví vyčíslila, aký je podiel štát-
neho príspevku na ich celkových 
nákladoch.“

Slávka Dvořáková, redaktorka: 
„Konferencia biskupov Slovenska 
nie je zásadne proti zmene vo fi-
nancovaní.“

Jozef Kováčik, hovorca KBS: 
„Veríme, že v budúcnosti naozaj 
nájdeme spoločnú reč, aby sme 
naozaj mohli nájsť ten nový model 
financovania, aby nepoškodzoval
menšinové cirkvi.“

Slávka Dvořáková, redaktorka: 
„V Rakúsku, či Nemecku majú ná-
rok na cirkevné sviatosti, ako je so-
báš, pohreb, spoveď, či krst iba tí, 
ktorí odvádzajú takzvanú cirkev-
nú daň. V Taliansku, Španielsku, 
či Maďarsku, to funguje podobne 
ako u nás - darovanie dvoch per-
cent z daní. Vo Francúzsku, Ame-
rike, či Brazílii sa cirkvi financujú
sami. Najnovší európsky prieskum 
ukázal, že katolíci priam volajú po 
istej samostatnosti cirkvi.“

Emília Hrabovec, cirkevná his-
torička: „Ja bych takrečeno posväti-
la ich konanie tam, kde to oni sami 
považujú za vhodné, ale nemiešala 
sa im do života tam, kde by mohla 
limitovať ich osobné, súkromné, 
životné voľby.“

Slávka Dvořáková, redaktorka: 
„Biskupi z celej Európy sú pripra-
vení vec riešiť. Rokovania o odlu-
ke cirkvi od štátu otvorili v Brati-
slave. Prezident Ivan Gašparovič 
vítal biskupov so šampanským 
v ruke.“

Ivan Gašparovič, prezident SR: 
„Štát s cirkvou nesmie bojovať.“

Redaktor: „Chceme uchovať 
najmä nediskriminovanosť kresťa-
nov.“

Stanislav Zvolenský, rímsko-
katolícka cirkev - Konferencia bis-
kupov Slovenska: „My sa snažíme 
najmä vzájomný rešpekt.“

                     TV JOJ, 06/10/2013

Odluka cirkvi od štátu?

Priblížili sa k Bohu.  
Získali Nobelovu cenu

Štokholm - Najväčší vedecký úspech 
za posledné roky. Také označenie 
dostalo potvrdenie tzv. božej častice, 
ktorej objaviteľa Petra Higgsa včera 
odmenili Nobelovou cenou za fyziku. 
Britský vedec predpovedal časticu po-
menovanú Higgsov bozón ešte v roku 
1964. Jej existenciu však potvrdili až 
vlani vo Veľkom hadrónovom urých-
ľovači vo švajčiarskej Ženeve. Spolu 
s Higgsom získal prestížne vedecké 
ocenenie aj jeho belgický kolega Fran-
cois Englert. ,,Keď bozón vlani v júli 
objavili, Higgs povedal, že si otvorí 
šampanské, hoci vôbec nepije. Sám 
neveril, že tento objav príde ešte za 
jeho života,“ povedala pre HN mladá 
slovenská vedkyňa Nikoleta Vujisič, 
ktorá s prestávkami už vyše roka pra-
cuje v laboratóriách CERN-u, kde bo-
zón objavili.        (LEM), HN 09/10/2013
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Bezákovi rodičia sa stretli s arcibisku-
pom Zvolenským:

Osud syna im nie je ľahostajný. 
Predseda Konferencie biskupov Slo-
venska a bratislavský arcibiskup Sta-
nislav Zvolenský sa v nedeľu stretol 
s rodičmi odvolaného trnavského ar-
cibiskupa Róberta Bezáka. Čakali ho 
pred Katedrálou sv. Martina v Bra-
tislave po omši, ktorú celebroval na 
záver zasadania Rady európskych 
biskupských konferencií.

Zvolenský včera nešiel bočným 
východom ako vo štvrtok večer, keď 
ho spolu s prefektom Kongregácie 
pre biskupov, kardinálom Marcom 
Quelletom, tiež čakali príbuzní a prí-
vrženci Bezáka. Matka Bezáka podľa 
okolostojacich požiadala Zvolenské-
ho, aby jej synovi pomohol. Zároveň 
mu vyjadrila vďaku za to, čo pre neho 

doteraz urobil. Priaznivci odvolaného 
arcibiskupa držali jeho fotografie po-
čas omše, ktorú v Katedrále sv. Marti-
na celebroval bratislavský arcibiskup 
Stanislav Zvolenský. To isté urobili 
už vo štvrtok, keď omšu slúžil prefekt 
Kongregácie pre biskupov, kardinál 
Marc Quellet. Ten totiž pripravoval 
podklady v prípade odvolania arcibis-
kupa Bezáka. Kardinál posielal otáz-
ky, na ktoré mal Be zák odpovedať 
Vatikánu. Quellet vo štvrtok povedal, 
že je pripravený sa s Bezákom kedy-
koľvek stretnúť. ,,Ak prejaví záujem, 
som pripravený sa s ním v Ríme stret-
núť,“ povedal pre Tlačovú kanceláriu 
Konferencie biskupov Slovenska. 
Kardinál Quellet prišiel na Slovensko 
práve na zasadanie Rady európskych 
biskupských konferencií. 

                 sita, Nový Čas 07/10/2013

Zalobuje Duka u pápeža?

Český kardinál sa stretol s Bezákový-
mi rodičmi

Bojujú za svojho syna. Včera sa 
po omši v bratislavskom Dóme sv. 
Martina protestovalo proti odvolaniu 
arcibiskupa Róberta Bezáka. Nechý-
bali ani jeho najbližší – rodičia a sestra 
Gabriela.

Stihli sa porozprávať aj s dvo-
mi dôležitými mužmi v celej kauze 
– predsedom Konferencie biskupov 
Slovenska Stanislavom Zvolenským 
a českým kardinálom Dominikom Du-
kom. Dominik Duka sa považuje za 
človeka, ktorý by mohol očistiť Bez-
ákovo meno. Povedal, že Bezák nebol 
odvolaný pre morálny delikt. V sobotu 
vystupoval na zasadnutí Rady európ-
skych biskupských konferencií. Prístup 
k nemu nám však nepovolili. Stretnúť 
sa nám ho podarilo až po nedeľnej 
omši v Dóme sv. Martina, kde ho ob-
klopili veriaci. Ľudia okolo ho prosili 
o pomoc, aby orodoval na najvyšších 
miestach. „Rozumiem vám,“ povedal 
im Duka, ale veriacich upozornil, že 
nešťastná situácia okolo bývalého ar-
cibiskupa by sa mala vyriešiť najprv 
u nás doma. „Do Vatikánu pôjdem vo 
februári,“ povedal pre denník Plus JE-
DEN DEŇ Duka.

Pomôže mu?
Či bude môcť reálne pomôcť re-

habilitovaniu Róberta Bezáka, však 
nevie. „Nemôžem vám nič sľubovať, 
lebo to je problém tu, na Slovensku,“ 
vysvetlil. Bezákovo odvolanie pova-
žuje za nešťastnú kauzu, ktorá vyvo-
láva napätie. „Slovenská biskupská 
konferencia je suverénna, a preto ako 
zástupca susedného štátu nemám prá-
vo zasahovať. Nepoznám celú situ-
áciu,“ konštatoval. Obáva sa, že ako 
človek zvonka môže šliapnuť vedľa. 
S Dukom sa pred chrámom stretli aj 
Bezákovi rodičia, matka ho dokonca 
vybozkávala.

Čo bude s Bezákom?
Môj brat je zatiaľ na Slovensku. 

Pripravuje sa na to, že pôjde do Talian-
ska. No zatiaľ ešte nevie kedy,“ po-
vedala pre denník Plus JEDEN DEŇ 
Gabriela. Jej brat Jozef dodal, že to 
bude už asi v novembri. Róbert Bezák 
má pôsobiť v talianskom Busollengu 
neďaleko Verony v kláštore rehole re-
demptoristov, ktorej je členom.

Stretnutie so Zvolenským
Rodičia po omši zastavili aj 

Stanislava Zvolenského, vraj ho  

Kauza arcibiskupa Róberta Bezáka 
neutícha ani po viac ako roku. Asi 
stovka priaznivcov včera večer stá-
la s jeho fotografiou na omši, ktorú
celebroval Marc Quellet. Práve on 
pripravoval podklady k jeho odvo-
laniu. V týchto dňoch je v Bratisla-
ve na zasadaní Rady európskych 
biskupských konferencií. Marc 
Quellet povedal , že je ochotný 
sa s Róbertom Bezákom stretnúť 
v Ríme.

Krátko pred 19. hodinou sa 
veriaci zišli pred Dómom svätého 
Martina v Bratislave kde kardinál 
Marc Quellet slúžil svätú omšu. 
V rukách držali transparenty a od-
kazy, vyjadrujúce podporu odvola-
nému arcibiskupovi. Početná bola 
aj skupina veriacich z Česka.

Veriaci z Českej republiky: „Vo 
chvíli, keď sme sa dozvedeli že tu 
dnes bude vlastne tá najkompetent-
nejšia osoba v katolíckej cirkvi, 
ktorá by mohla a podľa nás mala 
podať vysvetlenie, tak sme sem 
prišli položiť tú otázku.“

Iveta Gombošová, redaktorka 
RTVS: „Marc Quellet sa však ve-
riacim vyhol. Do kostola prišiel 
zadným vchodom. Jediný krátke 
vyjadrenie k tejto téme poskytol 
tlačovej kancelárii Konferencie 
biskupov Slovenska. V ňom tvrdí, 
že Svätý otec sa rozhodol po veľmi 
dôkladnom osobnom oboznámení 
sa s týmto prípadom. S Róbertom 
Bezákom je Marc Quellet pripra-
vený stretnúť sa v Ríme, ak on o to 
prejaví záujem. Brat Róberta Bezá-
ka nám však povedal, že o stretnu-
tie sa arcibiskup snaží už dlho.“

Jozef, brat Róberta Bezáka: 
„On už o to požiadal veľakrát, ale 
vôbec mu neodpovedal, aj listy po-
slal nunciovi v Bratislave, ale ne-
odpovedá sa vôbec na tie listy.“

Iveta Gombošová, redaktorka 
RTVS: „Dnes už emeritný arcibis-
kup Róbert Bezák bol odvolaný 
v júli 2012 po vykonaní apoštol-
skej vizitácie. Verejnosť sa dôvody 
prečo sa tak stalo nedozvedela.“      
                             STV 1, 04/10/2013 

Veriaci sa opäť postavili za arcibiskupa Bezáka

Prosíme vás, pomôžte nášmu synovi...

poriadne zaskočili. „Pripomenuli 
mu, že spolu dobre vychádzali, veď 
boli spolužiaci. On im len povedal, 
že situácia je zložitá,“ prerozprávala 

nám stretnutie Bezákova sestra, kto-
rá protestné zhromaždenie zorgani-
zovala.

  pb, pror, Plus jeden deň 07/10/2013
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Priaznivci odvolaného arcibiskupa 
Róberta Bezáka držali včera počas 
omše, ktorú v Katedrále sv. Martina 
v Bratislave celebroval bratislavský 
arcibiskup Stanislav Zvolenský, fo-
tografie Bezáka. Včerajšia omša sa
konala na záver zasadania Rady eu-
rópskych biskupských konferencií, 
ktoré bolo v Bratislave od 3. októb-
ra. Priaznivci Bezáka to isté spravili 
už vo štvrtok, keď omšu slúžil pre-
fekt Kongregácie pre biskupov kar-
dinál Marc Quellet. Ten totiž pripra-
voval podklady v prípade odvolania 
Bezáka. Kardinál posielal otázky, 
na ktoré mal Bezák odpovedať Va-

tikánu. Quellet vo štvrtok povedal, 
že je pripravený sa v Ríme s Bezá-
kom kedykoľvek stretnúť. Predseda 
Konferencie biskupov Slovenska 
a bratislavský arcibiskup Stanislav 
Zvolenský sa včera stretol s rodičmi 
Bezáka. Tí ho čakali pred Katedrálou 
sv. Martina po omši, ktorú celebroval 
na záver zasadania Rady európskych 
biskupských konferencií. Zvolenský 
včera nešiel bočným východom ako 
vo štvrtok večer, keď jeho a Quelleta 
tiež čakali príbuzní a prívrženci Bez-
áka. Matka Bezáka požiadala Zvo-
lenského, aby jej synovi pomohol.   
  PETER DODEK, Šport 07/10/2013 

Odvolaný trnavský arcibiskup Róbert Bezák by mal už v novembri odcestovať do 
Talianska. Povedal to jeho brat Jozef. Podľa dostupných informácií by mal pôsobiť 
v talianskom Bussolengu neďaleko Verony, v kláštore rehole redemptoristov, kto-
rej je členom. Bezák v súvislosti s tvrdením o jeho odchode do zahraničia na ese-
mesky Nového Času neodpovedal. Je však známe, že svoju budúcnosť so Sloven-
skom nespájal už dlhší čas. Na letnom festivale Pohoda sa vyjadril, že po všetkom, 
čím si prešiel, zvažuje odchod z krajiny. ,,Aj keď ma ľudia majú radi, Slovensko sa 
pre mňa na tejto úrovni zatvára. Nechcel som, ale dá sa žiť aj inde,“ povedal vtedy 
emeritný arci biskup. Svätý Otec Benedikt XVI. vlani 2. júla odvolal arcibiskupa 
Róberta Bezáka z pastoračného riadenia Trnavskej arci diecézy. Rozhodol sa tak 
na základe apoštolskej vizitácie, ktorá sa uskutočnila 22. januára až 1. februára 
2012. Jeho odvolanie vyvolalo mohutný ohlas veriacich.   Nový Čas 07/10/2013 

Bezákovi rodičia so Zvolenským

Aj 40 týždeň roku 2013 bol našťastie 
bohatý na mnohé dobré udalosti, kto-
ré prišli spoza hraníc. Začíname pria-
mo v najmenšom štáte na svete, za 
ktorým zo Slovenska nemusíte ces-
tovať veľmi ďaleko. Podľa ostatného 
sčítania ľudu nemá ani 1000 obyvate-
ľov a celý by ste ho prešli doslova za 
pár minút. Ide samozrejme o Vatikán, 
z ktorého prišli pre kresťanských ve-
riacich zaujímavé správy. Bývalých 
pápežov Jána Pavla II. a Jána XXIII. 
vyhlásia za svätých na budúci rok 
v apríli. Pápež František to už ozná-
mil na stretnutí s kardinálmi v Apoš-
tolskom paláci.

Reportérka TA3: „Kresťanský 
svet čakal na termín kanonizácie od 
júla tohto roka. Pápež František vte-
dy potvrdil druhý zázrak pripisovaný 
poľskému rodákovi Jánovi Pavlovi 
II., čo otvorilo cestu najrýchlejšiemu 
svätorečeniu v novodobých dejinách 
rímskokatolíckej cirkvi. Svätý otec 
schválil tiež svätorečenie Jána XXIII., 
ktorému do smrti pripísali dosiaľ iba 
jeden zázrak. František však rozho-
dol, že v jeho prípade druhý nie je 
potrebný.“

Jacopo Scaramuzzi, korešpondent 
Time News Vatican: „Určite je to 
veľmi dôležitá voľba pontifika. Nepa-
mätám si iných pápežov, ktorí by sa 
rozhodli pre svätorečenie tak skoro od 
svojho zvolenia. Bergolio bol zvolený 
iba pred šiestimi mesiacmi.“

Reportérka TA3: „Podľa hovorcu 
poľskej biskupskej konferencie Józ-
sepha Klocha, toto rozhodnutie iba 

potvrdzuje fakt, že František nadvia-
zal na myšlienky, ktoré predstavili už 
jeho predchodcovia. Obaja zosnulí 
pápeži patria k najobľúbenejším a zá-
roveň najvplyvnejším pápežom v no-
vodobých dejinách katolíckej cirkvi.“

Elena Policarpo, rehoľná sestra: 
„Čo sa mi páčilo a priťahovala mal, 
bol spôsob, akým sa Ján Pavol II. us-
mieval. V mojich spomienkach ostal 
tvárou mieru.“

Nadia Carrera, pútnička: „Sme 
veľmi radi, už bolo načase. Ján Pa-
vol II. je svätý a zaslúži si to. Čo viac 
k tomu dodať?“

Reportérka TA3: „Na slávnostnej 
ceremónii zrejme nebude chýbať ani 
emeritný pápež Benedikt XVI. Pôj-
de tak o výnimočnú udalosť, počas 
ktorej vzdajú hold svojim predchod-
com dvaja žijúci pápeži.             

                       Dominika Bahledová
                          TA3, 04/10/2013

Svätorečenie bude v apríli

O Bezákovi všetci mlčia

Do Bratislavy vo štvrtok zavítala 
cirkevná vrchnosť celej Európy. Za 
prísnych bezpečnostných podmienok 
dorazil aj kardinál, ktorý stál v pozadí 
odvolania arcibiskupa Róberta Bezá-
ka. Pri jeho mene ale cirkevným hod-
nostárom nebolo veľmi do reči. 

Najvplyvnejší biskupi z celej Eu-
rópy sa stretli v luxusnom hoteli v cen-
tre Bratislavy. Oficiálne bola reč o vý-
ročí príchodu Cyrila a Metoda. Nás ale 
skôr zaujímalo čo si myslia o odvolaní 
Róberta Bezáka. Jeho odvolanie by 
mal mať neoficiálne na svedomí tento
kardinál. Vo Vatikáne šéfuje takzvanej 
Kongregácii pre biskupov. Pod pal-
com tak má menovanie aj odvolávanie 
všetkých biskupov. Na médiá aj na 
otázky o odvolaní Bezáka si ale zatiaľ 
nenašiel čas. Na tlačovej konferencii 
sa objavil vplyvný maďarský kardinál 
Péter Erdő. Ten sa mal podľa mediali-
zovaných informácií za Bezáka priho-
várať vo Vatikáne. Vraj chcel dosiah-
nuť prehodnotenie jeho kauzy. Realita 
je ale takáto.

Péter Erdő, arcibiskup Budapešti-
-Ostrihomu: „Nie, nikdy som vo Vati-
káne o nič podobné nežiadal.“

Redaktor: „Kardinál sa Bezáka 
nezastal ani raz počas celého rozho-
voru. Podobne ako naši biskupi aj on 
rešpektuje rozhodnutie pápeža. Viac 
sme sa ho už pre zásah hovorcu ne-
stihli opýtať.“

Arcibiskup Erdő: „O takýchto ve-
ciach v katolíckej cirkvi môže rozho-
dovať iba Svätý Otec.“ 

Redaktor: „Takže maďarský kardi-
nál sa údajne o kauzu Róberta Bezáka 
nikdy nezaujímal. A na naše otázky 
nám už tradične neodpovedal ani arci-
biskup Zvolenský.“

         Lukáš Zuzelka, TA3, 06/10/2013

Bezák ide do talianskeho kláštora!
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Servis pre biskupov v Bratislave:
Kým pápež František presadol 

do lacných áut, v Bratislave na 
stretnutí európskych biskupov sa 
to hemží luxusnými fárami. Vchod 
do Katedrály sv. Martina vo štvr-
tok večer dokonca strážila vládna 
ochranka!

Veriaci vo štvrtok večer márne 
čakali pred Katedrálou sv. Martina 
v Bratislave, aby pred kardinálom 
Marcom Ouelletom vyjadrili svoju 
nespokojnosť s odvolaním Róber-
ta Bezáka. Ten sa totiž do chrámu 
dostal zadným vchodom. Nový Čas 
má ako jediný zábery, ako vatikán-
sky hodnostár vchádza do chrámu. 
Jeho príchod má však ďaleko od 
spôsobov, ktoré sú vlastné pápe-
žovi Františkovi. Ouelleta totiž  

doviezli na luxusnej limuzíne BMW. 
Za ňou stálo ďalšie fáro - terénny 
mercedes, ktorý bolo v minulosti 
vídať ako sprievodné vozidlo pre-
zidenta Ivana Gašparoviča. Priestor 
pri zadnom vchode dokonca strážili 
niekoľkí vládni ochrankári! Podľa 
hovorcu biskupov Jozefa Kováčika 
je Ouelletov pobyt na Slovensku 
považovaný za ministerskú návšte-
vu a všetko vybavovala Apoštolská 
nunciatúra. ,,Ide o úplne štandardný 
postup pri návšteve tohto rangu,“ 
uviedol. Ministerstvo vnútra prizna-
lo, že pre vatikánskeho hodnostára 
zabezpečilo ochranu aj policajný 
sprievod. ,,Sily a prostriedky, ktorý-
mi Úrad na ochranu ústavných čini-
teľov a diplomatických misií zabez-
pečoval uvedené úlohy, nebudeme  

z bezpečnostného a taktického dô-
vodu špecifikovať,“ uviedla Lucia
Kirinovičová z ministerstva. Bis-
kupi si na svoje rokovanie vybrali 
luxusný hotel v centre Bratislavy. 
Samotný pápež sa však na znak 
skromnosti odmietol vo Vatikáne 
presťahovať z penziónu do honos-
ného Apoštolského paláca. ,,Bol 
zvolený hotel, ktorý je logisticky 
vhodný pre pohyb medzi chrámami. 
Z pohľadu nárokov nejde o hotel, 
ktorý by presahoval potreby návšte-
vy Slovenska na úrovni ministrov, 
skôr naopak,“ argumentoval Ková-
čik. Ďalším dôvodom podľa neho 
bolo, že cirkev nemá v Bratislave 
budovu, v ktorej by sa mohla po-
dobná akcia konať. 
       Miroslav Staník, Nový Čas 05/10/2013 

Návrat bezákovcov do čela Tr-
navskej arcidiecézy? Po septem-
brových voľbách do Presbyterskej 
rady je známych niekoľko mien 
členov poradného orgánu arcibis-
kupa. Zaujímavé však je, že mno-
hí zo zvolených patria k podporo-
vateľom odvolaného trnavského 
arcibiskupa Róberta Bezáka.

Netrvalo ani štyri mesiace a 
,,Bezákovi“ dekani, ktorých od-
volal nový trnavský arcibiskup 
Ján Orosch, sa v tajnej voľbe 
dostali do poradného orgánu Tr-
navskej arcidiecézy. Jej hovorca 
ich mená nechcel prezradiť, keď-
že ešte neboli vymenovaní. Ako 
sa však Novému Času podarilo 
zistiť, medzi zvolenými členmi 
Presbyterskej rady budú práve 
podporovatelia odvolaného arci-
biskupa. Ide aj o bývalých deka-
nov, ktorých Bezákov nástupca 
na arcibiskupskom stolci odvolal 
a presunul do iných farností. ,,Je 
to isté potvrdenie toho, že Bezák 
nebol taký zlý a ani nemal okolo 
seba ľudí, ktorí by boli konflikt-
ní alebo problematickí, ako mu to 
pripisujú z vyšších miest,“ myslí 
si trnavský dekan Marcel Kubi-
nec, ktorého po odvolaní Bezáka 
z funkcie arcibiskupa preložili na 
dedinskú faru v Šoporni. Dôvera 
kňazov, ktorí ho volili, ho potešila. 

Obáva sa však, že spolu s ďalšími 
,,opozičnými“ dekanmi budú veci 
presadzovať len ťažko. ,,Je to po-
radný orgán biskupa. On nás má 
vypočuť. Myslím, že to bude ro-
biť veľmi formálne. A bude si ro-
biť to, čo chce,“ dodal skepticky 
Kubinec.

PRESBYTERSKÁ RADA
- kňazský senát
- pôsobí ako poradný orgán ar-

cibiskupa
- arcibiskup má vypočuť jej 

mienku pri vymenovaní farárov, 
zriadení, zmene a zrušení dekaná-
tov, farností

- členovia rady nie sú platení 
a zachovávajú mlčanlivosť

- funkčné obdobie trvá 5 rokov
Marcel Kubinec 
- exdekan z Trnavy preložený 

do Šoporne 
György Herdics 
- exdekan z Dunajskej Stredy
Viliam Arbet 
- člen zboru konzultorov
Peter Cibira 
- exdekan zo Serede
Ladislav Elek 
- dekan v Komárne
Nový trnavský arcibiskup Ján 

Orosch bude mať za poradcov Bez-
ákových ľudí.

                       Nový Čas 05/10/2013

Sklom proti cestnej soli

Katedrálu sv. Martina ochráni stena 
za 80 000 eur

Priečelie Katedrály sv. Martina 
prekryje sklenená stena. Bariéru za 
80-tisíc eur na rušnej Staromestskej 
ulici postavia ešte tento rok do prvé-
ho snehu. Má totiž jednu z dominánt 
metropoly chrániť pred vodou, so-
ľou a snehom zo striekajúcich áut.

Katedrálu počas zimy najviac 
poškodzuje soľ, ktorú autá spolu 
s vodou striekajú na jej múry. Na 
problém upozornil ešte vlani mest-
ský poslanec Sven Šovčík. Bariéra 
zo sklenených tabúľ sa bude tiahnuť 
od Rudnayovho námestia po výjazd 
na Staromestskú ulicu. Peniaze, kto-
ré sa do jej stavby investujú, mal 
predtým dostať Devín na verejné 
toalety, no nakoniec sa situácia vy-
riešila. ,,Rekonštrukcia verejných to-
aliet v Devíne sa financuje aj napriek
tohtoročnému rozpočtu,“ hovorí 
spokojne starostka Ľubica Kolková. 
Magistrát už uzavrel verejnú súťaž, 
vyhrala najnižšia ponuka. Náklady 
na realizáciu bariéry sú 70 000 eur, 
projektová dokumentácia vyšla na 
ďalších 10 000 eur. Mesto chce, aby 
bola ochranná stena vybudovaná do 
začiatku tohtoročnej zimy. Rozsiahla 
rekonštrukcia Katedrály sv. Martina 
takmer za milión eur bola dokonče-
ná len pred niekoľkými mesiacmi.   
                 ba, tasr, Nový Čas 05/10/2013

Vzbura trnavských kňazov!

Ochranka, limuzíny a luxusný hotel!
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Farára má usvedčovať 
denník

Tento týždeň priniesol aj pokračovanie 
kauzy sexuálneho zneužívania mladej 
školáčky kňazom. V prípade sa objavi-
lo niekoľko nových dôkazov. Zneuží-
vané dievča si údajne písalo denník, 
v ktorom malo opisovať všetky faráro-
ve praktiky.“

Zatiaľ najväčšia sexuálna kauza 
v katolíckej cirkvi má už presne týž-
deň. Za ten čas si obvinený farár musel 
vo svojej farnosti zbaliť kufre. K po-
dozreniam sa zatiaľ nepriznal ani pred 
políciou. A ani pred našou kamerou.

Obvinený farár: „Viete čo, ja ne-
budem sa vyjadrovať. Až potom, keď 
bude po všetkom. Dobre?“

Redaktor TA3: „Obvinený farár 
sa už stihol odsťahovať aj z miestnej 
fary. A niekoľko dní o ňom nepočuli 
ani miestni dedinčania. Dedinčania 
síce stoja na strane farára, no v kauze 
sa najnovšie objavili dôkazy, ktoré skôr 
potvrdzujú farárovu vinu. Usvedčo-
vať ho má aj denník mladej školáčky, 
v ktorom má byť všetko o údajnom 
sexuálnom zneužívaní. Okrem denníka 
majú farára usvedčovať aj esemesky. 
Svojej obeti ich mal vypisovať niekoľ-
ko mesiacov. Rodina mladej školáčky 
oficiálne s nikým nekomunikuje. Na-
posledy sa dokonca odmietla stretnúť 
aj s nitrianskym biskupom. Obvinený 
kňaz si teraz bude musieť počkať na 
verdikt súdu. Dovtedy sa svojim veria-
cim nebude môcť verejne prihovárať.“

Božena Bruchterová, hovorkyňa 
KR PZ v Nitre: „V prípade preukáza-
nia viny súdom hrozí obvinenému za 
tento zločin trest odňatia slobody na 3 
až 8 rokov.“

    Lukáš Zuzelka, TA3, 06/10/2013

Pápež František prekvapuje čoraz 
viac. Jeho posledné vyjadrenia o vzťa-
hu cirkvi k homosexuálom, rozvodom 
i k prerušeniu tehotenstva prekvapujú. 
Nielen bežných veriacich, ale najmä 
konzervatívne duchovenstvo, ktoré za-
tiaľ zväčša mlčí, prípadne sa vyjadruje 
zdržanlivo. Hlavná pápežova myšlien-
ka: „Nesmie existovať žiadne duchov-
né zasahovanie do osobného života,“ 
vyjadruje všetko. Týmto výrokom 
rúca posledné zvyšky inkvizície zame-
ranej na kategorizovanie ľudí. Treba 
rešpektovať všetkých blížnych bez 
rozdielu, a to aj ateistov. Liečiť rany 
rozvedených, ktorí chcú po životných 
omyloch znova vstúpiť do manželstva. 
Poláskať ženy, čo sa dostali do nechce-
nej situácie a nevidia iné východisko, 
len sa zbaviť toho zhluku buniek, čo sa 
dá ešte ťažko nazvať životom. Vyrie-
šiť ženský princíp v hierarchii cirkvi, 
či nezasahovať do sexuálnej, spolo-
čenskej a hodnotovej orientácie ľudí. 
Odrazu tu máme fenomén, ktorým 
pápež predbieha míľovými krokmi 
duchovenstvo. Väčšinou to v novodo-
bých dejinách bolo naopak. Impulzy 
na zmenu prišli zdola, od rebelujúcich 
kňazov. Vyplýva to aj z úsilia Vatiká-
nu byť konečne iným. František veľmi 
dobre vie, že sa už nedá zachovávať 
inštitúciu katolíckej cirkvi z pozície 
sily. Preč sú doby pornokracie, keď 
v 10. storočí vládli namiesto pápežov 
ich metresy. Pominuli sa časy borgiov-
skej krutovlády a ďalších výstrelkov 
rímskych biskupov, ktorí viedli vojny, 
zakladali si nevestince a plodili deti so 
ženami svojich podriadených. Pritom 
tvrdili, že Boh to tak chce. Známe je aj 
nie celkom objasnené konanie Pia XII. 
voči Hitlerovi. Až Ján XXIII. v polovi-
ci minulého storočia urobil prvé kroky 
v približovaní sa pápeža k veriacim. 
Škoda, že zomrel tak veľmi skoro. 
Ubehol dlhý čas a je tu zrazu dosiaľ 
neznámy pápež, ktorý niekoľkými šo-
kujúcimi vyhláseniami zariadil, že na 
samom vrchole sedmobrežného kruhu 
Ríma stojí naraz staré vedľa nového. 
A to nové má nesmiernu nosnú silu. 
Asi si ani nedokážeme predstaviť, 
akým názorom musí František čeliť 
priamo vo Vatikáne. Podľa slov ne-
meckého novinára Matthiasa Drobin-
ského to už dávno nebolo v cirkvi také 
napäté ako dnes. V Ríme sa začína 
konať niečo naozaj pre ľudí. Katolícka 
cirkev sa po stáročia očividne zaobera-
la najmä sama sebou. Od zavádzania 

nevysvetliteľných doktrín Nicejského 
snemu, ktorý v roku 325 oficiálne usta-
novil, že Ježiš je Božím synom, až po 
vyhlásenie neomylnosti pápeža v roku 
1870... Napriek snahám súčasného us-
mievavého pápeža, ktorý s ľahkosťou 
vetra vydáva nevídané vyhlásenia, to 
bude s ich realizáciou problematické. 
Ťažko si napríklad predstaviť, že by sa 
predstaviteľ katolíckej cirkvi na Slo-
vensku arcibiskup Stanislav Zvolen-
ský zúčastnil na Dúhovom pochode. 
Mnohí bežní kňazi majú doteraz prob-
lém zosobášiť rozvedeného či pokrstiť 
dieťa narodené slobodnej matke. A to 
už nehovorím o pochovávaní samo-
vrahov. Pápež František je oficiálnou
hlavou štátu Vatikán, ktorý má dosah 
na najrozšírenejšiu cirkevnú komu-
nitu na svete. Môže vydávať dekréty, 
ktorými vymenováva a odvoláva bis-
kupov na celej zemeguli. Zatiaľ majú 
jeho slová iba nosnú silu. Účinnými sa 
stanú, až keď začne vydávať dekréty 
a nariadenia. Objaví sa dekrét naprí-
klad o povinnosti zakladať v jednot-
livých diecézach združenia na pomoc 
ženám po umelom prerušení tehoten-
stva či o riešení otázok veriacich gejov 
a lesieb v zmysle pomoci blížnemu 
bez zdvihnutého prsta? Mnohé ženy 
by zaiste privítali otvorenie kňazských 
seminárov aj pre ne. Veľa príkladov 
z dvetisícročnej histórie rímskokato-
líckej cirkvi dáva na skepticizmus plné 
právo. Ale nádej oživuje. A tej, spolu 
s väčšinou katolíkov na svete, pevne 
držme palce.

Pápež František rúca zvyšky in-
kvizície zameranej na kategorizovanie 
ľudí. Treba rešpektovať bez rozdielu 
všetkých blížnych. 

    Vojtech Czobor, Pravda 05/10/2013

Hľadanie novej rovnováhy

Biskupstvo v nemeckom Limburgu 
priznalo, že náklady na honosnú rezi-
denciu biskupa Franza Petra Tabertaze 
van Elsta sa vyšplhali na 31 miliónov 
eur. Odhadovali sa pritom na sumu 
trikrát nižšiu. Vatikán preto už minu-
lý týždeň vyslal na západ Nemecka 
inšpekciu, aby preverila správy, že 
biskup si užíva luxus v rozpore s hlá-
saním pápež Františka o cirkvi chu-
dobných. Kontroverzný biskupský 
komplex v Limburgu mal pôvodne stáť 
5 – 6 miliónov eur. Nemecká tlač však 

špekulovala, že reálne náklady mohli 
dosiahnuť približne 10 miliónov eur. 
Na základe týchto informácií Taberze 
van Elsta prekrstili médiá na biskupa 
luxusu. Ten po septembrovej inšpek-
cii, oficiálnej bratskej návšteve kardi-
nála Giovanniho La Giola prisľúbil, že 
zverejní skutočnú výšku výdavkov za 
svoje sídlo. Uvedená suma šokovala aj 
členov rady, ktorá dohliada na financie
biskupstva a cíti sa Van Elstom okla-
maná. Reakcia Vatikánu zatiaľ nie je 
známa.                Rádio Beta, 08/10/2013 

Biskupstvo v nemeckom Limburgu priznalo, že náklady  
na honosnú rezidenciu sa vyšplhali na 31 mil. eur
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Modrý kostol vysvätili 
pred sto rokmi

Modrý kostolík v Bratislave má sto 
rokov. Atrakcia hlavného mesta, ktorá 
mimochodom reprezentuje Slovensko 
v miniparku v Bruseli, je jedným zo 
skvostov secesnej architektúry u nás. 
Kostol bol pôvodne žltý a stavala ho 
firma ktorá vybudovala aj ďalšie bra-
tislavské dominanty - Redutu, či Man-
derlák. Kostol zažil časy, keď sa tam 
sobášilo aj trinásť párov za jediný deň.

Modrý kostol sa začal stavať v ro-
ku 1909. Svätili ho o štyri roky, presne 
jedenásteho októbra 1913. Myšlienka 
postaviť kostol vzišla vďaka gymná-
ziu na Grösslingovej ulici. To sa do-
končilo v roku 1908. Pôvodný plán 
bol urobiť pre gymnázium kaplnku 
z telocvične, ale petícia rodičov roz-
hodla, že chcú mať v blízkosti školy 
ozajstný kostol.“

Marián Kráľ, Farnosť svätej Alžbe-
ty: „Vzácnou pamiatkou, ktorú kostol 
vlastní, je kalich Pia X., ktorý vlastne 
kostol dostal pri samotnom posvätení 
od pápeža Pia X. Priamo.“

Redaktorka: „Prvých dvadsať 
rokov slúžil tento kostol zasvätený 
svätej Alžbete pre potreby samotného 
gymnázia. Kostol sa stal farským až 
v roku 1934. Stavala ho firma Pittel &
Brausewetter, ktorá vznikla v Bratisla-
ve v roku 1870. Ako základný materi-
ál slúžili plné pálené tehly z tehlárne 
Antal & Durvay, ktorá vtedy sídlila na 
petržalskej strane Bratislavy. Náklady 
na stavbu boli dvestotridsaťštyritisíc 
zlatých. Stavbu podporovali viacerí 
mecenáši.“

Peter Rybár, zástupca spoločnosti, 
ktorá stavala Kostol sv. Alžbety. „Aj 
cisár Franz Jozef I. si osobne stavbu, 
respektíve priebeh výstavby tohto

kostola pozrel v roku 1909.“ 
Redaktorka: „Dnes slúži Modrý 

kostol denne na liturgické účely. Zau-
jímavý je aj počtom sobášov.“

Marián Kráľ, Farnosť svätej Al-
žbety: „Keď som pozeral, tak matriky, 
tak rekord za sobotu je trinásť sobášov. 
Dnes musím povedať že je tých päť. 
Päť sobášov pravidelne za sobotu.“

Redaktorka: „Nasledujúci víkend 
sa v kostole na počesť stého výročia 
posvätenia budú slúžiť dve slávnostné 
sväté omše.

Súčasťou osláv budú staromestský 
vínny trh a charitatívny trh svätej Al-
žbety.“                 Kristína Dobrovodová 
                                            STV 1, 7.10.2013

Ticho počas bohoslužby na jednej, 
na strane druhej hlasné kultúrno-
-spoločenské podujatia. Nie vša-
de sa darí skĺbiť život na námestí 
s omšami v kostoloch v tesnej blíz-
kosti tribún. Problém s tým majú 
napríklad vo Zvolene.

Veriaci počas bohoslužby oča-
kávajú v kostole a okolí ticho. Vo 
Zvolene však katolícky kostol na 
námestí susedí s tribúnov a tak 
z času na čas sa do zvukov omše 
zamieša aj hluk z kultúrno-spolo-
čenských podujatí. Naposledy tak 
bolo napríklad počas jarmoku. So 
sťažnosťou sa na mestskom zastu-
piteľstve ozvala poslankyňa Mária 
Slováková.

Mária Slováková, poslankyňa 
mestského zastupiteľstva Zvolen: 
„Kultúrne akcie sa konajú pri ka-
tolíckom kostole, kde býva každý 
deň medzi 18.00-19.00 hod. svätá 
omša. Tie kultúrne podujatia počas 
tej jednej hodiny nikdy nie sú pre-
rušené.“

Marta Výbošteková, redaktor-
ka RTVS: „Problém vo Zvolene 
vníma aj Banskobystrická diecéza. 
Hovorkyňa Zuzana Juhaniaková.“

Zuzana Juhaniaková, hovorky-
ňa Banskobystrickej diecézy: „V 
meste Zvolen to v praxi niekedy 
škrípe a miestna farnosť musí žiaľ 
skonštatovať, že niektoré boho-
služby sú rušené.“

Marta Výbošteková, redaktor-
ka RTVS: „Radnica odpovedá, 
nemôžeme kvôli bohoslužbám  

vyprázdniť námestie. Primátor 
Miroslav Kusejn.“

Miroslav Kusejn, primátor 
Zvolena: „Sme išli do rekonštruk-
cie námestia s tým, že to bude pe-
šia zóna, kde sa budú môcť stretá-
vať ľudia aj za účelom kultúrnych 
podujatí. Tí ľudia na námestí chcú 
žiť.“

Marta Výbošteková, redaktor-
ka RTVS: „V susednej Banskej 
Bystrici to však vedeli vyriešiť. 
Kultúrny program na tribúne počas 
omší prerušujú. Deje sa tak počas 
koncertov, ale ja cez Radvanský 
jarmok, či Dní mesta. Potvrdzuje 
Zuzana Juhaniaková.“

Zuzana Juhaniaková, hovorky-
ňa Banskobystrickej diecézy: „Dl-
hodobo to funguje tak, že mesto 
usporadúva podujatia na námestí 
tak, aby nerušili bohoslužbu od 
18.00-19.00 hod. A môžeme len 
poďakovať mestu, že to tak dobre 
funguje.“

Marta Výbošteková, redaktor-
ka RTVS: „Kompromis by mohli 
nájsť aj vo Zvolene. Miroslav Ku-
sejn však očakáva väčšiu iniciatí-
vu cirkvi.“

Miroslav Kusejn, primátor 
Zvolena: „Pokiaľ oni majú neja-
ké podujatie, či už v evanjelickom 
alebo v katolíckom kostole a ne-
chcú byť rušení, určite sa vieme 
dohodnúť, ale potrebujeme vedieť 
to skôr, aby nám to oznámili a my 
sa podľa toho už pripravíme.“ 

              Rádia Regina, 7.10.2013

Kostolík v Lomničke sa nakláňa
Už si ho všimli aj v zahraničí. 

V dedinke Lomnička v okrese Stará 
Ľubovňa už roky „straší“ evanjelický 
kostolík, ktorý pripomína skôr šikmú 
vežu v Pise. Zachrániť sa ho rozhodol 
právnik z Viedne.

Evanjelický kostol už roky chátra. 
Vlani z neho museli odstrániť vežu, 
pretože hrozilo jej zrútenie. Lomnič-
ka, kde žije prevažne rómske obyva-
teľstvo, už neraz zaujala aj filmárov.
Dokument, ktorý tu nakrútili, zaujal 
aj právnika z Viedne. Rozhodol sa, že 
kostol zachráni a do Lomničky aj vy-

cestoval. Záchranu však nebude finan-
covať len z vlastného vrecka, má v plá-
ne zorganizovať zbierky v Rakúsku 
a Nemecku. „Privítali by sme, keby sa 
niekto našiel, kto by kostol zachránil. 
Dlhé roky nikomu neslúži, prakticky 
od odchodu Nemcov. O tom, že by to 
mal byť právnik z Viedne, počujem 
prvý raz od vás,“ povedala nám sta-
rostka obce Mária Oračková. Ako po-
tvrdila farárka zo susedného Podolínca 
Mária Kováčová, farnosť na opravu 
nemá, a preto sa tešia každej iniciatíve, 
ktorá pomôže stavbu zachrániť.     (sv)  
                            Plus jeden deň 09/10/2013

Vo Zvolene rušia sväté omše v kostoloch  
na námestí kultúrno-spoločenské podujatia

Zachráni ho právnik z Viedne?
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Najväčšia kauza arcibiskupa: Do-
mov dôchodcov stále nedokončili

Otvorenie mešká už dva roky! 
Domov dôchodcov v Jacovciach pri 
Topoľčanoch, neslávne známy vďa-
ka Sokolovmu financovaniu stále,
nie je otvorený. Hoci na stavebnom 
povolení stojí dátum dokončenia 
október 2011, ešte v týchto dňoch sa 
stavba dokončuje.

„Stále prebieha kolaudačné ko-
nanie na budovu a začali sa vonkaj-
šie úpravy,“ povedal nám k stavbe 
v katastri Jacoviec starosta Imrich 
Hermann. Zmeny po niekoľkých 
mesiacoch sú viditeľné na prvý po-
hľad. Pri budove robotníci kládli 
zámkovú dlažbu.

Pracujú aj vnútri
Pracujúcich mužov sme videli aj 

v interiéri novostavby. Keď sme sa 
ich pýtali, kedy sa má domov otvá-
rať, odpovedali stručne: „My tu iba 
pracujeme, my nič nevieme.“ Do-
mov dôchodcov patrí pod občianske 
združenie Metropolitánik, ktorému 
šéfoval arcibiskupov synovec Jozef 
Sokol a ktoré dostalo na výstavbu 
starobinca 666-tisíc eur od Trnav-
skej arcidiecézy. Podľa arcibiskupa 
malo ísť o dar od americkej rodiny. 
Transakcia sa zdala podozrivá au-
dítorke, ktorá skúmala hospodáre-
nie Trnavskej arcidiecézy. V dvoj-
poschodovej budove má nájsť 
domov vyše 60 seniorov. K dispozí-
cii budú mať štandardné izby, ale aj 
apartmány a podľa stavebných pod-
kladov aj menší wellness.             (ds)

                 Plus jeden deň 09/10/2013

V čom ešte lietal Sokol

Krycie meno Špirituál aj čachre s pe-
niazmi

Prischla mu nálepka kontroverz-
ný. Aktivitami Jána Sokola sa zao-
berá okrem Ústavu pamäti národa aj 
polícia.

Sympatie k Tisovi
Trnavský arcibiskup sa podľa 

medializovaných informácii objavo-
val pri odhaľovaní pamätných tabúľ 
predstaviteľom z čias vojny, podpo-
ril oslavnú knihu o Jozefovi Tisovi. 
V televízii hovoril o blahobyte za slo-
venského štátu.

Odmietanie metalistov
Sokol vystupoval proti koncertu 

legendárnej metalovej skupiny Black 
Sabbath, ktorých označil za satanis-
tov. Žiadal, aby súdy zakázali plagáty 
k filmu Ľud vs. Larry Flint od Miloša
Formana.

Špirituál
Arcibiskup čelí aj obvineniam zo 

spolupráce so Štátnou bezpečnosťou. 
Vo zväzkoch Ústavu pamäti národa je 
vedený ako agent s krycím názvom 
Špirituál. On spoluprácu odmietol.

Záhadných 80 účtov
Národná kriminálna agentúra vy-

šetruje v Nitre záhadné financovanie
v Trnavskej arcidiecéze pod Sokolo-
vým vedením ako trestný čin skresľo-
vania údajov hospodárskej a obchod-
nej evidencie. Dôvodom má byť 80 
nezaevidovaných účtov, miliónové fi-
nančné transakcie, prevody peňazí na 
Sokolov súkromný účet či nevýhodné 
prenájmy cirkevných pozemkov, ale 
aj 660-tisíc eur na stavbu Domova 
dôchodcov v Jacovciach. 

         (ep), Plus jeden deň 09/10/2013

Trnavský emeritný arcibiskup Ján 
Sokol dnes oslavuje 80-ku
Okrúhle životné jubileum. Kontro-
verzná niekdajšia hlava trnavskej 
cirkvi, emeritný arcibiskup Ján So-
kol, dnes oslavuje 80. narodeniny. 
No ako sa zdá, nikto z cirkevných 
funkcionárov mu ruku nepôjde po-
dať. Prečo? Aké kauzy sprevádzali 
jeho životnú cestu?

Ján Sokol sa narodil v Jacov-
ciach, ktoré preslávil škandálom spo-
jeným so stavbou luxusného domova 
seniorov. V 24 rokoch ho vysvätili 
za kňaza. Jeho cesta k titulu arcibis-
kupa bola zložitá. Štátne orgány mu 
odmietali dať súhlas. Do úradu ho 
inaugurovali v roku 1989 tesne pred 
pádom komunizmu. Pálium mu odo-
vzdal pápež Ján Pavol II. pri svojej 
návšteve Slovenska. Arcibiskupský 
stolec patril Sokolovi takmer 20 ro-
kov a počas celého tohto obdobia ho 
sprevádzali najrôznejšie kauzy. Keď 
dovŕšil 75. rok, požiadal pápeža Be-
nedikta XVI., aby ho z postu arcibis-
kupa uvoľnil a odišiel do dôchodku. 
Vo funkcii ho nahradil dnes už odvo-
laný Róbert Bezák. Aj na odpočinku 
sa zaujímal o dianie v arcidiecéze, 
čo sa Bezákovi nepáčilo. So súčas-
ným arcibiskupom Jánom Oroschom 
zvykne teraz slúžiť omše.

Kto mu zablahoželá?
Paradoxné je, že Orosch sa dnes 

za ním nechystá, aby mu zablahože-

lal. „Pán arcibiskup Orosch vkladá 
do svojich dennodenných modlitieb 
všetkých trnavských biskupov a ar-
cibiskupov. Pán arcibiskup si spo-
menie vo svojich modlitbách aj na 
významné životné jubileum pána 
arcibiskupa Sokola,“ povedal ho-
vorca Trnavskej arcidiecézy Dušan 
Kolenčík. Namierené za ním nemá 
ani predseda Konferencie biskupov 
Slovenska Stanislav Zvolenský, 
nevedeli ani o žiadnej oslave. Na 
jubileum arcibiskupa Sokola sme 
sa spýtali aj Róberta Bezáka, do 
uzávierky však neodpovedal.

Vyspovedal Husáka?
- Ján Sokol sa narodil 9. októbra 

1933 v Jacovciach.
- Na kňaza ho vysvätili 23. júna 

1957.
- V roku 1968 sa stal prefektom 

kňazského seminára v Bratislave, 
v roku 1970, po nástupe normalizá-
cie, ho odvolali a preložili do Sere-
de, kde bol kaplanom.

- Pred smrťou mal vyspovedať 
aj bývalého prezidenta Gustáva 
Husáka, ktorý od neho prijal svia-
tosti, no jeho rodina to poprela.

- Podľa spisov ÚPN mal cho-
diť na schôdzky do konšpiračného 
bytu a mal prijímať od prísluškov 
ŠtB dary, najväčší vo výške 3 000 
Kčs.

EVA PRISTAŠOVÁ
Plus jeden deň 09/10/2013

Všetci naňho kašlú?!

Na starobinci sa stále „maká“

Extrémna chudoba  
vo svete

Prezident Svetovej banky vyhlá-
sil, že inštitúcia sa pokúsi do roku 
2020 znížiť extrémnu chudobu vo 
svete o polovicu. V súčasnosti trpí 
osemnásť percent svetovej populá-
cie extrémnou chudobou. Podobné 
ciele si Svetová banka vytýčila už 
v apríli, keď medzinárodnú komu-
nitu vyzvala na prijatie záväzku 
ukončiť extrémnu chudobu vo sve-
te do roku 2030.
              Rádio Slovensko, 10.10.2013
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Vodu káže, víno pije. Ak sa vám 
niektorí cirkevní hodnostári zda-
jú podozrivo bohatí, verte, že 
na jedného nemeckého biskupa 
zďaleka nemajú. Kúpil si vilu za 
tridsaťjeden miliónov eur, čím 
veriacich poriadne nahneval.

Luxusná nehnuteľnosť priamo 
pri limburskej katedrále. Takto 
vyzerá splnený sen biskupa Te-
bartza van Elsta.

Martin Wind, hovorca limbur-
skej diecézy: „V tejto chvíli vám 
neviem povedať takmer nič. Sa-
mého ma to prekvapilo. Sumu mi 
oznámil biskup osobne.“

Alžbeta Maťašovská, re-
daktorka: „Vila za tridsaťjeden 
miliónov eur spája stredove-
ké a moderné prvky. Patrí k nej 
malá kaplnka a vnútri nechýba 
bazén a luxusné zariadenie. Za 
nábytok biskup neváhal zaplatiť 
tristoosemdesiattisíc. Pritom pô-
vodne tvrdil, že ho dom bude stáť 
v úvodzovkách iba tri milióny.“

Otto Werner, miestny kňaz: 
„Útulok pre ľudí bez domova vo 

Frankfurte stál dvadsaťtri milió-
nov a býva v ňom sto ľudí. Rezi-
dencia za tridsaťjeden miliónov 
je preto podľa mňa niečo, čo ľu-
dia jednoducho nestrávia.“

Alžbeta Maťašovská, redak-
torka: „Miestni veriaci poznajú 
biskupa veľmi dobre. Svoje ve-
dia aj o jeho záľube v luxuse. 
Nie je to tak dávno, čo letel do 
Indie prvou triedou, aby potom 
v chudobných štvrtiach ľutoval 
hladné deti.“

Obyvateľka Limburgu: „Bis-
kup by sa nemal takto správať. 
Dúfam, že ho pápež potrestá.“

Obyvateľka Limburgu: „Po-
slala by som ho do kláštora, kde 
by mal len tvrdú posteľ a musel 
by každý deň fyzicky praco-
vať.“

Alžbeta Maťašovská, redak-
torka: „Po týchto slovách niet 
divu, že biskup sa v uplynulých 
dňoch neodvážil ani vyjsť z do-
mu. Pravdepodobne dúfa, že hnev 
veriacich postupne vyprchá.“                 

                 Markíza, 09/10/2013

Bol v nemocnici

Orosch mal zdravotné problémy. 
Podpísali sa mu škandály na zdraví? 
Súčasný hlavný predstaviteľ trnav-
skej cirkvi leží v nemocnici. Čo mu 
bolo a ako dlho sa tam zdržal, arci-
diecéza tají.

„Arcibiskup Orosch neslúžil 
omše, lebo bol hospitalizovaný. 
Viete, nepridalo mu, čo sa deje oko-
lo Róberta Bezáka,“ dozvedeli sme 
sa v trnavskej Katedrále sv. Jána 
Krstiteľa. Ležať mal v trnavskej 
fakultnej nemocnici, tam to však 
komentovať nechceli. Hovorca ar-
cibiskupského úradu Dušan Kolen-
čík Oroschovu hospitalizáciu nevy-
lúčil, ale nechcel prezradiť, čo mu 
bolo a ani ako dlho bol pripútaný na 
nemocničné lôžko. „V tejto republi-
ke platí zákon o ochrane osobných 
údajov a medzi ne patrí zdravotný 
stav. Pán arcibiskup je zdravý a pra-
cuje,“ povedal Kolenčík. Isté je, že 
Orosch včera už odslúžil v katedrá-
le omšu, kde blahoželal Jánovi So-
kolovi.        Plus jeden deň 10/10/2013

S kým strávil emeritný trnavský 
arcibiskup 80-ku? Koľko sa u ne-
ho zdržali gratulanti?

Mal perný deň. Emeritný ar-
cibiskup Ján Sokol včera v Trna-
ve oslávil svoje 80. narodeniny. 
Hneď ráno odslúžil svätú omšu, 
potom prišli na rad gratulanti 
a auto plné mníšok.

Svoje životné jubileum strávil 
Sokol v Malom Ríme. Ráno od-
slúžil so súčasným arcibiskupom 
Jánom Oroschom svätú omšu 
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. 
„Pán Orosch mu zablahoželal 
k jubileu a vyzval mladých k úcte 
k starším,“ povedal nám hovorca 
Trnavskej arcidiecézy Dušan Ko-
lenčík. Podľa agentúrnych správ 
Sokolovi listom zablahoželal aj 
sám pápež František. Zdroj však 
nezverejnili a na Konferencii 
biskupov Slovenska o tom neve-
deli. Svätý Otec mu mal zaželať 
mnoho milostí a udelil mu svoje 
apoštolské požehnanie. Zvyšok 
narodeninového dňa sa oslá-

venec zdržiaval v kánonickom 
dome na Námestí sv. Mikuláša. 
Prišli k nemu aj dvaja gratulanti 
s dvomi darčekovými taškami, 
v akých sa nosí víno. Sivovlasý 
muž oblečený v kňazskom držal 
v ruke aj bochník chleba. U arci-
biskupa sa zdržali asi 45 minút. 
Prišiel za ním aj mladík s pub-
likáciami v igelitke a neznáma 
dáma v rokoch.

Dámska návšteva
Okolo piatej popoludní vo 

dvore domu zaparkovalo auto 
s poznávacou značkou z Nového 
Mesta nad Váhom. V ňom sede-
lo viacero mníšok. Jedna vystú-
pila a zazvonila. Po chvíli vozi-
dlo zmizlo vo dvore budovy. Po 
mníškach sa dostavili ďalší dvaja 
muži s plnou igelitkou z obchod-
ného reťazca. S tými sa Sokol 
tesne pred siedmou večer priateľ-
sky rozlúčil pred bránou svojho 
bydliska.                                    (ep)

           Plus jeden deň 10/10/2013

Rozvody môžu za pedofíliu

PRZEMYSL - Poľský biskup Józef 
Michalik vyvolal veľký rozruch, keď 
povedal, že rozvody škodia deťom 
rovnako ako pedofília. Rozvody podľa 
neho dokonca môžu zneužívanie detí 
spôsobiť. Cirkev pritom sama čelí ob-
vineniam, že kňazi zneužívajú deti.

,,Mnohým prípadom zneužívania 
by sa dalo predísť, keby medzi rodič-
mi existovali zdravé vzťahy,“ povedal 
arcibiskup Michalik poľskej agentúre 
PAP. ,,Často počúvame, že nepatričné 
postoje (pedofília) alebo zneužívanie 
sa prejavia, keď dieťa hľadá lásku. Lip-
ne na niekom, hľadá, stratí sa a potom 
do toho zatiahne inú osobu,“ pokra-
čoval biskup. O pedofilných kňazoch
povedal, že ani cirkev, ani nikto iný 
ich nemôže akceptovať, zároveň však 
upozornil na to, že aj rozvody škodia 
deťom. ,,Nikto dnes nehovorí o tom, že 
rozvody veľmi ubližujú deťom. Je jas-
né, že sexuálne zneužívanie im veľmi 
ubližuje, na to sa nedá zabudnúť, ale nie 
je to jediné.“ Poľská cirkev sa nedávno 
ospravedlnila za činy dvoch vysoko-
postavených kňazov, ktorých začala 
polícia vyšetrovať za údajné zneužíva-
nie detí.       mig, Nový Čas 10/10/2013 

Biskup má rád luxus

Narodeniny Jána Sokola: Doniesli mu chlieb a víno
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Stačí, ak neveriaci načúvajú svoj-
mu svedomiu a peklo im nehro-
zí, tvrdí pápež František. Edward 
Snowden vraj robil presne to, keď 
odhalil tajné dokumenty. Ťažko si 
však predstaviť, že pápež mal na 
mysli práve jeho

Pápež František čím ďalej, tým 
viac pripomína závan čerstvého 
vzduchu, ktorý prevetráva zatuch-
nuté komnaty katolíckej cirkvi. 
Vyzerá a správa sa ako normálna 
ľudská bytosť. Namiesto topá-
nočiek z červeného zamatu nosí 
poltopánky. Má dobrý čitateľský 
vkus: Dostojevskij, Cervantes. 
Navyše má humánnejší prístup 
k homosexuálom, hoci proti cir-
kevnej doktríne v oblasti sexu-
álneho správania sa nepostavil. 
Tá najpozoruhodnejšia vec, ktorú 
František predniesol v nedávnom 
liste talianskemu denníku La Re-
pubblica, sa však týka neveriacich. 
Neveriaci bude ušetrený plameňov 
pekla, uisťuje nás pápež, ak načúva 
svojmu svedomiu. Jeho slová boli 
presne takéto: „Načúvať (svojmu 
svedomiu) a riadiť sa (svojím sve-
domím) znamená rozhodovať, čo 
sa považuje za dobré alebo zlé.“

Stačí naše svedomie
Inými slovami, nepotrebujeme 

ani Boha, ani cirkev, aby nám ho-
vorili, ako sa správať. Stačí naše 
svedomie. Tak ďaleko by nešli ani 
zarytí protestanti. Tí iba škrtli kňa-
zov ako sprostredkovateľov me-
dzi jedincom a jeho stvoriteľom. 
Františkove slová však naznačujú, 
že legitímnou možnosťou môže 
byť škrtnúť samotného Boha. 
Katolícka cirkev by neprežila tak 
dlho, keby nebola ochotná meniť 
sa s vekmi. Pápežov výrok je ne-
sporne v súlade s krajným indivi-
dualizmom nášho veku. Napriek 
tomu je tak trochu hádankou. Veď 
zbožný kresťan, ktorým pápež 
musí byť, by predsa mal vychá-
dzať z predpokladu, že otázky 
dobra a zla a etického správania 
rieši cirkevná náuka a Sväté pís-
mo. Kresťania veria, že ich názory 
na dobro a zlo sú nedotknuteľné 
a univerzálne a že mravnosť je ko-
lektívnym úsilím.

Snowdenov pohľad na dobro
Neviem, či sa za kresťana 

považuje Edward J. Snowden,  

bývalý spolupracovník americkej 
tajnej služby, ktorý na protest pro-
ti tomu, ako vláda špehovala svo-
jich vlastných občanov, vyniesol 
utajované dokumenty. Možno, že 
je ateista. V každom prípade však 
zodpovedá pápežovmu pohľadu 
na morálnu osobnosť. Snowden 
tvrdí, že konal v súlade so svojím 
svedomím, aby ochránil „základ-
né slobody ľudí po celom svete“. 
Jeho pohľad na kolektívne dobro 
bol rýdzo individuálny. Možno 
v sekulárnom veku nemá etické 
správanie iný základ než svedo-
mie jedinca. Ak nám už rozdiel 
medzi dobrom a zlom nedokážu 
vyjaviť posvätné texty, budeme sa 
musieť rozhodovať sami. Liberál-
na demokracia odpoveď dať nevie 
a ani takú schopnosť nepredstiera. 
Nie je ničím viac než politickým 
systémom prispôsobeným na zá-
konné a nenásilné riešenie kon-
fliktov záujmov. Otázky morálky
a zmyslu života ležia mimo jej 
záberu. Náboženské presvedčenia 
však môžu demokratickú politiku 
silno ovplyvňovať a často tak ro-
bia. Vo väčšine európskych krajín 
pôsobia kresťanskodemokratické 
politické strany. Izrael má svoje 
ortodoxné strany. Americká politi-
ka kresťanskou náukou a symbol-
mi prekypuje, najmä – aj keď nie 
výhradne - na pravici. Moslimo-
via sa snažia svoju vieru zaniesť 
do politiky často neliberálnymi 
spôsobmi. Ďalej sú tu sekulárne 
politické ideológie ako socializ-
mus, ktoré majú silnú etickú zlož-
ku. Socialistické a komunistické 
strany majú, podobne ako katolíc-
ka cirkev, pevné názory na dobro 
a zlo a na to, čo by malo byť bla-
hom kolektívu. Ostatne, korene 
sociálnej demokracie v mnohých 
krajinách vychádzajú z kresťan-
stva. Napriek tomu je kresťanstvo 
v európskej politike rýchlo miznú-
cou silou. Navzdory skvelému ví-
ťazstvu kresťanských demokratov 
Angely Merkelovej v nedávnych 
nemeckých voľbách. Vplyv ľavi-
cových strán mizne ešte rýchlejšie. 
Väčšinu z toho, čo zostalo zo so-
cialistickej ideológie, spláchol na 
konci 80. rokov krach sovietskeho 
impéria. Od sociálnych nepoko-
jov 60. rokov a finančných „veľ-

kých treskov“ 80. rokov sa vyvi-
nul nový typ liberalizmu, ktorému 
chýba nielen zreteľný mravný zá-
klad, ale aj považuje väčšinu vlád-
nych reštrikcií za útoky na osobnú 
slobodu. V mnohých ohľadoch už 
nie sme občania, ale spotrebitelia. 
Svojím nespútaným správaním, 
osobným aj finančným, sa doko-
nalým politikom pre neoliberálny 
vek stal bývalý taliansky premiér 
Silvio Berlusconi.

Na internet sa nespoliehajme
Možno nejako nanovo vybu-

dovať mravnú základňu pre naše 
kolektívne správanie? Niektorí 
utopisti veria, že to dokáže inter-
net tým, že vytvára priestor pre 
nové občianske siete, ktoré zme-
nia svet. Je v tom kus pravdy, lebo 
sociálne médiá sa dajú využiť 
na mobilizáciu ľudí na podporu 
dobrej veci. Tisíce čínskych ide-
alistov inšpirovaných blogermi 
a sociálnymi médiami pomohli 
svojim spoluobčanom po nedáv-
nom zemetrasení, hoci tamojšia 
vláda správy o udalostiach po-
tláčala. Lenže v skutočnosti nás 
internet tlačí opačným smerom. 
Nabáda nás na premenu na na-
rcistických spotrebiteľov, ktorí 
dávajú na obdiv, čo sa im „páči“, 
a zverejňujú každý detail svojich 
súkromných životov bez toho, aby 
s kýmkoľvek boli v skutočnom 
spojení. To nemôže byť základom 
hľadania nových ciest k vymedze-
niu dobra a zla ani k formovaniu 
kolektívnych zámerov a účelov. 
Internet dokázal iba to, že biznisu 
uľahčil zhromažďovanie obrích 
databáz s údajmi o našich živo-
toch, názoroch a prianiach. Veľké 
korporácie potom tieto informácie 
odovzdávajú rozbujnenej vláde. 
Práve preto Snowdena jeho sve-
domie prinútilo podeliť sa s na-
mi všetkými o vládne tajomstvo. 
Možno že nám prospel. Nedoká-
žem si však predstaviť, že práve 
jeho mal pápež František na mys-
li, keď sa pokúsil preklenúť prie-
pasť medzi vierou a naším vekom 
nespútaného individualizmu.

     Ian Buruma
Autor je profesorom demokracie 
a ľudských práv na Bard College 
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