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Rekonštrukcia  

za desaťtisíce eur

ŠTITÁRE - Kompletnou rekon-
štrukciou prešiel počas uplynulých 
dvoch rokov interiér Kostola sv. 
Imricha v Štitároch, okres Nitra. 
Obec vyhlásila na opravu kosto-
la verejnú zbierku, v rámci ktorej 
vyzbierala od občanov i sponzorov 
takmer 38 000 eur. ,,Interiér kos-
tola bol v dezolátnom stave, steny 
boli mokré, opadala omietka, kaza-
teľnica bola polorozpadnutá. Všet-
ky rekonštrukčné práce s výmenou 
okien, vymaľovaním interiéru, 
opravou kazateľnice i elektrifiká-
ciou zvonov sme ukončili v tomto 
roku,“ povedala starostka Štitár 
Zuzana Vinkovičová.            tasr, den 
                                 Nový Čas 14/10/2013

Pápež František sa včera rozlúčil s vatikánskym štátnym sekretárom kardi-
nálom Tarcisiom Bertonem, ktorý je v cirkevnom štáte považovaný za druhú 
najvyššie postavenú osobu. Kardinál Bertone je obviňovaný z mnohých pre-
šľapov a problémov z obdobia pontifikátu pápeža Benedikta XVI. Na jeho
miesto nastúpil arcibiskup Pietro Parolin.     PETER DODEK, Šport 16/10/2013

Zberový dvor nechceme!

NITRA – Mesto chce zriadiť v areáli 
bývalých kasární pod Zoborom zbe-
rový dvor. Pozemky patria rímskoka-
tolíckej cirkvi, ktorá s týmto záme-
rom súhlasila. Nitrania sú však proti, 
obávajú sa hluku a neporiadku. Proti 
zberovému dvoru už spísali petíciu.  
           (sita), Plus jeden deň 16/10/2013 

NOVÝ ŠTÁTNY SEKRETÁR

O najstaršiu ulicu v Bratislave sa po-
starajú občania 

Už je načase, aby vyhľadávaná 
ulička opäť ožila a skrásnela!

Vrátiť zašlú slávu Kapitulskej 
ulici v historickom centre Bratisla-
vy sa rozhodlo občianske združenie. 
Doteraz zanedbávané, ale obľúbené 
miesto turistov i Bratislavčanov chcú 
nadšenci vyčistiť a vyzdobiť kvetmi. 
Kapitulská ulica v samom srdci Bra-
tislavy patrí k najhistorickejším mies-
tam metropoly. Jej úžasnú atmosféru si 
vždy s nadšením vychutnávali miestni 
i návštevníci hlavného mesta. Žiaľ, 
dojem im v poslednom čase kazia 
popísané steny, zarastené dvory, roz-
bitý chodník či zničená cesta. Aby sa 
Bratislavčania nemuseli pred turistami 
hanbiť, založili občianske združenie, 
ktoré by malo staručkú uličku skrášliť. 
„Naši členovia a sympatizanti odstrá-
nia grafity, vyčistia ulicu a pripravia
kvetinovú výzdobu,“ vysvetlil Ľubo-
mír Boháč z občianskeho združenia. 

Pomôže aj mesto?
Občianske združenie chce Kapitul-

skú ulicu zmeniť na príjemné miesto 
oddychu a relaxu. Plánuje tu osadiť 
aj lavičky, aby si návštevníci mohli 
vychutnať nádherný výhľad na vežič-
ku Kostola klarisiek či Dóm svätého 
Martina. Dúfajú, že sa pridá aj mesto. 
V spolupráci s magistrátom by na uli-
ci chceli postaviť informačný panel 
a chrániť ju kamerovým systémom. 
„Mesto víta všetky iniciatívy aktivistov 
a občianskych združení, ktoré v rámci 
zákonných podmienok pomôžu Bra-
tislave,“ vysvetlil hovorca hlavného 
mesta Stanislav Ščepán. Združenie 
vypracovalo viacero opatrení a zása-
hov, ktoré by mali starobylú uličku 
zachrániť. Či sa mesto do projektu za-
pojí, zatiaľ nie je jasné. „K aktivitám 
na Kapitulskej ulici sa môžeme vyjad-
riť až po odbornom posúdení zámeru,“ 
dodal Ščepán. 

ZUZANA BÁNYI
 Plus jeden deň, 12.10.2013

Kapitulská znova ožije!

To je výhľad!

Aké prírodné krásy a zaujímavosti 
uvidíte z najvyššej kostolnej veže 
na Slovensku?

SPIŠSKÁ NOVÁ VES – Vy-
šliapať tých 154 schodov naozaj 
stojí za to! Z veže kostola Nane-
bovzatia Panny Márie v centre 
Spišskej Novej Vsi sa vám otvorí 
nádherný pohľad na celé okolie. 
Aha, tu sú Vysoké Tatry, tam Slo-
venský raj, Volovské či Levočské 
vrchy. Pod nohami máte najdlhšie 
šošovkovité námestie v Európe. 
O vstup do veže je potrebné požia-
dať. Otvorená je v pracovné dni od 
10. do 16. hodiny. Dospelí platia 
euro, študenti 70 a deti 30 centov.  
          (sv), Plus jeden deň, 15.10.2013 

Pápež s helmou na hlave

Nekonvenčný pápež František znova ukázal, že sa neberie príliš vážne. Ve-
riacim zhromaždeným na Námestí svätého Petra sa naskytol skutočne uni-
kátny pohľad - vodca katolíckej cirkvi s hasičskou helmou na hlave. Helmu 
pápež dostal od dobrovoľných hasičov a sám navrhol, že si ju hneď vyskúša. 
Od publika si za to vyslúžil obrovský potlesk.                  Markíza, 16/10/2013

Vzácne sochy v Prievidzi má zachrániť verejná zbierka

Prievidzská radnica sa snaží zachrániť dve vzácne sochy pred piaristickým 
kostolom z verejnej zbierky. Ich obnova by mesto stála niekoľko desiatok 
tisíc eur. Zbierka na opravu sôch potrvá až do júla budúceho roka. Socha 
svätého Jána Nepomuckého z roku 1757 je v dezolátnom stave a jej obno-
va je naliehavá. Socha Panny Márie Imakulaty je v štádiu spracovávania 
návrhu na vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku. Informovala primá-
torka Prievidze Katarína Macháčková.                  Rádio Regina, 16.10.2013
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Údajne zneužíval až dve dievčatá

Farár z Nevidzian podľa TA3 údajne nezneužíval iba jedno 11ročné diev-
ča, údajne obťažoval aj ďalšiu tínedžerku pred dvoma rokmi na fare v Ja-
níkovciach. Je obvinený zo sexuálneho obťažovania. O škandále podľa 
TA3 vedel aj nitriansky biskup. Prečo farára nepotrestal, ale iba premiest-
nil na ďalšiu faru, zostáva otázne. „Do právoplatného rozhodnutia súdu sa 
nebudeme vyjadrovať,“ povedal hovorca nitrianskeho biskupstva Miro-
slav Lyko.                                                         PETER DODEK, Šport 16/10/2013

Naše skryté tváre

Zneužívanie autority dospelého na ob-
ťažovanie detí je zlo, ktoré je v civilizo-
vanom svete postavené mimo zákona. 
Ak sa k prirodzenej autorite dospelého 
pridá ešte i moc, ktorú nad deťmi do-
tyčnému dáva nejaký úrad či posta-
venie, je to azda ešte horšie. Akými 
slovami však potom opísať správanie 
inštitúcie, ktorá takýchto ľudí kryje? 
Keď sa nedávno začalo vyšetrovanie 
rímskokatolíckeho kňaza z okresu 
Zlaté Moravce pre podozrenie zo zne-
užívania jedenásťročného dievčaťa, 
písalo sa o tom ako o prvom pedofil-
nom škandále v slovenskej katolíckej 
cirkvi. I keď odborníci upozorňovali, 
že najskôr pôjde iba o vrchol ľadovca, 
pretože množstvo podobných prípadov 
sa nikdy nedostane na svetlo sveta. Iba 
preto, lebo detské obete, niekedy i pod 
tlakom vlastných rodín, mlčia. Možno 
zo strachu pred páchateľom, no ove-
ľa častejšie zo strachu pred reakciami 
okolia. Ak by bol niekto pochyboval 
o reálnosti takéhoto strachu, stačilo, 
keď si vypočul či prečítal reakcie do-
spelých „ovečiek“ z farnosti podozri-
vého. To, že farár je pre niektorých 
skrátka nedotknuteľný, by sa ešte azda 
dalo pochopiť, hoci nie ospravedlniť. 
Strašné však bolo počuť hlasy, podľa 
ktorých je farár určite nevinný, „lebo 
veď to dievča je také... z neúplnej ro-
diny“. Áno, aj takáto je jedna z tvárí 
Slovenska. No je tu ešte jedna tvár. Ak 
by sa ukázalo, že nitrianske biskupstvo 
dotyčného kňaza už raz krylo tým, že 
ho potichu preložilo na inú faru, vy-
javila by sa tvár organizácie, ktorá si 
nárokuje monopol na morálku, lenže 
zoči-voči svetským zákonom i obyčaj-
nej slušnosti postupuje nanajvýš zbabe-
lo. Tu nejde o jeden možný prípad na 
jednom možnom biskupstve v jednej 
možnej krajine. Katolícka cirkev má 
tento problém v celosvetovom meradle 
už roky. A nemýľme sa, podstatou 
tohto problému nie sú pedofilní kňa-
zi, ale ich krytie cirkvou. Sú to silné 
slová? Možno. Ale uvedomme si, že 
žiadnej inej legálne pôsobiacej inštitú-
cii by sa dlhodobé skrývanie zločinov 
jej členov iba tak neprepieklo. Každú 
inú inštitúciu, ktorá by systematicky 
kryla zločincov, by policajti už dávno 
rozpitvali a rozložili. Na jednej strane 
je rímskokatolícka cirkev organizácia, 
ktorej vrchné šéfstvo má vo všetkom 
posledné slovo a v dôležitých otáz-
kach má dokonca štatút neomylnosti. 

Farár Pavol (47) z Nevidzian sa vraj 
zaplietol so ženou aj na predchádzajú-
com pôsobisku

Ešte neutíchol škandál so zneuží-
vaním školáčky a už sa objavili infor-
mácie o jeho ďalšom hriechu! Katolíc-
ky farár Pavol (47) mal v Nevidzanoch 
sexuálne zneužívať vtedy iba 11-ročnú 
školáčku Kristínku. Najnovšie sa šíria 
reči, že už z predchádzajúceho pôso-
biska v Janíkovciach preložili farára 
pre pletky so ženou.

Podľa našich zistení mal kňaz v Ja-
níkovciach udržiavať nadštandardne 
blízky vzťah vtedy s dvadsaťdvaroč-
nou učiteľkou náboženstva. „Veľa sa 
vtedy o tom hovorilo po dedine. Pre 
sťažnosti od ľudí, ktorí si to vraj všim-
li, farára preložili od nás z Janíkoviec 
do Nevidzian. Ale je to stará záleži-
tosť, hádam aj šesťročná,“ prezradili 
dedinčania. Denník Plus JEDEN DEŇ 
oslovil aj katechétku, ktorá mala mať 
s kňazom pletky. Blízky vzťah s fará-
rom Pavlom nepopiera. „Je normál-
ne, že sme sa stretávali. Ako učiteľka 
náboženstva som musela s miestnym 
kňazom spolupracovať. Ale bol to iba 
pracovný vzťah,“ tvrdila včera. Pri-
znala jedinú odchýlku. „V tom období 
som mala aj zdravotné problémy. Keď 
som potrebovala ísť do nemocnice, tak 
ma pán farár svojím autom odviezol,“ 
vysvetlila učiteľka.

Farára preložili bez udania dô-
vodu

Zaujímalo nás teda, prečo farára 
Pavla preložili z Janíkoviec do Nevi-

dzian. Opýtali sme sa najpovolanej-
ších, nitrianskeho arcibiskupského 
úradu. „Tvrdenia, že bol preložený 
pre prešľap alebo pre údajné zne-
užívanie, nie sú pravdivé,“ vyhlásil 
hovorca Nitrianskeho biskupstva Mi-
roslav Lyko. Farára Pavla vraj prelo-
žili v rámci bežných zmien pôsobis-
ka. „Biskup má právo aj bez dôvodu 
preložiť kňaza a toto bol ten prípad. 
Iný dôvod v tom netreba hľadať,“ do-
dal hovorca.

Doplatí na vzťah so školáčkou?
Aféra s katolíckym kňazom Pav-

lom prepukla koncom septembra. 
Polícia ho obvinila, že do augusta 
minulého roka sexuálne obťažoval 
vtedy len jedenásťročnú Kristínu. Mal 
ju obchytkávať a bozkávať na fare 
i v sakristii kostola. Školáčkina matka 
objavila v dcérinom telefóne zarážajú-
ce esemesky a chcela, aby jej ich kňaz 
vysvetlil. Keď farár podľa slov matky 
neukončil škandalózny vzťah, obvini-
la ho zo sexuálneho obťažovania dcé-
ry. Po prevalení aféry sa Pavol bránil: 
„To je tak, keď je človek až príliš chá-
pavý k starostiam detí. Tie si to potom 
môžu veľmi zle vysvetliť.“ Nitriansky 
arcibiskupsky úrad zbavil Pavla úradu 
farára v Nevidzanoch. Podľa našich 
informácií sa vraj musel utiahnuť do 
kláštora. Úrad chce počkať na rozsu-
dok súdu a až potom vyniesť definitív-
ny verdikt nad farárom.

JOZEF VOJČINIAK
DANIELA STAROVIČOVÁ, 

Plus jeden deň 16/10/2013

Na druhej strane je to teleso, na ktoré-
ho každodenný chod má rímska kúria 
oveľa menší vplyv, ako by sa zdalo. 
Ak by bol pápežom nejaký novodobý 
Borgia, bolo by to možno aj dobre. No 
pápežom je dnes chlapík, ktorý šíri em-
patiu a pokoru a vyzýva klerikov, aby 
menej súdili iných a viac zametali pred 
svojimi prahmi. Lenže čo z toho? Pá-

pež je pre bežných veriacich na to, aby 
ho zbožňovali. Poslúchať majú svojich 
farárov. A ak farári ubližujú ich deťom, 
od vlastných susedov sa dozvedia, že 
majú čušať. Napríklad preto, lebo veď 
tie deti sú aj tak z neúplnej rodiny... Táto 
skrytá tvár Slovenska sa musí zmeniť. 
S katolíckou cirkvou či bez nej. 
            Peter Javúrek, Pravda 16/10/2013

Preradili ho pre katechétku?
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Obetí bolo v skutočnosti viac. Nesláv-
ne známy farár z Nevidzian údajne 
nezneužíval iba jedno 11-ročné dievča. 
Nám sa podarilo zistiť, že mal obťažo-
vať aj ďalšiu teenagerku. O všetkom 
mal byť informovaný aj nitriansky 
biskup.

Farár z Nevidzian: „Viete čo, ja 
nebudem sa vyjadrovať, až potom keď 
bude po všetkom, dobre? Ďakujem 
pekne. Ďakujem, dobre? Dovidenia.“

Lukáš Zuzelka, reportér TA3: „47-
-ročný farár je už viac ako mesiac ob-
vinený zo sexuálneho obťažovania. Na 
fare v Nevidzanoch mal obchytkávať 
a bozkávať v tom čase iba 11-roč-
né dievča. Nám sa podarilo zistiť, že 
v skutočnosti nešlo o jeho prvú obeť. 
Podobný prípad sa už ale raz odohral, 
a to presne pred 2 rokmi na fare v Janí-
kovciach. Viaceré dôveryhodné zdroje 
nám potvrdili, že počas svojho pôsobe-
nia v Janíkovciach mal farár sexuálne 
obťažovať mladú teenagerku. Dievča 
chodilo pravidelne na omše a s fa-
rárom tak prichádzalo často do kon-
taktu. Matka mladej obete ale prípad 
neposunula polícii, ale o všetko mala 
hovoriť priamo s nitrianskym bisku-

pom. No a nitriansky biskup vyriešil 
celú situáciu tak, že farára premiestnil 
z Janíkoviec do inej farnosti, priamo 
do Nevidzian. A zhodou okolností 
práve v Nevidzanoch mal farár neskôr 
obťažovať svoju druhú obeť, o ktorej 
informovali všetky médiá. To, že farár 
musel Janíkovce opustiť pre sexuálny 
škandál, nám ale biskupský úrad nepo-
tvrdil.“

Miroslav Lyko, hovorca nitrian-
skeho biskupstva: „Nebol preložený 
pre nejaký prešľap.“

Lukáš Zuzelka, reportér TA3: „O 
sexuálnom škandále mal vedieť aj nit-
riansky biskup. Prečo farára nepotres-
tal, ale iba premiestnil na ďalšiu faru, 
zostáva otázne.“

Miroslav Lyko, hovorca nitrian-
skeho biskupstva: „Do právoplatného 
rozhodnutia súdu sa na adresu týchto 
obvinení nitrianske biskupstvo nebude 
vyjadrovať.“

Lukáš Zuzelka, reportér TA3: „Prí-
pad sa mal odohrať pred dvomi rokmi. 
Rodina mladej obete sa však k nemu 
nechce ani dnes vyjadrovať. My bude-
me kauzu sledovať aj ďalej. 

Lukáš Zuzelka, TA3, TA3, 14/10/2013

V Nitre odstraňujú  
čiernu skládku

V Nitre odstraňujú čiernu skládku 
medzi mestskými časťami Janíkovce 
a Krškany. Bola tam už takmer desať 
rokov. Nelegálne skladisko odpadu leží 
na pozemkoch rímskokatolíckej cirkvi.

Práce na odstránení čiernej sklád-
ky sa už začali. Mesto na to využíva 
výlučne vlastné zdroje. Obvodný úrad 
životného prostredia nariadil mestu, 
aby čiernu skládku odstránilo do kon-
ca októbra. Podľa zákona o odpadoch 
je za ilegálnu skládku na území mes-
ta zodpovedný vlastník pozemku len 
v prípade, ak tam odpad uložil sám. 
V opačnom prípade je zodpovedná 
obec. Radnica preto začala s odstraňo-
vaním skládky na vlastné náklady.

Pavol Jakubčin, vedúci odboru ko-
munálnych činností na MsÚ v Nitre: 
„V rámci likvidácie tej veľkej čiernej 
skládky sme sa snažili čo najúspornej-
šie to vyriešiť. V úvode sme vysepa-
rovali tie druhy odpadu, ktoré sa dali 
vyseparovať. Pneumatiky išli zvlášť, 
išiel zvlášť nadrozmer, plasty.“

Redaktor: „Momentálne už všetok 
odpad zo skládky odniesli a na mieste 
sa robia terénne práce po odstránení 
betónových silážnych jám. V tomto 
katastri má rímskokatolícka cirkev 
štyridsať hektárov pôdy. Podieľať sa 
priamo na zlikvidovaní skládky by 
bolo pre biskupstvo podľa hovorcu fi-
nančne náročné.“

Miroslav Lyko, hovorca Nitrian-
skeho biskupstva: „Pokiaľ by sme 
chceli financovať odstránenie tejto
skládky, tak by sme museli použiť také 
množstvo financií, ktoré presahuje de-
saťročný nájom. Pri všetkom tom, čo 
biskupstvo financuje, to naozaj nie je
možné.“

Redaktor: „Podľa neho navyše cir-
kev za pôdu platí daň z nehnuteľností, 
takže participuje nepriamo aj na finan-
covanie odstránenia skládky. Nebráni 
sa však ďalším rokovaniam.“

Miroslav Lyko, hovorca Nitrian-
skeho biskupstva: „Navrhovali sme 
napríklad, pokiaľ tá skládka bude od-
prataná, že na vlastné náklady zabez-
pečíme, že sa na to miesto dovezie 
orná pôda.“

Redaktor: „Na odstránenie skládky 
vyčlenilo mesto sumu päťdesiattisíc 
eur. Podľa mesta je však pravdepodob-
né, že reálne náklady budú nižšie.“ 

         Filip Szórád, STV 1, 14/10/2013

Ďalšia obeť zneužívania

Odvolaný arcibiskup Róbert Bezák 
odchádza približne na rok do Talian-
ska. Potom by sa mal presťahovať 
do Anglicka. Povedal to včera po-
čas preberania čestného občianstva 
Prievidze. Bezák nespresnil, kde 
bude ďalej pôsobiť. Podľa agentúry 
SITA by to malo byť v talianskom 
Busollengu neďaleko Verony v kláš-
tore rehole redemptoristov, ktorej je 
členom. Svoje plány konkretizovať 
nechcel. „Priateľ hovorí, že povieš, 
čo spravíš, a potom to neurobíš. Tro-
cha žijem aj tým, čo život ponúka. 
Stále by som čakal taký mandát od 
tých, ktorým tiež patrím, teda od 
Vatikánu,“ povedal s tým, že keďže 
ako arcibiskup tu už nemá svoje bis-
kupstvo, pôjde tam, kde ho prijmú.

Z Talianska do Anglicka
„Vidím to naozaj na Európu 

a začalo by sa to Talianskom. Mám 
takú dohodu, že by to mohlo byť do 
jedného roku. Spomínal som, že by 

to mohlo byť potom aj Anglicko,“ 
načrtol Bezák, kde by mohol ďa-
lej pôsobiť. Odchod zo Slovenska 
vníma ťažko. „Uvedomil som si, že 
ten čas sa kráti a pre mňa to už nie 
je odchod nejakého mladého štu-
denta. Páčilo sa mi, keď som pred 
dvadsiatimi rokmi išiel popozerať, 
ako vyzerá svet, ale ja už viem, ako 
vyzerá,“ vysvetlil. Priznal, že už sa 
mu nechce začínať budovať kariéru 
v zahraničí od začiatku.

Oblúkom domov
Bezák už uvažuje aj nad návra-

tom na Slovensko. „Neodchádzam 
so smútkom, ale možno takým oblú-
kom, akým som odišiel z Prievidze 
do Bratislavy a potom do ďalšieho 
sveta, a vrátil sa späť na Slovensko, 
tak to bude tiež taký oblúk.

Možno vážny, náročný, ale pre 
mňa je Slovensko vždy tým mies-
tom, ktoré patrí do môjho života,“ 
dodal.       (sita,tasr), SME, 12.10.2013

Bezák odchádza na rok do Talianska,  
potom zvažuje Anglicko
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V prípade kňaza z Nevidzian, kto-
rého polícia obvinila zo sexuálneho 
zneužívania 11ročného dievčaťa, sa 
objavili nové podozrenia. Pred dvo-
mi rokmi, keď slúžil na inej fare, 
v Janíkovciach, mal údajne sexu-
álne obťažovať ďalšiu tínedžerku. 
O týchto podozreniach informova-
la televízia TA3. Nitriansky biskup 
Viliam Judák mal podľa televízie 
o tom vedieť a v tichosti farára pre-
ložiť práve do Nevidzian. Podľa 
trestného právnika Ondreja Mu-
larčíka polícia má povinnosť začať 
nové okolnosti prešetrovať aj na-
priek tomu, že matka dievčaťa pred 
dvoma rokmi trestné oznámenie na 
kňaza nepodala. Obvinený 47-ročný 
kňaz pred nástupom na farnosť Ne-
vidzany, kde mal sexuálne zneužívať 
dievča, pôsobil ako farár v mestskej 
časti Nitry, v Janíkovciach. Práve 
tu mal podľa televízie TA3 zhruba 
pred dvoma rokmi sexuálne obťa-
žovať tínedžerku, ktorá pravidel-
ne chodila na omše. Matka mladej 
obete prípad neohlásila na polícii, 
ale o všetkom mala hovoriť priamo 
s nitrianskym biskupom. Ten podľa 
televízie vyriešil vec tak, že kňaza 
preložil z Janíkoviec do Nevidzian. 
Nitrianske biskupstvo odmieta, že 
by zmena pôsobiska obvineného 
kňaza bola trestom za sexuálne zne-
užívanie dievčaťa v Janíkovciach. 
„Bol preložený v rámci bežných 
prekladov, ktoré biskup robí kvôli 
aktuálnym pastoračným potrebám 
diecézy. Preklad kňaza neznamená 
jeho potrestanie,“ uviedol hovorca 
biskupstva Miroslav Lyko. Biskup 
má právo poslať kňaza na tú farnosť 
vo svojej diecéze, kde ho momentál-
ne potrebuje, a takto to bolo podľa 
Lyka aj v prípade obvineného farára. 
Judák informáciu, že mal kryť sexu-
álne zneužívanie vo svojej diecéze, 
nechce komentovať až do rozhod-
nutia súdu. Hovorca zdôrazňuje, že 
pre biskupa, ktorý podľa neho vždy 
postupoval v súlade s cirkevnými 
pravidlami, je celý prípad bolesti-
vou záležitosťou. Podľa trestného 
právnika Ondreja Mularčíka je po-
vinnosťou polície začať prešetro-
vať možné podozrenia zo spáchania 
trestného činu. „Policajné vyšetro-
vanie nie je podmienené podaním 
trestného oznámenia. Hoci v tomto 

prípade ide len o medializované in-
formácie, majú však nadväznosť na 
prvý prípad sexuálneho zneužívania 
a vďaka tomu možno predpokladať, 
že trestný čin sa naozaj mohol stať,“ 
vysvetľuje Mularčík. Dva roky od 
prípadu sú podľa neho krátky čas na 
to, aby prípad mohol byť premlčaný. 
Potvrdzuje to aj Michal Slivka z po-
licajného prezídia: „Polícia nekoná 
len na základe trestných oznámení, 
ale môže konať aj na základe vlast-
ných zistení alebo iných podnetov,“ 
uviedol. Podľa sociologičky Sylvie 
Porubänovej cirkev už aj v minulosti 
riešila škandály svojich kňazov tak, 
že ich za trest preložila do odľahlých 
obcí, čo najviac vzdialených od sídla 
biskupstva. „Biskupi predpokladajú, 
že kňaz tam bude menej na očiach 
a tamojším obyvateľom zvyčajne 
dlhšie potrvá, kým odhalia, čo na-
ozaj stojí za jeho príchodom. Cir-
kev nechce problém vidieť a rieši 
ho zahrabávaním hlavy do piesku,“ 
myslí si. Vo väčšine takýchto prí-
padov sa podľa nej zopakuje scenár 
z predchádzajúcej farnosti, pretože 
zmenou miesta sa správanie kňaza 
nezmení. Konferencia biskupov Slo-
venska nechcela komentovať, ako sa 
k biskupovi postaví, ak sa potvrdí, 
že celú kauzu chcel ututlať. „Ob-
vinenie sa ešte nepotvrdilo, a preto 
je potrebné počkať na ukončenie 
policajného vyšetrovania. Nechaj-
me vyšetrovateľov, aby robili svoju 
prácu,“ uviedol hovorca konferencie 
Jozef Kováčik. Kňaz z Nevidzian 
je už viac ako mesiac obvinený zo 
sexuálneho zneužívania 11-ročného 
dievčaťa. Nitriansky biskup Judák 
ho z funkcie odvolal až dva týždne 
po tom, čo sa začalo policajné vyšet-
rovanie, a až deň nato, ako na kauzu 
upozornili médiá. Polícia k prebie-
hajúcemu vyšetrovaniu nechcela 
poskytnúť žiadne informácie. 
     Lucia Krbatová, Pravda 16/10/2013

Nové podozrenia v prípade obvineného kňaza Biskupa vyšetrujú  
za krivú výpoveď

Škandál okolo nemeckého biskupa 
z Limburgu, známeho ako biskupa 
luxusu, naberá na obrátkach. Pre-
stavba jeho rezidencie sa šesťná-
sobne predražila a to na tridsaťjeden 
miliónov eur. Najnovšie je podozri-
vý z klamstva pod prísahou. Vatikán 
sa kauzou bude zaoberať na budúci 
týždeň.

Multimiliónová rezidencia. Čo sa 
nachádza vo vnútri, biskup Tebartz-
-van Elst pred médiami ukrýva. Jeho 
byt mal pôvodne stáť dvestotisíc eur. 
Účet sa nakoniec vyšplhal na takmer 
tri milióny. Nechýbala ani pätnásťti-
sícová vaňa. Aféra pobúrila politikov 
i veriacich.

Patrick Dehm, bývalý šéf frank-
furtského komunitného centra: „To 
je už naozaj priveľa tridsaťjeden mi-
liónov. Prekročil poslednú hranicu, 
žiadame jeho rezignáciu.“

Redaktorka: „Biskup z Limbur-
gu však nepúta pozornosť médií len 
predraženou rezidenciou. Najnovšie 
mal za chudobnými deťmi do Indie 
letieť prvou triedou, čo pod prísahou 
poprel. Vatikánu jeho slovo zjavne 
už nestačí.“

Robert Zollitsch, predseda Kon-
ferencie biskupov Nemecka: „Bu-
dúci týždeň sa budem rozprávať so 
Svätým otcom a inými kompetent-
nými v kúrii. Situáciu v Limburskej 
diecéze beriem veľmi vážne. Zriadil 
som komisiu, ktorá preskúma finan-
cie vyžiadané biskupom. Začne fun-
govať už čoskoro.“

Redaktorka: „Prípad bude zrejme 
obzvlášť zaujímať pápeža, ktorý si 
zakladá na skromnosti. Rozmarným 
biskupom sa má František zaoberať 
budúci týždeň. Rázne riešenie prob-
lémov v kúrii a vo Vatikánskej ban-
ke dávajú tušiť, že trestu neunikne, 
i keď biskup stále vinu odmieta.“ 

Tamara Lištiaková
STV1, 12.10.2013

Skrášlia námestie

ŽILINA – na čele balustrády pod Farským kostolom v Žiline budú svie-
tiť historické mapy mesta. Žilinská radnica chce takto skrášliť priestor 
pod Katedrálou najsvätejšej Trojice, kde sa v minulosti nachádzal reliéf 
od akademického sochára Ladislava Beráka s motívom Slovenského ná-
rodného povstania. Výtvarno-architektonickú súťaž vyhral návrh doroty 
Mrázovej.                      (sita), Plus jeden deň 17/10/2013
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Mnohí z nás poznajú projekty zame-
rané na pomoc deťom v Afrike, či 
v iných kútoch sveta, kde je chudoba, 
hlad a zlé podmienky. Tieto aktivity 
sú určite chvályhodné, lebo aj keď 
sa to niekedy nezdá, na Slovensku sa 
máme stále lepšie ako vo väčšej časti 
sveta.

Mnohí sa ale právom pýtajú, či aj 
u nás nie je treba robiť misie a pomá-
hať tým, ktorí žijú pod hranicou chu-
doby.

Po celom svete sú organizované 
misijné a charitatívne projekty aj zo 
Slovenska, ktoré pomáhajú v tých 
najchudobnejších častiach sveta, kde 
to potrebujú. Chudobné osady alebo 
slumy však nie sú iba v Afrike a roz-
vojových častiach sveta, ale takisto aj 
na Slovensku. Sú to chudobné rómske 
osady, ktoré našťastie sú už záujmom 
dobrovoľníkov aj tu na Slovensku. 
Jeden z takýchto projektov sme našli 
aj v Plaveckom Štvrtku. V osade ne-
ďaleko Bratislavy. A dobrovoľníkov, 
ktorým osudy detí v chudobných 
segregovaných osadách nie sú ľaho-
stajné. Sabína a Pavol chodia už dru-
hý rok dobrovoľne týždeň čo týždeň 
do rómskej osady v Plaveckom Štvrt-
ku a pomáhajú deti doučovať sloven-
činu aj ostatné predmety.“

Pavol Železník, dobrovoľník: „Je 
náročné niekedy udržať ich pozor-
nosť, ale vidno veľké pokroky a vid-
no, že to má veľký význam.“

Sabína Brédová, dobrovoľníčka: 
„Tieto deti vyrastajú v osade, nemajú 

toľko finančných prostriedkov ani na
nejaké pomôcky do školy. Musia sa 
učiť to isté, čo bežné deti. Niekedy im 
to ide ťažšie a v niektorých je veľký 
potenciál, len ho treba naozaj nájsť 
a využiť.“

Laco Ďurkovič, redaktor: „Deti, 
ale aj rodičia v osade si tento program 
veľmi pochvaľujú.“

Anketa
Dieťa: „Rád sa učím.“
Dieťa: „Veľmi rada.“
Obyvateľka osady: „Je to v poho-

de.“
Obyvateľ osady: „Je to super 

a takto aspoň deti tam majú nejakú tú 
chvíľku.“

Laco Ďurkovič, redaktor: „Pro-
jekt založili Sestry Matky Terezy 
pred desiatimi rokmi. Dnes ho robí 
združenie Francesco. Obaja dobro-
voľníci študujú misijnú a charitatív-
nu prácu na Vysokej škole svätej Al-
žbety, ktorá realizuje misie po celom 
svete.“

prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., 
prorektor Vysokej školy sv. Alžbety: 
„Sú to jednak v zahraničí, kde máme 
teda veľa projektov, ale samozrejme 
sú to aj misijné pobyty na Slovensku 
v problematických oblastiach ako 
napríklad aj v rómskych osadách.“

Laco Ďurkovič, redaktor: „Dob-
rovoľníci doučujú deti každý deň 
a to od najmladších po najstaršie 
v jednotlivých etapách. Každodenne 
doučia asi sedemdesiat detí.“ 

                        TV JOJ, 15.10.2013

Misionári aj na Slovensku

Likvidáciu čiernej skládky 
v Nitre zatiaľ zaplatí mesto

Čierna skládka v Nitre stojí na po-
zemku cirkvi. O jej odstránenie sa 
musí postarať mesta, ukladá to zá-
kon. Radnica na to vyčlenila takmer 
50 000 eur, no chce sa s cirkvou 
dohodnúť na rozdelení nákladov. 
Biskupstvo zatiaľ ponúka naveze-
nie ornice po odstránení skládky.

Obvodný úrad životného 
prostredia dal príkaz mestu na od-
stráneniu čiernej skládky medzi 
Krškanmi a Janíkovcami.

Igor Kršiak, prednosta Mest-
ského úradu v Nitre: „Ide o ne-
zisteného pôvodcu, kde Obvodný 
úrad životného prostredia rozhodol 
o odstránení skládky mestom Nit-
ra. Nakoľko ide o pozemky, ktoré 
sú vo vlastníctve rímskokatolíckej 
cirkvi a sú dokonca aj predmetom 
prenájmu konkrétnej osoby, tak 
sme rokovali o spoločnom postupe 
pri odstránení tejto čiernej sklád-
ky.“

Redaktorka: „Podľa hovorcu 
Nitrianskeho biskupstva Miroslava 
Lyka je to v súlade so zákonom.“

Taliansko odmietlo  
pochovať nacistu

Pohreb nacistického zločinca, čle-
na SS Ericha Priebkeho v talian-
skom mestečku Albano Laziale 
v utorok večer zrušili pre zrážky 
medzi krajne pravicovými radikál-
mi a protinacistickými aktivistami. 
Priebkeho pritom katolícka cirkev 
odmietla pochovať, keďže Vatikán 
vydal bezprecedentný zákaz akej-
koľvek oficiálnej smútočnej ce-
remónie v katolíckych kostoloch. 
Smútočnú rozlúčku s nacistom sa 
neskôr rozhodla zorganizovať ka-
tolícka ultrakonzervatívna Spoloč-
nosť svätého Pia X., primátor Ni-
cola Marini s podporou miestnych 
obyvateľov však voči tomu protes-
toval. Taliansko včera požiadalo 
Nemecko, aby Priebkeho pocho-
valo na svojom území. Priebkeho 
telesné pozostatky previezli na vo-
jenské letisko v Ríme.
     PETER DODEK, Šport 17/10/2013

Miroslav Lyko, hovorca Nitrian-
skeho biskupstva: „Je za o ilegálnu 
skládku na území mesta vlastník po-
zemku len v prípade, ak tam odpad 
uložil sám, alebo mal z toho prospech, 
alebo neurobil potrebné opatrenia, aby 
tomuto zabránil.“

Redaktorka: „Biskupstvo sa fi-
nančne neplánuje podieľať. Ponúklo 
však materiálnu pomoc.“

Miroslav Lyko, hovorca Nitrian-
skeho biskupstva: „Z vyčíslenej sumy 
na odstránenie skládky by to zname-
nalo, že by sme na to minuli viac ako 
10 a viacročný nájom. A to si biskup-
stvo pri všetkom čo financuje nemôže
dovoliť. Navyše biskupstvo za všetku 
svoju pôdu platí dane z nehnuteľnos-
tí, takže vlastne nepriamo participuje 

na financovanie týchto aktivít mesta.
Biskupstvo ešte v prípade odstránenia 
skládky ponúka navezenie ornice na 
dané miesto.“

Redaktorka: „Mesto ale plánuje 
ďalej s biskupstvom rokovať.“

Igor Kršiak, prednosta Mestské-
ho úradu v Nitre: „V prvom štádiu je 
počítané s financiami niekde na úrov-
ni 50 000 euro, myslím si že to bude 
ďaleko menej. Dohodli sme sa, že 
v podstate vyčíslime tie náklady po 
zrealizovaní týchto prác a potom sa 
dohodneme ako ďalej.“

Redaktorka: „Skládka by mala byť 
odstránená do konca októbra a mesto 
tu plánuje urobiť terénne úpravy, ktoré 
by mali zabrániť hromadeniu odpa-
du.“           Rádio Regina, 16/10/2013 
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Priezvisko Wojtyła  
je môj celoživotný kríž

Cecylia Wojtyła je jedinou príbuz-
nou nesúcou rodné priezvisko poľ-
ského pápeža Jána Pavla II.

Ste jediná, ktorá v meste má 
priezvisko Wojtyła. V akom prí-
buzenskom vzťahu ste však s pá-
pežom Jánom Pavlom II.?

Môj dedko a otec svätého otca 
boli bratranci. Ale keďže dedko 
zomrel, keď som mala tri roky, ne-
pamätám si ho z jeho rozprávania. 
Ja už som ho zažila len ako kar-
dinála, potom pápeža a počúvala 
a čítala som o ňom. Osobne sme sa 
nepoznali, a aj keď sme boli na au-
diencii v Ríme, neodvážila som sa 
mu povedať, že aj ja som Wojtyła. 
Zdalo sa mi to nemorálne, aby som 
si ho ,,privlastňovala“ alebo brala 
tak, že je môj blízky - on je priateľ 
všetkých.

Zvykli ste však za ním chodie-
vať, keď navštívil Poľsko?

Zakaždým, keď bol u nás 
v meste, som sa na neho bola po-
zrieť. A keď bol aj v iných mestách 
v Poľsku, vždy sme tam išli. A ces-
tovali sme často už aj v noci, aby 
sme ho videli, ale pred nami boli 
vždy zástupy. Často sme aj v zlom 
počasí stáli v dave po členky v bah-
ne. Vždy však prevládala radosť, 
prežívali sme to.

Ako sa vám dnes žije s menom 
Wojtyła?

Priezvisko Wojtyła je môj kríž. 
Som slobodná, nevydala som sa, 
preto mi zostalo, ale v zásade 
nechcem všade hovoriť, že sme 
boli rodina. Viete, Wojtyła a eš-
te aj z Wadowíc, to ľudia hneď 
spozornejú. A ja som to nechcela 
nikdy využívať. Ako som už ho-
vorila, on nebol rodinný blízky, ale 
všetkých.

Zvyknú ľudia reagovať pre-
kvapene?

Vždy, keď sa predstavím, tak 
sa ľudia zháčia: óóó Wojtyła. Ale 
viete, čo je žartovnejšie? Pracujem 
na Úrade sociálnych služieb a pred 
časom sme sa museli sťahovať do 
inej, väčšej budovy. Takže teraz 
sme na Ulici Emilie a Karola Woj-
tyła, a ja teda pracujem ešte aj na 
vlastnej ulici. (Smiech.)

Do lietadla brával aj kritikov cirkvi
V ďalekom Ríme, za železnou 

oponou a takmer v nebeských výši-
nách. To bol pre nás do 16. októb-
ra 1978 pápež: Pavol VI., človek 
vznešeného vzhľadu a úctyhodného 
veku. A zrazu tu bol 58-ročný Ka-
rol Wojtyła, prekypujúci radosťou 
zo života. Vedeli sme, že žil v rov-
nakej pochmúrnej totalite ako my, 
že lyžoval v tých istých Tatrách ako 
my, že sa ešte pár týždňov predtým 
stretal s mladými na chatách ako my, 
že poznal naše hrady i motoresty. To 
bola skutočná náboženskokultúrna 
revolúcia. Chodil tými istými ulica-
mi Keď sa tajne začali šíriť prvé fo-
tografie nového pápeža, videli sme aj
jeho sústredenosť pri modlitbe, jed-
noducho svätosť, ktorá sa nevznáša 
na oblakoch, ale chodí tými istými 
ulicami ako my. Fascinovala nás od-
vaha, nekonformnosť, chuť do živo-
ta. Keď jesť, tak s chuťou jesť, keď 
sa modliť, tak sa s plným zanietením 
modliť. V druhej polovici pontifiká-
tu som ho mohol pár rokov sledovať 
zblízka. Asistoval som mu pri litur-
giách, privádzal k nemu slovenských 
pútnikov, vybavoval odkazy. Mnoho 
úsmevných perličiek. Keď som sa 
ocitol v skupine poľských kňazov, 
kde som podľa protokolu nemal čo 
hľadať, rektor poľského kolégia 
predstavoval pápežovi svojich štu-
dentov. Keď prišli po mňa, zháčil 
sa. Bol tu votrelec. Pápež sa usmial 
a pýta sa ma: ,,Tak čo, dá sa to s tými 
Poliakmi vydržať?“ - a predstavil ma 
rektorovi ako slovenského priateľa. 
Na pozadí bolo utrpenie Všetci, čo 
sa s ním stretli, konštatovali, že ich 
vnútro napĺňalo čosi lahodné, túžba 
byť k druhým dobrý. Kto skúmal hlb-
šie, objavil, že Jána Pavla II. nemož-
no pochopiť cez psychologické ani 
sociologické kritériá. Na pozadí bolo 
obrovské utrpenie, ktoré roznecova-
lo jeho charizmu. Paradoxne, čím 
bol v ľudských očiach nemožnejší, 
priam zohavený chorobou, tým viac 
podmaňoval, najmä mladých, skepti-
kov a proticirkevne naladených ľudí. 
Medzi novinárov, ktorí s ním lietali 
na zahraničné cesty, brával na palubu 
aj kritikov cirkvi a pápeža. Väčšina 
postupne menila svoj názor. Vravie-
val: ,,Nekritizujme, poďme svojou 
cestou, a médiá pobežia za nami.“

       Marián Gavenda katolícky kňaz

Odvrátená tvár Karola Wojtyłu
Ján Pavol II. je pre generáciu na-

šich starých rodičov najobľúbenejším 
pápežom. A majú s kým porovnávať. 
Benedikt XVI. ťažil z jeho dedičstva 
- v dobrom i v zlom. Len nebol na-
toľko ,,flower power“ ako Wojtyła,
ktorý vojde do dejín cirkvi ako muž, 
čo dostal katolícku mládež do ulíc, 
obnažoval lásku, pobádal ľudí, aby sa 
nebáli a na symbolickej úrovni viedol 
boj so sovietskou ideológiou strachu. 
Hagiografia z neho urobila bojovní-
ka proti komunizmu, kazateľa lásky 
a spájateľa Európy. Svojich kritikov 
,,neustál“ No existuje aj odvrátená tvár 
Wojtyłu. Ako pápež dostal postupne 
rímskokatolícku teológiu do pasce 
konzervativizmu. S najbližšími spo-
lupracovníkmi išiel nemilosrdne po 
teológoch a kazateľoch, čo ho kritizo-
vali. Z jeho iniciatívy došlo k zničeniu 
progresívneho sociálneho katolicizmu 
v Latinskej Amerike, a bol to on, kto 
za lásku považoval len heterosexuálny 
vzťah bez prezervatívu v čase vrcho-
liacej epidémie AIDS v Afrike. Osla-
bil a ochudobnil povojnovú teológiu, 
jeho zahľadenosť do marketingových 
posolstiev lásky dostala Vatikán do po-
zície, z ktorej dnes len ťažko koriguje 
našu prítomnosť, ak práve nezápasí 
o svoju duchovnú legitimitu. Pokus 
o prehĺbenie teologickej reflexie, ako
sa o to neúspešne pokúsil Ratzinger, 
iba zdôraznilo, že Wojtyłovo dedič-
stvo ťaží z istého heretického populiz-
mu škôlkarského katolicizmu, založe-
ného na viere v morálnu nadradenosť. 
A súčasný pápež usilujúci sa o čosi iné 
sa musí skôr ako s moderným svetom 
vyrovnať so zastaranými štruktúrami 
Vatikánu. Mince a uteráky nestačia 
Aké stanovisko teda môže dnešný 
rímsky katolík zaujať k nemiestnemu 
kultu Jána Pavla II.? Má naozaj veriť, 
že za uznané zázraky bude svätým, 
že namiesto kritického a radikálneho 
odkazu Nazaretského stačí predávať 
pútnikom pamätné mince a uteráky 
s portrétom pápeža? Že v cirkvi sa 
o názoroch nediskutuje, ale prikazuje? 
Nikto z mojich katolíckych priateľov 
po takejto cirkvi netúži. Skutočným 
zázrakom by bolo, ak by sa cirkev vy-
manila z týchto konštruktov a začala 
skúmať vlastné vnútro.

Michal Havran publicista a spisovateľ, 
vyštudoval protestantskú teológiu

HN 18/10/2013

DVA POHĽADY NA JÁNA PAVLA II.

pokračovanie na str. 7
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Ľudia v rodnom meste pápeža Wa-
dowiciach nedajú na svojho rodáka 
dopustiť ani 35 rokov od jeho zvo-
lenia.

Bolo leto roku 1978, keď sa no-
vým pápežom stal Ján Pavol I. Mla-
dý poľský kardinál Karol Wojtyła 
sa vtedy zúčastnil konkláve. A to, 
že o pár týždňov sa pápež bude vo-
liť nanovo a že ním bude on samo-
tý, určite netušil. Stalo sa to 16. ok-
tóbra. Za pápeža zvolili Jána Pavla 
II. ,,Tu na tomto mieste sa to všetko 
začalo,“ povedal Svätý Otec v roku 
1999 na svojej poslednej návšteve 

,,Kochame“ pápeža Jána Pavla II. Všetci

Ľudia v meste nám o ňom ne-
povedali nič zlé, ako ste ho však 
vy vnímali ako človeka?

Presne tak, ako všetci ľudia, čo 
ho poznali osobne alebo len z jeho 
pápežskej pozície -- bol to veľmi 
dobrý človek, ktorý mal rád ľudí. 
Cenil si každého človeka bez roz-
dielu viery a bez ohľadu na to, čo 
ten človek robí. To, čo hovoril, aj 
realizoval.

V centre mesta azda nie je 
miesto, kde by sa nepripomenu-
lo, že pochádza odtiaľ.

Áno, ľudia sú radi, že pápež 
pochádzal práve z nášho mesta, že 
tu vyrastal a prežil detstvo. Cítia 
tú blízkosť, že sa ho človek môže 
vnútorne dotknúť, je to tou bez-
prostrednosťou. A hlavne vnímali 
všetky veľké veci, čo sa stali alebo 
čo urobil. Ako napríklad keď ho 
postrelili a on potom strelca omi-
lostil. To na ľudí vplýva.

Ako sa vlastne zmenilo mesto, 
keď sa z Karola Wojtyłu stal pá-
pež Ján Pavol II.?

Udiali sa aj zmeny v meste, ale 
o tom nech hovoria iní. Pre mňa 
osobne bolo najväčšou zmenou, že 
k nám začali chodiť turisti a pútni-
ci. A veľa. Pamätám si, že keď boli 
Dni mládeže v Nemecku, tak si 
mladí Američania urobili takú púť, 
že išli z Ameriky do Španielska, 
zastavili sa aj u nás, v pápežových 
rodných Wadowiciach, a až potom 
šli do Nemecka. A záujem je do-
dnes, ľudia chodia stále. 

Lucia Čížová
HN 18/10/2013

v rodných Wadowiciach. A stále je 
to tak... Dnes, po 35 rokoch, nie je 
v jeho rodných Wadowiciach nikto, 
kto by na túto udalosť zabudol. Po 
chodníku Svätého Otca Prvý neta-
liansky pápež za takmer polstoro-
čie tak dal najavo, ako si cení svoje 
rodisko. A i keď, paradoxne, dlhé 
roky po jeho vymenovaní trvalo, 
kým sa začalo mesto spamätávať 
z komunistických čias, dnes je as-
poň malý pokrok vidno. Wadowi-
ce boli vždy nábožné a v zásade 
skromné mesto. Pri vstupe doň vás 
neohúri takmer nič, ošarpané a ne-
udržiavané domy či budovy sú vo 
väčšine miest. Až kým sa nedosta-
neme k renovovanému námestiu, 
dnes pomenovanom práve po ňom. 
Tam sa už napojíme na tzv. chod-
ník Karola Wojtyłu, ktorý nás vedie 
presnými krokmi od jeho detstva až 
po odchod do Krakova na vysoko-
školské štúdiá. Z rodného domu, 
kde býval ku koncu mladý Lolek 
už len s otcom v skromnom malom 
byte, je to len na skok do baziliky. 
Takže už od detstva tam chodieval 
a modlil sa. ,,A tiež blízko to mal aj 
do školy, kde je teraz miestny úrad. 
Bol poctivým žiakom s veľkou vie-
rou,“ vysvetľuje nám hovorca pri-
mátorky mesta Stanisław Kotarba. 
Na výstave, ktorá sa z rekonštruo-
vaného domu presunula na istý čas 
do Katolíckeho domu, je vidno, 
že hrával divadlo, lyžoval či cho-
dil na kajakárske zájazdy. A lyže 
či veslá sú tam dodnes zachované. 
,,Keď k nám prídu turisti, sú nad-
šení z toho, že môžu obdivovať 
veci tak blízke Svätému Otcovi,“ 
rozpráva nám rehoľníčka, ktorá 
výstavu ,,stráži“. Je utorok, takže 
vstup máme zdarma, ale ani iné 
dni nejde ľuďom v meste o to, aby 
zarobili. Väčšina je zdarma. Mesto 
zaspalo dobu Malé mesto si žije 
počas týždňa vlastným životom. 
Námestie ani okolité uličky nie sú 
plné, práve naopak, ale mesto má 
svoj zvláštny ruch. Staršie ženy 
chodia do kostola, mladí posedá-
vajú na lavičkách. ,,Ani sa nemu-
síte nikoho pýtať, v našom meste si 
pamätajú na pápeža všetci, a tento 
týždeň má aj výročie. Bol to dob-
rý človek, ktorý mal rád každého,“ 
rozpráva päťdesiatročný Jozef 
a teší sa prítomnosti slovenských  

novinárov. S nejakou inou informá-
ciou nepochodíme ani pri iných ľu-
ďoch. ,,Všetci ho však vždy nemali 
radi rovnako,“ povedal nám mladý 
menovec Karol, ktorého kvôli výro-
čiu prišli navštíviť talianski priate-
lia, ,,nebál sa kritizovať, a to najmä 
počas komunizmu, nemali všetci 
radi.“ Každý kút námestia upozor-
ňuje na miesta s ním späté. ,,Čaká-
me na kremowki!“, vyruší nás hluk 
dvoch školských zájazdov, ktorých 
účastníci stoja pri cukrárni, kam 
chodil na krémeše aj mladý Karol 
Wojtyła. Škoda len, že dnes takmer 
celú časť budovy zabrala banka 
a jej steny sú poznačené grafiti. Aj
keď ostatné cukrárne sú prázdne, 
tri poľské babky majú najviac ro-
boty práve tu. ,,Sem chodil pápež,“ 
vedia deti. To už sa však blíži po-
maly piata hodina, a tak väčšina 
obchodov sa zatvára. V malom 
meste však nenájdete žiadne zná-
me značky. ,,Je tu niekoľko stoviek 
rodinných firiem. Najviac sa darí
obuvníctvu, nábytkárstvu a reštau-
ráciám. Aj naša rodina má jednu,“ 
spomína ešte Kotarba. A preto sa 
mesto s veľmi nízkou nezamestna-
nosťou nikam neponáhľa. Pápež im 
urobil dobrú službu, ale dnes akoby 
zaspalo dobu, nič sa veľmi nemení, 
všetko je tu ich vlastné. Spolu s pri-
chádzajúcim večerom na mesto 
padajú sadze z kúrenia dreveným 
uhlím. To Ján Pavol II. žehná ka-
didlom svojmu mestu...

Život Jána Pavla II. Narodil sa 
18. mája 1920 vo Wadowiciach pri 
Krakove. Ako 38-ročný sa stal naj-
mladším poľským biskupom. O 20 
rokov bol zvolený za 264. rímske-
ho pápeža a najmladšieho od roku 
1864. Vo funkcii pôsobil tretí naj-
dlhší raz v histórii. V roku 1981 na 
neho spáchali prvý atentát. Vyko-
nal viac ako 100 pracovných ciest 
a najviac kritiky utŕžil za zavrhova-
nie kondómov v čase šírenia AIDS. 
Zomrel v dôsledku Parkinsonovej 
choroby 2. apríla 2005.

V rodnom meste Jána Pavla II. 
sú dnes ľudia veľmi pobožní, bizni-
su so suvenírmi sa darí a najviac sa 
predávajú práve obrazy s podobiz-
ňou pápeža. V jeho múzeu je tiež 
možné vidieť výstavu z jeho života 
už od detstva. 

        Lucia Čížová, HN 18/10/2013

dokončenie zo str. 6
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Niektorí ľudia sa už teraz počas 
života pripravujú na to, že po smr-
ti budú ešte pomáhať. Hovorím 
o darcoch orgánov. Dnes sa pozreli 
do očí budúcim lekárom, ktorí sa 
môžu na ich orgánoch učiť v rámci 
štúdia, aby potom vedeli zachraňo-
vať životy.

Smrť čaká na každého z nás. 
A to bez rozdielu farby pleti, či 
vierovyznania. Ibaže, kým žijeme, 
každý sa na ňu pozerá inak.

Baruch Meyers, rabín: „Človek 
by mal mala darovať po smrti orgá-
ny, v tomto prípade, že konkrétny 
pacient potrebuje ten orgán, ale iba 
kvôli štúdiu až tak nie.“

Marián Šuráb, dekan Rímsko-
katolíckej fakulty UK: „Emeritný 
pápež Benedikt XVI. ak keby mal 
v testamente napísané, že ona si dá 
svoje telo takisto pre službu vedy.“

Martina Molčanová, redaktor-
ka: „Toto je ale napríklad už pani 
Mária, ktorá žije v Rakúsku. Ona 
rovnako ako aj jej syn sa sami pri-
hlásili, aby sa budúci lekári mohli 
po ich smrti učiť práve na ich or-
gánoch.“

Mária Križanová, darkyňa: 
„Som si až teraz uvedomila, že čo 
som vlastne spravila, no ešte len 
spravím pre tých budúcich leká-
rov.“

Martina Molčanová, redaktor-
ka: „Pani Mária však nie je jediná, 
ktorá už teraz počíta s tým, že ju 
pochovajú o čosi neskôr, ako býva 
zvykom. Pani Anna sa pri stretnu-
tí so študentami neubránila slzám. 
V minulosti jej totiž práve lekári 
zachránili život a takto sa im chce 
odvďačiť.“

Pani Anna, darkyňa: „Som 
rada, že existujú, že majú myslenie 
na budúcnosť a že lekári aby boli, 
dobrí lekári.“

Študent, budúci lekár: „Je to 
pre nás veľký dar od týchto ľudí, 
že sa môžeme vlastne vďaka nemu 
učiť.“

Študentka, budúca lekárka: 
„Mávame pitvy v prvom ročníku 
na konci a tam sa vlastne na tých 
orgánoch učíme všetku tú stavbu, 
tvary a funkcie.“

Adam Zavřel, redaktor: „Na 
Lekárskej fakulte preto dnes odha-
lili aj pamätnú tabuľu pre všetkých 
darcov, vďaka ktorým sa budú 
môcť študenti aj naďalej vzdelá-
vať.“

Eliška Kubíková, prednostka 
anamotického ústavu: „Raz smrť 
bude učiť, že mŕtvi učia živých, 
patrí týmto ľuďom naozaj veľká 
vďaka.“              TV JOJ, 17/10/2013

Študenti sa stretli s budúcimi darcami

Trnava - Vyšetrovanie prípadu, 
pri ktorom malo prísť na Trnav-
skej arcidiecéze počas funkčného 
obdobia arcibiskupa Jána Soko-
la k zločinu skresľovania údajov 
hospodárskej a obchodnej eviden-
cie, ešte nie je ukončené. Stíhanie 
vo veci začal policajný vyšetro-
vateľ vlani v decembri na základe 
trestného oznámenia audítorky, 

ktorá preverovala hospodárenie 
v arcidiecéze. Podľa zistení mé-
dií mala prísť na niekoľko mili-
ónov eur na desiatkach oficiálne
nevedených bankových účtoch, 
nevýhodný prenájom pozemkov 
či prevod vyše 600-tisíc eur na 
občianske združenie synovca Jána 
Sokola v Jacovciach. 
                      (TASR), HN, 17.10.2013

Medzinárodný deň boja 
proti chudobe

Diecézne a arcidiecézne charity 
dnes otvorili dvere nielen klien-
tom. Dôležitou súčasťou pomoci 
ľuďom v núdzi sú aj dobrovoľ-
níci, či darcovia. Náš štáb sa bol 
v Medzinárodný deň boja pro-
ti chudobe pozrieť do zariadení 
v regióne Turca.

Vlado Záborský, redaktor: 
„Osudy, ktoré ľudí priviedli na 
ulicu, sú rôzne.“

Marcela: „Môj syn ma obral 
o byt a ja som ochorela na srdce, 
som operovaná trikrát.“

Ján Rohoň: „Stačil mi jeden 
podpis, som zaváhal, prišiel som 
o všetko, aj o peniaze, aj o byt.“

Vladimír Maslák, katolícky 
kňaz OZ Dobrý pastier: „Niekedy 
prichádzajú po skončení v det-
skom domove a niekedy po skon-
čení výkonu trestu.“

Vlado Záborský, redaktor: 
„Prvým cieľom človeka, ktorý 
stratí strechu nad hlavou, môže 
byť diecézna charita. Tu dostane 
základnú pomoc.“

František Kočalka, vedúci 
Domu charity svätého Krištofa 
v Martine: „To znamená sprcho-
vanie, oblečenie, dostávajú tuná 
stravu, sociálne poradenstvo.“

Peter Birčák, riaditeľ Diecéz-
nej charity Žilina: „Poskytujeme 
na celom území diecézy služby 
vyše tisíc klientom, ktorí sú na-
ozaj pravidelní, ktorí nie sú len 
jednorazoví.“

Vlado Záborský, redaktor: 
„Nie všetci sa však o pomoc hlá-
sia. Ak má človek problémy s al-
koholom, či duševnú poruchu, 
treba ho často presvedčiť, aby 
pomoc vôbec prijal. Ak nájde 
silu na zmenu, pomocnú ruku 
dostane aj v zariadení Dobrý 
pastier v Kláštore pod Znievom, 
kde má útočisko vyše stošesťde-
siat ľudí.“

Vladimír Maslák, katolícky 
kňaz, OZ Dobrý pastier: „Práca 
s takýmito ľuďmi v takejto ko-
munite je oveľa lepšia ako práca 
s ľuďmi, ktorí sú priamo na ulici, 
lebo títo ľudia sú už na brehu.“

Vlado Záborský, redaktor: 
„Netradičným zariadením je kemp 
pre bezdomovcov. Tu žijú aj celé 

rodiny. Za jeho vznikom stojí Da-
niel Diškanec.“

Daniel Diškanec: „Tá hlavná 
myšlienka bola, že tí bezdomovci 
si môžu nejako svojim spôsobom 
pomôcť k tomu, aby mali kde bý-
vať.“

Vlado Záborský, redaktor: „Za 
dvanásť rokov sa tu vystriedalo 
vyše osemsto ľudí. Každé z tých-
to zariadení funguje trochu inak, 
no cieľom všetkých je pomoc 
v núdzi.“              STV1, 17.102013

Vyšetrovanie v kauze Sokola pokračuje


