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Ján Pavol II. bol jedným z najobľúbe-
nejších pápežov v histórii. Jeho tri náv-
števy na Slovensku si pripomenuli vý-
stavou fotografií v Nitre. Práve mesto
pod Zoborom mal Karol Wojtyla vo 
veľkej úcte.

Ján Pavol II. navštívil Slovensko 
počas svojho pontifikátu trikrát, a to
v rokoch 1990, 1995 a 2003. Výstavu 
momentiek z jeho pobytu na Slovensku 
si prišla pozrieť aj bývalá veľvyslanky-
ňa, ktorá pri Svätej stolici pôsobila od 
roku 2002 do roku 2007.

Dagmar Babčanová, bývalá veľvy-
slankyňa pri Svätej stolici: „Pápež pri-
šiel na Slovensko v zlom fyzickom sta-
ve a neodriekol túto návštevu a vlastne 
z diplomatického hľadiska sme vtedy 
upútali pozornosť celého sveta. Bol 
ako sluha sluhov Božích do konca 
svojho života.“

Redaktorka: „Pápeža, ktorého bu-
dúci rok vyhlásia za svätého, podľa nit-
rianskeho biskupa mesto priťahovalo aj 

svojou dlhou kresťanskou históriou.“
Viliam Judák, nitriansky diecézny 

biskup: „Boli to nezabudnuteľné chví-
le, bol to človek, ktorý oslovil každého. 
Túžil navštíviť Nitru, pretože Nitran 
mu hovoril o prvom kresťanskom ti-
sícročí a poukázal na to, aký význam 
mala Nitra so svojim biskupstvom.“

Redaktorka: „Nitrianske biskup-
stvo vzniklo ešte v roku 880 počas ži-
vota svätého Metoda ako prvá diecéza 
v strednej a východnej Európe.“

Anketa
Opýtaná 1: „Z týchto fotiek ľudia 

určite môžu vedieť, ako žil Ján Pavol 
II., a vlastne ukazujú podstatnú časť 
jeho života.“

Opýtaná 2: „No celý ten proces, jak 
tu bol Svätý Otec, lebo ja som tiež sa 
zúčastnila toho, keď tu bol.“

Redaktorka: „Výstava momentiek 
z návštevy Jána Pavla II. na Slovensku 
potrvá do ôsmeho decembra.“ 

   Monika Maťová, STV 1, 20/10/2013

Zemplínski veriaci dostali od krakov-
ského kardinála vzácny dar. V Kostole 
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho môžu 
na vlastné oči vidieť relikviu obľúbe-
ného pápeža. Skrýva skutočnú kvap-
ku krvi blahoslaveného Jána Pavla II. 
V Michalovciach už ostane navždy.

Relikviu blahoslaveného Jána 
Pavla II. dostala rehoľa pallotínov 
od krakovského kardinála Stanisla-
va Dziwisza na ich vlastnú žiadosť. 
O tom, že si bývalého pápeža veľmi 
vážia, svedčí aj jeho vyše dvojmetrová 
socha pred Kostolom Najsvätejšieho 
Srdca Ježišovho. Priľahlé námestie 
dostalo názov tiež po ňom. ,,Relikviou 
je kvapka krvi umiestnená na ma-
lom kúsku látky a následne uložená  

v malej nádobke, relikviári,“ vraví 
predstavený rehoľnej komunity a rek-
tor kostola Piotr Lasota. Ide o relikviu 
prvého stupňa, svojou povahou naj-
vzácnejšiu. Týka sa priamo časti tela 
svätca. ,,Pre nás veriacich je to veľká 
vzácnosť. My veríme v spoločenstvo 
svätých. Veríme, že Ján Pavol II. je pri 
nás,“ vysvetľuje predstavený. ,,Uctie-
vaním ostatkov svätých nás Boh chce 
priviesť k tomu, aby sme mali srdečný 
vzťah jeden k druhému, ako to me-
dzi deťmi spoločného Otca má byť.“ 
Vzácna relikvia blahoslaveného pápe-
ža ostane už v Michalovciach navždy. 
Ján Pavol II. by mal byť vyhlásený za 
svätého 27. apríla 2014. 
Eva Eperješiová, Nový Čas 21/10/2013

Kostol skrýva kvapku krvi Jána Pavla II.

Poľského pápeža si pripomenuli fotografiami

ad: Naše skryté tváre

V médiách už tretí týždeň rezonuje 
kauza údajného zneužívania dieťaťa 
kňazom. Držme sa termínu „údajné-
ho“, kedže v našej krajine by sme mali 
považovať človeka za nevinného až 
dovtedy, dokiaľ mu vina nie je preu-
kázaná. V Pravde sa tejto téme venuje 
aj Peter Javúrek (16. 10.). Vôbec ne-
chcem problematiku zľahčovať, preto-
že ide o vážnu vec. Deti treba chrániť 
a ubližovanie im sa musí trestať. Bis-
kupa Viliama Judáka si veľmi vážim, 
považujem ho za vynikajúceho kňaza 
a poctivého človeka. Koncom apríla 
mi spomínal, že sa dopočul o tom, že 
sa médiá chystajú vytiahnuť sexuálny 
škandál zneužívania dieťaťa kňazom 
Nitrianskej diecézy. Presne si pamä-
tám, ako mi vravel, že ak je informá-
cia pravdivá, rád by vedel, kto to je, 
aby voči nemu mohol rázne zakročiť. 
Informácia o druhej údajnej obeti zne-
užívania sa ukázala ako nepravdivá. 
Z tínedžerky zo dňa na deň vyrástla do-
spelá žena. Zdá sa mi nepoctivé a ne-
profesionálne zmiešavať dohromady 
názory dedinských tetušiek s korekt-
nými postojmi cirkevných autorít a na-
pádať ich na podklade pochybnej me-
diálnej informácie. Pred tromi rokmi 
som sa stretol s kňazom z Írska, a tak 
ma prirodzene zaujímala problemati-
ka tamojších sexuálnych škandálov. 
Povedal, že katolícka cirkev urobila 
radikálne opatrenia na predchádzanie 
i zamedzovanie zneužívaniu detí na 
vlastnej pôde. Od rozličných povin-
ných školení, seminárov a komisií 
pomáhajúcich rodinám potenciálnych 
obetí až po ab-, surdné opatrenia, na-
príklad že pri spovedi dieťaťa musí 
byť okrem kňaza prítomná ešte jedna 
dospelá osoba, alebo povinné zriade-
nie zvláštnej prezliekarne pre miniš-
trantov v kostole. Polícia zo zákona 
nemá povinnosť oznamovať zamest-
návateľovi obvinenie zamestnanca. 
Ak nemá povinnosť zákonnú, mala by 
mať aspoň morálnu, pretože ide o váž-
nu vec, o ochranu dieťaťa. Taktiež by 
bolo dobré vedieť, aké preventívne či 
represívne opatrenia sa robia v iných 
inštitúciách, ako sú detské domovy, 
internáty a školské zariadenia.    
            Štefan Vícen, Pravda 22/10/2013

Vatikán uzavrel diskusiu v otázke rozvodov

Vatikán dnes fakticky uzavrel diskusiu o prípadnej zmene postoja katolíc-
kej cirkvi v otázke rozvodov. V téme, ktorá katolíkov rozdeľuje, sa teda 
v najbližšom čase nič nezmení.                         Rádio Slovensko, 22/10/2013
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„Prepychový“ biskup

Vatikán rieši škandalózne hospodáre-
nie istého nemeckého biskupa, ktorý 
dostal prezývku prepychový. Na obno-
vu svojej rezidencie minul neuveriteľ-
ných štyridsaťjeden miliónov eur. Ve-
riaci sú pobúrení a žiadajú, aby tohto 
neskromného biskupa zbavili úradu.

Kontroverzný nemecký biskup 
Franz-Peter Tebartz-van Elst prišiel do 
Vatikánu vysvetľovať svoje konanie. 
Doma čelí zdrvujúcej kritike za to, že 
si dal obnoviť sídlo za desiatky milió-
nov. Problémy má aj s tamojšou justí-
ciou. Prokuratúra ho totiž podozrieva 
z krivej výpovede. O celú vec sa začal 
zaujímať aj pápež František.

Robert Zollitsch, Nemecká biskup-
ská konferencia: „Zhovárali sme sa aj 
o situácii v diecéze Limburg. Bol to 
dôverný rozhovor, preto vás prosím 
o pochopenie.“

Redaktor: „Vyšlo najavo, že pre-
stavba luxusného paláca v Limburgu 
sa predražila o viac ako tridsať milió-
nov. Biskup sa bráni, že rekordnú sumu 
neminul na svoje sídlo, financoval vraj
ďalšie stavebné projekty. Nikto mu ale 
neverí. Nielen medzi veriacimi, ale aj 
v najbližšom okolí biskupa silnejú hla-
sy, aby odstúpil z úradu.“

Robert Zollitsch, Nemecká biskup-
ská konferencia: „Všetky strany majú 
záujem na konštruktívnom riešení, 
ktoré prispeje k ukončeniu rozporov.“

Redaktor: „Mnohí Nemci sú po-
búrení aj údajnou biskupovou náklon-
nosťou k prepychu. V tlači sa objavil 
článok, že pri ceste do Indie za chu-
dobnými deťmi letel najdrahšou prvou 
triedou. Biskup to poprel a podal žalo-
bu na časopis, ktorý informáciu prinie-
sol. Nakoniec sa ukázalo, že vo svojej 
výpovedi neuviedol pravdu.“ 

Martin Mózer, TV JOJ, 19/10/2013

Najprv sa modlili, potom sa pobrali 
hodovať do Bezákovej reštaurácie

Najprv sa modlili, potom hodova-
li! Emeritný trnavský arcibiskup Ján 
Sokol oslávil cez víkend osemdesiat-
ku. Na narodeninovej omši v trnav-
skom univerzitnom kostole bol len 
jediný úradujúci diecézny arcibiskup 
– Ján Orosch. Apoštolský nuncius 
Mario Giordana prečítal list, ktorý 
vraj zvykne pápež Františiek posielať 
pri takýchto príležitostiach. Sokolovi 
však konkrétne adresovaný nebol.

Úradujúci diecézni arcibiskupi na 
oslavu neprišli pre neodkladné povin-
nosti. No zdá sa, že jeho narodeninová 
omša neoslovila ani radových katolíkov. 
Cirkev je v kríze

V poloprázdnom kostole sa z ofi-
ciálnych slovenských osobností obja-
vil len prezidentský kandidát Ján Čar-

nogurský. „Tak ako ľudstvo je v kríze, 
rovnako je na tom i katolícka cirkev. 
Liberalizmus v nej je nebezpečnejší 
ako ateizmus. Najmä pre tých, ktorí 
nepoznajú, kto a čo je cirkev,“ povedal 
vo svojom narodeninovom príhovore 
Ján Sokol. Narodeninové posedenie sa 
konalo v reštaurácii v arcibiskupskom 
paláci, ktorú Róbert Bezák dal zre-
konštruovať a sprístupniť verejnosti. 
Po Bezákovom odvolaní honosnú reš-
tauráciu ihneď uzavreli a vstup je len 
pre vyvolených cirkevných pohlavá-
rov. Skúsili sme nazrieť dnu. „Pozvaní 
sú len kňazi a rehoľné sestry,“ vypo-
klonkovali nás od dverí. Pri vchode na 
hostí čakali podnosy plné poldecákov 
s alkoholom. Pohárikom páleného sa 
pred vstupom posilnil aj oslávenec, 
emeritný arcibiskup Ján Sokol.       
     (pror), Plus jeden deň 21/10/2013 

Sokol si pripil pálenkou

Pápež František sa stretol 
s biskupom luxusu

Pápež František sa vo Vatikáne stre-
tol s nemeckým biskupom luxusu. 
Podrobnosti asi dvadsaťminútové-
ho rozhovoru tamojšie úrady ne-
zverejnili. Franz-Peter Tebartz-van 
Elst získal prezývku pre svoj roz-
šafný životný štýl. Renováciu jeho 
luxusného sídla v Limburgu zatiaľ 
stála cirkev vyše tridsaťjeden mili-
ónov eur.               STV 1, 22/10/2013

Podá márnotratný biskup rezignáciu?

Pápež František si predvolal nemeckého biskupa, ktorý dal za viac ako 30 
miliónov eur vybudovať honosné sídlo diecézy, čo vyvolalo pobúrenie nielen 
v Nemecku, ale aj vo Vatikáne. Limburský biskup Franz-Peter Tebartz-van Elst 
má v rámci neho svoje súkromné priestory za tri milióny eur, čo je vo veľkom 
rozpore s politikou v marci zvoleného pontifika pôvodom z Argentíny. Biskup
okrem iného pobúril verejnosť aj zakúpením letenky prvej triedy pri svojej 
ceste za veriacimi do chudobnej Indie. Očakávalo sa preto, že František vyzve 
Elsta na rezignáciu. Vatikán to však odmietol potvrdiť a podrobnosti o stretnutí 
neuviedol. Elstov nový apartmán má hodnotu takmer tri milióny eur a disponu-
je aj vaňou za 15-tisíc eur.                                 PETER DODEK, Šport 23/10/2013

Na všetkých raz príde, aj na nedotknu-
teľných. Pápež František si zavolal na 
koberec biskupa, ktorý si rád dopraje 
luxus. No a vyzerá to tak, že sa bude 
musieť vzdať nielen svojho prepycho-
vého sídla, ale aj funkcie.

Takéto davy turistov okolo lim-
burgskej katedrály nikdy nebývali. 
Zďaleka to nie je tým, že by sa čoraz 
viac Nemcov obracalo na vieru. Všetci 
sú zvedaví na sídlo miestneho biskupa, 
za ktoré zaplatil 31 miliónov eur.

Obyvateľ Limburgu: „Máme tu 
celú výpravu z Dortmundu. Chcú vi-
dieť biskupov škandál na vlastné oči.“

Redaktorka: „Pre biskupovu záľu-
bu v luxuse nemá pochopenie ani pápež 
František. Keď sa dopočul podrobnosti 
o prepychovom interiéri, či o vani za 
pätnásťtisíc eur, biskupa si predvolal. 

Vatikán i nemecká cirkev však o všet-
kom zatiaľ taktne mlčia.“

Nemecký arcibiskup Zollitsch: 
„Vieme, že je to vážna kauza, najmä 
v čase rozmáhajúcej sa chudoby. Ne-
môžem vám povedať žiadne detaily.“

Redaktorka: „Nemecké médiá na-
priek tomu zhodne tvrdia, že pápež 
biskupov, ako Franz-Peter Tebartz-van 
Elst, v cirkvi jednoducho nechce a ne-
bude ich tolerovať. Na mieste je aj otáz-
ka, odkiaľ mala diecéza toľko peňazí.“ 
Carsten Frerk, cirkevný analytik: „Sú 
to rezervy, ktoré cirkev bežne má na 
opravy budov, na nečakané výdavky. 
Treba to ale určite kontrolovať.“

Redaktorka: „Biskup sa novinárom 
i veriacim vyhýba. Odkázal im, že sa 
im nemá pre čo spovedať.“ 
Alžbeta Maťašovská, Markíza, 22/10/2013

Trest pre biskupa
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Zvyšky starej obrannej veže, množ-
stvo keramiky, mincí a iných predme-
tov objavili archeológovia pri arche-
ologickom prieskume v Širkovciach 
v okrese Rimavská Sobota. Prieskum 
robili na tzv. hradnom kopci, o ktorom 
sa hovorilo, že na ňom stával hrad Ka-
pia, po ktorom však už niet ani stopy. 
Po týždňoch bádania archeológovia lo-
kalizovali hradný areál a v prvej etape 
výskumu objavili pod zemou základy 
obrannej veže. Starosta Širkoviec Nán-
dor Kisfaludi hovorí, že o existencii 
hradu sa dlho iba hovorilo. „Na hrad-
ný kopec chodievalo dosť turistov, ale 
prakticky tam nemali čo vidieť. Jediné 
viditeľné z hradu sa nachádza v obci. 
Z kameňov, ktoré zostali po zničenom 
hrade, postavili naši predchodcovia 
v roku 1817 reformovaný kostol a plot 
okolo neho. Nám sa podarilo z minis-
terstva kultúry z programu Obnovme 
si svoj dom získať 5-tisíc eur na arche-
ologický prieskum, aby sme objavili 
aj konkrétne dôkazy, že hrad Kapia 
na našom hradnom kopci naozaj stál,“ 
konštatuje Kisfaludi. Prieskum pod 
vedením archeológa Alexandra Bo-
toša z Gemersko-malohontského mú-
zea v Rimavskej Sobote potvrdil, že 
hrad naozaj existoval. Archeológovia 

urobili sedem sond a podarilo sa im 
lokalizovať hradný areál vo veľkosti 
80 krát 25 metrov. „Preskúmať sa nám 
podarilo iba jeho malú časť, na dôklad-
nejší prieskum nebolo dosť peňazí. 
Napriek tomu sa nám podarilo objaviť 
zaujímavé nálezy. V prvom rade pozo-
statky starej obrannej veže, ktorá bola 
postavená s hradom pravdepodobne 
v 14. storočí. Objavené základy mali 
rozmer 3,5 krát 2 metre. Je zaujímavé, 
že boli zhotovené z pálených tehál so 
žliabkovaním, čo je typické pre ob-
dobie gotiky zo 14. až 15. storočia,“ 
približuje nález Botoš. Archeológovia 
našli aj rôzne predmety, ktoré teraz 
reštaurujú. „Okrem kúskov kerami-
ky sme našli aj strieborné mince, tzv. 
denáre Ladislava Pohrobka z rokov 
1453 až 1457 i mince Rudolfa II. z ro-
ku 1580,“ hovorí Botoš. Za zaujímavý 
pokladá aj nález strešnej krytiny z 15. 
až 16. storočia či zvyšky keramických 
kachlíc. Odkryté základy obrannej 
veže zakryli archeológovia zeminou, 
aby sa vplyvom počasia nezničili. „Na 
ich konzerváciu neboli peniaze. Ak sa 
podarí v budúcich mesiacoch získať 
ďalšie zdroje, vo výskume by sme radi 
pokračovali,“ dodal Botoš. 
      Pravda 19/10/2013

Na čistom stole

Matica má po nočnom schôdzovaní 
staronového predsedu. Hoci sa roko-
valo za zatvorenými dverami, dalo 
sa počuť, že bolo mimoriadne búrli-
vo. Na otvorení valného zhromažde-
nia tejto „celonárodnej, nestraníckej 
a nadkonfesionálnej“ organizácie sa 
modlil s delegátmi katolícky arci-
biskup Ján Sokol. Žeby boli zvedaví 
na jeho skúsenosti, ako čeliť podo-
zreniam z finančných manipulácií?
Sotva. Z mediálnych vystúpení proti-
kandidátov Mariána Tkáča pred zasa-
daním vyplývalo, že „samozmiznutie“ 
vyše 23 miliónov korún z Národného 
pokladu nebolo hlavnou témou pole-
mík. Tkáčovi vyčítali všeličo možné 
i nemožné, akurát nie to, že sa nepo-
kročilo v objasnení bašovania jeho 
predchodcu Jozefa Markuša. Iste, radi 
by vrátili svojej ustanovizni dobré 
meno. Ale ako to urobiť, keď si neve-
dia pozametať pred vlastným prahom? 
Tkáč síce podal niekoľko trestných 
oznámení, celá záležitosť sa však tri 
roky nepohla dopredu. Akurát v tom, 
že povymieňal funkcionárov, ktorí sa 
dvadsať rokov blahosklonne prizerali 
na prapodivné kšefty, za čo ho teraz 
najviac kritizujú. Ľudí, čo prispeli na 
Národný poklad, no aj tých, ktorým 
nie je ľahostajné, že ich dane putujú 
do takej inštitúcie, však nezaujímajú 
žabomyšie vojny. Ak si súčasné vede-
nie nevyčistí stôl a nenájde pre Mati-
cu nové, užitočné miesto v spoločnos-
ti, tak sa rýchlo spýtajú už aj tí, ktorí 
si vážia jej tradície, čo tu vlastne ešte 
v 21. storočí robí. 
            Martin Krno, Pravda 21/10/2013

V Širkovciach objavili zvyšky veže zo 14. storočia

Všetok majetok na Pražskom hrade 
má z bezpečnostného hľadiska ostať 
štátu - takýto zákon chcel v českom 
Senáte presadiť tamojší minister 
vnútra Martin Pecina, ktorý kan-
diduje v predčasných voľbách za 
stranu SPOZ - Zemanovci. Tým by 
sa ale porušila dohoda, ktorú urobil 
s cirkvou predchádzajúci prezident 
Klaus. Premiér Rusnok zámer svoj-
ho ministra nepodporil.

Areál pražských Hradčian je naj-
navštevovanejším miestom v celej 
Českej republike, a tak každý maje-
tok na tomto mieste má cenu zlata, 
ale zároveň sú cirkevné reštitúcie 
vďačnou témou pred voľbami. Veď 
väčšinou občanov sú vnímané ako 
problém. Minister vnútra v demisii 
Martin Pecina chce mimoriadnym 
zákonným opatrením zaistiť, aby 
všetok majetok v hradnom areáli 
ostal štátny. Arcibiskup Dominik 
Duka sa však odvoláva na predchá-
dzajúce dohody s bývalým prezi-

dentom Václavom Klausom, že dva 
objekty pri Chráme svätého Víta 
pripadnú cirkvi. Poukazuje na to, že 
snaha ministra Pecinu môže súvisieť 
aj s predvolebným bojom.“

Dominik Duka, arcibiskup: 
„Vznikli nejaké, by som povedal, 
tendencie, možno i nedorozumenia 
a skratové konania v tom predvo-
lebnom boji. Niektorí majú horkú 
hlavu, tak sa toho takto chytili.“

Redaktor: „Premiér v demisii 
Jiří Rusnok sa v tomto spore posta-
vil na stranu arcibiskupa a povedal, 
že jeho vláda žiadne zákonné opat-
renie Senátu v tejto veci nepredloží, 
nevidí na to dôvod.“

Jiří Rusnok, český premiér v de-
misii: „Rozhodne nemienim túto 
vec riešiť teraz narýchlo zákonným 
opatrením. Ja myslím, že vec sku-
točne nie je tak akútna a naliehavá 
ako sa zdá v niektorých vyhlásení.“  
           Boris Kršňák

            Rádio Slovensko, 22/10/2013

ČR: Majetok na Pražskom hrade

Spomienky na návštevy 
u nás

Obľúbený pápež Ján Pavol II. sa 
znova vrátil na Slovensko. Už však 
iba na fotografiách, ktoré vystavujú
v Katedrále sv. Emeráma na Nitrian-
skom hrade.

Fotografie pripomínajú pápežove
stretnutia so slovenskými veriacimi 
v rokoch 1990, 1995 a 2003. Výstava 
vznikla pred 10 rokmi a už ju videli 
v Ríme a Slovinsku. Do 8. decembra 
si ju môžete pozrieť v Nitre.   
           (tasr), Plus jeden deň 25/10/2013
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Má alebo nemá byť potrat základným 
ľudským právom? Správa na túto 
tému dnes rozdelila poslancov Európ-
skeho parlamentu. Kým tí konzerva-
tívnejší tvrdili, že správa o sexuálnom 
zdraví je útokom na ochranu života, 
tí z opačného tábora hovoria, že má 
ochraňovať maloletých a s potratmi 
nemá nič spoločné. Poslanci správu 
nakoniec neschválili.

Interrupcia mladistvých bez súhla-
su rodičov, či bezplatná antikoncep-
cia. To všetko vytýka europoslankyňa 
Anna Záborská správe o sexuálnom 
zdraví a právach, o ktorej dnes roko-
val europarlament. Najviac jej však 
vytýka časť o potratoch.

Anna Záborská, europoslankyňa: 
„Tá správa, ktorá bola na októbrovom 
pléne Európskeho parlamentu vrátená 
späť do výboru, chcela zaviesť ukon-
čenie tehotenstva ako ľudské právo. 
Žiadala, aby na školách od piateho 
roku veku bola zavedená sexuálna 

výchova a to sexuálna výchova bez 
akéhokoľvek tabu a interaktívna me-
dzi učiteľom a žiakom. Neviem si 
celkom dobre predstaviť čo pod tým 
mysleli.“

Peter Majer, redaktor: „Opačný 
názor má jej kolegyňa Katarína Ne-
veďalová. Sexuálnym životom totiž 
nielen na Slovensku žijú už aj dva-
násťročné deti, pričom nevedia ako sa 
majú chrániť.“

Katarína Neveďalová, euro-
poslankyňa: „Tá správa vôbec netýka 
potratov, ani nehovorí o potrate ako 
o ľudskom práve, to je trošku dez-
informácia, ktorú používajú niektorí 
trošku ortodoxní konzervatívni ľudia 
aj v Európskom parlamente. Na Slo-
vensku sme piati v Európskej únii 
v najvyššom počte matiek, ktoré majú 
ako maloleté matky majú deti. A mu-
síme proti tomu bojovať jedine tak, že 
budeme o tom hovoriť.“                                             
                  Rádio Slovensko,  22/10/2013

Má alebo nemá byť interrupcia zá-
kladné ľudské právo? Téma, ktorá 
dnes rozdelila poslancov Európske-
ho parlamentu.

Kým konzervatívnejší tvrdili, že 
správa o sexuálnom zdraví je útok 
na ochranu života, tí z opačného tá-
bora tvrdia, že má ochraňovať ma-
loletých a s interrupciami nemá nič 
spoločné.

Poslanci správu nakoniec ne-
schválili a vrátili ju späť na rokova-
nie výboru o rodovej rovnosti.

Interrupcia mladistvých bez 
súhlasu rodičov, či bezplatná anti-
koncepcia. To všetko vytýka euro-
poslankyňa Anna Záborská sprá-
ve o sexuálnom zdraví a právach, 
o ktorej dnes rokoval europarla-
ment. Najviac jej však vytýka časť 
o potratoch.

Anna Záborská, europoslanky-
ňa: „Tá správa, ktorá bola na októb-
rovom pléne Európskeho parlamen-
tu vrátená späť do výboru, chcela 
zaviesť ukončenie tehotenstva ako 
ľudské právo. Žiadala, aby na ško-
lách od piateho roku veku bola za-
vedená sexuálna výchova a to se-
xuálna výchova bez akéhokoľvek 

tabu a interaktívna medzi učiteľom 
a žiakom. Neviem si celkom dobre 
predstaviť čo pod tým mysleli.“

Peter Majer, redaktor: „Opačný 
názor má jej kolegyňa Katarína Ne-
veďalová. Sexuálnym životom totiž 
nielen na Slovensku žijú už aj dva-
násťročné deti, pričom nevedia ako 
sa majú chrániť.“

Katarína Neveďalová, euro-
poslankyňa: „Tá správa vôbec ne-
týka potratov, ani nehovorí o potrate 
ako o ľudskom práve, to je trošku 
dezinformácia, ktorú používajú niek-
torí trošku ortodoxní konzervatívni 
ľudia aj v Európskom parlamente. 
Na Slovensku sme piati v Európskej 
únii v najvyššom počte matiek, ktoré 
majú ako malé tie matky majú deti, 
čiže toto číslo je stále veľmi vysoké. 
A musíme proti tomu bojovať jedine 
tak, že budeme o tom hovoriť.“

Peter Majer, redaktor: „Správa 
sa teraz vracia na výbor pre rodo-
vú rovnosť. Katarína Neveďalová 
jej zmenu neočakáva, keďže ju aj 
prvýkrát schválil bez väčších prob-
lémov. Anna Záborská vtedy podala 
takzvané nesúhlasné menšinové sta-
novisko.“                STV 1, 22/10/2013

Manifestácia obetí  
„krádeží detí“

A pri protestoch ešte zostávame. 
Prenesieme sa však z Talianska do 
španielskeho Madridu. Bola tam ma-
nifestácia obetí takzvaných „krádeží 
detí“. V Španielsku k nim dochádza-
lo najmä za čias diktátora Franca, ale 
i neskôr. Novorodencov odoberali 
matkám v nemocniciach hneď po pô-
rode a dávali ich do rodín sympatizan-
tov režimu. Odhaduje sa, že takýmto 
spôsobom zmizlo v Španielsku okolo 
tristotisíc detí.

Na krádežiach detí sa mala od 
šesťdesiatych až do deväťdesiatych 
rokov podieľať najmä cirkev, ale i le-
kári a advokáti. Mníšky v nemocni-
ciach ženám tvrdili, že ich bábätká po 
pôrode umreli. Obete týchto praktík 
tak rodičia ako i deti sa napriek časo-
vému odstupu stále snažia dopátrať 
pravdy a svojich skutočných kore-
ňov.

Protestujúca: „Túžim nájsť svoju 
matku, zistiť či mám súrodencov.“

Ľubica Zlochová, redaktor-
ka: „Hovorila dnes na manifestácii 
v Madride jedna z obetí.“

Protestujúca: „Dala by som všetko 
na svete za to, aby som čo len minútu 
videla tvár svojej dcérky, zistila kde 
žije a kto ju vychoval.“

Ľubica Zlochová, redaktorka: 
„Povedala ďalšia z kedysi v nemocni-
ci oklamaných žien. Na demonštrácii 
ľudia žiadali, aby sa prípady násilne 
odobratých detí aktívnejšie vyšetro-
vali.“

Protestujúci: „Vláda na nás kašle, 
nemáme podporu úradov.“

Ľubica Zlochová, redaktorka: 
„Sťažovali si tí, čo naďalej hľadajú 
svojich skutočných rodičov či súro-
dencov.“     Rádio Slovensko, 19/10/2013

Správa o sexuálnom zdraví rozdelila europoslancov

Europarlament sa nedohodol o potratoch

Stupňujú boj  
proti potratom

Podľa slovenských katolíckych 
biskupov nastal čas odstrániť dis-
krimináciu nenarodených detí. Ako 
uvádzajú vo vyhlásení, nastal čas 
na iniciatívy s cieľom odstrániť 
diskrimináciu nenarodených detí 
a chrániť ich pred umelým potra-
tom. (sita), Plus jeden deň 25/10/2013 



PRÍLOHA ŽC                                                                                                                                      Monitoring médií

43/2013                          5

Pápež František vyzval na humán-
nejší súdny systém a povedal, že 
Boh je tiež väzeň. Je väzňom nášho 
egoizmu, našich systémov mno-
hých nespravodlivostí, ktoré tresta-
jú slabých, zatiaľ čo veľké ryby 
slobodne plávajú, povedal Franti-
šek na audiencii s talianskymi vä-
zenskými kaplánmi vo Vatikáne. 

František venuje veľkú pozornosť 
životu vo väzniciach a jedným z je-
ho prvých činov bolo umytie nôh 
mladým väzňom v Ríme v rámci 
veľkonočného rituálu v marci. Ta-
lianske väznice sú preplnené a stále 
silnejú výzvy na reformy, ktoré by 
skrátili dlhé väzby predbežného za-
držania.        Rádio VIVA, 23/10/2013

Biskup luxusu u pápeža 
chudoby

Vatikán pozastavil činnosť nemeckého 
biskupa, ktorého si v pondelok pred-
volal pápež František. Dôvodom bolo 
pobúrenie veriacich z luxusného život-
ného štýlu duchovného, najmä z vy-
budovania honosného sídla diecézy za 
viac ako 30 miliónov eur. Odvolaný 
limburský biskup Franz-Peter Tebartz-
-van Elst má v sídle svoje súkromné 
priestory za milióny eur, čo je v rozpo-
re s politikou v marci zvoleného ponti-
fika. Podľa stredajšieho vyjadrenia Va-
tikánu bude duchovný suspendovaný 
na dobu neurčitú. Také je rozhodnutie 
pápeža, ktorý bol o „všetkom objektív-
ne a priebežne informovaný“. Podľa 
Svätej stolice totiž „vzniknutá situá-
cia nedovoľuje biskupovi vykonávať 
jeho povinnosti“. O ďalšom postupe 
sa vedenie katolíckej cirkvi rozhodne 
po analýze finančnej situácie diecézy.
Elstov nový apartmán má hodnotu 
takmer tri milióny eur a disponuje ku-
chyňou s rozlohou 63 metrov štvorco-
vých a vaňou za 15-tisíc eur.  
                  JÁN FELIX, Šport 24/10/2013

Nemeckého duchovného poslali do 
kláštora

Miliónová prestavba biskupstva 
sa nepáčila Františkovi, ktorý hlása 
chudobnú cirkev.

Voľne stojaca vaňa 15-tisíc eur, 
adventný veniec na zavesenie 100-
-tisíc eur, umelecké diela 450-tisíc 
eur, záhrada 800-tisíc eur, luster do 
sály 2,3 milióna eur a 100-tisíc pre 
strážnika na megastavbe. To je len 
časť zo zvláštnych želaní nemecké-
ho biskupa Franza-Petra Tebartza-
-van Elsta pri prestavbe jeho sídla 
v Limburgu, ktoré zverejnil bulvár-
ny denník Bild. Luxusné chúťky 
pripravili biskupa o jeho diecézu. 
Zatiaľ dočasne. Pápež František 
mu úrad ponechal, ale posiela ho 
na neurčitý čas do kláštora, kde 
bude čakať na výsledok vyšetrova-
cej komisie. Tá povie, či náklady 
na rekonštrukciu jeho sídla stúpli 
z pôvodných 5,5 milióna eur na 31 
miliónov oprávnene. Vedieť by to 
komisia mohla do troch mesiacov.

Luxusný biskup a chudoba
Pápež František urobil to, čo 

hlása od svojho marcového nástu-
pu do úradu: chce chudobnú cirkev, 
ktorá bude slúžiť chudobným. „Ak 
sa veci, peniaze, svetskosť stanú 
stredobodom života, pohltia nás 
a my strácame ľudskú identitu,“ 
povedal pápež koncom septembra 
v kázni. O osude biskupa rozhodol, 
keď to už značne poškodilo nemec-
kú cirkev. Na biskupa z Limbur-
gu sa veriaci sťažujú od minulého 
roka. Vyčítali mu autoritatívny štýl, 
s akým diecézu viedol, pompézne 
omše a nákladný život. Viac ako 
4400 ľudí a 21 kňazov podpísalo 
otvorený list proti biskupovi. Vyčí-
tajú mu „atmosféru strachu“ v die-
céze, kde žije 650-tisíc katolíkov. 

Do médií sa biskup dostal, keď sa 
ukázalo, že do slumov v Indii letel 
prvou triedou za 7000 eur a poprel 
to. Dnes ho prokuratúra vyšetruje 
za krivú výpoveď. Ak biskupovi 
preukážu klamstvo, bude to ojedi-
nelý prípad v povojnových nemec-
kých dejinách a biskup príde o úrad 
skôr, než verdikt vyriekne vyšetro-
vacia komisia.

Rekordné odchody
Aj preto nemecké médiá tak 

podrobne zisťovali, koľko prestav-
ba jeho sídla stála. A sumy, ktoré 
zverejňovali, stále narastali. Ani 
31 miliónov nemusí byť konečná 
suma. „V diecéze vznikla situácia, 
za ktorej biskup Tebartz-van Elst 
nemôže vykonávať svoju biskup-
skú službu,“ citovala AFP vyhlá-
senie Vatikánu. Mnohí veriaci na 
rozhodnutie Vatikánu nečakali. 
Limburg ohlásil rekordný počet 
ľudí, ktorí vystúpili z cirkvi. Ak to 
pred aférou urobili dvaja alebo traja 
veriaci denne, v posledných dvoch 
týždňov sa rozhodlo opustiť cirkev 
aj 30 ľudí za jeden deň. Nemecká 
kancelárka Angela Merkelová do-
konca situáciu v Limburgu ozna-
čila za „bremeno pre katolíkov“. 
„Máme obrovský problém s dôve-
ryhodnosťou. Poškodilo to cirkev 
v Nemecku,“ povedal pre Der Spie-
gel predseda Nemeckej biskupskej 
konferencie Robert Zollitsch. Sám 
Tebartz-van Elst vinu odmietal. Po 
pondelkovej audiencii u pápeža 
Františka, na ktorú čakal týždeň, 
hovoril o dôvernom 20-minútovom 
rozhovore, ktorý ho povzbudil. 

V diecéze vznikla situácia, pri 
ktorej biskup Tebartz-van Elst ne-
môže vykonávať svoju biskupskú 
službu. vyhlásenie Vatikánu

Miriam Zsilleová, SME 24/10/2013

Biskupov luxus popudil pápeža

Pápež vyzval na humánnejší súdny systém

Rok Sedembolestnej  
Panny Márie

Katolícki biskupi vyhlásili rok 2014 
na Slovensku za Rok Sedembolestnej 
Panny Márie. Biskupi rozhodli o vy-
hlásení roku 2014 ako o Roku Sedem-
bolestnej Panny Márie na plenárnom 
zasadnutí Konferencie biskupov Slo-
venska, ktoré sa konalo vo Vranove 
u Brna. Ako informoval hovorca Kon-
ferencie biskupov Slovenska Jozef 
Kováčik, dôvodom je 450. výročie 
od prvého zázraku na príhovor Panny 
Márie v Šaštíne a 50. výročie potvr-
denia Sedembolestnej Panny Márie za 
Patrónku Slovenska pápežom Pavlom 
VI. Ten istý Svätý Otec zároveň vyhlá-
sil chrám v Šaštíne za baziliku minor. 
Rok Sedembolestnej Panny Márie 
bude trvať od 1. januára do 31. de-
cembra 2014. Prvá zmienka o sviatku 
pochádza z roku 1412, keď sa spome-
nula na cirkevnom sneme v Kolíne nad 
Rýnom. Pre celú Cirkev ho ustanovil 
až pápež Benedikt XIII. v roku 1727 
a zároveň povolil, aby sa Panna Mária 
Sedembolestná uctievala ako patrónka 
Slovenska. 
                 JÁN FELIX, Šport 25/10/2013
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Už v piatok sa v Česku začnú predčas-
né voľby do Poslaneckej snemovne. 
A situácia sa vyostruje. Verejnosť stále 
viac zaujíma to, akú veľkú moc a po-
diel vo vláde budú mať komunisti. Ich 
preferencie totiž stále stúpajú.

V Česku už niekoľko dní platí 
zákaz zverejňovania predvolebných 
prieskumov. Z tých predchádzajúcich 
je ale jasné, že komunisti v smenovni 
určite sedieť budú. A ich prípadná spo-
lupráca s ČSSD je teraz veľkým otáz-
nikom. Zatiaľ sa hovorí len o prípad-
nej tichej podpore budúcej vlády zo 
strany komunistov. Podľa politológov 
sa ale môže po voľbách stať v podstate 
čokoľvek.

Zdeněk Zbořil, politológ: „Ten 
fenomén komunizmu a českej politi-
ky, alebo výskyt komunistov v českej 
politike je zaujímavý, pretože oni sku-
točne majú rastúcu popularitu. Tá po-
pularita nie je mimoriadna, ale mohla 
by pri takej fragmentarizácii českých 
politických strán spôsobiť, že oni budú 
mať po prvýkrát vlastne významnú 
úlohu ako rozhodujúci prvok pri zosta-
vovaní nejakých koalícií. Nikto ešte si 
netrúfol povedať, že by ich prizval do 
vlády, ale domnievajú sa niektorí so-
ciálni demokrati, že by mohli vytvoriť 
menšinovú vládu s tichou podporou 
komunistov. A to tu skutočne hrozí.“

Daniela Révai, redaktorka: „V čes-
kých mestách sa konajú akcie proti ko-
munistom a ľudia si ich návrat k moci, 
aj keď len čiastočnej, predstaviť nedo-
kážu.“

Anketa
Opýtaná 1: „Pretože si myslím, že 

ten tlak tých iných strán je omnoho 
väčší, než tá strana komunistická.“

Opýtaná 2: „Dúfam, že sa to nesta-
ne, no.“

Opýtaný 3: „Nemyslím si, že v ta-
kej miere, ale určite nejaká miera ko-
munizmu, tá zlá časť, tu určite môže 
nastať.“

Daniela Révai, redaktorka: „Pred 
voľbami sa otvorila tiež ďalšia pálčivá 
otázka - patrí Pražský hrad štátu, alebo 
cirkvi? Tá totiž v areáli v rámci cir-
kevných reštitúcii požaduje navrátenie 
niekoľkých budov a pozemkov.“

kardinál Dominik Duka, arcibis-
kup pražský a primas český: „Viete, 
ten hrad vyrástol na mieste, kde prav-
depodobne bol ešte pred kniežaťom 
Bořivojom kresťanský chrám. Ten 
hrad nám hovorí, akou sme išli spo-

Uličku hanby dnes prichystali priaz-
nivci Róberta Bezáka slovenským 
a českým biskupom na ich mimoriad-
nom stretnutí v Brne. Témou stretnutia 
má byť aj kauza odvolaného arcibis-
kupa, ktorá rozdeľuje nielen sloven-
skú verejnosť, ale aj špičky sloven-
skej a českej katolíckej cirkvi. V Brne 
máme aj nášho Rada Igaza. Rado, ako 
sa teda tento stret nespokojných veria-
cich a biskupov nakoniec skončil?

Toto stretnutie slovenských a čes-
kých biskupov bolo unikátne, lebo 
bolo prvé po pätnástich rokov a práve 
kauza Bezák je jedna za mála vecí, 
ktorá ich rozdeľuje. Pripomínam, že to 
bol práve český biskup, ktorý viedol 
vizitáciu na Slovensku, ktorá viedla 
k odvolaniu Bezáka. Keď ho odvolali, 
tak český kardinál Duka sa ho zastal 
a Václav Malý - pražský arcibiskup 
dokonca povedal, že sa Vatikán mýlil. 
Dnes v centrálnej brnianskej katedrále 
mali slovenskí a českí biskupi spoloč-
nú omšu a prišli sem veriaci zo Slo-
venska, ale na prekvapenie i z Čiech, 
aby im povedali svoj názor a bolo to 
veľmi emotívne stretnutie. Pozrite sa 
na to. Klopeme na Františkovu bránu. 
Toto znelo pre slovenských a českých 
biskupov od veriacich, keď vchádzali 
na omšu do brnianskej katedrály.

Veriaca: „Ja som preto došla, lebo 
chcem akože podporiť pravdu.“

Rado Igaz, redaktor: „Poznajú čes-
kí veriaci ten prípad?“

Český veriaci: „Samozrejme. Veľ-
mi dobre. Sledujeme.“

Český veriaci: „To bola tak ob-
rovská škoda, že taký arcibiskup bol 
odvolaný. Ten mohol urobiť toľko 
dobrého vo svete.“

Veriaca: „Nadutosť dnešných mo-
cipánov v cirkvi, to sa nikomu nepá-
či.“

Rado Igaz, redaktor: „Biskupi pre-
šli okolo protestujúcich mlčky. Nikto 
nereagoval ani na otázky. Jedine tento 
český duchovný. Čo na to vravíte?“

Český duchovný: „Ja niečo hovo-
rím. A kde je otec arcibiskup?“

Veriaca: „Kde je? No, to by ma 
tiež... O to by sa mali zaujímať jeho 
kolegovia...“

Český duchovný: „Na Slovensku? 
Nepoviem, nič, nič...“

Zlatica Puškárová, moderátorka: 
„Rado, takže pre Roberta Bezáka asi 
žiadna pozitívna správa.“

Rado Igaz, redaktor: „Presne tak 
to vyzerá. Aj toto mlčanie nič dobré 
neveští. Z okruhu Róberta Bezáka 
preniklo, že teda odchádza definitív-
ne do Talianska, dokonca Vianoce 
plánuje oslavovať v Taliansku, že 
sa nevráti na Slovensko. No, možno 
ešte jedna taká vec. Plánuje vydať 
knihu ešte v novembri, ktorá by mala 
podať takú ostrú kauzu na tú celú 
jeho kauzu. Každopádne ten dôvod, 
kvôli ktorému sem prišli veriaci, aby 
sa dozvedeli oficiálny dôvod, prečo
bol Róbert Bezák odvolaný, sme sa 
ani dnes nedozvedeli a otázne je, či 
sa ho vôbec niekedy dozvieme.“ 

                        Markíza, 23/10/2013

Voľby v ČR rozhodnú aj o cirkevných reštitúciách

ločnou cestou. Ako sa k tomu bude 
stavať cirkev, ja neviem, pretože cir-
kev nestála nikdy na majetku, ani na 
bohatstve.“

Daniela Révai, redaktorka: 
„Vláda ale s požiadavkou cirkvi 

nesúhlasí a dnes sa rozhodla zvá-
žiť vyňatie areálu Pražského hradu 
z cirkevných reštitúcií. Záverečné 
slovo bude mať ale až nový kabinet, 
ktorý vzíde z víkendových predčas-
ných volieb.“     STV 1, 23/10/2013 

Ulička hanby pre biskupov

Vystavujú pozostatky svätcov

Zbierku 275 relikvií svätých a blahoslavených si môžete až do 9. novembra 
pozrieť v Kostole sv. Jozefa na Františkánskom námestí v Prešove. Ešte pred 
12 rokmi ju začal zbierať a stále ju dopĺňa rehoľný brat Tomáš Becket Pila z tu-
najšieho kláštora Menších bratov františkánov. Medzi relikviami sú najčastejšie 
časti z kostí, kože, krv svätých alebo časť odevu, ktorý dotyčný nosil, či kúsok 
knihy, z ktorej sa modlil. Nájdete tu napríklad aj kúsok látky namočený v krvi 
zosnulého pápeža Jána Pavla II.                                 (sita), Plus jeden deň 25/10/2013


