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Cirkevné a laické médiá rozdeľuje kauza Bezák
Na webových stránkach cirkevných médií meno odvolaného arcibiskupa nenájdete.
„Ak si cirkev neváži vlastných
veriacich a nepovažuje za potrebné im podávať v rozumnej miere
správne informácie, je vnútorne
chorá, pretože nechápe komunikáciu ako funkčnú podmienku vzťahu,“ dočíta sa veriaci na titulnej
stránke alternatívneho kresťanského portálu postoy.sk „Rozhodnutie
Svätého Otca prijímame v duchu
viery a synovskej poslušnosti a prosíme Pána o požehnanie pre Cirkev
na Slovensku,“ prečíta si na rovnakú tému na stránkach Tlačovej
kancelárie Konferencie biskupov
Slovenska. Aktuálna kauza odvolania trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka bez uvedenia dôvodov
odhaľuje priepasť v prístupe cirkevných a laických kresťanských
médií. Kým tie prvé tému zužujú
na oﬁciálne vyjadrenia KBS a Vatikánu, tie druhé sa pýtajú, hľadajú
odpovede a kritizujú. „Kresťanské
médiá túto tému cudne obišli, tak
ako to robia aj pri iných citlivých
témach. Zreteľnou je ich snaha
nevyvolávať zbytočné otázky,“
hovorí šéfredaktor portálu Svet
kresťanstva Imrich Gazda. Hlavné cirkevné médiá Televízia Lux
a Rádio Lumen na otázky neodpovedali. Šéfredaktor Katolíckych
novín Ivan Šulík kritiku odmieta.
„Sme katolícke médium, ktoré sa
drží a chce držať náuky Katolíckej cirkvi, a preto nám neprináleží
komentovať rozhodnutia Svätého
Otca, a teda to ani nerobíme,“ vysvetľuje. Kauza podľa neho naopak

ukazuje na neprofesionalitu slovenských médií. „Mnohé prinášajú
domnienky, špekulácie, ba nepravdy. Je smutné, že v takej citlivej záležitosti sa berú za smerodajné informácie, ktoré prinášajú bulvárne
médiá,“ hovorí. Vydavateľ malého
kresťanského časopisu Zrno Michal Vaško si myslí, že cirkev si za
to čiastočne môže sama. „V cirkvi
sa často dejú veci skryto a neskôr
sa jej predstavitelia čudujú, ako je
možné, že isté témy tak veľmi rezonujú po ich prevalení,“ vraví. Neuvedomujú si, že iba transparentné
riešenia ľudí upevňujú v dôvere,
mieni. Kritický k informovaniu
svetských médií o prípade je však
i Gazda. „Na začiatku uhorkovej
sezóny z toho urobili megatému,
pričom na celú udalosť aplikujú
kritériá demokratickej spoločnosti
a nezohľadňujú špeciﬁcký cirkevný kontext,“ vyčíta im. Špeciﬁcký
prístup si zvolilo satelitné kresťanské Rádio7, ktoré cirkevné médiá
kritizuje za prílišnú zahľadenosť do
vlastných radov. „Prípad odvolania
arcibiskupa Bezáka považujeme
za vnútrocirkevnú záležitosť, ktorej sa neplánujeme venovať a ani
žiadnym spôsobom ju hodnotiť,“
napísal jeho riaditeľ Ľubomír Vyhnánek. Téme sa naopak pomerne
obšírne venovala verejnoprávna
RTVS, ktorá o odvolaní arcibiskupa pripravila aj mimoriadny diel
relácie Večer pod lampou.
Je smutné, že v tak citlivej záležitosti sa berú za smerodajné informácie, ktoré prináša bulvár. Ivan
Šulík, šéfredaktor Katolíckych novín
Michal Piško, SME 09/07/2012

Bezákov zástupca
Včera bol pri všetkých omšiach v Trnavskej arcidiecéze prečítaný dekrét
o vymenovaní apoštolského administrátora, ktorým sa načas stal Ján Orosch. V plnej miere bude zastupovať arcibiskupa až dovtedy, pokiaľ pápež nevymenuje nového diecézneho biskupa. Apoštolský administrátor
má všetky práva ako arcibiskup, len pod neho nepatria kňazi ani biskupi.
Takto sa trnavská cirkev zodpovedá len Vatikánu, keďže nemá doposiaľ
diecézneho arcibiskupa.
(šiš), Nový Čas 09/07/2012
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Pol milióna ľudí
na Levočskej púti

Na Mariánskej hore včera vyvrcholila
slávnostnou odpustovou omšou tradičná Levočská púť. Slová celebranta,
spišského diecézneho biskupa Štefana
Sečku si podľa moderátora púte Jozefa Lapšanského vypočulo asi 500 000
veriacich. „Vo svojej homílii sa hlavný
celebrant venoval súčasnému postaveniu rodiny na Slovensku s tým, že jej
zdravie, rozvoj a na koniec duchovné
zdravie celej spoločnosti môže závisieť
aj od toho, do akej miery máme v úcte
tradíciu, nielen cyrilo-metodskú, hoci je
to jubilejný rok, ale aj mariánsku,“ priblížil Lapšanský. Sečka apeloval aj na
to, aby sme život robili ľudskejší, žičlivejší a prajnejší a prekonali tak mnohé
podoby krízy, ktoré sa ľudí v súčasnosti dotýkajú. Celá púť sa uskutočnila
podľa Lapšanského bez väčších problémov, hoci teplé počasie sa podpísalo
pod niekoľko nevoľností. Už tradične
sa na púti zúčastnilo množstvo pútnikov, nielen z východného Slovenska,
dôkazom čoho bolo i množstvo stanov
na kopci pod Mariánskou horou. „Nemali sme nejaké dramatické prípady,
celá púť prebiehala v pokoji,“ dodal
Lapšanský. Prví pútnici prišli na Mariánsku horu pri Levoči už v pondelok 2.
júla na slávnosť Navštívenia Preblahoslavenej Panny Márie. Tisíce ďalších
veriacich navštívilo spomínané pútnické miesto aj počas Sviatku svätého
Cyrila a svätého Metoda vo štvrtok 5.
júla. Najviac veriacich sa na púti zúčastnilo cez víkend. V sobotu večer si
slová celebrujúceho levočského dekana Františka Dlugoša vypočulo okolo
200 000 veriacich. Počiatky mariánskeho kultu siahajú až do 13. storočia.
V roku 1247 tu bola postavená prvá
kaplnka. Mariánsky sviatok Navštívenia Panny Márie sa spája s príchodom
františkánov-minoritov do Levoče
v roku 1311. Význam tohto pútnického miesta neostal nepovšimnutý ani
v Ríme. Pápež Ján Pavol II. povýšil
Kostol Navštívenia Panny Márie 26.
januára 1984 na menšiu baziliku, baziliku minor. 3. júla 1995, sa tu konala za
jeho prítomnosti zatiaľ najväčšia púť,
na ktorej sa zúčastnilo vyše 650 000
Šport 09/07/2012
ľudí.
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Kresťanské médiá mení internet
Katolícka cirkev má televíziu, rádio,
noviny i agentúru. Veriaci objavujú aj
alternatívy
V cirkevných médiách nie je
priestor na háklivé témy. Priestor dostávajú u dobrovoľníkov.
Mal som dojem, že nehovoríme
o problémoch, hrozbách a víziách
kresťanských médií, ale že počúvam
ódy na to, čo sa dosiahlo. Že fungovanie kresťanských médií je jedna veľká
báseň, až som si v duchu spieval: všetci
nám môžu závidieť. Takto kriticky začal svoju prednášku na seminári „Plnia
katolícke médiá v slovenskej spoločnosti svoju úlohu?“ vydavateľ malého
kresťanského časopisu Zrno kňaz Michal Vaško. Reagoval na predrečníkov
z oﬁciálnych katolíckych médií, ktorí
svoje prednášky nazvali „TV LUX
– slovenský mediálny zázrak“ alebo
„Tlačová kancelária KBS realizovaná
výzva“. Seminár Katolíckej univerzity v Ružomberku sa konal pred tromi
rokmi, rozdielne pohľady cirkevných
a laických médií na úlohy kresťanskej
žurnalistiky sa však odvtedy nezblížili.
Aktuálna kauza odvolania trnavského
arcibiskupa Róberta Bezáka ukazuje,
že sa skôr prehĺbili.
Servis pre presvedčených
Popri médiách vlastnených cirkvou, ako sú Katolícke noviny, TV
LUX, rádio Lumen či TK KBS, sú stále viditeľnejšie aj alternatívne projekty s veľkými ambíciami. „Snažíme sa
používať pútavý jazyk a otvárať témy,
ktoré iné kresťanské médiá nechcú
alebo nemôžu. Nevyhýbame sa ani
kritike do vnútra cirkvi,“ hovorí šéfredaktor internetového portálu postoy.
sk Pavol Rábara. Príkladom môžu byť
kritické zamyslenia, prečo kresťania
vo veľkom volia stranu bývalého komunistu. „Tradičné kresťanské médiá
sú zamerané na uzavreté publikum,
ktoré chcú utvrdzovať v príslušnosti
k cirkvi a nevyvolávať zbytočné otázky. Kritický a investigatívny prístup je
charakteristický skôr pre alternatívne
internetové projekty,“ pomenováva
odlišný prístup aj zakladateľ portálu Svet kresťanstva publicista Imrich
Gazda. Prístup cirkevných médií na
viacerých prednáškach osvetlil bývalý
šéfredaktor Katolíckych novín Marián
Gavenda. „Nemyslím si, že úlohou
Katolíckych novín je otvárať pálčivé
otázky... Nebojíme sa pravdy, ale pýtame sa, čo tá pravda vyvolá.“
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Oﬁciálna kvalita
Mediálna teoretička z Katolíckej
univerzity v Ružomberku Terézia Rončáková hovorí, že cirkevné médiá na
žurnalistiku rezignovali. Súčasný šéfredaktor Katolíckych novín Ivan Šulík
oponuje, že jeho podriadení nemajú
nič „nadiktované“. Naopak, upozorňuje na pochybnú kvalitu niektorých
alternatívnych médií. „Mnohé vznikli
na kolene a v tejto tendencii pokračujú,“ tvrdí. Redaktor časopisu .týždeň
Jaroslav Daniška, ktorý sa venuje aj
náboženským témam, považuje odlišné predstavy o kresťanskej žurnalistike
za prirodzené. „Cirkevné médiá plnia
iné úlohy a ciele ako médiá vlastnené
laikmi. Je to tak všade na svete a napomáha to pluralite,“ tvrdí. Pripomína
aj zložitejšiu štruktúru, v ktorej pôsobia cirkevné médiá. „Keď niečo nesie
názov katolícke, malo by to byť schválené a reakcia je pomalšia ako pri laických médiách.“
Moc peňazí
Ani alternatívne portály však nedokázali vyplniť priestor, mieni Rončáková. „Veľmi tu chýba médium, ktoré by
robilo žurnalistiku a pritom by vychádzalo z náboženských a hodnotových
pozícií. Ktoré by nesprostredkovávalo
informácie iba od stola, publiku by ponúklo aj diskutabilné názory a miesto
v ňom by mala aj investigatíva,“ ho-

vorí analytička. Michal Vaško zo Zrna
upozorňuje aj na zložitú ekonomickú
situáciu menších kresťanských médií.
„Ako vo všetkých odvetviach, aj tu sa
prejavuje moc peňazí. Redaktori využívajú lepšie platené miesta bez ohľadu
na svoje osobné presvedčenie. A to na
ich práci potom vidno.“ Jediným kresťanským médiom, ktoré si dokáže na
seba zarobiť, sú práve Katolícke noviny s 80-tisícovým nákladom. Zvyšné
oﬁciálne médiá prežívajú vďaka dotáciám cirkvi a darom veriacich, menšie
noviny či portály fungujú najmä dobrovoľnícky.
Katolícke médiá
Katolícke noviny vlastní Spolok sv.
Vojtecha, sú šestkou na trhu týždenníkov s nákladom 80-tisíc kusov
TV LUX vlastní KBS a združenie
LUX communication, sledovanosť nezverejňuje
Rádio Lumen vlastnia katolícke
diecézy a Spolok sv. Vojtecha, je osmičkou na trhu rádií s počúvanosťou
2,8 %
Postoy.sk je projektom Stredoeurópskej podnikateľskej a sociálnej iniciatívy, počet unikátnych návštevníkov
dosahuje 30-tisíc mesačne
Portál svetkrestanstva.sk tvoria
Imrich Gazda a Marián Sekerák. Má
okolo 20-tisíc unikátnych prístupov za
mesiac Michal Piško, SME 09/07/2012

Zázrak
Keď v deviatom storočí pápež uvalil
kliatbu na nášho arcibiskupa Metoda,
aj bez Facebooku a blogerov každý
vedel prečo: Metod prekladal Bibliu
do staroslovienčiny, starosloviensky
aj kázal a dal zbohom latinským bohoslužbám. V čase kliatby už bol Metod
mŕtvy, ale od pápežom dosadeného
nového arcibiskupa Wichinga si hnev
Ríma poriadne odniesli Metodovi
žiaci a nasledovníci vrátane Gorazda,
Metodovho nástupcu na arcibiskupskom stolci. Po vyše tisícročí sa pápežom odvolaný arcibiskup Bezák a jeho
prípadní nasledovníci už nemusia báť
o život, ani ich nikto nevyženie za
hranice Veľkej Moravy, nanajvýš tak
z jednej arcidiecézy. A teda, tvrdiť, že
cirkev sa vôbec nevyvíja, je prehnané.
Dnes už vás zosobášia, aj keď nie ste
pokrstený od narodenia, tie hlúpe veštice z televízie nikto neupaľuje a vplyv

pápeža na svetskú vládu sa obmedzil
maximálne na dohadovanie sviatku
Sedembolestnej. Ale čakať od Katolíckych novín, že z prípadu Bezák urobia
titulkovú tému s bombastickým titulkom a pokračovaním vnútri novín? To
by bolo čakanie na zázrak. Oﬁciálne
katolícke médiá plnia podobnú úlohu,
ako letáky v hypermarketoch. Ich šéfovia v Ríme sú už tisícročia odhodlaní neodpovedať na onakvejšie otázky,
ako sú dôvody odvolania jedného arcibiskupa a tvrdenie, že ovečky nemajú
právo na všetky informácie, je vyjadrením podstaty ich manažérskeho štýlu. Je to svet, v ktorom sa bozkávajú
prstene, nie kladú nepríjemné otázky.
A za malý zázrak v ňom môžeme považovať aspoň to, že dnes už v mene
Božom aspoň môžete založiť blog.
Juraj Javorský, zástupca
šéfredaktora denníka SME, 09/07/2012
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Kvôli Bezákovi veriaci nešli v Trnave na omšu
Odvolanie arcibiskupa. Bezák mal odkryť Sokolove prechmaty v hospodárení, hovorí organizátor protestov.
Približne sto veriacich v nedeľu nezamierilo na bohoslužbu do barokovej
Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave,
no v jej tieni diskutovali o odvolaní
arcibiskupa Róberta Bezáka. Od Vatikánu sa dožadujú vysvetlenia, prečo
bol odvolaný. V katedrále v minulosti
celebroval omše Bezák, oznámil v nej
aj svoj odchod. Jeden z organizátorov
akcie Jozef Zvolenský je presvedčený,
že Bezák nechtiac narazil na prechmaty svojho predchodcu Jána Sokola.
„Zaviedol systém ako vo veľkom podniku. Každá maličkosť, ktorá prišla,
musela byť zaevidovaná, skontrolovaná, mala svoje miesto. Keď začal
robiť poriadok, zbadal čierne diery.
Keď s tým prišiel, aby to skontrolovali, odkrylo sa plno nezrovnalostí. Bohužiaľ, potrestaný bol ten, kto ukázal
na chyby,“ hovorí Zvolenský. Hoci
organizátori zhromaždení na podporu
Bezáka oznámili, že utorkové stretnutie v Bratislave bude posledné, pod-

ľa Zvolenského sa to môže zmeniť,
ak nastane nová situácia. Napríklad,
keď Vatikán oznámi meno nového
trnavského arcibiskupa. „Keď bude
priepastný rozdiel medzi tým čo bolo,
a tým, čo sa pripravuje, som presvedčený, že ľudia to dajú najavo,“ poznamenal. Zvolenský sa nazdáva, že ak
cirkev žiada od veriacich poslušnosť,
musí sa pokúsiť obnoviť ich dôveru.
Zvolenský zdôraznil, že neodhovárajú
od návštev kostolov. „Naopak, treba sa
modliť, treba ešte viacej veriť, pretože
nakoniec posledné slovo má Boh,“
tvrdí. Katedrála bola v nedeľu napriek
zhromaždeniu pred chrámom plná.
Bezák nie je trnavským arcibiskupom
týždeň. Vatikán ani Konferencia biskupov Slovenska dôvody odvolania
neuviedli, sám Bezák tvrdí, že ich nepozná. Audítorka, ktorá v minulosti na
Bezákov pokyn kontrolovala arcidiecézu, medzitým podala trestné oznámenie. K jeho obsahu sa nevyjadruje
Biskupská konferencia ani Generálna
prokuratúra.

Rakúsko o odvolaní Bezáka
Rozruch okolo odvolania liberálneho trnavského arcibiskupa Róberta
Bezáka si všimla aj zahraničná tlač.
„Občania rozhorčene protestujú proti
Vatikánu a žiadajú vysvetlenie,“ píše
rakúsky denník Die Presse s tým, že
také niečo sa na katolíckom Slovensku ešte nestalo. Ešte aj za bývalého
režimu tam malo slovo miestneho farára väčšiu váhu ako diktát komunistov z Prahy, píše Die Presse. Denník
podotýka, že odvolanie arcibiskupa,
ktorý sa okrem iného nebál verejne poukázať na spoluprácu svojho
predchodcu Jána Sokola a ďalších
bývalých duchovných s ŠTB, prebehlo celkom v starom štýle – bez
vysvetlenia. Podporu odvolanému
arcibiskupovi prišlo v sobotu v Trnave vyjadriť asi tisíc ľudí. Rečník ho
označil za prototyp pastiera duší pre
dnešné obdobie. Včera zostala pred
chrámom na protest proti odvolaniu
počas svätej omše necelá stovka ľudí.
sita, tasr, Peter Dodek, Šport 09/07/2012

Peter Tkačenko, HN 09/07/2012

7 tisíc podpisov za Bezáka
Malá vzbura v malom Ríme
Asi stovka ľudí zostala na protest proti
odvolaniu Róberta Bezáka pri včerajšej omši pred Kostolom svätého Jána
Krstiteľa v Trnave. Tak si v malom
Ríme, ako sa hovorí Trnave, uctili
„svojho“ arcibiskupa, a zároveň tým
chceli dať najavo, že konanie cirkvi sa
im nepozdáva. Jednou z tých, čo zostali vonku, bola napríklad Oľga Krupanová. „Myslím si, že je to celé nespravodlivé, lebo to bol dobrý človek,
dobrý kazateľ. Kázne nečítal, rozprával z hlavy. Na vianočnej omši hral
na ﬂaute. Bolo to krásne, dojímavé,“
povedala. Zastať sa arcibiskupa prišla tiež 71-ročná bývalá učiteľka Júlia
Čechová. Na jeho omše síce nechodila pravidelne, ale Bezáka poznala ako
bezúhonného človeka na správnom
mieste. „Vedel si získať aj starých, aj
mladých. Chodili za ním aj neveriaci,
pretože jeho myšlienky sa viažu na 21.
storočie, kým ostatní, aj keď sú vzdelaní, majú zastarané vedomie, ktoré na
túto dobu nesedí. Uvidíte, koľko ľudí
od cirkvi odpadne. Mnohí jej už nebudú dôverovať, otočia sa chrbtom,“ povedala bývalá učiteľka, ktorá prišla ku
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kostolu na bicykli. O čo menej Vatikán odvolanie arcibiskupa zdôvodnil,
o to viac ľudia špekulujú. Podľa Oľgy
Krupanovej sa niektorým cirkevným
funkcionárom nepáčilo práve to, aký
bol arcibiskup obľúbený. Devätnásťročná Anna Zvolenská je odvážnejšia.
Na Bezákove omše chodila pravidelne a poznala ho aj mimo kostola.
„Cirkev zhadzuje sama seba,“ hovorí
a je presvedčená, že „odvolanie pána
arcibiskupa súvisí s ﬁnančnými manipuláciami jeho predchodcu, ktoré
odhalil“. „Tým sa stal nepohodlný pre
ostatných cirkevných hodnostárov,
ktorí sú zrejme dosť vysoko a tiež sú
do toho zapojení. Pápež o tejto situácii možno ani nevie. Denne musí
podpísať x papierov a neverím, že ich
všetky číta. Možno ľudia okolo neho
nie sú takí dôveryhodní,“ tvrdí. Pred
kostolom zostali aj manželia Moravčíkovci, ktorí sa doteraz zúčastnili na
všetkých akciách na podporu arcibiskupa Bezáka. Postoj Vatikánu sa im
nepáči. „Pripomína to 14. storočie.
Slovo Svätého Otca je jedna vec, ale
doba sa zmenila,“ konštatujú spoloč-

Včerajší trnavský protest na podporu odvolaného arcibiskupa Róberta
Bezáka bol posledný. Vyhlásili to
organizátori, ktorým sa už podarilo vyzbierať takmer sedemtisíc
podpisov pod petíciu za vysvetlenie Bezákovho odvolania. Vatikán
vraj podľa ich slov koná pomaly,
a preto sú pripravení na odpoveď
s vysvetlením čakať. Ak ale žiadnu
odpoveď nedostanú, v uliciach sa
pripomenú opäť neskôr. Iniciátori
protestu tiež pripomenuli, že veriaci vyjadria podporu Bezákovi aj počas zajtrajšej omše. Urobia to tak,
že počas nej zostanú pred vchodom
TV JOJ, 07/07/2012
do kostola.

ne a priznávajú, že nevedia, kam budú
odteraz chodiť na omše. Prekvapený
z diania bol včera Juraj Radič, ktorý
sa vrátil z dvojtýždňovej dovolenky,
a kým neprišiel do kostola, o ničom
nevedel. „Čudoval som sa, prečo je
kostol zaplnený ledva do tretiny. Keby
som bol vedel, o čo ide, tak stojím
s ostatnými ľuďmi von.“
Alžbeta Lozovská, Pravda 09/07/2012
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Boj za Bezáka pokračuje. Všimli si ho aj vonku
Odvolaný arcibiskup Róbert Bezák sa
pomaly stáva mučeníkom. Rozhorčenie veriacich nepoľavuje ani týždeň
po tom, čo ho pápež Benedikt XVI.
zbavil funkcie. Výzvu, aby katolícka
cirkev objasnila dôvody jeho odvolania, podpísalo už vyše 7 200 ľudí.
Asi sto veriacich vyjadrilo svoj protest
aj včera, keď pred omšou v trnavskej
katedrále zostali stáť vonku, a zhruba tisíc Trnavčanov sa na Bezákovu
podporu zhromaždilo v piatok. Kauzu sledujú už aj zahraničné médiá, no
katolícka cirkev zaryto mlčí. Aféra,
ktorú vyvolalo odvolanie trnavského
arcibiskupa, vzbudila ohlas aj za hranicami. O zvláštnom rozhodnutí pápeža
a následnej reakcii našich veriacich
informovali viaceré popredné médiá.
„Slováci rebelujú proti Vatikánu,“
uviedol správu rakúsky denník Die
Presse. Pripomenul, že také niečo sa na
Slovensku ešte nikdy nestalo. Údajne
sme totiž krajinou, kde dokonca i v časoch socializmu slovo farára znamenalo viac ako diktát komunistov. Ako píše
Die Presse, prvý raz v dejinách Vatikán
odvolal slovenského biskupa, a to nie
hocijakého, ale z Trnavy, ktorá je z historického hľadiska najdôležitejšou diecézou na Slovensku. Rakúske noviny
priblížili aj spory, ktoré mal Bezák so
svojím predchodcom Jánom Sokolom
pre jeho údajnú spoluprácu s komunistickou Štátnou bezpečnosťou či velebenie vojnového slovenského štátu.
„Kým sa iní biskupi zabarikádovali, on
sa na okraji hudobného festivalu bavil
s novinármi a domnieval sa, že i Ježiš
by sa rád zúčastnil na takom podujatí,“
opísal Die Presse nekonvenčné spôsoby odvolaného arcibiskupa s tým, že
jeho zosadenie prebehlo „v starom štýle - bez zdôvodnenia“. Nemecký portál
Spiegel-Online cituje bývalého slovenského politika Františka Mikloška, ktorý o pripravovanom odvolaní Bezáka
vopred informoval. Podľa neho by to
mohlo súvisieť s nedávno publikovanými ﬁnančnými problémami Vatikánu. Ide o takzvanú kauzu VatiLeaks.
Spiegel-Online tiež upozorňuje, že zosadenie biskupov nie je bežné. „V normálnom prípade odstupujú po dosiahnutí veku 75 rokov - Bezák má 52,“
porovnáva internetový portál prestížneho nemeckého týždenníka. Na tento
rozdiel upozornil i rakúsky denník Der
Standard, podľa ktorého si Bezák svojím pôsobením narobil nepriateľov. Aj
on cituje Mikloška a hovorí o možnom
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komplote. „Je zaujímavé, že slovenského kardinála Jozefa Tomka pápež práve teraz povolal do trojčlennej komisie,
ktorá má objasniť aféru VatiLeaks. Má
teda zistiť, kto sprístupnil pápežské dokumenty verejnosti. Medzi Sokolom
a Tomkom je v každom prípade dobré,
staré prepojenie,“ naznačuje Der Standard. Špekulácie o tom, že skutočným
dôvodom Bezákovho odvolania môže
byť jeho nekompromisný postoj voči
svojmu predchodcovi, ktorý je podozrivý z ﬁnančných machinácií v arcidiecéze, podporila nedávna informácia
o trestnom oznámení. Generálna prokuratúra ho zaevidovala minulú stredu.
Týka sa auditu v trnavskej arcidiecéze,
ktorý tam po svojom príchode nariadil práve Bezák, aby si po Sokolovi
urobil poriadok. Trestné oznámenie
podala audítorka, ktorá preverovala
ﬁnancovanie úradu za čias arcibiskupa
Sokola. Tým, že Bezák o týchto veciach verejne rozprával, mohol podľa
niektorých zdrojov pobúriť svojich
nadriadených. Z cirkevných hodnostárov sa obľúbeného arcibiskupa nezastal nikto. Solidaritu prejavili len jeho
bývalí podriadení - podľa informácií
Pravdy ponúklo rezignáciu až šesť
z 11 dekanov trnavskej arcidiecézy
- a to z Trnavy, Serede, Hurbanova,
Komárna, Dunajskej Stredy a Šale. To,
čo sa neodvážili spraviť predstavitelia
katolíckej cirkvi na Slovensku, urobili
ich českí kolegovia. Počas cyrilometodských osláv na Velehrade vyjadrili
Bezákovi podporu českí biskupi, zastal sa ho i známy český teológ Tomáš
Halík. Na piatkovom zhromaždení
v Trnave sa zúčastnil aj jezuitský kňaz
z východného Slovenska Patrik Koval.
„Neprišiel som bojovať proti Svätému
Otcovi, ale za arcibiskupa Bezáka,“
zdôvodnil. Bezáka pápež oﬁciálne odvolal minulý pondelok, o jeho rozhodnutí sa však hovorilo už niekoľko dní
predtým. Sám Bezák o listoch z pápežskej nunciatúry, v ktorých ho vyzývali,
aby sám odstúpil, oboznámil veriacich
na bohoslužbe predminulú nedeľu.
Podľa talianskych médií boli dôvodom na jeho odvolanie administratívne
a ﬁnančné nezrovnalosti, ktoré mala
pri kontrole zistiť apoštolská vizitácia
v januári tohto roka. Katolícka cirkev
ani Vatikán tento krok nekomentovali.
V blízkom čase sa ani neočakáva, že by
sa v prípade niečo pohlo, keďže pápež
už odišiel na trojmesačnú dovolenku.
Radovan Krčmárik, Pravda 09/07/2012

V audite nie je jasno
Arcidiecéza sa pýta, prečo audítorka podala trestné oznámenie až
teraz.
Niekoľko dní po odvolaní Róberta Bezáka z funkcie arcibiskupa
podala audítorka Generálnej prokuratúre trestné oznámenie. Týka
sa podozrení z trestných činov zistených počas auditu, ktorý skúmal
obdobie, keď Trnavskej arcidiecéze šéfoval ešte Ján Sokol. „Jediné,
čo nám je čudné, prečo sa pani audítorka ozýva až teraz, teda po vyše
dvoch rokoch, ako bol audit ukončený,“ povedal včera nový hovorca
arcidiecézy Dušan Kolenčík. Zákon o audite hovorí, že audítor by
sa mal na orgány činné v trestnom
konaní obrátiť „bez zbytočného odkladu“. Audítorka, ktorá nechce byť
menovaná, SME povedala, že svoj
postup vie vysvetliť a že arcidiecéze včera odoslala aj list, v ktorom
to robí. Pre médiá sa k detailom
vyjadrovať nechcela. Tiež tvrdí, že
audit stále beží. „Určite audit nebeží,“ povedal Kolenčík. Posledný
audit účtovníctva za rok 2011 sa
podľa neho skončil v júni. Trestné
oznámenie momentálne posudzuje
Generálna prokuratúra, ktorá rozhodne, či sa ním treba zaoberať.
(mož), SME 10/07/2012

Reakcia Vatikánu
Z Vatikánu konečne prišla reakcia na
kauzu Bezák. Ak ste si ale mysleli, že
sa dozvieme dôvod odvolania obľúbeného arcibiskupa, budete sklamaní.
Svätá stolica vyjadrila ľútosť nad tým,
že Róbert Bezák urýchlil zverejnenie
správy o svojom odvolaní a porušil
tým pápežské tajomstvo. Vnútrocirkevné vyšetrovanie vraj do Trnavskej
arcidiecézy poslali na základe podnetov od kňazov a veriacich. Apoštolská
nunciatúra, čo je akési veľvyslanectvo
Vatikánu u nás, informovala aj o ďalšom postupe. No k dôvodom odvolania sa nevyjadrila. Stále teda nie je
známe, čo vizitácia odhalila a prečo
pápež na jej základe požiadal Bezáka o odstúpenie a neskôr ho odvolal.
Mnohí veriaci sa s odvolaním svojho
obľúbeného arcibiskupa stále nevedia
zmieriť. Zajtra preto v Bratislave na
Hlavnom námestí organizujú koncert
na jeho podporu. Markíza, 09/07/2012
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Stále chýba
dôvod odvolania
Bývalý trnavský arcibiskup Róbert
Bezák porušil pápežovo tajomstvo,
keď urýchlil zverejnenie správy o svojom odvolaní. Píše sa to vo vyhlásení
Apoštolskej nunciatúry na Slovensku,
vydanom vmene Svätej stolice. Včera
ho poskytla Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska. Nunciatúra tiež tvrdí, že po januárovej vizitácii v Trnavskej arcidiecéze oboznámili
Bezáka s najdôležitejšími bodmi o jeho osobe a jeho pastoračnej aktivite
a požiadali ho, aby ich zvážil a vyjadril
k nim svoje stanovisko. „Arcibiskup
Bezák odpovedal na túto požiadavku
listom adresovaným Kongregácii pre
biskupov,“ píše sa vo vyhlásení. Podľa nunciatúry existovala možnosť, aby
sa pred ﬁnálnym rozhodnutím pápeža
stretol Bezák s prefektom Kongregácie pre biskupov. „Stretnutie sa však
neuskutočnilo. Keď Mons. Bezák odmietol podať demisiu, Svätý Otec ho
odvolal z pastoračného riadenia arcidiecézy a toto rozhodnutie bolo zverejnené 2. júla 2012,“ stojí vo vyhlásení. Dnes bude v Bratislave koncert na
podporu odvolaného arcibiskupa Bezáka. Začne sa o 19. h na Hlavnom námestí. Internetom sa však šíri aj výzva
prísť na námestie v čase chystaného
koncertu modliť sa ruženec a spievať
cirkevné piesne, aby ukázali, že katolíci na Slovensku rešpektujú cirkev
a pápeža. Peter Dodek, Šport 10/07/2012

Tomko aj biskupi stoja
za pápežom
Kardinál hovorí, že jeho odpoveď
na kauzu Bezák je v stanovisku
nunciatúry.
Za rozhodnutie Vatikánu odvolať
z funkcie trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka sa včera postavila Konferencia biskupov Slovenska aj kardinál
Jozef Tomko. „Vyhlásenie nunciatúry
je podstatnou odpoveďou,“ odpísal
Tomko na otázky denníka SME, ako
Bezákovo odvolanie prijal. Nunciatúra ešte predvčerom povedala, že pápež
Bezáka odvolal po dôkladnom skúmaní. KBS odkázala, že „prijíma rozhodnutie Svätého Otca s hlbokým rešpektom a synovskou poslušnosťou“.
(mož), SME 11/07/2012
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Vatikán: Bezák dôvody pozná
Nunciatúra tvrdí, že bývalý trnavský
arcibiskup Bezák vie, prečo skončil vo
funkcii
Vatikán oznámil, že na arcibiskupa
Bezáka sa oprávnene sťažovali veriaci aj kňazi, a preto ho pápež odvolal.
Bezák to nechce komentovať.
Početné podnety kňazov a veriacich poslané priamo Svätej stolici
spustili podľa Vatikánu odvolanie arcibiskupa Róberta Bezáka z vedenia Trnavskej arcidiecézy. Stanovisko včera
zverejnilo vatikánske veľvyslanectvo
na Slovensku. K situácii sa vyjadrilo
prvýkrát, odkedy bol biskup Bezák
odvolaný. Na čo konkrétne sa ľudia
sťažovali, však Vatikán nehovorí. Keď
Bezák oznamoval svoje odvolanie minulý týždeň na nedeľnej omši, hovoril,
že dôvody nepozná a prosil, aby mu
ich povedali. Vatikán tvrdí niečo iné.
Dôvody vraj pozná
Pápežská vizitácia v arcidiecéze
vraj sťažnosti ľudí potvrdila. Kongregácia pre biskupov potom podľa
Vatikánu „oboznámila Róberta Bezáka s najdôležitejšími bodmi ohľadom
jeho osoby a jeho pastoračnej aktivity
a požiadala ho, aby ich zvážil a vyjadril k nim svoje stanovisko“. Bezák
to vraj urobil v liste. Bezák nechce
reagovať. Vatikán ho požiadal, aby
o svojom odvolaní nekomunikoval
s médiami a on to chce dodržať. Nunciatúra tiež vyjadrila hlbokú ľútosť, že
biskup o svojom odvolaní informoval
skôr, ako v pondelok nadobudlo právoplatnosť. Bezák tým podľa Vatikánu

porušil pápežské tajomstvo. „Oﬁciálne
sme takýto problém neriešili,“ odpovedal hovorca Konferencie biskupov
Slovenska Jozef Kováčik na otázku,
či aj KBS dostala nejaké nespokojné podnety o Bezákovi. Tibor Hajdu,
hovorca bratislavského arcibiskupa
a metropolitu Slovenska Stanislava
Zvolenského, na otázku, či Zvolenský
zaznamenal sťažnosti na Bezáka, neodpovedal.
Mikloško zlyhaniu neverí
Kováčik už dávnejšie povedal, že
ani KBS nepozná výsledky pápežskej
vizitácie, lebo sú tajné. Politik František Mikloško z KDS, ktorý Bezákovo odvolanie ako prvý zverejnil pre.
týždeň, povedal, že si žiadny dôvod
na odvolanie nevie predstaviť. „Pokladám to za vylúčené.“ Bezáka podporujú aj radoví veriaci. Dnes večer bude
na jeho podporu na Hlavnom námestí
v Bratislave koncert.
Zhrnutie kauzy
- arcibiskup Róbert Bezák vystriedal
v roku 2009 vo funkcii Jána Sokola,
krátko potom zverejnil viaceré podozrenia, že v arcidiecéze nebolo riadne
vedené účtovníctvo a všetky peniaze
a nehnuteľnosti neboli vydokladované, žiadal aj o kontrolu z Vatikánu,
- v januári 2012 prišla pápežská vizitácia, jej výsledkom bolo, že pápež biskupa z vedenia arcidiecézy odvolal.
- Arcibiskup Róbert Bezák na generálnej audiencii u pápeža Benedikta XVI.
vo februári tohto roka
Monika Tódová, SME 10/07/2012

Nunciatúra kritizuje Bezáka
Bývalý trnavský arcibiskup Róbert
Bezák porušil pápežovo tajomstvo,
keď urýchlil zverejnenie správy o svojom odvolaní. Píše sa to vo vyhlásení
Apoštolskej nunciatúry na Slovensku,
vydanom v mene Svätej stolice. „Pápežské rozhodnutia týkajúce sa menovania alebo odstúpenia z úradu biskupov Svätá stolica zverejňuje v deň,
ktorý bol so zainteresovanou osobou
dohodnutý alebo jej bol stanovený,“
uvádza sa vo vyhlásení. „Svätá stolica preto vyjadruje hlbokú ľútosť nad
skutočnosťou, že Mons. Bezák urýchlil zverejnenie tejto správy a tým porušil pápežské tajomstvo,“ konštatuje
nunciatúra. Nunciatúra vo vyhlásení
tiež tvrdí, že po januárovej vizitácii

v Trnavskej arcidiecéze oboznámili
Bezáka s najdôležitejšími bodmi o jeho osobe a jeho pastoračnej aktivite
a požiadali ho, aby ich zvážil a vyjadril
k nim svoje stanovisko. „Arcibiskup
Bezák odpovedal na túto požiadavku
listom adresovaným Kongregácii pre
biskupov,“ píše sa vo vyhlásení. Podľa nunciatúry existovala možnosť, aby
sa pred ﬁnálnym rozhodnutím pápeža
stretol Bezák s prefektom Kongregácie
pre biskupov. „Stretnutie sa však neuskutočnilo. Keď Mons. Bezák odmietol podať demisiu, Svätý Otec ho odvolal z pastoračného riadenia arcidiecézy
a toto rozhodnutie bolo zverejnené 2.
júla 2012,“ stojí vo vyhlásení.
sita, Pravda 10/07/2012

5

PRÍLOHA ŽC

Monitoring médií

Diktatúra neomylnosti
Slovenský neformálny katolicizmus,
vychovaný podzemnou cirkvou a charizmatickými kazateľmi, získal odvolaním Bezáka nový impulz, na ktorý
čakal od sviečkovej demonštrácie.
Jeho štruktúry, mediálny vplyv a podpora na verejnosti sú väčšie, ako dokázal Vatikán odhadnúť. Na to, aby sme
pochopili vysokú autonómiu prostredia, ktoré považuje Bezáka nadälej za
svojho arcibiskupa, sa musíme vrátiť
do dejín slovenského katolicizmu,
kedže stál často na nesprávnej strane
barikády. Cirkevné štruktúry prežili
fašizmus aj komunizmus, za čo si vyslúžili obdiv Vatikánu. Kúria považuje
inštinkt sebazáchovy za dôkaz vysokej
politickej životaschopnosti. Cenou za
to bol presun veriacich k nezávislým
formám „neofolkového katolicizmu“.
Nová generácia veriacich je rozčarovaná klérom, ktorý gloriﬁkuje Jozefa
Tisa a mal na čele ľudí ako arcibiskup
Ján Sokol. Sokol si totiž milo spomína
na „blahobyt Slovenského štátu“, ešte
nedávno požehnával neonacistov zo
Slovenskej pospolitosti a veľký otáznik visí nad jeho spoluprácou s ŠtB.
Vymenovanie Bezáka považovala katolícka intelektuálna komunita za prvý
krok k očiste cirkvi. Sokol predstavoval syntézu posteštebáckeho a ľudáckeho establišmentu. Proti nemu stála
plejáda ostrakizovaných duchovných
s väčším priestorom na hudobných
festivaloch a v médiách, ako vo svojej
cirkvi. Ponovembrový katolicizmus
sa pokúšal o súžitie dvoch protikladných tradícií. Prvá, založená v disente
a podzemnej cirkvi si získala sympatie mládeže a vykazovala všetky črty
autentického spoločenstva veriacich.

Jeho predstaviteľmi boli kazatelia
Anton Srholec, Janko Sucháň, Karol
Moravčík a teológovia ako Miro Kocúr. Ich popularita a uznanie aj v nekatolíckych vrstvách spoločnosti bola
priamo úmerná tlaku a ich šikanovaniu
zo strany cirkevných štruktúr. Druhou
tragickou tradíciou sú pokusy gloriﬁkovať Slovenský štát a snahy cirkevných hodnostárov marginalizovať
jeho antisemitský charakter. Pokusy
o blahorečenie biskupa Vojtaššáka sú
pravidelnou súčasťou veľkých osláv,
podobne ako snahy o umiestnenie
Jozefa Tisa na Panteón národných hrdinov vedľa Štefánika a Štúra. V Bezákovom prípade došlo ku konﬂiktu
medzi neformálnym katolicizmom
a jeho romantickými predstavami
o postavení veriacich v cirkvi a cirkvi
v spoločnosti s inštitúciou, ktorá za
desaťročia zdokonalila teológiu cynizmu. Táto ponovembrová ilúzia zmizla.
Nahradil ju šok zo zrážky s nemilosrdnou vertikálou neomylnosti Vatikánu.
Katolícka verejnosť je svedkom toho,
že existuje nedemokratický, autoritatívny a politický katolicizmus, inými
slovami, zisťuje, že Vatikán sa správa
ako Vatikán. Katolíci vidia, že pápež
nie je iba vosková soška, ktorú si kúpili v Lurdoch, ale mocenská entita.
V každom prípade ide o zásadnú epizódu v živote slovenských katolíkov,
ktorí sa desaťročia pokúšali žiť autentickú vieru v paralelných štruktúrach,
vzdialených čo najviac od klerikálneho establišmentu, príliš postihnutého
dejinami. Odvolanie arcibiskupa vrátilo katolícku verejnosť späť do dejín,
kde politická spása neexistuje.
Michal Havran, Pravda 10/07/2012

Dôverné, ale zainteresovaným známe
Biskupi katolíckej cirkvi na Slovensku vyzývajú veriacich, aby s rešpektom a s dôverou prijali rozhodnutie Svätého Otca odvolať Róberta
Bezáka z úradu trnavského arcibiskupa. Ako uviedla tlačová kancelária
Konferencie biskupov Slovenska, „v
týchto dňoch sme svedkami, že časť
Božieho ľudu na Slovensku prijala
rozhodnutie Svätého Otca o Mons.
Bezákovi na základe skreslených
a čiastkových informácií, publikovaných niektorými oznamovacími
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prostriedkami“. Preto konferencia
spresňuje, že Svätá Stolica pri vizitácii diecéz v záujme chrániť osoby
zainteresované vo vyšetrovaní zvyčajne nezverejňuje obsah, ktorý bol
dôvodom konečného rozhodnutia
Svätého Otca. Princíp práva na dôvernosť získaných informácií treba
stále dodržiavať, to však neznamená, že tieto dôvody nie sú známe zainteresovaným osobám, pripomína
konferencia biskupov.
sita, tasr, Ján Felix, Šport, 11.7.2012

Arcibiskup porušil
pápežovo tajomstvo
Vatikán prvýkrát od odvolania Róberta Bezáka prehovoril. Bývalý
trnavský arcibiskup podľa Svätej
stolice porušil pápežovo tajomstvo, keď urýchlil zverejnenie
správy o svojom odvolaní. Ako sa
uvádza vo vyhlásení Apoštolskej
nunciatúry na Slovensku, vizitácia
začiatkom roka bola iniciovaná na
základe početných podnetov poslaných priamo Svätej stolici kňazmi
a veriacimi.
„Pápežské rozhodnutia týkajúce sa vymenovania alebo odstúpenia z úradu biskupov Svätá stolica
zverejňuje v deň, ktorý bol so zainteresovanou osobou dohodnutý
alebo jej bol stanovený,“ uvádza sa
vo vyhlásení. „Svätá stolica preto
vyjadruje hlbokú ľútosť nad skutočnosťou, že Mons. Bezák urýchlil
zverejnenie tejto správy, a tým porušil pápežovo tajomstvo,“ konštatuje nunciatúra. Vizitácia bývalého
arcibiskupa Bezáka bola podľa
nunciatúry iniciovaná na základe
„početných podnetov poslaných
priamo Svätej stolici kňazmi a veriacimi ohľadom pastoračnej situácie v Trnavskej arcidiecéze“. „Finálne výsledky preverovania spolu
so stanoviskom Štátneho sekretariátu a Kongregácie pre klérus boli
predostreté Svätému Otcovi, aby
uskutočnil konečné rozhodnutie.
Po pozornom zvážení a modlitbe
sa rozhodol požiadať J. E. Mons.
Róberta Bezáka, aby sa zriekol
pastoračného riadenia Trnavskej
arcidiecézy. Keď Mons. Bezák odmietol podať demisiu, Svätý Otec
ho odvolal z pastoračného riadenia
arcidiecézy a toto rozhodnutie bolo
zverejnené 2. júla 2012,“ konštatuje nunciatúra. Bezák však podľa
stanoviska nunciatúry uverejnenie
tejto správy urýchlil. O svojom
odvolaní z úradu trnavského arcibiskupa informoval Róbert Bezák
na omši 1. júla s tým, že odvolanie
platí od pondelka 2. júla. Dôvody
odvolania neuviedol. Veriaci, najmä z Trnavskej arcidiecézy, odvtedy organizujú rôzne protestné
akcie. Dnes bude v Bratislave na
Hlavnom námestí koncert na podporu odvolaného arcibiskupa.
sita, tasr, Nový Čas 10/07/2012
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Biskupi: Verdikt pápeža
nad Bezákom
treba rešpektovať
Biskupi nabádajú veriacich, aby
neprotestovali proti rozhodnutiu
pápeža odvolať trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka (na snímke). Vo vyhlásení Konferencia biskupov Slovenska ubezpečuje, že
dôvody odvolania Bezák poznal,
nezverejňujú sa v záujme chrániť
osoby zainteresované pri vyšetrovaní. „My, biskupi Cirkvi zraňovanej, ale stále vernej Svätému
Otcovi, obraciame sa s naliehavou
výzvou na všetkých, aby s rešpektom a s dôverou prijali rozhodnutie
Svätého Otca,“ píše sa vo vyhlásení. Veriacich mohli podľa biskupov
zmiasť skreslené a čiastkové informácie v médiách. Bezák bol známy
kritickými postojmi k svojmu predchodcovi Jánovi Sokolovi. Hospodárenie diecézy za Sokola nechal
preveriť audítorkou, tá podala trestné oznámenie. Podrobnosti o ňom
Generálna prokuratúra nezverejnila. Hovorkyňa Jana Tökölyová
sa obmedzila na konštatovanie, že
prokurátor po naštudovaní podnetu
rozhodne o ďalšom postupe. Odvolanie arcibiskupa prijali mnohí
veriaci s nevôľou, v Trnave prebehlo viacero protestov. Včera sa
v hlavnom meste konal aj koncert
na podporu Bezáka. Organizátori
chcú, aby Vatikán zverejnil dôvody
zbavenia funkcie.
(tp)
HN 11/07/2012

Kde je biskup
Emeritný biskup Róbert Bezák
sa podľa našich informácií nachádza v reholi redemptoristov
v Bratislave. Uvažuje o tom, čo
bude robiť ďalej, no jeho najbližšia cesta bude smerovať zrejme
do zahraničia. „Róbert Bezák
teraz potrebuje uvažovať o svojom živote. Cíti veľkú krivdu, no
poslušnosť je u neho na prvom
mieste,“ povedal Novému Času
rehoľník. V reholi redemptoristov sa nám k jeho ďalšiemu pôsobeniu nechcel nikto vyjadriť.
(šiš), Nový Čas 11/07/2012
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Verní vydržali aj napriek dažďu
Na bratislavský koncert pre Róberta Bezáka prišlo asi tisíc ľudí
Ani kvapky dažďa a vietor
nerozohnali jeho sympatizantov.
Bratislavské Hlavné námestie
včera zaplnil koncert na podporu odvolaného trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka. Hlavné
hviezdy pre chorobu, žiaľ, nezaspievali.
„Stop korupcii!“, „Vatikán,
vráť nám nášho arcibiskupa!“ Takéto transparenty sa objavili na
Hlavnom námestí. Dominovala
staršia generácia, ale prišli aj mladí. V dave sme zahliadli aj primátora Bratislavy Milana Ftáčnika.
Asi v tretine koncertu sa z neba
spustil dážď, no ľudia vytrvali. Na
pódiu bez nároku na honorár vystúpil herec Karol Čálik, speváčky
Zuzana Homolová či Janais. Podporné slová predniesla aj obľúbená herečka Zuzana Kronerová.
„Síce ho osobne nepoznám, ale je
to čestný a poctivý človek, takých

by sme nemali nechať odísť. Svoju prácu berie ako poslanie a slúži
nám všetkým,“ povedala.
Dvorský spievať nemohol
Multiinštrumentalista Marián
Varga neprišiel, pretože je hospitalizovaný v nemocnici. Choroba
prekazila vystúpenie aj opernému
spevákovi Miroslavovi Dvorskému. Ten síce prišiel, ale nespieval.
„Mal nádherné kázne. Jedného dňa
som bol jeho kázňou dojatý, že
som sa mu bol osobne poďakovať.
Myslím si, že predstavitelia našej
cirkvi by sa mali s väčšou dôverou obrátiť na svojich veriacich
a mali by povedať, čo urobil až
také zlé, keď pristúpili k takému
extrémnemu kroku, ktorý nemá
v histórii obdobu. To, že neudali
dôvod a zakázali mu komunikáciu
s médiami, je pre mňa neprijateľné a nerobí sa to nikde,“ povedal
sklamane Dvorský.
EVA PRISTAŠOVÁ
Plus jeden deň 11/07/2012

KBS: Mlčanie má Bezáka ochrániť
Zainteresovaní podľa KBS o dôvodoch odvolania arcibiskupa vedia.
Arcibiskupa Róberta Bezáka sa
neplánuje verejne zastať ani slovenský kardinál vo Vatikáne Jozef
Tomko. Včera SME napísal, že
podstatnou odpoveďou na otázky
o odvolaní arcibiskupa je stanovisko vatikánskeho veľvyslanectva na
Slovensku. Nunciatúra povedala,
že Bezáka odvolali potom, čo sa
potvrdili početné podnety od občanov a kňazov na jeho osobu. Vatikán tiež tvrdí, že biskup o dôvodoch svojho odvolania vie. Práve
Tomko sa pritom kedysi zasadil za
Bezákovo vymenovanie. Na strane
Vatikánu stoja aj slovenskí katolícki biskupi. Podľa nich „časť Božieho ľudu prijala rozhodnutie Svätého Otca na základe skreslených
a čiastkových informácií“. Dôvody
Bezákovho odvolania Vatikán podľa Konferencie biskupov Slovenska
neuvádza „v záujme chrániť osoby
zainteresované vo vyšetrovaní a pre
rešpektovanie pastiera diecézy“.
„To však neznamená, že tieto dôvody nie sú známe zainteresovaným

osobám,“ tvrdí KBS. Bezák veriacim na omši v nedeľu 1. júla povedal, že dôvody svojho odvolania
nepozná, a prosil o to, aby sa ich dozvedel. „Aby som s tým mohol žiť,
čo také hrozné som spravil,“ hovoril.
Jeho okolie je presvedčené, že odvolanie súvisí s Bezákovými krokmi voči jeho predchodcovi Jánovi
Sokolovi. KBS to však odmieta.
Podľa nej skúmanie v diecéze bolo
vykonané „so všetkou vážnosťou,
korektnosťou, zmyslom pre zodpovednosť, výlučne pre dobro cirkvi“.
Nový apoštolský administrátor Ján
Orosch zatiaľ nechce povedať, či po
prevzatí diecézy našiel po Bezákovi
nejaké problémy. KBS vyzýva veriacich, aby aj oni rozhodnutie Vatikánu rešpektovali. Obraciame sa
s naliehavou výzvou na všetkých,
aby s rešpektom a s dôverou prijali
rozhodnutie Svätého Otca. Konferencia biskupov Slovenska
Koncert na podporu odvolaného arcibiskupa Róberta Bezáka pritiahol včera večer na bratislavské
Hlavné námestie do tisíc ľudí.
(mož), SME 11/07/2012
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Stále menej žien volí potrat
Stále menej a menej Sloveniek sa
rozhoduje pre umelé prerušenie tehotenstva. Minulý rok ho podstúpilo
deväťtisíc žien, čo je u nás historicky najmenej. Za posledných dvadsať
rokov je to skoro štyridsaťtisíc zachránených životov. Stále sa nám ale
nepodarilo úspešne zabojovať proti
najväčšiemu strašiakovi mamičiek.
O svoje dieťa ročne príde asi osemtisíc tehotných žien.
Ženy sa dnes podľa zákona môžu
rozhodnúť pre interrupciu do dvanásteho týždňa tehotenstva. Čiernym rokov
potratom bol rok 1990. Na Slovensku
ich vtedy urobili takmer päťdesiattsíc.
Naopak, najsvetlejší bol minulý rok
s necelými deväťtisícami prípadov.
Peter Bubla, Národné centrum
zdravotníckych informácií: „V roku
2011 bolo zaevidovaných najmenej
umelých prerušených tehotenstiev od
roku 1960.“
Igor Rusňák, prednosta novorodeneckého oddelenia Kramáre: „Sám,
keď som začínal, tak sme robili desať,
pätnásť interrupcií denne. Dnes sú dva,
tri prípady za mesiac.“
Redaktorka: „Prispela k tomu sexuálna výchova na školách, ale aj antikoncepcia, ktorá je v porovnaní so
začiatkom deväťdesiatych rokov stále
dostupnejšia.“
Igor Rusňák, prednosta novorodeneckého oddelenia Kramáre: „Pohľad
spoločnosti na užívanie antikoncepcie
sa zmenil, že je to oveľa liberálnejšie.“

Redaktorka: „Paradoxne viac ako
s umelým prerušením tehotenstva sa
v nemocniciach stretávajú s tým prirodzeným. Takmer osemtisíc tehotných
žien u nás ročne príde o svoje dieťa.“
Peter Bubla, Národné centrum
zdravotníckych informácií: „V minulom roku to už bolo niečo cez päťtisíc
potratov, ale zároveň tu máme ešte
ďalšiu vyše dva a pol tisícovú skupinu iných potratov, napríklad v súvislosti s mimomaternicovým tehotenstvom.“
Redaktorka: „Ideálny vek pre prvé
dieťa je dvadsať až dvadsaťpäť rokov.
Ženy však túto hranicu posúvajú.
Chcú doštudovať a budovať si kariéru. Na prvé dieťa potom príde čas až
po tridsiatke. No a práve vtedy sa dostávajú do rizikovej skupiny. Najviac
spontánnych potratov zažívajú tridsať
až tridsaťštyriročné ženy.“
Igor Rusňák, prednosta novorodeneckého oddelenia Kramáre: „Táto
veková kategória je zraniteľnejšia, čo
sa týka jednak otehotnenia, ale zároveň
aj donosenia, vlastne ukončenia tejto tehotnosti, jednak s vekom, jednak
s profesiou.“
Redaktorka: „Desivé je však to,
že slovo potrat poznajú z vlastnej
skúsenosti aj desiatky dievčat, ktoré sú samé ešte deťmi. Minulý rok
umelo prerušilo tehotenstvo až dvadsaťšesť dievčat ktoré nemali ešte ani
Zuzana Tiňová
štrnásť rokov.“
Markíza, 09/07/2012

Kostol ožije umením
Vo vytopenej Kelči zachránili jednu úžasnú stavbu
Ak navštívite Domašu, určite
neobíďte Kostol sv. Štefana Kráľa jedinú budovu, ktorá prežila stavbu
vodnej nádrže. Je zaujímavý tým,
že stojí tesne na brehu a pred vodami Domaše ho chráni obrovský
kamenný val. Svojou tajomnou atmosférou nás zaujal najviac z celej
rekreačnej oblasti.
Na Domaši veľa výletných
možností nie je, zachránený kostolík však za návštevu rozhodne
stojí. Pochádza z roku 1780 a má
rovnakého staviteľa ako prešovská katedrála - sochára Gašpara
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Urlespachera. Kazateľnica, oltár
a organ sa zachovali pôvodné. My
sme tu našli trojicu mladých ľudí,
ako ho upratujú a dvere natierajú farbou. „Kostol chystáme na výstavu.
Ide o modernú krížovú cestu kombinovanú s fotkami. Fotilo ich jedno
bratislavské zoskupenie a obrazy potom domaľoval známy maliar Fero
Guldan,“ povedala nám Stanislava
(16). Zaujímavú výstavu v týchto
netradičných a zároveň prekrásnych
priestoroch si budú môcť návštevníci
pozrieť počas celého leta. Dozvedeli
sme sa, že každú sobotu tu budú aj
omše, ktoré sú inak len dvakrát do
Plus jeden deň 10/07/2012
roka.

Vzácne nálezisko
Archeológovia začali po desaťročiach
opäť skúmať históriu Kysúc. Zamerali sa na vyše 700 rokov starý kostol,
ktorý sa nachádzal v Radoli, neďaleko
Kysuckého Nového Mesta. Vykopávky jeho základov môžu odhaliť skryté
tajomstvá Veľkej Moravy.
Táto lúka v Radoli v lokalite
Koscelisko ukrýva pozostatky najstaršieho stredovekého farského
kostola s cintorínom na Kysuciach.
Výskum by mal poodhaliť ako začali
ľudia osídľovať región.
Danka Majerčíková, archeologička
Kysuckého múzea: „Môžeme tu nájsť
hroby, ideálna situácia by bol hrob
v kostole s nejakými dobre datovateľnými nálezmi, prípadne priamo ešte
pod kostolom by sa mohli nájsť nejaké
staršie nálezy.“
Anton Tkáčik (KDH), starosta
obce Radoľa: „Hovorí sa, že tu pri
poľnohospodárskych prácach, pri orbe
vyorávali kamene, ktoré mohli byť základom kostola.“
Reportér: „Archeológovia sa zeminou v Radoli už prekopávali pred desaťročiami. Našli množstvo vzácnych
predmetov z doby kamennej a bronzovej. Prelomovým a zároveň záhadným
nálezom je 14 centimetrová plastika
takzvanej Kysuckej Madony.“
Miloš Jesenský, riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci: „Sa usudzuje, že
pochádza z Nemecka. Nie sú známe
žiadne okolnosti toho, ako sa tu dostala a aj toto je taká veľká záhada na
Koscelisku, čo všetko sa tu bude dať
ešte objaviť.“
Rreportér TA3: „Výskum spustila
Žilinská župa symbolicky v období,
kedy si pripomíname príchod svätého
Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Archeológovia budú v Radoli kopať ručne 4 roky s rozpočtom 20 tisíc eur.“
Juraj Blanár (Smer-SD), predseda
Žilinského samosprávneho kraja: „Budeme aj spoločne s obcou sa snažiť
získavať aj z iných zdrojov ﬁnančné
prostriedky. Môžeme naozaj nájsť
niečo, čo bude tak zaujímavé, že si to
bude vyžadovať trošku hlbší prieskum
a na to sme pripravení.“
Reportér: „Zaujímavosťou je, že
istá obyvateľka Radole odkúpila pozemky, kde sa nachádza kostolík pred
15 rokmi práve na účely archeologického výskumu. Chcela tak predísť príPeter Revús
padným problémom.
TA3, 08/07/2012
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Dostali peniaze
na výskum
Obec Zacharovce pri Rimavskej
Sobote, ktorá sa už niekoľko rokov
snaží zachrániť historický kostol
z 15. storočia v havarijnom stave,
získala peňažnú dotáciu z ministerstva ﬁnancií na jeho základný
výskum vo výške 7 200 eur. Ako
uviedla starostka Ružena Gembická, v kostole už začali s prácami
na zabezpečenie statiky a dnes im
prišli aj pracovníci zo Žiliny, ktorí
zameriavajú gotický kostolík. „Zistia, čo je tam pôvodné alebo pristavené,“ povedala Gembická, podľa
ktorej budú v priebehu roka pokračovať v archeologickom, architektonickom či statickom výskume.
(sita), Plus jeden deň 07/07/2012

Biskupov projekt
cirkev zatvorila
Projekt odvolaného arcibiskupa Róberta Bezáka reštauráciu Galéria
v priestoroch arcibiskupského paláca v Trnave, pravdepodobne skončil.
Vedenie Trnavskej arcidiecézy včera
doručilo prevádzkovateľovi príkaz na
zatvorenie reštaurácie z technických
príčin na neurčitý čas. Jej zamestnanci o tomto kroku netušili, dopoludnia
ešte varili obedové menu. A tak si na
zhruba päťdesiatich porciách pochutili klienti arcidiecéznej charity, kam
plánovali obedy z reštaurácie napokon
odviezť. Reštaurácia, galéria i ďalšie
projekty dnes už emeritného arcibiskupa Bezáka mali viesť k väčšej otvorenosti arcidiecézy voči veriacim i širokej verejnosti. Reštaurácia sa už vtedy
stretla s negatívnymi reakciami časti
(tasr), HN 10/07/2012
duchovenstva.

Fanatickí veriaci úradovali
Fanatickí katolíci v Mexiku spálili jedinú školu v regióne. Študentom vraj
neposkytovala dostatočné náboženské
vzdelanie. Škola s názvom Nový Jeruzalem tam fungovala od roku 1973.
Podľa fanatikov vraj ich deti boli v ruMarkíza, 07/07/2012
kách diabla.
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Pápež chce žalovať satiru v magazíne
Nemecký satirický magazín ukázal
pápeža so škvrnou na sutane. Súd
titulnú stranu zakázal.
Našli sme ten únik. Takto sa dá
preložiť titulná strana nemeckého
satirického magazínu Titanic. Je na
nej súčasný pápež Benedikt XVI.
s veľkou žltou škvrnou na sutane,
ako keby sa pomočil. Koláž má komentovať aktuálnu kauzu Vatileaks.
„Titanic prekročil všetky hranice
slušnosti,“ komentoval pre magazín Der Spiegel titulku časopisu
Matthias Kopp, hovorca Konferencie biskupov Nemecka. Následne
Vatikán prostredníctvom nemeckého
arcibiskupa oslovil právnickú ﬁrmu,

aby podnikla potrebné kroky. V utorok vydal hamburský súd predbežné
opatrenie, podľa ktorého magazín
nemôže tlačiť ďalšie časopisy s takouto titulnou stranou a obrázok musí
stiahnuť aj zo svojho internetového vydania. Rozdistribuované čísla
z predaja už stiahnuť nemusí. Vatikán aj napriek tomu plánuje časopis
žalovať. „Benedikt nás asi nepochopil,“ komentuje kauzu šéfredaktor
Titanicu Leo Fisher. „Každý predsa
vie, že pápež je veľký fanúšik Fanty.“ Magazín údajne chcel povedať
len to, že pontiﬁk si nedopatrením
tento nápoj vylial na oblečenie.
(tp), SME 12/07/2012

Vatileaks odkrývajú cirkev
Únik tajných vatikánskych dokumentov ukazuje, ako fungujú rímske
intrigy a boj o moc.
Ráno vstane, umyje sa, odslúži
v súkromnej kaplnke omšu. Na raňajky si zvyčajne dá kávu bez kofeínu,
chlieb s maslom a džemom, niekedy
koláčik. Aj tieto informácie pochádzajú z Vatileaks, únikov tajných
dokumentov z najvyšších miest rímskokatolíckej cirkvi. Škandál, ktorý
zatiaľ skončil zatknutím pápežovho

komorníka Paola Gabrieleho, mal
ukázať na problémy Vatikánu s daňami, bankou i pedoﬁlnými škandálmi. Ale tiež odkrýval boj o moc
v zákulisí Ríma či údajnú korupciu.
Magazín Newsweek pritom pripomína, že nikto netuší, kto je ozajstným strojcom úniku informácií.
Tipuje však, že to môže byť niekto,
kto chcel odkryť korupciu a ﬁnančné machinácie vo vatikánskych ﬁnanciách.
(tp), SME 12/07/2012

Nemecko: Magazín Titanic urazil pápeža
Vatikán sa nechtiac ocitol v ďalšom
škandále. Po kauze Vatileaks, keď
zo Svätej stolice unikli citlivé informácie, sa bude pápež osobne súdiť
s novinármi. Benedikt XVI. chce podať žalobu na nemecký magazín Titanic. Na jeho titulnej strane sa hlava
katolíckej cirkvi objavila v urážlivej
pozícii.
Pápež je zobrazený s rozpaženými
rukami v tradičnej bielej sutane. Problém je v tom, že v dolných partiách
má dlhú žltú škvrnu pripomínajúcu
moč. sarkazmus tejto koláže podčiarkuje aj nadpis. Aleluja vo Vatikáne,
našiel sa zdroj úniku. Ide o narážku na
uniknuté tajné dokumenty z vatikánskych archívov, ktoré opisujú ﬁnančné
problémy Svätej stolice. Šéfredaktor
Titanicu tvrdí, že pápež túto upravenú
fotograﬁu zle pochopil.
Leo Fischer, šéfredaktor magazínu Titanic: „Chceli sme ukázať

ľudského pápeža, ktorý sa omylom
oblial svojím obľúbeným nápojom.
To je všetko a nič viac.“
Redaktor: „Celá vec teraz pôjde
pravdepodobne pred súd. Vatikán už
oslovil právnickú ﬁrmu. Bude to po
prvý raz, keď sa pápež bude súdiť
v občianskoprávnom spore.“
Matthias Kopp, hovorca Nemeckej Biskupskej Konferencie: „Ak
časopis ukazuje pápeža v takejto
polohe, je to urážka a útok na jeho
súkromie. Nemá to nič spoločné so
satirou alebo slobodou umenia.“
Redaktor: „Úrady v severonemeckom Hamburgu už preventívne magazínu zakázali ďalšie
publikovanie sporne upravenej
fotograﬁe. Časopis sa preto vynašiel a na svojej internetovej stránke
zobrazil pápeža v rovnakej polohe
už bez škvrny, ale v rukách s obľúbeným nápojom.“ STV 1, 11/07/2012
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Otázky a pachuť
Zdá sa, že kauza Bezák sa deﬁnitívne
skončila. Najhoršie z nej vyšli slovenskí biskupi, ktorí ani slovom nevyjadrili svoj názor na bývalého kolegu.
Utorňajšia reakcia kardinála Jozefa Tomka, ako aj bratislavský koncert
a petícia na podporu Róberta Bezáka
dali zrejme deﬁnitívnu bodku za prípadom odvolania trnavského arcibiskupa. V médiách ju prekryjú iné
kauzy a časom sa bude vynárať ako
stále nejasnejšia spomienka. Pre nekatolíkov môže byť len ďalším dôkazom skazenosti a zbytočnosti rímskej
cirkvi, väčšia časť katolíkov prijme
vatikánske rozhodnutie ako fakt,
o ktorom sa nepochybuje, ale menšine
zostanú nezodpovedané otázky a pachuť. Tradícia obrany kňazov pred
vyššie postavenými má na Slovensku
dlhšiu históriu: najznámejší je prípad
Andreja Hlinku, ktorého suspendoval
maďarský biskup, a vysviacka kostola v Černovej v roku 1907 sa skončila
krvavou tragédiou. Na obranu kláštorov a kňazov sa veriaci stavali aj
počas komunizmu. Bezákov prípad
je však oveľa delikátnejší a možno
ho interpretovať aj ako spor s hlavou
katolíckej cirkvi, hoci samotný pápež
o tom nemusel vedieť. K násiliu na
tele tentoraz nedošlo, ale k násiliu na
duši hej. A to aj napriek tomu, že Bezák po oﬁciálnom oznámení odvolanie
rešpektoval a viac sa k veci verejne
nevyjadril. Vatikán má svoje pravidlá
a kvôli jednému arcibiskupovi ich iste
nebude meniť. Katolícka cirkev nie

je demokratická organizácia a žiadna lokálna petícia nedokáže vyvinúť
dostatočný tlak, ktorý by spôsobil
zmenu stáročných tradícií. Možno je
to nepochopiteľné, možno majú pravdu tí, ktorí hovoria, že tento spôsob
(ne)komunikácie je pre odvolaného
hodnostára lepší – ak by sa niekedy
náhodou ukázalo, že Bezákovo previnenie bolo také veľké, že zatienilo
napríklad chyby jeho predchodcu. To
však nič nemení na tom, že niektorých
slovenských katolíkov ich hlava dostáva do nezávideniahodnej situácie.
O ich množstve si netreba robiť ilúzie
– stačí si spomenúť na minulotýždňovú cyrilo-metodskú púť v Nitre a na
mariánsku púť v Levoči, a je jasné, že
predstavujú skôr kvapku v mori – ide
však o mediálne výrazné a vplyvné
osobnosti. Pozitívom uplynulých desiatich dní je, že krajných reakcií bolo
málo. Hlasy, že sa nekatolíci nemajú
čo miešať do záležitostí cirkvi, boli
rovnako marginálne ako tie znevažujúce. Najhoršie tak z prípadu vyšli
slovenskí biskupi. Nie preto, že sa
postavili za rozhodnutie pápeža – tak
to skrátka museli urobiť. Ale preto, že
ani jedným slovom nevyjadrili svoj
vzťah či názor na bývalého kolegu.
Ako povedal na koncerte kňaz Anton
Srholec: „Ja si myslím, že už je čas na
to, aby aj tam povstal jeden a povedal,
veď my sme spolu jedávali, sedávali,
ruky si podávali. Ja si myslím, že on je
takýto a takýto. Aby sme sa dozvedeli
pravdu.“ Tomáš Gális, SME 12/07/2012

Episkopálna cirkev v USA prijala rituál
pre zväzky homosexuáov
Americká episkopálna cirkev, ktorá
je odnožou anglikánskej komunity,
v utorok schválila liturgiu pre posvätenie zväzkov osôb rovnakého
pohlavia. Cirkev, ktorá má vyše
dva milióny vyznávačov, sa tak
stala najväčšou americkou náboženskou komunitou, ktorá podobný rituál schválila. Predstavitelia
cirkvi však zdôrazňujú, že ceremoniál nieje svadba. Episkopálna
cirkev označuje rituál za „potvrdenie a posvätenie celoživotného
záväzku“. Homosexuáli, ktorí sa
rozhodnú zväzok uzavrieť, si pri rituáli vymenia prstene a zaviažu sa

10

žiť spolu. Ceremoniál sprevádzajú
aj modlitby vybrané práve na tento
účel. Za vytvorenie zvláštnej liturgie pre zväzky homosexuálov sa
na zjazde episkopálnej cirkvi v Indianapolise vyslovilo 80 percent
prítomných biskupov. Zástupcovia
cirkvi ale zdôraznili, že nový ceremoniál nie je totožný so svadbou.
Za tu cirkev naďalej označuje len
zväzok muža a ženy. Predstavitelia cirkvi sa tiež dohodli na tom,
že biskupi, ktorí s uzatváraním
zväzkov rovnakého pohlavia nesúhlasia, si môžu uplatniť výhradu
vo svedomí. Episkopálna cirkev je

Krízové zasadnutie
európskych rabínov
Konferencia európskych rabínov
zvolala krízové zasadnutie. Predstavitelia židovskej komunity, ale aj
mnohí moslimovia sú totiž pobúrení
tým, že regionálny súd v Kolíne nad
Rýnom zakázal tradičnú obriezku.
Dospel totiž k záveru, že obriezka
spôsobuje nedospelým chlapcom
telesnú ujmu a je zásahom do ich
osobnej integrity. Aj keď sa deje so
súhlasom rodičov, rozhodovať o nej
by sa mali podľa súdu mladí ľudia
až v dospelosti. Verdikt sa nepozdáva ani izraelskému parlamentu,
označujú ho za neprijateľný zásah
do ich náboženskej slobody a jeden
z najvážnejších útokov na židovský
život v Európe po holokauste.“
Rádio VIVA, 11/07/2012

Nigéria opäť hlási útoky
na kresťanov
Nigéria opäť hlási útoky na kresťanov. Za minulý víkend si vyžiadali
najmenej 90 mŕtvych. V nigérijskom štáte Plató napadli ozbrojenci
kresťanskú dedinu v blízkosti mesta Chós. Podľa agentúrnych správ
išlo o stovky ozbrojených mužov.
Jeden z tamojších biskupov v rozhovore pre agentúru Fides uviedol,
že nejde ani tak o náboženskú konﬂikt, ale skôr o staré sociálne spory.
Podľa biskupa je prílišným zjednodušením hovoriť o útoku moslimov
a islamistická skupina Boko Haram
využíva túto situáciu na politické
ciele. Biskup už hovoril s mnohými
politikmi a rozhodol sa predostrieť
túto záležitosť aj na medzinárodnom
fóre, pretože sekta Boko Haram nie
je zaviazaná len s Nigériou. Žiada
o medzinárodné riešenie probléRádio Lumen, 11/07/2012
mu.“

známa svojím liberálnejším prístupom k homosexuálom. Už v roku
2003 vysvätila prvého biskupa medzi anglikánskymi cirkvami, ktorý
sa otvorene hlási k homosexualite.
Episkopálna cirkev je už dlhšie
známa svojím liberálnejším prístupom.
čtk, Pravda 12/07/2012
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Cirkev spraví nový audit
Jedným z dôvodov odvolania trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka mala
byť podľa jeho priaznivcov aj snaha
sprehľadniť hospodárenie úradu. Bezák
v minulosti upozorňoval na nejasnosti
v účtovníctve za čias jeho predchodcu
Jána Sokola, preveroval ho aj audit,
ktorý minulý týždeň viedol k podaniu
trestného oznámenia. Arcibiskup Ján
Orosch, ktorý Bezáka nahradil, predchádzajúce previerky nekomentuje.
„Spravíme nový audit,“ povedal hovorca Trnavskej arcidiecézy Dušan Kolenčík. Bezák v minulosti svedčil v spore
.týždňa so Sokolom, ktorý časopis
žaloval pre články o podozrivých prevodoch peňazí. Vo výpovedi spomenul
aj pokutu vo výške 27 miliónov korún,
ktorú arcidiecéza dostala od daňového
úradu. Cirkev ani daniari nekomentujú
nové podozrenia, že počas Sokolovho
pôsobenia dostali pokút ešte viac.
(mož), SME 13/07/2012

Kostolný poriadok
Arcibiskupa Bežáka uznávam aj za
jeho názor, že Tiso mal ako katolícky
kňaz z funkcie prezidenta odstúpiť už
pri prvom transporte Židov zo Slovenska do koncentračného tábora. Nebol
i to jeden z dôvodov, prečo Vatikán
Bezáka požiadal, aby odstúpil z funkcie? Zrejme je to možné podľa cirkevného práva, ale aj podľa Božieho? Sú
to skôr stredoveké praktiky. Dokonca
vtedy súdy obvineným (napr. Jana
z Arcu a Ján Hus) v obžalobe uviedli,
z čoho ich vinia. Ján Zachar, Zvolen
Pravda 13/07/2012

Občan platí cirkvi z daní, ale kontrolovať ich nemôže
Financovanie cirkví. Štát do výberu
kňazov nezasahuje, ale má povinnosť ich platiť. Hospodárenie diecézy a Sokola neodkryje ani infozákon.
Činnosť cirkví platia daňoví poplatníci, no na ich fungovanie a rozhodovanie takmer nemajú vplyv.
Verejnosť sa tak nedozvie o obsahu
trestného oznámenia, ktoré podala
audítorka kontrolujúca hospodárenie Trnavskej arcidiecézy, keď na
jej čele stál Ján Sokol. Špekuluje sa
o tom, že trestné oznámenie súvisí
s prevodom pozemkov. Cirkvi sa
nemusia riadiť infozákonom ani zákonom o verejnom obstarávaní. Nemusia teda vyhlasovať verejné súťaže na dodávku tovarov a služieb,
ani zverejňovať uzavreté zmluvy
v Centrálnom registri zmlúv ako
štátne inštitúcie či ﬁrmy s podielom
štátu.
Metodisti vrátili peniaze
Narábanie so štátnymi peniazmi kontroluje ministerstvo kultúry,
ktoré dostáva aj správy o čerpaní
prostriedkov. Tieto správy ministerstvo ani cirkvi povinne nezverejňujú
a občan nevie, ako cirkvi s peniazmi
narábajú. Hospodárenie cirkví môže
kontrolovať ministerstvo kultúry,
Daňové riaditeľstvo či Najvyšší
kontrolný úrad. Hovorca rezortu
kultúry Jozef Bednár vraví, že ročne skontrolujú dve až štyri biskupstvá. V najväčších cirkvách vážnejšie problémy nezaznamenali. No
v roku 2011 Starokatolícka cirkev
vrátila 860 eur a Evanjelická cirkev
metodistická 2 523 eur.
37 miliónov pre cirkvi
Štát ﬁnancuje platy duchovných,
prevádzku cirkevných ústredí a ich

administratívu. Objem peňazí, ktorý
cirkvi dostanú, závisí od počtu ich
kňazov, nie veriacich. Keďže môžu
vymenovať ľubovoľné množstvo
kňazov a štát má povinnosť ich platiť,
dotácie sa po prepočítaní na jedného
veriaceho líšia. Kým najpočetnejšia,
rímskokatolícka cirkev dostala v roku 2011 na jedného veriaceho 6,4
eura, Cirkev bratská až 94,4 eura na
hlavu. Na Slovensku pôsobí osemnásť cirkví, štyri si nenárokujú štátne
peniaze. Zvyšné si v roku 2012 rozdelia vyše 37 miliónov eur. Najviac
dostanú rímskokatolíci, 21 miliónov.
Okrem duchovných štát ﬁnancuje aj
cirkevné školy, platy učiteľov náboženstva, kňazov v armáde a vo väzniciach či obnovu kultúrnych pamiatok
v cirkevnom vlastníctve. Katolícka
cirkev sa podľa hovorcu Konferencie
biskupov Slovenska Jozefa Kováčika
zmene nebráni. Úpravu predpokladá
aj zmluva s Vatikánom. Tá zároveň
garantuje, že štát nezasahuje do nominácií pápeža na biskupské posty.
„Budeme tak ako doteraz postupovať spolu s ostatnými cirkvami a náboženskými spoločnosťami,“ napísal
Kováčik.
Kauza pozemkov
Týždenník .týždeň napísal, že Sokol mal ako arcibiskup v roku 1998
predať pozemky diecézy a pol miliardy korún poslať agentovi ŠtB Štefanovi Náhlikovi. Sokolov nástupca
Bezák nechal hospodárenie preveriť
audítorkou. Tá v júli 2012 podala
trestné oznámenie, jeho obsah nie je
známy. Sokol podozrenia odmieta.
Finančné toky za Sokola preverovala audítorka.
Peter Tkačenko
HN 13/07/2012

Odvolajú aj dekanov?
Seredský dekan Peter Cibira svoje prípadné odvolanie z vedenia dekanátu
bude považovať za legitímny a pastoračne opodstatnený postup súčasného vedenia Arcibiskupského úradu
v Trnave. Cibira sa v médiách zastal
odvolaného arcibiskupa Róberta Bezáka, kritizoval netransparentnosť pri
jeho odvolávaní, preto aj ponúkol
svoju funkciu. Po odvolaní arcibiskupa Bezáka ponúkli viacerí z dekanov
Trnavskej arcidiecézy svoju demisiu.
sita, tasr, Peter Dodek, Šport 13/07/2012

28/2012

Kňaz spresnil výroky k Bezákovi
Trnava - Hovorca Trnavskej arcidiecézy Dušan Kolenčík informoval, že
vedenie arcidiecézy požiadalo kňaza Petra Cibiru zo Serede, aby svoje
vyjadrenia, ktoré odzneli v médiách po odvolaní arcibiskupa Róberta
Bezáka, uviedol na správnu mieru a tak zadosťučinil pravde. Cibira, ako
dodal Kolenčík, poskytol reakciu, kde uviedol, že s prekvapením zisťuje,
že niektoré jeho medializované výroky v súvislosti s odvolaním arcibiskupa vnímajú určití ľudia ako výroky proti Svätému Otcovi. „Preto chcem
vyjadriť, že si jeho osobu a autoritu vážim a rešpektujem. Vo všetkom, čo
som hovoril, chcem byť verný jemu a evanjeliu,“ uvádza Cibira. Tento
dekan vzápätí po Bezákovom odvolaní poskytol svoju funkciu správcu
farnosti, pretože bol do nej vymenovaný Bezákom. (tasr), HN 13/07/2012
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Punkovú modlitbu
pohnali na súd
Ruské súdnictvo čaká dôležité posudzovanie hraníc slobody prejavu.
Generálna prokuratúra obžalovala tri
členky hudobnej skupiny Pussy Riot
z výtržníctva a urážky veriacich. Žalobcovia nešetria ostrými slovami. „V
snahe spôsobiť pravoslávnym kresťanom čo najbolestivejšie duchovné
rany odložili vrchné časti odevu a pred
posvätným miestom určeným na čítanie Písma svätého sa ocitli v krajne
nedôstojnom postavení. S maskami
na tvári odohrali urážlivú a rúhačskú
pesničku a celú minútu vykrikovali
hrubé slová, skákali a napodobňovali
tanec a údery päsťou,“ napísala prokuratúra v žalobe, ktorú včera doručila na
súd. Mladé ženy spôsobili škandál vo
februári tohto roku, keď vošli do moskovského Chrámu Krista Spasiteľa.
Pieseň s názvom „Bohorodička, vyžeň
Putina“ označili za punkovú modlitbu. Speváčky zdôrazňujú, že nechceli znevážiť pravoslávie, ale vyjadriť
protest proti rastúcemu vplyvu cirkvi
na politiku Kremľa. Neskôr sa ospravedlnili veriacim, ktorí majú pocit, že
ich urazili. Ženy trvajú na tom, že išlo
o zákonom garantovaný prejav slobody názoru. Prokuratúra má opačný
názor, prípad pohnala na súd a mladým
ženám hrozí až sedem rokov za mrežami. „Konali z náboženskej nenávisti,“
píše sa v obžalobe. Všetky tri vo veku
22, 24 a 29 sa od marca nachádzajú vo
vyšetrovacej väzbe. Dve z nich majú
pritom doma malé deti. Jedna z členiek
Pussy Riot tvrdí, že vyšetrovatelia naliehajú na priznanie viny výmenou za
nižší trest. „Ak to nespravím, čakajú
ma tri alebo štyri roky väzenia,“ upozornila Nadežda Tolokonnikovová.
„Nanajvýš, čo si tieto ženy zaslúžia, je
udelenie poriadkovej pokuty,“ nazdáva
sa podľa portálu Newsru ich advokát
Nikolaj Polozov. Prípad vyvolal silnú
kritiku v radoch ochrancov ľudských
práv. Hovorí sa aj o tom, že ide o dôležitú skúšku ruských štátnych orgánov
po návrate Vladimira Putina do prezidentského kresla. Jeho predchodca
Dmitrij Medvedev mal povesť slobodnejšie zmýšľajúceho kremeľského šéfa.
Medzinárodná organizácia na ochranu
ľudských práv zaradila členky Pussy
Riot medzi väzňov svedomia. V Rusku
vyslovilo nesúhlas viacero známych
osobností. „Pripojil sa napríklad
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Cirkev nie je tajná služba
Kým katolícka cirkev odmieta odluku
od štátu, bolo by namieste, aby aspoň
v minimálnej miere rešpektovala jeho
základné princípy. Keď verejnosť niekoho platí za jeho služby, dokonca za
také, ktoré jej väčšina reálne nevyužíva, má nárok vedieť, ako dotyčný s jej
zdrojmi naložil. Štát síce musí rešpektovať cirkevné právo, to však platí vo
vnútri cirkvi. Vatikán môže zaviazať
odvolaného arcibiskupa, aby nekomunikoval s médiami, no konferencia
biskupov prinajmenšom nemá morálne právo verejnosti odopierať informácie. Róbert Bezák sa práve stal tým,
na čo katolícka cirkev márne ašpiruje
- celospoločenskou morálnou autoritou. Neupálili ho na hranici, je stále
živý a zaujímavejší ako kedykoľvek
predtým. Stal sa dôležitým symbolom.
S Bezákovým „uprataním“ prišlo to,
o čo stojí klérus najmenej. Uvedomenie si faktu, že cirkev má povinnosti
voči celej spoločnosti. Katolícky klé-

rus prosto nemôže pri rozdeľovaní
štátnych peňazí s nemalým pátosom
poukazovať na svoju celospoločenskú
funkciu a prínos, a zoči-voči nepríjemným otázkam tvrdiť, že je nezávislým
subjektom, ktorý stojí nad svetskými
zákonmi. Pokiaľ u nás platí zákon
o slobodnom prístupe k informáciám,
cirkevné inštitúcie ﬁnancované z našich daní by mali najneskôr v zákonnej
lehote odpovedať na otázky, ktoré nepodliehajú ochrane osobných údajov,
alebo neohrozujú národnobezpečnostné záujmy. Cirkev napokon nie je tajná
služba, ale spoločenstvo veriacich. Zdá
sa však, že zvyšky autority katolíckeho
kléru už ani tak nestoja na tom, čo káže
vo svojich chrámoch, ako skôr na tom,
čo sa mu ešte vôbec darí zatĺkať. Ak
teda pud sebazáchovy velí cirkevným
hodnostárom mlčať, dá sa to urobiť aj
legitímnym spôsobom. Stačí požiadať
Arpád Soltész
o odluku od štátu.
HN 13/07/2012

Komorník je ďalej vo väzbe
Komorník pápeža Benedikta XVI. Paolo Gabriele, ktorého zadržali 23. mája pre
obvinenia z poskytnutia dôverných vatikánskych dokumentov médiám, ostane
vo väzbe ešte najmenej niekoľko týždňov, včera to oznámil Vatikán. Prípadný
súd s ním by bol najskôr v septembri. Mnohí vatikánski pozorovatelia sa domnievajú, že komorník nemohol konať sám, ale mohol byť len ﬁgúrkou v oveľa
sita, tasr, Peter Dodek, Šport 13/07/2012
širšom mocenskom boji kardinálov.

Len Pánboh vie
Väčšinu ľudí znepokojuje najmä to, že pápež Benedikt XVI. neudáva dôvodov na odvolanie Bezáka. Kresťanská verejnosť sa iba ťažko uspokojuje
s vysvetlením, že sa to udialo v rámci „synovskej poslušnosti“. Naopak, šíria
sa rôzne reči, fámy a legendy, ktoré kresťanstvu neprospievajú. Z pamäti sa
začínajú vynárať mená kňazov, ktorí museli bez udania dôvodov opustiť svoje
farnosti. Ľudia sa nikdy nedozvedeli, čo bolo pravou príčinou ich odvolania.
Rudolf Slezák Vysoká pri Morave, Pravda 13/07/2012

krasokorčuliar Jevgenij Pľuščenko, ktorý pritom podporoval Putina ako prezidentského kandidáta,“ podotkli noviny
The Moscow Times. Rusi, ktorí na internetových fórach diskutujú o prípade,
sú rozdelení nielen na dva protichodné
tábory. Ozývajú sa aj takí, ktorí vidia
chybu na oboch stranách. „Provokáciou v chráme sa chceli zviditeľniť, ale
netušili, akú drahú cenu zaplatia. Štátne
orgány by si pomstu mohli odpustiť,“

napísal jeden prispievateľ. Pravoslávna cirkev dôrazne odsúdila počínanie
Pussy Riot, ale v jej radoch sa nájdu
tiež takí, ktorí si nemyslia, že treba postupovať v duchu „oko za oko, zub za
zub“. „Smutný som z dvoch vecí - po
prvé, že dievčatá si pomýlili dvere (do
chrámu) a po druhé, že sedia vo väzbe,“ citoval portál Gazeta pravoslávneho kňaza Dmitrija Sverdlova. čap, čtk,
Pravda 13/07/2012
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