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Pápež nechce karieristov
Pápež František opäť prekvapil.
Rehoľné sestry z celého sveta vyzval, aby sa nesprávali ako staré
dievky, ale nech sú radšej matkami. Samozrejme myslel to v tom
duchovnom zmysle. Osemsto
mníšok z celého sveta pápežovým

slovám nadšene tlieskalo. František ich upozornil, aby ani len
nepomysleli na karierizmus. Ten
vraj v cirkvi nemá miesto. Podľa
neho by sestry aj farári mali vnímať svoju prácu ako poslanie.“
Markíza, 9/05/2013

Depka z dôchodku?
Emeritný pápež Benedikt sa vrátil do Vatikánu, stretol sa s Františkom
Prvý raz v histórii bývajú dvaja
pápeži v takej blízkosti vo Vatikáne. Emeritný pápež Benedikt XVI.
(86) sa vrátil do katolíckeho štátu,
František (76) ho srdečne privítal.
Krátky pobyt v pápežskom letnom sídle v Castel Gandolfe Benediktovi zrejme stačil. Nostalgia
za životom v nedávnej minulosti
ho zrejme doviedla k tomu, že po
dvoch mesiacoch sa vracia do Vatikánu. Zdroje z katolíckeho štátu
hovoria, že je deprimovaný z dôchodku a trpí pocitom nepotrebnosti. K zlej nálade sa pridávajú
aj dohady o zlom zdraví, tie však
Vatikán popiera. „Netrpí žiadnou
chorobou, je to však starý muž,“
povedal hovorca Federico Lombardi.

Žije v kláštore
Je to historicky prvýkrát, čo dvaja pápeži žijú tak blízko seba za múrmi Vatikánu. František žije naďalej
v hoteli Domus Sanctae Marthae,
ktorý je vedľa Baziliky sv. Petra.
A priamo za ňou sa nachádza zrekonštruovaný ženský kláštor Mater
Ecclesiae, v ktorom už býva Benedikt aj so svojím asistentom. Ako povedal hovorca, je to „malá, ale veľmi dobre vybavená budova. Ponúka
knižnicu, hosťovskú izbu, pracovňu
i malú kaplnku“.
Špekulácie o novej funkcii
Hoci emeritný pápež pri odchode
zo svojej funkcie tvrdil, že zvyšok života chce stráviť skrytý pred svetom,
začína sa špekulovať, či netúži po nejakej vlastnej funkcii. Sám Benedikt
však proklamuje, že sa chce venovať
len službe Bohu a modlitbám.
(jt), Plus jeden deň 07/05/2013

Na návšteve u pápeža
Obľúbená Božidara Turzonovová (70) si zbalila „švestky“, zobrala
svojich vysokoškolských študentov
a vybrali sa do Ríma. Zastavili sa
však aj na Námestí sv. Petra, kde
seriálovú Janku nový pápež František prijal na audiencii.
Málokto tuší, že utáraná Janka
z Paneláka, ktorú stvárňuje Božidara Turzonovová (70), je aj profesorkou na Fakulte masmediálnej
komunikácie Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave. Pani Božka
patrí medzi najobľúbenejších pe-
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dagógov, na jej prednáškach a seminároch sa študenti nenudia.
Výlet so študentmi
Slovenská výprava sa v Ríme
stretla s pápežom, osobne sa porozprávali s arcibiskupom Vasilom
a kardinálom Tomkom, navštívili
Vatikán a Benátky. „Bol to výborne
pripravený a zorganizovaný príjemný zájazd na krásnych miestach,“
reagovala pani Božidara na našu
otázku, ako si výlet so svojimi zverencami a s budúcimi kolegami uži(bs), Plus jeden deň 07/05/2013
la.
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Svoju pápežskú čiapku
venoval dievčaťu
Hlava Katolíckej cirkvi František počas audiencie
S takým darčekom sa nemôže
pochváliť hocikto! Mladá slečna dostala počas pápežskej audiencie bielu
čiapku solideo. Avšak nie hocijakú,
ale rovno pápežskú a priamo z rúk
pápeža Františka. Pontiﬁk tak zareagoval na dar dievčiny, ktorá mu
počas audiencie vtisla do rúk novú
čiapku. Pápež neváhal a novú si vzal,
zatiaľ čo svoju pôvodnú nasadil na
hlavu prekvapenej dievčiny.
Veronika Ševčíková
Nový Čas 09/05/2013

Bývalý pápež Benedikt
XVI. vážne chradne
Kolega bývalého pápeža Benedikta
XVI. sa zhrozil nad tým, ako sa zhoršil zdravotný stav bývalej hlavy katolíckej cirkvi. Kolínsky arcibiskup,
kardinál Joachim Meisner povedal, že
emeritný pápež vyzerá zúbožene.
Stráca sa pred očami najbližších!
Emeritný pápež Benedikt XVI. nie
je na tom zdravotne najlepšie. Pri nedávnom stretnutí pápežov šokovalo
podlomené zdravie Benedikta aj kardinála Joachima Meisnera. Talianskej
agentúre povedal, že sa fyzicky zmenšil o polovicu oproti svojej pôvodnej
veľkosti postavy. Súčasne však uistil
veriacich, že bývalá hlava cirkvi je
z hľadiska duševného zdravia ,,veľmi
ﬁt, rovnako ako predtým“. Kardinál
pripustil, že nesúhlasil so zámerom
pápeža Benedikta odstúpiť pre úbytok
fyzických aj duševných síl, pretože sa
to v novodobých dejinách nestalo. ,,Pri
pohľade na 86-ročného zostarnutého
Benedikta však moje obavy zmizli,“
povedal kolínsky arcibiskup. Odídený pápež sa do Vatikánu vrátil minulý
týždeň po tom, čo strávil dva mesiace
v letnej rezidencii Castel Gandolfo,
teda až kým nebolo pripravené jeho
nové sídlo, kláštor Mater Ecclesiae vo
Vatikánskych záhradách.
čtk, Nový Čas 10/05/2013
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Bystrica mestské školy
cirkvi nedá
Magistrát Banskej Bystrice ponúkol
školy evanjelickej cirkvi. Poslanci
nesúhlasia. Rodičia tak nevedia, či
školy zrušia.
V dvoch mestských školách
v Banskej Bystrici je neistota, rodičia sú nervózni, nevedia, čo bude
s ich deťmi. Vedenie mesta sa nevie
dohodnúť s poslancami, čo urobia
so stratovými školami na Bakoššovej ulici a v Šalkovej. Návrh zmeny na cirkevné školy nemá podporu
klubov.
Rodičia sa pýtajú
Branislav Riečan vybral pre
dcéru školu na Bakoššovej. „Teraz
mám celé prázdniny rozmýšľať,
kam dám dieťa? Myslím si, že pred
rozhodnutím by nás mal primátor
ešte prijať a hovoriť s nami.“ Magistrát pred vyše mesiacom navrhol
spomínané školy zrušiť pre rastúce
dlhy v školstve. Vypočítal, že zrušenie škôl zníži deﬁcit o 400-tisíc
eur.
Bez dohody
Po protestoch primátor Peter
Gogola (nezávislý) návrh na zrušenie škôl stiahol. S poslaneckými
klubmi rokoval o zmene oboch škôl
na cirkevné. „Nenašiel som spoločnú reč s poslancami. Z tohto dôvodu je táto téma zatiaľ uzavretá,“ hovorí. Predbežnú dohodu magistrátu
s evanjelikmi by museli schváliť
mestskí poslanci aj presbyterstvo
dištriktu. „Predbežne dohodnuté
podmienky prevodu na evanjelickú cirkev, teda polovičné nájomné,
aké má napríklad súkromná škola
Narnia, by deformovalo trh,“ povedal Jakub Gajdošík, šéf väčšinového klubu v meste SmerHZDS-SNS.
Časť poslancov dáva prednosť zrušeniu škôl. Magistrát teraz uvažuje, že zrušenie škôl odloží o rok či
dva.
Riaditeľka sa obáva odchodu
detí
Riaditeľka Základnej školy na
Bakoššovej ulici Margita Karaková
je rozčarovaná, prevod na evanjelickú cirkev považovala za dobré
riešenie. Odklad by podľa nej spôsobil, že rodičia začnú deti odhlasovať zo školy. „Hľadali by iné školy,
kde majú istotu.“
Daniel Vražda, SME 04/05/2013
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Je Ježiš prorokom terorizmu?
Po bostonskom výbuchu znova vzplanula debata o islame. Je zaujímavé, že
75 percent Američanov si aj napriek
útokom myslí, že môže nastať mier
medzi moslimami a kresťanmi a „len“
25 percent považuje islam vo svojej
podstate za násilnícke náboženstvo. Až
74 percent Francúzov však považuje
islam za netolerantné náboženstvo,
ktoré nie je kompatibilné s dnešnou
spoločnosťou. Podľa odpovedí respondentov negatívne posudzovanie islamu vyvolali činy radikálov. Len málokto však vie, že nielen radikáli, ale
aj „mierumilovní“ moslimovia hlboko
veria tomu, že na konci dejín sa celý
svet zjednotí pod čiernou zástavou
moslimov. Nech je to už akokoľvek
prekvapujúce, ale moslimovia čakajú
na to, že v deň Posledného súdu sa Ježiš Kristus, t. j. Isa al-Maseh znova objaví na zemi vo svojej ľudskej podobe
a vynesie rozsudok nad bezbožníkmi.
Radikáli chcú urýchliť tento deň pomocou teroru. Že počas útokov väčšina z nich príde o život? Nič sa nedeje,
veď Korán hovorí, že v posledných
dňoch nastane masové kynoženie
ľudstva a armáde pravoverných budú
martýri pomáhať k víťazstvu. Vtedy

mi príde na um, že my Európania sme
sa ešte pred stáročiami šťastne učili od
vynikajúcich moslimských učencov.
Majster Eckhart a svätý Tomáš Akvinský študovali diela Averroesa, pápež
Silvester II. zas nabádal kresťanov na
to, aby sa od moslimských učencov,
čiže od súﬁov učili lásku, náboženskú
trpezlivosť a matematiku. Súﬁovia
sami seba označovali „za ukrývajúcich
sa priateľov Boha“ a zoštylizovali také
myšlienky ako „nie v Mekke hľadaj
Boha, ale vo svojom srdci“, alebo „satan ukrývajúci sa v človeku nie je nič
iné ako jeho ego“. Súﬁom bol Avicenna, jeden z otcov medicíny a dvaja geniálni básnici Rúmi a Háﬁz nimi boli
tiež. Títo ľudia zasvätili celý svoj život
Vedomostiam, Spravodlivosti a Láske.
A robili to v duchu šaríe, islamského
náboženského práva. A tu je pes zakopaný. Lebo šaría hovorí o Spoznaní,
o Spravodlivosti a o Láske, ale v skutočnosti rozdúchava nenávisť a nabáda k vraždeniu. Opovrhuje ženami
a nenávidí inovercov. A medzitým
sa ešte odvoláva aj na Isa al-Maseha.
Lenže Ježiš by nikdy nepodporoval
atentátnikov.
Péter Hunčík, SME 10/05/2013

Nadšenci zachraňujú kostolík za vlastné
Pustovnícke miesto nad Zemplínskou
šíravou: Slúžil pustovníkom alebo
mníchom? Tajomstvo starobylého
románskeho Kostolíka sv. Kríža na
vrchu Senderov chcú odhaliť nadšení
dobrovoľníci. Isté je len to, že stavba
pochádza z čias ranokresťanského obdobia. Patrí medzi najstaršie sakrálne
pamiatky na Slovensku. Viac ukáže
až ďalší archívny či archeologický
výskum. Po obnove zrúcaných múrov
plánujú nad Šíravou vytvoriť archeopark s vyhliadkou.
Partia dobrovoľníkov sa do záchrany pozostatkov kostolíka pustila
ešte minulý rok. ,,Bolo to tu zarastené,
murivo sa rozpadávalo, nebolo ho ani
vidieť,“ hovorí Patrik Cimprich (22).
,,Našťastie sme mali pôdorysy, podľa
ktorých sme múry našli. Podarilo sa
nám ich aj s ďalšími pomocníkmi odkryť. Pracovali zadarmo. Nechceme
vytvoriť repliku, ale zakonzervovať
zachované časti,“ pokračuje. Vďaka

sponzorskému príspevku osadili informačné tabule i sedenie s prístreškom.
V súčasnosti odstraňujú náletové dreviny. Pri ďalších krokoch potrebujú
súhlas pamiatkarov a archeológov.
,,Archeologický výskum v 70. rokoch
odhalil vnútro kostola, boli tu ešte
zvyšky fresiek. No ostali odkryté, bohužiaľ sa nezachovali,“ vraví Milan
Jurčišin (44). Medzi nálezmi vtedy
objavili okenné rámy, keramiku aj tri
hroby. Kostolík mohol stáť už v 12.
alebo 13. storočí, svedčí o tom románsky sloh s gotizujúcimi prvkami.
,,Mohli ho využívať ľudia z okolia.
Písomnosti spomínajú osadu Senderov, ktorá bola nazvaná podľa sv. Ondreja,“ vraví Cimprich. No mohol byť
i pútnickým miestom alebo kostolom
rádu križiakov. V okolí boli tiež objavené nálezy z doby halštatskej. Viac
informácií prinesie až ďalší archeologický výskum okolia.
Eva Eperješiová, Nový Čas 09/05/2013
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Biskupi mu zakázali motorku, tak prišiel po svojich!
Potrestaný farár z Farmy požehnal 400 motorkárom:
Veľkolepý obrad na námestí!
Farár Miroslav Hvožďara (49)
z evanjelickej fary vo Vrbovciach
(okr. Myjava) požehnal na začiatku motorkárskej sezóny takmer
400 priaznivcom dvoch rýchlych
kolies. Sluha Boží chcel začať
obrad tým, že sa dovezie na motorke na pódium, čo mu ale jeho
nadriadení biskupi zakázali. Už
v minulom roku dostal od nich
trest za šou Farma, v ktorej sa objavil, a tak ich nechcel dráždiť.
Žehnalo sa na vrbovskom námestíčku pri kostole. Evanjelický farár Miroslav Hvožďara sa
najskôr prihovoril motorkárom
a potom každému z nich podal

ruku a každého osobitne požehnal. ,,Nech vás požehná a chráni
Pán Boh v celej tejto sezóne, aby
ste sa z každej cesty vrátili živí
a zdraví domov k svojej rodine,“
poprial motorkárom. Nekonvenčný duchovný sa netají tým, že
miluje mašiny a rád si na nich
zajazdí. ,,Chcel som prísť na motorke na pódium a tak začať, no,
žiaľ, mám od biskupov zákaz, tak
ho nemôžem porušiť,“ smutne
skonštatoval kňaz. Jeden trest už
dostal po tom, čo sa minulý rok
objavil v televíznej šou Farma.
Za účinkovanie si vyslúžil od biskupov vlnu kritiky a následne aj
napomenutie. Motorkári na svojho obľúbenca nedajú dopustiť.
,,Chceme týmto vyjadriť veľkú

Do kostola udrel blesk
Večerná búrka si vyžiadala svoju daň
aj v okrese Nové Zámky. Blesk zasiahol kostol v Mani. Udrel do veže, kupola začala horieť.“
Jaroslav Zápala, moderátor: „Pre
hasičov bol prístup nesmierne komplikovaný. Okolo svätyne sa zhŕkli ľudia
z dediny. So zatajeným dychom sledovali, čo sa bude diať.“
Denisa Czibulka, redaktorka:
„Búrka poškodila kostolnú vežu v Mani. Udrel do nej blesk, keď boli ľudia
ešte v kostole.“
Žena: „Strašná rana to bola, tak
sme tam sedeli vzadu a niektorí ľudia
stáli medzi dverami. Mi hovorili, že to
bola taká rana, že ich odhodilo.“
Žena: „Bolo počuť ranu ohromnú.
To sme ešte nepočuli takú, že...“
Denisa Czibulka, redaktorka:
„Hluk počuli mnohí, no to, že blesk
udrel priamo do veže a že im horí kostol, si všimli až neskôr.“
Žena: „Známa telefonovala, že kostol je osvietený a že niečo tam horí.“
Muž: „Tak keď som prišiel, už to
horelo.“
Marek Lehocký, veliteľ zásahu,
HaZZ Šurany: „Zistili sme situáciu, že
horí úplne v špici pod kupolou. Náročné to bolo z toho, že to bolo vo výške
vyše tridsať metrov.“
Denisa Czibulka, redaktorka: „Dostať sa tam bolo pre hasičov doslova
heroickým výkonom.“
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Marek Lehocký, veliteľ zásahu,
HaZZ Šurany: „Tam je strašne úzky
priestor, problém sa tam dostať. Tam
bez dýchačov, bez prilby, vyzlečený,
ináč sa tam nedalo vôbec dostať.“
Denisa Czibulka, redaktorka:
„Všetci čakali, či sa kríž na vrchole
kupoly podarí zachrániť alebo sa zrúti. Časť kupoly s krížom sa nepodarilo zachrániť. Zhruba tri metre vysoký
a stopäťdesiat kilogramov ťažký kolos
skončil na zemi.“
Marek Lehocký, veliteľ zásahu,
HaZZ Šurany: „Snažili sme sa, ale to
bolo už natoľko prehorené, že nedalo
sa to zachrániť.“
Muž: „Dobrá šupa.“
Muž: „To bol rachot teda.“
Muž: „Tak je to nejaká škoda, no.
Ešte to dobre dopadlo, že tak, ten kríž
nikomu neublížil.“
Marek Lehocký, veliteľ zásahu,
HaZZ Šurany: „Zakryjeme ten otvor,
v prípade dažďa, aby nepršalo, zabezpečíme.“
Igor Sádovský, starosta obce Maňa:
„Interiér kostola je neporušený, takže
tam bohoslužby určite budú prebiehať
podľa plánu, no a tá veža kostola teda
bude musieť byť zrekonštruovaná.“
Žena: „Strašné to je, no. Predsa len
sme tu vyrastali.“
Muž: „To je aj historická, aj kultúrna pamiatka.“ Markíza, 03/05/2013

podporu farárovi, aby sa kompetentní zbadali a odpustili mu trest,
ktorý dostal podľa nás neprávom,“ verejne vyjadril názor za
motorkárov Vlado. Farár napokon
jazdcom pri odchode len smutno
zamával, bolo na ňom vidieť, že
im závidí voľnosť na ceste a vietor vo vlasoch. ,,Verím, že o rok
sa na motorku posadím,“ dodal
presvedčene.
Trest za farmu
Zbor biskupov evanjelickej
cirkvi vystúpenie farára M. Hvožďaru v relácii Farma pohoršilo.
Od jeho správania sa dištancoval.
Napokon dospel k rozhodnutiu,
že duchovného napomenie. Hvožďara však necítil vinu. Podľa jeho
slov išiel na statok len ako duchovný pastier a veriaci človek,
nie v mene evanjelickej cirkvi.
,,Som sklamaný, ako bratia biskupi riešia svojho brata,“ povedal
farár, ktorý bol kritizovaný aj za
to, že posväcoval zvieratá.
Nový Čas 06/05/2013

Kostol bez kupoly
Rímsko-katolícky kostol vo Veľkej
Mani je stále bez kupoly a kríža.
Sväté omše to však neohrozilo, aj
dnes boli podľa plánu. Do kostola
ešte vo štvrtok večer udrel blesk
a vypukol tam požiar. Horieť začala veža kostola. Aj napriek snahe
hasičov sa ju zachrániť nepodarilo.
Na streche zostala diera, ktorú dočasne zakryli plachtou.
TV JOJ, 05/05/2013

TRAJA MOCNÍ RUSKA
Ruský prezident Vladimir Putin
včera zablahoželal pravoslávnym
kresťanom i všetkým Rusom sláviacim Veľkonočnú nedeľu. Putin
a predseda ruskej vlády Dmitrij
Medvedev sa v Katedrále Krista
Spasiteľa v centre Moskvy zúčastnili veľkonočných bohoslužieb.
Celebroval ich patriarcha moskovský a celej Rusi Kirill, ktorý stojí
na čele ruskej pravoslávnej cirkvi.
Vo svojej kázni Kirill varoval pred
interpretáciou slobody ako zhovievavosti.
Šport 06/05/2013
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Rozkrádajú pamiatky
Aj vy si chcete urobiť výlet a vidieť najkrajšie mestá Slovenska?
Môžete byť sklamaní. Zlodeji
najnovšie rozkrádajú historické
budovy. Banská Štiavnica, ani
Kremnica zatiaľ na zlodejov nestačia.
redaktorka: „Medené odkvapové rúry sa kradnú bežne. Najnovšie sa však zlodejským hitom
v Kremnici stali pamätné tabule.
Roman Brhlík, náčelník mestskej polície: „Samozrejme, že
býva tých páchateľov viac, lebo
niekto musí dávať aj pozor. Koľko by stálo vyrobenie takejto tabule v súčasnosti, tak zatiaľ sme
na nejakom čísle okolo päťsto až
šesťsto euro.“
Martina Kašiarová, redaktorka: „Pamätnú tabuľu zlodeji
odniesli aj z tejto historickej budovy. Oklamali ale sami seba.
Tabuľa totiž nebola zo vzácneho
kovu. Zlodejina sa nie vždy podarí. Spoľahlivo však zničí fasádu historickej pamiatky. Doplatil
na to aj špitálsky kostol v centre
Kremnice.“
Roman Brhlík, náčelník mestskej polície: „Toto sú vlastne stopy po tom, ako sa pokúšali túto
tabuľu ukradnúť. Vidno tú dieru,
kde bol vlastne on prichytený a tú
sa im podarilo teraz vytrhnúť, čiže
už vlastne visí len na tej vrchnej
časti. Aby sa ocitla niekde rozbitá
v zberných surovinách. Za desať
kilov materiálu dokážu dostať štyridsať až šesťdesiat eur.“
Maroš Stano, hovorca ministerstva životného prostredia: „Výkupne druhotných surovín nesmú
takéto predmety prijímať. Tento
princíp sa však zrejme obchádza.“
Martina Kašiarová, redaktorka: „Štát chce nelegálny výkup
kovových súčastí vzácnych pamiatok stopnúť. Podrobnosti však
zatiaľ tají.“
Maroš Stano, hovorca ministerstva životného prostredia: „Ministerstvo životného prostredia
opatrenia predstaví vo veľmi krátkom čase.“
Martina Kašiarová, redaktorka:
„Zatiaľ musia vlastníci a samosprávy tabule nahrádzať lacnejšími
kópiami, no a fasády opravovať za
svoje.“
Markíza, 09/05/2013
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Pápež zakročil proti praniu špinavých peňazí.
Spolu s USA
Pápež František spustil veľký boj
proti praniu špinavých peňazí. Vatikán podpísal so Spojenými štátmi
dohodu, ktorá by mala zabrániť podobným škandálom, aké v posledných troch desaťročiach otriasali
Vatikánskou bankou. Tú obviňujú
okrem iného z toho, že cez jej účty
si prepierala špinavé milióny mexická narkomaﬁa.
V hre aj Slovensko
Vatikán a USA budú odteraz
spolupracovať na tom, aby k podozrivým presunom na účtoch už
v budúcnosti nedochádzalo. Do
boja proti čiernym peniazom aj ﬁnancovaniu terorizmu pritom František plánuje zapojiť aj Európu.
,,Očakávame niekoľko dohôd o výmene údajov o ﬁnančných transakciách v roku 2013. Hovoríme už
o tom s vyše 20 krajinami,“ povedal médiám Vatikánsky úrad pre
ﬁnančný dohľad. Doteraz si v tejto
veci stihol Vatikán podať ruku len
s Belgickom, Španielskom a so
Slovinskom. Najnovšie by mali
nasledovať aj ďalšie európske krajiny. V hre by pritom mohlo byť aj
Slovensko. ,,Dohodu rieši priamo
Svätá stolica s danou krajinou. Ide
o medzinárodnú záležitosť, ktorá
sa dohodne na úrovni diplomacie,“
vysvetlil pre HN Jozef Kováčik,
hovorca Konferencie biskupov
Slovenska. Naša diplomacia tvrdí,
že by takúto snahu pápeža uvítala.
,,Minister Miroslav Lajčák pod-

poruje všetky účinné kroky, ktoré
vedú k boju proti praniu špinavých
peňazí, ako aj proti terorizmu,“ povedal pre HN hovorca rezortu zahraničia Boris Gandel. Podľa neho
zatiaľ žiadna oﬁciálna ponuka na
memorandum Slovensku neprišla.
Pochybná povesť
Vatikánska banka má už roky
pochybnú povesť kvôli svojim neprehľadným transakciám. Talianska centrálna banka už vlani dočasne zastavila elektronické platby
vo Vatikáne. Zákazom sa pokúšala
Vatikánsku banku dotlačiť k tomu,
aby viac spolupracovala s kontrolnými úradmi v boji proti čiernym
peniazom. Aféra s bankovým domom Vatikánu má pritom aj nedávnu slovenskú stopu. ,,Existujú
špekulácie, že práve poukazovanie
na neprehľadnosť ekonomických
transakcií bolo jedným z dôvodov,
prečo bol na Slovensku odvolaný
arcibiskup Róbert Bezák. Snažil sa
sprehľadniť hospodárenie v Trnavskej arcidiecéze. Podľa odhadov
nitky viedli až do Vatikánu,“ potvrdil nedávno pre HN český cirkevný
historik Jaroslav Šebek.
Oľga Gluštíková, HN 09/05/2013

„Dohodu so štátmi rieši Svätá
stolica na úrovni ich diplomacie.
Jozef Kováčik, hovorca Konferencie biskupov Slovenska
Pápež už krátko po svojom zvolení sľúbil, že urobí poriadok s Vatikánskou bankou.

Vysvätia biskupa
ĽUTINA – Biskupská vysviacka pomocného biskupa pre Prešovskú archieparchiu Milana Lacha bude v sobotu 1. júna o 10.00 v Ľutine v okrese Sabinov. Pápež František menoval Lacha za pomocného biskupa pre
Prešovskú gréckokatolícku archieparchiu 19. apríla. Doteraz pôsobil ako
prodekan pre zahraničné vzťahy a pre rozvoj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Milan Lach sa narodil 18. novembra 1973
(sita), Plus jeden deň, 7.5.2013
v Kežmarku.

STRUČNE
Pápež koptskej pravoslávnej cirkvi Teodor II. včera pricestoval do Ríma
na štvordňovú návštevu, v rámci ktorej sa dnes vo Vatikáne stretne s katolíckym náprotivkom Františkom.
PETER DODEK, Šport, 09/05/2013
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