PRÍLOHA

Monitoring médií

Krásnu a majestátnu stavbu zachránili
Kalvária v Banskej Štiavnici je najimpozantnejšou barokovou kalváriou
v strednej Európe. Roky sa rozpadávala. Stav bol kritický a v roku 2007
Nadácia World Monuments Fund zaradila na zoznam sto najohrozenejších
pamiatok sveta. To už neplatí. V súčasnosti v zozname nie je. Doslova
o zázrak sa postarali dobrovoľníci.
,,Záchrana je ukončená, ale treba dokončiť rekonštrukciu,“ povedal
Martin Macharik, ktorý stál na čele
dobrovoľníkov a odborníkov. Tvrdí,
že za sebou majú polovicu prác. Podarilo sa kompletne zrekonštruovať Dolný kostol, štyri kaplnky, vytvoriť novú
infraštruktúru v areáli, všetky objekty
majú zaistené strechy a sú staticky zabezpečené. ,,Kompletne sme aj vyčistili areál. Predtým to tu vyzeralo ako
v džungli. Pri rekonštrukcii pomáhajú
odborníci i dobrovoľníci z celého sveta. Veď sme tu mali dobrovoľníkov napríklad zo Zimbabwe či z Vietnamu,“
dodal Macharik.
BAROKOVÁ KALVÁRIA:
- Kalváriu tvoria 3 kostoly a 17 kaplniek rozmiestnených na kopci.
- Komplex začali budovať v roku
1744.
- Výstavba trvala 7 rokov.
- V roku 1951 Kalváriu znárodnili
komunisti.

- Od roku 1993 je súčasťou svetového dedičstva UNESCO.
- Od júna 2007 je na zozname 100
najohrozenejších pamiatok sveta.
- V roku 2008 sa začala rekonštrukcia.
- Doposiaľ preinvestovali 1,5 milióna eur.
- Na rekonštrukcii doteraz pracovalo 1 500 dobrovoľníkov.
- Dobrovoľníci boli zo 40 krajín.
- Prevýšenie od prvej kaplnky po
Horný kostol je 100 metrov.
- Na rekonštrukciu Horného kostola je potrebných ďalších pol milióna
eur.
- Ročne navštívi Kalváriu približne
30-tisíc návštevníkov.
Treba ešte dokončiť Horný kostol,
ktorý je symbolom Kalvárie a vidieť
ho aj z veľkej diaľky.
Ákos Mikós (30) je z Maďarska, je
geograf, na Kalvárii umýva okná.
Dobrovoľníci Ákos Miklós (30)
z Maďarska, Nika Lomtatidze (24)
z Gruzínska, Martin Macharik (38),
,,hlava“ rekonštrukcie Marcela Kotková (25) z Česka a Slovák Juraj Bačík
(29)
Marcela Kotková (25) z Českej republiky je antropologička.
Mário Kaprálik
Nový Čas 25/05/2013

Zo sochy stihnú len kameň
Súsošie vierozvestcov stále nemá
tvár. Socha k výročiu nebude.
Oslavy 1150. výročia príchodu solúnskych bratov budú bez
sochy, ktorú už dlho plánovali na
Hurbanovom námestí osadiť Matica slovenská, Rada Konferencie
biskupov Slovenska a Spoločnosť
svätého Gorazda. Postaviť bronzové súsošie vierozvestcov v nadživotnej veľkosti do júla nestihnú.
Súťaž na sochu prebehla ešte vlani,
stále však nie je rozhodnuté, ako
by mala vyzerať. Výhrady k víťaznému súsošiu Rotunda od Antona
Gabríka z Modry mali nielen bra-
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tislavskí poslanci, ale aj kunsthistorici a hlavná architektka mesta
Ingrid Konrad, ktorá pripomenula,
že druhé kolo súťaže prebehlo bez
poroty. Víťazná socha mala stáť
viac než 160-tisíc eur, pričom 90-tisíc malo dať ministerstvo kultúry. Na úpravu diela vytvorilo mesto
komisiu odborníkov, ktorí ho majú
posudzovať. Zatiaľ sa nedohodli.
Mesto si napriek tomu myslí, že
do centra Bratislavy socha vierozvestcov patrí, hovorí Ľubomír
Andrassy, vedúci kancelárie primátora. Do júlových osláv však
podľa neho stihnú prinajlepšom len
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Prvé sväté prijímanie
a pápež
Pápež František udelil prvýkrát prvé
sväté prijímanie ako pápež. Z jeho
rúk ho prijalo šestnásť detí z rímskej farnosti v Kostole svätej Alžbety a Zachariáša. Pri bránach kostola
sa tlačili davy ľudí, ktoré prišli pápeža pozdraviť. Potom sa pápež na
Svätopeterskom námestí prihovoril
veriacim z celého sveta. Vyzval ich
k modlitbám za zastavenie maﬁánskych gangov, ktoré vykorisťujú
ľudí. Príhovorom zrejem nadviazal
na včerajšie blahorečenie katolíckeho kňaza z Palerma. Giusseppe
Puglisi vystupoval proti organizovanému zločinu, za čo ho maﬁa nenávidela a v roku 1993 ho dala zastreTV JOJ, 26/05/2013
liť.“

Arcibiskupa Bartolomeja I.
privítali pecňom chleba
Pravoslávni veriaci zo Zemplína,
Šariša, Spiša a ďalších regiónov
sa v nedeľu zúčastnili v prešovskom Katedrálnom chráme svätého Alexandra Nevského na svätej
archijerejskej liturgii, ktorú slúžil prvý patriarcha pravoslávnej
cirkvi Jeho Všesvätosť Bartolomej L, arcibiskup konštantinopolský, Nového Ríma a ekumenický
patriarcha. Jeho návšteva súvisí
s oslavami 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na
(sita)
Veľkú Moravu.
Pravda 27/05/2013

poklepať základný kameň. „Vyhotoviť dielo bude trvať aspoň deväť
mesiacov.“ Bratislava má už dnes
niekoľko sôch vierozvestcov. Od
roku 2001 stoja drevení a dvojmetroví pri ceste v Záhorskej Bystrici, ďalší sú na Antolskej v Petržalke i v Devíne pred kostolom.
Lucia Tkáčiková, SME 27/05/2013
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Noc kostolov v Nitre
Na Slovensku sa dnes opäť otvoria
kostoly širokej verejnosti. V rámci
akcie Noc kostolov pripravili v Nitre
program v 6 chrámoch. V katedrále na
hrade predstavia knihu o nitrianskych
zvonoch, v piaristickom kostole vystúpi spevácky zbor Lúčnice, krypty
si môžete pozrieť vo Františkánskom
kostole a na Kalvárii a otvoria aj drážovský kostolík.“
Michaela Depešová, Diecézne
múzeum v Nitre: „Kostolík svätého
Michala Archanjela v Drážovciach,
ktorý je vlastne počas celého roka zatvorený, tak práve v tento deň od 18.
do 21. hodiny bude umožnené vstúpiť
verejnosti do tohto kostola a prezrieť
Rádio Regina BA, 24/05/2013
si ho.“

V Komárne a okolí
sa konala Noc kostolov
V piatok sa v Komárne a okolí po
tretí raz konala Noc kostolov. Väčšina z ôsmich mestských kostolov
a kaplniek bola prístupná do neskorej
noci. Iniciatíva sa zrodila s cieľom
prilákať verejnosť do kostolov, aby
ľudia spoznali ich dejiny, hodnoty, no
podujatie má aj evanjelizačný cieľ.
V Komárne sa do Noci kostolov tento rok zapojila aj evanjelická a pravoslávna cirkev, v galérii Limes, ktorá
funguje vo vojenskom kostole, bol
pre deti a rodičov pripravený rodinný
STV 2, 27/05/2013
program.

Skauti otvorili dvere
gayom
Americkí skauti schválili zmenu stanov, ktorá od budúceho roku umožní
prijímať do radov vyše storočnej organizácie aj mladých gayov. Dvere
do organizácie však budú naďalej
zatvorené homosexuálom, ktorí by
chceli byť skautskými vedúcimi.
Návrh získal podporu 60 percent členov národnej rady skautov. Viaceré
cirkvi, ktoré sponzorujú miestne oddiely už naznačili, že v prípade prijímania homosexuálov stiahnu svoju
(čtk), Pravda 25/05/2013
podporu.
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Noc kostolov v Prešove
A teraz trochu duchovnej potravy.
Aj Slovensko sa zapojilo do veľkolepej, a zároveň tajomnej európskej Noci kostolov. Nápad vznikol
náhodou, keď jeden z kostolníkov
zabudol zatvoriť chrám a okoloidúci spontánne prichádzali na miesta,
kam sa dalo dostať len počas bohoslužieb. My sme sa boli pozrieť
v Prešove, kde otvorili všetky kostoly mesta.
Jozef Dronzek, dekan Konkatedrály sv. Mikuláša: „Je to taká
veľká možnosť pre cirkev ponúknuť stále niečo nové touto formou,
ale vždy ponúkame Krista. Aj táto
forma tohto projektu Noci kostolov
je taká úžasná, že tí ľudia prídu,
nájdu si svoj priestor, svoj program,
ktorý ich osloví, a vojdú do Božieho chrámu. Tak čo viac môžeme
chcieť?“
Zdeno Zubák, redaktor: „Súčasťou netradičného večera bol aj
výstup na vežu Konkatedrály svätého Mikuláša, ktorá sa pre turistov
otvorí až počas letnej sezóny. Návštevníci to ocenili.“
Anketa
Opýtaná 1: „Čisto náhodne sme
prišli a zaradili sme sa, išli sme
hore. Bolo to prvýkrát pre mňa,
prvý výstup, a bolo to super.“
Opýtaná 2: „Som tu druhýkrát
a je to stále krásny pohľad. Je to

moje rodné mesto. Teším sa z toho,
že takáto akcia existuje.“
Zdeno Zubák, redaktor: „V
gréckokatolíckej Katedrále svätého Jána Krstiteľa zasa pripravili
pre návštevníkov vstup do krypty.
Návštevníci sa tam po prvýkrát dostali novým vchodom.“
Ľubomír Petrík, hovorca gréckokatolíckeho biskupstva: „Doteraz ona bola prístupná verejnosti
iba raz v roku, a to prvého novembra. A teraz chceme, aby ľudia
mohli pozrieť tento veľmi pekný
priestor a zaujímavý priestor pod
touto katedrálou.“
Zdeno Zubák, redaktor: „Návštevníci sa dozvedeli aj to, čo doteraz ani netušili.“
Ľubomír Petrík, hovorca gréckokatolíckeho biskupstva: „V
schránke tu je uložené srdce biskupa Vályiho, ktorý je tu pochovaný.
Práve jeho ako prvého volali biskupom zlatého srdca.“
Anketa
Opýtaný 3: „Ja som prvýkrát.
No a chcel som vidieť hlavne kryptu, keďže je novootvorená, ale páčili sa mi aj tie prezentácie historické.“
Zdeno Zubák, redaktor: „Do
všetkých kostolov v Prešove sa budete môcť dostať zasa o rok.“
STV 1, 25/05/2013

A čo demokracia?
Vládny Smer si konečne uvedomil,
že sa má ako sociálnodemokratická
strana zaoberať aj právami menšiny,
ktorá má neheterosexuálnu orientáciu. V parlamente presadila novelu
Trestného-zákona, podľa ktorej si
zločin spáchaný pre nenávisť voči
týmto osobám zaslúži vyššiu sadzbu
trestu. Napokon, Robert Fico dostal
nedávno v Nemecku vyznamenanie za rozvoj sociálnej demokracie
v strednej a vo východnej Európe.
Je nepochybne zaujímavé, kto túto
zmenu v legislatíve vážne spochybňuje. Sú to okrem iného kresťanskí
demokrati a im ideologicky najbližší
konzervatívni poslanci z parlamentného klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti na čele s Igorom
Matovičom. Dosvedčuje to, kto je

skutočným demokratom a kto o demokracii a slobode iba reční. Kto by
sa radšej vrátil o desaťročia späť,
keď sa homosexualita v tom lepšom
prípade považovala za liečiteľnú
chorobu, v tom horšom za zločin.
Vyše dvadsať rokov tu väčšina neveriacich s pochopením počúva,
ako sa na Slovensku v predchádzajúcom režime ubližovalo kresťanom
a blahosklonne sa stavia niekedy až
k prehnaným požiadavkám cirkví
a ich laických aktivistov. A teraz tí,
čo sa odvolávajú na prenasledovanie svojich rodičov, nie sú schopní
byť tolerantní voči tým, ktorí si svoju orientáciu nezvolili sami, ale bola
im daná. Od prírody, či ak chcete,
Martin Krno
od Boha.
Pravda 27/05/2013
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Petícia na podporu Róberta Bezáka mieri do Vatikánu! Traja väzni zmaturovali na
samé jednotky!

Petíciu na podporu emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka (53) poslali jej organizátori do Vatikánu.
Potvrdil to Marek Nikolov, predseda občianskeho združenia (OZ)
Pastor bonus. Petíciu podpísalo
približne 15 000 ľudí. Bezáka vlani
odvolal pápež z postu trnavského
arcibiskupa.
,,Očakávame, že to bude doručené do vlastných rúk Svätému Otcovi s tým, že celú situáciu zváži.
Predpokladáme, že si zistí o tomto
prípade viac informácií,“ povedal
Nikolov. Podpisy pod petíciu začali organizátori zbierať 9. januára.
Vyzývajú v nej pápeža Františka,
aby p o s ú d i l dôvody odvolan
i a emeri t ného arcibiskupa, a tiež
ho žiadajú, aby sa s ním osobne
stretol, vypočul si ho a zvážil jeho
ďalšie pôsobenie v cirkvi či jeho
rehabilitáciu. ,,Určitá forma verejnej rehabilitácie by tam rozhodne

mala byť,“ dodal Nikolov. Podľa
jeho slov je nereálne, aby sa Bezák
vrátil naspäť do Trnavskej arcidiecézy. Bezáka odvolal z úradu trnavského arcibiskupa pápež Benedikt XVI. 2. júla 2012. Urobil tak
na základe apoštolskej vizitácie na
prelome januára a februára. Vatikán mal arcibiskupa najprv požiadať o odstúpenie. Keďže tak Bezák
neurobil, odvolal ho. Svätá stolica
od neho zároveň žiadala, aby o odvolaní mlčal. Bezák však o tom informoval veriacich na svätej omši.
V decembri prehovoril o svojom
odvolaní v televíziách. Koncom
februára mu prefekt kongregácie
pre biskupov kardinál Marc Ouellet zakázal vystupovanie v médiách
vrátane duchovných príhovorov.
Na podporu arcibiskupa Bezáka
sa vyzbieralo 15 000 podpisov.
tasr, Nový Čas 25/05/2013

Kalvária opäť žije
Vravia, že je magická. Kto ju navštívi, navždy si ju zapamätá a chce
sa vrátiť.Banskoštiavnická kalvária
očarila aj UNESCO. No a včera
zase o niečo opeknela.
Hlas zvona takto slávnostne
oznamuje, že jedna z najkrajších
kalvárií v Európe, je zachránená.
Ešte na jeseň kalváriu rozsvietili. Teraz ukončili obnovu najviac
ohrozených častí. Správcovia kalvárie sú radi, že to stihli do začiatku
letnej sezóny. Práce komplikoval
ťažko dostupný terén.
Martin Macharík, správca kalvárie: „Máme za sebou zhruba polovičku celej rekonštrukcie, predovšetkým najväčší a najdôležitejší
dolný kostol, kompletne jeho tri
obrovské fresky, fasádu a všetky
technické prvky. Obnovili sme štyri kaplnky.“
Karol Mindák, redaktor: „Dobrovoľníci tu odpracovali tisíce hodín. Do Banskej Štiavnice prichádzali z celého sveta.“
Peter Sopko, brigádnik: „Holanďanov, Slovincov, Chorvátov,
Srbov, momentálne máme Gruzíncov.“
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Redaktor: „Privítali však aj exotických brigádnikov.“
Peter Sopko, brigádnik: „Najďalej asi z Taiwanu, z Kórey, z Japonska.“
Anketa
Návštevník kalvárie: „Je to určite veľký skvost banskoštiavnická
kalvária.“
Návštevníčka kalvárie: „Hrdá
som na to, ako to spravili.“
Návštevník kalvárie: „Rád sem
chodievam aj vo svojom voľnom
čase.“
Karol Mindák, redaktor: „Počas
rekonštrukcie prekvapil vzácny objav.“
Martin Macharík, správca kalvárie: „Napríklad sme našli pokazený zvon, ktorý bol nahradený po
zrekvirovaných zvonoch za prvej
svetovej vojny.“
Karol Mindák, redaktor: „Kalvária má za sebou obnovu najviac
zničených častí, no ešte dlho tu
bude čo robiť. Obnoviť ešte musia
takzvaný horný a stredný kostol
a niekoľko kaplniek. No a to je práca najmenej na ďalších päť rokov.“
Karol Mindák, Markíza, 27.5.2013

Išlo im to! Po prvý raz v histórii Arcibiskupského gymnázia v Trnave
si maturitné vysvedčenia prevzali
aj študenti Richard, Pavol a Michal,
ktorí si odpykávajú trest v Ústave na
výkon väzby v Hrnčiarovciach nad
Parnou. V rámci pilotného projektu
sa poctivo učili celé štyri roky.
Trojica mužov si včera spoločne
s desiatkami maturantov v univerzitnom kostole v Trnave prevzali z rúk
pedagógov vysvedčenia. ,,Ide o prvých študentov z Ústavu na výkon
trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou, ktorí to dotiahli až
k maturite,“ povedala riaditeľka gymnázia Mária Marková. ,,V budúcnosti
by mali pribúdať ďalší. Väzni berú
štúdium zodpovedne a dosahujú veľmi dobré študijné výsledky. Sme s nimi veľmi spokojní,“ doplnila. Riaditeľ ústavu Jaroslav Jánoš verí, že
odsúdení už aj po tomto štúdiu nikdy
nepadnú na samé dno a úspech aj ďalších chovancov povzbudí. ,,Človek sa
môže v živote pošmyknúť, no musí
sa vrátiť na správnu cestu. Väznice
nie sú len chladné múry a oplotenie,
ale sú to predovšetkým ľudia, ktorí
vidia, cítia a majú potrebu byť ešte
užitoční. Toto vysvedčenie nasvedčuje tomu, že ešte môžeme v živote
niečo dosiahnuť,“ povedali odsúdení.
V budúcom školskom roku bude študujúcich odsúdených až 21.
Richard trest za drogy
Pavol trest za drogy
Michal trest za lúpež
Vysvedčenia si prebrali včera.
Zuzana Šišovská
Nový Čas 25/05/2013

Ani omšové...
Katolícka cirkev vo Venezuele
oznámila, že čoskoro minie svoje zásoby omšového vína. Vedenie
cirkvi tvrdí, že tento stav súvisí so
všeobecným nedostatkom niektorých druhov tovarov v krajine, ktorý
jediného výrobcu vína na liturgické
účely donútilo, aby prerušil jeho
predaj. Dodávateľ Bodegas Pomar
niektoré z položiek, ktoré sú potrebné na výrobu, musel dovážať a už to
Šport 29/05/2013
nie je možné.
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Miestami oblačno, striedavo dúha
Svet i Slovensko si pred niekoľkými
dňami pripomenuli Medzinárodný
deň proti homofóbii, známy viac pod
anglickou skratkou IDAHO (International Day Against Homophobia). Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)
17. mája 1990 konečne vyškrtla homosexualitu zo zoznamu chorôb.
A 22. mája uplynuli tri roky od prvého
Dúhového Pride na Slovensku. Oboje
sa nám už dnes môže zdať neskutočné.
Tak neskoro? No bola to ťažká a žiaľ
aj krvavá cesta. Veď si len spomeňme,
kde sme začínali my. Stále ma mrazí
z televízneho príhovoru akéhosi kňaza
na začiatku deväťdesiatych rokov, ktorý hlásal: „Si vrah, zlodej, narkoman,
homosexuál? Ježiš ťa aj tak miluje!“
Dovtedy potláčané cirkvi začali naplno „využívať“ novo nadobudnutú
slobodu i svoj navrátený (a čiastočne
aj novo získaný) majetok. LGBT aktivisti a aktivistky také šťastie nemali,
začínali od nuly. Neprepadajme však
na Slovensku takej populárnej malomyseľnosti a fatalizmu. Na mýtizovanom Západe to nebolo o nič lepšie, len
sa to stalo o „trocha“ skôr.
Razie v bare Stonewall
Moderné LGBT hnutie sa začalo
formovať po nepokojoch spojených
s newyorským gay barom Stonewall
v roku 1969. Namiesto úteku pred
drsnými záťahmi polície sa napadnutí
a šikanovaní návštevníci začali brániť.
A konﬂikty to boli násilné. Ich dôsledkom však bolo, že v dosiaľ neviditeľnej komunite začal silnieť pocit spolupatričnosti a hrdosti (pride; angl.).
Incident sa navyše široko medializoval
a vyvolal spoločenskú diskusiu na
témy dovtedy tabuizované. Prvý Gay
Pride, sprievod hrdosti, ktorý sa uskutočnil 28. júna 1970 v Los Angeles,
Chicagu a New Yorku pri príležitosti
prvého výročia razie v bare Stonewall,
položil základy novej tradície. Dnes sa
dúhové pochody konajú v závislosti od
situácie LGBT menšiny i miestnych
zvykov niekde ako demonštrácie, inde
ako veľkolepé farebné oslavy takmer
všade na svete.
Prvý Dúhový Pride
Na Slovensku v roku 2009, keď
skupina nadšencov začala pripravovať prvý Dúhový Pride, bola situácia
v mnohých ohľadoch podobná ako na
Západe pred tridsiatimi rokmi. Napriek
úsiliu prvých aktivistov a aktivistiek
z 90. rokov, z ktorých sa niektorí, žiaľ,
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už „prajdu“ nedožili, Slovensko od
štvrtej cenovej až po najvyššie miesta ovládal (a na mnohých miestach
vrátane parlamentu dodnes ovláda)
strach z gejov a lesieb. Verejná mienka podliehala škodlivým stereotypom
šíreným viacerými médiami.
Odvtedy sa však veľa zmenilo.
Médiá scitlivené predošlou systematickou aktivistickou prácou prezentujú LGBT komunitu realistickejšie.
Ankety Homofób roka, ktorú práve
spustil Inštitút ľudských práv, je plný
internet. Za prvý týždeň v nej hlasovali tisícky ľudí. Politik, poslanec,
cirkevník, spevák či zúrivý bloger?
Všetko jedno, urážať LGBT menšinu
už nie je zďaleka „cool“. Práve naopak. Väčšina z nominovaných vyšla
práve pre svoju zaslepenosť na posmech. Keď sme Dúhový Pride pred
štyrmi rokmi spúšťali, nik neveril, že
sa to na Slovensku dá. Mnohí organizátorov odrádzali tvrdením, že ak aj
Pride „nezakážu“, nikto naň nepríde.
A ak pár ľudí aj príde, tak ich zmlátia
„náckovia“. Nič z toho sa nestalo, naopak. Prišlo viac ako tisíc ľudí, Pride
podporil - aspoň symbolicky - celý
civilizovaný svet, VIP hviezdy, spoločenské autority, intelektuáli, médiá
(denník Pravda aj explicitne). LGBT
komunita získala nový silný hlas. Skutočnú alternatívu voči televíznym klišé
a homofóbnej démonizácii. Zmenila
sa paradigma mediálneho i politického
diskurzu o tejto téme. Zabrániť, aby na
Pride neútočili nelegálne zhromaždení
neoľudáci a zabezpečiť pokojný a nerušený priebeh riadne ohláseného verejného zhromaždenia však dokázala
polícia až na tretí raz. Stonewall mal
svoje obete, a mala ich aj Bratislava.
Našťastie len v podobe ľahkých zranení a kašľa zo slzotvorného plynu.
Oﬁciálny LGBTI výbor
Slovenská vláda v roku 2012 bez
väčších ťažkostí schválila vytvorenie
Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb. Vznik výboru je dôkazom, že LGBT aktivizmus zafungoval
(dokonca) aj na Slovensku á že Dúhový Pride bol potrebný a je úspešný. Ak
prvý Pride významne rozšíril základy
verejného diskurzu, tak toto rozhodnutie otvorilo stavidlá legislatívneho
zrovnoprávnenia. Vláda sa dokonca
postavila na odpor katolíckej cirkvi,
presnejšie neakceptovala jej požia-

davky, čo v krajine s tradíciou automatického preberania názoru Vatikánu
znamená prakticky to isté. Konferencia biskupov Slovenska totiž vládu
oﬁciálne požiadala, aby návrh na zriadenie výboru stiahla. Zaklínadlom jej
bolo ako inak - ohrozenie manželstva
a rodiny. No výbor vznikol; ostáva len
dúfať, že skutočne dokáže priniesť do
života LGBT ľudí reálne zmeny.
Komplexné zrovnoprávnenie
Aj napriek postupným zmenám
sa stále nájdu hlasy, ktoré požadujú,
aby LGBT ľudia neprezentovali seba
a svoje hodnoty na verejnosti. Druhým dychom pritom dodávajú slová
o vlastnej tolerancii. Tolerancia a akceptácia však neznamenajú, že jedna
skupina môže všetko a druhá iba niečo. Vyčítať gejovi, že chce v uliciach
mesta chytiť svojho priateľa za ruku,
či lesbe, že má potrebu objať svoju
partnerku v kaviarni, je rovnaká hlúposť ako vyčítať prejavy náklonnosti
zmiešaným párom. Buď homosexualitu akceptujeme úplne, alebo vôbec.
Byť trochu homosexuálom je rovnaký nezmysel ako byť trochu tehotná.
Boli časy, keď si väčšina spoločnosti
myslela, že Zem je plochá a Slnko sa
krúti okolo nej. Boli časy, keď sa človek dal kúpiť ako otrok a upaľovali
sa ľaváci. Donedávna platilo, že žena
nemá žiadne práva, tie mali iba muži.
Našťastie sa ľudská civilizácia časom
mení k lepšiemu. Ale nie je to tak
vždy, nie je to automatické a ako vidíme, zďaleka ani rýchle a bezbolestné.
Dnes je jasné, že byť lesbou alebo gejom je prirodzené a že menšiny majú
nárok na rovnaké práva ako majorita.
LGBT ľudia, ich partnerstvá, ich deti,
ich rodiny tu vždy boli, sú a budú tu aj
zajtra. Ich ignorovaním škodíme nielen im, ale aj sebe. Navyše sa oberáme
o čas a energiu riešiť otázky, na ktoré
ešte nemáme odpovede. Debata o akceptácii a zrovnoprávnení LGBT ľudí
a ich rodín môže byť reﬂexiou skutočností, ktoré strkaním hlavy do piesku
nezmiznú, alebo večným hádaním
a hraním sa na slovíčka. Pritom na
otázku v súvislosti s nerovnou a diskriminujúcou situáciou LGBT ľudí je
odpoveď prinajmenšom v legislatívnej
oblasti jasná, lacná a rýchlo aplikovateľná: komplexné zrovnoprávnenie.

Peter Weisenbacher
Inštitút ľudských práv
Pravda 25/05/2013
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Cirkevný a civilný sobáš
Ktorý obrad môže nasledovať po ktorom, aby platil? Čo hovorí zákon?
Civilná i cirkevná forma uzatvorenia manželstva majú rovnoprávne
postavenie. Platí, že ak snúbenci uzatvoria občiansky sobáš, nemá následný náboženský obrad už žiadne právne následky. Ak však uzavrú cirkevný
sobáš, nemôžu následne uzavrieť občiansky sobáš. „Slovenská republika
priznáva cirkevnému sobášu civilné
účinky. Preto po slávení cirkevného
sobáša už netreba znovu sláviť sobáš
civilným obradom, lebo Slovenská
republika registruje cirkevné manželstvo a prisudzuje mu príslušné
právne dôsledky,“ vysvetľuje Tibor
Hajdu, riaditeľ arcibiskupského úradu v Bratislave. Manželstvo slávené
občianskym obradom je však platné iba v oblasti štátneho práva, nie
v oblasti cirkvi. Tento postup vychádza z princípu, že cirkev a štát sú dve
nezávislé spoločnosti, obe majú svoj
vlastný právny systém.
Povinná príprava
O cirkevný sobáš treba požiadať
v dostatočnom predstihu z praktických dôvodov - snúbenci sa pripravujú na slávenie manželstva, čo si
vyžaduje niekoľko stretnutí, na ktoré
treba mať dostatok času. V niektorých, zvlášť mestských farnostiach,
v ktorých býva viac sobášov v ten
istý deň, je tu aj dôvod zabezpečenia
termínu. Pri nahlásení sobáša vo farnosti kňaz so snúbencami spíše sobášnu zápisnicu, pričom overí dôležité okolnosti, ktoré môžu mať vplyv
na to, či sa snúbenci môžu sobášiť.
Následne si dohodnú ďalší priebeh
prípravy. Za vysluhovanie sviatostí
sa neplatí žiaden poplatok. Po slávení sobáša môžu mladomanželia dať
milodar pre potreby kostola alebo
farnosti.
Zmiešané páry
Ak je jeden zo snúbencov katolík
(katolíčka) a druhý je členom (členkou) kresťanskej nekatolíckej cirkvi
alebo je nepokrstený či nepokrstená,
je dôležité uviesť túto skutočnosť pri
prvom stretnutí s kňazom pri nahlasovaní sobáša. „Kňaz už ďalej vie,
aké kroky treba urobiť, aby sa sobáš
mohol sláviť. Niekedy ide o administratívne záležitosti, inokedy sa
treba zaoberať aj vzťahom katolíckej
stránky ku viere,“ vraví Hajdu. (ht)
SME 25/05/2013
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Prísne chránené pamiatky
Nádejou Spiša je turizmus. Má Vysoké Tatry a Slovenský raj.
Na jeho území sa nachádza aj najviac historických pamiatok zaradených do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva.
No tesne pred začiatkom sezóny
to s nimi bohvieako nevyzerá.
Dnešný výlet po najvýznamnejších pamiatkach Spiša začíname
v Žehre. Kostol ducha svätého je
známy svojimi nástennými maľbami.
Vzácne nástenné maľby sú ale zavreté. Na malej tabuľke pri kostole sa
v troch jazykoch dozviete, že pomoc
nájdete v dome číslo 80.“
Obyvateľ domu č. 80: „Krst
bude.“
Marek Baláž, redaktor: „Teraz
bude krst?“
Obyvateľ domu č. 80: „Bude krst,
hej.“
Marek Baláž, redaktor: „Takže teraz sa tam nedá ísť.“
Obyvateľ domu č. 80: „A čo
v kostole chceme?“
Marek Baláž, redaktor: „Tak chcem natočiť, chodíme po pamiatkach
a chceme sa pozrieť, jak to tam vyzerá. Čakať takmer tri hodiny sa nám
nechcelo, a tak sme sa vybrali na dva
kilometre vzdialený Spišský hrad. Ten
si svojich pätnásť minút hanby už prežil. Prvú májovú nedeľu, keď mal byť

vstup bezplatný, ho riaditeľka na obed
zavrela. Dnes hrad a všetky služby na
ňom fungovali na jednotku. Ďalšou
pamiatkou, ktorú UNESCO zaradilo
na svoj zoznam kultúrneho dedičstva,
je susedná Spišská Kapitula. Aj brány
na katedrále svätého Martina na Spišskej Kapituly sme našli zatvorené.
Otvorená ale bola turistická kancelária
s príjemnou, ale veľmi plachou sprievodkyňou. No bola ochotná katedrálu
otvoriť a poskytnúť odborný výklad
v slovenčine, angličtine, nemčine, aj
ruštine. Na záver sme si nechali Levoču. Tá ponúka dva a pol kilometra
dlhé mestské hradby. Klietku hanby,
či budovu starej radnice. Najväčším
magnetom pre turistov je ale drevený
oltár z dielne Majstra Pavla. Najvyšší
gotický oltár na svete si okrem Slovákov dnes prišli pozrieť aj skupiny
turistov z Maďarska, Poľska a Nemecka. Mali možnosť vidieť iba jeho
kópiu na plátne, pretože oltár je kvôli
rekonštrukcii zakrytý.“
Slovenský turista: „Je zakrytý. No
ale mali sme popis takže sme to zvládli.“
Marek Baláž, redaktor: „Oltár ste
nevideli dneska?“
Poľský turista: „Nie. Visí tam len
kópia. Ale my sa ešte prídeme niekedy pozrieť. Bývame tu blízko za hraMarkíza, 25/05/2013
nicou.“

Pozoruhodný kostol
Omše sa už slúžili všelikde. V horách,
na mori, alebo aj v balóne.
Čo by ste ale povedali na takú omšu
v cisterne? V malej obci na Ukrajine to
nie je nič výnimočné.
Na prvý pohľad to vyzerá ako malý
skromný kostolík. Nechýba kríž, ani
pekná fasáda. Až keď sa naň pozriete
zboku zistíte, že to obyčajný kostol
vôbec nie je.
Jaroslav Krawetz, miestny kňaz:
„Bežne sú kostoly či kaplnky postavené z kameňa, alebo z dreva. My máme
kostol z cisterny.“
Alžbeta Maťašovská, redaktorka:
„Netypický kostol si vlastnoručne urobili veriaci. V obci žiaden nebol a do
susednej dediny je to desať kilometrov.
Keďže stavebný materiál by ich vyšiel
draho, využili to, čo mali – starú cisternu, do ktorej vyzerali pár okienok.“

Maciej Rusetski, kňaz: „Môžeme
pokojne povedať, že toto miesto je
posvätné. Ľudia ho milujú a radi sem
chodia.“
Alžbeta Maťašovská, redaktorka:
„Kostolík je ponorený v zeleni, takže
zbytočne nepúta pozornosť. Neznamená to však, že by sa zaň miestni hanbili,
práve naopak. Chodia sem s pýchou.“
Stanislava Kolodyiová, veriaca:
„Najskôr sa mi to zdalo trochu zvláštne, ale teraz sem chodíme na omšu
každú nedeľu.“
Alžbeta Maťašovská, redaktorka:
„Podobne ako Stanislava aj ostatní veriaci tvrdia, že na to, aby boli blízko
k Bohu, honosný kostol s freskami či
pozláteným oltárom nepotrebujú. Hovoria, že ak sú modlitby úprimné, tak
je úplne jedno, že znejú hoci aj v cisMarkíza, 27/05/2013
terne.“
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Najvyšší pravoslávny na Slovensku
Cyrila a Metoda si na Slovensku
pripomenula aj jedna z najväčších
autorít ortodoxnej cirkvi, arcibiskup Bartolomej I. Konštantinopolský a ekumenický patriarcha počas
bohoslužby v Bratislave vyzval
pravoslávnych veriacich, aby strážili dedičstvo našich vierozvestcov.“
Iveta Gombošová, redaktorka:
„Konštantinopolský
arcibiskup
Bartolomej I zdôraznil v pravoslávnom Chráme svätého Rastislava v Bratislave významnú úlohu
Konštantína a Metoda, ktorí boli
vyslaní na Veľkú Moravu z Byzancie šíriť kresťanstvo.“
Milan Gerka, tajomník posvätnej synody: „Je to veľká radosť,
keď prišiel v čase, keď naša celá
spoločnosť oslavuje, si pripomína
krásne jubileum tisíc stopäťdesiateho výročia príchodu svätého Cyrila
a Metoda, ktorí prišli na Slovensko
na Veľkú Moravu a dali Slovanom

písomníctvo, dali kultúru, položili základy kultúry a samozrejme
Kristovho evanjelia.“
Iveta Gombošová, redaktorka:
„Pravoslávni veriaci si sviatok Cyrila a Metoda pripomínajú dvadsiateho štvrtého mája. Katolíci ho
oslávia až piateho júla. Bartolomej
I. pricestoval na Slovensko iba dva
týždne po vysviacke Chrámu svätého Rastislava v Bratislave.“
Milan Gerka, tajomník posvätnej synody: „On vlastne vysvätil
základný kameň tohto chrámu. Po
pätnástich rokoch, po ťažkej, zložitej namáhavej práci a zložitej situácii, predsa tento chrám bol nedávno
vysvätený a patriarcha mal veľkú
radosť z toho.“
Iveta Gombošová, redaktorka:
„Po oslavnej omši sa carihradský
patriarcha stretol aj s prezidentom
Ivanom Gašparovičom a predsedom vlády Robertom Ficom.“
STV1, 27/05/2013

Vyznamenal Bartolomeja
Prezident Ivan Gašparovič včera vyznamenal Všesvätosť Bartolomeja I.
Radom bieleho dvojkríža II. triedy.
Bartolomej je hlavou pravoslávnych
veriacich a oﬁciálne sa nazýva arcibiskupom konštantinopolským, Nového
Ríma a ekumenickým patriarchom.
Jeho sídlom je Istanbul, bývalý Konštantínopol, patriarcha je však etnic-

ký Grék a občan Turecka. Arcibiskup
dostal vyznamenanie za mimoriadny
osobný prínos k porozumeniu medzi
národmi a za šírenie dobrého mena
Slovenska v zahraničí. Bartolomej I.
k nám prišiel v roku 1 150. výročia
príchodu svätých bratov Cyrila a Me(tasr, sita)
toda na Veľkú Moravu.
Plus jeden deň 28/05/2013

Namiesto obrazu majú v oltári kazateľnicu
V 200-ročnom kostole zosobášili doteraz len jeden pár
Na svoj kostolík sú právom pyšní! Národná kultúrna pamiatka z roku
1788 má v oltári vstavanú drevenú
kazateľnicu. Takých sa zachovalo iba
niekoľko. V tomto svätom stánku už
odohrali rokový koncert, no zatiaľ
v ňom sobášili len jediný pár.
Kostol opäť slúži svojmu účelu po
nevyhnutnej rekonštrukcii len od roku
2004. ,,Hoci organ má už vyše 200 rokov, funguje. Ešte viac sme však pyšní
na oltárnu kazateľnicu. Je jedinečná,
pretože je bežne umiestnená mimo oltára, no v Ardove je jeho súčasťou,“
hovorí starosta Daniel Fábián. Keďže
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v obci žije iba 170 obyvateľov a mladí sa zatiaľ do chomúta až tak nehrnú,
za celú históriu sa v ňom udial len
jeden sobáš. Zato v ňom už zorganizovali hudobný koncert. ,,Kostol je
majetkom obce a s jeho prevádzkou
máme nemalé náklady. Na cirkevné
obrady slúži maximálne dvakrát do
mesiaca, tak sa ho snažíme využiť,
ako sa dá,“ poznamenal starosta. Hoci
v Ardove pre staré dlhy museli predať
jeden obecný dom, vzácneho kostola sa vraj nikdy nevzdajú. ,,Je to náš
poklad, ktorý si nedáme. Je lákadlom
pre turistov. Ak treba, opravíme ho aj
svojpomocne,“ dodal Daniel Fábián.
kz, Nový Čas 28/05/2013

Oslavy 1 150. výročia
príchodu bratov bez sochy
Potvrdené. Veľké letné oslavy
súvisiace s tisíc sto päťdesiatym
výročím príchodu solúnskych bratov budú bez sochy. Už dávno ju
plánovali na Hurbanovom námestí osadiť Matica slovenská, rada
Konferencie biskupov Slovenska
a Spoločnosť svätého Gorazda.
Postaviť bronzové súsošie vierozvestcov v nadživotnej veľkosti,
však do júla nestihnú.“
Redaktorka: „Súťaž na sochu
sa konala ešte vlani. S víťazným
súsoším Rotunda od Antona Gabríka z Modry však mali viacerí
problém. Okrem niektorých mestských poslancov sa o soche kriticky vyjadrovali aj kunsthistorici, či
hlavná architektka mesta Ingrid
Konrad, ktorá pripomenula, že
druhé kolo súťaže sa uskutočnilo
bez poroty. Mesto vytvorilo na
úpravu diela komisiu odborníkov,
ktorí ho majú posudzovať. Zatiaľ
sa nedohodli.“
Stanislav Ščepán, hovorca
Bratislavy: „Ako zrejme viete,
mesto neakceptovalo prvý návrh.
Dostalo nový, prepracovaný, ale
odborná komisia ani tento upravený ﬁgurálny návrh súsošia pred
mesiacom neodporučila realizovať. Podľa názoru primátora majú
o umeleckej hodnote navrhovaného diela rozhodovať odborníci.
Odsunutie realizácie naznačuje, že
pôvodne uvažovaný termín na osadenie súsošia v rámci osláv tisíc
sto päťdesiateho výročia príchodu
Cyrila a Metoda na naše územie je
nereálny.“
Redaktorka: „Víťazná socha
mala stáť viac ako stošesťdesiattisíc eur. Deväťdesiatimi tisíckami
malo prispieť ministerstvo kultúry.“
Stanislav Ščepán, hovorca
Bratislavy: „Poslanci sa budú zaoberať sochou na júnovom zastupiteľstve. Predbežne odsúhlasili
priestor na Hurbanovom námestí,
ale treba určiť presné miesto.“
Redaktorka: „Mesto si napriek
tomu myslí, že do centra mesta socha vierozvestcov patrí. Stále však
nie je známe, či do júlových osláv
stihnú aspoň poklepať základný
kameň.“ TV Bratislava, 27/05/2013
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Propagácia drevených
chrámov
Drevené chrámy sú pýchou východného Slovenska. Pravidelne
ich navštevujú turisti z celého
sveta. Väčšina z nich je však
v malých obciach a je problém
sa k nim dostať. Chýbajú tam totiž výrazné informačné tabule.
V kraji pod Duklou sa nachádza jedenásť drevených chrámov.
Dva z nich sú zapísané v UNESCO. Riaditeľ neziskovej organizácie Karpatská drevená cesta Michal Kosť: „Tieto chrámy
mali aj tú vlastnosť, že putovali.
Ak tá dedinka bola maličká, tak
postavila si malý drevený chrám.
Potom keď sa rozrastala, tak ho
predala.“
Maroš Černý, redaktor: „Tieto skvosty ročne navštívia tisícky turistov z celého sveta. Často
však majú problém s tým ako sa
k nim dostať. Chýbajú tam totiž výrazné informačné tabule
a všetky sú počas dňa zatvorené. Ak si ich chcú pozrieť, musia kontaktovať niekoho z obce.
Turistka zo Švajčiarska Silvia
Vesely.“
Silvia Vesely, turistka zo
Švajčiarska: „Prišli sme zo Švajčiarska a propagácia nie je skoro žiadna, jediná propagácia je
vlastne v písomnom sprievodcovi.“
Maroš Černý, redaktor: „Problémom sú podľa obcí aj cirkvi
a peniaze. Starosta Ladomirovej
Ladislav Bojčík však tvrdí, že
minulý rok sa stali členmi združenia Slovenské dedičstvo UNESCO, ktoré podalo dva projekty
na propagáciu pamiatok.“
Ladislav Bojčík, starosta Ladomirovej: „Začíname spolupracovať a bolo by dobré spolupracovať aj s Českou republikou,
kde oni sú viac, myslím že trošku
na vyššej úrovni ako my, aj s tou
propagáciou.“
Maroš
Černý,
redaktor:
„Gréckokatolícke arcibiskupstvo
v Prešove ako vlastník tvrdí, že
podávajú projekty aj v tejto veci.
Infraštruktúru a ďalšie služby
pre turistov by však podľa nich
mali riešiť obce.“
Rádio Slovensko, 27/05/2013
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Pápež sa postavil maﬁi
Bratia, nedajme sa zotročiť, odkázal
František
Svoj odpor proti talianskej maﬁi
vyjadril Svätý Otec počas nedeľnej
bohoslužby. Organizovaný zločin skritizoval silnými slovami. Členov podsvetia volá späť k Bohu.
„Myslím na veľa bolesti všetkých
mužov, žien a detí, ktorých maﬁa vykorisťuje a činí z nich skrz prostitúciu
a iné sociálne zlo otrokov,“ povedal
pápež na záver svojej tradičnej nedeľnej omše pred 100-tisíc veriacimi.
Svojimi slovami narážal na mocnú
maﬁu s chápadlami, ktorá operuje do
celého sveta zo Sicílie.
Zisky z detí
Na juhu krajiny proﬁtujú títo zločinci najmä z rekordnej nezamestnanosti mladých a z ich mizivej šance

na vyhliadky. „Toto nemôžu. Bratia,
nedajme zo seba učiniť otrokov,“ zaprisahal František taliansku mládež,
aby nátlaku maﬁe odolala. „Modlime
sa za návrat týchto maﬁánov k Bohu,
aby Pán premenil ich srdcia,“ vyzval
zhromaždených kresťanov.
Maﬁánom odoberal deti
Hlava katolíckej cirkvi ešte v sobotu blahorečila kňaza Pina Puglisiho, ktorého členovia talianskej maﬁe
zastrelili v roku 1993, pretože deti
chránil pred tým, aby sa pripojili k maﬁi. „Odoberal deti maﬁi, ktorá sa ho
snažila poraziť tým, že ho zabije. Ale
v skutočnosti to bol on, kto nakoniec
vyhral,“ povedal pápež na ceremónii
v Palerme známom aj pre rozšírený
organizovaný zločin.
(kass), Plus jeden deň 28/05/2013

Francúzsky odpor k manželstvám pre všetkých neutícha
Dvojica mužov zaľúbených do seba
sa dnes zapíše do dejín Francúzska.
Stanú sa prvými zosobášenými gejmi v krajine. Vincent Autin a Bruno
Boileau sa vezmú na radnici v meste Montpellier. „Všetci zástupcovia
médií sa do hlavnej sály nezmestia,
takže budeme prenášať prenos do
miestnosti určenej pre novinárov,“ citovali noviny Le Parisien tlačové oddelenie magistrátu. Mediálny záujem
o prvú svadbu je obrovský vrátane
zahraničných štábov. Vyplýva to zrejme z toho, že ide nielen o historický
moment, ale aj pre neutíchajúci odpor
k uzákoneniu sobášov medzi gejmi
a lesbičkami. V nedeľu sa uskutočnila v Paríži obrovská demonštrácia napriek tomu, že zákon je platný a právne nespochybniteľný. (Parlament ho
nedávno prijal a ústavná rada potvrdila, že je v súlade s ústavou.) Mimochodom, organizátori protestu sa
dostali do matematického sporu s políciou. Cítia sa poškodení. Oni tvrdia,
že sa zhromaždil milión ľudí, ale
bezpečnostné zložky odhadli účasť
len na 150-tisíc osôb. „Usporiadatelia dokonca uvažujú o vypracovaní
žaloby,“ podotkli noviny Le Figaro.
Vlna nesúhlasu je taká silná, ako si
novodobé Francúzsko nepamätá.
Právnik Daniel Borrillo upozornil, že
v prípade legislatívy to také výrazne
nebolo, ani keď sa uzákonila antikon-

cepcia pre ženy (1967), ani keď sa
zrušil trest smrti (1981). „V žiadnom
štáte na svete, ktorý schválil sobáše
osôb rovnakého pohlavia, konzervatívna mobilizácia nevyvinula toľko
energie ako extrémna francúzska pravica,“ dodal v komentári pre denník
Libération. Nie je pritom vylúčené,
že radikálna časť sa dnes pokúsi narušiť svadbu v Montpellier. Tábor odporcov funguje ako kampaň „Manif
pour tous“ (v preklade Manifestácia
pre všetkých). Je to narážka na prezývku „manželstvá pre všetkých“,
ako sa vo Francúzsku zaužíval výraz
pre zákon o sobášoch medzi homosexuálmi. Tvrdé jadro sa nechce vzdať
protestov napriek tomu, že právne už
nič nezmôže proti prijatej legislatíve.
„Nebol to posledný prejav čestnosti.
Bol to štart nového začiatku,“ povedala šéfka kampane Ludovine de
la Rocherová o nedeľňajšej demonštrácii. „Naše akcie sa nechýlia ku
koncu. Budú pokračovať v budúcom
roku a budeme ešte početnejší,“ dodala pre portál Le Point. Je možné,
že kampaň sa zmení na hnutie, ktoré
bude ovplyvňovať verejnú mienku.
Špekuluje sa o usporadúvaní takzvaných letných škôl a ďalších akciách.
Odporcovia sa netaja, že sa zamerajú
na očakávanú snahu ľavice uzákoniť
možnosť umelého oplodnenia lesbičap, Pravda 29/05/2013
čiek.
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Prečo ikona plače?
Tajomný svätý obraz doputoval do
Bratislavy
Na tajomnú ikonu stáli rady.
V Chráme svätého Rastislava
v bratislavskom Ružinove včera
vystavili podobizeň Panny Márie,
ktorá „plače“ olejovými slzami.
Tento vzácny svätý obraz sa u nás
zastavil na svojom putovaní po Európe. Pravoslávni veriaci sa chodili
k ikone pomodliť a pobozkať sklo,
ktoré ju chráni. Potom zapálili
sviečku. „V tejto chvíli prežívame
veľkú radosť, pretože nám bola
doručená ikona svätej Bohorodičky, nazývaná i Zmäkčenie zlých
ľudských sŕdc. Je vzácna tým, že je
zázračná,“ povedal správca pravoslávnej cirkevnej obce v Bratislave
Jozef Haverčák. Z ikony totiž vyteká svätý olej myro. „Veriaci človek, ktorý k nej prichádza s vierou,
láskou a so zbožnosťou, pociťuje
duchovné aj telesné uzdravenie,“
vraví kňaz.
Zázračné kvapky
K ikone sa prišiel pomodliť
aj Rus Alexander Čumakov (81),

Ústavný súd nerozhodol

bývalý pracovník Slovenskej
akadémie vied, ktorý sa narodil
v Bratislave. „Vedci sa snažili
analyzovať kvapky, ktoré vyvierajú ikonám z očí, no nezistili ich
zlúčeniny,“ povedal Čumakov.
Kvapky, teda myro, majú podľa
bývalého akademika fantastickú
vôňu, ktorá sa s voňavkami nedá
porovnať. „Majú liečivé vlastnosti, samozrejme, nie u každého,“
vysvetlil pravoslávny Rus. Zázračných ikon je podľa neho po
svete veľa. „Nedávno som videl
v televízii babičku z Moskvy, celú
izbu má oblepenú ikonami a každá ‚myrotčí‘, teda plače. Prečo to
je? Boh vie,“ dodal Čumakov. Na
rubovej strane ikony, teda obrazu
Bohorodičky, je ešte jeden portrét ženy. Rusi si myslia, že nebol
vytvorený ľudskou rukou. Ak ho
obrátite hore nohami, mala by sa
vám zjaviť podoba Ježiša z Turínskeho plátna.
IRIS KOPCSAYOVÁ
Plus jeden deň 29/05/2013

Tabuľu, venovanú pamiatke dvoch jezuitských biskupov,
v Trnave požehnal biskup Ján Orosch
Tabuľu, venovanú pamiatke jezuitských biskupov Petra Dubovského
a Pavla Hnilicu dnes v Katedrále
svätého Jána Krstiteľa v Trnave
požehnal biskup Ján Orosch. Obaja biskupi sú pochovaní v krypte
pod katedrálou. Peter Dubovský
bol biskupom z tajnej línie jezuitských biskupov. Za kňaza bol tajne
vysvätený v roku 1950. Krátko na

to bol internovaný v koncentračnom tábore v Podolínci. Pavol Hnilica prežil väčšinu svojho života
v Ríme. Do noviciátu Spoločnosti
Ježišovej vstúpil v roku 1941. Neslávne známu barbarskú noc prežil
v jezuitskom kláštore v Trnave. Za
kňaza bol tajne vysvätený tiež v roku 1950.
Rádio Regina BA, 28/05/2013

Súsošie Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Oslavy 1150. výročia príchodu Solúnskych bratov budú v Bratislave
s najväčšou pravdepodobnosťou bez
sochy Cyrila, Metoda a Gorazda.
Mesto síce odsúhlasilo jej umiestnenie na Hurbanovo námestie,
zamietlo však jej stvárnenie. Ako
problém sa ukazuje aj ﬁnancovanie
súsošia. Na dielo v odhadovanej
cene 160.000 eur chceli realizátori
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príspevok od ministerstva kultúry.
Ten je ale neistý. Hovorca rezortu
Jozef Bednár: „Ministerstvo kultúry v súčasnosti neregistruje takú
žiadosť na podporu súsošia, ktorú
by bolo možné podporiť.“
Matej Baránek, moderátor
RTVS: „Konferencia biskupov
Slovenska avizuje viaczdrojové ﬁnancovanie, konkrétne informácie

Na českom ústavnom súde, ktorý sa
dnes zaoberal cirkevnými reštitúciami, nakoniec verdikt nepadol. O návrhu na ich zrušenie pravdepodobne
rozhodnú v pondelok. Súd si vypočul
záverečné návrhy a odmietol akékoľvek zdržiavanie konečného verdiktu. Rovnako nevyhovel žiadnym
návrhom na vypočúvanie ďalších
svedkov. Minister a predseda legislatívnej rady vlády Petr Mlsna súd
upozornil na to, že premiér Nečas
už zmluvy so zástupcami 16 cirkví
podpísal. Ak by Ústavný súd zákon
spochybnil, záväzok štátu už platí.
Pripomeňme, že v hre je 134 miliárd
TA3, 29/05/2013
českých korún.

Šokujúce prenasledovanie
kresťanov
Každý rok zomrie vo svete asi
100 000 kresťanov v súvislosti s ich
vierou. Pre vatikánsky rozhlas to povedal stály pozorovateľ Svätej stolice
pri OSN, arcibiskup Silvano Maria
Tomasi. Ako problémové oblasti konkrétne spomenul Blízky východ, Afriku a Áziu. „Sú to šokujúce, neuveriteľné čísla,“ vyhlásil. Kresťania sú
podľa Tomasiho nútení opúšťať svoje
domovy a v niektorých častiach sveta
im ničia a podpaľujú kostoly. Sú tiež
obeťami znásilnení, únosov a diskriminácie. Náboženská sloboda je poznamenaná sektárstvom, netoleranciou, terorizmom a diskriminačnými
Šport 30/05/2013
zákonmi.

však odmietli zverejniť. Hovorca
Jozef Kováčik nateraz dokonca nevylučuje ani to, že termín júl 2013
stíhajú.“
Jozef Kováčik, hovorca Konferencie biskupov Slovenska: „Myslím si, že ešte je priskoro hodnotiť
takúto situáciu, snaha tu je, dobrá
vôľa tu je. Na druhej strane samozrejme sú tu aj opačné sily. Napriek
tomu si myslíme, že tak veľké
osobnosti ako sú Sv. Cyril a Metod
by mali mať dôstojné a patričné
miesto aj v našom hlavnom meste.“
Rádio Regina BA, 30/05/2013
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Zasiahne pápež?
Bezákovi pomôže iba nový pápež!
Zhodne to tvrdí nunciatúra i Konferencia biskupov Slovenska. Róbert
Bezák sa podľa našich informácií
naozaj chystá osloviť pápeža Františka. Verí, že mu po roku nedobrovoľného oddychu pomôže. Róberta Bezáka vlani 2. júla odvolali
z funkcie trnavského arcibiskupa.
Začal sa mu sabatový rok, počas
ktorého kňaz nesmie vykonávať
bohoslužby. Po skončení tohto obdobia je podľa cirkevného funkcionára obvyklé, že kňazov opäť ustanovia na určitý post. „Biskupov
menuje a odvoláva len najvyššia
pápežská stolica. Nebudeme sa
vyjadrovať k právomociam Vatikánu,“ vysvetlil hovorca Konferencie
biskupov Jozef Kováčik, keď sme
sa ho pýtali na ďalší Bezákov osud.
Rovnako sme pochodili i na úrade
nuncia, najvyššieho predstaviteľa
Vatikánu na Slovensku.
Mlčí aj rehoľa
„Róbert Bezák je členom rádu
redemptoristov. Je na nich, akou
funkciou ho poveria,“ tvrdí hovorca slovenských biskupov. Stanovisko rehole redemptoristov sa nám
do uzávierky tohto čísla nepodarilo
získať.
Mieri do Vatikánu
Podľa našich informácií má
odvolaný arcibiskup namierené
do Vatikánu. „Pápež František je
revolučnejší, ako si trúfol byť Bezák. Ten preto verí, že Svätý Otec si
vypočuje jeho verziu o odvolaní.
Bezák však čaká na vhodnejší čas.
Nového pápeža stále obklopujú
úradníci, ktorí ho odvolali,“ prezradil nám kňaz a blízky priateľ Bezáka.
JOZEF VOJČINIAK
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Vatikán intenzívne rieši Bezáka!
Čoskoro to bude rok, čo arcibiskupa Róberta Bezáka bez vysvetlenia
odvolali z jeho postu. Spoza múrov
Vatikánu však prenikajú informácie, ktoré naznačujú, že kauza sa
čoskoro pohne. Dokonca v prospech odvolaného šéfa Trnavskej
arcidiecézy!
Vatikán je najtajomnejší štát na
svete. Zákulisné informácie z chodieb Apoštolského paláca sa na
verejnosť dostávajú len zriedkakedy. No výnimky sa stávajú. To
je aj prípad odvolaného Róberta
Bezáka. Podľa informácií Nového
Času sa totiž jeho meno spomínalo
na stretnutí najvplyvnejších mužov
tohto štátu. Okrem kardinálov mal
byť prítomný aj nový pápež František. Počas debaty vraj zaznelo aj
tvrdenie, že delikt, pre ktorý bol
Bezák z postu šéfa Trnavskej arcidiecézy odvolaný, sa v skutočnosti
nestal a jeho prípad budú musieť
opäť otvoriť a vyriešiť! Konferencia biskupov Slovenska (KBS) na
otázku, či vedia o tomto stretnutí
a či niektorý z biskupov po zvolení pápeža Františka s Rímskou
kúriou o Bezákovi komunikoval,
reagovala, že ,,KBS nevstupuje do
vymenúvania ani odvolávania biskupov. Je to výhradné právo Svätého Otca.“ Informácie Novému
Času však potvrdil samotný arcibiskup. ,,O rozhovore a o tom, že
sa v mojom prípade nestal delikt
viem aj ja len z počutia,“ reagoval na chýry z Vatikánu Bezák. No
dodal, že spoločná debata s pápežom je ešte v nedohľadne. ,,O mojom stretnutí s rímskym biskupom
Františkom neviem nič, hoci o to

stále žiadam a zo Slovenska v najbližších týždňoch neodchádzam,“
upresnil. Hovorca Svätej stolice
Frederico Lombardi do uzávierky
neodpovedal. Informácie spoza
múrov Vatikánu napĺňajú túžby tisícok veriacich. Po zvolení nového pápeža Františka mnohí z nich
verili, že sa kauza Be záka pohne
dopredu. František ešte ako kardinál v Buenos Aires cestovával
verejnou dopravou, na verejnosti
nenosil biskupskú čiapočku solideo, či odmietol bývať v honosnom
paláci. Bezák sa po Trnave tiež občas prechádzal v riﬂiach, v kostole
vystupoval s hudobnou skupinou
a v arcibiskupskom paláci otvoril
reštauráciu pre verejnosť.
Ako sa vyvíjala kauza
1. 7. 2012 Oznámil, že na druhý
deň - 2. júla ho odvolajú.
16. 7. 2012 Zverejnili sa ponižujúce otázky, na ktoré musel odpovedať hodnostárom.
14. 12. 2012 Prvý televízny rozhovor po odvolaní Českej televízii.
15. 12. 2012 Naznačil pochybné
ﬁnancovanie v cirkvi za Jána Sokola.
17. 2. 2013 Premiéra Bezákovej
pravidelnej relácie na TA3.
27. 2. 2013Kardinál Marc Ouallet mu prikázal mlčať.
24. 5. 2013 Petícia na Bezákovu
podporu s 15-tisíc podpismi je vo
Vatikáne.
Kauzu trnavského arcibiskupa
už konečne začal riešiť aj Vatikán.
Dočká sa očistenia svojho mena?
Rehabilituje František Bezáka?
Nový Čas 31/05/2013

Plus jeden deň 30/05/2013

Ani Boh nevie, čo s ním bude!
Zničený kostol
v Novej Lehote
Kostol svätého Mikuláša v Novej Lehote je poškodený. Strecha nad vchodom do barokového chrámu s prepadla. Aj preto sa v ňom bohoslužby
konajú iba raz mesačne. Na záchranu
kultúrnej pamiatky je nutné vykonať
v spolupráci s pamiatkármi niekoľko
prieskumov a zistiť, v akom stave je
STV 2, 30/05/2013
poškodenie.
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Osud biskupa Róberta Bezáka je stále nejasný...
Hrozí mu, že ostane bez peňazí
a práce. Ani spolurehoľníci Róberta
Bezáka zatiaľ netušia, čo s ním bude
ďalej. Podľa našich informácií však
redemptoristi, ku ktorým patrí, sa
snažia jeho situáciu vyriešiť.
Po odvolaní z postu trnavského
arcibiskupa sa Bezák stal pomocným duchovným v banskobystrickej
Radvani. Jeho mesačný príjem klesol

na necelých štyristo eur. Ako kňaz
bez fary a farníkov nemôže využívať
ani výhody dedinských farárov. „Byt
a náklady na život si musí platiť ako
bežný človek. Doslovne ho zrazili
na kolená,“ rozhorčuje sa Bezákov
priateľ. Onedlho uplynie rok od jeho
odvolania a zatiaľ nikto nevie, čo
bude ďalej. „Snažíme sa riešiť jeho
situáciu. Výsledok musí prísť v najbližšom čase,“ tvrdia redemptoristi.
(pror), Plus jeden deň 31/05/2013
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Verím v Boha,
aj napriek prieskumu
Podľa výskumu britského psychológa Richarda Lynna vraj v Boha veria
menej inteligentní ľudia. Nikdy som
si nemerala IQ, ale vďaka tomuto
prieskumu aspoň viem, kam patrím,
a som vďačná, že aj napriek môjmu
hendikepu s IQ sem môžem prispievať. Najčastejšie argumenty ateistov
sú tie, že keby Boh existoval, tak nedopustí to a ono... Najmä všetko to utrpenie. Je skutočne vysoko ,,inteligentné“ si myslieť, že Boh je niečo medzi
Džinom vo fľaši a Vilom Rozborilom,
ktorý vám splní všetky želania a nechá
vás žiť v Miami bez zubného kazu.
Pretože ,,inteligentní“ ľudia si myslia,
že dobré je to, čo im neurobí ,,bobo“.
Inteligentní ľudia sú totiž takí inteligentní, že to vedia lepšie než Boh.
Inteligentný človek verí iba tomu, čo
videl svojím zrakom, ktorý je taký
nedokonalý, že si nevšimne ani známeho na chodníku a nerozlíši Pyca od
Sajfu. Inteligentný človek sa spolieha
na svoj mozog s kapacitou využitia
poťažmo päť percent. Inteligentný
človek využíva takzvané kritické uvažovanie, čiže aplikuje kritériá, ktoré
si vyskladal z milizlomku skúseností
a vedomostí a celé to riadi tým istým
už spomínaným mozgom. Inteligentný človek sa spolieha sám na seba,
čím opäť naznačuje, že skutočne ,,pochopil“ zmysel Boha ako asistenta na
dosiahnutie cieľov. Z výskumu ďalej
vyšlo, že deti prirodzene veria v Boha,
kým nenastane akt dospievania. Alebo
inými slovami - akt programovania sa
na dospelácku kritickú myseľ podľa
nespočetných a veľmi rôznych vzorov
v okolí. Ako už aj starý dobrý Jung
povedal - všetci ľudia majú v sebe zakódovanú túžbu nájsť Boha. Vôbec sa
nechcem dotknúť ľudí, ktorí neveria
v Boha, pretože je to každého slobodné rozhodnutie, či verí, alebo nie. Či
verí v existenciu, alebo neexistenciu,
stále aj tak ide o vieru v niečo. Vysvetliť človeku Boha je ako pokúsiť sa
rybe vysvetliť, čo je voda. A na to fakt
nemám. Mojím skromným IQ si však
dovolím domnievať sa, že medzi inteligenciou a múdrosťou je priepastný
rozdiel v takej mierke, ktorá sa ,,inteligentovi“ logicky vysvetliť nedá. Ale
zas sa možno veľmi mýlim... Boh vie.
Adela Banášová
HN 31/05/2013
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Pápež stavil na mobilné aplikácie
Pápež František plní sľub, že
otvorí Vatikán moderným technológiám. Aj vďaka nemu spustila
cirkev prvé aplikácie pre tablety
a smartfóny. Tie napríklad veriacich navigujú do najbližšieho kostola, pripravia ich na spoveď či
prinesú prepis pápežových kázní.
Cirkev si od šírenia viery cez mobilné zariadenia sľubuje získanie
najmä mladých veriacich. ,,Chceme, aby evanjelium putovalo do
vreciek každého mladého človeka
na svete,“ tvrdí Andrew Small, šéf
inštitúcie Pápežské misijné diela v USA. Práve Small sa pritom
postaral o vznik prvých aplikácií s cirkevnou tematikou. Nový
program Horúcou a najžiadanejšou novinkou vo svete katolíckych aplikácií je program Missio.
Pápež ho pred pár dňami osobne
odštartoval kliknutím na svojom
iPade. Spustil ho tlačidlom na
displeji, ktoré vývojári označili
latinským slovom Evangelizantur,
teda v preklade ,,Nech sú evanjelizovaní“. Nový program, ktorý si
odvtedy ľudia môžu stiahnuť zdarma, ihneď zaznamenal úspech.
,,O aplikáciu Missio je záujem.
Hneď po jej uvedení do života
si ju stiahlo 1 140 ľudí v takmer
troch desiatkach krajín sveta,“
povedala pre HN redaktorka Vatikánskeho rozhlasu v Taliansku
Mária Fábryová. Boom s aplikáciami Vďaka programu môžu ľudia cez svoje tablety či smartfóny
spoznať prácu misionárov, pozrieť si videá či sledovať pápeža
na každom jeho kroku. ,,Missio
je aplikácia so správami o dianí
v katolíckej cirkvi v jednotlivých
krajinách i vo Vatikáne. Mám ju
stiahnutú aj ja vo svojom tablete.

V poslednom čase využíva katolícka cirkev aplikácie veľmi intenzívne. Aj u nás na Slovensku
sa už objavujú prvé takéto novinky,“ povedal pre HN cirkevný expert Imrich Gazda. S cirkevnými
aplikáciami sa pritom v poslednom čase doslova roztrhlo vrece.
,,Vatikán propaguje aj svoju oﬁciálnu aplikáciu Vatican. va App,
či aplikáciu o pápežovi The Pope
App. Podobných programov je už
mnoho, zatiaľ viem aj o dvoch
slovenských. Zaujímave sú však
aj aplikácie pre bohoslužobné
a modlitebné knihy,“ tvrdí Gazda.
Veľkými priekopníkmi v katolíckych aplikáciách sú najmä naši
severní susedia. Do smartfónu či
tabletu si Poliaci môžu stiahnuť
programy na výučbu ruženca či
prípravu na spoveď. Niektoré dokonca pomáhajú deťom naučiť
sa všetko potrebné na prvé sväté prijímanie. Ako programy do
smartfónov existujú aj modlitebníky, životopisy svätých na každý deň v roku či mobilná verzia
Biblie. Čerešničkou na torte je
v Poľsku aplikácia, ktorá je akoby kostolným navigátorom. Nájde
najbližšie kostoly v okolí, zobrazí cestu do konkrétneho chrámu
a informuje aj o tom, o koľkej
v ňom bude omša. ,,Táto aplikácia vznikla s pomocou viac ako
8-tisíc telefónov. Jej cieľom je
vytvoriť aktuálnu databázu s adresami farností a časom začiatkov
omší,“ opisuje unikátny program
pre mobilné telefóny poľský diakon Lukasz Przelazly.
Pápež František posúva cirkev
bližšie k moderným technológiám.
Oľga Gluštíková, HN 30/05/2013

Záchrana Katarínky pokračuje
DECHTICE - Záchrana ruín Kostola a kláštora sv. Kataríny v Malých
Karpatoch bude pokračovať aj počas tohtoročných prázdnin. Letné
tábory pre dobrovoľníkov tu majú
takmer už dvadsaťročnú tradíciu.
Ich účastníci si môžu aspoň na krátky čas vyskúšať život bez mobilov,
internetu a počítačov.

V posledných rokoch sa venujú
úprave pôvodnej veže kostola na
vyhliadkovú, trámy si pritom krešú tak ako pred stáročiami - ručne.
Zrúcanina je ukrytá v lese medzi
obcami Dechtice a Naháč v okrese
(sita)
Trnava.
Plus jeden deň, 31.5.2013

22/2013

PRÍLOHA ŽC

Monitoring médií

Kancelárka pápežovi: Idem správnou cestou?
Keď sa nemecká kancelárka vyberie
do Ríma za pápežom a obíde talianskeho premiéra i prezidenta, vyvolá
to pozornosť. Bola sobota 18. mája
a odbilo práve jedenástu hodinu,
keď Svätý Otec prijal vo svojej súkromnej knižnici Angelu Merkelovú.
Na novinových fotograﬁách spolu
žartovali, ale mimo kamier sa radili
o mimoriadne vážnej téme: sprievodných znakoch hospodárskych
premien Európy. Sú bolestivé a v európskom Stredomorí už presahujú
prah znesiteľnosti. Ulice mnohých
miest sa cez víkendové dni plnia
demonštrantmi. Napríklad aj krátko
po odchode nemeckej návštevníčky
sa uskutočnil v centre Ríma masový
pochod. Pálčivé dôsledky politiky
razantných úspor nútia hlavu katolíckej cirkvi zaujímať k nim priame
postoje.
Povahy až prekvapivo blízke
Hoci pápež František nemá ekonomické vzdelanie, k hospodárskym
otázkam na domácej pôde a ich
globálnemu kontextu sa vyslovoval
ako argentínsky arcibiskup a neskôr
kardinál. Donútil ho k tomu krach
argentínskej ekonomiky a štátnych
ﬁnancií koncom minulého storočia,
ale aj spor vlády v Buenos Aires
s Medzinárodným menovým fondom, ktorý dosiaľ neodznel. Viacerí
talianski, španielski a portugalskí
politici sa diskrétne obracajú na
Františka s otázkami o podobnostiach dneška s argentínskymi turbulenciami v rokoch 1999 až 2002.
Nemožno sa čudovať ani šéfke nemeckej vlády, že s ním preberala
súčasnú hospodársku krízu starého
svetadielu ako so znalcom, a nie ako
s teológom, odtrhnutým od praxe.
Jorge Mario Bergoglio bol vysvätený za kňaza až ako 33-ročný
v decembri 1969. Pôvodným povolaním i vzdelaním je tento syn prisťahovalcov z Talianska chemickým
technikom. Po vstupe do jezuitského rádu vyštudoval ﬁlozoﬁu a teológiu. Stále si uchováva technické
myslenie a na rozdiel od väčšiny
teológov dokáže analyzovať dianie okolo seba aj prírodovedeckým
exaktným spôsobom. Túto vlastnosť
má spoločnú s A. Merkelovou, ktorá pred vstupom do vysokej politiky
pracovala v akadémii vied v odbore
kvantovej chémie. Mladú Angelu
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spájal v detstve s teológiou a vierou
jej otec – luteránsky pastor, ktorý sa
presťahoval i s rodinou z Hamburgu na pridelenú faru vo východnom
Nemecku.
Ekonomika pre ľudí
Na tomto pozadí vidno, že nálepkovanie nemeckej kancelárky ako
chladnej technokratky bez kúska citu
a súcitu nejde do hĺbky. Krehkú povahu „železnej Angely“ prehliada aj
prestížny rebríček časopisu Forbes,
ktorý minulý týždeň vyhodnotil A.
Merkelovú ako najmocnejšiu a najvplyvnejšiu ženu planéty. Tretíkrát
po sebe a siedmykrát v ostatných desiatich rokoch. Nemecká kancelárka
podľa autorov rebríčka dôsledne
pretláča na domácej a eurozónovej
aréne politiku úspornosti s plným
vedomím z toho plynúcich výhod
i nevýhod pre Nemecko a Európsku úniu. Na gréckom a románskom
juhu Európy si však neochvejná Nemka vykoledovala hanlivé prívlastky a karikatúry s hákovými krížmi.
Spomínaní demonštranti v Ríme si
tiež neodpustili vystavovanie plagátu zobrazujúceho ju v nacistickej
uniforme. No v tom čase už opúšťala
v lietadle taliansky vzdušný priestor
a delila sa o dojmy
Po audiencii u pápeža a tlačovej
konferencii A. Merkelovej novinári
vyniesli na svetlo pozoruhodné výroky odrážajúce odvrátenú, mäkšiu
stranu kancelárky. Suchou rečou
agentúrneho spravodajstva konzultovala s pápežom náboženské otázky, globalizáciu a úlohu Európy vo
svete. Zaujala však tým, ako bezprostredne sa stotožnila s tvrdením
hostiteľa, že poslaním ekonomiky
je slúžiť ľuďom. Zhodla sa s ním aj
v požiadavke na regulovanie ﬁnančných trhov: „Je to naša hlavná úloha. Urobili sme istý pokrok, ale stále
sme nedosiahli stav, keď môžeme
povedať, že vykoľajenie sociálneho
trhového hospodárstva sa nezopakuje. Malo by to byť tak, že ekonomika
slúži ľuďom. V ostatných rokoch to
tak vždy nebolo.“
Čiastočne pod silným vplyvom
Svätého Otca prejavila kancelárka
sympatie s južnou perifériou eurozóny: „Vlády v Taliansku, Španielsku,
Írsku, Portugalsku a najmä v Grécku
sa sústredili na okresávanie deﬁcitov a na úspornosť. V dôsledku toho

ustrnul rast a prudko stúpla nezamestnanosť. Mnohé, často rodinné
ﬁrmy v južnej Európe skrachovali,
keď vyschli úverové zdroje.“
Bremeno zodpovednosti
oťažieva
V tomto bode však empatie A.
Merkelovej k juhu únie ustali a netrúfala si pred novinármi priznať,
že možno pritvrdo forsírovala to, čo
Juhoeurópania označujú ako úsporomániu. Nemecko má politický
systém so slabým prezidentom a silným kancelárom – predsedom vlády. Hospodárska prevaha Nemecka
v eurozóne i v EÚ robí zo šéfky jeho
exekutívy vplyvnú osobnosť európskeho a svetového dosahu. Prejaviť
navonok slabosť, mäkkosť či krehkosť pripadalo nemeckej kancelárke
ako nemysliteľné. Ľudí, ktorým sa
mohla zdôverovať s pocitmi, váhaniami a neistotami, má okolo seba
pramálo.
V stredoveku sa európski panovníci chodievali zdôverovať k pápežom. A. Merkelová sa s Františkom
prvýkrát zišla už pri jeho marcovej
intronizácii. Nenamietal proti jej
návrhu na osobný rozhovor a zdá
sa, že v ňom našla vzácnu spriaznenú dušu. Paríž sa k nej obracia
chrbtom a vládnuci francúzski socialisti ju označujú za „egoisticky
nezmieriteľnú“. Chlad voči nej vo
Francúzsku natoľko tuhne, že sa jej
verejne zastal aj predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz – inak
jej socialistický nemecký oponent:
„Angela Merkelová nemôže byť obviňovaná za všetko zlé v Európe.“
Skeptické hospodárske prognózy
pre eurozónu podkopávajú sebaistotu
nemeckej kancelárky v udržateľnosť
kurzu na prekonávanie hospodárskej
krízy. O pol roka ju čakajú nemecké parlamentné voľby. Nemá zatiaľ
rovnocenného protivníka a pravdepodobne ich vyhrá. Prognózy víťazstva ju však príliš nenadchýnajú.
Čakalo by ju bremeno zodpovednosti za štát, ktorý je oporou – ale nemilovanou – pomerne labilného spoločného európskeho domu. Boli by
to ďalšie štyri roky po ôsmich, ktoré
v novembri 2013 odkrúti „v službách vlasti“. Denník Bild Zeitung,
známy úzkymi konexiami s politickými špičkami v Berlíne, sa zmienil
o možnosti predčasného odchodu
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Navrhujú ľahké rozvody
Ak sa chcú manželia rozviesť, štát
im v tom nesmie nijako brániť.
Sulíkovci prichádzajú s nápadom takzvaného rozvodu dohodou.
Nad týmto návrhom však krútia hlavou nielen konzervatívci.
Richard Sulík, predseda strany
(SaS): „Nevidíme žiaden dôvod,
aby štát strkal do takýchto intímnych vecí nos.“
Redaktor: „V praxi by to vyzeralo takto. Ak sa chce rozvádzať
manželský pár, ktorý nemá deti, prípadne už ich má dospelé, stačí mu
podpísať notársku zápisnicu.“
Lucia Nicholsonová, poslankyňa Národnej rady (SaS): „Tie manželské páry, kde sú maloleté deti, by
sa rozvádzali dohodou, ale súd by
neskúmal príčiny ich rozvodu, to
znamená, že nestala by sa situácia,
že sudca, ktorý prvý raz vidí tých
manželov, by sa rýpal v ich súkromí
a rozhodoval o tom, či spolu majú
žiť alebo nemajú žiť.“
Redaktor: „A súd iba rozhodne
o nasledujúcej starostlivosti o deti.
Isté však je, že dnešný návrh liberálov nie je žiadnou novinkou. Pikantné je, že návrh na rozvody dohodou
pred rokom predkladal tu v parlamente Juraj Droba, vtedy poslanec
za SaS, ktorý najnovšie prešiel
k Danielovi Lipšicovi. Ich strana sa
volá Nová väčšina – Dohoda. Spája
konzervatívcov s liberálmi. A nečudo, že na návrh voľnejších rozvodov
majú v strane rozličné názory.“
Juraj Droba, poslanec Národnej rady (nezávislý): „Ja to naďalej
podporovať budem.“
Daniel Lipšic, poslanec Národnej rady (nezávislý): „Ja ten návrh
osobne nepodporím.“
Redaktor: „Máte tam ale Juraj
Drobu.“
Daniel Lipšic, poslanec Národnej rady (nezávislý): „Ale to je úplne v poriadku, ja si myslím, že ak
sa vieme zhodnúť na deväťdesiatich
percentách vecí na Slovensku. Ja
nehlasujem rovnako ani s poslankyňou Žitňanskou vždy. Proste sú
veci, kde si myslím, že je absolútne
legitímne, že môžeme mať rôzne
názory.“
Redaktor: „Proti uľahčeniu rozvodov je na Slovensku už tradične
cirkev. A možno trochu prekvapujúco aj skúsený psychológ.“
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A. Merkelovej z funkcie v polovici
roku 2015. Sama vraj viackrát naznačovala, že nemeckí premiéri by
nemali zotrvávať v úrade dlhšie ako
desať rokov.
Strašiak chudoby
Z pohľadu 76-ročného pápeža
mal rozhovor s 58-ročnou Nemkou
vysokú poznatkovú hodnotu. Upevnil jeho názor o neudržateľnosti
ﬁnančno-hospodárskej
doktríny
z dielne Trojky (MMF, ECB a EK).
On sám už dávnejšie varoval, že prehlbovanie priepasti medzi bohatými
a chudobnými zvýši v podmienkach
pokračujúcej hospodárskej recesie
v EÚ riziko destabilizácie starého
kontinentu. Naznačila to i májová
správa OECD.
Argentínsky pápež sa obáva veľkého úpadku, aký Európa nepamätá
od Veľkej hospodárskej krízy 1929
– 1933. Jeho navonok rétorické želanie spred dvoch mesiacov, aby
„celá cirkev bola cirkvou chudobných a cirkvou pre chudobných“,
nadobúda v tomto svetle mrazivý
význam možnej skutočnosti. V západnej i strednej Európe žijú už tri
povojnové generácie, ktoré nepoznali chudobu a nie sú psychicky
pripravené sa s ňou popasovať.
Beseda so sebaspytujúcou nemeckou kancelárkou utvrdila pápeža
v presvedčení, že svoje argentínske
skúsenosti so zvládaním spoločnosti
zasiahnutej hospodárskym, ﬁnančným i hodnotovým rozkladom sa
mu v Európe zídu.
Ekonomika s neľudskou tvárou
Ako zodpovedný dušpastier prevažne kresťanskej, i keď do značnej
miery sekularizovanej Európy však
nesedí pápež na Petrovom stolci so
založenými rukami. Káže, burcuje
a nabáda mocných a vplyvných na
rozvážnosť, aby sa predišlo radikalizácii zbedačených vrstiev. „Ľudia
sú menej dôležití než veci, ktoré prinášajú zisk tým, čo majú politickú,
spoločenskú a hospodársku moc.
Kam sme to dospeli? Až k tomu,
že si neuvedomujeme dôstojnosť
človeka, dôstojnosť pracujúceho!“
citoval vatikánsky rozhlas jeho prvomájový prejav.

Ešte nástojčivejšie prehovoril
na margo upadajúcej ekonomiky
16. mája vo Vatikáne k štvorici nastupujúcich veľvyslancov pri Svätej
stolici: „Pribúda patológií so psychologickými následkami, srdcia
mnohých ľudí zachvacuje strach
a zúfalosť – a to i v takzvaných bohatých krajinách. Mizne radosť so
života a zároveň silnie násilie a nemravnosť. Chudoba je čoraz očividnejšia. Ľudia bojujú o prežitie,
avšak toto prežívanie býva často
nedôstojné,“ uviedol. Podľa neho
ﬁnančná kríza, ktorou prechádzame,
dáva zabudnúť na jej prvotnú príčinu
– hlbokú krízu človečenstva. „Úplne
sme popreli prvenstvo človeka. Vytvorili sme nové idoly. Starozákonné zbožňovanie zlatého teľaťa dnes
ilustruje nový neľútostný jav – fetišizmus peňazí a diktatúra ekonomiky, ktorá nemá ľudskú tvár a nie je
človeku na osoh.“

Karol Kleinmann, klinický psychológ: „Určite nie. V podstate každý štát musí mať záujem na tom, aby
tie rodiny boli čo najstabilnejšie.“

Redaktor: „O návrhu SaS by
v parlamente mali hlasovať poslanci už v júni.“

Porovnanie rizika chudoby
v Európe v rokoch 2008 a 2011
Prvá desaťa viactisícová demonštrácia v krajine proti chudobe vyvolanej krízou a úspornými opatreniami vlády. Veľkosť dokumentuje
frekvenciu štrajkov.
Na Slovensku a v Česku sa v rokoch 2008 a 2011 miera rizika chudoby nezmenila (20,6. resp. 15,3%).
Hranica rizika chudoby je v každej krajine iná. Táto suma (v eurách)
predstavuje 60 % mediánu disponibilných ročných príjmov v krajine.
Miera rizika chudoby vyjadruje
podiel ľudí, ktorých disponibilný
príjem je nižší ako hranica rizika
chudoby. Najviac osôb pod touto
hranicou žije v Bulharsku, ktorá
o 9 % preskočilo aj rumunskú mieru
40,3 %
Hranica rizika chudoby
Miera rizika chudoby
NÓRSKO 17 396 14,6
ŠPANIELSKO 5199 27,0
SLOVENSKO 2 922 20,6
RUMUNSKO 867 40,3
PRAMEŇ: EUROSTAT

Adrian Peter Pressburg
Trend 30/05/2013

Rado Igaz, TV Markíza, 29.5.2013

22/2013

