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Blahorečia Jána Havlíka

Kardinál posvätil kostol

SKALICA – Diecéznu fázu procesu blahorečenia Jána Havlíka, rodáka
z obce Dubovce, včera otvoril vo Farskom kostole v Skalici bratislavský
arcibiskup Stanislav Zvolenský. Ján Havlík bol bohoslovec Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a mal by byť prvým blahorečeným z regiónu
Záhoria. V komunistických väzeniach a pracovných táboroch strávil viac
ako 11 rokov. Zomrel v roku 1962 vo veku 37 rokov na následky psychického a fyzického týrania.
(tasr), Plus jeden deň 10/06/2013

Slávnostnú posviacku oltára a kostola
v Starej Haliči v okrese Lučenec dnes
vykonal kardinál Mauro Piacenza,
prefekt Kongregácie pre klérus. Počas
posviacky vložil do pevného oltára
pozostatky štyroch svätých – relikvie
svätého Juraja mučeníka, patróna kostola a farnosti, svätého Tomáša apoštola, svätého Mikuláša biskupa a svätej Alžbety Durínskej. Rekonštrukčné
práce na stredovekom rímskokatolíckom Kostole svätého Juraja trvajú už
niekoľko rokov. Časti jeho lode pochádzajú z obdobia okolo roku 1270
a zdobí ho nový vyrezávaný krídlový
oltár. (tasr), Plus jeden deň 10/06/2013

Majster Pavol sa ukryl medzi apoštolov!
Odhalenie doteraz neznámej podobizne svetoznámeho umelca zo 16.
storočia
Sám seba zakomponoval do
presláveného diela! Majster Pavol
akoby tušil, že veľa informácií sa
o ňom nezachová. Desať rokov po
jeho smrti zachvátil Levoču a jej
archívy ničivý požiar. Jeho podoba je známa len vďaka tomu, že ju
podľa legendy zachytil vo svojom
najslávnejšom diele - najväčšom
drevenom gotickom oltári na svete,
ktorý je v Kostole svätého Jakuba
v Levoči.
Majster Pavol sedí na oltári po
pravej ruke sv. Jakuba. S názorom,
že ide o podobizeň svetoznámeho
umelca, sa stotožňuje aj archivár
na dôchodku a znalec levočskej
histórie Ivan Chalupecký. ,,Je veľký predpoklad, že ide o neho. Keď
som bol v kostole, v nemeckom
Švabachu, videl som na oltári veľmi podobný výjav. Na ňom sa farár zhovára s umelcom, ktorý oltár
zhotovil,“ povedal Chalupecký.
Podobný názor majú aj v levočskom múzeu, ktoré sídli v dome,
kde majster býval a majú v ňom
aj presnú kópiu výjavu Poslednej
večere z kostola. ,,S touto teóriou
prišli bratia Kotrbovci, ktorí oltár
v 60. rokoch minulého storočia reštaurovali. Je veľmi pravdepodobné,
že mali pravdu. Takže nevieme, odkiaľ k nám prišiel, ani kde je jeho
hrob. Vieme však, ako vyzeral. Na
oltári pravdepodobne stvárňuje sv.
Ondreja,“ uzavrela lektorka múzea
Anna Krigovská. Podľa Biblie bol
svätý Ondrej rybár a Ježiš ho ako
prvého privolal k apoštolskej práci.
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Oltár v Levoči je najvyšší
na svete
Drevený gotický oltár, ktorý
vytvoril majster Pavol z Levoče,
meria 18,62 m do výšky. Široký je
6,20 metra. Vytvorili ho v rokoch
1508 - 1510. Drevený 18,62 m x
6,20 m
1 517 V tomto roku pamiatku
upravili do podoby, v akej ju poznáme aj dnes. Dovtedy stál dlhšie
v ,,dreve“, to znamená, že bol nepomaľovaný.
5. oprava oltára prebieha v súčasnosti. Vzácnosť rekonštruovali aj v rokoch 1654, 1752 a 1861.
Komplexnou opravou prešiel v rokoch 1952 - 1954. Vtedy ho bratia
Kotrbovci úplne rozobrali a potom
opäť poskladali.
Posledná večera je zaujímavá
tým, že podobizne dvoch až troch
apoštolov sú vyrezané z jedného
kusa dreva.
2,47 metra meria najvyššia socha Madona s dieťaťom v náručí.
Dominantou pamiatky je hlavná oltárna skriňa, v ktorej sú umiestnené
sochy sv. Jakuba a sv. Jána.
Od XIII. st. sa v Levoči pravidelne koná Mariánska púť. Prichádzajú sem pútnici z celého Slovenska aj zo zahraničia, aby sa modlili
k Panne Márii.
Majster Pavol ako sv. Ondrej
Monumentálny oltár vznikol
v 16. storočí. V krúžku je časť, na
ktorej sa nachádza ﬁgúrka s podobizňou Majstra Pavla.
Plastika Majstra Pavla je na súsoší zobrazujúcom poslednú večePeter Novotný
ru.
Nový Čas 11/06/

Reštaurátori-čarodejníci
Zreštaurovali toľko historických
skvostov, že to ani nedokážu zrátať.
Reštaurátori z Levoče už tridsať rokov
dokazujú, že zrenovovať sa dá aj to, čo
na prvý pohľad ani opraviť nemožno.
Teraz svoje práce prezentujú v Kostole sv. Jakuba v Levoči.
Základom úspechu renovácie je
poctivý reštaurátorský prieskum. ,,Na
jeho základe sa potom dá určiť recept, ako sa pamätihodnosť opraví,“
vysvetľuje Ivan Tkáč, vedúci Oblastného reštaurátorského ateliéru (ORA)
v Levoči.
Podľa neho sa ku každému predmetu, maľbe či stavbe musí pristupovať individuálne. ,,Všetko je potrebné
najskôr dôkladne očistiť, potom sa
môže postupovať ďalej v závislosti od
toho, čo práve opravujeme,“ podotkol
Tkáč s tým, že zachovávanie a oprava
pamiatok sú povinnosťou každej spoločnosti.
Najviac reštaurátorských prác realizoval ateliér z regiónu Spiša, a to
nie je len preto, že je to domáci región ORA. ,,Je to dané aj tým, že najväčšia koncentrácia najvzácnejších
kultúrnych pamiatok je jednoznačne
na Spiši.Málokde na svete možno vidieť toľko pamiatok na takom malom
území, prakticky v každej obci máme
nejakú významnú pamiatku,“ konštatoval Tkáč. Peter Novotný, Nový Čas,
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Homosexuálna loby
vo Vatikáne
Podľa pápeža Františka existuje vo
Vatikáne homosexuálna loby. Túto
informáciu zverejnila skupina rehoľníkov z Latinskej Ameriky, ktorým to
pápež údajne povedal na stretnutí. Vatikán sa k tejto téme odmieta vyjadriť,
keďže išlo o súkromnú audienciu.
Podľa istých médií mala táto loby dokonca vydierať Benedikta XVI., aby
Markíza, 12/06/2013
odstúpil.

Pápež sa musí dozvedieť
o odstraňovaní kňazov!
Tentoraz si trnavskí veriaci bránia
svojich dekanov, ktorých doposiaľ
nezmyselne odvolal zo súčasných
farností a preložil na dedinské fary
apoštolský administrátor Ján Orosch.
Ten je momentálne mimo biskupského úradu a žiadne stanovisko nikto
k odvolaniu nepodáva. Aj to bolo dôvodom, prečo sa veriaci opäť rozhodli
pre petíciu.
Rozruch v Trnavskej arcidiecéze
stále trvá. Po tom, čo apoštolský administrátor stiahol štyroch dekanov,
v Trnave sa rozbehne nová petičná
akcia. ,,To, čo sa už deje, nemá s cirkvou nič spoločné. To sú už veci, ktoré zrejme pochopí len samotný Boh,
no aj my máme právo vedieť, čo sa
deje, a hlavne prečo,“ hovoria spoločne organizátori petície. Samotný list
podpísaný trnavskými veriacimi chcú
adresovať pápežovi Františkovi do
Vatikánu. ,,Chceme sa obrátiť na hlavu Cirkvi a veríme, že tieto nepochopiteľné kroky, ktoré vedú len k rozkolu cirkvi, sa raz a navždy skončia,“
tvrdia. Veriaci sa obávajú, že všetkých
kňazov, ktorí obhajovali Bezáka a stáli pri ňom, odvolajú. V trnavských
kostoloch vládnu neistota a strach,
čo bude ďalej. Občianske združenie
Pastor Bonus podalo v minulosti petíciu za odvolaného Róberta Bezáka,
v tomto prípade budú aj oni uvažovať
o petícii odvolaných dekanov. ,,Napriek tomu považujem v kontexte
neobjasneného odvolania emeritného
arcibiskupa Bezáka toto rozhodnutie
za nešťastné a neosožné pre dobro
Cirkvi,“ povedal Marek Nikolov.
Zuzana Šišovská, Nový Čas 14/06/2013
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Upratovanie po záplavách
Najzatopenejšia časť Bratislavy Devín
sa už pomaly spamätáva z najhoršieho. Ľudia odčerpávajú vodu z domov.
Sprístupnená je už aj hlavná cesta, po
ktorej začala premávať MHD.
Polícia do obce púšťa už aj autá,
ale zatiaľ len domácich, aby tam zbytočne nezavadzali povodňoví turisti.
Muž: „Dnes ráno sme začali.
Vlastne dobrovoľníci začnú prichádzať okolo nejakej pol dvanástej.“
Redaktorka: „Na Devínskej ceste, ktorá bola ešte včera zatopená, sa
dnes pracuje od skorého rána v plnom
prúde. No a tu už môžeme vidieť, ako
voda pekne klesá.“
Ľubomír Andrassy, vedúci krízového štábu: „Od siedmej hodiny
máme informáciu, že voda sa dostala
mimo hlavnej komunikácie.“
Redaktorka: „S vodou na dvoroch
i v domoch však Devínčania bojujú
ďalej. Dnes to tam vyzeralo ako na
veľkej brigáde. Bokom neostal nikto.“
*Muž: „*Dá sa ešte tej mašine
ubrať trošku???“
Miestna obyvateľka: „To bolo
všetko zaliate a teraz je to takto. A to je
obydlie ako veranda, kuchynka a tuná
mám obývačku.“
Miestny obyvateľ: „Stačí hadica,

umyť a na budúci týždeň grilujeme.“
Redaktorka: „Obyvateľom prišlo
pomôcť aj veľa dobrých ľudí, ktorých
župa zvážala z mesta. Až okolo *dvestopäťdesiat dobrovoľníkov neváhalo
zobrať metly či lopaty a pustiť sa do
práce.“
Muž: „Skúsme ísť tuto k tomuto
pánovi, čo potreboval šesť ľudí.“
Radovan Guulák, Slovenská katolícka charita: „Tešíme sa, lebo s tou
vodou akože ide to celkom rýchlo to
jedno poschodie.“
Dobrovoľníčka:
„Keď
som
všetkých videla, jak sa len premávajú
po Dunaji a len to tam fotia a nikto nič
nerobí, no tak je skvelé, že sa našli tí
ľudia, ktorí aj prišli.“
Redaktorka: „Elektrikári už v suchých domoch zapojili aj elektrinu.
Polícia však zostáva na mieste, aby sa
predišlo rabovaniu domov, do ktorých
sa domáci ešte nemôžu vrátiť. Niektoré domy sú ako špongie a potrvá ešte
dlho, kým sa absolútne vysušia, rovnako ako totálne zaplavená záhrada.“
Miestna obyvateľka: „Vystriekame, vydezinﬁkujeme, potom si zakúrime, aby sme to vysušili, vymaľujeme.“
Katarína Kulová, Markíza, 08/06/2013

Pokladnička bez milodarov
V šurianskej časti Kostolný Sek vykradli rímskokatolícky kostol. Zlodeji,
ktorým zrejme nie je nič sväté, zobrali
z pokladničky na milodary peniaze.
Podobná krádež sa odohrala aj v susednej obci, iba pár dní predtým.
Páchatelia kradli pravdepodobne
v noci. Do kostola sa dostali cez okno,
ktoré je v zadnej časti a to jednoducho
rozbili. Na fasáde zostali aj stopy od
topánok. Zlodeji vo vnútri poškodili aj
jedny dvere, ktoré vedú do zadnej časti
kostola. Sakristiu prehľadali a zobrali
odtiaľ dvadsať eur, ktoré boli údajne
v skrinke. Potom vlamači vypáčili
pokladničku s milodarmi. Tam našli
zhruba päťdesiat eur.
Obyvateľ Kostolného Seku: „To je
veľká drzosť, aby do kostola išli.“
Obyvateľka Kostolného Seku:
„Žandári tu boli ráno, tak neviem čo.“
Redaktorka: „Zlodeji išli evidentne iba po peniazoch. Žiadne relikvie
našťastie z kostola neukradli.“

Renáta Čuháková, hovorkyňa KR
PZ Nitra: „Pri vlámaní vznikla doposiaľ nezistená škoda.“
Redaktorka: „Aj keď vo svätostánku veľa peňazí nebolo, oprava
rozbitých dverí a okna bude stáť určite
stovky eur.“
Obyvateľ Kostolného Seku: „Všade sa kradne. Dneskajší svet je na
ﬁgu.“
Obyvateľka Kostolného Seku:
„Takí vagabundi. Poriadny človek to
neurobí, ani jeden.“
Renáta Čuháková, hovorkyňa KR
PZ Nitra: „Polícia už v tomto prípade
vedie trestné stíhanie pre trestný čin
krádeže vlámaním a po páchateľovi
pátrame.“
Redaktorka: „Iba pár dní predtým
aj v susednej obci Ondrochov kradli
vlamači v kaplnke. Odtiaľ údajne zobrali omšové víno a pokladničku s milodarmi, v ktorej boli iba tri eurá.“
Diana Pavlisová, TV JOJ, 08/06/2013
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Upracú ho zo Slovenska?
Veriaci dúfajú v Bezákov návrat,
analytik ho vidí v zahraničí
Chcú ho naspäť v Trnave! Stovky
ľudí sa modlia za to, aby sa odvolaný
arcibiskup Róbert Bezák opäť postavil do čela trnavskej arcidiecézy. Zisťovali sme, či je to ešte možné a aký
osud ho čaká.
Cirkevný analytik Imrich Gazda
si nemyslí, že by sa Bezák vrátil na
svoje miesto. „Teraz mu končí sabatický rok, čiže mu musia nájsť primerané miesto v cirkvi,“ zamýšľa
sa. Podľa neho by bolo neštandardné, keby Bezák dostal opäť arcibiskupský stolec. „V histórii cirkvi nepoznám takýto prípad. Nestáva sa,
že niekoho, koho z funkcie stiahnu,
neskôr opäť dosadia na pôvodné
miesto,“ vysvetľuje Gazda. Bezákovo pôsobenie vidí skôr za našimi
hranicami. „Adekvátnym miestom
preňho by bola pozícia apoštolského
nuncia, čiže veľvyslanca Svätej stolice,“ povedal.
Chcú ho späť
Stovky jeho podporovateľov sa
stretli vo štvrtok na Námestí svätého
Mikuláša v Trnave pri príležitosti 4.
výročia jeho vysvätenia za arcibiskupa. Na druhý deň, v deň Bezákových
menín, v pastoračnom centre na trnavskom prednádraží kňaz Marián
Díreš zaňho celebroval omšu. Jeden

z organizátorov povedal, že sa informácia o krivde, ktorá bola na Bezákovi spáchaná, už dostala k pápežovi
Františkovi. „Od ľudí z pápežovej
blízkosti sa tieto informácie čoraz
častejšie začínajú potvrdzovať,“ povedala pani Gabriela, mama Róberta
Bezáka.
Veríte, že Bezáka rehabilitujú?
Oľga Gusová (64), Trnava: „Dúfam, že Svätý Otec s tým urobí poriadok! Som za to, aby slovenskí biskupi
povedali, čo proti Bezákovi majú.“
Mária Remenárová (67), Trnava:
„Držím Bezákovi palce, aby mu to
vyšlo a svet sa dozvedel, čo bol skutočný dôvod odvolania všetkými milovaného arcibiskupa. Pápež už vie,
čo sa deje, a určite zasiahne.“
Zuzana Poláková (63), Trnava:
„Bezák pre Slovensko veľa urobil. Do
kostolov pritiahol i tých, ktorí tam už
nechodili. Dal ľudom vieru, že cirkev
je naozaj svätá. Po jeho odvolaní ostala horkosť v ústach.“
Pavol Ďuriš (57), Trnava: „Bezák chcel zvaliť múr medzi klerikmi
a obyčajnými ľuďmi. Pritiahnuť do
chrámov mladých. Preto aj to jeho
neformálne správanie. Časy sú už iné
a Konferencia biskupov Slovenska so
svojím stredovekým tmárstvom ľudí
(ep, pror)
do kostolov neláka.“
Plus jeden deň 10/06/2013

Bezákovi dekani prišli o miesta
Z miest do dedín presunul biskup Ján
Orosch štyroch dekanov Trnavskej
arcidiecézy. V minulosti sa zastali Róberta Bezáka.
Štyria dekani Trnavskej arcidiecézy, ktorí sa vlani ozvali pri odvolávaní arcibiskupa Róberta Bezáka,
prišli o miesta. Na dedinské fary ich
presunul biskup Ján Orosch, ktorý je
po Bezákovi poverený vedením arcidiecézy. Marcel Kubinec, László Parák, György Herdics a Patrik Bacigál
ponúkli vlani v septembri rezignáciu.
Orosch ju prijal, no poveril ich správou dekanskej agendy do vymenovania nástupcov. Teraz svoje rozhodnutie
nekomentuje. „Premiestňovanie kňazov je vnútornou záležitosťou každej
diecézy. Arcibiskupský úrad preto
uprednostňuje riešenie týchto záležitostí v prvom rade s dotknutými oso-
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bami,“ povedal hovorca arcidiecézy.
Dekanov dosadil na ich miesta Bezák
pri veľkých personálnych zmenách,
ktoré urobil po nástupe v roku 2009.
Odvolávaného arcibiskupa sa zastali
aj počas apoštolskej vizitácie vlani vo
februári. Bezáka pápež Benedikt XVI.
napriek tomu vlani v júli odvolal. Konkrétne dôvody nie sú doposiaľ známe.
Aj to je dôvod, pre ktorý sa veriaci za
Bezáka postavili. Bezák musel o odvolaní mlčať. Po tom, ako koncom
minulého roka prehovoril v televíziách, prišiel zákaz od kardinála Marca
Oulleta, ktorý je prefektom kongregácie pre biskupov. Upozornil ho, aby sa
zdržal mediálnych výstupov vrátane
duchovných príhovorov. Bezák dostal
po odvolaní rok voľna, počas ktorého
sa nemá venovať veriacim. (sita, vev)
SME 13/06/2013

Srholec: Bezák bude
rehabilitovaný
TRNAVA - Rehabilitácia. Slovo,
ktoré sa v súvislosti s odvolaným
trnavským arcibiskupom Róbertom
Bezákom spomína čoraz častejšie.
Jeho mama potvrdila, že pápež sa
o prípad jej syna skutočne zaujíma.
Anton Srholec tvrdí, že Bezák bude
rehabilitovaný.
Vo štvrtok uplynuli štyri roky
od momentu, keď bol Róbert Bezák
vysvätený za arcibiskupa, no a 2.
júla to bude presne rok, čo ho predchádzajúci pápež z úradu odvolal. Po tom, ako Nový Čas minulý
týždeň informoval, že vo Vatikáne
pápež Bezákovu kauzu riešil s kardinálmi, sa informácie o posune
za múrmi Rímskej kúrie začínajú
množiť.
,,Svätý Otec František sa o to
zaujíma,“ povedala mama odvolaného arcibiskupa Gabriela Bezáková. Potvrdila, že informácie
o kauze jej syna dostáva od svojich
kardinálov. Ďalším dôkazom sú aj
slová kňaza Antona Srholca. Ten
dokonca na námestí v Trnave vyhlásil: ,,Som presvedčený, že bude
rehabilitovaný.“ Pred niekoľkými
stovkami veriacich dodal, že ,,našťastie, máme aj v cirkvi novú jar,
ktorou sú určité signály od pápeža
Františka.“ Tieto slová počul arcibiskupov brat. ,,O všetkých kauzách, ktoré sa týkali a týkajú môjho brata, viem aj napriek tomu, že
žijem s rodinou vo Viedni. Je to
veľká nespravodlivosť, ale teraz
už sa nedá nič robiť,“ povedal Jozef Bezák. Jeho ďalšie slová však
sklamali Trnavčanov, ktorí veria
v Bezákov návrat do ich mesta.
,,Myslím, že brat sa už späť nevráti, ale uvidíme. Sám som bol zvedavý, ako toto zhromaždenie bude
vyzerať, ale som rád, že ľudia nezabúdajú, je to pekné,“ dodal.
Za svojho syna sa modlili aj rodičia Gabriela a Jozef Bezákovci.
Bezáka vysvätili za arcibiskupa
pred štyrmi rokmi.
Do Trnavy prišiel aj arcibiskupov brat Jozef, ktorý žije vo Viedni.
Za arcibiskupa sa modlili rodičia aj brat
Zuzana Šišovská, ms, sita
Nový Čas 08/06/2013
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Hlásanie rovnosti v láske vyjde v Rusku draho
Verejná obhajoba neheterosexuálnych vzťahov bude v Rusku
trestná. Poslancov neodradilo
varovanie Európskej únie pred
porušovaním ľudských práv ani
protestné bozkávanie sa dievčat
s dievčatami pred moskovskou
Štátnou dumou. Dolná komora
parlamentu včera prijala zákon zakazujúci „propagáciu netradičných
sexuálnych vzťahov medzi neplnoletými“. Iným zákonom vychádzajúcim v ústrety konzervatívnej
pravoslávnej časti spoločnosti
v rovnaký deň preradila hanobenie
viery z kategórie priestupkov medzi trestné činy. „Je to inkvizícia,“
reagoval líder mimoparlamentnej
opozičnej strany Jabloko Sergej
Mitrochin. „Rusko bude na smiech
celému svetu,“ dodal. Za propagáciu netradičných sexuálnych
vzťahov bude v Rusku hroziť pokuta od vyše 90 po takmer 24-tisíc eur. „Tradičnými sexuálnymi
vzťahmi sú vzťahy medzi mužom
a ženou, ktoré sú predpokladom
na zachovanie a rozvoj mnohonárodnostného ľudu Ruska,“ vysvetlila predkladateľka zákona Jeleňa
Mizulinová, čo sa pod použitým
pojmom má rozumieť. Právna
norma medzi prejavmi zakázanej
propagácie doslova uvádza aj „šírenie zvrátenej predstavy o rovnoprávnosti netradičných a tradičných sexuálnych vzťahov“. Pre
cudzincov zákon stanovuje ešte
prísnejšie postihy ako pre ruských
občanov. Popri ﬁnančnej sankcii
im bude hroziť aj pätnásť dní väzby a vyhostenie z krajiny. Zákony
podobné tomu, ktorý včera prijala
Štátna duma, už dávnejšie platili
v desiatich z 83 subjektov federácie. V Petrohrade napríklad za
propagáciu homosexuality bol odsúdený Nikolaj Alexejev, šéf projektu GayRussia. Pokutu vo výške 125 eur mu súd vyrubil za to,
že v centre mesta držal v rukách
transparent s nápisom: „Homosexualita nie je zvrátenosť. Zvrátenosťou je hokej na tráve a balet
na ľade.“ Alexejev včera vyhlásil,
že novoprijatý zákon napadne na
Európskom súde pre ľudské práva.
Nový zákon prakticky znamená
zákaz akýchkoľvek dúhových pochodov. Tie radnice ruských miest
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aj doteraz z údajných bezpečnostných dôvodov zakazovali, teraz
však budú mať pevnejšiu oporu
v zákone. Bojovníci za práva sexuálnych menšín totiž ťažko nájdu
na sprievod verejný priestor pod
holým nebom, kde by mohli zaručiť, že sa nedostane nik neplnoletý. Podľa čerstvého prieskumu prijatie sporného zákona podporuje
až 88 percent Rusov. O silnejúcej
homofóbii spoločnosti svedčí aj
ďalšie zistenie agentúry VCIOM:
55 percent Rusov sa dokonca vyslovilo za zákaz homosexuálnych

vzťahov a ich trestné stíhanie, ako
to bolo až do roku 1993. Kým
za propagáciu homosexuality
v Rusku zatiaľ väzenie nehrozí,
„urážka cítenia veriacich“ sa má
trestať až trojročným odňatím slobody. Zákon o hanobení viery je
reakciou na vlaňajšie škandálne
vystúpenie dievčenskej punkovej
kapely Pussy Riot v pravoslávnom chráme, kde protestovali proti výzvam pravoslávnej cirkvi, aby
veriaci hlasovali v prezidentských
voľbách za Vladimíra Putina.
ik, reuters, Pravda 12/06/2013

Kňazi chcú zakázať
Iron Maiden!
Naši farári vyhlásili križiacke ťaženie proti koncertu heavymetalovej
kapely
Kňazi v Piešťanoch sa búria!
Ostro protestujú proti koncertu
skupiny Iron Maiden, ktorý sa má
uskutočniť na piešťanskom letisku.
Britská heavymetalová legenda je
známa uctievaním a propagáciou
okultizmu a jeho symbolov. Duchovní vyzývajú predovšetkým
mladých, aby si chránili vieru.
V najbližšej nedeľnej kázni sa
v tomto duchu chcú prihovoriť
všetkým veriacim.
Služobníci Boží v okolí Piešťan
verejne vyjadrujú svoj nesúhlas,
aby sa veriaci zúčastňovali na koncerte svetoznámej kapely Iron Maiden, ktorá vystúpi na hudobnom
koncerte Topfestu 27. júna. ,,Samozrejme, že sme proti takejto hudbe.
Svoju vieru si chránime a vážime.
To učíme aj mladých ľudí,“ povedal František Bačík, katolícky dekan v Piešťanoch. V textoch Iron
Maiden sa podľa neho vyzýva na
násilie a uctievanie satana. Dekan
vyjadril obavu, že ich vystúpenie
môže ovplyvniť najmä mladých
ľudí. ,,Treba sa vyhýbať takejto
hudbe, psychicky to na nich môže
veľmi negatívne vplývať,“ dodal.
K problému sa vyjadril aj evanjelický kňaz Miroslav Hvožďara,
ktorý je známy svojou otvorenosťou. ,,Satanizmus je uctievanie satana a je to veľké nebezpečenstvo

pre nás kresťanov. Určite bude lepšie, aby mladí ľudia nešli na tento
koncert ani zo zvedavosti,“ povedal
pre Nový Čas. Veriaci spisujú petíciu za nesúhlas s verejným uctievaním zla a satana. ,,Koncert jednej
z najväčších svetových legiend
určite nebudeme rušiť,“ rezolútne
vyhlásil za organizátorov Topfestu
Dušan Drobný. Dodal, že členovia
kapely uctievanie okultných symbolov a satana opakovane dementovali a vôbec necítia potrebu sa
vyjadrovať k znepokojeniu našich
kňazov.
Katolícky dekan F. Bačík
SOKOL BOL PROTI BLACK
SABBATH
V roku 1995 vtedajší arcibiskup
Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy
Ján Sokol protestoval proti pozvaniu hudobnej skupiny Black Sabbath. Koncert sa uskutočnil v bývalom bratislavskom amﬁteátri 14.
septembra 1995. ,,Minulé obdobia
v nás zanechali stopy po morálnej
devastácii, liatím oleja do ohňa. Poskytnutie priestoru takej skupine,
ktorej programom je satanizmus,
vzývanie diabla a k jej symbolom
patrí obrátený kríž a číslo 666, je
neprípustné,“ vyjadril sa Sokol.
Evanjelický farár Miroslav
Hvožďara vyzýva veriacich, aby
na koncert nešli.
Skupina je známa motívmi
diabla.
Zuzana Šišovská
Nový Čas 12/06/2013
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Biskup Orosch,
prečo mlčíte?
O odvolaní štyroch dekanov Trnavská arcidiecéza zaryto mlčí! Telefón
hovorcu Dušana Kolenčíka je vypnutý. V budove sa vraj nenachádza ani
hovorca, ani biskup Ján Orosch poverený vedením Trnavskej arcidiecézy.
Zrejme im neprekáža, že ľudia chcú
poznať pravdu o čistkách v cirkvi.
Odvolanie a presun štyroch dekanov
na menšie fary vyvolal medzi veriacimi roztrpčenie. Chcú vedieť, či je za
tým podpora Róberta Bezáka. Trnavský biskupský úrad však už dva dni
ignoruje akékoľvek otázky. „Pokúšal
som sa zistiť dôvody. No i mne povedali, že biskup Orosch nie je v úrade
prítomný,“ povedal nám odvolaný
dekan zo Šale László Parák.
Zakázali im hovoriť?
Nepochodili sme ani my. „Nie je
tu nikto, kto by mohol odpovedať novinárom. Pravdepodobne tu nik taký
nebude ani vo štvrtok,“ vytrvalo opakoval vrátnik arcibiskupského úradu.
„Personálne záležitosti v Trnavskej arcidiecéze sú v právomoci
povereného arcibiskupa,“ reagoval
hovorca Konferencie slovenských
biskupov, Jozef Kováčik. KBS vraj
odvolaným dekanom zakázala hovoriť s novinármi. „To, o čom môžu
kňazi na verejnosti hovoriť, určujú
kánonické normy, ktorých plnenie
každý kňaz na seba dobrovoľne prevzal,“ tvrdí Kováčik. Duchovní sa
napriek tomu neboja vyjadriť názor.
„Je to v súlade s otvorenosťou, ktorú
hlása Svätý Otec. Prezradil som len
to, čo má právo vedieť každý,“ tvrdí
László Parák.
Čo vyvolalo rozruch?
Štyria dekani Trnavskej arcidiecézy dostali listy o odvolaní a vymenovacie dekréty do menších obcí. Vo
funkcii končia 1. júla trnavský dekan
Marcel Kubinec, dekan Šale László
Parák, dekan z Dunajskej Stredy György Herdics a dekan zo Smoleníc
Patrik Bacigál.
JÁN OROSCH: Dlhuje veriacim
vysvetlenie.
ARCIBISKUPSKÝ ÚRAD: Nik
kompetentný sa tu vraj nenachádza.
RÓBERT BEZÁK: Preložili dekanov kvôli nemu?
Veriaci sa pýtajú, či museli odísť
štyria dekani JOZEF VOJČINIAK
Plus jeden deň 13/06/2013
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Pomsta za Bezáka?
TRNAVA – Čistky v trnavskej arcidiecéze pokračujú! Po tom, ako si
priaznivci Róberta Bezáka pripomenuli minulý týždeň výročie jeho
vysviacky za arcibiskupa, prišla
krutá rana. Štyroch dekanov trnavskej diecézy preložia na dedinské
fary. Doplatili na to, že sa zúčastnili na spomienke na Bezákovu
vysviacku? Trnavský dekan Marcel
Kubinec to považuje za neférové
konanie a pomstu arcibiskupstva.
„Keď som po odvolaní Bezáka ponúkol svoju rezignáciu, neprijali ju.
Keď to už nik nečakal, tak ma posielajú na malú faru v Šoporni. Je
to dokončenie toho, čo sa v trnavskej arcidiecéze začalo odvolaním
Róberta Bezáka z funkcie arcibiskupa,“ tvrdí Kubinec.
Slová trnavského kňaza potvrdil i ďalší Bezákov podporovateľ,
dekan László Parák zo Šale. „Som
veľmi prekvapený. Písomne som
ponúkol rezignáciu ešte 4. júla
2012. Trnavský arcibiskup Orosch
ju síce prijal, ale vzápätí ma poveril
funkciou dekana. Tak neviem, čo
sa mohlo zásadné za ten rok udiať,
že musím odísť na faru vo Veľkom
Mederi,“ vysvetľuje šaliansky dekan. Čo si o všetkom myslí odvolaný dekan Györgyho Herdicsa z Dunajskej Stredy, sa nám nepodarilo
zistiť, celý deň sme ho nezastihli.
Podľa miestnych má vraj však
skončiť na fare v neďalekej Bake.
Štvrtým odvolaným dekanom je
Patrik Bacigál zo Smoleníc. Jeho
presun však podľa našich zistení nesúvisí s Bezákom. Odvolaní dekani
sa sami budú domáhať vysvetlenia
tohto neočakávaného rozhodnutia.
„Veľmi rád by som sa dozvedel, čo
sa stalo také, že všetky doterajšie
dohody o mojom pôsobení prestali
platiť,“ dodal trnavský dekan Marcel Kubinec.
Arcibiskup mlčí
O vysvetlenie ku kauze sme
chceli požiadať i povereného arcibiskupa trnavskej arcidiecézy. Na
vrátnici arcibiskupského paláca nás
však včera rýchlo odbili. „Nie je tu
hovorca ani arcibiskup Ján Orosch.
Určite tu nebudú ani dnes,“ vysvetlili nám včera. (pror, ep)
Ďalšie čistky v cirkvi: Trnavský
arcibiskup odvolal štyroch dekanov

Čo to znamená?
Chce arcibiskupstvo zmenami
v dekanátoch znížiť vplyv Bezákových stúpencov? Ako dekani
viedli niekoľko farností a mali pomerne veľké právomoci. Po zmene
miesta sa z nich stanú radoví kňazi,
podriadení dekanom.
György Herdics
DEKAN
Z
DUNAJSKEJ
STREDY: Jeho novou farnosťou
bude Baka.
László Parák
ŠALIANSKY DEKAN: Skončí
ako farár vo Veľkom Mederi.
marcel kubinec
DEKAN V TRNAVE: Bude farárom v Šoporni.
Patrik Bacigál
smolenický dekan : Zatiaľ nie je
jasné, kde skončí.
Súhlasíte s odvolaním vášho
dekana?
Helena (74), Dunajská Streda: Problémy s dekanom neboli,
omše si odslúžil. Raz spomínal
na omši aj prípad arcibiskupa
Bezáka. Ale ja sa do tejto politiky nemiešam.
Peter (23), Trnava: Odvolať dekana za to, že je priaznivcom biskupa Bezáka, nie je spravodlivé.
Cirkev tvrdí, že je neomylná, ale
ja mám pocit, že tých omylov je už
priveľa.
Natália (20), Trnava: Pripadá
mi to veľmi nedôstojné. Cirkev
nám má predsa byť morálnym príkladom a nie ukážkou pomsty za
iný názor.
Tomáš (32), Dunajská Streda:
Počul som o dekanovom odchode,
spomínali nejaké konﬂikty, ale vraj
odišiel aj pre zdravotné problémy.
(ep, pror)
Eva (69), Šaľa: Mrzelo by ma,
ak by jediným dôvodom odvolania nášho pána dekana bol fakt, že
je priaznivcom Róberta Bezáka.
Modlím sa za oboch.
Zuzana (79), Šaľa Kedy už konečne bude tomu koniec, že prestanú kňazov trestať za názor!
RÓBERT BEZÁK: Naposledy
sa na verejnosti objavil v apríli, na
poslednej rozlúčke s utýranou Luckou (+ 5).
pror, ep, Plus jeden deň 12/06/2013
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Vo Vatikáne je homosexuálne loby!
Ale sám to zmeniť neviem...
Pápež František priznal pomery
v Rímskej kúrii:
Pomery za múrmi Vatikánu sú,
zdá sa, oveľa horšie, než si všetci
mysleli. Pápež František to priznal
počas súkromného rozhovoru s pútnikmi z Latinskej Ameriky. Dokonca
zazneli slová ako ,,korupčný prúd“
a loby homosexuálov“. Hovorca
Svätej stolice informácie odmietol
komentovať. Prečo?
Vatikánska administratíva je
z veľkej časti prehnitá až na kosť!
Ako ináč sa totiž dajú vysvetliť
slová pápeža Františka, ktoré zazneli na minulotýždňovej audiencii
so zástupcami latinskoamerickej
a karibskej cirkevnej konfederácie
(CLAR). Aj keď stretnutie bolo súkromné, jeho účastníci si robili z neho
zápisky a tie sa teraz dostali na verejnosť. Pápež sa s nimi rozprával aj
o pomeroch v Rímskej kúrii. ,,V kúrii sú zbožní ľudia, skutočne zbožní.
Ale tiež je tam prúd korupcie, a to je
pravda. Hovorí sa o loby homosexuálov, a tiež to je pravda, i tá tam je.
Musíme zvážiť, čo s tým môžeme
robiť,“ cituje prepis Františkových
slov stránka Re? ection and Liberation. Pápež priznal, že pred konkláve
všetci hľadali spôsob, ako urobiť reformu. ,,Hľadal som to aj ja sám. Ale
nemôžem robiť reformy sám, je to

otázka pre celý manažment,“ uviedol
František, ktorý jedným dychom dodal, že je zmätený. Zároveň priznal, že
veľké nádaje vkladá do nových ľudí
vo funkciách. ,,Posunú to dopredu...
Modlite sa za mňa, aby som robil čo
najmenej chýb, je to možné,“ uzavrel
Svätý Otec. Bolo by zaujímavé vedieť, ako sa pri čítaní týchto riadkov
cíti trnavský arcibiskup Róbert Bezák. Ten sa tiež snažil urobiť poriadky
v majetkoch. Po tom, ako sa pustil
do práce, ho cirkevní hodnotári zosmiešnili otázkami, v ktorých sa ho
pýtali napríklad na styky s osobami
,,pochybnej povesti“ a krátko na to
ho odvolali. ,,Téma, o ktorej píšete,
je taká zásadná, že sa na základe počutého ani nemožno vyjadriť,“ uviedol Bezák. Cirkevný analytik Imrich
Gazda údajné pápežove slová vníma
s opatrnosťou. V zápiskoch môže
dôjsť k posunu ich významu. ,,V poslednom čase sa však niekoľko kardinálov a biskupov pozitívne vyjadrilo
k istej forme akceptovania homosexuálnych zväzkov, ktoré však nesmú
byť kladené na úroveň manželstva.
Na druhej strane sa ozývajú kritické
hlasy, ktoré takéto postoje označujú
za dôkaz prenikania homosexuálnej
agendy do cirkvi,“ uviedol Gazda.
Veronika Ševčíková, Miroslav Staník
Nový Čas 13/06/2013

Na ďalšej križovatke
Homofóbia klope aj na brány Vatikánu. Nový pápež na „súkromnom“
stretnutí pripustil existenciu tzv. homosexuálnej loby vo svetovej centrále rímskokatolíckej cirkvi. Že by
bola pod lampou s večným svetlom
najväčšia tma? Františkovo prerieknutie, ktoré sa nemalo, alebo práve
malo v zápase o reformu rímskej
kúrie dostať aj za múry svätopeterského chrámu, nie je informačnou
bombou. Zainteresované noviny
už koncom minulého roka písali
o vzťahoch „svetskej povahy“ medzi
vysokopostavenými prelátmi i laikmi. Súviselo to s tajnou správou
o krádeži dôverných cirkevných dokumentov, ktorú trojica kardinálov
predložila Benediktovi XVI. O dva
mesiace nato sa vzdal svojho stolca.
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Odvolával sa na zlý zdravotný stav,
no skôr si uvedomil nedostatok síl na
to, aby presadil vo vatikánskej administratíve zásadné zmeny. Vtedy sa
hovorilo len o možnosti vydierania
duchovných pre ich netradičnú sexuálnu orientáciu, teraz ich dávajú
do jedného vreca s „korupčným prúdom“ a mocenskými intrigami. Bolo
by nebezpečné, keby sa v mene očisty kurie, ale aj jej národných ﬁliálok,
i na Slovensku, mala rozkrútiť honba
na homosexuálov v reverendách. Katolícka cirkev potrebuje reformu. Ide
však o to, či sa vráti do čias odhaľovania čarodejníc a strigôňov, alebo si
nájde miesto v modernom svete tak,
ako sa to podarilo iným náboženským spoločenstvám. Martin Krno
Pravda 14/06/2013

Sexuálne škandály v cirkvi
Suspendovali homosexuálneho kňaza
Vatikán v októbri 2007 suspendoval
kňaza, ktorý priznal, že je gej. V televízii povedal, že sa necíti v stave hriechu pre svoje homosexuálne aktivity,
ale že ich musí držať v tajnosti z dôvodu, ako sa na ne pozerá katolícka
cirkev.
14-tisíc eur uložil nemecký súd pokutu bývalému kanonikovi (66) essenského biskupstva za sex so 16-ročným
mladistvým, ktorému za tieto sexuálne
služby navyše kanonik zaplatil.
Z policajných odposluchov sa zistilo, že v marci 2010 pápežský ceremoniár a člen bratstva Ctihodných pánov
Jeho Svätosti Angelo Balducci dohovára 29-ročnému vatikánskemu zboristovi služby prostitútov. Z odposluchov
vyplýva, že Balducci sprostredkoval
celý rad milencov a najmenej jeden
z nich študoval za kňaza
Zadržali kňaza
V júli 2010 zadržala polícia amerického rímskokatolíckeho kňaza Kevina Graya (64) na základe obvinenia,
že zneužil vyše 1,3 milióna dolárov.
Počas siedmich rokov používal cirkevné peniaze na mužských spoločníkov,
luxusné hotely a reštaurácie.
Súd v rakúskom Innsbrucku sa
v apríli roku 2011 zaoberal neobvyklým ľúbostným trojuholníkom. Farára
z Bavorska súd uznal vinným z obťažovania tirolského kňaza a študenta
teológie. Obaja kňazi mali ľúbostný
vzťah s mladým mužom. Cirkevný
hodnostár z Bavorska soka z Tirolska
obťažoval mesiace anonymnými telefonátmi a listami so sexuálnym obsahom zrejme zo žiarlivosti.
Kniha Sex a Vatikán
Mnoho kňazov rôznych národností vo Vatikáne a v katolíckych kongregáciách v Ríme vedie skrytý homosexuálny či heterosexuálny život. Tvrdí
to taliansky novinár Carmelo Abbate
v knihe Sex a Vatikán. Publikácia
opisuje na základe anonymných svedectiev časté homosexuálne vzťahy
medzi kňazmi či kňazmi a laikmi. Autor tvrdí, že má aj dôkazy zo skrytých
kamier.
Zavreli baziliku
V máji 2011 dal pápež Benedikt
XVI. zavrieť rímsku Baziliku svätého
Kríža v Jeruzaleme vedenú cisterciánskymi mníchmi a dal ich rozptýliť do
rôznych kláštorov. Podľahli vraj voľnejším mravom. Nový Čas 13/06/2013
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Zvrhlosti sa spomínali
už v Tomkovej správe
Informácie o vydieraniach niektorých prelátov Rímskej kúrie ľuďmi spoza vatikánskych múrov sa
objavili aj v správe, ktorú vlani
dostal emeritný pápež Benedikt
XVI. To mal byť jeden z dôvodov, pre ktorý odstúpil.
O tajnej správe informoval
ešte vo februári taliansky denník
La Repubblica. Vypracovať ju
mali traja kardináli, medzi nimi
aj Slovák Jozef Tomko. Jej existenciu však zatiaľ Vatikán oﬁciálne nepotvrdil. Už v nej sa má
spomínať existencia akejsi gay
loby. Okrem iného sa v supertajnom dokumente uvádza, že
niektorí vatikánski preláti sú pod
vplyvom síl mimo Rímskej kúrie.
To znamená, že sú „vydierateľní“
zo strany laikov, s ktorými majú
kontakty „mondénneho charakteru“. Po tom, ako Benedikt XVI.
dostal časť dokumentov, poznamenal, že „do siete cirkvi sa dostali zlé ryby“. Celá správa je vo
dvoch knihách a každá z nich má
300 strán a okrem sexuálnych
zvrhlostí a vydieračiek sa venuje
napríklad aj úniku dokumentov
z pápežovho apartmánu. Vyšetrovanie kauzy VatiLeaks viedol
kardinál Julian Herranz. Vo svojich zisteniach opisuje šablónu,
podľa ktorej vo Vatikáne funguje
sieť lobistov. Autori tajnej správy
rozdelili svoje zistenia do štyroch
skupín podľa toho, ku ktorej kongregácii alebo regiónu ich aktéri
patria. A tak sú zaradení medzi
saleziánov, jezuitov, Ligúrčanov
a Lombarďanov. „Kto má v hlave
najmä peniaze, sex a moc a svet
vníma týmito mierami, nie je
schopný inak vnímať ani cirkev,“
vyhlásil po zverejnení informácií
hovorca Vatikánu Frederico Lombardi. Zistenia zo správy sa totiž
dostali na svetlo sveta pár týždňov pred začatím konkláve
Kardinál Tomko vypracoval
správu pre Benedikta XVI.
Pápež František pár týždňov
po nástupe do úradu zistil, do akej
miery je administratíva cirkevného štátu prehnitá.
Miroslav Staník
Nový Čas 13/06/2013
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Šebek: Slovensko má iný problém
Fakt, že Vatikán nepoprel pápežove
vyjadrenia o existencii záujmových
skupín, ktoré presadzujú homosexuálov, svedčí o pomeroch v katolíckej cirkvi. Podľa Jaroslava Šebeka
z Historického ústavu českej akadémie vied nimi pápež prezentuje, že
chce ozdraviť morálny stav vo vedení
cirkvi a spustiť očistný proces.
Dajú sa pápežove slová o existencii homosexuálnej loby v rímskej kúrii považovať za prelomové
vyjadrenie?
Domnievam sa, že ide o mimoriadne dôležité vyjadrenie, aj keď,
ako sa zdá, uniklo neplánovane zo
súkromného stretnutia. Vatikán však
tentokrát tieto informácie nepoprel,
hoci v predchádzajúcich rokoch vždy
špekulácie o existencii homosexuálnej loby dementoval. Podľa mňa
je možné tieto výroky vidieť v predchádzajúcich pápežových snahách
o zlepšenie dôveryhodnosti katolíckej cirkvi, reagovať na aféry, ktoré
zasiahli dokonca i samotný Vatikán.
Tieto vyjadrenia považujem za pápežovo úsilie spustiť očistný proces
v rámci štruktúr v kúrii.
Potvrdzuje pápežovo vyjadrenie to, čo kardinál Tomko údajne
napísal v správe? Tiež sa mala spomínať existencia gay loby, vydieranie niektorých prelátov kvôli tomu,
aké majú vzťahy.
Táto správa, pochopiteľne, nebola
zverejnená, takže každá informácia
o nej sa pohybuje iba v rovine špekulácií. Je však pravdou, že v posledných mesiacoch sa o vplyve homosexuálnej loby v centre katolíckej cirkvi
hovorilo a pápež František dal údajne
najavo, že sa chce usilovať o ozdravenie morálneho stavu v najvyššom
vedení cirkvi.
Existuje podľa vás homosexuálna loby aj na Slovensku?
Pápež dáva najavo, že to s reformou vnútri Vatikánu naozaj myslí
vážne. Vysiela signály, ktoré by na

veriacich mali pôsobiť pozitívne
v tom zmysle, že vo Vatikáne dochádza k zmene štýlu vedenia. Nemyslím si, že konkrétne na Slovensku by
existovala podobná loby, že by nejako
zásadne ovplyvňovala dianie v cirkvi.
Slovenský katolicizmus má z môjho
pohľadu skôr iné problémy. Napríklad jeho vedúci predstavitelia veľmi
nevedia komunikovať s verejnosťou.
To však nevylučuje, že tu sú napríklad
kňazi s touto sexuálnou orientáciou.
Ako sa prejavuje existencia nejakej záujmovej skupiny v cirkvi?
Podľa zahraničných komentárov
k pápežovmu výroku, ktoré som zaregistroval, má ísť o snahu presadzovať
im blízkych kandidátov do rôznych
funkcií. Súčasne ide o problém, že
ľudia, ktorí udržiavali homosexuálne
styky, boli, pochopiteľne, náchylnejší
na možné vydieranie a ovplyvňovanie.
Hovorilo sa, že za odvolaním
arcibiskupa Bezáka bolo aj to, že
nezaujal odmietavé stanovisko
k otázkam homosexuality. V súvislosti s vyjadrením pápeža sa ukazuje aj tento dôvod odvolania ako
reálnejší?
Okolo arcibiskupa Bezáka sa vyrojilo toľko informácií, že je ťažké sa
v nich vyznať a povedať skutočný dôvod jeho odvolania. Myslím si, že táto
kauza ešte čaká na svoje riešenie. Ako
som už naznačil, slovenskí cirkevní
predstavitelia zatiaľ o celej veci príliš
nekomunikovali.
Čo by sa v cirkvi teraz malo
udiať? Čistky alebo uvoľnenie pravidiel?
Myslím si, že akákoľvek loby, ktorá by chcela presadzovať svoje záujmy a predstavy, bez ohľadu na celok
a všeobecnejší záujem, je problémom
ako v cirkvi, tak napríklad aj v politike. Treba hľadať cesty, ako vplyv rôznych lobistických skupín usmerňovať,
aby nemali taký výrazný vplyv na roz(eo), Pravda 14/06/2013
hodovanie.

STRUČNE
Podľa hovorcu KBS Jozefa Kováčika avizovaný sobotňajší pochod
v Bratislave nie je aktivitou katolíckej cirkvi. Tá pripravuje veľký pochod za život na jeseň v Košiciach. Má sa konať 21. a 22. septembra.
JÁN FELIX, Šport, 11.6.2013
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Prvý kandidát za Bezáka?
Rozpútal sa boj o post trnavského
arcibiskupa
Boj o trnavský arcibiskupský
úrad sa vyostruje! Iba pár dní po
odvolaní štyroch dekanov arcidiecézy sa na svetlo božie dostávajú
ďalšie zákulisné informácie.
Objavilo sa totiž prvé meno
údajného kandidáta na post trnavského arcibiskupa. Pôsobenie dočasného ordinára Jána Oroscha,
ktorý riadi Trnavskú arcidiecézu
po minuloročnom odvolaní Roberta Bezáka, by sa malo už čoskoro
ukončiť. Informácie o možnom
kandidátovi na funkciu arcibiskupa
nám poskytol kňaz, ktorý si neželá
svoje meno z pochopiteľných dôvodov zverejniť. Do zápasu o post
trnavského arcibiskupa sa podľa
neho zapojil i slovenský metropolita arcibiskup Stanislav Zvolenský. „Ten veľmi pretláča svojho
riaditeľa kúrie Tibora Hajdu,“ dodal kňaz.
Čo na to Hajdu?
„O ničom takom som nepočul a nie je to pravda. Takto sa to
v cirkvi nerobí a viac na túto tému
nebudem diskutovať,“ odbil nás,
keď sme Tibora Hajdu oslovili.
Skúpy na informácie o novom arcibiskupovi bol i hovorca Konferencie slovenských biskupov Jozef
Kováčik. „Dokedy bude takýto stav
trvať, o tom rozhoduje Svätý Otec.
Rovnako i menovanie nového arcibiskupa v Trnave je na rozhodnutí
Svätého Otca,“ informoval nás.
Osloviť sme chceli aj súčasného ordinára Jána Oroscha, v úrade
sme ho však nenašli. Vraj bol na
služobnej ceste. Kňaz, ktorý nám
informácie o zápase o post po odvolanom arcibiskupovi Bezákovi
poskytol, však tvrdí. „To, čo sa
deje v zákulisí cirkevnej politiky,
je už veľký hnus. Treba, aby ľudia
poznali tvrdú pravdu,“ dodal.
Bezák o odvolaných dekanoch:
„Pomaly už bude tomu rok od
ukončenia môjho pôsobenia v Trnave. Neurčujem vonkoncom prípadne zmeny v Trnave. Áno, dekani
dali k dispozícii svoj úrad. To som
vedel. Ale nechcem predpokladať,
že by s nimi súčasný administrátor neprebral ich ďalšie pôsobenie
v diecéze a spoločne sa dohodli,“
napísal nám Bezák. Po štyroch
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O homosexualite bude cirkev aspoň hovoriť
Katolícku cirkev čakajú veľké zmeny.
Svedčia o tom aj posledné vyjadrenia
pápeža, že v cirkvi existuje homoloby,
ktorá presadzuje svoje záujmy. Podľa
historičky práva Kataríny Zavackej
ide o prelomové slová hlavy katolíckej cirkvi, ktoré naznačujú zmeny
nielen vo Vatikáne, ale aj na Slovensku. Na verejnosť prenikol prepis
z pápežovho súkromného rozhovoru
so zástupcami latinskoamerickej a karibskej cirkevnej konfederácie. „V kúrii sú zbožní ľudia, skutočne zbožní.
Je tam však aj korupčný prúd, a musíme si priznať, že je to pravda. Hovorí
sa o loby homosexuálov a, bohužiaľ,
tiež je to pravda, aj tá tam je. Musíme
zvážiť, čo s tým môžeme robiť,“ povedal na stretnutí pápež František. Za
výrokmi pápeža vidí Zavacká prelomové vyjadrenie, pretože o takýchto
veciach sa na verejnosti nehovorilo.
„Tento pápež dáva nádej na určité
uvoľnenie, ak by to malo ísť touto líniou, vyvetrá sa tam, už to tam nebude také zatuchnuté. Aspoň sa o týchto
témach začne hovoriť. Na začiatok
je to veľká vec,“ myslí si. Dodáva,
že z jeho vyjadrení nie je jasné, či sa
presadzujú určití ľudia, alebo či loby
pracuje na tom, aby sa pravidlá uvoľňovali. Historička dodáva, že v prípade homosexuality je to na Slovensku
podobné ako vo Vatikáne. „Každý to
vie, len sa o tom nerozpráva. Akurát
vo vtipoch, ale aj to je známka toho,
že to existuje,“ myslí si. Cirkev na
Slovensku sa podľa nej správa veľmi
stredoveko. „Človek, ktorý sa k otázkam homosexuality nepostaví úplne
negatívne, má v cirkvi miesto tak, ako
má miesto pod slnkom. Tváriť sa, že
kňazi nemajú deti, pričom pravdou
je opak a nestarajú sa o ne, je oveľa
horšie ako pozitívny postoj k homosexualite,“ dodala Zavacká. Konferencia biskupov Slovenska sa k situácii odmieta vyjadrovať. Na otázku,
či sa aj na Slovensku rieši podobná
problematika, neodpovedala. „Môžeme len zopakovať vyjadrenie hovorcu
Svätej stolice, že kedže ide o citát zo
súkromného rozhovoru, nebudeme ho
komentovať,“ povedal výkonný sekdňoch ku kauze poslala stanovisko
aj Trnavská arcidiecéza „Personálne
zmeny sú vnútornou záležitosťou
každej diecézy. Úrad preto upred-

retár KBS Anton Ziolkovský. Podľa
cirkevného analytika Imricha Gazdu
zverejnené zápisky treba čítať opatrne, pretože nejde o presný záznam
pápežových slov. „Nemožno ich však
brať ani na ľahkú váhu. Hovorca Svätej stolice medializované pápežove
vyjadrenia nedementoval, povedal
len, že ich nebude komentovať,“ hovorí Gazda. Gazda tvrdí, že pápež
František chystá veľké zmeny. „Na
prvý pohľad sa zdá, že veľmi nekoná,
ale jeho opakované slová o potrebe
zmien, ako aj zriadenie komisie, ktorá
mu má pomôcť s ich uskutočnením vo
Vatikáne, naznačujú, že sa chystá niečo zásadné. Počas troch mesiacov vo
funkcii nevymenil žiadneho predstaviteľa rímskej kúrie, čo tiež naznačuje, že nechce ostať len pri čiastkových
zmenách,“ povedal cirkevný analytik.
Pápež František sa v súkromnom
rozhovore vyjadril, že v cirkvi existuje homoloby, ktorá presadzuje svoje
záujmy
Tlak homosexuálnej loby nie je
novinkou
Pápežove vyjadrenia, ktoré prenikli na verejnosť, nie sú prvou informáciou o tom, že za múrmi Vatikánu
funguje gay loby. Ešte v decembri
emeritnému pápežovi Benediktovi
XVI. priniesli traja kardináli, medzi
ktorými bol aj slovenský kardinál Jozef Tomko, 300-stranovú tajnú správu. V dokumente sa píše aj o homosexuálnych vzťahoch vatikánskych
prelátov. Niektorí môžu byť ľahko
vydierateľní práve pre sexuálnu
orientáciu a to, aké kontakty udržiavajú. Tieto informácie vraj mohli byť
jedným z dôvodov, prečo emeritný
pápež odstúpil. Informáciu zverejnil
taliansky denník La Repubblica. Vatikán nepotvrdil, že správa existuje.
Údajne bola vytvorená aj homosexuálna sieť, ktorá organizovala sexuálne schôdzky. V správe sa okrem
homosexuality hovorí o lobistickej
sieti, ale aj o ﬁnančných záujmoch,
ktoré sú s ňou spojené.
Eva Okoličániová
Pravda 14/06/2013

nostňuje ich riešenie s dotknutými
osbami,“napísal hovorca Dušan Ko(pror, ep, pfka, red)
lenčík.
Plus jeden deň 14/06/2013
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