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Pápež požehnal motorkárov
Našťastie dobré správy prichádzajú
aj zo zahraničia. Teraz vás konkrétne pozvem na jedno z najznámejších
námestí v celej Európe. Patrí k tým
najkrajším na celom svete. Jeho kapacita je niekoľko tisíc ľudí a mnohí,
ktorí ho navštívia, na ňom hľadajú
okrem viery aj životnú silu. Už ste
na to stopercentne prišli. Hovorím
o Svätopeterskom námestí vo Vatikáne, kde sa stretávajú veriaci doslova z celého sveta. No tí, o ktorých
bude reč teraz, neprišli ani pešo, ani
lietadlom, dokonca ani autobusom.
Po požehnanie si k Svätému otcovi
prišlo totiž celkom netradičné publikum, tisícky harlejákov.
Zvuk hučiacich motorov takmer
prekričal modlitbu veriacich na vatikánskom námestí, zatiaľ čo pápež
zdravil prítomných z papa mobilu.
Po skončení bohoslužby sa prihovoril aj motorkárom a udelil im svoje
požehnanie.
Pápež František: „Zdravím početných účastníkov sprievodu a mo-

torkárov z talianskej polície.“
Peter Nitnaus, reportér TA3:
„Povolenie na vstup dostalo asi 800
z nich. Ďalší zatiaľ vystavili svoje
stroje pozdĺž cesty vedúcej priamo
k Bazilike svätého Petra. Na počesť
Františka ozdobili svoje motorky zástavkami s jeho podobizňou.“
Motorkári: „Prišiel z oboch strán,
najskôr z jednej a potom z druhej.
Požehnal našim motorkám. Bolo to
krásne, absolútne úžasné.“
Motorkári: „Je to fantastický deň
plný zábavy. Veľa ľudí sa zaujíma
o naše stroje, fotia si ich a pýtajú sa
nás na náš životný štýl.“
Reportér TA3: „Pápežské požehnanie bolo súčasťou osláv 110.
výročia spustenia výroby kultových
amerických motocyklov. Desaťtisíc
majiteľov motoriek z celého sveta
sa rozhodli tento vzácny moment
osláviť práve vo večnom meste. Dve
motorky nakoniec venovali aj samotPeter Nitnaus
nému pápežovi.
a Eva Jánošíková, TA3, 21/06/2013

Levočský chrám ničí voda
Krytinu vymieňali len pred dvanástimi
rokmi, aby zachránili históriu. Teraz
ju opravujú opäť. Chrám svätého Jakuba v Levoči ničí voda. Cez poškodenú strechu sa dostala až do interiéru. V Levoči je čulý pracovný ruch.
Okrem toho, že rekonštruujú námestie,
prerábajú aj sfušovanú strechu na kostole. Pred rokom sme sa s dekanom
dostali do podkrovia kostola. Ukazuje
nám zničenú strechu. Všade, kam prenikalo svetlo, bola krytina poškodená.
(Začiatok archívneho vysielania,
30. 4. 2012)
František Dlugoš, dekan v Levoči:
„Je ťažká, je to množstvo, veľa štvorákov. Nie je upevňovaná tak, ako iné,
naviac sme si všimli hore veľkú vlnovku a naviac, keď ste si všimli, hore má
vlnovku a práveže do tej vlnovky sa
opiera do každej vietor a buď ju dvihne, alebo vypadne.“ (Koniec archívneho vysielania, 30. 4. 2012)
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Klaudia Budzová, redaktorka:
„Cez rozbité škridly sa voda dostala
do podkrovia a potom stekala až do
interiéru chrámu. Na stenách sú fľaky,
voda stekala aj po stĺpoch. Po dvanástich rokoch strechu opäť opravujú.“
Alžbeta Pitoráková, Mestský úrad
v Levoči: „Vymieňajú sa aj nejaké
poškodené časti strechy, čiže niektoré
krokvy, niektoré trámy bude sa osadzovať osadzovať aj parozábrana.
Zmení sa latovanie, prevetráva sa celá
strecha, umiestňujú sa nové dažďové
zvody a lapače snehu.“
Klaudia Budzová, redaktorka:
„Z levočskej mestskej kasy peniaze
nepôjdu. Dvestošesťdesiattisíc eur
poskytlo ministerstvo ﬁnancií. Všetci
dúfajú, že nová strecha poslúži dlhšie
ako tá predchádzajúca. Táto by mala
byť hotová už túto jeseň.“
Klaudia Budzová
TV Markíza, 21/06/2013
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Múr chránený za každú
cenu
Izraelské bezpečnostné zložky včera pri Múre nárekov zastrelili židovského návštevníka v domnení, že
ide o palestínskeho teroristu. K incidentu prišlo na toalete neďaleko
tohto pre židov najposvätnejšieho
miesta. Muž údajne zakričal heslo
Allahu akbar (Boh je najväčší), na
čo na neho strážnik vytiahol zbraň
a vypálil na muža niekoľko striel.
Izraelskí policajti mali dojem, že
návštevník zo svojho vrecka vyťahuje zbraň či výbušninu.
PETER DODEK, Šport 22/06/2013

Policajti našli
repliku sošky
O krádeže repliky sochy od majstra
Pavla z Levoče, z kostola v Abrahámovciach sme vám hovorili tento týždeň.“
Stanislava Jakubíková, moderátorka: „Policajti mali podozrivého, no
chýbala im ukradnutá soška. Našli ju
na mieste, na ktorom zrejme čakali, že
bude.“
Repliku za tritisíc päťsto eur ukradol štyridsaťpäťročný Daniel zo Šale.
Zlodej skončil vo väzbe a kežmarskí policajti ďalej pátrali po Madone
s dieťaťom. Tú Daniel nestihol predať
a našla sa v jeho byte, v Šali. Vrátia ju
späť do kostola.“ TV JOJ, 21/06/2013

Svetové dedičstvo
UNESCO sa rozrástlo
Zoznam svetového dedičstva UNESCO sa rozrástol o 12 historických
pamiatok starobylého mesta Kesong
v Severnej Kórei, ruiny helénskeho sídla Chersonés na ukrajinskom
Kryme, kráľovský palác Golestán
v iránskom Teheráne, 16 drevených
kostolov na území poľských a ukrajinských Karpát či talianske vily rodu
(čtk)
Mediciovcov a sopku Etnu.
Pravda 25/06/2013
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Bezákovi ľudia museli odísť!
Ján Orosch, apoštolský administrátor
Po odvolaní arcibiskupa riadi Trnavskú arcidiecézu
Ako vysvetľuje cirkevné čistky?
Odvolanie trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka stále zostáva bez
náležitého vysvetlenia. Ani po roku
sa veriaci nevzdávajú a do Vatikánu
spisujú petície. Veľa si sľubujú od
nového pápeža Františka... Za celý
ten čas cirkev nedokázala objasniť,
aké dôvody viedli k odstráneniu obľúbeného arcibiskupa. Až teraz, exkluzívne pre Nový Čas, prehovoril
jeho dočasný nástupca v Trnavskej
arcidiecéze apoštolský administrátor
Ján Orosch.
Po odvolaní arcibiskupa Bezáka ste pred rokom boli zvolený za
trnavského administrátora. Ako
vnímate toto obdobie?
- Moje vymenovanie má pôvod
v samotnom kódexe kánonického
práva. Keď je odvolaný sídelný biskup, zomrie, alebo pre nejakú inú
príčinu nemôže ďalej vykonávať
svoju úlohu, tak je jeho pomocný
biskup Svätým Otcom vymenovaný
za apoštolského administrátora Sede
Vacante. Teda na obdobie, kým je
biskupský stolec prázdny. Čiže pre
mňa to bolo také nečakané, ale svoje vymenovanie považujem za úplne
pragmatické. Netreba v tom vidieť
nejaké zákulisné hry, tak to skrátka
funguje.
Arcidiecéza je už rok v takom
neplnohodnotnom režime. Čo to
znamená?
- V takejto situácii vacantnej stolice sa stáva nefunkčnou ekonomická rada, kňazská rada aj rada správy
diecézneho majetku. Ako pomoc pre
apoštolského administrátora zostáva
niekoľko ľudí, sú to kňazi, ktorí boli
vymenovaní ešte predošlým pánom
arcibiskupom. A za pomoci týchto
piatich-šiestich ľudí je potrebné arcidiecézu už dosť dlho viesť a riadiť.
Je to aj určitý hendikep. To, čo bežne
diecézny biskup rozhoduje a robí za
pomoci týchto rád, to ja ako apoštolský administrátor Sede Vacante robím iba za pomoci pár ľudí.
Za vášho pôsobenia skončilo
v Trnavskej arcidiecéze viacero
ľudí, ktorí mali k odvolanému arcibiskupovi blízko.
- Podobne tak, ako som bol ja vymenovaný, skončili vo svojej funkcii
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generálny vikár, biskupskí vikári...
Nie ja som ich prepustil, ale podľa
kódexu je to tak, že spolu so sídelným biskupom končia aj jeho spolupracovníci.
Niektorí veriaci tieto zmeny
berú ako čistky namierené proti
Bezákovi a jeho ľuďom...
- Ako som už povedal, tie zmeny vyplývajú z kánonického práva.
Teda ľudia, ktorí počujú, že bol odvolaný generálny vikár, biskupský
vikár, členovia ekonomickej rady,
tak to môžu vnímať ako moju nelásku prejavenú voči týmto spolubratom, ale ja si v danej situácii neviem
inak poradiť. Oni sami vedia, že je to
rozhodnutie vyplývajúce z kódexu.
Ja im len môžem ponúknuť nejaké
miesta a v prípadoch všetkých týchto kňazov som im dal vybrať miesto,
kde by chceli ďalej účinkovať a to
miesto aj všetci dostali. Keby mali
oni sami povedať, ako to bolo, tak by
určite podľa spravodlivosti a pravdy
povedali, že to miesto, ktoré si určili,
im bolo aj pridelené ako farárom na
ďalšie obdobie.
Nedávno ste tiež odvolali štyroch dekanov Trnavskej arcidiecézy a preložili ste ich do menších
miest. Aký to bude mať prínos?
- Oni svoju demisiu podali už
pred rokom. A ja som ju prijal, rešpektujúc ich slobodné rozhodnutie.
Ani jeden kňaz nie je celý život na
jednej farnosti.
Ako vy sám vnímate odvolanie
arcibiskupa Bezáka, na ktoré citlivo reagovali tisíce veriacich?
- Ja som napísal pastiersky list,
v ktorom som vyjadril svoj názor, že
táto záležitosť je v plnej kompetencii Svätého Otca. My musíme vnímať pápeža ako najvyššiu autoritu
v cirkvi. Ani dnes my v cirkvi nehovoríme, že sme demokratickí, pretože nie sme. Sme hierarchická cirkev.
Lenže veriaci sa stále nedočkali
vysvetlenia, prečo pápež arcibiskupa odvolal. A Bezákovi zakázala
cirkev hovoriť. Prečo?
- Dobre viete, že existuje spovedné tajomstvo či lekárske tajomstvo.
My v cirkvi to berieme veľmi vážne.
Pri apoštolskej vizitácii, vypočúvaní, ľudia prisahajú na Bibliu, že
o záležitosti sa nebudú vyjadrovať.
Svoj sľub teda musia brať smrteľne
vážne. No a mnohí novinári a ľu-

dia od nás očakávajú, že im otvoríme to zákulisie, lenže tu vyvstáva
problém. Sme viazaní spovedným
tajomstvom, prísahou na Bibliu a vo
veciach, ktoré sa týkajú tejto záležitosti, jednoducho nemôžeme alebo nechceme prehovoriť, a to treba
rešpektovať. V dnešnom svete sa to
berie tak, že všetci všetko chcú vedieť, odvolávajúc sa napríklad na to,
že sú daňoví poplatníci a majú na to
právo. Aj ja som daňový poplatník
a z mojich daní sa robia interrupcie..
. To znamená, že aj my máme svoje vnútrocirkevné záležitosti, ktoré
sú iba našimi. A sú také vnútorné,
že dokonca aj naši laickí bratia, pri
najväčšej úcte, do mnohých týchto
vecí vyššej hierarchie nemôžu nijako
priamo zasahovať. To treba nechať
na rozhodnutie Svätého Otca, Svätej
stolice, a to je vlastne tá poslušnosť,
o ktorej hovorím. Lenže poslušnosť
v dnešnej dobe mnohí vnímajú ako
Zuzana Šišovská
čosi ponižujúce.
Nový Čas 24/06/2013

Cirkevné čistky
museli byť!
Orosch - nástupca Bezáka:
Šéf Trnavskej arcidiecézy prelomil mlčanie
Od odvolania trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka prešiel takmer
rok. Veriaci stále nevedia, prečo sa
tak stalo. Isté je len to, že v arcidiecéze sa za uplynulé mesiace rozbehli
rozsiahle čistky - odísť muselo viacero Bezákových blízkych spolupracovníkov. Ako to vysvetľuje Ján
Orosch, ktorý teraz riadi Trnavskú
Nový Čas 24/06/2013
arcidiecézu?

Veriaci sa budú modliť
za Bezáka
Bývalý poslanec za KDH František
Mikloško organizuje modlitebné
zhromaždenie za odvolaného trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka
a reformy v cirkvi. Veriaci sa budú
modliť na Nekrasovovej ulici v Bratislave v utorok 2. júla na prvé výročie odvolania. (sita), SME 22/06/2013
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Šafárenie ako za Sokola?!
Farníci o podivných prevodoch
cirkevného majetku v Trnave
Odpratali Bezáka, aby mohli bačovať na cirkevnom?! Podľa trnavského kňaza okamžite po odvolaní
Róberta Bezáka z funkcie prepísal
Ján Orosch na arcibiskupský úrad
obrovské majetky trnavskej fary.
Nad nehnuteľnosťami za viac ako
desať miliónov eur v centre Trnavy,
ako aj stodvadsiatimi hektármi polí
pri Zavare, tak vraj získal moc práve trnavský poverený ordinár Ján
Orosch.
Majetky, ktoré zhltla Trnavská
arcidiecéza, mali pôvodne pomôcť
zveľadiť trnavské kostoly. „Taká
bola predstava Róberta Bezáka.
Všetko bolo pripravené. Zakladala
sa spoločnosť zložená z ekonómov
a členov farskej rady. Tá mala navrhnúť, čo ďalej s farskými majetkami. Pozemky pod Orlovskou záhradou na Hlavnej ulici sme chceli
poskytnúť na výstavbu nákupného
strediska. O niekdajšiu cirkevnú
nemocnicu, ktorú Trnavčania volajú Špitálek, bol tiež záujem o prenájom. Hektáre polí medzi Zavarom
a Voderadmi tiež majú obrovskú
hodnotu. Peniaze mali ísť na opravu
Baziliky sv. Mikuláša a na budovy
v trnavskej farnosti,“ rozhorčene
opisuje situáciu trnavský kňaz.
Sokol radcom Oroscha?
Prehľadné hospodárenie na arcidiecéze sa údajne skončilo po
nástupe Oroscha. „Prevod nehnuteľností a pozemkov nebol s kostolným poriadkom a ani s civilným
zákonom. Ale čomu sa chce človek
diviť, keď len čo Bezák z Trnavy
odišiel, je Sokol na arcibiskupskom

úrade opäť každodenným hosťom,“
hovorí ďalej nahnevane kňaz. Jeho
slová potvrdil aj člen cirkevnej
rady v Trnave. „Orosch urobil zmeny na katastri a nikoho sa nič nepýta. Stodvadsaťhektárový pozemok
pri Zavare má perspektívu čoskoro
sa zmeniť na stavebné parcely. Čo
tam po tom, že nám bazilika na hlavu padá. Dôležité je, že to niekam
inam sype,“ tvrdí člen trnavskej
cirkevnej rady, ktorý si nežalal byť
menovaný.
Arcidiecéza zámer nevysvetlila
O stanovisko sme požiadali aj
arcibiskupský úrad. „Dôvodom
prevodu je v zmysle cirkevných
predpisov zachovať cirkevný majetok v dobrom stave a zveľadiť
ho v prospech trnavských farností
a všetkých ich veriacich,“ píše v e-maile hovorca Trnavskej arcidiecézy Dušan Kolenčík. Na otázku,
aké zámery má arcidiecéza s takým
rozsiahlym majetkom, sme aj napriek prísľubu odpoveď nedostali.
Sokolove kauzy
Podozreniam čelí Trnavská arcidiecéza aj z čias, keď na jej čele stál
kontroverzný arcibiskup Ján Sokol.
Prípad vyšetruje polícia. Trestné
oznámenie podala v júli minulého
roka audítorka. Dôvodom mali byť
nezaevidované účty, miliónové ﬁnančné transakcie, prevody peňazí
na Sokolov súkromný účet, nevýhodné prenájmy cirkevných pozemkov a tiež aj 20 miliónov korún
(660-tisíc eur) pre občianske združenie Sokolovho synovca na stavbu
domova dôchodcov v Jacovciach.
(ep), JOZEF VOJČINIAK
Plus jeden deň 22/06/2013

Veriaci žiadajú trnavského biskupa o zotrvanie
dekana farnosti Trnava mesto na terajšom poste
List s tisíckou podpisov za zotrvanie
dekana farnosti Trnava mesto Marcela Kubinca na terajšom poste, adresovaný biskupovi Jánovi Oroschovi, odovzdali dnes jeho iniciátori do
podateľne Arcibiskupského úradu
v Trnave. Orosch rozhodol nedávno
o preložení štyroch dekanov, vrátane Kubinca. V liste sa veriaci pýtajú, či je naozaj nevyhnutné preložiť
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Kubinca na dedinskú faru a prihovárajú sa za pokračovanie jeho pôsobenia v Trnave. Okrem Kubinca má
odísť zo Šale László Parák, z Dunajskej Stredy Győrgy Hedix a zo
Smoleníc Patrik Bacigál. Všetci sú
považovaní za ľudí blízkych Róberta Bezáka. Trnavská arcidiecéza
personálne výmeny nekomentuje.
Rádio Regina BA, 24/06/2013

Aj medzi nami sú Judáši
Po presunoch Bezákových dekanov sa jeho predchodca ukazuje na
verejnosti častejšie
Prehovorili! Vedenie Trnavskej
arcidiecézy nedávno degradovalo
troch Bezákových dekanov na radových farárov. Odvolaní dekani
tvrdia, že o presunoch nevedeli.
Terajší šéf diecézy Ján Orosch však
včera vyhlásil, že klamú. Navyše
to vyzerá tak, že emeritný biskup
Ján Sokol je opäť pri moci. Sokola s Oroschom sme zastihli včera
v Trnave, kde spolu celebrovali
slávnostnú omšu v Kostole svätého
Jána Krstiteľa. Keď sme sa opýtali
na čistky v arcidiecéze, Ján Orosch
názory odvolaných spochybnil.
„Všetko som s kňazmi prebral. Vedeli, kam ich premiestnim. Ak tvrdia niečo iné, tak nehovoria pravdu,“ tvrdí.
Sokol: Sú to judáši
Biskup na dôchodku Ján Sokol
svoje vyjadrenia na adresu odvolaných dekanov ešte pritvrdil.
„Kňazi, ktorí tvrdia, že nevedeli,
kam pôjdu, klamú. Všetci zo svojej
vôle rezignovali ešte minulý rok.
Nebol som síce pri tom, ale som
si istý, že poverený ordinár s nimi
ich premiestnenie prerokoval. Viete, aj v našich radoch sú judáši,“
dodal Sokol. Odvolaní dekani nad
vyjadreniami svojich cirkevných
hodnostárov len bezmocne žasnú.
„Neviem, čo by som k ich slovám
dodal. Naozaj nemám dôvod si
vymýšľať niečo o spôsobe môjho premiestnenia,“ hovorí jeden
z odvolaných dekanov. Zároveň
upozornil, že Sokol možno hýbe
nitkami v pozadí. „To, že Sokol je
vynikajúco informovaný, hoci by
mal byť úplne mimo aktuálneho
diania v diecéze, jasne dokazuje,
že opäť získal moc, o ktorú vďaka
Bezákovi pred časom prišiel,“ dodal. (pror), Plus jeden deň 25/06/2013

Veriaci podporili dekana
List na podporu dekana farnosti Trnava-mesto Marcela Kubinca adresovaný
biskupovi Jánovi Oroschovi podpisovali včera veriaci po svätých omšiach
v Trnave. Kubinec nedávno oznámil,
že bude preložený do farnosti v Šopor(sita), Plus jeden deň 24/06/2013
ni.
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Takto sa má správať biskup!
Otvorí pápež František konečne slovenským duchovným oči?
Zavolal si k sebe svojich vyslancov a povedal im, akých biskupov
majú vyberať. Pred pár dňami sa
u pápeža Františka vo Vatikáne zišlo
150 nunciov. V príhovore im svojský
pápež vysvetlil, akých biskupov si
praje. Teológovia vraj majú ostať na
teologických fakultách, medzi ľudí
chce poslať pastierov, ktorí sú blízki
ľudu. Trnavského arcibiskupa Róberta
Bezáka prezývali arcibiskup s ľudskou
tvárou. Napriek tomu sa musel porúčať.
,,Dbajte na to, aby kandidáti boli
takí pastieri, ktorí sú blízki ľuďom. To
je prvé kritérium. Nech majú blízko
k ľuďom. Keď je niekto veľký teológ
a mysliteľ, nech ide na univerzitu, tam
urobí iste mnoho dobrého. My však
potrebujeme pastiera! Či sú to otcovia a bratia, nech sú mierni, trpezliví
a milosrdní, nech milujú chudobu - tú
vnútornú, ktorá ich oslobodzuje pre
Pána, i tú vonkajšiu, ktorej znakom
je jednoduchý a strohý životný štýl.
Nech nemajú ,,zmýšľanie kniežat“,
nie sú ctižiadostiví, netúžia po biskupskom úrade. A nech sú snúbenci
jednej jedinej cirkvi a stále nehľadajú
nejakú inú,“ vyslovil pápež František
svoju konkrétnu predstavu ideálneho
biskupa. Jeho kritériá by mohol spĺňať
emeritný arcibiskup Róbert Bezák,
ktorého z úradu odvolali. O pár dní mu
končí sabatický rok a stále nie je jasné,
čo s ním bude ďalej. ,,Pastieri musia
vedieť ísť pred stádom, aby mu ukazovali cestu, uprostred stáda, aby ich
udržiavali v jednote, a za stádom, aby
zabránili tomu, že sa niekto oneskorí.
Samo stádo si totiž dokáže inštinktívne nájsť cestu. Pastieri sa musia
vedieť takto pohybovať,“ pokračoval
pápež František vo svojom prejave
pred vatikánskymi diplomatmi.Tieto informácie sa objavili na stránke
českej verzie Vatikánskeho rozhlasu.
Portál bratsavol.sk si však všimol, že
v oﬁciálnej správe tlačovej kancelárie
slovenských biskupov chýba. Hovorca
KBS pre portál uviedol, že správy preberajú z Rádia Vatikán v plnom znení
a neupravujú ich.
V ROŽŇAVE NEBUDÚ
SALEZIÁNI
Rožňavská diecéza, ktorú vedie
sídelný biskup Vladimír Filo, bude
na základe jeho rozhodnutia jedinou
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diecézou na Slovensku, v ktorej nebudú pôsobiť saleziáni. Do konca
júna musia uvoľniť priestory, ktoré
mali prenajaté od biskupstva. Podľa
portálu inforoznava.sk to povedal
počas nedeľnej kázne v kostole na
Námestí baníkov v Rožňave provinciál tejto rehole, venujúcej sa predovšetkým deťom a mládeži, Karol
Maník. Saleziánov pozval pred 20
rokmi predchádzajúci sídelný biskup Eduard Kojnok ako do jednej
z prvých diecéz na Slovensku. Podľa
portálu pritom biskupa Fila priviedli
ku kňazstvu saleziáni. Rožňavským
saleziánom mal ponúknuť namiesto
Rožňavy starostlivosť o novozriadenú farnosť v Lučenci.
Foto:
Má milovať chudobu Časti rozľahlého arcibiskupského paláca sa
Bezák vzdal. Vybudoval v ňom reštauráciu, ktorú sprístupnil pre verejnosť.
Potrebujeme pastiera Na Bezákove omše a modlitby chodili davy ľudí,
po jeho odvolaní robili spomienkové
a protestné akcie.
Nemá zmýšľať ako knieža Bezák
kritizoval svojho predchodcu Sokola,
pre ktorého miesto arcibiskupa ,,bolo
také absolútne miesto. Keď chápem
seba ako feudálneho pána, ako knieža“.
Musí mať blízko k ľuďom Bezák
sa pohyboval medzi ľuďmi. V Trnave,
Bratislave, ale aj v iných mestách ho
mohli veriaci úplne bežne stretnúť na
ulici.
Ak je niekto teológ, nech ide na
univerzitu Ako arcibiskup vystúpil
Bezák v diskusii na najväčšom hudobnom festivale, kde mladým návštevníkom hovoril zrozumiteľnou rečou
o viere. V katedrále zase vystúpil s folkovou kapelou.
Nunciom pápež František kázal,
aby vyberali ľudských biskupov.
ms, vš, Nový Čas 25/06/2013

Za desiatky miliónov
Ďalší škandál v Trnavskej arcidiecéze
Kde skončia cirkevné peniaze? Po
odvolaní Róberta Bezáka Arcibiskupský úrad v Trnave okamžite previedol obrovské majetky z tamojšej
fary na seba. Ide o nehnuteľnosti
v centre mesta a hektáre polí za státisíce eur. Je však otázne, kam pôjdu
zisky z nich. Plus jeden deň 22/06/2013

Za dekana oroduje
1 061 veriacich
Trnavskí farníci nechcú, aby terajší
dekan Marcel Kubinec skončil na
dedinskej fare. Včera v podateľni
Arcibiskupského úradu odovzdali list
s viac ako tisíckou podpisov. Pýtajú
sa v ňom, či je preloženie Kubinca
naozaj nevyhnutné a prihovárajú sa
za pokračovanie jeho pôsobenia v Trnave. V tejto súvislosti pripomínajú
viaceré jeho aktivity ako napríklad
otvorenie fary pre rodičov s postihnutými deťmi, pokračovanie Noci
kostolov, výstavbu pastoračného centra na sídlisku, prednádražie a ďal(sita), Plus jeden deň 25/06/2013
šie.

Zo strechy kostola sa
odtrhla rímsa
Ťažká kamenná rímsa sa počas opráv
strechy odtrhla v utorok popoludní z fasády františkánskeho kostola
v Trnave. Ľudí by neochránil ani drevený podchod, ktorý pozdĺž Kostola
sv. Jakuba pribudol uplynulý týždeň.
Rímsa totiž prerazila strechu a dopadla na zem. Našťastie sa nikto nezranil a nevznikli ani škody na majetku.
šiš, tasr, Nový Čas 27/06/2013

Odvolanie vraj bola pomsta
Poverený ordinár Ján Orosch ešte začiatkom júna odvolal štyroch dekanov,
ktorých kedysi vymenoval do funkcií Róbert Bezák. Ide o Marcela Kubinca z Trnavy, Lászlóa Paráka zo Šale, Györgyho Herdicsa z Dunajskej Stredy
a Patrika Bacigála zo Smoleníc. Od 1. júla sa stanú radovými farármi. Ich nové
miesta podľa cirkevných zvyklostí vraj s nimi Orosch neprebral. Premiestnenie považujú za pomstu za svoju priazeň odvolanému arcibiskupovi Róbertovi
(jv), Plus jeden deň 25/06/2013
Bezákovi.
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Alternatívna liečba závislostí v Žakovciach
Liečba alkoholika stojí štát mesačne
stovky eur. Kombinuje sa liečba na
oddelení psychiatrie a v liečebnom
ústave. Existujú ale aj alternatívne
zariadenia. Jedným z nich je Inštitút
Krista Veľkňaza v podtatranských
Žakovciach, ktorý vedie farár Marián Kuffa. Filozoﬁa práce aj života
v inštitúte je búrať a stavať.
V podtatranskej dedine Žakovce
vyrastá malé mestečko. Stavebným
materiálom je pritom odpad. Klienti
inštitútu chodia zadarmo pomáhať
búrať staré budovy v širokom okolí. Z nepotrebných tehál, plechov
a drevených pilierov vyrástol Inštitút
Krista Veľkňaza.
Marián Kuffa, farár v Žakovciach: „Na to sme takí experti, že
len povedzte čo treba niečo zbúrať
v Bratislave, prídeme.“
Ivana Ratkovská, redaktorka
RTVS: „Mini mestečko má kaplnku,
svoju farmu, jazierko, aj futbalové
ihrisko. Jediné čo tam nenájdete,
je krčma. Žije tu 250 alkoholikov,
bezdomovcov, prostitútok, či bývalých väzňov, ktorí by inak skončili
na ulici.“
Vojtech, klient: „Stále mi niečo
chýbalo, lebo môj život bol ustavičné pády, išiel som hore a zase pád.
A som si uvedomil, že to najkrajšie
čo človeku chýba, tak to je tá láska.“
Ivana Ratkovská, redaktorka
RTVS: „Až na tomto mieste našiel
zmysel života aj Milan. Z kovošrotu
a starej vétriesky skonštruoval prototyp špeciálneho traktora.“
Milan Mašlonka, klient: „Potreboval som si troška dať vnútornosti
dokopy, lebo pil som hodne.“
Ivana Ratkovská, redaktorka
RTVS: „Vlado sa musel ako alkoholik odsťahovať od vlastných detí. 68-ročný Laco bol roky na ulici. Všetci
jeho kamaráti sú už na cintoríne, on
jediný stále žije. U farára Kuffu.“
Laco Bednarčík, klient: „Joj, ja
už som tu 15 rokov, no ale tiež alkohol. Ináč by som už bol hore kopýtkami.“
Ivana Ratkovská, redaktorka
RTVS: „Ráno v kňazskom rúchu,
cez deň v montérkach. To je život farára, ktorý buduje s klientmi mestečko z odpadu, ale ako hovorí, stavia
nielen múry, ale aj nové vzájomné
vzťahy.“
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Marián Kuffa, farár v Žakovciach: „Mojou úlohou nie je zhromaždiť problémových ľudí na jednom mieste, ale zaradiť ich späť do
normálneho spôsobu života. To je
moja úloha.“
Ivana Ratkovská, redaktorka
RTVS: „Hľadanie zmyslu života cez

takéto alternatívne projekty vnímajú
odborníci veľmi pozitívne.“
Jozef Ihnacík, riaditeľ Psychologického centra Košice: „Pri liečba
rôznych závislostí je niekedy funkčnejšia práve alternatívna, ako bezprostredná cielená, niekedy až veľmi
STV 2, 21/06/2013
direktívna.“

Kde sa zastavila diskusia, ktorú sľúbila Zvolenská?
Spoločenská a odborná diskusia,
ktorá mala dať odpoveď na otázku,
či na slovenský trh pustiť potratovú tabletku, sa nerozbehla. Prvé
stretnutie, ktoré bolo naplánované
na polovicu júna, sa neuskutočnilo. Debatovať sa na ňom malo aj
o zmenách v legislatíve, ktorá by
umožňovala používanie potratových tabliet na Slovensku. Diskusiu pôvodne sľubovalo ministerstvo zdravotníctva. Mimovládne
organizácie, kresťanské skupiny aj
odborníci očakávajú ďalší termín
stretnutia. Štátny ústav pre kontrolu
liečiv potratové tabletky od dvoch
výrobcov u nás koncom minulého
roka zaregistroval, na trhu však
zatiaľ nie sú. V susednom Česku sú už ďalej. Jedna z tabletiek,
ktorá je u nás registrovaná, bude
v lekárňach v predaji už najeseň.
Ministerka zdravotníctva Zuzana
Zvolenská ešte v apríli tvrdila, že
ide o tému, ktorá si vyžaduje spoločenskú diskusiu. Diskusiu ako
riešenie zvolila po tom, ako proti
registrácii tabletiek vystúpili predstavitelia katolíckej cirkvi a obrátili
sa vtedy na ňu aj na premiéra. Júnové stretnutie, ktoré malo priniesť
prvé názory, sa neuskutočnilo pre
pracovnú zaneprázdnenosť štátneho tajomníka rezortu. Hovorkyňa
ministerstva zdravotníctva Zuzana Čižmáriková tvrdí, že i ked‘je tabletka u nás registrovaná, jej
výrobca nepožiadal o vstup na trh,
a preto stav zostáva nezmenený.
„Legislatívu sa nechystáme meniť,
čiže nie je zákonná možnosť u nás
tabletku kúpiť ani podať,“ dodáva
Čižmáriková. Kriticky sa k registrácii potratových tabletiek postavila europoslankyňa Anna Záborská
(KDH), ktorá očakáva, že minis-

terstvo nájde ďalší vhodný termín.
„Som pripravená aktívne sa na takomto stretnutí zúčastniť,“ dodáva
europoslankyňa, ktorá chce tlačiť
za zrušenie registrácie tabletky.
Podľa Adriany Mesochoritisovej
z Občianskeho združenia Možnosť
voľby zatiaľ nemajú informáciu
o tom, kedy bude náhradný termín
stretnutia. „Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ tvrdí, že to nieje možné, takže čakáme, čo bude ďalej,“
tvrdí Mesochoritisová. Občianske
združenie žiada opak ako Záborská. Podľa Mesochoritisovej nie
je v poriadku, ak môžu mať ženy
možnosť vybrať si šetrnejší spôsob
interrupcie a odrazu je tento proces
zastavený. Aby sa tieto tabletky
mohli u nás používať, je najprv potrebné upraviť vyhlášku o umelom
prerušení tehotenstva, ktorá povoľuje len mechanickú interrupciu.
Podľa riaditeľky odboru rodovej
rovnosti ministerstva práce Oľgy
Pietruchovej je zmena vyhlášky
v kompetencii ministerstva zdravotníctva. V Česku sú registrované tri tabletky na umelé prerušenie
tehotenstva. Ich registráciou podľa
hovorkyne českého ministerstva
zdravotníctva Viktórie Plívovej
nedochádza k zmenám zákonom
daných podmienok na ukončenie
tehotenstva. „Tieto prípravky sú aj
alternatívou pre ženy, u ktorých je
indikované umelé prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov,
tieto pacientky nebudú musieť podstúpiť chirurgický zákrok,“ tvrdí
Plívová. Všetko je podľa nej v súlade s platnou legislatívou v Českej republike. Tabletky bude môcť
predpisovať iba nemocničný lekár,
nie ambulantný gynekológ.
Zlatica Beňová, Pravda 27/06/2013
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Odsúvajú Bezákových podporovateľov?
Prenasledovaní a trestaní? Presúvanie
kňazov-podporovateľov odvolaného
arcibiskupa Róberta Bezáka sa vraj
nedeje len v Trnavskej arcidiecéze.
Najnovšie sa o podobných praktikách
hovorí v Banskobystrickej diecéze,
kde boli preradení na iné farnosti dvaja kňazi. Diecéza to popiera. Trnavská
arcidiecéza takéto kroky pritom nepoprela.
Podľa zdroja Nového Času má ísť
o riaditeľa biskupského úradu Vladimíra Farkaša a dekana Miroslava Baláža. ,,Miestny biskup preraďuje kňazov
a hlavne tých, ktorí stáli za biskupom
Bezákom,“ povedal zdroj Nového
Času. Týka sa to Vladimíra Farkaša,
ktorý sa po rokoch vracia do Partizánskeho. ,,A dekana z Banskej Bystrice
Miroslava Baláža posiela na obyčajnú
dedinskú faru na Donovaly. Zdá sa mi
to celé zvláštne, keďže verejne hovorili o arcibiskupovi Bezákovi a zastali sa
ho,“ tvrdí zdroj Nového Času. Odchádzajúci riaditeľ Farkaš odkázal Nový
Čas na hovorkyňu Banskobystrickej
diecézy. Konferencia biskupov Slovenska totiž zakázala kňazom hovoriť
do médií bez povolenia. ,,Ešte za života biskupa Mons. Rudolfa Baláža, keď
uplynulo 8 rokov môjho pôsobenia
v úlohe riaditeľa biskupského úradu,
som vyjadril moju prosbu o uvoľnenie do pastoračnej služby vo farnosti.
Túto prosbu som predložil v decembri
2012 aj súčasnému diecéznemu biskupovi Mons. Mariánovi Chovancovi,“
je napísané v odpovedi Vladimíra Farkaša, ktoré redakcii zaslala hovorkyňa
diecézy Zuzana Juhniaková. Podľa
hovorkyne sa na Donovaly preložený
dekan Miroslav Baláž k veci vôbec
nechcel vyjadriť.
KAUZA BEZÁKA
18. 4. 2009 - je Róbert Bezák vymenovaný za arcibiskupa Trnavskej
arcidiecézy
2. 7. 2012 - ho pápež Benedikt
XVI. z funkcie odvolal
8. 7. 2012 - protestovali proti odvolaniu veriaci v Trnave
16. 7. 2012 - zverejnili sa ponižujúce otázky, na ktoré musel Bezák odpovedať hodnostárom
15. 9. 2012 - Bezáka podporili veriaci aj na púti v Šaštíne
22.10. 2012 - do Vatikánu smerujú
pohľadnice podporujúce Bezáka
4. 3. 2013 - Vatikán zakázal Bezákovi verejne sa vyjadrovať
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31. 5. 2013 - na verejnosť prenikli
informácie, že Vatikán uznal, že Bezák
sa neprevinil a zaoberá sa jeho prípadom

Bezák po vatikánskom zákaze na
verejnosti nevystupuje. Urobil výnimku pri pohrebe utýraného dievčatka.
Mário Kaprálik, Nový Čas 27/06/2013

František preverí machinácie vo Vatikánskej banke!
Najodvážnejší krok nového
Do škandálmi zmietanej Vatikánskej banky smeruje pápežská kontrola.
Informácie o praní špinavých peňazí či
ukrývaní stámiliónov pred zdanením
prinútili Františka konať. Hlava katolíckej cirkvi zostavila komisiu, ktorá si
má posvietiť na inštitúciu, ktorej majetok dosahuje 5,4 mld. eur.
Inštitút pre náboženské diela, ako
sa oﬁciálne Vatikánska banka nazýva,
je už roky v tieni rôznych podozrení.
Patrí medzi najutajenejšie inštitúcie na
svete, no informácie o praní špinavých
peňazí sa na verejnosť aj tak dostali.
Navyše je považovaná za symbol netransparentnosti! Pred pár dňami však
pápež František zostavil komisiu, ktorá
má praktiky v inštitúcii preveriť! Správa o vymenovaní komisie sa objavila
krátko po tom, ako vyšetrovatelia v juhotalianskom meste Salerno začali pre
podozrenie z prania špinavých peňazí
vyšetrovať Mons. Nunzia Scarana.
Ten zastával kľúčový post v jednej z ﬁnančných inštitúcií Vatikánu - v Správe
dedičstva Apoštolskej stolice. Vatikánsky hovorca Federico Lombardi túto
správu potvrdil a spresnil, že Scarano
bol dočasne zbavený funkcie. Komisia
má päť členov: štyroch prelátov, vrátane jedného Američana, a profesorky
práva z Harvardovej univerzity Mary
Ann Glendonovej. Tá bola v minulosti

veľvyslankyňou USA pri Svätej stolici. Všetky účty a aktivity banky začal
preverovať už aj prezident banky Ernst
von Freyberg. Toho do funkcie dosadil ešte pápež Benedikt XVI. a bolo
to jedno z posledných veľkých rozhodnutí pred februárovým odchodom
z úradu.
VATIKÁNSKA BANKA
počet zamestnancov 114
aktíva 5,4 miliardy eur
počet účtov 19-tisíc
zakladateľ pápež Pius XII.
rok vzniku 1942
Účet v banke mal aj Sokol
Ján Sokol v liste, ktorý získala televízia TA 3, opisoval svoje operácie
s Vatikánskou bankou. ,,Krátko pred
ukončením úradu som z týchto svojich peňazí uložených vo Vatikánskej
banke dal ako dar Trnavskej arcidiecéze 339 563 dolárov,“ tvrdí v dokumentoch Sokol. Pravá ruka pápeža
kardinál Tarcisio Bertone v inom liste
tvrdil, že peniaze pochádzali z predaja
pozemkov. Boli všetky prevody medzi
Trnavou a Vatikánom v súlade so svetskými a Božími zákonmi? ,,Vzhľadom
na prebiehajúce vyšetrovanie sa Arcibiskupský úrad k tejto téme vyjadrovať nebude,“ reagoval hovorca Trnavskej arcidiécezy. Miroslav Staník,
čtk

Nový Čas 27/06/2013

Vytvoril komisiu pre banku
Pápež František naďalej upratuje
Škandálom okolo Vatikánskej banky by mal byť koniec. Pápež František vytvoril komisiu, ktorá dozrie na
to, aby banka fungovala v harmónii
s cirkvou.
K tomuto kroku pristúpil po tom,
čo približne pred mesiacom vymenoval jedného z cirkevných hodnostárov,
aby podrobne dohliadal na chod banky
a podával správy. František zostavil
komisiu, ktorá bude dozerať na správny chod Vatikánskej banky. Tvorí ju

harvardská právnička Mary Ann Glendon a štyria duchovní – Talian, Francúz, Španiel a Američan. Banka, ktorej
majetok má podľa odhadov hodnotu
5,4 miliardy eur, má od februára nového predsedu – nemeckého právnika Ernsta von Freyberga. Nastúpil po
tom, čo jeho predchodcu po škandáloch s praním peňazí vyhodili. Von
Freyberg spravuje okolo 19-tisíc účtov
vatikánskych zamestnancov, charít,
(jt)
kňazov a mníšok.
Plus jeden deň 27/06/2013
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Pápež spustil vyšetrovanie
Vatikánskej banky
Pápež spustil vyšetrovanie kontroverznej Vatikánskej banky. Tá sa
začala zmietať v škandáloch ešte
vlani, keď bol na čele Vatikánu dnes
už len emeritný pápež Benedikt
XVI. 76-ročný pontiﬁk chce podľa
vlastných slov lepšie spoznať aktivity tohto dôležitého úradu a jeho
hlavnou prioritou je očistiť meno
inštitúcie. Rádio VIVA, 27/06/2013

Je z neho deduško
Emeritný pápež si pri chôdzi pomáha asistentom i paličkou
Za uplynulých 2 000 rokov cirkev takéto niečo ešte nezažila. Vo
Vatikáne žijú naraz dvaja pápeži
v bielom rúchu. Jedným je úradujúci pápež František (76) a druhým
Benedikt XVI. (86) - emeritný pápež na dôchodku. Ako sa mu vodí
a kde trávi prevažnú časť dňa?
Od mája žije bývalá hlava katolíckej cirkvi v ústraní, oslobodená od záťaže úradu. Jeho novým
domovom je ženský kláštor Mater Ecclesiae vo vatikánskych záhradách. „Je mu dobre,“ povedal
denníku Bild nemecký spisovateľ
Manfred Lütz, ktorý ho nedávno
v kláštore navštívil. Emeritný pápež Benedikt sa chodí denne prechádzať do vatikánskych záhrad.
Pri prechádzke medzi múrmi mu
pravidelne robí spoločnosť jeho
verný sekretár Georg Gänswein
(56), ktorý má v súčasnosti plné
ruky práce. Musí totiž slúžiť aj
novému pápežovi Františkovi ako
prefekt pápežského domu.
Ako mních
Pred troma týždňami sa z Vatikánu začali do médií šíriť informácie, že abdikovaný pápež Benedikt
XVI., ktorý z úradu oﬁciálne odstúpil pre nedostatok síl, sa necíti
dobre. Podľa Lütza, ktorý o ňom
pripravuje knihu, sa však jeho stav
zlepšil. „Žijem ako mních, modlím
sa a čítam,“ povedal mu Benedikt
počas stretnutia. Po polhodinovom
rozhovore už nemal pochybnosti
ani spisovateľ. „Bol bystrý, zaujatý
do rozhovoru a plný humoru ako
nikdy predtým,“ tvrdí Lütz. (kass)
Plus jeden deň 28/06/2013
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Vatikánska banka pod pápežovou lupou
Pápež František včera vymenoval
vyšetrovaciu komisiu, ktorá bude
skúmať, či aktivity Vatikánskej banky sú v súlade s misiou a učením
katolíckej cirkvi. Komisia pozostáva
z piatich členov: štyroch prelátov,
vrátane jedného Američana, a profesorky práva z Harvardskej univerzity Mary Ann Glendonovej, ktorá
bola veľvyslankyňou USA pri Svätej
stolici. Agentúra AP pripomína, že
práve americkí kardináli sa počas
kongregácií pred voľbou nového pápeža najdôraznejšie zasadzovali za
reformu Rímskej kúrie, vrátane Vatikánskej banky. Opierali sa pritom
o zverejnené tajné dokumenty, odcudzené z pracovne a bytu vtedajšieho
pápeža Benedikta XVI., ktoré poukazovali na nefunkčnosť byrokratického aparátu Vatikánu, ako aj na
korupciu a nemorálne správanie. Komisia bude mať plnú moc na získa-

nie všetkých potrebných podkladov
a údajov, pričom však nebudú nijako
obmedzené právomoci existujúcich
regulačných orgánov. Na členov komisie sa dokonca nebudú vzťahovať
existujúce bežné obmedzenia v prístupe k tajných informáciám. Banka
bude počas práce komisie fungovať
v obvyklom režime. Správa o vymenovaní komisie sa objavila krátko po
tom, ako vyšetrovatelia v juhotalianskom meste Salerno začali pre podozrenie z prania špinavých peňazí
vyšetrovať Mons. Nunzia Scarana,
ktorý zastával kľúčový post v jednej z ﬁnančných inštitúcií Vatikánu
- v Správe dedičstva Apoštolskej
stolice. Vatikánsky hovorca Federico Lombardi túto správu potvrdil
a spresnil, že Scarano bol dočasne
JÁN FELIX
zbavený funkcie.
Šport 27/06/2013

Nitra sa pripravuje na veľké oslavy 1150. výročia
príchodu svätého Cyrila a Metoda na naše územie
Nitra sa pripravuje na veľké oslavy
jubilejného 1150. výročia príchodu
svätého Cyrila a Metoda na naše územie. Počas prvého júlového víkendu
tam budú desiatky podujatí, ktoré
začnú národnou cyrilometodskou
púťou. Nebudú chýbať prezentácie
prvého písma, umenia, kultúry, ale aj
zábavné podujatia.
Prvý júlový víkend bude žiť celé
Slovensko okrúhlym výročím príchodu vierozvestcov na naše územie.
Cyrilometodské trojdnie začne celonárodnou púťou so svätou omšou na
Svätoplukovom námestí v Nitre.
Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup: „Ktorú bude slúžiť mimoriadny vyslanec Svätého otca Franc
Rodé. Budú tomu predchádzať otvorenie výstavy Počiatky kresťanstva
na Slovensku, deň otvorených dverí,
kde budú môcť návštevníci navštíviť
samotnú biskupskú rezidenciu, múzeum, biskupské záhrady a samotnú
katedrálu.“
Redaktorka: „Prvý deň bude mať
nielen duchovný, ale aj umelecký
a kultúrny rozmer.“
Jozef Dvonč, primátor Nitry:
„Krst známky k tomuto výročiu

a krst 2-eurovej mince, ktorá pôjde
do behu. Spomeniem premiéru Slovenskej ﬁlharmónie 5.7. večer na
Svätoplukovom námestí, Cyrilometodiádu.“
Redaktorka: „Do histórie nás prenesie folklórny festivalu Slavica Fest
a viaceré sympóziá a výstavy.“
Matej Ruttkay, riaditeľ Archeologického ústavu v Nitre: „Budú
sprístupnené základy veľkomoravského a románskeho kostola v Nitre
na Martinskom vrchu, v bývalých
kasárňach.“
Redaktorka: „O zábavu sa postará nielen tradičný jarmok či pivné
slávnosti, ale predovšetkým historický festival Pribinova Nitrava v podhradí.“
Daniel Balko, Regionálne združenie Váh, Dunaj Ipeľ: „By sme sa
chceli pokúsiť toho 5. júla symbolicky presunúť v čase ten priestor pod
hradom do toho obdobia včasného
stredoveku, malo by byť dobové trhovisko, ... pod morovým stĺpom, tam
bude pódium a nonstop program a také pouličné výjavy zo života svätého
Cyrila a Metoda.“ Jolana Čuláková
Rádio Regina, 24/06/2013
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Takto si žije pápež - penzista
Benedikt XVI. na prechádzke v záhrade
Dvetisíc rokov katolícka cirkev
nezažila dvoch žijúcich pápežov.
A kým jeden úraduje z Apoštolského paláca, druhý si žije ako mních
v kláštore. Aspoň tak to o sebe vyhlasuje Benedikt XVI. (86), ktorý
z úradu odstúpil. Napriek vyššiemu
veku tvrdí, že sa mu stále darí dob-

re, dni trávi modlitbami a veľa číta.
Neodpustí si však ani pravidelné prechádzky po vatikánskych záhradách,
väčšinou v spoločnosti svojho sekretára arcibiskupa Georgea Gänsweina
(56). Nerád totiž býva sám.
Emeritný pápež Benedikt XVI.
sa stiahol do úzadia. Za múrmi Vatikánu sa prechádza len so svojím sekvš, Nový Čas 28/06/2013
retárom.

Pápež František už rieši Bezákov prípad
Odvolanému arcibiskupovi svitla nádej, u pápeža sa prihovoril aj český
kardinál Duka
František Mikloško tvrdí, že pápež
František má prípad Róberta Bezáka
už na stole. Nový pápež je podľa exposlanca konečne oboznámený s prípadom, ktorý rozdeľuje Slovensko.
Odvolaný arcibiskup sa tak dočká rozuzlenia svojej kauzy.
„Podľa mojich informácií proste
pápež František už pozná tento prípad,“ uviedol včera Mikloško pre
televíziu Markíza. Ide tak o úspech
Bezákových stúpencov, ktorým sa
podarilo dostať jeho prípad k novému pápežovi, vzhľadom na vatikánske pomery sa to však stalo vo
veľmi krátkom čase. Za Bezáka mali
orodovať maďarskí a poľskí cirkevní hodnostári a pri osobnom stretnutí s pápežom najmä český kardinál
Duka.

Dostal aj list
Podľa Mikloška je postoj Duku
v celej kauze zásadný. „Kardinál Duka
bol voliteľom pri voľbe pápeža. Povedal, že je presvedčený, že arcibiskup
Bezák neurobil žiadny delikt. Pre mňa
je toto zatiaľ najvýznamnejší signál aj
z Vatikánu,“ dúfa Mikloško. K pápežovi sa podarilo dostať aj osobný list
od Róberta Bezáka. Ako sa nakoniec
František v tomto v prípde rozhodne,
zatiaľ nie je známe. Pápež si však podľa informácií TV Markíza myslí, že
chybu spravili obe strany. V utorok to
bude presne rok od odvolania Róberta
Bezáka. František Mikloško preto pred
budovu bratislavskej nunciatúry zvolal
modlitbové stretnutie občanov. „Nunciatúra je tým miestom, ktoré informovalo Svätú stolicu, ktoré to organizovalo,“ dodáva Mikloško. Konferencia
biskupov túto akciu nechcela komentovať. (kass), Plus jeden deň 28/06/2013

Zožal búrku
Sulíkov návrh o rozvodoch neuspe
Jedna uštipačná poznámka za druhou! Návrh zaviesť rozvody aj formou podpísania notárskej zápisnice či
dohodou na súde väčšinu poslancov
nepotešil. Terčom kritiky sa stal hlavne predseda liberálov Richard Sulík,
ktorý je sám rozvedený. Obhajoba
jednoduchších rozvodov vyšla Sulíka draho. „Pán Sulík, ja viem, že ste
poznačený tým traumatizujúcim zážitkom, ale skôr by ste sa nad to mali
povzniesť,“ povedal Martin Fronc
z KDH. Na Sulíkovo vyjadrenie, že
cirkev je o sexe, zas reagoval Štefan
Kuffa. „Cirkev je o láske. Ak sa vaša
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Pocta našim
spolupatrónom Európy
Bohatý duchovný, kultúrny a spoločenský program vyplnia Cyrilometodské dni, ktoré sa uskutočnia 5. až 7.
júla v Nitre pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda
na naše územie. Ich hlavnými organizátormi sú Nitrianske biskupstvo,
mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj. Hlavným bodom programu
Cyrilo-metodských dní v Nitre bude
národná púť, ktorá sa uskutoční v piatok 5. júla, na Sviatok sv. Cyrila a sv.
Metoda, so začiatkom o 10.00 h na
Svätoplukovom námestí. Nitriansky
biskup Mons. Viliam Judák pri tejto
príležitosti pripomenul, že na oslavy
príde aj osobitný legát Svätého Otca
– kardinál Franco Rodé, ktorý pricestuje zo slovinskej Ľubľany. Vzácny
hosť nevynechá ani návštevu u kardinála Jána Chryzostoma Korca, dodal.
Účasť na národnej púti v Nitre prisľúbili viacerí cirkevní predstavitelia
zo Slovenska a zahraničia vrátane
zástupcov Pravoslávnej cirkvi, povedal Mons. Judák. Zároveň oznámil,
že v spolupráci s Archeologickým
ústavom Slovenskej akadémie vied
v Nitre otvoria 4. júla archeologickú výstavu Počiatky kresťanstva na
Slovensku, ktorá bude inštalovaná
v dolnej lodi nitrianskej Katedrály sv.
Emeráma. V Nitre sa už dva dni pred
Cyrilo-metodskými dňami uskutoční plenárne zasadnutie Konferencie
biskupov Slovenska (KBS). Prvý slovanský pápež Ján Pavol II. na konci
roku 1980 vyhlásil sv. Cyrila aMetoda
spolu so sv. Benediktom za spolupatrónov Európy.
Šport 25/06/2013, JÁN FELIX

láska zredukovala len na sex, tak ste
to aj prezentovali,“ dodal Kuffa, ktorý
mu zároveň odporučil spýtať sa detí
z predchádzajúceho manželstva, či sú
šťastné. Július Brocka zas Sulíkovo
vyjadrenie o cirkvi považuje za bludy. „Ja si myslím, že vy ste len sprostý,“ dodal na záver Brocka z KDH.
O slovo sa prihlásil aj mladý smerák
Otto Brixi, ktorý síce diskutoval jedna
radosť, no sám nielen rozvod, ale ani
manželstvo ešte neokúsil. SaS nakoniec novelu z rokovania stiahla. Ukázalo sa totiž, že o tejto téme existuje
možnosť dohody so Smerom. (vip)
Plus jeden deň 28/06/2013

Vážne znepokojenie
Červeného kríža
Peter Maurer oznámil, že medzinárodná komisia Červeného kríža videla
dôkazy o rastúcej militarizácii zdravotníckych zariadení a podobného zneužívania škôl, kostolov a mešít, napísala agentúra AP. Šéf Červeného kríža
v sídle organizácie pre novinárov povedal, že ozbrojené sily a povstalci v Sýrii
a inde na tieto miesta privážajú zbrane,
čím ich vystavujú možnosti vojenského útoku.Šport 25/06/2013, JÁN FELIX
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