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Encykliku písali dvaja pápeži
Pápež František včera vydal svoju prvú encykliku, nazvanú Svetlo viery.
Ako sám oznámil, tento dokument je výsledkom spoločnej práce s jeho
predchodcom Benediktom XVI.
čtk, Pravda 06/07/2013

Sám napísal len poslednú kapitolu
Pápež František vydal svoju prvú encykliku. Na sviatok Cyrila a Metoda
pripadol aj veľký deň troch pápežov.
Svätý Otec František vydal svoju prvú
encykliku. Hlava Katolíckej cirkvi
niekoľkokrát zopakovala, že tento
dokument je výsledkom spoločnej
práce s jeho predchodcom Benediktom XVI. Pápež František aj oﬁciálne
potvrdil druhý zázrak Jána Pavla II.
Hoci išlo viac-menej iba o formalitu, v ceste vymenovaniu poľského
pápeža za svätého teraz už vôbec nič
nestojí.
Encyklika je najhodnovernejším
náučným dokumentom, aký pápež
môže vydať - autoritatívny okružný
list je určený predstaviteľom cirkvi
i veriacim. Pápež František vydal
dnes svoju prvú encykliku, rozjímanie o viere, ktoré je unikátne tým,

že v prevažnej miere ho písal niekto
iný: Benedikt XVI. Jeho podiel na
tvorbe je v celých prvých troch kapitolách dokumentu nazvaného Lumen
ﬁdei (Svetlo viery) badateľný vďaka
jeho teologickému štýlu, okruhom
záujmov a jasnosťou orientačných
bodov. Františkove priority začínajú
vystupovať do popredia až v priebehu
poslednej kapitoly, kde tento argentínsky jezuita trvá na úlohe viery v službe pre spoločné dobro a v poskytovaní
nádeje trpiacim. František pripustil, že
do Benediktovho prvotného konceptu
pridal iba niekoľko svojich vlastných
príspevkov. Lumen ﬁdei je historicky
prvým dokumentom svojho druhu, na
ktorom sa autorsky podieľali dvaja
žijúci pápeži, zdôrazňuje vatikánsky
tasr
hovorca Federico Lombardi.
Nový Čas 06/07/2013

Ján Pavol II. sa dočká svätožiary
Poľský pápež bude do pol roka svätý.
Spolu s Jánom Pavlom II. čaká kanonizácia aj jeho talianskeho predchodcu
Jána XXIII. Svätorečenie dvoch v 20.
storočí najpopulárnejších hláv katolíckej cirkvi deﬁnitívne potvrdil pápež
František, ktorý včera podpísal príslušné dokumenty. O presnom dátume
rozhodne pápež neskôr. V cirkevných
kruhoch sa predpokladá, že ceremónia
sa uskutoční 8. decembra, na sviatok
Nepoškvrneného počatia. „Nemožno
vylúčiť, že obaja budú svätorečení
naraz,“ povedal vatikánsky hovorca Federico Lombardi. Ján Pavol II.,
pôvodným menom Karol Wojtyla, od
svojho nástupu na svätopeterský stolec
v roku 1978 významne prispel k pádu
komunistických režimov vo východnej a v strednej Európe. Keď najdlhšie slúžiaci pontiﬁk minulého storočia
v apríli 2005 zomrel, na jeho pohrebe
sa ozývalo zvolanie Santo Subito!
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(Svätý ihneď!) To však podľa cirkevného práva nebolo možné. Najskôr ho
museli vyhlásiť za blahoslaveného, čo
si vyžadovalo pripísať mu nejaký zázrak. O ten sa postarala rádová sestra,
ktorá komisiu presvedčila, že z Parkinsonovej choroby sa zázračne vyliečila
vďaka tomu, že sa modlila k zosnulému pápežovi. Prvého mája 2011 bol
Ján Pavol II. vyhlásený za blahoslaveného. A v rovnaký deň sa nevysvetliteľne vyliečila istá kostarická žena
z mozgovej aneuryzmy, čo Vatikán
pripísal poľskému pápežovi ako druhý
zázrak. V prípade Jána XXIII. pápež
František nariadil svätorečenie aj bez
druhého zázraku. „Na to má právo.
Ale to ešte neznamená, že odteraz na
kanonizáciu bude stačiť jeden zázrak,
„ zdôraznil hovorca Lombardi. Ján
XXIII., vlastným menom Angelo Giuseppe Roncalli, sa stal pápežom v roku
1958. Cirkev viedol iba päť rokov, ale

Polmiliónový slovenský
odkaz viery
Na Mariánskej hore včera slávnostnou odpustovou svätou omšou vyvrcholila najstaršia východoslovenská
púť. Liturgiu, ktorú si vypočulo niekoľko desiatok tisíc veriacich, slúžil
pápežský legát a emeritný prefekt
Kongregácie zasväteného života kardinál Franco Rodé. „Myslím, že som
to bol ja, kto tu dnes dostal odkaz.
Viera, ktorú som tu našiel, je viera
veľmi úprimná a veľmi hlboká, je to
viera, ktorú vyznávajú jednotlivci,
ale aj celý ľud. Je to veľký odkaz,
ktorý Slovensko dalo mne i celej
cirkvi,“ odpovedal po skončení omše
novinárom kardinál Rodé na otázku,
s akým odkazom prišiel na Slovensko z Vatikánu. Vo svojej kázni na
prvom mieste vystihol pokoru Panny Márie, ktorá si bola vedomá, že
sa stala nástrojom v rukách Božích
a tým sa stala veľkou. „Zároveň nás
otec kardinál v druhej fáze povzbudzoval, aby sme si uvedomili, že aj
tá každodenná všednosť má zmysel
v živote rodiny, v zamestnaní i spoločnosti. To si myslím, že bolo také
pekné a povzbudivé, pretože niekedy
tá každodennosť, monotónnosť ubíja
mnohých ľudí,“ dodal spišský diecézny biskup Štefan Sečka, ktorý bol
hlavným celebrantom svätej omše
a zároveň v slovenskom jazyku prečítal kázeň kardinála Rodého. Podľa
organizátorov prišlo počas víkendu
na Mariánsku horu k Bazilike Navštívenia Panny Márie odhadom asi
500.000 pútnikov. Nechýbali medzi
nimi ani peší pútnici z Muráňa. Levoča je najstarším pútnickým miestom východného Slovenska a korene
mariánskeho kultu tu siahajú až do
Šport 08/07/2013
13. storočia.

i tak si stihol vyslúžiť prezývku Dobrý
pápež. Do histórie vstúpil pred polstoročím, keď zvolal Druhý vatikánsky
koncil, ktorý cirkev prispôsobil modernej dobe. Za blahoslaveného ho
v roku 2000 vyhlásil Ján Pavol II.
zah, čtk, Pravda 06/07/2013
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Bez poznania odkazu vierozvestcov ostanú oslavy len pozlátkou
Mladšia a stredná generácia si pamätá
rok príchodu Cyrila a Metoda ešte zo
školy, starší ľudia skôr z kostola. Pridanú hodnotu, ktorú na Veľkú Moravu
priniesli z Byzantskej ríše, však väčšina občanov vníma. Okrem poslancov
denník Pravda urobil prieskum vo
väčších mestách, kde sa ich obyvateľov pýtal, kedy k nám vierozvestcovia
prišli a čo pre Slovensko znamenali.
Aj keď väčšina z nich presný rok nevedela, na význam ich misie si spomenula. Z odpovedí však vyplynulo,
že sa k tomuto sviatku stavajú vlažne.
„Fúúúha! Prišli v roku 863? Alebo
867? Neviem to presne. Priniesli nám
však prvé písmo, šírili vieru,“ odpovedala študentka Ema z Trnavy. Sama
vraj oslavy tohto sviatku nijako zvlášť
neprežíva. „Teším sa však na sprievodný program. Pôjdem sa pozrieť na
Nitriansky hrad,“ prezradila. Dátum
príchodu Cyrila a Metoda je tvrdým
orieškom aj pre mnohých Stredoslovákov. „To boli tí dvaja, ktorí sem
prišli hlásať o náboženstve?“ vyzvedá
62-ročná Veľkokrtíšanka Mária. A na
otázku, kedy k nám mali prísť, odpovedá protiotázkou: „Pred osemsto
rokmi?!“ Správny rok 863 bez rozmýšľania vyslovil 45-ročný Vladimír
z Martina. Ako vášnivý numizmatik
ho vraj pozná už aj preto, že k výročiu
vychádza pamätná minca. „Bolo to
v roku 863, viem to od základnej školy. V roku 1983, ešte za hlbokej totality, nám učiteľka rozprávala, že slávime
1120. výročie príchodu vierozvestcov.
Na tú dobu to bola neobvyklá školská
téma,“ zauvažoval 41-ročný trenčiansky úradník Róbert Michutský. Martin
Králik, 63-ročný dôchodca z Považskej Bystrice, vie zase veľa o solúnskych bratoch z kostola. „Je však
mýtus, že ako prví priniesli na naše
územie kresťanstvo. Už pred nimi tu
boli germánski misionári. A tak je to
s nimi doteraz, stále chcú mať nad
naším územím patronát - z východu
aj zo západu,“ prispel k téme. Podľa
sociológa Stanislava Buchtu je chybou, ak si naši ľudia historický vklad
Cyrila a Metoda uvedomujú len tak
vlažne. „História je zdroj poučenia pre
súčasný život. Ak národ stratí historickú pamäť, tak si najmä tie zlé dejinné
udalosti niekoľkokrát zopakuje. A je
odsúdený len k prostému materiálnemu prežívaniu, bez akéhokoľvek kultúrneho posunu,“ zdôrazňuje Buchta. Odborník na starých Slovanov
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a Veľkú Moravu Ján Steinhubel považuje odkaz solúnskych bratov za stále
živý. „Hneď po príchode na Veľkú
Moravu rozbehli vzdelávacie aktivity
pre ľudí. Založili veľkomoravské učilište, prekladali, vyučovali a vytvorili
tak priestor na formovanie domácej
vrstvy vzdelancov,“ vysvetľuje. Vo
veľkej miere prispeli aj k vzniku Veľkej Moravy ako nezávislého štátu,
keď svojím diplomatickým talentom
zabezpečili, aby získala samostatnú
cirkevnú provinciu. Vzdelanie, nezávislosť a právo sú podľa historika tými
dôvodmi, prečo si Cyrila a Metoda
treba pripomínať. „No ak sa ich posolstvo nebude skutočne aj dodržiavať,
veľké oslavy, sochy a iné nepomôžu
a zostanú len pozlátkou,“ uzatvára
Steinhübel.
Prečo sa Konštantín označuje aj
menom Cyril?
Denník Pravda sa počas slávnostného zasadnutia parlamentu k príchodu
vierozvestcov pýtal poslancov, prečo
sa Konštantín označuje aj menom Cyril. Správna odpoveď je. že Konštantín
bolo rodné meno. Rehoľné meno Cyril
(Kyrillos) prijal neskôr, podľa historikov to bolo tesne pred smrťou v roku
869 v gréckom kláštore v Ríme.
Jozef Mikloško(KDH) -Až ako
biskup sa stal Cyrilom a jeho rodné
meno Konštatnín dostal v Solúne. Podstatnejší je však jeho príchod na Veľkú
Moravu. Najprv ho prijímali, potom
ho vyhnali, zavreli, mučili a nakoniec
umrel. Celú jeho misiu vyhnali, našu
reč síce uznali ako štvrtú bohoslužobnú reč, no ďalší pápež to zrušil a takto
to pokračovalo.
Ivan Štefanec(SDKÚ) - Jeho meno
bolo pôvodne Cyril, ale prijal meno
Konštantín vo Vatikáne, kam v roku
867 šli na misiu. Keď zomrel, bol už
teda Konštantín a je vo Vatikáne je aj
pochovaný.
Anton Martvoň (Smer) - Je to
veľmi zaujímavá otázka. Vychádzam
z toho, že mal asi dve mená. Je pravda,
že podľa Cyrila bolo nazvané ďalšie
písmo, ktoré sa vyvinulo z hlaholiky.
Myslím si, že jedno meno bolo domáce a druhé potom získal na území Slovenska. Ale ktoré bolo ktoré, neviem
povedať.
Peter Osuský (SaS) - Neviem. Konštantín je nepochybne pôvodne grécke
meno, meno Cyril je pre mňa ťažko zdôvodniteľné. Každopádne jeho

vklad do jazykovedy sa potom odrazil
v názve cyrilika, čo je pre balkánske
slovanské národy názov azbuky. Ale
kde došiel k Cyrilovi, to veru neviem.
odu, Pravda 06/07/2013

V znamení úcty
k dedičstvu našich
spolupatrónov Európy
Cyrilo-metodská národná púť v atmosfére slávenia 1150. výročia príchodu
svätých Cyrila a Metoda na Veľkú
Moravu sa uskutočnila nielen v Nitre,
počas ktorej svätú omšu pri príležitosti
otvorenia Cyrilo-metodského roka za
účasti najvyšších štátnych činiteľov
celebroval osobitný vyslanec pápeža,
slovinský kardinál Franc Rode, ale
aj v Selciach, v obci na okraji Banskej Bystrice, kde stojí Farský kostol sv. Cyrila a Metoda. V roku 1863
v ňom banskobystrický biskup Štefan
Moyses na tisíce výročie príchodu sv.
Solúnskych bratov požehnal oltárny obraz sv. Cyrila a Metoda, čím sa
selčiansky farský chrám stal prvým
kostolom na Slovensku zasvätený našim vierozvestcom. Od tých čias sa tu
aj každoročne konali púte, v minulom
režime prerušené. Znovu obnovené
boli koncom 90-tych rokov za biskupa
Rudolfa Baláža. Ten v roku 1998 vyhlásil Selce za centrum cyrilo-metodskej úcty v Banskobystrickej diecéze.
Od 31. mája tohto roku je v kostole
v Selciach uložená relikvia z kosti
svätého Konštantína. Pápež František
sa prihovoril veriacim v Nitre a tým aj
na celom Slovensku v liste. Zdôraznil
v ňom významnú úlohu, ktorú svätí
Cyril a Metod zohrali v rozvoji tohto
územia.. Podčiarkol, že spolupatróni
Európy sa výraznou mierou pričinili
o rozšírenie cirkvi v týchto končinách.
Táto udalosť z dávnej minulosti podľa
jeho slov povzbudzuje ľudí k uvažovaniu nad odovzdávaným dedičstvom,
k pevnej viere a rozhodnejším predsavzatiam. Slávnostnými službami
Božími na zrúcanine hradu Branč si
včera aj evanjelici pripomenuli 1150.
výročie príchodu vierozvestov. Okolo
40 000 ľudí zavítalo včera do moravského Velehradu v okrese Uherské
Hradiště, kde slávnostnou púťovou
omšou pri tejto príležitosto vyvrcholil
14. ročník Dní ľudí dobrej vôle.
Šport 06/07/2013

28-29/2013

PRÍLOHA ŽC

Monitoring médií

Veriacim prečítali list od pápeža
Oslavy 1 150. výročia príchodu
Cyrila a Metoda:
Byzantskí učenci k nám prišli
pred 1150 rokmi. V Nitre sa v piatok začali trojdňové oslavy príchodu bratov Cyrila a Metoda na územie vtedajšej Veľkomoravskej ríše.
Priniesli nielen nové písmo - hlaholiku, ale aj symbol byzantského
dvojkríža, ktorý je dnes v našom
štátnom znaku. Oslavy pod Zoborom sa začali slávnostnou svätou
omšou. Tú celebroval slovinský
kardinál Franc Rodé, ktorý ako pápežský legát reprezentoval a sprítomňoval osobu Svätého Otca, pretože pápež František sa na oslavách
zúčastniť nemohol. Spomienkové
slávnosti sa konajú nielen na Slovensku, ale aj v susednom Česku.
Cyril a Metod mali päť súrodencov, pričom Cyril bol najmladším.
Ich rodičia boli urodzeného pôvodu
a otec bol vysoký byzantský štátny
úradník (drungarios). Knieža Rastislav požiadal v roku 862 cisára Michala III., aby vyslal vierozvestcov
na Veľkú Moravu. Cisár súhlasil
a so slovami: ,,Počuješ, Filozof?
Niet iného než teba, kto by toto mohol vykonať, preto vezmi veľa darov
a svojho brata Metoda a choď! Lebo
ste Solúnčania a všetci Solúnčania
hovoria čistou slovančinou,“ vyzval
Cyrila, aby sa ujal misie. Práve Nitra zohrala počas ich misie významnú úlohu. Bola druhým veľkým
strediskom života Veľkomoravskej
ríše. Pápež Ján VIII. v roku 880 na
žiadosť Svätopluka zriadil novú
diecézu sanctae ecclesiae nitrensis
- svätej cirkvi nitrianskej, ktorá bola
pod správou arcibiskupa-metropolitu Metoda. ,,Bola to prvá diecéza
medzi slovanskými národmi. Katedrálny chrám, ktorý sa vypína nad
mestom, je jedným z najstarších biskupských sídel medzi slovanskými
národmi,“ uviedol nitriansky biskup
Viliam Judák. Cyril a Metod boli na
Veľkej Morave podľa tradície od 5.
júla 863 až do roku 867. Na účely
misie vytvoril Cyril nové písmo
- hlaholiku, ktorá bola graﬁckým
systémom špeciálne uspôsobená
pre slovanský jazyk. Bratia pred odchodom na Veľkú Moravu vytvorili
viacero prekladov v staroslovienčine (stará cirkevná slovančina), čiže
kultivovanej macedónčine z okolia
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Solúna. V roku 863 Cyril založil tzv.
Veľkomoravské učilište, v ktorom
sa vychovávali budúci slovanskí
kňazi a administratívni pracovníci,
a ktoré sa stalo centrom slovanskej
literatúry
Zo Solúna šliapaôi do pedálov
1 740 km
Tesne pred začiatkom trojdňových osláv 1150. výročia príchodu
bratov Cyrila a Metoda na územie
Veľkej Moravy dorazila do Nitry
aj skupina siedmich cyklistov, ktorí šliapali do pedálov až zo Solúna
(Thessaloník) a počas 17 dní zdolali 1 740 km. ,,Všetko prebehlo
v poriadku a žiadne problémy sme
počas cesty nemali,“ prezradil člen
výpravy Anton Ivančík (63).
Na mince sa čakalo v rade
hodinu
BRATISLAVA - Okrúhle výročie si pripomenula aj Národná
banka Slovenska, ktorá vydala pamätné dvojeurové mince s podobizňami Konštantína a Metoda. Pre
verejnosť bola otvorená aj pokladnica bratislavského ústredia, kde
si jeden záujemca mohol vymeniť
peniaze v maximálnej hodnote
100 eur dostal tak 50 kusov mincí.
O výmenu bol veľký záujem, rad
sa tvoril už od skorého rána.
Pozdrav od Svätého Otca
Na zaplnenom Svätoplukovom
námestí v Nitre si veriaci vypočuli
aj slová pápeža Františka: ,,Cyril
a Metod prostredníctvom svätej liturgie priniesli nielen svätý pokrm,
ale aj vzdelanosť a kultúru,“ prečítali z jeho listu.
Jozef Uhlárik, če, sita
Nový Čas 06/07/2013

KBS nepovažuje za
opodstatnené zverejniť
pápežovo posolstvo
Konferencia biskupov Slovenska nepovažuje za opodstatnené zverejniť
osobitné posolstvo pápeža Františka,
ktoré im adresoval po pápežskom legátovi, kardinálovi Francovi Rodém pri
príležitosti výročia osláv príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie.
Na slávnostnej omši v Nitre zaznelo
totiž len poverenie pre legáta, ktorého
pápež splnomocnil zastupovať ho na
Slovensku, keďže sám sa zúčastniť
nemohol. Slovenskí biskupi ho pritom
prezentovali ako osobitné posolstvo
hlavy katolíckej cirkvi. Podľa hovorcu
KBS Jozefa Kováčika sa mal pápež
prostredníctvom legáta zaujímať o slovenských biskupov. To, či bol predmetom Františkovho záujmu aj arcibiskup
Róbert Bezák, hovorca Jozef Kováčik
poprel: „Zasadanie pléna KBS sa uskutočnilo a skončilo ešte pred vyvrcholením osláv, teda osobitný vyslanec navštívil otcov biskupov počas zasadanie
pléna a odovzdal im osobitný pozdrav
od Svätého otca, takisto sa o každého
z nich zaujímal. Nebol žiaden dôvod opakovať ho opätovne pri svätej
omši.“
Elena Koritšánska, moderátorka
RTVS: „Slovenskí biskupi následne
poslali do Vatikánu dva listy. V nich
pápeža uistili o svojej prítulnosti
a podriadenosti k Petrovmu stolcu. Naopak českí biskupi osobitné posolstvo,
adresované miestnej konferencii biskupov zverejnili a prečítali počas slávnostnej omše na Velehrade. Následne
ho zverejnili aj na svojich oﬁciálnych
stránkach.“ Rádio Regina BA, 09/07/2013

Budú hrať pápežovi
Taliansko a Argentína odohrajú zápas pre Svätého Otca
Budú hrať pre Svätého Otca. Futbalisti Talianska a Argentíny odohrajú 14. augusta zápas na počesť pápeža Františka. Ten pred stretnutím,
ktoré sa uskutoční na olympi jskom
štadióne v Ríme, prijme oba tímy na
súkromnej audiencii vo Vatikáne.
Pre taliansky výber bude zápas
súčasne prípravou na septembrové
stretnutie s českou reprezentáciou
v kvaliﬁkácii majstrovstiev sveta
v Turíne. Pápež František je známy

tým, že je futbalový fanúšik. Keď
dostal pri verejnej audiencii v apríli, asi mesiac po zvolení, od jedného z gratulantov barcelonský dres
svojho krajana Lionela Messiho, mal
z repliky s číslom 10 s venovaním
od štvornásobného najlepšieho hráča sveta očividnú radosť. V auguste
možno získa ďalšie. Ešte ako arcibiskup Buenos Aires sa Jorge Mario
Bergoglio, prvý juhoamerický pápež
v histórii, hlásil k priaznivcom tamojšieho klubu San Lorenzo.
čtk, pm, Nový Čas 06/07/2013
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Šachisti a ﬁgúrky
Kto videl Bergmanovu Siedmu pečať, vie, že Smrť si s nami raz dá šachovú partiu. Čo také sa však hráva
s Bohom? Poker, lebo jeho tvár nič
nevyzradí? Ani to, či vôbec existuje? Musí to byť dokonalý hráč.
Pred týždňom som sa vrátil zo
slnečného juhu Francúzska, kde
som sa šiel pozrieť do slávnej La
Chapelle du Rosaire vo Vence, ktorej vitráže navrhol a steny vymaľoval Henri Matisse. Maľoval vraj
štetcom priviazaným k bambusovej
tyči, aby sa jeho ťahy podobali čo
najmenej na predchádzajúce práce.
Zámerne zahmlieval svoj rukopis,
no nepodarilo sa mu to. Stále tam
je. Pikantné na tomto sakrálnom
diele je, že ho naň nahovorila jeho
bývalá modelka, vtedy už rádová
sestra. A Matisse kvôli nej vytvorí svoje posledné veľké dielo pred
smrťou a nezabudne dodať, že keď
navrhol kaplnku, to ešte neznamená, že sa stal veriacim človekom
a že iba chcel dobre odviesť zadanú
prácu. Nech je to akokoľvek, práve
takíto Matissovia, Chagallovia a Picassovia spôsobujú, že do kostolov
dodnes vchádzajú aj ľudia, ktorým
je inak viera ľahostajná.

Možno aj preto sledujem jedným
očkom dianie okolo odvolaného arcibiskupa Bezáka. Nie ako poslušná
ovečka cirkvi, ale len ako obyčajný
občan, z ktorého daní je tá cirkev podporovaná. Arcibiskup Bezák mi bol
od začiatku sympatický svojou ľudskosťou a priamosťou a ľutoval som
jeho divné odvolanie, neporiadne zdôvodnené a zaťažené aj podozrivými
kontami, ktoré on odhalil a dovolil si
vytiahnuť na svetlo, ako inak, božie.
Nepotrebujem k životu inštitucionalizované náboženstvo, ale plne rešpektujem, že veľká časť mojich spoluobčanov ho potrebuje. Je mi tiež jasné,
že naša korupciou a neúctou k človeku
naplnená krajina by mohla byť o čosi
lepšia, keby jej najväčšia cirkev mala
na najvyšších miestach biskupa, ako
je Bezák. Zatiaľ s ním hrajú čosi bez
pravidiel, ani šach, ani poker. Vyzerá to
ako mariáš v zhasnutej miestnosti, kde
sa namiesto cigaretového dymu dá krájať ten myrtový. Katolícke excelencie,
eminencie, svätosti atď. – spamätajte
sa, prosím, lebo svoju cirkev odsúdite
do ešte väčšej bezvýznamnosti. A verte, že neveriacemu, ktorý píše tieto
riadky, to bude naozaj úprimne ľúto.
Viliam Klimáček, SME 08/07/2013

Kedy ho otvoria?
Na „Sokolovom starobinci“ robia
posledné úpravy
JACOVCE – Domov dôchodcov v Jacovciach, na ktorého vybudovanie poslala Trnavská arcidiecéza počas šéfovania Jána Sokola
666-tisíc eur, mali otvoriť už pred
rokom a deviatimi mesiacmi, no
stále sa nič nedeje. Zisťovali sme
prečo.
Napriek tomu, že bol pracovný
deň, všade bolo pusto, v areáli sme
nikoho nevideli robiť. Vnútri to
však vyzeralo, že je všetko dokončené. Fasáda budovy je tiež kompletná, ale okolo nej sa nachádza
stavebný odpad, chýbajú plánované
spevnené plochy. „Nemajú urobené
zatiaľ ani chodníky, ani prístupové
cesty. Čakáme tam aj nejakú peknú
zeleň a trávniky,“ povedali miestni. „Myslím, že interiér je už dokončený. Minulý týždeň požiadali
o povolenie na vonkajšie úpravy,“
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potvrdil starosta Jacoviec Imrich
Hermann. Na zverejnenom stavebnom povolení svieti dátum 26.
10. 2009. Stavbu mali podľa tohto
dokumentu kolaudovať o dva roky
neskôr. Už teraz sa teda omeškala
o 21 mesiacov. Podľa starostu by
však domov dôchodcov mohol byť
skolaudovaný do konca leta.
Dotáciu stále vyšetrujú
V novostavbe by mohlo nájsť
nový domov 60 dôchodcov, ktorí
si budú môcť vybrať z niekoľkých
apartmánov. Stojí v rodnej obci bývalého trnavského arcibiskupa Jána
Sokola a stavia ho občianske združenie Metropolitánik, ktoré sídli
v dome Sokolovho synovca. Práve
na účet združenia odišlo z Trnavskej arcidiecézy v roku 2008 666-tisíc eur. Podozrivú transakciu preverovala audítorka aj prokuratúra.
Vyšetrovanie doposiaľ neukončili.
(ds), Plus jeden deň 09/07/2013

Bezákovi vyjadrili podporu
Tento týždeň uplynul rok od odvolania
Róberta Bezáka z postu trnavského arcibiskupa. Ľudia mu pri tej príležitosti opäť vyjadrili svoju podpory. Jeho
sympatizanti tak urobili priamo pred
sídlom apoštolského nuncia. Všetci ľudia, ktorí prišli podporiť Róberta Bezáka, mali jedno spoločné. Každé z nich
chcel vedieť, prečo musel odísť z trnavskej arcidiecézy. Za posledný rok
išlo o najväčšie stretnutie. Pred apoštolskou nunciatúrou sa nakoniec stretlo
viac ako 600 priaznivcov Bezáka.
Účastníci podujatia: „Veríme, že
bude rehabilitovaný a že sa vráti tam,
kam patrí.“
Účastníci podujatia: „Som obyčajný človek, kresťan, ale robotný. A keď
klamstvo až do takéhoto stavu prišlo
a my obyčajní ľudia, tá spodina, čo
musím povedať, sme sklamaní.“
Reportér: „V dave nechýbali ani
arcibiskupovi rodičia. Tí majú na jeho
odvolanie jasný názor.“
Rodičia Róberta Bezáka: „Syn si
to nezaslúži toto. Nezaslúži.“
Reportér: „Bezákovi rodičia stále
veria, že by sa ešte celá kauza mohla
doriešiť v jeho prospech. Podobný názor má aj jeho priateľ a bývalý poslanec František Mikloško.“
František Mikloško, priateľ Róberta Bezáka: „V cirkvi nemôžeme dopustiť, aby nejakému človeku sa krivdilo.
Aby sme to zakrývali nejakým takým
vyšším dobrom.“
Rodičia Róberta Bezáka: „Verím
Svätému otcovi. Podľa toho, ako sa
prejavuje, verím, že on to vyrieši spravodlivo.“
Reportér: „Stretnutie pred apoštolskou nunciatúrou malo jasný cieľ.
Veriaci chceli práve cez pápežovho
zástupcu vyvinúť tlak na Vatikán, aby
celý prípad ešte preskúmal.
Lukáš Zuzelka, TA3, 07/07/2013

KBS Bezáka zabezpečí
Bývalého trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka chce Konferencia biskupov materiálne zabezpečiť. Povedal to
jej predseda Stanislav Zvolenský. Ako
to cirkev urobí, nepovedal, chce sa dohodnúť s Bezákom, ktorému sa práve
končí sabatický rok. Začal sa po jeho
vlaňajšom odvolaní pápežom Benediktom XVI. (tasr, sita), SME 06/07/2013
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V Nitre odkryli jeden z najstarších kostolov
Archeológovia sprístupnili dosiaľ
nepoznaný veľkomoravský kostol na
Martinskom vrchu symbolicky v nedeľu, počas posledného dňa osláv
1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda. Na otázku, či to bol Pribinov
kostol postavený ešte pred misiou
solúnskych bratov, dávajú odborníci
zatiaľ veľmi opatrné odpovede. Podľa riaditeľa Archeologického ústavu
SAV Mateja Ruttkaya nejde o žiadnu fantáziu a na Martinskom vrchu
v Nitre sa naozaj ukrýva jeden z najstarších kostolov na území Slovenska. Stále je však potrebné spresniť
datovanie. Ak by sa nálezisko dalo
zaradiť do prvej polovice 9. storočia, teoreticky by mohlo ísť o prvý
známy chrám západných a východných Slovanov. „Spomína sa v spise
O obrátení Bavorov a Korutáncov na
vieru,“ uviedol pri nedávnych vykopávkach Ruttkay. Kostol bol postavený medzi rokmi 828 až 830 a dal ho
zbudovať Pribina pre svoju bavorskú
manželku. Vysvätil ho salzburský arcibiskup Adalram. V tomto období
sa bavorskí duchovní predstavitelia
snažili posilniť svoj vplyv na území,
ktoré obývali Slovania. Pôsobenie
kresťanských misií z Nemecka spomína aj Rastislav v liste byzantskému cisárovi Michalovi III. a práve
Konštantínovi a Metodovi sa podarilo neskôr dosiahnuť, že Panónia
a Veľká Morava sa vymanili spod
bavorského vplyvu a vytvorili samostatnú cirkevnú provinciu. Prvé vykopávky sa v lokalite robili už v 60.
rokoch 20. storočia. Zvyšky kostolíka na Martinskom vrchu v Nitre však
zostali pred zrakom verejnosti ukryté
asi 50 rokov. Nečudo, veď nálezisko
je v srdci starých kasární obohnaných
vysokým múrom a ostnatým drôtom.
Veci sa pohli v roku 2008, keď ministerstvo obrany previedlo pozemky
a budovy rôznym subjektom. Časť sa
vrátila nitrianskemu biskupstvu, časť
mestu Nitra a niekoľko budov získal
aj Archeologický ústav. Na rovnakom mieste sa našli aj zvyšky mladšieho románskeho kostola. Model
oboch kostolov, veľkomoravského aj
románskeho, by chceli archeológovia
v budúcnosti postaviť v rámci archeoskanzenu v areáli bývalých kasární.
V jednej z budov už zriadili depozitár, kam plánujú previezť cenné nálezy z celého Slovenska. Po takzvanom
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Pribinovom kostolíku pátrali odborníci aj na Nitrianskom hrade, priamo
pod podlahou Katedrály sv. Emeráma. Bolo to však problematické,
pretože osídlenie na hrade trvá nepretržite až dodnes a za tisícročie sa
tu uskutočnilo množstvo prestavieb.
V románskom období sa priestor navyše prehĺbil, čo znehodnotilo staršie
stavby. Archeológovia tak majú stále len nepriame dôkazy a náznaky,
že tam začiatkom 9. storočia stála
cirkevná a svetská stavba. O titul

najstaršej stojacej rotundy z čias Veľkej Moravy súperí Rotunda sv. Juraja
v Nitrianskej Blatnici. Reštaurátorský tím pod vedením Jozefa Doricu
tu nedávno objavil veľmi staré okno,
ktoré sa mohlo zachovať ešte z čias
Veľkej Moravy. Takáto stará rotunda,
ktorej múry siahajú takmer do šiestich metrov, sa nezachovala nikde na
Slovensku ani v okolitých krajinách.
Presné datovanie stanovia až analýzy.
Andrej Barát
Pravda 08/07/2013

Tradičná mariánska púť do Levoče
Mariánsku horu nad Levočou zaplavili desaťtisíce veriacich. Na
jednom z najstarších a najvýznamnejších pútnických miest bola tradičná púť. Odpustovú omšu celebroval kardinál Franc Rodé.
Tradične ako prví vyrazili na
púť pešo pútnici z Muráňa. Po
vlastných putovali štyri dni. Zdolať
museli sedemdesiatštyri kilometrov. Najmladšou pútničkou bola
iba päťmesačná Lucka.
Matka Lucky: „Do polroka najpohodlnejšie, nemusíme variť. Kojíme po ceste.“
Marie Balážová, redaktorka:
„Vek nehral žiadnu rolu. Z Muráňa
putoval aj sedemdesiatšesťročný
František.“
František, pútnik z Muráňa:
„Nie, nebolí nič. Ja už s tým počítam, tak mám dobré boty. Hneď na
začiatku si zalepím päty a chodidlá
leukoplastom.“
Marie Balážová, redaktorka:
„František má z Levoče manželku.“
František, pútnik z Muráňa: „Ja
som tu pred päťdesiatimi troma
rokmi mal svadbu. Teraz sa tak sem
nejak vraciam trošku.“
Marie Balážová, redaktorka: „V
tejto truhlici si pútnici niesli prosby pre Pannu Máriu. Pútnici z košického Poľova putujú už tretí deň.
Ich trasa je vyše sto kilometrov.
Do cieľa im chýba ešte dvadsať.
Na pútnikov z Poľova čakajú každý rok so železnou pravidelnosťou
deti z Bystrian. Dostanú totiž od
nich cukríky. S ľuďmi z košickej
mestskej časti Poľov putoval aj policajt.“

Policajt: „Trošku sa postarám
o bezpečnosť mojich pútnikov.“
Anketa
Opýtaný 1: „Keď som tu putoval, tak som myslel na Pána Ježiša.“
Opýtaný 2: „Myslel som na svoje boľavé nohy a ako prídem a si tu
ľahnem.“
Opýtaný 3: „Zato som tu, že
som nemyslel na nič. Mám dosť
starostí celý rok. Na tri dni totálne
vypnem.“
Marie Balážová, redaktorka:
„V noci zo soboty na nedeľu si na
Mariánskej hore niektorí pútnici pri
ohni zahrali na gitare, či na harmonike. Púť na levočskej hore vyvrcholila slávnostnou omšou, ktorú
celebroval pápežský legát, slovinský kardinál Franc Rodé. V kázni
hovoril o pokore podľa vzoru Panny Márie a veriacich povzbudil, že
aj všednosť v živote má zmysel.“
Franc Rodé, pápežský legát:
„Vieru, ktorú som tu našiel, je viera
veľmi hlboká a úprimná.“
Anketa
Opýtaná 4: „To je náš zvyk,
k Panne Márii chodíme každý rok
takto peši.“
Opýtaný 3: „Som rád, že som
s tými ľuďmi. Sú to úžasní ľudia.“
František, pútnik z Muráňa:
„Jednak zážitky. Veriaci človek to
berie trošku inak. Ostatní to berú
ako šport.“
Marie Balážová, redaktorka:
„Záchranári riešili iba jeden epileptický záchvat, kliešte, podvrtnuté
členky, uštipnutie hmyzom, alergie,
či zapálené šľachy z úmornej pešej
STV1 05/07/2013
cesty.“
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Rovnosť pohlaví? Katolícka cirkev to odmieta
V časoch, keď sa Slovensko čoraz
viac integruje do Európy a jeho postavenie v únii naberá na váhe, katolícka cirkev ťahá svojich veriacich
opačným smerom. V rámci osláv
príchodu Cyrila a Metoda cirkev
verejne odmietla rodovú rovnosť.
Postavila sa tak proti zrovnoprávneniu muža a ženy v rôznych oblastiach života. Rovnosť pohlaví
je pritom jedným zo základných
princípov Európskej únie. Konferencia biskupov Slovenska odsúhlasila vo štvrtok text k otázke
rodovej rovnosti, kde okrem iného
uvádza, že kto je jej zástancom, popiera tradičné kresťanské hodnoty.
Sociologička Magdaléna Piscová
si myslí, že týmto vyhlásením cirkev reaguje na okolité dianie v zahraničí a vhodnú príležitosť kvôli
lepšej medializácii jej ponúkol aj
Sviatok svätého Cyrila a svätého
Metoda. Podľa textu katolíckych
biskupov každý, kto prijme rodovú
rovnosť, popiera „pravdu Svätého
písma“, kde sa hovorí o stvorení
muža a ženy. Ľuďom tiež adresovali výzvu na obnovu rodiny, pretože podľa nich čoraz viac silnejú
snahy o presadzovanie alternatívnych foriem partnerstva. Martin
Macko z Iniciatívy Inakosť postoj
cirkvi hodnotí tým, že každý má
právo na svoj názor. Upozornil, že
Slovensko sa podľa ústavy neviaže
na nijaké náboženstvo. „Práve naopak. Naša krajina je viazaná medzinárodnými záväzkami a zákonmi na dodržiavanie rovnosti medzi
mužmi a ženami. Rodová rovnosť
je jedným z pilierov, na ktorých
je založená Európska únia,“ tvrdí.
Názor cirkvi má podľa neho v našej verejnosti určite nejakú váhu,
záväzky štátu sú však nespochybniteľné. Európska únia zakotvuje
rovnosť pohlaví medzi základné
princípy a zaväzuje členské štáty
uplatňovať vo všetkých politikách
opatrenia na jej posilňovanie, napríklad v prístupe ku zamestnaniu,
v oblasti vzdelania, zdravotníctva,
sociálnych vecí či v riešení domáceho násilia. Rodová rovnosť tiež
prispieva k ekonomickému rastu
spoločnosti. „V našom boji s nezamestnanosťou je zlepšovanie
pracovných príležitostí pre ženy
otázkou spravodlivosti, ale tiež je
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to dobré pre spoločnosť a dobré pre
ekonomiku,“ povedal v júni predseda Európskej rady Hermann Van
Rompuy, keď Európsky inštitút rodovej rovnosti predstavil prvé hodnotenie členských štátov. Katolícka
cirkev má však svoje argumenty.
Pred dvoma mesiacmi na medzinárodnej konferencii v Bratislave
sa jej predstavitelia síce zhodli, že
existujú problémové oblasti, kde sa
nerovnosť mužov a žien prejavuje,
ideológiu rodovej rovnosti však
nazvali nebezpečnou. Španielsky
katolícky biskup Carrasco de PuaIa vtedy uviedol, že namiesto konkrétneho riešenia problémov iba
rozdúchava oheň. Vo štvrtkovom
vyhlásení biskupov sa tiež objavila téma tradičného manželstva ako
zväzku muža a ženy. Vyzvali ľudí,
aby podporovali tradičné manželstvá, ktoré podľa nich súčasná kultúra zosmiešňuje a spochybňuje.
Odvolali sa pri tom na štatistiky,
podľa ktorých istota či poskytovanie stability stále patria medzi
priority mladých ľudí. Podľa sociologičky Magdalény Piscovej je
vyhlásenie cirkvi reakciou na aktuálne dianie v zahraničí. „V Amerike len pred pár dňami ústavný súd
zrovnoprávnil zväzky osôb rovnakého pohlavia. Vo Francúzsku zasa
pred časom prebehli demonštrácie
odporcov, ktorí, naopak, nesúhlasili s vládnym návrhom zlegalizovať homosexuálne manželstvá
s právom adoptovať si deti,“ hovorí. Podľa nej zmeny v nazeraní na
problém vo svete prinútili aj našu
cirkev zaujať stanovisko. Vhodnú
príležitosť na verejné prezentovanie vyhlásenia poskytli podľa nej
aj cyrilo-metodské oslavy. Práve
počas nich sa viac pripomínajú tradičné slovenské hodnoty a s tým
súvisí aj väčšia medializácia témy.
Rodová rovnosť je jedným z pilierov na ktorých je založená Európska únia.
Martin Macko z Iniciatívy Inakosť
Konferencia biskupov Slovenska odsúhlasila vo štvrtok text
k otázke rodovej rovnosti. Ľuďom
tiež adresovali výzvu na obnovu
tradičnej rodiny. Na snímke predseda KBS Stanislav Zvolenský.
Pravda, 6.7.2013

Národný pochod za život
v Košiciach
Prípravou Národného pochodu za život sa zaoberala Konferencia biskupov
Slovenska na svojom 75. plenárnom
zasadaní, ktoré bolo 3. a 4. júla v Nitre.
Pochod bude 22. septembra v Košiciach. Cieľom akcie je verejne sa vyjadriť za ochranu ľudského života už
od počatia a za zmeny s tým súvisiace
v oblastiach ľudských práv, legislatívy, školstva, zdravotníctva a médií.
Osobitným duchovným príspevkom
bude deväťdňová pobožnosť pre celé
Slovensko. Tzv. „deviatnik“ sa bude
modliť katolícke Slovensko deväť dní
pred 22. septembrom. Biskupi zároveň
schválili pastiersky list k tejto udalosti,
ktorý sa bude čítať v kostoloch v nedeľu 1. septembra. Na Svetové dni mládeže, ktoré vyvrcholia 23. - 28. júla
v Riu de Janeiro, pocestuje zhruba 300
mladých zo Slovenska. Biskupi odsúhlasili text vyhlásenia k otázke rodovej
rovnosti, v ktorom sa píše, že manželstvo chápané ako zväzok jedného muža
a jednej ženy nie je historickým prežitkom, ale podstatnou a základnou inštitúciou aj v súčasnej občianskej spoločnosti. JÁN FELIX, Šport 06/07/2013

Odporcom potratov
odmietli prenajať vlak
Aktivisti proti interrupciám obvinili
súkromnú ﬁrmu, že ich diskriminuje.
Jej vedenie tvrdí, že išlo o chybu asistentky.
Súkromná ﬁrma Wagon Service
Travel odmietla zabezpečiť mimoriadny vlak kresťanským aktivistom z Fóra
života. V septembri mal z Bratislavy do
Košíc priviezť účastníkov na Národný
pochod za život. V e-maile pracovníčka
ﬁrmy odmietnutie zdôvodnila tým, že
ich pohľad na ochranu života pred a po
počatí je odlišný ako ten, ktorý majú
aktivisti. Firma organizuje zájazdy
vlakom, súpravy napríklad vypravuje
na púte či na Oktoberfest. Predsedníčku Fóra života Marcelu Dobešovú
rozhodnutie ﬁrmy sklamalo. Vybrali
si ju vraj preto, že im bola sympatická.
„Na svojej webovej stránke spomínajú,
že v minulosti organizovali množstvo
pútnických zájazdov do Lúrd či Ríma.
Preto sme ich oslovili ako prvých,“
pokračovanie na str. 7
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povedala Dobešová. Keď ich Wagon
Service odmietol, upozornili na ﬁrmu
kresťanské médiá i ďalšie neziskovky.
Ku kritike sa pripojila aj europoslankyňa za KDH Anna Záborská.
Firma priznala chybu
Majiteľ Wagon Service Ivan Gálik hovorí, že kauza je v skutočnosti
veľkým nedorozumením. Skutočný
dôvod, prečo Fóru života odmietli
zabezpečiť mimoriadny vlak, je vraj
iný. „Nevedeli sme im vyhovieť,
pretože v tom termíne jednoducho
nemáme voľné vagóny. Chystáme
zájazd do Benátok, ktorý máme naplánovaný rok dopredu,“ hovorí Gálik. Asistentka, ktorá Dobešovej v e-maile odpovedala, vraj len vyjadrila
súkromný názor. „Vyčítali sme jej to,
bola to chyba. V tom e-maile to jednoducho nemalo čo robiť,“ priznáva
Gálik. „Rozhodne nejde o oﬁciálne
stanovisko mňa ani ﬁrmy.“ Na otázku, či by Fóru života vyhoveli v inom
termíne, Gálik odpovedal, že je to
možné. „Ak by sme mali voľné vagóny a nekrížilo by sa nám to s iným
zájazdom, poslali by sme im cenovú
ponuku,“ povedal.
Protestovala aj Záborská
Europoslankyňa Záborská upozornila na postup ﬁrmy Wagon Service
v piatok 5. júla na Cyrilo-metodských
oslavách v Nitre. Na saku mala pripnutú kartičku s textom „Protestujem proti
diskriminácii kresťanov spoločnosťou
Wagon Service Travel“. Firma mohla
podľa nej porušiť antidiskriminačný
zákon. Jej majiteľ Gálik však diskrimináciu kresťanov odmieta. „Veď my
bežne robíme pútnické zájazdy, komunikujeme s veriacimi aj s diecézami,“
tvrdí.
„Náš pohľad na ochranu života je
odlišný ako Váš, preto nedokážeme
vybaviť prijatú požiadavku.“ Odpoveď asistentky Wagon Service kresťanským aktivistom
Dušan Mikušovič, SME 09/07/2013

František odmietol sochu
Pápež František sa ohradil proti
tomu, že v záhradách katedrály v argentínskej metropole Buenos Aires,
kde pred odchodom do Vatikánu
pôsobil ako biskup, bola postavená
jeho socha. Pápež vyzval miestne
biskupstvo, aby ju okamžite odstránilo.
Rádio Slovensko, 09/07/2013

28-29/2013
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Pápež František navštívil ostrov Lampedusa
Pápež František navštívil taliansky
ostrov Lampedusa. Uctil si pamiatku imigrantov, ktorí každoročne
zomrú pri pokuse dostať sa po mori
z Afriky do Európy. A práve v čase
jeho návštevy prišla loď s ďalšími
sto šesťdesiatimi utečencami.“
Pavel Achs, redaktor: „Pápež
František po prílete na ostrov Lampedusa zamieril do prístavu, kde sa
osobne stretol s asi päťdesiatimi
utečencami. Na palube lode pobrežnej stráže sa potom vydal na
otvorené more, kde hodil do vody
veniec a pomodlil sa za afrických
imigrantov. Keď sa pápež František vrátil na pevninu, privítalo ho
asi pätnásťtisíc nadšených ľudí.“
Andrea Pavia, obyvateľ ostrova
Lampedusa: „V živote by som si
nepomyslel, že pápež navštívi náš
ostrov. Som veľmi šťastný a dojatý. Stále tomu nemôžem uveriť.“
Pavel Achs, redaktor: „Pápež
František potom odslúžil na miestnom športovom ihrisku omšu. Počas kázania okrem iného kritizoval
ľahostajnosť, s akou sa svet stavia
k tragédiám prisťahovalcov, ktorí
na ceste za lepším životom riskujú
svoje životy.“
Pápež František,: „Stratili sme
zmysel pre bratskú zodpovednosť.
Kultúra blahobytu z nás urobila necitlivých voči volaniu druhých.“
Pavel Achs, redaktor: „Pápež
František počas omše požiadal veriacich, aby nezabúdali na to, čo je

pre cirkev dôležité a to pomoc blížnym. Sám pápež už od nástupu na
Petrov stolec kladie dôraz na službu chudobným. Už ako arcibiskup
v argentínskom Buenos Aires bol
známy tým, že pomáhal chudobným imigrantom.“
Pápež František,: „Chcem poďakovať obyvateľom ostrova Lampedusa za to, že sú príkladom lásky, charity a pohostinnosti. Nech
ste majákom ľudí na celom svete,
aby našli odvahu prijať tých, ktorí
hľadajú lepší život.“
Pavel Achs, redaktor: „Taliansky ostrov má asi päťtisíc obyvateľov. Každoročne k nemu priplávajú
tisícky utečencov z Afriky. Aj preto
ostrov prezývajú Brána do Európy.
Len do polovice tohto roka na ňom
pristálo asi osemtisíc imigrantov.
Africkí utečenci však často cestujú
na zlých a preplnených plavidlách
a preto sa veľakrát končí ich cesta
za lepším životom tragicky. Tento
rok sa už utopilo v mori štyridsať
ľudí, minulý rok ich bolo päťsto.
Najhoršiu utečeneckú vlnu zažil
ostrov, ktorý leží stotrinásť kilometrov od tunijského pobrežia
pred dvoma rokmi počas takzvanej arabskej jari. Pred nepokojmi
utieklo vtedy zo severoafrických
krajín tisícky ľudí. Taliansko na
problém imigrantov už roky upozorňuje a žiada, aby to Európska
únia začala systematicky riešiť.“
STV1,08/07/2013

Žehnal utečencom
Pápež slúžil omšu nad vrakom lode.
Historicky prvá návšteva pápeža
mimo Ríma mala silný symbolický
význam. František odslúžil omšu
utečencom na ostrove Lampedusa
a ich situáciu označil za dôsledok
„globálnej ľahostajnosti“.
Tesne pred príchodom pápeža sa na ostrov dostala ďalšia loď
takmer s dvoma stovkami utečencov z Eritrey. Boli to jedni z tých
šťastnejších, ktorí svoj útek prežili,
mnohým pred nimi sa to nepodarilo. A práve na ich počesť hodil
František do mora symbolický veniec. Omša pre utečencov sa konala na mieste, ktoré domáci nazývajú
cintorín lodí, pretože tam na slnku

ležia vraky utečeneckých člnov.
Jedna z nich, farebne pomaľovaná,
zároveň slúžila pápežovi ako oltár.
„Stratili sme náš zmysel pre bratskú
zodpovednosť a zabudli sme, ako
plakať,“ povedal zhromaždeným
a volal na prebudenie svedomia.
Zároveň odsúdil prevážačov, ktorí
ohrozujú ľudské životy ponúkaním
ilegálnych únikov. Pápeža na malom ostrove v Stredozemnom mori
vítali nápisy „Ste jedným z nás“
a „Iba vy nás môžete zachrániť“.
Návšteva mala byť ďalším pripomenutím, že pápež František chce
cirkev viesť smerom k pomoci
chudobným a menej šťastným.
(jt), Plus jeden deň 09/07/2013
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Pápež je muž roka!
Vanity Fair korunoval Františka
Pápež František slúži cirkvi
v pontiﬁkáte ešte len pár mesiacov
a už ho ospevuje celý svet. Talianske vydanie magazínu Vanity Fair
si ho najnovšie uctilo na svojej titulnej strane. Vyhlásili ho za muža
roka.
Vanity Fair označil Františka
za muža revolúcie. „Už prvých
sto dní pápeža zaradilo medzi svetových lídrov, ktorí menia históriu,“ uviedol magazín. S takouto
„korunováciou“ súhlasia i mnohí

umelci, ktorých titul oslovil. Pápežovi dal poklonu aj operný spevák Andrea Bocelli či svetoznáma
hviezda Elton John, ktorý povedal,
že „František je zázrakom skromnosti v časoch plnej pýchy a márnivosti“. Počas toho, ako Františka
doslova uctievajú, on sa pridržiava
skromnosti. A preto požiadal, aby
bola odstránená jeho socha zo záhrad pred katedrálou v Buenos Aires, ktorú mu postavili len pred 10
dňami.
(jt), Plus jeden deň 11/07/2013

Bezáka nahradí v úrade Hajdu či Haľko?
Meno trnavského arcibiskupa bude
čoskoro známe
Rok po odvolaní arcibiskupa
Róberta Bezáka z čela Trnavskej
arcidiecézy je takmer isté, že do
úradu sa už nevráti. Podľa našich
informácií by totiž už dnes malo
byť známe meno nového trnavského arcibiskupa. S Bezákom sa však
neráta. Nahradiť by ho mal vraj
Tibor Hajdu, ktorý je v súčasnosti
kancelárom a riaditeľom Arcibiskupského úradu v Bratislave. Vylúčené nie je ani meno Jozefa Haľka.
,,Dnes napoludnie by malo byť
oznámené meno nového trnavského arcibiskupa! Róbert Bezák to
však nemá byť. Oddnes bude jasné,
že Bezák do svojej pozície rehabilitovaný nebude“ informoval nás
čitateľ. ,,Áno, vraj má byť meno
nového arcibiskupa oznámené vo
štvrtok na poludnie. Hovorí sa, že
to bude Tibor Hajdu,“ povedal Novému Času zdroj blízky Arcibiskupskému úradu v Trnave. Tibor
Hajdu v stredu nedvíhal telefón.
Konferencia biskupov Slovenska
a ani trnavský arcibiskupský úrad
na otázky Nového Času neodpovedali.
Iný zdroj však spomína ďalšie
meno. ,,Nový trnavský arcibiskup by mal byť doc. Jozef Haľko
a vymenujú ho 11. 7. o 12. hod.
v Trnave v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Slávnosť sa určite uskutoční,
meno arcibiskupa nie je na 100 %
známe,“ hovorí zdroj. Aj Haľko
mal včera vypnutý telefón. Obaja
kňazi v minulosti vystupovali ako
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obhajcovia Jána Sokola. Zverejnili
napr. archívne dokumenty, ktorými
obhajovali Sokolovo vymenovanie
do vyšších cirkevných funkcií v roku 1968.
Dovtedajšieho šéfa trnavského
úradu Bezáka odvolali v júli 2012
a dodnes nie je jasné jeho ďalšie
pôsobisko. Biskupi vyhlásili, že sa
o Bezáka postarajú. ,,Materiálne
zabezpečenie bude uskutočnené
a jeho konkrétna podoba bude dohodnutá s monsignorom Róbertom
Bezákom,“ uviedol šéf KBS Stanislav Zvolenský.
KTO JE JOZEF HAĽKO
Cirkevný historik sa narodil
v Bratislave 10. mája 1964, rovnako študoval na Pápežskej univerzite. Od roku 2008 bol členom
kolégia konzultorov Bratislavskej
arcidiecézy, riaditeľom mediálneho centra a hovorcom arcidiecézy.
V marci 2012 bol v Bratislave vysvätený za biskupa.
KTO JE TIBOR HAJDU
Narodil sa 18. februára 1974
v Šuranoch. Po vysviacke za kňaza študoval kánonické právo na
Pápežskej univerzite svätého kríža
v Ríme. Ako cirkevný právnik bol
v roku 2002 vymenovaný za sudcu metropolitného súdu v Trnave
a zároveň v Trnave pôsobil ako
tajomník arcibiskupa Jána Sokola
a hovorca diecézy. V roku 2008 sa
stal riaditeľom novozriadeného Arcibiskupského úradu v Bratislave.
Veronika Ševčíková
Miroslav Staník
Nový Čas 11/07/2013

Pápežovo diplomatické
gesto
Zdanlivo malá, ale v diplomatickom jazyku významná odlišnosť.
Takto vyznieva gesto pápeža
Františka smerom k slovenským
a českým biskupom počas cyrilometodských osláv, ktoré súčasne
oslavovali obidve krajiny.
Pápež František zvolil cyrilometodským oslavám, ktoré boli
pred pár dňami v Česku a na Slovensku, dva rozličné prístupy.
Českým biskupom poslal pápež
František toto osobitné posolstvo:
„Ctihodnému kardinálu Dominiku
Dukovi, O.P., arcibiskupu pražskému, primasi českému a předsedovi
České biskupské konference.“
Redaktor: „A oni sa týmto
diplomaticky významným dokumentom okamžite pochválili
a zverejnili ho na internete. Slovenskí biskupi však o tom, že by
od pápeža v súvislosti s cyrolometodskými oslavami dostali nejaké
osobitné posolstvo, vôbec neinformovali.“
Jozef Kováčik, hovorca Konferencie biskupov Slovenska: „V
osobnej rovine odovzdali aj biskupi, dostali ho ale ústne. Práve
preto sme ho nezverejňovali ani
my v písomnej podobe.“
Redaktor: „Prečo českí biskupi ho dostali v písomnej podobe
a prečo slovenskí iba v ústnej?“
Jozef Kováčik, hovorca Konferencie biskupov Slovenska: „Na
toto vám naozaj neviem odpovedať. Bola možnosť sa pýtať pána
kardinála. Viacerí novinári nevyužili túto možnosť. Možno práve to
je škoda.“
Redaktor: „Jeden z mála duchovných, ktorí sa ešte stále verejne vyjadruje, si myslí, že za
rozdielnym prístupom pápeža
Františka môže byť nevyriešená
situácia okolo Róberta Bezáka.“
Marián Prachár, katolícky farár z Rusoviec: „Viacerí si to už
všimli tieto rozdiely. Toto je dôvod, ktorý ja myslím, že jedna
lokálna miestna cirkev má nejaký
problém a nevyriešený problém,
tak si viem predstaviť aj akýsi
zdržanlivejší postoj alebo politicky diplomatickejší postoj.“
Rado Igaz, Markíza, 10/07/2013

28-29/2013
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Cirkev v Írsku
stráca vplyv
Po mesiacoch debát včera írsky parlament hlasoval o zákone, ktorý dáva ženám právo rozhodnúť sa pre interrupciu v prípadoch, keď je ohrozený ich
život. Zmäkčenie až doteraz striktného
zákazu inerrupcií ukazuje, ako dramaticky sa posunula moc, ako prišla katolícka cirkev o časť vplyvu. Ešte aj pred
desiatimi rokmi by bolo veľmi ťažké,
ak nie nemožné, prísť s takýmto návrhom. Irish Examiner, SME 11/07/2013

Pápež robil raziu
Pápež František navštívil vatikánske
garáže, aby sa presvedčil, či tamojšie
autá zodpovedajú jeho požiadavkám
na skromnosť po tom, ako vyzval kňazov, aby sa vzdali luxusných áut. Improvizovanej návšteve Františka predchádzali pápežove slová, že ho „bolí
srdce, keď vidí kňaza s najnovším
modelom auta“. Vyzval kňazov, aby
používali „skromnejšie“ autá a to, čo
ušetria, venovali chudobným. Pápež
František, ktorý ako kardinál v Buenos
Aires využíval na presuny po meste
autobus MHD, apeloval na cirkev, aby
bola skromnejšia a viac dbala o chudobných.
(tasr), Plus jeden deň 13/07/2013

Problém s Múrom nárekov
Jeruzalemská polícia mala opäť plné
ruky práce s veriacimi pri Múre nárekov. Najsvätejšie miesto judaizmu je
už týždne stretom medzi pobožnými
mužmi a ženami. Práve tie sa chcú
modliť priamo pri múre spolu s nimi.
Pre mnohých Izraelčanov je to typický stret náboženstva s moderným ponímaním viery. Markíza, 08/07/2013
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Na Chráme sv. Jakuba v Levoči sa usilovne pracuje
Na Chráme svätého Jakuba v Levoči
sa usilovne pracuje. Na národnej kultúrnej pamiatke, ktorej dominuje najvyšší drevený gotický oltár na svete,
od Majstra Pavla, opravujú robotníci
poškodenú strechu.
Robotníci musia strechu opraviť,
pretože počas silného lejaku strecha vo vzácnom gotickom chráme
pretekala na troch miestach. Aj keď
pamiatky ohrozené neboli, na kamenných múroch stále vidieť mapy. Strechu za viac ako 200 000 eur pritom
menili iba pred 12 rokmi. Nekvalitnú
rekonštrukciu vtedy zaplatilo mesto,
štát a cirkev. Vymáhať škodu a hľadať vinníka spred 12 rokov radnica
nebude. Firma, ktorá vtedy strechu rekonštruovala, totiž dnes už nefunguje. Mesto tvrdí, že na vine bol zlý typ
škridly a víchrica v novembri 2001.
Podľa našich informácií však ﬁrma,
ktorá strechu vtedy rekonštruovala,
prácu neurobila kvalitne.

Juraj Šott, dodávateľ, ﬁrma Schott:
„Poučili sa pravdepodobne projektanti,
dávajú sa aj snehové zábrany, aj väčšie
dimenzie žľabu a aj tá samotná fólia.“
Redaktorka: „Mesto garantuje, že
situácia spred 12 rokov by sa opakovať nemala.“
Miroslav Jablonovský, Mestský
úrad Levoča: „Firma Schott má záruku na 5 rokov s tým, že teraz je to
nová technológia.“
Redaktorka: „Nateraz zvolili aj
iný typ škridly ako predtým.“
Gabriel Lukáč, vedúci Krajského
pamiatkového úradu v Prešove, pracovisko Levoča: „Je to typ škridly,
ktorý bol zistený historicko-architektonickým výskumom, takže z pamiatkového hľadiska je tento typ škridly
vyhovujúci.“
Rekonštrukciu strechy 263 00 eur
zaplatí ministerstvo ﬁnancií. Nová strecha by mala byť hotová už na jeseň.“
Marie Balážová, Rádio Regina, 10/07/2013

Pápež František reformuje Vatikán
Zneužívanie detí či pranie špinavých
peňazí bude cirkev trestať.
Pápež František zavádza vo Vatikáne reformy tak, ako sľúbil. Včera
podpísal dekrét, ktorý bude znamenať
prísnejšie postihy za zneužívanie detí,
pranie špinavých peňazí či korupciu,
ale aj za neoprávnené vynášanie oﬁciálnych dokumentov z Vatikánu. To
sú problémy, pre ktoré cirkev hlavne
v Európe stratila mnohých veriacich.
Dvanásť rokov
Pápež František zmenil trestné právo, ktorého niektoré časti pochádzali
ešte z roku 1929 a teraz ich Vatikán
prispôsobil medzinárodnému právu.
Podľa dekrétu bude trestať detskú
prostitúciu, sexuálne násilie, sexuálne akty, výrobu detskej pornograﬁe
či držanie pornograﬁckého materiálu.
Trest za to môže byť podľa agentúry
AP až 12 rokov. Nové normy budú

platiť od 1. septembra nielen pre Vatikánsky štát, ale aj pre všetkých členov
a zástupcov orgánov Rímskej kúrie.
Novým trestným činom bude odteraz
vo Vatikáne mučenie. Dekrétom tiež
pápež nahradil doživotné väzenie maximálne 35-ročným trestom.
Trest za vynášanie
Trestať sa po novom bude aj vynášanie tajných informácií, aby sa
viac nezopakoval prípad pápežovho
komorníka Paola Gabrieleho, ktorý
minulý rok ukradol dokumenty a súkromnú korešpondenciu Františkovho
predchodcu pápeža Benedikta XVI.
Odovzdal ich novinárovi Gianluigimu Nuzzimu a ten ich použil v knihe
Jeho Svätosť, v ktorej písal o intrigách
v Rímskej kúrii. Tribunál odsúdil komorníka na 18 mesiacov, ale Benedikt
XVI. mu neskôr udelil milosť.
Miriam Zsilleová, SME 12/07/2013

Pápež žiadal mlčanlivosť
Zachovanie úplnej mlčanlivosti údajne
vyžadoval samotný pápež František.
A hoci biskupi o určení Oroscha za
arcibiskupa vedeli minimálne od dvadsiateho ôsmeho júna, vo verejnosti nechali horieť iskierku nádeje, že obľúbený Bezák by predsa len mohol byť
Markíza, 11/07/2013
rehabilitovaný.

28-29/2013

Stretnutie s veriacimi
Pápež František vynechal tradičný pozdrav s veriacimi vo Vatikáne. Namiesto toho sa s nimi neformálne stretol v letnom pápežskom sídle Castel Gandolfo. Keď je pápež v letnom sídle, veriacich zvyčajne pozdraví z okna na vnútornom nádvorí paláca, alebo z balkóna na hlavnom
námestí. Pápež František známy svojou skromnosťou sa s ľuďmi stretol
TA3, 14/07/2013
osobne priamo pred hlavným vchodom do rezidencie.

9

PRÍLOHA ŽC

Monitoring médií

Vítal ho poloprázdny kostol
Vymenovanie Jána Oroscha za arcibiskupa spustilo vlnu kritiky
Malý Rím má opäť arcibiskupa!
Stal sa ním Ján Orosch, ktorý stál na
jej čele celý rok po škandalóznom odvolaní obľúbeného Róberta Bezáka
ako administrátor. U niektorých veriacich a odborníkov na pomery v cirkvi
to vyvolalo vlnu nevôle. Trnava sa tak
vraj vracia späť do čias kontroverzného arcibiskupa Jána Sokola.
Oroscha do funkcie vymenoval
pápež František. Bolo to tajomstvom
až do poslednej chvíle, pretože v kuloároch sa ako o náhrade za Bezáka hovorilo o Tiborovi Hajdu alebo Jozefovi
Haľkovi. Tajomne prebehlo aj ohlásenie vymenovania. Orosch to oznámil
na včerajšej omši v Katedrále sv. Jána
Krstiteľa. Pozval si sem všetkých kňazov z celej arcidiecézy. To, čo im chcel
oznámiť, bolo prísne utajené. Pred
vstupom do katedrály nám aj samotní
kňazi potvrdili, že netušia, o čo ide.
Vrchnosť neprišla
V poloprázdnom svätostánku začal
omšu celebrovať samotný biskup Orosch. V kostole medzi kňazmi chýbali
takzvaní „Bezákovi dekani“. Neprišiel
nikto z čelných predstavených slovenskej katolíckej cirkvi. Po modlitbách
presne o dvanástej Orosch prečítal pápežov list. „Svätý Otec František vás
vymenoval za trnavského arcibiskupa,“ znela časť listu. Údiv a prekvapenie bolo medzi veriacimi, ale i kňazmi
veľké. „Je to horšie, ako to mohlo byť.
Oroschovo vymenovanie nik z nás nečakal,“ prezradil nám jeden z Bezákových dekanov.
Bezák ho odmietol
Orosch fakticky už rok riadi arcidiecézu, veľké zmeny preto nechystá.
Verejnosť pobúrili kroky, ktoré urobil.
Odvolal Bezákových spriaznených
dekanov, poslal ich na dedinské fary
a zrušil takmer všetky jeho novátorské
projekty. Analytici tvrdia, že jeho úlohou bude zjednotiť veriacich, ktorých
rozdelila Bezákova kauza. Spolieha sa
na modlitbu. „My veriaci budujeme
svoju činnosť a svoju prácu na modlitbe, na hlbokom vzťahu s Bohom,“
povedal Orosch. S Bezákom vraj nemá
problém stretnúť sa. „Pozval som ho aj
na slávnostný obed. No odmietol,“ tvrdí nový trnavský arcibiskup. Do úradu
ho oﬁciálne uvedú 30. augusta, na sviatok konsekrácie katedrály.
Zaskočení veriaci
„Je to šokujúce. S tým Haľkom by
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sme sa možno aj zmierili. No takto Trnavu očakáva doba cirkevného temna,
ako za čias Sokola,“ komentoval Oroschovo menovanie architekt Jozef (41)
z Trnavy. Invalidná dôchodkyňa Tereza (56) však námietky nemá. „V cirkvi
je na prvom mieste poslušnosť. Ak to
takto Svätý Otec chce, tak my sa s tým
musíme zmieriť,“ myslí si.
Kto je Ján Orosch
Narodil sa v Bratislave 28. mája
1953, tu bol vysvätený za kňaza v roku
1976. Pôsobil v Komárne, Bušinciach,
Nových Zámkoch, Bratislave, Čunove
a Štúrove. V roku 2004 ho menovali za
titulárneho biskupa seminského, v Trnave prijal biskupskú vysviacku a stal
sa pomocným biskupom Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. V máji 2004 sa
stal generálnym vikárom arcidiecézy.
Po vlaňajšom odvolaní Bezáka sa postavil na čelo Trnavskej arcidiecézy
ako apoštolský administrátor sede vacante.
Čo ich rozdeľuje?
Medzi Róbertom Bezákom a Jánom Oroschom by ste podobnosť hľadali ťažko. Nájdu sa skôr odlišnosti.
Orosch je od neho o sedem rokov starší.
Nie je ani taký komunikatívny a otvorený ako Bezák, ktorý nemal problém
hovoriť o svojich záľubách či hudbe,
ktorú má rád. Oroscha na verejnosti
nebolo nikdy vidieť oblečeného ináč
ako v reverende. Bezák bol aj športový
typ, rád cvičil v posilňovni. Najväčší
rozdiel je však v prístupe k bývalému
arcibiskupovi Jánovi Sokolovi. Bezák
ho kritizoval za nejasné hospodárenie
v arcidiecéze. Orosch bol za Sokola
generálny vikár a občas spolu slúžia
omše.
Čo hovoríte na vymenovanie
nového arcibiskupa?
František Mikloško: expolitik
„Toto menovanie potvrdzuje starú
indíciu, že Róbert Bezák bol odvolaný
pre ﬁnančné záležitosti. Nie je to krok
vpred, ale skôr prešľapovanie na mieste. Bezák upozornil na nezrovnalosti
v hospodárení svojho predchodcu arcibiskupa Sokola. A toto je snaha, aby
tam neprišiel nikto nový, kto by sa do
toho pustil rovnako ako on. Želám mu,
aby sa mu podarilo zjednotiť kňazov,
ale bude to mať ťažké.“
Imrich Gazda: cirkevný analytik
„Nový arcibiskup stojí pred neľahkou úlohou vniesť do arcidiecézy
pokoj a zjednotiť skupiny, ktoré sa na
odvolanie arcibiskupa Bezáka pozerajú

Vystúpil aj Bezák.
Za odvolaním vidí intrigy
Bývalý trnavský arcibiskup Róbert
Bezák sa prišiel na Pohodu rozlúčiť so
Slovenskom.
Od odvolania obľúbeného trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka
uplynul viac ako rok a veriaci stále
nepoznajú dôvody pápežovho rozhodnutia. Cirkev o prípade mlčí a žiada
o to aj Bezáka. Biskup cez víkend neohlásene vystúpil na festivale Pohoda
v Trenčíne a oznámil, že na Slovensku nevidí budúcnosť a plánuje odísť
do cudziny. Nevyhol sa ani otázkam
o svojom odvolaní. Naznačil, že za
ním môžu byť intrigy v Trnavskej arcidiecéze, ktoré sa začali po odchode
jeho predchodcu Jána Sokola. „Mnohí si na miestečko robili chúťky, už si
možno kupovali aj červené oblečenie.
A zrazu vypadne z toho nejaké meno
Bezák,“ hovoril pred plným stanom.
Zákulisné ťahy podľa neho pokračovali aj po jeho vymenovaní, keď sa
vymedzil voči niektorým praktikám.
„Prišiel som z iného prostredia a nepreberal som vzťahy, ktoré mal môj
predchodca arcibiskup Sokol, ani jeho
štýl života,“ povedal Bezák. Kritizoval
aj podozrivé prevody, keď na účtoch
arcidiecézy objavil neznáme peniaze.
„Pýtal som sa aj na ﬁnančnej polícii,
a čo keby som si ten šek nechal preplatiť na seba? Tak by ste boli boháč,
povedali. To sa mi nepáči, v priestore
cirkvi by nemali byť takéto praktiky.“
O miesto ho podľa neho pripravili aj
ponosy niektorých hodnostárov, ktorí
sa sťažovali na jeho neformálne vystupovanie. „Už sa radšej v telocvični ani
nesprchujem, lebo sa bojím,“ rozprával položartom divákom. „Nebudeme
jeho vystúpenie komentovať,“ reagoval hovorca KBS Jozef Kováčik.
(mp, juk), SME 15/07/2013

rozlične. Počas roka mal možnosť preukázať svoje schopnosti. Z menovania
je zjavné, že Svätú stolicu presvedčil.
Po nástupe do úradu apoštolského
administrátora skorigoval viaceré rozhodnutia arcibiskupa Bezáka, na čo
mal ako nový správca diecézy právo.
Ako arcibiskup má silnejší mandát.“
Anton Srholec: katolícky kňaz
„Nechcem to komentovať, pretože
Jána Oroscha som stretol raz v živote.“
Jozef Vojenčiak, Eva Pristašová
Plus jeden deň 12/07/2013
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Bohatá cirkev,
chudobný Bezák
Slová nového pápeža o chudobnej
cirkvi pre chudobných, zdá sa, ešte na
Slovensko nedorazili. Alebo možno
len druhá polovica tej vety. Do Trnavy
- slovenského Ríma je z Vatikánu asi
veľmi ďaleko... Ktovie, či bývalý arcibiskup Róbert Bezák prišiel hľadať na
hudobný festival v Trenčíne vnútornú
pohodu. Ale asi ju ešte ani po roku
nenašiel, pretože tam počas besedy
účastníkom hudobnej Pohody oznámil, že plánuje zo Slovenska odísť.
Kto čakal, že nová vatikánska metla
začne zametať aj slovenský bordel,
musí byť asi sklamaný. V samotnom
Vatikáne je totiž roboty ako na kostole... Nemusíme byť ani veriaci, aby
nám osoba odvolaného arcibiskupa
bola sympatická. Tu totiž vôbec nejde o vieru. A ak áno, tak iba vo vieru
v obyčajnú ľudskosť, slušnosť a spravodlivosť. Na festivale sa tento bojovník s cirkevnou Gorilou určite stretol
aj s Tomom Nicholsonom. A verím,
že si mali čo povedať. Hlavne o tom,
ako sa na Slovensku stávajú zo žalobcov obvinení a utekať nemusia zlodeji, ale tí, čo na nich ukázali prstom.
Martin Štunda, SME 16/07/2013

Bezáka volajú rádoví
bratia do Česka
Bývalého arcibiskupa sa po kardináloch Dukovi a Vlkovi zastal aj jeho
rád. Róbert Bezák by mal u nás voľné
pole pôsobnosti, hovoria českí členovia rádu redemptoristov, ku ktorým
biskup patrí. Ich najvyšší predstavený Josef Michalčík povedal, že si vie
Bezáka predstaviť napríklad v kláštore
na Svätej Hore pri Příbrame. Ide o najväčšie pútnické miesto v Česku.
Slováci nepomohli
„Pobyt na Svätej Hore som Róbertovi Bezákovi ponúkal už na začiatku,
keď bol odvolaný,“ hovorí Michalčík.
S návrhom súhlasilo aj vedenie českej arcidiecézy. Neskôr sa však podľa
neho situácia skomplikovala, najmä
pre postoj slovenských biskupov. Ponuka na pobyt v Česku však naďalej
platí. „U nás má Róbert Bezák všetky
kláštory otvorené,“ hovorí Michalčík.
Bezákovo pôsobenie v českom kláštore by musel najskôr odobriť niektorý z miestnych biskupov, čo by však
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Vážim si každú pomoc
Bezák ďakoval na Pohode aj Novému
Času:
Vystúpenie Róberta Bezáka na
festivale Pohoda bolo prekvapením,
takisto, ako aj niektoré veci, ktoré povedal. Bezák hovoril o svojom vymenovaní, keď sa stal arcibiskupom, mal
iba 49 rokov, čo je v cirkevných kruhoch veľmi skoro. Keďže od začiatku
sa správal svojsky, neštandardne, pre
mnohých bol tŕňom v oku.
,,Keď sa stane tomu druhému
ťažkosť, človek čaká, že niekto príde, a že mu dá najavo, že mu je to ľ
ú to,“ povedal na festivale Pohoda
Róbert Bezák. ,,Pre mňa je v tomto
zmysle najťažšie práve to, že sa s niekým priatelíte. A zrazu sa niečo stane,
o niečo ide, a potom ide o viac, a potom úplne o najviac. A niektorí priatelia sa stratia. Hoci nemôžem povedať,
že som zostal sám,“ zdôveril sa. Počas svojho rozlúčkového vystúpenia
arcibiskup vymenúval aj tých, ktorí
mu v ťažkom období pomohli. ,,Ale

pozrite sa, kto sa ma zastal?“ pýtal sa
Bezák. Vo svojej odpovedi nezabudol
ani Nový Čas. Veď ten vydal napríklad špeciálnu prílohu o odvolanom
trnavskom arcibiskupovi a zorganizoval aktivitu, vďaka ktorej do Vatikánu prišla žiadosť o prešetrenie celej
kauzy podpísaná tisíckami biskupových zástancov. ,,Na jednej strane
som ja, na druhej sporo odetá dievčina,“ smial sa Bezák. ,,Viete, to je ako
keby som bol veľmi smädný, zrazu mi
niekto podá pohár vody, a ja sa mám
spýtať - si pokrstený?“ vysvetľoval
to, že v ťažkých chvíľach každý rád
prijme podávanú ruku. Na znak vďaky za podporu, ktorú mu Nový Čas
preukázal, sa dokonca podpísal na
titulku. ,,Podpíšem sa vedľa nadpisu
Zbohom, láska,“ zauvažoval Bezák,
,,... to sa teraz tak hodí.“ Odvolaný arcibiskup totiž na festivale oznámil, že
sa chystá opustiť Slovensko. Katarína

Abeille, Nový Čas 16/07/2013

Kam ide Bezák? Sám nevie
Bývalý arcibiskup o svojej budúcnosti nerozhoduje sám. Môže skončiť
v kláštore, ale aj ako nuncius.
Odvolaný arcibiskup Róbert Bezák svojím vyhlásením o odchode zo
Slovenska spustil debaty, na aký post
a do ktorej krajiny by mohol ísť. Reálne scenáre sú zatiaľ dva. Prvou
možnosťou je pôsobenie v niektorom
z kláštorov redemptoristov v zahraničí. Toto riešenie naznačil aj hovorca Konferencie biskupov Slovenska
Jozef Kováčik, keď povedal, že za
Bezákovu budúcnosť zodpovedá generálny predstavený rádu v Ríme. Nie
je to celkom pravda, hovorí odborník
na cirkevné právo Igor Augustinič.
Bezák je síce členom rádu, no keďže
bol vysvätený za biskupa, rozhodnutie
o jeho budúcnosti musí urobiť pápež.
„Otázku na odpoveď, na akom poste

by mohol pôsobiť, musí dať skôr Svätá
stolica, než predstavení rehole redemptoristov,“ tvrdí Augustinič. Myslí si,
že ak by aj Bezák od redemptoristov
ponuku dostal, rozhodnúť musí Vatikán. Bezákov priateľ, politik František
Mikloško si myslí, že by si zaslúžil
úlohu, ktorá by lepšie zodpovedala
jeho postaveniu emeritného arcibiskupa. Spomína sa miesto v cirkevnej
diplomacii, konkrétne kreslo apoštolského nuncia. Funkcia by mohla byť
aj akousi Bezákovou rehabilitáciou.
O konkrétnej krajine, kam by mal
bývalý arcibiskup odísť, sa nehovorí.
Rozhodnú aj jeho jazykové schopnosti, Bezák vie napríklad veľmi dobre po
nemecky. Mikloško v minulosti vravel
o severských krajinách, sám Bezák
však o ničom takom vraj nepočul.

podľa redemptoristov nemusela byť
zásadná prekážka. „Nemáme problém
hovoriť na túto tému s ktorýmkoľvek
biskupom,“ vraví Michalčík.
Dôstojnejšie miesto
Z kláštora na Svätej Hore by pritom Bezák mohol pôsobiť aj priamo v Prahe. Redemptoristi hovoria,
že by sa mohol venovať univerzitnej činnosti v pražskom seminári či

vyučovať študentov v stredných školách. Aj v prostredí Bezákovho rádu
však zaznieva, že by si zaslúžil primeranejší post. „Myslím si, že po objektívnejšom posúdení prípadu novým
pápežom vyrieši Vatikán kauzu nejako prijateľnejšie,“ hovorí Michalčík.
„Tým, že mu ponúkne správu niektorej
diecézy v Európe alebo post apoštolského nuncia.“ (dm), SME 17/07/2013

(dm), SME 16/07/2013
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Do Brazílie prichádza
pápež
Pápež František sa vracia domov.
Nie presne do Argentíny, ale do susednej Brazílie. Presne o týždeň sa
začína jeho prvá medzinárodná cesta.
Charizmatický duchovný je známy svojou skromnosťou. Tentoraz
ale jeho návšteva nebude lacná.
Musí sa podriadiť bezpečnostným
opatreniam.
Prípravy na pápežov príchod
sú v plnom prúde. Dnes do krajiny
priviezli aj slávny papamobil, ktorý
síce František neobľubuje, no bude
musieť poslúchnuť bodyguardov.
Čaká ho naozaj krušných sedem dní.
Bude mať pätnásť preslovov, dve
homílie a dlhé presuny. Vôbec prvýkrát predstúpi aj pred novinárov.
Leonardo Maciel, organizátor
Hier mládež: „Ukáže sa aj na našich
svetových dňoch mládeže. Veľmi sa
tešíme, jeho prítomnosť bude pre
nás veľkou cťou.“
Redaktor: „Zatiaľ čo veriaci príchod hlavy katolíckej cirkvi vítajú,
ozývajú sa aj skeptické hlasy. Brazília sa totiž zmieta v sociálnych
protestoch a Františkova cesta nie je
lacný špás. Vyjde asi na tridsaťdva
miliónov eur. Väčšiu časť výdavkov
mali vykryť účastnícke poplatky zo
svetových dní mládeže. Lenže prihlásilo sa len tristodvadsaťtisíc ľudí,
čo je asi polovica s ktorou organizátori počítali. Vatikán už Brazíliu požiadal o ﬁnančnú pomoc. Tamojšia
vláda pre masové protesty peniaze
ale navyše už neposkytla.“
Muž: „Pápeža privítame aj tak
s otvorenou náručou.“
Redaktor: „Pápež František priletí dvadsiateho druhého júla večer.
Počas pobytu bude bývať v Rio de
Janeiro, v neveľkom diecéznom
stredisku.“
Michael Szatmary, Markíza, 16/07/2013

Kňaz sa vzbúril
Poľský kňaz Wojciech Lemanski
v pondelok odmietol opustiť farnosť
na východe Poľska, ako mu to prikázal
biskup. Lemanski kritizoval poľský
episkopát. Vzbura duchovného vyvolala v tradične katolíckej krajine veľké
(čtk), Pravda 16/07/2013
emócie.
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Nitra live, na sviatočnej obrazovke
Nemôže tu krúžiť televízny vrtuľník,
nad zázračným krajom Nitry, nad
jedinečným zoskupením krajinných
prvkov, ktoré sa od čias misie nezmenili? A magických bodov, ako je Drážovský kostolík či ten v Kostoľanoch
pod Tríbečom. Zvyšky meandrov
rieky Nitry, roviny a brala, na ktorom
je hrad, Zobor a Žibrice... (nemyslím
na prácu namysleného hmyzu – siete
ciest, vysielačov, komínov a hál, také
tie provizóriá – napríklad cukrovarský komín so zvislým vročením 1927
odpálili nedávno...) Ako na Tour de
France na inom kanáli. Tam je kultúrne a morálne posolstvo čitateľné:
vrstvenie ľudského úsilia v čase z vtáčej perspektívy a verva pretekárov
v portrétoch an face, zo žabej. U nás
facky; keď sme sa mohli kúpať v gýčových pohľadniciach hradu a v lese
rúch duchovných priradených ku komunistickému monumentu divadla,
pod prístreškom a ľudu na umelom
kopčeku, ktorý je sotva námestím, je
staroboľševickým pahorkovým hrobom s pohanskou fontánou. Oslavy
úspechov socializmu. Ako opak napáchaných nepočítaných krívd. Pridali
aj reklamný blok, čo duchovná hierarchia, ktorá má zmiesť nositeľov zla
do posledného kúta morálky, poslušne vypočula. Slovenská pošta sa podieľala na pozvaní vierozvestov, lebo
doručila pozývací list do Solúna. Mimochodom, stále platí exkomunikácia

podľa encykliky z roku 1937 pre tých,
čo dávajú hlas komunistom a prenesene aj pre tých, čo zločiny komunizmu
neodsúdia. Gašparovič si vezme do úst
ústavu, ktorú má za toaletný papier,
jedným dychom so svätcami. Banka
vydala mincu, čo nemôže nevyvolať
obraz jednej zo zásadných Ježišových
akcií rozvrátenie stánkov peňažníkov
a vyhnanie podvodníkov bičom z domu Otca nášho. Toť prieskum o stave
krajiny v kocke, v priamom prenose.
Načo štatistiky chudoby, morálneho
úpadku a trestuhodného narábania
s kapacitou krajiny, kašľanie zvysoka
na právo na spravodlivosť? Nepotrestané zločiny sa škerili z každého
bežného metra klampiarskych žľabov okolitých budov ako groteskné
chrliče. Domácim Nitranom z prípadu Cervanová, napríklad. Mimochodom, aký dvojkríž z oných čias? Ten
je následným symbolom arcibiskupa,
provincie, teda Panónie (trojkríž je
pápežov). Preto je v znaku aj Slovenska, aj Maďarska, pretože išlo
o zásadné prihlásenie sa k západnému kresťanstvu. Východné má tretie
brvno šikmé a cyriliku. Tu je čitateľná spoločná sauna. Už len chýba: na
večné časy a nikdy inak. Keď nie so
Sovietskym zväzom a komunistickou
internacionálou, tak aj toto je dobré.
Na kostýmové divadlo pohanského
typu máme rezerv nadostač.
František Guldan, SME 16/07/2013

Reštaurujú biblického Mojžiša a Árona
V Prešove po 60 rokoch obnovujú
neskorogotický chrám s unikátnymi freskami
Konečne sa dočkala! Prešovskú dominantu, Konkatedrálu sv.
Mikuláša, po 60 rokoch obnovujú.
Momentálne tu reštaurujú vzácnu fresku. V prešovskom kostole
reštaurujú aj nástenné maľby zobrazujúce Mojžiša a Árona. Obe
sú namaľované technikou secco
fresco, teda na vyschnutej omietke je zobrazený motív. „Vznikli
v čase reformácie v 16. storočí. Sú
symbolom toho, že obrad by mali
viesť ľudia, ktorí sú na to vhodní
svojím vzdelaním,“ povedal vedúci
reštaurátorského tímu Ján Sikoriak
z ateliéru reštaurovania nástenných
malieb Vysokej školy výtvarných
umení v Bratislave.

Pomáhajú aj študenti
Pri prácach mu pomáhajú dvaja
študenti. „Sú to renesančné fresky
na víťaznom oblúku. Zaujímavosťou je, že v kostole sú títo starozákonní prororoci zobrazení viackrát,“ vysvetlili Táňa Šlézová (25)
z Vysokého Mýta v Česku a Martin
Májek (26) z Bratislavy. Podľa nich
fresky vznikli v časoch, keď kostol
prešiel do rúk evanjelikov. „Je to
pre nich typické, lebo zobrazovali
iba niektoré námety,“ dodala Táňa.
Maľbu v kostole objavili v 50.
rokoch, dovtedy bola freska zakrytá vrstvou farby. Zrejme nevyhovovala dobovým trendom. Po jej
objavení ju aj reštaurovali. Teraz
ju znova očistili, tmelia ju a urobia
(tim)
retuš.
Plus jeden deň 17/07/2013
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Skončia v rukách súkromníkov?
Odvolaný arcibiskup Róbert Bezák sa
obáva najhoršieho! Naznačil, že prevody majetku v Trnavskej arcidiecéze
nie sú úplne v poriadku. Bezákove
obavy potvrdili i členovia cirkevnej
rady trnavskej farnosti.
Po Bezákovom odchode z funkcie
trnavského arcibiskupa malo dôjsť
k podivným prevodom časti majetkov
trnavskej fary na arcidiecézu. „Prišli
sme o tzv. Špitálek a pozemky za ním
v centre Trnavy. Nový arcibiskup Ján
Orosch nechal fare len desaťpercentný
podiel. Pritom ide o lukratívny objekt
v hodnote niekoľko miliónov eur,“
tvrdí člen trnavskej farskej rady, ktorý
si nepraje zverejniť svoje meno.
Cirkevníci mali pôvodne s pozemkami iné plány. „Chceli sme ich
prenajať pod nákupné centrum, historickú budovu sme plánovali dať do
prenájmu podnikateľom. Z výnosov
by sme ﬁnancovali opravu Baziliky sv.
Mikuláša, ktorá je v havarijnom stave. Teraz sa však po arcibiskupskom

úrade pošuškáva, že pozemky sú určené na predaj,“ dodáva cirkevný hodnostár. Bezákovci predávať nechceli
Bývalý arcibiskup Bezák si o tom
tiež myslí svoje. „Naším cieľom nebolo zhromaždiť majetok a potom ho
výhodne predať. My sme chceli majetok čo najlepšie využiť a zveľaďovať.
Teraz sa deje práve to, čo sme nechceli,“ tvrdí. Či sú budova a pozemky na
predaj, sme zisťovali na trnavskom
arcibiskupskom úrade. „Objekt Špitálek je prenajatý. Nájom z neho plynie
všetkým právnym subjektom, ktoré ho
vlastnia,“ odpovedal hovorca Dušan
Kolenčík. Na otázku, či výnosy z prenájmu pôjdu i na opravu baziliky, sme
nedostali jasnú odpoveď. „Spôsob ﬁnancovania a čas rekonštrukcie baziliky bude závisieť od vzájomnej dohody
medzi farnosťou Trnava a arcibiskupským úradom,“ dodal Kolenčík.
JOZEF VOJČINIAK
Plus jeden deň 17/07/2013

Peniaze ani auto od biskupov nechcem!
KBS núkala Bezákovi materiálne zabezpečenie
Odvolaný arcibiskup Róbert
Bezák (53)neprijal ponuku Konferencie biskupov Slovenska (KBS)
na jeho materiálne zabezpečenie. S
Bezákom sa stretol generálny sekretár KBS Marián Chovanec, ktorý mu
tlmočil ponuku biskupov. Bezák ju
odmietol. Núkali mu rovnaké výhody, akoby bol biskupom.
KBS chcela v spolupráci s Trnavskou arcidiecézou riešiť materiálne
zabezpečenie odvolaného arcibiskupa. Bezák totiž príde 1. augusta o
miesto výpomocného duchovného v
Radvani a teoreticky by mohol skončiť aj na úrade práce. ,,KBS rozhodla,
že materiálne zabezpečenie Róberta
Bezáka je dôležitou úlohou pre KBS
v spolupráci s Trnavskou arcidiecézou. Je rozhodnuté, že toto materiálne zabezpečenie bude uskutočnené,“
povedal ešte začiatkom júla predseda Konferencie biskupov Slovenska
Stanislav Zvolenský. ,,Otcovi arcibiskupovi bolo ponúknuté zabezpečenie na úrovni životného štandardu biskupov na Slovensku vrátane
všetkých poistiek,“ povedal Novému
Času hovorca KBS Jozef Kováčik.

28-29/2013

Bezák to však odmietol. Bývalý trnavský arcibiskup totiž nemá status
emeritného arcibiskupa. Neodstúpil
pre svoj vek, čo robia muži v jeho
postavení vo veku 75 rokov. Za doteraz nevysvetlených okolností bol
vlani odvolaný. ,,Chceli mu zatvoriť
ústa peniazmi. Potom by mohli rozprávať: ,Pozrite sa, veď jemu nešlo
o nič iné, len o peniaze,‘“ myslí si
jeden z jeho blízkych spolupracovníkov. ,,Bezák však ﬁnančné zabezpečenie odmietol. Chcel, aby sa vyriešil jeho titul, čiže jeho postavenie na
Slovensku,“ uviedol. Podľa človeka
blízkeho arcibiskupovi sa duchovná
vrchnosť zľakla. ,,Od jeho odvolania
sa totiž verejnosť dozvedela, čo všetko sa dialo v Trnave. Be-zák sympatie verejnosti za ten rok nestratil,
práve naopak. Vyzerá to tak, že biskupi sa zľakli toho, ako budú vyzerať pred bežnými ľuďmi. Navyše
majú strach, že arcibiskup sa pôjde
1. augusta prihlásiť na úrad práce. To
by bola veľká hanba,“ dodal. Podľa
neho sa Bezák ešte stále nachádza na
Slovensku, aj keď sa s veriacimi už
v sobotu na festivale Pohoda rozlúčil. Jeho ďalšie pôsobisko stále nie je
jasné. Hovorí sa, že by mal pôsobiť

Ukázali tajné poklady!
Len raz približne za desať rokov ukážu na Bojnickom zámku tajné poklady.
Ide o zbierku vyše dvesto historických
predmetov obrovskej hodnoty. ,,Sú to
unikátne kúsky, ktoré nemáme vystavené. Sú v depozite.
Niektoré z nich sú jediné v Európe,
napríklad uvítacia čaša,“ povedala kurátorka výstavy Katarína Malečková.
Medzi vzácnosťami sú aj kuriozity z
minulosti, ako napríklad zamknutá cukornička.
Anjelici svetlonosi
Ich autorom je sochár Dionýz
Stanetti. ,,Tieto sochy sa pôvodne nachádzali v kostole v Handlovej. Sú
výnimočné práve tým, že k nim vieme
priradiť autora. Sochy totiž neboli podpisované. K máloktorým sa teda dá priradiť sochár,“ povedala K. Malečková.
Benátsky pohár
Ide o jednu z najkrajších vecí na výstave, pochádza z roku 1890. ,,Do skla
sú zatavované kovové nite. Ktovie, kto
z tohto pohára mohol piť. Ide o mimoriadne krehké a vzácne sklo. Určite ho
nevlastnili jednoduchí ľudia, ale ľudia
z vyššej spoločnosti,“ povedala kurátorka.
Prilba
Vyrobili ju z oceľového plechu v
roku 1540. Gróf Pálﬁ ju mal vystavenú
priamo na zámku. To, že sa tu aj zachovala, je takmer zázrak. Jeho dediči ignorovali jeho poslednú vôľu a zbierku
dali do dražby. Prilba našťastie ostala
na zámku
Vítací pohár
Mimoriadne vzácny je vítací pohár
so znakom Svätej rímskej ríše - dvojhlavým orlom. Vyrobený bol v Česku
v roku 1614. ,,Týmto pohárom sa vítali
významné návštevy v šľachtických a
panovníckych rodoch. Má obsah štyri
litre a dávalo sa doň víno na uvítanie,“
povedala K. Malečková.
Kazeta na šitie
Pochádza z 2. polovice 19. storočia. ,,To šitie je unikátna a v múzejných
zbierkach málo videná vec. Kazetka
obsahuje nožničky, háčik, bodec, puzdro na ihly, aj úchytku na klbko, ktoré
si dáma pri chôdzi zavesila na pás a
háčkovala pri prechádzke,“ povedala
kurátorka výstavY. Nový čas, 18.7.2013
v talianskom Busollengu v kláštore
rehole redemptoristov, ktorej je členom.
Veronika Ševčíková
sita, Nový Čas 19/07/2013
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Ciao, Roberto!
Skončí predsa len v Taliansku? Odvolaný arcibiskup Róbert Bezák netají, že sa chystá odísť zo Slovenska.
Krajinou, v ktorej si vie predstaviť
ďalšiu existenciu, je Taliansko.
Nám sa podarilo zistiť, že v hre sú
dve známe romantické mestá.
„Táto krajina a jej ľudia, atmosféra a život, sú mi veľmi blízke.
Aj malilinkatá talianska kávička,“
priznal včera denníku Plus JEDEN
DEŇ Bezák.
„Môžem bez problémov pracovať v tamojšom prostredí a rád,“
teší sa kňaz, ktorého podporujú
tisícky Slovákov. Obľúbeného, ale
odvolaného cirkevného hodnostára
lákajú v Taliansku najmä mestá Verona, ale i menšia Modena.
Čaká na rozhodnutie Vatikánu
Bezákovmu odchodu do zahraničia a budúcnosti mimo Slovenska
však zatiaľ bráni dôležitá administratívna záležitosť. Kým sa bude
môcť vypraviť do Talianska, musia
z Vatikánu najprv poslať dekrét o
odňatí Trnavskej arcidiecézy arcibiskupovi Róbertovi Bezákovi.
Ten totiž podľa jeho slov doteraz
ani nevidel. „Až s týmto dekrétom
môžem uvažovať o ďalšom pôsobení,“ vysvetlil Bezák. Kedy dekrét
príde na Slovensko, zatiaľ nevie.

„Závisí to od tých, ktorí ho
majú poslať. A ja som už po roku
trpezlivý. Počkám,“ dodal. Zahraničné pôsobenie Bezáka vidí veľmi reálne aj známy kňaz Anton
Srholec. „Róbert Bezák vie dobre
po nemecky, anglicky aj taliansky,
uživí sa kdekoľvek na svete. Ale
pre Slovensko to bude veľká strata,
keď odíde. Bez neho bude Slovensko krívať na obe nohy,“ povedal
včera Srholec.
„Veľa ľudí dúfalo, že tu ostane.
Bude im chýbať,“ dodal kňaz.Verona či Modena?
O Verone, ktorá sa nachádza
približne 100 kilometrov od Benátok, sa hovorí ako o meste zamilovaných. William Shakespeare práve sem zasadil príbeh najznámejšej
ľúbostnej tragédie Rómea a Júlie.
Centrum mesta je zapísané medzi
svetové pamiatky UNESCO. Podľa dostupných informácií neďaleko pôsobí aj rád redemptoristov,
ku ktorým Róbert Bezák patril.
Modena je zase známa továrňami
luxusných automobilových značiek, ale i mnohými pamiatkami,
ako je námestie Piazza Grande či
zvonica Torre Civica. Tiež patria k
svetovému dedičstvu UNESCO.
(pfk), Plus jeden deň, 18.7.2013

Konkatedrála sv. Mikuláša
Chrám postavili v Prešove v polovici 14. storočia ako jednoloďový kostol s hranolovou vežou. Neskôr ho prestavali na trojloďový objekt. Patrí
medzi najkrajšie monumentálne stavby neskorej gotiky u nás. Pri generálnej oprave v päťdesiatych rokoch dostal novú travertínovú dlažbu, novú
omietku, maľbu, farebné okná, rozhlas, Krížovú cestu. Čiastočne ho obnovili v rokoch 1982 – 1989. V jeho vnútorných priestoroch sú zachytené
pôvodné gotické prvky. Dominantou je hlavne barokový oltár sv. Mikuláša. Niektoré výzdoby sú z dielne Majstra Pavla z Levoče. Na konkatedrálu ho povýšil Benedikt XVI. v roku 2008.
Plus jeden deň 17/07/2013

Sobáše homosexuálov
Britský parlament schválil zákon umožňujúci svadby homosexuálov. Dnes ho
formálne odobrila aj kráľovná Alžbeta II. Prijatá norma má od roku 2014 umožniť na území Anglicka a Walesu gayom a lesbám sobášiť sa civilne aj cirkevne.
Povinnosť uzatvárať manželstvá pre osoby rovnakého pohlavia sa nebude týkať
anglikánskej cirkvi. Presadenie zákona sprevádzali názorové rozdiely najmä
medzi vládnymi konzervatívcami. Premiérovi Cameronovi sa ich ale postupne
TV JOJ, 17.7.2013
podarilo preklenúť.
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Bezákovo miesto
cirkev zrušila
Zo Slovenska chce biskup odísť,
až keď sa vyjasní jeho postavenie v
cirkvi. Jednou z možností je kláštor
v Bussolenge.
Róbert Bezák ako pomocný duchovný v Radvani končí. Banskobystrická diecéza k 1. augustu zrušila jeho pracovné miesto. Biskup
Milan Chovanec odvolanému arcibiskupovi ponúkol, že ho Konferencia biskupov Slovenska materiálne
zabezpečí. „Išlo o ﬁnančnú sumu,
ktorá je obvyklá pre človeka v Bezákovom postavení v dôchodkovom
veku,“ povedal sekretár KBS Anton
Ziolkovský.
Dôchodcom sa necíti
Bezák ponuku odmietol ešte
predtým, ako by sa dostali k debate o
konkrétnej sume. Necíti sa na to, že
by mal odísť v 53 rokoch do dôchodku. Čaká, kedy sa vyjasní jeho zaradenie v cirkvi. „Nikto mi nepovedal,
kým som v štruktúre cirkvi, čo mi
patrí a akú prácu za to musím odviesť,“ povedal Bezák pre denník Új
Szó. „Pre mňa je dôležité toto, a nie
ﬁnančné zabezpečenie, lebo peniaze
môžem prijať až vtedy, keď budem
vedieť, čo za to odovzdávam. Preto
som odmietol ponuku Konferencie
biskupov Slovenska,“ hovorí.
V hre je Taliansko
Vatikán podľa informácií SME
chce, aby sa bývalý arcibiskup stiahol do kláštora. V diplomacii s ním
zrejme nerátajú. Preto mu v polovici
júna ponúkli miesto v redemptoristickom kláštore v severotalianskom
Bussolenge. Bezák však hovorí, že
do zahraničia odíde až vtedy, keď
bude vedieť, kým v cirkvi je. „Ja
nemôžem odísť do kláštora ako ten,
kto začína svoj rehoľný život teraz.
Musím vedieť, či ma cirkev považuje za vysväteného biskupa, alebo rehoľného pátra. Kým sa toto nevyjasní, nie je dôležité, kam pôjdem, lebo
možností je viac. Bussolengo je len
jednou z nich,“ vyhlásil. O svojom
postavení v cirkvi chce Bezák hovoriť s pápežom Františkom. O stretnutie požiadal listom, na odpoveď
(dm), SME 19/07/2013
stále čaká.
Nie je dôležité, kam pôjdem,
lebo možností je viac. Bussolengo
je len jednou z nich. Róbert Bezák,
biskup
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