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Mení Vatikán
Pápež František má novú komisiu
Pápež František začal s opatreniami na prekonanie veľkej krízy
v Svätej stolici a založil osobitnú
komisiu, ktorej úlohou bude reformovať ekonomické a administratívne úrady Vatikánu.
Komisia, ktorá pozostáva zo
siedmich svetských odborníkov
a jedného duchovného, bude podávať správy priamo pápežovi a bude

mu radiť v ekonomických záležitostiach. Napríklad v tom, ako zlepšiť
transparentnosť, neplytvať peniazmi a zaručiť dodržiavanie účtovníckych pravidiel. František už zriadil
inú komisiu, ktorá bude mať za úlohu reformovať Vatikánsku banku.
Za pápeža Benedikta XVI. otriasali
totiž bankou aj riadiacou správou
Vatikánu obrovské škandály. (tasr)
Plus jeden deň, 20.7.2013

Pápež sa vybral do Brazílie, batožinu si niesol sám
Prvý latinskoamerický pápež je po pol
roku späť na domovskom kontinente.
Na svoju prvú zahraničnú návštevu
bývalý buenosaireský kardinál Jorge
Mario Bergoglio priletel do Brazílie.
Najľudnatejšiu katolícku krajinu susediacu s jeho rodnou Argentínou si
nový pápež nevybral sám. Pôvodne
sa tam chystal jeho predchodca Benedikt XVI., ktorého František vystriedal v marci. Hlava cirkvi sa v Brazílii
zúčastní na Svetových dňoch mládeže. Tradíciu masových zhromaždení
mladých veriacich, ktoré sa konajú
raz za dva až tri roky, založil ešte pápež Ján Pavol II. Na Svetových dňoch
mládeže v Riu de Janeiro očakávajú
až 1,5 milióna pútnikov vrátane 350-tisíc zo zahraničia. Po dvanásťhodinovom lete včera v Brazílii okrem
privítacieho ceremoniálu pápeža už
nijaký ďalší program nemal čakať.
Sám si však vymohol aspoň jazdu

v otvorenom vozidle centrom mesta,
aby sa pozdravil s veriacimi. František je v najväčšej latinskoamerickej
krajine mimoriadne populárny. Brazílčania si cenia jeho skromnosť a sociálne cítenie, ktoré sa chystá znova
potvrdiť návštevou bedárskych štvrtí.
Pred odletom z Ríma František znova
predviedol, že k svojmu úradu pristupuje oveľa neformálnejšie, ako jeho
predchodca. Sedemdesiatšesťročný
pápež si sám niesol príručnú batožinu.
Čiernu koženú aktovku musel odložiť
na zem, keď sa zdravil s talianskym
premiérom, ktorý sa s ním prišiel rozlúčiť. Pápeža v lietadle sprevádzalo
asi 70 novinárov. Na palube im počas letu povedal, že mu robí starosti
masová nezamestnanosť mladých.
Tá podľa neho obzvlášť trápi krajiny
južnej Európy, kde hrozí, že vyrastie
„celá generácia, ktorá nepracovala“.
zah, reuters Rím, Pravda, 23.7.2013

Cesta láka státisíce
pútnikov ročne
Galícijská metropola Santiago de
Compostela na severozápade Španielska je jedným z troch najvýznamnejších kresťanských pútnických miest
na svete. „Pred Santiagom je už len
Jeruzalem a Rím,“ povedala pre HN
slovenská študentka Mária Kachútová, ktorá do mesta minulý rok putovala pešo až zo Slovenska. Najväčším
sviatkom v Galícii je práve 25. júl,
ktorý je zasvätený svätému Jakubovi, patrónovi Španielska. Státisíce
pútnikov sem však prichádzajú celoročne. „Do Santiaga chodia veriaci
aj neveriaci. Niektorí kvôli prírode,
iní pre poznávanie pamiatok,“ dodala
Kachútová. Do mesta vedie niekoľko
trás pre peších. Označené sú poznávacím znakom mušľou hrebenatkou
- vyobrazenou na míľnikoch tzv. svätojakubskej cesty. Niektoré z trás sa
začínajú už vo Francúzsku, či dokonca Holandsku. (ESM), HN, 26.7.2013

Frajeri na záver
Pápež František šíri okolo seba
pozitívnu energiu. Jeho moderné
zmýšľanie preniesol aj na svojich
biskupov. Tí sa na Svetových dňoch
mládeže v Riu naozaj odviazali. Tanečnú choreograﬁu duchovní zvládli dokonale. A uvoľnená atmosféra bola naozaj nákazlivá, pridali sa
úplne všetci. Markíza, 29/07/2013

Pri obnove oltára objavili vzácne fresky
Reštaurátori na Nitrianskom hrade
dokončujú obnovu oltára v Katedrále
svätého Emeráma. Pôvodne ho mali
iba opraviť, nakoniec ho museli premiestniť. Našli totiž vzácne fresky. Pri
reštaurovaní kamenného Oltára snímania z kríža odborníci natraﬁli na fresky.
Ukázalo sa, že ide o nálezy zo štrnásteho storočia. Oltár preto premiestnili
z východnej na západnú stenu spodného kostola nitrianskej hradnej katedrály. Náročné práce trvali takmer rok.
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Vladislav Plekanec, reštaurátor:
„Samotný oltár teda predstavuje
veľmi významné ranobarokové
dielo od salzburského kamenosochára Johannesa Pernegera z roku
1666.“
Redaktorka: „Prenesený oltár prekrýva neskorobarokový Oltár svätého Jána Nepomuckého. Stojí vlastne
tesne pred ním, ﬁxovaný špeciálnou
oceľovou konštrukciou. Poznať to ale
nie je.“

Vladislav Plekanec, reštaurátor: „Je
to na Slovensku ako najvýznamnejšie
ranobarokové dielo. Reliéf je robený
podľa Michelangelovej kresby.“
Redaktorka: „Podľa odborníka je
takéto ﬁgurálne zobrazenie liturgie jedinečné. Celý reliéf je vytesaný z jedného kusa kameňa. Jeho analýza pomôže
určiť miesto, kde bol kameň vyťažený.
Už o niekoľko dní začnú v nitrianskej
hradnej katedrále reštaurovať aj vzácne
STV1, 21.7.2013
fresky.“
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Kresťanské strany
a kauza Bezák
Kauza arcibiskupa Bezáka traumatizuje Slovensko už vyše roka. Jeho
odvolanie nasledovalo po pokusoch
urobiť poriadok s peniazmi v jeho
diecéze. Cirkev je na Slovensku ﬁnancovaná aj z našich daní, ale politici
sa o vývoj kauzy vôbec nezaujímajú.
Dokonca ani strany, ktoré majú slovo
kresťanský priamo vo svojom názve.
Kauza Bezák otriasla Slovenskom
a počuť o nej aj v zahraničí. Ľudia
chcú o ﬁnančných praktikách cirkvi
vedieť pravdu.
Opýtaná 1: „To je to posledné,
keď už medzi kňazmi toto beží. To je
posledné. To je hanba.“
Redaktorka: „No a chcú tiež odpoveď na otázku, prečo ten, kto nahlásil problém, stratil miesto a dodnes
ho nedostal späť.“
Rado Igaz, redaktor: „Podporu
Robertovi Bezákovi najnovšie vyjadrujú aj umelci.“
Žena: „Očakávame to, že sa proste ľady pohnú.“
Muž: „Toto je taký pokus, že sa
ako občania budeme vždy o tie nedoriešené prípady zaujímať.“
Redaktorka: „Či už ste veriaci
alebo ateista, aj peniaze z vašich daní
idú katolíckej cirkvi. Dostáva ich na
základe vatikánskej zmluvy, ktorú
za vlády Mikuláša Dzurindu presadilo KDH. Kresťanskodemokratické
hnutie aj Slovenská demokratická
a kresťanská únia sa však už vyše
roka tvária, že kauza Bezák neexistuje. Počet zvolaných tlačoviek - nula.
Počet článkov, výziev, či akýchkoľvek vystúpení čelných predstaviteľov
taktiež nula.“
Pavol Frešo, predseda strany
(SDKÚ-DS): „Neočakávajme od
politických strán, že oni budú robiť
poriadok nejakých cirkví alebo proste
medzi veriacimi.“
Redaktorka: „Keď sa s verejnými
zdrojmi deje niečo čudné, poslanci môžu spraviť prieskum. KDH aj
SDKÚ toto právo využili veľakrát.
Naposledy v piatok, keď dvaja poslanci skontrolovali dokumenty na
ministerstve ﬁnancií.“
Viliam Novotný, poslanec NR SR
(SDKÚ-DS): „Na základe ktorých
máme určité zistenia, o ktorých vás
chceme informovať.“
Redaktorka: „Nie je na mieste
urobiť čosi také aj s cirkvou?“
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Bezák môže byť nunciom zabudnutých
Príbeh Roberta Bezáka kolíše medzi
únavou a naivným čakaním na zatiaľ
neznámu, skoro až zázračnú pointu.
Ako na premietačke sa striedajú
zábery: Bezák v pohode a na Pohode,
Bezák disidentom, Bezák nezamestnaným, Bezák vytlieskaný na námestí,
nuncius či skromný mních, a potom
zase mediálna hviezda. Prirodzenou
reakciou časti publika je narastajúce
znechutenie a dopyt po novej téme.
Prílišná pozornosť venovaná osobe
bývalého trnavského arcibiskupa má
svoje riziká. Kto môže po všetkých
sklamaniach z politických a iných idolov dať ruku do ohňa za kohokoľvek?!
Je možné, že máme do činenia s urazeným, znechuteným, trochu samoľúbym a dokonca až tvrdohlavým mužom. Toto je skutočne riskantná cesta.
Ak sa bude predčasný biskup-penzista
usmievať na ľudí z každého maľovaného hrnčeka, pôvodné sympatie sa
rýchlo zvrhnú na antipatiu. A na pôvodný škandál sa zabudne. Škandalóznosť celej kauzy spočívala (a žiaľ
stále spočíva) vo veci, ktorá nesúvisí
výlučne s charakterovou kvalitou Róberta Bezáka.
K podstate
Najväčším škandálom bol predsa
spôsob komunikácie cirkevnej hierarchie s veriacimi a arogancia nositeľov
posvätnej moci, ktorí z cirkevných
predpisov spravili alibi pre vlastnú neslobodu. Podstatou škandálu zostáva
zneužívanie vznešených náboženských
citov na obhajobu neobhájiteľného
a kultúra cirkevnej nekultúry. Nejasná
Bezákova pozícia je predovšetkým výsledkom tejto biedy. Ak by šlo o takpovediac štandardné odvolanie nehodného Božieho služobníka, dnes by sa
venoval zarábaniu peňazí na alimenty
pre svoje deti, modlitbám za odpustenie nedovolených sexuálnych zážitkov

v prítmí kláštora alebo by sa s prípadnými marxistickými priateľmi púšťal
do politických zápasov. Bezpochyby
živou vodou na mlyn príbehu bola
voľba pápeža Františka. V jeho prípade sledujeme inú verziu toho istého,
mierne povrchného očarenia. V gestách skromnosti a ľudskej príťažlivosti
je aktuálnym šampiónom.
Náboženské celebrity
Rozpráva rečou blízkou ľudskému druhu, otvoril náručie a možno
prepichol pneumatiky niekoľkých
vatikánskych limuzín. Za týmto očarením však naďalej zostávajú otázky
súvisiace s nutnosťou nanovo premyslieť fungovanie náboženskej inštitúcie,
ktorá je náchylná na deformácie viac
ako mnohé iné. Čaro súčasných náboženských celebrít netreba preceňovať.
Naďalej platí, že v prítmí Bezákovho
príbehu a za nadšením z nového pápeža bežia životy tisícok ľudí, ktorí
živoria na okraji cirkvi rovnako ako
na okraji agresívnej spoločnosti. Majú
za i pred sebou sklamania z rozporu
medzi zdravým rozumom, srdcom
a dogmou, ktorú majú poslúchnuť.
Ich pokusy o komunikáciu narážajú
na odpor tých, ktorí sa vymotajú z potreby byť autentickým neznesiteľnou
zbožnosťou a slaboduchým opakovaním zákonov. Nepostará sa o nich
František Mikloško ani žiadny petičný
výbor. Sami sa musia boriť so všadeprítomným čudáctvom. Ak chce Róbert
Bezák zlomiť podozrenie z prípadnej samoľúbosti, môže skúsiť týchto
všetkých osloviť, dať im mená a vyfotiť sa spolu s nimi na ten najväčší
bilbord pred trnavskou katedrálou.
Presne ako tušíte – to fotenie myslím
iba metaforicky. Hľa, jedna z možných
zázračných poínt.

Pavol Frešo, predseda strany (SDKÚ-DS): „Ale to nie je možné. To nie
je možné. V tomto je cirkev od nás
oddelená.“
Ján Figeľ, predseda strany (KDH):
„Poslanecký prieskum je treba možno
v spravodajstve vojenskom, možno je
treba urobiť v niektorých iných zložkách štátu.“
Redaktorka: „A prečo v iných
a nie v cirkvi?“

Ján Figeľ, predseda strany (KDH):
„Dôverujem, že tí, ktorí rozhodujú,
rozhodujú na základe faktov a tak,
aby sa veci riešili, nie zakrývali.“
Redaktorka: „Ale už vyše roka tie
odpovede absentujú. Vám nechýbajú?“
Ján Figeľ, predseda strany (KDH):
„Som presvedčený, že pravda vychádza najavo.“
Barbora Demešová

Ľubomír Jaško
SME, 22.7.2013

TV Markíza, 21.7.2013
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Madona vykladaná perlami
Na Bojnickom zámku vystavujú dlho
ukryté poklady
Po pätnástich rokoch ich znova
môžu obdivovať aj návštevníci! Depozitáre na Bojnickom zámku ukrývajú mnohé vzácne predmety, ktoré
môžeme vidieť len raz za čas. Teraz
vystavili 300 z nich.
Najväčším umeleckým skvostom
je ruská ikona Tichvinskej Matky Božej zo 17. storočia. Je vykladaná stovkami pravých perál, ktoré z náboženskej relikvie urobili hotový poklad.
Zaujme aj strieborná cukornička, ktorú zhotovili vo Viedni po roku 1872.
Aby zbytočne nelákala maškrtné ja-

zýčky vtedajšieho služobníctva, bola
na kľúčik, takže panstvo ju zamklo
a nikto sa k cukru nedostal. Návštevníci sa pousmejú aj nad „nosatou“
oceľovou prilbou, ktorú vyrobili okolo roku 1540. Súdiac podľa jej tvaru
chránila tvár bojovníka s výrazným
nosom. Do zbierok ju získal posledný
majiteľ Bojnického zámku gróf Ján
František Pálffy. Výstava vzácnych
pokladov z depozitárov v západnom
krídle Bojnického zámku potrvá do
konca septembra. Vstupné pre dospelých je 7 eur, deti od 6 do 15 rokov
(mk)
zaplatia polovicu.
Plus jeden deň, 24.7.2013

Objavili hrob krvavej Báthoryčky?
Čachtický hrad odkrýva svoje tajomstvá
Dozvieme sa, kde je pochovaná
legendárna grófka? Archeológovia
pri rekonštrukcii Čachtického hradu
našli schody, po ktorých kráčala samotná Alžbeta Báthoryčka. Objavili
aj priestory so vzácnymi klenbami,
v ktorých zrejme umierali jej obete.
Pod nánosmi zeminy boli ukryté vyše
dvoch storočí.
Báthoryčkin hrob doteraz nenašli.
Robotníci však musia ešte odkopať
asi trojmetrovú vrstvu sutín v obrannej veži s kaplnkou. Možno práve tam
bude odpoveď na otázku, kde skončila
krvavá grófka po svojej smrti v roku
1614. „Boli by sme radi, ale nevieme,
či tam hrob nájdeme,“ komentoval
s úsmevom Ivan Vančo, riaditeľ ﬁrmy
zo Žiliny, ktorá zabezpečuje statiku
hradu a obnovuje jeho niektoré schátrané časti.
Nepochovali ju na hrade?
Znalci histórie sa však domnievajú, že miesto grófkinho posledného
odpočinku nie je na hrade, kde skonala po štvorročnom domácom väzení, ale v Kostole sv. Ladislava v obci.

Nasvedčovať tomu majú aj nedávne
prieskumy. „Zatiaľ to nie sú informácie, ktoré by sme mohli zverejniť,“
prezradila tajomne starostka Anna Ištoková. „Podľa mňa je Báthoryčka pochovaná v kostole,“ myslí si Miloslav
Stupavský z občianskeho združenia
Slovenské podzemie z Nového Mesta
nad Váhom, ktoré skúma podzemné
katakomby patriace k Nádašdyovskému kaštieľu, kde sídlila aj grófka
Alžbeta Báthoryová. Podľa starostky
hrad spojený s krvavým príbehom
Báthoryčky sprístupnia na budúci rok.
Kto bola Alžbeta Báthoryová
(1560 – 1614)?
Žila na Čachtickom hrade. Beštiálne vraždy mladých dievčat vyšli
najavo niekoľko rokov po smrti jej
manžela, šľachtica Františka Nádašdyho. Svedkovia odhadovali 50 vrážd,
v Alžbetinej truhlici však našli zoznam
so 650 menami zabitých dievčat. Koncom roku 1610 palatín Juraj Thurzo
prichytil Alžbetu priamo pri mučení.
Uväznil ju na Čachtickom hrade, kde
zomrela prirodzenou smrťou.
Martin Kukučka
Plus jeden deň, 25.7.2013

Pribudli ďalšie sochy
Trojročný projekt tvorby dreveného betlehemu v kysuckej Turzovke zavŕšil
8. ročník rezbárskeho plenéra pod názvom Drevené tajomstvá. K sochám Panny Márie, svätého Jozefa, Ježiška, pastierov a ovečiek pribudli dvaja anjeli,
somárik a vôl. Rezbári Anton Kadura z Turzovky, Jozef Rakovan zo Štiavnika
a dvaja poľskí majstri Ryszard Gondek z Chelmeka a Miroslaw Wiszowaty
z Rudy sa popasovali s drevom zo storočnej lipy, ktorá padla za obeť vetru
(tasr), Plus jeden deň, 22.7.2013
v areáli miestneho kostola.
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Žilinské katakomby
sú stále neprebádané
Aj Žilina má svoje tajomné podzemné mesto. Stredoveké chodby
pod povrchom mali rôzne využitie.
Katakomby je možné vidieť len
zriedka. Kolegom sa to podarilo.
Práve vchádzame do podzemných chodieb, kde kedysi pochovávali ľudí, neskôr tu uskladňovali
potraviny a tieto chodby sa stali aj
útočiskom pre židovské deti. Žilinské katakomby sú ešte však aj
dnes neprebádané. Vlhko, tajomné
prítmie, temné a úzke uličky. To
všetko mohli vidieť zvedavci, ktorí
sa odhodlali vstúpiť do žilinského
podzemia. Priestory boli kedysi súčasťou meštianskych domov a spájajú sa s nimi rôzne legendy. Raritou je aj tento jediný zachovaný
gotický oblúk.
Michal Macháč, sprievodca
žilinskými katakombami: „Jedna
z legiend hovorí, že v minulosti
tieto priestory obývali muži a v priľahlom vlastne katolíckom dome
žili ženy a práve jedna z chodieb
mala viesť medzi týmito dvoma
budovami. Dá sa povedať, že vlastne ženy s mužmi sa takto po večeroch navštevovali. Či je to pravda,
už nechám na vašom uvážení.“
Lucia Ďuračová, redaktorka:
„Miestnosti vyrážali dych mnohým
návštevníkom. Tí doteraz netušili,
čo sa nachádza pod Kostolom obrátenia svätého Pavla Apoštola na
Mariánskom námestí v Žiline.“
Michal Macháč, sprievodca žilinskými katakombami: „Že tieto
priestory tu pred nami v minulosti
slúžili na pochovávanie mŕtvych.
Vlastne využívali ju miestni bratia
jezuiti, ktorí tu pôsobili.“
Anketa
Opýtaný 1: „Pocity sú také rôzne, keď si predstavíte, že ako sa
tu vyvíjala história a všetko okolo
týchto katakomb.“
Opýtaná 2: „Zaujímalo ma tu,
že vlastne je to pod tým mestom
a že to tu je tak všelijak poprepájané dierami.“
Lucia Ďuračová, redaktorka:
„Žilinské katakomby otvárajú
dvere svojím návštevníkom len
zriedka. Na ich prehliadku sa preto
treba nahlásiť s dostatočným predstihom.“
STV1, 22.7.2013
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Rómovia spievali o lepšom živote
Hudba, a najmä trpezlivosť jedného kňaza dokázali zmeniť desiatky osudov z rómskych osád.
Namiesto alkoholu a kriminality zborový spev a cesta k viere.
O svojej premene dnes hovorili
osadníci na rómskom gospelovom
festivale v Čičave.
V Čičave dnes bolo okolo tisíc Rómov a miestna samospráva nemala problém, v obci bol
poriadok a nestretli sme tu ani
podguráženého človeka. Naopak,
upravených a usmievavých Rómov. Kňaz Martin Mekel pracuje
s rómskou komunitou už takmer
pätnásť rokov, počas ktorých zažil
mnohé premeny.“
Martin Mekel, gréckokatolícky kňaz: „Tak najväčší zázrak je
určite zmena človeka.“
Diana Murdziková, redaktorka: „Rómovia na gospelovom
festivale spievali aj o tom, ako sa
ich životy obrátili naruby. Tí, čo
sa nebáli hovoriť o svojej premene, sa do starých koľají vrátiť nechcú.“
Igor Turšák, Hlinné: „Som bol
závislý na alkohole, bol som neposlušným rodičom.“
Ján Bambúch, Jastrabie: „Pil
som dosť, chodil som, mal som
partiu, hej, bili sme sa.“
Martina Faková, stredoškoláčka z Čičavy: „Mnohé moje kamarátky, ktoré proste majú pätnásť,
štrnásť rokov, tak teraz sú tehot-

né. A ja som veľmi vďačná Bohu
za to, že som ho mohla spoznať.
A teraz som v druhom ročníku na
strednej škole a študujem pedagogiku.“
Diana Murdziková, redaktorka: „Americká misionárka Gloria
Gray, ktorá na festivale vystúpila
so svojou prednáškou, má pocit,
že Rómovia sú veľmi otvorení ľudia. V minulosti pôsobila aj v Afrike a podľa nej je na zmenu života rómskej komunity potrebné
predovšetkým vzdelanie.“
Gloria
Gray,
misionárka
z USA: „Ak budú mať vzdelanie,
tak podľa mňa aj to ich môže vytiahnuť z tej biedy a aby nekradli.
Takto podobne je to aj v Afrike.“
Diana Murdziková, redaktorka: „Rovnako uvažujú aj v Čičave,
kde Rómovia tvoria šesťdesiattri
percent obyvateľov. V obci zastávajú takúto ﬁlozoﬁu spolužitia.“
Ladislav Kalafa, starosta obce
Čičava: „Medzi jednou a druhou
komunitou je kopa štrku. Buď
z neho postavíme múr, alebo hladnú účelovú cestu.“
Diana Murdziková, redaktorka: „V dedine nie sú chatrče,
mnohí Rómovia pracujú, a hlavne
v regióne sa hovorí, že tí z Čičavy
sú iní, slušní.“
Dávid Jozef, Čičava: „My, Rómovia, sme takí, ako ostatní a milujeme každého.“
STV1, 20.7.2013

Posolstvo piesni Slovensku a svetu
Zajtra presne o 12. hodine sa začne na 52 vrchoch, vyvýšeninách
a hradoch Slovenska a v kanadskom Toronte výnimočný projekt Posolstvo piesni Slovensku
a svetu, venovaný 1150. výročiu
príchodu svätých Cyrila a Metoda. Kým v minulosti zneli piesne len z Kráľovej hotel, v tomto
roku sa bude spievať na viacerých
miestach. Viac autor a garant projektu Vladimír Ján Gruska.
Vladimír Ján Gruska, autor
a garant projektu: „V rámci 19.
ročníka .. staroslovienčiny odznie
spoločné spievanie Na Kráľovej
holi ako inokedy, ozvláštni ho
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Lúčničiarsky zbor, ale súčasne
vtedy v ten istý čas, o 12. hodine, začne spievanie na ďalších
52 vrchoch, pahorkoch, alebo
historicky významných miestach
a dokonca synchrónne v tom čase
bude sa spievať aj v kanadskom
kostole, v torontskom kostole svätého Lukáša o 6. hodine ráno.“
Marek Pivoluska, moderátor
RTVS: „Podľa autora projektu
piesne spievané oproti otvorenej
krajine majú osobitné čaro a moc,
znejúce spoločne na mnohých
miestach naraz sa menia v duchovnú silu.“
Rádio Regina, 20.72013

Policajní kňazi
O policajných kňazoch sme už
v KRIMI neraz hovorili - v dobrom, ako kňaz v Nitre pomáhal ľuďom počas dušičiek, ale aj v zlom,
o opitom duchovnom, ktorý havaroval neďaleko Prešova. V nasledujúcej reportáži sa dozviete, čo je
náplňou práce policajných farárov.
V Policajnom zbore pracuje
osemnásť kňazov z troch cirkví,
rozdelených do všetkých krajov.
Aj keď sú to policajti, nepodliehajú
veleniu okresných, či krajských riaditeľov na územiach, v ktorých pôsobia, spadajú priamo pod cirkevné
vedenie v Bratislave. Nás zaujímalo, aké je ich poslanie v Policajnom
zbore a v čom sa odlišuje od práce
bežných duchovných.
Petra Lazarov, komunikačný
odbor MV: „Základnou funkciou
duchovnej služby v Ozbrojených
silách je zabezpečiť náboženský
prejav a duchovné potreby Ozbrojených síl a ich rodín.“
Milan Dančo, redaktor: „V podstate je to to isté, čo robia bežní
kňazi vo svojich farnostiach, navyše však absolvujú výcvik posttraumatických krízových situácií. Ak
sa stane nejaká tragická udalosť,
ako nehoda, vražda, či samovražda,
tak úlohou duchovných je pomáhať
pozostalým tieto nepríjemné chvíle
zvládnuť. Duchovní však neriešia
iba nepríjemné udalosti. Okrem
prevencie aj krstia, sobášia, pochovávajú, či birmujú.“
Petra Lazarov, komunikačný
odbor MV: „Vzhľadom na to, že
policajní duchovní majú veľký obvod, tak každý má pridelený zvlášť
svoje služobné referentské vozidlo.“
Milan Dančo, redaktor: „Podľa zákona o štátnej službe sú zaradení do šiestej platovej triedy.
Na porovnanie, kriminalisti, ktorí
naháňajú zločincov v teréne, sú
platovo o dve triedy nižšie ako policajní duchovní, ktorých výplata
je tak približne o osemdesiat eur
vyššia. V priemere každý z policajných kňazov za rok odslúžil štrnásť
krstov, štyri sobáše, dva pohreby
a jednu birmovku. Je otázne, či by
úlohu nezvládli aj bežní farári. Veď
medzi vierou policajtov a bežných
ľudí zrejme veľký rozdiel nebude.“
TV JOJ, 21.7.2013
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Encyklika štyroch rúk
Po zvolení usmiateho Jorge Maria Bergoglia do najvyššieho úradu rímskokatolíckej cirkvi by sme mohli zadeliť
veriacich (i mnohých neveriacich) do
troch skupín. Tí prví, trocha pokrokoví,
jasali a tešili sa. Tí konzervatívni mali
mierne obavy. A tí najpokrokovejší
boli sklamaní. Ja sa pomaly, ale isto
presúvam z prvej skupiny do tretej. Na
jednej strane František vyhlasuje najrevolučnejšieho pápeža všetkých čias
Jána XXIII. za svätého a vzápätí deﬁnitívne zmetie zo stola kauzu Róbert
Bezák. Tesne predtým sa v tzv. Encyklike štyroch rúk priateľsky objíma
so svojím predchodcom a neochvejne
zdieľa jeho konzervatívne, skôr mimočasové ako realistické názory. A tak
nečudo, že sa prípad slovenského arcibiskupa opäť nerieši. Františkom
podpísaná prvá encyklika Lumen ﬁdei
(Svetlo viery) pripomína skôr slohovú
prácu teoreticky viac podkutého žiaka,
Benedikta XVI., ku ktorej pripísal svoje poznámky ten menej zdatný, aspoň
na tých miestach, kde spolužiakovi
čoto rozumel. „V bratstve v Kristovi
preberiem jeho (Ratzingerovu) cennú
prácu a doplním text niekoľkými dálšími príspevkami,“ hovorí František
otvorene. Veľmi múdro si Františka
prestarnuté konkláve vybralo: navonok
ﬁlantrop a bojovník proti bohatstvu,
čo dnes letí, ale interne ovládateľný,
čo zasa pomôže dožiť Ratzingerovi
a ostatným „hardlajnerom“. Škoda,
že na Slovensku, kde Bezák konečne
rozvíril hladinu stojatých vôd, zaniklo
jeho volanie v kúdole prachu, sfúknutého z tisícročných kníh stredoveku. Je
veľmi reálne, že sa raz i Bezák môže
stať pápežom. Ale to už nebude Slovák, ale Nemec alebo Američan. Zasa
by sme vďaka neoblomným zástancom pokory a úcty stratili čosi, čo by
Slovensko vytiahlo z čiernej diery religiózneho zadubenia. Taliansky denník
Corriere delia Sera vyrátal presne, že
z celého textu Lumen ﬁdei, pozostávajúceho z osemdesiatich stránok, iba
osem patrí Františkovi. Dokonca sa
dajú v Ratzingerovom diele rozoznať
izolované Františkove vety, o ktoré sa
pravidelne opiera vo svojich príhovoroch. V podstate je však jedno, kto čo
napísal. Tak ako podotýka nemecký
arcibiskup Gerhard Ludwig Müller:
„Nie je to žiaden patchwork, ale jednota... Autorom diela je František, ten
ho aj podpísal. Inak to ani nemôže byť.
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Nakoniec - existuje len jeden pápež.“
A hotovo. Mňa však udivuje celkový
obsah a zameranie tejto encykliky.
Prečo sa pápež zaoberá základnou
otázkou veriaceho, jeho vierou. Zvláštnosťou je, že dielo je určené vyslovene
veriacim v Krista, ako sa v oslovení
uvádza, na rozdiel od predchádzajúcich prác podobného typu, ktoré boli
adresované všetkým ľuďom dobrej
vôle. Ako to, že veriacim, ktorí skutočne veria, treba znova a znova pripomínať a pritom sa odpútavať a vytvárať
určitú nadradenú kastu kresťanstva?
Nie je to v dnešnej dobe aj tak trocha
nebezpečné? Niekedy priam stredoveko a inkvizítorsky znie veta, ktorú
môžeme v encyklike čítať: „Viera nás
učí sprostredkovať spravodlivé formy
vládnutia a pritom priznať, že autorita
pochádza od Boha.“ Páter Bernd Hagenkord, vedúci nemeckej redakcie
rádia Vatikán, pomerne nešikovne pripomína: „Vstupnou myšlienkou či červenou niťou je, že sa kompletná realita
dá vidieť iba vierou a že vierou sa dajú
objasniť i tie veci, kam sa čistý rozum
nedostane.“ Táto veta sa dá celkom
jasne vysvetliť aj opačne, že totiž viera
vždy alibisticky zaskakuje tam, kde už,
alebo lepšie povedané ešte, rozum nesiaha. Nechtiac tak viac-menej nahral
večnému nútenému kompromisu, ktorý uzatvára viera a poznanie. Cirkev
sa očividne zaoberá opäť sama sebou.
Vyhraňuje sa a utieka sa do teoretizovania, namiesto toho, aby sa venovala
otázkam súčasnosti. Prízvukuje veriacim nielen samozrejmosť, že majú
veriť, ale aj spôsob, ako dôrazne majú
veriť. Pritom sama ustupuje od svojich
princípov (ako nakoniec doteraz vždy
v histórii). V poslednom čase napríklad
museli byť na vyhlásenie človeka za
svätého dva dokázateľné zázraky. Jána
XXIII. však vyhlásia napriek tomu, že
sa mu pripisuje iba jeden zázrak. Ale to
je tak v poriadku, myslím si. „Il papa
buono“ bol priveľký realista na to, aby
si potrpel na zázraky. Viacerí, veriaci
i ateisti, sa právom pýtajú, či pápež
František zredukuje komplikovanosť
a preduchovnenosť spôsobov a počínaní cirkvi alebo sa nechá zmiasť
dávno zabehnutým symbolom kňaza, ktorý prísnym pohľadom hľadí na
veriaceho spoza žiarivej monštrancie.
Som v tomto smere skeptický. Napriek
tomu, že sa už avizovala téma ďalšej
encykliky pápeža, ktorou by mali byť

otázky ekológie. Bojím sa však, že sa
i táto, v každom prípade aktuálna téma
rozplynie v klasickej náboženskej frazeológii, vzdialenej bežnému človeku.
Veď predsa jemu bol v prvom rade určený Ježišov odkaz rovnosti a pokory
v jeho ľudskosti: „To, čo ja dokážem,
dokážete i vy a ešte omnoho viac.“
Vojtech Czobor , Pravda, 24.7.2013

Svätenou vodou
proti nehodám
Vodiči si v Bratislave dali požehnať
autá
Veria, že ich požehnanie od kňaza
ochráni pred haváriami. Asi dvadsať
vodičov si včera pred Kostolom sv.
rodiny v Petržalke dalo svoje tátoše
pokropiť svätenou vodou. Oslávili tak
aj Sviatok svätého Krištofa, ktorý je
patrónom všetkých vodičov.
Po slávnostnej omši gréckokatolícky kňaz Peter Rusnák svätenou vodou
požehnal všetky autá so slovami „Bože,
chráň ich od poškodenia a rozbitia.“
Chce ochrániť deti
Posvätiť si svojho štvorkolesového
tátoša dala prvýkrát aj rodina Šelcovcov z Bratislavy. „Jednu haváriu som
už mala, tak dúfam, že po posvätení sa
mi to už nestane,“ povedala Martina,
mama rodiny. Na zadných sedačkách
totiž pravidelne vozí svoje štyri ratolesti. Takýto slávnostný akt sa v Bratislave konal už piatykrát a je vraj tiež
prejavom vďačnosti Bohu za šťastne
(zp)
ubehnuté kilometre.
Plus jeden deň 29/07/2013

Zomrel najstarší kardinál
V Taliansku v nedeľu zomrel najstarší kardinál rímsko-katolíckej cirkvi
Ersilio Tonini. Mal deväťdesiatdeväť
rokov. Za kardinála ho vymenoval pápež Ján Pavol II. v roku 1994. V tom
čase mal už vyše osemdesiat rokov,
takže nikdy nebol spôsobilý voliť pápeža. Po Toniniho smrti je teraz najstarším žijúcim kardinálom deväťdesiatšesťročný Fiorenzo Angelini, tiež
Talian. Kardináli sú v katolíckej cirkvi
najvyššími hodnostármi po pápežovi.
V súčasnosti je ich vyše dvesto. Právo
voliť pápeža však majú iba tí, ktorí
majú menej ako osemdesiat rokov.
Rádio Slovensko, 29/07/2013
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Pápež ako prvú navštívil Brazíliu
František navštívi Svetové dni
mládeže, organizátori sa boja
o jeho bezpečnosť. Minú na to
milióny eur.
Milióny pútnikov, tisíce vojakov a niekoľko protestov. To všetko čaká pápeža Františka na jeho
prvej zahraničnej ceste. Začala sa
včera v Brazílii, kde sa tento týždeň konajú Svetové dni mládeže.
František prichádza do krajiny,
kde sa pred vyše mesiacom rozpútali masové demonštrácie. Stála za nimi najmä nespokojnosť
s nízkou životnou úrovňou a Brazílčania vláde vyčítali aj náklady na budúcoročné majstrovstvá
sveta vo futbale.
Obavy o bezpečnosť
Lacná nie je ani pápežova
návšteva, miestne noviny Globo odhadujú, že len náklady na
bezpečnosť budú minimálne 40
miliónov eur. Návratnosť pritom
nie je istá, denník Telegraph ešte
začiatkom mesiaca napísal, že sa
na udalosť zaregistrovalo o polovicu menej pútnikov, ako sa pôvodne očakávalo. Náklady tiež
zvyšuje fakt, že František odmieta použiť nepriestrelný papamobil a s pútnikmi sa chce stretávať
osobne. „Je to jeho voľba, no pre
bezpečnostné zložky to nie je vôbec príjemné,“ povedal pre Fox

News generál José Abreu, ktorý
má na starosti pápežovu bezpečnosť. Obávať sa budú najmä jeho
presunu po známej pláži Copacabana, kde má slúžiť omšu pred
miliónovým davom veriacich.
„Veľkú časť pápežovej bezpečnosti zabezpečia samotní Brazílčania,“ vyhlásil Gilberto Carvalho, sekretár prezidentky Dilmy
Rousseffovej.
Katolíkov čoraz menej
„Na jednej strane je pápež
v krajine veľmi rešpektovaný, na
druhej strane bude jeho návšteva
na niektoré skupiny pôsobiť ako
atraktívny priestor na to, aby svetu povedali svoj odkaz,“ varoval
Joe Biundini, šéf medzinárodnej
bezpečnostnej ﬁrmy. Protestovať
sa chystajú aj gayovia a lesbičky,
armáda však varovala, že proti
demonštrantom zakročí rázne.
V Brazílii žije najviac katolíkov na svete, ich podiel sa však
za posledných 40 rokov znížil
o viac ako štvrtinu a mnohí prešli k protestantským cirkvám. Aj
bežní Brazílčania však oceňujú
Františkov dôraz na chudobných
ľudí. „Tento pápež sa rád zhovára
s ľuďmi,“ povedala pre blog Wall
Street Journal Andrea Salina,
miestna študentka.
Juraj Čokyna, SME, 23.7.2013

Návštevu pápeža zatienili nepokoje
Pápežovi Františkovi sa dostalo vrelé privítanie počas jeho
pondelkovej návštevy Brazílie,
kde ho prišli pozdraviť desaťtisíce pútnikov. Je to jeho prvá
zahraničná návšteva od zvolenia
za hlavu katolíckej cirkvi. Pontiﬁk sa počas prvého dňa návštevy previezol na špeciálnom
aute s otvorenou strechou ulicami Ria de Janeiro a neskôr sa
v sídle guvernéra miestneho štátu stretol s prezidentkou Dilmou
Rousseffovou. Pápežovu návštevu však zatienili násilné demonštrácie v uliciach brazílskej
metropoly, ktoré vypukli okamžite po skončení jeho schôdzky
s Rousseffovou. Polícia protest
pred guvernérskym palácom
násilne rozohnala aj s použitím
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vodných diel a slzotvorného plynu. Demonštranti však neprotestovali proti pápežovi, ale proti
guvernérovi Ria de Janeiro Sérgiovi Cabralovi. „Odíď, Cabral,
odíď, Dilma!“, skandovali aktivisti. Rousseffová len nedávno
čelila masovým demonštráciám
proti jej vláde, ktoré sa jej však
podarilo upokojiť.
PETER DODEK
Šport, 24.7.2013

Pobláznil aj mníšky
Varoval pred novodobými modlami,
zavrhol drogy a rozvášnil mníšky. Aj
taký bol program pápeža Františka počas jeho prvej zahraničnej cesty v Brazílii (22. – 28. júl). V noci potom odslúžil omšu na pláži Copacabana v Riu
de Janeiro.
V stredu odslúžil František svoju
prvú veľkú omšu v Brazílii. Stalo sa
tak v bazilike v pútnickom meste Aparecida v rámci festivalu Svetových
dní mládeže. Na omšu prišlo 200-tisíc
ľudí, do baziliky sa ich zmestilo „len“
15-tisíc. „Je pravdou, že v súčasnosti
sa do istej miery každý vrátane našich
mladých ľudí cíti priťahovaný mnohými modlami, ktoré zaujmú viac ako
Boh, a zdanlivo ponúkajú nádej: peniaze, úspech, moc, potešenie,“ upozornila vo svojom prejave hlava katolíckej cirkvi. Po omši pápež vystúpil
na balkón a pozdravil veriacich, ktorí
sa nedostali dnu.
František superstar
Počas zdravenia s pápežom stratilo
zábrany niekoľko rehoľných sestier.
Hovorca Vatikánu Federico Lombardi
sa musel smiať, keď opisoval scénu.
Jedna z mníšok sa na Františka vrhla na nádvorí Baziliky Panny Márie
z Aparecidy, objala ho a požiadala
o spoločné pózovanie pre fotograﬁu.
To povzbudilo aj ostatné rádové sestry,
ktoré k pápežovi tiež pribehli a chceli
sa s ním odfotografovať. Po návšteve
pútnického miesta sa včera vrátil späť
do Ria de Janeiro a požehnal vlajku
olympijských hier, ktoré sa budú konať v roku 2016. Počas ďalšej omše
varoval latinskoamerické krajiny pred
legalizáciou drog. Myslí si, že drogy
„zvyšujú násilie“ a „rozosievajú semeno bolesti a smrti“. „Spomalenie šírenia drogovej závislosti nedosiahneme
liberalizáciou užívania drog, tak ako
to v súčasnosti navrhujú vo viacerých
častiach Latinskej Ameriky,“ upozornil. Večer zavítal na slávnu pláž Copacabana, kde naňho čakali desaťtisíce
(tasr, sita, reb)
veriacich.
Plus jeden deň, 26.7.2013

Pápež požehnal olympijskú vlajku
Nevynechal ani šport a športovcov. Pápež František počas svojej návštevy v Brazílii včera v Riu de Janeiro na balkóne paláca Guanabara svätenou vodou požehnal
olympijskú vlajku, ktorá zaveje nad brazílskym dejiskom letnej olympiády v roku
2016. Podľa agentúry AP sa tak zaradil medzi tie hlavy katolíckej cirkvi, ktoré
prejavovali záujem o pozitívnu rolu športu v spoločnosti. čtk, Nový Čas, 26.7.2013
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Pápež nechce
legalizovať drogy
Už budúci týždeň môže Uruguaj legálne predávať marihuanu. O legalizácii
drog sa v Latinskej Amerike začína
hovoriť už aj oﬁciálne. Štáty tak chcú
bojovať proti všemocným kartelom
a drogovým dílerom. Proti tomu sa
však včera postavila hlava katolíckej
cirkvi. František je práve na týždňovej
návšteve Brazílie a počas návštevy kliniky pre drogovo závislých varoval, že
legalizáciou sa nič nezmení. „Potrebujeme riešiť problémy, ktoré sú koreňom
drogovej závislosti. Potrebujeme viac
spravodlivosti, vzdelania pre mladých
a potrebujeme stáť pri tých, ktorí čelia
zlým časom a do budúcnosti im dodať
nádej,“ vyhlásil podľa BBC. Už budúci
týždeň bude uruguajský parlament rozhodovať o tom, či povolí predaj marihuany. Ak by zákon prešiel, užívatelia
by si mohli mesačne kúpiť až 40 gramov drogy. Predávali by ju štátom kontrolované obchody. O menej prísnych
zákonoch sa debatuje aj v Mexiku, Kolumbii či Bolívii. (čok), SME, 26.7.2013
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Blúdenie, nastražená bomba a protesty
Prvá pápežova služobka:
Dlho očakávaná prvá zahraničná cesta pápeža Františka sa začala
nad očakávania. Aj pre veriacich,
aj pre ochranku. Kým jedni boli vo
vytržení, tí druhí boli počas jeho
presunu po brazílskom Riu de Janeiro zúfalí.
Brazília je vo vytržení. Do krajiny prišla hlava katolíckej cirkvi pápež František. Jeho jazdu z letiska
do centra Ria de Janeiro lemovali
desiatky tisíc pútnikov. S mnohými
z nich si Svätý Otec počas presunu
podával ruky. Kým veriaci boli celí
bez seba, brazílska a vatikánska
ochranka bola na prahu zrútenia.
Vodič papamobilu si totiž pomýlil
trasu a s pontiﬁkom sa vybral po
ceste, ktorá bola určená pre bežnú
premávku. Tam však muselo jeho
auto kvôli zápche zastaviť. Na ulici
sa v tom čase nachádzali davy ľudí,
ktoré keď videli, že pred nimi zastavilo auto s Františkom, rozutekali sa
k nemu, snažili sa ho dotknúť alebo
odfotiť. Podľa hovorcu Vatikánu
Federika Lombardiho sa pápež v tej

chvíli o svoju bezpečnosť neobával
- na rozdiel od ochranky a celého
sprievodu. ,,Všetci boli vystrašení,
ale pápež bol šťastný, kýval ľuďom
z okna,“ povedal Lombardi. Svätý
Otec navyše policajným agentom
nijako nepomáhal. Okno svojho papamobilu otvoril, podával ruku ľuďom, ktorí boli na dosah. Opancierovaný papamobil, ktorý používali
jeho predchodcovia, nechal František vo vatikánskych garážach.
Ochranka je z toho nešťastná. Aj
Lombardi pripustil, že po príjazde
do Ria prišlo pri organizácii k chybám. ,,V najbližších dňoch sa z nich
musíme poučiť,“ uviedol. Situácia v Riu je totiž skutočne napätá.
V meste už niekoľko dní prebiehajú
protivládne protesty, ktoré neutíchli
ani po pápežovom príchode. Navyše polícia našla domácky vyrobenú
nálož na parkovisku pri jednom
z pútnických miest v štáte Sao Paulo. Aj toto miesto má František navštíviť. Polícia musela nálož odpáliť
Miroslav Staník
na diaľku.
čtk, Nový Čas, 24.7.2013

Vytvoriť lepší svet
Desaťtisíce ľudí sa v stredu zišli na
omši v najvýznamnejšom pútnickom
mieste Brazílie, kde slúžil omšu pápež
František. Prvá verejná bohoslužba
v programe Františkovej návštevy Brazílie sa konala v bazilike Panny Márie
z Aparecidy - čiernej madony, ktorá je
patrónkou tejto juhoamerickej krajiny.
Počas kázne František vyzval katolíkov,
aby sa držali svojich tradičných hodnôt
viery, štedrosti a bratstva, pričom odsúdil falošné idoly dnešnej doby, ako sú
peniaze, úspech, moc a pôžitok. „Silnejúci pocit osamelosti a prázdnoty
v srdciach mnohých ľudí vedie k tomu,
že hľadajú uspokojenie v týchto pominuteľných idoloch,“ vyhlásila hlava katolíckej cirkvi. Preto pápež vyzval mladých, aby boli silným motorom cirkvi
a spoločnosti a pomáhali vytvoriť lepší
svet. Pápež František počas návštevy
nemocnice sv. Františka z Assisi v Rio
de Janeiro varoval latinskoamerické
krajiny pred legalizáciou drog, včera
požehnal olympijskú vlajku, navštívil
slum v brazílskom Riu de Janeiro a vo
večerných hodinách pozdravil účastníkov Svetových dní mládeže zhromaždených v obrovskom počte na pláži
Šport, 26.7.2013
Copacabana.
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Pápež podporil protesty proti korupcii
Pápežova cesta v Brazílii sa skončila úspechom. Oslovil milióny
mladých.
Pápež František využil svoju
prvú zahraničnú cestu, aby hlbšie
predstavil myšlienky, ktorými sa
bude katolícka cirkev pod jeho
vedením riadiť. Na mladých ľudí
to zabralo, počas víkendu prilákal
pápež viac ako dva milióny z nich.
Na tohtotýždňových Svetových
dňoch mládeže sa nakoniec zúčastnilo najviac veriacich v histórii. Vatikán v Brazílii zabodoval.
Návšteva slumu, oﬁciálne rokovania, obrovské davy. Ani jedno
nerobí Františkovi problém a to sa
odráža aj na jeho popularite.
Angažujte sa
Počas minulého týždňa asi najviac zdôrazňoval, že svet by sa
mal spojiť v pomoci chudobným.
„Žiadny mier nevydrží a žiadna
harmónia a šťastie sa nedosiahnu v spoločnosti, ktorá ignoruje
a vytláča na okraj časť seba samej,“ vyhlásil František. Obrov-

ské očakávania do pápeža vkladali
aj protivládni demonštranti. Tých
varoval pred násilím. „Medzi sebeckým nezáujmom a násilným
protestom je ešte jedna možnosť,
dialóg. Pokračujte v boji s apatiou
a ponúknite kresťanskú odpoveď
na spoločenské a politické otázky
v rôznych častiach sveta,“ vyzval
František v sobotu milióny mladých, ktorí sa zúčastnili modlitby
na najslávnejšej pláži Copacabana.
Opustiť fary
Počas stretnutia s biskupmi
namieril kritiku aj do vlastných
radov. „Nemôžeme sa zatvárať
na farách a vo vlastných komunitách, keď toľko ľudí čaká na evanjelium,“ povedal podľa denníka
Guardian. Guardian si tiež všimol,
že František skritizoval aj svojho
predchodcu Benedikta XVI. Cirkev podľa neho musí svoj slovník
prispôsobiť bežným ľuďom, intelektuálny slovník presadzoval práve Benedikt. (čok), SME 29/07/2013
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Pápež prilákal na omšu milióny ľudí
Pápež František sa rozlúčil s brazílskym Rio de Janeiro. Záverečnú
omšu odslúžil na slávnej pláži Copacabana. Podľa odhadov na ňu prišlo
najmenej milión ľudí. Niektoré zdroje hovoria až o troch miliónoch.
Davy veriacich z celého sveta,
ktorí prišli na pápežovu záverečnú
omšu, premenili slávnu pláž Copacabana na obrovský svätostánok
pod holým nebom. Státisíce prevažne mladých ľudí, dokonca nocovali
na pláži, aby nezmeškali pápežovu
rozlúčku s brazílskym Rio de Janeiro. Pontiﬁk počas omše vyzval mladých veriacich, aby boli učeníkmi
misie.
Pápež František: „Viera je plameň, ktorý je tým jasnejší, čím viac
ho človek zdieľa s ostatnými. Ježiš
Kristus vás vyzýva, aby ste boli učeníkmi a misionármi.“
Redaktor: „Pontiﬁk zároveň
zdôraznil, že evanjelium je tu pre
všetkých a nielen pre niektorých. Po
omši mladým veriacim oznámil, že
budúce Svetové dni mládeže budú
o tri roky v poľskom Krakowe.“
Obyvateľka Rio de Janeiro: „Bol
to vynikajúci týždeň, všetci mali
dobrú náladu a všade ste cítili atmosféru pokoja a mieru. Už dlho som
nič také nezažila a bolo to niečo
nové pre mňa.“
Redaktor: „Pápež František bol
v Brazílii na svojej prvej zahraničnej ceste od nástupu na Petrov stolec
v marci tohto roka. Rodák z Argentíny pricestoval na svoj domovský
kontinent na Svetové dni mládeže.
Všade, kde sa pápež František objavil, ho nadšene vítali davy ľudí. Srdcia Brazílčanov si naklonil najmä
svojou otvorenosťou, veselou povahou a prístupom k mladým ľuďom.
Priazeň ľudí si získal aj svojim neformálnym vystupovaním. Pápež sa
napríklad napil tradičného argentínskeho nápoja, ktorý mu niekto podal
z davu, jednému z pútnikov daroval
svoju čapičku a niekoľkokrát vystúpil z papamobilu, aby sa osobne pozdravil s veriacimi.“
Obyvateľka Rio de Janeiro: „Pápež sa vyjadruje jednoducho a cez
modlitby. Myslím si, že je to presne
to, čo cirkev potrebuje. Jednoduchých ľudí, ktorí žijú pre lásku.“
Redaktor: „Pápež František
počas týždňovej návštevy vyzval
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kňazov z celého sveta, aby vyšli
z izolácie svojich kostolov a slúžili
chudobným. Brazílskym politikom
zase odkázal, aby súčasné problémy
krajiny riešili konštruktívnym dialógom. Pápež František totiž prišiel

do Brazílie v čase sociálnych nepokojov a protestov. Brazílčania sa búria proti politike vlády, ktorá podľa
nich zabúda na chudobných a príliš
veľa míňa z verejných peňazí.“
Pavel Achs, STV 1, 28/07/2013

Na bezpečnosť kašle
František v Riu robí starosti svojej ochranke. Aj keď sa svetové dni
mládeže v brazílskom Rio de Janeire
už začali, pápež František si musel
po vyčerpávajúcom 12-hodinovom
lete dopriať oddych. To sa však už
nedá povedať o jeho ochranke a bezpečnostných zložkách. Po kritike za
nezvládnutú cestu z letiska totiž museli vylaďovať množstvo chýb, ktoré
by hlavu cirkvi mohli stáť v krajnom
prípade aj život.
Pápež z ľudu si svojím bezprostredným správaním získava
srdcia veriacich, ale predstavitelia
bezpečnostných zložiek z neho majú
husiu kožu. Keď dorazil v pondelok
do Brazílie, vydal sa aj s kolónou
obyčajným autom do Ria de Janeiro.
Kritická situácia nastala, keď sa auto
s pápežom v centre mesta omylom
vychýlilo z naplánovanej trasy. Vodič si to namieril do pruhov určených
pre bežnú premávku a pre dopravný
kolaps musel zastaviť.
Šťastne mával z okna
Na pápeža sa vtedy vrhli stovky
veriacich, ktorí lemovali cestu. Aby
toho nebolo málo, František si ešte
otvoril okno a na veriacich veselo mával. Ochrankárom sa situáciu
podarilo na poslednú chvíľu zachrániť, keď vytvorili ochranný koridor.

„Všetci boli vystrašení, ale pápež bol
šťastný,“ povedal hovorca Vatikánu
Federico Lombardi. Bezpečnostní
experti kritizovali aj neprítomnosť
policajtov v niektorých uličkách.
Inde zase chýbali kovové zábrany.
Pápež sa rozhodol nechať opancierovaný papamobil vo Vatikáne. A olej
do ohňa prilievajú aj protesty proti
nákladom na zorganizovanie pápežovej návštevy.
(sim), Plus jeden deň, 24.7.2013

Bezpečnosť v číslach:
15 200 členov armády, letectva a námorníctva
12-tisíc policajtov
1 700 členov špeciálnych jednotiek
40 vatikánskych ochrankárov
39,5 milióna eur budú stáť Brazíliu
bezpečnostné opatrenia a logistika
10 armádnych lietadiel bude k dispozícii na prepravu a ochranu pápeža
96 kilometrov bude mať bezletová
zóna počas najväčších omší
V strehu : Bezpečnostné zložky majú
plné ruky práce.
Zlyhanie : Šofér zablúdil a rozvášnený dav sa vrhol na auto s pápežom
bez skiel: František chce byť svojim
veriacim na dosah.
Gesto: Svätý otec pobozkal dieťa
z nadšeného davu.

Trénovať v Kristovom tíme
Za účasti asi dvoch miliónov mladých ľudí z celého sveta sa na pláži
Copacabana v brazílskom Riu de Janeiro okrem iného konala modlitebná
vigília, ktorej predsedal pápež František. Z veľkého pódia, na ktorom
mladí ľudia postupne vybudovali
maketu chrámu, pápež v príhovore
spomenul aj nedávne demonštrácie
v Brazílii. „Ste protagonistami zmeny, od vás závisí budúcnosť..., musíte
prekonať apatiu a neistotu v rôznych
častiach sveta a ponúknuť kresťanskú

odpoveď na spoločenské a politické
problémy,“ povedal pápež. Vyjadril
presvedčenie, že mladí budú „budovateľmi lepšieho sveta a krajšej cirkvi“.
„Prosím, nezriekajte sa života, buďte
Kristovými atlétmi,“ zdôraznil pápež,
ktorý predtým vyhlásil, že „Ježiš žiada, aby sme boli jeho učeníkmi a boli
v jeho tíme“. „Čo robí hráč, keď má
byť členom futbalového tímu? Musí
trénovať a veľa,“ uviedol pápež obrazne na margo modlitby.
JÁN FELIX, Šport 29/07/2013

30-31/2013

PRÍLOHA ŽC

Indián z Vatikánu
Ten sa ale odviazal! Pápež František
sa počas svojej zahraničnej cesty
v Riu de Janeiro stretol s pôvodnými obyvateľmi Brazílie. Od domorodcov dostal aj zaujímavý darček
– indiánsku čelenku. Svätý Otec si
svoj nový módny doplnok hneď aj
vyskúšal.
Počas včerajšieho dňa si pápež získal publikum zhromaždené
v mestskom divadle v Riu de Janeiro, keď sa pod pódiom pozdravil
s potomkami pôvodných obyvateľov Brazílie a prijal od jedného
z nich – polonahého príslušníka
kmeňa Pataxo – ako dar typickú
čelenku, ktorú si hneď na prekvapenie davu položil na hlavu. O novom pápežovi je známe, že je nekonvenčný a vo Vatikáne už urobil
nejednu zmenu.
Domorodí kňazi
Pápež František v Riu podporil
ochranu životného prostredia a prácu
cirkvi v oblasti Amazónie. Uviedol,
že katolícka cirkev musí stavať na
storočiach svojej práce v Amazónii,
kde mníšky a kňazi stále pomáhajú
brániť chudobných roľníkov a Indiánov. Známy je aj prípad americkej
rehoľníčky Dorothy Stangová, ktorá prišla v roku 2005 o život za to,
že sa angažovala v prospech týchto
ľudí. Pápež František vo včerajšom
príhovore k latinskoamerickým
biskupom povedal, že cirkev musí
vyškoliť viac domorodých kňazov,
aby mala „amazonskejšiu tvár“.
(tasr), Plus jeden deň 29/07/2013

Kto som, aby som súdil
gayov?
Pápež František opäť šokuje veriacu
i neveriacu verejnosť svojimi vyhláseniami. Počas návratu z úspešnej prvej
zahraničnej cesty do Brazílie vyhlásil,
že nebude súdiť kňazov s homosexuálnymi sklonmi. Treba vraj odpustiť
a zabudnúť.
Emeritný pápež Benedikt XVI. počas svojho pontiﬁkátu podpísal v roku
2005 dokument, podľa ktorého by homosexuáli nemali byť kňazmi. Pápež
František, naopak, tvrdí: „Ak je niekto
gay a hľadá Boha a má dobré úmysly,
kto som, aby som ho súdil?“ Opäť vyvolal rozruch svojím úplne odlišným
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Učaroval Copacabane
Na najznámejšej pláži sveta sa normálne opaľujú brazílske krásky v bikinách
a namakaní svalovci. Na mieste, kde
sa väčšinou bohapusto vystavujú nahé
telá, sa však odohrala jedna z najväčších omší pod holým – nebom! Pápeža
Františka privítalo na brazílskej Copacabane 1,5 milióna veriacich.
Státisíce ľudí jasali počas štvrtkového večera na pláži Copacabana,
ktorú poctil svojou prítomnosťou pápež František. Učinil tak v rámci Svetových dní mládeže. Mladí katolíci
skandovali počas pápežovho príchodu
„Viva Papa“ (Nech žije pápež). Jeho
cestu do Ria de Janeiro sprevádzali studené a upršané dni. „Vždy som
počúval, že Cariocas (obyvatelia Ria
– pozn. red.) nemajú radi zimu a dážď.
Ale ukázali ste, že vaša viera je sil-

nejšia. Výborne!“ zavtipkoval pápež
hneď na úvod.
Pozvanie na kávu
Hlava katolíckej cirkvi ešte predtým navštívila aj slum Varginha v najľudnatejšom meste Brazílie a pomodlila sa za chudobných. Ešte donedávna
tam život riadili gangy živiace sa obchodom s drogami. Polícia preto oblasti, kam zavítal František, „vyčistila“ od kriminálnikov. Zabralo jej to
pol roka. Ľudia umiestnili na strechy
svojich domov uvítacie transparenty
a potom vyčkávali na strechách. Jeden
obyvateľ dokonca postavil pred svoj
dom podnos s kávou a so šálkou dúfajúc, že sa pápež zastaví a ponúkne sa.
Možno sa raz dočká, veď nový pápež
(kass)
prekvapuje čoraz viac.
Plus jeden deň 27/07/2013

Úľava vo ﬁrme
S indiánskou čelenkou aj pápež vyzerá ako človek, vie sa smiať a neprežívať umelo vymyslený status zástupcu
Boha na zemi. Vyniesol milosrdný
ortieľ nad homosexuálmi a neodsudzuje ich tak, ako to mala cirkev vo
zvyku. Ak má totiž niekto súdiť, tak
jedine Boh. Homosexuálov aj heterosexuálov. Zdá sa mi neuveriteľné, aby
človek v roku 2013 musel vysvetľovať, že rozhodnutie stať sa gayom nie
je vedomé. Že to v človeku vznikne,
ani neviete ako, a že už vôbec taký
človek nemusí byť nebezpečný a netreba ho na vidly brať. Poznám odborníkov, ktorí tvrdia, že gaya viete
vychovať despotickým prejavom
rodičov. Ostatní to majú v génoch.
No nikto sa nerozhodne byť gayom,
pretože to videl v televízii. Mám niečo ako ,,gayradar“ a myslím si, že
odhadnem gaya na 90 %. Aj takého,
ktorý sa roky tvári, že odoberá Playboy. Je mi ľúto, koľko ľudí zo šoubiz-

nisu a politiky vstáva každé ráno do
kolotoča sebaklamu a ,,okoloklamu“
len preto, že byť gayom je nevhodné.
Ľudia sa modlia za vôľu Božiu. Ale
už ťažšie ju vedia prijať, pretože pod
vôľou Božou si aj tak v kútiku duše
predstavujú svoju vôľu. Každý človek je prejavom Božej vôle, aj ten,
ktorý nám najmenej zapadá do predstáv o tom, čo je správne. To, že ste
heterosexuál, ešte neznamená, že napĺňate Boží zámer viac ako váš teplý
sused. Takže, milí gayovia, akceptujte
sa najprv sami, až potom sa to dá očakávať od spoločnosti. Verím, že Svätý
Otec svojím prelomovým, aj keď stále ohraničeným vyjadrením, pomohol
k uvoľneniu napätia. Mnohým jeho
kolegom vo ﬁrme sa určite uľavilo.
Vďaka aj za to. Teraz je na rade ďalšia pre cirkev podozrivá skupina ľudí
- ženy. Uvidíme, kam to sympatický
František dotiahne v tejto oblasti.

prístupom, keď otvorene odpovedal
na otázky novinárov v lietadle počas
letu z Brazílie.
Odpovedal všetkým
Otázky prítomných novinárov sa
týkali rôznych káuz a škandálov obklopujúcich cirkev vrátane gay loby,
ktorej existenciu priznal pred pár
týždňami aj František. „Problém nie
je v sexuálnej orientácii. Problém je
v samotnom lobovaní. To je najhor-

šie,“ zdôraznil pápež. Počas netradičnej tlačovej konferencie prekvapil
František všetkých svojím humorom,
no najmä tým, že neodmietol odpovedať ani na jednu otázku. Dokonca sa
vyjadril i ku škandálu, ktorý sa mal
týkať homosexuálnych úletov jedného z vysokopostavených cirkevných
hodnostárov. Pápež sa vyjadril, že celý
prípad dôsledne študoval, no dôkazy
sa nenašli. (jt), Plus jeden deň 30/07/2013

Adela Banášová, Nový Čas 31/07/2013
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Z Ria de Janeiro do Krakova
Pápež František ukončil v nedeľu
svoju prvú zahraničnú cestu a krátko po polnoci SELČ odletel lietadlom talianskej spoločnosti Alitalia z medzinárodného letiska v Riu
de Janeiro do Ríma. „Odchádzam
s mnohými šťastnými spomienkami v mojom srdci,“ povedala
hlava katolíckej cirkvi na letisku
tesne pred odletom. „Do mladých
ľudí v Brazílii a vo svete budem
naďalej vkladať veľké nádeje. Cez
nich pripravuje Kristus novú jar na
celom svete,“ povedal František.
Už teraz sa mu cnie po „otvorenom
a priateľskom smiechu“, ktorý videl u mnohých ľudí. Pápež František celebroval v nedeľu na pláži
Copacabana v Riu de Janeiro záverečnú omšu Svetových dní mládeže. Na svetoznámej pláži boli podľa odhadov vyše tri milióny ľudí,
z ktorých väčšina tam strávila noc
po sobotňajšej modlitebnej vigílii.
Na záver omše pápež oznámil, že
najbližšie dni mládeže sa uskutočnia v roku 2016 v poľskom Krakove. Pred návratom do Ríma sa
ešte pápež stretol s koordinačným
výborom Rady biskupských konferencií Latinskej Ameriky a na
audiencii prijal aj zástupcov vyše
60.000 dobrovoľníkov, ktorí pomáhali SDM organizovať. Účastníci SDM, prezývaného aj „Katolícky Woodstock“, boli pápežom
nadšení. Imponoval im najmä jednoduchý a úderný jazyk, ktorým
sa im prihováral a vyzýval ich, aby
boli aktívnymi iniciátormi zmien
vo svete i v samotnej cirkvi.
TASR/AP, Šport 30/07/2013

Pápež František
a mladí väzni
Na stretnutie so Svätým Otcom
Františkom do brazílskeho Ria prišlo viac ako milión mladých ľudí. Za
tými, čo nemohli prísť, prišiel pápež
osobne. Hovorím teraz o mladých
väzňoch. František sa s mladistvými brazílskymi kriminálnikmi stretol a porozprával v rezidencii arcibiskupa Rio de Janeiro. Mladých
mužov a ženy vyzval, aby sa vzdali
všetkých foriem násilia, a ponúkol
JOJ, 27/07/2013
im objatie lásky.

10

Monitoring médií

Záver Svetových dní mládeže
28. ročník Svetových dní mládeže
v Brazílii sa končí. Pápež František sa
rozlúčil s veriacimi v Riu vigíliou na
Copacabane. Na záverečnej omši sa
zúčastnili asi 3 milióny ľudí.
Svetové dni mládeže prilákali do
Ria milióny veriacich. Státisíce pútnikov z celého sveta strávili v očakávaní
záverečnej svätej omše na pláži Copacabana celú noc. Pred samotným príchodom pontiﬁka na pódium však mala
atmosféra na Copacabane od tradičnej
omše veľmi ďaleko. Plážou sa ozývala
rocková hudba, ktorej rytmami sa nechali uniesť i mnohí kardináli.
Pútnička: „Bol to skvelý víkend,
každý bol v dobrej nálade, mohli ste
cítiť ten zmysel pre mier. Nič podobné
som už roky necítila, bolo to pre mňa
niečo nové. Ešte som tu nevidela nič
také obdivuhodné ako to, čo sme tu
práve zažili.“

Reportérka TA3: „Pápež František
si počas týždňovej návštevy Brazílie
získal svojou otvorenosťou, prístupom
k mladým a neformálnym vystupovaním veľké sympatie a priazeň nielen
Brazílčanov. Davy veriacich ho zato
vítali všade kam prišiel. Pontiﬁk počas
uplynulého týždňa pri rôznych príležitostiach vyzýval k väčšej otvorenosti
cirkvi a jej predstaviteľov k hlbšej komunikácii a službe chudobným. Cesta
do Ria bola vôbec jeho prvou zahraničnou cestou od nástupu na pápežský
stolec. Rodáka z Argentíny ešte čaká
stretnutie s dobrovoľníkmi Svetových
dní mládeže. Po ňom by mal nasledovať rozlúčkový ceremoniál na medzinárodnom letisku v Rio de Janeiro.
Pápež František by mal späť do Ríma
priletieť v pondelok predpoludním.
Dominika Bahledová
TA3, 28/07/2013

Pápež prehovoril k miliónu veriacim
Slávna Copacabana bola plná, hoci
bola zima. František prijal dar i obľúbený nápoj. Pršalo a bolo chladno,
ale najslávnejšia pláž sveta bola plná.
Podľa Vatikánu prišlo milión ľudí,
aby si vypočuli uvítaciu omšu pápeža
Františka na pláži Copacabana v brazílskom Rio de Janiero, kde sú Svetové
dni mládeže. A pápež to ocenil. „Vždy
mi hovorili, že Cariocas (rodáci z Rio
de Janeiro) nemajú radi zimu a dážď.
Ale ste tu. Výborne,“ povedal pápež.
Vymenili si čiapočky
Pri mnohých v obrovskom dave sa
počas štvorkilometrovej jazde v otvorenom automobile na pláži pristavil,
požehnal im, či pobozkal dieťa. Bol
bezprostredný ako vždy. Keď mu muž
z davu daroval ručne ušitú čiapku pre
duchovných, podaroval mu pápež svoje vlastné soledo (pokrývku hlavy).
A keď mu ktosi podal jeho obľúbený
nápoj maté, napil sa. Potom davu odkázal, že nemajú v živote myslieť len

na seba. Náš život nebude šťastný, ak
bude postavený na majetku, peniazoch, či moci, povedal počas omše na
svojom rodnom kontinente.
Medzi chudobnými
Na prvej zahraničnej ceste od svojho marcového zvolenia hovorí pápež
veľa o pomoci druhým. V chudobnej
štvrti Varginha, kde žije v provizórnych obydliach asi 35-tisíc ľudí, hovoril vo štvrtok pred omšou o solidarite
s chudobnými po celom svete. Každý
človek by mal podľa pápeža prispieť
k tomu, aby sa skoncovalo s „mnohými sociálnymi krivdami“. Ešte pred
polrokom bola Varginha rajom dílerov
a užívateľov kokaínu, než tam polícia
urobila rozsiahlu raziu. Teraz tam ľudí
povzbudil sám pápež. „Bol to obrovský pocit šťastia a potešenia, Nikdy
na to nezabudneme,“ povedala matka
postihnutého muža, s ktorým sa pápež
v chudobnej štvrti osobne porozprával.
(mim), SME 27/07/2013

Machinácie arcibiskupov
Pápež František včera potvrdil prijatie rezignácie dvoch najvyšších slovinských predstaviteľov katolíckej cirkvi v balkánskej krajine. Ľubľanský arcibiskup Anton Stres a jeho mariborský kolega Marjan Turnšek skončili na svojich postoch pre ﬁnančné machinácie, ktoré znamenali stratu 800 miliónov eur.
Podľa tamojších médií ich špekulácie spôsobili bankrot arcidiecézy v Maribore, druhom najväčšom meste Slovinska.
PETER DODEK, Šport 01/08/2013
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Rio v Ružomberku
Ani Sever Slovenska sa nevyhol
nezvyčajným horúčavám. V Ružomberku s nimi bojovali davy
mladých kresťanov. Počas víkendu
tam mali celoslovenské stretnutie.
Síce pod horami, ale aj tak
v tropickej páľave. V nej davy mládeže. Láska k Bohu bola silnejšia,
než lákanie kúpalísk. Dalo to však
zabrať.
Anketa
Návštevníčka: „Včera aj predvčerom odpadla, takže už je to
strašné so mnou.“
Návštevník: „Také namáhavé to
je.“
Návštevníčka: „Málo vody
máme trošku, ale v pohode.“
Návštevník: „Spotený som poriadne ako kôň, ale to nie je podstatné.“
Michal Lipiak, komunikačný
tím R13: „Zaznamenali sme pár takých odpadnutí z tepla, ale vďaka
nášmu zdravotníckemu tímu všetko dopadlo úplne bez problémov.“
Ľubo Fronko, redaktor: „Víkendové stretnutie v Ružomberku
pritiahlo približne tritisíc mladých
ľudí. Rio de Janeiro, kde sú tento
týždeň Svetové dni mládeže, je pre
Slovákov ďaleko. Keď oni nemôžu
do Brazílie, tak Brazília prišla
k nám.“
Ondrej Chrvala, hlavný organizátor: „Jednak atmosférou, jednak živosťou mladých, jednak bol
veľmi dobrý úvodný ceremoniál vo
farbách Brazílie, ktorý hneď atmosféru navodil.“
Ľubo Fronko, redaktor: „Jedným z z hlavných cieľov akcie je
povzbudiť mladých ľudí, aby sa
nebáli angažovať v cirkvi.“
Michal Lipiak, komunikačný
tím R13: „Chceme, aby sa nebáli
povedať nahlas, čo si myslia, aby
sa nebáli povedať to otcom biskupom, svojím kňazom.“
Anketa
Návštevník: „V každej organizácii je čo meniť.“
Návštevník: „O takých veciach
nejako neuvažujem.“
Návštevník: „Aby sa nebáli
evanjelizovať.“
Návštevníčka: „Asi by som nič
nemenila.“
Návštevník: „Bojovať proti potratom.
Markíza, 28/07/2013
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Poznali sa 50 rokov
Wanda, priateľka pápeža Jána Pavla
II., s ním bola, aj keď umieral
Bola najvplyvnejšou ženou Vatikánu! Poľská psychiatrička Wanda
Poltawska (91) sa viac ako päťdesiat
rokov dôverne priatelila s pápežom
Jánom Pavlom II. († 84). Bola s ním
aj v posledných minútach jeho života.
Horlivo podporuje jeho svätorečenie.
Na svojho priateľa si prišla zaspomínať aj do slovenského Šaštína.
Wanda sa s Karolom Józefom Wojtylom zoznámila po druhej svetovej
vojne. Študovala medicínu v Krakove,
on bol mladým kazateľom. Neskôr sa
stal i Wandiným spovedníkom. „Keď
som ho uvidela prvýkrát, zistila som,
že s takým kňazom som sa ešte v živote nestretla,“ opisuje Wanda začiatky celoživotného priateľstva. Nebohý
pápež jej zachránil život. „Začiatkom
šesťdesiatych rokov som ochorela na
rakovinu a lekári mi dávali len malú
šancu na prežitie. Karol sa to dozvedel od môjho manžela. Hneď napísal
Svätému Otcovi a požiadal ho, aby sa
modlili za moje uzdravenie. Akoby
zázrakom rakovina bez stopy zmizla,“
vysvetľuje Wanda.
Rád pozoroval stromy
Wanda a Karol Wojtyla sa spolu
počas dovoleniek túlali po horách.
„Spájala nás láska k horám, piesňam,
ale i k poézii. Karol nadovšetko miloval Beskydy, Západné Tatry, ale
i Roháče. Rád sa túlal v takých lesoch,
kde sa nemusel pozerať pod nohy, ale
mohol hľadieť na oblohu a na stromy,“
tvrdí Wanda. Keď prišlo na voľbu pápeža, tušila, že sa ním stane práve jej
priateľ. „Odchádzal na konkláve do
Vatikánu a ja som mu hovorila, že
bude pápežom. Povedala som mu aj
to, že sa bude volať Ján Pavol II.,“ spomína Wanda. Karol Wojtyla sa naozaj
stal 16. októbra 1976 pápežom pod
menom, ktoré spomínala jeho priateľka.
Mal absolútny sluch
Wanda Poltawska ostala v tesnej
blízkosti Karola Wojtylu aj po tom, ako
bol vymenovaný za pápeža. „Ešte aj
vtedy počas voľných chvíľ rád spieval.

Mal absolútny hudobný sluch. Miloval
poľské koledy. No v lese pri ohni sme
spievali i ľudovky alebo národné piesne. Jeho najobľúbenejšia bola Červené
maky na Monte Cassine,“ spomína.
Pápežova celoživotná priateľka s ním
ostala až do posledných chvíľ. „Bola
som s ním na raňajky, obed i večeru.
Stala som súčasťou jeho života,“ opisuje. Posledné dni života mu čítavala
knihy. „Najradšej mal poľských klasikov,“ hovorí Poltawska. Pápež zomrel
2. apríla 2005, 46 dní pred svojimi 85.
narodeninami. „Jeho posledné sekundy života sú mojím tajomstvom,“ dodala Wanda. Po smrti Karola Wojtylu
sa odsťahovala späť do rodného Krakova. Len nedávno však pani Wanda
zavítala aj na Slovensko, konkrétne do
Šaštína, kde sa konala spomienka na
návštevu Jána Pavla II. tohto pútnickeho miesta v roku 1995.
Po smrti svätcom
Ján Pavol II. bol blahorečený 1.
mája 2011. Pápež Benedikt XVI. stanovil sviatok blahorečeného Jána Pavla
II. v celej katolíckej cirkvi na 22. október. Teologická komisia uznala skutky,
ktoré robia z Jána Pavla II. svätého.
Pápež František súhlasil a oznámil,
že koncom roka vyhlási svojho predchodcu za svätého. (kass)
Súhlasíte s vyhlásením Jána Pavla
II. za svätého?
FRANTIŠEK (74), Bratislava: To,
že sa stal svätcom, je vecou katolíckych teológov. Ale som hrdý predovšetkým na to, že bol Slovan.
HELENA (68), Bratislava: Bol
ako keby z našej krvi a to človeka robí
hrdým na takého významného muža.
EMA (61), Šaštín: To, čo hovoril
o evanjelizácii už pred tridsiatimi rokmi, sa dnes stáva skutočnosťou. Som
presvedčená, že je to naozaj svätý
muž.
ELENA (25), Šaštín: Osobne som
sa s ním stretla. Je úžasné si s odstupom časi uvedomiť, že to bolo stretnutie so svätcom dnešnej doby . (pror)
Jozef Vojčiniak
Plus jeden deň, 26.7.2013

ČÍSLO KRAJA
13 chrámov sa nachádza v Trnave. Vďaka tomuto úctyhodnému počtu si vyslúžila prezývku malý alebo slovenský Rím. Jedenásť kostolov patrí rímskokatolíckej
cirkvi, jeden evanjelickej a tým trinástym je židovská synagóga. HN, 2.8.2013
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Mínus

Ad: Gender ideológia

Konferencia biskupov Slovenska, ktorej predsedá Stanislav Zvolenský,
poslala ministrovi Lajčákovi list. Stratégia, ktorou má štát určiť, ako bude
chrániť ľudské práva, nemá obsahovať ani zmienku o právach homosexuálov. „Domnievame sa, že predložený návrh spochybňuje tradičnú rodinu
a manželstvo,“ píše sa v liste. Náš názor: Nepatrí medzi ľudské práva aj
Plus jeden deň 27/07/2013
sexuálna orientácia?

Komu prekáža, ak sa chce matka starať o svoje dieťa? Či máme
vtiahnuť do pracovného procesu
každú ženu? Ak si chce matka uplatniť právo vychovávať dieťa sama,
tak z médií ihneď zaznieva výčitka troch K: Kinder, Küche, Kirche
(deti, kuchyňa, kostol). Hana Fábry
v glose (18. 7.) v tom vidí snahu
vtesnať do sekulárneho priestoru
netolerantnosť cirkevného slova
a túžbu cirkvi kontrolovať spoločnosť a ťažiť z nej. Ale kto z koho
skutočne ťaží? Spoločnosť z matiek
a rodín, či naopak? Práca matky je
základ každého „kapitálu“. Je to zamestnanie na plný úväzok - 24 hodín
denne, bez PN a dovoleniek. Odmena je však nepriamo úmerná práci.
Autorka mi pripomenula konferenciu o budúcnosti rodiny, na ktorej
som sa zúčastnila v Berlíne. Prizvané odborníčky z mimovládneho
sektora na nej pripomínali vládam
ekonomický i sociálny prínos rodín
vďaka neplatenej práci pri neplnoletých, hendikepovaných a starších
osobách. Rodičia venujúci sa výchove nemajú byť vystavení riziku
chudoby. Má sa doceniť význam
ich práce. A čuduj sa svete: V Berlíne z médií zaznel ihneď argument
troch K. Len aby matka nebola nútená ísť k hrncomí Hoci z expertíz
rodinnej politiky vyplýva, že „nie
je priveľa starších ľudí, ale primálo
mladých. Naša spoločnosť potrebuje viac detí. Pokles pôrodnosti nieje
vecou osudu. Spoločnosť sa nestavia voči deťom nepriateľsky, ale
je im cudzia. Mať viac aktívnych
žien a zároveň viac detí je zlučiteľné. Treba sa zamerať na zníženie ﬁnančných strát rodiny v čase
starostlivosti o dieťa. Organizácia
priaznivá deťom prináša celej spoločnosti úžitok.“ Ak je podľa cirkvi
„gender ideológia“ nebezpečná, je
tu iný dôvod. Cirkev nemá tendenciu ťahať ženu k hrncom ani diskriminovať inak orientované osoby.
Ale, môžu napr. neheterosexuálne
dvojice splodiť dieťa? Popri všetkej úcte k Hane Fábry a jej identite:
nie. Ak chcú mať dieťa adoptované,
kde sú práva dieťaťa? Tie isté práva
bez povinností sú nepriamou diskrimináciou prirodzenej rodiny.

Cirkev žiada, aby vláda obišla práva homosexuálov
Stratégia, ktorou má štát určiť, ako
bude v nasledujúcich rokoch chrániť
ľudské práva, nemá obsahovať ani
zmienku o právach homosexuálov.
Navrhuje to Konferencia biskupov
Slovenska v liste, ktorý poslala ministrovi zahraničných vecí Miroslavovi
Lajčákovi, pod ktorého spadá agenda
ľudských práv. Kópiu listu má denník
Pravda k dispozícii. V liste katolícki
biskupi žiadajú, aby sa z dokumentu
vyhodila celá časť týkajúca sa komunity LBGTI. Ministrovi tiež navrhujú, aby sa nepoužíval termín rodová
rovnosť. Stratégia má byť vládnym
dokumentom, ktorý má pomenovať
hlavné oblasti ľudských práv, na ktoré sa chce zamerať, a naznačiť, ako
chce problémy riešiť. Na rokovanie
vlády by mala byť predložená do
konca septembra. „Domnievame sa,
že predložený návrh je nevyvážený
a ideologicky zaťažený, nakoľko
vo viacerých formuláciách textu nachádzame spochybňovanie tradičnej
rodiny a manželstva a odsúdenie
mravného úsudku, podľa ktorého sú
homosexuálne aktivity nesprávne.
Zdá sa, že takýto návrh je v rozpore
s programovým vyhlásením vlády
a zároveň odsúdením mravnej doktríny kresťanských cirkví,“ odôvodňuje
sa vypustenie práv LBGTI ľudí v liste. Konferencia biskupov zároveň navrhuje, aby do stratégie boli doplnené
„štyri oblasti, ktoré zatiaľ nie sú upravené v žiadnom samostatnom dokumente: právo na život nenarodených
detí, právo na výhradu svedomia, rodičovské práva, náboženská sloboda
a sloboda slova“. Rezort diplomacie prijatie listu potvrdil. Pre denník
Pravda však neodpovedal, či katolíckym biskupom vyhovie, alebo nie.
„Minister sa oboznámil s listom Konferencie biskupov Slovenska a po posúdení jednotlivých argumentov bude
iniciovať odpoveď, ktorú doručíme
Konferencii biskupov Slovenska.
Bolo by neštandardné a nedôstojné,
ak by sme so stanoviskom ministra
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oboznamovali médiá prv ako partnerov,“ uviedol šéf tlačového odboru
rezortu Peter Susko. Martin Macko
z Iniciatívy Inakosť vypustenie celej
časti o právach LGBTI ľudí považuje
za nepredstaviteľné. „Je nepredstaviteľné, aby zásadný dokument stanovujúci politiku vlády demokratickej
stredoeurópskej krajiny v oblasti
ľudských práv v roku 2013 úplne obchádzal problematiku práv LGBTI
ľudí,“ hovorí Macko. Pripomína, že
ich práva chránia existujúce medzinárodné záväzky Slovenska. „Nejde
teda o vznik nových práv alebo vytváranie nejakých nadštandardných
práv, ale o to, že univerzálne ľudské
práva sa nespochybniteľne vzťahujú aj na LGBTI ľudí a ich špeciﬁcké
životné situácie,“ argumentuje Macko. Podobný postoj má aj právnička
Janka Debrecéniová zo združenia
Občan, demokracia a zodpovednosť.
„Neviem si predstaviť, že by tam táto
časť nebola. Je to súčasť toho, čo sú
v dnešnej dobe a pri medzinárodných záväzkoch Slovenska základné
ľudskoprávne štandardy. Oblasť práv
LGBTI ľudí je stále veľmi nedostatočne garantovaná, práve preto treba
týmto otázkam venovať osobitnú
pozornosť,“ hovorí Debrecéniová.
Právnička upozorňuje, že dôležité
bude aj to, či stratégia, ktorá má vytýčiť základné rámce pre vysporiadanie
sa s nedostatkami v oblasti ľudských
práv, nezostane len kusom papiera.
„Zmysel bude mať len vtedy, ak vláda neskôr prijme aj dokumenty, ktoré
budú obsahovať konkrétne úlohy, termíny na ich splnenie a určovať osoby
a inštitúcie zodpovedné za toto plnenie,“ dodala Debrecéniová.
Minister Miroslav Lajčák dostal
od Konferencie biskupov Slovenska
list, v ktorom mu navrhuje, aby z pripravovanej stratégie ochrany a podpory ľudských práv bola vypustená
celá časť. ktorá sa týka práv LGBTI
Daniela Balážová
ľudí.
Pravda, 26.7.2013

Anna Kováčová, detská psychiatrička
Pravda, 26.7.2013
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O marginalizácii
Na včerajšie slová pápeža Františka
na adresu homosexuálov sa dá pozrieť
z dvoch uhlov. Vety „Ak je niekto gay
a hľadá Boha a koná dobro, kto som
ja, aby som ho súdil?“ a „Nemali by
byť marginalizovaní, ale musia byť
integrovaní do spoločnosti,“ znejú
oveľa ústretovejšie ako vyjadrenia
jeho predchodcu Benedikta XVI. Ak
prijmeme tento pohľad, tak žiadosť,
ktorú nedávno adresovali slovenskí
biskupi ministrovi zahraničia Miroslavovi Lajčákovi, aby zo stratégie
ľudských práv vypadli zmienky o právach LGBTI osôb, ukazuje, že slovenský episkopát sa správa pápežskejšie
ako pápež. Skeptik v otázke približovania sa katolíckej cirkvi k tejto skupine ľudí však namietne, že rozlišovanie
medzi homosexualitou a homosexuálnym správaním zostáva v katechizme zachované, takže sa nezmení nič.
Teda ani snaha slovenských biskupov
zadržať vlnu registrovaných partnerstiev a manželstiev a adopcií homosexuálnymi pármi, ktorá sa prelieva
Európou a ktorú nedávno aktívne
podporil nielen francúzsky socialistický prezident François Hollande,
ale aj britský konzervatívny premiér
David Cameron. Práve tieto i ďalšie
krajiny svedčia o tom, že s tým nebezpečenstvom pre tradičnú rodinu – čo
je hlavný argument odporcov vlny
– to nebude nijak horúce. Ešte nikto
dôveryhodne nepreukázal, ako môžu
oﬁciálne homosexuálne zväzky, ktoré uzatvárajú desatiny promile obyvateľstva, podkopať heterosexuálnu
rodinu. Keď už niečo oslabuje napríklad medzigeneračnú solidaritu alebo
trestá rodičov za to, že mali deti, tak je
to priebežný dôchodkový systém a nie
dvaja homosexuáli od vedľa, ktorých
spolužitie zrazu uznáva aj štát. To však
neznamená, že spomenutá vlna nemá
negatíva. Tým miernejší je zmätok
v pojmoch: privilégium obhajcovia
homosexuálnych zväzkov vydávajú
za právo. Tým horším je, že už počuť
hlasy ľudí, ktorí by radi trestali tých,
čo si napríklad len myslia, že dieťaťu
je lepšie v heterosexuálnom ako v homosexuálnom páre. Väčšia tolerancia
k homosexuálom zo strany cirkvi by
bola fajn. A rovnako by bolo dobré,
keby zástancovia ich zväzkov nechceli v mene tolerancie odporcov marginalizovať či rovno trestať.
Tomáš Gális, SME 30/07/2013
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Zvada v kňazskom seminári
V kňazskom seminári v Spišskej kapitule nastalo napätie. Bývalý zamestnanec obvinil vedenie z obchádzania
Zákonníka práce. V seminári dlhé
roky pracoval ako údržbár. Tvrdí, že
jemu aj iným zamestnancom predstavení dávali úlohy nad rámec pracovnej
zmluvy. Posielali ho vraj pracovať aj na
súkromný pozemok mimo kňazského
seminára. Vedenie sa bráni. Tvrdí, že
bývalý zamestnanec iba neprimerane
reagoval na fakt, že ho v pracovnom
čase prichytili kradnúť.
Spišská kapitula je jedným z najpokojnejších miest vôbec. Vládne tu dôstojná atmosféra a človek by neveril, že
ju vôbec niečo môže narušiť. Nedávno
sa tak ale stalo. Toto je pán Vladimír.
15 rokov pracoval v službách kňazského seminára v Spišskom Podhradí.
Tvrdí, že bol spokojný a spokojní s jeho prácou vraj boli aj predstavení.
Vladimír Krigovský, bývalý zamestnanec kňazského seminára: „Tešilo ma to, bol dobrý kolektív, banujem,
že tak som skončil ako som skončil.“
Reportér: „Pán Krigovský skončil
v deň pohrebu biskupa Františka Tondru. Tvrdí však, že problémy sa začali
už pred rokmi.“
Vladimír Krigovský, bývalý zamestnanec kňazského seminára: „Sa
diali také veci, že fakticky som tam
robil na niekoho a zadarmo.“
Reportér: „Pán Vladimír nám vymenoval niekoľko činností, ktoré vraj
robiť musel, hoci to nemal v zmluve
a údajne za to nedostal peniaze. Spomenul aj kosenie súkromnej lúky.“
Vladimír Krigovský, bývalý zamestnanec kňazského seminára: „Ve-

ľakrát som sa ozval a každý sa usmieval. Určite je to krivda, je to veľká
krivda.“
Reportér: „Predstavení seminára
však oponujú, že krivdu zažili oni.
V deň pohrebu biskupa sa totiž podľa
ich tvrdenia stalo niečo, čo sa stať nemalo.“
Z e-mailu rektora KS Jozefa Jakaba: „Meritum veci je veľmi bolestné.
Pán Krigovský pomáhal jeho spolupracovníkovi ukradnúť vyradený kotol. Keď mali službu a všetci slušní
ľudia boli na pohrebe, kradli. Prichytil ich náš správca, ktorý kontroloval
zaparkované autá. Potom spustil pán
Krigovský lavínu sťažností. Žiaľ, proti
zlobe sme bezmocní.“
Vladimír Krigovský, bývalý zamestnanec kňazského seminára: „Som
niekomu pomohol niečo naložiť, fakticky to išlo do šrotu.“
Reportér: „Pán Krigovský poslal
podnet inšpektorom práce. Tí pomery v kňazskom seminári preskúmali
a skonštatovali, že všetko je v poriadku. S verdiktom pán Vladimír spokojný nie je.“
Vladimír Krigovský, bývalý zamestnanec kňazského seminára: „Hrubo to zbabrali, moc hrubo. Trikrát tam
boli a nevyšetrili nič.“
Reportér: „Inšpektori práce postupovali tak, ako im zákon káže. Z prípadu sa vynára niekoľko otázok, napríklad prečo sa pán Vladimír nesťažoval
skôr, keď ako tvrdí mu krivdili už 5
rokov. Problém tu v Spišskej kapitule
považujú za vyriešený, hoci sa ním
ešte zaoberá Krajský inšpektorát práce.
Jozef Slivenský, TA3, 23.7.2013

Škripek: Strkajú nám pod nos sex
Pápež neodsudzuje gejov, čo na to
kresťanskí politici? Pápež František
šokoval celý svet. Zastal sa totiž homosexuálov a tvrdil, že by nemali byť
súdení a odsúvaní na okraj. Čo teraz
spravia poslanci, ktorým pri slove homosexuál vstávali vlasy dupkom?
„Ak je niekto gej a hľadá Boha
a koná dobro, kto som ja, aby som ho
súdil?“povedal pred pár dňami pápež.
Zároveň dodal, že gejovia by nemali
byť vytlačovaní. „Ale veď Svätý Otec
len potvrdil postoj cirkvi. Nemôžeme
odsudzovať ľudí, ktorí trpia homosexualitou,“ komentoval tieto výroky
Pavol Hrušovský z KDH. Ako však

jedným dychom dodáva, pápež tým
nechce potvrdiť partnerstvá gejov
a lesieb. „Nezamieňajte si slová neodsudzuje a nesúhlasí, tvrdí Branislav
Škripek z OĽaNO s tým, že gejov nesúdi. „Však to sú krásni a dobrí ľudia,
akurát nechápem, prečo nám strkajú
pod nos svoj sex,“ vysvetľuje. Je presvedčený, že homosexualita sa dá „riešiť“ a existujú o tom vraj svedectvá.
Postoj nezmení ani Štefan Kuffa. „Ja
ich nesúdim. Pápež však nehovorí nič
k registrovaným partnerstvám, je rozdiel medzi homosexualitou a jej praktizovaním,“ dopĺňa.
(vip, jb)
Plus jeden deň 31/07/2013
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Po kritike vzala cirkev poľskému kňazovi farnosť
Proti rozhodnutiu cirkvi sa v silno
katolíckej krajine postavili veriaci.
Spísali petíciu.
Roky otvorene hovoril o problémoch, o ktorých katolícka cirkev
mlčí a doplatil na to odvolaním. Vo
veku 52 rokov z neho bude predčasný dôchodca. Kňaz Wojciech
Lemanski, ktorý viedol farnosť
v Jasienici pri Varšave, s júlovým
rozhodnutím arcibiskupa Henryka
Hosera nesúhlasil a odvolal sa do
Vatikánu. Nesúhlasia ani veriaci,
ktorí napísali petíciu a vyzbierali
vyše sedemtisíc podpisov. Arcibiskup Henryk Hoser kňazovi Lemanskému vyčítal, že viedol kresťansko–židovský dialóg. „Počas
stretnutia sa ma emotívne opýtal,
či som obrezaný. Onemel som,“ tak
pre rádio TOK FM opísal stretnutie
z januára 2010 so svojím nadriadeným kňaz Lemanski.
Zákaz pre médiá
Otvorenosť voči židom nie je
jeho jediným „hriechom“. Kritizoval kňazov, ktorí vedú dvojaký život, majú milenky a deti a pasívny
prístup cirkvi k tomuto problému.
Má aj vyhranený názor na pedofíliu,
o ktorej by podľa neho mala rozhodovať prokuratúra a nie hodnostári
cirkvi, ktorí sa problémy snažia
zamiesť pod koberec. V diskusii
o oplodnení in vitro (v skúmavke)
zástava názor cirkvi, ale nepáči sa
mu pohŕdajúci prístup kňazov k tejto otázke. Už v máji dostal zákaz
vyjadrovania sa v médiách, no najhoršie prišlo v júli, keď sa dozvedel,
že so svojou službou končí.
Neposlušný kňaz
„Milujem svoju cirkev a nedám
sa z nej vylúčiť,“ zareagoval Lemanski podľa poľských médií. Telenovelu v Jasienici, kde sa za kňaza
postavili verní, sledovali všetky poľské médiá a kňaz bol najčastejším
hosťom diskusných relácií. V tom
čase kúria nevydala žiadne stanovisko, poslala len nového kňaza, ktorý mal farnosť v Jasienici dočasne
viesť. Kňaz Lemanski sa nakoniec
podriadil a svoju cirkev odovzdal
novému kňazovi, s ktorým spoločne celebroval nedeľnú omšu. Na
ďalšie rozhodnutia po odvolaní od
rozhodnutia arcibiskupa Hosera má
čakať mimo farnosti. Svoje veci si
však v Jasienici ponechal. V nedeľu
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večer však kúria nečakane vydala
stanovisko, v ktorom jednoznačne hovorí o neposlušnom kňazovi.
„Vždy vedel všetko lepšie, nemal
mieru a nezachovával potrebné proporcie. Ukazoval cirkev ako prostredie násilníkov, pedoﬁlov, hypokritov
a opilcov. Sám sa kreoval na obhajcu ukrivdených a zneužívaných
cirkvou.“ Aký bude ďalší scenár príbehu v malej obci Jasienica, závisí
od rozhodnutia vo Vatikáne, kauza
však potvrdila, že katolícke Poľsko
sa mení. Hoci oﬁcálne štatistiky
uvádzajú, že 95 percent Poliakov sú
katolíci, neznamená to, že budú rešpektovať všetky rozhodnutia cirkvi.
Vždy vedel všetko lepšie, nemal
mieru. Ukazoval cirkev ako prostredie násilníkov, pedoﬁlov, hypokritov
a opilcov. stanovisko poľskej cirkvi.
Małgorzata Wojcieszyńska
SME, 24.7.2013

Nad Dómom sa vznášal
kňaz
Snaží sa svojím koníčkom priblížiť
k Bohu? Splnil si svoj veľký sen! Nad
hlavami Košičanov včera lietal skautský kňaz Andrej Legutký (42). Z výšky približne 300 metrov nad morom si
pozrel historické centrum, ale aj svoju
bývalú vysokú školu, kde päť rokov
študoval.
Katolícky kňaz začal s lietaním
ešte v roku 1991. ,,Ako chlapec som
sa najprv venoval lietaniu s diaľkovo
ovládanými modelmi. Potom som získal letecký preukaz na padákové, či už
na motorové, alebo bezmotorové klzáky,“ prezradil Andrej Legutký. Prelet
nad Košicami si vychutnával. ,,Študoval som tu na Technickej univerzite
a mal som sen letieť nad mestom. Zaspomínal som si. Nádherný je zhora aj
pohľad na Dóm svätej Alžbety,“ konštatoval. Robo Hakl. Nový Čas, 25.7.2013

Na honosnej stavbe sa nepracuje
Výstavba honosného domova dôchodcov v Jacovciach pri Topoľčanoch spájaného s podozrivým
ﬁnancovaním bývalým trnavským
arcibiskupom Jánom Sokolom, má
poriadny sklz. Podľa plánov mala byť
už dávno hotová. Najnovšie sa tam
ale stavebné práce úplne zastavili.
Podľa stavebného povolenia mal
byť domov dôchodcov dokončený
už v novembri minulého roka. Ale
ako vidíte, ani zďaleka nie je. Na
túto stavbu s rozpočtom vyše dvoch
miliónov eur prispela trnavská arcidiecéza v čase, keď jej šéfoval Ján
Sokol, rodák z Jacoviec, sumou vyše
šesťstotisíc eur. Ani po piatich rokoch
však stále nie je hotová. Dnes, hoci
je normálny pracovný deň, na stavbe
nikto nepracoval a podľa miestnych
je to v posledných týždňoch takto
stále.
Robotník z vedľajšej stavby: „Čo
sme tu, zatiaľ nerobili. Tento týždeň
nie.“
Redaktor: „Vysvetlenia, prečo sa
odrazu zastavili práce na luxusnej
stavbe, sú dve. Tým prvým je, že sa
čaká na ďalšie povolenie.“
Imrich Hermann, starosta Jacoviec: „Požiadali o stavebné povolenie
na vonkajšie úpravy.“
Redaktor: „V minulosti si však

združenie, ktoré stavia domov dôchodcov s čakaním na nejaké povolenie veľké starosti nerobilo.“
Imrich Hermann, starosta Jacoviec: „Vyrúbali stromy o štrnásť dní
skôr, ako bolo právoplatne vydané
rozhodnutie.“
Redaktor: „A za toto aj od starostu
dostali pokutu. Druhým neoﬁciálnym
vysvetlením, prečo dostavba domova
dôchodcov mešká je, že odrazu nie sú
peniaze. O vysvetlenie sme požiadali
aj investora stavby, ale žiadneho sme
sa nedočkali. Financovania domova
dôchodcov v Jacovcich úzko súvisí
s hospodárením v Trnavskej arcidiecéze za čias Jána Sokola a toto práve
vyšetrujú už od minulého roka orgány činné v trestnom konaní.“
Mojmír Huna, hovorca Trnavskej
prokuratúry: „V predmetnej veci najnovšie bol do konania pribratý znalec
za účelom preverenia hospodárenia
z odboru ekonomika a podnikanie.“
Redaktor: „Podľa našich informácií je však celé vyšetrovanie veľmi zdĺhavé a to aj vďaka vatikánskej
zmluve, ktorá umožňuje katolíckej
cirkvi na Slovensku samostatné hospodárenie a v niektorých záležitostiach by sa vyšetrovateľ musel obracať doslova až na Vatikán.“
Rado Igaz, TV Markíza, 24.7.2013
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Slovensko môže mať
nového svätca
Poliaci netrpezlivo očakávajú, kedy
bude ich rodák Ján Pavol II. vyhlásený za svätého. Adepta na ďalšieho svätca má aj Slovensko. Je ním
saleziánsky kňaz don Titus Zeman.
Konkregácia pre kauzy svätých už
potvrdila, že dokumenty, ktoré skúmali jeho mučenícky život, sú pravé.
Proces blahorečenia kňaza Titusa
Zemana prebieha netradične rýchlo.
Za necelé tri roky sa saleziánom podarilo zozbierať svedectvá, historické správy, či lekárske posudky, ktoré
za pravé uznal už aj Vatikán. Štandardne to trvá viac ako desať rokov.
So zberom informácií o živote Titusa Zemana začal jeho synovec.
Michal Titus Radošinský, synovec Titusa Zemana: „Už ako dvadsaťpäťročný dokonca bol vysvätený
za kňaza. Mnohí to podstatne vo
vyššom veku sa stávali kňazmi.“
Ján Brichta, žiak Titusa Zemana: „Bol veľmi vynikajúci profesor.
Bol dôsledný, aj keď nám prednášal,
alebo kedy, jak sa povie, aj nás skúšal,vlastne chcel vedieť, čo všetko
vieme.“
Redaktorka: „Titus Zeman pomáhal mnohým mladým klerikom
dostať sa za hranice na teologické
štúdia do Talianska. Budúcich kňazov prevádzal cez pohraničné obce
pri Morave.“
Michal Titus Radošinský, synovec Titusa Zemana: „Pri tejto svojej činnosti odviedol dve skupiny
zdarne. S treťou skupinou ho chytili.
Zatvorili, súdili, mal navrhnutý trest
smrti. Bol odsúdený na dvadsaťpäť
rokov väzenia, z ktorých si bez pár
dní odsedel trinásť rokov.“
Redaktorka: „Nejaký čas strávil
aj v uránových baniach v Jáchymove a v brusiarni skla vo Valdiciach.
Napriek nátlaku nikdy neprezradil
mená svoji spolupracovníkov. Väzni spomínajú, že často bral na seba
aj pracovné normy za spoluväzňov,
ktorí už nevládali a nedostali by tak
stravu. Dokumentácia jeho života sa
rozrástla na viac, nez desaťtisíc strán.
Z nej budú vychádzať biskupi a kardináli vo Vatikáne, pri rozhodovaní
o procese blahorečenia. Na verdikt
si budú musieť saleziáni počkať.“
Don Jozef Slivoň, vicepostulátor
kauzy procesu blahorečenia Titusa
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Záhadné hospodárenie cirkvi
Či už ste ateista alebo veriaci, aj vaše
peniaze idú cirkvi. Je platená z daní.
Hospodárenie katolíckej cirkvi je
veľkou neznámou. Zdá sa, že úrady
aj politici sú na ňu krátky, alebo sa
tak aspoň tvária.
Kauza Bezák je emotívna, prežívajú ju najmä davy veriacich. Pôvodne však nebola o ľuďoch a funkciách. Začala sa peniazmi. Kvôli
podozrivým transakciám v Trnavskej arcidiecéze podala audítorka
trestné oznámenie. Kto tam vôbec
koná v tejto veci?
Katarína Zavacká, právnička Ústav štátu a práva SAV: „Zrejme
nekoná nikto, to si neviem predstaviť, kto by konal vo svoj neprospech, keď to tak mám povedať,
hej? Pretože tam by sa došlo na veľmi zaujímavé veci. Pre toto tajomno
okolo toho.“
Barbora Demešová, redaktorka: „Úlohu konať dostal prokurátor trnavskej Krajskej prokuratúry.
Odvtedy ubehol rok. Aké sú jeho
výsledky? Dozviete sa jediné. na
pomoc si vraj nedávno zavolal znalca.“
(Začiatok archívneho záznamu,
24.7.2013) Mojmír Huna, hovorca
Trnavskej prokuratúry: „Z odboru
ekonomika a podnikanie odvetvie
daňovníctvo a účtovníctvo.“ (Koniec
archívneho záznamu, 24.7.2013)
Barbora Demešová, redaktorka:
„Do účtovníctva by sa cirkvi mohli
pozrieť aj daniari. Pýtali sme sa, či
tak urobili.“
Patrícia Macíková, hovorkyňa

Finančnej správy SR: „Kontrolované subjekty, ako i výsledky týchto
kontrol, sú predmetom daňového
tajomstva.“
Barbora Demešová, redaktorka:
„No a vedenie cirkvi nám stanovisko neposkytlo. Poďme k politikom.
Oslovili sme premiéra Roberta Fica.
Jeho tlačové nám žiadne odpovede
nedalo. Nulová je aj aktivita opozície. Záujem o vyšetrovanie, či kontrolu peňazí nevedia zdokumentovať
dokonca ani strany, ktoré majú slovo
kresťanský vo svojom názve.“
(Začiatok archívneho záznamu,
21.7.2013) Pavol Frešo, predseda
strany (SDKÚ-DS): „Na to sú kontrolné orgány, ktoré majú oni vlastné
prípadne orgány činné v trestnom
konaní.“(Koniec archívneho záznamu, 21.7.2013)
Barbora Demešová, redaktorka:
„Už vyše roka tie odpovede absentujú. Vám nechýbajú?“
(Začiatok archívneho záznamu,
21.7.2013) Ján Figeľ, predseda strany (KDH): „Som presvedčený, že
pravda vychádza najavo.“(Koniec
archívneho záznamu, 21.7.2013)
Katarína Zavacká, právnička Ústav štátu a práva SAV: „To je čo?
Kto má odhaľovať tú pravdu? Ježiš
Kristus?“
Barbora Demešová, redaktorka:
„Vo svete smeruje vývoj k tomu,
že cirkev ﬁnancujú veriaci, ktorí sa
k nej hlásia. U nás jej platíme všetci.
Aj preto má tých, ktorí za naše peniaze nesú zodpovednosť, pravda
zaujímať.“

Omietka ukrývala vzácnu maľbu
Pri generálnej oprave rímskokatolíckeho kostola Narodenia Panny Márie
v Nižnom Slavkove sa podaril unikátny nález. Na vonkajšom múre stavbári
odkryli nástennú maľbu sv. Krištofa, patróna pútnikov, s rozmermi asi štyri
krát dva metre. Dielo je podľa reštaurátora Ivana Tkáča dobre zachované aj
vďaka tomu, že v minulosti bolo zakryté omietkou. Pamiatkari a reštaurátori označili nález za objav roka na Slovensku. Maľbu obnovia na budúci rok,
(sita), Plus jeden deň 27/07/2013
náklady sa vyšplhajú na 20-tisíc eur.

Zemana: „Ten časový horizont by
som možno tak veľmi hrubo odhadol na nejaké dva roky.“
Redaktorka: „Ak ho Vatikán vyhlási za blahorečeného, môže nasledovať proces svätorečenia, kde je

potrebné dokázať zázrak. Práve na
toto sa v súčasnosti čaká v prípade
pápeža Jána Pavla II. Podľa odhadov cirkevných analytikov by mal
byť za svätého vyhlásený už tento
STV 1, 28/07/2013
rok v októbri.“
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Zmení pápež František aj slovenskú cirkev?
Vyjadrenia pápeža, ktoré naznačujú, že vo Vatikáne pôsobia kňazi
s homosexuálnou orientáciu a že
ich nemôže súdiť, by mohli byť
pre našich katolíckych biskupov
príkladom. Myslia si to niektorí
analytici, podľa ktorých by cirkev
mala zmeniť odmietavú rétoriku voči homosexuálnej komunite
a priznať, že táto téma sa týka aj
samotných kňazov. Prvé reakcie
však naznačujú, že zmena zo strany katolíckych biskupov tak skoro nepríde. Na zahraničnej ceste
v Brazílii pápež František ako reakciu na otázky o homosexuálnej
loby vo Vatikáne vyhlásil, že nemá
právo súdiť gejov, ktorí v pôsobia
v cirkvi. Svojím vyhlásením tak
priznal, že o ich existencii vie a neprekáža mu. Arcibiskup Stanislav
Zvolenský vo svojom krátkom stanovisku uviedol, že vyjadrenia pápeža zodpovedajú učeniu katolíckej
cirkvi, ktorá rešpektuje každého
človeka, treba však rozlišovať medzi homosexuálnou náklonnosťou
a jej aktívnymi prejavmi. Tie podľa
neho v nijakom prípade nemožno
schvaľovať. Podľa sociologičky
Sylvie Porubänovej pápež svojím
vyhlásením jednoznačne potvrdil,
že v cirkvi pôsobia aj homosexuáli.
„Ich prítomnosť vôbec nespochybňuje a jasne sa hlási k tomu, že táto
komunita existuje aj vo Vatikáne,“
hovorí. Pápež podľa nej nevidí
nijaký problém v inej sexuálnej
orientácii biskupa, ale skôr upozorňuje na zákulisné hry, ktoré v cirkvi
vznikajú aj vďaka homosexuálnej
loby. V pápežovom vyhlásení vidí
Porubänová jasný signál pre našich
biskupov, aby nasledovali jeho príklad. „Ide najmä o otázku ich sebahodnotenia, toho, čo propagujú
a aké myšlienky sa rozhodli v oblasti LGBTI komunity šíriť u nás.
Mali by sa zamyslieť nad tým, či
naozaj hlásajú to, čo reprezentuje
názor najvyššej autority, pápeža,“
hovorí. Ak sa podľa nej sám pápež
nepovažuje za človeka, ktorý môže
hodnotiť ľudí s inou orientáciou,
ani našej cirkvi neprináleží voči
nim vystupovať odmietavo. Historička práva Katarína Zavacká,
ktorá sa dlhé roky zaoberá cirkvou,
neverí, že v našej katolíckej cirkvi
nastane zmena. Podľa nej jej totiž
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chýba pokrokovosť. „Povinnosťou
každej cirkvi, teda aj slovenskej, je
nasledovať postoje pápeža. Tá naša
však akoby zaspala dobu a stále
sa nachádza niekde v 19. storočí,“
myslí si. Aj preto vylučuje, že by sa
biskupi odhodlali verejne priznať,
že v cirkvi je veľa homosexuálov,
či dokonca akceptovať ich aj mimo
nej. Podľa Martina Macka z Iniciatívy Inakosť vyhlásenie nebude
mať nijaký vplyv na odstránenie
diskriminácie katolíckej cirkvi
voči gejom či lesbičkám. „Neprináša totiž nijakú prevratnú zmenu.
Iná sexuálna orientácia síce nie je
v pápežových očiach problémom,
stále ním však zostáva to, keď
sa človek rozhodne žiť s osobou
rovnakého pohlavia,“ vysvetľuje.

Podľa neho ide o trvalé stanovisko
cirkvi a ani pápežov ústretovejší
krok voči LGBTI komunite na ňom
nič nezmení. Macko upozorňuje aj
na nedávnu snahu cirkvi vypustiť
z celoštátnej stratégie ľudských
práv práva LGBTI komunity. „Slovenskí biskupi sa sústavne snažia
nanútiť svoje postoje celej spoločnosti, ako to máme možnosť vidieť
práve teraz, takže zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by svoj postoj
zmenili tak radikálne,“ hovorí.
Podľa slovenských analytikov by vyjadrenia pápeža o kňazoch s homosexuálnou orientáciu a o tom, že ich nemôže súdiť,
mohli byť pre našich katolíckych
biskupov príkladom.
Lucia Krbatová, Pravda 31/07/

Slová pápeža postoj cirkvi ku gayom nezmenia
Vie, ako zaujať?! Zmiernená rétorika
pápeža Františka v súvislosti s nesúdením homosexuálov prekvapila celý
svet. Vyhlásil, že on si nedovolí súdiť
homosexuálov, a že takáto orientácia
sama osebe hriechom nie je. Hriešny
je len akt. Vzápätí sa rozprúdila diskusia o význame a dôležitosti jeho slov,
podľa ktorých by mali byť gayovia
v spoločnosti plne akceptovaní. Nadšenie však striedajú názory, že pápež
vlastne s ničím prevratným neprišiel.
Anton Srholec,
rímskokatolícky kňaz:
- Vyjadril to, čo si myslí a nerobí
z toho ústredný problém ľudského
rodu. Myslím si, že gayovia sú trpiaci ľudia. Za komunistov ich zatvárali
a dávali do väzenia. Urobil sa veľký
kus práce aj v záujme tejto zaujímavej
vzorky nášho verejného a spoločenského života. Za starých čias sa hovorilo, že sú to chorí ľudia. V podstate je
to orientácia, je to však na hrane.
Martin Macko,
riaditeľ Iniciatívy Inakosť:
- Kozmetická zmena v rétorike
nemení nič na hlboko diskriminujúcej
praxi katolíckej cirkvi voči gayom,
lesbám a ženám. Slová pápeža neprinášajú žiadny zásadný posun, a nakoniec, ako vidíme, ani slová pápeža
o prílišnom bohatstve cirkvi a kritiku
životného štýlu cirkevných funkcionárov si slovenskí biskupi zatiaľ
k srdcu nezobrali. Jeho vyjadrenie je

pravdepodobne súčasťou budovania
lepšieho obrazu katolíckej cirkvi, ktorý bol značne pošramotený odhalením
morálnych a ﬁnančných prehreškov
v posledných rokoch.
Štefan Kuffa, poslanec OĽaNO:
- Žiaden z ľudí nie je ten, ktorý by mohol druhého súdiť. Nikto
homosexuálov neodsudzuje. Ale
praktizovanie čohosi, čo je nesprávne, tak k tomu sa katolícka
cirkev stále bude vyjadrovať rovnako. Rozdiel je medzi praktizovaním a samotným človekom, ktorý
je takto orientovaný. K tomu, či je
to choroba, alebo nie je, sa vyjadrovať nebudem. Ja si myslím, že prirodzené a normálne to nie je.
Hana Fábry,
publicistka a lesbická aktivistka:
- Nepovedal nič nové, len to povedal kulantnejšie, pretože hneď v ďalšej časti odsúdil loby, ktoré nejaké
veci podporujú. Pýtam sa, kto je on,
že môže súdiť nejaké loby, akékoľvek okrem tej svojej vlastnej, ktorú
má prostredníctvom kostolov a fár
v každej dedine, v každom meste.
Myslím si, že pápež pôsobí tak trošku
modernejšie, ale že by to malo nejaký
hlbší zmysel, to určite nemá. On by
nemohol byť pápežom, keby nemal
konzervatívne názory.
Daniela Bolech Dobáková
Vera Cosculluela
Nový Čas 31/07/2013
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Spor o práva homosexuálov živí len cirkev
Konferencia biskupov Slovenska
chce, aby z chystanej stratégie ochrany ľudských práv bola vypustená časť
o právach LGBTI ľudí (lesieb, gayov,
bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb). Navrhla to v liste,
ktorý pred dvoma týždňami poslala
ministrovi zahraničných vecí Miroslavovi Lajčákovi. Sociologička Sylvia
Porubänová z Inštitútu pre výskum
práce a rodiny predpokladá, že Lajčák
ich návrhu nevyhovie. „Bolo by to nemysliteľné,“ hovorí.
Čo by znamenalo, ak by v stratégii
ochrany ľudských práv nebola časť
o právach ľudí s homosexuálnou orientáciou?
Pre mňa je to nemysliteľné vzhľadom na sociálnodemokratický charakter súčasnej vlády, ale aj vzhľadom na
programové vyhlásenie vlády a ľudskoprávne medzinárodné záväzky Slovenska. Nie je dôvod ustúpiť tomuto
tlaku. Považujem za nemysliteľné vyhovieť takejto požiadavke.
Návrh stratégie hovorí, že v prípade
práv komunity LGBTI je spoločnosť
rozdelená, je v nej spor. Aký veľký je
podľa vás ten spor a ako sa bude vyvíjať?
Podľa mňa ten spor reálne neexistuje. Odpor je umelo živený zo strany
hodnostárov katolíckej cirkvi. Tento
názor však nepovažujem za relevantný
za cirkev ako takú - teda kňazov, rádových sestier. Aj vnútri cirkvi sú podľa
mňa veľmi diferencované názory. Vysoká hierarchia katolíckej cirkvi, ktorá
hovorí za cirkev ako celok, vyvoláva
spor umelo. V prvom rade treba povedať, že dodržiavanie práv LGBTI ľudí
nesiaha na práva niekoho iného a neznižuje práva iných. Je to kopanie do
otvorených dverí a umelé vyvolávanie
sporu, ktorý neexistuje.
Ako sa zachová vláda?
Teraz je na ťahu minister Lajčák
ako člen vlády, pod ktorého spadá
agenda ľudských práv. Myslím si, že
ako človek, ktorý má veľké skúsenosti
zo zahraničia a je si vedomý medzinárodných záväzkov Slovenska a jeho
miesta v modernom svete, bude mať
pre Konferenciu biskupov veľmi slušnú odpoveď v zmysle, že ich hlasu nie
je možné vyhovieť. Stratégia sa bude
vyvíjať tak, ako sa musí takýto moderný dokument vyvíjať.
Napriek tomu nespôsobí to odklad
prijatia stratégie?
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Dúfam, že nie. Nie je na to inštitucionálny ani procesný dôvod. Je to
spor, ktorý sa tam umelo vnáša. Myslím si, že Konferencia biskupov Slovenska deleguje svoj hlas bez toho,
aby vedela, aký je možno skutočný
názor ľudí, ktorí sa hlásia ku katolíckej viere.
Sú o tom aj nejaké prieskumy verejnej mienky?
Prieskumy v tejto oblasti sú komplikované. Sú rôzne názory, ako sa na
túto citlivú oblasť pýtať ľudí. Ťažké je
aj pýtať sa ľudí na samotnú sexuálnu
orientáciu. Ľudia často deklarujú nejakú odpoveď alebo sa k niečomu hlásia,
ale vnútorne to tak nie je. Ale určite

to bude stáť za to urobiť generálny
prieskum. V každom prípade názory
sa spolu s informovanosťou vyvíjajú.
Organizácie LGBTI robia dobrú robotu, pretože ľudia vidia, že sú to kompetentní normálni ľudia a nežiadajú
nejaké nadprávo. A spolu s informovanosťou sa otvára aj vedomie ľudí.
Okrem toho aj medzi LGBTI ľuďmi
sú katolíci, majú rodičov, súrodencov,
priateľov takéhoto vierovyznania.
A keď človek reálne vidí, čím ten jemu
blízky žije, vytvára sa veľký rozpor
medzi tým, ako sa zachovať, a tým, či
dostáť poslušnosti v rámci katolíckej
Daniela Balážová
hierarchie.
Pravda 27/07/2013

Neprijateľná remíza
Korešpondenčný šach medzi ministerstvom kultúry a predstaviteľmi cirkví
už začína nudiť. Partia, v ktorej sa ministerstvo cirkví opakovane pýta na ich
majetkové pomery a cirkvi opakovane
odpovedajú, že na odpoveď potrebujú viac času, už stráca nielen napätie,
ale pomaly aj zmysel. Určite aspoň
v očiach bežného človeka, alebo, právnickým žargónom povedané, tretej
osoby. Schválne nepíšeme nezainteresovanej osoby, pretože do vzťahu štátu
a cirkví sme tak či onak zainteresovaní
všetci. My bežné tretie osoby žijeme
vo svete, kde nie je možné dlhodobo
zahmlievať ohľadom majetku a nebáť
sa pritom konzekvencií. Pracujeme vo
ﬁrmách štátnych, akciových, eseročkách či v nadáciách, ktorých účtovníctvo vždy podlieha zákonom stanovenému režimu. Ani tá najsúkromnejšia zo
súkromných ﬁriem si v našom bežnom
svete nemôže dovoliť nemať o ňom
prehľad. Nieto ešte spoločnosť, ktorá
na svoj chod dostáva každoročne nemalé peniaze od štátu. Cirkvi a náboženské spoločnosti u nás evidentne nežijú
v bežnom svete a ich hodnostári zjavne
nepatria medzi bežné osoby. Slovensko
pre nich prestalo byť bežným svetom
v roku 1993, keď im exekutíva Vladimíra Mečiara podarovala zákon „o
navrátení vlastníctva k nehnuteľným
veciam“ a o čosi neskôr, keď im štát
za druhej vlády Mikuláša Dzurindu
umožnil nečakanou ďalšou reštitúciou
získať nové majetky. Samotná reštitúcia by im na úplné vyčlenenie sa z bežného sveta samozrejme nepostačila.

Dopomohla im k nemu nepochopiteľná benevolencia štátu, ktorý sa podľa
svojej ústavy neviaže na žiadne náboženstvo či ideológiu, no ktorý cirkvám
umožnil vytvoriť štát v štáte. V ňom
nikto nechcel vedieť nielen to, s akým
majetkom vlastne cirkvi narábajú, ale
ani to, ako s ním narábajú. Tak sa stalo, že cirkvi ochkajú, aké problémy
im „navrátený“ majetok v mnohých
prípadoch priniesol, no pri každej príležitosti sa ochotne prihlásia ku každému ďalšiemu ponúkanému majetku.
A dnes nie sú schopné odpovedať štátu
ani len na otázku, akú časť z ich celkových nákladov pokrývajú štátne dotácie. Nie je najmenší dôvod domnievať
sa, že by akurát táto vláda, ktorá sa tak
úzkostlivo snaží udržiavať cirkevníkov
v pohode a dobrej nálade, chcela cirkvi
pri konštruovaní nového modelu ich
ﬁnancovania nejako poškodiť. Napriek
tomu očividne volia v našich končinách starú známu taktiku: nechať veci
vyhniť. Ak by sa však korešpondenčná
partia medzi Marekom Maďaričom
a nimi mala skončiť takto potupne
deﬁnovanou „remízou“, nebola by to
žiadna obojstranná malá výhra. Bola
by to čistá prehra štátu a jeho občanov.
Tí majú držať cirkvi ﬁnančne pri živote a mlčky sa prizerať hospodáreniu,
ktoré nazvať tureckým by bolo urážkou Turkov. A ešte čosi. Občania majú
akurát od nich počúvať mravoučné
reči o korupcii, o tom, ako chudoba cti
netratí a aký skazený je svet mamonu.
Veru je, páni biskupi.
Peter Javůrek, Pravda 30/07/2013
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Bezák v Radvani skončil,
zostane v Bratislave
Bývalý trnavský arcibiskup Róbert
Bezák ako výpomocný duchovný
v Radvani skončil. Banskobystrická
diecéza k dnešnému dňu zrušila jeho
pracovné miesto. Róbert Bezák síce
nedávno ohlásil svoj odchod do zahraničia, no podľa vlastných slov odíde až vtedy, keď sa vyjasní jeho postavenie v cirkvi. „Kým nedostanem
oﬁciálny dekrét o mojom odvolaní,
ktorý podľa všetkého podpísal pápež Benedikt, nemôžem začať novú
etapu môjho života,“ povedal pre
SITA. Biskup zostáva v prenajatom
byte v Bratislave. Jednou z možností jeho ďalšieho pôsobenia je kláštor
redemptoristov v talianskom Bussolenge. (sita), SME 01/08/2013

Bezák čaká
na odvolací dekrét
Bývalý trnavský arcibiskup Robert
Bezák včera skončil ako výpomocný
duchovný v banskobystrickej farnosti
Radvaň. Do zahraničia neodchádza,
zostáva na Slovensku. „Kým nedostanem oﬁciálny dekrét o mojom
odvolaní, ktorý podľa všetkého mal
podpísať pápež Benedikt, nemôžem
začať novú etapu môjho života,“ povedal s tým, že nech mu nikto netvrdí, ani kardinál Marc Ouellet, prefekt
Kongregácie pre biskupov, že mu ho
nemusia dať. sita, Pravda 01/08/2013

Nezamestnaný?!
Róbert Bezák stále márne čaká na
odvolací dekrét z Vatikánu
Žije vo vzduchoprázdne. Tak
zhodnotil politik František Mikloško
situáciu odvolaného arcibiskupa
Róberta Bezáka. Ten bol včera prvý
deň bez pracovnej zmluvy. Čo bude
ďalej?
„Už je mimo pracovného pomeru, je nezamestnaný. Ale či išiel aj na
úrad práce, neviem,“ povedal František Mikloško, ktorý zorganizoval
poslednú akciu na podporu odvolaného arcibiskupa. Bezák sa pripravuje na odchod do Talianska, stále však
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Revolúcia sa nekoná
Na prvý pohľad sa mohlo zdať,
že pápež František počas svojej
prvej zahraničnej cesty v Brazílii
vzal po ateistoch na milosť aj homosexuálov. Nevzal. Pokračoval
len v zlepšovaní imidžu inštitúcie,
ktorá najmä v Latinskej Amerike
bojuje roky s klesajúcou popularitou. Odlev veriacich je zapríčinený „prepracovaným marketingom“
rôznych evanjelikálnych cirkví,
ktoré lákajú katolícke ovečky do
svojho košiara a Vatikán nevie, ako
na to reagovať. Preto musel prísť
pápež s niečím „zásadným“. Zatiaľ
čo svet jasal, pre pravoverných katolíkov, ktorí homosexualitu považujú za „hriech zasluhujúci večné
peklo“, museli znieť slová pápeža
ako heréza. A v kontexte toho, aký
postoj zastáva slovenský katolícky
klérus k LGBT komunite, to boli
priam revolučné slová. Lenže keď
sa s odstupom niekoľkých dní bliž-

šie pozrieme na to, čo vlastne hlava
katolíckej cirkvi povedala, tak sa
žiadna revolúcia nekoná. Cirkev
totiž už roky presadzuje postoj, že
problém nie je v samotnej homosexuálnej orientácii, ale v homosexuálnom správaní. Čiže: môžete byť
homo, ale nijako to nedávajte najavo! Jasne to hovorí katechizmus
katolíckej cirkvi označujúci homosexuálny vzťah za „objektívne
nezriadenú náklonnosť“, ktorú má
v sebe hlboko zakorenenú nemalý
počet mužov a žien. Z pohľadu cirkevnej náuky je teda takýto morálne
nezriadený vzťah hriechom. Podľa
niektorých odborníkov išlo zo strany Františka iba o akceptovanie
faktu, že i v radoch cirkvi sa nájdu
kňazi s homosexuálnou orientáciou. To je síce posun, ale akceptovanie objektívnej reality rozhodne
nemožno považovať za revolučný
čin.
Pravda 01/08/2013

Slovinská cirkev vysvetľuje bankrot
Po ﬁnančných machináciách kňazov
zbankrotovala arcidiecéza v Maribore. Škoda ide do stoviek miliónov
eur.
Cirkevní hodnostári tvrdia, že
chceli vybudovať hospodárske impérium, aby mohli ﬁnancovať pastoračné služby pre veriacich. Od začiatku
90. rokov investovali do nehnuteľností, turizmu, stavebníctva, ale aj do
najväčšieho pivovaru Lasko či maloobchodnej siete Mercator. A skrachovali. Katolícka cirkev v Slovinsku teraz podľa agentúry DPA vysvetľuje
škandál obrovských rozmerov, ktorý
o stovky miliónov eur pripravil banky, štátnu pokladnicu, ale aj malých
akcionárov ﬁriem. Pápež František

v stredu potvrdil rezignáciu dvoch
najvyšších slovinských predstaviteľov katolíckej cirkvi v balkánskej
krajine, ktorí sú za ﬁnančné machinácie zodpovední: ľubľanský arcibiskup Anton Stres a mariborský
arcibiskup Marjan Turnšek. Pre ich
špekulácie prišla arcidiecéza najmenej o 800 miliónov eur. Slovinský
denník Delo píše o „morálnom rozpade cirkvi historických rozmerov“.
Slovinci sú znechutení, ako majetok,
čo dostali od komunistov, cirkev
spravovala. Problémy sa objavili už
pred dvoma rokmi, vtedajší mariborský arcibiskup Franc Kramberger
odišiel z úradu oﬁciálne pre vysoký
(mim), SME 02/08/2013
vek.

márne čaká na dekrét o odvolaní, ktorý mu ešte nedoručili. „Každý biskup
podlieha pápežovi, Bezák avšak zatiaľ od neho nedostal dekrét o odvolaní. Žije v nejakom vzduchoprázdne
a žiada, aby Vatikán povedal, kým
vlastne je. To zatiaľ nebolo povedané,“ vysvetľuje Mikloško. O Bezákovej budúcnosti bude podľa jeho

slov rozhodovať priamo Svätá stolica,
konkrétne Kongregácia pre biskupov.
Apoštolská nunciatúra v Bratislave je
však skúpa na slovo. „K záležitosti
monsignora Bezáka bolo všetko povedané, my už k tomu nemáme čo
viac dodať. Obráťte sa priamo na Vatikán,“ povedal zamestnanec nunciatúry.
(ep), Plus jeden deň 02/08/2013
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