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Bývalých pápežov vyhlásia za svätých
Bývalých pápežov Jána Pavla II.
a Jána XXIII. vyhlásia za svätých
27. apríla 2014. Na stretnutí s kardinálmi vo Vatikáne to včera oznámil
pápež František. Oznámenie termínu
kanonizácie sa očakávalo od júla,
keď František potvrdil druhý zázrak
pripisovaný Jánovi Pavlovi II., ktorý
pochádzal z Poľska a viedol katolícku cirkev 27 rokov aj počas pádu komunizmu. Otvorilo to cestu najrýchlejšiemu svätorečeniu v novodobých
dejinách rímskokatolíckej cirkvi.

František schválil tiež svätorečenie
Jána XXIII., ktorý v roku 1962 zvolal
reformný Druhý vatikánsky koncil.
Jánovi XXIII. po smrti pripísali dosiaľ len jeden zázrak, František však
rozhodol, že v jeho prípade druhý
nie je potrebný. Rozhodnutie o tom,
že obaja budú vyhlásení za svätých
spoločne, považujú analytici za snahu
zjednotiť cirkev, keďže obaja niekdajší pápeži majú svojich obdivovateľov
PETER DODEK
i kritikov.
Šport 01/10/2013

Reforma rímskej kúrie
Pápež František sa stretol s ôsmimi
kardinálmi, ktorých si krátko po zvolení určil ako svojich poradcov. Tí
mali pripraviť návrhy reformy centrálneho riadiaceho orgánu Vatikánu,
rímskej kúrie, ktorá sa v minulosti
stala miestom škandálov, známych
pod označením VatiLeaks.
Cirkev by sa mala viac otvoriť
modernému svetu - to sú slová pápeža Františka, ktorý sa rozhodol začať
vo Vatikáne reformou rímskej kúrie.
Odvážny krok - takto to pre Rádio
Slovensko komentoval cirkevný historik a analytik Jaroslav Šebek z českej akadémie vied.
Jaroslav Šebek, cirkevný historik
a analytik, Akadémia vied ČR: „Pápež dal najavo už v podstate hneď
v prvých chvíľach svojho pontiﬁkátu,
že to naozaj myslí vážne, že to nebude len nejaké formálne prelakovanie
tohto orgánu, ale že mu ide naozaj
o hlbšie reformy.“
Viliam Hauzer, redaktor: „Rímska
kúria je podľa pápeža príliš zahľadená
do seba, a to treba zmeniť. No od kardinálov nečaká len návrhy reformy
centrálneho riadiaceho orgánu Vatikánu. Potvrdil hovorca Svätej stolice
Federico Lombardi.“
Federico Lombardi, hovorca Svätej stolice: „Reforma kúrie, to je len
jedna časť stretnutia s kardinálmi.
Existujú totiž aj problémy s vedením univerzálnej cirkvi. Toto je tiež
predmetom konzultácií. Tieto otázky
sú pre pápeža veľmi dôležité, možno
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ešte dôležitejšie ako samotná reforma
rímskej kúrie.“
Viliam Hauzer, redaktor: „Dodajme, že František za pol roka v pápežskom úrade už stihol tiež reformovať
Vatikánsku banku, poznačenú kauzou
civilných účtov plných peňazí pochádzajúcich z trestnej činnosti.“
Rádio Slovensko, 01/10/2013
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Rada kardinálov
a nie „solitér“

Pápež František povolal do Vatikánu
ôsmich kardinálov z rôznych krajín,
aby ako členovia Rady kardinálov
v rámci prvého kola rokovaní debatovali o reforme katolíckej cirkvi a rímskej kúrie. Ide o novú iniciatívu s cieľom zapojiť vodcov lokálnych cirkví
do prijímania rozhodnutí ohľadom
katolíckej cirkvi, ku ktorej sa vo svete
hlási 1,2 miliardy ľudí. Radu kardinálov, ktorej poslaním je pomoc pri
riadení cirkvi a pri štúdiu plánovanej
revízie Apoštolskej konštitúcie Pastor
Bonus ohľadom rímskej kúrie, pápež
ustanovil v pondelok špeciálnou listinou - chirografom, čím dal súčasne
formálny štatút poradnej skupine ôsmich kardinálov, ktorých vymenoval
13. apríla. Francúzsky vatikanista
Henri Tincq upozorňuje, že ide o prvý
prípad v dejinách, keď pápež pri rozhodovaní o zásadných veciach nepostupuje ako absolutistický monarcha
JÁN FELIX
a „solitér“.
Šport 02/10/2013

Kňaz mal obťažovať dievča
Cirkev má na krku ďalší vážny škandál. Po kauze Róberta Bezáka a Jána
Sokola je tu sexuálne obťažovanie.
Dopustiť sa ho mal rímskokatolícky
kňaz na fare neďaleko Zlatých Moraviec. Jeho obeťou malo byť mladé
dievča.
Sexuálne obťažovanie sa malo
odohrať na fare v Nevidzanoch pri
Zlatých Moravciach. A toto je hlavný
podozrivý. 47-ročný katolícky kňaz
mal podľa našich zdrojov chytať svoju
12-ročnú obeť na intímnych miestach.
Opakovanie sa to malo odohrať dokonca aj v sakristii a tiež vo farárovej
spálni. Na všetko sme sa chceli opýtať aj farára z obce Nevidzany. Ten
ale s médiami odmieta komunikovať.
Zastihli sme ho na miestnom cintoríne
a takto nám vysvetlil skutky, z ktorých
je obvinený.
Farár: „Viete čo, ja nebudem
sa vyjadrovať. Až potom, keď
bude po všetkom. Dobre. Ďakujem pekne. Ďakujem. Dobre. Do-

videnia. Nehnevajte sa na mňa.
Dobre.“
Lukáš Zuzelka, reportér TA3:
„Celý prípad už riešia nitrianski vyšetrovatelia, ktorí kňaza obvinili zo
sexuálneho zneužívania.“
Božena Bruchterová, hovorkyňa
KR PZ v Nitre: „V prípade preukázania viny súdom hrozí obvinenému za
tento zločin trest odňatia slobody na 3
až 8 rokov.“
Lukáš Zuzelka, reportér TA3: „Polícia ďalšie detaily o prípade odmieta
prezradiť. Podľa našich informácií sa
ale kňaz k niektorým skutkom priznal. Polícii údajne potvrdil citovú
náklonnosť k dievčaťu, ktorej mal aj
posielať esemesky. Potvrdiť mal aj to,
že dievčaťa sa dotýkal na viacerých
miestach po celom tele. Prípadom sa
bude zaoberať aj nitriansky biskup.“
Miroslav Lyko, hovorca nitrianskeho biskupstva: „Pán biskup sa o túto vec bude zaujímať a určite ju bude
riešiť.“ Lukáš Zuzelka, TA3, 29/09/2013
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Rešpekt k sviatkom
Preferenciou katolíckych sviatkov najvyšší ústavní činitelia popierajú nábožensky neutrálne, sekulárne základy
nášho štátu. Cirkev si môže pripomínať sviatok Sedembolestnej Panny
Márie, ale štát by si mal v tento deň
pripomínať skôr Medzinárodný deň
demokracie, k čomu nás vyzvala OSN.
Preto by som 15. septembra radšej ako
na omši v Šaštíne videl slovenského
premiéra, ktorý navrhuje opatrenia
na minimalizáciu vplyvu ﬁnančných
skupín na chod štátu, rieši demokratizáciu volebných pravidiel a prijíma
mechanizmy na zvýšenie participácie
občanov vo verejnom živote. Radšej
ako na fotograﬁách s biskupmi by som
videl našich politikov a političky, ako
sa rozprávajú s mladými ľuďmi o ich
budúcnosti. Vatikánska zmluva nás
nezaväzuje ctiť si tento deň ako štátny sviatok, ale ho rešpektovať ako deň
pracovného pokoja. Návrat k ústavou
zaručeným sekulárnym princípom sa
dá zrealizovať vyhlásením 15. septembra za štátny sviatok Medzinárodného
dňa demokracie, za ktorý ho v roku
2007 určila OSN. Veriacim by to nijako neuškodilo, lebo by mali svoj deň
pracovného voľna a štát by oﬁciálne
oslavoval sekulárny sviatok demokracie. Dokážeme byť natoľko vyspelí,
aby sme si ctili ústavu a zároveň rešpektovali náboženské tradície?
Eduard Chmelár, Pravda 28/09/2013
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Reštaurátor bez peňazí
Tri roky driny môžu vyjsť úplne
nazmar. Takýto problém má český
umelec, ktorý reštauruje vzácne
umelecké predmety z Trnavskej
katedrály. Najnovšie mu hrozí, že
za svoju ťažkú prácu nedostane ani
cent. V jeho ateliéri by mu tak zostali tisícky vzácnych cirkevných
predmetov. Informáciu priniesla
Česká televízia.
Umelec Otmar Oliva už 3 roky
reštauruje vzácne predmety z Trnavskej katedrály. V ateliéri ich má dokopy viac ako tonu. Zdroj - ČT 24
Hovorí Otmar Oliva, umelec:
„Sedum svícnů kolem oltáře, ambon, paškál, novou podlahu, hlavní
věčné světlo spuštěné z klenby.“
Lukáš Zuzelka, reportér TA3:
„Opravené historické pamiatky sa
mali po čase vrátiť naspäť do katedrály. Všetko sa ale začalo v poslednom čase poriadne komplikovať. Problémom je zmluva, ktorú
s umelcom podpísal dnes už bývalý arcibiskup Robert Bezák. Jeho
nástupcovi v Trnave sa ale údajne
celý kontrakt nepozdáva a plánuje
ho prehodnotiť. Český umelec by
tak dostal iba peniaze za materiál.
Za trojročnú prácu na umeleckom
diele by neuvidel ani cent. Napriek
tomu ale s robotou nechce prestať.“
Zdroj - ČT 24

Otmar Oliva, umelec: „Kdybych couvl, tak by mě připadalo,
že jsem jaksi prohrál život. Tak já
v té věci pokračuju, pokračovat
budu.“
Lukáš Zuzelka, reportér TA3:
„Český výtvarník by mohol prísť
až o 700 tisíc českých korún. Súčasné vedenie arcidiecézy to ale
nepriamo popiera.“
Stanovisko Trnavskej arcidiecézy
„Projekt pokračuje ďalej v súlade so zmluvou. Trnavská arcidiecéza bude rešpektovať Kódex
kánonického práva a aj platný
právny poriadok.“
Lukáš Zuzelka, reportér TA3:
„Všetky umelecké predmety si
bol pozrieť aj bývalý trnavský arcibiskup Robert Bezák. Tomu sa
neoﬁciálny prístup nového vedenia diecézy veľmi nepozdáva.“
Robert Bezák, býval trnavský
arcibiskup: „Tak to nemôže majster ... potiahnuť.“
Lukáš Zuzelka, reportér TA3:
„To či umelec peniaze za svoju prácu nakoniec dostane by sa
malo ukázať v novembri. V tom
čase chce všetky liturgické predmety doniesť do Trnavy.
Lukáš Zuzelka
TA3, 28/09/2013

Zadarmo kvôli Bezákovi?
Zvláštne odvolanie Róberta Bezáka
z úradu trnavského arcibiskupa sa
zrejme netýka len jeho.
Tvrdí, že po jeho odchode nový
arcibiskup nechcel dokončiť umeleckú premenu trnavského oltára, ktorú
Bezák objednal.
Jaroslav Zápala, moderátor: „Pravdepodobne len preto, že autor zmeny
bol blízkym priateľom odvolaného arcibiskupa.“
Viktor Vincze, redaktor: „V čase,
keď bol Róbert Bezák arcibiskupom
v Trnave, so svojim známym umelcom
Otmarom Olivom podpísal zmluvu na
umeleckú zmenu trnavskej katedrály.
Keďže ale Róberta Bezáka odvolali,
nové vedenie arcidiecézy vraj modernizáciu chrámu odmieta. Známy český
umelec však už na projekte pracuje tri
roky a teraz hrozí, že nedostane zaplatené. Vyrobenú už má viac ako tonu
predmetov - monumentálne sviece,
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hviezdy, i ďalšie kovové artefakty.“
Otmar Oliva, umelec a priateľ Róberta Bezáka: „Ja proste verím, že tí,
nech je tam ten či onen, že veria v istú kontinuitu, istú previazanosť cirkvi
a kultúry.“
Viktor Vincze, redaktor: „Súčasný
arcibiskup Orosz údajne okrem iného
považoval za nevhodné zasahovať do
niečoho, čo pred rokmi niekto vybudoval. A tak vraj začal robiť obštrukcie.“
Róbert Bezák, odvolaný arcibiskup: „Ale ja sa musím opýtať, že či,
keď je to krajšie, je to vznešenejšie,
nemá ten ustúpiť?“
Viktor Vincze, redaktor: „Aj samotný autor diela Otmar Oliva, ktorý umelecky premieňal napríklad aj
kaplnku vo Vatikáne, sa pýta, čo sa
deje.“
Otmar Oliva, umelec a priateľ Róberta Bezáka: „Mám isté pochybnosti,
či to prebehne hladko.“

Viktor Vincze, redaktor: „Kovové umenie začali spolu odlievať pred
tromi rokmi, čo zachytili na tejto fotograﬁi. Trnavského biskupského úradu
sme sa teda opýtali, ako to so zákazkou Otmara Olivu vyzerá.“
Stanovisko
Dušan Kolenčík, hovorca Trnavskej arcidiecézy: „Trnavská arcidiecéza pokračuje v projekte s výtvarníkom
Otmarom Olivom v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok.“
Viktor Vincze, redaktor: „Róbert
Bezák však o tom aj tak pochybuje.“
Róbert Bezák, odvolaný arcibiskup: „Bol by zázrak, keby sa stalo.
Takže asi nie.“
Viktor Vincze, redaktor: „Ako to
v skutočnosti je a kto hovorí pravdu,
by sme sa mali dozvedieť už v polovici
novembra. Vtedy totiž plánuje majster
Oliva osobne odovzdať všetky predmety v Trnave.“ Markíza, 29/09/2013
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Verila mu, v rodine majú farárov i mníšku
Príbuzní školáčky, ktorú mal podľa
polície zneužívať kňaz Pavol (47)
V kauze sexuálneho zneužívania dievčatka vyšli na svetlo sveta
nové dôkazy. Podľa informácií Nového Času si školáčka písala denník, kde presne opisuje, čo sa medzi
ňou a obvineným farárom Pavlom
K. (47) odohrávalo. Biskupský úrad
sa k denníku nevyjadruje. Dedina
farárovi verí, príbuzní dievčaťa sú
zo situácie zdrvení.
Obvinený farár Pavol K. (47)
sa po prevalení škandálu z fary
v Nevidzanoch odsťahoval. Podľa
informácií Nového Času s i malo dievčatko viesť denníček, kde
presne opísalo detaily. Dedina
však za ním stojí. Situáciu ťažko
znášajú aj príbuzní školáčky (12).
Matka s dcérkou odišla pred dvomi týždňami do kúpeľov na liečenie. ,,V rodine majú dvoch kňazov
i rehoľnú sestru. Dievčatko božím

veciam prihliadalo, farára Pavla
bralo ako kňaza a božieho syna, verila mu“ povedala rodinná známa.
Najbližší dievčatka, ktoré malo neprístojné správanie znášať niekoľko mesiacov, nesú udalosť ťažko.
,,Keď sa to prevalilo, neboli doma.
Viete, ako to je na dedine, všetci
budú ukazovať na nich prstom, je
to tragédia,“ dodala príbuzná. Farár
mal podľa polície takmer rok dievčatko na fare a v sakristii bozkávať,
obchytkávať za boky a prsia. Obvinili ho zo sexuálneho zneužívania
a suspendovali. V jeho rodnej obci
Prašice ľudia neveria, že by také
niečo urobil. ,,Vyrastala som s ním
celý život. Bola je to skromný muž,
ktorý sa celý život staral o slepého
otca a nikomu by neublížil. Určite
to musí byť omyl,“ povedala starostka obce Prašice Erika Nemšová.
Zuzana Šišovská
Nový Čas 01/10/2013

Každý má svoju pravdu
Protichodné tvrdenia farára a matky
dievčaťa, ktoré mal zneužívať
NEVIDZANY – Zhodnú sa len
v jednom: o vine rozhodne súd. Inak
škandál školáčky Kristínky (12), sexuálne zneužívanej kňazom, každý
vysvetľuje po svojom. Farár Pavol
K. (47) z Nevidzian tvrdí, že doplatil
na snahu pomôcť. Matka Kristínky
oponuje, že kňaz neprestal jej dcéru
obťažovať ani po viacnásobnom dohováraní.
Vzťah medzi katolíckym kňazom
a školáčkou Kristínou trval podľa
matky dievčaťa celé mesiace. „Každý rodič svoje dieťa v tomto veku
občas skontroluje. Keď som videla
tie správy v telefóne, nechcela som
veriť vlastným očiam. Okamžite som
išla za farárom a žiadala vysvetlenie.
Takto som bola za ním dvakrát. Keď
s tým pán farár neprestal, neostalo mi
nič iné, ako sa obrátiť na políciu,“
tvrdila rezolútne matka školáčky. Dôkazy sú podľa nej jednoznačné. „Zverejním ich, ale až po súde. Môžem
však prezradiť, že kňaz cez esemesky neraz lákal moju dcéru, aby sama
prišla na faru. Veľa vecí prezrádzajú
i zápisy v jej denníku. Tam živo opisuje, čo sa na fare dialo,“ dodala rozhorčene. To, že by si jej dcéra mohla
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všetko vymyslieť alebo ona si zle vysvetlila esemesky, kategoricky popiera. „Kňazi sú školení psychológovia
a manipulátori. A ak sa aj dievča zaľúbilo, zmanipuloval ju on,“ vyhlásila
rozhodným hlasom matka.
Nepochopili sa?
Nitriansky biskup kňaza odvolal až do rozhodnutia súdu. My sme
farára Pavla K. zastihli včera pred
nevidzianskou farou, keď posledný
raz zavrel za sebou bránu. „Viete, to
je tak, keď je človek až príliš chápavý k starostiam detí. Tie si to potom
môžu veľmi zle vysvetliť,“ posťažoval sa odchádzajúci kňaz. „Viac už
k tomu nemám čo povedať. Ďalej je
to, bohužiaľ, nie v mojich rukách, ale
v rukách právnikov. Ale ja mám svedomie čisté,“ tvrdí kňaz. Dedinčania
zatiaľ stoja za farárom. „Chodievalo
k nemu veľa detí. Ak by sa tam niečo neprístojné dialo, prečo sme si to
nevšimli my ostatní? Možno naozaj
chcel len pomôcť,“ povedali dedinčania. Podľa našich informácií mohlo
ísť v spore aj o peniaze. Matka Kristíny si vraj chcela od farára požičať,
a keď on odmietol, udala ho, že sexuálne obťažuje jej dcéru. Žena si však
tvrdošijne stojí za svojím: všetko rozpovie až pred súdom.

Podozrivého farára
odvolali
Škandál priniesol aj prvé otrasy v cirkvi. Podozrivý farár prišiel
o miesto vo farnosti, kde sa mal incident odohrať. Miestni veriaci aj napriek tomu za svojím farárom stoja.
Miroslav Lyko, hovorca nitrianskeho biskupstva: „Kňazom samozrejme zostáva. Ide o to, že nebude
pôsobiť v tejto farnosti a zatiaľ ani
v žiadnej inej farnosti nitrianskej diecézy, kým sa tieto veci nevyriešia.“
Lukáš Zuzelka, reportér TA3: „Pokúšali sme sa skontaktovať aj s obvineným kňazom. Na fare sa nám ho
ale nepodarilo zastihnúť. O kňazom
odvolaní nevedeli ani jeho najbližší
spolupracovníci.“
Lukáš Zuzelka, reportér TA3:
„Pán farár asi nemôže reagovať na to,
čo sa stalo dnes?“
Neuvedený: „Na čo? Čo sa stalo
dnes?“
Lukáš Zuzelka, reportér TA3: „To,
že ho odvolali.“
Neuvedený: „Koho odvolali?“
Lukáš Zuzelka, reportér TA3:
„Pána farára.“
Neuvedený: „Skadiaľ to máte?“
Lukáš Zuzelka, reportér TA3:
„Väčšina veriacich v dedine stále stojí za farárom. Niektorí dokonca verziu
mladej školáčky spochybňujú.“
Veriaci z obce Nevidzany: „Ľudia,
viete, natárajú hocičo.“
Veriaci z obce Nevidzany: „To je
slušný jeden človek. Žiadna chyba nie
je.“
Lukáš Zuzelka, reportér TA3: „S
rodinou dievčaťa sa v najbližšom čase
plánuje stretnúť nitriansky biskup.
Nevylúčil ani to, že sa jej ospravedlní
a pomôže.
Lukáš Zuzelka, TA3, 29/09/2013

Ako sa to odohralo
Nevidziansky kňaz Pavol (47) mal
do augusta minulého roku sexuálne
obťažovať vtedy jedenásťročnú Kristínu. Po tom, ako matka objavila v telefóne Kristíny nevhodné esemesky
a kňaz sa neumúdril ani po dohováraní, oznámila všetko polícii. Tá farára
obvinila zo sexuálneho zneužívania
a prípad ďalej vyšetruje. (pror),
JOZEF VOJČINIAK
Plus jeden deň 03/10/2013
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Obama obdivuje pápeža
Barack Obama obdivuje hlavu katolíckej cirkvi. Americký prezident,
ktorý je známy svojimi liberálnymi názormi, vyzdvihol Františkove pokrokové vyjadrenia na tému homosexuality či interrupcií. Podľa Obamu
pápež radšej ľudí prijíma do náručia ako ich odháňa a svojím správaním
prejavuje neuveriteľnú ľudskosť.
Markíza, 03/10/2013

Príde Bezákov kat
Priaznivci Róberta Bezáka už vyslali
jasný signál: U nás nie si vítaný! To odkazujú kardinálovi Marcovi Ouelletovi
(69), ktorý sa zaslúžil o odvolanie Bezáka z vedenia Trnavskej arcidiecézy.
Na jeho omše v Bratislave sa chystajú
s jasným plánom.
Vplyvný kardinál, ktorého meno
sa spomínalo aj v súvislosti s voľbou
pápeža, prichádza do Bratislavy na
stretnutie tridsiatich predsedov biskupských konferencií z celej Európy. Práve on je autorom jedenástich otázok, na
ktoré musel odpovedať Róbert Bezák
a ktoré výrazne prispeli k jeho odvolaniu z funkcie trnavského arcibiskupa.
Bezáka sa napríklad pýtal, či navštevuje telocvične a kúpaliská, alebo či sa
sprchuje na verejných miestach spolu
s osobami pochybnej povesti. Nečudo,
že si Ouellet vyslúžil prezývku Bezákov kat a viacerí Slováci ho u nás vidia
neradi.
Bezákovi stúpenci tiahnu do boja
Budúci týždeň bude kardinál v Bratislave, kde vo štvrtok a v nedeľu odslúži omše v Dóme svätého Martina.

Chystajú sa tam aj Bezákovi priaznivci.
„Chceme podporu odvolanému arcibiskupovi preukázať pred predsedami biskupských konferencií z celej Európy,
ktorí sa zúčastnia na omšiach. V duchu
biblického citátu: Obnovte súd, pretože
falošne svedčili proti nemu,“ vysvetlili
Bezákovi zástancovia. Svoje odhodlanie hneď bližšie objasnili. „My, ktorí
si Róberta Bezáka vážime a poznáme
z jeho trojročného pôsobenia, môžeme
jasne svedčiť v jeho prospech,“ dodali
priaznivci bývalého arcibiskupa.
Kto je Marc Ouellet?
Kanadský kňaz pochádza z početnej rodiny, jeho otec bol riaditeľom
školy. Kardinálom ho v roku 2003
menoval Ján Pavol II. Jeho nástupca Benedikt XVI. z Ouelleta urobil
v júni 2010 prefekta Kongregácie pre
biskupov. Patril k tým, o ktorých sa
vážne uvažovalo ako o favoritoch pri
poslednej voľbe pápeža. Vraj v prvých
troch kolách voľby zaostával za neskôr zvoleným Bergogliom len o pár
JOZEF VOJČINIAK
hlasov.
Plus jeden deň 30/09/2013

Pustite brata k pápežovi!
Odkaz Bezákovej sestry pred omšou
kardinála Ouelleta
Bezákovi priaznivci sa chystajú
na jeho kata! Za toho považujú kardinála Marca Ouelleta, ktorého vinia, že
stál za odvolaním obľúbeného arcibiskupa. Kardinál dnes večer odslúži
v bratislavskej Katedrále sv. Martina
eucharistickú omšu. Chystajú sa tam
i priaznivci Róberta Bezáka.
Zástancovia odvolaného arcibiskupa chcú dať kardinálovi hlasne
najavo, čo si o všetkom myslia. Podľa našich informácií sa do Bratislavy
chystajú desiatky priaznivcov z celého Slovenska, ale i Čiech a Moravy.
„Pozvánky sme rozoslali. Písomne sa
nik nehlási, ale množstvo ľudí nám
dalo vedieť, že s nimi môžeme počítať,“ prezradila sestra bývalého trnavského arcibiskupa Gabriela Bezáko-
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vá. Od Ouelleta budú požadovať, aby
sa Róbert Bezák mohol obhajovať
priamo pred pápežom Františkom.
Policajti nezasiahnu
Na kardinála Bezákovi priaznivci vytiahnu plagáty a transparenty.
„Zhromaždenie bude pokojné. Ale
ak bude cítiť niekto potrebu prejaviť
sa i hlasom, tomu nevieme zabrániť,“ dodala Gabriela Bezáková. Na
dnešnú omšu sa pripravujú i bratislavskí mestskí policajti. „Ak si splnia
protestujúci ohlasovaciu povinnosť,
nemáme dôvod do priebehu akcie
zasahovať. Plagáty a transparenty vyjadrujú len ich názor. Na tom nie je nič
protizákonné,“ povedal hovorca bratislavských mestských policajtov Peter
Pleva. Napriek tomu budú pri Dóme
aspoň štandardné policajné hliadky.
(pror), Plus jeden deň 03/10/2013

Veriaci chcú podporiť
Bezáka
Počas zasadnutia Rady európskych biskupských konferencií, ktoré sa uskutoční v Bratislave od štvrtka do nedele,
sú naplánované dve zhromaždenia na
podporu emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka. Informuje o tom webová stránka robertbezak.eu. „Stretnime
sa, aby sme ukázali, že nám záleží na
prehodnotení jeho prípadu,“ píše sa na
plagáte k zhromaždeniu. Stretnutie má
organizovať sestra odvolaného arcibiskupa Gabriela. Bezáka odvolal 2. júla
minulého roku z úradu trnavského arcibiskupa ešte pápež Benedikt XVI.
(tasr), SME 01/10/2013

Ukradnuté peniaze
z kostola minul na kolotoče
LULA - Adam (14) sa vybral do kostola v obci Lula (okr. Levice), aby
tam kradol. Namiesto modliacej knižky si do vrecka zobral skrutkovač, do
sieťky na okne najskôr urobil dieru
a následne ju odmontoval. Potom
ruku prestrčil cez pootvorené okno,
ktoré otvoril a vošiel dnu. V Božom
chráme vytrhol zo steny drevenú pokladničku. So skrutkovačom ju potom
za kostolom otvoril a vybral z nej 7
eur. Ukradnuté peniaze stihol minúť
v susednej obci na kolotoče, sladkosti
a hodinky. Farskému úradu spôsobil
celkovo škodu vo výške 30 eur.
nov, tasr, juh, Nový Čas 01/10/2013

Súd odmietol skupinovú
žalobu proti Vatikánu
Súd v belgickom Gente odmietol
skupinovú žalobu proti Vatikánu,
ktorú v roku 2011 podalo tridsaťdeväť údajných obetí sexuálneho
zneužívania kňazmi a pracovníkmi
cirkvi. Podľa rozhodnutia je Svätá
stolica považovaná za štát chránený medzinárodným právom a zahraničný súd tak proti nemu nemôže konať. Podobne argumentovali
aj právnici úradu hlavy katolíckej
cirkvi, podľa ktorých imunitu Svätej stolice nemožno spochybňovať.“ Rádio Slovensko, 02/10/2013
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Santo subito? Hneď
to nebolo
Proces kanonizácie má v cirkvi svoje
pravidlá. Preto trvá niekoľko rokov.
Proces kanonizácie začína cirkev
skúmaním - zvyčajne najmenej po piatich rokoch od smrti kandidátov.
Bez diablovho advokáta
Po zmene z 80. rokov dnes už
nefunguje inštitút pomótora viery,
takzvaného diablovho advokáta. Postup sa preto vďaka reformám zrýchlil
a zjednodušil. Ak je všetko v poriadku
a pápež súhlasí, kandidát je považovaný za ctihodného a môže sa pristúpiť
k procesu blahorečenia. Ak dotyčný
nie je mučeníkom, potvrdený by mal
byť jeden zázrak. Na vyhlásenie za
svätého zvyčajne cirkev vyžaduje až
dva zázraky.
Dva plus jeden zázrak
V prípade Jána Pavla II. malo byť
tým prvým zázračné vyliečenie rádovej sestry z Parkinsonovej choroby.
Druhým vyliečenie ženy z Kostariky z vážnych problémov s mozgom.
Údajne jej pomohli modlitby v deň
blahorečenia. V prípade Jána XXIII.
dokázali len jeden zázrak, tiež vyliečenie mníšky. František rozhodol, že
Angelo Giuseppe Roncall, prezývaný dobrý pápež, žil svätým životom,
a preto nepotrebuje hľadanie druhého
zázraku. Ním by mohol byť aj nezvyčajne dobrý stav pozostatkov Jána XX
(tp), SME 01/10/2013
III.

Svätci s výnimkami
Vatikán kanonizuje Jána Pavla II. a Jána XXIII. koncom apríla
Bude to prvýkrát v histórii, čo Vatikán naraz vyhlási dvoch pápežov za
svätých. Jána Pavla II. a Jána XXIII.
kanonizujú koncom apríla budúceho
roka, oznámil Vatikán. Obaja dostali
výnimku.
Po stretnutí pápeža Františka s kardinálmi Vatikán ohlásil, že 27. apríla
uznajú dvoch najvýznamnejších a najobľúbenejších pápežov za svätcov.
Je to prvýkrát, čo kanonizujú dvoch
pápežov naraz. Podľa analytikov tým
chce František zjednotiť cirkev, keďže
obaja mali kritikov i obdivovateľov.
Cesta k svätosti
Na to, aby predstaviteľa cirkvi
uznali za svätého, musí žiť svätý život a po jeho smrti mu musia preukázať najmenej dva zázraky. Ján Pa-
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Pápež sa poponáhľal so svätorečením
Po Veľkej noci budú svätorečiť dvoch
pápežov, Jána Pavla II. aj Jána XXIII.
Stačili im tri zázraky
Vatikán svätorečí na budúci rok
naraz dvoch rozdielnych pápežov.
Obaja patria k tým najdôležitejším
v 20. storočí. Za normálnych okolností by ten proces trval dlhšie a prebiehal by inak. Normálne čaká Vatikán
zhruba päť rokov po smrti a až potom
začína uvažovať nad procesom kanonizácie. Normálne nevyhlasuje dvoch
pápežov naraz za svätých. A keď ide
niekoho svätorečiť, zvyčajne si počká
aj na druhý potvrdený zázrak. Jeden
stačí tak akurát na blahorečenie. Ani
jedno z toho však teraz Rím nedodrží. Pápež František rozhodol, že na
Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorú
zaviedol Ján Pavol II. a v jej predvečer
aj zomrel, 27. apríla budúceho roka
vyhlási za svätých dvoch odlišných
pápežov. Reformátora Jána XXIII.
a konzervatívneho, no extrémne obľúbeného poľského pontiﬁka Jána
Pavla II. Dvaja Jánovia „Nie je to tak,
že Karol Wojtyla, teda Ján Pavol II.,
sa stane svätým v tom okamihu, ako
prebehne ceremónia,“ vysvetľuje pre
CNN proces popredný vatikanista
John Allen. „Viera je taká, že on už je
v nebi spolu s Bohom a žije život svätca. Až prebehne ceremónia, stane sa
len to, že cirkev to oﬁciálne uzná.“ Po
svätorečení pápeža cestovateľa, bojovníka proti komunizmu a človeka, ktorý dokázal šikovne narábať s médiami,
volala veriaca verejnosť okamžite po
jeho smrti v roku 2005. Ján Pavol II.,
ktorý vyhlásil viac svätých ako všetci
ostatní pápeži dokopy, však zároveň
patril k dominantnému konzervatívnemu a tradicionalistickému prúdu vo
vnútri cirkvi. Tvrdo vystupoval proti
antikoncepcii a vysviacke žien, ale aj
proti názorom niektorých teológov.
Ján XXIII. sa naopak považuje za reformátora, čo zvolal 2. vatikánsky kon-

cil. Výsledkom boli omše v miestnych
jazykoch namiesto latinčiny či dialóg
s ostatnými náboženstvami. Analytici
preto predpokladajú, že spoločne vyhlásiť za svätých práve týchto dvoch
pápežov je od Františka silné gesto namierené na tradičné kruhy i liberálnejšie prúdy v cirkvi. A hovorí o potrebe
zmierenia. Bez druhého zázraku V prípade Jána XXIII. pritom cirkev stále
neuznala druhý zázrak, ktorý tradične
k svätorečeniu patrí. Napriek tomu sa
tento pôvodne prechodný pápež stane
svätcom. Má to byť údajne osobný
záujem Františka. „Napriek chýbajúcemu druhému zázraku bola pápežova
vôľa, aby sme uznali svätosť veľkého
pápeža 2. vatikánskeho koncilu,“ odkázal už v júli hovorca Vatikánu Federico Lombardi. Svätorečenie dvoch
pápežov sa pôvodne mohlo odohrať už
v decembri. Vzhľadom na očakávaný
príchod pútnikov z Poľska sa súčasný
rímsky biskup rozhodol, že apríl bude
lepším termínom.
Proﬁly - Dvaja svätí Jánovia
Ján XXIII. (1881 - 1963)
- Vlastným menom Angelo Giuseppe Roncalli.
- Za 261. pápeža bol zvolený 28.
októbra 1958.
- Zvolal 2. vatikánsky koncil.
- Snažil sa prispôsobiť cirkev požiadavkám novej doby.
Ján Pavol II. (1920 - 2005)
- Vlastným menom Karol Wojtyla.
- Za 264. pápeža bol zvolený 16.
októbra 1978.
- Trikrát navštívil Slovensko, absolvoval viac ako stovku pápežských
ciest.
- Blahorečil a svätorečil možno
viac ľudí, ako všetci pápeži dokopy.
Napriek chýbajúcemu druhému
zázraku bola pápežova vôľa, aby sme
uznali svätosť Jána XXIII. Federico
Lombardi

vol II. mal po vlastnej smrti vyliečiť
dve choré ženy. Jedna trpela Parkinsonovou chorobou, druhá aneurizmou na mozgu. Obe po pravidelných modlitbách k nemu vyzdraveli.
Zaujímavosťou je, že posudzovanie
svätosti sa zväčša začína až päť rokov po smrti, no v prípade Jána Pavla II. spravil teraz už emeritný pápež
Benedikt XVI. výnimku a proces sa
začal skôr. Ján XXIII. však tiež do-

stal výnimku od pápeža Františka.
Dokázaný má len jeden zázrak po
smrti, ale pre jeho život v svätosti
kardináli „prižmúrili oči“. Kanonizácia však už má byť len oﬁciálnym
uznaním, že títo bývalí vodcovia
cirkvi sú svätí. Cirkev to vníma ako
formalitu, ktorá „na zemi potvrdí to,
čo je samozrejmé v nebi,“ povedal
vatikánsky analytik John Allen.

Tomáš Prokopčák, SME 01/10/2013

(jt), Plus jeden deň 01/10/2013
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Katolícka cirkev rúca plány Maďariča
PENIAZE DUCHOVNÝCH
Biskupi odmietajú dať ministrovi súpis
majetku. Štát chce nový spôsob ﬁnancovania.
Plány ministra kultúry Mareka
Maďariča na zmenu ﬁnancovania
narážajú na odpor najväčšej cirkvi
na Slovensku. Katolícka cirkev (rímsko- aj gréckokatolícka) podľa našich
informácií odmieta dať ministrovi údaje o svojom majetku či ﬁnancovaní.
V katolíckej cirkvi prevláda názor, že
ak minister také údaje chce, vie si ich
nájsť aj sám. Oﬁciálne však duchovní
tvrdia, že súpis nemajú a urobiť ho nie
je jednoduché. ,,Je potrebné spresniť
metodiku, čo vlastne od nás štát očakáva, lebo nie je možné len tak vyčísliť
príjmy a náklady cirkvi,“ reagoval pre
HN hovorca Konferencie biskupov
Slovenska Jozef Kováčik. Malí nemajú problém Podľa neho len ich cirkev
má viac ako dve tisícky subjektov, vyčísliť ich majetok, ﬁnancie a výdavky
nie je možné zo dňa na deň. ,,Tie údaje
sa navyše menia, niekto niečo predá,
alebo sa na našich pozemkoch postaví
diaľnica,“ zdôvodnil Kováčik. Rovnaký postoj má aj gréckokatolícka cirkev.
Malé náboženské obce, naopak, problémy so súpisom nemajú. ,,Máme ho
pre interné potreby, ak nás oň minister
požiada, vieme mu ho dať,“ povedal
Ján Lacho, biskup apoštolskej cirkvi.
Maďarič zostal bez odpovedí Informácie o majetku a ﬁnanciách potrebuje
ministerstvo kultúry, aby mohlo správne nastaviť nový spôsob ﬁnancovania.
Údaje si vyžiadal sám Maďarič. Do
termínu, ktorý uplynul v pondelok,
odpovedalo ministrovi na jeho otázky
len sedem cirkví z 18. Ostatné tak vraj
ešte urobia. Ministerstvo tvrdí, že bez
presných čísel štát ťažko nastaví spravodlivý model ﬁnancovania. Čo bude
ďalej, Maďarič nepovedal. ,,Keď sa
dosiahne prijateľný konsenzus medzi
štátom a cirkvami,“ uviedol hovorca
ministerstva Jozef Bednár na otázku,
kedy sa táto téma dorieši. HN už informovali, že v hre je ﬁnancovanie cirkvi
daňovými poplatníkmi. Podobný model funguje napríklad v Taliansku.
Kto by chcel, mohol by isté percento
svojich daní poslať svojej cirkvi. Tomu
však duchovní povedali jednoznačné
nie. ,,Poškodilo by to malé cirkvi,“
zdôvodnil odmietavý postoj Kováčik.
Podľa našich informácií sú biskupi za
kombinovaný model, časť z rozpočtu
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a časť od ľudí. Len 7,5 eura na katolíka
Dnes ide zo štátneho rozpočtu na platy
duchovných a prevádzku viac ako 37
miliónov eur ročne. Najväčšia cirkev
si vyčíslila, že od štátu nedostávajú až
takú veľkú sumu. Na jedného veriaceho
podľa ich prepočtov pripadne 7,5 eura
ročne. Podľa ekonóma SAV Vladimíra
Baláža je zvláštne, ak niekto, kto má
majetok, ho nevie vyčísliť. Spomenul
odhady, podľa ktorých vlastní cirkev
desatinu pôdy v krajine. ,,Keby chceli,
tak by to vedeli vydokladovať, ako aj
to, ako s ním nakladajú,“ skonštatoval
pre HN. Ak to tak nie je, mali si v tom
podľa neho cirkvi spraviť poriadok.
,,Ak zistia, že majú toho majetku dosť
a vedeli by sa uživiť, tak prečo by ich
mal ﬁnancovať štát,“ dodal Baláž.
Podľa neho všade vo svete sa cirkev
ﬁnancuje sama. Najnovšie už aj v susednom Česku, kde sa začalo s postupnou odlukou cirkvi od štátu. O zmenu
sa aj u nás pokúšalo viacero vlád, vždy
neúspešne. Na úpravu ﬁnancovania
cirkví sme sa zaviazali vo vatikánskej
zmluve.
Z čoho žijú duchovní v iných
krajinách
Nemecko Majú cirkevnú daň zákon z roku 1949 dáva jednotlivým
registrovaným cirkvám právo vyberať
dane. Cirkev vyberá tieto dane od členov svojej farnosti na základe štátnych
zoznamov, kde sú uvedení platcovia
daní.
Taliansko Systém ﬁnancovania
cirkví asignáciou z daní. Každý, kto
odvádza dane z príjmu, môže poslať
určité percento z daní - v súčasnosti
0,8 percenta - niektorej z cirkví alebo
náboženských spoločností. Peniaze občanov, ktorí odmietnu prispievať niektorej z cirkví, štát použije na sociálne
účely.
Rakúsko Systém obligatórneho
cirkevného príspevku, ktorý na základe zákona vyberajú priamo cirkvi od
svojich členov. Pokrýva prevažnú časť
ich potrieb. Štát vedie register občanov
na základe ich vierovyznania. Vymáha
tiež nedošlé príspevky, za ktoré môže
byť uvalená exekúcia.
Rímskokatolícka cirkev na čele so
Stanislavom Zvolenským žiada spresniť, čo od nej štát očakáva.
Majetok najväčších cirkví
KATOLÍCKA CIRKEV NA SLOVENSKU
Rímskokatolícka Počet veriacich

3,65 milióna Počet farností 1 253 Počet objektov (chrám, kostol, kaplnka)
3 760 Počet farských budov 1 230 Počet iných budov 694 Počet cirkevných
škôl 196 Príspevok zo štátneho rozpočtu na: platy duchovných 18,4 milióna
eur prevádzku ústredia 3,16 milióna
eur
BRATISLAVSKÁ EPARCHIA
Gréckokatolícka Počet veriacich
204-tisíc Počet farností 272 Počet objektov (chrám, kostol, kaplnka) 688
Počet farských budov 243 Počet iných
budov 272 Počet cirkevných škôl 22
Príspevok zo štátneho rozpočtu na:
platy duchovných 3,12 milióna eur
prevádzku ústredia 664-tisíc eur
V Česku štát cirkev vyplatí
Nový model ﬁnancovania cirkvi
sa podarilo po dlhej diskusii presadiť
v susednom Česku už vlani. Cirkvi
sa dohodli so štátom na ﬁnančnom
odškodnení. 17 cirkví registrovaných
v Česku dostane podľa schváleného
zákona odškodné v podobe majetku aj
peňazí, čo postupne povedie k úplnej
odluke cirkvi od štátu. Celkovo dostanú nehnuteľný majetok za 75 miliárd českých korún. Má ísť o majetok,
o ktorý prišli počas komunistického režimu. Okrem toho štát vyplatí cirkvám
dve miliardy korún ročne. Ušetrí na
platoch duchovných, na ktoré vynakladal ročne 1,5 miliardy. Počas 30 rokov
tak štát všetkým cirkvám vyplatí 60
miliárd. Proti tomuto modelu sa v Česku postavili opozičné ČSSD a KSČ.
Vyhlásili, že v prípade zostavenia vlády po blížiacich sa voľbách odluku od
štátu zrušia.
Martina Tvardzíková Ruttkayová
HN 02/10/2013

Arcibiskup Sokol
neuspel na súde
Ústavný súd odmietol sťažnosť arcibiskupa v dôchodku Jána Sokola,
ktorou namietal porušenie svojich
práv rozsudkami trnavských súdov
v spore s vydavateľom časopisu .týždeň. Sokol sa neúspešne súdil pre
články z roku 2009, že previedol
500 miliónov korún z predaja cirkevných pozemkov na účet agenta
ŠtB Štefana Náhlika. Sokol tvrdil,
že to nie je pravda a žiadal odškodné
(sita), SME 03/10/2013
50-tisíc eur.
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Robert Bezák sa stal
čestným občanom Trnavy
Čestné občianstvo Trnavského samosprávneho kraja za celoživotný prínos
k rozvoju duchovného života a upevňovanie morálnych hodnôt si v Trnave
prevzal bývalý trnavský arcibiskup
Róbert Bezák. O jeho ocenení rozhodli
začiatkom septembra krajskí poslanci. Čestné občianstvo Trnavy dostali
aj ďalší, kňaz Anton Srholec, akademická maliarka Oľga Bartošíková,
bývalý minister životného prostredia
László Miklos a prof. Juraj Tölgyessy.
Rádio Regina, 3.10.2013

Odišiel írsky biskup,
ktorý chránil pedoﬁlov
Dôležitý 71-ročný katolícky duchovný, ktorý bol zapletený do vážnej
aféry, prišiel o svoju funkciu. Írsky
biskup William Lee bol zapletený do
škandálu súvisiaceho so zneužívaním
detí. V roku 2010 vyšlo najavo, že čakal dlhé dva roky, než informoval políciu o tom, že niektorí kňazi obťažujú
neplnoletých. Páchateľov tak fakticky
ochraňoval pred spravodlivosťou. Vatikán včera vydal stručné vyhlásenie,
podľa ktorého pápež František zbavil
Leeho úradu. Vyriešenie kauzy na cirkevnej pôde je však napriek tomu nejasné, lebo Lee povedal, že pontiﬁka
požiadal o prijatie rezignácie zo zdravotných dôvodov.
(čtk, zah), Pravda 02/10/2013
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Modrý kostolík oslavuje storočnicu
Pôvodne mal byť iba malou školskou
kaplnkou...
Patrí k našim najvýznamnejším
pamiatkam. Malá maketa bratislavského Modrého kostolíka dokonca
reprezentuje Slovensko v bruselskom
parku Mini-Europa. Je to už sto rokov,
čo krásnu secesnú stavbu vysvätili,
bolo to presne 11. októbra 1913.
Projektant Ödön Lechner pôvodne
plánoval vybudovať kaplnku z telocvične blízkeho gymnázia. Študenti
však protestovali u uhorského ministra
školstva Apponyiho, ktorý napokon
súhlasil s postavením kaplnky mimo

školského dvora. Napokon predstavitelia mesta, aj vďaka záujmu kráľa
Františka Jozefa, rozhodli, že Lechner
môže namiesto gymnaziálnej kaplnky
postaviť nový kostol. Po prvej svetovej vojne zo secesnej stavby odstránili maďarské nápisy a zmenšeninu
uhorskej kráľovskej koruny. Modrý
kostolík je zasvätený patrónke vdov,
žobrákov a sirôt, svätej Alžbete, ktorá
sa narodila na Bratislavskom hrade.
Od 11. do 13. októbra dokonca budú
v Starom Meste oslavy pomenované
Tri dni so svätou Alž betou.
Nový Čas 30/09/2013

Zasvätené panny
Na Slovensku obnovili cirkevný obrad zasväcovania panien. Ide o ženy, ktoré kedysi tam, kde nemohli existovať mníšske rády, udržovali cirkev pri živote. U nás
prešlo tradičným obradom zatiaľ šesť žien. Tri pred časom v Žiline, tri v sobotu
v Bratislave. Eva, Helena a Eva budú ďalej pracovať v pôvodných povolaniach
ako psychologička, úradníčka a zdravotná sestra. (r), Plus jeden deň 30/09/2013

Fico prial biskupom, aby plodmi myslenia
obohatili cirkev aj ľudí
Premiér Robert Fico v príhovore na otvorení zasadnutia Rady európskych
biskupských konferencií v Bratislave ocenil mimoriadne vecný a konštruktívny dialóg medzi vládou SR a Konferenciou biskupov Slovenska.
Predsedom európskych biskupských konferencií premiér poprial, aby dokázali napĺňať ľudí hodnotami, ktoré sú pre človeka dôležité nielen z pozície viery a duchovna, ale aj celej spoločnosti. „Prajem vám, aby ste plodmi
myslenia, ktoré vzíde z tohto vášho stretnutia, obohatili cirkev, európske
(sita), Pravda 04/10/2013
spoločenstvo a ľudí vašich krajín,“ uviedol.

Farára má usvedčovať denník
Kauza sexuálneho zneužívania mladej školáčky má svoje pokračovanie.
V celom prípade sa totiž objavilo niekoľko nových dôkazov. Zneužívané
dievča si napríklad malo písať denník,
v ktorom majú byť detailne opísané
všetky farárove praktiky. Ako prvý
o tom informoval denník Nový čas.
Zatiaľ najväčšia sexuálna kauza
v katolíckej cirkvi má už presne týždeň. Za ten čas si obvinený farár musel
vo svojej farnosti zbaliť kufre. K podozreniam sa zatiaľ nepriznal ani pred
políciou a ani pred našou kamerou.
Archívne zábery
Obvinený farár: „Viete čo, ja nebudem sa vyjadrovať, až potom keď
bude po všetkom, dobre? Ďakujem
pekne, ďakujem. Dobre ...“
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Reportér: „Obvinený farár sa už
stihol odsťahovať aj z miestnej fary
a niekoľko dní o ňom nepočuli ani
miestni dedinčania. Dedinčania síce
stoja na strane farára.“
Obyvatelia obce Nevidzany
Neuvedená: „Viete, ľudia natárajú
hocičo.“
Neuvedená: „To je slušný jeden
človek.“
Reportér: „No v kauze sa najnovšie
objavili dôkazy, ktoré skôr potvrdzujú
farárovu vinu. Usvedčovať ho má aj
denník mladej školáčky, v ktorom má
byť všetko o údajnom sexuálnom zneužívaní. Okrem denníka majú farára
usvedčovať aj SMS-ky. Svojej obeti
ich mal vypisovať niekoľko mesiacov. Rodina mladej školáčky oﬁciálne

s nikým nekomunikuje. Naposledy
sa dokonca odmietla stretnúť aj s nitrianskym biskupom. Rodina sa s nami
o celom prípade nechcela rozprávať.
Viac nám povedali až ich susedia.“
Sused obete: „Nevidel som ich
doma už od minulého týždňa, ani sa
im nečudujem, veď o tom hovorí celá
dedina.“
Reportér: „Obvinený kňaz si teraz
bude musieť počkať na verdikt súdu.
Dovtedy sa svojim veriacim nebude
môcť verejne prihovárať.“
Božena Bruchterová, hovorkyňa
KR PZ v Nitre: „V prípade preukázania viny súdom hrozí obvinenému za
tento zločin trest odňatia slobody na 3
až 8 rokov.“
Lukáš Zuzelka, TA3, 02/10/2013
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Prišiel Bezákov spovedník
Kauza Bezák opäť ožíva. Do Bratislavy dnes priamo z Vatikánu
zavítal kanadský kardinál Marc
Ouellet.
Práve on podľa mnohých, de
facto, stojí za odvolaním Róberta
Bezáka z postu trnavského arcibiskupa. K tejto návšteve sa vyjadril
aj Róbert Bezák.
Desiatky
najvýznamnejších biskupov a kardinálov hostí
v týchto dňoch tento hotel v centre
Bratislavy. Medzi nimi asi najväčšiu pozornosť vzbudil tento muž,
kardinál Marc Ouellet, ktorý sa na
Slovensku preslávil tým, že poslal
vtedajšiemu trnavskému arcibiskupovi Róbertovi Bezákovi list
s rôznymi podivnými otázkami, na
ktoré Róbert Bezák musel odpovedať.
Redaktor: Otázka č. 7 z listu
Marca Ouelleta - Ďalej ste navštevovali telocvične, sauny, kúpaliská, verejné sprchy s osobami pochybnej povesti.“
Róbert Bezák, odvolaný trnavský arcibiskup: „Otázke nerozumiem. Nechcem pripustiť ponižujúci tón v nej. Neviem vôbec nič
o osobách „pochybnej povesti“,
s ktorými som kdesi chodil. Neviem, čo je to „verejná sprcha“, na
kúpaliská nemám čas, sauny ma
nezaujímajú a do telocvične chodím zásadne sám.“
Rado Igaz, redaktor: „Aj na
základe tejto iniciatívy Marca Ouelleta bol Róbert Bezák z postu
trnavského arcibiskupa odvolaný.
Položiť otázku kardinálovi Ouelletovi bolo dnes prakticky nemožné.“
Stanislav Zvolenský, predseda
Konferencie biskupov Slovenska:
„Buďte nám čo najsrdečnejšie vítaní.“
Rado Igaz, redaktor: „Pre šéfa
celého stretnutia, maďarského kardinála Pétra Erdö, je prípad odvolania Bezáka vyriešenou záležitosťou.“
Péter Erdö, kardinál, predseda
Európskych biskupských konferencií: „Pokladáme za legitímnych
predstaviteľov jednotlivých diecéz
osoby, ktoré sú menované v ročenke Svätej stolice. Navyše tento
prípad nie je témou týchto rokovaní.“
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Rado Igaz, redaktor: „A čo si
dnes myslí o kardinálovi Marcovi
Ouelletovi Róbert Bezák?“
Róbert Bezák, odvolaný trnavský arcibiskup: „Ja si myslím, že to
nie je môj kat, to sú možno iní, kto-

rých ani mená nevieme. On je skorej
ten, kto tie listy alebo vôbec tie reči,
ktoré o mne prišli, len zhrnul. Prišiel
nie pre mňa, ani nie preto, aby sa so
mnou stretol, ani preto, aby sme to
spolu riešili.“ Markíza, 03/10/2013

Chceme stretnutie s pápežom!
Gabriela Bezáková „vítala“ kata svojho brata Veriaci na Slovensku sa dočkali veľkej návštevy. Na konferenciu
európskych biskupov prišiel aj kardinál Marc Ouellet. Nie všetci ho však
vítali s nadšením. Práve on poslal pred
vyše rokom trnavskému arcibiskupovi
Róbertovi Bezákovi niekoľko ponižujúcich otázok.
Na kardinála preto včera čakalo
niekoľko stoviek demonštrujúcich katolíkov.
V dave pred bratislavskou Katedrálou sv. Martina nechýbala ani sestra
odvolaného arcibiskupa Gabriela Bezáková. Jej jediným cieľom je, aby sa
jej brat stretol s pápežom. „My stále
hovoríme len jedno, aby sa stretol so
Svätým Otcom. Záleží na pápežovi,
ako rozhodne, ale chceli by sme, aby
sa prípad opäť otvoril,“ povedala No-

vému Času. Biskupi s kardinálom sa
však protestujúcim vyhli a do kostola
prišli zadným vchodom. Práve Ouellet,
ktorý v chráme slúžil slávnostnú omšu,
poslal na začiatku minulého roka Bezákovi sériu otázok. Tie sa týkali napríklad stretávania s ľuďmi s pochybnou
povesťou či navštevovania telocviční
či verejných spŕch. Meno odvolaného
arcibiskupa zaznelo aj na popoludňajšej tlačovke a na začiatku rokovania
biskupov s kardinálom Ouelletom. No
nehovorilo sa o ňom. Samotný Róbert
Bezák, ktorý včera dostal čestné občianstvo v Trnavskej župe, však tvrdí,
že Marca Ouelleta nepovažuje za svojho kata. Kardinál mu vraj len preposlal
otázky na základe udaní, ktoré na neho
prišli do Vatikánu zo Slovenska.
Martin Čeliga, tasr,
Nový Čas, 04/10/2013

Biskup sľúbil Bezákovi stretnutie
Do Bratislavy prišiel biskup Marc Ouellet, ktorý sa podieľal na odvolaní Róberta Bezáka.
Je štvrtok, sedem hodín večer. Približne stovka priaznivcov bývalého
trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka sa pred Dómom sv. Martina nahlas
modlí Otčenáš. Očakávajú príchod
kanadského biskupa Marca Ouelleta,
ktorý má v katedrále slúžiť večernú
omšu. Auto, ktoré biskupa vezie, sa
však zhromaždeniu vyhýba. Šofér
dóm obíde, biskupa vyloží pred zadným vchodom a ten rýchlo vojde do
chrámu. Ouellet sa stal na Slovensku
známy listom, v ktorom od Bezáka
pred jeho odvolaním žiadal odpovede
na jedenásť otázok. Pýtal sa ho, či sa
obklopil homosexuálnymi kňazmi,
alebo prečo navštevuje sprchy s osobami pochybnej povesti. Časť veriacich
Ouelletov príchod sklamal. „Zvláštne,
že sa pastier bojí svojich oviec,“ pove-

dal jeden z nich. Bezákovi priaznivci
potom, ako sa im kanadský biskup
vyhol, vošli na omšu. Na nej Ouellet
povedal, že je ochotný sa s Bezákom
stretnúť.
Väčšina protestujúcich, ktorí niesli
transparenty ako „Navždy náš arcibiskup“ či „Obnovte súd“, Ouelleta príliš
nekritizovala. Za otázkami, ktoré Bezák označil za ponižujúce, vidia podsúvané fakty. „Ťažko je vôbec zistiť, odkiaľ sa ľuďom vo Vatikáne dostávajú
informácie a či aj Ouellet nie je človek,
ktorému bolo povedané, že keďže vy
máte na starosti túto agendu, napíšte
arcibiskupovi,“ myslí si Miroslav Haško. Mnohí prišli arcibiskupa podporiť
už po niekoľkýkrát. „Dúfame v nejaký
obrat, inak by sme tu neboli.“ Ouellet
je prefektom Kongregácie pre biskupov. Na Slovensko prišiel na zasadnutie Rady európskych biskupských
(dm), SME, 04/10/2013
konferencií.
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Biskupi z Európy sa stretli v Bratislave
Odluka cirkví od štátu - aj tejto téme
sa dnes venovali desiatky biskupov
z celej Európy, ktorí sú v Bratislave na štvordňovom stretnutí. Kroky
slovenskej vlády smerujú k tomu,
že postupne by mali cirkvi prejsť
na nový model ﬁnancovania. Nie je
vylúčené, že po novom budú cirkvi
platené iba veriacimi.“
Iveta Gombošová, redaktorka:
„Vo Francúzsku bola zavedená
odluka cirkví od štátu ešte v roku
1905. V ich ústave stojí, že republika neuznáva, neplatí a nepodporuje žiaden kult. V Nemecku sú zase
duchovní platení z cirkevnej dane.
Taliani majú systém ﬁnancovania
cirkví asignáciou z daní, teda každý, kto odvádza dane, môže poslať
určité percento zo svojich daní.
V súčasnosti je to osem desatín
percenta na cirkev. Podobný model
zrejme čaká aj Poľsko.“
Józef Michalik, arcibiskup
Przemyslu, Poľsko: „Nakoľko je
momentálne stav krízy, ktorá ešte
stále na nás dolieha, tak v podstate je navrhnutý model pol percenta, ktorými by ľudia prispievali zo
svojich daní. Ale momentálne je to
pozastavené. Hľadáme spôsob a čakáme na čas, kedy sa budú môcť
tieto veci pohnúť.“
Iveta Gombošová, redaktorka:
„Slovensko sa tiež zrejme nevyhne novému spôsobu ﬁnancovania. Ministerstvo kultúry požiadalo všetky registrované cirkvi, aby
poslali zoznamy svojho majetku.
Majú zrátať, koľko z peňazí, ktoré
im dáva štát, sú ich reálne náklady.
Do dnešného dňa tak urobilo iba
osem z osemnástich cirkví. Chýba
zoznam aj najväčšej skupiny, a to
katolíkov.“
Stanislav Zvolenský, arcibiskup
Bratislavy: „Najprv musíme zistiť
presne, aká je požiadavka z ministerstva, v akom zmysle, akou metódou spočítavať tieto náklady. My
sme otvorení na spoluprácu a v konečnom dôsledku nám nerobí problém aj spočítavať náklady, ktoré má
cirkev.“
Iveta Gombošová, redaktorka:
„Ministerstvo kultúry neupresnilo,
dokedy bude na zoznamy čakať.
Isté však je, že nový model ﬁnancovania cirkví má byť dokončený
ešte za súčasnej vlády.“
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Jozef Bednár, hovorca Ministerstva kultúry SR: „Malo by byť v záujme jednotlivých cirkví tieto údaje
poskytnúť. V prípade, že k našim
požiadavkám pristupujú s určitými
obštrukciami, vystavujú sa riziku,
že nový spôsob ﬁnancovania cirkví
na Slovensku nebude zohľadňovať
ich situáciu.“
Iveta Gombošová, redaktorka:
„Štát dal vlani na ﬁnancovanie

cirkví vyše tridsaťsedem miliónov
eur, z toho približne dvadsaťjeden
miliónov dostali rímski katolíci.
Tieto peniaze idú najmä na platy
kňazov, či biskupské úrady. Možnosť úplnej odluky nateraz blokuje
aj základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou,
ktorá vstúpila do platnosti ešte
v roku 2000.“
STV1, 03/10/2013

Bezáka vítali úsmevmi, kardinála transparentmi
Odvolaného trnavského arcibiskupa a jeho kata delilo len 50 kilometrov
Nezmieriteľných protivníkov
delilo len niekoľko kilometrov!
Bývalý arcbiskup Róbert Bezák
sa stal včera čestným občanom
Trnavského samosprávneho kraja.
Trnavčania ho radostne vítali a fotografovali sa s ním. O niekoľko
hodín slúžil kardinál Marc Ouellet,
ktorý sa podieľal na Bezákovom
odvolaní, omšu v bratislavskom
Dóme svätého Martina. Pred dóm
prišli s transparentmi aj priaznivci odvolaného arcibiskupa. Ouellet sa im vyhol, no odkázal, že je
pripravený stretnúť sa s Bezákom
v Ríme.
Trnavčania vítali Bezáka nadšeným potleskom. Každý sa k nemu tisol a chcel sa mu prihovoriť.
Mnohí si vypýtali od neho podpis.
Odvolaný arcibiskup sa tešil ich
vrelému prijatiu, ale priznal, že
čoskoro odíde zo Slovenska. „Z
malého Ríma pôjdem bližšie k tomu veľkému,“ opísal Bezák svoje
nové pôsobisko neďaleko talianskej Verony. Zaznela i otázka, či
sa jeho prípadom už zaoberal pápež. „Zatiaľ ešte nie, ale mal by sa.
Takým príbehom, ako je ten môj,
sa ešte žiaden pápež nezaoberal,“
odpovedal Bezák Trnavčanom. Až
potom sa dostal do divadla, kde sa
z neho stal čestný občan Trnavského samosprávneho kraja.
Bezák je náš arcibiskup!
Kanadský kardinál Marc Ouellet, označovaný za Bezákovho
kata, slúžil včera večer omšu v bratislavskom Dóme svätého Martina.
V Bratislave sa zúčastňuje na zasadnutí Rady európskych biskup-

ských konferencií, ktoré sa zaoberá otázkami odluky cirkvi od štátu.
Kauza Bezák však biskupov vôbec
netrápi, nebude témou ich rokovania. Po omši sa im pokúšali prihovoriť veriaci, ktorí prišli podporiť
Bezáka sviečkami, transparentmi
a jeho podobizňami. Fotograﬁe
milovaného arcibiskupa držali
v rukách aj počas omše. Okolo sto
Bezákových priaznivcov sa pod
vedením jeho sestry spoločne nahlas pred dómom modlilo. Prišli aj
Bezákovi rodičia a brat. „Ide o to,
aby sa mohol arcibiskup Bezák
stretnúť so Svätým Otcom. Zatiaľ
sa to rok nedarí,“ povedal Bezákov
brat Jozef (44). Po omši vytvorili
Bezákovi priaznivci v kostole špalier s jeho fotograﬁami a v angličtine sa pokúšali osloviť vychádzajúcich biskupov. „Pomôžte nám!
Veď je to váš brat!“ prosili. Pastieri
však boli nemí, nereagovali. Hoci
kňazi zhasínali a vyzývali veriacich, aby opustili katedrálu, tí sa
začali nahlas modliť a spievať. „Aj
Judáš sa bál, keď zradil!“ bolo počuť v dave. Matka Róberta Bezáka
Gabriela (77) mala slzy v očiach.
„Som z toho ubolená,“ povedala.
„Ja s touto bolesťou líham a ráno
s ňou znova vstávam,“ vravel Bezákov otec Jozef (81). Ouellet nepozorovane vykĺzol, veriaci potom
vášnivo diskutovali s kňazmi cestou k Bohosloveckej fakulte. Cez
Tlačovú kanceláriu Konferencie
biskupov Slovenska však veriacim
o Bezákovi odkázal: „Ak prejaví
záujem, som pripravený sa s ním
v Ríme stretnúť.“
IRIS KOPCSAYOVÁ
JOZEF VOJČINIAK
Plus jeden deň 04/10/2013
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Na Slovensku v modlitbách za Európu
Katolícki biskupi, ktorí sú združení v Rade európskych biskupských
konferencií (CCEE), včera v Bratislave začali zasadnutie, na ktorom
chcú hovoriť o úlohe laikov v súčasnom svete. Témou stretnutia je „Boh
a štát. Európa medzi laicitou a laicizmom“. Vysokí predstavitelia katolíckej cirkvi v Európe budú taktiež
spolu s expertmi počas nasledujúcich
štyroch dní diskutovať o sociálnych
a duchovných aspektoch výziev, ktoré stoja pred dnešnou Európou. Podľa
predsedu Konferencie biskupov Slovenska arcibiskupa Stanislava Zvolenského (na snímke vľavo, v strede
arcibiskup Ostrihomu - Budapešti
a predseda CCEE kardinál Péter
Erdö a vpravo poľský arcibiskup Józef Michalik) je veľkou cťou privítať
tento typ stretnutia na Slovensku. Na
tému laicity Zvolenský uviedol, že na
Slovensku je v tejto oblasti dôležitá
práca najmä s mladými ľuďmi. „Pre
nás je veľmi dôležitá práca s mladými ľuďmi, ktorým chceme ponúknuť
základne princípy a východiská pre
ich život. Ani vo svetskom priesto-

re, v civilnom živote, nie je možné
odhliadať od morálnych princípov,“
ktoré sa dotýkajú všetkých ľudí. Nie
vždy to, čo je právne dovolené, je
zároveň aj mravnou skutočnosťou,“
doplnil. Stanislav Zvolenský pozval
európskych biskupov na Slovensko
pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na
Slovensko. „Budú spoznávať našu
krajinu, život cirkvi u nás. V piatok
osobitným zverením do ochrany svätých Cyrilovi a Metodovi sa budeme
modliť za celú Európu,“ povedal.
S biskupmi sa stretol aj predseda
vlády SR Robert Fico, ktorý v rámci podujatia vystúpil s príhovorom
k účastníkom. Tí by sa mali stretnúť
aj s ďalšími predstaviteľmi slovenských štátnych a cirkevných inštitúcií. CCEE je celoeurópska organizácia, ktorá združuje predsedov 33
biskupských konferencií v Európe,
ako aj arcibiskupov Luxemburska,
Monackého kniežatstva a Cypru,
spolu s mukačevským eparchom
Ukrajiny a moldavským biskupom.
Šport 04/10/2013

Politickí väzni sa dočkali uznania
Tisícky Slovákov a Čechov boli najmä v päťdesiatych rokoch obeťami
politických procesov. Za protištátnu
činnosť skončili viacerí na šibenici,
alebo v dlhoročnom väzení. Obete
komunistického režimu si dnes pripomenuli v Prešove.“
Zdeno Zubák, redaktor: „Najznámejší bol politický proces s Miladou
Horákovou, ktorú komunistický režim odsúdil za vlastizradu na trest
smrti. Bola jedinou popravenou ženou v politických procesoch.“
Milada Horáková: „Som sa ocitla v nebezpečenstve, že jedného dňa
môžem stáť na rovnakom brehu
steny, proti ktorej som bojovala na
život a na smrť s nacistickými Nemcami.“
Zdeno Zubák, redaktor: „Dodnes
žijú podľa vtedajšieho komunistického režimu právoplatne odsúdení
politickí väzni. Tí si odsedeli desiatky rokov vo väzniciach a museli
trpieť kruté zaobchádzanie zo strany
žandárov. Jedným z nich je aj osemdesiatpäťročný František Maník.“
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František Maník, odsúdený za
rozvracanie republiky: „Prešiel som
hranice do väznice a bol som odsúdený podľa paragrafu 79 odstavec a)
za podvracanie republiky. Keď nás
kontrolovali, prišiel a musel som sa
zobliecť dohola, ešte si aj čupnúť
a pozrel sa mi s prepáčením do zadku. To je také znižovanie človeka.“
Zdeno Zubák, redaktor: „V prešovskej väznici si odpykávali svoje
tresty práve politickí väzni. Dnes im
odhalili pamätnú tabuľu.“
Jozef Baník, podpredseda Konfederácie politických väzňov Slovenska. „Bachar zapriahol do pluhu
biskupa Vojtaššáka a blahoslaveného biskupa Gojdiča a museli orať
v záhrade. Neviem to pochopiť, lebo
to skutočne je choré. Však už nehovorím, že keď bol triedny nepriateľ,
alebo keď čo bol, ale toto nerobili ani
Turci, ani Tatári na našom území.“
Zdeno Zubák, redaktor: „Vo vtedajšom Československu bolo odsúdených viac ako dvetisíc politických
STV 1, 01/10/2013
väzňov.“

Kam zmizol obvinený
kňaz?
Pavol K. (47), Ktorý mal zneužíval
školáčku (13), si čerpá neplatené
voľno
Prišiel o faru aj o plat! Kňaz Pavol K. (47), obvinený zo zneužívania školáčky Kristínky (12), si musí
nájsť náhradné bývanie. Po tom, čo
ho nitriansky biskup stiahol z funkcie, musel opustiť nevidziansku
farnosť.
Hoci platí prezumpcia neviny
a cirkev ju rešpektuje, kňaz zostal
mimo služby. „Pán farár zostane
mimo verejného pôsobenia až do
právoplatného rozhodnutia súdu.
Nemá momentálne v správe žiadnu
farnosť. Má neplatené voľno,“ vysvetlil hovorca nitrianskeho biskupstva Miroslav Lyko. Fara v Nevidzanoch zatiaľ nemá nového obyvateľa.
„Farnosť však nie je bez duchovného správcu. Má ju na starosti dekan
zo Zlatých Moraviec. Ten manažuje
kňazov, aby bolo všetko zabezpečené,“ dodal Lyko. Omše v Nevidzanoch, Červenom Hrádku a v Tajnej
bývajú tak ako zvyčajne.
Vyznala mu Kristínka lásku?
V kauze, ktorá otriasla celým
Slovenskom, naďalej pokračuje aj
policajné vyšetrovanie. Kňaz mal
podľa obvinenia vtedy len 11-ročné dievča bozkávať „francúzskymi
bozkmi“ a obchytkávať. Posielať jej mal aj zaľúbené esemesky.
Tento „vzťah“ mal trvať niekoľko
mesiacov - od novembra 2011 do
konca augusta 2012. Na to, že niečo nie je v poriadku, prišla Kristínina mama, keď si všimla podozrivé
správy v jej telefóne. Kňaza podľa
vlastných slov niekoľkokrát upozornila, aby s tým prestal. Napokon
kontaktovala políciu. V prípade sa
však vynára niekoľko otáznikov.
Podľa nášho zdroja z policajného
prostredia mohla byť Kristínka do
kňaza zaľúbená. ,,Ak dievča napíše kňazovi ,Pán farár, ľúbim vás‘
a kňaz odpíše Aj ja ťa ľúbim, Kristínka´, dá sa do vysvetliť rôzne, ale
ani pre jednu stranu nie jednoznačne,“ tvrdí náš zdroj. Školáčka mala
dokonca Pavlovi darovať aj svoju
fotograﬁu. To však v žiadnom prípade neospravedlňuje kňaza, ktorý
prisahal dodržiavať celibát. pror, ds
Plus jeden deň 04/10/2013
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