PRÍLOHA
Zbierka relikvií
Po svätorečení ich kosti rozpília na
malé kúsky a posielajú ich do kostolov po celom svete. Aj keď sa to
zdá morbídne, takýto je osud kresťanských svätcov. Unikátnu zbierku
relikvií v týchto dňoch vystavujú
rehoľníci v prešovskom Františkánskom kostole. Síce nie všetkých svätých, ale už dvestosedemdesiatpäť
relikvií svätých a blahoslavených
majú františkáni v zbierke, ktorú
takto vystavujú iba raz v roku.
Fráter Tomáš: „Sú to vlastne
relikvie z kostí a z tela alebo z odevu.“
Redaktor: „Zbierku počas sedemnástich rokov zhromaždil rehoľník Tomáš. Každý miniatúrny kúsok
z tela svätca je umiestnený v pozlátenom puzdre.“
Fráter Tomáš: „Je previazaný
červenou šnúrkou a vlastne zapečatené.“
Redaktor: „Nové relikvie získava z miest, kde sú svätci pochovaní
alebo priamo z Vatikánu aj s potvrdením ich pravosti. Aj keď je to pre
mnohých morbídne, rozkúskované
kosti svätých sa nachádzajú v stovkách kostolov. Veľký záujem je napríklad o svätú Teréziu.“
Fráter Tomáš: „Po smrti sa stala
akousi misionárkou tým, že vlastne
jej relikvie sú po celom svete.“
Redaktor: „No v zbierke nechýbajú ani svätý Mikuláš, Matka Tereza či Don Bosco. Obchodovať sa
s nimi ale nesmie a určené sú len pre
verejnú úctu. No niektorí ich zháňajú aj na internete, aby ich doma mali
ako talizmany pre šťastie.“
Fráter Tomáš: „Je to dosť pochybné, že či tá relikvia je pravá.“
Redaktor: „Veriaci sa k svätým
modlia aj preto, že z minulosti sú
známe mnohé zázraky.“
Štefan Bankovič, farár: „Boh
pomáha cez svätých, že nie svätí
uzdravujú alebo nie svätí konajú zázraky.“
Redaktor: „Svätci by ale v prvom
rade mali byť pre všetkých veľkým
príkladom.“
Veriaca: „Tak určite, že Katarína,
hlavne ... lebo tá bola múdra.“
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„Tvítovanie“ vymyslel Ježiš
Pre milovníkov sociálnych sietí asi
nebude neznáme slovíčko Twitter
alebo twittovanie, po slovensky
štebotanie alebo čvirikanie. Alebo
aj tvajter po slovensky. Ale podľa
vatikánskeho kardinála Gianfranca
Ravasiho však známe twittovanie
nie je výmyslom modernej dobe,
ale Ježiša Krista.
Čo ako paradoxne to znie, autorom a tvorcom twittovania známeho
zo sociálnych sietí nie je žiaden IT
odborník, ale kresťanský Boží syn
- Ježiš Kristus. S týmto tvrdením
nedávno prišiel vatikánsky kardinál
Gianfranco Ravasi. Podľa neho Ježiš Kristus ako prvý človek na Zemi
twittoval s masami ľudí rovnako ako
dnes známa sociálna sieť. Obyvatelia na jeho výroky reagovali rôzne.
Anketa
Muž: „Možno na tom niečo
pravdy bude.“
Žena: „Neviem, čo mám na to
povedať.“
Muž: „Určite.“
Muž: „Tak, potom je to borec.“
Muž: „Neviem, ako ho to napadlo.“
Redaktor: „Ako? Zrejme jednoducho, ak si povieme, čo to twittovanie je.“
Ondrej Macko, odborník na IT:
„To slovo pochádza od takého pomenovania, že čvirikanie.“
Redaktor: „Poprípade štebotanie, tak sa vám to páči viac. Ide
o krátke odkazy, hutné myšlienky,
ktoré nepresiahnu stoštyridsaťštyri znakov. Úspešnosť odkazov sa
na sietí hodnotí podľa toho, koľko
ľudí ho takzvane nasleduje.“
Ondrej Macko, odborník na IT:
„Ježiš Kristus ako keby dá paralela
k tomu, že on mal dakedy nasledovníkov, to znamená followeri, tí
ktorí ma nasledujú.“

Redaktor: „Prvými, ktorí Ježiša
nasledovali, boli apoštoli.“
Martin Lojek, admin. kresťanskej soc. siete: „Ježiš Kristus sa
vyjadril na túto tému konkrétnymi
slovami - Čo vám hovorím vo tme,
hovorte na svetle a čo počujete do
ucha, rozhlasujte zo striech.“
Redaktor: „Čiže čvirikajte, štebocte alebo twittujte. Keby Ježiš
žil v tejto dobe, sociálne siete by
ho hodnotili ako najlepšieho twittera.“
Martin Lojek, admin. kresťanskej soc. siete: „Je naozaj obdivuhodné, že úzka skupinka ľudí rozšírila evanjelium do celého sveta.“
Redaktor: „Ježišove odkazy sa
na sociálnych sieťach twittujú aj
dnes.“
Ondrej Macko, odborník na IT:
„Najčastejší je - Miluj blížneho
svojho, ako seba samého.“
PhDr. Imrich Gazda, PhD., Katolícka univerzita RK: „Biblické
myšlienky sú krátke, úderné a obsahovo bohaté a teda vhodné na
zdieľanie.“
Redaktor: „Na sociálnych sieťach dnes twittujú aj najvyšší cirkevní hodnostári.“
PhDr. Imrich Gazda, PhD., Katolícka univerzita RK: „Využíva aj
pápež František a rovnako to platilo aj pre jeho predchodcu Benedikta XVI.“
Redaktor: „Dnešná cirkev, i keď
pôsobí konzervatívne, sa k zakladateľovi twittovania vracia oblúkom
aj na Slovensku.“
Martin Lojek, admin. kresťanskej soc. siete: „Na Slovensku
taktiež máme vlastne sociálnu sieť
kresťanskú.“
Anton Adamčík, redaktor:
„A tiež sa na nej husto twittuje.“

Veriaca: „Matka Tereza je pre
mňa veľkým vzorom.“
Redaktor: „Pomodliť sa k týmto
svätým do Prešova prichádzajú veriaci z celého východného Slovenska.

Unikátnu zbierku relikvií svätcov
budú františkáni v kostole vystavovať do deviateho novembra.“

TV JOJ, 28.10.2013

Martin Jedinák
Markíza, 26/10/2013
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Do Kongresu prišlo vedenie tajných služieb
Do Kongresu USA prišlo vedenie
amerických tajných služieb, aby
vysvetlilo špionážnu aféru a odpočúvanie spojencov. Prezradenie
operácie narušilo vzťahy Spojených štátov s európskymi partnermi. Šéfovia spravodajských služieb
sa obhajovali s tým, že špehuje
predsa každý. Najnovšie média
informovali o tom, že sledované
zrejme boli aj telefonáty bývalého
pápeža Benedikta XVI. NSA hovory vo Vatikáne údajne sledovala
až do marcového Konkláve. Keď
vošli do miestnosti, atmosféra bola
nepríjemná. Asi sedem zástupcov
verejnosti ich vítalo s pokrikmi
- Prestaňte nás špehovať, či ospravedlňte sa Angele Merkelovej.
Jedného z nich nakoniec vyviedla
ochranka. Šéfovia tajných služieb
sa však neospravedlňovali nikomu.
Trvajú na tom, že hranice zákonov
neprekročili, navyše špehuje podľa
nich každý.
Mike Rogers, šéf Výboru na
kontrolu tajných služieb: „Myslíte
si, že naši spojenci špehovali alebo špehujú akýmkoľvek spôsobom
Spojené štáty, naše tajné služby alebo našich lídrov?“
James Clapper, riaditeľ amerických tajných služieb: „Absolútne.“
Alena Taranová, redaktorka:
„Priamej otázke o odpočúvaní
Angely Merkelovej sa vyhol. Vo
všeobecnosti je ale podľa Clappera povinnosťou tajných služieb
poznať zámery svetových lídrov.
Kategoricky popreli správy o odpočúvaní, či zaznamenávaní dát
a telefonátoch miliónov ľudí vo
Francúzsku a Španielsku. Pri interpretácii záznamov o metadátach,
ktoré unikli, vraj urobil chybu nielen Edward Snowden, ale aj novinári. Veľkú časť z nich totiž NSA
nezískala sama, ale práve od svojich spojencov.“
Keith Alexander, šéf NSA:
„Aby som sa vyjadril jasne. Nie sú
to informácie, ktoré sme zbierali
na občanov Európy. Sú to informácie, ktoré sme my a naši spojenci
NATO zbierali na ochranu našich
štátov a na podporu vojenských
operácií.“
Alena Taranová, redaktorka:
„Médiá v Spojených štátoch sa pýtajú, či je tvrdenie Bieleho domu,

2

že prezident o odpočúvaní Angely Merkelovej nevedel, pravdivé.
A ak je pravdivé, či by teraz nemal
žiadať rezignáciu tých, ktorí mu
o tom mali povedať, ale nepovedali.“
Peter Schaar, nemecká komisia
na ochranu dát: „Len argumenty
a hnev ľudí americkú vládu nepresvedčia. Musí pochopiť, že ak
neprestane s globálnym sledovaním, poškodí záujmy Spojených
štátov.“
Alena Taranová, redaktorka:
„Podľa francúzskeho prezidenta
Spojené štáty súhlasili s vypracovaním nového etického kódexu,
ktorý by mal upraviť pravidlá špionáže na území spojencov.“
Francois Hollande, prezident
Francúzska: „Súhlasili, pretože pre
nás je neprijateľné, aby priatelia

a spojenci jeden druhého odpočúvali.“
Alena Taranová, redaktorka:
„Pod tlakom okolností na rozdiel
od šéfov tajných služieb Biely dom
uznal, že sledovanie mohlo zájsť
priďaleko a sľubuje reformu.“
Jay Carney, hovorca Bieleho
domu: „Už robíme revíziu našich
aktivít po celom svete. Špeciálne preverujeme, či máme správny
postoj, pokiaľ ide o hlavy štátov
a spoluprácu s najbližšími spojencami a partnermi. Zisťujeme, aké
by mali byť v tomto naše budúce
princípy.“
Alena Taranová, redaktorka:
„Bez súhlasu Kongresu, ktorý ovládajú opoziční republikáni, však
zmena zákonov o právomociach
tajných služieb nebude možná.“
STV 1, 30.10.2013

Odpočúvali aj pápeža?
Tajným službám už nie je nič sväté.
Americká agentúra NSA odpočúvala
aj rozhovory bývalého pápeža Benedikta XVI. vo Vatikáne. S informáciou prišiel taliansky týždenník Panorama, ktorý tvrdí, že v čase od 10.
decembra 2012 do 8. januára 2013
americká rozviedka odpočúvala Ratzingera, keď ešte zastávala pápežský
úrad. Objavili sa aj podozrenia, že
USA špehovali tiež kardinálov počas

marcového konkláve v Ríme, keď
volili novú hlavu katolíckej cirkvi.
„V každom prípade sme pre toto
znepokojení,“ povedal Panorame hovorca Vatikánu Federico Lombardi.
Nemeckí zástupcovia včera v rámci
škandálu s odpočúvaním mobilu Angely Merkelovej vycestovali do USA
a ešte tento týždeň chcú OSN predložiť rezolúciu proti špehovaniu. (kass)
Plus jeden deň, 31.10.2013

Pápež a chlapček
Malé dieťa sa dostalo do tesnej
blízkosti pápeža Františka. Vyškriabalo sa cez bezpečnostné zátarasy a od hlavy katolíckej cirkvi
ho nešlo dostať nijakým spôsobom. Nepomohli darčeky, prosby, ani hrozby. Chlapček dokonca
využil čas, keď pápež rozprával,
a posedel si v jeho kresle.
Adriana Mikundová, redaktorka: „Kým pápež František počúval dojímavé prejavy obyvateľov
talianskej Lampedusy, pricupital
k nemu na pódium na Svätopeterskom námestí malý chlapec. Svätý
Otec je známy tým, že voči deťom
je veľmi tolerantný, a tak nechal
chlapca, aby si prezeral jeho kríž
a aby sa okolo neho motal. Hoci

sa ho snažila ochranka dostať späť
do davu, malý chlapec sa odviesť
nenechal. Dokonca sa zahral aj na
uvádzača a vodil k Svätému Otcovi obyvateľov Lampedusy. A opäť
zasiahla ochranka, ale márne.
Chlapca neobmäkčil ani sladký darček. Dieťa zostávalo pri
Svätom Otcovi dokonca aj počas
jeho príhovoru k veriacim. V jednom momente ho chlapec objal,
čím pápeža Františka uviedol do
pomykova. Kým hlava katolíckej
cirkvi rozprávala, malý šibal využil šancu a posadil sa na jeho stoličku. A vtedy bolo už každému
jasné, že toto dieťa bude poznať
celý svet.“
TV JOJ, 30.10.2013
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