PRÍLOHA

Monitoring médií

Filipínci sa modlili v zničených kostoloch
Tisícky Filipíncov sa včera v polorozpadnutých kostoloch modlili za
obete tajfúnu Haiyan. Ten sa pred
desiatimi dňami prehnal krajinou
a zabil vyše 3600 ľudí. Pol miliónu ďalších historicky najsilnejšia
búrka zobrala domovy. Odhaduje
sa, že ničivé následky pocítilo až
11 miliónov ľudí. „Napriek tomu,
čo sa stalo, stále veríme v Boha,“
citovala BBC farára Amadera Alvera z mesta Tacloban, ktoré zasiahol tajfún veľmi tvrdo. Väčšinu
mesta zničil silný vietor (320 km/h)
a modliaci sa Filipínci sa mohli po-

zerať na sivú oblohu spoza deravej
strechy kostola. V meste už druhý
týždeň nefunguje elektrina, mnohí
nemajú strechu nad hlavou ani čo
jesť. O nedostatočnú medzinárodnú pomoc je obrovský záujem, tisícky ľudí sa stále snažia zo zničeného mesta dostať von. Do krajiny
už poslala väčšiu pomoc aj Čína
(1,6 milióna dolárov), ktorá vedie
s Filipínami regionálny spor o námorné hranice. Reagovala tak na
medzinárodnú aj domácu kritiku za
ľahostajnosť oproti iným krajinám.
SME, 18.11.2013

Pietna spomienka na politických väzňov
Politici, ozbrojené sily, ale i viacerí
diplomati si uctili pietnou spomienkou
na bratislavskom cintoríne Vrakuňa
pamiatku politických väzňov, ktorí sa
stali obeťami komunistického totalitného režimu. Všetci zúčastnení sa
zhodli, že ľudia ktorí obetovali svoj
život za svoje presvedčenie a neraz nie
je známe ani miesto ich posledného
odpočinku, si zaslúžia veniec a oﬁciálnu spomienku s vojenskou poctou.
Ivan Gašparovič, prezident SR:
„Všetci, čo sme sa dožili dnešných
dní, nesmieme zabúdať na krušné časy
neslobody a sme povinní spomínať na
obete.“
Marián Kukelka, redaktor: „Povedal prezident Ivan Gašparovič. Predseda Zväzu protikomunistického odboja
Arpád Tarnóczy pripomenul silnú úlohu viery v časoch neslobody.“
Arpád Tarnóczy, predseda Zväzu protikomunistického odboja: „My

sme sa naučili na kobkách, na samotkách, v baniach veriť v Boha, my sme
sa nemali komu sťažovať, jedine Pánu
Bohu a prešlo to.“
Redaktor: „Pietnej spomienky
sa zúčastnil aj Jozef Dudáš, ktorý na
vlastnej koži zažil perzekúciu bývalého režimu.“
Jozef Dudáš: „Bol som prenasledovaný policajtmi, tajnou políciou,
ráno o tretej, o polnoci, kedykoľvek ma
prišli skontrolovať, búchať na dvere, či
som doma. Tí, ktorí tým najcennejším
– vlastným životom dali svedectvo a tí
mladí ľudia dnes predovšetkým pre
nich, ktorí majú budúcnosť, že stojí za
to, aby sme si to pripomínali.“
Redaktor: „Umučených politických väzňov si ozbrojené sily pripomenú aj zajtra – bohoslužbou v Dóme
svätého Martina v Bratislave.“
Marián Kukelka
Rádio Slovensko, 15.11.2013

Filipovka do Vianoc
Katolícki veriaci byzantskoslovanského obradu na Slovensku začali
tento týždeň Pôst pred sviatkom
Narodenia Pána, ktorý je známy
aj pod názvom Filipovka. Cieľom
tohto štyridsaťdňového pôstneho
obdobia je duchovná príprava veriacich na slávenie sviatkov Narodenia
Pána a Bohozjavenie. V byzantskej
cirkvi bol tento pôst deﬁnitívne za-

47/2013

vedený niekedy medzi 6. a 8. storočím, hoci o ňom máme zmienky už
aj v 4. storočí. Názov „Filipovka“
získal preto, lebo sa začína deň po
sviatku sv. apoštola Filipa (14. novembra). Začína sa 15. novembra
a trvá do 24. decembra, teda štyridsať dní. Je jedným zo štyroch pôstnych období v byzantskom obrade
(Filipovka čiže Pôst pred Narode-
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Pápež ochorel

Pápež František prechladol a zrušil
preto svoje včerajšie dopoludňajšie
schôdzky. Na popoludňajšej omši, na
ktorej predsedal vysviacke biskupov
v Bazilike sv. Petra, sa však zúčastnil.
Sedemdesiatšesťročný pápež prišiel
v mladosti v dôsledku infekcie o väčšinu jedného pľúcneho laloka a hovorca
Vatikánu Federico Lombardi povedal,
že bude odpočívať vo svojom penzióPlus jeden deň, 16.11.2013
ne.

STRUČNE
Slobodu si podľa ordinára Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR
Františka Rábeka treba vážiť, pretože
bola draho vykúpená krvou mučeníkov komunistického režimu. Povedal
to v Dóme sv. Martina v Bratislave,
kde celebroval svätú omšu za obete
komunizmu.
Veriaci s portrétmi bývalého arcibiskupa Róberta Bezáka čakali včera
pri vchode Baziliky sv. Mikuláša v Trnave na čele sprievodu s pápežským
nunciom Mariom Giordanom, trnavským arcibiskupom Jánom Oroschom
i emeritným arcibiskupom Jánom SoŠport, 18.11.2013
kolom.

Vandali zničili sochu
Panny Márie
Veriaci sú pobúrení. Neznámi vandali vyčíňali na nitrianskej kalvárii a za
obeť im padla socha Panny Márie.
Viac už nitrianska policajná hovorkyňa
Božena Bruchterová: „Ku skutku malo
dôjsť v utorok popoludní. Pannu Máriu
s podstavcom zo súsošia zvalil na zem,
následkom čoho došlo k jej poškodeniu. Spoločnosti Božieho slova vznikla
škoda vo výške tisíc päťsto eur.“
Miro Škrha, moderátor: „Polícia
prípad vyšetruje ako poškodzovanie
cudzej veci, po páchateľovi pátra.“
Rádio VIVA, 21.11.2013

ním Pána, Veľký pôst, Apoštolský
alebo Petro-pavlovský pôst a Pôst
pred sviatkom Zosnutia presvätej
Bohorodičky).
Šport, 18.11.2013
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Zbierka potravín na pomoc ľuďom v núdzi
V týchto dňoch sa môžete zapojiť
do zbierky potravín na pomoc ľuďom v núdzi, s ktorými pracujú viaceré neziskové organizácie po celom
Slovensku. V tridsiatich obchodoch
Tesco zbierku organizuje Slovenská
katolícka charita, nezisková organizácia De Paul Slovensko a nadácia
tohto obchodného reťazca. V bratislavskom hypermarkete na Zlatých
pieskoch Elena Koritšánska oslovila
Miroslava Juríka z organizácie De
Paul Slovensko, ktorá u nás prevádzkuje najväčšiu nocľaháreň pre ľudí
bez domova.
Miroslav Jurík, nezisková organizácia De Paul Slovensko: „Pre nás to
už je vlastne druhá, jednu sme robili
ja jar a s veľmi dobrými výsledkami.
V tom čase sme mali trošku problémy
s potravinami a ľudia nemajú niekedy
istotu, že tie peniaze naozaj skončia
tam kde majú, tak sme si povedali, že
toto je dobrý spôsob. Pri minulej tej
zbierke sme vyzbierali asi štyri tony
potravín, ktoré sme minuli asi behom
jedného mesiaca. To naše zariadenie,
je to najväčšia nocľaháreň, dá sa povedať, že v celej strednej Európe, máme
kapacitu až dvesto postelí.“
Redaktorka: „Aké potraviny, alebo
aké tovary uvítate?“
Miroslav Jurík, nezisková organizácia De Paul Slovensko: „Najdôležitejšie sú asi tie trvanlivé potraviny,
ktoré my si vieme uskladniť, takže
strukoviny sú úplne najlepšie, ale nielen potraviny, zbierame aj rôzne hygienické potreby.“
Redaktorka: „A ako ľudia reagujú,
to sa už pýtam dobrovoľníka.“
Dobrovoľník: „Niektorí ľudia sa
pozastavia s tým, že ich zarazí, že ja
sám nemám, ale veľa ľudí že jasné,
prečo nie? Starší ľudia sú ešte viac
otvorenejší. Pomôžem aj keď mám
málo, čo sa týka dôchodku, mám posledných päť eur a to euro ešte prídem
a kúpim tu nejakú paštétu, alebo nejakú tú polievku, aby tí ostatní sa mali
troška lepšie.“
Redaktorka: „Ja tu vidím už aj ďalších nakupujúcich. Čím ste sa rozhodli
prispieť?“
Nakupujúca: „Prispela som vlastne
tvarohom, telovým mliekom, baterkou
a čipsami, lebo to je také dosť drahé.“
Nakupujúca: „Viete čo, nemám
dobré skúsenosti so všelijakými takýmito zbierkami.“
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Nakupujúca: „Kúpila som im nejaké špagetky, cestoviny, šošovicu.“
Redaktorka: „A čo hovoríte na takú
myšlienku, pridali by ste sa?“
Muž: „Možno asi hej, pred Vianocami.“

Redaktorka: „Tak trvá to do dvadsiateho novembra, prídete ešte dovtedy nakúpiť?“
Muž: „Určite, chodíme dosť časElena Koritšánska
to.“
Rádio Slovensko, 15.11.2013

ČSSD bude rokovať s cirkvami
Česká sociálna demokracia dnes bude
rokovať s cirkvami. Nevzdáva sa totiž zámeru aspoň obmedziť reštitúcie,
ktoré boli narýchlo schválené minulou
vládou a odobrené ústavným súdom.
Predseda ČSSD Bohuslav Sobotka vytiahol proti cirkvám najvyšší argument
- skromného pápeža Františka.“
Boris Kršňák, redaktor: „Bohuslav
Sobotka priznal, že si je vedomý toho,
že zákon o majetkovom vyrovnaní sa
štátu s cirkvami je platný a nemôže
doň zasahovať. Začal preto morálne
apelovať na cirkev.“
Bohuslav Sobotka, predseda
ČSSD: „Predsa je to pápež František,
ktorý hovorí o tom, že cirkev by nemala žiť v chudobe a mala by sa starať
o potrebné.“
Boris Kršňák, redaktor: „Predsedovi ČSSD ide vraj len o to, nezaťažovať
štátny rozpočet.“

Bohuslav Sobotka, predseda
ČSSD: „Tým naším najdôležitejším
cieľom je obmedziť dopady cirkevných reštitúcií na štátny rozpočet v budúcich rokoch.“
Boris Kršňák, redaktor: „Sobotka
vyzýva cirkev, aby sa uskromnila. Cirkev naopak argumentuje, že ona sa už
uskromnila a reštitučné nároky sú postavené podľa toho, povedal to v Českej televízii generálny sekretár biskupskej konferencie Tomáš Holub.“
Tomáš Holub, generálny sekretár
biskupskej konferencie: „Tým, ako
sme vyšli v ústrety štátu v tom vyjednávaní, budeme chudobní.“
Boris Kršňák, redaktor: „Potenciálni koaliční partneri ČSSD majú na
tento problém iný pohľad. ANO by súhlasilo so zásahom do reštitúcií. KDÚ-ČSL to však rázne odmieta.“
Rádio Slovensko, 21.11.2013

Magický Jeruzalem
Jeruzalem, hlavné mesto Izraela. Pre
väčšinu veriacich bez ohľadu na náboženstvo je to najsvätejšie miesto na
zemi. Napriek rozdielom si tu všetky
cirkvi nažívajú v relatívnom pokoji.
A my vám teraz ukážeme ako to vyzerá v skutočnosti.
Sväté mesto sa rozkladá na stodvadsiatich piatich štvorcových kilometroch, no z každého centimetra na na
vás dýcha história. V srdci za hradbami
sa skrýva Staré Mesto – najmagickejšia
časť Jeruzalema. Pre židovstvo nie je
dôležitejšie miesto, ako Múr nárekov,
teda posledná časť Božieho chrámu.
Dodnes sa pri ňom modlia veriaci z celého sveta. Každý môže medzi kamene
vložiť lístok so želaním. Toto je pokračovanie Múru nárekov, teda nasvätejšieho miesta Židov na svete. Túto časť
ale objavili len pred pár desaťročiami
a má vyše dvetisíc rokov. Starý Jeruzalem je rozdelený na štyri časti – arabskú, kresťanskú, arménsku a židovskú.

Ja práve teraz stojím na mieste, kde sa
židovská štvrť strieda s arabskou. Nie
sú tu žiadne hranice ani zátarasy. Jediné v čom je rozdiel sú nápisy. Hebrejčinu strieda arabčina a v baroch nie
je alkohol. Ako vidno, ani to už úplne
neplatí. Sväté arabské pamiatky nám
ale nakrútiť nedovolili. Len niekoľko
desiatok metrov od Múru nárekov je
miesto, ktoré spája všetky kresťanské
cirkvi – Boží hrob. Chrám stojí na
mieste, kde pravdepodobne ukrižovali Krista. Miesto má veľmi zvláštnu
energiu. Vlastníkmi baziliky sú všetky najznámejšie kresťanské náboženstvá. Určitá časť a práva prináležia aj
menším cirkvám. Je na nich ako si jej
užívanie dohodnú. Jeruzalem je však
dodnes problematické územie. Do náboženstiev sa mieša politika. Možno
by bolo lepšie, keby úradníci zišli do
ulíc a pozreli sa na život miestnych. Tí
medzi sebou vyjsť dokážu.“
TV Markíza, 18.11.2013
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Preverujú aj peniaze z USA
Vyšetrovanie údajných podozrivých ﬁnančných machinácií na Trnavskej arcidiecéze stále pokračuje.
Nám sa podarilo zistiť, že polícia sa
v súčasnosti zaujíma o podozrivé
ﬁnančné operácie Trnavskej arcidiecézy v Spojených štátoch amerických. Bývalý arcibiskup Bezák
však celému vyšetrovaniu veľmi
nedôveruje.
Polícia už viac ako rok preveruje podozrivé transakcie z éry
Jána Sokola. Tieto 4 patria medzi
najvážnejšie a trnavská arcidiecéza
mala pri nich prísť o desiatky miliónov korún.
Obrazovka:
- dvadsať miliónov korún pre
občianske združenie synovca Jána
Sokola
- údajný nevýhodný prenájom
cirkevných pozemkov
- prevod cirkevných peňazí na
svoj vlastný účet
- pochybné dedičstvo z USA
Vyšetrovatelia ale oﬁciálne
o prípade mlčia.“
Stanovisko Krajskej prokuratúry v Trnave
„Vec nie je doposiaľ právoplatne skončená a z tohto dôvodu nebudeme poskytovať v danej veci
bližšie informácie.“
Lukáš Zuzelka, reportér TA3:
„Podľa neoﬁciálnych informácií už
majú vyšetrovatelia za sebou desiatky výsluchov. Najnovšie riešia
podozrivé toky peňazí zo Spojených štátov do Trnavy.“
Tibor Gašpar, prezident PZ SR:
„Bude to určite náročné na čas, prebieha tam znalecké dokazovanie
z oblasti účtovníctva.“
Lukáš Zuzelka, reportér TA3:
„Zo Spojených štátov mali do Trnavy tiecť milióny eur cez nadáciu

manželov Garbovcov. V prípade
zatiaľ nebol nikto obvinený a v najbližších týždňoch to tak zrejme aj
zostane. Okrem podozrivých tokov
peňazí z Ameriky sa vyšetrovanie
rozbehlo smerom do ďalších krajín.“
Tibor Gašpar, prezident PZ SR:
„Tie medzinárodné právne pomoci
boli do krajín ako sú Kanada, Spojené štáty, Taliansko a Vatikánsky
štát.“
Lukáš Zuzelka, reportér TA3:
„Na podozrivé transakcie upozorňovala niekoľko mesiacov ako prvá
naša televízia. Robert Bezák sa celý
prípad pokúšal riešiť aj v cirkvi,
tam ale nepochodil. Tomu, že sa
celý prípad úspešne vyrieši, stále
veľmi neverí.“
Robert Bezák, bývalý trnavský
arcibiskup: „Ale to vyšetrovanie
siaha až do Ameriky, siaha až do
New Yorku a bojím sa, že na to sú
naši vyšetrovatelia už krátki, až tak
aby ďaleko dosiahli, aby až tak ďaleko mohli skúmať povedzme bankové účty, dedičstvá.“
Lukáš Zuzelka, reportér TA3:
„Väčšina podozrivých transakcií
bola totiž podľa neho na hrane zákona.“
Robert Bezák, bývalý trnavský
arcibiskup: „Tí, ktorí to robili, to vedeli urobiť tak šikovne, že sa hýbu
na hranici toho, aby sme mohli povedať – bol tam zlý úmysel, alebo
naozaj to je len naivita cirkvi, že
tak lacno vie prenajať alebo pustiť
svoj majetok?“
Lukáš Zuzelka, reportér TA3:
„To čo si o všetkom myslia slovenskí biskupi doteraz nevieme.
K podozrivému ﬁnancovaniu sa od
začiatku kauzy nevyjadrujú.

Bitka o Bezáka
Exkluzívnym hosťom knižného veľtrhu v Bratislave bol Paul Hoffman
Dobrá správa je, že knihy sa stále
čítajú. Svedčí o tom vysoká návštevnosť 21. ročníka medzinárodného
knižného veľtrhu Bibliotéka, ktorý potrvá do nedele.
Vyše 150 vystavovateľov z desiatich krajín prezentuje od štvrtka svoje
knihy na ploche 6 350 štvorcových
metrov na bratislavskom výstavisku.
„Tento rok sme veľtrh ozvláštnili jesennou čitárňou,“ povedala hovorkyňa
výstaviska Antónia Čermáková. V čitárni je aj antikvariát, kde nájdete unikátnu zbierku 130 kníh z populárnej
edície Stopy. Pokochať sa môžete tiež
kompletným pôvodným dielom Alfreda Hitchcocka Traja pátrači.
Bodoval aj Satinský
Druhý deň veľtrhu išli na odbyt
najmä knihy pre deti. Veľký záujem
bol tiež o korešpondenciu Júliusa Satinského Listy Oľge. Prvenstvo najpredávanejších kníh si zhruba na polovicu
delili detektívky a ženské romány. Absolútnym hitom však bola kniha rozhovorov s odvolaným arcibiskupom
Róbertom Bezákom od Marie Vrabcovej Vyznanie, ktorá bola v priebehu
niekoľkých minút beznádejne vypredaná, rovnako ako kniha rozhovorov
s Bezákom od Štefana Hríba. Exkluzívnym hosťom bol americký spisovateľ Paul Hoffman, autor úspešnej ságy
Ľavá ruka Boha, ktorý predstavil svoju
trilógiu Pod krídlami anjela.
Najväčšia a najmenšia
Najväčšou a zrejme najdrahšou
knihou bola 568-stranová publikácia
Baroko s rozmermi 288 x 398 milimetrov za 119 eur. Azda najmenšie
boli miniatúrne knižky citátov s rozmermi 40 x 55 milimetrov.
IRIS KOPCSAYOVÁ
Plus jeden deň, 16.11.2013

Lukáš Zuzelka, TA3, 17.11.2013

Pozastavené stíhanie voči biskupovi luxusu
Súd v Hamburgu predbežne zastavil trestné stíhanie proti nemeckému biskupovi Tebartzovi-van
Elstovi. Toho Vatikán v októbri
poslal do dočasného vyhnanstva
pre škandál s predraženou rezidenciou v Limburgu. Duchovný
bol podozrivý z krivej výpovede,
týkajúcej sa jeho luxusného letu
do Indie.
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Ak biskup zaplatí dvadsaťtisíc
eur, vyhne sa súdnemu procesu,
oznámil to vrchný krajinský súd
v Hamburgu. Pozadím prípadu je
civilný spor biskupa s magazínom
Der Spiegel. Ten o ňom napísal,
že pri minuloročnej ceste do Indie
za chudobnými deťmi letel prvou
triedou. Tebartz-van Elst to poprel
a podal na časopis žalobu. Podľa

hamburského štátneho zastupiteľstva ale pod prísahou klamal.
Prokuratúra preto podala žiadosť
o takzvaný trestný príkaz. Súd
oznámil, že so zastavením trestného stíhania súhlasí pod podmienkou zaplatenia dvadsiatich tisíc
eur. Ak tak biskup neurobí, prípad
poputuje na súd.
Rádio Slovensko, 19.11.2013
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Rozhýbe cirkevné reštitúcie prokuratúra?
Štát stále nevie, aké majetky vrátil
cirkvám v reštitúciách. A niekoľko rokov to tak zrejme aj zostane. V reštitúciách pritom išlo o nehnuteľnosti za
milióny eur.
Dohody, ktoré uzavrel Slovenský pozemkový fond s cirkvou po páde totality, sa stratili v archívoch. Na tom, kto
má fondu prikázať, aby urobil poriadok
v dokumentoch, sa kompetentní nedokázali niekoľko mesiacov dohodnúť.
Riešenie našli, až keď sa o celú vec začala zaujímať polícia. Verejnosti chcú
údaje o reštitúciách predstaviť, až keď
spisy prevedú do digitálnej podoby.
A to môže trvať ešte veľmi dlho.
Na to, že pozemkový fond nemá
informácie o majetku, ktorý vrátil
cirkvám, upozornil denník Pravda
v auguste tohto roka. Vtedy sa Slovenského pozemkového fondu a tiež Štátnych lesov SR pýtal na pozemky, ktoré
cirkvi reštituovali.
Na rozdiel od lesníkov, ktorí poslali kompletné údaje, fond zverejnil
len výsledky reštitúcií po roku 2005.
Gro majetkov sa pritom cirkvi vrátilo od roku 1993 do 2005. Z fondu to
vtedy vysvetlili tým, že dohody sú
v archívoch a nemá ich spracované.
Zodpovednosť za to, kto má nariadiť
kontrolu v archívoch, si prehadzoval
Úrad vlády aj ministerstvo pôdohospodárstva. Po zverejnení týchto informácií advokát, ktorý si neželá byť
menovaný, podal na Generálnu prokuratúru trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Tvrdí, že za tým môže
byť zneužívanie právomoci verejného
činiteľa. „Bol som ako občan pobúrený tým, ako sa Slovensko tvári, že je
právny štát. Pritom dokáže prehliadať
takú závažnú vec, akou je strata dokumentov. Potom nemá nikto šancu zistiť, koľko pozemkov a v akej hodnote
bolo cirkvám vrátených. Ide pritom
o milióny,“ vraví. Polícia podľa našich
informácií vypočula jedného zamestnanca pozemkového fondu a pred týždňom prípad uzavrela s odôvodnením,
že trestný čin nebol spáchaný. Advokát
sa tak rozhodol podať na prokuratúru
sťažnosť pre nedostatočné prešetrenie
prípadu. To, že fondu chýbajú kompletné materiály za celé obdobie, mohla spôsobiť nedôslednosť vtedajšieho
vedenia rezortu pôdohospodárstva,
ktoré neuložilo fondu povinnosť každoročne predkladať súhrne spracované rozhodnutia o všetkých vrátených
majetkoch. Chyba by sa mohla napra-
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viť podaním návrhu na kompletizáciu
údajov. Ministerstvo pôdohospodárstva ani vláda sa však doteraz do toho
nehrnuli. Problémom bolo najmä to,
že sa pár mesiacov nevedeli zhodnúť
na tom, v čej právomoci je takýto návrh podať. Generálneho riaditeľa a námestníka fondu navrhuje do funkcie
minister pôdohospodárstva, no vymenúva ich vláda. Tej sa zodpovedajú aj
za svoju činnosť. V pozemkovom fonde pôsobí aj Rada fondu, ktorá je jeho
najvyšším kontrolným orgánom. Má
11 členov, ktorých volia zas poslanci
parlamentu. Ministerstvo pôdohospodárstva sa najprv odvolávalo na to, že
činnosť Slovenského pozemkového
fondu neriadi. Z Úradu vlády mali na
vec iný názor a tvrdili, že kompletizáciu reštitučných spisov môže nariadiť iba ministerstvo. Podľa analytika
Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Radovana Kazdu neschopnosť
rozhodnúť, kto má právomoc dať veci
do poriadku, je spôsobená aj charakterom pozemkového fondu. „Je vyňatý
z kompetencie štátu a mal by vystupovať ako nezávislá inštitúcia. Tým, že
riaditeľa menuje vláda na návrh ministra, to celkom pravda nie je. No je veľmi neštandardné, že pozemkový fond
nemá žiadnu kompletizovanú databázu o tom, koľko bolo reštitúcií a v akej
hodnote,“ hovorí. Reakcie z ministerstva aj Úradu vlády sa podľa neho
dajú chápať tak, že kompetentní od
sumarizovania záznamov dávajú ruky
preč. „Je zvláštne, že ministerstvo sa
zatiaľ nijako nesnažilo zisťovať údaje,
aby malo aspoň orientačnú predstavu, že čo fond robí,“ dodáva Kazda.
To, že sa začala o záznamy zaujímať
polícia, asi konečne prinútilo štátne
inštitúcie k činnosti. Z rezortu pôdohospodárstva uznali, že Úrad vlády
mal pravdu v tom, že jedine minister
Ľubomír Jahnátek môže návrh na kontrolu reštitučných spisov predložiť na
rokovanie vlády. „Táto činnosť sa týka
ním riadeného rezortu. To však v žiadnom prípade neznamená, že ministerstvo môže takýto materiál vypracovať.
Problematika cirkevných reštitúcií
poľnohospodárskej pôdy patrí výlučne
do kompetencie pozemkového fondu,
ktorý tento materiál môže do vlády
predložiť prostredníctvom ministerstva,“ uviedol Peter Hajnala z tlačového odboru rezortu. Pozemkový fond
potvrdil, že ich pracovníka vypočúvala
polícia. „Disponujeme však všetkými

dohodami, ktoré boli uzavreté medzi
pozemkovým fondom a jednotlivými
cirkvami v rokoch 1993 až 2005, nie
sú však v digitálnej podobe a z toho
dôvodu poskytnutie sumárnych údajov
je časovo náročné vzhľadom na kapacitné možnosti a iné úlohy pracovníkov,“ uviedla hovorkyňa fondu Darina
Pinterová. S prípravou digitalizácie
údajov už pozemkový fond vraj začal.
Kedy bude hotová a štát aj verejnosť
budú konečne vedieť, koľko poľnohospodárskych pozemkov vydal cirkvám do roku 2005, zatiaľ nieje známe.
Rozloha pozemkov, ktoré vrátili
cirkvám
Slovenský pozemkový fond od roku
2005
Rímskokatolícka cirkev 1 096 ha
Evanjelická cirkev 169 ha
Gréckokatolícka cirkev 114 ha
Židovské nábož. obce 27,6 ha
Reformovaná kresť. cirkev 131 ha
Spolu 1537,6 ha
Štátne lesy SR od roku 1993
Rímskokatolícka cirkev 54 950 ha
Evanjelická cirkev 1288 ha
Gréckokatolícka cirkev 530,84 ha
Židovské nábož. obce 9,86 ha
Reformov. kresť. cirkev 79,49 ha
Ostatné rehole a rády 7 875,66 ha
Spolu 64 733.85 ha
Slovenský pozemkový fond by
mal údaje o všetkých cirkevných reštitúciách zverejniť až vtedy, keď dokumenty digitálne spracuje.
Lucia Krbatová, Pravda, 19.11.2013

Metlou sa chcel vlámať
do kostola
ZLATNO - Absolútne netradičný
nástroj použil Michal (24), ktorý
sa chcel vlámať do kostola v Zlatne
(okr. Zlaté Moravce). Bočné dvere
sa rozhodol vypáčiť metlou, ktorú
našiel pri kostole! Jeho vyčíňanie
si všimli pozorní susedia, ktorí zavolali políciu. Mladíkovi sa síce
podarilo z miesta činu ujsť, muži
zákona ho však zakrátko chytili.
Išlo o miestneho chlapca, s ktorým
už zlatomoravskí policajti mali do
činenia. Pred časom im totiž spred
herne ukradol služobné auto. Za
krádež v štádiu pokusu teraz hrozí
Michalovi dvojročný trest odňatia
Nový čas, 20.11.2013
slobody.
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Prežijú väčšie cirkvi bez podpory štátu?
Konečne prvý údaj, ktorý aspoň čiastočne prezrádza, ako si s ﬁnanciami
vystačia cirkvi, získalo ministerstvo
kultúry. Tie rezortu potvrdili, koľko
percent z ich celkových nákladov tvorí
štátna dotácia. Pri najväčších cirkvách
je okolo 25 percent. Analytik Jaroslav
Šebek tvrdí, že z údaju vyplýva, že tieto cirkvi by sa dokázali zaobísť aj bez
štátnych peňazí. Mohlo by sa to týkať
rímskokatolíckej, evanjelickej a gréckokatolíckej cirkvi. Ministerstvo kultúry konkrétne cirkvi zatiaľ nechcelo
vymenovať. Minister kultúry Marek
Maďarič otvoril otázku nového spôsobu ﬁnancovania cirkví ešte začiatkom
tohto roka. K tomu, aby mohla diskusia o možnej odluke cirkví od štátu
začať, potrebuje súpis ich majetku. Ten
mu od februára neboli schopné poskytnúť. Šéf rezortu kultúry v lete pridal
požiadavku, kde sa cirkví pýtal, koľko
z ich celkových nákladov tvoria štátne
dotácie. Z odpovedí chcel získať predstavu, do akej miery sú od štátu závislé
a či by sa po prípadnej odluke dokázali
zaﬁnancovať samy. Čím nižší percentuálny podiel z nákladov tvorí štátna
dotácia, tým je cirkev samostatnejšia.
S poskytnutím tejto informácie cirkvi
nerobili až také tajností ako pri súpise.
Okrem Ústredného zväzu židovských
náboženských obcí zatiaľ Maďaričovi
odpovedali všetky, čo potvrdil aj rezort
kultúry. „Pri väčších cirkvách tvorí podiel štátnej dotácie na ich celkových
nákladoch asi 25 percent, pri menších
tvorí táto štátna dotácia rozhodujúcu
časť ich príjmov,“ uviedol hovorca Jozef Bednár. Najväčší počet veriacich
má podľa sčítania ľudu z roku 2011
rímskokatolícka cirkev, až 3 347 277
ľudí. Nasleduje evanjelická cirkev,
ku ktorej sa hlási 316 250 veriacich,
grékokatolíkov je 206 871. Podľa cirkevného analytika Jaroslava Šebeka
je štátna dotácia vo výške 25 percent
z celkových nákladov pri veľkých
cirkvách zanedbateľná a dokázali by
si poradiť aj bez nej. „Odluka cirkvi
od štátu je v tomto prípade určite reálna. Základný predpoklad však je, ako
dokážu jednotlivé cirkvi efektívne využívať majetok, ktorý majú k dispozícii. Na Slovensku je situácia veľkých
cirkví v tomto dokonca priaznivá, pretože množstvo majetku získali v reštitúciách a majú tiež veľa veriacich,
ktorí ich môžu podporovať,“ hovorí.
Cirkvi v Nemecku či Rakúsku dokonca vykazujú zisky zo svojich činností
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a to by mohla byť podľa neho cesta aj
pre tie naše. Z prenájmu nehnuteľností
si napríklad môžu vykryť stratu, ktorá
by im vznikla po pozastavení štátnych
dotácií. Bývalý hovorca Konferencie
biskupov Slovenska Marián Gavenda
tvrdí, že katolícka cirkev by možno
dokázala bez podpory štátu prežiť, no
odrazilo by sa to na úbytku aktivít pre
veriacich. „Široký okruh aktivít, ktoré
nie sú len liturgické, by po stiahnutí dotácie museli obmedziť,“ hovorí. Podľa
neho by sa to týkalo najmä koncertov
na farách či kultúrnych a vzdelávacích
programov pre deti. Upozorňuje, že ak
bude mať cirkev menej peňazí, bude
zákonite robiť aj menej pre spoločnosť.
Pri súpise majetku majú cirkvi problém
s tým, akým spôsobom majú k nemu
pristúpiť. Expertná komisia rezortu
kultúry bude preto na najbližšom zasadnutí so zástupcami Konferencie biskupov Slovenska, Ekumenickej rady
cirkví a Ústredného zväzu židovských
náboženských obcí riešiť otázku, ako
sa súpis bude realizovať, aby sa žiadna
z cirkví necítila ukrivdená.
Dôvod, prečo sa cirkvi dlhodobo
bránia súpisu majetku, je podľa Šebeka
v neschopnosti komunikovať s verejnosťou. „Problém sa týka najmä najväčšej katolíckej cirkvi, ktorá namiesto
toho, aby komunikovala s ľuďmi,
predkladala návrhy a dokázala aj transparentne predložiť súpis, vôbec nereaguje,“ vysvetľuje.
Rezort kultúry tvrdí, že má záujem nastaviť taký model ﬁnancovania
cirkví štátom, ktorý by bol spravodlivý, solidárny a prihliadal na historické
a okolnosti. „V programovom vyhlásení vlády ministerstvo kultúry deklarovalo záujem na pokračovaní diskusie
o problematike ﬁnancovania cirkví,
a to s dôrazom na jej odbornú rovinu.
Takúto diskusiu ministerstvo aj vedie,“
dodal Bednár.
Podľa informácií Pravdy najbližšie
zasadnutie expertnej komisie, kde sa
bude rozhodovať o tom, ako pristúpia
cirkvi k súpisu ich majetku, sa uskutoční v decembri.
Rímskokatolícka cirkev 21540 974eur
Evanjelická cirkev 3 695 535 eur
Gréckokatolícka cirkev 3 784 437 eur
Reformovaná kresťanská cirkev
1 991 320 eur
Pravoslávna cirkev 1706548 eur
Ústredný zväz židovských náboženských obcí 124 821 eur
Evanjelická cirkev metodistická

266 901 eur
Apoštolská cirkev na Slovensku
372 237 eur
Bratská jednota baptistov 288 498 eur
Cirkev bratská 319 757 eur
Cirkev adventistov siedmeho dňa
19 087 eur
Cirkev československá husitská
102138 eur
Starokatolícka cirkev na Slovensku
103 414 eur
Novoapoštolská cirkev 8 300 eur
Konferencia biskupov Slovenska
146 517 eur
Ekumenická rada cirkví 69 707 eur
Konferencia vyšších predstavených
ženských reholí na Slovensku 423 289
eur
Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku 18 500 eur
Slovenská katolícka charita 2 337 848
eur
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku 208 657 eur
Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi 26 555 eur
Spolu 37 555 040 eur
Štátne dotácie pre cirkvi v roku 2012
Štátny fond prezradil, koľko reštituovali cirkvi
Údaje o pozemkoch, ktoré cirkvám vydal Slovenský pozemkový fond
v rokoch 1993 až 2005, by mohli byť
v budúcnosti známe. Dohody o reštitúciách za toto obdobie má fond uložené
len v archívoch, a preto nevedel presný údaj o tom, k akým pozemkom sa
cirkvi dostali v čase, keď reštituovali
najviac. Po viacerých urgenciách denníka Pravda poskytol aspoň približný
údaj. Od roku 1994 do roku 2005 mal
cirkvám vrátiť asi 461988 ha pôdy. Pre
porovnanie je to od pádu totality po
súčasnosť takmer o 400-tisíc ha viac,
než cirkvi dostali od Štátnych lesov
SR. Do budúcnosti fond pripravuje digitalizáciu dokumentov. „Pre prípravu
digitalizácie záznamov o cirkevných
reštitúciách fond uskutočnil v rámci
svojich aktuálnych ﬁnančných, personálnych a odborných možností už konkrétne kroky, ktoré sú v štádiu riešení,“
povedala hovorkyňa Darina Pinterová.
Na otázku, či už spustili tender na dodávateľa systému na spracovanie dokumentov, už neodpovedala.
Odluka cirkvi od štátu je v tomto
prípade určite reálna. Jaroslav Šebek
cirkevný analytik
Lucia Krbatová, Pravda, 19.11.2013
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Pochybné zbierky chcú stopnúť
Podvody so zbierkami má sťažiť nový
zákon, s ministerstvom ho pripravili
aktivisti. Pouličné zbierky majú trvať
len 14 dní a z výnosu môžu náklady
tvoriť iba 20 percent. Pochybné pouličné zbierky, napríklad na detskú
onkológiu, o ktorých nevedia ani nemocnice, sa aktivisti s ministerstvom
vnútra pokúsia vytlačiť z našich miest.
Ministerstvo pripravilo návrh zákona
o verejných zbierkach, ktorý má pre ne
priniesť pevné a priehľadné pravidlá.
Nahradil by 40 rokov starý zákon ešte
z čias komunistického režimu. Vznik
návrhu, ktorý sa už pripomienkuje, vlani podnietila Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva. Jej členmi sú
neziskové organizácie, ako napríklad
Liga proti rakovine, Amnesty International či nadácia Pontis. „Dôvodom
bola neuspokojivá situácia, keď starý
zákon otváral dvere veľmi pochybným
aktivitám jednotlivcov a skupín, čo cez
účelovo založené občianske združenia
realizujú celoročné pouličné zbierky
doslova na čokoľvek a často pri tom
zneužívali mená renomovaných organizácií,“ vraví Igor Polakovič z Centra
pre ﬁlantropiu.
Iba 20 percent nákladov
Verejné zbierky sa majú konať len
na verejnoprospešné účely a majú ich
organizovať právnické osoby. Návrh
oceňuje aj Soňa Rebrová, šéfka neziskovej organizácie Želaj si, ktorá tvrdí,
že dnes robia zbierky aj súkromné osoby, ktoré nepotrebujú povolenie. „Ak
nejaká organizácia chce povolenie
obísť, urobí zbierku súkromná osoba
a potom organizácii prípadné ﬁnancie
venuje,“ vysvetľuje. Po novom má byť
každá zbierka a s ňou aj právnická osoba, ktorá ju organizuje, zaregistrovaná
v registri zbierok, ktorý bude viesť
ministerstvo a bude verejne prístupný. Každá zbierka dostane registračné
číslo, ktoré má organizácia zverejniť
na svojom webe. Internetovú stránku
musia mať všetci organizátori zbierok.
Organizácia, ktorá bude vykonávať
zbierku, má podľa návrhu povinnosť
zriadiť na ňu v banke osobitný účet.
Vo všeobecnosti bude môcť zbierka
trvať 12 mesiacov, do prenosných pokladničiek sa bude môcť zbierať len 14
dní. Z hrubého výnosu zbierky bude
môcť organizátor podľa návrhu použiť
na svoje náklady najviac 20 percent.
Dnes to môže byť až 50%. Pri zbierke do prenosných pokladničiek by
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nemohli byť z výnosu platené osoby,
ktoré zbierku vykonávajú. Aj na prenosnej pokladničke bude musieť byť
registračné číslo zbierky. Pri predmetoch určených na predaj pre charitatívne účely má byť na viditeľnom mieste
suma z ceny výrobku, ktorá pôjde do
výnosu zbierky. Kontrolovať dodržiavanie zákona má okrem ministerstva
vnútra aj okresný úrad, ak sa bude
zbierka konať len na území okresu.
Organizátor po skončení zbierky bude
musieť ministerstvu alebo okresnému úradu do 90 dní podať predbežnú
správu a do 12 mesiacov záverečnú.
Ich súčasťou majú byť aj všetky doklady, ktoré budú informovať o naložení s výnosom zbierky. Za porušenie
niektorého z predpisov môže dostať
organizátor pokutu od sto do tisíc eur.
Ak návrh prejde vládou a parlamentom, mal by platiť od 1. júla budúceho
roku.
Priestor na zlepšenie
„Veríme, že tento zákon vytvorí
zákonný rámec na sprehľadnenie zbierok,“ vraví Eva Kováčová, výkonná
šéfka Ligy proti rakovine. Neziskové
organizácie združené v koalícii podľa Polakoviča oceňujú najmä to, že
už nemá byť možné, aby sa pouličné
zbierky robili celý rok, ako je to teraz.
Programovej šéfke nadácie Pontis Monike Smolovej sa páči aj stanovenie
presného percenta, ktoré sa môže použiť zo zbierky na náklady. Na druhej
strane koalícia neziskoviek by podľa
Polakoviča privítala, keby „kontinuálne verejné zbierky“, ako napríklad
Deň narcisov, mali povolenie na neurčitý čas a nemuseli sa registrovať
každý rok. Ocenila by tiež, keby mohli
maximálne náklady tvoriť až štvrtinu
z hrubého výnosu zbierky.
Čisté výnosy
Top zbierky
- Deň narcisov 2012 (Liga proti rakovine) 975 645 eur
- Dobrá krajina (Nadácia Pontis)
950 876 eur
- Dobrá novina (eRko) 801 460 eur
- Človek v núdzi (Slovenská katolícka
charita) 198 147 eur
- Kvapka nádeje (Nadácia Kvapka nádeje) 195 014 eur
- Hodina deťom (Nadácia pre deti Slovenska) 191 218 eur

podľa návrhu mohli vyberať na každú
zbierku len dva týždne. Ján Krempaský

Do pokladničiek v uliciach by

Rádio Slovensko, 19.11.2013

Zdroj - Centrum pre ﬁlantropiu,, zbierky
za roky 2011/2012

SME, 20.11.2013

Verejné zbierky
pod verejnou kontrolou
Verejné zbierky pod verejnou kontrolou. To je motto, ktoré viedlo Ligu proti rakovine a ďalšie neziskové organizácie k iniciovaniu nového zákona
o verejných zbierkach. Ten pôvodný
je ešte z roku 1973. Nové znenie má
zadeﬁnovať presné pravidlá a zabrániť
zneužívaniu zbierok.
Na potrebu nových pravidiel dlhšie
upozorňujú aj organizácie, ktoré verejné zbierky organizujú. Po tohtoročnom
Dni narcisov v apríli na to upozornila
aj Liga proti rakovine. Jej výkonná
riaditeľka Eva Kováčová: „Ľudia nám
telefonovali počas Dňa narcisov, že sa
stretávajú s rôznymi dobrovoľníkmi,
ktorí nie sú označení, by to spôsobilo
nejaký ten pokles vo výnose zbierky.“
Redaktorka: „Aj preto ministerstvo vnútra pripravilo návrh nového
zákona. Silvia Keratová z tlačového
odboru rezortu.“
Silvia Keratová, Tlačový odbor
Ministerstva vnútra SR: „Cieľom
nového zákona je zvýšenie transparentnosti pri vykonávaní verejných
zbierok a pri využití čistého výnosu
verejnej zbierky na určený všeobecne
prospešný účel.“
Redaktorka: „Zákon zavedie Register verejných zbierok, ktorý bude
obsahovať všetky podrobné údaje
k povoleniu zbierky. Generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity
Radovan Gumulák oceňuje, že zákon
stanoví výšku nákladov na dvadsať
percent.“
Radovan Gumulák, sekretariát
Slovenskej katolíckej charity: „Zo
všetkých peňazí, ktoré vyzbierate, maximálne môže byť použitých týchto
dvadsať percent na náklady, ktoré boli
spojené s konaním zbierky.“
Redaktorka: „Zákon ale prináša
aj sankcie. V prípade, ak organizácia
nepredloží vyúčtovanie zbierky, môže
ich to stáť až tisíc eur. To sa ale Radovanovi Gumulákovi zdá málo. Preto
ešte niektoré mimovládky budú návrh
pripomienkovať. Čas na to majú do
tretieho decembra.“ Elena Koritšánska
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Peniaze vraj nepotrebujeme
Spišská diecéza peniaze vraj nepotrebuje, nevie, čo by s nimi
robila, v kraji chudobných niet,
a pre tých pár, čo občas zaklopú
na brány cirkevných palácov, má
svojho bohatstva nadostač. Naozaj
tu niet, s kým by sa mohla podeliť. Možno nejaký ten Róm, čo sa
narodil v chatrči s deravou strechou, medzi odpadkami, v osade
za dedinou. Pre ktorého niet starostlivosti, ani dostatku jedla, ani
materskej školy, ani základnej
školy s jednozmennou prevádzkou, telocvičňou, jedálňou, teplou
stravou. Pre ktorého niet možnosti
naučiť sa cudziemu slovenskému
jazyku cez svoj vlastný, rodný
jazyk, a postúpiť do normálnej
strednej školy a do zamestnania.
Pre ktorého vládnuca majorita prichystala bezvýchodiskovosť, zmar
a deravú sociálnu sieť. Ale, ako mi
povedalo niekoľko poslušných
ovečiek, Rómovia predsa nie sú
ľudia, predsa by sme sa o nich my,
cirkev, nemali starať, navyše, keď
sa o tých príživníkov s početnými
rodinami stará náš zlý slovenský
štát, tí darební politici. Veď my
sami nemáme dosť, tak sa predsa
nebudeme deliť. Alebo, aj to som
počul - pomôžeme Afrike, Indii,
veď tam katolícke charity vítajú, aj
sú naučení na naše európske peniaze, aj nás potľapkávajú, kým tu, na
Slovensku, pár kilometrov za dedinou, si našu pomoc nikto neváži,
nikto nás nevíta, ba nevďačníci to
sú, a len si predstavte, ako žijú!
Neviem, ako Matka Tereza kádrovala svojich darcov, aby mohla čo
najviac pomáhať chudobným. Ako
zisťovala, či medzi nimi náhodou
nie je aj nejaký arcibiskup. Lebo
účel nesvätí prostriedky, a tak nech
radšej pár ľudí zomrie v biede, než
by vzala peniaze od arcibiskupa. Verím, že takto nerozmýšľala, skôr je asi pravdou, že v našej
cirkvi by sme sa o Matke Tereze
nedozvedeli; nie, že by tu jej podobnej nebolo, ale vrchnosť by ju
dala rýchlo do laty, aby im, nebodaj, neprerástla cez hlavu. Alebo,
jednoducho, možno naša cirkev je
taká zvyknutá na štátne ﬁnancovanie, daňové úľavy a podivuhodné
bankové transakcie, že naozaj už
žiadne peniaze, navyše od arcibis-
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Peniaze z predaja Bezáka nechceme!
Šokujúci odkaz zo Spišskej diecézy
Záujmy cirkvi prevýšili dobrý
úmysel! Róbert Bezák na predstavení svojej knihy rozhovorov Vyznanie uviedol, že celý zisk z jej
predaja venuje na charitatívne účely. Vybral si Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach (okr. Kežmarok),
ktorý založil a vedie katolícky kňaz
Marián Kuffa. Spišská diecéza
však teraz šokuje vyhlásením, že
peniaze, ktoré by pomohli ľuďom
v núdzi, prijať nemôže.
Dlhoočakávaná kniha Vyznanie
novinárky Marie Vrabcovej bola verejnosti predstavená iba minulý týždeň a na pultoch kníhkupectiev sa po
nej okamžite zaprášilo. ,,Táto kniha
nemôže byť o zárobku, preto sme
s vydavateľom aj zmluvne zakotvili,
že honorár venujem inštitútu,“ tvrdil
arcibiskup Róbert Bezák. Oslovila
ho najmä činnosť združenia, ktoré
sa stará o ľudí na okraji spoločnosti.
Vtedy však ani nerátal s tým, že cirkev niekoľko tisíc eur z jej predaja
nebude chcieť. ,,Ďakujeme autorom
za ich záujem o dielo dobročinnej lásky v Žakovciach, avšak aj v tomto
prípade platí morálny princíp: Účel
neposväcuje prostriedky. Preto ich
peniaze prijať nemôžeme,“ vyjadri
la sa Spišská diecéza. Róbert Bezák
stále verí v to, že peniaze nakoniec
pôjdu tým, ktorí to naozaj potrebujú.
,,Keďže som človek cirkvi, bol by
som rád, keby tie ﬁnancie použila na
pomoc ľuďom v núdzi práve cirkev.
Preto budem hľadať spôsob, ako ich
darovať niektorej z charitatívnych
cirkevných inštitúcií. Verím, že sa
nájde taká, ktorá dar prijme,“ nevešia hlavu bývalý arcibiskup. Nový
Čas sa pokúšal spojiť aj s farárom
Mariánom Kuffom, ktorý sociálne zariadenie vedie, no neúspešne.
Údaje o predajnosti knihy, ktorá
sa hneď po vydaní zaradila medzi
bestsellery, naznačujú, že na pomoc
druhým nepôjde malá suma. Prvých
10 000 výtlačkov sa vypredalo za
pár dní a vydavateľstvo už spustilo
aj jej dotlač.

ČÍTALI STE KNIHU
RÓBERTA BEZÁKA
S NÁZVOM VYZNANIE?
Marcel Kubinec, správca farnosti Šoporňa (Za pôsobnosti Róberta Bezáka bol dekanom v Trnave.)
- ,,Knihu Vyznanie som prečítal za jednu noc. Teraz už ju čítam
po druhý raz. Je to jeden hlboký
ľudský príbeh moderného Jóba,
ktorý prišiel o všetko, ale ja verím,
že Boh má aj s takýmto človekom
svoje plány.
Ladislav Parák, dekan, Veľký
Meder (Predtým, než ho arcibiskup Orosch presunul, bol dekanom v Šali.)
- Samozrejme, že knihu budem
čítať. Mňa pán emeritný arcibiskup
Bezák menoval za dekana, bol to
môj nadriadený a je pre mňa cťou
si tú knihu prečítať. A, samozrejme, dôvodom je i to, aby som mal
prehľad o všetkom, ako to bolo.
Stanislav Vojtko, dekan, Trnava
(Za čias Róberta Bezáka bol na fare
vo Svätom Jure.)
- Ja vám, bohužiaľ, nič neodpoviem, ako včera tak aj dnes mám
obrovské množstvo roboty, prepáčte, zavolajte niekoho iného.
František Bačík, dekan, Piešťany (Za dekana ho vymenoval ešte
Róbert Bezák.) - Teraz ma nemôžete vyrušiť so žiadnou otázkou, lebo
budem riešiť duchovné cvičenia.
Nebudem riešiť teraz Bezákovu
knihu.
Marek Jesenák, dekan, Hlohovec (Do farnosti v Hlohovci ho
uviedol ešte Ján Sokol.) - My nemáme právo hovoriť, za nás je tu
hovorca, nech sa páči obráťte sa
tam.
Samotný arcibiskup Ján Orosch, nástupca Róberta Bezáka, sa
ku knihe Vyznanie nevyjadril.
Spišský biskup Štefan Sečka
Diecéza odmietla prijať peniaze
na zariadenie v Žakovciach.

kupa, nepotrebuje. O tých najchudobnejších v našej spoločnosti sa
starajú mimovládne organizácie,
zapálení jednotlivci, sekty, niektoré cirkvi a štát. Katolícka cirkev by

mohla urobiť pre dobro Slovenska
veľmi veľa. Jej hodnostári by však
museli prestať ponižovať ľudí - aj
arcibiskupa.

Martin Čeliga
Nový čas, 21.11.2013

Anton Marcinčin, HN, 21.11.2013
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Ohrdli Bezákove peniaze
Cirkev od odvolaného arcibiskupa
neprijala pomoc pre ľudí v útulku
Zdá sa, že kontroverzne odvolaný
trnavský arcibiskup Róbert Bezák sa
cirkvi ničím nezavďačí. Hoci sa výťažok z oboch kníh rozhovorov, ktoré s ním vyšli, rozhodol venovať na
charitu, cirkev jeho peniaze nechce.
A to už je silná káva.
„Účel neposväcuje prostriedky.
Preto ich peniaze nemôžeme prijať,“
vyjadril sa hovorca Spišskej diecézy
Peter Majda. Bezák chcel totiž peniaze z predaja knihy Vyznanie venovať fare a Inštitútu Krista Veľkňaza
v Žakovciach. Štatutárom a kňazom
v Žakovciach je Marián Kuffa, brat
poslanca za Obyčajných ľudí Štefana Kuffu, známeho extrémne
konzervatívnymi názormi. Mariána
Kuffu však verejnosť pozná ako katolíckeho rebela, ktorý sa na svojej
fare venuje chorým, postihnutým,
bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín, sirotám a tiež alkoholikom, narkomanom a prostitútkam.
Napriek tomu, že sa pustil do bohumilej činnosti, cirkev peniaze určené
na pomoc jeho útulku odmietla.
Pekne ďakujeme!
„Spišská diecéza sa prostredníctvom médií dozvedela o zámere
autorov knihy Vyznanie darovať
ﬁnančný výťažok z predaja tejto
publikácie na činnosť fary a Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach.
Spišská diecéza veľmi pekne ďakuje autorom za ich záujem o dielo
dobročinnej lásky v Žakovciach,“
uviedol hovorca Spišskej diecézy
Peter Majda. Vzápätí však dodal, že
peniaze od Bezáka nechcú. Stanovisko Mariána Kuffu sme nezískali,
na fare nebol.
Trvá na svojom
Odvolaný arcibiskup trvá na svojom, peniaze za knihu chce dať na
charitu. „Keďže som človek cirkvi,
bol by som rád, ak by tie ﬁnancie
použila na pomoc ľuďom v núdzi
práve cirkev. Budem hľadať spôsob,
ako ich darovať niektorej z charitatívnych cirkevných inštitúcií. Verím,
že sa nájde taká, ktorá dar prijme
a nebude mať na zreteli moju kauzu,
ale dobro tých, ktorí sa na ňu s dôverou obrátia,“ povedal Bezák.
Aj ja som na okraji
Venovanie zisku na dobročinné
účely bolo Bezákovou podmienkou
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pre knižné spracovanie jeho príbehu.
„Táto kniha nemôže byť o zárobku,
preto sme s vydavateľom aj zmluvne zakotvili, že honorár venujem
inštitútu, ktorého štatutárom je kňaz
Marián Kuffa. Dlhodobo sledujem,
ako sa stará o ľudí, ktorí sa dostali
na okraj spoločnosti. V istom zmysle
som aj ja na periférii cirkvi, preto teraz ešte viac rozumiem mottu tohto
inštitútu, že ľudia si nezaslúžia úctu
a lásku pre veľkosť svojich zásluh,
ale pre veľkosť svojich potrieb,“
povedal Bezák. Podľa neho sa jeho
životný príbeh v nejakom zmysle
stretáva s príbehom tých ubiedených
ľudí, aj keď každý trie iný druh biedy.
„Dávam im to, čo teraz môžem dať,”
vraví Bezák. Kniha rozhovorov, ktorá vyšla v desaťtisícovom náklade,
(irk, sita)
sa okamžite rozpredala.
Plus jeden deň, 21.11.2013

Rieši ho Vatikán?
Opäť rozruch okolo Bezáka
Počas dvoch týždňov pápež
František prijal na audiencii dvoch
významných prelátov spätých so
Slovenskom. Boli príčinou stretnutia knižné tituly arcibiskupa Róberta Bezáka? Túto otázku si kladie
portál svetkrestanstva. sk, ktorý si
tieto audiencie všimol.
Vo štvrtok 7. novembra poskytla
hlava cirkvi audienciu kardinálovi
Jozefovi Tomkovi. V pondelok 18.
novembra Františka zasa navštívil
apoštolský nuncius na Slovensku
Mario Giordana. Tomko bol pri
vymenovaní Bezáka na čelo arcidiecézy a Giordana zas oznámil Bezákovi, že je odvolaný. Otázne preto
je, či Svätá stolica opäť nerieši rozruch, ktorý vyvolal Bezák svojou
(dp)
knihou Vyznanie.
Plus jeden deň, 22.11.2013

Spišská diecéza odmietla Bezákov dar
Výťažok z knihy Vyznanie, v ktorej
odvolaný arcibiskup Róbert Bezák
hovorí o svojom živote a praktikách v cirkvi, neskončí v Spišskej
diecéze. Diecéza odmietla túto pomoc. Odôvodnila to obsahom knihy a spôsobom, akým autori chceli
peniaze darovať.
Knihu Marie Vrabcovej, ktorá
na vyše 200 stranách prináša pocity Bezáka po jeho odvolaní, začali
predávať iba pred týždňom. Zisk
z jej predaja mal podľa zmluvy
s vydavateľom skončiť v Inštitúte Krista Veľkňaza v Žakovciach
v okrese Kežmarok. Odovzdanie
výťažku na dobročinné účely bolo
podmienkou knižného spracovania. Spišská diecéza však peniaze
odmietla. „Dištancujeme sa od spôsobu, akým autori uvedenej knihy
získali tieto peniaze. Rovnako od
spôsobu, akým ich chceli darovať,“
vysvetľuje hovorca diecézy Peter
Majda a oprel sa pri tom o časť
evanjelia, ktoré hovorí, že ak chce
človek dávať almužnu, nemá o tom
„vytrubovať pred sebou“.
Róbert Bezák si Inštitút Krista
Veľkňaza nevybral náhodou. Tvrdí,
že obdivuje jeho prácu, keďže sa
dlhodobo venuje ľuďom na okraji
spoločnosti. Podľa vlastných slov

sa aj on dostal na perifériu cirkvi.
Inštitút v súčasnosti vedie katolícky
kňaz Marián Kuffa, brat poslanca
za OľaNO Štefana Kuffu, ktorý je
známy kontroverznými vyjadreniami o homosexuáloch. Postoj inštitútu Bezáka neodradil a chce nájsť
inú cirkevnú inštitúciu, ktorá peniaze z predaja knihy prijme. „Verím,
že sa nájde taká, ktorá nebude mať
na zreteli moju kauzu, ale dobro
tých, ktorí sa na ňu s dôverou obrátia,“ doplnil. Kniha vyšla v slovenčine aj maďarčine, spolu v náklade
13-tisíc kusov. Do niekoľkých dní
od vydania ju vypredali a vydavateľstvo avizuje dotlač. Niektoré
katolícke kníhkupectvá však tento titul odmietajú predávať. Patria
k nim predajne Karmeľitánskeho
nakladateľstva a Saleziánov Dona
Bosca. K dôvodom sa však nevyjadrili. Iná situácia je v kresťanskom internetovom kníhkupectve
Kumran. „Knihu máme v ponuke
a podľa našich informácií by mala
byť dostupná od začiatku decembra. Záleží však na vydavateľovi,
či odhadne náklad, keďže z toho
pôvodného sa k nám nedostal ani
jeden kus,“ povedala vedúca internetového obchodu Eva Štrbová.
Jana Trebulová, Pravda, 21.11.2013
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Bezákove odhalenia
polícia vyšetruje
Podozrivé machinácie s cirkevným
majetkom v Trnavskej arcidiecéze,
ktoré odhalil odvolaný trnavský arcibiskup Róbert Bezák, sú zatiaľ neobjasnené.
Podľa arcibiskupa, ktorý sa dostal
pre svoje tvrdenia do nemilosti cirkvi,
svoje zistenia už dôkladne vyrozprával dozorujúcej prokurátorke.“
Ján Mečiar, moderátor: „Polícia
však dôkazy preveruje aj v zahraničí,
aj v Spojených štátoch. Téme sa venuje Rasťo Striško.“
Rastislav Striško, redaktor: „Policajnú vyšetrovateľku zaujímajú naozaj veľmi dôležité skutočnosti, ktoré
odhalil arcibiskup Bezák auditom,
ktorý dal urobiť na Trnavskom arcibiskupskom úrade. A ten audit, ktorý
vykonával audítorka, odhalil naozaj
také skutočnosti, ktoré momentálne
aktívne zamestnávajú samotnú policajnú vyšetrovateľku. Napríklad
jedenapolmiliónový šek v dolároch,
ktorý prišiel na Trnavskú arcidiecézu, alebo rôzne ﬁnančné transakcie
pozoruhodné, ktoré mali vyústiť k tomu, že peniaze mali končiť v sociálnom zariadení, ktoré je momentálne
vo výstavbe a je priamo napojené na
rodinných príslušníkov arcibiskupa
Sokola.“
(Začiatok archívneho záznamu,
12.11.2013)
Róbert Bezák, emeritný arcibiskup: „Bol som naozaj len k vypočutiu
u pani prokurátorky, to, čo som mohol
povedať z tej mojej strany. Ja som sa
dostal k tým výsledkom. A tí ďalší,
ktorí sú kompetentní, tak tí asi budú
tiež pozvaní.“
(Koniec archívneho záznamu,
12.11.2013)
Rastislav Striško, redaktor: „Čo
je ale dôležité, samotná policajná vyšetrovateľka k dnešnému dňu stále
nedospela k takým dôkazom, ktoré by
ju jednoducho prinútili obviniť konkrétnu osobu.“
(Začiatok archívneho záznamu,
12.11.2013)
Róbert Bezák, emeritný arcibiskup: „Len tu hovoríme o dvadsaťjeden rokoch. Veľmi dlhá doba, samozrejme. A prešetrovať to,to je tak
zauzlené jedno s druhým.“
(Koniec archívneho záznamu,
TV JOJ, 21.11.2013
12.11.2013)
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Výročie nežnej revolúcie
Šestnásteho novembra 1989, deň pred
protestným pochodom pražských študentov už pochodovali vysokoškoláci
ulicami Bratislavy. Dnes si pripomíname dvadsiate štvrté výročie tejto
udalosti a rok do štvrťstoročnice si pripomenieme aj zajtra výročím samotnej
nežnej revolúcie. Niektoré z jej cieľov
sa ani podľa hlavných predstaviteľov
novembra dodnes nenaplnili.“
Čo viac si môže človek priať, než
aby zažil, že sa zločinecký režim mení
k lepšiemu. Tak hodnotí jeden z lídrov
revolúcie Fedor Gál svoju účasť na nej.
Podľa neho máme pluralitné médiá,
otvorenú spoločnosť a demokraciu.
Fedor Gál, jeden z lídrov revolúcie: „Výsledkom tej demokracie je napríklad parlament, alebo prezident, na
ktorého ľudia nadávajú, ale nadávajú
zbytočne, pretože je to zrkadlo ich tváre, je to obraz spoločnosti. Podarilo sa
zaviesť systém, kde ľudia sa rozhodujú slobodne, ale kto má zaviesť do tohoto systému aj skutočne slobodných
ľudí?“
Peter Hanák, redaktor: „Jednou
z požiadaviek novembra bolo aj odde-

liť cirkev od štátu, čo sa dodnes nestalo
a ideálne nefunguje ani spolunažívanie
s menšinami, pripomína Fedor Gál.
Ján Budaj tvrdí, že problémom je obrovská moc politických strán a boli to
práve ľudia, ktorí v osemdesiatom deviatom štátostrane vytrhli moc z rúk.“
Ján Budaj, jeden z lídrov revolúcie:
„Tá moc dnes leží vo volebných lístkoch. Dnes by sme mali už sa na seba
pozerať prísnejšie a naozaj si rozmyslieť komu a prečo vlastne ten volebný
lístok dávame.“
Peter Hanák, redaktor: „Pravda
a láska musia zvíťaziť nad lžou a nenávisťou, to bolo motto lídra revolúcie
Václava Havla. Podľa pražského biskupa Václava Malého, ktorý bol hovorcom Občianskeho fóra, tento ideál
stále platí.“
Václav Malý, pražský biskup: „Ale
je to celoživotný ideál, o ktorý sa má
usilovať každý z nás. Nemôžeme očakávať, že to príde zvonka, je to výzva.
Toto heslo, ktoré teda Václav Havel
vymyslel, za ním stojím a že platí stále
a že nikdy nenastane ideálny čas.“ Rá-

dio Slovensko, 15.11.2013

Sokol odmietol veriacu
TRNAVA – Veriaci opäť protestovali pre odvolanie arcibiskupa
Róberta Bezáka! Počas nedeľnej
slávnostnej procesie na počesť
Panny Márie Trnavskej rozprestreli
probezákovské transparenty.
Procesia sa konala včera dopoludnia po ukončení slávnostnej
omše, ktorú v trnavskej Bazilike
sv. Mikuláša v prítomnosti apoštolského nuncia na Slovensku Mária
Giordana celebroval trnavský arcibiskup Ján Orosch. Pred bazilikou čakala cirkevných pohlavárov

veľká skupina veriacich s transparentmi na podporu Róberta Bezáka. Transparenty obsahovali citát obnovte súd, pretože falošne
svedčili proti nemu aj fotograﬁu
pápeža Františka a meno Bezák
s otáznikmi. Transparenty boli aj
na budovách. Predstavitelia cirkvi
prechádzali okolo bez povšimnutia. Emeritný arcibiskup Ján Sokol
odmietol fotograﬁu odvolaného arcibiskupa, ktorú sa mu snažila do
rúk vtisnúť jedna zo žien.
Plus jeden deň, 18.11.2013

Z kostola ukradol aparatúru
SKALKA NAD VÁHOM - Vyšetrovateľ z Trenčína vzniesol obvinenie
pre zločin krádeže proti 20-ročnému mužovi z okresu Trenčín, ktorý ukradol z kostola v Skalke nad Váhom (okres Trenčín) zosilňovač. Muž vošiel
do kostola cez neuzamknuté dvere, následne sa prepchal cez mreže kostola, odcudzil zosilňovač v hodnote 130 eur a odišiel preč. Polícia zosilňovač vypátrala a vrátila ho. Zlodejovi, ktorý kradol na mieste požívajúcom
pietu a všeobecnú úctu, teraz hrozí trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov.
Nový čas, 21.11.2013
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