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OSTATKY VYSTAVIA K VEREJNEJ ÚCTE. POHREBNÉ OBRADY PREBEHNÚ V UTOROK

K metropole východu mal Tomko vždy blízko, pred ôsmimi rokmi v meste oslavoval aj okrúhlu deväťdesiatku.

KOŠICE. Vo svojom bydlisku v Ríme v pondelok v skorých ranných hodinách v kruhu najbližších spolupracovníkov vo veku 98 rokov
zomrel kardinál Jozef Tomko.

Kardinála v júni hospitalizovali v rímskej nemocnici Gemelli po úraze krčnej chrbtice. Pobyt v nemocnici skomplikovala infekcia covid-19,
bol ale mimo ohrozenia života. Skonal až po prepustení z nemocnice.

Jozef Tomko za pápeža Jána Pavla II. pôsobil ako prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Bol tiež predsedom Pápežského
komitátu pre medzinárodné eucharistické kongresy.

Vo Vatikáne pôsobil od roku 1945 a po smrti Jána Korca bol posledným žijúcim slovenským kardinálom.

Celebrantom bude český kardinál Duka

Posledná rozlúčka sa vo štvrtok konala v Ríme v Bazilike sv. Petra pri Oltári katedry.

Pohrebné obrady budú v utorok 16. augusta o 11. hodine v Dóme svätej Alžbety v Košiciach, kde má pripravenú hrobku.

Hlavným celebrantom bude český emeritný arcibiskup kardinál Dominik Duka.

Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský uviedol, že bolo želaním kardinála byť pochovaný v Košiciach.

"Je všeobecne známe, že má pripravenú hrobku v Katedrále svätej Alžbety v Košiciach," ozrejmil Zvolenský.

Uctiť si pamiatku emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinála Tomka môže v Košiciach i verejnosť.

"Podľa liturgického harmonogramu budú ostatky kardinála Tomka vystavené k verejnej úcte v košickej Katedrále sv. Alžbety v nedeľu 14.
augusta od 16.00 do 21.00 h a v pondelok 15. augusta od 9.00 do 12.00 h dopoludnia," informovala Košická arcidiecéza.

Nebo je naším cieľom, vravel

Kardinál Tomko miloval Slovensko. Posledné stretnutia s ním sa udiali na stretnutí mládeže v Košiciach pri návšteve pápeža Františka na
Slovensku a následne mal aj príhovor na ďakovnej púti slovenských veriacich vo Vatikáne, ktorá sa konala koncom apríla.

V Košiciach oslavoval pred ôsmimi rokmi aj svoje okrúhle 90. narodeniny, spolu s emeritným košickým arcibiskupom Alojzom Tkáčom,
ktorý je od neho presne o 10 rokov mladší. Centrom osláv sa im vtedy stali práve Košice, konkrétne slávnostná svätá omša v Dóme sv.
Alžbety.

Pri spomínaných oslavách sa vyjadril, že každý kresťan by si mal priať hlavne svoje spasenie.

„Aby mi Pán Boh otvoril tie brány tam hore. Všetci si musíme priať večné šťastie, nemôžeme sa ho zriecť. Nebo je naším cieľom. Isteže
sa tu na zemi trápime a namáhame, ale Pán Boh vie, čo potrebujeme a dá nám tú odmenu,“ povedal vtedy.

Polyhistor

Jozef Tomko pochádzal z Udavského v okrese Humenné.

Po skončení gymnázia v Michalovciach odišiel na štúdiá na rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu do Bratislavy.

Košický biskup Jozef Čársky ho potom poslal na štúdiá do Ríma. Študoval na tamojšej Pápežskej lateránskej univerzite, vysvätili ho v
roku 1949.

Doma v Československu sa medzitým moci chopili komunisti. Tomko ostal v Ríme.

Celé päťdesiate a polovicu šesťdesiatych rokoch strávil na Pápežskom kolégiu sv. Jána Nepomuckého v Ríme. Bol jeho vicerektorom a
ekonómom. Pokračoval tiež v štúdiu teológie, doktorát získal aj zo sociológie a práva.

Neskôr získal niekoľko čestných doktorátov. Napríklad v USA, Poľsku, Argentíne, Taiwane či Luxembursku, ale nezabudli naň ani doma.
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Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach mu udelila čestný doktorát v roku 2001, neskôr sa pridali i Trnavská
univerzita a Katolícka univerzita v Ružomberku.

V roku 2002 mu prezident Rudolf Schuster udelil Rad Bieleho dvojkríža 1. stupňa.

Stúpal v cirkevnej hierarchii

Pápež Ján XXIII. vymenoval Tomka v roku 1958 za pápežského komorníka.

Tomko stál pri zrode myšlienky vybudovania Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

Do štruktúr pápežskej kúrie vstúpil na začiatku šesťdesiatych rokov. Pôsobil v kuriálnom úrade Kongregácie pre náuku viery.

Bol poradcom pre vieroučné otázky počas Druhého vatikánskeho koncilu.

V roku 1966 sa dostal na čelo Doktrinálneho oddelenia Kongregácie pre náuku viery, neskôr pracoval v komisii pre miešané manželstvá.

Dôležitú cirkevnú funkciu získal v roku 1979, kedy ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za generálneho tajomníka Synody biskupov
titulárneho arcibiskupa.

Kardinálom sa stal v roku 1985, zároveň ho Ján Pavol II. vymenoval za proprefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

Chodil po celom svete. Rodnú krajinu navštívil len raz, krátko, počas „odmäku“ v roku 1968. Potom sa objavil krátko pred pádom
komunistického režimu, v roku 1989, na vysviacke nového spišského biskupa.

Stúpal v rámci cirkevnej hierarchie. Bol členom sedemčlennej vatikánskej komisie kardinálov i členom dozornej rady Vatikánskej banky.

Po osemdesiatke sa funkcií vzdal, pracoval však ešte ako predseda Pápežského komitátu pre medzinárodné eucharistické kongresy.

Slovensko bez kardinála

Kardinál Tomko bol tým, kto navrhol a presadil menovanie Róberta Bezáka do pozície trnavského arcibiskupa.

Po jeho odvolaní pred desiatimi rokmi sa však od neho dištancoval.

Po smrti Jozefa kardinála Tomka stratila Slovenská republika v zbore kardinálov akékoľvek svoje zastúpenie.

Rok 2014. Svätá omša pri príležitosti životného jubilea kardinála Jozefa Tomka (vpravo) a arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča (vľavo) v
Dóme sv. Alžbety v Košiciach.

FOTO: TASR

Kardinál Jozef Tomko a Svätý Otec František sa zdravia počas stretnutia s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach 14. septembra
2021.

FOTO: TASR

Kardinál Tomko v Košiciach.

FOTO: RADO MLÝNEK

Odovzdávanie titulu doctor honoris causa na UPJŠ, 2001.

FOTO: RADO MLÝNEK
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Kúpiť lístok

Toto leto sme pre Vás pripravili bohatý kultúrny program pozostávajúci zo štyroch koncertov. Spojenie kvalitnej hudby a krásneho
prostredia rozkvitnutej záhrady zaručí nevšedný zážitok. V prípade nepriaznivého počasia budeme informovať o náhradnom programe.
Predaj lístkov už teraz na https://tootoot.fm/sk

LETNÉ KONCERTY V BOTANICKEJ ZÁHRADE:

10.7. o 18:00│ Chorus Universitatis Šafarikianae – Od baroka po filmové melódie v podaní univerzitného zboru. 24.7. o 18:30│ MODUS
- Nové a staré hity legendárnej slovenskej skupiny. 07.8. o 18:30│ Norbert Daniš - Slávne aj autorské klavírne skladby v podaní
vynikajúceho klaviristu. 14.8. o 18:30│ 7.P.M. - Finalista súťaže Košický zlatý poklad 2021.

Predaj lístkov už teraz na https://tootoot.fm/sk

V prípade nepriaznivého počasia budeme informovať o náhradnom programe - sledujte FB: Botanická záhrada UPJŠ

Zdroj: Botanická záhrada UPJŠ
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Podvody na internete sú veľmi obľúbenou formou na získavanie financií. V poslednom období sa útočníci na Slovensku zamerali na
portály ako Bazoš.sk, Vinted.sk a ďalšie, ktoré slúžia na nákup, výmenu alebo predaj tovaru. Kým Bazoš.sk začal byť populárnym pre
podvodníkov už dávnejšie, spoločnosť Vinted priniesla rozmach v máji, kedy sa rozhodla rozšíriť svoje pôsobenie aj na Slovensku.

Vinted je litovská spoločnosť a online obchodný portál, ktorý poskytuje používateľom predaj, nákup a výmenu či už nového, alebo
používaného tovaru – vo väčšine prípadov sa jedná o oblečenie alebo doplnky.

Od mája tohto roku bolo zaznamenaných niekoľko pokusov o útok (úspešných či neúspešných) práve na používateľov tohto obchodného
portálu. Na podvodné aktivity súvisiace práve s portálom Vinted.sk už upozornila aj Polícia SR, ktorá zdieľala na svojom Facebooku
príspevok.

Samotný útok prebieha tak, že si útočník vyberie potenciálnu obeť, ktorá v rámci portálu predáva tovar. Správami priamo na portáli alebo
v aplikácii Vinted presvedčí obeť, že si daný produkt chce zakúpiť a v prvom kroku vyžiada emailovú adresu. Dôveryhodnosť nadobúda
zaslaním snímky obrazovky, v ktorej sa píše, že predávajúci je povinný poskytnúť emailovú adresu v chate a tiež to, že dostane email, v
ktorom môže potvrdiť objednávku. Útočník sa taktiež snaží vyvolať pocit urgencie vetou „ Predávajúci musí prijať objednávku e-mailom do
3 hodín „.

Obrázok 1 Ukážka konverzácie z aplikácie Vinted

Následne na danú emailovú adresu útočník zašle emailovú správu, ktorej ukážku vidieť nižšie:

Obrázok 2 Ukážka podvrhnutej emailovej správ y

Email obsahuje odkaz (tlačidlo „Potvrdiť objednávku“), ktorý po otvorení vyžaduje zadanie údajov o platobnej karte z dôvodu zaslania
peňazí za tovar na účet. Po zadaní platobných údajov môžete v krátkej dobe očakávať nechcený prevod peňazí na účet podvodníka.

Pri akýchkoľvek tlačidlách alebo odkazoch v emailových správach si vždy najprv overte, kam daný odkaz naozaj smeruje priložením
kurzoru. Legitimitu webovej stránky si môžete overiť napríklad v nástroji https://urlscan.io /, ktorý taktiež poskytuje vytvorenie snímky
danej webovej stránky. Už na prvý pohľad email obsahuje syntaktické a gramatické chyby. Tiež si môžeme všimnúť, že text nachádzajúci
sa v päte emailovej správy nie je v slovenskom, ale slovinskom jazyku – toto útočníkom celkom nevyšlo:-).

Pri takýchto emailových správach je taktiež dôležité všímať si odkiaľ prichádzajú. To, či je emailová adresa legitímna si vieme overiť na
rôznych webových stránkach, napríklad https://verifalia.com/validate-email:

Obrázok 3 Overenie emailovej adresy

Výsledok overenia potvrdzuje, že daná emailová adresa je „nedoručiteľná“, a teda s najväčšou pravdepodobnosťou nelegitímna. V
dnešnej dobe je obzvlášť dôležité byť obozretný pri práci s internetom a emailovou schránkou. Nie nadarmo sa vraví, že človek je
najslabším článkom bezpečnosti. Nikdy nezadávajte údaje o svojej platobnej karte, pokiaľ naozaj nechcete niečo zaplatiť, nezdieľajte
citlivé údaje, sledujte gramatiku a syntax emailových správ, a overujte si odkazy a odosielateľa. „ Všetko na internete, čo vyzerá príliš
lákavo, bezpracne a extrémne výhodne je podozrivé a zasluhuje zvýšenú opatrnosť „

Od Eva Marková

Eva Marková je doktorandkou na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore Informatika, kde sa venuje výskumu, ktorý sa
zameriava na použitie metód strojového učenia v rôznych fázach digitálnej forenznej analýzy. Momentálne tiež zastáva pozíciu
bezpečnostného analytika v spoločnosti ESET, kde je jej hlavnou úlohou bezpečnostný monitoring a analýza a vyhodnocovanie udalostí
pomocou rôznych nástrojov.

Autor: Eva Marková
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