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Je zvykom organizovať stretávky. Ide o stretnutia 
po viacerých rokoch. Organizujú ich maturanti, 
rodiny, či kňazi. Po uplynutí niekoľkých rokov od 
udalosti, ktorá ich určitým spôsobom  spojila, chcú 
spomínať, bilancovať, pozrieť sa na to, ako sa darí 
v súčasnosti.

Aj ja som dostal začiatkom mesiaca pozvánku. 
Prostredníctvom internetu. Zvláštna bola tým, že 
ma skupina mladých ľudí z farnosti, kde som pôso-
bil na svojej prvej kaplánke, pozvala na stretnutie 
birmovancov. Práve v deň stretnutia sa konala doo-
beda vo farnosti birmovka a tak si tí spred desaťro-
čia chceli pripomenúť tú svoju. Zaujímavý nápad. 
Stretli sa ľudia, ktorí sa už roky nevideli, každý 
z nich mal svoj život rozbehnutý iným smerom, 
mali za sebou pekné i bolestné životné skúsenosti, 
no po rokoch ich stále spájali spomienky na partiu, 
ktorá sa vytvorila okolo fary. A ako som spolu so 
svojim vtedajším pánom farárom zaspomínal, je 
pre kňaza dobrým znamením, ak ho pri stretnutí 
ľudia pozdravia a zaspomínajú, ako keby mali pre-
jsť na chodníku na druhú stranu...

Ďalšou milou skúsenosťou bol Farfest v Pre-
šove. Táto mladá farnosť už niekoľko rokov or-
ganizuje hody netradičným spôsobom. Uprostred 
sídliska sú zrazu všetci, ktorí chcú, jednou veľkou 
rodinou. Svätá omša na pódiu na ihrisku a okolo 
neho ako v prírodnom amfiteátri 4-5 tisíc ľudí.
A podotýkam- prevažne mladých, rodiny s kočia-
rikmi... Po svätej omši kapustnica pre všetkých, 
hry pre deti, koncerty, vystúpenia, spoločná zába-
va. Skvelý spôsob, ako tradičný obsah spomienky 

posvätenia chrámu ponúknuť novou formou. Zais-
te, takáto udalosť stojí veľa námahy i prostriedkov. 
No ako zhodne na Sekčove konštatujú, to všetko sa 
niekoľkonásobne vráti. V Prešove som videl obraz 
mladej a dynamickej Cirkvi. 

Média na celom svete, Slovensko nevyníma-
júc, zaujala i správa z Ríma. Pápež Benedikt XVI. 
na záver Roku sv. Pavla vyriekol nahlas to, čomu 
pútnici celé storočia verili. Pod oltárom v Bazilike 
sv. Pavla za hradbami sa nachádza autentický hrob 
apoštola národov. Benedikt XVI. doslova povedal: 
„Zišli sme sa tu, pri hrobe apoštola, ktorého sarko-
fág, uložený pod pápežským oltárom, bol nedáv-
no predmetom vedeckého skúmania: v sarkofágu, 
ktorý nebol ešte nikdy otvorený počas storočí, bol 
urobený malý otvor na sondu, cez ktorú boli zistené 
stopy vzácneho ľanového tkaniva zafarbeného do 
purpurova, laminovaného zlatom ako aj tkanivom 
modrej farby s ľanovými nitkami. Okrem toho malé 
časti kostí, podrobené skúške uhlíka, ktoré svedčia 
o človeku žijúcom medzi I. a II. storočím. Z toho, 
ako sa zdá, sa dá potvrdiť, že ide o pozostatky sv. 
apoštola Pavla.“  Tieto jeho slová rozvírili hladi-
nu médií. Len niekoľko z nich sa snažili tento fakt 
spochybniť. Väčšinou tejto správe venovali široký 
priestor. Táto správa spolu s ďalšími, napríklad 
oznam o objave najstaršej podobizne svätého Pav-
la, či objavenia starobylej jaskyne z čias Ježiša vo 
Svätej Zemi, sú dôkazom toho, že človek neustále 
hľadá svoje korene. Fascinuje ho minulosť, hoci sa 
väčšinou zdá, že mu ide iba o budúcnosť. Človek 
sa neupokojí s holou existenciou. Neustále hľadá 
odpovede na otázky „odkiaľ kráčam a kam smeru-
jem“. Aj toto je jeden z faktorov, ktoré vysvetľujú 
záujem o veci dávne, minulé, no pritom tak veľmi 
dôležité pre súčasnosť. 

Medzi ďalší zaujímavý fenomén patrí i snaha 
človeka o odpustenie. Niekde vo vnútri sa neustále 
ozýva hlas, ktorému hovoríme svedomie. A keďže 
každý z nás zakúšame vlastnú biedu v konfrontácii 
s hriechom, hľadáme spôsob, ako si svedomie očis-
tiť a byť večne i vo večnosti šťastnými. Najčítanej-
šou správou mesiaca jún bola na portály tkkbs.sk 
správa o možnosti získania odpustkov počas Roku 
kňazov. Iniciatívy diecéz na Slovensku ukazujú, že 
myšlienka Svätého Otca, venovať tento rok osobit-
ne kňazom, sa stretla s veľkým záujmom. Kňazstvo 
je spojené  totiž práve s Božou milosťou. Je to most 
medzi ľudským a Božím. Chcem vás, teda drahí 
poslucháči poprosiť, aby ste na kňazov pamätali. 
Na všetkých a bez výnimky. Na tých, ktorí sú pre 
vás vzorom, i na tých, ktorí sú pre vás pohoršením. 
Milosť Božiu potrebujeme všetci, ktorých Boh po-
volal, aby boli jeho mostom milosti.

                                      RV, Jozef Kováčik

Stretnúť sa
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Vatikán (29. júna, RV) – Svätý Otec sa na dnešný 
sviatok sv. Petra a Pavla na poludnie pomodlil s ve-
riacimi mariánsku modlitbu Anjel Pána. Predtým 
sa im prihovoril. Spomenul, že sv. Peter a Pavol sú 
osobitne patrónmi Cirkvi v Ríme a pokračoval:
„Drahí bratia a sestry, nech vás Pán požehná a ochra-
ňuje na príhovor sv. Petra 
a Pavla! Ako váš pastier, 
vyzývam vás, aby ste zo-
stali verní kresťanskému 
volaniu a aby ste sa ne-
pripodobňovali mentalite 
tohto sveta – ako písal 
apoštol národov práve 
kresťanom Ríma -, ale 
aby ste sa stále nechali 
premieňať a obnovovať 
evanjeliom, aby ste na-
sledovali to, čo je sku-
točne dobré a milé Bohu 
(porov. Rim 12,2). Pre 
toto sa stále modlím, aby Rím udržal živým svoje 
kresťanské povolanie nielen zachovávajúc nemenné 
jeho nesmierne duchovné a kultúrne dedičstvo, ale 
aj aby jeho obyvatelia mohli prenášať krásu získa-
nej viery do konkrétnych spôsobov myslenia a re-
agovania a vytvárali tak pre tých, ktorí z rôznych 
dôvodov prichádzajú do tohto mesta atmosféru plnú 
ľudskosti a evanjeliových hodnôt. Slovami sv. Petra 
– vás pozývam, drahí bratia a sestry, nasledovníci 
Krista, aby ste boli živými kameňmi, súdržnými 

okolo Neho, ktorý je „živým kameňom, ktorý ľudia 
síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny“ 
(porov. 1 Pt 2,4).
Potom Svätý Otec dodal, že dnešná slávnosť má 
tiež univerzálny charakter: vyjadruje jednotu a ka-
tolíckosť Cirkvi. Práve preto prichádzajú do Ríma 

noví arcibiskupi metro-
politi, aby získali pálium, 
symbol spoločenstva 
s nasledovníkom Petra. 
Potom srdečne pozdravil 
delegáciu patriarchátu 
Konštantínopolu, ktorá 
ako každý rok prišla do 
Ríma na Sviatok sv. Petra 
a Pavla.
Po modlitbe Anjel Pána 
hovoril Benedikt XVI. 
o vydaní jeho tretej en-
cyklike, ktorá nesie ná-
zov Caritas in veritate.

„Obnovujúc sociálne témy obsiahnuté v Populo-
rum progressio z pera Božieho služobníka Pavla VI. 
v roku 1967, tento dokument – ktorý nesie práve 
dnešný dátum, 29. jún – sa snaží prehĺbiť niektoré 
aspekty celkového rozvoja našej doby, vo svetle lá-
sky v pravde. Zverujem do vašich modlitieb tento 
užitočný prínos, ktorý Cirkev ponúka ľudskosti v jej 
úsilí pri udržateľnom rozvoji, v plnom rešpektovaní 
ľudskej dôstojnosti a skutočných potrieb všetkých.“
                            -sg-/ snímka RV

Príhovor Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána

Generálna audiencia Benedikta XVI.: Kňazská identita

Drahí bratia a sestry,
ako viete, slávením prvých vešpier na slávnosť 

svätých Petra a Pavla v Bazilike sv. Pavla za hradba-
mi sa 28. júna skončil Rok sv. Pavla, ktorým sme si 
pripomenuli dvetisíce výročie narodenia tohto apošto-
la národov. Poďakujme sa Pánovi za duchovné plody, 
ktoré táto významná iniciatíva priniesla v mnohých 
kresťanských komunitách. 

Za cenný odkaz tohto roku môžeme považovať vý-
zvu apoštola Pavla, aby sme hlbšie spoznávali tajom-
stvo Krista, aby sa stal srdcom a centrom nášho osob-
ného i spoločenského života. To je tiež nevyhnutná 
podmienka pravej duchovnej i cirkevnej obnovy. Ako 
som zdôraznil už počas prvého eucharistického sláve-
nia po mojom zvolení za následníka sv. Petra v Sixtín-
skej kaplnke, práve „z plného spoločenstva s ním vy-
plýva každý ďalší prvok života Cirkvi: v prvom rade 
spoločenstvo všetkých veriacich, potom povinnosť 
ohlasovať a svedčiť o evanjeliu i horlivosť v láske 

k všetkým, najmä k chudobným a maličkým“ (porov. 
Insegnamenti I, 2005, s. 8 – 13). Platí to v prvom rade 
pre kňazov. Preto ďakujeme Božej prozreteľnosti, že 
nám teraz dáva možnosť sláviť Rok kňazov. Zo srdca 
si želám, aby bol pre každého kňaza príležitosťou na 
vnútornú obnovu, ktorej dôsledkom bude posilnenie 
úsilia súvisiaceho s jeho poslaním.

Tak ako sme sa počas Roka sv. Pavla ustavične 
odvolávali na sv. Pavla, v ďalších mesiacoch budeme  
hľadieť predovšetkým na sv. Jána Máriu Vianneya, 
svätého farára z Arsu, ktorého stopäťdesiate výročie 
smrti si pripomíname. V liste, ktorý som pri tejto prí-
ležitosti adresoval kňazom, som chcel zdôrazniť to, čo 
v živote tohto pokorného služobníka oltára najviac vy-
niká – „jeho úplné stotožnenie sa so svojou službou“. 
Rád hovorieval, že „dobrý pastier, pastier podľa Bo-
žieho Srdca, je najväčším pokladom, ktorý môže dob-
rý Boh dať farnosti a jedným z najcennejších darov 
Božieho milosrdenstva“. A akoby sa nevedel zmieriť 
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s veľkosťou daru a úlohy, ktorá je zverená úbohej ľud-
skej bytosti, vzdychol si: „Ó, aký je kňaz veľký!... Ak 
by sám seba pochopil, zomrel by... Boh ho poslúcha: 
vysloví len dve slová a náš Pán na jeho hlas zostúpi 
z neba a uzavrie sa do maličkej hostie.“

Naozaj, každý kňaz, ktorý sa zamyslí nad dvojicou 
slov „identita - poslanie“, si môže lepšie uvedomiť 
nevyhnutnosť postupného stotožňovania sa s Kris-
tom, ktorá zaručuje vernosť a plodnosť evanjeliového 
svedectva. Samotné motto Roka kňazov – Vernosť 
Krista, vernosť kňaza – ozrejmuje, že dar božskej 
milosti predchádza každú možnú ľudskú odpoveď 
i pastoračnú realizáciu, a preto v živote kňaza nemož-
no oddeliť misijné ohlasovanie a bohoslužobný kult, 
tak ako nemožno oddeliť jeho ontologicko-sviatostnú 
jednotu od evanjelizačného poslania. Koniec koncov 
poslanie každého kňaza je „kultové“: aby sa všetci 
ľudia mohli obetovať Bohu ako živá, svätá a Bohu 
milá hostia (porov. Rim 12, 1), ktorá sa v samotnom 
stvorení, v ľuďoch, stáva kultom, chválou Stvoriteľa, 
od ktorého sa im dostáva tej lásky, ktorú sú povolaní 
hojne rozdávať jedni druhým. Jasne to vidíme v po-
čiatkoch kresťanstva. Svätý Ján Zlatoústy napríklad 
hovorieval, že Oltárna sviatosť a „sviatosť brata“ 
– alebo, ako ju nazýval – „sviatosť chudobného“ 
predstavujú dve stránky toho istého tajomstva. Lás-
ka k blížnemu, pozornosť k spravodlivosti a k chu-
dobným nie sú len témy sociálnej morálky, sú to skôr 
výrazy sviatostného chápania kresťanskej morálky, 
pretože cez službu kňazov sa uskutočňuje duchovná 
obeta všetkých veriacich v jednote s obetou Krista, 
jediného Prostredníka: obetou, ktorú kňazi predklada-
jú nekrvavým a sviatostným spôsobom v očakávaní 
nového Pánovho príchodu. To je hlavný, podstatne 
misijný a dynamický rozmer kňazskej služby a iden-
tity. Prostredníctvom ohlasovania evanjelia umožňujú 
zrod viery u tých, ktorí ešte neveria, aby mohli svoju 
obetu spojiť s Kristovou obetou, ktorej výrazom je 
láska k Bohu a k blížnemu.

Drahí bratia a sestry, zoči-voči toľkým neistotám 
a námahám aj vo vykonávaní kňazskej služby je na-
liehavé znovu získať jasné a jednoznačné presvedče-
nie o absolútnom primáte Božej milosti a pripomenúť 
si, ako píše sv. Tomáš Akvinský, že „aj ten najmenší 
dar milosti prevyšuje prirodzené dobro celého vesmí-
ru“ (Summa theologiae, I - II, q. 113, a. 9, ad 2). Po-
slanie každého jedného kňaza preto závisí tiež a pre-
dovšetkým od uvedomenia si sviatostnej reality jeho 
„nového bytia“. Z istoty o vlastnej identite, ktorá nie 
je vytvorená umelo, ale nezaslúžene a božsky daro-
vaná a prijatá, vychádza neustála obnova horlivosti 
kňaza za jeho poslanie. Aj pre kňazov platí, čo som 
napísal v encyklike Deus caritas est: „Na začiatku 
toho, že je niekto kresťanom, nestojí etické rozhod-
nutie alebo veľkolepá myšlienka, ale skôr stretnutie 
sa s udalosťou, s Osobou, ktorá ponúka životu celkom 
nový horizont a tým aj zásadné smerovanie“ (1).

Tým, že kňazi svojou „vysviackou“ prijali taký 
mimoriadny dar milosti, stávajú sa trvalými svedkami 
svojho stretnutia s Kristom. Práve vychádzajúc z tohto 
vnútorného vedomia môžu naplno vykonávať svoje 
„poslanie“, a to ohlasovaním Božieho slova a vyslu-
hovaním sviatostí. Po Druhom vatikánskom koncile 
tu a tam vznikal dojem, akoby poslaním kňazov v tej-
to našej dobe malo byť niečo naliehavejšie - niektorí 
si mysleli, že na prvom mieste treba vybudovať inú 
spoločnosť. Evanjeliová pasáž, ktorú sme počuli na 
začiatku tejto katechézy, nás však upozorňuje na dva 
podstatné prvky kňazskej služby. Ježiš tak vtedy, ako 
aj dnes posiela apoštolov ohlasovať evanjelium a dá-
va im moc vyháňať zlých duchov. „Ohlasovanie“ 
a „moc“, to značí „slovo“ a „sviatosť“, sú teda okrem 
iných možných konfigurácií dvoma základnými pi-
liermi kňazskej služby.

Keď niekto neberie na vedomie dvojčlen „vysviac-
ka - poslanie“, stáva sa identita kňaza a jeho poslania 
v Cirkvi skutočne ťažko pochopiteľnou. Kto iný je 
totiž kňaz, ak nie Duchom Svätým premenený a ob-
novený muž, ktorý žije z osobného vzťahu s Kristom 
a ustavične si osvojuje evanjeliové kritériá? Kto iný je 
kňaz, ak nie človek jednoty a pravdy, vedomý si vlast-
ných obmedzení a zároveň mimoriadnej veľkosti pri-
jatého poslania, teda úsilia šíriť Božie kráľovstvo až 
po samý kraj zeme? Áno! Kňaz je muž, ktorý celkom 
patrí Pánovi, pretože ho povolal sám Boh a ustano-
vil ho do svojej apoštolskej služby. A práve tým, že je 
celkom Pánov, patrí celkom aj ľuďom, je pre ľudí.

Modlime sa počas tohto Roka kňazov, ktorý bude 
trvať až do nasledujúcej slávnosti Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho, za všetkých kňazov. Nech sa v diecézach, 
vo farnostiach, v rehoľných komunitách – osobitne 
mníšskych, v združeniach a hnutiach, v rôznych pasto-
račných zoskupeniach pôsobiacich po celom svete, roz-
množia modlitbové iniciatívy a osobitne eucharistická 
adorácia za posvätenie kňazov a kňazské povolania, 
ako odpoveď na Ježišove pozvanie prosiť „Pána žatvy, 
aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9, 38). 

Modlitba je prvoradou úlohou, pravou cestou 
posväcovania kňazov a skutočnou dušou „pastorá-
cie povolaní“. Skromný počet kňazských vysviacok 
v niektorých krajinách nás nielenže nesmie deprimo-
vať, ale musí nás pohnúť k tomu, aby sme rozšírili 
priestor venovaný tichu a počúvaniu Božieho slova, 
aby sme sa viac starali o duchovné vedenie a sviatosť 
pokánia, aby mnohými mladými ľuďmi mohol byť 
prijatý a ochotne nasledovaný Boží hlas, ktorý nepre-
stáva povolávať a utvrdzovať. Kto sa modlí, nebojí sa. 
Kto sa modlí, nikdy nie je sám. Kto sa modlí, zachráni 
sa! Vzorom života, ktorý sa stal modlitbou, je bezpo-
chyby Ján Mária Vianney. 

Nech Mária, Matka Cirkvi, pomôže všetkým kňa-
zom nasledovať jeho príklad, aby boli tak ako on 
Kristovými svedkami a apoštolmi evanjelia.

                                                    Preložila Mária Spišiaková
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Benedikt XVI. sa prihovoril  
delegácii z Konštantínopolu

Vatikán (27. júna, RV) – Rozhodný záujem Kato-
líckej cirkvi podporovať jednotu kresťanov – tak 
znela výzva pápeža Benedikta XVI. v jeho prího-
vore počas stretnutia s delegáciou ekumenického 
patriarchátu Konštantínopolu, ktorá prišla do Vati-
kánu pri príležitosti Slávnosti sv. Petra a Pavla. Ide 
o tradičnú návštevu - ako to povedal aj Svätý Otec 
- takzvaného „cirkevného bratstva“, aby si pripo-
menuli spoločné úsilie dvoch sesterských Cirkví. 
Potom dodal:

„Katolícka cirkev chce prispieť všetkými spô-
sobmi, aké jej budú umožnené k obnove plnej jed-
noty podľa vôle Krista a učenia sv. Pavla, ktorý nám 
pripomína, že sme boli povolaní k jedinej nádeji.“
V tejto perspektíve sa Svätý Otec s dôverou pozerá 
na pozitívny priebeh činnosti Medzinárodnej zmie-
šanej komisie pre teologický dialóg medzi pravo-
slávnymi a katolíkmi. Ďalšie stretnutie je napláno-
vané na október na Cypre a bude sa zaoberať - ako 
to povedal Svätý Otec - dôležitou témou pre vzťahy 
medzi Východom a Západom – úlohou rímskeho 
biskupa v spoločenstve Cirkví v priebehu prvého 
milénia. Svätý Otec tiež dodal želanie, aby nepo-
chopenia a napätia, ktoré nastali medzi pravosláv-
nymi vyslancami pri príležitosti posledných zasad-
nutí tejto komisie boli prekonané v priateľskej láske 
tak, aby sa pravoslávni viac zamerali na dialóg. Sr-
dečný pozdrav odovzdal Sv. Otec aj ekumenickému 
patriarchovi Konštantínopolu Bartolomejovi I.   -sg- 

Svätý Otec sa prihovoril  
arcibiskupom metropolitom,  

ktorým odovzdal páliá

Vatikán (30. júna, RV) – Pápež Benedikt XVI. sa 
v utorok prihovoril arcibiskupom metropolitom, 
ktorým včera odovzdal posvätné páliá. Prítom-
ní boli aj ich príbuzní a veriaci. V úvode hovoril 
o Slávnosti sv. Petra a Pavla a o veľkej radosti zo 
spoločného stretnutia počas tejto osobitnej audien-
cie:

„Pokračuje tak radosť, ktorú sme prežívali na 
Sviatok dvoch veľkých apoštolov, počas ktorej som 
vám mohol odovzdať pálium, symbol jednoty, kto-
rá spája pastierov Cirkvi s nasledovníkom Petra, 
rímskym biskupom. Pozdravujem každého z vás, 
ktorí prichádzate z rozličných kontinentov, aby ste 
takýmto významným spôsobom ukázali tvár Kato-
líckej cirkvi rozptýlenej v celej krajine.”

Osobitne sa potom Svätý Otec obrátil na ta-
lianskych kňazov, pozdravil arcibiskupa Florencie 
Mons. Betoriho a arcibiskupa Lecce Mons. D´Am-
brosia a pokračoval:

„Sme na začiatku Kňazského roku, buďte teda 
príkladnými pastiermi, horlivými a plnými lásky 
k Pánovi a vašim spoločenstvám. Tak môžete pev-
ne viesť a podporovať kňazov, vašich prvých spolu-
pracovníkov v pastoračnom úrade a spolupracovať 
účinným spôsobom pri šíreniu Božieho kráľovstva 
v milovanej talianskej krajine.“

Potom Svätý Otec osobitne po mene pozdravil 
arcibiskupov, ktorým odovzdal páliá vo viacerých 
jazykoch - po francúzsky, po anglicky, po španiel-
sky, po rusky a po poľsky. Zdôraznil, aby prijaté 
pálium bolo pre kňazov symbolom a výzvou pri 
budovaní spoločenstva s vlastným biskupom, me-
dzi sebou navzájom a aj s veriacimi.

„Vyprosujúc pre vás dary Božej lásky vám zo 
srdca žehnám. Pochválený buď Ježiš Kristus. Dra-
hí bratia a sestry, nech je spomienka na rímskych 
mučeníkov posilnením pre každého z vás k stále 
silnejšej láske k Ježišovi Kristovi a jeho Cirkvi. 
Nech vás sprevádza materská pomoc Panny Márie, 
Matky Cirkvi, svätých apoštolov Petra a Pavla a sv. 
Jána Máriu Vianneyho” – dodal v závere Svätý 
Otec.                 -sg- 

Svätý Otec sa modlí za obete  
nešťastia na severe Talianska  

aj havárie airbusu  
pri Komorských ostrovoch

Vatikán (30. júna, RV) – Vatikánsky štátny sekre-
tár kardinál Tarcisio Bertone zaslal v mene Svätého 
Otca telegramy v súvislosti s nočným výbuchom 
vlakových cisterien v meste Viareggio na severe 
Talianska a leteckým nešťastím – haváriou airbusu 
pri Komorských ostrovoch.

V telegrame adresovanom talianskemu arcibis-
kupovi Mons. Benvenutovi Italovi Castellanimu 
vyjadruje pápež svoju hlbokú účasť na bolesti, ktorá 
postihla celé mesto a uisťuje ho o svojich modlit-
bách za všetkých, ktorí pri výbuchu plynu tragicky 
zahynuli a od Pána vyprosuje uzdravenie pre zrane-
ných. Všetkých zveruje do materskej opatery Naj-
svätejšej Panny Márie a zasiela im svoje apoštolské 
požehnanie.

Rovnako vyjadruje Svätý Otec svoju spoluúčasť 
a blízkosť aj v telegrame adresovanom Mons. Mo-
ungedovi El-Hachemovi, apoštolskému nunciovi - 
všetkým rodinným príbuzným „tak ťažko skúšaným 
touto tragédiou“.                   -sg- 
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 Medzinárodný biblický kongres

Taliansko (30. júna, RV) - Na pôde Pápežskej Gre-
gorovej univerzity v Ríme slávnostne otvorili Me-
dzinárodný biblický kongres pri príležitosti 100. 
výročia založenia Pápežského biblického inštitútu 
– v roku 1909. Odvtedy vyformoval stovky biblis-
tov pôsobiacich na celom svete, aj na teologických 
fakultách na Slovensku.

Kongres organizuje Medzinárodná sekcia Spo-
ločnosti biblickej literatúry a je na ňom asi 600 

Pred rímskou poliklinikou  
odhalili sochu Jána Pavla II.

Taliansko (1. 
júla, RV/SIR) 
- „Poznačený 
vekom, rukami 
pevne držiaci 
kríž s hlavou 
mierne naklo-
nenou dopre-
du“ – takto vy-
obrazili sochári 
Jána Pavla II. 
Dielo nazvané 
podľa známe-
ho výroku zo-
snulého pápeža 
„Nebojte sa“ 
odhalili v uto-
rok večer pred 

rímskou poliklinikou Agostina Gemelliho. Počas 
slávnostného posvätenia sochy arcibiskup z Kra-
kova kardinál Stanislaw Dziwisz povedal: „Ján 
Pavol II. by bol šťastný, že jeho podobizeň je 
práve na tomto mieste,“ a dodal: „Dňom i nocou 
držal ochrannú ruku nad chorými ľuďmi a tými, 
ktorí trpia duševne, ktorí nemajú istú budúcnosť, 
ktorí majú nádej a modlia sa.“

Sochu Jána Pavla II. umiestnili v blízkosti 
okna izby, kde bol zosnulý pápež deväťkrát hos-
pitalizovaný a odkiaľ sa spolu s veriacimi zhro-
maždenými pred nemocnicou, a tiež prostred-
níctvom televízneho prenosu na Svätopeterskom 
námestí, pomodlil mariánsku modlitbu Anjel 
Pána. Na slávnostnom odhalení sochy sa zúčast-
nil aj starosta Ríma Gianni Alemanno, ktorý si 
spomenul na tie dni, keď „celé mesto pozeralo do 
okna izby, v ktorej pápež ležal, v blízkosti tejto 
majestátnej osobnosti.“                            -nk- 
       snímka Catholic press foto

Benedikt XVI. schválil  
nové dekréty Kongregácie  

pre kauzy svätých

Vatikán (3. júla, RV) – Svätý Otec dnes prijal na 
osobnej audiencii prefekta Kongregácie pre kauzy 
svätých Mons. Angela Amata, ktorý mu predložil 
na schválenie nové dekréty tohto dikastéria.

Spolu ich je dvanásť - ide o štyri uznania zázra-
ku, päť uznaní mučeníctva a štyri uznania héroic-
kých cností. Spomedzi nich spomeňme nám naj-
bližšieho maďarského božieho služobníka Zoltána 
Ludovca Meszlényiho, pomocného biskupa Eszter-
gomu, ktorý sa narodil 2. januára 1982 a ktorého 
usmrtili 4. marca 1951.              -sg-

Menovania Svätého Otca

Vatikán (3. júla, RV) – Svätý Otec dnes vymenoval 
sekretára Kongregácie pre biskupov, ktorým sa stal 
Mons. Manuel Monteiro de Castro, doterajší apoš-
tolský nuncius v Španielsku a v Andorre.

Benedikt XVI. dnes tiež prijal rezignáciu pre 
vysoký vek predsedu Stálej komisie na ochranu 
historických a umeleckých budov Svätej stolice 
a predsedu Úradu práce Svätej stolice kardinála 
Francesca Marchisana a do tejto funkcie vymeno-
val Mons. Giorgia Corbelliniho, doterajšieho ge-
nerálneho vicesekretára Governatorátu Mestského 
štátu Vatikán.

Svätý Otec dnes tiež prijal rezignáciu pre vyso-
ký vek arcikňaza pápežskej Baziliky sv. Pavla za 
hradbami kardinála Andreu Cordera Lanzu di Mon-
tezemolo. V tejto funkcii ho nahradí Mons. Fran-
cesco Monterisi, doterajší sekretár Kongregácie pre 
biskupov.                -sg-

biblistov z celého sveta. V úvodnom slove sa pri-
hovoril prof. Maurice Gilbert, po ňom bude nasle-
dovať viac ako sto príspevkov vo viacerých sekci-
ách. Kongres je stretnutím biblistov, archeológov 
a lingvistov všetkých vyznaní alebo aj bez vy-
znania. Zo slovenských biblistov sú na ňom prof. 
Svätého písma v Badíne Blažej Štrba a tiež prof. 
Starého zákona na Pápežskom biblickom inštitú-
te v Ríme Peter Dubovský SJ. Kongres potrvá do  
4. júla.                                   -pd-
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VI. fórum o záchrane stvorenstva 

Taliansko (29. júna, RV) – V talianskom mestečku Pis-
toia sa skončilo VI. fórum venovaného téme záchrany 
stvorenstva. Téma trojdňového stretnutia novinárov 
znela „Čas stvorenia - čas človeka“. Prítomní sa zhod-
li na tom, že kresťania musia byť takzvanou prvou 
hliadkou, strážou stvorenstva pri tej zmene, ktorú svet 
tak nutne potrebuje. Budú to budúce generácie, ktoré 
budú musieť zachraňovať planétu od ekologických 
nešťastí. K tomu však musia byť dobre vychovávané 
v témach životného prostredia – v takomto duchu sa 
nieslo záverečné posolstvo stretnutia.

Predseda organizácie Katolícka akcia Frances-
co Miano v tejto súvislosti povedal: „Myslím si, že 
dnešní mladí sú citlivejší oproti predchádzajúcim 
generáciám iste aj preto, že viac narastá povedomie 
o nebezpečenstvách, ku ktorým všetci smerujeme 
a ku ktorým smerujú najmä generácie tých mlad-
ších.“

Mons. Arrigo Miglio, predseda Biskupskej ko-
misie pre otázky práce a sociálnych vecí tiež na 
stretnutí predstavil štvrtý Deň záchrany stvorenia, 
ktorý si pripomenieme 1. septembra a ktorého té-
mou bude vzduch. Ako dodal „témy záchrany stvo-
renia nás privádzajú aj k niektorým základným 
bodom vízie viery života“.              -sg- 

Kongregácia Kristovi legionári 
má od utorka 38 nových diakonov

Taliansko (2. júla, RV/CNS) – „Diakon je prorokom 
nového sveta, nositeľom posolstva, ktoré osvecuje 
všetky pálčivé problémy spoločnosti. Je tiež prvým 
spolupracovníkom kňaza počas slávenia Eucha-
ristie. Môže prežívať toto poslanie po celý život, 
s vnútornou adoráciou a oddanosťou, ktoré sú pre-
javmi duše, ktorá verí, že zostane navždy súčasťou 
najvyššej dôstojnosti svojej funkcie,“ – aj takto sa 
vo svojej homílii prihovoril Mons. Mauro Piacenza, 
sekretár Kongregácie pre klerikov, počas vysviacky 
38 diakonov Kongregácie Kristovi legionári v Rí-
me v utorok 30. júna.

Vo svojej homílii arcibiskup Mauro Piacen-
za vysvetlil, že diakon musí konať trojitú službu, 
takzvaný diakonát troch častí: „diakonát slova, Eu-
charistie a chudoby“. Ako ďalej dodal, diakon je 
zodpovedný za hlásanie evanjelia a pomáha kňazo-
vi vysvetľovať Božie slovo. To Slovo, ktoré je več-
né a ktoré sa dotýka srdca, bez váhania a bez dvoj-
zmyselnosti, s duchom naplneným vernosti učeniu 
Cirkvi. Arcibiskup potom povedal: „Sme to práve 
my, ktorí musíme rásť, aby sme dosiahli Božie slo-
vo. Slovo, ktoré so svojou silou a svojou čistotou, 
môže zmeniť kultúru ľudí dneška, tak zdanlivo slo-
bodných otrokov hriechu.“

Arcibiskup Piacenza ďalej pokračoval vysvetľo-
vaním podstaty celibátu, keď povedal: „Ak chcete 
byť veriacimi v tomto trojakom diakonáte – slova, 
Eucharistie a chudoby, drahí diakoni, buďte pevní 
vo svojom vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. Koho 
On pozval, ten nemôže iba odpovedať, ale musí mu 
odovzdať aj celý svoj život: dušu, telo, myseľ, srd-
ce, prítomnosť aj budúcnosť. Všetko a navždy.“ Na 
vysviacke bolo asi 900 hostí. Prítomný bol aj ge-
nerálny predstavený kongregácie a hnutia Regnum 
Christi, páter Alvaro Corcuera.                          -mf-

Zomrel bývalý riaditeľ Vatikánskeho 
rozhlasu Pasquale Borgomeo SJ 

Vatikán (3. júla, RV) – Štvrtok popoludní nás na-
vždy opustil páter Pasquale Borgomeo SJ, ktorý 
bol 20 rokov generálnym riaditeľom Vatikánskeho 
rozhlasu. V súvislosti s jeho úmrtím hovoril pre Va-
tikánsky rozhlas hovorca Svätej stolice a súčasný 
generálny riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu páter Fe-
derico Lombardi SJ:

„Páter Pasquale Borgomeo, ktorý bol generál-
nym riaditeľom Vatikánskeho rozhlasu až do roku 
2005, nás opustil na konci odvážneho boja s cho-
robou. Opustil nás v kruhu modlitby svojich spolu-
bratov, príbuzných a priateľov. O jeho zdravotnom 
stave bol v poslednom čase osobitne informovaný 
aj Svätý Otec. Otec Borgomeo mal 76 rokov, z kto-
rých 60 prežil v Spoločnosti Ježišovej. Z týchto ro-
kov venoval 35 rokov službe Svätej stolici, Svätému 
Otcovi a Vatikánskemu rozhlasu, kde bol najprv ve-
dúcim hlavnej redakcie, neskôr jeho programovým 
riaditeľom a nakoniec generálnym riaditeľom. Po-
chádzal z Neapolu, vyštudoval patristickú teológiu 
a doktorát obhájil na tému sv. Augustína v Paríži. 
Bol mimoriadne inteligentný a rozhľadený človek, 
ovládal niekoľko. Veľmi sa zaslúžil o to, aby správy 
o Svätom Otcovi boli známe nielen v katolíckom 
svete, ale aj vo svete talianskej žurnalistiky a oso-
bitne v prostredí veľkých medzinárodných rádio-
vých organizácií. Zanechal nám dedičstvo veľkého 
presvedčenia v odovzdaní sa cirkevnej službe ná-
stupcovi sv. Petra. Spomíname si na neho s úctou 
v modlitbe s priateľmi a poslucháčmi Vatikánskeho 
rozhlasu, ktorému venoval veľa energie a to najlep-
šie zo seba.“

Pohrebné obrady budú zajtra 4. júla o 9.15 
hod. v Kostole Ducha Svätého v časti Sassia 
v Ríme.                                     -mf-
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60 rokov od samostatného  
každodenného slovenského  

vysielania Vatikánskeho rozhlasu

Vatikán (3. júla, RV) – 3: júla si pripomíname 
60. výročie samostatného denného slovenského 
programu Vatikánskeho rozhlasu, ktorý sa v roku 
1949 oddelil od česko – slovenskej sekcie. His-
toricky prvé vysielanie rozhlasu v slovenskej reči 
bolo však oveľa skôr, a to na Vianoce roku 1943. 
Pravidelné česko - slovenské vysielanie sa zača-
lo 21. decembra 1947, odvtedy vysielali Slováci 
spolu s Čechmi trikrát do týždňa. Až začiatkom 
februára 1949 sa české a slovenské programy osa-
mostatnili. Prvým riaditeľom slovenskej progra-
movej štruktúry bol Pavol Bajan. Jeho zásluhou 
3. júla 1949 začalo samostatné a každodenné slo-
venské vysielanie.

Vatikánsky rozhlas založil 12. februára 1931 
pápež Pius XI. V septembri 1939 sa po vypuknutí 
vojny stalo rádio vzácnym prostriedkom slobod-
nej informovanosti a aj napriek cenzúre fungo-
valo v 9 jazykoch. Na konci 80. rokov 20. storo-
čia dosiahlo rádio vysoký stupeň profesionality 
a prestíže v medzinárodnom chápaní. Rozhlasová 
stanica, ktorá má sídlo v extrateritoriálnom úze-
mí Mestského štátu Vatikán, je až do súčasnosti 
nástrojom komunikácie i evanjelizácie. Vysiela 
vo viac ako 40 jazykoch s takmer 400 zamestnan-
cami z celého sveta.                   -nk-

Humanitárnu krízu v Severnej 
Kórei zmierni projekt organizácie 

Caritas

Severná Kórea (3. júla, RV/AsiaNews) - Katolíc-
ka organizácia Caritas spustila dlhodobý projekt, 
ktorým chce zmierniť dôsledky humanitárnej 
krízy Severnej Kórey. Iniciatívu odštartovali dl-
hodobé výzvy cirkevných predstaviteľov a  akti-
vistov, ktorí dlhodobo upozorňujú na hrozbu hla-
domoru, na zanedbávanie zdravotnej starostlivosti 
občanov a nedostatočný prístup ku vzdelaniu. 
Medzinárodná charitatívna organizácia Caritas 
preto spoločne so severokórejskými charitnými 
spoločenstvami vypracovala projekt zameraný na 
oblasť zdravia a sociálnej pomoci. Konkrétnejšie 
plánujú zabezpečiť potravinové zásobovanie pre 
pacientov, pitnú vodu pre čo najväčší počet oby-
vateľov a sociálnu pomoc pre telesne postihnu-
tých ľudí a tiež deti.                                            -nk- 

V americkom Georgetowne  
zomrel dlhoročný profesor teológie 

páter Thomas M. King SJ

USA (1. júla, RV/CNS) – Vo veku 80 rokov zo-
mrel v utorok 23. júna jezuitský páter Thomas 
M. King SJ, dlhoročný profesor teológie na 
Georgetownskej univerzite vo Washingtone. 
Ako o tom informovala miestna tlačová agentú-
ra, príčinou smrti bolo pravdepodobne zlyhanie 
srdca. Tvorivý páter spolupracoval s filmovým
štábom počas natáčania filmu Exorcista (na Slo-
vensku známy ako Vyháňač diabla), ktorý bol 
sfilmovaný vo Washingtone v roku 1972.

Páter King, pôvodom z Pittsburghu, sa narodil 
9. mája 1929. V roku 1951 vstúpil do Spoločnos-
ti Ježišovej, za kňaza bol vysvätený v roku 1964 
a na univerzite v Georgetowne začal vyučovať 
v roku 1968. Kňaz, ktorý sám seba nazval „noč-
nou sovou“ bol známy aj svojimi - medzi ľuď-

III. medzináboženský kongres  
v Kazachstane

Kazachstan (30. júna, RV) – V Kazachstane sa 
začína III. medzináboženský kongres, na kto-
rom sa zúčastní aj pápežský vyslanec – predse-
da Pápežskej rady pre dialóg s náboženstvami 
– kardinál Jean Louis Tauran. Prítomní si na-
vzájom vymenia názory v oblasti niektorých 
problémov súčasného sveta, ako aj myšlienky 
ohľadne medzináboženského zmierenia v špeci-
fických krajinách s cieľom poskytnúť vzájomné
zhodnotenia a odporúčania. Zastúpenie budú 
mať aj medzinárodné organizácie ako OSN či 
Unesco.

Jedným z hlavných tém stretnutia bude aj úlo-
ha náboženských lídrov pri budovaní tolerantného 
sveta v období globalizácie, ďalej témy ako morál-
ne, kultúrne a etické bohatstvo, dialóg a spolupráca 
či solidárnosť v čase krízy a pod.                        -sg-

mi obľúbenými - svätými omšami, ktoré slávil 
v miestnej kaplnke neskoro v noci o 23.15 hod. 
šesť dní v týždni. Ako spisovateľ publikoval pá-
ter King minimálne deväť kníh, v ktorých sa ve-
noval teológii.             -mf- 
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Kardinál Rigali: Dostupnosť  
zdrojov pre verejné financovanie

potratov zvyšuje ich počet

USA (1. júla, RV) – Kardinál Justin Rigali z Phi-
ladelphie, predseda Úradu pre pro-life aktivi-
ty pri Konferencii biskupov Spojených štátov 
amerických, vyzval v liste členov kongresu, aby 
nefinancovali potraty v oblasti Kolumbie. Počas
minulotýždňového zasadnutia schválila Snemov-
ňa reprezentantov amerického Kongresu plán 
federálneho rozpočtu na rok 2010 v objeme 3,4 
miliardy dolárov. Snemovňa zároveň uvažovala 
o podpore priameho verejného financovania po-
tratov z verejného rozpočtu.

Ako kardinál Rigali povedal, ide tu o „účinnú 
snahu zrušiť dodatok Dornan“, ktorý po celých 18 
rokov zabraňoval verejnému financovaniu dobro-
voľných potratov v oblasti a ako dodal „možno to 
nazvať prvým krokom v rámci širšieho úsilia ob-
noviť takéto financovanie federálnou vládou“.

Podľa kardinála existuje hneď niekoľko dô-
vodov, prečo sa vláda usiluje o túto zmenu: „Ako 
ukázali mnohé prieskumy verejnej mienky, ve-
rejné financovanie potratov je americkým ľudom
odmietané,“ a žiaden zákonodarca by nemal 
podporovať túto zmenu a tvrdiť pritom, že „ide 
o opatrenia v rámci zníženia počtu potratov“. 
„Dostupnosť zdrojov pre verejné financovanie
potratov výrazne zvyšuje ich počet,“ uviedol 
kardinál a dodal, že táto vyvolaná diskusia len 
potvrdzuje to, ako veľmi je potrebná zásadná re-
forma amerického systému zdravotnej starostli-

Katolícka charita začína  
s projektom pomoci na Haiti

Haiti (27. júna, RV/Fides) – Katolícka charitatív-
na nadácia Pomoc cirkvi v núdzi (ACN) začala 
kampaň určenú pre najchudobnejšiu krajinu La-
tinskej Ameriky Haiti, v ktorej extrémnou chudo-
bou trpí až 55 percent ľudí. Kampaň obsahuje tri 
projekty v oblasti vzdelávania dospelých, rozvo-
ji farností a budovaní centier na pomoc deťom, 
mládeži a starým ľuďom. Pre sociálne a politic-
ké nepokoje sú na Haiti stále prítomné násilnosti, 
podľa slov autorov projektu sú do značnej miery 
ovplyvňované aj médiami. Preto chce haitská Cir-
kev prostredníctvom 9 katolíckych rádií obnoviť 
sociálnu sieť a prispieť k pokoju v krajine. Cha-
ritatívna nadácia chce tiež vystavať kostoly v ob-

lastiach, kde ešte vysluhujú omše v stanoch alebo 
kaplnkách. Vzdelávací projekt bude zameraný na 
štúdium Biblie, rozširovanie katechézy, zaklada-
nie chórových zborov, prípravu na krst, birmov-
ky, manželstvo a riešenie prípadov týkajúcich sa 
súdnych sporov.

Podľa Svetovej banky je priemerná dĺžka živo-
ta haitských obyvateľov 59 rokov, detskou podvý-
živou trpí 23 percent detí, 42 percent z celkovej 
populácie nemá prístup k čistej vode a 47 percent 
ľudí sú analfabeti. Ročne v krajine zomrie 21 tisíc 
detí, ktoré majú len menej ako päť rokov. Lekárka 
v jednom zo zdravotníckych centier na Haiti Car-
men Lagosová tvrdí, že utrpenie haitského obyva-
teľstva zhoršuje kríza a vysoké ceny základných 
potravín: „Pre ľudí nie je samozrejmosťou, že 
majú vodu, môžu čítať a písať, dokonca iba polo-
vica detí chodí do školy“ – dodáva. Okrem dob-
rovoľníkov v zdravotníckych a sociálnych zaria-
deniach pomáhajú aj farníci miestnej Katolíckej 
cirkvi, ktorí sa usilujú pomôcť najchudobnejším 
spoluobčanom.                                                -nk-

Františkánsky páter Najib Ibrahim 
o výzve Svätého Otca  

k modlitbám za kresťanov  
na Blízkom východe

Vatikán (2. júla, RV) – „Aby kresťania na Blízkom 
východe mohli prežívať svoju vieru v plnej slobode 
a boli nástrojom zmierenia a pokoja“ – taký je vše-
obecný úmysel modlitieb Svätého Otca na mesiac 
júl. Viac o tejto výzve prezradil v rozhovore pre 
Vatikánsky rozhlas libanonský františkánsky páter 
Najib Ibrahim, prior Kláštora Bičovania v Jeruzale-
me, ktorý povedal:

„V tejto situácii je modlitba dôležitá, pretože 
kresťania na Blízkom východe potrebujú k životu 
vieru v slobodu. Situácia v krajinách v tejto oblasti 
je považovaná za absolútnu prekážku praktizova-
nia viery v plnej slobode. A preto je veľmi dôležité 
modliť sa na úmysel Svätého Otca.“

Ako ďalej páter Ibrahim uviedol: „Kresťania 
síce v tejto situácii nezohrávajú významnú politickú 
úlohu, ale hlas miestnej Cirkvi je vždy za mier vo 
všetkých krajinách, kde je Cirkev prítomná.“ Potom 
františkánsky páter dodal: „Myslím, že pre kresťa-
nov je najdôležitejšie prispieť k mieru a slobode 
náboženského vyznania a žiť svoju vieru, vlastnú 
kresťanskú identitu, vediac, že nič nás neodlúči od 
Kristovej lásky. Byť spojení s Kristom a neobávať 
sa žiť vlastnú vieru v úcte voči blížnemu.“        -mf-
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Ukončenie Roku sv. Pavla  
v Košiciach

Jedna z piatich košických gréckokatolíckych farností na 
sídlisku Terasa prežívala záver Roka sv. Pavla veľmi in-
tenzívne. Vo farskom chráme, zasvätenom práve týmto 
apoštolským kniežatám, sa už od štvrtka 25. júna stretali 
veriaci, aby sa cez duchovnú obnovu pripravili na svoj 
chrámový sviatok. V tematických príhovoroch sa plas-
ticky odkryla slabosť i sila veľkého apoštola národov, 
ktorý po svojom obrátení patril už iba Kristovi. V ne-
deľu ráno sa veriaci s milým prekvapením stretli s arci-
biskupom Cyrilom Vasiľom SJ a vypočuli si jeho slová 
o tom, že Boh pracuje s každým človekom, aj s hriešni-
kom. Z tejto skutočnosti pramení nádej na našu vlastnú 
dokonalosť. Pri druhej sv. liturgii o. Pavol Bardzák vy-
zdvihol celkové zameranie sv. Pavla na to podstatné: na 
Krista. Odpustová slávnosť bola demonštráciou zjedno-
tenia farského spoločenstva a príležitosťou na získanie 
úplných odpustkov. 

V pondelok na samotný sviatok zavítal do farnosti 
vladyka Milan Chautur, košický eparcha. Slávením ar-
chijerejskej liturgie ukončil v Košickej eparchii spome-
nutý tematický rok. V kázni poukázal na to, že prostred-
níctvom príkladu a svedectva apoštolov Petra i Pavla 
máme do nášho života dovoliť Kristovi, aby nás zaujal. 
„Mnohí ľudia začnú nadávať, ak to nie je vstup podľa 
ich predstáv. Lenže my nebežíme za pominuteľným ven-
com, ale za víťazným vencom večného života,“ uviedol 
vladyka. A tým víťazstvom je naša viera.

V závere slávnosti sa prítomní pomodlili za milosť 
vytrvania vo viere v našich rodinách a miestny farár Jo-
zef Miňo poďakoval za spoluprácu na odpuste všetkým 
zainteresovaným. Spevom obohatil slávenie Katedrálny 
zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc.           Michal Hospodár

Rozlúčka a poďakovanie Pavlovi 
v Košickej arcidiecéze

V sobotu 27. júna sa v Raslaviciach napriek upršané-
mu počasiu zišlo skoro 2 000 zväčša mladých ľudí, 
aby v prírodnom amfiteátri ukončili rok, ktorý pápež
Benedikt XVI. zasvätil apoštolovi Pavlovi.

Po úvodnom svedectve troch Slovákov – kňazov 
žijúcich v Nemecku - nasledovala svätá omša, ktorú 
celebroval Mons Stanislav Stolárik. V homílii bis-
kup Stolárik nabádal k zmene pasívneho človeka na 
aktívneho kresťana pre Krista. K zmene, ako biskup 
podotkol, nás však nesmie viesť iba túžba za pomi-
nuteľným, ale za nepominuteľným vencom. Pri omši 
si Stolárik nezabudol spomenúť aj na tých, ktorých 
v uplynulých dňoch postihli povodne a búrky, zvlášť 
spomínal na ľudí šarišskej oblasti.

Na záver svätej omše bol prečítaný pozdrav, ktorý 
účastníkom akcie zaslal Jozef kardinál Tomko. V je-
ho slovách zaznel obdiv a uznanie životu a listom, 
ktoré napísal svätý Pavol, ako aj jeho osobná nádej 
a dôvera v mladých veriacich na Slovensku.

Po sv. omši sa účastníkom podujatia predstavil 
folklórny súbor Raslavičan a speváčky Hanka Ser-
vická a Jana Ferenčíková, ktorých na pódiu vystrie-
dali tanečníci Unostar, Jeno´s brothers, ako aj mla-
dí zo spoločenstva Koinonia Jána Krstiteľa. Celý 
program bol popretkávaný krátkymi vstupmi Juraja 
Pigulu, augustiniána, ktorý sa spolu s mladými za-
mýšľal nad životom a dielom apoštola Pavla.

Pätnásta hodina bola zasvätená Božiemu milo-
srdenstvu, po ktorom nasledovalo predstavenie pro-
jektu Mariána Čekovského a Antona Fabiána o ceste 
svetla. Program následne pokračoval vystúpením 
James Evans, divadlom mladých z farnosti Ťaha-
novce– sídlisko, ActIV8 a mladých zo Želmanoviec. 
Bodku za programom dalo vystúpenie gospelovej 
kapely Kerygma.

Účastníkov podujatia potešil svojou prítomnos-
ťou aj Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup– met-
ropolita, ktorý ich prišiel v priebehu dňa pozdraviť.

Okrem programu, ktorý od 9.00 hod do 18.00 
hod. prebiehal na pódiu amfiteátra, v jeho okolí boli
stany, v ktorých počas dňa mohli mladí nájsť nielen 
občerstvenie pre telo, ale aj pre dušu.

Ukončenie roka svätého Pavla v Košickej arcidiecé-
ze pripravila farnosť Raslavice pod vedením farára Sta-
nislava Novotného, kaplána farnosti Košice- KVP Mar-
tina Novotného v spolupráci s Arcidiecéznym centrom 
pre mládež so sídlom v Prešove.                     Jozef Kozák

S Pavlom o Pavlovi

Hovorí sa, že raz vidieť je lepšie, ako stokrát počuť. 
Hoci fyzicky cestovať v historickom čase nie je mož-
né, napriek tomu sa rodinnému spoločenstvu z Hnu-
tia kresťanských rodín pošťastilo aspoň pohľadom, 
prostredníctvom krásnych fotografií navštíviť miesta,
kde žil a pôsobil sv. Pavol.

Výstavou sprevádzal sám autor Pavol Demeš. Jeho 
pútavé rozprávanie o sv. Pavlovi a jeho o zážitkoch 
z fotografovania v Turecku, Izraeli, Sýrii, na Cypre, 
Grécku a Taliansku bolo fascinujúce. Autorovi vhod-
ne sekundoval a svojimi postrehmi citlivo a pohotovo 
prispel aj prítomný biblista Jozef Jančovič.

Výstavu fotografií Pavla Demeša s názvom Pavol
z Tarzu bolo možné zhliadnuť v priebehu mesiaca 
jún, v závere roku sv. Pavla, v Slovenskom národnom 
múzeu v Bratislave. Nasledovať budú jej prezentácie 
v ďalších európskych mestách a autor plánuje aj knižné 
spracovanie danej témy.                                 Ernest Géze
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Bratislavská eparchia oslávila  
svojich patrónov - sv. Petra a Pavla

V nedeľu 28. júna oslávila Bratislavská eparchia Svia-
tok svojich patrónov - Svätých, slávnych a všechvál-
nych najvyšších apoštolov Petra a Pavla. Eparchiálna 
odpustová slávnosť sa konala v bratislavskej Katedrále 
Povýšenia sv. Kríža v Bratislave. Archijerejské sv. litur-
gie v cirkevnoslovanskom a slovenskom jazyku slúžil 
vladyka Peter (Rusnák) spolu s kňazmi bratislavskej far-
nosti a s novokňazom o. Martinom Pavukom MSC.

Liturgickému zhromaždeniu sa vo svojej homílii 
prihovoril o. Cyril Jančišin ml., výkonný tajomník Kon-
ferencie biskupov Slovenska a poukázal na končiaci 
Rok sv. Pavla a začínajúci Rok kňazov, keď symbolic-
ky akoby „sv. Pavol odovzdával štafetu sv. Petrovi. Rok 
kňazov má byť predovšetkým o našich kňazoch, o na-
šich biskupoch, ale nie len o nich, lebo každý kresťan, 
každý pokrstený má svojím krstom účasť na jedinom 
kňazstve Ježiša Krista. A preto je tento rok pozvánkou 

Zomrel Mons. Rudolf Bošnák

Vo veku 92 rokov a v 68 roku kňazstva zomrel dňa 28. 
júna 2009 apoštolský protonotár Mons. Rudolf Bošnák, 
kňaz nitrianskej diecézy. Pohrebné obrady, ktoré bude 
viesť nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, sa 
uskutočnia na cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre dňa 
30. júna 2009 o 10.00 hod., po ich skončení bude poh-
rebná svätá omša v Kostole sv. Petra a Pavla v Nitre.

Mons. Rudolf Bošnák bol ordinovaný 21. 6. 1942. 
Ako kňaz pôsobil v Pruskom, Dubnici nad Váhom, v Ži-
line, Bytči, Trenčianskej Turnej, Nitre - Dolnom meste. 
V rokoch 1950-1960 bol vďaka vtedajšej ateistickej ko-
ministickej štátnej moci vo väzení. Po prepustení zostal 
bez štátneho súhlasu - pracoval ako figurant na Ústave
geodézie a kartografie, neskôr ako autoklampiar. Od roku
1967 mu opäť bolo umožnené verejne pracovať v kňaz-
skej službe. Spravoval farnosť vo Veľkých Bieliciach 
a v Oponiciach. V roku 1990 sa stal prvým rektorom ob-
noveného Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre. 
Túto službu vykonával do roku 1996. Následne niekoľ-
ko mesiacov pôsobil ako správca farnosti v Beckove, od 
roku 1997 bol na odpočinku v Nitre.            Miroslav Lyko

Rodiny vojakov, policajtov  
a príslušníkov ZVJS z Nitry  
v Dome Srdca Ježišovho

V centre Misionárov Najsvätejšieho srdca Ježišovho 
v Nitre sa v nedeľu 28. júna 2009 zišli veriaci príslušníci 
OS a OZ SR pôsobiaci v Nitre so svojimi rodinami.

Stretnutiu rodín predchádzala sv. omša, ktorú ce-
lebroval policajný kaplán KRPZ v Nitre kpt. Dr. Mar-
tin Pitko spolu s miestnymi väzenskými kaplánmi mjr. 
Edmundom Umbom a kpt. Petrom Hasarom, ktorí sa 
veriacim prihovoril aj v homílii.

Po bohoslužbe si prítomní vypočuli odbornú pred-
nášku kancelára a hovorcu Ordinariátu OS a OZ SR 
mjr. Dr. Tibora Ujlackého na tému „Rodina a médiá“ 
s cieľom zoznámiť sa aj s odvrátenou stranou médií, ich 
zákulisím, útokmi na klasickú rodinu a etické a morálne 
hodnoty, ako aj správnym „čítaním“ médií.

Stretnutie rodín pokračovalo pri stoloch, kde si prí-
tomní veriaci pochutili na policajnom guláši, či slad-
kostiach a tí najmenší sa po zlepšení počasia vyšantili 
v priľahlom prírodnom prostredí. Stretnutie rodín z vo-
jenských, policajných a väzenských farností v Nitre už 
má niekoľko ročnú tradíciu a je aktivitou, ktorá napomá-
ha budovať živé spoločenstvo Ordinariátu v Nitre. Ve-
riaci sa stretávajú na svojich pravidelných bohoslužbách 
v Kostole sv. Michala na Vŕšku každú nedeľu a vo svia-
tok. O úspešnosti práce kaplánov a tradičného podujatia 
svedčí stále sa rozširujúci počet účastníkov. Podpora ro-
diny je jednou z hlavných a trvalých priorít Ordinariátu 
v OS a OZ SR.                                                      Tibor Ujlacký 

pre všetkých veriacich, aby sme si uvedomovali svojej 
krstné kňazstvo a aby sme ho rozvíjali a hlbšie prežíva-
li“ – zdôraznil kazateľ.

Na záver slávnosti, po spevoch Pápežskej hymny 
a Mnohaja ľita, vladyka Peter poďakoval o. Cyrilovi za 
jeho povzbudivé slová k Roku kňazov a zaželal mu, aby 
na novom pôsobisku v zahraničí spolu so svojou rodinou 
boli opravdivými ohlasovateľmi dobrej zvesti a sprítom-
ňovali znaky Cirkvi - jednotu a lásku.

V pondelok, 29. júna na samotný sviatok sv. Petra 
a Pavla predsedal vladyka Peter v katedrále archijerej-
skej sv. liturgii spolu s viacerými kňazmi kúrie. V jej 
závere protosynkel eparchie o. Vladimír Skyba zablaho-
želal vladykovi ako aj o. kancelárovi Petrovi Sabolovi, 
ktorí nosia meno Peter k ich meninám.

Vladyka Peter tiež zablahoželal o. Jánovi Škovie-
rovi, najstaršiemu kňazovi eparchie k jeho krásnemu 
životnému jubileu, ktorého sa dožil v týchto dňoch – 95. 
narodeninám v duchu slov sv. Pavla: Dobrý boj som bo-
joval, beh som dokončil, vieru som zachoval (porov. 2 
Tim 4, 7).

Bratislavskú eparchiu zriadil pápež Benedikt XVI. 
dňa 30. januára 2008. Vladyka Peter (Rusnák) ako jej 
prvý eparchiálny biskup si po ustanovení biskupstva 
želal, aby bolo zasvätené práve apoštolom sv. Petrovi 
a Pavlovi. Toto zasvätenie je vyobrazené aj v erbe epar-
chie, kde sa nachádza zlatý kľúč – znak sv. apoštola Petra 
a strieborný meč – znak sv. apoštola Pavla. Prostredníc-
tvom týchto apoštolov sa zvýrazňuje evanjelizačný teda 
misijný charakter Cirkvi.                           Stanislav Gábor
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Farfest 2009 vo Farnosti Krista 
Kráľa v Prešove na Sekčove

Farnosť Krista Kráľa v Prešove na Sekčove oslávila 
v nedeľu 28. júna 2009 svoje dvanáste narodeniny 6. 
ročníkom festivalu Farfest. Slávnosť začala svätou 
omšou, ktorej hlavným celebrantom bol hovorca KBS 
Jozef Kováčik. „Svetu sa možno so svojimi hodnota-
mi budete zdať blázniví, ale nebojte sa a prežiarte ho 
nimi,“ povzbudil veriacich v príhovore. Po duchovnej 
hostine čakala už na domácich aj hostí strava pre telo. 
Približne 3 500 porcií kapustnice. Bezprostredne po 
obede sa rozbehol pestrý program. Predstavili sa ha-
sičské a záchranné zbory, deti sa zabávali na nafuko-
vacích a skákacích atrakciách i v skautskom mesteč-
ku. O 16.00 začal program na hlavnom pódiu, na 
ktorom sa postupne až do 22.00 vystriedali gospelové 
piesne, ľudová hudba i tance, ale aj herci z prešovské-
ho divadla. „Ďakujem všetkým ľuďom a som veľmi 
potešení. Farfest 2009 bol krásnou spoločnou akciou 
farnosti. No v prvom rade ďakujem Pánu Bohu, že ju 
takto požehnal. Dokonca aj dažďové kvapky vydržali 
čakať do 22.00,“ povedal s úsmevom správca farnosti 
na Sekčove Marek Kreheľ.            Mariana Šarpatakyová

Na Podpoľaní ukončili  
Rok sv. Pavla slávnosťou v Hriňovej

„Chceme oslavovať Ježiša Krista cez apoštolov Pet-
ra a Pavla,“ privítal veriacich detvianskeho dekanátu 
novokňaz Pavel Cerovský dňa 29. júna 2009 vo Far-
skom kostole sv. Petra a Pavla v Hriňovej. Slávnostná 
svätá omša bola zároveň príležitosťou k zakončeniu 
jubilejného Roka sv. Pavla v podpolianskom dekanáte 
Banskobystrickej diecézy.

Na slávnosti sa zúčastnili nielen veriaci z Hri-
ňovej, ktorí slávili patrónov farnosti, ale aj veriaci 
z Detvy a okolia. Okolo oltára sa okrem novokňazov 
- Petra Sekereša a Pavla Cerovského - zjednotili spolu 
s dekanom Ľubošom Sabolom a miestnym farárom 
Štefanom Gallikom aj ostatní kňazi dekanátu. Me-
dzi koncelebrantmi boli: Marek Moravčík, Stanislav 
Noga, Marek Hraňo, Oliver Černák, a tiež rodáci: Pa-
vel Vilhan a Martin Sebíň. Homíliu predniesol Vla-
dimír Slovák, farár zo Stožka. Kazateľ sa zameral na 
Rok kňazov a Kristovo kňazstvo. Ako uviedol, práve 
pripodobnenie sa ku Kristovi je podstatné pre kňazov. 
Na veriacich sa obrátil s prosbou, aby dbali o svojich 
kňazov, a to nielen v modlitbách. Veď kňaz je v urči-
tom zmysle obrazom farského spoločenstva, v ktorom 
žije, zamyslel sa Vladimír Slovák.

Dekan Ľuboš Sabol sa na záver slávnosti v Hri-
ňovej poďakoval za službu a bratské kňazské spolo-
čenstvo Vladimírovi Vlčekovi a Oliverovi Černákovi, 
ktorí dostali od banskobystrického diecézneho bisku-
pa Rudolfa Baláža pastoračné poslanie vo farnostiach 
iného dekanátu. Miestny farár Štefan Gallik zdôraz-
nil, že slávnosť je príležitosťou poďakovať sa predo-
všetkým Pánu Bohu za „dobrodenia, ktoré nám dáva 
cez Svätého Otca, diecézneho biskupa, cez Cirkev, 
kňazov, cez veriacich.“ Veriacim hriňovskej farnosti 
sa poďakoval za obdobie prvého roka svojho pasto-
račného pôsobenia, počas ktorého ho ako farára ob-
klopili prijatím.

Dekanát Detva tvoria farské spoločenstvá nasle-
dovných miest a obcí Podpoľania: Detva, Detvianska 
Huta, Látky, Kriváň, Korytárky, Zlatnô, Stožok, Víg-
ľašská Huta – Kalinka, Klokoč, Slatinské Lazy, Zvo-
lenská Slatina, Vígľaš a dve teritoriálne najväčšie far-
nosti: Očová a Hriňová.                  Zuzana Juhaniaková

Provinciálna kapitula školských 
sestier de Notre Dame

V dňoch 2.7. – 4.7.2009 sa uskutočnilo v priestoroch 
provinciálneho domu Školských sestier de Notre Dame 
v Novom Meste nad Váhom zasadnutie provinciálnej 
kapituly. Jeho obsahom – okrem správy za predchádza-
júce obdobie – bolo aj prehodnotenie výzvy a úloh pre 
nové generálne vedenie medzinárodnej Kongregácie 
školských sestier de Notre Dame. Súčasťou zasadnutia 
bola aj voľba delegátok na generálnu kapitulu a nominá-
cia sestier pre generálne vedenie. Prezentácia o činnosti 
Združenia detí a mládeže NODAM, Duchovnej rodiny 
pátra Gabriela a o misijnom rozmere kongregácie po-
skytli celistvý obraz o živote a práci sestier. Východis-
kami pre definovanie identity Školskej sestry de Notre

Dame boli: mystické zážitky  zakladateľov, duchovné 
dedičstvo a osobitný odkaz zakladateľov, biblické vý-
chodiská, asketika, spiritualita a charizma inštitútu.  
Kongregácia sestier pôsobí na Slovensku v 10 filiálkach
a v 2 filiálkach na misiách v Kazachstane. Jej cieľom je
výchova a vyučovanie mládeže, zjavovanie Boha cez 
charizmu zakladateľov a práca pre Božie kráľovstvo na 
spáse detských duší.                            Sr. Noemi Ondreková
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Fantázia lásky vo Višňovom

Pri príležitosti sviatku Návštevy Panny Márie sa uply-
nulý víkend vydalo na cestu okolo päť tisíc pútnikov 
a ponáhľali sa na diecéznu púť rodín do Višňového, 
ktoré sa nachádza v hornatom kraji Malej Fatry. Farní-
ci s pánom dekanom JCDr. Jozefom Baginom pripravi-
li bohatý program, ktorý začal v sobotu o 15:00 ružen-

com Božieho milosrdenstva a skončil slávnostnou sv. 
omšou v nedeľu napoludnie.

Sobotné popoludnie patrilo workshopom pre mlá-
dež a rodičov, modlitbe posvätného ruženca a spevác-
kym zborom Višňovanka a Ilavan. Večer slávnostnú sv. 
omšu celebroval žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, 
ktorý na úvod požehnal Bránu viery, pod ktorou si 
mohli členovia rodín obnoviť svoju vieru. V homílii 
oslovil najmä matky v požehnanom stave, ktoré prijali 
dieťa ako Boží dar. Rodiny potom vyzval, aby každý 
skutok, ktorý konajú bol podnecovaný a oživovaný 
láskou. „Láskou, ktorá dnes vyžaduje azda ešte väčšiu 
vynaliezavosť. Je to čas novej fantázie lásky.“ Napo-
kon ich povzbudil, aby vydávali svedectvo pred sve-
tom o kráse ľudskej lásky, manželstva a rodiny.

Počas večera a noci si pútnici mohli vypočuť sve-
dectvá manželov, pozrieť si divadelnú hru o obrátení 
Pavla v 21. storočí, ktorý vykonával potraty s názvom 
Láska nikdy nezanikne. Nový deň privítali mládežníc-
kou sv. omšou a krížovou cestou vo Višňovskom Há-
jiku. V tichej adorácii následne čakali na nedeľné sv. 
omše a mládežnícky koncert venovaní rodinám. Die-
cézna púť rodín k Višňovskej Panne Márii sa ukončila 
slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval farár v Trenčí-
ne JCLic. Jozef Varhaník, ktorý v homílii hovoril o ne-
závislosti a pravej slobode.                       Peter Holbička 

Návšteva vladyku Jána  
vo Vydrani

Gréckokatolícka farnosť vo Vydrani (Medzilaborce-
-Vydraň) slávila Sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla 
29. júna v spoločenstve s prešovským arcibisku-
pom a metropolitom Jánom Babjakom SJ, ktorý 
prišiel posvätiť obnovený interiér Chrámu sv. Mi-
chala archanjela, nový oltár, žertveník, bohostánok 
a nové ikony blahoslavených biskupov-mučeníkov 
Pavla Petra Gojdiča OSBM a Vasiľa Hopka.

V homílii sa vladyka venoval Sviatku sv. apoš-
tolov Petra a Pavla. Rozprával o sv. Petrovi a o sv. 
Pavlovi a aplikoval ich životné postoje na náš život. 
„Všetci ľudia píšeme svoje vlastné dejiny. Píšeme 
ich svojimi skutkami, svojimi slovami, myšlienka-
mi, celým svojím životom. Všetko ukladáme akoby 
do trezoru svojho života. Napĺňame ho dennoden-
ne. Je potrebné, aby sme sa niekedy zastavili a po-
zreli sa späť na svoj život, čo si tam ukladáme, čo 
tam zbierame pre večnosť. Hlavní apoštoli Peter 
a Pavol naplnili svoje životy až po okraj dobrými 
a záslužnými skutkami. To isté máme urobiť aj my, 
aby sme svoj život prežívali naplno a v láske, ktorá 
nikdy nezanikne“, povedal vladyka. Okrem iného 
položil otázku, ako sme prežili Rok sv. Pavla, ktorý 
sa práve skončil. Ak nie dostatočne naplno, môže-
me intenzívne začať prežívať Rok kňazov, lebo on 
sa netýka iba samotných kňazov, ale celej Cirkvi.

Na konci slávnosti vladykovi poďakoval správca 
farnosti Ján Bočkaj, ktorý pripomenul aj 1. výročie 
slávnosti v Bazilike sv. Petra v Ríme, kde na Sviatok 
sv. apoštolov Petra a Pavla z rúk Svätého Otca Bene-
dikta XVI. prevzal prešovský arcibiskup a metropolita 
pálium. Vladyka veriacim a duchovnému otcovi po-
ďakoval za to, že táto farská obec, ktorá nemá veľa ve-
riacich, sa tak dôkladne stará o chrám, ktorý je veľmi 
pekne upravený. S obnovou interiéru a výmenou okien 
sa začalo už za pôsobenia predchádzajúceho správcu 
farnosti Juraja Danka st., ich zavŕšenie sa uskutočni-
lo počas pôsobenia terajšieho duchovného otca Jána 
Bočkaja. Na obnovu chrámu prispeli finančne a prá-
cou viacerí dobrodinci i právnické osoby, medzi nimi 
aj Prešovský samosprávny kraj.             Ľubomír Petrík

Lyonský arcibiskup kardinál  
Philippe Barbarin putuje do Levoče

Významný francúzsky kardinál Philippe Barbarin pri-
cestuje na Slovensko, aby sa zúčastnil Levočskej púte, 
ktorá sa koná tento víkend. Tento lyonsky arcibiskup sa 
počas svojej návštevy na Slovensku stretne v Bratislave 
aj s Apoštolským nunciom na Slovensku, Mons. Ma-
riom Giordanom a s bratislavským arcibiskupom – met-
ropolitom, Mons. Stanislavom Zvolenským. Zajtra sa 
na svojej ceste do Levoče zastaví v Nitre, aby pozdravil 
kardinála Jána Chryzostoma Korca a nitrianskeho bisku-
pa Mons. Viliama Judáka.

V sobotu večer, 4. júla bude hosťom spišského die-
cézneho biskupa a predsedu KBS Mons. Františka Ton-
dru, ktorý ho bude aj sprevádzať do Levoče na Mari-
ánsku horu, kde kardinál Barbarin bude o 21.30 viesť 
modlitbu posvätného ruženca. Ruženec sa bude modliť 
s mladými pútnikmi vo viacerých rečiach a Kardinál má 
pripravenú aj meditáciu k druhému tajomstvu radostné-
ho ruženca – Ktorého si Panna pri navštívení Alžbety 
v živote nosila. Tomuto tajomstvu je aj zasvätená Bazi-
lika v Levoči, ktorá slávi v tomto roku 25. výročie vy-
hlásenia za baziliku minor. V nedeľu kardinál Philippe 
Barbarin bude koncelebrovať slávnostnú svätú omšu na 
Mariánskej hore v Levoči a v závere sa prihovorí veria-
cim pútnikom.                    Peter Majda



SPRÁVY ZO SLOVENSKA                       ŽIVOT CIRKVI 
             

14                         27/2009

Riaditeľ TK KBS: CSI Lic. Jozef KOVÁČIK, Domáci servis: Mgr. Danka Jacečková, Grafická úprava a monitoring: Jolana ŠINAJOVÁ, Fotoservis: Mgr. Peter ZIMEN
Adresa: Konferencia biskupov Slovenska, P.O. Box 113, 814 99 Bratislava, Telefón: 02 / 54435 380, Fax: 02 /54433 292, e-mail: tkkbs@kbs.sk, 

Internetová verzia spravodajstva TK KBS - www.tkkbs.sk

Dobrovoľnícky deň 

V piatok 26.6.2009 sa v 38 organizáciách v 19 mes-
tách na Slovensku konal Dobrovoľnícky deň 2009. 
Dobrovoľnícke organizácie zapájali dobrovoľníkov 
do konkrétnych aktivít ako napríklad do úpravy 
okolia, posedenia alebo výletu s klientmi, maľova-
nia priestorov, či dokonca titulkovania filmu o hľa-
daných deťoch, alebo pre nich pripravili prezentáciu 
aktivít organizácie a uskutočnili nábor dobrovoľ-
níkov. Do tohto dňa označeného mottom „Aj keď 
ľudia nevedia, čo dobro je, majú ho v sebe...“, sa 
od 10:00 do 17:00 hod. do dobrovoľníckych akti-
vít zapojilo 941 jednotlivcov. Všetci dobrovoľníci 
strávili v každej organizácii minimálne dve hodiny 
svojho času, čo znamená, že spolu sa odpracovalo 
minimálne 1882 dobrovoľníckych hodín.

Z výsledkov Dobrovoľníckeho dňa je zrejmé, že 
verejnosť uprednostnila organizácie, ktoré ponúk-
li priame zapojenie sa do dobrovoľníckych aktivít 
a menej si všímala organizácie, ktoré ponúkali na-
príklad iba prezentáciu aktivít a nábor dobrovoľní-
kov. Úroveň návštevnosti v jednotlivých organizá-
ciách taktiež veľmi záležala od toho, koľko úsilia 
venovali propagácii Dobrovoľníckeho dňa, ale ta-
kisto sme zaznamenali väčšiu popularitu u organi-
zácií, ktorých meno a aktivity sú všeobecne známe. 
Viac navštevované boli prirodzene aj organizácie, 
ktoré sú dobre dostupné – dobrovoľníci častejšie 
uprednostnili tie organizácie, ktorých sídlo sa na-
chádza v centre mesta.

„Pri hodnotení výsledkov Dobrovoľníckeho dňa 
je potrebné zobrať do úvahy fakt, že šlo o prvú ak-
tivitu, ktorá sa konala naraz v mnohých organizáci-
ách na Slovensku a tiež skutočnosť, že dobrovoľ-
níctvo – pokiaľ ide o všeobecnú verejnosť – nie je 
na Slovensku veľmi udomácnené. 

Výsledky konkrétnych aktivít realizovaných 
v rámci Dobrovoľníckeho dňa sú uvedené na www.
dobrovolnictvo.sk – Dobrovoľnícky deň.

                                      Alžbeta Mračková

Dom Božieho milosrdenstva  
sa zapojil do Dobrovoľníckeho dňa 

Kolektív Domu Božieho milosrdenstva sa Dňom 
otvorených dverí v piatok 26. júna zapojil do celo-
slovenského Dobrovoľníckeho dňa 2009, ktorý sa 
uskutočnil v 38 organizáciách. „Nezaplatená a ne-

zaplatiteľná práca, do ktorej dávam seba samého,“ 
takto charakterizoval dobrovoľnícku službu Ra-
doslav Bujdoš, správca Farnosti Banská Bystrica 
– Belveder, ktorý pri tejto príležitosti s návštevník-
mi a domácim spoločenstvom slávil eucharistickú 
slávnosť.

Sociálno - zdravotnícke zariadenie, ktoré vznik-
lo ako jedno z diel synody Banskobystrickej diecé-
zy, privítalo prvých návštevníkov už dopoludnia. 
Koordinátorka dobrovoľníkov pri zariadeniach 
Domu Božieho milosrdenstva Júlia Paľovová ich 
sprevádzala a priblížila im špecifiká hospicovej sta-
rostlivosti.

Okrem jednotlivcov, ktorí navštívili zariadenia, 
využili deň otvorených dverí aj študenti a peda-
gógovia Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene. 
Svojou priateľskou prítomnosťou prišli obyvateľov 
a zamestnancov Hospicu či Domova sociálnych slu-
žieb podporiť aj členovia banskobystrického klubu 
Združenia kresťanských seniorov Slovenska.

Organizátori Dobrovoľníckeho dňa 2009 v ban-
skobystrickom Dome Božieho milosrdenstva pred-
stavili návštevníkom možnosti, ako sa stať dob-
rovoľníkom. Zmysel služby, ktorá je motivovaná 
láskou, priblížil v prednáške s názvom „Ako a pre-
čo byť milosrdným“ Juraj Adamkovič, nemocničný 
duchovný správca Fakultnej nemocnici s poliklini-
kou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. „Dôležité 
je, aby sme za ľuďmi, ktorým sa chceme venovať 
nešli sami, ale vzali so sebou Ježiša,“ pripomenul 
nemocničný duchovný.

Záujemcovia, ktorí sa chcú zapojiť do dobrovoľ-
níckeho kolektívu Domu Božieho milosrdenstva 
v Banskej Bystrici, si môžu vybrať z troch oblastí 
služby: sprevádzanie klienta hospicu, spoločnosť 
klientom Domova sociálnych služieb, manuál-
na a umelecká pomoc v organizácii. Viac: www.
dombm.sk                                    Zuzana Juhaniaková 
                                               snímka Jozef Kováčik


