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Vatikán (16. júla, RV) – Vo svojom pravidelnom edi-
toriáli pre Vatikánske televízne centrum sa P. Federi-
co Lombardi SJ, hovorca Svätej stolice, zameral na 
dramatickú situáciu v Somálsku:

„Sucho, ktoré postihlo región Afrického rohu, 
spôsobilo dramatický stav humanitárnej pohotovosti, 
a práve somálske obyvateľstvo je jeho hlavnou obe-
ťou. Hlad a smäd ženú nespočetné množstvo osôb 
k beznádejnému hľadaniu pomoci najmä ku kraji-
nám, s ktorými Somálsko hraničí. Do utečeneckých 
táborov príde každý deň približne 2.000 ľudí. Hovorí 
sa o vyčerpávajúcich cestách pešo a pod neustálym 
nebezpečenstvom útoku zo strany predátorov a o de-
ťoch napádaných svorkami hyen.

V júli 1989 Mons. Salvatore Colombo, biskup 
Mogadiša, bol zavraždený pred bránou katedrály. 
Odvtedy sídli apoštolský administrátor mimo tejto 
krajiny. V roku 2003 bola laická dobrovoľníčka An-
nalena Tonelli zastrelená v Somalilande. Potom to 
bola rehoľníčka Leonella Sgorbati, ktorá – ako pri-
pomenul pápež 7. januára 2007 – zomrela „prosiac 

o odpustenie viny jej vrahom“. Sú to iba tri mená, pre 
pripomenutie toho, že Katolícka cirkev je v krajine 
prítomná a trpí spolu so somálskym ľudom. No ne-
vinné obete sú nespočítateľné a to aj z radov iných 
kresťanských vierovyznaní, častokrát z nenávisti, 
alebo jednoducho preto, že sa ocitnú v neozbrojenom 
ľude uprostred ozbrojeného konfliktu medzi rôzny-
mi politickými či etnickými stranami. Už 20 rokov 
je táto krajina bez vedenia. Jeho pobrežie je ovládané 
pirátmi. Množstvo humanitárnych pracovníkov mu-
selo zanechať svoje úsilie pre násilie a vyhrážky, kto-
rých objektom sa stávajú.

Hoci pápež pripomína Somálsko každý rok počas 
svojho pravidelného stretnutia s diplomatmi, predsa 
len sa zdá, že svetová verejná mienka a medzinárod-
né spoločenstvo sa už vzdali a ponechali túto nešťast-
nú krajinu jej osudu. Aj my sa snažíme na ňu zabud-
núť, alebo hrozné fotografie a žalostné výzvy týchto
dní dokážu prebudiť náš zmysel pre zodpovednosť 
a solidaritu?“                                                        -ľr-

Editoriál P. Lombardiho: Nezabudnúť na Somálsko!

Pápežská rada pre laikov a Pápežská rada pre spo-
ločenské komunikačné prostriedky vydali v piatok, 
15. júla, spoločné vyhlásenie, týkajúce sa Medzi-
národnej únie katolíckej tlače (UCIP). Upozorňu-
jú v ňom na to, že organizácii už podľa cirkevného 
práva neprináleží titul „katolícka“. Vyhlásenie po-
ukazuje na to, že riadenie organizácie, ktorá dlhé 
desaťročia slúžila evanjelizácii prostredníctvom 
komunikačných prostriedkov, prešlo v posledných 
rokoch vážnou krízou. Obe pápežské rady sledo-
vali priebeh tejto krízy, ktorá mala okrem iného 
za následok zneplatnenie troch generálnych zasad-
nutí (v roku 2007 v Kanade, v roku 2008 v Ríme 
a v roku 2010 v Burkina Faso).

Pápežská rada pre laikov preto 23. marca 2011 
v oficiálnom liste všetkým členom UCIP odvolala
kánonické schválenie tohto združenia ako katolíc-
keho: „Zoči-voči tejto situácii nemôže Svätá sto-
lica mlčať a zostať v nečinnosti, preto Pápežská 
rada pre laikov po dohode so Štátnym sekretari-
átom a konzultáciách s Pápežskou radou pre spo-
ločenské komunikačné prostriedky, s odkazom na 
kánon 326 § 1 Kódexu kánonického práva, odvo-
láva dekrét datovaný 15. decembra 2004, ktorým 
uznala Medzinárodnú úniu katolíckej tlače. Tá 
teraz musí zo svojho názvu odstrániť adjektívum 

katolícka (porov. Kán. 300 Kódexu kánonického 
práva).“

Ako jedinú reakciu oznámil generálny sekretár 
UCIP o mesiac neskôr (28. apríla 2011) zmenu ná-
zvu z Medzinárodnej únie katolíckej tlače na Me-
dzinárodnú katolícku organizáciu médií (ICOM) 
a jej prvé zasadnutie ohlásil na november 2011. 
Svätá stolica nesúhlasí s tým, aby si organizácia 
aj naďalej ponechávala v názve označenie „ka-
tolícka“. Naviac si ICOM nezaslúžene prisvojila 
intelektuálne, ekonomické a historické dedičstvo 
Medzinárodnej únie katolíckej tlače, jej logo a in-
ternetové stránky.

Obe vatikánske dikastériá v závere spoločného 
komuniké vyjadrili poďakovanie za dobrú službu 
v uplynulých rokoch tým členom UCIP, ktorí neboli 
do kauzy zapojení, a povzbudili ich, aby i naďalej 
vo svete printových médií ohlasovali evanjelium Pá-
pežská rada pre laikov i Pápežská rada pre spoločen-
ské komunikačné prostriedky teraz študujú možnosti 
vytvorenia nového združenia spájajúceho novinárov 
v jednote s Katolíckou cirkvou. Pod vyhlásením sú 
podpísaní kardinál Stanislaw Rylko, predseda Pá-
pežskej rady pre laikov, a Mons. Claudio Maria Cel-
li, predseda Pápežskej rady pre spoločenské komuni-
kačné prostriedky.                    TS ČBK; www.laici.va

Svätá stolica ku kauze Medzinárodnej únie  
katolíckej tlače



Vatikán (17. júla, RV) – I v túto nedeľu sa niekoľ-
ko tisíc veriacich zhromaždilo na nádvorí Apoštol-
ského paláca v Castel Gandolfe, aby si vypočuli 
slová Svätého Otca a pomodlili 
sa spoločne s ním poludňajšiu 
modlitbu Anjel Pána. Pápež sa 
im prihovoril týmito slovami:

Drahí bratia a sestry!
Evanjeliové podobenstvá sú 

krátke Ježišove rozpravy, ktoré 
používa pre ohlasovanie tajom-
stiev nebeského kráľovstva. 
Používajúc obrazy a situácie 
z každodenného života, Pán 
„chce poukázať na pravý zá-
klad všetkých vecí. On nám po-
ukazuje na ... Boha, ktorý koná, 
ktorý vstupuje do nášho živo-
ta a chce nás chytiť za ruku“ 
(Gesu di Nazaret. I, Milano, 
2007, 229). Týmto spôsobom 
rozhovorov božský Majster 
predovšetkým vyzýva spoznať 
primát Boha Otca: Kde nie je on, nič nemôže byť 
dobré. Je pre všetkých rozhodujúcou prioritou. 
Kráľovstvo nebeské znamená práve zvrchovanosť 
Boha a to znamená, že jeho vôľa musí byť prijatá 
ako vedúci princíp našej existencie.

Obsah témy v evanjeliu tejto nedele je práve 
nebeské kráľovstvo. „Nebo“ nemožno chápať len 
v zmysle výšky, ktorá je nad nami, pretože tento 
nekonečný priestor má tiež podobu vnútra človeka. 
Ježiš prirovnáva nebeské kráľovstvo k pšeničnému 
poľu, aby sme pochopili, že v našom vnútri je za-
siate niečo malé a ukryté, ktoré však má nepotla-
čiteľnú životnú silu. Cez všetky prekážky semeno 
vyrastie a plod dozreje. Toto ovocie bude dobré iba 
vtedy, ak bude pôda života kultivovaná v súlade 

s Božou vôľou. Preto v podobenstve o pšenici a kú-
koli (Mt 13, 24-30) nás Ježiš varuje, že po vysadení 
vykonávanom Majstrom, „zatiaľ čo všetci spali“, 

prišiel „jeho nepriateľ“, ktorý 
zasial burinu. To znamená, že 
musíme byť pripravení chrániť 
milosť prijatú v deň krstu, po-
kračujúc v živení viery v Pána, 
ktorý bráni, aby sa v nás zlo 
zakorenilo. Svätý Augustín, 
komentujúc toto podobenstvo, 
poznamenáva, že „mnohí sú 
najprv burinou a potom sa sta-
nú dobrým zrnom“ a dodáva: 
„že tí, ktorí keď boli zlí, keby 
neboli znášaní s trpezlivosťou, 
nedosiahli by chvályhodnej 
zmeny“ (Quaest. septend. in. 
Ev sec Matth., 12, 4: PL 35, 
1371).

Drahí priatelia, Kniha múd-
rosti - z ktorej je dnes vzaté 
prvé čítanie - zdôrazňuje tento 

rozmer Božej existencie: „Lebo okrem teba nieto 
Boha, ktorý by sa staral o všetko... Tvoja moc je to-
tiž základ spravodlivosti; a že vládneš nad všetký-
mi, pôsobí, že si voči všetkým plný ohľadu“(Múd 
12, 13.16) a Žalm 85 to potvrdzuje: „Lebo ty, Pane, 
si dobrý a láskavý a veľmi milostivý voči všetkým, 
čo ťa vzývajú“ (verš 5). Ak sme teda deti tak veľké-
ho a dobrého Otca, snažíme sa mu byť podobní! To 
bol cieľ, ktorý Ježiš vopred stanovil svojimi kázňa-
mi; hovoril tým, ktorí ho počúvali. „Vy teda buďte 
dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 
5, 48). Obráťme sa s dôverou k Márii, ktorú sme 
včera vzývali titulom Panna Mária Karmelská, aby 
nám pomohla verne nasledovať Ježiša, a tak žiť 
ako skutočné Božie deti.            -pd-/ foto RV 
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Benedikt XVI. pred modlitbou Anjel Pána

Pápež Benedikt XVI. po včerajšej modlitbe Anjel 
Pána v Castel Gandolfe apeloval na medzinárodnú 
solidaritu so Somálskom, naliehajúc, aby svet reago-
val včas na potreby tamojších obyvateľov. Svätý Otec 
o situácii hovoril v súvislosti s humanitárnou krízou 
v tejto africkej oblasti, ktorú UNICEF minulý týždeň 
pomenoval ako „najkrutejšiu humanitárnu krízu na 
svete“ a Somálsko označil za jej epicentrum. Jeho 
obyvateľstvo sa nachádza vo veľmi zraniteľnom sta-
ve, charakterizovanom konfliktom a neistotou, ktoré
eskalovali v tom istom čase ako klimatické a ekono-

mické zmeny. „Nespočetné množstvo ľudí uteká pred 
hrozným hladomorom, hľadajúc potravu a pomoc,“ 
uviedol Benedikt XVI. a dodal: „Dúfam, že medzi-
národné spoločenstvo zintenzívni zasielanie včasnej 
pomoci týmto našim bratom a sestrám, ťažko skúša-
ným, medzi ktorými je mnoho detí... Nech naša soli-
darita a konkrétna pomoc všetkých ľudí dobrej vôle 
nechýba týmto sužovaným národom.“ Pápežská rada 
Cor Unum v uplynulých dňoch poslala na podporu 
postihnutých oblastí príspevok 70.000 USD. 
     VIS/ Dana Jacečková

Pápež Benedikt XVI. vyzýva k solidarite so Somálskom
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Vyhlásenie Svätej stolice  
k biskupskej vysviacke  

v čínskej diecéze Shantou

Vatikán (16. júla, RV) - Svätá stolica dnes vydala vy-
hlásenie týkajúce sa nedovolenej biskupskej vysviacky 
v Číne. Vo vyhlásení sa píše:
Pokiaľ ide o biskupskú vysviacku Josepha Huanga 
Bingzhanga, ktorá sa uskutočnila minulý štvrtok, 14. 
júla, uvádza sa nasledovné:

1) Na Josepha Huanga Bingzhanga, vysväteného 
bez pápežského mandátu, a teda nedovolene, sa vzťa-
hujú sankcie uvedené v kánone 1382 Kódexu káno-
nického práva. Svätá stolica ho neuznáva ako biskupa 
diecézy Shantou a nemá právomoc riadiť diecéznu ka-
tolícku komunitu. Huang Bingzhang bol už vopred in-
formovaný, že nemôže byť Svätou stolicou akceptova-
ný ako kandidát na biskupa, keďže diecéza Shantou už 
má legitímneho biskupa. Huang Bingzhang bol viac-
krát požiadaný o to, aby neprijal biskupskú vysviacku.

2) Z viacerých informačných zdrojov bolo Svätej 
stolici dosvedčené, že niektorí z biskupov boli kontak-
tovaní štátnymi úradmi a prejavili svoju nevôľu – ba 
dokonca odpor – zúčastniť sa nedovolenej vysviacky. 
Napriek tomu boli prinútení sa na nej zúčastniť. Pokiaľ 
ide o odpor biskupov, je dôležité zdôrazniť, že toto ich 
konanie je záslužné pred Bohom a vzbudzuje obdiv 
v celej Cirkvi. Takéto ocenenie patrí aj všetkým kňa-
zom, zasväteným osobám a veriacim, ktorí obraňujú 
svojich pastierov a sprevádzajú ich v týchto ťažkých 
chvíľach svojimi modlitbami a zdieľajú ich utrpenie.

3) Svätá stolica opäť zdôrazňuje právo čínskych 
katolíkov na slobodné konanie, podľa vlastného sve-
domia, a ich právo zostať verní Petrovmu nástupcovi 
a v jednote s univerzálnou Cirkvou. Svätý Otec, vedo-
mý si týchto udalostí, zostáva zarmútený z toho, ako sa 
zaobchádza s Cirkvou v Číne a vyzýva k čo najrýchlej-
šiemu prekonaniu týchto problémov.                              -ľr- 

Mons. Charles Chaput na čele  
Philadelphskej arcidiecézy v USA

Pápež Benedikt XVI. v uplynulých dňoch prijal rezig-
náciu kardinála Justina F. Rigaliho na úrad arcibiskupa 
metropolitu Philadelphie z dôvodu dosiahnutia káno-
nického veku. Za novú hlavu tejto americkej arcidie-
cézy vymenoval Mons. Charlesa J. Chaputa, O.F.M. 
Cap., ktorý bol od roku 1997 až doteraz arcibiskupom 
Denveru. Má 66 rokov a pochádza s kansaského in-
diánskeho kmeňa Prairie Band Potowatami Nation. 
Vo svojich 43 rokoch sa stal druhým americkým bis-
kupom a vôbec prvým arcibiskupom USA, ktorý je 
potomkom domorodých obyvateľov. Mons. Chaput 
v auguste minulý rok navštívil Slovensko, kde sa na 
pozvanie spišského diecézneho biskupa Mons. Fran-
tiška Tondru zúčastnil na XV. sympóziu kánonického 
práva v Spišskej Kapitule. Jeho prednáška mala názov 
„Žiť v pravde: náboženská sloboda a katolícka misia 
v novom usporiadaní sveta“.

V rámci Konferencie biskupov USA má na staros-
ti vzťah Cirkvi a verejných záležitostí. Patril k bisku-
pom USA, ktorí sa celou váhou svojej osobnosti za-

sadili o razantný a nekompromisný spôsob riešenia 
pedofilných škandáloch kléru. Zrejme aj preto ho ne-
skôr Benedikt XVI. ustanovil – po prepuknutí škan-
dálu zakladateľa Kristových legionárov – za apoštol-
ského vizitátora Legionárov a laického spoločenstva 
Regnum Christi na území Spojených štátov americ-
kých, ktoré bolo ukončené v roku 2010 ustanovením 
nútenej pápežskej správy nad Legionármi. Mons. 
Chaput stál pri zrode tzv. Manhattanskej deklarácie 
z 20. novembra 2009. Touto Deklaráciou sa protes-
tanti, ortodoxní i katolíci zasadili spoločne ako kres-
ťania za ochranu života a rodiny a za rešpektovanie 
práva na výhradu svedomia.                       Zdroj: RV

Medzinárodné stretnutie  
„nových evanjelizátorov“ v Ríme

Vatikán (21. júla, RV) – Zástupcovia cirkevných 
inštitúcií podieľajúcich sa na novej evanjelizácii 
Západu sa zúčastnia medzinárodného stretnutia 
organizovaného Pápežskou radou na podporu no-
vej evanjelizácie, ktoré sa bude konať 15. a 16. 
októbra 2011 v Ríme. Bude to príležitosť pre 
Cirkev spoznať realitu diecéz, rehoľných rádov, 
farností, hnutí a združení, ktoré sa už zapojili do 
aktivít v duchu novej evanjelizácie.

Po úvodnom privítaní Mons. Salvatorem Fi-
sichellom, predsedom Pápežskej rady na podpo-
ru novej evanjelizácie, ponúknu svoje svedectvá 
– medzi inými – napríklad Veronica Berzosová, 
zakladateľka a predstavená Iesu Communio, zná-
my taliansky spisovateľ Vittorio Messori a ve-
dec Marco Bersanelli. Neskôr je na programe aj 
koncert talianskeho tenoristu Andreu Bocelliho. 
S účastníkmi kongresu sa stretne aj pápež Bene-
dikt XVI. Na sobotu, 15. októbra, sú napláno-
vané modlitbové stretnutia na rôznych miestach 
historického centra Ríma. V nedeľu, 16. októbra, 
medzinárodné stretnutie vyvrcholí slávnostnou 
svätou omšou, ktorú bude celebrovať pápež Be-
nedikt XVI.                                                               -mk-
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Na septembrovom Národnom  
eucharistickom kongrese  

v Ancone aj pápež Benedikt XVI.

V talianskej Ancone sa v dňoch 3. – 11. septembra 
tento rok uskutoční XXV. národný eucharistický 
kongres. Na jeho slávnostnom otvorení bude podľa 
vyjadrenia Konferencie biskupov Talianska prítom-
ný ako pápežský vyslanec kardinál Giovanni Bat-
tista Re, spolu s predsedom biskupskej konferencie, 
kardinálom Angelom Bagnascom, a arcibiskupom 
Ancony-Osima, Mons. Edoardom Menichellim. 
Počas ôsmich dní trvania kongresu sú všetci pozva-
ní „nielen k tomu, aby ho sledovali, ale aby sa ho 
aktívne zúčastnili, pretože eucharistický kongres 
je stretnutím ľudu,“ uviedol Mons. Menichelli. 
V programe budú príležitosti pre stretnutia a za-
myslenia v znamení kultúry, v ktorej je Eucharistia 
súčasťou každodenného života, priestor dostane 
práca aj oslava, témy spojené s tradíciou a občian-
skou príslušnosťou, koncert, či výstava vrcholných 
prác európskeho umenia od Raffaella a Tiepola. Na 
slávnostnom ukončení eucharistického kongresu 
v Ancone – 11. septembra - sa zúčastní aj pápež Be-
nedikt XVI.      Zdroj: RV

Benedikt XVI. sa stretol  
s premiérom Malajzie

Vatikán (18. júl, RV) - Pápež Benedikt XVI. prijal 
na osobitnej audiencii premiéra Malajzie, Najiba 
Bin Abdula Razaka, ktorý sa následne stretol s kar-
dinálom Tarcisiom Bertonem, vatikánskym štát-
nym sekretárom a s arcibiskupom Dominiqueom 
Mambertim, sekretárom pre vzťahy so štátmi.

V srdečnom rozhovore bol skonštatovaný 
pozitívny vývoj bilaterálnych vzťahov a boli 
uskutočnené prvé kroky k nadviazaniu diploma-
tických vzťahov medzi Malajziou a Svätou stoli-
cou. Účastníci stretnutia ďalej posúdili politickú 
a sociálnu situáciu v kontexte ázijského kontinen-
tu, najmä pokiaľ ide o význam medzikultúrneho 
a medzináboženského dialógu na podporu mieru, 
spravodlivosti a väčšieho porozumenia medzi ná-
rodmi.                                                             -pd-

Medzinárodná konferencia  
o problematike aidsu v Ríme

Taliansko (19. júla, RV/Sir) – V dňoch od 17. do 20. 
júla hlavné mesto Talianska – Rím – hostí 6. medzi-
národnú konferenciu o problematike aidsu, organizo-
vanú Medzinárodnou spoločnosťou pre aids (IAS). 
Každý deň na celom svete zomrie asi 200 ľudí na 
chorobu aids a 2.700 je nových infikovaných, avšak
menej ako polovica z nich má možnosť začať liečbu. 
Toto sú len niektoré z údajov, ktoré poskytlo asi 6.000 
výskumných pracovníkov zo 120 krajín, ktorí sa zišli 
v týchto dňoch v Ríme. Napriek tomu výskum tohto 
ochorenia zaznamenal v poslednej dobe veľké úspe-
chy, ako napríklad zistenie, že pomocou antiretrovi-
rálnej liečby HIV-pozitívnych jedincov, teda tých, 
u ktorých sa doteraz nevyvinulo ochorenie, je mož-
né blokovať infekciu už v zárodku. Z ekonomického 
hľadiska však tento objav vyžaduje veľké množstvo 
finančných prostriedkov, čo predstavuje v tejto dobe
ťažkosti pre mnohé krajiny z dôvodu hospodárskej 
krízy. Prejavilo sa to aj tým, že v priebehu posledných 
rokov sa znížili finančné prostriedky pre Globálny
fond na boj proti aidsu.

Na druhej strane Lekári bez hraníc včera na konfe-
rencii predniesli svoju sťažnosť, v ktorej sa píše: „Mno-
ho farmaceutických spoločností odmietlo programy 
na zníženie cien liekov proti vírusu HIV v krajinách 
so strednými príjmami.“ Z analýzy “Untangling the 
Web of Arv Price Reductions”, v ktorej skúmali 23 
antiretrovirotík, vyplýva, že ceny liečiv by mali klesať 
vzhľadom na to, že už nie sú blokované patentmi. „Aj 

keď bol zaznamenaný trvalý pokrok k zníženiu cien 
pre najchudobnejšie krajiny, zabúdame, že značný 
počet ľudí infikovaných HIV žije v krajinách so stred-
ným životným štandardom“, povedal Nathan Ford, 
zdravotný koordinátor Lekárov bez hraníc, v Kampa-
ni za prístup k základným liekom. Tento pokrok vylu-
čuje krajiny s veľkým počtom ľudí infikovaných HIV,
ako je India, Indonézia, Thajsko, Vietnam, Ukrajina, 
Kolumbia a Brazília. Thajsko a Brazília, ktoré vydali 
opatrenia na zníženie cien týchto liekov, „sa stali obe-
ťami odvetných opatrení zo strany farmaceutických 
firiem a iných vplyvných štruktúr“, informujú Lekári
bez hraníc, ktorí dúfajú vo „výrobu generík“ – teda 
liekov nechránených drahými patentmi – a tak by 
bolo možné dosiahnuť cieľ OSN, aby do roku 2015 
bola poskytnutá liečba 15 miliónom infikovaných.

Delegácia medzinárodnej konferencie dnes po-
poludní navštívi rímske medicínske centrum pre in-
fikovaných vírusom HIV, ktoré sa nachádza vo Villa
Glori. Toto centrum – spravované Diecéznou charitou 
– vzniklo v roku 1988 ako prvé zariadenie pre pacien-
tov trpiacich týmto ochorením v Taliansku. Primátor 
mesta Rím Gianni Alemanno a riaditeľ Diecéznej 
charity Mons. Enrico Feroci spolu s delegátmi konfe-
rencie si počas stretnutia vypočujú svedectvá chorých, 
ako aj dobrovoľníkov a zamestnancov pracujúcich 
v tomto centre.                                                       -mk- 
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Pre španielskych mladých  
sú SDM veľkou nádejou

Španielsko (21. júla, RV) 
– Blížiace sa Svetové 
dni mládeže sú nádejou 
pre všetkých španiel-
skych mladých postih-
nutých rôznymi ťaž-
kosťami, predovšetkým 
nezamestnanosťou. To 
je posolstvom príspev-
ku kardinála Antonia Cañizaresa Lloveru, prefekta 
Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, 
ktorý predniesol na konferencii s názvom „Mládež 
a Katolícka cirkev“, ktorá sa konala na Univerzite 
kráľa Juana Carlosa v Madride. „Situácia mladých 
ľudí v Španielsku nie je jednoduchá a ani bez utr-
penia“, povedal kardinál a zdôraznil, že nedostatok 
pracovných miest a stabilných pracovných príle-
žitostí je znepokojujúcou perspektívou pre rozvoj 
ľudí a ich rodín. Táto situácia môže mať za násle-
dok osobné znechutenie, ale aj sociálne konflikty.
Podľa slov kardinála, ako ich uvádza agentúra Ze-
nit, by sa malo pomôcť najchudobnejším, vrátane 
mladých ľudí, často obklopených „kultúrou dezilú-
zie“, ktorá ich ignoruje. Takisto je dôležité klásť si 
vážne otázky, na ktoré toľkokrát nenachádzame od-
povede. „Evanjelium“ – pokračoval kardinál – „im 
dáva pocit novej nádeje“ a SDM, ako každá púť, 
sú podobenstvom toho, čo znamená život – s jeho 
radosťami i bolesťami – a v ktorom „môžeme v tej 
istej chvíli nemať nič a zároveň mať všetko“. Ďalej 
zdôraznil, že nádej je „realistickou alternatívou op-
timizmu, ktorá zohľadňuje existenciu problémov na 
našej ceste. Mladý človek prichádzajúci do Madridu 
s dobrodružným duchom a schopnosťou pozastaviť 
sa, môže objaviť veľký poklad, o ktorom si ľudstvo 
myslelo, že je skrytý, no on sa zjavil v Ježišovi Kris-
tovi“. Nakoniec pripomenul veľké úsilie pápežov 
Jána Pavla II. i Benedikta XVI. zapojiť mladých, bez 
akéhokoľvek odsudzovania, ponúkajúc im náročný 
ale zároveň vzrušujúci plán, s cieľom prekonať rela-
tivizmus, ktorý zbavil mladých cností a dal im pocit 
opustenosti a nedôvery.                                               -mk-

Kardinál Tauran vyzval  
k pokračovaniu v dialógu  

medzi náboženstvami

Veľká Británia (20. júla, RV) – Ráznou výzvou k dia-
lógu medzi kresťanmi, židmi a moslimami na Blízkom 
východe zahájil kardinál Jean-Louis Tauran, predseda 
Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg, svoj prí-
spevok na konferencii o situácii kresťanov na Blízkom 
východe, ktorá sa konala v dňoch 18.-19. júla v Lon-
dýne. Kardinál vo svojom príhovore povedal: „Dejiny 
i náboženstvo nás učia, že existuje len jedna jediná bu-
dúcnosť – tá spoločná. Je dôležité, aby nedošlo k pre-
rušeniu dialógu a aby naša púť pokračovala smerom 
k pravde nie s presvedčením, že veci sú zložité a tak sa 
ich ani nebudeme snažiť vyriešiť, ale naopak: sú zloži-
té, pretože my ich ani neskúšame riešiť!“

Kardinál Tauran tiež zdôraznil nevyhnutnosť 
rešpektovania základných práv kresťanov vo Svätej 
zemi: „Pre miestnych kresťanov, židov a moslimov 
Jeruzalem nie je len svätým mestom, ale je aj ich 
rodným mestom, kde majú právo ďalej žiť a praco-
vať. Musia im byť garantované a zabezpečené zá-

Zomrel kardinál Kazimierz Świątek

Vatikán/Bielorusko (21. júla, RV) – Vo veku 97 ro-
kov – zomrel kardinál Kazimierz Świątek, emeritný 
arcibiskup Minsko-mohylevskej arcidiecézy latin-
ského obradu (Bielorusko). Svätá omša za zosnu-
lého kardinála a pohrebné obrady sa budú konať 
v pondelok, 25. júla, v Katedrále v Pinsku o 12.00 
hod. Kolégium kardinálov je teraz zložené zo 196 
kardinálov, z ktorých je 114 voličov a 82 nevoli-
čov.                                            -mk- 

kladné ľudské práva: sloboda svedomia a sloboda 
vierovyznania, sloboda pohybu, občianske práva, 
právo na vzdelanie a zdravotnú starostlivosť, prá-
vo zakladať svoje vlastné inštitúcie (semináre, uni-
verzity, kláštory, atď.). Samozrejme, že toto všetko 
musí byť uznané nielen kresťanom, ale všetkým 
obyvateľom Svätej zeme.“                               -mk-

Menovanie apoštolských nunciov 
v Čile a v Bielorusku

Vatikán (15. júla, RV) - Pápež Benedikt XVI. menoval 
nového apoštolského nuncia v Čile. Stal sa ním Mons. 
Ivo Scapolo, titulárny arcibiskup v Tagaste, doterajší 
apoštolský nuncius v Rwande. Svätý Otec nominoval 
aj nového apoštolského nuncia v Bielorusku, ktorým 
sa stal Mons. Claudio Gugerotti, titulárny biskup 
v Ravelle, doterajší apoštolský nuncius v Gruzínsku, 
v Arménsku a Azerbajdžane.                                  -pd-
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SDM v Madride – aplikácia Youcat 
pre mobilné telefóny

Španielsko (19. júla, RV) – Už o necelý mesiac,  
18. augusta, pápež Benedikt XVI. uskutoční svoju 
návštevu Španielska pri príležitosti XXVI. sveto-
vých dní mládeže, ktoré budú trvať do 21. augusta. 
Na konci júna bolo evidovaných 440 tisíc účastní-
kov, avšak očakáva sa účasť viac ako milióna mla-
dých ľudí z celého sveta. Kríž a ikona – symboly 
SDM – boli včera večer vrátené po takmer dvoch 
rokoch do chrámu Santa Maria La Real de la Al-
mudena v Madride. Tieto symboly putovali po špa-
nielskych diecézach v rámci príprav na túto veľkú 
udalosť od 14. septembra 2009, sviatku Povýšenia 
kríža. Pri tejto príležitosti kardinál Antonio Maria 
Rouco Varela slávil modlitbovú vigíliu za účasti 
početnej skupiny organizačného tímu SDM.

Prípravy na SDM sú teda v plnom prúde 
v diecézach celého sveta, ktoré pripravujú svo-
jich mladých na stretnutie s pápežom. V batohu 
SDM, ktorý dostane každý účastník po príchode 

Prieskum o Svetových  
dňoch mládeže

Aký je mladý človek, zúčastňujúci sa Svetových 
dní mládeže (SDM)? To je otázka, ktorá bola 
súčasťou prieskumu medzi 1800 mladými ľuď-
mi z piatich kontinentov, ktorí sledujú aktuali-
ty, týkajúce sa SDM. Väčšina respondentov má 
menej ako 30 rokov. 9 z 10 opýtaných považujú 
toto celosvetové podujatie za „skúsenosť, kto-
rá zmení život človeka“. V tomto zmysle sa 1 
zo 4 adresátov prieskumu už zúčastnil na SDM. 
Viac ako polovica z nich cestovala na stretnutie 
so Svätým Otcom do Kolína (61 %) a do Sydney 
(44 %). Takmer všetci, ktorí sa zúčastnili na pod-
ujatí v rokoch 2005 a 2008 (98 %) hodnotili to, čo 
tam zažili, ako veľmi pozitívne.

Podľa prieskumu je pre 9 z 10 opýtaných 
hlavným dôvodom účasti nová skúsenosť, ďalej 
nasleduje šírienie posolstva Ježiša Krista, vyjad-
renie svojho prináležania k Cirkvi, a uspokojenie 
duchovných potrieb. Medzi ďalšími uvádzanými 
dôvodmi bolo stretávanie sa s novými ľuďmi. 
Celkový záver prieskumu ukazuje, že podľa mla-
dých ľudí viera v Krista prináša veľmi pozitívny 
moment odpúšťania iným, zmysel pre solidari-
tu a pomoc núdznym a takisto možnosť dospieť 
a stať sa lepším človekom.                           

                                                        www.wyd.com/ -dj-

na SDM, bude tiež YouCat – Katechizmus Kato-
líckej cirkvi pre mladých ľudí štruktúrovaný vo 
forme otázok a odpovedí. Nedávno Città Nuova 
– vydavateľstvo, ktoré pripravilo talianske vyda-
nie YouCatu, sprístupnilo aplikáciu, ktorú si mož-
no bezplatne stiahnuť do mobilných telefónov, 
ktoré majú operačný systém Apple, Windows 
Mobile alebo Android. Aplikácia bude obsahovať 
20% otázok a odpovedí z tlačenej formy Youcatu. 
Bude mať formu sociálnej siete typu Facebook, 
kde bude možné vytvoriť si vlastný profil, na „ná-
stenke“ si vymieňať správy, vytvoriť si vlastný 
okruh priateľov a bude možné pridať si aj „sláv-
nych priateľov“ napríklad sv. Františka z Assisi, 
či bl. Jána Pavla II., ktorých citáty budú uverej-
ňované v pravidelných intervaloch. Navyše bude 
možné prostredníctvom tejto aplikácie odoberať 
aktuálne informácie a novinky o dianí na SDM. 
V súčasnosti prebiehajú rokovania s vydavateľmi 
rôznych jazykových mutácií. Okrem taliančiny by 
mal byť YouCat v mobilnej verzii postupne prí-
stupný v angličtine, francúzštine a ďalších jazy-
koch.                                                                 -mk- 

Krížová cesta na SDM za aktívnej 
účasti trpiacich mladých

Španielsko (20. júla, RV) – „Medzi tisíckami účast-
níkov Svetových dní mládeže je tiež prihlásených 
900 Číňanov z Hongkongu, 2.000 Rusov, 300 Ja-
poncov a približne 2.000 zástupcov arabských kra-
jín“, oznámil to v rozhovore pre agentúru Sir P. Eric 
Jacquinet, zodpovedný za Sekciu pre mládež v Pá-
pežskej rade pre laikov. Niektorí z nich sa aktívne 
zúčastnia na Krížovej ceste, ktorá sa bude konať 
v piatok, 19. augusta. P. Jacquinet ďalej dodal: „Kríž 
budú niesť mladí s telesným postihnutím, trpiaci 
ochorením aids, mladí pochádzajúci z krajín nachá-
dzajúcich sa vo vojnových konfliktoch ako Svätá
zem a Irak, alebo z krajín zasiahnutých prírodnými 
katastrofami ako Japonsko a Haiti. Cieľom je uká-
zať, že Ježiš je im nablízku v ich utrpení a ukazuje 
správnu cestu ako vyjsť zo smrti v ústrety novému 
životu.“ Títo mladí sa zúčastnia aj uvítacieho cere-
moniálu pri príležitosti príchodu pápeža Benedikta 
XVI. do Madridu, 18. augusta, ktorý bude rozdele-
ný na dve časti: Svätý Otec najskôr s niekoľkými 
pútnikmi prejde pešo z Puerta de Alcalà na Plaza 
de Independencia a následne prednesie svoj prího-
vor mladým na Plaza Cibeles. Svätý Otec vo svo-
jom príhovore – počas sobotňajšej vigílie na letisku 
Cuatro Vientos – odpovie tiež na otázky, ktoré mu 
položia niekoľkí mladí účastníci.                          -mk- 
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Pohreb Otta von Habsburga  
v Dóme sv. Štefana vo Viedni

Rakúsko (16. júla, RV) – Pohreb Otta von Habsburga, 
ktorý zomrel 4. júla v Bavorsku vo veku 98 rokov, sa ko-
nal v sobotu vo viedenskom Dóme sv. Štefana. Hlavným 
celebrantom pohrebnej svätej omše, po ktorej nasledova-
li pohrebné obrady, bol kardinál Christoph Schönborn, 
viedenský arcibiskup a mimoriadny legát Svätého Otca. 
Medzi 12 koncelebrujúcimi arcibiskupmi a biskupmi bol 
aj Róbert Bezák, trnavský arcibiskup a Dominik Duka, 
pražský arcibiskup.

„Veľký Európan usilujúci sa o mier“ – týmito slo-
vami označil pápež Benedikt XVI. Otta von Habsburga 
vo svojom kondolenčnom telegrame. Tento kresťansko-
-demokratický politik, jeden z protagonistov politického 
zjednotenia nášho kontinentu, bol najstarším synom po-
sledného rakúsko-uhorského cisára bl. Karola I., ktorý 
bol blahorečený pápežom Jánom Pavlom II. v roku 2004. 
„Vo svojom dlhom a bohatom živote bol arcivojvoda 
Otto svedkom búrlivých dejín Európy“ – píše Benedikt 
XVI. v telegrame synovi zosnulého, Karolovi.

Telo zosnulého bude uložené vo Viedni v cisárskej 
hrobke u kapucínov, zatiaľ čo jeho srdce bude na jeho 
prianie uložené v benediktínskom opátstve v Pannonhal-
me, v Maďarsku. Otto von Habsburg bol absolventom 
tamojšieho gymnázia a aj maturitnú skúšku skladal v ma-
ďarskom jazyku. Po tom ako ho Hitler zbavil rakúskeho 
občianstva, emigroval do USA. Po vojne žil v bavorskom 
Pöckingu, kde aj zomrel. Od roku 1979 bol 20 rokov po-
slancom Európskeho parlamentu.                              -mk- 

Stretnutie Európskeho kolokvia 
farností v Maďarsku

Príležitosť podporiť „jednotu, výmenu skúseností 
a ekumenizmus medzi cirkvami Východu a Západu“ 
– týmito slovami označil Josep Taberner Vilar, jeden 
z dvoch riaditeľov Európskeho kolokvia farností (Cep), 
stretnutie v maďarskej Nyíregyháze. 200 zástupcov eu-
rópskych farností zo 17 krajín, vrátane Slovenska, sa 
včera zišlo na 26. zasadnutí na tému „Farnosti, miesta 
nádeje“. Stretnutie sa až do piatku, 22. júla, bude niesť 
v znamení úvah, výmeny skúseností, návštevy miest-
nych cirkví a zažívania ekumenických momentov. „V 
týchto dňoch stretnutí a výmeny tu budeme mať odbor-
níkov, ktorí nám pomôžu sústrediť sa na pastoračné, cir-
kevné a teologické záležitosti týkajúce sa Európy, a na 
konci podujatia by sme radi zhromaždili všetky vstupy 
v textovej podobe, aby pomohli cirkvám na kontinente,“ 
uviedol Vilar. Stretnutie spolu s ním otvoril Daniel Gu-
ery, prezident združenia kresťansky orientovaných mi-
movládnych organizácií, pôsobiaceho pri Rade Európy 

Konferencia o situácii kresťanov 
vo Svätej zemi

V utorok 19. júla sa v Londýne končí ekumenická kon-
ferencia o situácii kresťanov vo Svätej zemi, pod patro-
nátom katolíckeho arcibiskupa Westminsteru a Canter-
bury, Mons. Vincenta Nicholsa, a hlavy Anglikánskeho 
spoločenstva Rowana Williamsa. Na podujatí za účas-
ti ďalších predstaviteľov oboch kresťanských cirkví, 
moslimského a židovského náboženstva, ako aj zástup-
cov politického a spoločenského života, vystúpil aj latin-
ský patriarcha Jeruzalema, Mons. Fouad Twal. „Teraz je 
ten správny čas na usporiadanie takejto konferencie. Pre 
stabilitu svetového poriadku je skutočne dôležité nájsť 
pokoj a model spolupráce,“ poznamenal pri tejto príleži-
tosti Mons. Vincent Nichols a jeho slová doplnil Rowan 
Williams, ktorý dodal, že „kresťania si musia uvedomo-
vať situáciu, v ktorej žijú ich bratia vo Svätej zemi a po-
núknuť im materiálnu pomoc, aby mohli budovať svoju 
budúcnosť v krajine, kde sa narodili.“                 SIR/ -dj-

Schválený zákon redukujúci  
počet štátom uznaných  

náboženských spoločenstiev

Maďarsko (18. júla, RV) - Maďarský parlament minulý 
týždeň schválil nový zákon o cirkvách a náboženských 
spoločenstvách, ktorým sa redukuje počet štátom uzna-
ných cirkví a náboženských skupín na 14. Zákon bol 
schválený absolútnou väčšinou maďarských poslancov 
s cieľom obmedziť neprimeraný počet náboženských 
združení, ktoré po páde komunistického režimu začali 
prudko vznikať, z veľkej väčšiny prípadov jedine kvôli 
čerpaniu finančných prostriedkov od štátu. V súčasnosti
je takýchto združení 350.

Medzi náboženské združenia, ktoré Maďarsko po 
prijatí nového zákona bude uznávať, patria: okrem Ka-
tolíckej cirkvi – ktorá má v Maďarsku veľkú väčšinu 
– sú to aj ďalšie kresťanské cirkvi a spoločenstvá: pra-
voslávni, luteráni, kalvíni, baptisti, ďalej židia, budhisti, 
moslimovia a Zbor viery – pentekostálna sekta založe-
ná v r. 1979. Nový zákon vstúpi do platnosti 1. januára 
2012. Od toho dňa budú musieť ostatné štátom neuznané 
náboženské združenia a spoločenstvá požiadať o schvá-
lenie parlamentom. Na schválenie bude nevyhnutná 
dvojtretinová väčšina poslancov.                                 -ľr-

v Štrasburgu, ktorý vyzval účastníkov, aby „vnímali aj 
Európu a jej inštitúcie ako miesta nádeje“.           SIR/ -dj-
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Zomrel sudánsky biskup  
Caesar Mazzolari

Na sviatok Panny Márie Karmelskej, 16. júla, zomrel vo 
veku 74 rokov Mons. Caesar Mazzolari MCCJ, diecéz-
ny biskup Rumbeckej diecézy v Sudáne, ktorý bol dl-
horočným partnerom slovenskej Dobrej noviny. Biskup 
Mazzolari koncelebroval svätú omšu v katedrále Svätej 
rodiny v Rumbeku, keď skolaboval a po prevoze do ne-
mocnice lekár skonštatoval smrť následkom srdcového 
infarktu.

Biskup Caesar Mazzolari bol členom rehole kom-
boniánov. Za kňaza bol vysvätený v roku 1962 v USA. 
Prvé roky po vysviacke pôsobil v Cincinnati, kde sa 
venoval marginalizovaným juhoamerickým a africkým 
komunitám. V roku 1981 prišiel do Sudánu, kde praco-

V Brazílii zasadne Správna rada 
Nadácie Populorum Progressio

V dňoch 19. – 22. júla sa v Brazílii uskutoční zasadnutie 
Správnej rady Nadácie Populorum Progressio, riadenej 
Pápežskou radou Cor Unum od jej založenia v roku 
1992. Každoročné stretnutie sa podľa informácií Tlačo-
vého strediska Svätej stolice tradične koná v niektorej 
latinskoamerickej krajine, aby sa získal lepší pohľad na 
jej situáciu a podrobnosti o pôsobení nadácie v rámci 
partikulárnych cirkví. Zasadnutie sa „sústredí na situá-
ciu pôvodných obyvateľov a chudobnejších skupín po-
pulácie,“ uvádza komuniké. Zvláštna pozornosť bude 
venovaná pastoračným smerniciam, vyplývajúcim z V. 
generálnej konferencie biskupstiev Latinskej Ameriky 
a Karibiku, ktoré sa vatikánska inštitúcia snaží vnášať 
do praxe. Tento rok bolo Nadácii Populorum Progressio 
predložených 216 projektov v celkovej finančnej výške
takmer 3 milióny USD, zo strany 19 štátov. Týkajú sa 
predovšetkým výroby v oblasti poľnohospodárstva, re-
mesiel, infraštruktúry, vzdelávania, zdravia a výstavby. 
Na čele správnej rady stojí predseda Nadácie a Pápež-
skej rady Cor Unum, kardinál Robert Sarah. Jej primár-
nym zdrojom príjmov je podpora zo strany Výboru pre 
charitatívne iniciatívy v prospech krajín Tretieho sveta 
pri Konferencii biskupov Talianska.                    VIS/ -dj- 

Pešia púť mladých do rodiska  
blaženého Teodora Romžu

V meste Chust na Podkarpatsku, kde mukačevský bis-
kup mučeník, blahoslavený Teodor Romža prežil svo-
je gymnaziálne študentské roky, sa 8. júla 2011 začala 
dvojdňová pešia púť mladých do jeho rodiska. Uctili si 
ňou svätca Mukačevskej eparchie, pri príležitosti „Roku 
blaženého Teodora“, oslavuje sa niekoľko jubileí - 10. 
výročie blahorečenia, 75 rokov od kňazskej vysviacky 
a 100 rokov od narodenia mučeníka, obete komunistic-
kého sovietskeho režimu.

270 pútnikov pod vedením biskupa, vladyku Mila-
na Šášika, spolu s kňazmi z eparchiálnej a dekanátnych 
komisii pre mládež putovalo do mesta Ťačiv. Tu slávili 
svätú liturgiu, ktorú slúžil vladyka Milan. Na druhý deň 
ráno sa vydali z Ťačiva na východ do cieľa vo Veľkom 
Byčkove. Z Rachiva sa na západ vydala ďalšia vyše 70 
členná skupina pútnikov s rovnakým cieľom. 

Vo Veľkom Byčkove, rodisku blaženého Teodora, sa 
v nedeľu 10. júla 2011 konala slávnostná archijerejská 
svätá Služba Božia. V roku 1947 ako 36-ročného, vtedy 
najmladšieho biskupa Katolíckej cirkvi, po zinscenova-
nej autonehode, zraneného v nemocnici, Teodora Rom-
žu otrávila agentka sovietskej KGB, vydávajúca sa za 
sanitárku. 

Mnohí z pútnikov sa chystajú aj na vianočnú púť do 
Ríma, kde chcú osláviť 75 rokov od kňazskej vysviac-
ky bl. Teodora, ktorú po študijnom pobyte v Taliansku, 
prijal 25. decembra 1936 v Chráme sv. Antona Veľkého, 
vkladaním rúk biskupa Alexandra Evrejinova.

Pre Svätého Otca Benedikta XVI. prinesú pútnici 
z Podkarpatska vianočný strom, ktorý bude niekoľko-
týždňovou ozdobou Námestia svätého Petra vo Vatiká-
ne.                                                 Vladimír Teodor Mirossay

val najprv v diecéze Tombura-Yambio, neskôr v arcidi-
ecéze Juba ako provinciálny predstavený komboniánov 
pre celý južný Sudán. V roku 1990 ho pápež Ján Pavol 
II. Vymenoval za apoštolského administrátora Rumebc-
kej diecézy. Bolo to v čase vojny, keď miestni obyvatelia 
zažívali neuveriteľné utrpenia od chartúmskej vlády.

V týchto podmienkach neúnavne pracoval, aby na-
pĺňal duchovné aj materiálne potreby svojej diecézy. Ján 
Pavol II. ho 6. januára 1999 vysvätil za biskupa. Prítom-
nosť Mons. Mazzolariho medzi ľuďmi, ktorých vlastná 
vláda obrala o základné ľudské práva a dôstojnosť, bola 
vždy znakom mimoriadnej nádeje pre Cirkev v Sudáne.

Počas svojich mnohých ciest to Európy, najmä do 
rodného Talianska bol vždy „hlasom tých, ktorí nema-
li hlas”. Vďaka nemu sa ľudia v rozvinutých krajinách 
mohli dozvedieť o zabudnutých trpiacich bratoch a ses-
trách v južnom Sudáne. Smrť biskupa prišla v čase, keď 
bol zavŕšený mnohoročný boj za slobodu, týždeň po 
vzniku nového štátu Južného Sudánu.

Dobrá novina spolupracovala s biskupom Maz-
zolarim od roku 1998, keď krajinu postihol hladomor 
a Dobrá novina jej poskytla humanitárnu pomoc. V ďal-
ších rokoch vďaka štedrosti slovenských darcov Dob-
rá novina pomáhala cez diecézu Rumbek pri viacerých 
vzdelávacích a zdravotníckych projektoch.                        

                             Marián Čaučík, riaditeľ Dobrej noviny
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Vďakyvzdanie  
za bl. Pavla Petra Gojdiča OSBM

V prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa, kde sú k verej-
nej úcte vystavené telesné ostatky blahoslaveného pre-
šovského biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM, 
sa v nedeľu 17. júla konala archieparchiálna odpustová 
slávnosť ku cti tohto svätca. Hlavným celebrantom archi-
jerejskej svätej liturgie, bol prešovský arcibiskup metro-
polita Ján Babjak SJ. Koncelebroval emeritný biskup Ján 
Eugen Kočiš a viac ako tridsať kňazov.

„Boh je láska, milujme ho!“ Tieto slová biskupského 
hesla bl. Pavla Petra Gojdiča sa niesli homíliou vladyku 
Jána Babjaka ako refrén. Vladyka sa zaoberal slovami 
evanjelia: „Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otco-
vi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo“ (Lk 12, 32). Pove-
dal, že tieto slová sú veľmi aktuálne pre dnešnú dobu, 
„pretože dnes mnohí ľudia upadajú do pesimizmu a do 
strachu, lebo nevidia zmysel svojho života, keď počujú 
o toľkých nešťastiach a katastrofách vo svete a myslia 
si, že Boh neexistuje, alebo ak existuje, už mu na nás 
nezáleží. Nie, Boh nezabudol na ľudí, na nikoho z nás 
nezabudol!“ Aj keď Slovensko je kresťanská krajina, 
keďže väčšina ľudí prijala krst, pokračoval vladyka otáz-
kou – pýtame sa, koľkí žijú svoj krst, koľkí žijú podľa 
evanjelia, podľa učenia Cirkvi? Mnohí ľudia zakladajú 
svoje šťastie iba na pozemských istotách. „Lenže, pýtam 
sa, dokedy si s týmito istotami vystačíme? Odpoveď je 
jednoduchá: nanajvýš do chvíle smrti. A čo bude potom? 
Áno, všetci máme myslieť aj na ďalšiu etapu nášho ži-
vota, ktorá pokračuje po smrti.“ Preto vladyka hovoril 
o veľkej zodpovednosti rodičov už pri výchove detí, aby 
sa doma spoločne modlili, čítali spoločne Sväté písmo, 
vyberali vhodné programy, spolu pravidelne chodili do 
chrámu, ale aj na púte, ktoré možno spojiť s pekným ro-
dinným výletom. Nezabúdajme, že Boh nás miluje. On 
chce naše šťastie. Nemusíme sa báť. Nemusíme hľadať 
šťastie mimo Boha. „Blahoslavený Pavel Peter Gojdič 
našiel svoje šťastie v Bohu a v nebi sa neustále prihovára 
za nás a my jeho príhovor mocne pociťujeme, celá naša 
Gréckokatolícka cirkev“, povedal kazateľ.

17. júl je sviatkom blahoslaveného biskupa mučení-
ka Pavla Petra Gojdiča OSBM. Je to deň jeho narodenia 
a smrti.                                                         Ľubomír Petrík

Púť ku Škapuliarskej Panne Márii 
v Topoľčiankach

Ku cti Škapuliarskej Panne Márii sa v nedeľu 17. júla 
2011 konala v Topoľčiankach slávnostná svätá omša. Pri 
poľnom oltári ju celebroval nitriansky biskup Mons. Vi-
liam Judák. V homílii hovoril o duchovných hodnotách, 
o ktoré sa môže a má každý veriaci usilovať: „Pochop-
me, že kým sme na našej životnej ceste, máme možnosť 
vo svojom živote dať prioritu hodnotám, a doslova ob-
liecť sa do hodnôt, ktoré nás môžu obohatiť a urobiť náš 
život plnohodnotným. Aký osoh by mal človek z toho, 
keby získal hoc aj celý svet, ale svojej duši by uškodil 
(por. Mt 16, 26) alebo by ju dokonca stratil?“

Biskup Judák pripomenul príklad Božej Matky Pan-
ny Márie, povedal: „Oblečme si teda škapuliar vo forme 
hodnôt, ktoré žila Panna Mária. Oblečme sa do živej 
viery, zmysluplnej nádeje a činorodej lásky. Oblečme 
sa aj do cnosti čistoty podľa nášho stavu. (...) Oblečme 
sa aj do ďalších hodnôt, ktoré nás obohatia a obohatia 
ľudí okolo nás. Lebo je nemožné náležite uctievať Plnú 
milostí a nemať úctu v sebe samom, milosť Božiu, to 
znamená priateľstvo s Bohom a s ľuďmi. Na to nás chce 
predovšetkým mariánska úcta upriamiť“. Hlavný celeb-
rant na záver svojho príhovoru dodal: „Máme Matku. 
Panna Mária nás tu prijíma do toho istého spoločenstva 
modlitby, ktoré spolu s ňou tvorili apoštoli v Jeruzalem-

Sviatok patrónov  
Nitrianskeho biskupstva

Sviatok patrónov Nitrianskeho biskupstva – svätých An-
dreja Svorada a Beňadika - si veriaci uctili na Skalke pri 
Trenčíne a v Nitre na Zobore, teda na miestach, ktoré sú 
priamo spojené s ich životom. Púť na Skalke sa začala 
v sobotu 16. júla 2011. Hlavnú časť programu uviedlo 
sympózium umelcov, ktorí sa vo svojej činnosti zao-
berajú týmto posvätným miestom. Duchovný program 
pokračoval večernou svätou omšou, ktorej predsedal 
kanonik Nitrianskej kapituly Mons. František Šútor. 
Večerný a nočný program vyplnila krížová cesta, svätá 
omša novokňazov a celonočná adorácia. V nedeľu 17. 
júla 2011 sa pútnici zúčastnili na hlavnej svätej omši. 
Celebroval ju nitriansky pomocný biskup Mons. Marián 
Chovanec. Na konci púte bola na Skalke požehnaná so-
cha Guadalupskej Panny Márie, ktorú si veriaci priniesli 
priamo z mexického Guadalupe. Po obidva dni si pútni-
ci mohli pozrieť celý areál Starej i Novej Skalky. Svä-
tých pustovníkov, Andreja Svorada a Beňadika si uctili 
aj v Nitre. V katedrále – Bazilike svätého Emeráma, kde 
sú uložené ich relikvie, a na Zobore sa konali k ich úcte 
slávnostné sväté omše.                                    Miroslav Lyko 

skom večeradle a v tomto spoločenstve sa modlí s na-
mi a za nás, za obrátenie našich sŕdc. Aj toto milostivé 
miesto je miesto, kde môžeme čerpať vodu z prameňov 
spásy (por. Iz 12, 1). Toto je tiež miesto, kde sa môžeme 
duchovne znovuzrodiť, sem prichádzajme obnoviť svo-
ju lásku k Bohu i k ľuďom“. Duchovná slávnosť v To-
poľčiankach bola vyvrcholením púte, ktorá má na tomto 
mieste už 325 rokov.                             Miroslav Lyko
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Trnavský arcibiskup sa zúčastnil 
na Púti k Panne Márii Karmelskej

V dňoch 16. a 17. júla 2011 sa uskutočnila v Domani-
ži v Žilinskej diecéze púť k Panne Karmelskej. Začala 
v sobotu 16. júla o 16.30 hod. vysluhovaním sviatosti 
zmierenia. Sväté omše v nedeľu slúžili trnavský arci-
biskup Róbert Bezák a biskupský vikár Trnavskej arci-
diecézy Pavol Zemko. Po svätej omši, ktorú v sobotu 
o 17.30 slúžil opát Bronislav Ignác Kramár, OPraem. zo 
Želiva, prednášala poslankyňa Európskeho parlamentu 
MUDr. Anna Záborská na tému Rodina ako hodnota. 
Nasledovali Modlitby spoločenstiev matiek a otcov za 
deti. O 21.30 odslúžil svätú omšu novokňaz Miroslav 
Klobučník, kaplán zo Žiliny – Vlčiniec. Po svätej omši 
sa pútnici pomodlili krížovú cestu za chorých a modlitbu 
breviára a žalmov. Po polnoci pokračovali v modlitbách 
pri poklone pred Sviatosťou oltárnou, ktorá trvala do 
7.00 hodiny ráno.
I v nedeľu mali pútnici možnosť pristúpiť k sviatosti 
zmierenia už od skorého rána. O 8.00 sa pomodlili mod-
litbu svätého ruženca za Svätého Otca Benedikta XVI. 
Svätú omšu o 8.30 slúžil Doc. Pavol Zemko ThD., tr-
navský biskupský vikár. O 10.30 sa pútnici pomodlili 
modlitbu svätého ruženca za Farnosť Domaniža. Trnav-
ský arcibiskup Mons. Róbert Bezák, CSsR., celebroval 
hlavnú svätú omšu o 11.00. Po jej skončení mohli pút-
nici vstúpiť do Bratstva svätého škapuliara a zapísať sa 
do knihy Bratstva svätého škapuliara. Podľa tradície sa 
predstavenému rádu karmelitánov sv. Šimonovi Stockovi 
16. júla 1251 zjavila v Cambridgi Panna Mária z Karme-
lu, ku ktorej sa vždy utiekal. Bola obklopená zástupom 

anjelov a s úsmevom mu podala škapuliar hnedej farby. 
Slávnostné schválenie karmelitánskej rehole a bratstva 
škapuliara urobil pápež Ján XXII. v roku 1322. Potvrdil 
ho aj Pavol V. v roku 1613. Bratstvo škapuliara sa rých-
lo rozšírilo po celom svete. Škapuliar nosili aj viacerí 
svätci, ako sv. Karol Boromejský, sv. František Saleský, 
sv. Alfonz Mária Liguori, sv. Pavol z Kríža, sv. Ján Bos-
co, sv. Ľudovít IX. a iní. Poďakovanie za priazeň, ktorú 
Panna Mária preukázala karmelitánskemu rádu, sa slá-
vi v Cirkvi ako zvláštny sviatok 16. júla ako spomien-
ku na Pannu Máriu Karmelskú alebo Škapuliarsku. Na 
Slovensku sa konajú púte k Panne Márii Karmelskej na 
viacerých miestach, najznámejšie sú v Gaboltove a To-
poľčiankach.                                              Lucia Drábiková

Odpustová slávnosť v Stropkove

14. júla 2011 sa vo farnosti Stropkov konala odpusto-
vá slávnosť Panny Márie Škapuliarskej. 

Vojenský biskup požehnal veria-
cich v Nitre relikviou sv. Svorada

Aj veriaci Zoborskej farnosti Nitrianskej diecézy v Nitre 
oslávili 17. júla 2011 sviatok svojich patrónov, svätých 
pustovníkov Andreja Svorada a Beňadika na Zobore, 
na mieste, kde stál už pred tisíc rokmi benediktínsky 
kláštor sv. Hypolita, do ktorého boli začlenení aj obaja 
svätci. Eucharistiu pod otvoreným nebom slávil ordinár 
OS a OZ SR Mons. František Rábek spolu s kapitulným 
kanonikom a súčasne titulárnym opátom Opátstva sv. 
Hypolita na Zobore Mons. ThDr. Ladislavom Belásom, 
miestnym správcom zoborskej farnosti Vdp. Milanom 
Polákom a ďalšími kňazmi nitrianskeho dekanátu.

Slávnosti sa zúčastnili aj predstavitelia mesta Nit-
ry, Špecializovanej nemocnice sv. Svorada na Zobore 
a veriaci z Nitry, Drážoviec a okolia, medzi nimi aj prí-
slušníci OS a OZ SR. Ordinár Rábek vo svojej homílii 
priblížil veriacim osobnosť sv. Andreja Svorada, jeho 
vzťah k Bohu a vyzval ich, aby si aj oni budovali svoj 
vzťah k Bohu podobne, stíšením sa do ticha k rozhovoru 
a modlitbe s Bohom. Zvlášť veriacich mladej zoborskej 
farnosti vyzval k budovaniu aktívneho spoločenstva a ži-
vému svedectvu o Kristovi v tejto mestskej časti Nitry. 
Na záver liturgickej slávnosti udelil ordinár Rábek prí-
tomným požehnanie s relikviou sv. Svorada. Veriaci sa 
mu poďakovali darom v podobe obrazu sv. Svorada na 
znak vďaky za zavedenie už 20- ročnej tradície spomien-
kovej oslavy na pustovníkov sv. Andreja Svorada a Be-
ňadika na Zobore.

Svätí Andrej Svorad a Beňadik boli mnísi a pustov-
níci, ktorí si svojim prísnym asketickým životom, mod-
litbou a prácou získali úctu mnohých už za svojho života 
v 11. storočí. Ich život je spojený so Zoborom nad Nitrou 
a so Skalkou pri Trenčíne. Relikvie svätcov sú uložené 
v hlavnom oltári v katedrále na Nitrianskom hrade. Fakt, 
že v tomto chráme boli aj pochovaní dosvedčuje legenda 
z pera biskupa Maura z 11. storočia.                Tibor Ujlacký

foto Martin Magda
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Posvätenie základného kameňa 
pre nový chrám v Starej Ľubovni

V sobotu 16. júla 2011 po dvoch rokoch od zriadenia 
novej gréckokatolíckej Farnosti blahoslaveného hiero-
mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM v Starej Ľubovni, 
vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropoli-
ta, posvätil základný kameň nového gréckokatolíckeho 
chrámu a predsedal archijerejskej svätej liturgii. Keďže 
veriaci novej farnosti spolu s jej duchovným správcom o. 
Jozefom Popikom v súčasnosti slávia bohoslužby v pro-
vizórnych priestoroch, slávnosť sa konala v chráme Mat-
ky Ustavičnej Pomoci. Po Molebeni k bl. hieromučení-
kovi Pavlovi miestny správca farnosti o. Marián Pacák 
CSsR privítal otca arcibiskupa Jána spolu s otcom bis-
kupom Jánom Eugenom Kočišom. Pri tejto príležitosti 
otec arcibiskup uviedol do úradu nového protopresbytera 
staroľubovnianskeho protopresbyteriátu o. Rastislava Ja-
nička, farára v Litmanovej, ktorý sa veriacim prihovoril 
v homílii. Slávnosť pekným spevom doprevádzal chrá-
mový zbor. Na slávnosti sa zúčastnil aj primátor mesta 
Stará Ľubovňa p. Michal Biganič.                    Jozef Popik

Prvá slovenská  
Farnosť bl. Jána Pavla II.

V nedeľu 17. júla 2011 v Hornej Vsi pri Kremnici po-
svätil banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf 
Baláž novopostavený Farský kostol bl. Jána Pavla 
II., pápeža. Prvú slovenskú Farnosť bl. Jána Pavla II. 
v Dekanáte Žiar nad Hronom tak spolu tvoria obyva-
telia obcí Horná Ves a Dolná Ves, ktorá je filiálkou.
Diecézny biskup predstavil novému farskému spolo-
čenstvu prvého správcu farnosti vdp. Pavla Slezáka. 

Biskup Rudolf Baláž netajil dojatie nad skutoč-
nosťou, že milovanému slovanskému pápežovi Já-
novi Pavlovi môže zveriť duchovný patronát nad 
novovzniknutou farnosťou. „Verím, že nás Slovákov 
nosil v srdci ešte vtedy, kým ešte netušil, že bude pá-
pežom,“ zamyslel sa Rudolf Baláž pri spomienke na 
osobné stretnutia s niekdajším kardinálom Wojtylom 
v totalitnom období. Po boku banskobystrického die-
cézneho biskupa sa na slávnosti posviacky zúčastnil 
domáci dekan Miroslav Hlaváčik, kňazi Banskobys-
trickej diecézy blízki novozriadenej farnosti a vdp. 
Gič s hosťami zo spriatelenej Farnosti v Humennom.

Slávnostnú liturgiu konsekrácie kostola a oltára ko-
ordinoval ceremonár Mons. Jozef Štrba. Na úkonoch 
sa podieľali zástupcovia farského spoločenstva, ktorí 
v jej jednotlivých častiach odovzdávali diecéznemu 
biskupovi knihu evanjelií, oltárny kríž či výzdobu ol-
tára, svetlo ako symbol Kristovho svetla, obetné dary. 
Mons. Vladimír Farkaš, riaditeľ banskobystrického 
biskupského úradu, predstavil verejnosti ustanovujú-
ce dekréty a súvislosti spojené so stavbou. Sem patrí 
konsekračný dekrét kostola a oltára, dekrét o požeh-
naní farskej budovy, dekrét o titule farnosti a dekrét 
s pastoračnou misiou prvého správcu farnosti.

Diecézny biskup v homílii uviedol, že slávnosť po-
svätenia chrámu je predovšetkým príležitosťou poďa-
kovať Pánu Bohu za milosti a ochotu v srdciach ľudí 
stavať chrám. Veriacim pripomenul, že odteraz bude 
uprostred nich prebývať Kristus prítomný v eucharis-
tii. „Kristus vám bude priateľom, tým priateľom far-
ského spoločenstva i priateľom rodín, ktorý dáva lás-
ku za lásku,“ zdôraznil biskup. „Prijímajte preto Krista 
v eucharistii a všetci tvorte medzi sebou jednotu, lebo 
to je predzvesť neba,“ povzbudil ich. Zaželal farskému 
spoločenstvu, aby Boha stále viac nachádzali v spo-
ločnom čítaní a slávení Božieho slova a eucharistie, 
vo vzájomných vzťahoch a v slovách ich kňaza.

Stavbu kostola zrealizovala firma Ing. Františka
Horvátha v priebehu jedného roka. Prípravné práce 
k vybudovaniu kostola v Hornej Vsi sa začali už v ro-
ku 2007, zásluhou vtedajšieho farára Martina Dadu. 
Ekonomickú bilanciu stavby predniesol kremnický 
farár Marián Krajč, ktorý poďakoval biskupovi Balá-
žovi za významný finančný podiel biskupského úradu
na stavbe chrámu. Ďalej architektovi stavby Ing. arch. 

Danielovi Bizoňovi a akademickému sochárovi Du-
šanovi Králikovi za návrh interiéru, stavbyvedúcemu 
Ing. Miroslavovi Nárožnému, sponzorom, darcom 
i dodávateľom za spoluprácu.         Zuzana Juhaniaková

Na internetovej stránke Apsida.sk 
už 176 stredovekých kostolov

Viac ako 5 000 fotiek románskych a gotických kostolíkov 
Slovenska a približne 350 článkov o nich ponúka v sú-
časnosti internetová stránka Apsida.sk po troch rokoch 
fungovania. Širokej verejnosti tak predstavuje spolu 176 
stredovekých chrámov, z ktorých prevažná väčšina patrí 
Rímskokatolíckej cirkvi a stále slúži veriacim. Apsida.sk 
bola spustená po dvoch rokoch prípravy v júli 2008 a za 
svoj cieľ si dala predovšetkým zviditeľniť menej známe 
stredoveké kostolíky Slovenska, stojace často v dedin-
kách v odľahlejších regiónoch Slovenska. Okrem profi-
lov zachovaných stavieb s bohatou fotografickou doku-
mentáciou tam nájdete aj stratené kostolíky, ktoré zanikli 
po stáročiach až v relatívne nedávnej dobe, i zvyšky sta-
vieb odkryté archeologickým výskumom. Obsah Apsida.
sk spestrujú taktiež cestopisy tvorcov stránky za kostolmi 
či duchovné zastavenia pri niektorých z nich. Záujemco-
via tu nájdu aj aktuálne informácie o výskumoch a podu-
jatiach spojených s týmito kostolíkmi.     Štefan Podolinský
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Najvyšší predstavení rehole  
Milosrdných bratov na Slovensku

V slovenskej komunite rehole Milosrdných bratov sa 
v dňoch 14. – 16. júla t.r. uskutočnila kánonická vizi-
tácia. Vykonal ju vizitátor Hospitálskej rehole sv. Jána 
z Boha, fráter Rudolf Knopp, zástupca generálneho 
priora rehole z Ríma, a fráter Ulrich Fischer, provinciál 
Rakúskej provincie Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha, 
ktorej súčasťou je aj slovenská provinčná delegatúra.

Najvyšší predstavení rehole sa zaujímali o duchovný 
život komunity i napĺňanie jej poslania pri starostlivosti 
o chorých, núdznych a ľudí bez domova. Počas návšte-
vy sa predstavení rehole stretli s jej jednotlivými členmi 
na spoločných i individuálnych rozhovoroch, ďalej sa 
zaujímali o život, prácu i spokojnosť spolupracovníkov 
zariadení, ktoré rehoľa spravuje – v centre Bratislavy je 
to predovšetkým Univerzitná nemocnica s poliklinikou 
v Starom Meste a v mestskej časti Bratislava – Nové 
Mesto aj Domov sv. Jána z Boha otvorený 6. decembra 
2010 ako denné centrum pre ľudí bez domova. Hostia sa 
stretli aj s pastoračnou radou a sestrami z Kongregácie 
sestier Božského Vykupiteľa, ktorá úzko spolupracuje 
s milosrdnými bratmi. Absolvovali tiež rozhovory s ve-
dením spomínanej nemocnice, ako aj s primármi oddele-
ní, navštívili aj nemocničné zariadenie rehole v Skalici.

Kánonický vizitátor fráter Rudiolf Knopp uviedol, 
že pre generálnu kúriu rehole je dôležité poznať každú 
delegatúru nielen na základe papierových dokumentov, 
ale na mieste zistiť, akú podobu má rehoľný život komu-
nity a jej spolupracovníkov, prípadne odovzdať jej dôle-
žité podnety pre ďalšiu činnosť. Informoval, že návšte-
va v slovenskej komunite Milosrdných bratov mala tri 
ťažiskové body: jednak život spoločenstva Milosrdných 
bratov a súčasnej podoby obnovenia rehoľného života, 
ďalej život a prácu spolupracovníkov rehole a napokon 
otázku vzdelávania. „Odborné vzdelanie je samozrej-
mosť, ale snažíme sa dohliadať aj nato, aby sa vzdelá-
vanie konalo aj v takých dôležitých oblastiach, akou je 
bioetika, aby sa hodnoty rehole uplatňovali v každoden-
nom živote nemocnice,“ konštatoval.

R. Knopp zároveň ocenil rast nových povolaní pre 
rehoľu po páde komunizmu. V súčasnosti má na Sloven-
sku 9 bratov. „Máme tak veľa sily a elánu, aby sme našu 
činnosť rozvíjali,“ povedal. Vyzdvihol tiež to, že nemoc-
nica v centre Bratislavy, ktorú bratia spravujú, vykazuje 
rozmanitosť činností, teda nechýba v nej okrem základ-
nej a štandardnej starostlivosti o chorých aj oddelenie 
hospicu, onkológia, či oddelenie pre dlhodobo ležiacich 
pacientov, čo je podľa R. Knoppa dôkaz, že nemocnica 
sa nezameriava len na lukratívne činnosti a oddelenia. 
Vyzdvihol aj to že rehoľa prevádzkuje zariadenie pre 
bezdomovcov, čo je v situácii, keď sa štátu túto skupinu 
ľudí nedarí podchytiť, podľa neho nesmierne dôležité.

Ako jednu z aktuálnych výziev do budúcnosti vy-
týčil pre rehoľu starostlivosť o psychiatricky chorých 

ľudí. Jeho želaním je vytvoriť silné spirituálne spolo-
čenstvo milosrdných bratov so spolupracovníkmi ne-
mocnice, aby sa ďalej rozvíjala starostlivosť o chorých 
i bezdomovcov. Prior slovenskej rehole Milosrdných 
bratov Ján Karlík prirovnal návštevu k pohľadu do zr-
kadla, ktorý nastavujú predstavení rehole jej členom. „Je 
to doslova pôsobenie Ducha svätého, kde sa aj v rámci 
konštruktívnej kritiky náš predstavený pozerá na celé 
naše zariadenie a hodnotí našu terajšiu prácu. Vcelku 
bola zhodnotená dobre, ale našlo sa veľa vecí, ktoré tre-
ba ešte vylepšovať,“ zdôraznil prior J. Karlík.

Podnety z návštevy najvyšších predstavených sa 
rehoľa bude snažiť v najbližšom období zapracovať do 
svojich činností a o pol roka sa predstavení prídu pre-
svedčiť, ako sa im to podarilo. Podľa priora Jána Karlí-
ka je to dôkaz, že nejde o pripomienky, ktoré sa založia 
a zapadnú prachom, ale „tieto veci sú aj naďalej v uhle 
pohľadu našich predstavených , aby sa to, čo bolo zane-
dbané vylepšilo a to, čo je dobré, zveľaďovalo.“

Na jeseň tohto roku najvyšší predstavený rehole z Rí-
ma navštívi ešte zariadenie Domov sociálnych služieb 
sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí.    Andrea Eliášová

Škola animátorského sprevádzania 
má prvých absolventov

Po ročnej formácii ukončilo v týchto dňoch vo Važci šty-
ridsaťdva mladých ľudí z celého Slovenska pilotný roč-
ník Školy animátorského sprevádzania (ŠAS). Sedem 
tematických víkendových stretnutí uzavrelo osemdňové 
sústredenie. Projekt je voľným pokračovaním animátor-
ských škôl pre mladých vedúcich. Absolventom ponúklo 
tento program občianske združenie Vinica v spolupráci 
so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže.

ŠAS vznikla ako odpoveď na potrebu sprevádzať 
vodcov malých spoločenstiev v ich práci s mladými 
ľuďmi. „Škola má pomôcť účastníkom k tomu, aby sa 
vedeli porozprávať s inými ľuďmi o ich problémoch, 
poradiť im, pomodliť sa za nich,“ vysvetlila Ľudmila 
Hagovská, hlavná organizátorka projektu.

Organizátori venovali pozornosť témam aktuál-
nym pre mladých, ako je seba prijatie, hnev, strach či 
sexualita. Dôraz kládli na dôležitosť výchovy v rodine 
a potrebu venovať sa človeku v každom období živo-
ta. Absolventi mali možnosť získať teoretické a prak-
tické základy v oblasti osobného poradenstva a spre-
vádzania mladých ľudí. „Veríme, že po absolvovaní 
tejto školy sa posilnili kompetencie a zručnosti lídrov 
v oblasti sprevádzania mladých ľudí v ich spoločen-
stvách. Našim cieľom zároveň bolo pomôcť k lepšie-
mu využitiu darov a schopností vedúcich v ich živo-
toch a službe mladým, „ uviedol Vladimír Dzurenda, 
správca farnosti Važec.                           Mária Janusová
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Celoslovenské stretnutie organistov 
v Terchovej

V druhý júlový týždeň sa stretli organisti z celého 
Slovenska na Kurze pre organistov a kantorov, ktorý 
poriadala Katolícka univerzita v Ružomberku v Exer-
cičnom dome sv. Jozefa v Terchovej. Účastníci kurzu 
si mohli vybrať z 3 odborov – hra na organe, dirigova-
nie a gregoriánsky chorál, v ktorých sa zdokonaľovali 
pod vedením lektorov - Doc. ThDr. Rastislava Adamka 
PhD., PaedDr. Mgr. Art. Zuzany Záhradníkovej PhD., 
MgA. Davida Postráneckého a paedDr. Mgr. Art. Pet-
ra Lalinského PhD.. Okrem toho prebiehali prednášky 
z liturgiky, ktorú odprednášal Mgr.Rastislav Podpera 
PhD., dejín hudby – PaedDr. Mgr. Art. Peter Hochel 
PhD. Estetiku gregoriánskeho chorálu mala na starosti 
PaedDr. Janka Bednáriková PhD.

Podujatie bolo organizované v rámci operačného 
programu Výskum a vývoj pre projekt: „Implementá-
cia a prenos výsledkov výskumu slovenskej sakrálnej 
hudby do umeleckej činnosti v akademickom prostre-
dí“, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja. Frekventanti kurzu individuálne 
navštevovali hodiny hlasovej výchovy u PaedDr. Mgr. 
Art. Miriam Žiarnej PhD. Zo všetkých účastníkov sa 
vytvoril spevácky zbor, ktorý denne cvičil a prednášal 
nacvičené skladby na liturgických sláveniach vo far-
skom kostole sv. Cyrila a Metoda v Terchovej. Posled-
ný večer bol venovaný i koncertu v interpretácii lekto-
rov a kurzistov.

Mimoriadne hodnotné boli i spievané ranné chvály 
a vešpery a tiež ranné meditácie v podaní Doc. Adam-
ka. V bohatých diskusiách sa rozoberali problémy or-
ganistov v liturgickej praxi i problémy liturgickej hud-
by a jej výberu, či interpretácie a tiež problémy spojené 
s pripravovaným liturgickým spevníkom. Účastníci 
kurzu sa zoznámili i s novo vytvoreným Direktóriom 
pre kantorov, ktorý vychádza v časopise Adoramus Te. 
O tomto počine prednášal vo svojej prednáške autor 
myšlienky Mgr. Rastislav Podpera PhD.     Peter Medek

Zomrel slovenský salezián v Turíne

V pondelok 18. júla ráno zomrel v Turíne na Valdoc-
cu, v srdci saleziánskeho diela, slovenský salezián 
koadjútor pán Michal Minár. Do večnosti odišiel vo 
veku nedožitých požehnaných 99 rokov života. Poh-
reb zosnulého Michala Minára bude v piatok 22. júla 
o 10.00 hod v Bazilike Márie Pomocnice v Turíne, 
a pochovaný bude v saleziánskej hrobke v Chieri.

Salezián koadjútor Michal Minár sa narodil 23. 
novembra 1912 v obci Lužianky, okres Nitra. Do no-
viciátu vstúpil v lete roku 1936, prvé rehoľné sľuby 
zložil 31. júla 1937 a doživotné 16. augusta 1943. Do 
Talianska odišiel po roku strávenom pri zakladaní 
saleziánskeho diela v Žiline. Po štyroch rokoch prí-
pravy prežil dvadsať rokov ako misionár v Indii, kde 
v poľnohospodárskej škole vyučoval chlapcov.

Po návrate z misií do Talianska bolo jeho posled-
nou „stanicou“ Valdocco v Turíne, kde mnoho rokov 
sprevádzal pútnikov po izbičkách dona Bosca. Pri 
oslave svojej 96-tky v novembri 2008 povedal: „Mô-
žem sa dožiť aj sto rokov, ale o to dobrého Pána už 
neprosím“. Pán Michal Minár prežil v Cirkvi a v Sa-
leziánskej spoločnosti 74 rokov rehoľného života 
ako salezián koadjútor.            Rastislav Hamráček SDB

Známy obchodný reťazec a rehoľa: 
netradičný príklad spolupráce

V centre Bratislavy, na Nám. SNP v susedstve kostola 
a kláštora Milosrdných bratov, otvorila spoločnosť Billa  
20. 7. 2011, novú predajňu zameranú na potravinársky 
a drogériový sortiment. Priestory jej prenajala Hospitál-
ska rehoľa Milosrdných bratov. Na otvorení prevádzky 

sa zúčastnil prior rehole Milosrdných bratov na Sloven-
sku brat Ján Karlík, riaditeľ a konateľ Nemocnice Milo-
srdných bratov JUDr. Michal Tinák, primátor Hlavného 
mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik, zástupcovia brati-
slavského magistrátu a predstavitelia spoločnosti Billa. 
Pri príležitosti otvorenia predajne jej priestory posvätil 
kňaz Stanislav Vrba.

Podľa priora rehole Milosrdných bratov Jána Karlíka 
rehoľa touto formou – poskytnutím priestorov jednému 
z obchodných reťazcov – môže realizovať svoj sociálny 
apoštolát, konkrétne finančne podporovať činnosť svoj-
ho zariadenia pre sociálne najslabších, núdznych a bez-
domovcov – Domova sv. Jána z Boha zriadeného pred 
niekoľkými mesiacmi na Hattalovej ulici v Mestskej 
časti Bratislava – Nové Mesto.

Operatívny riaditeľ spoločnosti Billa Slovensko 
Jiří Králiček uvítal otvorenie novej prevádzky v sa-
mom centre Bratislavy ako možnosť byť bližšie k zá-
kazníkom. Kooperáciu obchodného reťazca s cirkev-
nou organizáciou v zmysle poskytnutých priestorov 
označil za nezvyčajný spôsob, ale bezproblémový. 
Podľa jeho slov si touto ponukou vzájomne vyšli 
v ústrety známa obchodná spoločnosť s rehoľnou 
ustanovizňou.                                        Andrea Eliášová


