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 Život   Cirkvi     
V  Miláne sa začalo 7. svetové stretnutie rodín
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O týždeň 
sa v Bra-
t i s l a v e 
uskutoční 
už po tretí 
raz Dúho-
vý pochod, 
k t o r é h o 
organizá-
tori chcú 
podľa ich 
vlastných 
slov zvi-
d i t e ľ n i ť 
komunitu 
n e h e t e -

rosexuálnych ľudí a podporiť zrovnoprávnenie 
gejov, lesieb, bisexuálnych a transgender ľudí. 
Keďže nejde len o neformálne stretnutie ľudí 
s rovnakými záujmami, ale o dobre pripravenú 
akciu s politickými požiadavkami, ktorá je na-
vyše podporovaná viacerými zahraničnými am-
basádami na Slovensku, je potrebné spozornieť. 
Aktivisti už niekoľko týždňov vysielajú politi-
kom posolstvo, v ktorom hovoria nielen o regis-
trovaných zväzkoch, ale aj manželstvách, adopcii 
či trestaní homofóbie. Pri získavaní bodov pou-
žívajú klasickú salámovú metódu: žiadajú maxi-
mum, aby získali aspoň niečo a otvorili si dvere 
k ďalším zmenám.

Téma homosexuality nie je nová, ľudia s tako-
uto sexualitou boli vždy medzi nami. O príčinách 
jej vzniku stále nevieme všetko. V súčasnej situá-
cii je potrebné vidieť tento problém na viacerých 
rovinách.

Prvá rovina je morálna. V Katechizme Katolíc-
kej cirkvi čítame: „Tradícia, opierajúc sa o Sväté 
písmo, ktoré predstavuje homosexuálne vzťahy 
ako veľmi závažnú zvrátenosť, vždy hlásala, že 
homosexuálne úkony sú svojou vnútornou pova-
hou nezriadené. Sú proti prirodzenému zákonu.“ 
Inými slovami, praktizovanie homosexuality je 
ťažkým hriechom. A hoci robíme správne rozdie-
ly medzi sexuálnou orientáciou a praxou, tento 
fakt je nutné stále aj verejne pripomínať. Jedným 
dychom však treba dodať, že aj ľudia s takouto 
orientáciou sú povolaní ku čistote a k svätosti. 
A sú medzi nimi aj takí, čo zápasia a pravidelne 
sa spovedajú. Cirkev ich prijíma a modlí sa za 
nich, aby mali silu niesť toto bremeno. Na via-
cerých miestach Slovenska sú kňazi a laici, ktorí 
sa týmto ľuďom venujú.

Druhá rovina je právna. Obhajcovia registro-
vaných partnerstiev často tvrdia, že bez tohto in-
štitútu si nemôžu usporiadať svoje vzťahy. Jasne 

povedzme, že to nie je pravda. Občiansky zákon-
ník ponúka dostatok nástrojov, ktoré umožňujú 
tak dozvedieť sa o zdravotnom stave iného člo-
veka, zaplatiť jeho faktúru či dokonca dediť. Je 
teda dostatok morálnych, aj právnych dôvodov, 
ktoré hovoria, že súčasná právna úprava je vy-
hovujúca.

V diskusii, ktorá prebieha, si všimnime aj ďal-
šie aspekty. Aktivisti okolo Dúhového pochodu 
tvrdia, že im ide o zrovnoprávnenie ľudí s inou 
sexuálnou orientáciou, čím vyvolávajú dojem, 
že táto skupina je nejakým spôsobom diskrimi-
novaná. Za posledné dve desaťročia sme vlastne 
nepočuli o právnom spore, v ktorom by sa člo-
vek s inou sexuálnou orientáciou domáhal zrov-
noprávnenia. Avšak o to týmto extrémistom ani 
nejde. Organizátori Dúhového pochodu nás chcú 
v skutočnosti presvedčiť, a ak to nepôjde po dob-
rom, tak aj s medzinárodnou pomocou donútiť 
zmeniť náš morálny úsudok o homosexualite. 
Jednoducho máme začať považovať takéto sprá-
vanie za niečo normálne. Nedávno nás o tom pre-
svedčil istý liberálny poslanec, keď sa dožadoval 
trestania nenávistných prejavov voči homosexu-
álom. Paradoxne to vyslovil v situácii, keď iný 
poslanec označil homosexualitu za chorobu. Čiže 
pod nenávistným prejavom voči homosexuálom 
máme, zdá sa, rozumieť vyslovenie vlastného ná-
zoru a morálneho úsudku. Dotiahnuté do konca, 
ktovie koľkí z takýchto aktivistov by skončili za 
mrežami, keby sme recipročne žiadali trestať ne-
návistné prejavy voči kresťanom alebo Katolíckej 
cirkvi.

Keď organizátori Dúhového pochodu tvrdia, že 
homosexualita je normálna, tak vlastne dokazujú, 
že nerozumejú tomu, čo je normálne. Normálne 
nie je všetko, čo ma priťahuje a k čomu inklinu-
jem. Lebo potom je normálna aj pedofília. A keď 
je v tomto duchu všetko normálne, aké správanie 
možno nazvať úchylkou?

Nadchádzajúci Dúhový pochod nie je ani tak 
o zviditeľnení jednej komunity, ako o vytváraní 
priestoru k dosahovaniu požiadaviek, ktoré pri-
spievajú k rozkladu spoločnosti. Nebojme sa po-
vedať, že homosexuálne správanie je hriechom. 
Nepodporujme politikov, ktorí dávajú zelenú re-
gistrovaným partnerstvám. Keď máme vo svojej 
blízkosti človeka s takouto ťažkosťou, buďme 
mu na pomoci. Nevysmievajme sa mu, nemá to 
ľahké. Pomôžme mu prostredníctvom modlitby 
a vlastného príkladu pochopiť, že aj jeho život 
je pre Cirkev i pre tento svet veľkým darom. Nie 
vtedy, keď bude žiť v hriechu, ale keď s Božou 
pomocou i vlastným úsilím bude stále viac rásť 
vo svätosti.                                    RV, Anton Ziolkovský

Pred Dúhovým pochodom
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Vatikán 27. mája (RV) – Vo vatikánskej bazilike Bene-
dikt XVI. predsedal eucharistickej slávnosti z dnešnej li-
turgickej slávnosti Zoslania Ducha Svätého. Spolu s ním 
koncelebrovalo 40 kardinálov 
a 50 arcibiskupov a biskupov. 
V homílii zdôraznil kontrast 
medzi tým, čo sa odohralo 
pri stavbe Babylonskej veže 
a tým, čo sa udialo na Turíce.

Drahí bratia a sestry!
Som veľmi rád, že môžem 

spolu s vami sláviť túto svätú 
omšu Zoslania Ducha Sväté-
ho. Umocňuje ju spev chóru 
Akadémie sv. Cecílie a mlá-
dežnícky orchester, ktorým 
veľmi ďakujem. Tajomstvo 
Turíc vyjadruje krst Cirkvi, 
je to udalosť, ktorá jej dala 
základnú formu a úvodný 
impulz k jej poslaniu. Táto 
„forma“ a „impulz“ sú vždy 
platné, stále aktuálne a obno-
vujú sa osobitným spôsobom 
skrze liturgické slávenia. Dnes 
sa chcem zastaviť pri jednom 
základnom aspekte tajomstva 
Zoslania Ducha Svätého, kto-
ré si aj v našej dobe zachováva 
svoju dôležitosť. Turíce sú sviatkom jednoty, porozu-
menia a ľudského spoločenstva. Všetci môžeme potvr-
diť, že v našom svete, aj keď sme stále viac bližší jeden 
druhému prostredníctvom komunikačných prostriedkov 
a geografické vzdialenosti akoby už neexistovali, po-
rozumenie a spoločenstvo medzi osobami je často ume-
lé a náročné. Pretrvávajú nezhody, ktoré nezriedka vedú 
ku konfliktom. Dialóg medzi generáciami je stále viac
náročnejší a veľakrát zostáva pri rozdelení názorov. Sme 
svedkami každodenných udalostí, pri ktorých sa zdá, 
že ľudia sa stávajú agresívnejšími a viac popudlivými. 
Dôjsť k porozumeniu sa zdá byť veľmi náročné, a preto 
sa uprednostňuje ostať vo vlastnom ja, pri svojich vlast-
ných záujmoch. Môžeme v tejto situácii skutočne nájsť 
a žiť tú jednotu, ktorú tak potrebujeme?

Rozprávanie o Turícach v Skutkoch apoštolov, ktoré 
sme počuli v prvom čítaní (porov. Sk 2,1-11), obsahuje 
vo svojej hĺbke jeden z veľkých obrazov, nachádzajú-
cich sa na začiatku Starého zákona: starodávny príbeh 
o stavbe Babylonskej veže (porov. Gen 11,1-9). Čo však 
je Babylon? Je to opis kráľovstva, v ktorom ľudia na-
dobudli takú moc, ktorá ich viedla k tomu, že už viac 
nepotrebovali spomínať vzdialeného Boha. Cítili sa 
dostatočne silní na to, aby vlastnými silami vybudovali 
cestu, ktorá vedie do neba, kde by mohli zaujať Božie 
miesto. Avšak práve v tejto situácii dochádza k niečomu  

zvláštnemu a neobvyklému. Zatiaľ čo ľudia spoločne 
pracujú na stavbe veže, uvedomia si, že sa stavajú jeden 
proti druhému. Keďže chceli byť ako Boh, riskovali, že 

viac nebudú už ani ľuďmi, pre-
tože stratili základný element 
ľudského bytia: schopnosť 
dohodnúť sa, porozumieť si 
a pracovať spoločne.

Toto biblické rozprávanie 
obsahuje v sebe trvalú pravdu. 
Môžeme ju vidieť v priebehu 
dejín, ale aj v súčasnosti. Roz-
vojom vedy a techniky sme 
dospeli k moci ovládať prí-
rodné sily, manipulovať s prv-
kami, vyrábať živé bytosti, 
takmer až do bodu vyrobenia 
samotného človeka. V tejto si-
tuácii modliť sa k Bohu, zna-
mená niečo čo je už prekona-
né, neužitočné, pretože sami 
môžeme stavať a realizovať 
všetko to, čo chceme. Avšak 
neuvedomujeme si, že znovu 
zažívame tú istú babylonskú 
skúsenosť. Skutočne sme roz-
šírili možnosti komunikácie, 
prijímania a odovzdávania in-
formácií, ale môžeme tiež po-

vedať, že vzrástla schopnosť porozumieť si, alebo para-
doxne rozumieme si stále menej? Nezdá sa, že sa medzi 
ľuďmi šíri pocit nedôvery, podozrievania, vzájomného 
strachu až to tej miery, že sa stávajú jeden pre druhého 
nebezpeční? Vráťme sa však k úvodnej otázke, môže tu 
naozaj byť jednota a zhoda? Ako?

Odpoveď nájdeme vo Svätom písme. Jednota môže 
nastať, ale iba ako dar Božieho Ducha, ktorý nám dá 
nové srdce, nový jazyk, novú schopnosť komunikovať. 
Toto je to, čo sa udialo pri zoslaní Ducha Svätého. V to 
ráno, päťdesiat dní po Veľkej noci, v Jeruzaleme zavial 
silný vietor a oheň Ducha Svätého zostúpil na zhro-
maždených učeníkov – na každého osobitne – a zapálil 
v nich Boží oheň, oheň lásky, ktorý má schopnosť me-
niť. Strach sa pominul, srdce pocítilo novú silu, jazyky 
sa rozviazali a začali hovoriť otvorene spôsobom, kto-
rému mohli všetci rozumieť ako ohlasujú Ježiša Krista 
umučeného a vzkrieseného. Pri zoslaní Ducha Svätého, 
tam kde bolo rozdelenie a odcudzenie sa rodí jednota 
a porozumenie.

Pozrime sa však na dnešné evanjelium, v ktorom Je-
žiš hovorí: „Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do 
plnej pravdy“ (Jn 16,13). Ježiš nám na tomto mieste, keď 
hovorí o Duchu Svätom, vysvetľuje, čo je Cirkev. Ako 
musí žiť, aby bola sama sebou, aby bola miestom jed-
noty a spoločenstva v pravde. Hovorí nám, že konať ako 

Benedikt XVI.: Jednota Turíc víťazí nad Babylonom
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Sv. Ján z Avily a sv. Hildegarda 
budú učitelia Cirkvi

Vatikán 27. mája (RV) - Pred poludňajšou modlitbou 
Raduj sa nebies Kráľovná Benedikt XVI. v príhovore 
pred tisíckami ľudí na Námestí sv. Petra vo Vatikáne 
okrem iného oznámil, že v októbri vyhlási dvoch no-
vých učiteľov Cirkvi. 

Drahí bratia a sestry,
dnes slávime veľkú slávnosť Zoslania Ducha Svä-

tého, ktorá je zavŕšením Veľkonočného obdobia po 
päťdesiatich dňoch od Vzkriesenia. Táto slávnosť nám 
pripomína a dáva znovu zažiť vyliatie Ducha Svätého 
na apoštolov a iných učeníkov, ktorí sa zišli na modlit-
bách spolu s Pannou Máriou vo Večeradle (porov. Sk 
2,1-11). Vzkriesený Ježiš po svojom nanebovstúpení 
posiela Cirkvi svojho Ducha, aby každý kresťan mo-
hol byť účastný na jeho božskom živote a mohol sa stať 
jeho verným svedkom vo svete. Duch Svätý tým, že 
prenikol svet, porazil jeho vyprahnutosť. Otvára srdcia 
pre nádej, podnecuje a podporuje naše vnútorné dozrie-
vanie vo vzťahu k Bohu a blížnemu.

Duch, ktorý „hovoril skrze prorokov“, pokračuje 
prostredníctvom darov múdrosti a vedomosti v inšpi-
rovaní žien a mužov, ktorí hľadajú pravdu, ukazujúc 
im pôvodné cesty poznania a prehĺbenia Božieho ta-
jomstva, človeka a sveta. V tomto kontexte s radosťou 
oznamujem, že 7. októbra na začiatku riadneho zasada-
nia Biskupskej synody, vyhlásim sv. Jána z Avily a sv. 
Hildegardu z Bingenu za učiteľov všeobecnej Cirkvi. 
Títo dvaja veľkí svedkovia viery žili vo veľmi rozlič-
ných dejinných a kultúrnych kontextoch. Hildegarda 
bola benediktínskou mníškou v čase nemeckého stre-
doveku, autentickou teologičkou a skutočnou znalky-
ňou na poli prírodných a hudobných vied. Ján, diecéz-
ny kňaz v čase španielskej renesancie sa zúčastnil na 
veľkom boji pri kultúrnej a náboženskej obnove Cirkvi 
a spoločnosti na úsvite novoveku. Avšak svätosť života 
a hlboká učenosť ich robia veľmi aktuálnymi. Milosť 
Ducha Svätého ich v tejto skúsenosti uschopnila po-
rozumieť Božiemu zjaveniu a vstúpiť do inteligentného 
dialógu so svetom, ktoré vytvárajú trvalý horizont živo-
ta a pôsobenia Cirkvi.

Predovšetkým vo svetle prípravy novej evanjelizá-
cie, ktorej bude venovaná spomenutá Biskupská synoda 
a Rok viery, tieto dve postavy svätých a učiteľov zís-
kavajú veľkú dôležitosť a aktuálnosť. Aj v súčasnosti 
prostredníctvom ich učenia Duch vzkrieseného Pána po-
kračuje v rozoznievaní svojho hlasu a osvetľovaní cesty, 
ktorá vedie k tej Pravde, ktorá ako jediná nás môže uro-
biť slobodnými a dať plný zmysel nášmu životu.

Modliac sa spoločne modlitbu Raduj sa, nebies Krá-
ľovná, prosme Pannu Máriu, aby vyprosila Cirkvi mi-
losť byť naplno vedenou Duchom Svätým, aby svedčila 
s evanjeliovou odvahou o Kristovi a stále viac sa otvá-
rala plnosti pravdy.                                                       -js-

kresťania znamená nebyť uzavretí vo vlastnom „ja“, ale 
nasmerovaní k celku. Znamená prijať celú Cirkev alebo 
lepšie povedané, nechať, aby nás ona sama prijala. Teda 
ak ja hovorím, myslím, konám ako kresťan, nerobím 
to uzatvoriac sa do svojho ja, ale robím to vo všetkom 
a vychádzajúc zo všetkého. Takto Duch Svätý, Duch 
jednoty a pravdy môže naďalej rezonovať v srdciach 
a mysliach ľudí a viesť ich k stretnutiu a vzájomnému 
prijatiu. Duch práve preto, že tak koná nás vovádza do 
plnej pravdy, ktorou je Ježiš. Vedie nás k jej prehĺbeniu 
a pochopeniu. V poznaní nerastieme tým, že sa uza-
tvárame do svojho ja, ale iba v stávaní sa schopnými 
počúvať a zdieľať sa v „my“ teda v Cirkvi s vnútorným 
postojom hlbokej pokory. Tak sa stáva jasnejším, prečo 
je Babylon Babylonom a Turíce Turícami. Tam, kde sa 
ľudia chcú stať bohmi, môže nastať iba to, že sa po-
stavia jeden proti druhému. Ale tam, kde sa podriaďujú 
Pánovej pravde, otvárajú sa konaniu Ducha, ktorý ich 
udržuje a spája.

Rozdiel medzi Babylonom a Turícami sa javí aj 
v druhom čítaní, v ktorom apoštol hovorí: „Žite du-
chovne a nebudete spĺňať žiadosti tela“ (Gal 5,16). Svä-
tý Pavol vysvetľuje, že náš osobný život je poznačený 
vnútorným konfliktom, rozdelením, medzi záchvevmi,
ktoré pochádzajú z tela a tými, ktoré pochádzajú z Du-
cha. My ich však nemôžeme nasledovať všetky. Nemô-
žeme byť zároveň egoisti a veľkodušní, nasledovať nut-
kanie vládnuť nad druhými a zažívať radosť z nezištnej 
služby. Vždy si musíme vybrať podnet, ktorý budeme 
nasledovať a autentickým spôsobom to môžeme urobiť 
iba s pomocou Kristovho Ducha. Svätý Pavol vymenú-
va to, čo je ovocím tela: sú to hriechy egoizmu a nási-
lia ako nepriateľstvo, sváry, žiarlivosť, rozbroje. Sú to 
myšlienky a činy, ktoré neumožňujú žiť skutočne ľud-
ský a kresťanský život v láske. Je to smer, ktorý vedie 
k strate vlastného života. Na druhej strane Duch Svätý 
nás vedie k Bohu, aby sme už tu na zemi mohli zakúsiť 
to semeno Božieho života, ktoré je v nás. Svätý Pavol 
hovorí: „Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj (Gal 
5,22). Všimnime si, že apoštol používa množné číslo 
pri opísaní telesných skutkov, ktoré vedú k rozdeleniu 
človeka, zatiaľ čo jednotné číslo používa pri definícii
skutkov Ducha, hovorí o „ovocí“, presne tak ako pri 
rozdelení v Babylone a jednote na Turíce.

Drahí priatelia, musíme žiť podľa Ducha jednoty 
a pravdy a preto musíme prosiť, aby nás Duch Svätý 
osvietil a viedol k tomu, aby sme dokázali nasledovať 
pravdu a prijali aj pravdu o Kristovi, ktorú ohlasuje Cir-
kev. Lukášovo rozprávanie o Turícach hovorí, že Ježiš 
prv než vystúpil do neba požiadal apoštolov, aby ostali 
spolu a pripravili sa prijať dar Ducha Svätého. Oni sa 
zišli na modlitbách spolu s Ježišovou matkou vo ve-
čeradle, aby čakali na naplnenie prísľubu (porov. Sk 
1,14). Cirkev zhromaždená spolu s Máriou ako pri svo-
jom zrode, tak aj dnes sa modlí: „Veni Sancte Spiritus! 
– Príď Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a za-
páľ v nich oheň svojej lásky“.   Preložil: Jozef Šofranko SJ
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Vatikán 30. mája (RV) - Námestie sv. Petra vo Vatiká-
ne  sa v stredu zaplnilo pútnikmi, ktorí prišli pozdraviť 
Svätého Otca a vypočuť si jeho katechézu. 

Drahí bratia a sestry,
v týchto katechézach sa spoločne zamýšľame nad 

modlitbou v listoch svätého apoštola Pavla a snažíme sa 
pochopiť, že kresťanská modlitba je skutočným a osob-
ným stretnutím s Bohom Otcom, v Kristovi, prostredníc-
tvom Ducha Svätého. V dnešnom Božom Slove vstupu-
jú do dialógu dva prvky: „áno“ ako prejav vernosti Boha 
a „amen“ ako odpoveď veriacich plná dôvery. Chcel by 
som zdôrazniť túto dynamiku a zastaviť sa pri Druhom 
liste Korinťanom. Svätý Pavol posiela tento list plný 
emócií miestnej Cirkvi, ktorá niekoľkokrát spochybnila 
jeho apoštolát a otvára svoje srdce, aby adresátov uistil 
o svojej vernosti Kristovi a evanjeliu. Tento Druhý list 
Korinťanom začína jednou z najkrajších modlitieb po-
žehnania v Novom zákone. Znie takto: “Nech je zvele-
bený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosr-
denstva a Boh všetkej útechy. On nás potešuje v každom 
našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, čo 
sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh pote-
šuje nás.“ (2 Kor 1, 3-4).

Pavol sa teda nachádza uprostred súžení. Musel pre-
konávať mnohé ťažkosti a protivenstvá; nikdy ho však 
nepremohla malomyseľnosť; vždy sa utiekal do mi-
losti a blízkosti Pána Ježiša Krista, pre ktorého sa stal 
apoštolom a svedkom: do jeho rúk odovzdal celú svoju 
existenciu. Práve preto Pavol začína tento list modlit-
bou požehnania a vďaky voči Bohu – veď v jeho živote 
Kristovho apoštola nenastal ani jediný okamih, v kto-
rom by zostal opustený, bez prítomnosti milosrdného 
Otca, Boha všetkej útechy. Veľmi trpel – veď to hovorí 
aj priamo v tomto liste –, ale aj v situáciách, ktoré sa už 
zdali byť neriešiteľné, vždy dostal útechu a posilnenie 
od Boha. Kvôli ohlasovaniu Krista vytrpel mnohé pre-
nasledovania, bol zavretý aj do väzenia: vždy sa však 
cítil vnútorne slobodný – poháňaný Kristovou prítom-
nosťou, s túžbou ohlasovať slovo evanjeliovej nádeje. 
Z väzenia, v okovách, takto píše Timotejovi, svojmu 
vernému spolupracovníkovi: „Božie Slovo nie je spúta-
né! Preto všetko znášam pre vyvolených, aby aj oni do-
siahli spásu, ktorá je v Kristovi Ježišovi, a večnú slávu“ 
(2 Tim 2, 9b-10). Vo svojom utrpení pre Krista Pavol 
zakusuje Božiu útechu. Píše: „Ako sa v nás rozmnožujú 
Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša 
útecha“ (2 Kor 1, 5).

V modlitbe požehnania, ktorá je na začiatku Druhé-
ho listu Korinťanom, popri téme súženia vystupuje do 
popredia téma útechy, ktorá nie je iba poľutovaním, ale 
skutočnou posilou a povzbudením, aby sa človek nene-
chal poraziť strachom a ťažkosťami. Sme pozvaní žiť 
v každej situácii v spojení s Kristom, ktorý na seba vzal 
všetko utrpenie a hriech sveta, aby nám daroval svet-
lo, nádej a spásu. Ježiš nás robí schopnými poskytovať 

útechu tým, ktorí sa nachádzajú v akomkoľvek súžení. 
Hlboké spojenie s Kristom v modlitbe, v dôvere v jeho 
prítomnosť, nás vedie k tomu, aby sme našim bratom 
pomáhali znášať ich zármutky a trápenia. Pavol píše: 
„Veď kto je slabý, aby som nebol slabý aj ja? Kto je vy-
stavený pohoršeniu, aby to aj mňa nepálilo?“ (2 Kor 11, 
29). Toto zdieľanie bolesti sa nerodí z len dobroprajnos-
ti, z ľudskej štedrosti alebo z ducha altruizmu; vychádza 
z Pánovej útechy, z nezlomnej posily, zo zvrchovanej 
moci, ktorú má len Boh, a nie my (por. 2 Kor 4, 7).

Drahí bratia a sestry, náš život a naša kresťanská 
viera sú neraz poznačené ťažkosťami, nepochopením, 
utrpením. Všetci to poznáme. V dôvernom vzťahu 
k Pánovi, v neustálej, denno-dennej modlitbe môžeme 
aj my konkrétnym spôsobom pocítiť útechu, ktorá po-
chádza od Boha. A toto posilňuje našu vieru, pretože 
nám dáva konkrétnym spôsobom zakúsiť Božie „áno“ 
človeku, nám, mne – v Kristovi, ktorý nám dáva spo-
znať vernosť Božej lásky – až po darovanie vlastného 
Syna na kríži. Svätý Pavol hovorí: „Veď Boží Syn Ježiš 
Kristus, ktorého sme u vás hlásali, ja, Silván a Timo-
tej, nebol ’áno‛ aj ’nie‛, ale v ňom bolo iba ’áno‛. Lebo 
všetky Božie prisľúbenia, koľko ich je, v ňom sú ’áno‛, 
a preto je skrze neho aj naše ’amen‛ Bohu na slávu“ 
(2 Kor 1, 19-20). Božie „áno“ nie je polovičné, nie je 
kdesi medzi „áno“ a „nie“, ale je skutočné, nepochybné 
„áno“. A na toto „áno“ odpovedáme naším „áno“, na-
ším „amen“ – lebo v Božom „áno“ je naša istota.

Viera nie je na prvom mieste ľudským skutkom, 
ale nezaslúženým Božím darom, ktorý vychádza z je-
ho vernosti, z jeho „áno“, ktoré nám pomáha pochopiť 
ako prežiť život v láske k Bohu a k bratom. Celé dejiny 
spásy sú neustálym odkrývaním tejto Božej vernosti, 
a to aj napriek našim zradám a odmietnutiam – v isto-
te, že „Božie dary a povolanie sú neodvolateľné“ – ako 
o tom svedčí apoštol v Liste Rimanom (11, 29).

Drahí bratia a sestry, Boží spôsob konania, tak od-
lišný od konania ľudského, nám dáva útechu, silu a ná-
dej – pretože Boh svoje „áno“ neberie späť. Uprostred 
problematických ľudských vzťahov, neraz aj vo vlast-
nej rodine, opúšťame nezištnú lásku, ktorá je namáha-
vá a stojí obetu. Boha však nikdy neunavíme, vždy má 
s nami trpezlivosť a jeho veľké milosrdenstvo nás vždy 
predchádza a vychádza nám v ústrety: Božie „áno“ je 
absolútne spoľahlivé. V udalosti Kríža nám ponúka 
plnosť svojej nezištnej lásky, ktorá je bez miery. Svä-
tý Pavol v liste Títovi píše: „Zjavila sa dobrota Boha, 
nášho Spasiteľa, a jeho láska k ľuďom“ (Tit 3, 4). 
A aby sa toto „áno“ obnovovalo každý deň, „pomazal 
nás, označil nás svojou pečaťou a vložil nám do sŕdc 
závdavok Ducha“ (2 Kor 1, 21b-22).

A naozaj, práve Duch Svätý neustále sprítomňuje 
a oživuje Božie „áno“ v Ježišovi Kristovi a vytvára 
v našom srdci túžbu nasledovať ho, aby sme raz na-
plno vošli do jeho lásky, keď vstúpime do nebeského  

Benedikt XVI.: Boh svoje „áno“ človeku nikdy neberie späť
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Svätý Otec ustanovil  
novú diecézu kamerunskej cirkvi

Kamerun/Vatikán 28. mája (TK KBS/RV CZ) - Ka-
merunská cirkev má novú diecézu Bafang na západe 
krajiny. Ustanovil ju Benedikt XVI. vyčlenením z inej 
diecézy. Za prvého biskupa tejto diecézy menoval 
Svätý Otec 43-ročného o. Abrahama Komeho, ktorý 
je tamojším rodákom. O. Kome vyštudoval v Kame-
rune a pôsobil ako farár v meste Bafang. Nová diecéza 
zahrňuje asi 130-tisíc katolíkov, teda zhruba polovicu 
obyvateľov daného regiónu. Kamerun bol nemeckou 
kolóniou a evanjelizovali ho kňazi z nemeckej provin-
cie rádu pallotínov na sklonku 19. storočia. Benedikt 
XVI. krajinu navštívil v roku 2009.          Zdroj: RV CZ

Benedikt XVI. si pripomína  
35. výročie biskupskej vysviacky

Vatikán 28. mája (RV) – Svätý Otec si pripomína 35. 
výročie svojej biskupskej vysviacky. Benedikt XVI. 
a súčasne biskup Ríma prijal biskupské svätenie 28. 
mája 1977 v mníchovskej katedrále Liebfrauendom. 
Jeho hlavným svätiteľom bol würzburgský biskup 
Josef Stangl, spolusvätiteľmi Rudolf Graber, biskup 
Regensburgu a pomocný mníchovský biskup Ernst 
Tewes. Nomináciou Josepha Ratzingera bol biskupský 
stolec po osemdesiatich rokoch znovu obsadený kňa-
zom veľkej bavorskej diecézy. Toho istého roku v kon-
zistóriu konanom 27. júna ho pápež Pavol VI. kreoval 
za kardinála.                                                              -jak-

príbytku zhotoveného nie ľudskou rukou. Niet člove-
ka, ktorého by nezasahovala a nedotýkala sa táto verná 
láska: ona dokáže čakať aj na tých, čo neustále odpo-
vedajú svojím „nie“ – odmietnutím alebo zatvrdením 
srdca. Boh čaká, vždy nás hľadá, chce nás prijať do 
svojho spoločenstva, aby každému z nás daroval pl-
nosť života, nádeje a pokoja.

Na verné Božie „áno“ Cirkev odpovedá svojím 
„amen“, ktoré zaznieva v každom liturgickom úkone: 
„Amen“ je odpoveď viery, ktorou zakončujeme všetky 
naše osobné i spoločné modlitby a ktorá vyjadruje naše 
„áno“ voči Božej iniciatíve. Často toto naše „amen“ 
hovoríme len zo zvyku, na konci modlitby bez toho, 
aby sme si uvedomili jeho skutočný význam. Tento 
termín pochádza zo slova ’aman, ktoré v hebrejčine 
a v aramejčine znamenalo „utvrdiť“, „upevniť“, alebo 
aj „nadobudnúť istotu“, či „povedať pravdu“. Ak sa 
pozeráme na Sväté Písmo, vidíme, že „amen“ sa vy-
slovuje na konci Žalmov požehnania a chvál – ako na-
príklad v Žalme 41,13-14: „Ty sa ma ujmeš, lebo som 
nevinný a naveky ma postavíš pred svoju tvár. Nech je 
zvelebený Pán, Boh Izraela od vekov až naveky. Staň 
sa. Amen.“ Vyjadruje tiež priľnutie k Bohu v okamihu, 
keď sa izraelský národ vracia z Babylonského zajatia 
naplnený radosťou a hovorí svoje „áno“, svoje „amen“ 
Bohu a jeho Zákonu. V Knihe Nehemiášovej sa píše, 
že „Ezdráš, po tomto návrate, otvoril knihu pred oča-
mi všetkých ľudí, prevyšoval totiž všetok ľud, a keď 
ju otváral, všetok ľud vstal. Ezdráš dobrorečil Pánovi, 
veľkému Bohu, a ľud rad-radom odpovedal: ’Amen, 
amen!‛, pričom zdvíhal ruky“ (Neh 8,5-6).

Už od počiatkov toto „amen“ židovskej liturgie pre-
vzali aj kresťanské spoločenstvá. Kniha kresťanskej li-
turgie par excellence, Zjavenie svätého apoštola Jána, 
začína práve vyslovením „amen“ zo strany Cirkvi: 
„Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil 
od hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu, 
svojmu Otcovi, jemu sláva na veky vekov. Amen“ (Zjv 
1, 5b-6). A ako Kniha Zjavenia svätého apoštola Jána 
začína, tak i končí – invokáciou: „Amen, príď, Pane 
Ježišu“ (Zjv 22, 21).

Drahí priatelia, modlitba je stretnutím so živou oso-
bou, ktorú chceme počúvať a s ktorou chceme viesť 
dialóg; je to stretnutie s Bohom, ktorý obnovuje svoju 
nezlomnú vernosť – je to jeho „áno“ dané človeku, kaž-
dému jednému z nás. V ňom nám darúva svoju útechu 
uprostred búrok života, aby nám dal prežiť – v zjed-
notení s ním – život plný radosti a dobra, život, ktorý 
bude zavŕšený vo Večnosti.

V modlitbe sme teda povolaní povedať Bohu áno, 
odpovedať prostredníctvom slova „amen“ v zmys-
le vyjadrenia našej celoživotnej vernosti Bohu. Túto 
vernosť nikdy nedosiahneme vlastnými silami: nie je 
len ovocím našej každodennej námahy; pochádza od 
Boha a zakladá sa na súhlase Krista, na jeho potvrde-
ní – keď hovorí: mojím pokrmom je plniť vôľu Otca 
(porov. Jn 4, 34). Musíme vstúpiť do tohto súhlasu, 

vstúpiť do Kristovho „áno“, do priľnutia k Božej vôli, 
aby sme spolu so svätým Pavlom mohli povedať, že 
už nežijeme my, ale v nás žije sám Kristus. „Amen“ 
našej osobnej a spoločnej modlitby nech teda preniká 
a premieňa celý náš život. Nech je to život naplnený 
Božou útechou, život ponorený do večnej a neporazi-
teľnej Lásky. Ďakujem.

Pravidelnou súčasťou stredajšej generálnej audien-
cie sú pozdravy Svätého Otca pútnikom z celého sveta. 
Pozdravil aj skupinu Slovákov,: „Zo srdca pozdravujem 
slovenských pútnikov, osobitne z farností Oslany a Drie-
nov ako aj z Cirkevnej základnej školy Antona Berno-
láka z Nových Zámkov. Bratia a sestry, minulú nedeľu 
sme slávili slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Povzbu-
dzujem vás, aby ste boli stále vnímaví na pôsobenie Du-
cha Svätého. S láskou žehnám vás i vašich drahých. Po-
chválený buď Ježiš Kristus!“     Preklad: Martin Kramara 
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Prezidentka Kostarickej republiky 
na audiencii u Svätého Otca

Vatikán 28. mája (RV) – Benedikt XVI. prijal na osobit-
nej audiencii prezidentku Kostarickej republiky Lauru 
Chinchillu Mirandaovú. Následne sa stretla s vatikán-
skym štátnym sekretárom kardinálom Tarcisiom Berto-
nem a Mons. Dominiquem Mambertim, sekretárom pre 
vzťahy so štátmi. Počas srdečných rozhovorov potvrdili 
dobré vzťahy so Svätou stolicou, medzi Cirkvou a štá-
tom a zhodli sa na ich ďalšom upevňovaní prostredníc-
tvom dohody, na posilňovaní identity, zdravej autonómie 
a spolupráce medzi cirkevnými a občianskymi inštitú-
ciami. Potom pripomenuli príspevok Cirkvi prostred-
níctvom svojich vzdelávacích inštitúcií, charitatívnej 
a sociálnej činnosti. Potvrdili dôležitosť angažovania sa 
v ochrane základných práv a dôstojnosti človeka.

Prezidentka Kostariky ocenila prínos Katolíckej 
cirkvi v oblasti školstva, sociálnych služieb a charitatív-
nej činnosti. Svätá stolica zdôraznila dôležitosť obrany 
ľudského života od počatia. Reaguje tak na tlak, ktorý na 
Kostariku vyvíja Medziamerická komisia ľudských práv 
podporovaná newyorskou organizáciou Centrum pre re-
produkčné práva. Kostarika je totiž jedinou krajinou na 
západnej pologuli, ktorá nepovoľuje umelé oplodnenie. 
Údajní ochrancovia ľudských práv však tvrdia, že odo-
pieranie in-vitro fertilizácie porušuje právo na súkrom-
ný a rodinný život a právo na založenie rodiny. Katolíci 
tvoria 86 percent zo štyri a polmiliónovej kostarickej 
populácie. Ústavne je táto nie veľká latinsko-americká 
krajina doteraz definovaná ako rímskokatolícky štát,
v ktorom nie sú povolené potraty a legalizované homo-
sexuálne súžitie.                                           RV CZ, RV SK

Pápež Benedikt XVI.  
zaslal telegram patriarchovi  

Asýrskej cirkvi Východu

Vatikán 28. mája (RV) – Benedikt XVI. zaslal telegram 
patriarchovi Asýrskej cirkvi Východu Marovi Dinkhovi 
IV. pri príležitosti 50. výročia jeho biskupskej vysviac-
ky. V telegrame potvrdzuje svoju „solidaritu s kresťan-
skou komunitou v Iraku a na celom Blízkom východe“ 
a uisťuje patriarchu o svojich modlitbách za prehĺbenie 

Benedikt XVI. s členmi hnutia  
Obnova v Duchu Svätom

Vatikán 26. mája (RV) – Benedikt XVI. sa na Námestí 
sv. Petra vo Vatikáne stretol s veľkou skupinou členov 
Hnutia obnovy v Duchu Svätom. Tí sa zišli pri príle-
žitosti 40. výročia založenia tohto hnutia v Taliansku. 
Slávnostnej svätej omši, ktorá sa začala o 10.00 h pred-
poludním, predsedal kardinál Angelo Bagnasco, predse-
da Konferencie biskupov Talianska.

Po svätej omši prišiel medzi zhromaždených aj Svä-
tý Otec, ktorý im vo svojom príhovore predovšetkým 
poďakoval za dlhoročné svedectvo a prácu pri šírení 
Božieho kráľovstva v spoločenstve s pápežom a nástup-
cami apoštolov. „Vaša apoštolská činnosť – pokračoval 
Benedikt XVI. – tak prispela k duchovnému rastu v cir-
kevnej a sociálnej oblasti v Taliansku, prostredníctvom 
ciest, ktoré mnohých priviedli k obráteniu a k hlbokému 
prežívaniu Božej lásky a mnohým rodinám pomohli 
prekonať krízové situácie.“

Ďalej ich vyzval, aby pokračovali vo vydávaní sve-
dectva o radosti, ktorú prináša viera v Krista a o sile Bo-
žej lásky, ktorá sa prejavuje v celých dejinách. Povzbu-
dil ich, aby neupadli do „zvykovosti“ a priemernosti 
a nasledovali Krista, ktorý pozýva k zanechaniu vlastnej 
vôle a k dôvere voči povolaniu, ktoré vedie k dospelosti. 
„Dospelý, podľa evanjelia, nie je ten, kto nie je podria-
dený nikomu a nikoho nepotrebuje. Dospelý je zodpo-
vedný a môže to byť jedine on, ktorý sa dokáže stať ma-
ličkým, poníženým a služobníkom pred Bohom. Preto je 
nevyhnutné formovať svedomie vo svetle Božieho slo-
va, z ktorého vychádza zmysel a dôvod každej cirkevnej 
a ľudskej činnosti a tiež čo sa týka pozemského života. 
Nastal čas obnoviť ducha inštitúcií a zasiať do dejín se-
mená nového života.“

V závere príhovoru Svätý Otec členom Obnovy 
v Duchu Svätom povedal: „Neúnavne sa obracajte k ne-
bu. Svet potrebuje modlitbu. Potrebujeme mužov a že-
ny, ktorí pociťujú vo svojom živote, že sú priťahovaní 
nebom, ktorí oslavujú Pána novým spôsobom života. 
Buďte radostnými kresťanmi!“                                    -js-

účinných foriem spoločného svedectva evanjelia a pas-
toračnej spolupráce v službe pokoja, zmierenia a jednoty 
medzi katolíkmi a Asýrčanmi. Svätý Otec v telegrame 
„ďakuje Pánovi“ za „mnohé požehnania, ktorými obda-
roval východnú Asýrsku cirkev“, a to aj prostredníctvom 
patriarchu, ktorému ďakuje za jeho „záväzok podporo-
vať konštruktívny dialóg, plodnú spoluprácu a rastúce 
priateľstvo“ medzi oboma cirkvami.

Ďalej pripomína prítomnosť Mara Dinkhu IV. na poh-
rebe Jána Pavla II. a jeho návštevu v Ríme v roku 1994 
pri príležitosti podpísania Spoločného kristologického 
vyhlásenia. „Následná zmiešaná komisia pre teologický 
dialóg medzi Katolíckou cirkvou a Asýrskou cirkvou 
Východu, priniesla mnoho ovocia“, píše Benedikt XVI. 
V závere telegramu opakuje svoje prianie, ktoré vyjadril 
ešte počas návštevy patriarchu v Ríme v júni 2007, aby 
„hodnotná práca, ktorú komisia dosiahla v predošlých 
rokoch, pokračovala bez toho, aby stratila zo zreteľa ko-
nečný cieľ spoločnej cesty vedúcej k obnoveniu plného 
spoločenstva“.                                                              -mf-
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Majordómus zatknutý v kauze 
úniku tajných dokumentov

Vatikán 26. mája (RV) – Riaditeľ Tlačového strediska 
P. Federico Lombardi SJ dnes vo svojom vyhlásení po-
tvrdil, že vatikánska polícia v stredu zatkla majordóma 
Svätého Otca Paola Gabrieleho potom, čo v jeho izbe 
našli ilegálne držané tajné dokumenty. Podľa hovorcu sa 
ukončila prvá fáza, ktorá bude viesť k súdnemu konaniu. 
Obvinený už označil dvoch advokátov, ktorí ho budú za-
stupovať pred tribunálom a požíva všetky právne záruky, 
ktoré predpokladá trestné právo, platné na území Mest-
ského štátu Vatikán. Vatikán začal rozsiahle vyšetrovanie 
v kauze úniku a zverejnenia tajných dokumentov Svätej 
stolice a súkromných listov Benedikta XVI.                -js-

Pápež a kúria zažívajú skúšku,  
čelia jej v duchu viery a pravdy

Vatikán 29. mája (RV) - Vo Vatikáne sa uskutočnila tla-
čová konferencia s riaditeľom Tlačového strediska Svä-
tej stolice pátrom Federicom Lombardim, ktorý počas 
nej odpovedal na otázky novinárov súvisiace so šírením 
dôverných vatikánskych dokumentov. V úvode však zo-
pakoval znepokojenie Cirkvi nad dramatickými udalos-
ťami v Sýrii, ako aj nad novým zemetrasením, ktoré za-
siahlo taliansku provinciu Modena. Napriek nemu však  
program nadchádzajúcej cesty Svätého Otca do Milána 
pri príležitosti 7. svetového stretnutia rodín sa nemení.

V súvislosti s udalosťami, ktoré sa týkajú vatikán-
skych dokumentov, Lombardi pripomenul, že Bene-
dikt XVI. pozorne sleduje incident, ktorý ho hlboko 
zasiahol. Potvrdil ochotu majordóma Svätého Otca 
Paola Gabrieleho, ktorého minulý týždeň zatkla polí-
cia, spolupracovať s vatikánskou magistratúrou. Páter 
Lombardi ale poprel, že by medzi materiálmi nájde-
nými v dome obvineného bol aj nejaký pripravený na 
odoslanie konkrétnemu príjemcovi. Rovnako poprel 
správy o výsluchu piatich kardinálov. Pápež a kúria, 
uzavrel Lombardi, zažívajú ťažkú skúšku, ale čelia jej 
v duchu viery a pravdy.               -mf-

Benedikt XVI. vyjadril dôveru  
najbližším spolupracovníkom

Vatikán 30. mája (RV) - Benedikt XVI. v závere generál-
nej audiencie vyjadril na Námestí sv. Petra vo Vatikáne 
dôveru svojim najbližším spolupracovníkom. Reagoval 
tak na vyšetrovanie úniku súkromných dokumentov .

„Udalosti týchto dní, ktoré sa týkajú kúrie a mojich 
spolupracovníkov, spôsobili bolesť v mojom srdci, ale 
nikdy nezatemnili pevnú istotu, že napriek ľudským sla-
bostiam, ťažkostiam a skúškam, je Cirkev vedená Du-
chom Svätým a Pán jej nikdy neprestane pomáhať na jej 
ceste. Niektoré médiá priniesli absolútne nepodložené 
závery, ktoré idú mimo skutočných faktov, prezentujúc 
tak obraz Svätej stolice, ktorý nevyjadruje reálnu skutoč-
nosť. Preto chcem týmto spôsobom znovu vyjadriť dôve-
ru svojim najbližším spolupracovníkom a povzbudiť ich, 
a tiež tých, ktorí mi každodenne verne, v duchu obety 
a v tichosti pomáhajú pri plnení mojej služby.“            -js-

Lombardi: Hypotézy o demisii 
pápeža sú výmyslom novinárov

Vatikán 31. mája (RV) - Kauza ukradnutých vatikán-
skych dokumentov naďalej vzbudzuje pozornosť tlače 
a médií, ale – ako povedal hovorca Vatikánu – obraz 
o situácii bude jasnejší po začatí vyšetrovania a formál-
nych výsluchov, ktoré sú momentálne na predbežnej 
úrovni. Orgánmi zapojenými do tejto fázy sú Vatikánsky 
magistrát a komisia kardinálov. Rozhodujúcim momen-
tom bude požiadanie Talianskeho magistrátu o možnú 
spoluprácu.

Riaditeľ Tlačového strediska ďalej oznámil, že jedi-
ný obvinený, Paolo Gabriele, v stredu hovoril so svojimi 
advokátmi, ktorí zvažujú podanie žiadosti o podmieneč-
né prepustenie na slobodu alebo o domáce väzenie pre 
svojho klienta. Ten sa momentálne nachádza v bezpeč-
nostnej miestnosti vo Vatikáne. Okrem toho aktuálne 
vyšetrovanie opakovane poprelo údajné nájdenie obálok 
v byte Gabrieleho, ktoré mali byť pripravené na odosla-
nie rôznym adresátom. Materiály, ktoré sa u neho našli, 
sú stále v štádiu štúdia a katalogizovania.

Dôležité je – povedal páter Lombardi –, aby komu-
nikácia ohľadom tohto prípadu, bolestného pre pápeža 
a pre Cirkev, bola inšpirovaná kritériami maximálnej 
pravdivosti. „Zdá sa mi, že línia snahy o pravdivosť, 
snahy o jasnosť, snahy o priehľadnosť – aj keď neskôr 
– pokročí, a preto som úprimne presvedčený, že sa sna-
žíme zvládnuť túto novú situáciu: hľadáme pravdu, po-
kúšame sa pochopiť, čo sa vlastne stalo. Je v prvom rade 
potrebné pochopiť to s istotou, aj vzhľadom na osoby 
a na pravdu.“

Na margo niektorých hypotéz o demisii Svätého 
Otca, publikovaných v tlači, páter Lombardi dodal, že 
ide o výmysly novinárov. Kúria – ako uzavrel – pokra-
čuje v solidárnosti s pápežom na budovaní plnej jednoty 
s Petrovým nástupcom: „Je to skutočne chvíľa a situá-
cia na prejavenie úcty, docenenie služby Svätého Otca, 
plnej solidarity s ním, a teda ukazuje sa aj svornosť, 
jednota a koherentnosť pri čelení tejto situácii,“ uviedol  
P. Lombardi.               -jak- 
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Beatifikácia ženy, ktorú nezlomil
teror francúzskej revolúcie

Vannes 28. mája (TK KBS/RV CZ) – Na svätodušnú 
nedeľu prebehlo v bretónskom meste Vannes bla-
horečenie matky Marie-Luisy de Lamoignon Molé, 
matky rodiny a rehoľníčky z doby francúzskej re-
volúcie. Slávnostnú beatifikačnú slávnosť celeb-
roval kardinál Angelo Amato, prefekt vatikánskej 
kongregácie pre kauzy svätých. Vo svojej homílii 
ukázal, ako mladá šľachtičná Maria – Luisa preme-
nila materiálne rodinné bohatstvo v bohatstvo milo-
srdenstva, ktoré slúžilo najpotrebnejším.
Život novej blahoslavenej spojili dejiny s krvavým 
terorom francúzskej revolúcie. Jej manžel skončil 
pod gilotínou a zanechal ju samotnú s piatimi deť-
mi. Bl. Maria – Luisa ich vychovala a zvyšok života 
sa venovala službe opusteným dievčatám – obetiam 
revolúcie. Tak vznikla Kongregácia sestier milosr-
denstva. Jej cestu svedectva nasleduje dnes viac než 
600 sestier na troch kontinentoch.         Zdroj: RV CZ

Vplyv nových komunikačných 
prostriedkov na vzťahy

Taliansko 26. mája (RV) – Postrehy kresťanských 
psychológov a psychiatrov na vývin medziľudských 
vzťahov a citov v dobe internetových sietí a nových 
komunikačných technológií. Odborné stretnutie v sídle 
Rímskeho vikariátu pod výstižným názvom „Clikk@-
more“ zorganizoval Inštitút kognitívnej interpersonálnej 
terapie. 

Ako rozhovore pre Vatikánsky rozhlas uviedla účast-
níčka stretnutia, Dr. Michela Pensavalliová, psycholo-
gička a psychoterapeutka, myšlienka zorganizovať toto 
podujatie vznikla so zámerom dať priestor reflexii nad
výzvou, ako umožniť aj dnes vytváranie stabilných a tr-
valých citových vzťahov. Na otázku zadefinovaniasociál-
nej skupiny osôb, ktoré sa najviac v dnešnej internetovej 
dobe utiekajú k virtuálnym „on-line“ vzťahom, odpove-
dala: „Sú to prevažne ľudia, ktorí majú ťažkosti v živote 
„off-line“, chýbajú im rovnocenné, uspokojivé vzťahy. 
Môžu to byť aj osoby závislé na inej osobe prostredníc-
tvom siete, alebo „rétomani“ kvôli komerčným cieľom 
či kvôli úniku z reality.  Paradoxom je, že emócie sú prí-
liš blízko na dosah ruky, a táto skúsenosť prichádza bez 
námahy, bez zodpovednosti seriózneho úmyslu.“-jak-  

Dozorná rada IOR vyslovila  
nedôveru Gottimu Tedeschimu

Vatikán 25. mája (TK KBS/RV CZ) – Dozorná rada vati-
kánskeho banky (IOR) na svojom štvrtkovom riadnom 
zasadnutí vyjadrila nedôveru svojmu súčasnému prezi-
dentovi prof. Gottimu Tedeschimu. Podľa vyhlásenia 
Tlačového strediska Svätej stolice Rada „jednohlasne 
vyslovila nedôveru doterajšiemu prezidentovi“ pre za-
nedbanie krokov, ktoré majú z hľadiska jeho úradu pr-
voradý význam.

Oficiálne vyjadrenie Rady citujeme v plnom znení:
„V rámci riadneho zhromaždenia Dozornej rady Inšti-
tútu pre náboženské diela, 24. mája o 14:00 hodine, táto 
rada prijala výsledok hlasovania o nedôvere preziden-
tovi Gottimu Tedeschimu a odporučila ukončenie jeho 
mandátu ako prezidenta a člena rady. Členovia Rady vy-
jadrujú ľútosť nad udalosťami, ktoré viedli k hlasovaniu 
o nedôvere, domnievajú sa však, že tento akt je dôležitý 
pre zachovanie životnosti Inštitútu. Rada sa v súčasnosti 
zameriava na budúce hľadanie nového a vynikajúceho 
prezidenta, ktorý Inštitútu pomôže obnoviť efektívne 
a široké vzťahy medzi Inštitútom a komunitou finanční-
kov, založené na vzájomnom rešpekte bankových štan-
dardov akceptovaných.“                                         RV CZ 

Ukončenie mariánskeho mesiaca 
máj vo Vatikáne

Vatikán 31. mája (RV) - Vo Vatikáne podľa dlhoročnej 
tradície býva mariánsky mesiac máj ukončený večernou 
mariánskou pobožnosťou vo Vatikánskych záhradách. 
Začal sa o 20.00 hod. procesiou, ktorá viedla od Kostola 
sv. Štefana k Lurdskej jaskyni. Počas procesie sa  prí-
tomní modlili posvätný ruženec. Následnej liturgii slova 
predsedal kardinál Angelo Comastri, generálny vikár 
Svätého Otca pre mesto Vatikán a arcikňaz Baziliky sv. 
Petra. V závere slávnosti sa veriacim zhromaždeným pri 
Lurdskej jaskyni prihovoril pápež Benedikt XVI.:

„S radosťou sa vždy zúčastňujem na tejto marián-
skej vigílií vo Vatikáne. Tento večer chceme v obno-
venej detskej dôvere obrátiť svoj zrak k Panne Márii. 
Všetci sa máme od našej nebeskej Matky stále čo učiť. 
Jej viera nás vyzýva hľadieť za zdanie a pevne veriť, že 
každodenné ťažkosti pripravujú jar, ktorá už začala vo 
Zmŕtvychvstalom Kristovi. Tento večer chceme s novou 
dôverou čerpať z Nepoškvrneného Srdce Panny Márie 
a nechať sa nakaziť jej radosťou, ktorej najhlbší zdroj 
je v Pánovi.

Prajem vám všetkým, aby táto duchovná radosť, 
ktorou preteká srdce Kristovej a našej Matky naplnené 
vďačnosťou, bola na konci tohto mesiaca ešte viac upev-
nená v našich dušiach, v našom osobnom a rodinnom 

živote, v každom prostredí a predovšetkým v živote tej 
rodiny, ktorá vo Vatikánu slúži všeobecnej cirkvi.“ -jak-



22/2012                                  10

SPRÁVY ZO SVETA                                   ŽIVOT CIRKVI 
             

Milánsky arcibiskup Angelo Scola 
o atmosfére v metropole Lombardie

Miláno 29. mája (TK KBS) - Miláno, ktoré sa začína 
zapĺňať rodičmi a deťmi piatich kontinentov, žije v at-
mosfére očakávania Medzinárodného kongresu, ktorým 
začalo 7. svetové stretnutie rodín. Milánsky arcibiskup 
kardinál Angelo Scola na vyjadrenie aktuálnych pocitov 
uviedol ako prvé správne slovo „vďačnosť“: „Myslím, 
že tým prvým správnym slovom, keď hovorím za seba, 
je každopádne to, čo cítim vnútri, je to slovo „vďačnosť“. 
Táto príležitosť, ktorú nám Svätý Otec ponúkol a ktorú 
Pápežská rada pre rodinu realizuje, pomohla v realite 
našej diecézy, ale aj v celej občianskej spoločnosti roz-
vinúť hlboké uvedomenie si toho, akým nesmiernym 
dobrom je rodina. A teda do centra cirkevných i občian-
skych inštitúcií vstúpila táto zásadná a neodmysliteľná 
skutočnosť skrze množstvo zrelých osobností, schop-
ných byť dobrými kresťanmi, dobrými občanmi. A videl 
som tento počet rásť, rovnako mohutné echo, ktoré všet-
ky komunikačné prostriedky dávajú tomuto podujatiu, 
ktoré navracia do centra pozornosti rodinu založenú na 
vernom vzťahu medzi mužom a ženou, otvorenú životu. 
Preto nemôžeme nebyť vďační, pretože je to dobro, kto-
ré prežívajú všetci a je to niečo, čo musíme uchovať pre 
súčasnosť a pre budúcnosť, ktorá sa ukazuje taká kom-
plikovaná a namáhavá,“ uviedol arcibiskup Scola.

Zaujímavé postrehy prinieslo vyjadrenie biskupa Er-
minia De Scalziho, prezidenta milánskej nadácie Famig-
lie 2012, ktorá je spoluorganizátorkou stretnutia. Prvý 
z nich sa dotýka ohlasu spoločnosti na tému „Rodina, 
práca, sviatok“: „Musím povedať, že táto téma sa v ma-
smédiách a v občianskej spoločnosti stretla s veľkým 
prijatím. Je to téma – ako ju ja definujem – ‚svetská‛, 
pretože práca, sviatok, rodina nám dávajú príležitosť pre 
dialóg nielen s veriacimi, ale so všetkými, čo sa v spo-
ločnosti zaoberajú týmito hodnotami. Rozhodli sme sa 
pre rozprávanie ako literárny druh. Budeme sa konfron-
tovať s rôznymi pohľadmi na rodinu, prácu, prežívanie 
sviatkov v rôznych krajinách. Bude to veľkým oboha-
tením o dobro, ktoré existuje v rodinách iných tvárí ako 
sú naše.“

Pri príprave stretnutia bola od začiatku ako genetická 
výbava nevyhnutná solidarita. Prezident nadácie, ktorá 
zriadila fond na podporu malých i väčších projektov pre 
realizáciu podujatia, pred niekoľkými dňami pri pred-
stavovaní Parku di Bresso, ktorý bude hostiť stretnu-
tia rodín s pápežom, sa vyjadril, že srdce Milánčanov 
oteplelo. Na otázku, čo na neho najviac v tomto zmysle 
zapôsobilo, odpovedal: „Predovšetkým odpoveď na 
žiadosti rodín o prijatie. V tieto dni sa ma dotýkal fakt, 
že všetci chcú prísť, chcú vidieť pápeža. Mnohé rodiny 
z chudobných krajín budú prijaté bezplatne. V Miláne 
žije asi 300-tisíc ľudí z iných krajín, ktorí majú záujem 
o svojich krajanov. Mnohí si dali s tým veľa práce: do-
konca napísali list pápežovi, že vo svojich komunitách 
príjmu svojich krajanov, ktorí prídu na stretnutie. Potom 
aj naši kňazi Fidei donum, a máme ich dosť z rôznych 
národov, poskytnú prijatie a my prispejeme k pohostin-

nosti výnosmi fondu.“                                    -jak-/ foto RV

Organizácia Caritas Europa vyzýva 
EÚ k rešpektovaniu utečencov

Varšava 30. mája (RV) - Caritas Europa a jej členské 
organizácie v stredozemí vyzývajú Európsku úniu k za-
bezpečeniu súdržnosti medzi politikou únie a politikou 
členských štátov v oblasti migrácie a dodržiavania ľud-
ských práv. Uviedli tak po ukončení výročnej konferen-
cie, ktorá sa konala v dňoch 16. – 18. mája vo Varšave. 
Organizácie Caritasu v Stredozemí vyjadrili obavy nad 
dopadom súčasnej politiky EÚ, ktorá je silno zameraná 
na externalizáciu, kriminalizáciu, vrátenie a zadržiava-
nie migrantov a utečencov. Caritas obhajuje právo žia-
dať lepší život v mieri, ďaleko od miesta pôvodu, rovna-
ko ako právo na dôstojné životné podmienky v krajine 
pôvodu. Zdôrazňuje, že medzinárodné a európske právo 
uznáva právo opustiť akúkoľvek krajinu, vrátane vlast-
nej, ako aj vrátiť sa do nej, právo žiadať o azyl a právo 
na azyl, rovnako ako aj zásadu nevracania utečencov do 
krajiny pôvodu.

Organizácia žiada EÚ a jej členské štáty, aby sa vyhli 
štrukturálnemu vytváraniu nelegálnych prisťahovalcov 
a upustili od zadržiavania migrantov a žiadateľov o azyl. 
To by malo byť používané len ako posledná možnosť 
vo výnimočných prípadoch. Štáty majú zabezpečiť, aby 
vo finančnom rámci na roky 2014-2020 boli vyhradené 
finančné prostriedky aj na návratový a hraničný manaž-
ment. Rovnako je nevyhnutné podporovať členské štáty, 
aby sa zapojili do presídľovania utečencov s podporou 
spoločného programu presídľovania EÚ. Vyhlásenie 
s uvedenými odporúčaniami dnes Caritas Europa zaslala 
komisárke EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilii Malmströ-
movej a bude aj naďalej sledovať budúci vývoj politík 
EÚ v tejto oblasti.                                                        -mf-
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Zasadnutie Stálej rady synody 
gréckokatolíckych biskupov  

v Poľsku

Poľsko 28. mája (SIR Europe) – Stretnutia Stálej synody 
biskupov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi (UHKC) 
sa skončili v nedeľu 27. mája v poľskom Wroclawe. 
Uskutočnili sa pod vedením Jeho Blaženosti vladyku 
Sviatoslava Ševčuka. Program bol zameraný na prípra-
vu na tohtoročnú biskupskú synodu, ktorá sa uskutoční 
od 9. do 16. septembra vo kanadskom Winnipegu.

Pozornosť bola venovaná najmä metodológii pre-
zentácie jej hlavnej témy: Úloha laikov v živote a po-
slaní Cirkvi. Členovia Stálej synody prerokovali i sprá-
vu o aplikovaní stratégie pre rozvoj UHKC na obdobie 
do roku 2020, či prijali Chartu Patriarchálnej Komisie 
pre rehole. Delegáti sa tiež stretli s predstaviteľmi sa-
mosprávy, ako aj cirkevnej a akademickej obce.

Jerzy Langer, profesor univerzít vo Wroclawe a Var-
šave, zdôraznil, že univerzita „by sa mala stať miestom 
hlbokej úvahy o ľudskej prirodzenosti a miestom, kde 
sa bude plánovať budúcnosť štátov a národov,“ vzťa-
hujúc túto teóriu aj na ukrajinskú akademickú pôdu. 
Hlava UHKC poďakovala miestnej Cirkvi a orgánom 
verejnej správy za ich pohostinnosť a za príležitosť 
spoločne premýšľať o minulosti, prítomnosti a budúc-
nosti Európy.                      SIR Europe

Gréckokatolíci na metropolitnej 
púti v Krakove

Krakov 27. mája (TK KBS) - Sanktuárium Božieho mi-
losrdenstva v Krakove privítalo v sobotu 26. mája okolo 
5000 pútnikov, ktorí sa zúčastnili na 3. metropolitnej 
púti Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na toto mi-
lostivé miesto. Gréckokatolícka púť, ktorá bola tematic-
ky zameraná na blížiaci sa Jubilejný rok 1150. výročia 
príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, sa začala 
privítaním zo strany biskupa tohto miesta a pomocné-
ho biskupa Krakovskej arcidiecézy Mons. Jána Zająca 
a pokračovala modlitbou slávnostného svätého ruženca 
s rozjímaniami. Predmodlievali sa a rozjímania pripra-
vili bohoslovci Gréckokatolíckeho kňazského seminára 
bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča z Prešova. Gospelová 
skupina bohoslovcov Anastasis sprevádzala modlitbu 
piesňami.

Archijerejskej svätej liturgii predsedal prešovský 
arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ a homíliu mal 
bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák. Kon-
celebrovalo 80 kňazov. Spevom liturgické slávenie 
sprevádzal Zbor sv. Cyrila a Metoda pri Katedrálnom 
chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach 

pod vedením Lucie Lovašovej. V homílii vladyka Pe-
ter vychádzal z Ježišovho slova: Choďte a naučte sa, 
čo je to milosrdenstvo (por. Mt 9, 13). „Ak človek ne-
vidí svoj hriech, nepotrebuje milosrdenstvo. Ale Ježiš 
Kristus prišiel zachrániť hriešnikov. Kde sa môžeme 
naučiť milosrdenstvu? Kde je tá škola milosrdenstva?“ 
Aj púť do Sanktuária nás chce privádzať k väčšej láske, 
k milosrdenstvu. Povedal, že už samotné slovo milosr-
denstvo hovorí o milujúcom srdci. Cirkevnoslovanské 
slovo blahoutrobije je ešte výstižnejšie, pretože hovorí 
o tom, že človek je povolaný mať dobré vnútro, mať do-
slova dobrú maternicu. Teda milosrdenstvo znamená ro-
diť – byť plodný, úrodný, dávať život, dávať lásku, mať 
milosrdenstvo s bratmi a sestrami. Mať tiché a pokorné 
srdce podľa Ježišovho príkladu. Školou milosrdenstva 
je predovšetkým slávenie a prijímanie Eucharistie, po-
vedal kazateľ. 

Popoludní program pokračoval vystúpením skupiny 
Anastasis, Akatistom k sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorý 
viedol rektor kňazského seminára otec Miroslav Dancák 
spolu s bohoslovcami a katechézou o Božom milosr-
denstve v podaní rehoľnej sestry Ingy. O 15:00 to bola 
pravidelná modlitba Korunky Božieho milosrdenstva.

Na záver púte medzi jej účastníkov zavítal kardinál 
Stanisław Dziwisz, krakovský arcibiskup a metropoli-
ta, ktorý sa gréckokatolíckym pútnikom zo Slovenska 
milo prihovoril. Povzbudil ich v odvahe autenticky žiť 
svoju katolícku vieru v tomto liberálnom svete. Vyjadril 
poďakovanie za púť Gréckokatolíckej cirkvi zo Sloven-
ska a všetkým pripomenul blahoslaveného Jána Pavla 
II. a svätú Faustínu, s relikviami ktorých boli pútnici na 
koniec púte požehnaní. Slnečné počasie ešte umocnilo 
krásu púte a mnohí pútnici sa nechali počuť, že sa už 
teraz tešia na tú budúcoročnú.                    Ľubomír Petrík

Kardinál Vlk ocenený za rozvoj 
duchovných tradícii  

doma i vo svete

Praha 30. mája (TK KBS) – Na nedávnom sympóziu 
Cirkev v pokoncilovej dobe, ktoré usporiadala Kato-
lícka teologická fakulta v Prahe v rámci osláv život-
ného jubilea českého kardinála Miloslava Vlka získal 
emeritný Veľký kancelár fakulty z rúk rektora Karlo-
vej univerzity – prof. Václava Hampla – slávnostnú 
listinu, v ktorej mu bolo vyjadrené čestné uznanie za 
osobný prínos pre kultivovanie a rozvoj duchovných 
tradícii a dlhodobé pôsobenie k prekonaniu historic-
kých antagonizmov v českom prostredí a na poli me-
dzinárodnom. Súčasne s listinou mu odovzdali tiež 
historickú medailu.

Emeritný arcibiskup kardinál Miloslav Vlk sa 17. 
mája 2012 dožil 80 rokov.  Zdroj: kardinal.cz / Ktf UK
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V Južnej Kórei fórum o ekumenizme 
medzi kresťanmi

Južná Kórea 28. mája (RV) – Jednota medzi kres-
ťanmi, medzináboženský dialóg založený na prav-
de evanjelia, ochrana stvorenia, solidarita a hľada-
nie trvalej spravodlivosti a pokoja. Toto sú hlavné 
míľniky, ktoré označil na ceste ekumenizmu v Juž-
nej Kórei Mons. Igino Kim Hee-joong, arcibiskup 
Gwangjua. Budú predmetom 12. fóra za jednotu 
kórejských kresťanov spolu s Národnou radou cirk-
ví a Pravoslávnou kórejskou metropoliou. Fórum, 
ktoré sa začalo v hlavnom meste Soul, sa nesie 
v duchu hesla: „Klaďme dôraz na to, čo nás spája, 
nie na to, čo nás rozdeľuje“.            -jak- 

SPRÁVY ZO SVETA                                   ŽIVOT CIRKVI 
             

Medzi piatimi patrónmi SDM 2013 
aj bl. Ján Pavol II.

Brazília 28. mája (RV) – Najbližšie Svetové dni mláde-
že, ktoré sa budú konať od 23. do 28. júla 2013 v bra-
zílskom meste Rio de Janeiro, majú svojich piatich 
patrónov. Prvou je „Naša Pani z Aparecidy“, patrónka 
Brazílie a rodín, potom je to sv. Šebastián, vojak a muče-
ník, sv. Anton de Santana Galvao, svedok pokoja a milo-
srdenstva, štvrtou je sv. Terézia z Lisieux, patrónka misií 
a nakoniec blahoslavený Ján Pavol II., priateľ mladých.

Ich mená zverejnil v nedeľu arcibiskup Ria de Janeira 
Orani João Tempesta, ktorý je predsedom organizačné-
ho výboru svetového stretnutia mládeže. Podľa jeho slov 
ide o „mužov a ženy, ktorí aj v mladosti boli schopní vy-
brať si najlepší podiel života: Ježiša Krista. Ich príbehy 
nás povzbudzujú, aby sme pestovali čnosti a svedčili 
všetkým, že svätosť je možná v reálnom živote“. Tieto 
vzory nás upozorňujú na čnosť viery, milosrdnej dobro-
činnej lásky, na svedectvo radosti, poznamenal pre agen-
túru SIR páter Eric Jacquinet, ktorý je zodpovedným za 
sekciu mladých pri Pápežskej rade pre laikov a dodal: 
„Dúfam, že mládež sveta sa už počas prípravy na SDM 
v Riu s nimi dôkladnejšie zoznámi a bude nasledovať 
ich príklad.“                              -jak-

Glendonová novou členkou  
komisie pre náboženskú slobodu

USA 31. mája (RV) - Americký senát v uplynulých 
dňoch vymenoval Mary Ann Glendonovú, súčasnú 
predsedníčku Pápežskej akadémie sociálnych vied, 
za novú členku Komisie USA pre medzinárodnú 
náboženskú slobodu (USCIRF). Komisia sleduje 
dodržiavanie tejto slobody vo svete a zodpovedá za 
informovanie štátnych sekretárov tých krajín, ktoré 
sa dopustili vážnych a systematických porušovaní 
náboženskej slobody.

Docentka práva na Harvardovej univerzite a ex-
pertka v oblasti biológie, právnej komparatistiky, 
ústavného práva a ľudských práv, je známa podpo-
rovateľka amerického pro-life hnutia. V rozhovore 
pre americký kanál EWTN uviedla, že je „hlboko 
poctená“ novou úlohou, „obzvlášť v tejto dobe, 
v ktorej náboženská sloboda vo všetkých jej aspek-
toch potrebuje osobitnú ochranu v Spojených štá-
toch a vo svete“.

Jej vymenovanie prichádza v háklivom obdo-
bí, keď je náboženská sloboda v USA ohrozovaná, 
a to zvlášť po nových lekárskych smerniciach, kto-
ré vyžadujú od všetkých zamestnávateľov, vrátane 
náboženských, poskytovať poistné krytie na pred-
pisovanie a podávanie potratových prostriedkov,  

antikoncepcie alebo sterilizačných zákrokov. V dis-
kusii sú aj štátne zákony, ktoré legalizujú homose-
xuálne zväzky a predstavujú tak prekážky pre kato-
lícke agentúry, ktoré sa zaoberajú adopciou alebo 
charitatívnou službou.

Bývalá veľvyslankyňa USA pri Svätej stolici 
sa proti novej reforme Obamovej vlády vyjadrila 
aj v článku publikovanom v amerických novinách 
Wall Street Journal.

„Hlavným cieľom tohto zákona,“ uvádza Glendono-
vá, „nie je ochrana zdravia žien, ide tu predovšetkým 
o pokus zaradiť náboženské organizácie do politickej 
agendy“. Predsedníčka pápežskej akadémie trvá na tom, 
že obavy súvisiace s tou otázkou sa netýkajú len „ka-
tolíckej menšiny“, ale „všetkých náboženstiev“, pretože 
„v hre je poslanie všetkých cirkví, vrátane katolíckej, 
poskytovať sociálne služby, akými sú zdravotná starost-
livosť a vzdelanie pre všetkých bez rozdielu vyznania, 
a to bez ohrozenia ich viery“.

Bývalá americká veľvyslankyňa pri Svätej stolici 
tvrdí, že „náboženské štruktúry, ktoré poskytujú vzdela-
nie, zdravotnú starostlivosť a sociálne služby, sú v sku-
točnosti nútené stať sa nástrojom politickej správy, vláda 
cez tieto základné služby ukončí upevňovanie monopo-
lu“. To podľa nej znamená degradáciu náboženstva do 
postavenia súkromnej podnikateľskej činnosti. Pripo-
menula aj žalobu, ktorú proti vláde Washingtonu podalo 
43 katolíckych organizácií, aby zastavili nadobudnutie 
platnosti spomínanej právnej normy.

Glendonová v rozhovore uvádza: „Katolíci a ne-
katolíci v celej krajine žiadajú súdy, aby odmiet-
li bezprecedentný útok na možnosť jednotlivcov 
a náboženských skupín praktizovať svoju vieru, bez 
nútenia k tomu, aby porušovali osobné a najhlbšie 
morálne presvedčenia.“ V závere dodáva: „Ak sa 
zákon nezmení, vyradí to náboženskú slobodu z jej 
popredného miesta medzi najobľúbenejšími slobo-
dami v celej krajine.“                                         -mf-
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Predstavitelia KBS sa stretli 
s premiérom SR

Bratislava 29. mája (TK KBS) – O aktuálnom vývoji 
v spoločnosti, návrhoch konsolidácie verejných financií
a ďalších témach spolu dnes diskutovali predstavitelia 
Konferencie biskupov Slovenska (KBS) s predsedom 
vlády SR Robertom Ficom. KBS na stretnutí zastupo-
vali jej predseda Mons. Stanislav Zvolenský, podpredse-
da Mons. Viliam Judák, košický arcibiskup metropolita 
Mons. Bernard Bober, prešovský arcibiskup metropolita 
Ján Babjak, ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zbo-
rov SR Mons. František Rábek a hovorca KBS Jozef 
Kováčik.

Arcibiskup Zvolenský novinárom po stretnutí pove-
dal, že premiér Fico ich informoval aj o návrhu zamest-
návateľov, ktorí chcú znížiť počet štátnych sviatkov na 
Slovensku. „My sme pri stretnutí s pánom premiérom 
predniesli argumenty, ktoré mali dokumentovať, aké 
dôležité sú sviatky pre život spoločnosti. Chápeme ich 
ako duchovné korene jestvovania našej spoločnosti, ako 
veľkú príležitosť aj motivácie ľudí, ktorí cez voľné dni 
získavajú duchovné sily, aby mohli znášať ťažkosti, kto-
ré ich potom v každodennom živote stretajú,“ uviedol 
metropolita Zvolenský.

V debate sa nevyhli ani téme financovania cirkvi,
o ktorej diskutovali predstavitelia cirkví a náboženských 
spoločnosti naposledy s bývalým ministrom kultúry SR 
Danielom Krajcerom. Ministerstvo kultúry vtedy navrh-
lo, aby sa cirkvi a náboženské spoločnosti v budúcnosti 
financovali prostredníctvom tzv. asignačného modelu.
Vyplýva z neho, že každá fyzická osoba by sama mohla 
rozhodnúť, komu by poukázala jedno percento zo zá-
kladu dane. „Na záver svojej služby ministra predložil 
návrh, ktorý sme, žiaľ, museli vyhodnotiť ako neprija-
teľný,“ povedal o návrhu arcibiskup Zvolenský.        -ml- 

Minister zahraničných vecí prijal 
apoštolského nuncia na Slovensku

Bratislava 31. mája (TK KBS) – Apoštolského 
nuncia na Slovensku Mons. Maria Giordanu prijal 

Postoj Katolíckej cirkvi  
k homosexualite

Bratislava 31. mája (TK KBS) - Katolícka cirkev rešpek-
tuje dôstojnosť každej ľudskej osoby a odmieta akúkoľ-
vek nespravodlivú diskrimánciu človeka.

Každý sexuálny styk mimo manželstva, založeného 
na trvalom vzťahu muža a ženy, je morálne nezriadený.

Homosexuálne cítiacim ľuďom sa Cirkev na Sloven-
sku venuje prostredníctvom OZ Rieky a Linky Valen-
tín.

Katechizmus Katolíckej cirkvi o homosexualite:
2357 Homosexualita označuje vzťahy medzi osoba-

mi mužského alebo ženského pohlavia, ktoré pociťujú 
výlučnú alebo prevládajúcu pohlavnú príťažlivosť voči 
osobám toho istého pohlavia. V priebehu stáročí a v roz-
ličných kultúrach nadobúda veľmi odlišné podoby. Jej 
psychický vznik ostáva z veľkej časti nevysvetlený. 
Tradícia, opierajúc sa o Sväté písmo, ktoré predstavuje 
homosexuálne vzťahy ako veľmi závažnú zvrátenosť, 
vždy hlásala, „že homosexuálne úkony sú svojou vnú-
tornou povahou nezriadené. Sú proti prirodzenému zá-
konu. Zatvárajú totiž pohlavný úkon pred darom života. 
Nepochádzajú z opravdivého citového a sexuálneho do-
pĺňania sa. V nijakom prípade ich nemožno schvaľovať.

2358 Nemalý počet mužov a žien má hlboko zakore-
nené homosexuálne sklony. Táto objektívne nezriadená 
náklonnosť je pre väčšinu z nich skúškou. Treba ich pri-
jímať s úctou, súcitom a jemnocitom a vyhýbať sa aké-
mukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči 
nim. Aj tieto osoby sú povolané plniť vo svojom živote 
Božiu vôľu a, ak sú kresťanmi, spájať s Pánovou obetou 
na kríži ťažkosti, s ktorými sa môžu stretnúť v dôsledku 
svojho stavu.

2359 Homosexuálne osoby sú povolané k čistote. 
Čnosťami ovládania sa, ktoré vychovávajú k vnútornej 
slobode, niekedy aj pomocou nezištného priateľstva, 
modlitbou as pomocou sviatostnej milosti sa môžu 
a majú postupne a rozhodne približovať ku kresťanskej 
dokonalosti.                       TK KBS 

v stredu 30. mája podpredseda vlády a minister za-
hraničných vecí (MZV) SR Miroslav Lajčák. Spolu 
s doyenom diplomatického zboru v SR vyhodnotili 
aktuálny stav vzájomných vzťahov a perspektívy ich 
ďalšieho rozvoja v rámci OSN.

„Máme záujem o ďalší rozvoj dvojstranného di-
alógu medzi SR a Svätou stolicou. Naša vláda pod-
poruje pozvanie prezidenta SR Ivana Gašparoviča 
a Konferencie biskupov Slovenska pre pápeža Be-
nedikta XVI. na apoštolskú návštevu SR počas nad-
chádzajúceho Jubilejného roku sv. Cyrila a Metoda,“ 
uviedol minister Lajčák.           Tlačový odbor MZV SR

                                                  snímka Kristina Spišaková 
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Prosby o dary Ducha Svätého  
na turíčnom víkende v Nitre

Nitra 28. mája (TK KBS/Rádio LUMEN) – V Nitre sa 
počas uplynulého víkendu konal turíčny víkend. Celý 
program bol zložený z liturgickej časti, z prednášok 
a z koncertov. Podujatie pripravil spolu s dobrovoľník-
mi rektor Univerzitného pastoračného centra v Nitre 
Ľubomír Hlad, ktorý si želá, aby účastníci Turíčneho 
víkendu odišli po jeho skončení povzbudení a posväte-
ní Božím duchom. 

Celodenný program bol koncipovaný predovšetkým 
na mieru mladým ľuďom. 

Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák 
slávil v nedeľu Zoslania Ducha Svätého pontifikálnu
svätú omšu v Bazilike sv. Emeráma, pri ktorej vyslúžil 
13 birmovancom z viacerých farností Nitrianskej die-
cézy sviatosť birmovania. Po svätej omši bola v kated-
rále vystavená k celodennej poklone Najsvätejšia Svia-
tosť Oltárna. Adoráciu ukončili spoločnou modlitbou 
posvätného ruženca a slávnostnými vešperami, ktorým 
predsedal biskup Judák.      Miroslav Lyko, Ľuboš Mihálka

Uplynulý víkend sa v Spišskej 
Kapitule niesol v znamení Turíc

Spišská Kapitula 28. mája (TK KBS) - Ako v celej Cirkvi, 
tak aj na Spišskej Kapitule sa uplynulý víkend niesol 
v znamení sviatkov Turíc. V predvečer Nedele Zoslania 
Ducha Svätého sa v Katedrále sv. Martina slávila Tu-
ríčna vigília, ktorú celebroval generálny vikár Spišskej 
diecézy Anton Tyrol. Zúčastnili sa na nej predstavení 
a profesori pôsobiaci v spišskom seminári, bohoslovci, 
rehoľné sestry a veriaci z okolia Spišskej Kapituly.

Po obrade svetla a liturgických čítaniach, medzi 
ktorými vyniklo evanjelium prednesené diakonmi 
v siedmich jazykoch, nasledovala homília hlavného 
celebranta prof. Antona Tyrola. Zameral sa v nej na 
oheň v biblických textoch, ktorý svoj posvätný charak-
ter dostal už v najstarších časoch. „Sväté písmo hovo-
rí dôsledne o ohni, ktorý vždy musí prísť z neba alebo 
mať nebeský pôvod, aby urobil z ľudskej obety obetu 
svätú. Oheň z neba nie je nejakým bleskom, ktorý zrazu 
padne na obetu, aby ju strávil. Je to však posväcujúci 
Duch. Svätý Duch je jediným pravým činiteľom, kto-
rý je schopný zmeniť naše obety, transformovať ich na 
také, aby boli schopné preniknúť až do nebeského sveta, 
pred Božiu tvár. Tu nejde o nijakú materiálnu cestu, ale  

o vnútornú transformáciu ľudského srdca. A táto je mož-
ná iba pomocou Ducha Svätého a uskutočňuje sa v tento 
deň Turíc, ktorý príde po našej noci očakávania.“

Nasledujúci deň – Turíčnu nedeľu spišský biskup 
Štefan Sečka vysluhoval vo svojej katedrále sv. Martina  
sviatosť birmovania. Túto sviatosť z jeho rúk prialo 43 
birmovancov z filiálok Baldovce, Bugľovce, Jablonov,
Katúň, Lúčka a Nemešany.                        Lukáš Stolárik

Mládež zo Žilinskej diecézy  
slávila turičný víkend

Považská Bystrica 27. mája (TK KBS) - Mládež zo Žilin-
skej diecézy 26. a 27. mája  nasmerovala svoje kroky do 
Mestskej športovej haly v Považskej Bystrici na Turičný 
víkend. V bohatom programe, ktoré sa nieslo v zname-
ní hesla posolstva 27. svetového dňa mládeže pre tento 
rok z Listu Filipanom „Ustavične sa radujte v Pánovi!“, 
vystúpili hudobné skupiny GodKnows, spoločenstvo 
Piar, Lámačské chvály , Eliáš, Shena, tanečná skupina 
Ji -:Di a zaujímavý prednášajúci Marek Mucha, Ján 
Buc a ďalší. Ich vystúpenia a práca v skupinkách vliali 
povzbudenia, motiváciu a radosť do životov mladých 
tejto diecézy. Vyvrcholením bohatého stretnutia bolo 
slávenie turičnej vigílie a slávnostnej svätej omše na 
sviatok Zoslania Ducha Svätého so žilinským biskupom  
Mons. Tomášom Galisom.                            Tomáš Kuťák

Okolo 2000 veriacich  
na Svätodušnej púti v Šaštíne

Šaštín 27. mája (TK KBS) - Okolo 2000 veriacich puto-
valo počas Svätodušného víkendu do Šaštína. Priprave-
ný bol aj tradičný mládežnícky program a púť pre senio-
rov a chorých. „Každé spoločenstvo, aby vytrvalo, musí 
mať členov otvorených pre Boha. Božia Matka a učeníci 
sú vzorom pre každého spoločenstvo,“ zdôraznil počas 
dnešnej homílie bratislavský arcibiskup a metropolita 
Mons. Stanislav Zvolenský. „Aj keď sme ako členovia 
schopní a nadaní, potrebujeme byť neustále otvorení pre 
to, čo nám chce Boh povedať.“ Arcibiskup poukázal aj 
na udalosť Zoslania Ducha Svätého, ktorá sa dnes slávi 
a ktorá sa uskutočnila pred viac ako 2000 rokmi vo ve-
čeradle. „Zoslanie Ducha Svätého na Turíce, bola chví-
ľa, kedy Boh svojou mocou spôsobil počiatok Cirkvi.“

Nedeľnej svätej omši predchádzal sobotný mládež-
nícky program, v ktorom bola pre pútnikov pripravená 
sviatosť zmierenia, svätá omša s celebrantom Fran-
tiškom Moškom, koncert mládežníckeho zboru z Dojča, 
projekcia filmu a modlitby Taizé. Vyvrcholením progra-
mu pre mladých bola polnočná svätá omša, v ktorej sa 
mladým pútnikom prihovoril salezián Róbert Flamík.

Púť pokračovala tradične v pondelok, kedy navštívili 
národnú svätyňu seniori a chorí. Svätú omšu  celebroval 
emeritný biskup Mons. Ján Sokol.             Martin Ližičiar
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Svätodušná nedeľa v Michalovciach 
už v Bazilike minor

Michalovce 28. mája (TK KBS) - Tohtoročnú nedeľu 
Zostúpenia Svätého Ducha prežívala rehoľná komu-
nita gréckokatolíckej viceprovincie redemptoristov 
i široké okolie Zemplína o čosi slávnostnejšie. Do 
Michaloviec zavítal arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár 
Kongregácie pre východné cirkvi z Vatikánu, aby 
v spoločenstve ďalších štyroch biskupov vyhlásil 
miestny rehoľný chrám za Baziliku minor (menšiu). 
Po zverejnení dekrétu Kongregácie pre Boží kult 
a disciplínu sviatostí v latinčine i slovenčine nasle-
dovala archijerejská sv. liturgia.

V homílii arcibiskup Vasiľ vysvetlil dejinné súvis-
losti vzniku bazilík až po ich kresťanskú konotáciu. 
Avšak sakrálny priestor nadobúda plný význam cez 
živý chrám kresťanského spoločenstva, ktoré tu vzdá-
va kult Bohu. Ďalej sa venoval obrazu Cirkvi, ktorá je 
síce z „krehkého materiálu“, ale má istotu viery, že na 
jej dejinných cestách ju vedie, potešuje a chráni Svätý 
Duch. V zmysle učenia sv. Jána Zlatoústeho o obraze 
vlka a ovečiek povzbudil prítomných, aby sa nebáli 
žiť a vyznávať vieru. „Buďme spokojní, že sme ako 
ovce medzi vlkmi. Ak sa sami staneme vlkmi, prehrá-
me, lebo nám bude chýbať ochrana pastiera.“ Nako-
niec vyslovil prosbu o príchod Svätého Ducha a jeho 
darov do sŕdc všetkých veriacich.

Pri sv. liturgii účinkoval Zbor sv. Jozefa a do 
spevu sa zapájal aj preplnený chrám veriacich. Po 
bohoslužbe protosynkel Vladimír Tomko prečítal 
pozdravné slovo apoštolského nuncia v SR Mons. 
Mario Giordanu, ktorý sa ospravedlnil z neúčasti. 
Vladyka Ján Babjak, prešovský arcibiskup, vyjad-
ril radosť nad novou bazilikou a zaželal veriacim 
do ďalších rokov duchovný rozkvet. Vladyka Milan 
Šášik z mukačevskej eparchie pripomenul históriu 
výstavby dnešnej baziliky, na ktorej mali podiel aj 
veriaci z Podkarpatska na čele s vtedajším biskupom 
Alexandrom Stojkom – svätiteľom chrámu. Priho-
voril sa aj provinciál redemptoristov z Čiech Jozef 
Michalčík CSsR. Ďalšie písomné pozdravy poslali 
generálny predstavený Kongregácie o. Michal Brehl 

CSsR, a arcibiskup michalovsko-košickej pravo-
slávnej eparchie kyr Juraj Stránský.

Nádherné počasie dovolilo, aby bol aj obchod 
okolo chrámu s myrovaním. Na záver vladyka Mi-
lan Chautur formuloval privilégiá, spojené s no-
vou bazilikou minor a vyjadril svoje poďakovanie 
všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh tohto 
procesu. Odteraz bude v bazilike niekoľko príle-
žitostí cez rok na získavanie úplných odpustkov 
a iných cirkevných dobrodení. Mnohoľitstvije 
Svätému Otcovi Benediktovi XVI. vyjadrilo užšie 
spojenie novej baziliky s katedrou sv. Petra. Dôs-
tojne pripravená slávnosť priniesla nové impulzy 
do opravdivého kresťanského života jednotlivcov 
i rodín.             Michal Hospodár / snímka Maroš Drupnak 

Prešovská archieparchia  
má šesť nových diakonov

Prešov 28. mája (TK KBS) - Pondelok Svätého Ducha, 
ktorý je v byzantskom obrade zároveň sviatkom Najsvä-
tejšej Trojice, je aj dňom odpustovej slávnosti v Grécko-
katolíckom kňazskom seminári blahoslaveného biskupa 
Pavla Petra Gojdiča v Prešove. V tento deň 28. mája 
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove udelil prešovský 
arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ diakonát šiestim 
bohoslovcom – kandidátom kňazstva. Archijerejskú svä-
tú liturgiu s ním koncelebroval aj vladyka Ján Eugen Ko-
čiš a viac ako 20 kňazov.

V homílii hovoril o vydávaní kresťanského svedec-
tva. „Učiť a krstiť všetky národy... Je to poslanie veľmi 
vážne a zodpovedné. Pán vás posiela pracovať do jeho 
vinice. Možno niektorí máte aj strach. Ale pamätajte na 
slová Ježiša Krista: «A hľa, ja som s vami po všetky dni 
až do skončenia sveta.» Dnešný svet zvlášť potrebuje 
svedectvo kresťanov. A hlavne svedectvo nás kňazov, di-
akonov. K svedectvu potrebujeme pomoc a posilu Sväté-
ho Ducha.“ Ďalej otec arcibiskup povedal, že nastávajúci 
Rok viery má upriamiť našu pozornosť na vydávanie 
svedectva našej viery. Prvé takéto svedectvo viery nám 
ukázali solúnski bratia sv. Cyril a Metod. Pozval diako-
nov, kňazov a veriacich v katedrále, aby prijali spoločen-
stvo lásky, ktorým je Najsvätejšia Trojica. „Zažime toto 
spoločenstvo lásky, to vrchovaté šťastie už tu na zemi, 
aby sme ho mohli prežívať aj vo večnosti. Každý deň, 
každým skutkom sa rozhodujeme pre život, alebo pre 
smrť. Dostali sme Svätého Ducha, aby v nás bol život“, 
povedal vladyka Ján Babjak.

Novoustanovení diakoni Martin Kozej, Patrik Ma-
ľarčík, Vladislav Marčák, Miroslav Sentivan, Lukáš Šol-
týs a Martin Terkanič, ktorý na konci slávnosti vyjadril 
ich poďakovanie za túto veľkú milosť, príjmu v nedeľu  
17. júna v prešovskej katedrále sviatosť kňazstva.  

                                                                               Ľubomír Petrík
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V Nitre na sv. Urbana hody  
s masmediálnym vzdelávaním

Nitra 28. mája (TK KBS) - Sviatok. Sv. Urbana, 
pápeža a patróna vinohradníkov, ktorému je za-
svätený farský kostol nachádzajúci sa na úpätí 

kopca nad Nitrou, si prišli uctiť veriaci žijúci 
medzi bývalými vinicami a patriaci do najmlad-
šej farnosti mesta Nitra na Zobore. V rámci 
programu Svätourbanských slávností, ktoré sa 
v mestskej časti uskutočnili v dňoch 25. až 27. 
mája sa Zoborské hody pod vedením miestne-
ho správcu farnosti vdp. Milana Poláka začali 
už v piatok podvečer svätou omšou, ktorú s ním 
celebroval správca farnosti Klokočina vdp. Mi-
roslav Hafera.

Duchovne povzbudení prítomní pokračova-
li v slávení do večerných hodín spoločenským 
stretnutím pri ohni a grilovaných špecialitách, 
kde k dobrej nálade prispeli aj hudba a spev. 
Oslavy pokračovali aj v sobotu pri vynikajúcom 
guláši, po ktorom nasledovala opäť svätá omša 
s hovorcom Konferencie biskupov Slovenska 
Jozefom Kováčikom. Po nej sa veriaci zúčast-
nili na hodovom mediálním vzdelávaní na tému 
sily a vplyvu médií na človeka a spoločnosť, 
počas ktorej im hovorca slovenských biskupov 
fundovane priblížil svet masmédií, ich podsta-
tu, formy, druhy, spôsoby fungovania či finan-
covania, ale i techniky manipulácie čitateľov, 
divákov a poslucháčov. Veriacim predstavil aj 
existujúce katolícke médiá ako alternatívu, kto-
rá nemá za cieľ konkurovať tým ostatným, ale 
vzdelávať a prehlbovať človeka vo viere. Po 
prednáške a diskusii si veriaci mali možnosť 
zakúpiť aj najnovšie hodnotné filmové tituly
z portfólia Lux communication.

Zoborské hody vyvrcholili nedeľnou sláv-
nostnou svätou omšou, ktorú s farárom Milanom 
Polákom v preplnenom kostole sv. Urbana ce-
lebroval dekan trenčianskeho dekanátu a bývalý 
farár farnosti Nitra – Horné mesto vdp. Milan 
Kupčík, ktorý sa v minulosti staral o veriacich 
na Zobore, kým ešte nemali vlastnú farnosť. Po 
skončení slávnosti už tradične požehnali zobor-
ské vinohrady a záhrady a spoločne s veriacimi 
prosili o dar úrody nielen vo viniciach, ale aj 
v srdciach obyvateľov nitrianskej mestskej čas-
ti Zobor. Veriaci sa následne stretli s kňazmi na 
záverečnom veľkom spoločnom agapé. Súčas-
ťou Svätourbanských slávností boli aj kultúr-
no zábavné podujatia, ktoré popri duchovnom 
programe farnosti mali za cieľ zblížiť obyva-
teľov mestskej časti a ponúknuť im priestor na 
spoločenské stretnutie. Aj vďaka tohtoročnému 
priaznivému počasiu a organizátorskému úsiliu 
zoborského farára vdp. Milana Poláka program 
predčil všetky očakávania a dosvedčil jeho 
úspešné a sympatické pôsobenie a budovanie 
spoločenstva veriacich v najmladšej farnosti 
v Nitre, ktoré do zoborského kostolíka láka čo-
raz viac veriacich i hľadajúcich.      

                                                  Tibor Ujlacký 

Arcibiskup Zvolenský posvätil 
farskú budovu vo Vrakuni

Bratislava 29. mája (TK KBS) - Na Svätodušný ponde-
lok 28. mája posvätil bratislavský arcibiskup metropolita 
Mons. Stanislav Zvolenský farskú budovu s pastorač-
ným centrom v Bratislave - farnosti Vrakuňa. Na svätej 
omši otec arcibiskup hovoril o svätosti Cirkvi, ktorá je 
svätá práve pôsobením Ducha Svätého, ktorého zoslanie 
v tieto dni slávime. Podpora farnosti, výstavba nových 
priestorov na pastoráciu, je príspevok pre celú Cirkev.

Svätú omšu a pastoračné centrum navštívili de-
siatky farníkov. Mnohí z nich spomínali i prvú svätú 
omšu v novovzniknutej farnosti na farskom dvore, 
ktorú slávili 1. decembra 1991. Prvým tamojším fa-
rárom bol už zosnulý Augustín Drška, na ktorého si 
farníci s vďačnosťou spomínajú dodnes. Jeho nástup-
ca vdp. Miroslav Michalka, ktorý ho roky poznal, dal 
farskú budovu s pastoračným centrom obnoviť a pre-
stavať.                                                     Monika Jucková

Biskup Galis požehnal sochy  
vierozvestcov na Hore Živčáková

Turzovka 28. mája (TK KBS) - V nedeľu Zoslania 
Ducha Svätého sa konala jarná púť na pútnickom 
mieste na Hore Živčáková za účasti viacerých 
kňazov a mnohých pútnikov zo Slovenska i spoza 
hraníc. Po modlitbe krížovej cesty a mariánskeho 
večeradla slávnostnú svätú omšu v Kaplnke Panny 
Márie Kráľovnej pokoja celebroval dištruktuálny 
dekan dekanátu Čadca Emil Floriš. Po eucharis-
tickom požehnaní sa pútnici v sprevode presunuli 
pred stavbu nového chrámu Panny Márie Matky 
Cirkvi, kde žilinský biskup Mons. Tomáš Galis 
požehnal sochy sv. Cyrila a Metoda. Vo svojom 
príhovore povzbudil prítomných, aby sa na prího-
vor týchto patrónov Žilinskej diecézy utvrdzovali 
vo vyznávaní pravej viery. Autorom dvojmetro-
vých sôch z liateho kameňa je Martin Mikuláš.                                            
                           Peter Holbička
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Na Slovensko zavítal  
prezident Caritas Europa Gillen

Bratislava 31. mája (TK KBS) - Pri príležitosti konania 
medzinárodnej konferencie o boji proti hladu, ktorá sa 
konala 1. a 2. júna vo Viedni, navštívili Bratislavu pre-
zident Caritas Europa Mons. Erny Gillen spolu s ge-
nerálnym sekretárom J.N.Mayerom. Osobne sa stretli 
s predsedom Konferencie biskupov Slovenska Mons. 
Stanislavom Zvolenským a Radovanom Gumulákom, 
generálnym sekretárom Slovenskej katolíckej charity 
(SKCH), ktorá je členom siete Caritas Europa.

Diskutovali o prehĺbení spolupráce v rámci Európy 
a väčšom zapojení sa Slovenskej katolíckej charity do 
aktivít zameraných na odstránenie chudoby a sociálnej 
inklúzie. Dotkli sa aj otázky pomoci rómskej komunite 
a možností na spoluprácu pri sociálnej inklúzii Rómov. 
„Finančná kríza priniesla množstvo výziev, na ktoré mu-
sia katolícke charity reagovať. Zvyšujúca sa nezamest-
nanosť a zhoršujúca sa ekonomická situácia zvyšujú aj 
tlak na charitatívne organizácie. Týmto výzvam môžeme 
čeliť lepšie, ak budeme zjednotení a budeme spolupra-
covať na celoeurópskej úrovni,“ dodal generálny sekre-
tár SKCH Radovan Gumulák.

Caritas Europa je sieť organizácií, ktorá zastrešuje 
takmer päťdesiat charít zo 46 štátov Európy. Vo svojej 
činnosti sa orientuje na otázky týkajúce sa chudoby, so-
ciálneho vylúčenia, migrácie a azylovej problematiky 
v Európe, jej cieľom je aj ovplyvňovanie práce mienko-
tvorcov a politických činiteľov. Taktiež sa aktívne spo-
lupodieľa na humanitárnej a rozvojovej pomoci v kraji-
nách na celom svete.                                   Ivana Pástorová

V Trnave pripravili konferenciu 
k výročiu príchodu vierozvestcov

Trnava 31. mája (TK KBS) – Trnavská arcidiecé-
za, Matica slovenská a Trnavský samosprávny 
kraja pripravili 30. mája v Divadle Jána Palárika 
v Trnave programovú konferenciu venovanú 1150. 
výročiu príchodu Cyrila a Metoda na naše územie. 
Vystúpili na nej viacerí rečníci, ktorí prezentovali 

 Na Slovensku vznikol  
 Spolok adorujúcich kňazov

Spišská Kapitula 1. júna (TK KBS) - Na Slovensku vzni-
kol Spolok adorujúcich kňazov. Desiati kňazi a jeden di-
akon, ktorí sa podpísali pod jeho zriaďovaciu listinu z 25. 
mája, sa rozhodli modliť za posväcovanie kňazov, za ich 
vytrvalosť v kňazskej službe a za šírenie úcty a poklony 
k Eucharistii. K modlitbe a adorácii pozývajú aj ďalších 
spolubratov i biskupov zo všetkých diecéz.

Vznik spolku je odpoveďou „na rastúci tlak útokov 
proti učeniu katolíckeho náboženstva, na napádanie 
a znevažovanie katolíckej viery, na rastúcu absenciu 
úcty a poklony ku Kristovi v Eucharistii, na znevažo-
vanie úradu Svätého Otca a s ním spojených biskupov 
a kňazov, ale aj na skutky niektorých našich kňazských 
spolubratov, ktorými zneuctili kňazský stav; iní spolubra-
tia zase priamo útočia na Cirkev, na pápeža a spôsobujú 
Cirkvi vážne vnútorné rany,“ píšu iniciátori Spolku.

Aktivity Spolku zatiaľ vedie iniciátor. Jeho členovia 
si však po určitom čase zvolia predsedu a sekretára. Čle-
nom Spolku sa môže stať biskup, kňaz, diakon, ktorý 
sa prihlási na adrese duda@kapitula.sk (pričom uvedie 
Meno a priezvisko, diecéza, pracovné zaradenie, e-ma-
ilovú adresu a korešpondenčnú adresu) alebo poštou na 
adresu: Spolok adorujúcich kňazov, Spišská Kapitula 
13, 053 04 Spišské Podhradie.

Člen Spolku je povinný modliť sa každý štvrtok 
v týždni od 21:00 do 22:00 h na ciele Spolku. Ak by to 
nemohol splniť, môže tak urobiť vo štvrtok, v piatok 
a sobotu. Druhou povinnosťou je, aby každý deň nav-
štívil a vykonal si poklonu Najsvätejšej Sviatosti aspoň 
5 až desať minút. Každý prvý štvrtok v mesiaci sa tiež 
odporúča vykonať si poklonu so spolubratmi kňazmi. 
Odporúča sa tiež, aby sa zúčastnil na eucharistickom 
kongrese (lokálnom, dekanátnom).

Iniciátori informovali, že Kongregácia pre klerikov, 
ktorú vedie kardinál Mauro Piacenza, podporuje takéto 
duchovné aktivity kňazov po celom svete. Aj diecézni 
biskupi napomáhajú takýmto modlitbovým aktivitám 
a združeniam rôznym spôsobom. Na slávnosť Božského 
Srdca Ježišovho (v tomt roku 15. júna) je Svetový deň 
modlitieb za posväcovanie kňazov.                Peter Majda

rôzne pohľady na cyrilometodskú tradíciu a odkaz 
solúnskych vierozvestcov.

„Verím, že náš dôraz na významné dejinné 
udalosti a propagovanie cyrilo-metodskej tradície 
prispeje nielen k zvýšeniu povedomia našich oby-
vateľov z národných dejín, ale, a to najmä, prispeje 
v súčasnom období duchovnej stagnácie a úpadku 
k istej mravnej obrode a k vzkrieseniu odkazu kres-
ťanských bratov v našom každodennom konaní,“ 
povedal predseda Trnavského samosprávneho kraja 
Tibor Mikuš.

Na úvod vystúpil vedúci Kancelárie prezidenta 
SR Milan Čič. Prítomných pozdravil v mene prezi-
denta SR Ivana Gašparoviča. O aktuálnom odkaze 
solúnskych bratov pre súčasnosť hovoril trnavský 
arcibiskup Mons. Róbert Bezák a o cyrilometodskej 
tradícii predseda Matice slovenskej Marián Tkáč. 
Ďalej príspevky, ktoré budú v chystanom zborní-
ku, predstavili napríklad primátor Trnavy Vladimír 
Butko, biskupský vikár Pavol Zemko a ďalší hostia.                                                                                             
                           Zdroj: www.trnava-vuc.sk/ Ivan Krajčovič
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STRUČNE Z DOMOVA
Nemocnica Milosrdných bratov získala 
unikátny prístroj
Bratislava - Univerzitná nemocnica s poliklinikou 
– Milosrdní bratia pôsobiaca už 340 rokov v centre 
Bratislavy získala nový, plne digitalizovaný celotelo-
vý ultrazvukový prístroj najvyššej triedy s farebným 
Dopplerovským mapovaním zn. Aloka ProSound alfa 
6. Dostala ho vďaka daru od Rudolfa Csomora s man-
želkou. Používanie unikátneho prístroja predviedlo 
vedenie nemocnice s darcom vo štvrtok 24. mája 
v kardiologickej ambulancii.                 Andrea Eliášová

Stovky veriacich si uctilo sochu Panny Márie 
Guadalupskej
Trenčín – Starobylý chrám na Skalke pri Trenčíne ožil 
pútnikmi. Stovky veriacich nielen zo Slovenska, ale aj 
zo zahraničia, si 26. mája prišli uctiť sochu Panny Má-
rie Guadalupskej. Zároveň pri slávnostnej svätej omši, 
ktorú slávil nitriansky biskup Viliam Judák, poďakova-
li za 20 rokov svojej činnosti aj kresťanskí filatelisti zo
Spoločenstva sv. Gabriel.    Rádio LUMEN / Ľuboš Hamaj

Relikvie sv. Andreja Svorada a Beňadika do rúk 
nových žiadateľov
Nitra  – Vo štvrtok 24. mája navštívil nitrianskeho 
biskupa Mons. Viliama Judáka Dom Cuthbert Bro-
gan, opát benediktínskeho kláštora vo Farnboroughu 
v Anglicku, ktorý ho požiadal o relikvie sv. Andreja 
Svorada a Beňadika.  Odovzdanie relikvií sa uskutoč-
nilo po spoločnej modlitbe v kaplnke biskupskej kúrie. 
Dom Cuthbert zároveň navštívil i Diecéznu knižnicu 
a miesta spojené so životom svätých patrónov Nitrian-
skeho biskupstva.             Zdroj: www.biskupstvo-nitra.sk

Biskup Tóth odhalil a požehnal tabuľu 
Antonovi Bernolákovi
Šurany – Emeritný biskup Trnavskej arcidiecézy Mons. 
Dominik Tóth odhalil v piatok 25. mája v Kostole sv. 
Štefana prvomučeníka v Šuranoch pamätnú tabuľu 
Antonovi Bernolákovi. Potom nasledovala prehliadka 
matičných speváckych zborov z Dolného Ohája, Kom-
jatíc, Bánova a zo Šurian. V závere udelil otec biskup 
všetkým účastníkom požehnanie.      Alžbeta Kováčiková

Nitra - Kalvária bola miestom stretnutia 
juniorátov ženských reholí
Nitra  – Nitra - Kalvária sa počas nedávneho turíč-
neho víkendu stala miestom stretnutia formátoriek 
a junioriek zo ženských rehoľných spoločenstiev (25. 
- 27. mája). Spolu 72 účastníčok stretnutia sa veno-
valo téme prepojenia duchovného života a apoštolátu 

pod názvom „Pane, urob ma nástrojom“. Upevňovali 
si vedomie, že modlitba má byť životným postojom, 
že vždy ide o hľadanie rovnováhy medzi časom veno-
vaným činnosti a modlitbe.              Sr. Júlia Milčová CJ

V Akadémii ozbrojených síl oslávili svoju pat-
rónku sv. Janu z Arku
Liptovský Mikuláš - V Akadémii ozbrojených síl v Lip-
tovskom Mikuláši 30. mája 2012 oslávili 600. výročie 
narodenia francúzskej národnej svätice, patrónky voja-
kov a súčasne aj patrónky vojenskej farnosti akadémie, 
ktorá jej je zasvätená. 
Svätú omšu celebroval ordinár Mons. František Rábe-
kom spolu s generálnym vikárom Mons. Františkom 
Počurkom, miestnym dekanom Šverhom a prítomnými 
vojenskými kaplánmi v miestnej vojenskej kaplnke za-
svätenej práve sv. Jane z Arku. Ordinár Rábek vo svo-
jej homílii upriamil pozornosť prítomných na posolstvo 
života sv. Jany z Arku, ktoré je aktuálne aj dnes a kto-
rého obsahom je morálna a duchovná motivácia vedúca 
k službe vlasti a spoločnému dobru. Na záver liturgickej 
slávnosti ordinár Rábek obdaroval každého z účastní-
kov osláv publikáciou pod názvom „Krátky životopis  
sv. Jany z Arku“.                                            Tibor Ujlacký

Zomrel käz Mons. Peter Rácek
Nitra – Vo veku nedožitých 62 rokov zomrel v pon-
delok 28. mája vysokodôstojný pán Mons. Peter 
Rácek. Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi 
za dušu zosnulého bude vo štvrtok 31. mája o 10:00 
h vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie 
v Horných Obdokovciach (okr. Topoľčany). V ten 
istý deň popoludní o 16:00 h bude vo Farskom kos-
tole sv. Michala v Bánove (okr. Nové Zámky) svätá 
omša, po ktorej budú telesné pozostatky uložené na 
miestnom cintoríne. 

Životopis Mons. Petra Ráceka:
Narodený: 25.06.1950 v Bánove
Ordinovaný: 09.06.1973
1973 - 1975 k. Skalica
1975 - 1976 k. Vráble
1976 - 1979 k. Bratislava-Podunajské Biskupice
1979 - 1983 k. Bratislava-Nové Mesto
1983 - 1987 administrátor Plavecký Peter
1987 - 1989 administrátor Melek
1989 - 1997 administrátor Ludanice
1997 administrátor Horné Obdokovce
2010 farár Horné Obdokovce
2010 kaplán Jeho Svätosti - Monsignor
                           Viliam Zemančík


