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Pri vedľajšom stole dve kamarátky hlučným smie-
chom sprevádzali svoje čerstvé zážitky. Nebolo ne-
slušné a bolo nemožné nepočúvať ich. „Predstav si, 
dala som si zas chat rande, dohodli sme sa na večeri. 
Keď som ho videla, prešla mi chuť. Trápne, nevedela 
som sa dočkať konca. Až keď zaplatil a odchádzali 
sme, povedal že tie ruže vo váze sú pre mňa...“.

Hoci technológie umožnili nové spôsoby komu-
nikácie len pred pár rokmi, stali sa tak samozrej-
mou súčasťou života ako noviny či telefón. O čo ide 
v prípade chatu? Spýtajme sa počítača. Keď zadáte 
do vyhľadávacieho programu tieto štyri písmenká, 
za 0,16 sekundy vám ponúkne približne dve a pol 
miliardy odkazov. Asi na desiatom mieste wikipe-
dia ponúka jeho krátku definíciu: „Chat (ľudovo aj
pokec) je vedenie rozhovoru v reálnom čase (často 
postupne s väčším počtom ľudí) pomocou internetu 
a počítača.“ 

Čo to znamená v praxi sa dozviete a si otvoríte 
prvé odkazy zo spomínaných dvoch a pol miliardy. 
Odkaz prvý, zvýraznený ružovým pozadím: „Flir-
tovanie cez chat - Chceš flirtovať a nemáš s kým?
Vyber si partnera u nás, pošli SMS.“ Hneď pri otvo-
rení sa ako ukážka objaví séria fotografií. A hneď pri
kliknutí na prvú z nich (označenú Raich, Trenčín (59 
rokov) čítate: „Stretnem spriaznenú dušu, akčného, 
sympatického, charizmatického muža, ako sa hovo-
rí, do koča i do voza? Naučila som sa usmievať cez 
slzy. Chcem žiť a stretnúť lásku, ktorá ma neskla-
me“. Vrátite sa späť a kliknete nasledujúci odkaz: 
„Pokec - je najväčšia komunita na Slovensku. Za deň 
sem príde viac ako 500.000 ľudí. Ideálne miesto, kde 
sa zoznámiť s novými ľuďmi alebo sa porozprávať 
so svojimi priateľmi. Zaregistruj sa teraz a pokecaj 
s priateľmi.“ Ďalší odkaz: „Náhodný chat - je skvelý 
spôsob ako spoznať nových ľudí, zabaviť sa alebo 
len zahnať nudu. Princíp náhodného chatu spočí-
va v tom, že Vám bude náhodne vybratý chatovací 
partner, pričom chatujete ako úplne anonymní pou-
žívatelia. Rozhodnutie prezradiť svoje osobné údaje 
iným používateľom je výhradne na Vás.“ 

Toľko nám o chate hovorí chat sám. Ako vidno 
zo státisícov užívateľov a miliónov denných návštev 
aj na malom Slovensku, tento nový fenomén nemož-
no podceňovať. Ešte raz si teda kladieme otázku o čo 
ide, tento raz z duchovného pohľadu. „Aby ľudia 
spolu hovorili“ – znel pred pár rokmi reklamný slo-
gan vplyvného mobilného operátora. Pomáhajú nové 
technológie naozaj viac spolu hovoriť? Čo hovoria 
svojim rýchlym a nesmiernym rozšírením sa? Vo 
svojej podstate hovoria najmä to, že človek bol stvo-
rený na Boží obraz a túto stopu v ňom nemožno po-
tlačiť. Boha robí Bohom komunikácia, vzťah lásky 
medzi Otcom a Synom, ktorý si však božské osoby 
nevyjadrujú písomne ani telefonicky, ani chatom, 

ale osobne, teda prostredníctvom osoby Ducha Svä-
tého, ducha božskej i každej ostatnej komunikácie. 
Ľudia, počnúc malým deťmi, nalepení celé hodiny 
na internete, facebooku či s mobilom na ušiach teda 
odrážajú túžbu po komunikácii, bez ktorej by človek 
nebol človekom. Odrážajú však aj neschopnosť ko-
munikovať. Neraz to vyzerá ako hanblivý chlapec, 
ktorý sa spoza plota prizerá hre svojich kamarátov. 
Ľudia, najmä mladí, skôr iba používajú komunikač-
né prostriedky, než komunikujú. Skutočná komuni-
kácia je medzi osobou a osobou, keď otváram svoje 
vnútro a vnímam vnútro druhého, hoci by som práve 
hovoril len o počasí. Skutočná komunikácia nie je 
len výmena informácií.

Diabol bol ľudovo nazývaný „Božia opica“. Je 
zlodej, ktorý sa snaží poslúžiť si všetkým, čo Boh 
vložil do srdca človeka a obrátiť to proti nemu i proti 
jeho Stvoriteľovi. Dnes najmä to najbožskejšie, túž-
bu po komunikácii. „Diskrétne, dostupne, lacno“ je 
hlavný slogan mnohých chatových portálov. Teda 
neosobne, lacno. Aj nasýtiť svoju túžbu po dialógu, 
aj pritom neisť s kožou na trh. Skrývať sa so svo-
jou skutočnou tvárou, neraz predstierať a klamať, 
vodiť druhého za nos, využiť. A zároveň za to za-
platiť chytráckym manipulátorov ľudských túžob. 
Je to ako droga. Čím viac jej človek podlieha, tým 
väčšiu túžbu po šťastí v ňom prebúdza a súčasne ho 
robí čoraz prázdnejším a neschopným akéhokoľvek 
vzťahu i šťastia.

Ak má však niekto sklon k moralistickej kritike, 
nech skúsi na deň odložiť mobil a odpojiť internet. 
Veľmi rýchlo zistí, kde všade mu nové komunikač-
né technológie poskytujú neoceniteľné služby. Práve 
kresťanstvo ponúka cestu, aby sa médiá, aj najnovšie 
komunikačné prostriedky stali naozaj prostriedka-
mi a to prostriedkami skutočnej komunikácie, kto-
rá môže byť len osobná. Slogan „aby ľudia spolu 
hovorili“ sa mení len na „aby hovorili“. Práve ono 
„spolu“ sa vytráca a práve to treba do komunikácie 
vrátiť. Ako?

Najhlbší dialóg, ktorý stál na počiatku môjho by-
tia, je dialóg medzi Bohom a mojim najhlbším „ja“, 
srdcom mojej bytosti. Bežne sa udržiava a vyjadruje 
modlitbou, tichou meditáciou, spontánnym „rozprá-
vaním sa s Bohom“. Modlitba vovádza človeka opäť 
do najhlbšieho jadra komunikácie, pomáha mu nájsť 
seba samého a uzdravuje jeho schopnosť komuni-
kovať s druhými. Cirkev je svojou podstatou spo-
ločenstvo tých, ktorých v spojení s Kristom spájajú 
tie najhlbšie putá. Spoločenstvo konkrétnych ľudí 
s konkrétnymi vzťahmi. 

Duchovný život a život spoločenstva teda súčas-
ne ponúkajú účinný liek na jedno z najradikálnejších 
ohrození človeka. Sú tu aj preto, „aby ľudia spolu 
hovorili“.                                      RV, Marián Gavenda

Aby ľudia spolu hovorili
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Vatikán 10. júna (RV) - Na Námestí sv. Petra vo Vati-
káne sa zišli pútnici z celého sveta, aby sa spolu s Be-
nediktom XVI. pomodlili modlitbu Anjel Pána. 

Drahí bratia a sestry,
Dnes sa v Taliansku i v mnohých iných krajinách 

slávi Corpus Domini, teda slávnosť Najsvätejšieho 
Kristovho tela a krvi, Eucharistie. 
V dnešný deň sa tradične konajú 
slávnostné procesie s Najsvätej-
šou sviatosťou oltárnou po uli-
ciach a námestiach. V Ríme sa 
táto procesia uskutočnila minulý 
štvrtok na diecéznej úrovni, v deň 
samotnej slávnosti, ktorá kaž-
doročne v kresťanoch obnovuje 
radosť a vďačnosť za Ježišovu 
eucharistickú prítomnosť medzi 
nami.

Slávnosť Corpus Domini je 
veľkou verejnou manifestáciou 
Eucharistie, sviatosti, v ktorej 
Pán ostáva prítomný i po ukonče-
ní slávenia, aby bol stále s nami, 
v priebehu našich dní. Už sv. Justín, ktorý nám zanechal 
jedno z najstarších svedectiev o eucharistickej liturgii, 
potvrdzuje, že po rozdaní sv. prijímania prítomným, di-
akoni roznášali premenený chlieb tým, čo sa slávenia 
zúčastniť nemohli (porov. Apologia, 1, 65). Práve preto 
je miesto v chráme, kde sa uchováva Eucharistia, tým 
najposvätnejším. Nemôžem si v tejto súvislosti s dojatím 
nespomenúť na mnohé kostoly, ktoré boli vážne poško-
dené počas nedávneho zemetrasenia v Emiglii Romagni, 
i preto, že aj Kristovo eucharistické Telo zostalo v niekto-
rých prípadoch zavalené ruinami. Vrúcne sa modlím za 
spoločenstvá, ktoré sa spolu s kňazmi musia stretávať 
na svätej omši vo veľkých stanoch. Ďakujem im za sve-
dectvo a za to, čo robia v prospech všetkých obyvateľov. 
Táto situácia nás vyzýva s veľkou dôležitosťou, aby 
sme boli zjednotení v Pánovom mene a v sile, ktorá pri-
chádza z eucharistického chleba, nazývaného i „chlieb 
pútnikov“. Z lámania tohto chleba sa rodí a obnovuje  

schopnosť deliť sa o hmotné dobrá, niesť bremená iných, 
byť pohostinnými a prijímať druhých.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi nám 
pripomína i hodnotu eucharistickej adorácie. Boží slu-
žobník Pavol VI. pripomínal, že katolícka Cirkev vy-
znáva eucharistický kult „nie iba počas svätej omše, ale 

i mimo jej slávenia, uchovávajúc 
s najväčšou starostlivosťou kon-
sekrované hostie, predkladajúc ich 
k slávnostnému uctievaniu veria-
cim kresťanom, nesúc ich v pro-
cesii za chválospevu kresťanského 
ľudu“ (Enc. Mysterium fidei, 57).

Adorovať možno osobne, 
zotrvajúc v uzobraní pred sväto-
stánkom, ako i v spoločenstve, 
piesňami a žalmami, ale vždy 
uprednostniac ticho, v ktorom je 
možné vnútorne počúvať Pána, ži-
vého a prítomného vo Sviatosti.

Panna Mária je učiteľkou i tej-
to modlitby, pretože nik nedokázal 
lepšie kontemplovať Ježiša po-

hľadom viery a zachovávať v srdci dôverné rezonancie 
jeho ľudskej i božskej prítomnosti. Nech na jej príhovor 
rastie a rozširuje sa v cirkevných spoločenstvách pravá 
a hlboká viera v Eucharistické tajomstvo.

Po Anjel Pána
Drahí bratia a sestry, chcel by som predovšetkým pri-

pomenúť, že na budúci štvrtok 14. júna pripadá Svetový 
deň darcov krvi iniciovaný Svetovou zdravotníckou or-
ganizáciou. Vyjadrujem uznanie všetkým, ktorí takýmto 
spôsobom prejavujú spolupatričnosť, nevyhnutnú pre 
životy toľkých chorých.

Po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec pozdravil aj slo-
venských pútnikov: „Zo srdca pozdravujem pútnikov 
zo Slovenska, osobitne z Farnosti Huncovce. Bratia 
a sestry, Ježiš Kristus je cesta k Otcovi a v Eucharistii 
sa ponúka každému z nás ako prameň božského života. 
Čerpajme vytrvalo z tohoto prameňa. S týmto želaním 
žehnám vás i vašich drahých.“                   -aj-/ foto pz

Benedikt XVI.: Pán ostáva v Eucharistii vždy prítomný

Vatikán 13. júna (RV) - Druhý list Korinťanom a kon-
templácia, ako možnosť učiť sa žiť s Bohom a bratmi 
navzájom, boli hlavnými bodmi katechézy Benedikta 
XVI. počas Generálnej audiencie v Aule Pavla VI. 

Drahí bratia a sestry,
každodenné stretnutie s Pánom a prijímanie jeho 

sviatostí nám umožňujú otvoriť si myseľ i srdce pre jeho 
prítomnosť, pre jeho slová, pre jeho skutky. Modlitba nie 
je len dychom duše, ale – obrazne povedané – aj oázou 

pokoja, v ktorej môžme načerpať vodu, čo udržiava náš 
duchovný život a premieňa našu existenciu. Boh nás 
volá k sebe, pomáha nám vystúpiť na vrch svätosti, aby 
sme mu boli čoraz bližšími: na našich cestách nám po-
núka svoje svetlo a svoju útechu.

Toto je osobná skúsenosť, o ktorej hovorí svätý Pa-
vol v 12. kapitole Druhého listu Korinťanom, pri kto-
rom by som sa dnes rád zastavil. Tým, čo spochybňovali 
legitímnosť jeho apoštolátu, nemenuje spoločenstvá,  

Benedikt XVI.: Jednota s Bohom nevzďaľuje od sveta
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ktoré založil, ani kilometre, ktoré nachodil; nezostáva 
pri spomínaní ťažkostí a protivenstiev, s ktorými sa 
stretával pri ohlasovaní evanjelia, ale hovorí o svojom 
vzťahu k Pánovi, o vzťahu tak intenzívnom, že je po-
značený aj momentmi extázy a hlbokej kontemplácie 
(por. 2 Kor 12, 1); nechváli sa teda tým, čo dosiahol, 
svojou silou, svojimi aktivitami, svojimi úspechmi, ale 
chváli sa vecami, ktoré Boh vykonal skrze neho.

S ostychom rozpráva o svojej skúsenosti, keď bol 
uchvátený až k Bohu do neba. Spomína si na to, že štr-
násť rokov pred napísaním tohto listu „bol uchvátený do 
tretieho neba“ (v. 2). Prostredníctvom jazyka a v snahe 
vyjadriť to, čo sa nedá vypovedať, svätý Pavol o tejto 
udalosti hovorí dokonca v tretej osobe. Vraví, že istý člo-
vek bol uchvátený do Božej záhrady, do neba. Jeho kon-
templácia je tak hlboká a tak intenzívna, že si nepamätá 
ani na obsah zjavenia - vie však presný dátum a okolnos-
ti, v ktorých sa ho Pán celkom zmocnil, pritiahol ho k se-
be. Čosi podobné už predtým zažil na ceste do Damasku 
– pri svojom obrátení (porov. Fil 3, 12).

Svätý Pavol pokračuje a hovorí, že práve preto, aby 
neprepadol pýche kvôli veľkosti zjavení, čo mal, nosí 
v sebe „osteň“ (2 Kor 12, 7) znáša utrpenie, a veľmi 
prosí Vzkrieseného, aby ho oslobodil od posla Zlého, od 
tohto bolestivého tŕňa, ktorý trápi jeho telo. Tri krát – ako 
hovorí – sa intenzívne modlil, aby Pán z neho sňal túto 
skúšku. A práve v tejto situácii, v hlbokej kontemplácii 
Boha, dostáva odpoveď na svoju prosbu. Vzkriesený mu 
odpovedá jasne a povzbudzujúco: „Stačí ti moja milosť, 
lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti“ (v. 9).

Pavlov komentár k týmto slovám nás môže zaskočiť, 
odhaľuje však to, ako on sám chápal, čo to znamená byť 
skutočným apoštolom evanjelia. Hovorí: „A tak sa bu-
dem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne pre-
bývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, 
v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre 
Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.“ (v. 9b-
10). Nechváli sa teda svojimi skutkami, ale činnosťou 
Krista, ktorý koná priamo prostredníctvom jeho slabos-
ti. Zastavme sa ešte na chvíľku pri tejto skutočnosti, ku 
ktorej došlo počas rokov, keď Pavol žil v tichu a v kon-
templácii – skôr, než začal cestovať po Západnom sve-
te, aby ohlasoval Krista, pretože tento postoj hlbokej 
pokory a dôvery pred Božím zjavením je mimoriadne 
dôležitý aj pre našu modlitbu a pre náš život, pre náš 
vzťah k Bohu a voči našim vlastným slabostiam.

Predovšetkým, o akých slabostiach to Apoštol hovo-
rí? Čo je tým tŕňom, ktorý mu strpčuje život? Nevieme 
to s istotou a on sám o tom nepíše, ale jeho postoj nám 
pomáha pochopiť, že každá ťažkosť spojená s nasledo-
vaním Krista a s vydávaním svedectva o jeho evanjeliu, 
sa dá prekonať, ak sa s dôverou otvoríme pre Božiu 
milosť. Svätý Pavol sa cíti byť „neužitočným sluhom“ 
(Lk 17,10) – nie on vykonal veľké veci, ale Pán – on 
je len „hlinenou nádobou“ (2 Kor 4, 7), do ktorej Boh 
vkladá bohatstvo a silu svojej milosti. V tomto okamihu 
intenzívnej, kontemplatívnej modlitby Pavol objavuje  

ako sa popasovať s každou udalosťou, predovšetkým 
s utrpením, s ťažkosťami, s prenasledovaním: v mo-
mente, keď zakusuje vlastnú slabosť, zároveň zažíva 
veľkosť sily Boha, ktorý nás nikdy neopúšťa, nikdy nás 
nenecháva samých, ale je pre nás silou a povzbudením.

Samozrejme, Pavol by veľmi rád bol oslobodený od 
tohto ostňa, od všetkého utrpenia, no Pán mu hovorí nie, 
je to pre teba potrebné a dostaneš odo mňa dostačujúcu 
milosť, aby si to vydržal a urobil, čo treba. A to platí aj 
pre nás. Pán nás oslobodzuje od zla, ale pomáha nám aj 
zrieť v utrpeniach, v ťažkostiach, v prenasledovaniach. 
Viera nám hovorí, že ak zostaneme v Bohu, „hoci náš 
vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na 
deň obnovuje“ (v. 16). Apoštol vraví kresťanom v Ko-
rinte a aj nám, že „terajšie ľahké súženie nám prinesie 
nesmierne veľkú váhu večnej slávy“ (v. 17). Ľudsky 
povedané, váha jeho ťažkostí nebola ľahká – bola ob-
rovská! Avšak v stretnutí s Božou láskou, s veľkosťou 
tej skutočnosti, že človek je Bohom milovaný sa ľahkou 
zrazu zdala – vo vedomí, že budúca sláva bude nesmier-
na. Teda v miere, v ktorej rastie naša jednota s Pánom 
a zintenzívňuje sa naša modlitba, prichádzame k tomu, 
čo je podstatné a začíname chápať, že nie sila našich 
prostriedkov, našich čností alebo našich schopností 
uskutočňuje Božie kráľovstvo – ale je to sám Boh, ktorý 
koná svoje zázraky práve prostredníctvom našej slabos-
ti, našej nehodnosti pre úlohy, čo sú nám zverené. Mu-
síme mať teda pokoru, aby sme sa nespoliehali len sami 
na seba, ale aby sme pracovali s pomocou Pána v jeho 
vinici, zverujúc sa mu ako krehké „hlinené nádoby“.

Svätý Pavol sa zmieňuje o dvoch zjaveniach, ktoré 
radikálne zmenili jeho život. Prvé z nich, ako vieme, 
súvisí so znepokojivou otázkou, ktorú dostal na ceste 
do Damasku: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“ 
(Sk 9, 4) – je to otázka, ktorá ho priviedla k tomu, aby 
objavil Krista, aby sa stretol so živým a prítomným Pá-
nom, aby odpovedal na jeho pozvanie stať sa apoštolom 
evanjelia. Druhé zo zjavení sú slová, čo mu Pán pove-
dal počas kontemplatívnej modlitby, nad ktorou sa teraz 
spoločne zamýšľame: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa 
naplno prejavuje v slabosti“. Len viera, len dôvera v Bo-
žiu činnosť, v Božiu dobrotu, ktorá nás neopúšťa, je zá-
rukou toho, že nepracujeme nazmar. Milosť Pána je teda 
silou, ktorá svätého Pavla sprevádzala pri všetkých ťaž-
kostiach spojených so šírením evanjelia: jeho srdce pre-
niklo do Srdca Kristovho a stalo sa schopným privádzať 
druhých k tomu, čo za nás zomrel a vstal z mŕtvych.

V modlitbe teda aj my otvorme svoju myseľ pre 
Pána, aby k nám prišiel, aby prebýval v našej slabos-
ti, a aby túto slabosť premenil na silu pre Evanjelium. 
Samotný výraz, ktorým Pavol opisuje prebývanie Pána 
v ľudskej slabosti, je veľmi silný a signifikatívny: pou-
žíva v tejto súvislosti slovo episkenoo, čo by sme mohli 
preložiť ako „postaviť svoj vlastný stan“. Pán si v nás 
stále stavia stan, priamo uprostred nás: je to tajomstvo 
Vtelenia. To isté Božie Slovo, ktoré prišlo, aby pre-
bývalo v našej ľudskej prirodzenosti, chce byť v nás,  
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postaviť si v nás svoj stan, aby osvietilo a premenilo náš 
život a celý svet.

Intenzívna kontemplácia Boha, ktorú zažil sv. Pavol, 
pripomína kontempláciu učeníkov na hore Tábor, keď Pe-
ter, vidiac Ježiša, ako sa premenil a zažiaril svetlom, po-
vedal: „Rabbi, dobre je nám tu; urobme tri stánky – jeden 
tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi“. Lebo nevedel, čo 
povedať, takí boli preľaknutí – dodáva svätý Marek (Mk 
9,5-6). Kontemplovať Pána je zároveň úžasné aj hrozné: 
úžasné, pretože on sám nás priťahuje k sebe a unáša naše 
srdce do výšin – hrozné, pretože nám ukazuje biedu našej 
ľudskej slabosti, našu nevhodnosť, ťažkopádnosť v boji 
so Zlým, ktorý číha na náš život – osteň, čo je zabodnutý 
do nášho tela. V modlitbe a v každodennej kontemplácii 
Pána dostávame silu Božej lásky a zisťujeme, aké prav-
divé sú slová svätého Pavla, ktoré adresoval kresťanom 
v Ríme: „Som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani 
kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, 
ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude 
môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, 
našom Pánovi“ (Rim 8, 38-39).

Vo svete, v ktorom riskujeme, že ako kritérium 
všetkého postavíme len efektívnosť a silu ľudských 
prostriedkov, v tomto svete sme pozvaní znovu objaviť 
a vydať svedectvo o Božej sile, čo nám je sprostredkova-
ná, komunikovaná skrze modlitbu, v ktorej každodenne 
rastieme, pripodobňujúc svoj život životu Kristovmu – 
veď on (ako hovorí svätý Pavol) „aj keď bol ukrižovaný 
v slabosti, z Božej moci žije. Aj my sme v ňom slabí, ale 
z Božej moci budeme s ním žiť pre vás“ (2 Kor 13,4).

Drahí priatelia, v minulom storočí Albert Schwe-
itzer, protestantský teológ a laureát Nobelovej ceny za 
mier povedal, že „Pavol je mystik a nič iné ako mystik“ 
– teda človek skutočne zamilovaný do Krista, a tak 
s ním spojený, že môže povedať „Kristus žije vo mne.“ 
Mystika svätého Pavla sa nezakladá len na výnimoč-
ných udalostiach, ktoré prežil, ale aj na každodennom, 
intenzívnom vzťahu s Pánom, ktorý ho vždy podporoval 
svojou milosťou. Mystika ho nevzdialila od reality, prá-
ve naopak, dala mu silu, aby každodenne žil pre Krista 
a rozšíril Cirkev do všetkých končín vtedajšieho sveta. 
Jednota s Bohom nás teda nevzďaľuje od sveta, ale dáva 
nám silu, aby sme boli realisti, aby sme konali to, čo vo 
svete konať treba.

Aj v našom živote modlitby môžu byť okamihy ne-
obyčajnej intenzity, v ktorých pocítime živú prítomnosť 
Pána, ale dôležitá je stálosť, vernosť vzťahu s Bohom, 
predovšetkým v situáciách duchovného sucha, v ťažkos-
tiach, v utrpení, počas zdanlivej neprítomnosti Boha. Iba 
ak nás udržiava Kristova láska, budeme schopní čeliť 
všetkým protivenstvám – tak ako svätý Pavol – s isto-
tou, že všetko môžme v tom, ktorý nás posilňuje (porov. 
Fil 4, 13). Čím viac sa budeme venovať modlitbe, tým 
viac uvidíme, ako sa náš život bude premieňať, získavať 
novú, konkrétnu silu Božej Lásky. Tak tomu bolo, na-
príklad, v živote blahoslavenej Matky Terezy z Kalkaty, 
ktorá v kontemplácii Krista a práve v okamihoch dlhej 

duchovnej vyprahnutosti nachádzala neuveriteľnú silu, 
aby ho spoznávala v chudobných a opustených, a to aj 
napriek svojej krehkej telesnej schránke. Kontemplácia 
Krista v našom živote nás, ako som už povedal, neodvá-
dza od reality, ale nás robí ešte viac účastnými na ľud-
ských problémoch – veď Pán, ktorý nás k sebe priťahuje 
v modlitbe, nám zároveň pomáha, aby sme dokázali byť 
nablízku všetkým našim bratom a sestrám skrze jeho 
Lásku. Ďakujem.                     

Na záver dnešnej audiencie Benedikt XVI. upriamil 
pozornosť na 50. medzinárodný eucharistický kongres 
v Dubline: „Svoje myšlienky s vrúcnosťou obraciam 
na cirkev v Írsku a posielam jej svoj žehnajúci pozdrav. 
V Dubline, v prítomnosti kardinála Marca Ouelleta, 
môjho legáta, práve prebieha 50. medzinárodný eucha-
ristický kongres na tému: „Eucharistia: spoločenstvo 
s Kristom a medzi nami navzájom“. Mnohí biskupi, 
kňazi, zasvätené osoby i laickí veriaci z rozličných 
kontinentov sa zúčastňujú na tejto významnej udalosti 
v živote Cirkvi. Je to vzácna príležitosť znovu potvrdiť 
ústredné miesto Eucharistie v živote Cirkvi. Ježiš, kto-
rý je svojou najvyššou obetou lásky na Kríži skutočne 
prítomný vo Sviatosti Oltárnej, sa nám daruje, stáva sa 
naším pokrmom, aby nás priblížil k sebe, aby nám dal 
vstúpiť do spoločenstva s ním. Práve prostredníctvom 
tohto spoločenstva sme spojení aj medzi sebou navzá-
jom, zjednocujeme sa s ním, stávame sa údmi jedného 
tela. Rád by som vás pozval, aby sme sa duchovne spo-
jili s kresťanmi v Írsku i vo svete, aby sme sa pomodlili 
za tento Kongres – nech je Eucharistia vždy tlčúcim srd-
com života celej Cirkvi! 

Svätý Otec tradične pozdravil aj zástupcov viacerých 
národností. Medzi pútnikmi, ktorí zavítali do Auly Pavla 
VI., bola aj skupina slovenských kňazov jubilantov slá-
viacich 25. výročie ich kňazskej vysviacky. Púť vedie vla-
dyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, a medzi kňazov 
jubilantov patrí aj arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ.

Benedikt XVI. v závere dnešnej audiencie dostal 
aj vzácny dar. Delegácia beatifikačnej komisie Giu-
seppeho Toniola bude odovzdala relikvie tohto „Bo-
žieho ekonóma“ uchovávané vo vzácnom relikviári. 
V sobotu 16. júna bude kardinál Angelo Amato, pre-
fekt Kongregácie pre kauzy svätých, predsedať eu-
charistickej slávnosti počas schôdze Národnej rady 
Talianskej katolíckej akcie v Ríme a pri tejto príleži-
tosti budú niektoré relikvie blahoslaveného uložené 
do oltára v kaplnke zasvätenej svätým a blahoslave-
ným z Katolíckej akcie v Domus Mariae. Svätý Otec 
sa na adresu Giuseppeho Toniola počas jeho beatifi-
kácie 29. apríla 2012 vyjadril týmito slovami: „Jeho 
posolstvo je veľmi aktuálne, zvlášť v tejto dobe: bla-
hoslavený Toniolo ukazuje cestu k prvenstvu ľudskej 
osoby a k solidarite,“ uviedol Benedikt XVI. 

                                                        TK KBS, RV mk, mf
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Zástupcovia Pápežskej cirkevnej 
akadémie u Benedikta XVI.

Vatikán 12. júna (RV) - „Pápež počíta aj s vami pri vy-
konávaní svojho univerzálneho úradu.“ Týmito slova-
mi sa v pondelok prihovoril Benedikt XVI. zástupcom 
Pápežskej cirkevnej akadémie. Okrem jej prezidenta 
Mons. Beniamina Stellu bolo na audiencii v Sále pápe-
žov prítomných aj 40 reprezentantov z radov vedenia, 
pedagógov, spolupracovníkov a študentov.

Pápežská cirkevná akadémia, založená v roku 1701 
opátom Pietrom Garagnim, je prestížnou inštitúciou, 
ktorá pripravuje svojich študentov na diplomatické 
služby pri Svätej Stolici, na Vatikánskom štátnom sek-
retariáte, ako aj na apoštolských nunciatúrach v rôz-
nych krajinách sveta. Svätý Otec sa v úvode príhovoru 
obrátil práve na absolventov, pre ktorých sa blíži deň 
nástupu do služby v zastupiteľstvách Svätej stolice po 
celom svete.

„Pápež sa spolieha aj na vás, že mu budete nápo-
mocní pri výkone jeho univerzálneho poslania. Povzbu-
dzujem vás, aby ste sa nebáli začať misiu, ktorá vás 
čaká, pevne a odhodlane v oddanosti tomu, ktorý vás 
od nepamäti pozná a ktorý vás povolal do spoločenstva 
s jeho Synom Ježišom Kristom (porov. Kor 1,9). Ver-
nosť Boha je kľúčom a prameňom našej vernosti a od-
danosti,“ povedal Benedikt XVI. zástupcov akadémie.

Svätý Otec upriamil pozornosť členov akadémie na 
„čnosť, ktorá dobre vyjadruje špecifické puto medzi pá-
pežom a jeho priamymi spolupracovníkmi, ako v Rím-
skej kúrii, tak aj na pápežských zastupiteľstvách. Vzťah, 
ktorý má korene v podstate kňazstva, a potom sa špe-
cifikuje v osobitosti poslania zvereného každému z vás
v službe Petrovmu nástupcovi. V biblickom kontexte je 
vernosť predovšetkým Božím atribútom. Boh sa dáva 
poznať ako ten, kto zostáva navždy verný zmluve, ktorú 
uzavrel so svojím ľudom, napriek jeho nevere. Pretože 
je verný, garantuje, že privedie dokonca svoj plán lásky 
a preto je hoden dôvery. Toto je Boží spôsob nato, ako 
naopak v človeku vzbudiť schopnosť byť verným. Táto 
čnosť vernosti – aplikovaná na človeka – je pevne zvia-
zaná s nadprirodzeným darom viery a stáva sa vyjadre-
ním jej skutočnej pevnosti u toho, kto položil základy 
svojho života na Boha.”

V tomto duchu Svätý Otec prítomných povzbudil, 
aby bol ich osobný vzťah ku Kristovmu nástupcovi sú-
časťou ich spirituality. Ide o prvok vlastný každému ka-
tolíkovi, ale o to viac každému kňazovi. Pre tých, ktorí 
pracujú v službách Svätej stolice, má mať tento vzťah 
špecifický charakter od chvíle, keď dávajú do služby
Petrovho nástupcu veľkú časť svojej energie, svojho 
času a každodenného nasadenia. Je to vážna zodpo-
vednosť, ale tiež osobitý dar, ktorý sa s odstupom času 
prejaví na prehĺbení vzťahu s pápežom, na vnútornej 
dôvere, prirodzenom spolucítení, čo je možné vyjadriť 
aj slovom vernosť, oddanosť.

Svätá stolica o udalostiach  
okolo riaditeľa banky

Vatikán 11. júna (RV CZ) - Svätá stolica zverejni-
la tlačové vyhlásenie, v ktorom reaguje na domo-
vú prehliadku v dome nedávno odvolaného šéfa 
Vatikánskej banky. „Svätá stolica s prekvapením 
a obavami prijala správu o nedávnych udalostiach 
dotýkajúcich sa prof. Gottiho Tedeschiho. S úplnou 
dôverou očakáva od talianskej justície, že výsad-
né práva vyplývajúce zo suverenity, udelené Svä-
tej stolici medzinárodným právom, budú náležite 
uplatňované a rešpektované. Svätá stolica zároveň 
potvrdzuje plnú dôveru ľuďom, ktorí sa s nasade-
ním a profesionalitou venujú práci v Inštitúte pre 
náboženské diela (IOR, tj. vatikánska banka) a veľ-
mi starostlivo skúma okolnosti, ktoré by mohli po-
škodzovať jeho vlastné práva a orgány. A konečne 
zdôrazňujeme, že vyjadrenie nedôvery voči prof. 
Gottimu Tedeschimu zo strany Dozornej rady bolo 
motivované objektívnymi dôvodmi súvisiacimi 
s vedením Inštitútu a nie údajným nesúhlasom so 
zavádzaním opatrení vedúcim k väčšej transpa-
rentnosti, ktorá naopak leží na srdci ako autoritám 
Svätej stolice, tak Inštitútu samotnému,“ stojí v ofi-
ciálnom vyhlásení.

Pri domovej prehliadke bola zabavená rozsiahla 
dokumentácia prevádzky Vatikánskej banky vrátane 
súkromných listov, v ktorých prof. Gotti Tedeschi 
chcel informovať Svätého Otca o svojich skúsenos-
tiach v pozícii najvyššieho správcu pápežských fi-
nancií.                                                   Zdroj: RV CZ

„Oddanosť Petrovi sa prejavuje najmä v oddanosti 
tým, ku ktorým ste poslaní. Robí vás tlmočníkmi jeho 
starostlivosti o Cirkev. Preto musíte podporovať vzťah 
hlbokej úcty, pravého priateľstva k cirkevným spoločen-
stvám, ku ktorým ste poslaní. Usilovať sa o získavanie 
a prehlbovanie poznatkov o ich kultúre, o cirkevných 
dejinách, aby ste dokázali oceniť ako Božia milosť pô-
sobí v každom ľude a národe.“

„Drahí priatelia,“ – dodal Svätý Otec v závere prího-
voru pred udelením požehnania – „v miere, v akej bude-
te oddaní, budete aj hodní dôvery. Vieme nakoniec, že 
oddanosť, ktorá sa prežíva v Cirkvi, nie je slepou lojali-
tou, pretože je prežarovaná vierou v Ježiša, ktorý pove-
dal: «Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev» 
(Mt 16,18). Prispievajme všetci svojím podielom kráča-
júc touto cestou, a to takým spôsobom, aby sa na nás 
mohli v onen deň vzťahovať slová evanjelia «Správne, 
dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím 
ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána » (porov. 
Mt 25.21).“                                                         -jak- 
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Benedikt XVI. otvoril výročné 
stretnutie Rímskej diecézy

Rím 12. júna (RV) - Benedikt XVI. v pondelok večer 
v Bazilike sv. Jána v Lateráne otvoril výročné Cir-
kevné stretnutie Rímskej diecézy. Jeho tohtoročnou 
témou sú slová: „Nanovo objavujme krásu krstu“. 
Vychádza z úryvku 28. kapitoly Matúšovho evan-
jelia „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich 
v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich 
zachovávať všetko, čo som vám prikázal“. Účastníci 
trojdňového stretnutia si vypočuli príhovor Svätého 
Otca v podobe Lectio divina, nasledoval príspevok 
Mons. Crispina Valenziana o praxi krstu v dejinách 
Cirkvi. Dnes večer sa bude kardinál Agostino Valli-
ni, vikár Svätého otca pre Rímsku diecézu, venovať 
téme „Usmernenia pre obnovu krstnej pastorácie“. 
Mons. Andrea Lonardo uzavrie diecézne stretnutie 
ponúknutím návrhov pre pastoráciu po krste.   -jak-

Rezignácia archivára a bibliotekára 
Svätej rímskej cirkvi

Vatikán 9. júna (RV) - Benedikt XVI. dnes prijal rezig-
náciu kardinála Raffaela Farinu SDB na post archivára 
a bibliotekára Svätej rímskej cirkvi z dôvodu dosiahnu-
tia vekovej hranice.

Taliansky kardinál Raffaele Farina sa narodil 24. 
septembra 1933, v roku 1954 zložil večné sľuby u Sale-
ziánov dona Bosca, v roku 1958 bol vysvätený za kňa-
za. Z rozhodnutia blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. 
bol v roku 1997 vymenovaný za prefekta Vatikánskej 
apoštolskej knižnice a v roku 2007 Benediktom XVI. za 
archivára a bibliotekára Svätej rímskej cirkvi.          -jak-

Pápež Benedikt XVI. sa stretol 
s riaditeľom FAO

Benedikt XVI. prijal dnes ráno na audiencii vo Vatikáne 
Josého Graziana da Silvu, generálneho riaditeľa Orga-
nizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), 
spolu s jeho manželkou a sprievodom. Ten sa následne 
stretol aj s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom 
Tarcisiom Bertonem, sprevádzaným Mons. Dominiqu-
em Mambertim, sekretárom pre vzťahy so štátmi.

Obe strany počas stretnutia hlboko ocenili závä-
zok Svätej stolice a Katolíckej cirkvi v boji proti hladu 
a chudobe, predovšetkým na africkom kontinente, a pri 
riešení znepokojivej situácie v oblasti svetového zabez-
pečovania potravín.

V komuniké, ktoré vydala Svätá stolica, sa ďalej 
uvádza, že napriek dostatočným zdrojom pre uspokoje-
nie základných potravinových potrieb na svete, aj naďa-
lej pretrvávajú ekonomické, sociálne a politické prekáž-
ky, ktoré tomu zabraňujú. Obe strany predpokladajú, že 
vidiecky sektor opäť zohrá primárnu úlohu v rozvojo-
vých stratégiách, ako životaschopný model poľnohos-
podárskej produkcie a spotreby potravín, a že sa takým-
to spôsobom zaistí väčšia spravodlivosť a efektívnosť 
riadenia potravinového systému.

Šesťdesiatdvaročný brazílsky agronóm Graziano 
da Silva bol v minulosti ministrom pre bezpečnosť po-
travín v Brazílii, neskôr bol šéfom FAO pre oblasť La-
tinskej Ameriky a Karibiku. Od 1. januára tohto roku 
pôsobí v poradí ako ôsmy generálny riaditeľ FAO – or-
ganizácie založenej v roku 1945.

Svätý Otec sa s ním stretol už v júli minulého roka 
počas audiencie s účastníkmi 37. konferencie FAO. Pri 
tejto príležitosti pápež Benedikt XVI. vyzval medziná-
rodné spoločenstvo, aby zameralo „všetko svoje úsilie 
na odstránenie chudoby“, ešte vážnejšej v čase globálnej 
ekonomickej krízy. Zaostalosť a hlad sú podľa pápeža 
„často výsledkom sebeckých postojov“. Práve „nedo-
statočný prístup k potravinám“ možno podľa neho chá-
pať ako „popieranie základného práva každého človeka 
na jedlo, a teda práva na oslobodenie od hladu“.    -mf- 

Srílanský prezident ocenil  
prínos Katolíckej cirkvi

Vatikán 8. júna (RV) - Benedikt XVI. prijal na au-
diencii prezidenta Srílanskej demokratickej socia-
listickej republiky Mahindu Radžapaksu, ktorý sa 
stretol aj s Mons. Dominiquem Mambertim, sekre-
tárom pre vzťahy so štátmi. Ako sa uvádza v komu-
niké zo stretnutia, počas rozhovorov boli načrtnuté 
viaceré opatrenia na podporu sociálno-ekonomic-
kého rozvoja a zmierenia medzi etnickými skupi-
nami, zasiahnutými dlhodobým vnútorným kon-
fliktom, ktorý sužuje krajinu. Obe strany vyjadrili

nádej, že v čo najkratšom čase bude možné dospieť 
ku komplexnému a zdieľanému riešeniu zodpove-
dajúcemu oprávneným očakávaniam oboch zainte-
resovaných strán.

Počas stretnutia sa pozornosť upriamila aj na 
Katolícku cirkev - v súvislosti s významným prí-
nosom pre život krajiny prostredníctvom jej ná-
boženského svedectva a vzdelávacej, zdravotnej 
a sociálnej činnosti -, ktorá sa aj naďalej zaväzuje 
konať pre spoločné dobro, vzájomné porozumenie 
a integrálny rozvoj všetkých občanov.              -mf- 
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Štátny sekretariát zruší koncom 
júla Vatikánsky informačný servis

Vatikán 12. júna (RV) - Od 31. júla 2012 prestane exis-
tovať Vatikánsky informačný servis (VIS) ako úrad, 
ktorý ponúka špecifické informačné služby v spravo-
dajskom bulletine Tlačového strediska Svätej stolice. 
V komuniké o tom dnes oznámilo samotné Tlačové 
stredisko. Jeho približne 60-tisíc odberateľov však 
bude aj naďalej dostávať komplexný informačný 
servis. „V rámci rozvoja a koordinácie spoločensko-
-komunikačných aktivít Svätej stolice a na základe 
rozhodnutia Štátneho sekretariátu sa zamestnanci VIS 
stanú posilou multilinguálneho portálu news.va, ktorý 
približne pred rokom založila Pápežská rada pre spo-
ločenské komunikačné prostriedky,“ uvádza sa ďalej 
v komuniké. Zamestnanci VIS tak budú pracovať na 
viacjazyčnom rozvoji bulletina Tlačového strediska, 
ktoré bolo doteraz vydávané predovšetkým v talian-
skom jazyku.

Internetový portál news.va zhromažďuje a v ľahko 
prístupnej forme ponúka najhlavnejšie aktuálne infor-
mácie zo života Svätej stolice a Cirkvi, ktoré denne 
publikuje Tlačové stredisko, denník Osservatore Ro-
mano, Vatikánsky rozhlas, či spravodajská agentúra 
Fides. Svoje služby poskytuje v štyroch jazykoch: ta-
liančine, angličtine, španielčine a francúzštine. Rovna-
ko ponúka možnosť zdieľať spomínané materiály na 
sociálnych sieťach, ako je Facebook či Twitter.      -mf-

Kardinál Tarcisio Bertone zavítal 
na návštevu Poľska

Poľsko 8. júna (RV) - Vatikánsky štátny sekretár kar-
dinál Tarcisio Bertone je do 13. júna na návšteve Poľ-
ska. Dôvodom jeho cesty je prijatie čestného doktorá-
tu na Pápežskej univerzite Jána Pavla II. v Krakove. 
V meste Lodž sa zúčastnil na eucharistickej slávnosti 
pri príležitosti Stretnutia so svetom kultúry a vedy. 
Zavítal aj do mesta Bydhošť, kde otvoril Univerzitné 
centrum Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. a na-
koniec v Gdansku sa zúčastnil na eucharistickej sláv-
nosti pri príležitosti 25. výročia návštevy blahoslave-
ného pápeža Jána Pavla II.

„Úloha katolíckych univerzít v diele novej evan-
jelizácie“ – je téma lectio magistralis kardinála Ber-
toneho, s ktorým vystúpil počas oficiálnej slávnosti
udelenia doktorátu Honoris Causa na Pápežskej uni-
verzite Jána Pavla II. v Krakove.              -jak-

Stretnutie kardinála Levadu 
s Mons. Fellayom,  

predstaveným Bratstva sv. Pia X.

V stredu popoludní 13. júna sa stretol kardinál Wil-
liam Levada, prefekt Kongregácie pre náuku viery 
a prezident Pápežskej cirkevnej komisie Ecclesia 
Dei s Mons. Bernardom Fellayom, generálnym 
predstaveným Kňazského bratstva sv. Pia X. Pred-
metom stretnutia bolo prehodnotenie Svätej stoli-
ce týkajúce sa textu dodaného Bratstvom sv. Pia 
X. v apríli, ako reakciu na doktrinálnu preambulu 
predloženú Kongregáciou pre náuku viery 14. sep-
tembra 2011 tomuto bratstvu. V následnej diskusii 
bola možnosť podať vhodné vysvetlenia a objasne-
nia. Mons. Fellay zo svojej strany vysvetlil súčas-
nú situáciu Bratstva sv. Pia X. a prisľúbil dať na 
vedomie svoju odpoveď v primeranej lehote. Počas 
zasadnutia bol tiež predložená pracovná verzia do-
kumentu, ktorým sa navrhuje „Prelatúra personale“ 
ako najlepšia forma na prípadné kanonické uzna-
nie bratstva. V závere stretnutia bola vyjadrená  

nádej, že prostredníctvom tohto momentu reflexií by
mohlo byť možné dospieť k plnému spoločenstvu 
Kňazského bratstva sv. Pia X. s Apoštolskou stoli-
cou.                                                                    -jak-

Arcibiskup Rino Fisichella  
o katolíkoch v politike

Vatikán 11. júna (RV CZ) - „Katolíci, ktorí pôsobia 
v politike, sa musia vystríhať nostalgii a utopizmu, 
ale žiada sa od nich evanjeliový realizmus, to zna-
mená, aby hľadeli do budúcnosti a boli si vedomí 
minulosti.“ Takúto mienku vyjadril arcibiskup Rino 
Fisichella. Predseda Pápežskej rady na podporu novej 
evanjelizácie to povedal pri prezentácii knihy talian-
skej lekárky a poslankyne Paoly Binetti „Etika a de-
mokracia“. Podľa talianskeho arcibiskupa je situácia 
v oblasti politiky alarmujúca a prirovnal ju k „požiaru 
a volaniu o pomoc“. Hovoril aj o dlhodobo diskuto-
vanej otázke prítomnosti katolíkov v talianskom ve-
rejnom živote. Za súčasnej situácie by podľa neho 
nemalo nasadenie veriacich pripomínať evanjeliové 
„zaplátanie starých šiat“. Od katolíkov v politike sa 
predovšetkým očakáva, že sa budú pozerať ďaleko 
pred seba, budú schopní inovovať a plánovať, pre-
tože bez toho nenastane žiadna budúcnosť,“ povedal 
arcibiskup Fisichella a dodal, že je dôležitá tiež „od-
vaha“. Zo slabých myšlienok vyrastá slabá kultúra aj 
politika,“ povedal predseda Pápežskej rady na podpo-
ru novej evanjelizácie.                                  Zdroj: RV CZ 
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V írskom Dubline sa koná  
50. eucharistický kongres

Dublin 10. júna (RV) - V Dubline, hlavnom meste 
Írska, sa v nedeľu 9. júna začal 50. medzinárodný 
eucharistický kongres na tému: „Eucharistia – spolo-
čenstvo s Kristom i medzi sebou navzájom“. Otvára-
cej svätej omši predsedal osobitný vyslanec Svätého 
Otca kardinál Marc Ouellet – prefekt Kongregácie 
pre biskupov. Na otvorení kongresu sa zúčastnilo aj 
40 kardinálov a približne 200 biskupov a kňazov. Na 
kongres pricestovali aj asi 50 Slováci na čele s ná-
rodným delegátom Vojtechom Nepšinským a žilin-
ským biskupom Tomášom Galisom.

Kongres a jeho týždenný program spája vieru 
a kultúru, s osobitným dôrazom na zhromaždenie 
ľudí každého národa, jazyka a spôsobu života okolo 
oltára. Je to významná udalosť aj pre samotnú cir-
kev v Írsku, ktorá sa po prevalení škandálov ocitla 
v hlbokej kríze. Po prvý krát bude počas eucharis-
tického kongresu prebiehať aj paralelný program pre 
mládež, najambicióznejší z projektov írskej cirkvi, 
ako to komentovali miestni biskupi. Podľa dublin-
ského arcibiskupa Diarmuida Martina je „roztržka 
medzi mládežou a cirkvou“ najväčšou pastoračnou 
výzvou miestnej cirkvi. Program zahŕňa katechézy, 
workshopy, zdieľania, svedectvá, slávenie Eucha-
ristie, ale tiež sprievodné kultúrne podujatia.    

Za pomoci dvoch tisíc dobrovoľníkov sa tu – na 
priestranstve športovej arény Kráľovskej dublinskej 
spoločnosti – približne 20-tisíc účastníkov zo 120 
krajín sveta, od Albánska po Zimbabwe, zúčastňuje 
na slávení svätej omše, na modlitbách, prednáškach 
18-tich odborníkov z rôznych častí sveta.

Prvý deň bol venovaný ekumenizmu. Dublinský 
anglikánsky biskup pripomenul krst ako spoločný ko-
reň kresťanov. Druhý deň bol venovaný téme „Zno-
vuobjaviť a nanovo prežívať manželské a rodinné 
spoločenstvo.“ Denne sú na programe svedectvá, 
práca v skupinách, ktorých je vyše 150. Priebežne sa 
konajú kultúrne podujatia, sú tu inštalované stánky 
a výstavy. V závere kongresu, v nedeľu 17. júna, sa 
tu okolo oltára pri slávení Eucharistie zjednotí „celý 
svet“. Počas slávnosti, ktorej bude predsedať pápež-
ský legát kardinál Marc Ouellet, si účastníci vypoču-
jú aj posolstvo Benedikta XVI., ktorým prítomných 
nielen pozdraví, ale v reflexii naznačí novú etapu
a oznámi aj miesto konania ďalšieho, už 51. medzi-
národného eucharistického kongresu, ktorý sa bude 
konať o štyri roky.

Pôvodne sa uvažovalo, že Svätý Otec pri tejto 
príležitosti Írsko navštívi. Podľa dublinského metro-
politu bol ochotný prísť, ak by to pomohlo miestnej 
cirkvi k prekonaniu súčasnej krízy, avšak po kon-
zultáciách s miestnymi biskupmi usúdili, že „situá-
cia ešte nedozrela“. S účastníkmi kongresu sa teda 

Pápežský vyslanec sa stretol  
s obeťami sexuálneho zneužívania

Dublin 14. júna (RV CZ/RV SK) - Kardinál Marc Ou-
ellet, pápežský vyslanec na 50. medzinárodnom eu-
charistickom kongrese, sa v rámci dvojdňovej púte 
do írskej oblasti Lough Derg stretol s obeťami sexuál-
neho zneužívania zo strany kléru. Púť sa uskutočnila 
v kláštore Purgatorio sancti Patricii – Očistec sv. Pat-
rika, ktorý leží na ostrove Station Island uprostred se-
veroírskeho jazera Derg. Desať storočí na toto miesto 
chodia pútnici na kajúcne púte.

Počas stretnutia, ktoré trvalo viac ako dve hodiny, 
hovoril každý zúčastnený (muži a ženy zo Severného 
a Južného Írska) o svojej osobnej skúsenosti so zne-
užívaním a o jeho dopade na vlastný život. „Benedikt 
XVI. ma požiadal, aby som išiel do Lough Dergu 
a prosil Boha o odpustenie za obdobie sexuálnych 
zneužívaní detí zo strany kléru, nie iba v Írsku, ale 
kdekoľvek v Cirkvi,“ uviedol kardinál Ouellet počas 
svätej omše, ktorej predsedal v Bazilike sv. Patrika 
na ostrove krátko po stretnutí, a na ktorej sa zúčast-
nili približne stovky írskych a zahraničných pútnikov, 
vrátane účastníkov eucharistického kongresu.

„Prišiel som sem s konkrétnym zámerom žiadať 
odpustenie od Boha a od obetí, pre ťažký hriech se-
xuálneho zneužívania detí duchovnými. Za posledné 
desaťročia sme sa naučili, akú veľkú ujmu a zúfal-
stvo takéto zneužívania spôsobujú tisícom obetí. Na-
učili sme sa tiež, že reakcie niektorých cirkevných 
autorít v prípade týchto zločinov boli často neadek-
vátne a neefektívne pri snahe o ich zastavenie, a to 
aj napriek jasnému stanovisku uvedenému v kódexe 
kánonického práva,“ dodal kardinál Ouellet. V mene 
Cirkvi sa obetiam ospravedlnil a pripomenul im aj 
slová, ktoré pápež adresoval obetiam v liste írskym 
katolíkom. Ako uviedol, bol hlboko dojatý stretnutím 
a o jeho priebehu bude informovať Benedikta XVI. 
po návrate do Ríma.

Pápežský legát s sprievodom (apoštolským nunciom 
v Írsku, arcibiskupom Charlesom Brownom, a bisku-
pom diecézy Clogher, Mons. Liamem MacDaidom) sa 
na ostrove zdržali dva dni, počas ktorých sa postili a ko-
nali pokánie spoločne s pútnikmi.   RV CZ, RV SK mf;

Benedikt XVI. spája duchovne a osobitne sa s nimi 
zjednotí prostredníctvom záverečného videoposol-
stva. Počas generálnej audiencie v stredu 13. júna 
adresoval účastníkom kongresu povzbudenie s upo-
zornením na skutočnosť, že „Eucharistia je pulzu-
júcim srdcom Cirkvi“ a nás vyzval k modlitbe za 
cirkev Írska.                                                           -js, jak-
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k vyznávaniu existencie Boha, ktorý dal blahosklonne 
pôvod všetkým veciam, prehlbuje v tých, čo úprimne 
hľadajú vedeckú pravdu, nadšenie, optimizmus, dôve-
ru, obetavosť, čo môže zohrávať veľmi pozitívnu úlohu 
v snahe pochopiť skutočnosť“.

Alessandro de Franciscis, prezident Lekárskeho úra-
du v Lurdoch k stretnutiu, ktoré sa zajtra skončí, v roz-
hovore pre Vatikánsky rozhlas dodáva: „V Lurdoch 
si uvedomujeme, že existuje mystérium. Dnes máme 
k dispozícii všetky poznatky a schopnosť medicíny, 
prostriedky ako diagnostika, magnetická rezonancia, 
skener, analytické prístroje, ktoré boli nemysliteľné 
v 19. storočí. Ale súčasne sa stále ocitáme zoči-voči ta-
jomstvu. Toto, myslím si, sú Lurdy. Neexistuje žiadne 
iné miesto na svete – a nemyslím len na pôdu cirkevnú, 
ale všeobecne na svet – kde má chorý alebo postihnu-
tý človek rovnaké postavenie alebo dokonca čestnejšie 
miesto v bežnom živote. V Lurdoch silno cítiť vplyv 
náboženstva, ale súčasne je to miesto otvorené pre ľudí 
– nie nevyhnutne kresťanov, často iných vierovyznaní. 
Možno pre jednoduchosť miesta alebo jeho bohatstvo 
v starostlivosti o chorých, pre ja neviem čo... Ale v Lur-
doch existuje niečo, čo my vnímame ako liečivé, čo nás 
učí byť pokornejšími.“                                           -jak-

Mons. Zimowski: Veda a viera 
– spojenci človeka a života

Lurdy 8. júna (RV) - „Lurdy, uzdravenia a veda: čo dnes 
znamená byť liečený?“ – toto je téma prvého medziná-
rodného vedeckého seminára, ktorý sa v týchto dňoch 
koná v Lurdoch. Organizuje ho Lekársky úrad a Medzi-
národná posudková komisia tohto mariánskeho pútnic-
kého mesta pod záštitou Pápežskej rady pre pastoráciu 
v zdravotníctve. Vystúpil na ňom aj arcibiskup Žigmund 
Zimowski, predseda spomenutého vatikánskeho dikas-
téria a prof. Luc Montagnier, nositeľ Nobelovej ceny 
za medicínu 2008. „Veda a viera musia byť spojenca-
mi v službe životu, sú pozvané ohlasovať a kultivovať 
evanjelium života a ochraňovať veľkosť a vzácnosť 
tohto daru vylúčením každého ohrozenia či násilia,“ po-
vedal vo svojej reflexii arcibiskup Zimowski.

V súvislosti s 20. výročím vyhlásenia Svetového dňa 
chorých (11. februára), ktorý sa z vôle blahoslaveného 
pápeža Jána Pavla II. prvýkrát slávil v Lurdoch v roku 
1993, arcibiskup pripomenul, že cieľom vedy a viery 
je „otvorene ohlasovať nedotknuteľnosť hodnoty kaž-
dej ľudskej bytosti, v akomkoľvek štádiu alebo stave 
jeho existencie, zasadzujúc sa proti kultúre smrti pod-
porovanej silnými kultúrnymi, ekonomickými a poli-
tickými prúdmi, a tak nás privádzať ku koncepcii dobre 
fungujúcej spoločnosti“. Vzťah medzi vedou a vierou 
nebol vždy harmonický, nie vždy bolo spolunažívanie 
spoločnosti mierové. Podľa Katolíckej cirkvi je však 
možné prekonať tieto prekážky vznikajúce v priebehu 
čias. Kresťanské spoločenstvo, ako uviedol Mons. Zi-
mowski, je presvedčené, že „istota viery, ktorá vedie 

Pred Európskym parlamentom sa 
konal pochod za nenarodené deti

Štrasburg 14. júna (TK KBS/Rádio LUMEN) – Pred 
Európskym parlamentom v Štrasburgu sa v stredu 
konal pochod za nenarodené deti. Rádio LUMEN 
o ňom informovali jeho externí spolupracovníci 
Martin Petráš a Marcel Linczényi. Pochod podľa 
nich zorganizovalo združenie Pro life z Bavorska 
a zúčastnilo sa na ňom aj 60 Slovákov. Od budovy 
parlamentu prešli jeho účastníci ulicami Štrasburgu 
smerom k Európskemu súdu pre ľudské práva až 
k Rade Európy. Pred budovou parlamentu odčítali 
150 chlapčenských a 150 dievčenských mien, medzi 
ktorými boli po prvý raz i slovanské mená. Počas 
čítania postupne vhadzovali ruže do vody. Právo na 
život je totiž jedným zo základných ľudských práv. 
Podujatie prišla podporiť aj poslankyňa Európskeho 
parlamentu Anna Záborská.          Zdroj: Rádio LUMEN 

Anglicko: Kardinál Koch  
v canterburskej katedrále

„Naše rozdelenie oslabuje, dokonca ohrozuje naše 
svedectvo.“ Toto zdôraznil kardinál Kurt Koch, 
predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kres-
ťanov anglikánskym veriacim pri včerajšej slávnosti 
v Canterburskej katedrále. Kardinál Koch je na náv-
števe Londýna na pozvanie arcibiskupa Canterbu-
ry Rowana Williamsa a cieľom jeho cesty je lepšie 
spoznať anglikánsku komunitu. Kardinál vo svojom 
príhovore pripomenul, že práve v tejto katedrá-
le sa v roku 1982 pápež Ján Pavol II. spolu s arci-
biskupom Robertom Runciem modlili jeden vedľa 
druhého, a takto nám „dali príklad, ktorý inšpiruje 
všetkých, čo sa zasadzujú za jednotu kresťanov“. 
A dodal: „Jednota, ktorú hľadáme, je jedine v Kris-
tovi Ježišovi, preto sa naše ekumenické úsilie nena-
plní, ak zostane len na ľudskej úrovni, ale musí sa 
viac dotýkať Krista. Ak sme zjednotení s ním, sme 
zjednotení s inými. Táto úloha nie je jednoduchá, 
vyžaduje odriekanie, obety. Pápež Benedikt XVI. 
pred dvoma rokmi zdôraznil, že cesta k jednote vy-
žaduje vernosť slovu pravdy, ktorá od nás žiada, aby 
sme sa oslobodili od konformity s duchom doby.“ 
Kardinál Koch príhovor ukončil povzbudením, aby 
sme nemali strach postaviť bokom všetko to, čo 
poškodzuje pravdy ohlasované evanjeliom.  
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Kresťania v konflikte zmietanej  
Sýrii zdieľajú osud spoluobčanov

Skupina radikálnych milicionárov včera ráno zaútočila 
na grécko-katolícky kostol sv. Eliáša v meste Qusayr, 
neďaleko Homsu. Skupina vylomila dvere, posmešne 
rozzvonila zvony, zosmiešnila posvätné symboly kres-
ťanskej viery za účelom demonštrácie a snahy o zo-
smiešnenie kresťanského spoločenstva. „Stalo sa to po 
prvýkrát, že by počas prebiehajúceho konfliktu došlo
k takejto epizóde, keď boli zámerne poškodené posvät-
né symboly,“ uviedol miestny zdroj pre agentúru Fides.

V meste sa nachádza už len málo kresťanov, väčšina 
z nich svoje domovy opustilo po ultimáte ozbrojených 
frakcií, hľadajúc útočisko v okolitých mestách. Podľa 
niektorých svedkov ide o znepokojivé znamenia, ktoré 
potvrdzujú snahu niektorých ozbrojených skupín rozpú-
tať vojnu medzi náboženstvami.

Situácia v krajine sa aj naďalej vyhrocuje, len za 
posledné hodiny si konflikt vyžiadal niekoľko desiatok
obetí. Francúzsko chce presadiť prijatie rezolúcie OSN 
v súlade so 7. kapitolou Charty OSN, ktorá umožňuje 
použitie vojenskej sily na prinútenie k rešpektovaniu 
mierového plánu Kofiho Annana.

Mimoriadne zložitú situáciu v krajine potvrdzuje aj 
Mons. Mario Zenari, apoštolský nuncius v Damasku: 
„Nikto nevie, aká bude budúcnosť Sýrie, rôznych etník, 
a aká bude budúcnosť kresťanov. Vyžaduje si to veľkú 
ostražitosť. Až do dnešného dňa by som povedal, že kres-
ťania zdieľajú smutný osud všetkých sýrskych občanov: 
sú bombardovaní ako ich sýrski spoluobčania, v týchto 
dňoch predovšetkým v meste Homs, ale aj v iných.“

Podľa nuncia v krajine pôsobí niekoľko kňazov a re-
hoľníkov, ktorí aj v tomto „bolestivom čase“ zachová-
vajú príkladný postoj, riskujúc vlastné životy. Snažia 
sa o nadobudnutie prímeria, pomáhajú ženám, deťom 
a starším na úteku, vytvárajú mosty nielen k dialógu: 
„V budúcnosti, ak to situácia dovolí, ak sa otvorí de-
mokracii, by mohla byť využitá príležitosť začať s kul-
túrne a politicky pripravenými ľuďmi a vybudovať nie-
čo na základe princípov Sociálnej náuky Cirkvi. Bude to 
príležitosť pre vybudovanie novej Sýrie, a pre kresťanov 
príležitosť poskytnúť konkrétny príspevok. Bez ich prí-
spevku by bola Sýria ochudobnená.“                      -mf- 

Mons. Dominique Mamberti:  
Pre zjednotenie Európy  

je potrebný etický fundament

Vatikán 15. júna (RV) - Súčasná historická chvíľa dáva 
najavo, že v procese európskeho zjednotenia je neod-
mysliteľný etický základ. Toto presvedčenie vyslovil 
arcibiskup Dominique Mamberti pred veľvyslancami 
krajín Európskej únie akreditovanými pri Svätej stolici. 
Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi sa s nimi stre-
tol  11. júna pri príležitosti ukončenia semestra dánskeho 
predsedníctva a jeho príhovor publikoval denník L’Os-
servatore Romano.

„Východiská z krízy“ – poznamenal Mons. Mam-
berti – „nemôžu spočívať iba v hľadaní technických 
riešení, hoci inovatívnych, ale musia prijať podnet zo 
spoločného európskeho základu, ktorý vidí v osobe 
a v zodpovednosti za človeka nezameniteľné zdroje“. 
Preto „rozvoj Európy nemôže nechať stranou ústredné 
postavenie osoby“. Nejde o „zavádzanie náboženských 
zásad, ale o uznanie toho, ako to urobil De Gasperi, že 
na počiatku tejto európskej civilizácie je kresťanstvo“. 
Podľa Mons. Mambertiho Európa musí začať skôr od 
človeka, než od trhov alebo inštitúcií, ak chce na ceste 
pokračovať a napredovať.

Začať od človeka znamená predovšetkým podporo-
vať život a rodinu. „Jednou z najväčších úloh súčasnos-
ti je podnietiť oživenie zamestnanosti a produkcie. Od 
toho závisí možnosť návratu k vzrastu. Tento problém 
nemá riešenie jednoduché, predsa však nie nemožné. 
Úspech bude do značnej miery závisieť od ochoty kaž-
dého dať niečo zo seba.“

Predovšetkým si vyžaduje „prehodnotenie celej eu-
rópskej architektúry, počnúc adresátmi, ktorí ju vedú. Eu-
rópska únia trhov, ktorá má svoje jediné spojivo v trhoch, 
je určená na stroskotanie; Únia, ktorá postaví do centra 
človeka a inštancie, ktoré vychádzajú zo svojej boha-
tej a dobročinnej tradície, je určená k úspechu“. Naozaj 
nikto „nebude ochotný prinášať obete bez horizontu, že 
tieto obete dávajú zmysel a majú svoj cieľ“. Podľa Mons. 
Mambertiho „dôvera, solidarita a zodpovednosť sú kľú-
čové slová, prostredníctvom ktorých je Európa vyzývaná 
– dnes viac ako inokedy – pozrieť sa na seba. Tieto slová 
by mali určovať nielen interné vzťahy únie, ale aj vzťa-
hy, ktoré únia udržuje s hráčmi na svetovej scéne, aj so 
susednými krajinami, ktoré chcú vstúpiť do únie.“   -jak-

Člen predsedníctva Kirche in Not 
sa stane veľvyslancom vo Vatikáne

Mníchov 16. júna (ZENIT.org/KIN) - John McCarthy, 
dlhoročný člen predsedníctva medzinárodného katolíc-
keho diela pomoci „Kirche in Not“ v Austrálii, sa stane 

veľvyslancom pri Svätej stolici. Právnik, McCarthy, na-
stúpi do úradu pravdepodobne v septembri 2012. 

Narodil sa v roku 1947 v Parkes v austrálskom štá-
te New South Wales, je ženatý a je otcom šiestich detí. 
Zastával rozličné úrady v správe univerzity a vlády. Za 
svoje zásluhy pre Katolícku cirkev v Autrálii bol roku 
2006 menovaný Svätou stolicou za rytiera Rádu sv. Ju-
raja. Od roku 2012 je tiež čestným členom univerzity 
v Sydney.                                             Ľubica Hricová 
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Na Božie Telo v Bratislave  
aj Čestná stráž prezidenta

Bratislava 11. júna (TK KBS) - Pri príležitosti sviat-
ku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sa v nede-
ľu 10. júna na Primaciálnom námestí v Bratislave 
uskutočnila tradičná Eucharistická slávnosť spojená 
s procesiou. Slávnostnú svätú omšu za účasti širokej 
verejnosti celebroval bratislavský arcibiskup metro-
polita Mons. Stanislav Zvolenský a koncelebrovali 
ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek, brati-
slavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko a kňazi 
Bratislavskej diecézy a Ordinariátu OS a OZ SR.

Biskup Haľko v homílii sústredil pozornosť prí-
tomných veriacich na otázku prežívania Božej prí-
tomnosti. Zdôraznil, že sviatok Božieho Tela nie je 
len spomienkou na dávnu udalosť z čias života Je-
žiša Krista a jeho učeníkov, ale Boží Syn je aj teraz 
skutočne prítomný medzi nami vo Sviatosti oltárnej.

Po skončení svätej omše sa uskutočnila Eucharis-
tická procesia veriacich s biskupmi a kňazmi z Pri-
maciálneho námestia na Námestie SNP ku Kostolu 
sv. Jána z Mathy. Baldachýn nad Sviatosťou oltár-
nou už tradične niesli príslušníci Dobrovoľného ha-
sičského zboru. Po prvýkrát v histórii procesie ho po 
celej trase v špalieri sprevádzali vojaci Čestnej stráže 
prezidenta republiky v historických uniformách. Tiež 
jeden zo stánkov na Námestí SNP postavili prísluš-
níci Ordinariátu OS a OZ SR. Záverečné požehnanie 
po skončení procesie udelili biskupi veriacim pred 
Kostolom sv. Jána z Mathy.    Tibor Ujlacký / foto pz  

Slávnosť Kristovho Tela a Krvi 
s procesiou v Nitre

Nitra 10. júna (TK KBS) - Pri príležitosti sviatku 
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi sa 10. júna 
v Nitre uskutočnila eucharistická slávnosť spoje-
ná s procesiou ulicami mesta. Nitriansky biskup 
Mons. Viliam Judák spolu s emeritným trnavským 
pomocným biskupom Mons. Dominikom Tóthom, 
kapitulnými kanonikmi a kňazmi Nitrianskej diecé-
zy celebrovali slávnostnú svätú omšu pre veriacich 
na Svätoplukovom námestí.

V homílii najprv pripomenul dôvody bohosluž-
by na hlavnom nitrianskom námestí. Povedal: „Cez 
voľné a sviatočné chvíle prichádzame tu na ná-
mestie za kultúrou či zábavou. Dnes sme tu preto, 
aby sme slávili Eucharistiu, aby sme Ježiša Krista 
prijali, aby sme sa mu klaňali a aby živý Ježiš v Eu-
charistii prešiel našim centrálnym námestím a aby 
sme s ním v eucharistickom sprievode prešli aspoň 
časť nášho mesta“. Nitriansky biskup pripomenul, 
že Ježiš v Eucharistii je „dôkaz, že Boh chce byť 
s nami a uprostred nás nielen v našich chrámoch, 
ale v každej oblasti nášho života. (...) Ježiš zostal 
prítomný v Eucharistii, lebo nás miluje a stará sa 
o nás. Učí nás tu práve tej láske, ktorou nás sám mi-
loval, ktorá nepoznala hraníc“. V ďalšej časti homí-
lie sa hlavný celebrant venoval slovám Písma: Ježiš 
vzal chlieb, požehnal ho, lámal a dával (por. Mk 14, 
22). Postupne ich aplikoval na situáciu ľudí, ktorí 
žijú v prostredí sekulárneho sveta. „Tento svet sa 
nás pokúša neustále lámať, aby sme sa priklonili na 
jeho stranu, kŕmiac nás farebnou reklamou, nevia-
zanosťou, pornografiou, agresivitou, naivnosťou.
Ideológiu či ilúziu o existencii vlastného šťastia do-
stávame ako ponuku denno-denne. Svet sa usiluje 
o to, aby sme dokonca ani nevedeli, kto sme, prečo 
žijeme, kam ideme. Aby sme nerozlišovali dobro 
od zla, ideológiu od faktov a náboženstvo od jeho 
karikatúry. Chce zlámať našu vnútornú slobodu, 
lásku, šľachetnosť, úsilie o svätosť. Ponúka nám 
iné projekty ako sú tie Božie“. Mons. Viliam Judák 
však podčiarkol to, na čo by mal pamätať každý 
kresťan: „Boh chce v nás polámať výlučne to, čo je 
v nás zlé, hriešne, nezrelé, čo nám prekáža milovať 
a prijímať i dávať dobro. Chce to však urobiť s na-
šim súhlasom, chce, aby sme spolupracovali s jeho 
milosťou“, povedal nitriansky biskup.

Po skončení svätej omše nasledoval eucharis-
tický sprievod so štyrmi tradičnými zastaveniami 
pri poľných oltároch. Putovanie vyvrcholilo pred 
Katedrálou sv. Emeráma na Nitrianskom hrade 
záverečným eucharistickým požehnaním. Bal-
dachýn nad Oltárnou sviatosťou počas procesie 
niesli príslušníci Policajného zboru z Nitry a No-
vých Zámkov a vojaci miestnej Protilietadlovej  

brigády v sprievode skautov a detí nitrianskych far-
ností a cirkevných škôl sypúcich lupene kvetov od 
Svätoplukovho námestia až na Nitriansky hrad. 

                                        Tibor Ujlacký a Miroslav Lyko 

SPRÁVY ZO SLOVENSKA                       ŽIVOT CIRKVI  
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Ordinár OS a OZ SR Rábek  
s maďarským biskupom

Maďarsko 11. júna (TK KBS) – V sobotu 9. júna sa 
v juhomaďarskom Zalaváre, na mieste, kde kedysi stál 
Blatnohrad a sídlo kniežaťa Pribinu a jeho syna Koceľa, 
stretli vojenskí biskupi Slovenska a Maďarska Mons. 
František Rábek a Mons. László Bíró. Za účasti prísluš-
níkov oboch armád si spoločne uctili pamiatku slovan-
ských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, ktorí v týchto 
miestach pôsobili.

Ordinára OS a OZ SR Mons. Františka Rábeka spre-
vádzali štyri desiatky pútnikov z radov príslušníkov 
Ozbrojených síl SR, Policajného zboru a Hasičského 
záchranného zboru s rodinami. Spoločne sa zúčastnili 
na pietnom akte, počas ktorého obaja biskupi položili 
k Pamätníku sv. Cyrila a Metoda vence. Vojenská hudba 
maďarských protivzdušných síl odohrala národné hym-
ny i hymnu Európskej únie a maďarský vojenský biskup 
Mons. Bíró vo svojom príhovore privítal slovenskú de-
legáciu a vyzdvihol osobnosti sv. Cyrila a Metoda a ich 
činnosť vzbudzujúcu v každom kresťanovi túžbu po 
spoločenstve a jednote.

Na základoch Baziliky sv. Hadriána, ktorú dal posta-
viť Koceľ, následne obaja biskupi so svojimi vojenský-
mi kaplánmi celebrovali pre pútnikov slávnostnú svätú 
omšu, počas ktorej ordinár Rábek ako hlavný celebrant 
a slávnostný kazateľ Mons. Bírovi vyjadril poďakova-
nie za úsilie o budovanie vzájomných vzťahov medzi 
Slovákmi a Maďarmi a v myšlienkach homílie uvažo-
val nad podielom laikov na novej evanjelizácii cez oso-
bu kniežaťa Koceľa aj týmito slovami: „Žitie Konštan-
tína v XV. hlave píše takto: „Cestou (do Ríma) prijal ho 
panónske knieža Koceľ, a obľúbiac si slovenské knihy, 
naučil sa im, a (Konštantínovi - Cyrilovi) dal asi päťde-
siat učeníkov, učiť sa im.“ Koceľ bol laik, vojak a poli-
tik. No, súčasne bol človekom, otvoreným pre pravdu 
a dobro. Nielenže poskytol pohostinnosť vierozvestcom 
a ich družine, keď tadiaľto prechádzali cestou do Ríma, 
lež sa so záujmom oboznámil s ich misijnou činnosťou, 
s knihami liturgie a Svätého písma, preloženými do reči 
našich predkov a písanými v hlaholike. Mal radosť z po-
znávania Božieho slova a liturgie vo svojej rodnej reči 
a chcel túto radosť dopriať aj svojim podriadeným. Pre-
to zdržal misiu na niekoľko mesiacov tu, v Blatnohrade, 
aby naučili hlaholskému písmu a iným veciam aj mla-
dých mužov z oblasti jeho podriadenosti, ktorí potom 
mohli šíriť vieru a vzdelanosť medzi ľudom.

Koceľova osobnosť a jeho príklad by preto mali byť 
inšpiráciou aj pre súčasných kresťanských laikov v roz-
ličných funkciách a na rozličných postoch. Poslaním 
vojaka či politika je služba dobru ľudí. Koceľ nás učí, 
že táto starosť o dobro občanov sa nemá zastaviť len 
pri starostlivosti o bezpečnosť a materiálny blahobyt. 
K úplnému dobru človeka patrí aj jeho kultúrne, morál-
ne a duchovné dobro. Prosme na tomto svätom mieste 

– na príhovor svätých Cyrila a Metoda, Gorazda a jeho 
spoločníkov, ale i na príhovor Koceľa, ktorý síce nie je 
uctievaný ako svätý, no jeho skutky jasne hovoria o tom, 
že veľkodušne slúžil Bohu, aby Duch Svätý vzbudzoval 
i v našej dobe statočných veriacich laikov, ktorí by sa 
zapojili do spolupráce s duchovnými pastiermi na šírení 
novej evanjelizácie v našej dobe, v oblastiach, ktoré sú 
zverené do našej zodpovednosti,“ ukončil ordinár Rábek 
svoju homíliu.

V poradí už druhé slovensko-maďarské cyrilo-me-
todské pamätné stretnutie príslušníkov vojenských ordi-
nariátov krajín na oboch brehoch Dunaja bolo ukonče-
né spoločným agapé pri maďarskom guláši. Pútnici zo 
Slovenska si na záver pobytu v Zalaváre prezreli miesta, 
kde sa nachádzajú pozostatky Pribinovho a Koceľovho 
kniežacieho dvora a prešli sa po miestach archeologic-
kých nálezov.                                                Tibor Ujlacký

Jubilejná púť 20 slovenských 
kňazov do Ríma

Vatikán 13. júna (TK KBS) - V týchto dňoch sa na Slo-
vensku tradične konajú kňazské vysviacky. Svoje strie-
borné - 25.výročie - si skupina dvadsiatich kňazov - die-
céznych i rehoľných, latinského i východného obradu 
- z celého Slovenska pripomenula púťou do Večného 
mesta. Okrem audiencie u Svätého Otca, navštívili aj 
hroby apoštolov svätého Petra, Pavla a Cyrila a tiež aj 
Vatikánsky rozhlas. Púť(od 10. júna do 15. júna) vedie 
vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, a medzi 
kňazov jubilantov patrí aj arcibiskup vladyka Cyril Va-
siľ, ktorý mal homíliu v Bazilike sv. Klimenta.

Slovenských kňazov - jubilantov na záver generál-
nej audiencie osobitne pozdravil aj Benedikt XVI. „Zo 
srdca vítam slovenských pútnikov, osobitne skupinu 
kňazov, ktorí slávia dvadsiatepiate výročie ich kňazskej 
vysviacky, vedených pánom arcibiskupom Cyrilom Va-
siľom a biskupom Petrom Rusnákom. Bratia, ďakujte 
Pánovi za veľký dar kňazstva a buďte horlivými slu-
žobníkmi podľa Srdca Ježišovho. S láskou žehnám vás 
i Boží ľud vám zverený.                           Ján Košiar/ foto RV
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Kardinál Tomko udelil svätenia  
v Banskobystrickej diecéze  

Banská Bystrica 11. júna (TK KBS) - V piatok 8. júna 
2012 v Banskej Bystrici udelil Jozef kardinál Tomko 
prvý stupeň kňazského svätenia piatim novým diakonom 
Banskobystrickej diecézy. Po slávnostnej svätej omši vo 
Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie im diecézny 
administrátor Mons. Marián Bublinec odovzdal dekréty 
o ich diakonskom pôsobisku vo farnostiach.

Podstatou diakonskej vysviacky, ako pripomenul 
kardinál Tomko v príhovore ku kandidátom, ich rodin-
ným príslušníkom, priateľom, farníkom a spoločenstvu 
kňazov diecézy, je neviditeľné zostúpenie Ducha Sväté-
ho cez viditeľný obrad kladenia rúk na hlavu vybraných 
kandidátov. Pán im dá potrebné duchovné dary na službu. 
Ako v homílii pokračoval kardinál, ich služba podľa od-
vekej tradície by mala byť predovšetkým službou slova, 
ministerium verbi a službou lásky, ministerium caritatis.

Posvätnú vysviacku prijali 9. júna 2012 v Banskej 
Bystrici z rúk Jozefa kardinála Tomka novokňazi Domi-
nik Jáger, Peter Lupták, Michal Mališ, Jozef Mikula, Mi-
roslav Pintér, Peter Tóth a Vladimír Václavík. Vysviacka 
bola súčasťou dopoludňajšej slávnostnej svätej omše vo 
Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie.

Kardinál Jozef Tomko v homílii poukázal na kňaz-
stvo, ako dar a tajomstvo, viditeľné očami viery.

Otec kardinál uviedol, že Pán si povoláva kňazov, aby 
zostali spojení vo vernom priateľstve s Kristom a aby ich 
tak mohol posielať učiť, hlásať, posväcovať a viesť ľudí 
k Bohu.

V závere kardinál Tomko zveril novovysvätených 
kňazov pod ochranu Bohorodičky, matky kňazov a takto 
ich pozval k oltáru.                              Zuzana Juhaniaková

Výročie kňazskej vysviacky  
slávili v Krompachoch

Krompachy 13. júna (TK KBS) - V utorok 12. júna 
2012, v predvečer 30. výročia kňazskej vysviacky, 
sa vo farskom Kostole sv. Jána, apoštola v Krompa-
choch zišlo 17 kňazov – spolužiakov z celého Slo-
venska, aby spolu s veriacimi ďakovali za dar svia-
tosti kňazstva. Medzi jubilantmi bol aj bratislavský 
arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský 
(za kňaza bol vysvätený 13. júna 1982 v Bratisla-
ve), ktorý slávnostnej svätej omši predsedal.

Vo svojom príhovore vyzdvihol blízkosť Boha. „ 
Aký je najkrajší spôsob oslavy, aby sme mali okolo 
seba svojich blízkych ľudí, ktorých máme radi. A pre 
veriacich okrem toho, že máme okolo seba svojich 
blízkych, čo ešte také nevyhnutné pre správnu osla-
vu, aby sme si uvedomovali Božiu blízkosť. Blízkosť 

nášho Otca.“ Otec arcibiskup ďalej zdôraznil dôleži-
tosť povolania ku Sviatosti kňazstva.  Martin Magda 

Vo Važci zasadala  
Komisia pre mládež

Važec 12. júna (TK KBS) - V nedeľu 10. júna 2012 
sa uskutočnilo v Diecéznom centre voľného času 
vo Važci zasadnutie Komisie pre mládež v Spišskej 
diecéze za účasti spišského biskupa Mons. Štefana 
Sečku. Pod vedením riaditeľa Komisie pre mládež 
Vladimíra Dzurendu sa na stretnutí stretli členovia 
komisie: zástupcovia kňazov a laikov za dekanáty 
a subjekty, ktoré pracujú s mládežou. Program stret-
nutia sa týkal hodnotenia aktivít, projektov a pláno-
vaním ďalších podujatí. Na stretnutí bol predstavený 
aj nový riaditeľ Komisie pre mládež  Marek Uličný, 
ktorý ju povedie od 1. júla 2012.      Ľubomír Lorenčík

Benediktínsky opát udeľoval  
ministériá v kláštore

Sliač 11. júna (TK KBS) - V benediktínskom kláštore 
Premenenia Pána v Sampore prijali dnes 11. júna 2012 
štyria bratia ministériá lektorátu a akolytátu. Nových 
služobníkov Božieho slova a chleba ustanovil ndp. 
Bernard Sawicki OSB, opát kláštora sv. Petra a Pavla 
v Tynci (Krakov, Poľsko), ktorý je vyšším predstave-
ným slovenských benediktínov. Ministérium lektorátu 
prijali bratia Ladislav Mária Grenčík OSB, Marián 
Zaťko OSB a Igor Hajas OSB. Za akolytu bol ustano-
vený brat Michal Mária Kukuča OSB.  
                                                           Michal Mária Kukuča OSB

Vo veku 84 rokov zomrel jezuita 
br. Viliam Surový SJ

Bratislava 15. júna (TK BKS) – Vo štvrtok 14. júna zo-
mrel vo veku 84 rokov jezuita Br. Viliam Surový SJ. 
Pohrebné obrady budú v utorok 19. júna 2012 o 15:00 
h vo farskom kostole v Ivanke pri Dunaji a následne na 
miestnom cintoríne.

Brat Viliam Surový pochádzal z Bolerázu pri Trna-
ve. K jezuitom vstúpil ako 44-ročný. Pracoval 26 rokov 
v centre slovenských jezuitov v Kanade ako záhradník. 
Posledných 12 rokov žil v Senioráte Spoločnosti Ježišo-
vej v Ivanke pri Dunaji.                   Jozef Bartkovjak SJ
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Te Deum na Teologickom inštitúte 
v Spišskej Kapitule

Spišská Kapitula 9. júna (TK KBS) - Na záver akademic-
kého a formačného roka spoločne poďakovali semina-
risti, profesori a predstavení Kňazského seminára bisku-
pa Jána Vojtaššáka za udelené dary a milosti, ktoré počas 
neho dostali. Slávnostnú svätú omšu Te Deum celebro-
val spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Zúčastnil sa na 
nej aj dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity 
prof. Cyril Hišem a predstavení z košického kňazského 
seminára. Biskup Sečka vo svojej homílií upozornil na 

potrebu vďačnosti za udelené Božie dary. Pripomenul, 
že len málo z nich dostávame priamo. Väčšinou nám 
ich Boh udeľuje cez iných, preto máme byť vďační nie 
len Bohu, ale všetkým cez ktorých nás požehnáva, či už 
hmotne, ale hlavne duchovne.

Po svätej omši sa v aule kňazského seminára usku-
točnila promócia deviatich absolventov programu Kato-
lícka teológia. Títo budú o týždeň 16. júna 2012 v spiš-
skej a rožňavskej katedrále vysvätení na kňazov. Na 
promočnom akte sa okrem prorektora Katolíckej univer-
zity v Ružomberku doc. Róberta Lapka a dekana Teolo-
gickej fakulty v Košiciach prof. Cyrila Hišema zúčastni-
li aj ďalší členovia akademickej obce.      Lukáš Stolárik 

Te Deum Bohosloveckej fakulty 
UK v Bratislave

Bratislava 14. júna (TK KBS) – Pri príležitosti záveru 
akademického roka na Rímskokatolíckej cyrilometod-
skej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského 
(UK) dnes v Katedrále sv. Martina v Bratislave slávili 
ďakovnú svätú omšu, ktorú celebroval bratislavský ar-
cibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Kon-
celebrovali ju trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák, 
bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko a ďalší 
kňazi. Na slávnosti sa zúčastnil aj dekan fakulty Mons. 
Marián Šuráb, rektor UK Karol Mičieta, zástupcovia ve-
denia a vyučujúci fakulty, predstavení kňazského semi-
nára, diakoni, akademická obec a veriaci.

„Stretáme sa, aby sme si uvedomili základnú pravdu, 
že Boh nás neustále obdarúva svojou pomocou, dal nám 
základné schopnosti, ktoré rozvíjame, ale neustále nás 
aj svojou duchovnou pomocou podopiera, aby sme čím 
menej podľahli tej ťažkej skutočnosti, ktorá sa nazýva 
hriech a čím viacej sa mohli rozvíjať a konať dobro,“ 
povedal v homílii arcibiskup Zvolenský. Pripomenul, 
že na svätej omši chcú poďakovať za Božie dobrodenia 
v uplynulom školskom roku. Všetkým prítomným v zá-
vere zaželal, aby boli vnímaví na Boží hlas v súčasnosti 
a prijali pravdy, ktoré spoznávame v našom vnútri a aby 
podľa nich aj konali.

V závere bohoslužby prodekan fakulty Mons. Jozef 
Jančovič zablahoželal arcibiskupovi Mons. Stanislavovi 
Zvolenského a dekanovi fakulty Mons. Mariánovi Šurá-
bovi k 30. výročiu ich kňazskej vysviacky, ktorú si pri-
pomenuli v stredu 13. júna. Po svätej omši nasledovalo 
zhromaždenie akademickej obce v Aule Bohosloveckej 
fakulty, ktorá si vlani v novembri pripomenula 75. vý-
ročie od svojho vzniku. Fakulta v tomto akademickom 
roku vzdelávala 56 študentov v dennej a 120 v externej 
forme štúdia. Do prvého ročníka nastúpilo 14 prvákov. 
Od roku 1990 ju absolvovalo okolo 1100 absolventov 
denného štúdia a okolo 3000 externého štúdia.  -ml- 

Slávnostná promócia absolventov 
teológie v Badíne

Banská Bystrica – Badín 13. júna (TK KBS) - V priesto-
roch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského 
v Banskej Bystrici – Badíne sa 12. júna 2012 uskutočni-
li slávnostné ukončenie akademického roka 2011/2012 
a promócia absolventov teológie na Rímskokatolíckej 
cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK.

Svätej omši s ďakovným Te Deum predsedal admi-
nistrátor Banskobystrickej diecézy Mons. Marián Bubli-
nec. V homílii nadviazal na liturgické čítanie zo dňa, kde 
v Evanjeliu podľa Matúša v piatej kapitole Pán vyzýva 
učeníkov: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby 
videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý 
je na nebesiach.“ Ako pripomenul Bublinec, „kto chce 
byť svetlom, musí najskôr hľadať svetlo Božej tváre 
a nechať sa jeho svetlom naplniť.“ Človek, ako pokra-
čoval, je skutočne cieľom Božej lásky, tá do nášho sveta 
prichádza aj prostredníctvom medziľudských vzťahov.

Slávnostnú promóciu nových magistrov teológie vo 
veľkej aule otvoril dekan teologickej fakulty doc. Mons. 
Marián Šuráb. V štúdijnom programe katolícka teoló-
gia v dennej forme získali titul 8 poslucháči a 12 v ex-
ternej forme.

Osvedčenie o úspešnom ukončení trojročného ďal-
šieho vzdelávania na Univerzite tretieho veku UK v štu-
dijnom programe filozoficko-teologické vzdelávanie si
prevzali 17 poslucháči. V študijnom programe teologic-
ká antropológia a antropologická katechéza vzdelávanie 
ukončilo 30 poslucháčov.

V príhovore počas slávnostného aktu prof. Meško 
okrem iného povzbudil nových magistrov na cyrilome-
todskej bohosloveckej fakulte, aby boli dôstojnými na-
sledovníkmi svojich predchodcov. Dekan fakulty doc. 
Šuráb poukázal na dôležitosť ľudskej duchovnej zrelosti 
teológov, pretože, ako pokračoval, teológia musí byť 
spojená s láskou k človeku.               Zuzana Juhaniaková
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Františkánsku provinciu navštívil 
kustód Svätej zeme

Košice 11. júna (TK KBS) - V dňoch od 8. do 11. 
júna navštívil Slovenskú františkánsku provinciu 
Najsvätejšieho Spasiteľa kustód Svätej zeme páter 
Pierbattista Pizzaballa OFM, ktorý je predstavený 
františkánskeho bratstva vo Svätej zemi združujú-
ceho viac ako 400 bratov pôsobiacich okrem Izra-
ela v Jordánsku, Libanone, Sýrii, Grécku, Cypre 
a iných komunitných domoch vo svete.

Cieľom jeho návštevy na Slovensku je návšte-
va Komisariátu Svätej zeme v Prešove a odhalenie 
pamätnej tabule na budove Komisariátu. Košické-
ho arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda Bobe-
ra oboznámil s úlohami komisariátov Svätej zeme 
a ich poslaní v diecézach a o nových problémoch 
na Blízkom Východe. Po stretnutí s arcibiskupom 
povedal, že je na Slovensku po prvý raz a zaujíma 
sa najmä o naše vzťahy k Svätej zemi, ktorú chce 
cez komisariáty Svätej zeme viac propagovať a or-
ganizovať púte, pretože je to miesto, kde nie sú len 
kresťania, ale sú tam rôzne denominácie, s ktorými 
sa môžeme zjednocovať a duchovne spájať.

V Bratislave sa zišli kapláni  
pastoračných centier

Bratislava 11. júna (TK KBS) - V priestoroch Univer-
zitného pastoračného centra a Misijného domu Arnol-
da Janssena v Bratislave sa v dňoch 7. a 8. júna 2012 
uskutočnilo celoslovenské pracovné stretnutie kaplá-
nov univerzitných pastoračných centier (UPC), ktoré 
viedol predseda Rady pre mládež a univerzity KBS 
Mons. Tomáš Galis. Duchovní správcovia a koordiná-
tori univerzitných pastoračných centier hodnotili svoju 
činnosť a prezentovali svoje programy a stratégiu pas-
torácie v aktuálnom akademickom roku 2011/2012.

Kapláni hodnotili aj účasť na Európskom stretnutí 
študentov, ktoré sa konalo v Ríme v dňoch 28. apríla – 
1. mája 2012 a ktorého hlavnou témou bola univerzitná 
pastoračná služba v službe novej evanjelizácie. Medzi 
hlavné pripravované aktivity preberané na stretnutí pre 
študentov univerzít v tomto roku patrí Akadem, ktorí 
sa už tradične koná v Ružomberku. Stretnutie vysoko-
školských študentov, Akadem, má svoju vlastná we-
bovú stránku, www.akadem.sk, na ktorej sú uvedené 
všetky dôležité informácie týkajúce sa tejto akcie.

Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia UPC z Trna-
vy, Bratislavy, Nitry, Trenčína, Zvolena, Ružomberka, 
Prešova a Košíc. Tieto stretnutia sa konajú pravidelne 
dvakrát za rok. Jesenné stretnutie sa uskutoční v dňoch 
11. – 12. októbra 2012 v Žiline.                   Martin Janus

Úlohou Komisariátov je podporovanie kresťa-
nov žijúcich na Blízkom východe v oblasti sociálnej 
a charitatívnej, propagácia Svätej zeme vhodnými 
prostriedkami, pomocou tlače a ďalších komuni-
kačných médií, organizovanie pútí na sväté miesta 
a sprevádzanie pútnikov a organizovanie zbierok 
na Svätú Zem.                                    Jaroslav Fabian

Krčméry dostal medailu  
od kresťanských demokratov

Bratislava 11. júna (TK KBS) – Silvester Krčméry, 
ktorý spolu so zosnulým Vladimírom Juklom stál 
pri zrode sekulárneho inštitútu Spoločenstvo Fati-
ma a stoviek vysokoškolských krúžkov tajnej Cirkvi 
na Slovensku v minulosti, dostal pamätnú medailu 
KDH. Odovzdal mu ju jeho predseda Ján Figeľ, kto-
rý ho spolu s ďalšími zástupcami hnutia navštívili 
minulý týždeň. Na stretnutí sa zúčastnila aj Silvo-
va sestra Gabriela Špániková a opatrovateľka Milka 
Krajčovicová.                                         Zdroj: kdh.sk

Trnava privítala zástupcov reholí 
a hnutí na Národnej misijnej rade

Trnava 14. júna (TK KBS) – Pod vedením trnavského 
pomocného biskupa Mons. Jána Oroscha, predsedu Ko-
misie pre misie pri Konferencii biskupov Slovenska, sa 
13. júna na Arcibiskupskom úrade v Trnave uskutočnila 
Národná misijná rada (NMR). Na podujatí sa zúčastni-
lo 25 zástupcov z rôznych mužských i ženských rehôľ, 
kongregácií a hnutí, kňazov, rehoľníčok i laikov.

Program tohtoročnej rady sa začal predpremiérou 
dokumentárneho filmu Zem spravodlivého ľudu o po-
moci Cirkvi zo Slovenska Cirkvi v africkej krajine 
Burkina Faso. Po krátkej diskusií o tomto dokumente 
program pokračoval zdieľaním skúsenosti misionárov 
z ich pôsobísk. Zaujímavých spôsobom opisovali svo-
ju činnosť sestry, ktoré v súčasnosti pôsobia v misiách 
v Ghane, Žitomíri a Volgograde. Zástupcovia Sloven-
skej katolíckej charity informovali o svojich misijných 
aktivitách, a to najmä v oblasti adopcie deti na diaľku. 
Osviežením boli tiež prezentácie laikov z hnutia Dom 
Júdov a Rieky života, ktorí pôsobia v Kazachstane 
a Turkmenistane. Po prezentáciách nasledovala disku-
sia o plánoch a organizačných záležitostiach v oblasti 
misijnej spolupráce.

Národná misijná rada sa skončila večernou svätou 
vo františkánskom kostole v Trnave, ktorú celebroval 
Mons. Ján Orosch.                                     Viktor Jakubov
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Mladí ľudia na podujatí EMfest  
na Starých horách

Staré Hory 11. júna (TK KBS/Rádio LUMEN) – Uply-
nulý víkend sa stretli mladí ľudia na podujatí EMfest 
na Starých horách. Pútnické miesto v srdci Slovenska, 
neďaleko Banskej Bystrice, bolo dejiskom adorácie 
i spoločného zdieľania v skupinkách a tematických 
prednášok, venovaných životu mladého človeka. Ten-
to rok si EMfest zapísal už 7. ročník svojej existencie. 
Bohatý duchovný program sa začal už v piatok 8. júna 
vo večerných hodinách. Mladí ľudia na EMfeste zaží-
vajú okrem modlitby aj dôležité chvíle vo vzájomnom 
spoločenstve. O tom, čo znamená slovné spojenie EM-
fest, hovorí členka organizačného tímu. „EMfest zna-
mená Eucharistia Mária, to sú oporné pilier a vidíme, že 
mnoho mladých ľudí má problém prijať Pannu Máriu 
za matku osobne. A eucharistia, myslíme si, že takisto 
mnoho mladých ľudí nezažilo takú osobnú skúsenosť 
s Ježišom v eucharistii.“

Posolstvom tohtoročného stretnutia na Starých ho-
rách bolo heslo Život v plnosti. Spolu s mladými sa 
ho snažili napĺňať aj mnohí kňazi, ktorí sa im venovali 
v rozhovoroch a vysluhovaním sviatosti zmierenia. „Ja 
som tu raz bol na stretnutí EMfestu asi sedemkrát, ani 
sám neviem presne koľko a mne to začína aj takou myš-
lienkou, alebo takým cieľom, aby mladí sprítomnili aj 
ten vzťahy k Panne Márii Medžugorskej, aby počúvali 
prednášky, aby sa učili viere, aby tu boli katechézy, kto-
ré vlastne budú vychovávať k viere a veľmi rád som, že 
počas tých 7 rokov, dvakrát som tu nebol, pretože som 
bol v zahraničí v Londýne a vidím, že tí ľudia sa tu strie-
dajú, počúvajú. Nie je to veľa, ale jednoducho že keď sa 
to tak vystrieda v priebehu dňa, tak je to aj tisícka ľudí 
pomaly a myslím, že tá tisícka je dosť dobrá evanjeli-
začná skupina, ktoré môže na Slovensku aj niečo urobiť, 
alebo oznámiť, povedať,“ hovorí salezián don Anton 
Červeň. Tohtoročný EMfest sa skončil svätou omšou 
a chválami.                           Zdroj: Rádio LUMEN 

V Trnave odštartovali aktivitu  
za záchranu počatých detí

Trnava 11. júna (TK KBS/Rádio LUMEN) - Každý rok 
je na Slovensku usmrtené umelým potratom približne 
každé 5. dieťa. Táto problematika je v súčasnosti často 
diskutovanom témou. V rámci festivalu Lumen, ktorý 
sa v piatok a sobotu konal v Trnave, bola odštartovaná 
aktivita za záchranu počatých detí.

V roku 2010 bolo na Slovensku vykonaných 
takmer 13 000 umelých potratov. Organizátori festi-
valu Lumen v spolupráci s občianskym združení Fó-
rum života chceli poukázať na to, že existujú aj iné 
riešenia než interrupcia. Dobrovoľníci a mnohí účast-
níci festivalu Lumen sa zhromaždili na parkovisku pri 
Kalokagatii, kde začali spoločne vytvárať mozaiku 
v tvare srdca. Skladačka bola zložená presne z 13 000 
detských papučiek, ktoré symbolizujú nenarodené 
deti, alebo aj to, že týmto topánočkám chýbajú deti, 
ktoré by si ich obuli.

„My ako Fórum života sa snažíme okolostojacich 
a účastníkov festivalu informovať predovšetkým o tom, 
že je potrebné sa snažiť v spoločnosti viac hovoriť o al-
ternatívach voči umelému potratu, ktorými sú napríklad 
pomoc rodine, rozhodnutie sa pre život, ale aj vynosiť 
dieťa, dať ho na adopciu, ktoré neznamenajú smrť die-
ťaťa, ale naopak život,“ hovorí pre Rádio LUMEN Ma-
rek Michalčík, podpredseda združenia.

Pôvodnú myšlienku, takýmto spôsobom pouká-
zať na záchranu počatých detí, vytvorili poslanci Igor 
Matovič a Alojz Hlina, ktorí vystavali srdce z topáno-
čiek na Hlavnom námestí v Bratislave. Fórum života 
túto myšlienku podporuje a všetci návštevníci fes-
tivalu Lumen sa mohli zúčastniť reparátu. „Zavolal 
nám riaditeľ festivalu s tým, že sme sa s pôvodnými 
autormi tohto projektu sa dohodli, že by sa v Trnave 
urobil reparát a my sme s vďakou prijali toto pozva-
nie,“ dodal Michalčík.                 Zdroj: Rádio LUMEN 

Okolo 120 mladých ľudí  
symbolicky podporilo rodinu

Bratislava 10. júna (TK KBS) - Okolo 120 mladých 
ľudí a rodín s deťmi vytvorili v sobotu 9. júna v Brati-
slave približne sto metrov symbolicky dlhú živú reťaz, 
ktorú spájala jedna červená stuha symbolizujúca všet-
ky generácie rodín.

Rodiny s deťmi spájali aj červené trička, na ktorý 
bol nápis „Rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú 
naša budúcnosť, mama a tato navždy, nie je nič lepšie 
pre deti, hrdí na rodinu“. Na Hlavnom námestí potom 
spoločne zo stuhy vytvorili veľké srdce. Organizáto-

ri sa s deťmi naučili jednu pesničkovú ukazovačku, 
a potom sa deti zapojili do špeciálnej stužkovej reťaze 
a ako „raketa“ odleteli do Bibiany.

Cieľ živej reťaze, ktorým bolo ukázať radosť z to-
ho najcennejšieho sa podľa organizátorov podarilo 
naplniť. Rodina je podľa nich skutočne úžasná a vý-
nimočná, lebo sa v nej rodia a najlepšie vychovávajú 
deti, nikde inde sa to lepšie nedá. Nič iné nie je také 
výnimočné a žiadne iné priateľské vzťahy sa rodine 
založenej manželstvom nevyrovnajú. Rodina si zaslúži 
svoje výnimočné postavenie.

V akcii chcú organizátori pokračovať aj o rok, kedy 
sa rozhodli vytvoriť nový rekord.                 Anton Chromík
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STRUČNE Z DOMOVA
Farský atletický deň v bratislavskej Vrakuni
Bratislava  - V nedeľu 10. júna sa farníci bratislavskej 
mestskej časti Vrakuňa stretli na prvom ročníku Farské-
ho atletického dňa. Na miesto zavítalo okolo 300 osôb. 
Na dráhe miestnej školy neďaleko Pastoračného centra 
súťažili v štyroch disciplínach: beh na 50 metrov, skok 
do diaľky z miesta, vrh guľou/hod plnou loptou alebo 
kriketovou loptou a beh na 200 metrov. Deti sa tešili 
z prekážkovej dráhy a rôznych detských športových 
atrakcií, ktoré pripravila skupina trénera Marcela Lo-
puchovského v rámci projektu „Atletika hrou“.
Preteky ukončila farská opekačka a voľná zábava 
so skupinou Fifty Band.              Monika Jucková

Spolok sv. Vojtecha prichádza s novinkou 
kardinála Jozefa Tomka
Trnava – „Boh ma miluje“ je názov knižnej novinky 
kardinála Jozefa Tomka. Čitateľ v 72-stranovej knihe 
nájde krátke rozhlasové zamyslenia z piatich pôst-
nych nedieľ, ktoré sú ďalšou prípravou na duchovné 
cvičenia. Podstatnými sú homílie a najmä meditačné 
úvahy, zamerané na hlavnú tému týchto exercícií: 
„Miluje ma a vydal seba samého za mňa.“ Ich cieľom 
bolo, aby si každý účastník osvojil presvedčenie, že 
Boh ho osobne miluje. Záver tvoria krátke adoračné 
euchristické meditácie.                                             Jana 
Matulová

Tehlička pre Južný Sudán tento rok 
s rekordným výnosom
Bratislava - Nemocnica v okrese Maridi v juhosudán-
skom štáte Western Equatoria bude fungovať už v tomto 
roku. Vyplýva to z informácie občianskeho združenia 
SAVIO. Jej postavenie a prevádzkovanie iniciovalo 
z výťažku celoslovenskej zbierky - Tehlička pre Južný 
Sudán. Hoci jej účet bude uzatvorený až v auguste, už 
doteraz je na jej konte viac ako 100-tisíc eur, čo je oproti 
vlaňajšiu o viac ako niekoľko tisíc eur.
 Viac o Tehličke a ďalších v projektoch je možné získať 
na stránke www.savio.sk.                           Peter Novák 

V gréckokatolíckom mládežníckom centre 
animátori a víkendovka
Juskova Voľa – Dve podujatia pripravili počas uplynu-
lého víkendu v gréckokatolíckom mládežníckom centre 
Bárka v Juskovej Voli. Od 8. do 10. júna sa tam stretli 
budúci animátori na poslednom víkendovom stretnutí 
dvojročnej animátorskej školy. Medzi mladých zavítala 
Dominika Komišáková, ktorá hovorila o komunikácii. 

Druhým podujatím bol víkend s názvom „Druhý 
príchod Ježiša Krista“. Na formácii sa zúčastnilo 21 

mladých ľudí z Prešovskej archieparchie, ktorým pred-
nášali Peter Lipták z Košíc s tímom a hosťami o. Mila-
nom Zálehom CSsR a Štefanom Frančákom. Cieľom 
tohto víkendu bolo, aby sa mladý človek pozeral na túto 
pravdu očami Božieho slova, cez náuku Cirkvi a nie 
očami hollywoodskych filmov a rôznych siekt. Dôleži-
tými pod témami bola úloha Izraela a príprava Cirkvi na 
eschatologické časy.                        Slavomír Zahorjan

Vo Višňovom pri Žiline slávili fatimskú slávnosť
Višňové  - Vo Višňovom pri Žiline slávili pútnici jú-
novú fatimskú slávnosť.  V mesiaci Božského Srdca 
na ňu zavítala sr. M. Inga Kvassayová KMBM z Kon-
gregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva, ktorá 
štyri pôsobila v Krakove – Lagiewnikach. V súčasnos-
ti žije v kláštore v Košiciach. Sestra Inga rozprávala 
o Božom milosrdenstve a nesmiernej Božej láske. Po-
vzbudzovala veriacich, aby mali dôveru v Pána. Podľa 
knihy vietnamského kardinála hovorila o „Božích ne-
dostatkoch“: o Božom zabúdaní, o Božej matematike, 
o Božej logike, o Božom nepoznaní zásad reklamy, 
o zvláštnej Božej ekonomike.                         Jozef Bagin

Spomienková kniha na biskupa Františka Tondru
Spišská Kapitula – „Náš biskup František“ je názov no-
vej knihy, ktorá vyšla vo vydavateľstve SALI-FOTO. Je 
to pamätná a spomienková kniha na zosnulého emeritné-
ho spišského biskupa Mons. Františka Tondru. Obsahuje 
spomienky na jeho detstvo, kňazstvo i biskupskú službu. 
Napísali ich ľudia a osobnosti, ktorého ho veľmi dobre 
poznali a stretávali sa s ním každý deň.
V knihe sú aj homílie a rukopis biskupa. Knihu obohacu-
jú aj farebné fotografie a jej súčasťou je aj zvukový nosič
CD z archívu Rádia LUMEN.               Vladislav Salamon

Saleziáni prinášajú tri formy spracovania života 
sv. Cyrila a Metoda
Bratislava - Vydavateľstvo Don Bosco a Saleziá-
ni don Bosca – Slovenská provincia pripravili pri 
príležitosti blížiaceho sa 1 150. výročia príchodu 
vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie tri 
výnimočné formy spracovania ich života. Prvou 
z nich animovaný film Svätí Cyril a Metod, druhou
štyridsaťstranový pútavý komiks s rovnomenným 
názvom pre najmenších. Treťou formou je unikát-
na česko-slovenská kniha s názvom Prečo práve 
Cyril a Metod?, na ktorej sa autorsky podieľali 
vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup a sekretár Kon-
gregácie pre východné cirkvi, a Jaroslav Šebek, 
uznávaný český autor a historik.Viac informácii 
na www.donbosco.sk                                 Peter Novák


