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Asi nie je príliš veľkým zjednodušením skonštato-
vať, že drvivá väčšina dôchodcov považuje svoj dô-
chodok za nedôstojne nízky a nespravodlivý. V sú-
časnosti sa zintenzívňujú diskusie ako lepšie nastaviť 
náš dôchodkový systém. Kladieme si otázku, či si 
ľudia budú naďalej sporiť na svoj dôchodkový účet 
alebo peniaze, ktoré mali ísť na sporenie, sa minú už 
dnes s tým, že štát sľúbi, že sa o budúcich dôchod-
cov lepšie postará. Ktorá cesta je správna?

V zásade sa tieto dva koncepty interpretujú ako 
stret individualistického dôchodkového sporenia, 
v ktorom je každý zodpovedný sám za seba a svoj 
dôchodok, a solidárneho systému, kde staršia ge-
nerácia, roky prispievajúca do systému, dostáva 
dôchodky, na ktoré sa im skladá súčasná generácia 
pracujúcich.

Každý z nich má v sebe niečo za a proti. Dô-
chodkové sporenie je oveľa spravodlivejšie a zod-
povednejšie. Navyše zahŕňa v sebe možnosť de-
denia úspor ak dôjde k smrti pred nadobudnutím 
dôchodkového veku, čo je nemalý rozdiel oproti 
klasickému dôchodkovému systému. Dôchodkové 
sporenie by malo umožniť zvoliť si rôzne spôsoby 
výplaty dôchodku, vrátanie väčšej sumy v prvých 
rokoch alebo dokonca jednorazový výber dôchod-
ku, ak by bol dodatočne zdanený.

Nevýhodou dôchodkového sporenia je, že ľu-
dia mu nerozumejú. Nedostatočne si uvedomujú, 
že ich budúci dôchodok bude bytostne závisieť od 
toho, koľko sa im ukladalo z výplaty na dôchod-
kový účet. Nikto navyše nič nepridá, neprispeje. 
Lajdáci a pracujúci na čierno budú mať nízke dô-
chodky a pracanti, ktorí celý život pracujú a slušne 
platia dane, budú mať to čo si usporili. Úspory sa 
zvýšia o nejaké tie výnosy z úspor, ktoré môžu, ale 
ani nemusia byť zaujímavé, či už preto, že dôjde 
ďalšia kríza alebo, že štát nešťastne zmení pravidlá 
investovania, ktoré stlačia výnosy dolu alebo do-
konca spôsobia straty pre sporiteľov.

Aj keď sa nízka výnosnosť zdá byť z dnešného 
pohľadu najkritickejším prvkom v dôchodkovom 
sporení, najväčšie riziká sú schované úplne inde. 
A sú dve. Prvé je riziko zoštátnenia dôchodkových 
úspor, čo sa udialo v susednom Maďarsku. Politi-
ci takýmto krokom získavajú pomerne bezpracne 
veľký objem peňazí. A to iba za politický prísľub, 
že sa štát v budúcnosti postará o dôchodky. Dru-
hým rizikom je nejasný spôsob výpočtu výšky do-
životného dôchodku po sporiacej fáze, kde s veľ-
kou pravdepodobnosťou dôjde aj k obmedzeniu 
ponúkaných výplatných schém a vytlačeniu súk-
romných poisťovní štátom.

Vyzerá to teda tak, že ideály spravodlivého sys-
tému založenom na dôchodkových účtoch budú 
postupne naštrbované i v súvislosti s tým, ako 

bude do nich štát nadmerne zasahovať. Dá sa to 
vôbec zastaviť, resp. má nejaký význam snažiť sa 
o to? A vôbec, je priebežný systém, založený na 
medzigeneračnej solidarite naozaj až taký zlý, že 
by sme ho nemali chcieť posilniť? Veď medzigene-
račná solidarita by mala byť ľuďom blízka a sym-
patická.

Každý pozná rozprávku o troch grošoch, kto-
rá je pravou ukážkou medzigeneračnej solidarity. 
Avšak na rozdiel od naozaj fungujúceho systému 
z rozprávky, má ten náš priebežný dôchodkový 
systém tri vážne trhliny. Prvá trhlina sa nachádza 
v základnom predpoklade, ktorým je „mať deti“, 
ktoré neskôr prispievajú po jednom groše. Avšak 
detí je na Slovensku málo. Druhou zásadnou zme-
nou spôsobujúcou problém je predlžovanie prie-
mernej dĺžky života, a teda rastie pomer, tých na 
ktorých treba prispieť voči tým, ktorí prispievajú.

Z toho vyplýva, že buď bude treba prispievať 
od určitého času oveľa dlhšie a viac ako jedným 
grošom alebo dôchodcovia budú dostávať menej 
ako jeden groš. Kde sa zrazu vytratila medzige-
neračná solidarita či spravodlivosť? Vytratila sa 
v skutočnosti, že model troch grošov platil v rámci 
rodiny, ale nefunguje na v rámci celej spoločnosti. 
Prečo? Dôvod môžeme nájsť v preberaní záväzku 
rodiny vyplácať dôchodok, ktorý na seba prevzal 
štát, a tak automaticky umožnil vznik takzvaných 
čiernych pasažierov, teda ľudí, ktorí nechcú zdie-
ľať náklady na systém, chcú však čerpať jeho vý-
hody.

Mať deti je dnes nákladné a náročné, ale nárok 
na dôchodok má každý bez ohľadu na to, koľkým 
deťom prispieval grošom, resp. koľko detí vycho-
val. V tom je súčasný dôchodkový systém nespra-
vodlivý a dokonca sám o sebe vnútorne nestabilný. 
Vytvára ekonomické pohnútky mať menšiu rodinu, 
než aká je na udržanie spoločnosti a dôchodkové-
ho systému potrebná, pričom dodatočné náklady na 
dôchodkový systém plynúce z nepriaznivého demo-
grafického vývoja nesú prevažne viacdetné rodiny.

Dnes je jasné, že štát v oblasti dôchodkov na-
sľuboval viac ako mohol splniť. Ukazuje sa, že 
jeho ambícia suplovať prirodzenú funkciu rodiny 
mala nepriaznivý vývoj na pôrodnosť, výchovu 
detí a nakoniec aj stabilitu dôchodkového systé-
mu. Zvyšovanie váhy priebežného dôchodkového 
systému je pri dnešnom demografickom vývoji len
zvyšovaním hazardu. Asi najlepším riešením by 
bolo vrátiť sa k rodinnej verzii troch grošov, ktorá 
je aj spravodlivá, aj medzigeneračne solidárna a na 
rozdiel od súčasného systému má šancu aj dlhodo-
bo fungovať.

Juraj Kotian, člen pápežskej nadácie Centesimus annus
 a Klubu kresťanských ekonómov CEBSI

Komentár členov Klubu kresťanských ekonómov CEBSI
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Vatikán 17. júna (RV) - Na Námestí sv. Petra sa dnes 
napoludnie zišlo niekoľko tisíc pútnikov z celého sve-
ta, aby sa spolu so Svätým Otcom spoločne pomodlili 
poludňajšiu modlitbu Anjel Pána. Benedikt XVI. sa im 
ešte predtým prihovoril 
z okna svojej pracovne.

Drahí bratia a sestry,
dnešná liturgia nám 

predstavuje dve Ježišo-
ve krátke podobenstvá. 
Jedno o semene, kto-
ré rastie samo a druhé 
o horčičnom zrnku 
(porov. Mk 4, 26-34). 
Prostredníctvom obra-
zov prevzatých z roľ-
níckeho prostredia Pán 
predstavuje tajomstvo 
slova a Božieho krá-
ľovstva a poukazuje na dôvod našej nádeje a nášho 
úsilia.

Prvé podobenstvo upriamuje pozornosť na dynami-
ku rozsievania. Semeno, ktoré je zasiate do zeme klíči 
a rastie bez ohľadu nato, či ten, kto ho zasadil spí ale-
bo bdie. Človek seje s dôverou, že jeho práca nevyjde 
nazmar. To, čo hospodára každý deň povzbudzuje pri 
jeho práci je práve dôvera v silu semena a dobrú zem. 
Toto podobenstvo pripomína tajomstvo stvorenia a vy-
kúpenia, pretože uvažuje a obdivuje Božiu stvoriteľ-
skú činnosť a trpezlivo očakáva úrodu. Posledný zber 
úrody nám poukazuje na konečný Boží zásah na konci 
vekov, kedy sa v plnosti realizuje jeho kráľovstvo. Sú-
časnosť je časom rozsievania a vzrast semena zaisťuje 
Pán. Každý kresťan teda vie, že musí urobiť všetko 
to, čo je v jeho silách, ale konečný výsledok záleží na 
Bohu. Toto vedomie nás udržuje v každodennej nádeji, 
osobitne v ťažkých chvíľach. V tomto zmysle píše sv. 
Ignác z Loyoly: „Konaj tak, akoby všetko záležalo len 
od teba, ale modli sa tak, že v skutočnosti všetko záleží 
iba na Bohu“ (porov. Pedro de Ribadeneira, Vita di S. 
Ignazio di Loyola, Milano 1998).

Aj druhé podobenstvo používa obraz rozsievania. 
Tu však ide o konkrétne semeno, horčičné zrnko, 
ktoré sa považuje za najmenšie zo všetkých semien. 
Aj napriek tomu, že je tak maličké, je plné života. 
Z neho sa rodí klíčok, schopný preraziť zem, vyjsť 
na slnečné svetlo a rásť až do takých rozmerov, že 
„prerastie všetky byliny“ (porov. Mk 4,32). Slabosť 
je silou semena a vtom, keď pučí je jeho moc. Také 
je aj Božie kráľovstvo: ľudsky malá realita, ktorú 
tvoria tí, ktorí sú chudobní srdcom, tí, ktorí nedôve-
rujú iba vo vlastné sily, ale v silu Božej lásky, tí, ktorí 
sú bezvýznamní v očiach sveta; napriek tomu práve 
cez nich sa prejavuje Kristova sila a mení to, čo je 
zdanlivo bezvýznamné.

Obraz semena je Ježišovi obzvlášť blízky, pre-
tože dobre vyjadruje tajomstvo Božieho kráľov-
stva. V oboch dnešných podobenstvách predstavuje 
„rast“, ale tiež „kontrast“. Vzrast, ktorý prichádza 

vďaka dynamizmu vlo-
ženému do samotného 
semena, a kontrast, kto-
rý existuje medzi ma-
ličkým zrnkom a veľ-
kosťou úrody, ktorá 
z neho vzíde. Odkaz je 
jasný: Božie kráľov-
stvo, aj keď vyžadu-
je našu spoluprácu, je 
predovšetkým Božím 
darom, je to milosť, 
ktorá predchádza člo-
veka a jeho prácu. Naša 
zanedbateľná sila, ktorá 

je pred svetovými problémami v skutočnosti bez-
mocnosťou, ak sa vloží do Božej sily, nemusí sa báť 
prekážok, pretože Pánovo víťazstvo je isté. Je to zá-
zrak Božej lásky, ktorý dáva klíčiť a rásť každému 
semienku dobra, kdekoľvek na zemi. Skúsenosť 
tohto zázraku lásky nás môže robiť optimistami aj 
napriek ťažkostiam, utrpeniam a zlu, s ktorým sa 
stretávame. Semeno klíči a rastie, pretože mu dáva 
vzrast Božia láska. Nech Panna Mária, ktorá ako 
„dobrá zem“ prijala semeno Slova, v nás posilní 
túto vieru a nádej.

Spomienka na Svetový deň utečencov
„Na budúcu stredu 20. júna si pripomíname Sve-

tový deň utečencov, ktorý vyhlásila OSN. Tento deň 
chce upriamiť pozornosť medzinárodného spoločen-
stva na podmienky, v ktorých sa nachádzajú mnohí 
ľudia, predovšetkým rodiny, ktoré sú prinútené opus-
tiť vlastnú zem kvôli ozbrojeným konfliktom a mno-
hým formám násilia. Týchto bratov a sestry uisťujem 
o modlitbe a neustálom angažovaní sa Svätej stolice 
v ich prospech. Zároveň vyzývam, aby boli rešpek-
tované ich práva a mohli sa čo najskôr stretnúť so 
svojimi najbližšími.“

Spomienka na kongres v Dubline
„Dnes sa v Írsku slávi liturgia uzatvárajúca Me-

dzinárodný eucharistický kongres, ktorý z Dublinu 
urobil mesto Eucharistie, kde sa v modlitbe a v prí-
tomnosti Ježiša Krista vo Sviatosti oltárnej zišlo 
mnoho ľudí. Ježiš chcel s nami ostať v tajomstve 
Eucharistie, aby nám umožnil vstúpiť do spoločen-
stva s ním a medzi nami navzájom. Zverme Panne 
Márii ovocie, ktoré dozrelo v týchto dňoch reflexií
a modlitby.“ Preložil:        Jozef Šofranko SJ

                                                                               snímka pz

Benedikt XVI.: Víťazstvo Božieho kráľovstva je isté
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Vatikán 20. júna (TK KBS) – Generálna audiencia sa pre 
vysoké teploty opäť konala v Aule Pavla VI. vo Vatiká-
ne. Svätý Otec vo svojej katechéze upriamil hlavnú po-
zornosť na modlitbu dobrorečenia. 

Drahí bratia a sestry,
naša modlitba je často prosbou o pomoc v našich 

potrebách, čo je človeku prirodzené, pretože pomoc po-
trebujeme, potrebujeme druhého človeka, potrebujeme 
Boha, a tak je nám vlastné žiadať ho o niečo, hľadať 
u neho pomoc. Je dobré uvedomiť si, že modlitba, ktorú 
nás naučil Pán, Otče náš, je modlitbou prosby a Pán nám 
prostredníctvom nej ukazuje priority našej modlitby. 
Čistí a ozdravuje naše túžby a tak očisťuje i naše srd-
cia. Hoci je bežné, že v modlitbe o niečo prosíme, nemá 
byť naša modlitba výhradne prosbou o pomoc, pretože 
máme i dosť dôvodov na to, aby sme ďakovali. Ak sme 
pozorní, vidíme, že od Boha dostávame veľa dobrých 
vecí. Je k nám taký dobrý, že nám ostáva iba ďakovať. 
Naša modlitba má byť i modlitbou chvály, pretože ak je 
naše srdce otvorené, vidíme i napriek všetkým problé-
mom krásu jeho stvorenia a dobrotu, ktorá sa prostred-
níctvom tvorstva prejavuje. Teda, nemáme iba prosiť, 
ale i chváliť a ďakovať. Tak je naša modlitba úplná. Sv. 
Pavol vo svojich listoch o modlitbe nie iba hovorí, ale 
predkladá vzory modlitby, iste i prosebné, predovšetkým 
však modlitby chvály a dobrorečenia za to, čo Boh vy-
konal a neprestajne koná v dejinách ľudstva.

Dnes by som sa rád pozastavil pri prvej kapitole Listu 
Efezanom, ktorá sa začína práve modlitbou, konkrétne 
hymnom dobrorečenia, vyjadrujúcim vďaku a radosť. 
Sv. Pavol dobrorečí Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša 
Krista, pretože „v ňom nám dal poznať tajomstvo svojej 
vôle“ (Ef 1,9). «Mysterion», «mystérium»: je termínom, 
ktorý sa často opakuje vo Svätom písme a v liturgii. 
Nechcem teraz vstupovať do filozofie bežného jazyka,
ktorý týmto termínom označuje skutočnosť, neobsiah-
nuteľnú našou vlastnou inteligenciou. Hymnus, ktorý 
otvára List Efezanom, nás postupne privádza k hlbšiemu 
významu tohto výrazu i ku skutočnosti, ktorú naznačuje. 
„Tajomstvo“ pre veriacich nie je niečím, čo nepoznajú, 
ale je ním predovšetkým milosrdná vôľa Boha, jeho plán 
lásky, ktorá sa v plnosti zjavila v Ježišovi Kristovi a dá-
va nám možnosť „so všetkými svätými pochopiť, aká 
je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať aj Kristovu 
lásku” (Ef 3,18-19). Nepoznané Božie tajomstvo je zja-
vené a spočíva v tom, že Boh nás miluje, miluje nás od 
začiatku, od večnosti.

Pozastavme sa na chvíľu pri tejto slávnostnej a hl-
bokej modlitbe. „Nech je zvelebený Boh a Otec nášho 
Pána Ježiša Krista“ (Ef 1,3). Sv. Pavol používa slovo 
„euloghein“, ktoré sa vo všeobecnosti prekladá hebrej-
ským termínom „barak”: čo značí chváliť, oslavovať, 
ďakovať Bohu Otcovi ako pôvodcovi spásy, ako Tomu, 
ktorý „nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským du-
chovným požehnaním”.

Apoštol ďakuje, chváli, ale i uvažuje nad dôvodmi, 
ktoré ho vedú k tejto chvále, k tejto vďake, predklada-
júc základné prvky Božieho plánu a jeho etapy. Predo-
všetkým máme dobrorečiť Bohu Otcovi, pretože, i nás, 
tak ako sv. Pavla, si „ešte pred stvorením sveta vyvo-
lil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení 
v láske” (v.4). Robí nás svätými a nepoškvrnenými 
v láske. Boh nás povolal k bytiu, k svätosti a toto jeho 
rozhodnutie predchádza stvorenie sveta. Sme stále 
v Božom pláne, v jeho myšlienkach. Spolu s prorokom 
Jeremiášom môžeme tvrdiť, že ešte predtým, ako sme 
boli utvorení v živote matky, On nás už poznal a miloval 
(porov. Jer 1,5). Povolanie k svätosti, teda k spoločen-
stvu s Bohom je súčasťou tohto večného Božieho plánu, 
ktorý v sebe zahŕňa všetkých mužov a ženy sveta, preto-
že je univerzálnym povolaním. Boh nikoho nevylučuje, 
pretože jeho plán je iba láskou. Sv. Ján Zlatoústy potvr-
dzuje: „Boh sám nás urobil svätými a my samotní sme 
povolaní svätými zostať. Svätý je ten, kto žije vo viere“ 
(Homílie na List Efezanom, 1,1,4).

Sv. Pavol pokračuje: Boh nás predurčil, vyvolil si 
nás, aby sme boli „adoptívnymi synmi skrze Ježiša Kris-
ta“. Apoštol zdôrazňuje nezištnosť tohto nádherného 
Božieho plánu s ľudstvom. Boh si nás nevolí preto, že 
sme dobrí, ale preto, že dobrý je On.

V staroveku sa na označenie dobroty používal výraz 
bonum est diffusivum sui, dobro sa šíri samo. Boh je 
dobro, je komunikáciou dobra, chce sa zdieľať, tvorí, 
pretože túži komunikovať svoju dobrotu a učiniť nás 
dobrými a svätými.

V centre modlitby dobrorečenia, Apoštol naznačuje 
spôsob, akým sa uskutočňuje Otcov plán spásy v Kris-
tovi, jeho milovanom Synovi. Píše: „V ňom máme vy-
kúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bo-
hatstva jeho milosti” (Ef 1,7). Obeta Kristovho kríža je 
jedinečnou a neopakovateľnou udalosťou, v ktorej Otec 
žiarivým spôsobom prejavil svoju lásku k nám, nie iba 
slovami, ale konkrétnym spôsobom. Boh je taký kon-
krétny a jeho láska sa uskutočňuje tak, že vstupuje do 
dejín, dáva človeku vnímať, kým je, ukazuje mu, ako 
má žiť v tomto stvorenom svete. Boh prijíma cestu utr-
penia a bolesti podstúpiac smrť. Taká konkrétna je Božia 
láska, ktorá sa podieľa na našom jestvovaní, a to nie iba 
na našom živote, ale i na utrpení a smrti. Obetou kríža 
sa stávame „Božím vlastníctvom“, pretože Kristova 
krv nás zbavuje vín, obmýva nás od zla, vytrháva nás 
z otroctva hriechu a smrti. Sv. Pavol nás pozýva, aby 
sme uvažovali nad hĺbkou Božej lásky, ktorá pretvára 
dejiny, ktorá pretvorila i jeho život a z prenasledovateľa 
kresťanov urobila neúnavného Apoštola evanjelia.

Opäť tu rezonujú uisťujúce slová z Listu Rimanom: 
„Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastné-
ho Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože 
by nám s ním nedaroval všetko!?... A som si istý, že ani 
smrť ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, 

Benedikt XVI.: V modlitbe sa učíme vidieť znaky Božieho plánu spásy
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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 
8,31-32.38-39). Boh sám je pre nás touto istotou a žiad-
ne stvorenie nás nemôže oddialiť od jeho lásky, ktorá je 
silnejšia. Toto si máme vštepiť do našej existencie, do 
nášho kresťanského vedomia.

V závere sa Božie požehnanie završuje zmienkou 
Ducha Svätého, ktorý je prítomný v našich srdciach; Te-
šiteľa, ktorého sme dostali ako prisľúbenú pečať: „On“, 
hovorí Pavol, „je závdavkom nášho dedičstva na vykú-
penie tých, ktorých si získal Boh, na chválu jeho slávy” 
(Ef 1,14). Vykúpenie ešte nie je dovŕšené, to vnímame, 
ale naplní sa, keď tí, ktorých si Boh získal, budú úplne 
spasení. Sme na ceste k vykúpeniu, ktorého podstatnou 
skutočnosťou je Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie. Sme 
sa ceste k definitívnemu vykúpeniu, k úplnému oslobo-
deniu Božích detí. Duch Svätý je istotou, že Boh prive-
die k naplneniu svoj plán spásy, keď „zjednotí v Kris-
tovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi” 
(Ef 1,10). Sv. Ján Zlatoústy túto skutočnosť komentuje 
takto: „Boh si nás vyvolil pre vieru a vtlačil nám do sŕdc 
znamenie dedičstva budúcej slávy“ (Homílie na List 
Efezanom 2,11-14). Je dôležité prijať skutočnosť, že 
cesta vykúpenia je tiež našou cestou, pretože Boh chce 
slobodné stvorenia, ktoré slobodne povedia „áno“. Táto 
cesta bola predovšetkým jeho cestou. Sme v jeho rukách 
a naša sloboda je otvorenou cestou k nemu. Kráčajme 
po tejto ceste vykúpenia, a idúc spolu s Kristom budeme 
vnímať, ako sa vykúpenie realizuje.

Vízia, ktorú predstavuje sv. Pavol v tejto veľkole-
pej modlitbe, nás privádza ku kontemplácii troch osôb 
Najsvätejšej Trojice: Otca, ktorý si nás vyvolil ešte pred 
stvorením sveta, myslel na nás a stvoril nás; Syna, ktorý 
nás vykúpil svojou krvou a Ducha Svätého, závdavku 
nášho vykúpenia a budúcej slávy. V modlitbe sa otvára-
me nazeraniu na veľké tajomstvo, ktoré je Božím plá-
nom lásky o dejinách každého človeka i nášho osobného 
príbehu. V pravidelnej modlitbe, v každodennom vzťa-
hu s Bohom, sa i my naučíme, tak ako sv. Pavol, stále 
jasnejším spôsobom odhaliť znaky tohto plánu a činnos-
ti: v nádhere Stvoriteľa, čo vychádza zo všetkých jeho 
stvorení (porov. Ef 3,9), ako spieva sv. František z As-
sisi: „Buď pochválený, môj Pane, so všetkým svojím 
tvorstvom“ (FF 263). Je dôležité, aby sme práve v tomto 
období prázdnin a dovoleniek, boli pozorní voči kráse 
stvorenia a vnímali v jase tejto nádhery Božiu tvár. Svätí 
vo svojom živote žiarivým spôsobom zjavujú, čo môže 
vykonať Božia moc v slabosti človeka a môže to učiniť 
i s nami. V celých dejinách spásy, v ktorých sa Boh pri-
blížil k nám a s trpezlivosťou očakáva naše časy, má po-
chopenie pre naše nevernosti, povzbudzuje nás v našom 
úsilí a vedie nás.

V modlitbe sa učíme vidieť znaky tohto milosrdné-
ho plánu v putovaní Cirkvi. Tak rastieme v Božej láske, 
otvoriac dvere Najsvätejšej Trojici, aby v nás prebývala, 
osvecovala nás, rozohrievala a viedla našu existenciu. 

„Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj 
Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si 
uňho príbytok”(Jn 14,23), hovorí Ježiš a prisľubuje uče-
níkom Ducha Svätého, ktorý ich všetko naučí. Sv. Irenej 
konštatuje, že Duch Svätý si vtelením zvykol prebývať 
v človeku. V modlitbe si my máme zvyknúť prebývať 
s Bohom. Je to veľmi dôležité práve preto, aby sme sa 
naučili byť s Bohom a tak videli nádheru života s Ním, 
čo je vlastne vykúpením.

Drahí priatelia, keď modlitba živí náš duchovný ži-
vot, stávame sa schopnými uchovávať „tajomstvo vie-
ry“ ako ho nazýva sv. Pavol, v čistom svedomí (porov. 1 
Tim 3,9). Modlitba ako spôsob navyknutia si prebývať 
spolu s Bohom, vytvára mužov a ženy, ktorí nie sú ve-
dení sebectvom, žiadosťou vlastniť, smädom po moci, 
ale nezištnosťou, túžbou milovať, smädom po službe, 
oživovaní samotným Bohom. Iba takto môžeme priniesť 
svetlo do temnoty tohto sveta.

Rád by som ukončil túto katechézu epilógom z lis-
tu Rimanom. Tak ako sv. Pavol, i my oslavujeme Boha, 
pretože nám o sebe zvestoval všetko v Ježišovi Kristovi 
a daroval nám Tešiteľa, Ducha pravdy. Na záver Listu 
Rimanom sv. Pavol píše: „tomu, ktorý má moc utvrdiť 
vás podľa môjho evanjelia a hlásania Ježiša Krista na zá-
klade zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večnosti skryté, 
ale teraz bolo zjavené a skrze Písma prorokov z príkazu 
večného Boha vyjavené všetkým národom, aby posluš-
ne prijali vieru, jemu, jedinému múdremu Bohu sláva 
skrze Ježiša Krista naveky“ (16, 25-27). Amen.

Svätý Otec počas audiencie pozdravil aj slovenských 
pútnikov. „S láskou pozdravujem slovenských pútnikov, 
osobitne z Čierneho Baloga - Dobroče a Rohožníka. 
Bratia a sestry, modlite sa za vašich novokňazov, vysvä-
tených v tomto mesiaci, aby vo svojej službe boli zna-
mením Krista, Dobrého Pastiera. Ochotne žehnám vás, 
vašich drahých i všetkých novokňazov. Pochválený buď 
Ježiš Kristus!“                         Preložila: sr. Agnes Jenčíková CJ

Tlačové stredisko Svätej stolice 
dostane dar - ekologické auto

Vatikán 18. júna (RV) - Talianska firma NGW, zaobe-
rajúca sa výrobou áut na elektrický pohon, darovala 
Tlačovému stredisku Svätej stolice nový model auta 
citycar NGW Zero. V liste, v ktorom firma zdôvod-
ňuje rozhodnutie venovať auto Svätej stolici, sa píše: 
„Osobitný záujem, ktorý pápež Benedikt XVI. venuje 
otázke ochrany životného prostredia... je pre nás, ktorí 
pracujeme v oblasti zelenej ekonomiky, veľkým po-
vzbudením a inšpiráciou“. Predstavitelia firmy, ktorá je
aktívna v charitatívnej oblasti, odovzdajú auto Tlačo-
vému stredisku po stredajšej generálnej audiencii.  -js- 
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P. Lombardi: Neexistujú žiadne 
mená spolupáchateľov

Vatikán 18. júna (RV) - Hovorca Svätej stolice P. Fede-
rico Lombardi sa stretol s novinármi v súvislosti s kau-
zou úniku tajných dokumentov z Vatikánu. P. Lombardi 
odpovedal na otázky novinárov týkajúce sa sobotného 
stretnutia Benedikta XVI. s komisiou kardinálov, ktorá 
z jeho poverenia túto kauzu vyšetruje. Vyvrátil tvrdenia 
niektorých talianskych denníkov, podľa ktorých komisia 
zverejnila mená osôb, ktoré aktívnym spôsobom vynáša-
li dokumenty z Vatikánu a ich spolupáchateľov. Poukázal 
na to, že kauza je v štádiu vyšetrovania a kardinálska ko-
misia zatiaľ vypočula 23 osôb - klerikov, laikov, zamest-
nancov Vatikánu, ako aj osôb mimo Vatikánu vrátane bý-
valého majordóma Paola Gabrieleho. Hovorca požiadal 
zástupcov médií, aby sa držali faktov a zdôraznil, že nie 
je možné odhadnúť, ako dlho vyšetrovanie potrvá.    -js-

Svätý Otec sa stretol s komisiou 
vyšetrujúcou únik dokumentov

Vatikán 18. júna (RV CZ) - Svätý Otec prijal v sobo-
tu 16. júna na audiencii komisiu kardinálov, ktorých 
poveril vyšetrovaním krádeže interných dokumentov 
Svätej stolice. Toto krátke oznámenie je v bulletine 
vatikánskeho tlačového strediska. Spomínanú komi-
siu tvoria kardináli Julian Herranz, slovenský kardi-
nál Jozef Tomko a Salvatore de Giorgi, ktorí zrejme 
Svätého Otca informovali o svojom vyšetrovaní. Ko-
misia ustanovená Benediktom XVI. pracuje paralelne 
s vyšetrovaním vatikánskych orgánov činných v trest-
nom konaní pod vedením vyšetrujúceho sudcu Piera 
Antonia Bonneta a promótora spravodlivosti Nicolu 
Picardiho v súvislosti so zatknutím majordóma Paolo 
Gabrieleho 23. mája 2012.                      Zdroj: RV CZ 

Arcibiskup Rino Fisichella  
vo Vatikáne predstavil Rok viery

Vatikán 21. júna (RV) - Predseda Pápežskej rady na 
podporu novej evanjelizácie Mons. Rino Fisichella 
dnes na tlačovej konferencii vo Vatikáne predstavil 
Rok viery. Benedikt XVI. ho vyhlásil na obdobie 
od 11. októbra 2012 do 24. novembra 2013. Rok 
viery – bohatý na veľké podujatia – má za cieľ po-
silniť vieru veriacich, aby uprostred denných sta-
rostí neprestali zverovať svoju existenciu Pánovi. 

„Len vierou viera rastie a posilňuje sa“ (Porta fidei
7). Vo svetle reflexií obsiahnutých v Apoštolskom
liste Porta fidei Benedikt XVI. vyhlásil Rok viery,
ktorý sa začne v súvislosti s 50. výročím otvorenia 
Druhého vatikánskeho koncilu (1962) a 20. výro-
čím Katechizmu Katolíckej cirkvi (1992).

„Posledný Rok viery bol v roku 1968 a bol 
pripomienkou mučeníckej smrti sv. apoštola Pet-
ra podľa tradície. Nezabúdajme, že to bol rok 68 
a 68. rok pripomína v mysli všetkých špecifické
obdobie histórie. Teda pápež chcel v tej situácii 
a okolnostiach ukončiť Rok viery vyznaním viery 
nazývaným a známym až podnes ako «Vyznanie 
viery Božieho ľudu». Sú to momenty mimoriadne, 
výnimočné, ktoré by sa pre svoju osobitosť mohli 
stať reflexiou predovšetkým v kontexte všeobecnej
krízy. Nezamlčujúc, že je tu aj kríza viery.“

V aktuálnom kontexte , charakterizovanom se-
kularizmom, ktorý núti žiť vo svete, akoby Boh ne-
existoval, Rok viery hodlá ponúknuť cestu, ktorou 
kráča komunita kresťanov, aj tým, ktorí žijú v túžbe 
po Bohu, a tiež v túžbe stretnúť ho nanovo. Ciele, 
navrhnuté Svätým Otcom pre Rok viery v Apoš-
tolskom liste Porta fidei, sú obsiahnuté v programe
dotýkajúcom sa bežného života veriacich a bežnej 
pastorácie, aby sme sa otvorili novej evanjelizácii. 
V tomto zmysle Kongregácia pre Boží kult a dis-
ciplínu sviatostí schválila osobitný formulár svätej 
omše „za novú evanjelizáciu“. Hlavnú rolu v odo-
vzdávaní viery a obnove misionárskeho ducha by 
mali mať všetky hnutia – staré i nové.

„Som presvedčený“ – poznamenal Mons. Rino 
Fisichella – „že to by mohlo byť užitočné, pretože 
Rok viery je rokom, ktorý pobáda hnutia objaviť 
v novej evanjelizácii akýsi prvok spoločného zaan-
gažovania sa v prospech vzrastu Cirkvi.“

Prvým podujatím Roku viery bude kanonizácia 
šiestich mučeníkov za vieru, ktorá sa uskutoční 21. 
októbra 2012. Potom mnohé iniciatívy adresované 
účastníkom Svetových dní mládeže v Brazílii, ale 
aj všetkým veriacim prostredníctvom skúseností 
bratstva a ľudovej zbožnosti. „Ľudová zbožnosť je 
veľmi dôležité vyjadrenie života viery, pretože je 
to osobitný spôsob prežívania viery, napr. na pút-
nických miestach. Sanktuáriá sú osobitým, privile-
govaným priestorom pre novú evanjelizáciu a skú-
senosť viery. Milióny a milióny osôb každý rok 
navštevujú sanktuáriá a stovky, ktorí žijú v rôznych 
spoločenstvách, bratstvách.“

Rok viery má svoje vlastné logo, ktorým budú 
označované všetky oficiálne podujatia a bude mať
aj svoju vlastnú hymnu. Informovanosť o všetkých 
udalostiach Roku viery bude zabezpečená prostred-
níctvom internetovej stránky www.annusfidei.va,
ktorá funguje v anglickej a talianskej verzii. V bu-
dúcnosti sa objaví aj v španielskej, francúzskej, 
nemeckej a poľskej verzii.                                        -jak-
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Svätá stolica vydala vyhlásenie 
ku konferencii OSN Rio+20

Vatikán 16. júna (RV) - Právo na rozvoj v zdravom 
prostredí a sociálnom blahu sú „úzko spojené“ s dôstoj-
nosťou človeka. V opačnom prípade by bol svet uväzne-
ný v technike bez etiky – uvádza sa v dokumente Svä-
tej stolice, ktorý vydala v súvislosti s tretím zasadaním 
Konferencie OSN o trvalo udržateľnom rozvoji, ktoré sa 
konalo 20. – 22. júna v brazílskom Rio de Janeiro.

Svätá stolica poukazuje na tri základné piliere, ktoré 
sú základom boja proti nedostatočnému rozvoju a zhor-
šovaniu životného prostredia. Sú nimi rastúca ekonomi-
ka, ochrana životného prostredia a podpora sociálneho 
blaha. Sú to tri hodnoty, ktoré stáli pri zrode konceptu 
„obnoviteľných zdrojov“ a získali si povedomie vo 
svetovej spoločnosti vďaka medzinárodnej konferencii 
v Riu de Janeiro pred dvadsiatimi rokmi.

Dokument poukazuje na to, že každé rozhodnutie tý-
kajúce sa trvalo obnoviteľných zdrojov musí vychádzať 
z reflexií o človeku ako prvotnom východiskovom bode.
Rozvoj sa nemôže zveriť iba technike, pretože by zostal 
bez etiky. „Je pravdou, že technika vplýva na globalizáciu  
rýchlym tempom, ale je dôležité zdôrazniť nadradenosť 
človeka nad technikou, pretože bez neho by sa stratil zá-
klad, stratil by sa zmysel života“ – píše sa v dokumente. 
Dokument vyzýva, aby štáty spoločne uvažovali nad bu-
dúcnosťou našej planéty a konferencia Rio+20 prispela 
k novému zadefinovaniu modelového rozvoja na základe
princípov, medzi ktorými Svätá stolica na prvom mieste 
uvádza: „prístup k základným dobrám, ako sú: výživa, 
vzdelávanie, bezpečnosť, mier a zdravie“.

Dokument sa ďalej venuje téme subsidiarity, medzi-
národnej pomoci, a solidarity na medzinárodnej úrovni 
v otázkach trvalo obnoviteľných zdrojov, ktorých cie-
ľom je dobro celej spoločnosti.                                    -js-

Výzva COMECE  
účastníkom RIO+20

Brusel 21. júla (RV) - Podpora, zodpovednosť, rozvoj, 
spolupráca, obrátenie sŕdc a myslí – sú kľúčové slová 
výzvy, ktorou sa Komisia biskupských konferencií Eu-
rópskej únie (COMECE) obrátila na predstaviteľov Rio-
+20, konferencie OSN o udržateľnom rozvoji, ktorá sa 
od stredy koná v brazílskom Riu de Janeiro. Výzva, kto-
rú podpísal kardinál Reinhard Marx, predseda COME-
CE, účastníkom konferencie pripomína, že z „kresťan-
ského pohľadu je uznanie dôstojnosti človeka základom 
každého udržateľného rozvoja“. Poukazuje tiež na otáz-
ku „zelenej ekonomiky“, ktorá, ak chce byť prispôso-
bená potrebám udržateľného rozvoja, nemôže sa týkať 

len otázky zmien v produkcii, ale tiež zmien v spotrebe. 
V závere výzvy COMECE upozorňuje, že pre všetkých 
zodpovedných je dôležité „stať sa veľkodušnými, preu-
kázať solidárnosť a pracovať na vytváraní novej kultúry, 
rešpektujúcej stvorenie, spravodlivosť a autentický roz-
voj človeka. Vyzýva predstaviteľov RIO+20 „aby mali 
odvahu urobiť spravodlivé rozhodnutia“.                        -js- 

Arcibiskup Hon Tai-Fai o nelegálnom 
biskupskom svätení

Vatikán 19. júna (RV CZ) - Nelegálne biskupské sväte-
nie ohlásené v čínskom Harbine škodí Cirkvi a zraňu-
je Svätého Otca. Pripomenul to arcibiskup Savio Hon 
Tai-Fai SDB v rozhovore pre katolícku agentúru Asia-
News. Sekretár Kongregácie pre evanjelizáciu národov 
pripomenul, že každá pápežská nominácia je garanciou 
jednoty Cirkvi, a preto je vyhradená Nástupcom sv. Pet-
ra. „Čínska vláda si uzurpuje apoštolskú právomoc,“ do-
dal. Arcibiskup Hon Tai-Fai zároveň uistil o modlitbe za 
štyridsaťosem ročného P. Josepha Que Fushenga, ktorý 
je vládou nútený prijať svätenie. Vyzval ho k vernosti 
Kristovi a Cirkvi a k odmietnutiu svätenia. Vo Vatikáne 
pôsobiaci saleziánsky arcibiskup pôvodom z Hongkon-
gu informoval, že sa osobne pripojuje k akcii čínskych 
katolíkov, ktorí sa postia za to, aby k nelegálnemu sväte-
niu nedošlo. Čínski komunisti by sa mali Cirkvi obávať, 
pretože ponúka Číňanom ďaleko vyššie hodnoty než 
materializmus spojený s peniazmi a vládou. Práve tie-
to hodnoty môžu významne premeniť sociálnu situáciu 
v krajine, dodal arcibiskup Hon Tai-Fai.     Zdroj: RV CZ

Vatikán sa usiluje o „doktrinálny 
poriadok“ na internete

Vatikán 18. júna (RV CZ) - Svätá stolica požiadala o re-
gistráciu internetovej domény „catholic“. Chcel by tak 
zaviesť „doktrinálny poriadok“ v sieti. Vatikán by tak roz-
hodoval, kto môže touto doménou disponovať. Užívateľ 
internetu, ktorý by vstúpil na adresu zakončenú „.catho-
lic“ by mohol očakávať, že sa skutočne stretne s kato-
líckym obsahom. Dnešná situácia má k tomu ďaleko. 
Pod hlavičkou katolicizmu sa skrývajú inštitúcie a ľudia, 
ktorí nemajú s Cirkvou nič spoločné, poznamenal P. Paul 
Tighe, sekretár Pápežskej rady pre spoločenské komuni-
kačné prostriedky. Práve táto inštitúcia požiadala o pride-
lenie domény v štyroch verziách písma: v latinskej abe-
cede, čínskej, arabskej a v azbuke. O priznanie domény 
rozhoduje Internetová korporácia pre udeľovanie názvov 
a čísiel so sídlom v Spojených štátoch.        Zdroj: RV CZ 
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Rím 21. júna (RV) - Podporiť Cirkev v Indii, napo-
môcť ekumenickému dialógu s pravoslávnymi cirk-
vami a zastaviť exodus kresťanov z Blízkeho výcho-
du. Toto sú hlavné úlohy Stretnutia Diel na pomoc 
východným cirkvám (ROACO), ktoré sa konalo 18. 
- 21. júna v Ríme.

Vatikánskemu rozhlasu o stretnutí povedal kar-
dinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre vý-
chodné cirkvi. „Pozvali sme vyššieho arcibiskupa 
Sýro-malabarskej cirkvi v Indii kardinála Georgesa 
Alencherryho. Chceme, aby táto cirkev bola v centre 
našej pozornosti, pretože misionári potrebujú veľkú 
materiálnu podporu pre všetky tu realizované evan-
jelizačné diela. Pozvali sme tiež vyššieho arcibisku-
pa Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Svjatoslava 
Ševčuka. Chceme rovnako upriamiť pozornosť na 
Gréckokatolícku cirkev, ktorá žije v jednej z kra-
jín s veľkou ekumenickou perspektívou, kde musí 
koexistovať s Pravoslávnou cirkvou a jej výzvou je 
predovšetkým rozmach činorodej lásky v tomto spo-
lunažívaní s pravoslávnymi. Pozvali sme aj Mons. 
Maria Zenariho, apoštolského nuncia v Sýrii, kde 
naši katolíci, skúšaní násilím a touto situáciou neis-
toty opúšťajú svoju milovanú krajinu. Potom priro-
dzene stálou témou pre ROACO je Svätá zem, Izrael, 
Palestína a sväté miesta.“

Ku konkrétnej navrhovanej pomoci kardinál uvie-
dol: „Pokiaľ ide o diela pomoci, chceme v prvom 
rade prebudiť k životu solidaritu. Nadovšetko mod-
litbou sprevádzame všetkých našich trpiacich bra-
tov na Blízkom východe, osobitne v Sýrii. Potom sú 
tu výzvy, ktoré sú odozvou na výzvy Svätého Otca 
k ukončeniu násilia, adresované medzinárodným 
autoritám. Chceli by sme vzbudiť solidaritu a zdô-
razniť, že sme tu vďaka veľkorysej pomoci našich 
bratov katolíkov.“ Medzi aktuálnymi výzvami stoja-
cimi pred východnými cirkvami prefekt kongregácie 
zaoberajúcej sa práve ich situáciou, spomenul novú 
evanjelizáciu vzhľadom na stratu zmyslu pre prven-
stvo Boha v tomto prostredí, kde je neustále napätie 
a kde medzináboženský dialóg musí ísť cestou soli-
darity, vzájomného poznania, rešpektu, slobody, úcty 
k ľudským právam. Nejde len o spolužitie s ostatným 
ikresťanmi, ale aj s moslimami – predovšetkým na 
Blízkom východe. Tieto cirkvi svedčia o svojej viere 
nielen ohlasovaním slova, ale aj mučeníctvom. Toto 
je skutočnosť, pre ktorú si musíme tieto cirkvi veľmi 
vážiť pre ich svedectvo vyliatia krvi pre Krista v tom-
to storočí.  

Účastníkov stretnutia prijal v Klementínskej sále 
Apoštolského paláca Benedikt XVI.

Svätý Otec v príhovore pripomenul dôležitú úlo-
hu Kongregácie pre východné cirkvi, ktorá je ga-
rantom a centrom organizovania pomoci cirkvám 
východu. „Súčasná ekonomicko-sociálna situácia,  

tak krehká v celosvetovom rozmere, že nedokáže pre-
budiť ani vyspelé ekonomiky, sa ešte negatívnejším 
spôsobom obracia proti tým znevýhodneným a ničí 
ich súčasnosť aj budúcnosť. Východ, kde sa zrodili 
staré kresťanské tradície, sa zaujíma o tento proces 
osobitným spôsobom, pretože z neho sa rodí neistota 
a nestabilita aj na cirkevnom poli a v oblasti ekume-
nizmu a medzináboženského dialógu. Ide o faktory, 
ktoré otvárajú vnútorné zranenia minulosti a oslabujú 
dialóg, mier a spolužitie medzi národmi, ako aj sku-
točné rešpektovanie ľudských práv, osobitne právo 
na náboženskú slobodu jednotlivca a celej spoločnos-
ti. Garantovanie tohto práva sa vyjadruje verejným 
vyznávaním, a nie iba kultúrnymi termínmi, ale tiež 
pastoračnou, vzdelávacou a sociálnou činnosťou, ako 
aj garanciou všetkých aktivít, ktoré sú neoddeliteľne 
spojené s jeho aktívnym praktizovaním.“

Potom sa osobitným spôsobom, okrem cirkevných 
predstaviteľov Svätej zeme, Indie a Ukrajiny, obrátil 
na apoštolského nuncia v Sýrii Mons. Maria Zenariho, 
ktorý je zároveň predsedom sýrskej pobočky Caritas. 
„Je to príležitosť znovu vyjadriť moju blízkosť bra-
tom a sestrám v Sýrii v ich ťažkom utrpení, osobitne 
nevinným a bezbranným deťom. Nech im naša mod-
litba, naše úsilie a naše konkrétne bratstvo s Kristom 
ako liečivý olej pomáha nestratiť svetlo nádeje v tých-
to chvíľach temnoty a nech od Boha vyprosí múdrosť 
srdca pre tých, ktorí sú zodpovední, aby všetko krvi-
prelievanie a násilie, ktoré so sebou prináša iba bo-
lesť a smrť, prenechalo miesto odpusteniu, zmiereniu 
a pokoju. Nech sa vynaloží všetko úsilie, aj zo strany 
medzinárodného spoločenstva na to, aby Sýria vyš-
la zo súčasnej situácie násilia a krízy, ktoré už trvajú 
dlhý čas a hrozí, že sa premení na všeobecný konflikt
s veľmi negatívnymi dôsledkami pre samotnú krajinu, 
ale aj pre celý región. Naliehavo a vrúcne žiadam, aby 
v tejto chvíli, kedy národ potrebuje urgentnú pomoc, 
bola zabezpečená nevyhnutná humanitárna pomoc, 
ale tiež mnohým osobám, ktoré boli nútené opustiť 
svoje domovy a uchýliť sa do susedných krajín. Hod-
nota ľudského života je najvzácnejšie dobro, ktoré 
musí byť bezpodmienečne vždy chránené.“

V závere príhovoru pápež povedal: „Drahí priate-
lia, Rok viery, ktorý som vyhlásil pri príležitosti 50. 
výročia otvorenia II. vatikánskeho koncilu, ponúkne 
Dielam na pomoc východným cirkvám bohatú in-
špiráciu, aby boli ešte viac svedkami toho, čo hovorí 
Božie slovo: viera bez skutkov je sama v sebe mŕtva 
(porov. Jak 2,17). Buďte vždy svedkami dobročinnej 
lásky, ktorá vyviera z Ježišovho srdca a predstavuje 
svetu Cirkev v jej skutočnej identite a poslaní, ktorá 
ju robí služobníčkou Boha, ktorý je Láska.“ Benedikt 
XVI. prítomných uistil o svojej modlitbe k Pánovi, 
ktorý miluje radostného darcu (porov. 2 Kor 9,7).   
                                                                   -js,  jak-

V Ríme stretnutie Diel na pomoc východným cirkvám
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Dublin 18. júna (RV) - Svätou omšou „Statio Or-
bis“ v aréne Kráľovskej dublinskej spoločnosti sa 
v nedeľu v írskom Dubline skončil 50. medziná-
rodný eucharistický kongres. Predsedal jej kardinál 
Marc Oullet, prefekt 
Kongregácie pre bis-
kupov a pápežský le-
gát na kongrese.

V homílii sa poza-
stavil aj pri posolstve 
Svätého Otca: „Jeho 
príhovor nám pripo-
mína, že tento Medzi-
národný eucharistický 
kongres svedčí o Ka-
tolíckej cirkvi ako 
o univerzálnom spo-
ločenstve mnohých 
jednotlivých cirkví. 
Biskupi, kňazi, rehoľníci a laickí veriaci tu pred-
stavujú Katolícku cirkev, ktorá je prítomná v celom 
svete v tisíckach spoločenstiev, ale v každom z nich 
vo viere a v láske k Ježišovi Kristovi.“

Hoci sa kongres končí, kardinál Oullet povzbudil 
veriacich, aby sa „o vieru, ako najvzácnejší dar“, vždy 
dokázali podeliť: „Aj keď sme niekedy skúšaní v na-
šej viere, nemajme strach a pamätajme na to, kto sme: 
telo Kristovo, ktoré má milovať Boha nad všetky veci, 
a ktoré má žiť v Duchu podľa novej a večnej zmluvy.“

Posolstvo Benedikta XVI. účastníkom 
kongresu v Dubline
Na záver nedeľnej svätej omše v írskom Dubli-

ne bolo účastníkom 50. medzinárodného eucharis-
tického kongresu premietnuté videoposolstvo Svä-
tého Otca. 

Drahí bratia a sestry,
s veľkou radosťou v Pánovi pozdravujem všetkých 

vás, ktorí ste sa zišli na 50. medzinárodnom eucha-
ristickom kongrese v Dubline. Osobitným spôsobom 
kardinála Bradyho, arcibiskupa Martina, kňazov, re-
hoľníkov, írskych veriacich a všetkých vás, ktorí ste 
prišli z ďaleka podporiť írsku cirkev svojou prítom-
nosťou a modlitbami. Téma kongresu – Spoločenstvo 
s Kristom a medzi sebou navzájom – nás vedie k uva-
žovaniu o Cirkvi ako o tajomstve spoločenstva s Kris-
tom a medzi všetkými údmi jeho tela. Od počiatku bol 
termín koinonia, teda spoločenstvo, výrazom, ktorým 
Cirkev označovala samu seba v spojení s Kristom, 
svojim zakladateľom, a sviatosťami, ktoré sama slávi, 
predovšetkým v slávení eucharistie. Prostredníctvom 
krstu sme účastní na Kristovej smrti a znovu sa ro-
díme do veľkej rodiny bratov a sestier Ježiša Krista. 
Skrze Sviatosť birmovania dostávame pečať Ducha 
Svätého a spoluúčasťou na eucharistii vstupujeme  

do spoločenstva s Kristom a medzi sebou, viditeľným 
spôsobom na tejto zemi. K tomu dostávame prísľub 
večného života, ktorý nás čaká.

Kongres sa uskutočňuje v čase, v ktorom sa Cir-
kev na celom svete 
pripravuje na oslavy 
Roku viery, keď si 
pripomína 50. výro-
čie zahájenia Druhého 
vatikánskeho koncilu, 
ktorý viedol k obno-
ve Rímskeho obra-
du takým spôsobom, 
ako sa to neudialo 
nikdy predtým. Dnes, 
s odstupom času od 
pôvodných úmyslov 
koncilových otcov tý-
kajúcich sa liturgickej 

obnovy a vo svetle skúsenosti univerzálnej Cirkvi 
v nasledujúcom období, je jasné, že výsledok bol 
ohromujúci. Ale je tiež rovnako zrejmé, že sa obja-
vili mnohé nepochopenia a zneužívania liturgických 
obradov. Obnovenie vonkajších foriem, ktoré chceli 
konciloví otcovia, malo za cieľ hlbšie preniknúť do 
podstaty tajomstva. Skutočným úmyslom tejto obno-
vy bolo priviesť ľudí k osobnému stretnutiu s Pánom, 
prítomným v Eucharistii, teda k živému Bohu takým 
spôsobom, aby skrze toto stretnutie s Kristovou lás-
kou mohla rásť vzájomná láska medzi jeho bratmi 
a sestrami. Nezriedka obnova liturgie ostala iba pri 
vonkajšom aspekte a „aktívna účasť“ bola zamenená 
s vonkajším konaním. Ešte stále ostáva mnoho, čo 
treba vykonať ku skutočnej liturgickej obnove. No-
vým spôsobom, stále zameranom na materiálne veci, 
sa musíme naučiť znovu rozpoznať tajomnú prítom-
nosť vzkrieseného Pána, ktorý jediný môže dať dych 
a hĺbku nášmu životu.

Eucharistické slávenie je kult celej Cirkvi, ale vy-
žaduje si aj plnú zaangažovanosť každého kresťana 
v poslaní Cirkvi. Zahŕňa v sebe výzvu k svätosti Bo-
žieho ľudu, ale aj výzvu k svätosti jednotlivca. Je to 
slávenie v radosti a jednoduchosti, ale je to tiež sláve-
nie čo najdôstojnejším spôsobom. Pozýva nás kajať 
sa z našich hriechov, ale aj odpúšťať bratom a ses-
trám. Spája nás v Duchu, ale zároveň nám v tom is-
tom Duchu prikazuje, aby sme ohlasovali dobrú zvesť 
o spáse ostatným.

Eucharistická slávnosť je pripomienkou Kristovej 
obety na kríži, jeho tela a krvi ponúknutých v novej 
a večnej zmluve na odpustenie hriechov a premenu 
sveta. Írsko bolo po celé stáročia vnútorne formované 
svätou omšou. Z jej sily a milosti prežívali hrdinským 
spôsobom vieru v tejto zemi celé generácie mníchov, 
mučeníkov a misionárov, ktorí potom túto dobrú zvesť 

V Dubline sa skončil medzinárodný eucharistický kongres
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o Božej láske a odpustení šírili v iných krajinách. Ste 
dedičmi tej cirkvi, ktorá bola veľkou silou dobra vo 
svete a ktorá ponúkla mnohým iným hlbokú a trvajú-
cu lásku ku Kristovi a jeho Najsvätejšej Matke. Vaši 
predkovia v írskej cirkvi poznali spôsob, ako žiť svä-
tosť v osobnom živote, ako ohlasovať radosť, ktorá 
vychádza z evanjelia, ako predstavovať dôležitosť prí-
slušnosti k univerzálnej cirkvi v spoločenstve s Petro-
vým stolcom a ako odovzdávať budúcim generáciám 
lásku k viere a kresťanské čnosti. Naša katolícka vie-
ra, presiaknutá hlbokým zmyslom pre Božiu prítom-
nosť, uchvátená krásou stvorenia, ktoré nás obklopuje 
a očistená prostredníctvom osobnej ľútosti a vedomia 
Božieho odpustenia, je dedičstvom, ktoré sa zdokona-
ľuje a živí vtedy, ak je pravidelne prinášaná na Pánov 
oltár počas svätej omše. Radosť a vďačnosť za takéto 
bohaté dejiny viery boli pred nedávnom zničené hroz-
ným spôsobom, a to odhalením hriechov spáchaných 
kňazmi a zasvätenými osobami voči tým, ktorí im 
boli zverení do starostlivosti. Namiesto toho, aby im 
ukazovali cestu ku Kristovi, cestu k Bohu, namiesto 
svedectva o jeho dobrote, ich zneužívali a ničili dôve-
ryhodnosť posolstva, ktoré prináša Cirkev. Ako mô-
žeme vysvetliť to, že ľudia, ktorí pravidelne prijímali 
Kristovo telo a vyznávali svoje hriechy vo Sviatosti 
pokánia mohli také niečo vykonať? Toto ostane ta-
jomstvom. Je jasné, že ich kresťanstvo nebolo živené 
radostným stretnutím sa s Ježišom Kristom. Ono sa 
stalo obyčajným zvykom. Úmyslom koncilu bolo pre-
konať práve túto formu kresťanstva a znovu objaviť 
vieru ako vnútorný, osobný vzťah s dobrotou Ježiša 
Krista. Eucharistický kongres má podobný cieľ. Tu 
sa chceme stretnúť so vzkrieseným Pánom. Prosme 
ho, aby sa nás dotkol v hĺbke nášho bytia. Nech Ten, 
ktorý po Veľkej noci dýchol na apoštolov a takýmto 
spôsobom im dal svojho Ducha, dá aj nám rovnakým 
spôsobom svoj dych, silu Ducha Svätého, ktorý nám 
pomôže stať sa svedkami jeho lásky a pravdy. Jeho 
pravda, je láska. Kristova láska je pravdou.

Drahí bratia a sestry modlím sa, aby bol kongres 
pre každého z vás plodnou duchovnou skúsenosťou 
spoločenstva s Kristom a jeho Cirkvou. V tejto chvíli 
vás pozývam, aby ste sa ku mne pripojili v modlitbe 
za ďalší Medzinárodný eucharistický kongres, ktorý 
sa uskutoční v roku 2016 v meste Cebu! Zo srdca po-
zdravujem filipínsky ľud a uisťujem ho o svojej blíz-
kosti v modlitbe v čase príprav na toto veľké cirkevné 
stretnutie. Som si istý, že prinesie trvácu duchovnú 
obnovu nie len im, ale všetkým, ktorí sa na ňom zú-
častnia. Teraz zverujem každého z účastníkov práve 
končiaceho sa kongresu pod ochranu Panny Márie, 
Božej matky, a pod ochranu sv. Patrika, veľkého pat-
róna Írska, a ako istotu radosti a pokoja vám udeľu-
jem Apoštolské požehnanie.

V závere pozdravil prítomných aj Mons. Diarmu-
id Martin, dublinský arcibiskup, podľa ktorého počas 

ôsmich dní Eucharistia prebudila v srdciach veriacich 
niečo, „čo ďaleko prekročilo plány a očakávania“: 
„Prežívali sme spoločenstvo Cirkvi. Obohacovali 
sme sa prostredníctvom vzájomného delenia s tými, 
ktorí sa k nám pridali z viac ako 120 krajín. Pripojili 
sme sa ako jednotlivci, farské skupiny a diecézni pút-
nici z celého Írska. Prišli sme sem ako biskupi a kňa-
zi, diakoni, rehoľníci a rehoľníčky, rodiny, laici, ktorí 
oživili náš farský život, mladí ľudia a deti. Katolícke 
spoločenstvá naprieč Írskom a s ním aj mnoho spolo-
čenstiev kresťanských denominácií, sa modlili spolu 
a za toto podujatie.“

Podľa neho 50. medzinárodný eucharistický kon-
gres nebol len akousi osemdňovou udalosťou, ale uká-
zal, aký veľký je smäd v katolíckom spoločenstve po 
prehĺbení pochopenia viery: „Musíme odtiaľto odísť 
s novým zanietením pre Eucharistiu. Musíme odísť 
s obnovenou láskou k Cirkvi. Musíme odtiaľto odísť 
s túžbou hovoriť aj ostatným, nielen o kongrese, ale 
aj o samotnom Ježišovi Kristovi, ktorí nám v seba-
darovaní sa zjavil, že Boh je láska. Eucharistiou sme 
vtiahnutí do tejto sebadarujúcej lásky a sme posilňo-
vaní k tomu, aby sme boli milujúcimi ľuďmi.“

Týždeň eucharistických zamyslení, slávení a ado-
rácií, ako aj svedectiev, prác v skupinách a kultúrnych 
podujatí sa tak skončil. Ďalší medzinárodný eucha-
ristický kongres sa bude konať v roku 2016 v meste 
Cebu na Filipínach.                                js,mf / snímka RV

Kardinál Bertone na oslavách  
výročia kanonizácie pátra Pia

Taliansko 16. júna (RV) - Kardinál Tarcisio Bertone, vati-
kánsky štátny sekretár, sa dnes zúčastnil na oslavách 10. 
výročia kanonizácie stigmatizovaného kapucína sv. pátra 
Pia z Pietrelciny Jánom Pavlom II. (16. júna 2002). V no-
vom kostole, ktorý v krypte uchováva relikvie svätca, 
dnes celebroval svätú omšu za účasti päťtisíc veriacich. 
Eucharistia bola vyvrcholením trojdňových osláv v San 
Giovanni Rotondo, talianskom mestečku, kde v kláštore 
kapucínov páter Pio v roku 1968 zomrel.

Kardinál v homílii pripomenul život svätca, ktorý 
nebol len charizmatickým vychovávateľom, spovední-
kom a duchovným vodcom. „Vinica pátra Pia, v ktorej 
pracoval, nebola ohraničená múrmi kláštora, ale bola 
rozšírená po celom svete. Zachraňovať duše, ohlasovať 
evanjelium, zmierňovať utrpenie, nebol nepatrný projekt, 
pre ktorý páter Pio získaval ďalších pomocníkov k spo-
lupráci.“ Kardinál Bertone popoludní požehnal Geriatriu 
Jána Pavla II., nedávno zrekonštruované zdravotnícke 
zariadenie, a navštívil chorých. Stretol sa tiež s modlitbo-
vými skupinami sv. pátra Pia, ktoré sú rozšírené po celom 
svete. Týchto skupín je približne tritisíc.                     -jak-
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Vo svete narástol počet  
diecéznych i rehoľných kňazov

Taliansko 18. júna (RV) - Za posledných desať ro-
kov narástol počet tak diecéznych, ako aj rehoľných 
kňazov. Vo svojom príspevku to na medzinárodnej 
konferencii Serra International povedal riaditeľ 
Centrálneho štatistického úradu vo Vatikáne. Cie-
ľom konferencie, ktorá sa pred pár dňami skončila 
v talianskom Bari, bolo zhodnotenie uplynulého 
Roka kňazov.

Mons. Vittorio Formenti ďalej pripomenul, že 
súčasné zdôrazňovanie krízy povolaní v médiách, 
sa nezhoduje so štatistickými údajmi, ktorými dis-
ponuje Cirkev. Vatikánsky expert poukázal na fakt, 
že medzi rokmi 2000 - 2010 vzrástol počet duchov-
ných vo svete zo 405-tisíc na 413-tisíc, medzi kto-
rými sú aj stáli diakoni v počte 35-tisíc. Takýto ná-
rast je najväčším za minimálne 50 rokov.

Riaditeľ vatikánskeho štatistického úradu ďalej 
poukázal na fakt, že rastie počet tých, ktorí prosia 
Benedikta XVI. o návrat do kňazského stavu. Ako 
hovorí, pre Benedikta XVI. to bol najväčší dar a vý-
sledok Roku kňazov, pretože v jeho priebehu ho 
požiadalo o návrat do kňazskej služby 460 kňazov, 
pričom v ostatných rokoch sa čísla pohybujú rádo-
vo v desiatkach. Mons. Formenti zdôraznil, že toto 
môže byť jedine darom od Boha a ovocím mnohých 
modlitieb.

Na konferencii vystúpil aj kardinál Zenon Gro-
cholewski, prefekt Kongregácie pre katolícku vý-
chovu, ktorý sa vo svojom príspevku venoval no-
vým pohľadom na Kristovo kňazstvo. Benedikt 
XVI. sa na účastníkov konferencie obrátil v tele-
grame, v ktorom im pripomenul, že Boh je ten, kto-
rý vychováva k dobrému a plnému životu a vyzval 
k modlitbám za nové kňazské povolania.              -js- 

V Maďarsku medzinárodný  
seminár o rómskej problematike

Maďarsko 20. júna (RV) - Podsekretár Pápežskej 
rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich P. Gabri-
ele F. Bentoglio CS sa v utorok zúčastnil na Prvom 
medzinárodnom seminári o projektoch začlenenia 
Rómov v strednej a východnej Európe. Stretnutie 
s názvom „Otváranie dverí” sa koná od 19. do 21. 
júna v maďarskom meste Eger a organizuje ho Kon-
ferencia biskupov Maďarska v spolupráci s nemec-
kou charitatívnou organizáciou Renovabis. Zástupca 
Vatikánu vo svojom príspevku prezentoval činnosť 
Cirkvi v prospech Rómov a zdôraznil pastoráciu, 
ktorá prihliada na duchovný rozmer, na oblasť svia-
tostí a liturgie, ako aj veľké spoločné nasadenie na 
prekonanie ťažkých sociálnych otázok, problémov 
s ubytovaním, školskou a profesionálnou formáciou. 
Podsekretár Pápežskej rady, do kompetencie ktorej 
spadá aj tento apoštolát, pripomenul audienciu Ró-
mov u Svätého Otca z 11. júna 2011 vo Vatikáne 
a nadniesol niektoré perspektívy budúcich pastorač-
ných aktivít v tejto oblasti.                                   -jak-

Generálna kapitula Misionárov 
Spoločnosti Božieho Slova

Rím 21. júna (TK KBS) - Misionári Spoločnosti Bo-
žieho Slova (SVD) začali v nedeľu 17. júna svoju 
17. Generálnu kapitulu v Nemi neďaleko Ríma. Té-
mou generálnej kapituly je „Zo všetkých národov, 
kmeňov a jazykov: zdieľanie interkultúrneho života 
a misie.“ Delegáti kapituly, viacerí oblečení vo svo-
jich tradičných šatách, ktoré používajú ľudia v ich 
krajinách, sa zhromaždili na nádvorí Misijného 
domu Ad Gentes na otvorenie, pričom zástupcovia 
jednotlivých kontinentov niesli pripravené bannery. 
Otváracej eucharistickej slávnosti predsedal gene-
rálny predstavený páter Antonio Pernia, SVD. Na 
začiatku svätej omše bolo k oltáru prinesené v pro-
cesii Sväté písmo.

Sedemdesiatsedem predstavených a 44 zvole-
ných delegátov z 57 provincií a misií bude reprezen-
tovať viac ako 6000 SVD misionárov pracujúcich 
v 73 krajinách sveta. Okrem nich štyria rehoľní bra-
tia a traja koordinátori z generalátu budú tiež účast-
ní na kapitule. Po prvýkrát sú na kapitulu pozvaní aj 
štyria laici, spolupracovníci SVD, ktorí sa zúčastnia 
zasadania počas posledného týždňa. Generálna ka-
pitula zvolí nové generálne vedenie – Generálneho 
predstaveného a šesť radcov. Predpokladá sa, že ge-
nerálna rada bude trvať štyri týždne.

Spoločnosť Božieho Slova (SVD) založil sv. 
Arnold Janssen v roku 1875 v Šteyli, v Holandsku. 
Misionári SVD, známi aj pod názvom verbisti, sa 
angažujú pastorácii, vzdelávaní, biblickom apoštolá-
te, v masmédi8ch a ďalších špecializovaných apoš-
tolátoch na všetkých kontinentoch sveta. Zakladateľ 
poslal svojich prvých misionárov do Číny v r. 1878. 
V roku 2012 otvorila Spoločnosť Božieho Slova 
svoju najnovšiu misiu v Južnom Sudáne.

Slovenskú provinciu zastupuje jej provinciál páter 
Ján Halama, SVD a zúčastňuje sa na nej páter Milan 
Bubák, SVD, ako zástupca administrácie generálnej 
rady. Svoju úlohu na kapitule plní aj brat Ján Mojš, 
SVD ako fotograf a technická podpora kapituly. 

          Sebastian Mattappallil SVD a Ján Halama SVD
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Nové útoky na kresťanov  
zaznamenali v Nigérii a v Indii

Nigéria/India 18. júna (RV) – Uplynulý víkend pozna-
čilo niekoľko útokov namierených voči kresťanom vo 
svete. Jeden z nich si v nigérijskom federálnom štáte 
Kaduna vyžiadal 45 obetí. Teroristická skupina Boko 
Haram tam zaútočila na päť kresťanských kostolov. 
„Obraz absurdnej nenávisti“, takto ho komentoval ria-
diteľ vatikánskeho Tlačového strediska páter Federico 
Lombardi. Medzitým útoky odsúdili aj viaceré európske 
inštitúcie a situácii v Nigérii sa bude venovať aj zasad-
nutie Rady ministrov zahraničných vecí EÚ 25. júna.

O napätej situácií v Nigérií v rozhovore pre Vati-
kánsky rozhlas hovorila talianska rehoľná sestra Semi-
ra Carrozzová, ktorá v krajine pôsobí viac ako dvadsať 
rokov. „Vláda nariadila 24-hodinový zákaz vychádza-
nia. Nemáme svetlo, a nemôžeme sa k nikomu uchý-
liť, pretože sa nemôžeme dostať vonku. Panuje tu stále 
stres a napätie, že v každej chvíli môže dôjsť k útoku. 
Nachádzame sa veľmi blízko miesta, ktoré bolo včera 
napadnuté, je to menej ako kilometer. Napadli dva kos-
toly v Kadune a podpálili domy. Boko Haram tvrdí, že 
verbuje ľudí, ktorí budú platení za to, aby úplne zničili 
kresťanov. Chcú nás zastrašiť a útočia na kostoly v ne-
deľu, keď sa tam zhromažďujú kresťania. V súvislosti 
s nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami chcú do-

Katolícke organizácie žiadajú 
podporu v boji proti hladu

Vatikán 16. júna (RV) - Dve medzinárodne katolícke or-
ganizácie Caritas Internationalis a CIDSE, združujúca 
16 rozvojových agentúr v Európe a Severnej Amerike, 
vyzvali lídrov bohatých krajín, aby na nastávajúcom 
stretnutí G20 (18. a 19. júna) v Mexiku kládli dôraz 
na potravinovú bezpečnosť. „Vo svete je 925 miliónov 
ľudí s nedostatkom potravín“ uvádza sa vo vyhlásení 
Caritas Internationalis. „Každú hodinu zomiera vo sve-
te približne 300 detí na podvýživu a každé štvrté ostáva 
zakrpatené napriek tomu, že v globálnom meradle pro-
dukujeme dostatok potravín. „V súčasnosti sme schopní 
bojovať proti hladu,“ dodáva generálny sekretár Caritas 
Internationalis Michel Roy, a to predovšetkým „pod-
porovaním trvalo udržateľného rozvoja poľnohospo-
dárstva v chudobných krajinách“. „Mexické stretnutie 
je príležitosťou ukázať, že G20 je schopné byť lídrom 
v garantovaní potravinovej bezpečnosti prostredníc-
tvom regulácie obchodu, podporou miestnych fariem 
a vytvorením podmienok pre lepší prístup maloroľní-
kov na trh,“ pridáva sa Bernd Nilles generálny sekretár 
organizácie CIDSE.                               -js-

siahnuť, aby bol nastolený islamský režim, pretože teraz 
guvernérom Kaduny a prezidentom Nigérie kresťania, 
a to im nie je po vôli.“

Napriek výzvam Benedikta XVI. násilie v krajine 
pokračuje a podľa sestry Carrozzovej je jedinou obra-
nou kresťanov spoločná modlitba a viera v Boha.

K podobným útokom došlo aj v indickom štáte 
Urísa, kde skupina 50-tich hinduistických extrémistov 
napadla spoločenstvo v kresťanskej dedine. V miestnej 
cirkvi je ešte stále živá spomienka na pogrom v dištrikte 
Kandhamalu, ktorý vyústil do skutočných protikresťan-
ských masakrov. Ako pre agentúru Fides uviedla Celo-
svetová rada indických kresťanov (GCIC), ekumenická 
organizácia, ktorá monitoruje situáciu kresťanov v Indii, 
ozbrojená skupina hinduistických fanatikov zaútočila na 
50-ročného kresťanského pastora, keď sa vracal z mod-
litbového stretnutia. Ten po útokoch ostal ležať na zemi, 
kde ho našli veriaci a odniesli do nemocnice. Keď sa 
útočníci dozvedeli, že bol pastor zachránený, zaútočili 
na dvanásť kresťanských rodín a spôsobili im vážne zra-
nenia. Následne vyplienili aj ich domovy. Viacerí kres-
ťania sa z obáv pred útokmi uchýlili do okolitých lesov.

Ekumenická organizácia GCIC o útokoch informo-
vala miestnu políciu v Nilgiri. Polícia ju uistila, že príjme 
náležité opatrenia a bude pátrať po osobách zodpoved-
ných za útoky. Polícia pred niekoľkými dňami objavila 
arzenál s viac ako 50 ručnými granátmi a debny s dy-
namitom v dedine Gambhari. Podľa zdrojov Fides mali 
byť výbušniny použité počas ďalších protikresťanských 
nepokojov v štáte Urísa.                                        -mf-
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V Austrálii protestujú tri cirkvi 
proti redefinícii manželstva

Austrália 22. júna (RV CZ) - Katolícka, grécko-pravo-
slávna a anglikánska cirkev sa spojili v proteste proti 
manželstvám rovnakého pohlavia v Austrálii. Katolíc-
ky arcibiskup kardinál George Pell, jeho anglikánsky 
proťajšok Peter Jensen a grécko-pravoslávny arcibiskup 
Stylianos Harkianakis protestujú proti dvom návrhom 
zákona v austrálskom parlamente, ktoré sa usilujú o za-
vedenie homosexuálnych svadieb.
Táto zmena, uvádzajú náboženskí lídri, je nezlučiteľná 
z kresťanstvom a - ako zdôrazňuje najmä kardinál Pell 
- „miesto toho, aby diskriminácia a nespravodlivosť od-
straňovala, naopak ju zavádza.“ Rovnako tak pozerá na 
vec arcibiskup Harkianakis, podľa ktorého je „zmena 
formy tradičného manželstva proti posvätnosti manžel-
stva, ako o ňom hovorí kresťanská viera.“ Anglikánsky 
biskup Jensen k tomu dodáva, že zmena definície man-
želstva presahuje kompetencie parlamentu a že podobné 
opatrenie by spoločnosť roztrieštilo, a tak by sa negatív-
ne podpísalo na spoločnom dobre.           Zdroj: RV CZ
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Donovaly, 20. júna 
(TK KBS) – 72. 
plenárne zasadanie 
Konferencie bis-
kupov Slovenska 
(KBS) sa konalo 
v dňoch 18. až 20. 
júna 2012 v pen-
zióne Zornička na 
Donovaloch.

Na zasadnutí sa 
zúčastnilo 15 bis-
kupov, jeden die-
cézny administrátor 
a jeden z biskupov 
sa ospravedlnil zo 
zdravotných dôvo-
dov.

A p o š t o l s k ý 
nuncius v SR 
Mons. Mario Gi-
ordana prítomným biskupom oznámil, že Svätý 
Otec Benedikt XVI. poďakoval za pozvanie na 
Slovensko, vyprosuje všetkým obyvateľom Bo-
žiu milosť a posiela svoje požehnanie Jubilejné-
mu cyrilo-metodskému roku. Zároveň oznámil, 
že nemôže prijať pozvanie na osobnú návštevu 
našej krajiny.

Témou rokovania pléna KBS bola realizácia 
Roku svätých Cyrila a Metoda. Jubilejný cyri-
lo-metodský rok sa začne slávnostnou svätou 
omšou 5. júla o 10.00 v Nitre. Program jubilej-
ného roku naväzuje na putovanie relikvií sväté-
ho Cyrila po jednotlivých diecézach. Vyvrcho-
lenie roku bude 15. septembra 2013 v Šaštíne. 
Biskupi zároveň posúdili aj ďalší program ju-
bilejného roku. Podrobný program Jubilejného 
cyrilo -metodského roku sa nachádza na strán-
kach www.tkkbs.sk. Postupne bude aktualizo-
vaný.

Zároveň biskupi schválili pastiersky list 
k otvoreniu Roku svätých Cyrila a Metoda, ktorý 
sa bude čítať vo všetkých katolíckych kostoloch 
v nedeľu 1. júla.

Biskupi si vypočuli správu o činnosti Rady 
KBS pre Slovákov v zahraničí a prijali zrieknu-
tie sa doterajšieho predsedu, trnavského arcibis-
kupa Mons. Bezáka a za nového predsedu rady 
zvolili bratislavského pomocného biskupa Mons. 
Jozefa Haľka.

Liturgická komisia KBS predložila plénu 
normy o spovedniciach, ktoré vychádzajú z CIC 
/Kódex kánonického práva/. Zaoberali sa aj ná-
vrhmi na úpravu liturgických textov pripravo-

vaného tretieho typického vydania Rímskeho 
misála v slovenčine. Biskupi prijali zmenu na-
vrhnutú Svätým Otcom, aby sa v slovách pre-
menenia nad Kristovou Krvou namiesto slov-
ného spojenia „za všetkých“ používalo spojenie 
„za mnohých“. Zmena začne platiť až vydaním 
pripravovaného tretieho typického vydania 
Rímskeho misála.

Členovia KBS si vypočuli informáciu o ko-
ordinátorovi Sekcie kultúry života. V nezisko-
vej organizácii KANET n.o., ktorej súčasťou je 
aj Sekcia kultúry života, začal pracovať od 1.6. 
2012 Ing. Marek Michalčík. Jeho úlohou je koor-
dinácia aktivít ochrany ľudského života od priro-
dzeného počatia po prirodzenú smrť.

Medzi bodmi rokovania bola aj príprava 
Národného stretnutie mládeže. Uskutoční sa 
v dňoch 26.-28. júla 2013 počas Svetového stret-
nutia mládeže so Svätým Otcom v Rio de Janei-
ro. Predpokladaným miestom slovenského stret-
nutia bude Ružomberok.

Biskupi sa počas zasadania zaoberali aj otáz-
kou ustanovenia farárov na určitý čas. Plénum 
KBS popri menovaní farára na neurčitý čas, 
čo je prioritná forma menovania farárov podľa 
CIC, môže po schválení Svätou Stolicou, uviesť 
v platnosť ustanovenie farárov na určitý čas. Dô-
vodom tejto možnosti, ktorá je sekundárnou pod-
ľa CIC, je zľahčenie administratívneho konania 
pri prekladaní farárov.

Pravidelným bodom rokovania pléna KBS 
bolo aj stretnutie s predsedom a predsedníčkou 
Konferencie vyšších rehoľných predstavených 
na Slovensku.       TK KBS, jk / snímka Peter Zimen 

72. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska
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BRATISLAVA - V hlavnom meste vysvätil nových 
kňazov a diakonov v sobotu 16. júna Mons. Stanislav 
Zvolenský, bratislavský arcibiskup a metropolita. V Ka-
tedrále sv. Martina v Bratislave bolo vysvätených šesť 
diakonov, jeden františkán a dvaja novokňazi. Sláv-
nostnú svätú omšu koncelebroval pomocný biskup Jo-
zef Haľko a ďalších približne 100 kňazov. Kandidátom 
kňazstva a Posvätného 
rádu diakonátu sa v brati-
slavskej katedrále arcibis-
kup Zvolenský najprv pri-
hovoril v homílii. Potom 
im vkladaním rúk a kon-
sekračnou modlitbou 
vysvätil za kňazov a di-
akonov. Novými kňazmi 
Bratislavskej arcidiecézy 
sa stali Stanislav Čúzy 
a Ivan Barus. Posvätný 
rád diakonátu prijali sied-
mi kandidáti.

TRNAVA - Nových pas-
tierov má od soboty 16. 
júna aj Trnavská arcidiecéza. V Katedrále svätého Jána 
Krstiteľa v Trnave vysvätil trnavský arcibiskup Mons. 
Róbert Bezák za kňazov Petra Belého, Ľuboša Matú-
ša, Martina Klementa a Róbert Ťapušíka. V arcidiecéze 
budú slúžiť aj dvaja noví diakoni - Milan Cehlárik zo 
Serede a Jaroslav Nitkulinec, OFM zo Seredného. V ho-
mílii arcibiskup Bezák poukázall na potrebu a význam 
vzťahu a starostlivosti biskupa voči kňazom vo svojej 
diecéze. Obrátil sa i na kňazov Trnavskej arcidiecézy so 
želaním, aby vysvätených novokňazov a diakonov prijí-
mali medzi seba ako seberovných.

NITRA - Nitrianska diecéza má od piatka 15. júna šty-
roch nových diakonov. Prvý stupeň posvätnej vysviacky 
prijali v katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre 
z rúk pomocného biskupa Mons. Mariána Chovanca. 
V homílii prítomným pripomenul niekoľko dôsledkov 
diakonskej vysviacky pre tých, ktorí ju prijímajú, a to aj 
v súvislosti s liturgickou slávnosťou Najsvätejšieho Srd-
ca Ježišovho. Mons. Chovanec ďalej podčiarkol dôleži-
tosť verejného vyjadrenia záväzku slúžiť Bohu. „A títo 
mladí muži dnes vo svojom živote, pred tvárou Cirkvi, 
to, čo povedali už viackrát vo svojom srdci, v intímnosti 
svojej duše Bohu, povedia všetkým nám: Tu som. Pane, 
idem za tebou. Chcem ti slúžiť. Chcem zostať verný 
tvojej Cirkvi“. Vzorom pre ich zasvätený život má byť 
Ježišova služba ľuďom.

Vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou prijali 
v sobotu 16. júna v katedrále – Bazilike svätého Eme-
ráma v Nitre piati ordinandi kňazskú vysviacku. Svätej 
omši a obradu vysviacky predsedal nitriansky biskup 
Mons. Viliam Judák. Na začiatku bohoslužby hlavný 
celebrant spomenul emeritného biskupa kardinála Jána 

Chryzostoma Korca, s ktorým sa kandidáti kňazstva 
stretli pred nedávnom. Biskup Judák ordinandom pove-
dal, že utrpenie a choroba, v ktorej sa pán kardinál na-
chádza „je taká investícia, ktorá sa nestratí a ktorá iste aj 
bude pomáhať“ v ich kňazskom živote“.

Nitriansky biskup sa v homílii hovoril o kňazstve 
ako o dare. Kňazskou vysviackou, podľa Mons. Judá-

ka, dostáva život človeka 
nový rozmer. „Uvedo-
mujeme si, čo všetko po-
trebujeme k životu, a je 
toho iste veľa. To všetko 
dostávame od Boha. A tu 
sa niečo zásadné mení: 
Nastáva situácia, že aj 
človek môže ponúknuť 
Bohu niečo cenné, môže 
mu darovať seba, svoj 
život, celé svoje srdce. 
Človek sa kňazskou vy-
sviackou stane darom pre 
Boha a pre iných“. Aby 
to tak bolo, biskup Judák 
kládol novokňazom na 

srdce, aby boli mužmi silnej viery v Boha podľa vzoru 
Panny Márie.

BANSKÁ BYSTRICA - Posvätnú vysviacku prijali 
9. júna 2012 v Banskej Bystrici z rúk Jozefa kardinála 
Tomka  novokňazi Dominik Jáger, Peter Lupták, Michal 
Mališ, Jozef Mikula, Miroslav Pintér, Peter Tóth a Vla-
dimír Václavík. Vysviacka bola súčasťou dopoludňajšej 
slávnostnej svätej omše vo Farskom kostole Nanebo-
vzatia Panny Márie. Kardinál Jozef Tomko v homílii 
poukázal na kňazstvo, ako dar a tajomstvo, viditeľné 
očami viery.

Novokňazi budú pôsobiť vo farnostiach Banskobys-
trickej diecézy podľa pôsobísk, ktoré im s dekrétom odo-
vzdal diecézny administrátor Mons. Marián Bublinec. 

V piatok 8. júna 2012 v Banskej Bystrici vysvätil 
kardinál Jozef Tomko na službu piatich nových diakonov 
Banskobystrickej diecézy. Po slávnostnej svätej omši vo 
Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie im die-
cézny administrátor Mons. Marián Bublinec odovzdal 
dekréty o ich diakonskom pôsobisku vo farnostiach. 

KOŠICE - V piatok 15. júna košický arcibiskup met-
ropolita Mons. Bernard Bober udelil vkladaním rúk 
a konsekračnou modlitbou posvätný rád diakonátu ôs-
mim kandidátom. Novými diakonmi pre Košickú arci-
diecézu sa stali Jozef Nemanšík, Ján Kocúrko, Dionýz 
Takáč, Lukáš Durkay, Stanislav Winter, Roman Haško, 
Peter Štiber a Peter Fejerčák. Vo svojej homílii sa arci-
biskup Bober venoval obrazu srdca, keď pripomenul, 
že znakom obetavej lásky je srdce prebodnuté, srdce 
zničené, aby to druhé mohlo žiť. „Vy drahí moji dnes 
dostávate veľké milosti, pretože láska Ježišovho srdca 

V diecézach sa konajú diakonské a kňazské vysviacky
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Kardinál Duka zaslal list  
kvôli stavu kardinála Korca

Praha 17. júna (TS ČBK) - Pražský arcibiskup kardi-
nál Dominik Duka, predseda Českej biskupskej kon-
ferencie (ČBK), zaslal v súvislosti so zdravotným sta-
vom emeritného nitrianskeho biskupa kardinála Jána 
Chryzostoma Korca list nitrianskemu biskupovi Mons. 
Viliamovi Judákovi, v ktorom ho uisťuje menom ČBK 
a celej českej Cirkvi o modlitbách za tohto významné-
ho slovenského kardinála.                     Zdroj: TS ČBK

Zdravotný stav kardinála Korca  
je vážny, no stabilizovaný

Nitra 18. júna (TK KBS) - Kardinál Ján Chryzostom Ko-
rec leží vo Fakultnej nemocnici v Nitre. Po operačnom 
zákroku, ktorý bol vykonaný v stredu minulý týždeň, je 
v umelom spánku, z ktorého je postupne prebúdzaný. 
Jeho zdravotný stav je stabilizovaný.

Minulú stredu ho navštívil nitriansky biskup Mons. 
Viliam Judák. Vyslúžil mu príslušné sviatosti, vrátane 
pomazania chorých. V nedeľu ho pri jeho nemocničnom 
lôžku navštívil aj apoštolský nuncius na Slovensku arci-
biskup Mons. Mario Giordana.

Prostredníctvom kardinála Jozefa Tomka poslal svo-
je osobitné požehnanie kardinálovi Jánovi Chryzosto-
movi Korcovi aj Svätý Otec Benedikt XVI.

Na viacerých miestach v súčasnosti veriaci myslia 
na kardinála Korca v modlitbách, mnohí kňazi za neho 
obetujú sväté omše. Kardinál Korec aj terajší stav pre-
žíva v duchu hesla zakladateľa Spoločnosti Ježišovej 
svätého Ignáca z Loyoly, ktorej je členom od roku 1939 
„Všetko na väčšiu česť a slávu Božiu!“    Miroslav Lyko

sa v dnešný sviatok na vás vylieva plným prúdom. O to 
viac, že práve v dnešný deň, 15. júna, je tomu presne 65 
rokov, čo košický biskup Jozef Čársky v roku 1947 na 
námestí Košíc zasvätil celé východné Slovensko Bož-
skému srdcu,“ povedal arcibiskup Bober. O deň neskôr 
prijali z jeho rúk svätenie 12 novokňazov.

SPIŠSKÁ KAPITULA - V sobotu 16. júna 2012 spiš-
ský biskup Mons. Štefan Sečka vysvätil pre Spišskú 
diecézu osem novokňazov, ktorí sa šesť rokov pripravo-
vali na kňazstvo. Tesne pred vysviackou si vykonali du-
chovné cvičenia a v sobotu 9. júna po vykonaní štátnych 
skúšok boli promovaní na magistrov katolíckej teoló-
gie. Odo dňa kňazskej vysviacky sú dekrétom poverení 
vykonávať kňazskú službu v konkrétnych farnostiach 
Spišskej diecézy. Biskup vo svojej homílii ordinandom 
pripomenul, že v ich kňazskom živote musia pamätať 
na evanjeliové odumieranie tomuto svetu a zapálenosť 
v ohlasovaní Božieho slova.

Novokňazi sa na záver slávnosti poďakovali otcovi 
biskupovi, predstaveným kňazského seminára, svojim 
rodičom, priateľom a známym a úprimne vyznali, že sa 
chcú dávať ako „dobrý chlieb“ Božiemu ľudu, ku ktoré-
mu budú poslaní. 

Spišský biskup vysvätil vo štvrtok 14. júna 2012 pre 
Spišskú diecézu aj sedem nových diakonov, ktorí sa pri-
pravujú na kňazstvo. Biskup v závere slávnosti poukázal 
aj na symbolické číslo „sedem“, čo znamená plnosť. Vy-
jadril tak nádej, že noví diakoni budú tak, ako prví diako-
ni v Cirkvi, ktorých bolo tiež sedem, plní Ducha Svätého 
a nebude im chýbať duch nábožnosti, ochoty a služby. 
Zároveň im pripomenul, že sú jeho prvými diakonmi, 
ktorých svätí ako diecézny biskup. Diakoni počas prázd-
nin budú vykonávať diakonskú prax v jednotlivých far-
nostiach Spišskej diecézy.

ROŽŇAVA - V sobotu 16. júna sa konala v Katedrále 
Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave kňazská vysviac-
ka, pri ktorej z rúk rožňavského biskupa Mons. Vladimí-
ra Fila prijal rád kňazstva dp. Mgr. Peter Vlasatý. V prí-
hovore mu svätiteľ pripomenul jeho úlohy, ktoré sú mu 
zverené ako kňazovi pri ohlasovaní a šírení Evanjelia 
a Božieho Kráľovstva.

PREŠOV - Prešovská archieparchia má od nedele 17. 
júna šiestich novokňazov. V nedeľu 17. júna v Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa im sviatosť kňazstva udelil prešovský 
arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. 

V homílii vladyka Ján Babjak hovoril o potrebe 
horlivých kňazov. Povedal, že v konečnom dôsledku je 
cieľom života každého človeka stať sa svätým, a pokra-
čoval: „Vy, bratia novokňazi a všetci kňazi, otvárajte ľu-
ďom oči, aby sme videli Božie skutky, ktoré koná v na-
šich životoch, aby sme videli jeho lásku k nám, že sme 
boli Ježišom Kristom vykúpení na kríži. Ostaňte verní 
Ježišovi Kristovi. Patríte mu, nezrádzajte ho.“
                         Zdroj: ml, ld, ml, zj, pm, ľp / snímka pz

Kardinál Korec je pri vedomí,  
ďakuje za modlitby a obety

Nitra 19. júna (TK KBS) - Kardinála Jána Chryzos-
toma Korca, ktorý je po operácii hospitalizovaný 
v nitrianskej fakultnej nemocnici, lekári prebudili 
z umelého spánku. Je už pri vedomí a dýcha bez 
pomoci prístrojov. Jeho stav je stabilizovaný.

Kardinála Korca hospitalizovali v nemocnici 
minulý týždeň. Na emeritného nitrianskeho biskupa 
myslia veriaci v modlitbách i pri svätých omšiach. 
Kardinál Korec prejavil vďačnosť veriacim za ich 
modlitby a obety.                                         Miroslav Lyko
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Biskup Galis požehnal sochy  
vierozvestcov v Írsku

Dublin 17. júna (TK KBS) - Množstvo slovenských pút-
nikov i Slovákov žijúcich v Írsku sa v sobotu 16.júna 
zúčastnilo na slovenskej svätej omši v kostole St Mary-
‘s, Star of the Sea v Dubline. Počas nej žilinský biskup 
Tomáš Galis posvätil sochy svätých Cyrila a Metoda, 
ktoré vznikli počas Týždňa sakrálnej tvorby v Mútnom 
na Orave. Jeho organizátor Jozef Malák sa ich rozhodol 
darovať slovenskej komunite v Írsku. „Mám v Dubline 
dcéru, ktorá tu žije so svojím manželom i rodinou. Zažil 
som tu takú živú vieru, čo ma veľmi oslovilo a preto som 
sa rozhodol darovať im tieto sochy,“ vysvetlil Malák.

Sochy, ktoré boli nainštalované do slovenského 
domu – Slovak in Ireland House, posvätil žilinský bis-
kup Mons. Tomáš Galis. Zdôraznil, že Slovákom v Dub-
line by mali pripomínať, že solúnski bratia nám priniesli 
nielen písomníctvo či kultúru, ale aj živú vieru.

Na svätej omši sa okrem desiatok Slovákov zúčast-
nili aj štyri prvoprijímajúce deti. „Myslím, že to pre tie 
deti bol pekný zážitok, keď sv. prijímanie prijali práve 
z rúk biskupa,“ dodala koordinátorka slovenskej kres-
ťanskej komunity Katarína Giertlová.

Po svätej omši biskup spolu s miestnym kňazom za-
sadili v záhrade pri kostole St Mary‘s, Star of the Sea 
v Dubline pamätný strom, ktorý bude symbolizovať 
návštevu pútnikov zo Slovenska v Dubline. Slováci 
miestnej farnosti zase venovali drevenú sochu Panny 
Márie.                                 Júlia Kavecká / snímka autorka

a Slovenska sa zhromaždilo pred budovou Európskeho 
parlamentu, aby pokračovali ulicami k sídlu Rady Eu-
rópy a Medzinárodného súdu pre ľudské práva. Účasť 
slovenskej skupiny sa konala pod záštitou europoslanky-
ne Anny Záborskej, v spoluorganizácii Fóra života.

„Pred každou inštitúciou sme prosili Pána o to, aby 
ľuďom, ktorí rozhodujú o takých vážnych veciach, ako 
sú otázky života, pomohol rozpoznať, že ľudský život 
je naozaj potrebné chrániť od počatia,“ zdôraznila pred-
sedníčka tejto inštitúcie Marcela Dobešová. Upozornila 
na fakt, že v Európe každú hodinu zomiera okolo 300 
detí umelým potratom, a preto sú podobné akcie veľmi 
potrebné pre formovanie verejnej mienky. „Cítili sme 
v rámci globalizácie a v rámci Európskej únie silu, že 
môžeme byť súčasťou tejto manifestácie,“ dodala Do-
bešová.

Medzinárodný Pochod za život má už niekoľkoroč-
nú tradíciu, na základe iniciatívy bavorského pro-life ak-
tivistu Wolfganga Heringa.                            Fórum života

Fórum života na Pochode za život 

Štrasburg 18. júna (TK KBS) - V Štrasburgu sa minulú 
stredu 13. júna konal medzinárodný Pochod za život. Pri-
bližne 100 účastníkov z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska 

Veriaci Požitavska putovali  
na Púť do Tesárskych Mlynian

Tesárske Mlyňany 18. júna (TK KBS) - V nedeľu 17. 
júna putovali veriaci Požitavska na 103. púť k Bož-
skému Srdcu Ježišovmu do Tesárskych Mlynian. 
Medzi pútnikov zavítal aj apoštolský nuncius na 
Slovensku Mons. Mario Giordana, ktorý celebroval 
slávnostnú svätú omšu. Na začiatku homílie odo-
vzdal srdečný pozdrav od Svätého otca Benedikta 
XVI. a poďakovanie za modlitby v jeho službe.

Otec nuncius v homílii analyzoval lásku Najsvä-
tejšieho Kristovho Srdca z čítaní i evanjelia príslušnej 
nedele a aplikoval na výzvy dnešnej doby pre kres-
ťanov. Vyzval pútnikov napĺňať odkaz nevyčerpa-
teľného zdroja Ježišovej lásky voči nám cez Božské 
čnosti - prehlbovaním osobnej viery, upevňovaním 
nádeje vo svete a prejavovaním nezištnej lásky voči 
blížnym. Apeloval na pútnikov, aby si modlitbami, 
častým pristupovaním k sviatosti zmierenia a prijí-
maním svätého prijímania vyprosovali potrebné mi-
losti a boli svedkami evanjelia v súčasnosti.

Apoštolský nuncius zároveň pútnikom poprial, 
aby s načerpanou duchovnou posilou zo slávenia 
tohtoročnej púte dokázali odolávať svetským ná-
strahám. Slávnosť pokračovala modlitbou zasväte-
nia k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorú predniesol 
správca farnosti Peter Kukučka a eucharistickým po-
žehnaním, ktoré udelil otec nuncius Giordana.

Program púte sa začal už v piatok 15. júna krí-
žovou cestou a ďakovnou svätou omšou, ktorú pri 
príležitosti 10. výročia kňazstva slávil vdp. Peter Ku-
kučka, správca farnosti.                           Anna Behulová
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Environmentálna subkomisia 
KBS ku konferencii Rio+20

Bratislava 18. júna (TK KBS) – „Príčina súčasnej 
svetovej situácie je predovšetkým v morálnej rovine 
a východisko z nej vnímame ako návrat k tradičným 
hodnotám, k prírode, k ochrane stvorenstva a k lo-
kálnej udržateľnosti,“ uvádza sa v stanovisku Envi-
ronmentálnej subkomisie pri Konferencii biskupov 
Slovenska. Subkomisia sa vyjadrila k nadchádzajú-
cemu svetovému summitu lídrov krajín OSN o trvalo 
udržateľnom rozvoji, ktorý sa uskutoční od 20. júna 
v brazílskom Rio de Janeiro pod názvom Rio+20.

„Odkaz z Ria na Slovensko a naša odpoveď zo 
Slovenska do Ria je v tom, že sme si vedomí podie-
lu zodpovednosti každého z nás za súčasný stav na 
Zemi, a že môžeme na osobnej úrovni vo svojom 
okolí taktiež pomôcť. Počnúc malými každodennými 
skutkami a príkladom, napríklad v separovaní od-
padov, šetrení energií, vody, surovín, až po zásadné 
osobné rozhodnutia, akými sú odmietnutie konzum-
ného štýlu života, solidarita, zodpovednosť, návrat 
ku koreňom, ku gazdovaniu, k starostlivosti o pôdu 
i angažovanosť v oblasti ochrany životného prostre-
dia,“ píše sa v stanovisku subkomisie.

Katolícka cirkev sa podľa subkomisie hlási 
k ochrane stvorenstva, prírody a životného prostre-
dia, ako Božieho diela. „To je základným princípom 
pre akýkoľvek udržateľný život na našej planéte,“ 
uvádza v stanovisku. Považuje zároveň za kľúčové, 
aby všetci veriaci napĺňali tento odkaz v každoden-
nom živote. Na dôležitosť ochrany stvorenstva upo-
zorňoval nielen sv. František Assiský v 13. storočí, 
ale v súčasnosti i naši pápeži, či už bl. Ján Pavol II., 
alebo súčasný pápež Benedikt XVI.

Na stretnutí RIO+20 sa bude hovoriť predo-
všetkým o riešení klimatických problémov a o „zele-
nej“ ekonomike, ako východisku zo súčasnej situácie. 
Ide o ekonomiku, ktorá sa rozvíja bez ničenia životné-
ho prostredia a sociálnej kvality života ľudí. „Za jeden 
z kľúčových pilierov takejto ekonomiky považujeme 
lokálnu sebestačnosť v potravinách, vode a energiách, 
ku ktorej by sa mala naša spoločnosť presmerovať. 
V praktickom živote to znamená produkovať a kupo-
vať lokálne produkty, využívať polia a lúky pre život 
v regióne a miestne zdroje energií, či už solárnej, ge-
otermálnej alebo udržateľné využívanie energie z bi-
omasy. Chrániť pôdu, vodu a hľadať harmóniu života 
s prírodou vo všetkých oblastiach. Dobrým príkladom 
môže byť ekologické poľnohospodárstvo, prírode 
blízke hospodárenie v lesoch, záhradkárčenie, ochra-
na zelene, opatrenia na zadržiavanie vody v krajine 
i v sídlach, využívanie obnoviteľných zdrojov ener-
gií,“ píše sa v stanovisku.

„Trvalo udržateľný život založený na zodpo-
vednej úcte k Božiemu stvorenstvu chceme aktív-
ne podporovať. Budeme pripravovať informačné  

materiály a vyjadrovať sa k aktuálnym témam ži-
votného prostredia v spoločnosti i v živote Kato-
líckej cirkvi,“ uvádza Environmentálna subkomisia 
KBS.                                    Milan Lichý

Trnavský arcibiskup ocenil  
laikov Trnavskej arcidiecézy

Trnava 22. júna (TK KBS) - V piatok 22. júna 2012 pred 
sviatkom Narodenia sv. Jána Krstiteľa, patróna Trnav-
skej arcidiecézy, na svätej omši v Katedrále sv. Jána 
Krstiteľa v Trnave, trnavský arcibiskup Mons. Róbert 
Bezák, CSsR udelil Cenu biskupa Pavla Jantauscha za 
rok 2012 a odovzdal slávnostné dekréty ako prejav vďa-
ky za obetavosť a vernú službu Cirkvi aktívnym laikom 
vo farnostiach. Cenu biskupa Pavla Jantauscha tento rok 
získali za celoživotný prínos tri trnavské osobnosti: 

PhDr. h.c. Hadrián Radváni je trnavským histori-
kom. Cena sa mu udeľuje za celoživotné dielo. Napo-
sledy vydal publikáciu o Bazilike sv. Mikuláša v Trnave 
a  kandidátovi na svätorečenie Jánovi Simonidesovi, SJ. 
Komplexne zmapoval úctu o  Panne Márii Trnavskej, 
ktorej obraz je v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Má 
vyše 2.000 bibliografických publikačných odkazov.

Vysokoškolský profesor prof. PhDr. Jozef Šimončič, 
CSc. sa venuje histórii, o ktorej publikuje a donedávna 
ju aj prednášal na Trnavskej univerzite. Za komunizmu 
bol perzekuovaný. Jeho poslednou veľkou publikáciou 
je prvý diel monografie o dejinách Trnavy. Prezident SR
mu v roku 2007 udelil štátne vyznamenanie Pribinov 
kríž III. triedy. 

Ing. Karol Jakubčík, povolaním stavbár a stredo-
školský učiteľ sa dlhoročne dobrovoľnícky venuje de-
ťom a mládeži. Je jedným zo zakladateľov detskej or-
ganizácie eRko, pôsobil v Diecéznej animátorskej škole 
ako lektor, je členom farskej Pastoračnej rady a komisie 
Mestského zastupiteľstva pre mládež a šport. V rokoch 
2011 a 2012 koordinoval Noc kostolov v trnavskom 
dekanáte. V roku 2002 bol ocenený Mestským zastupi-
teľstvom v Trnave a v roku 2003 cenou Rady mládeže 
Slovenska  MOST.

Slávnostné dekréty ako prejav vďaky za obetavú 
a vernú službu Cirkvi udelil arcibiskup týmto laikom: 
organistke a vedúcej spevokolu Dane Kubalovej z Vrbo-
vého za tridsaťročnú službu vo farnosti, Renáte Szaboó-
vej z Komárna za desaťročnú obetavú prácu v Spojenej 
cirkevnej škole s vyučovacím jazykom maďarským 
Marianum v Komárne, organistovi Michalovi Šintá-
lovi z Veľkých Kostolian za päťdesiatpäťročnú službu 
farnosti i výučbu nových hudobníkov, kostolníkovi Bo-
humilovi Strečanskému z Dubovian za päťdesiat rokov 
služby a kostolníčke Eleonóre Čurajovej zo Smoleníc za 
šesťdesiat rokov vernej služby vo farnosti.                 -ld- 
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STRUČNE Z DOMOVA
Birmovka odsúdených vo väznici 
v Dubnici n./Váhom
DUBNICA NAD VÁHOM - Vo väzenskej farnosti 
sv. Gorazda v ÚVTOS v Dubnici nad Váhom 8. júna 
ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek udelil 
sviatosť birmovania deviatim odsúdeným a prvého 
svätého prijímania štyrom odsúdeným. Ordinár pri 
nej zdôraznil potrebu transformácie života v Božom 
Duchu, jeho prijatie, aby Duch Svätý mohol vykonať 
premenu v živote človeka.                      Tibor Ujlacký

V Nitre ordinár birmoval vojakov, policajtov 
a ich deti
Nitra - Vo farskom Kostole Navštívenia Panny Má-
rie v Nitre 17. júna predstúpili pred ordinára OS a OZ 
SR Mons. Františka Rábeka vojaci a policajti pôso-
biaci v meste pod Zoborom a súčasne s nimi aj deti 
z vojenských a policajných rodín. Ordinár Rábek im 
udelil v prítomnosti najbližších príbuzných sviatosť 
kresťanskej dospelosti.
Počas svätej omše, ktorú ordinár celebroval spolu 
s policajným kaplánom Martinom Pitkom, vojenským 
kaplánom Jozefom Michňákom a väzenským kaplá-
nom Petrom Hasarom, vo svojom príhovore birmo-
vancom objasnil zmysel a význam sviatosti birmova-
nia, ktorou od Ducha Svätého dostávajú po krste ďalší 
z impulzov pre kvalitatívne nový život, vzrastajúci 
a rozvíjajúci sa vo viere.                           Tibor Ujlacký

Na Skalke pri Trenčíne sa koná 5. ročník vý-
tvarno-literárneho sympózia
Starobylé pútnické miesto na Skalke pri Trenčíne je 
v týchto dňoch prechodným ateliérom pre 12 výtvarní-
kov a 5 literátov, ktorí sa tu zišli na 5. ročníku výtvar-
no-literárneho sympózia Hora et Ars. Sympózium Hora 
et Ars si kladie za cieľ oživiť mnohovýznamný rozmer 
tohto starobylého pútnického miesta. Súčasťou tohto 
sympózia bol aj seminár 12 storočí kresťanstva v stred-
nej Európe, ktorý sa konal  v historických priestoroch re-
fektára Kláštora piaristov v Trenčíne. Zdroj: Rádio Lumen

Vo farnosti Litava púť 
k Božskému srdcu Ježišovmu
LITAVA - Vo farnosti Litava vyvrcholila minulý týž-
deň deväťdňová Púť k Božskému Srdcu Ježišovmu. 
V súčasnosti patrí pod bratstvo približne 58 000 čle-
nov. Členom sa stal aj trnavský arcibiskup Mons. Ró-
bert Bezák, hlavný celebrant piatkovej svätej omše na 
púti. Správca farnosti Jozef Kraus ho pozval, aby spolu 
s pútnikmi oslávil 300. výročie príchodu Bratstva Bož-
ského srdca Ježišovho na Slovensko. 

Okrem toho pozval litavský správca farnosti aj svo-
jich spolužiakov zo seminára, aby spolu so svojim bý-
valým pedagógom a zároveň arcibiskupom Róbertom 
Bezákom oslávili svoje 15. výročie kňazskej vysviac-
ky.                                                             Zdroj: Rádio LUMEN 

Doktorandská konferencia sa konala na GTF 
PU v Prešove
PREŠOV  - Na pôde Gréckokatolíckej teologickej fa-
kulty Prešovskej univerzity v Prešove sa 18. júna 2012 
konal už druhý ročník vedeckej doktorandskej konferen-
cie s názvom Introdukcia do vybranej teologickej prob-
lematiky s podtitulom: Mladý človek vo svetle premien. 
Konferencia prebiehala formou prezentácie príspevkov 
12 doktorandov a následnej panelovej diskusie, ktorá 
viedla k prehlbovaniu prednesených tém
Ponúkla priestor na prezentáciu tém z oblasti pastorácie, 
morálky, filozofie, psychológie, tém dotýkajúcich sa vy-
užitia médií v pastorácii, vnímania potrieb mladých ľudí, 
nových foriem evanjelizácie oslovujúcich mladú gene-
ráciu, porovnania zaužívaných a nových pastoračných 
prístupov súvisiacich so súčasnými zmenami vo svete 
a Cirkvi, v ktorých sa nachádza mladý človek a na ktoré 
je potrebné reagovať.      Martin Tkáč a Veronika Liptáková 

V Bratislave predstavili zámer 
múzea zločinov komunizmu
BRATISLAVA - V Bratislave možno vznikne múzeum 
zločinov a obetí komunizmu. O zámere zriadiť ho novi-
nárov informovali jeho iniciátori. Za myšlienkou stojí 
občianske združenie Nenápadní hrdinovia, podporila ho 
aj Konfederácia politických väzňov. Podobné múzeá je 
možné navštíviť napríklad v Čechách či Nemecku. Or-
ganizátori myšlienky pôvodne nemali budovu, v ktorej 
by mohlo múzeum vzniknúť. Vďaka Vysokej škole sv. 
Alžbety však získali priestory v centre mesta vedľa Úra-
du vlády, ktoré si občianske združenie Nenápadní hrdi-
novia prenajalo za symbolické euro. Na mieste v minu-
losti sídlila ženská rehoľa Sestier sv. Kríža, ako aj prvá 
stredná zdravotnícka škola na Slovensku. V múzeu by 
mala byť aj knižnica.                                    Michal Lipiak

Vyšla kniha obľúbených modlitieb 
Anselma Grüna
BRATISLAVA - Karmelitánske nakladateľstvo prináša 
na slovenský knižný trh zbierku modlitieb od obľúbe-
ného nemeckého benediktína Anselma Grüna s názvom 
Moja modlitebná kniha. Publikácia ponúka okrem textov 
autora aj žalmy, hymny a modlitby významných osob-
ností.Vďaka praktickému formátu ju možno mať poruke 
kdekoľvek a kedykoľvek.  Karmelitánske nakladateľstvo


