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Slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla vo Vatikáne

Svätý Otec pri nej udelí 
pália novým metropolitom
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Kresťania žijúci 
vo Svätej Zemi 
na Palestínskom 
území majú voľ-
ný deň v piatok. 
Ten je totiž po-
svätným dňom 
moslimov. Sú 
tam menšinou 
a tak rešpektujú 
právny poria-
dok daný úze-
mím. Slávnosť 
Najsvätejšieho 

Kristovho Tela a Krvi, ktorý sme pred dvomi týž-
dňami oslávili, pripadá tradične na štvrtok. No 
v mnohých farnostiach sa procesie spojené s osla-
vou Eucharistického Krista konajú na Slovensku 
v nedeľu. Pastoračný dôvod je zrejmý- aby sa na 
procesii mohlo zúčastniť viac ľudí. 

Práve na slávnosť Božieho Tela som bol na 
miestach, kde Ježiš vzal chlieb, lámal a dával... 
A v piatok ma prekvapila veľká procesia Božieho 
Tela v uliciach Betlehema. Hoci je to mesto, kde 
žije veľká skupina kresťanov, nečakal som proce-
siu ulicami medzi mešitami. Žiadna provokácia, 
žiadne násilie. Hoci bol pre moslimov posvätný 
deň a mešity boli otvorené, procesia kresťanov 
prechádzala ulicami bez napätia či policajných 
kordónov. Až sa mi to ťažko chcelo uveriť. Bol 
to okamih dôstojnej, pokojnej a slávnostnej ces-
ty toho, ktorý nás prišiel zachrániť. Keby to tak 
mohlo byť všade tam, kde žijú kresťania a mosli-
movia bok po boku. No smrť afrických kresťanov, 
ktorí zomierajú vo vlastných chrámoch dôsledkom 
atentátov náboženských šialencov, je mementom. 
Betlehemská procesia však nádejou. Zabíjanie 
kresťanov v Afrike i dôstojná procesia v Betlehe-
me nebudú top správami pre médiá. Pre nás však 
pozvánkou k modlitbe- prosebnej i ďakovnej.

Počas uplynulých týždňov som so záujmom 
sledoval jedno veľké mediálne fiasko. Na fareb-
ný dúhový pochod, ktorému médiá venovali ob-
rovský priestor, sa podľa organizátorov chystali 2 
tisícky ľudí. Tí istí organizátori nešikovne dekla-
rovali, že pozvánky rozoslali do viacerých štátov, 
aby im prišli pomôcť vyzerať naozaj masívne. 
Nakoniec podľa nadhodnotených údajov prišlo do 
Bratislavy necelých tisíc ľudí. Z nich bolo naozaj 
veľa práve zo zahraničia. Ak by išlo o hocijaké iné 
podujatie, komentárori by si boli podali tieto fak-
ty s veľkým apetítom. Takéto fiasko tu totiž dlho
nebolo. Svedčé to však čím ďalej tým viac o snahe 
implementovať na Slovensko niečo, čo ani zďale-
ka nie je tak, ako sa predstavuje. Tí, ktorí sa venujú  

problematike manipulácie, dokázali dešifrovať 
hneď niekoľko známych praktík manipulácie ve-
rejnej mienky. Sústavnej a plánovanej. A práve tí, 
ktorí by mali byť odborníkmi na jej odhaľovanie, 
teda novinári, sa nechávajú sami na ňu naladiť 
a propagovať. Vrcholom arogancie je však i tak 
postoj veľvyslancov krajín, kde by si za takúto ak-
tivitu doma vyslúžili tvrdé sankcie.

Jednou z najčastejšie používaných techník ma-
nipulácie je výroba tzv. vhodného nepriateľa. Najú-
činnejšie je, ak ho navonok zosobníme a hovoríme 
o ňom ako o osobe - Cirkev nesúhlasí, nábožen-
stvo hovorí, Vatikán tvrdí - na základe dôkladné-
ho zmiešania minulej a dnešnej reality, množstva 
predsudkov a celkového nastavenia spoločnosti 
možno potom prostredníctvom mediálnej masáže 
dosiahnuť identifikáciu s údajnou obeťou: táto ma-
nipulácia má za úlohu hlavne navodiť podprahový 
pocit, že ak máme spoločného nepriateľa, máme 
aj spoločné ciele. Jediným odporcom pre médiá 
sa tak stala Cirkev, nie zdravý rozum. Aj preto je 
potrebné vždy vhodne voliť formu akcie a rekacie 
a nie sa bezhlavo nechať nalákať do kritiky, ktorá 
je vodou na mlyn tým, ktorí ju vyhľadávajú. Tá im 
totiž umožňuje prezentovať sa ako obeť.

Ale aby sme sa v letnom teple venovali aj iným 
témam. Jednou z tých pozitívnych a pre mnohých 
možno prekvapivých bola aj správa z Talianskeho 
Bari. Pri ceste na letisku, keď som sa vracal zo 
San Giovanni Rotondo, kde prebiehali oslavy 10. 
výročia svätorečenia Pátra Pia, som stretol kardi-
nála Zenona Grocholewského, prefekta Kongre-
gácie pre katolícku výchovu. Na kongrese v Bari 
hodnotili Rok kňazov. Štatistiky boli veľmi zau-
jímavé a povzbudivé. Napriek mohutným atakom 
súvisiacim s pedofilnými škandálmi sa ukázalo, že
súčasné zdôrazňovanie krízy povolaní v médiách, 
sa nezhoduje so štatistickými údajmi, ktorými dis-
ponuje Cirkev. Faktom je, že medzi rokmi 2000 
– 2010 vzrástol počet duchovných vo svete zo 
405-tisíc na 413-tisíc, medzi ktorými sú aj stáli di-
akoni v počte 35-tisíc. Takýto nárast je najväčším 
za minimálne 50 rokov. Ďalším prekvapivým uka-
zovateľom je fakt, že rastie počet tých, ktorí pro-
sia Benedikta XVI. o návrat do kňazského stavu. 
V priebehu kňazského roka požiadalo o návrat do 
kňazskej služby 460 kňazov, pričom v ostatných 
rokoch sa čísla pohybujú rádovo v desiatkach.

Prajem vám, milí poslucháči, aby prežívanie 
primičných svätých omší i vítanie novokňazov, či 
nových kňazov vo farnostiach bolo pre vás dôvo-
dom na nádej a vďaku, že Boh na človeka neza-
búda. 

RV, Jozef Kováčik
snímka Peter Zimen

O ovocí, ktoré nehnije
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Vatikán 24. júna (RV) – Niekoľko tisíc pútnikov 
z celého sveta sa dnes zišlo na Námestí sv. Petra 
vo Vatikáne. So Svätým Otcom sa pomodlili po-
ludňajšiu modlitbu Anjel Pána. Benedikt XVI. sa 
vo svojom príhovore 
zameral na udalosti spo-
jené s narodením Jána 
Krstiteľa.

Drahí bratia a sestry,
dnes, 24. júna, slávi-

me slávnosť Narodenia 
Jána Krstiteľa. Okrem 
Panny Márie, je Krstiteľ 
jediným svätcom, kto-
rého narodeniu je veno-
vaná liturgická slávnosť 
a to preto, že je úzko 
prepojené s tajomstvom 
Vtelenia Božieho Syna. 
Už od matkinho lona je Ján Ježišovým predchod-
com: jeho zázračné počatie oznámil anjel Márii ako 
znak toho, že „Bohu nič nie je nemožné“ (Lk 1, 37), 
šesť mesiacov pred veľkým zázrakom, ktorý nám 
priniesol spásu: zjednotením Boha s človekom mo-
cou Ducha Svätého.

Štyri evanjeliá priznávajú osobe Jána Krstiteľa 
veľkú dôležitosť, považujúc ho za proroka, ktorým 
sa uzatvára Starý zákon a

uvádza Nový, ukazujúc na Ježiša z Nazareta ako 
na Mesiáša, Pánovho Pomazaného. Sám Ježiš po-
vie o Jánovi: „O ňom je napísané:„Hľa, ja posielam 
svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu 
pred tebou.“ Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa 
narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krsti-
teľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je 
väčší ako on” (Mt 11,10-11).

Jánov otec, Zachariáš – manžel Alžbety, Márii-
nej príbuznej – bol kňazom starozákonného kultu. 
Neuveril ihneď správe o otcovstve, v ktoré už ne-

dúfal, a preto onemel až do dňa obriezky dieťaťa, 
ktoré s manželkou nazvali menom naznačeným 
od Boha, Ján, čo znamená: „Pán udeľuje milosť“. 
Vedený Duchom Svätým, Zachariáš takto hovoril 

o poslaní svojho syna: 
„A ty, chlapček, budeš 
sa volať prorokom Naj-
vyššieho: pôjdeš pred 
tvárou Pána, pripravíš 
mu cestu a poučíš jeho 
ľud o spáse, že mu náš 
Boh z hĺbky svojho 
milosrdenstva odpustí 
hriechy“ (Lk 1, 76-78).

To všetko sa usku-
točnilo o tridsať rokov 
neskôr, keď Ján začal 
krstiť v Jordáne a volal 
ľudí, aby sa týmto ges-

tom pokánia pripravili na blížiaci sa príchod Me-
siáša, ktorý mu Boh zjavil počas pobytu v Judskej 
púšti. Práve preto bol nazvaný „Krstiteľom“, teda 
„tým, čo krstí“ (por. Mt 3, 13-17).

Keď jedného dňa prišiel z Nazareta Ježiš, aby sa 
dal pokrstiť, Ján najprv odmietol, ale potom súhla-
sil a videl Ducha Svätého zostúpiť na Ježiša a počul 
hlas nebeského Otca, ktorý ho predstavil ako svoj-
ho Syna (por. Mt 3,13-17). Jánovo poslanie však 
ešte nebolo naplnené. O nejaký čas neskôr mal Je-
žiša predchádzať i v podstúpení násilnej smrti. Bol 
sťatý vo väzení kráľa Herodesa a tak vydal plné 
svedectvo Božiemu Baránkovi, ktorého spoznal 
a verejne predstavil.

Drahí priatelia, Panna Mária pomáhala staršej 
príbuznej Alžbete počas posledného obdobia oča-
kávania Jánovho narodenia. Nech pomáha všetkým 
nasledovať Ježiša, Božieho Syna, ktorého Krstiteľ 
ohlasoval s veľkou pokorou a prorockým zaniete-
ním.                                                           -aj-/ snímka RV

Benedikt XVI. o udalostiach spojených s Jánom Krstiteľom

Vatikán 27. júna (RV) - Ľudská logika hľadá silu, domi-
nanciu, mocenské nástroje, ale plná realizácia spočíva 
v „v zrieknutí sa seba“ – uviedol Benedikt XVI. počas 
generálnej audiencie v Aule Pavla VI. vo Vatikáne. Pri-
pomenul tak cestu, ktorú naznačil Kristus, a rovnako aj 
List sv. Pavla Filipanom, definovaný ako „kristologický
hymnus“. 

Drahí bratia a sestry
naša modlitba sa prejavuje, ako sme mohli 

vidieť počas uplynulých katechéz, mlčaním  

a slovom, spevom a gestami, ktoré zahŕňajú celú 
osobnosť človeka: z pier vstupuje do duše a vychá-
dzajúc zo srdca preniká i celé telo. Túto charakte-
ristiku nachádzame v židovskej modlitbe, osobitne 
v Žalmoch. Dnes by som chcel hovoriť o jednom 
z najstarších hymnov kresťanskej tradície, ktorý 
nám predkladá sv. Pavol v Liste Filipanom, ktorý 
je v istom zmysle jeho duchovným testamentom. 
Je to List, ktorý apoštol diktuje počas pobytu vo 
väzení, pravdepodobne v Ríme. Tuší blížiacu  

Benedikt XVI.: Plná realizácia spočíva v zrieknutí sa seba
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sa smrť, pretože spomína, že má svoju krv vyliať 
na obetu (porov. Flp 2,17).

Napriek situácii veľkého nebezpečenstva, ohrozujú-
ceho jeho fyzickú bezpečnosť, sv. Pavol v celom liste 
vyjadruje radosť z toho, že je Kristovým učeníkom; že 
mu môže ísť v ústrety, až do tej miery, že smrť považu-
je nie za stratu, ale za zisk. V záverečnej kapitole Listu 
silno zaznieva pozvanie k radosti, ktorá je základnou 
charakteristikou našej kresťanskej existencie a našej 
modlitby. Sv. Pavol píše: „Neustále sa radujte v Pánovi, 
hovorím, radujte sa“ (Flp 4,4). Ale ako je možné radovať 
sa zoči-voči odsúdeniu na neodvratnú smrť? Odkiaľ, či 
lepšie povedané, od koho, čerpá sv. Pavol ten pokoj, silu, 
odvahu ísť v ústrety mučeníctvu a preliatiu krvi?

Odpoveď nachádzame v centre Listu Filipanom, 
v časti, ktorú kresťanská tradícia nazýva carmen Chris-
to, pieseň pre Krista, či rozšírenejším názvom „kristolo-
gickým hymnom“, piesňou, v ktorej sa celá pozornosť 
zameriava na Kristove „pocity“, teda na jeho spôsob 
myslenia a jeho konkrétne a žité postoje. Uvedená mod-
litba začína povzbudením: „Zmýšľajte tak ako Kristus 
Ježiš” (Flp 2,5). Toto zmýšľanie a tieto pocity sú pred-
stavené v nasledujúcich veršoch: láska, veľkodušnosť, 
pokora, poslušnosť voči Bohu, sebadarovanie. Nejde 
iba o jednoduché nasledovanie príkladu Krista, v

morálnom zmysle, ale zahŕňa celý jeho spôsob 
myslenia a konania. Modlitba má viesť človeka k stá-
le hlbšiemu poznaniu a láske voči Pánovi, aby mohol 
myslieť, konať a milovať ako On, v Ňom a pre Neho. 
Učiť sa týmto Kristovým pocitom je cestou kresťanské-
ho života.

Teraz by som sa rád pristavil pri niektorých prv-
koch tohto duchovne bohatého hymnu, ktorý opisuje 
celú božskú i ľudskú púť Božieho Syna, zahrňujúc celé 
ľudské dejiny: od zrieknutia sa rovnosti s Bohom, cez 
vtelenie, smrť na kríži a vyzdvihnutie do Otcovej slá-
vy, a sčasti i postoj Adama, človeka od počiatku. Tento 
hymnus na Krista vychádza zo zrieknutia sa rovnosti 
s Bohom „en morphe tou Theou”, ako hovorí grécky 
text. To znamená, že Ježiš je pravý Boh a pravý člo-
vek a svoju „rovnosť s Bohom” neprežíva spôsobom, 
ktorým by triumfoval alebo dokazoval svoju nadrade-
nosť, nepovažuje ju za vlastníctvo, privilégium, žiarlivo 
strážený poklad. Dokonca „zriekol sa“, vyzliekol sa zo 
seba, prijmúc, ako hovorí grécky text „morphe doulos”, 
„prirodzenosť sluhu“, teda stav človeka, poznačený utr-
pením, chudobou, smrťou. Celkom sa priblížil ľuďom, 
vo všetkom okrem hriechu, tak, že sa správal ako slu-
žobník úplne oddaný službe iným. Euzébius Cézarejský 
vo štvrtom storočí v tejto súvislosti potvrdzuje: „Vzal 
na seba námahy údov, ktoré trpia. Vzal za svoje všet-
ky naše neduhy. Trpel a trápil sa kvôli nám: a to všetko 
z veľkej lásky voči ľudstvu“ (La dimostrazione evan-
gelica, 10, 1, 22). Sv. Pavol pokračuje naznačujúc „his-
torický” kontext, v ktorom sa toto Ježišovo uponíženie 
odohralo: „Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť” 
(Flp 2,8). Boží Syn sa skutočne stal človekom a svoju 

cestu dovŕšil v úplnej poslušnosti a vernosti voči Otco-
vej vôli, až do celkového obetovania vlastného života. 
Apoštol upresňuje: „až na smrť na kríži“. Na kríži Ježiš 
dosiahol maximálny stupeň uponíženia, pretože ukrižo-
vanie bolo trestom vyhradeným otrokom a ľuďom bez 
občianskej slobody: „mors turpissima crucis”, píše Ci-
cero (por. In Verrem, V, 64, 165).

Na Kristovom kríži sa uskutočňuje spása človeka 
a Adamova situácia sa mení: Adam, stvorený na obraz 
a podobu Boha, si nárokuje byť ako Boh a to vlastný-
mi silami, a postaviť sa na Božie miesto. Tým stratil 
pôvodnú dôstojnosť, ktorá mu bola darovaná. Ježiš, 
naopak, hoci bol rovný Bohu, sa znížil, ponoril sa do 
ľudského rozpoloženia, v úplnej vernosti voči Otcovi, 
aby vykúpil Adama, ktorý žije v každom z nás a opäť 
daroval človeku stratenú dôstojnosť. Cirkevní otcovia 
zdôrazňujú, že On sa stal poslušným, keď prijal na seba 
ľudskú prirodzenosť, prostredníctvom svojej pokory 
a podriadenosti, ktoré Adam stratil pre svoju neposluš-
nosť.

V modlitbe a vo vzťahu k Bohu otvárame svoju 
myseľ, srdce a vôľu činnosti Ducha Svätého, aby sme 
vstúpili do tej istej dynamiky života, ako potvrdzuje 
i sv. Cyril Alexandrijský, ktorého spomienku dnes slá-
vime: „Činnosť Ducha Svätého sa nás snaží pretvoriť 
prostredníctvom milosti na dokonalý obraz jeho uponí-
ženia“ (Lettera Festale 10, 4). Ľudská logika sa namiesto 
toho usiluje o sebarealizáciu prostredníctvom moci 
a vládnutia. Človek neprestajne pokračuje v stavaní Ba-
bylonskej veže vlastnými silami, aby si zabezpečil úro-
veň Boha, aby bol ako Boh. Vtelenie a kríž nám pripo-
mínajú, že plná realizácia spočíva v zosúladení vlastnej 
vôle s vôľou Otca, v zrieknutí sa seba, vlastného sebec-
tva, aby sme sa naplnili láskou voči Bohu a tak sa stali 
naozaj schopnými milovať druhých. Človek nenájde 
seba samého, ak ostane uzavretý v sebe, vo vlastnom 
sebapotvrdzovaní. Nájde sa, iba ak vyjde zo seba. Iba 
ak zanecháme seba, skutočne sa nájdeme. I Adam chcel 
napodobňovať Boha, čo iste nebolo zlé, jeho idea o Bo-
hu však bola nesprávna. Boh nie je iba veľký, Boh je 
láska, ktorá sa dáva, už teraz v Trojici, ako i v stvorení. 
Napodobňovať Boha znamená vyjsť zo seba a darovať 
sa v láske.

V druhej časti tohto kristologického hymnu v Liste 
Filipanom sa mení subjekt: už ním nie je Kristus, ale 
Boh Otec. Sv. Pavol zdôrazňuje, že práve kvôli posluš-
nosti voči Otcovej vôli, Boh Krista „nad všetko povýšil 
a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno” (Flp 2,9). 
Ten, čo sa najhlbšie ponížil a vzal na seba podobu sluhu, 
bol vyzdvihnutý, povýšený nad všetko, a dostal od Otca 
meno „Kyrios“, „Pán“, teda najvyššiu dôstojnosť a

vládu. Pred týmto novým menom, ktoré je v sku-
točnosti menom Boha v Starom zákone, nech sa zohne 
každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a nech každý 
jazyk vyznáva: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha 
Otca (porov. vv. 10-11). Ježiš, ktorý je vyvýšený, je ten 
istý, ktorý počas Poslednej večere odkladá svoje šaty, 
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Svätý Otec si uctil pamiatku  
svojho zosnulého spovedníka

Rím 23. júna (TK KBS) - Vo veku 77 rokov 20. júna zo-
mrel v Ríme P. Mariusz Paczóski OFMConv., dlhoročný 
spovedník Svätého Otca Benedikta XVI.

Páter Mariusz sa narodil 29. augusta 1935 v Poľ-
sku. V roku 1951 vstúpil do Rehole minoritov. Študo-
val v Lodzi a v Krakove. Za kňaza bol vysvätený v roku 
1960. Pracoval v rôznych kláštoroch v Poľsku. V roku 
1977 na Lublinskej Univerzite získal doktorát z práva. 
Plnil úlohy magistra novicov, provinciála a od roku 1983 
- 1989 bol predsedom Konferencie vyšších rehoľných 
predstavených v Poľsku. Významnou kapitolou jeho 
života bola príprava podkladov pre kanonizáciu svojho 
rehoľného spolubrata mučeníka Pátra Maximiliána M. 
Kolbeho.

V nasledujúcom období plnil úlohu vicekustóda 
v Svätého Konventu v Assisi, predstaveného v Niepoka-
lanowe, a od jubilejného roku 2000 slúžil ako spovedník 
v bazilike sv. Petra na Vatikáne. V roku 2005 bol meno-
vaný do úradu rektora Kolégia Vatikánskych penitenciá-
rov, čo plnil až do roku 2009. Za celé toto obdobie poby-
tu v Ríme až do svojej smrti slúžil kardinálovi Jozefovi 
Ratzingerovi a neskôr Jeho Svätosti Benediktovi XVI. 
ako spovedník.

Zomrel v 60. roku rehoľného života a 53. roku kňaz-
stva. V sobotu 23. júna sa konala pohrebná svätá omša 
v Bazilike sv. Petra. Pozostatky P. Mariusza si v sobotu 
uctil aj Svätý Otec súkromnou návštevou v kostole sv. 
Štefana degli Abissini vo Vatikánskych záhradách, kde 
sú vystavené k verejnej rozlúčke. P. Mariusz bude odpo-
čívať na cintoríne v Niepokalanowe, pri kláštore, ktorý 
založil sv. Maximilián a ktorého bol sám dlhoročným 
gvardiánom.                       P. Tomáš Lesňák OFMConv.

opáše sa zásterou, skláňa sa k nohám apoštolov, aby 
ich umyl a pýta sa ich: „Chápete, čo som vám urobil? 
Vy ma oslovujete: „Učiteľ“ a: „Pane“ a dobre hovorí-
te, lebo to som. Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl 
nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať” 
(Jn 13,12-14). Je dôležité, aby sme na túto skutočnosť 
pamätali v našej modlitbe i v živote: „výstup k Bohu 
sa uskutočňuje prostredníctvom zníženia sa k pokornej 
službe, sklonením sa k láske, ktorá je Božou podstatou 
a naozajstnou silou, ktorá očisťuje a uschopňuje člove-
ka vnímať a vidieť Boha“ (por. Ježiš z Nazareta, Milano 
2007, p. 120).

Hymnus Listu Filipanom nám ponúka dva dôležité 
návrhy pre našu modlitbu. Prvým je zvolanie „Pane“, 
adresované Ježišovi Kristovi, ktorý sedí po pravi-
ci Otca: on je jediným Pánom nášho života uprostred 
mnohých, čo nám chcú vládnuť. Je preto dôležité, aby 
sme mali rebríček hodnôt, v ktorom prvé miesto bude 
patriť Bohu, a mohli sme tvrdiť so sv. Pavlom: „všetko 
pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježi-
ša, môjho Pána” (Flp 3,8). Po stretnutí so Zmŕtvychvsta-
lým pochopil, že On je jediným pokladom, pre ktorého 
sa oplatí stratiť i vlastný život.

Druhým návrhom je prostrácia, „pokľaknutie kaž-
dého kolena“, na zemi i na nebi, ako hovorí sv. Pavol, 
keď sa odvoláva na výrok proroka Izaiáša naznačujú-
ci poklonu, ktorú sú všetky stvorenia povinné vzdávať 
Bohu (porov. Iz 45,23). Pokľaknutím pred Najsvätejšou 
Sviatosťou či kľačaním počas modlitby i telom vyjad-
rujeme postoj adorácie pred Bohom. Odtiaľ vychádza 
dôležitosť konať toto gesto nie zvykovo a náhlivo, ale 
s hlbokým pochopením. Pokľaknutím pre Pánom vy-
znávame našu vieru v neho, uznávame, že je jediným 
Pánom nášho života.

Drahí bratia a sestry, v našej modlitbe zameriavajme 
pohľad na Ukrižovaného, častejšie zotrvávajme v ado-
rácii pred Eucharistiou, aby sme vstúpili do lásky Boha, 
ktorý sa s pokorou znížil, aby nás pozdvihol k sebe. 
V úvode tejto katechézy sme sa pýtali, ako sa mohol sv. 
Pavol radovať v bezprostrednej blízkosti mučeníctva 
a vyliatia krvi. Je to možné, pretože Apoštol nikdy neod-
vrátil svoj pohľad od Krista, až kým sa mu nepripodobnil 
v smrti, „aby tak nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕt-
vych (Flp 3,11). Ako sv. František pred krížom, zvolaj-
me i my: Najvyšší, slávny Bože, osvieť temnoty môjho 
srdca. Daj mi pravú vieru, pevnú nádej a dokonalú lásku, 
múdrosť a poznanie, aby som plnil tvoju pravú a svätú 
vôľu. Amen (porov. Modlitba pred Ukrižovaným: FF 
[276]).                                 Preložila: sr. Agnes Jenčíková CJ

Svätý Otec sa počas generálnej audiencie v krátkosti 
prihovoril aj slovenským pútnikom, ktorí v týchto dňoch 
navštívili Rím, osobitne z farnosti Šuňava: „Bratia a ses-
try, pozajtra budeme sláviť slávnosť svätých Petra a Pav-
la. Nech návšteva ich hrobov upevní vašu lásku ku Kris-
tovej Cirkvi, ktorá je postavená na apoštoloch. S láskou 
vás žehnám. Pochválený buď Ježiš Kristus!“

Modlitbová vigília  
za Svätého Otca a jeho pontifikát

Vatikán 23. júna (RV) - Modlitbová vigília za Bene-
dikta XVI. a jeho pontifikát – tradičná iniciatíva Hnu-
tia rodinnej lásky – sa konala v piatok na Námestí sv. 
Petra vo Vatikáne. Začala sa pri svetle fakieľ ako sym-
bolu Kristovho svetla a predsedal jej kardinál Angelo 
Comastri. Podľa organizátorov ide o zhromaždenie 
sa okolo Svätého Otca, priamo pod jeho oknami, ako 
jedna rodina, o verejné prejavenie podpory a blízkos-
ti a hlavne o spoločnú modlitbu, aby mu Pán dával 
silu a svetlo aj v týchto chvíľach. Kardinál Comastri 
navrhol pre tento ročník modlitbovej vigílie modlitbu 
bolestných tajomstiev posvätného ruženca, aby sme 
dokázali s pohľadom upretým na Ježiša a jeho Matku 
prechádzať aktuálnymi ťažkosťami.                     -jak-
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Benedikt XVI. prijal na členov 
konfederácie Coldiretti

Vatikán 22. júna (RV) - Benedikt XVI. prijal na 
osobitnej audiencii členov Národnej konfederácie 
Coldiretti, talianskej organizácie, ktorá združu-
je pracovníkov, zamestnávateľov a podnikateľov 
v poľnohospodárskej oblasti a rybolove. Vo svojom 
príhovore označil súčasnú ekonomickú krízu pre 
podnikateľov v tomto sektore za „ťažkú a nevída-
nú výzvu“ ktorej majú celiť s „novým a hlbokým 
zmyslom pre zodpovednosť“. V tejto situácii Svätý 
Otec povzbudil podnikateľov k „solidárnosti a zdie-
ľaniu dobier s inými“: „Vychádzajúc z toho, že za 
súčasnou ekonomickou krízou stojí morálna kríza, 
snažte sa o to, aby etické požiadavky boli vždy na 
prvom mieste pred každou inou záležitosťou“.

Poukázal na to, že je nevyhnutné ísť ku koreňom 
krízy „a napomôcť znovuobjaveniu duchovných hod-
nôt, z ktorých potom pramenia nové idey, projekty 
a samotná činnosť“. S pohľadom na budúce generá-
cie je etika základným kameňom spoločnosti.

„Je nevyhnutné aby rodina, škola, odbory a kaž-
dá iná politická, kultúrna a občianska inštitúcia 
spolupracovali na dielach, ktoré budú stimulom 
a podporou predovšetkým pre mladých ludí. Sú plní 
plánov a nádejí, úprimne sa snažia budovať svoju 
budúcnosť a očakávajú od dospelých príklad a dob-
ré návrhy. Nemôžeme sklamať ich očakávania,“ do-
dal Benedikt XVI.

V ďalšej časti svojho príhovoru sa zameral na úlo-
hu podnikateľov v sociálnej oblasti, pretože od nich 
sa očakáva, aby sa „začala realizovať dobrá sociálna 
politika v prospech ľudskej osoby a jej profesionality, 
predovšetkým s pohľadom na zásadnú úlohu rodiny 
v spoločnosti“. „Od vás sa žiada – pokračoval Svä-
tý Otec – nové ponímanie a odvaha k zodpovednos-
ti v oblasti poľnohospodárstva“. Všetko to, čo slúži 
spoločnému dobru a dôstojnosti človeka, čestnosť 
a transparentnosť vo vykonávaní služieb.                 -js-

O stretnutí vatikánskych dikastérií 
s Benediktom XVI.

Vatikán 23. júna (RV) - Obnovenie a posilnenie 
atmosféry pokoja a dôvery vo vzťahoch Rímskej 
kúrie bolo hlavným zámerom dnešných stretnutí na 
najvyššej úrovni vo Vatikáne. Svätý Otec sa najskôr 
v sále Bologna v Apoštolskom paláci stretol s pred-
sedami pápežských dikastérií, v podvečer s užšou 

skupinou kardinálov, ktorá vyšetruje kauzu úniku 
dokumentov.

„V kontexte situácie vzniknutej po úniku taj-
ných dokumentov Svätý Otec dôkladne zvažuje 
svoje úvahy o nepretržitom dialógu s osobami, kto-
ré s ním zdieľajú zodpovednosť za vedenie Cirkvi.“ 
Týmito slovami vysvetlil motívy týchto pracovných 
stretnutí novinárom páter Federico Lombardi, riadi-
teľ Tlačového strediska Svätej stolice.

Ako je známe – poznamenal hovorca Vatikánu 
–, minulú sobotu Benedikt XVI. požiadal, aby „bol 
informovaný v čo najširšom rozsahu o priebehu 
prešetrovania“ komisiou kardinálov, vedenou kar-
dinálom Julianom Herranzom. Dnešné dopolud-
ňajšie stretnutie bolo venované otázkam dobrej ko-
ordinácie práce v kúrii, dnes výnimočne potrebnej 
a naliehavej pre účinnosť svedectva o jednote du-
cha, ktorý ju vedie.

V podvečer sa Benedikt XVI. stretol so skupi-
nou piatich kardinálov: Georgem Pellom, Marcom 
Ouelletom, Jeanom Louisom Tauranom, Camillom 
Ruinim a Jozefom Tomkom, ktorí – ako uviedol P. 
Lombardi – „vďaka svojim veľkým a rozmanitým 
skúsenostiam v službe Cirkvi, nielen v rímskom, 
ale aj medzinárodnom kontexte, môžu užitočnou 
výmenou poznatkov a názorov s pápežom napo-
môcť obnove požadovanej atmosféry upokojenia 
a dôvery v službách Rímskej kúrie“.

Podľa slov hovorcu bude Svätý Otec prirodze-
ne v rozhovoroch a reflexiách „pokračovať aj v na-
sledujúcich dňoch a využije tiež príchod mnohých 
pastierov Cirkvi do Ríma pri príležitosti slávnosti 
sv. Petra a Pavla, ktorá je mimoriadnou príležitos-
ťou na to, aby sa univerzálna Cirkev cítila zjed-
notená s ním prostredníctvom modlitby, služby 
a svedectva viery pre ľudstvo našich čias“.      -jak-

Apoštolským nuncium pre EÚ  
sa stal Mons. Alain Lebeaupin

Vatikán 23. júna (RV) - Svätý Otec vymenoval 
apoštolského nuncia pre Európsku úniu. Stal sa ním 
Mons. Alain Paul Lebeaupin, titulárny arcibiskup 
Vico Equense, ktorý bol doterajším nunciom v Keni 
a stálym pozorovateľom Svätej stolice pri agentú-
rach Organizácie spojených národov UNEP (United 
Nations Environment Programme) a Un-HABITAT 
(United Nations Human Settlements Programme). 
Alain Paul Charles Lebeaupin sa narodil v Paríži 
v roku 1945 a v diplomatických službách Svätej 
stolice pracuje od roku 1979.                                 -jak-
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Benedikt XVI. navštívil obyvateľov 
postihnutých zemetrasení

Taliansko 26. júna (RV) - Benedikt XVI. navštívil jedno 
z miest talianskeho regiónu Emilia Romagna - Rovereto 
di Novi. Ide o miesto, ktoré 20. a 29. mája tohto roka 
postihlo zemetrasenie s obrovskými škodami. Cieľom 
zhruba dvojhodinovej návštevy Svätého Otca bolo upo-
zorniť na drámu ľudí a vyjadriť im svoju blízkosť.

Z Vatikánu odletel Benedikt XVI. okolo 9:00 h. Po 
vyše hodinovom lete pristál na športovom ihrisku v San 
Maríno di Carpi v provincii Modena, kde si pozrel 
takzvanú „červenú zónu“. Potom sa na námestí stretol 
s obyvateľmi mesta, kde po privítaní zo strany preziden-
ta regiónu Emilia-Romagna a kardinála Carla Caffarru 
predniesol príhovor.

Podľa posledných údajov Civilnej ochrany zemetra-
senie pripravilo o život desiatky ľudí, ekonomiku oblasti 
donútilo padnúť na kolená. Okolo 45-tisíc budov má na-
rušenú statiku, iba 4700 je vyhlásených za obývateľné. 
Výrobný sektor úplne zastavený. Konferencia biskupov 
Talianska venovala siedmim postihnutým diecézam 
okrem národnej zbierky tri milióny eur.

Svätý Otec v priebehu utorkového dňa pozdravil 
viac než 120 obyvateľov stredotalianskeho regiónu 
Emilia Romagna namiesto plánovaných päťdesiatich. 
Boli medzi nimi dobrovoľníci civilnej ochrany, rodiny, 
predstavitelia štátnej správy a samozrejme kňazi. Teda 
tí, okolo ktorých sa po zemetrasení ľudia v malých 
obciach spontánne združovali, ako našej rozhlasovej 
stanici oznámil O. Massimo Dotti, rektor diecézneho 
seminára v Carpi: „Kňazi boli významným vzorom 
obetavosti a starostlivosti o svoje komunity. Mnohí 
z nich vo svojej starobe prišli o kostoly, ktoré udržo-
vali ako rodinné klenoty. Cítia však, že ich poslaním je 
posilňovať súdržnosť spoločenstva a že sú vo všetkých 
ohľadoch spojivom. Priateľské rozhovory a udeľova-
nie sviatosti, hlásanie Slova a letné detské tábory – to 
všetko v ťažkých podmienkach pokračuje a nezasta-
vilo sa. Z oratórií sa stali stanové mestečka, farské  

Benedikt XVI. dostal knihu  
venovanú výskumu  
kmeňových buniek

Vatikán 28. júna (TK KBS/RV CZ) - „Naše kmeňové 
bunky: tajomstvo života a záhady uzdravenia“ je názov 
knihy, ktorú pri stredajšej generálnej audiencii venovali 
Benediktovi XVI. jej autori Mons. Tomasz Trafny z Pá-
pežskej rady pre kultúru, Robin Smith, poverený admi-
nistrátor biofarmaceutickej spoločnosti NeoStem a Max 
Gomez z nadácie Stem for Life Foundation.

Kniha venovaná výskumu nad dospelými kmeňový-
mi bunkami a možnosťami ich aplikácie je výsledkom 
spolupráce spomínanej Pápežskej rady (prostredníc-
tvom charitatívnej nadácie STOQ International) a nadá-
cie Stem for Life Foundation. Vo voľnom predaji bude 
od konca tohto roka.

Zväzok zhŕňa problematiku, ktorou sa zaoberala 
I. medzinárodná konferencia o dospelých kmeňových 
bunkách zorganizovaná vlani vo Vatikáne, a ponúka 
čitateľom prehľad doterajšieho bádania o dospelých 
kmeňových bunkách a ich úlohe v regeneratívnej me-
dicíne. Prístupným jazykom predstavuje fascinujúce 
možnosti dospelých kmeňových buniek ako regene-
ráciu poškodených orgánov, odvrátenie slepoty, boj 
s rakovinou či zastavenie postupu degeneratívnych 
chorôb ako aj Alzheimerova choroba, skleróza multi-
plex a ďalšie choroby.

„Okrem popularizácie vedy sme zaradili do knihy 
niekoľko štúdií ukazujúcich terapie využívajúce dospelé 
kmeňové bunky už teraz pomáhajúce ľuďom, ktorí trpia 
ochoreniami a patológiami, ktoré sú smrteľné či ťažko 
zneschopňujúce,“ uviedol Dr. Smith. „Kniha nehovorí 
iba o úspechu nášho historického partnerstva s Vatiká-
nom, ale vytyčuje základy pre ďalšiu spoluprácu.“ Ako 
dodáva P. Trafny, kniha má byť impulzom k intenzívne-
mu dialógu medzi vedeckou náboženskou komunitou. 
„Naším prianím je, aby ukazovala ľuďom na celom sve-
te význam etického vedeckého výskumu, vysvetlila im, 
že nie je nutné voliť medzi vlastnou vierou a vedou, ale 
že v skutočnosti môžu obe tieto dimenzie významne 
spolupracovať k prospechu ľudstva.“  Zdroj: RV CZ

kuchyne nepretržite varili. Ľudia sa inštinktívne zjed-
notili okolo symbolu obce, ktorým je kostol. Farnosť 
sa tak symbolicky, ale aj reálne stáva stredom celého 
života – a to aj občianskeho,“ rekapituluje situáciu 
v postihnutých obciach O. Dotti. 

Dvojhodinová návšteva pápeža v týchto oblastiach 
predstavuje významné gesto solidarity a duchovnej pod-
pory. Skončila sa odletom zo športového ihriska San 
Maríno di Carpi.                                       -jak-/ snímka RV
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Vo Vatikáne predstavili dokument 
o pastorácii povolaní

Vatikán 26. júna (RV) - V Tlačovom stredisku Svätej 
stolice v pondelok predstavili nový dokument Kon-
gregácie pre katolícku výchovu týkajúci sa pastorácie 
povolaní. Dokument s názvom „Pastoračné návrhy 
pre podporu povolaní v kňazskej službe“ priblížil na 
tlačovej konferencii kardinál Zenon Grocholewski, 
prefekt kongregácie, jej doterajší sekretár Mons. Jean-
-Louis Bruguès, ktorý bol dnes vymenovaný Benedik-
tom XVI. za archivára a bibliotekára Svätej rímskej 
cirkvi a podsekretár Mons. Angelo Vincenzo Zani.

Dokument predstavuje návrhy na smerovanie 
pastorácie povolaní v situácii „svetla a tieňov“ sú-
časnej doby. Pripomína, že na západe klesá počet 
povolaní napriek rozvinutým „pastoračným štruk-
túram a kreativite“. Na iných kontinentoch, kde sú  

V Ríme medzinárodná konferencia 
venovaná boju s AIDS

Rím 23. júna (RV) - V Ríme sa v piatok konala  
8. medzinárodná konferencia venovaná proble-
matike AIDS. Organizovala ju komunita sv. Egí-
dia v rámci programu DREAM a jej téma znela: 
„Znížiť úmrtnosť matiek a dovoliť rásť deťom bez 
AIDS.“ Ide o program, ktorý sa od roku 2002 zao-
berá danou problematikou, najmä prechodom víru-
su HIV z matky na dieťa, v 10 krajinách, osobitne 
v Subsaharskej Afrike. Projekt DREAM je realizo-
vaný v 33 centrách a vyše miliónu osôb poskytuje 
lekársku starostlivosť, osvetu, výživovú podporu 
a kurzy o prevencii.

„Všeobecný a bezplatný prístup k liečbe AIDS je 
konkrétnym návrhom na záchranu života, toho naj-
krehkejšieho na svete a súčasne najvzácnejšieho pre 
budúcnosť: života detí a ich matiek.“ Týmito slovami 
sa kardinál Tarcisio Bertone, vatikánsly štátny sekretár 
vo svojom príhovore počas konferencie obrátil na mi-
nistrov zdravotníctva a delegácie krajín Subsaharskej 
Afriky. V mene svojom i v mene Svätého Otca, a naj-
mä v mene „mnohých trpiacich, ktorí nemajú hlas“ vy-
slovil poďakovanie a vysoko vyzdvihol úsilie lekárov 
a ich spolupracovníkov zapojených do projektu DRE-
AM.                                                                       -jak-

Niekoľko nových nominácii  
prebehlo v Rímskej kúrii

Vatikán 26. júna (RV) - Svätý Otec prijal rezignáciu 
kardinála Ennia Antonelliho na post predsedu Pápež-
skej rady pre rodinu z dôvodu dosiahnutia kánonického 
veku. Súčasne za jeho nástupcu vymenoval Mons. Vin-
cenza Pagliu, doterajšieho biskupa Terni-Narni-Amelia, 
ktorého súčasne povýšil na hodnosť arcibiskupa.

Novým archivárom a bibliotekárom Svätej rímskej 
cirkvi sa dnešnou pápežskou nomináciou stal Mons. 
Jean-Louis Brugučs, emeritný angerský arcibiskup, 
doterajší sekretár Kongregácie pre katolícku výchovu.

Ďalšia dnešná nominácia sa týka postu podpredse-
du Pápežskej komisie Ecclesia Dei, na ktorý bol pápe-
žom vymenovaný Joseph Augustine Di Noia, titulárny 
biskup Oregon City, doterajší sekretár Kongregácie 
pre Boží kult a disciplínu sviatostí. V tejto funkcii ho 
nahradí Mons. Arthur Roche, doterajší leedský biskup, 
ktorý sa súčasne stal arcibiskupom.

Pápež dnes prijal aj rezignáciu Mons. Piergiusep-
peho Vacchelliho, titulárneho arcibiskupa Minturna na 
post sekretára Kongregácie pre evanjelizáciu národov 
a predsedu Pápežských misijných diel. Za jeho nástup-
cu bol súčasne vymenovaný Mons. Protase Rugambwa, 
dotejší kigomský biskup, ktorý bol zároveň povýšený 
na hodnosť arcibiskupa.

Rezignáciu z dôvodu veku podal aj Mons. Gian-
franco Girotti, titulárny biskup Mety, doterajší regent 
Apoštolskej penitenciárie. Svätý Otec súčasne s jej 
prijatím na tento post vymenoval Mons. Krzyszto-
fa Józefa Nykiela, doterajšieho oficiála Kongregácie
pre náuku viery.                                                    -jak-

„prostriedky dosť obmedzené, sme svedkami náras-
tu“. Mons. Vincenzo Zani uvádza príklad: „Čo sa 
týka Afriky, z 20 994 kandidátov v roku 2001 sa ich 
počet zvýšil na 26 924 k 31. decembru 2010. V Ázii 
sme zaznamenali veľmi silný nárast z 26 433 kandi-
dátov v roku 2001 na 33 282 v roku 2010“.

Západ je poznačený „bezuzdným vyhľadávaním 
materiálnych dobier“, „postupným marginalizovaním 
osoby kňaza“, „neustálym aktivizmom“, do ktorého 
často upadajú aj kňazi, ale predovšetkým „krízou ro-
diny“. Dokument tiež pripomína „súčasné svedectvo 
kresťanského života“ alebo iniciatívy spojené s novou 
evanjelizáciou, ktoré prinášajú svoje ovocie.

Upozorňuje na zmätok spôsobený sexuálnymi 
škandálmi kňazov, „ktorých negatívne dôsledky sa 
nemôžu zamlčať“. Medzi odporúčaniami je aj „po-
súdenie dôveryhodnosti tých ktorí sú povolaní“. Ako 
dodáva Mons Jean-Louis Bruguès: „Musia sa vylúčiť 
všetky žiadosti tých, ktorí sú poznačení hlbokou ľud-
skou krehkosťou.“

V konečnom pohľade na všetko to, čo sa deje v sú-
časnej spoločnosti kardinál Grocholewski dodáva: 
„Starosť o kňazské povolania je pre Cirkev neustálou 
výzvou. Je dôležité predstaviť jasnú ideu postavy kňa-
za a jeho potreby v poslaní Cirkvi“.                          -js-
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Kardinál Vegliò o zodpovednosti 
za osudy utečencov

Vatikán 22. júna (RV) - „Umrieť pre nádej“ – je názov 
ekumenickej modlitbovej vigílie za migrantov a ute-
čencov. V stredu 20. júna, práve v deň, ktorý je od 
roku 2000 vyhlásený OSN za Svetový deň utečen-
cov, ju organizovala Komunita sv. Egídia, ďalej Cen-
tro Astalli, spolu s Federáciou evanjelických cirkví 
Talianska, nadáciou Migrantes, národnou pobočkou 
Caritas Italiana a Asociáciou kresťanských pracujú-
cich (ACLI).

Len v roku 2011 počas cesty, ktorej cieľom malo 
byt dosiahnutie Európy, prišlo o život 2000 ludí. Za 
nich a za mnohých ďalších utečencov, ktorí sa vrhajú 
do nebezpečenstva ohrozenia života, aby unikli pred 
hladom a prenasledovaním, bola obetovaná modlitbo-
vá pobožnosť, ktorú v Bazilike Santa Maria in Traste-
vere viedol kardinál Antonio Maria Vegliò, predseda 
Pápežskej rady pre migrantov a cestujúcich.

Nedávna tragédia v Canale di Otranto, kde pri-
šlo o život sedem migrantov, „nás musí viest k za-
mysleniu sa nad tým, čo sa deje okolo nás“, pove-
dal v homílii. Dramatický scenár týchto riskantných 
a strastiplných ciest pokračuje aj na pôde Európy, 
a to preto, ako zdôraznil predseda vatikánskeho di-
kastéria zaoberajúceho sa touto problematikou, lebo 
„vlády mnohých krajín reagujú na príchod utečencov 
a žiadateľov o azyl reštriktívnou politikou a znižo-
vaním humanitárneho štandardu so zámerom sťažiť 
ich vstup na územie krajiny”. Kardinál poukázal tiež 
na to, že tieto osoby utekajúce pred násilím alebo  

biedou – v prevažnej väčšine ženy a deti – sú vy-
stavené riziku vydať sa do rúk trafikantov s ľuďmi.
V tomto kontexte zopakoval výzvu pápeža, „aby boli 
rešpektované ľudské práva utečencov a žiadateľov 
o azyl, aby sa čoskoro mohli stretnúť so svojimi naj-
bližšími“. Ak sa chceme zjednotiť s Kristom, musí-
me byt zajedno s tými, čo sú odsunutí na okraj spo-
ločnosti, poznamenal kardinál Vegliò a svoj príhovor 
ukončil výzvou, že „každý z nás musí na túto situáciu 
reagovať“.

K významu modlitbovej vigílie predseda Cetra 
Astali páter Giovanni La Manna SJ, v rozhovore pre 
Vatikánsky rozhlas uviedol:

„Vigília bola spomienkou na osoby, ktoré boli 
donútené zanechať svoju rodnú krajinu a ich život 
skončil za dramatických okolností na mori. Nikdy 
sa nedozvieme ani skutočné číslo obetí pokusov 
prejsť pustou. Títo ľudia nám pripomínajú, predo-
všetkým tým, čo majú povinnosť vládnuť nad týmto 
fenoménom, aby si otvorili oči a neboli indiferent-
ní voči pomoci ľuďom donúteným k úteku, aby im 
bolo umožnené dosiahnuť v niektorej z krajín, ktoré 
sú signatármi Ženevského dohovoru, svoje právo na 
politický azyl.“                                                         -jak-

Rímska kúria dostane vlastného 
mediálneho poradcu

Vatikán 26. júna (RV CZ) - Americký novinár Greg 
Burke sa stane mediálnym poradcom štátneho sek-
retariátu Svätej stolice, potvrdil vatikánsky tlačový 
hovorca P. Federico Lombardi pre agentúru ANSA. 
Päťdesiatdvaročný Burke je členom Opus Dei. Do-
teraz pracoval ako rímsky korešpondent televízie 
Fox News a ako vatikanista pre časopis Time. Ako 
vysvetlil P. Lombardi, táto nová postava mediál-
neho konzultanta sa bude venovať komunikačným 
otázkam v rámci štátneho sekretariátu. Okrem toho 
bude fungovať ako medzičlánok medzi štátnym 
sekretariátom a tlačovým strediskom Svätej stolice. 
Burke tiež uviedol, že mu túto pozíciu Svätá stolica 
ponúkla koncom mája. Doteraz nebolo oznámené, 
kedy americký novinár nastúpi do svojej kancelárie 
na štátnom sekretariáte.                             Zdroj: RV CZ

Chór Westminsterského opátstva 
s pápežským chórom

Vatikán 26. júna (RV) - Chór Westminsterského 
opátstva bude spolu s pápežským chórom Cappella 
Sistina spievať počas slávnostnej svätej omše v Ba-
zilike sv. Petra na slávnosť sv. Petra a Pavla. Je to 
po prvýkrát v 500-ročnej histórii pápežskej Cappel-
la Sistina, čo bude spievať v bazilike spolu s iným 
chórom. Podľa Westminsterského dekana reveren-
da Johna Halla, je „táto udalosť ovocím pápežovej 
návštevy Westminsterského opátstva v roku 2010“. 
Počas bohoslužby, ktorej bude predsedať Benedikt 
XVI., oba chóry spoločne zaspievajú tradičné diela 
rímskej liturgie, medzi ktorými Missa Papae Mar-
celli a Tu es Petrus. Westminsterský chór zaspieva 
aj diela anglikánskej tradície, ako napríklad Byrdo-
vo Ave verum corpus a Laudibus in sanctis, ale tiež 
Tallisovo Loquebantur variis linguis, a Purcellovo 
I was glad.

Návšteva Westminsterského chóru sa uskutoč-
ňuje na osobné pozvanie Benedikta XVI. po náv-
števe Spojeného kráľovstva v septembri 2010. Ďal-
šie vystúpenie tohto chóru sa uskutoční 30. júna v 
Benediktínskom opátstve na Montecassino počas 
slávnostnej modlitby sobotných vešpier a pri svätej 
omši 1. júla s benediktínskou komunitou nad hro-
bom sv. Benedikta.                                              -js-
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Misijný týždeň pred Svetovými 
dňami mládeže v príprave

Rio de Janeiro (rio2013.com) - Svetovým dňom 
mládeže, ktoré bude brazílska metropola hostiť 
v júli na budúci rok, bude predchádzať misijný týž-
deň. Jeho príprave sa venujú predstavitelia prvého 
východného regiónu (administratívna jednotka bra-
zílskej cirkvi) s predstaviteľmi Národnej konferen-
cie biskupov Brazílie.

Počas stretnutia predstaviteľov diecéz 1.východ-
ného regiónu, koordinátorov Sekcie pre mládež 
KNBB, Miestneho organizačného výboru (MOV) 
a zástupcov miestnej samosprávy sa preberali 
prostriedky, ktoré môžu prispieť k príprave celej 
cirkvi na Misijný týždeň (brazílsky ekvivalent Dní 
v diecézach) a samotné SDM Rio 2013. Stretnutie 
sa uskutočnilo v Budove Jána Pavla II., kde pôsobí 
Organizačný výbor SDM. Na udalosti sa zúčastnili 
predseda MOV a arcibiskup Ria Dom Orani João 
Tempesta a pomocní biskupi Dom Paulo Cezar 
Costa, Dom Antônio Augusto Dias Duarte a Dom 
Nelson Francelino Ferreira

Za NKBB tam boli národní poradcovia Bis-
kupskej komisie pre pastoráciu mládeže (BKPM) 
otcovia Carlos Sávio da Costa Ribeiro a Antônio 
Ramos do Prado (otec Toninho). Prítomní boli aj 
predstavitelia MOV, Zvláštnej komisie krajskej 
vlády, Zastupiteľskej komisie zákonodarného zbo-
ru Ria de Janeiro, Zvláštneho úradu pre bezpečnosť 
pri veľkých udalostiach Ministerstva spravodlivosti 
a Krajského a miestneho úradu.

Dom Orani stretnutie začal poukazujúc na dô-
ležitosť účasti celej cirkvi na SDM. „Vidíme, že je 
nutné pracovať na dobrých Svetových dňoch mlá-
deže, pretože je to práca pre prítomnosť, ale aj bu-
dúcnosť nielen cirkvi, ale celej krajiny,“ povedal. 
Asi 90% diecéz 1. východného regiónu sa tiež zú-
častnilo a ukázali ako je skutočnosť pri evanjelizá-
cii a prípravách na SDM Rio 2013 z ich lokálneho 
pohľadu. Podľa otca Sávia pomôžu tieto informácie 
predstaviteľom NKBB a biskupom.

V prvej časti predstavil otec Toninho štúdie 
a smernice s historickým kontextom SDM, teológiu 
kríža a prežívaním lectio divina, aby sa všetci dob-
re pripravili na púť symbolov SDM: pútneho krí-
ža a Ikony Panny Márie. Predstavili aj plán, ktorý 
pomôže komunitám prejsť cestu dozrievania viery 
a uvedomenia si dôležitosti SDM. Materiál má dve 
časti: jednu určenú dospelým a druhú mladým.

„Sekcia pre mládež NKBB pripravila postupy, 
ktoré povedú všetky brazílske diecézy, aby si uve-
domili dôležitosť a hodnotu SDM pre cirkev našej 
krajiny,“ zdôraznil otec Toninho.

Misijný týždeň bol jedným z hlavných bo-
dov stretnutia. Hovorilo sa o tom, ako sa môžu  

diecézy pripravovať na prijatie pútnikov a zúčast-
niť sa na tomto podujatí. Všetkých 276 diecéz kraji-
ny sa k podujatiu pripojí! Podľa otca Sávia „je jed-
ným z cieľov Misijného týždňa poskytnúť mladým 
z celého sveta skúsenosť viery, kultúry a svornosti 
a ukázať cesty, ktoré povedú k ucelenému zážitku 
z týchto troch elementov.“ Okrem toho zazneli aj 
informácie o podujatiach, ktoré budú predchádzať 
Svetové dni v Riu, ako napr. Bote Fé na Vida (Vlož 
vieru do života), Kampaň bratstva, Národný deň 
mladých a národné vzdelávacie semináre pre mla-
dých.                                          Zdroj: www.2013.com

Preložila: Alexandra Ščasnovičová

Kresťania v Iraku majú  
novú kaplnku  

a kostol Panny Márie

Irak 27. júna (RV) - Napriek pokračujúcej nepokojnej 
atmosfére v Iraku bola v uplynulých dňoch v sused-
stve arcibiskupského sídla v Kirkúku otvorená mala 
kaplnka venovaná irackým kresťanským mučeníkom 
po roku 2003. V ďalšom meste Sulemaniya bol otvo-
rený kostol Panny Márie, ktorý kirkúksky arcibiskup 
Mons. Loius Sako nazval „pútnickým a pohostinným 
miestom pre náboženské skupiny a pre mladých, ktorí 
sa chcú modliť a dať zmysel ich životu“.                -mf-

Ďalšia tisícka kresťanov uniká  
po ultimáte zo Sýrie

Sýria 26. júna (CNA) - Ultimátum vyhlásené velite-
ľom sýrskych opozičných ozbrojených síl spôsobilo, 
že viac než tisíc kresťanov utieklo zo západosýrskeho 
mesta Quasayru, a vyvoláva obavy, že veriaci budú zo 
Sýrie vyhnaní. „Kresťanské komunity sa obávajú, že 
sa stanú terčom útokov, že budú zničené alebo vyhna-
né,“ povedal Neville Kyrke-Smith, riaditeľ britskej 
pobočky organizácie Pomoc cirkvi v núdzi. „Všetci 
musíme byť v súčasnosti vytrvalí v modlitbe a solida-
rite.“ Kyrke-Smith CNA povedal, že správa o úteku 
kresťanov odráža obavy, o ktorých počul od bisku-
pov, kňazov a rehoľných komunít, ktoré sa strachujú 
o osud kresťanov v susednej Sýrii. Dôvody vyhláse-
nia ultimáta sú nejasné. Z približne 10-tisíc kresťanov, 
ktoré boli v meste pred vypuknutím konfliktu, je v sú-
časnosti zhruba tisícka.     Zdroj: Catholic News Agency
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Kardinála Korca po operácii  
prepustili z nemocnice

Nitra 26. júna (TK KBS) - Kardinála Jána Chry-
zostoma Korca v utorok popoludní prepustili z ne-
mocnice do domáceho liečenia. TK KBS to povedal 
hovorca nitrianskeho biskupstva Miroslav Lyko. 
Lekárom tento krok podľa jeho slov umožnil pod-
statne zlepšený zdravotný stav nitrianskeho emerit-
ného biskupa. Kardinál Korec bol v nemocnici, kde 
ho operovali, takmer dva týždne.

„Kardinála Jána Chryzostoma Korca dnes po-
poludní prepustili z nitrianskej fakultnej nemocnice 
do domáceho liečenia. Lekárom tento krok umožnil 
jeho podstatne zlepšený zdravotný stav,“ uviedol 
v správe Lyko. Kardinála Korca prijali do nemoc-
nice 13. júna. V ten istý deň sa podrobil operácii. 
Potom, ako bol v umelom spánku, sa však jeho stav 
postupne zlepšil.

Svoje osobitné požehnanie poslal v čase hospi-
talizácie kardinálovi Korcovi aj Benedikt XVI. Na 
viacerých miestach na neho mysleli veriaci v mod-
litbách i pri svätých omšiach. Za spomienky i mod-
litby im kardinál poďakoval. „Vo svojich mod-
litbách myslí na nich a žehná ich. Zvlášť ďakuje 
poslucháčom Rádia Lumen a divákom TV LUX,“ 
dodal v správe Lyko.                            Miroslav Lyko

Zverejnené logo, hymna  
a bannery k jubilejnému roku

Bratislava 26. júna (TK KBS) - Logo, hymnu 
a bannery k chystanému Roku sv. Cyrila a Metoda 
sú k dispozícii záujemcom na stránkach Tlačovej 
kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (TK 
KBS). Jubilejný cyrilo-metodský rok sa začne 5. 
júla 2012 v Nitre. Vyvrcholí 15. septembra 2013 
v Šaštíne.

„Milo nás prekvapil záujem farností, inštitú-
cií i jednotlivcov o Jubilejný rok. TK KBS chce 
umožniť, aby si záujemcovia mohli bezplatne 
stiahnuť všetky oficiálne podklady pre elektronic-
ké i tlačené médiá a aby tak slávenie 1150. výročie 
príchodu svätých Cyrila a Metoda mohlo mať spo-
ločné charakteristické prvky, ktoré budú jednotia-
cim prvkom pre rozličnosť podujatí,“ hovorí Jozef 
Kováčik, riaditeľ TK BKS. Tá zverejnila inštru-
mentálnu verziu hymny, ktorá je možné využiť pri 
všetkých podujatiach týkajúcich sa výročia, logo 
a bannery sú vo veľkosti 468x60 a 120x60. Náv-
števníci stránky tam tiež nájdu odkaz na dossier 
TK KBS, v tom sú všetky správy, ktoré sa venujú 
cyrilo-metodskému jubileu.                         TK KBS

Noví diakoni a traja novokňazi  
zo Žilinskej diecézy

Žilina 26. júna (TK KBS) - Žilinská diecéza má v tomto 
roku troch novokňazov - Martina Danišku z Trnového, 
Zdenka Králika z Tepličky nad Váhom a Jozefa Lazové-
ho z Visolaj. Vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny 
Márie v Žiline- Vlčincoch ich v sobotu 23.júna vysvätil 
žilinský biskup Mons. Tomáš Galis.

Vo svojom príhovore ich povzbudil v duchu hesla 
„Božia vôľa je Vaše posvätenie,“ ktoré vydala Kongre-
gácia pre klerikov pri príležitosti Svetového dňa mod-
litieb za posvätenie kňazov. „To, že sa stali kňazmi je 
Božia vôľa, ale Božia vôľa je aj to, aby pracovali ďalej 
na svojom posvätení, aby boli svätými. Keď sa oni sta-
nú svätými kňazmi, budú posväcovať aj ľudí a naopak, 
ľudia sa môžu stať svätými vtedy, keď sme my svätými 
a my budeme svätými vtedy, keď budeme posväcovať 
ľudí,“ zdôraznil biskup Galis, ktorý zároveň ako prvé 
pôsobiska pre troch novokňazov určil Žilinu- Vlčince, 
Považskú Bystricu, a Rakovú.

„Mám v srdci vďačnosť, že naozaj z Božej milosti 
som mohol prijať povolanie. Teším sa aj z dnešného 
dňa, že aj tak navonok skrze Cirkev akoby Boh vyjadril 
tu svoju vôľu v mojom živote, že aj On chce, aby som 
bol kňaz. Moje srdce je naplnené vďačnosťou za to, že 
som v živote mohol prijať takýto obrovský a nezaslúže-
ný dar,“ zdôveril sa novokňaz Martin Danišek.

Ešte v piatok 22.júna udelil žilinský biskup štyrom 
seminaristom- Petrovi Becíkovi, Pavlovi Ďuranovi, Lu-
kášovi Franekovi a Rastislavovi Najdekovi - diakonské 
svätenie. V Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre 
podľa rektora Pavla Zahatlana sa na povolanie pripravu-
jú ďalší takmer tridsiati bohoslovci pre Žilinskú diecé-
zu.                        Peter Holbička / snímka Cyril Králík

SPRÁVY ZO SLOVENSKA                       ŽIVOT CIRKVI  
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V Spišskej Kapitule sa stretli  
kňazi vysvätení pred 15 rokmi

Spišská Kapitula 25. júna (TK KBS) - V pondelok 25. 
júna slávil spišský biskup Mons. Štefan Sečka v spišskej 
katedrále svätú omšu s kňazmi, ktorí si pripomínajú 15. 
výročie svojej kňazskej vysviacky. Ide o ročník kňazov 
počtom najväčší z ročníkov končiacich v novodobej his-
tórii kňazského seminára v Spišskej Kapitule, ktorí na-
stúpili do kňazského seminára po páde komunizmu. Sú 
to kňazi z troch diecéz - Spišskej, Košickej a Rožňav-
skej, ktorí boli vysvätení v roku 1997, keď ešte študova-
li spolu v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka 
v Spišskej Kapitule. V tom roku ich pre spomínané tri 
diecézy bolo vysvätených 78 a súčasný spišský biskup 
bol v tom čase vicerektorom kňazského seminára.

Biskup v homílii ocenil ich doterajšiu pastoračnú 
činnosť a zároveň ich otcovsky povzbudil do ďalších 
rokov k obetavej kňazskej službe. Použil pritom pri-
rovnanie: „Tak ako krištáľ, ktorý nie je zdrojom svetla, 
ale svetlo prijíma a odráža ho v krásnych farbách ďalej 
okolitému svetu, tak aj vy podobne prijímajte i naďalej 
svetlo, ktorým je Kristus a obetavo s láskou podávajte 
toto jeho svetlo milosti tým, ku ktorým ste poslaní.“

Prvý koncelebrant, František Trstenský, na kon-
ci poďakoval otcovi biskupovi za povzbudivé slová 
a za jeho záujem i prítomnosť medzi nimi. Vyjadril 
potešenie, že tak ako Židia pri slávení sviatkov, keď 
sa pozerali na nočnú oblohu, prežívali radosť z to-
ho, že hviezdy, ktoré vidia, videli aj ich predkovia, 
tak aj oni spolu s biskupom zažívajú radosť z daru 
kňazstva pri pohľade na hviezdu, ktorou je deň ich 
kňazskej vysviacky.

Kňazi sa stretli už v nedeľu večer na neformálnom 
posedení v priestoroch kňazského seminára a rozišli sa 
k svojim veriacim v pondelok po obede.       Peter Majda

Slávnostné požehnanie insígnií 
vo farnosti Nový Život - Eliášovce

Eliášovce 28. júna (TK KBS) - V nedeľu 24. júna 
počas slávnostnej svätej omše za hojnej účasti veria-
cich, ako aj hostí, počas slávnostnej svätej omše bra-
tislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko po-
žehnal erb, zástavu, pečať a pečatidlo farnosti Nový 
Život – Eliášovce. Vo svojej homílii otec biskup 
Haľko vysvetlil význam symbolov nachádzajúcich 
sa v erbe. Poukázal na to, že do neba sa dá dostať 
jedine kľúčom, ktorý je láska, mečom, ktorým som 
schopný podeliť sa s núdznymi o hmotné dobrá, byť 
čistý ako ľalia a k tomu všetkému s pomocou Panny 
Márie kráčať po ceste čností k dokonalosti.

Námet na erb farnosti vyhotovil renomovaný he-
raldik Ladislav Vrtel, akademik Medzinárodnej He-
raldickej akadémie v Paríži a tajomník Heraldického 
kolégia. Celú slávnosť obohatil spevom latinských 
textov ordinária miestny spevokol pod vedením Ri-
charda Vörösa, mladého študenta cirkevného konzer-
vatória v Bratislave, ktorý pôsobí vo farnosti aj ako 
organista. Touto slávnosťou začali oslavy patrónov 
farnosti sv. Petra a Pavla, ktoré vyvrcholia v nedeľu 
1. júla slávnostnou hodovou svätou omšou o 10:30 
h, ktorú so svojim sprievodom opäť obohatí spomí-
naný spevokol.                                       Robert Masicza

V Hlivištiach spomínali na J. J. 
Baziloviča, OSBM

Hlivištia 23. júna (TK KBS) - Na významného bazili-
ánskeho mnícha Joanikija J. Baziloviča, si zaspomí-
nali veriaci pri príležitosti 270. výročia jeho narode-
nia v rodných Hlivištiach. V roku 2001 mu zásluhou 
Spolku sv. Cyrila a Metoda bola na priečelí chrámu 
odhalená pamätná tabuľa. Archijerejskú liturgiu slá-
vil v miestnom chráme vladyka Milan Chautur, ko-
šický eparcha. Koncelebroval miestny kňaz o. Marek 
Hreňo, traja kňazi Székelyovci, mladý kňaz z Ukra-
jiny a ďalší.

V kázni vladyka Chautur vyzval prítomných k ďa-
kovaniu za toho, kto sa v minulosti namáhal, aby ná-
boženský život v Mukačevskej eparchii prekvital. Aj 
dnes je potrebné objavovať naše vlastné náboženské 
korene.   Na odbornom seminári v preplnenom kul-
túrnom dome vystúpil s prednáškou Martin Molnár, 
ktorý urobil zaujímavý historický prierez nábožen-
skými pomermi v bývalej Užskej župe. Peter Žeňuch 
povzbudil prítomných k zachovávaniu vlastnej tradí-
cie a hrdosti, ktorá pramení v cyrilo-metodskom mo-
deli kresťanstva. Doc. Michal Hospodár analyzoval 
Bazilovičovo dvojjazyčne vydané dielo o liturgickom 
živote s názvom Tolkovanie svjaščenija liturhii.

Nakoniec sa Milan Lach SJ v prednáške zaoberal 
reformou mníšskych pravidiel pochádzajúcou od Ba-
ziloviča, ktorý bol vyše tridsať rokov protoigumenom 
baziliánov. Ako uviedol, Bazilovičov hrob sa nachá-
dza v mukačevskom kláštore, ale je k nemu sťažený 
prístup. Napriek tomu sa návrh navštíviť tento hrob 
stretol so všeobecným súhlasom.

Program stretnutia za účasti predstaviteľov okoli-
tých obcí, kultúrnej verejnosti a záujemcov zo široké-
ho okolia obohatil aj kultúrny program pod moderá-
torskou gesciou Mgr. M. Kasičovej. Okrem domácich 
usporiadateľov z Hlivíšť patrí vďaka aj Košickému 
samosprávnemu kraju, ktorý prispel na realizáciu vy-
dareného podujatia.                           Michal Hospodár
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Vyvrcholil program letnej školy 
žurnalistiky v Ružomberku

Ružomberok 24. júna (TK KBS) – V Ružomberku sa 
dnes skončil program tretieho ročníka letnej školy 
žurnalistiky. Úspešné podujatie, počas ktorého de-
siatky stredoškolákov z celého Slovenska získavali 
počas štyroch dní poznatky od skúsených lektorov 
a osobností médií, vyvrcholilo slávnostným udeľo-
vaním certifikátov o úspešnom absolvovaní. Jedi-
nečnú akciu pripravila Katedra žurnalistiky Filozo-
fickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

„Verím, že tento ročník splnil očakávania účast-
níkov. Chceli sme im otvoriť dvere do sveta médií. 
Vďaka letnej škole sa môžu rozhodnúť aj pre výber 
budúcej vysokej školy,“ hovorí Imrich Gazda, ve-
dúci tamojšej Katedry žurnalistiky, ktorá ako jedi-
né akademické pracovisko na Slovensku poskytuje 
všetky tri stupne vzdelávania v odbore žurnalistika. 
Letnú školu žurnalistiky, vďaka ktorej jej účastníci 
získali nové vedomosti napríklad v oblasti televí-
zie, rozhlasu, tlače či fotografie, zorganizovali už
po tretíkrát.

Študentov, ktorí môžu získané skúsenosti a po-
znatky využiť napríklad v školskom časopise, roz-
hlase či televízii, okrem množstva workshopov čakal 
aj bohatý odborný a sprievodný program. V disku-
sii debatovali s moderátorkou RTVS Martou Janč-
károvou a ďalšími novinármi. Liptovský spisovateľ 
Anton Lauček ich zoznámil so svojimi dielami, ale 
poskytol i námety, akou formou je možné tvorivo 
písať. Stredoškoláci navštívili i prírodnú rezerváciu 
Vlkolínec, ktorá je zapísaná do zoznamu kultúrne-
ho dedičstva UNESCO.                            Kristína Zelná

Fórum života k štatistikám  
o poklese potratov v SR

Bratislava 25. júna (TK KBS) - Občianske združenie 
Fórum života víta štatistiky, podľa ktorých išlo v mi-
nulom roku na potrat najmenej žien od roku 1960. 
„Sme veľmi radi, že je takýto trend. Myslím, že je 
to najmä vďaka zákonu o informovanosti žien pred 
potratom z roku 2009 a takisto ponukou dobrých al-
ternatívnych riešení pre ženy, ktoré sa rozhodujú ísť 
na potrat,“ uvádza predsedníčka Fóra života Marce-
la Dobešová. Zo štatistickej publikácie Potraty v SR 
2011, ktorú vydalo Národné centrum zdravotníckych 

V Ružomberku sa uskutočnila 
konferencia Živé 

Ružomberok 25. júna (TK KBS) - V Ružomberku sa 
v sobotu uskutočnila konferencia Živé slovo. Účast-
níkom z celého Slovenska na nej prednášal kňaz Ján 
Majerník. Prvý ročník tejto konferencie zorganizova-
lo Spoločenstvo pri Dóme svätého Martina.

„Keď sme dostali možnosť skúsiť aj niečo biblic-
ké, že priame také vyučovanie z Biblie alebo biblické 
prednášky, alebo prednášky o duchovnom živote, tak 
sme po tom skočili, pretože myslím si, že je to veľ-
mi dôležité a hlavne sa snažíme povzbudzovať ľudí 
k tomu, aby čítali bibliu, aby ju žili, takže keď prišla 
takáto možnosť skrz jedného priateľa z občianskeho 
združenia Hieronymus, že by nemohol prísť páter 
Majerník, tak sme povedali že áno, že to určite ch-
ceme a zorganizovali sme túto konferenciu. Túžime 
šíriť tie veci, ktoré tu aj odznejú, pretože si naozaj 
myslíme, že kresťan ktorý nečíta bibliu, tak je veľmi 
ochudobnený,“ hovorí vedúci Spoločenstva pri Dóme 
svätého Martina Marián Tomášik.

Ján Majerník je kňazom Košickej arcidiecézy. Pô-
sobí v pútnej pastorácii a väčšinu času trávi s pútnik-
mi vo Svätej Zemi. V prednáškach hovoril o tom, ako 
k nám Boh hovorí, ako poznať Božiu vôľu a ako štu-
dovať Sväté písmo. „Pre Pána Boha by sme mali mať 
čas. Pokiaľ máme dezorganizovaný denný rozvrh, tak 
že utekáme sami od seba, že nežijeme kvalitný život, 
musíme to zmeniť. V mene nášho existencionálneho 
záujmu, nášho šťastia. Čítanie Svätého písma by sa 
malo spájať predovšetkým s modlitbou, pretože to je 
ten vnútorný výraz vzťahu k Pánu Bohu a posvätné 
čítanie Svätého písma si myslím, že treba mu veno-
vať asi pol hodinu denne. Je veľmi dôležité pre náš 
duchovný život a pre náš pokoj, pre našu zmenu, po 
ktorej aj túžime úprimne a pre ktorú sme boli aj stvo-
rení Pánom Bohom.“                    Zdroj: Rádio LUMEN

informácií (NCZI) vyplýva, že kým v roku 1990 pod-
stúpilo na Slovensku umelé prerušenie tehotenstva 
47.901 žien a v roku 2000 to bolo 16.580, vlani počet 
umelých potratov klesol na 8818. Celkovo bolo vlani 
zaznamenaných 16.484 potratov, z toho 5083 spon-
tánnych.

„Stále viac riešime prípady cez našu poradňu pre 
ženy a dievčatá www.alexisporadna.sk. Stúpa počet 
žien, ktoré chcú byť informované a hľadajú pomoc. 
To je jedna strana mince, čo nás veľmi teší, hoci ešte 
stále príliš veľa deťom nie je umožnené narodiť sa, 
v prepočte ide o 24 počatých životov na Slovensku 
každý deň. Na druhej strane je podľa štatistík veľký 
nárast používania voľne dostupnej antikoncepcie. 
Myslím teda, že na tomto poli ešte je čo robiť a je po-
trebné ženy informovať o nepriaznivých účinkoch jej 
užívania, aj o morálnych aspektoch tejto problemati-
ky,“ dodáva Marcela Dobešová.              Fórum života
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Na Liptove vyvrcholil cez víkend 
projekt Rádia LUMEN

Liptovský Ján 25. júna (TK KBS/Rádio LUMEN) 
- Siedmy ročník projektu „Rádio LUMEN spája 
Lumenrodiny“ vyvrcholil v predposledný júnový 
víkend v Liptovskom Jáne celoslovenským stretnu-
tím Lumenrodín. Zúčastnilo sa na ňom 62 dospe-
lých (21 rodín) vrátane organizátorov a animátorov 
projektu a 65 detí.

Cieľom 7. ročníka projektu bolo upozorniť na 
neoceniteľnú hodnotu rodiny v dnešnej spoločnosti 
so zdravo fungujúcimi vzťahmi. Cieľom bolo po-
vzbudiť rodiny k budovaniu pravých, láskou napl-
nených manželských a rodinných vzťahov s dôra-
zom na skutočné hodnoty v rodine. Zároveň podať 
pomocnú roku prostredníctvom odborníkov pri 
riešení rôznorodých rodinných problémov. Aj tento 
ročník cez celoslovenské stretnutie v Liptovskom 
Jáne ponúkol priestor na osobné stretnutie zapoje-
ných rodín, modlitbu, osobné obohatenie cez pred-
nášky, či vytvorenie spoločenstva detičiek pri hrách 
a aktivitách. 

Spomienkové podujatie  
na utrpenie príslušníkov táborov 

PTP

Komárno 24. júna (RV) - Na pamätnom mieste v Komár-
ne sa v sobotu 23. júna konalo spomienkové stretnutie 
na utrpenie príslušníkov vojenských táborov nútených 
prác – Pomocných technických práporov, do ktorých 
boli povolaní politicky nespoľahliví občania, ktorých  

V Nitre je medzinárodný liturgický 
kongres jezuitov

Nitra 25. júna (TK KBS) - Jungmannova spoločnosť 
jezuitov pre liturgiu organizuje v dňoch 25. až 30. júna 
2012 v Nitre medzinárodný liturgický kongres. Vyše 
50 účastníkov z celého sveta sa v priestoroch Kňazské-
ho seminára sv. Gorazda zaoberá témou Služba slova: 
jezuiti a liturgické ohlasovanie.

Predseda Jungmannovej spoločnosti Paul Janowiak 
SJ z USA prednesie hlavný príspevok na tému Kenóza 
Slova a ohlasovanie ako zraniteľný akt. Na kongrese 
vystúpi aj bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef 
Haľko, ktorý ponúkne historický pohľad na jezuitskú 
službu ohlasovania v začiatkoch pôsobenia Spoločnos-
ti Ježišovej v Bratislave.

Na kongrese sa zúčastňuje 16 jezuitov z USA a Ka-
nady, 11 z Európy, 7 z Latinskej Ameriky, po 6 z Af-
riky a Ázie, 2 z Oceánie, plus ďalší hostia. Vo svojich 
príspevkoch sa zamerajú na problematiku liturgického 
ohlasovania z viacerých aspektov, z pohľadu teologic-
kého, biblického, historicko-spirituálneho a prakticko-
-komunikatívneho. Delegátom Jungmannovej spoloč-
nosti za Slovensko a spoluorganizátorom kongresu je 
P. Vlastimil Dufka SJ, ktorý prednáša liturgiku na Teo-
logickej fakulte Trnavskej univerzity.

Jungmannova spoločnosť jezuitov pre liturgiu je 
medzinárodné profesionálne združenie jezuitov aka-
demicky pôsobiacich v oblasti liturgiky a príbuzných 
odborov. Bola založená ako odpoveď Spoločnosti 
Ježišovej na potrebu novej evanjelizácie rozličných 
kultúr súčasného sveta prostredníctvom bohoslužby, 
štúdia a dialógu. Cieľom Jungmannovej spoločnos-
ti je podporovanie obnovy liturgického života Cirkvi 
ako ústredného rozmeru jej poslania účinne ohlasovať 
evanjelium v súčasnom svete.

Josef Andreas Jungmann (1889 - 1975) - rakúsky 
jezuita, liturgista a odborný poradca na II. vatikánskom 
koncile. Venoval sa oblasti kerygmatiskej teológie. Je 
autorom diela Missarum Sollemnia. Eine genetische 
Erklärung der römischen Messe z r. 1948 a neskorších 
doplnených vydaní.                              Jozef Bartkovjak SJ 

komunistický režim nemohol priamo odsúdiť. Začalo sa 
v Kostole sv. Ondreja svätou omšou za zosnulých prí-
slušníkov PTP, ktorej hlavným celebrantom bol P. Ján 
Janok CSsR. Koncelebrovali Mons. Ľudovít Baláži, P. 
Anton Srholec SDB, P. Tadeáš Král OFM a miestny de-
kan-farár vdp. Ladislav Elek. Páter Ján Janok si v ho-
mílii zaspomínal na 40 mesiacov prežitých v PTP, ktoré 
začínal práve v Komárne. Obetné dary priniesli prísluš-
níci PTP Ladislav Lampert a Štefan Kolečáni a čítanie 
prečítal tiež príslušník PTP Teodor Hlaváč.

Program pokračoval pri pamätnej tabuli PTP pri 
Leopoldovej bráne pevnosti, v ktorej kasárňach boli 
v rokoch 1950 - 1954 umiestnené viaceré útvary PTP. 
Vence k pamätnej tabuli položili delegácie Ministerstva 
obrany SR, Mesta Komárno a Konfederácie politic-
kých väzňov Slovenska za účasti Čestnej stráže Ozbro-
jených síl SR. Prejavy preniesli náčelník Generálneho 
štábu Ozbrojených síl SR generálporučík Peter Vojtek 
a predseda KPVS Anton Srholec. Svedectvo o PTP 
v pevnosti v Komárne predniesol František Kľuska, 
ktorý bol narukovaný ako bohoslovec Spišskej diecézy. 
Po hymnickej piesni sa stretnutie zavŕšilo prehliadkou 
pevnosti bývalých príslušníkov PTP a ich príbuzných 
s vedúcim Oddelenia správy pamiatok Mestského úra-
du v Komárne Ľudovítom Gráfelom. Na valoch pev-
nosti F. Kľuska účastníkom ukázal miesto, kde jezuita 
P. Klement Fábik tajne slúžil svätú omšu pre ostatných 
príslušníkov PTP.                                    Peter Sandtner
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Žiaci pomáhajú symbolicky  
obehnúť celú zemeguľu

Bratislava 25. júna (TK KBS) - Žiaci zo slovenských 
základných a stredných škôl pomáhajú symbolicky 
obehnúť zemeguľu po rovníku, aby vytvorili kruh ro-
vesníckej solidarity z Európy smerom na africký konti-
nent a späť. Aktivitu zorganizovala Slovenská katolícka 
charita (SKCH), ktorá sa v nápade inšpirovala rakúskou 
a slovinskou charitou. Mladí ľudia by takto symbolic-
ky vytvorili kruh rovesníckej solidarity z Európy sme-
rom na africký kontinent a späť. Doteraz sa ubehnuté  

kilometre vyšplhali nad polovicu želaného čísla, presne 
na 28,120 km.

Aj vďaka príspevku zo strany slovenských školá-
kov a stredoškolákov sa možno daný cieľ (symbolic-
ky obehnúť zemeguľu po rovníku) podarí do konca 
roku 2012 naplniť. V máji preto projektový tím SKCH 
ponúkol slovenským školám aktivitu „Beh za klima-
tickú spravodlivosť“, ktorú môžu realizovať v rámci 
workshopov rozvojového vzdelávania, počas hodín te-
lesnej výchovy alebo počas športového dňa krátko pred 
vyzdvihnutím si koncoročného vysvedčenia. Worksho-
py na zvýšenie povedomia o príčinách a dôsledkoch 
klimatických zmien realizuje SKCH na 170 školách 
po celej krajine v rámci projektu v oblasti rozvojového 
vzdelávania s podporou SlovakAid a Európ¬skej komi-
sie pod názvom Klimatická spravodlivosť (s podtitulom 
Za klimatickú spravodlivosť v rozvojových krajinách 
so zameraním na Subsaharskú Afriku). Viac informá-
cií o tejto aktivite, ako aj o celom projekte možno nájsť  
na stránke: www.mladacharita.sk.            Ivana Pástorová

Takmer 700 mladých na festivale 
Bárkafest v Juskovej Voli

Juskova Voľa 27. júna (TK KBS) - Takmer 700 mla-
dých zaplnilo počas uplynulého víkendu, od 22. do 
24. júna, priestory Gréckokatolíckeho mládežníckeho 
centra Bárka v Juskovej Voli, kde prijali ponuku hud-
by, slova, workshopov a radostného spoločenstva na 
festivale Bárkafest. Niesol sa v duchu vety „Daj, aby 
som videl!“, ktorú volal slepý Bartimej na prechádza-
júceho Ježiša. Festival sa začal práve piesňou Bartimej 
z tvorivej dielne Petra Milenkyho. V úvodnom slove 
sa mladým prihovoril otec Slavomír Palfi, zodpovedný
za Bárkafest 2012. Postupne sa počas víkendu predsta-
vilo dvanásť kapiel. Evanjelizačné a formačné slovo 
Martina Mekela, Braňa Letka, Mira Tótha, Jula Slo-
váka a Milana Zálehu viedlo prítomných k vyvýšeniu 
toho, aký Boh je a k povzbudeniu žiť vzťah s ním.

Bárkafest 2012 nebol len o hudbe. Divadielka DIK 
a NNN z Pastoračného centra pre Rómov v Čičave 
boli a sú svedectvom, že iniciátorom ich kreativity je 
najvyšší Kreator – Stvoriteľ, Boh – a ich scénky sú 
podstatnou súčasťou evanjelizačných aktivít. Sobotné 
workshopy priniesli ďalšie tvorivé aktivity – vlajko-
vanie, vedenie chvál, biblický tanec, ale ponúkli aj 
priestor na diskusiu v rámci workshopov o nebezpe-
čenstve bojových umení či diskusiu o povolaní a práci 
s biblickými textami. Oľga Staňová vydala svedectvo 
o nebezpečenstve okultných pascí na človeka a poroz-
právala o praktických cestách, ako sa týmto nástrahám 
účinne vyhýbať a bojovať s nimi.       Valéria Juričková

Počas púte rodín požehnali  
pomník nenarodeným deťom

Vysoká nad Uhom 26. júna (TK KBS) - Vo Vysokej 
nad Uhom sa 24. júna uskutočnila 15. púť rodín. Sláv-
nostnú svätú omšu celebroval biskupský vikár pre ka-
techézu, pastoráciu rodín a apoštolát laikov Vladimír 
Šosták. Zdôraznil dôležitosť duchovných základov pre 
rodinu a otvorenosť pre spoločenstvá rodín.

Po putovaní k hrobu Božej služobnice Anny Ko-
lesárovej sa prítomní zhromaždili v Domčeku, kde 
nasledovalo požehnanie pomníka nenarodeným de-
ťom. Prítomným sa prihovoril rektor Domu Anky 
Kolesárovej. Duchovný otec Pavol Hudák vyzdvihol 
tento moment ako otvorenie sa Domčeka pre pomoc 
ľuďom trpiacim traumou z potratu. Špirituál Kňazské-
ho seminára v Košiciach duchovný otec Dušan Škur-
la upriamil pozornosť na tému úcty k životu, ktorá sa 
týka všetkých ľudí a vyzval prítomných, aby sa modlili 
za každé počaté dieťa i jeho matku, aby mala silu ísť 
mnohokrát proti tlaku dnešného sveta. Na požehnaní 
pomníka bol prítomný aj jeho autor magister umenia 
Martin Hudaček so svojou rodinou.

Dieťa vyobrazené na súsoší, ktoré má zdvihnutú 
rúčku a utešuje mamu, aby už neplakala, že ono jej 
odpúšťa, je symbolom odpúšťajúcej ruky Nebeské-
ho otca, ktorý odpúšťa všetkým, ak úprimne prosia. 
Pamätník požehnal biskupský vikár Šosták a v mod-
litbe požehnania vyjadril, aby to bolo miesto útechy 
pre rodičov, ktorí stratili svoje dieťa skôr, ako sa na-
rodilo, výzvou pre tých, ktorí sa k ochrane počatých 
detí stavajú s ľahostajnosťou a nech sa stane príle-
žitosťou svetla a obrátenia pre tých, ktorí doposiaľ 
konali proti životu. 

Popoludní sa v prednáške z cyklu „Ako muža a ženu 
ich stvoril“ Štefan Novotný venoval téme: Manželstvo – 
prvotná sviatosť. Po zdieľaní v skupinách sa rodičia pre-
sunuli do Farského kostola Narodenia sv. Jána Krstiteľa 
na adoráciu spojenú s odpustkami.    Mária Aľušíková 



26/2012                      16 

SPRÁVY ZO SLOVENSKA                       ŽIVOT CIRKVI  
            

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

Internetová verzia spravodajstva TK KBS - www.tkkbs.sk

STRUČNE Z DOMOVA
Biskup Galis posvätil základný kameň kostola 
sv. Jána Bosca
DUBNICA NAD VÁHOM - V pondelok 25. júna sa 
v Dubnici nad Váhom konala slávnostná svätá omša 
a posvätenie základného kameňa za účasti Mons. 
Tomáša Galisa, žilinského biskupa a provinciála sa-
leziánov dona Karola Maníka. Počas homílie biskup 
Galis povzbudil prítomných, aby boli svojim príkla-
dom a svedectvom viery povzbudením pre ostatných 
ľudí. Po svätej omši sa veriaci presunuli na stavenis-
ko, kde otec biskup posvätil základný kameň druhého 
dubnického kostola. Svätá omša sa konala v bývalej 
základnej škole, kde majú dubnickí veriaci zriadenú 
dočasnú kaplnku.                                     Klára Kubištelová

Farský deň pripravili v gréckokatolíckej 
farnosti vo Zvolene
ZVOLEN - Na sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa sa 
v gréckokatolíckej farnosti vo Zvolene konal farský deň. 
Po detskej svätej liturgii sa miestni farníci vybrali sme-
rom k Ponickej Hute, v prekrásnom podhorskom prostre-
dí pohoria Poľana. Krátku zastávku si urobili v Čeríne. 
Po hodine dorazili do cieľa, kde si vychutnali kotlíkový 
guláš. Po obede sa pomodlili Akatist k Ježišovi Kristovi. 
Popoludnie a podvečer vyplnili hrami, opekačkou a spe-
vom ľudových piesní.                                 Mária Sabolová

Poľovnícky sviatok so svätou omšou na dolnom 
Liptove
LIPTOVSKÉ SLIAČE/LÚČKY - Svätá omša v lo-
ne prírody na Sliačanskej Magure nad dolnoliptov-
skou obcou Liptovské Sliače sa uskutočnila v sobotu 
dopoludnia 23. júna. Na púť sa vydalo približne sto 
veriacich zo všetkých častí obce, medzi nimi boli aj 
cezpoľní. Výstup trval dve až tri hodiny. Svätú omšu 
celebroval kaplán z farnosti L. Sliače Peter Túry.

Poľovníci z dolného Liptova sa stretli v sobotu 
popoludní 23. júna v kúpeľnom areály v Lúčkach. 
Súčasťou ich podujatia bola svätá omša, ktorú celeb-
roval pán farár Ladislav Čurilla z Liptovských Kľa-
čian. V kázni zdôraznil, že do lesa je potrebné vstu-
povať s pokorou. Uvedomovať si jeho nástrahy, len 
v tom prípade budeme spokojní a budeme si môcť 
vychutnať všetko, čo nám dáva hora.         Tibor Šuľa

100. výročie narodenia dona Pavla Pobieckého
BOHDANOVCE NAD TRNAVOU - V obci Boh-
danovce nad Trnavou si v nedeľu spomienkou pri-
pomenuli 100. výročie od narodenia významného 
miestneho rodáka a saleziána dona Pavla Pobiec-
kého. Kňaz Pavol Pobiecký sa už od 5. augusta 

1933, keď zložil rehoľné sľuby, aktívne zapájal do 
cirkevného života. V rokoch 1938 - 1943 študoval 
teológiu v Turíne, kde v roku 1939 zložil doživotné 
rehoľné sľuby. V období po roku 1950 však prešiel 
ťažkým obdobím. Aj keď už takmer tri desaťročia je 
miestom posledného odpočinku Dona Pobieckého 
cintorín v Bohdanovciach nad Trnavou, ešte stále 
jeho rozvetvené príbuzenstvo na neho spomína.       
                                                   Zdroj: Rádio LUMEN

V Bardejovskej Novej Vsi získali relikviu 
bl. Matky Terezy
BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES - Hospic Matky 
Terezy v Bardejovskej Novej Vsi slávil 22. júna 
neobyčajnú slávnosť. Pri príležitosti 9. výročia 
otvorenia hospicu prijal relikviu bl. Matky Terezy. 
V zariadení ju získali priamo z rímskeho postulátu 
Kongregácie sestier Matky Terezy, ktoré pochádza-
jú z indickej Kalkaty. Slávnosť prenesenia relikvie 
bola spojená s akadémiou, ďakovnou svätou omšou 
s košickým arcibiskupom metropolitom Mons. Ber-
nardom Boberom a agapé.                            Jozef Krajči

Svätojánsku obnovu prežili v Galante - Hodoch
GALANTA - Farnosť Galanta Hody privítala počas svä-
tojánskeho víkendu od 22. do 24. júna spoločenstvo ve-
riacich na podujatí, počas ktorého hľadali pod vedením 
vdp. Petra Palušáka odpoveď na to, ako byť zapálený 
pre Boha, čo tomu bráni a ako horieť a zapáliť aj iných 
. Podujatie sa začalo v piatok svätou omšou, adoráciou 
a filmom. V sobotu odkryla svätá omša tému zahore-
nia, prítomní potom spoločne pokračovali v programe 
v rámci saleziánskej spirituality v parku saleziánskeho 
domu. Nechýbala večerná opekačka, svätojánska zába-
va a zapálenie obrovskej vatry symbolizujúcej tento rok 
aj tematiku víkendovej duchovnej obnovy. Nedeľa bola 
vyvrcholením programu obnovy s dôrazom na zapaľo-
vanie seba a iných, pokračovala spoločným programom, 
obedom, tancami a súťažami.                  Mária Kohutiarová 

Katolícke noviny vydali audioknihu Zo života 
solúnskych bratov
BRATISLAVA - Pri príležitosti začiatku Roka sv. Cy-
rila a Metoda Katolícke noviny pripravili pre všetkých 
svojich predplatiteľov a verných čitateľov v čísle 26/
2012 audioknihu na dvoch CD nosičoch Zo života so-
lúnskych bratov, ktorú nahovorili renomovaní sloven-
skí herci Dušan Jamrich a Jozef Šimonovič. Okrem 
životopisov našich vierozvestcov obsahuje aj úryvky 
z veľbásne Konštantína Filozofa Proglas a modlit-
bu Otčenáš v staroslovienčine.         Zuzana Artimová 


